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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§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 eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ה' בו כותב ע"ד המצב בהעסק והחיכוכים בינו ובין... בהעסק...

בפרט זה עלי להוסיף, שרואים במוחש שההתרגזות בעניני עולם, לא רק שאינו מועיל אלא עוד 

מקלקל, ובפרט בהיחס שבין אחד לחבירו שכשהאחד מתרגז, מתרגז גם השני, ובשעת התגלות מדות 

הנה מכהה מוחין ושכל, ואח"כ חאפט מען זיך אז מען האט ניט געדארפט זאגען דעם ווארט, ונוסף 

עכ"ז העדר השלום איז ניט געזונט גם בעד העסק ולפעמים הן בגשמי]ות[ והן ברוחניות, וכאשר יפעול 

בעצמו להיות יותר במוחין ומעט במדות, הנה בדרך ממילא יתגלו )וועלן זיך ארויסווייזן( דרכים איך 

להעמיד העסק ותהי' גם העבודה בהעסק כדבעי למהוי.

אחת מהטע]ו[יות שרואים אצל אברכים, שמחלקים בעולם הגשמי מן הרוחני )שבדקות דדקות 

הוא ענין היפך האמונה, דאמונת ה' אחד ושמו אחד הן בגשמיות והן ברוחניות( במילא נראה להם 

שאם העסק אינו כדבעי, צריך לחפש רק לתקן בנוגע להעסק עצמו, ואין חושבים אולי זה מפני שצריך 

יהי' חזק בשמירת שלשת השיעורים  וכאשר  צנור לפרנסה,  שהם  ומצות,  בעניני תורה  למלאות מה 

השוים לכל נפש, בחומש תהלים ותניא, הידועים, וגם בקביעות עתים לתורה נוסף על הנ"ל, בנגלה 

ובחסידות, הנה אז גם גשמיות העסק יהי' הלוך וטוב ובשמחה.

בברכה להצלחה ברו"ג לו ולזוגתו שיחיו.
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È˙Ï·‰‚ÂÓ
‡˙È‡ּפרׁשתנּו רׁש"י 1ּבמדרׁש ּבפרּוׁש (והּובא ƒ»ְְְְִִֵֵַַָָָָ

הּתֹורה  ׂשיחתן 2על יפה אחא, רּבי אמר ( ִִַַַַָָָָָָָָ

אחר  (נּוסח אבֹות עבדי אבֹות)3ׁשל ּבּתי עבדי ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אליעזר  ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָכּו'

אּלא  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹּכפּולה

נּׂשיאינּו4ּברמיזה  רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּומבאר . ְְְְִִִִֵֵֵַָָֹ

הּתֹורה' ּב'אֹור הּנדּפס הּזקן אדמֹו"ר ְְְְֲִֵַַַַַַָָָ(ּבמאמר

צדק' ה'צמח הּגהֹות עם צדק' ,5לה'צמח ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּפרׁשתנּו חּיים' ֿ 6ּוב'תֹורת ׁשּלאחרי ּובּדרּוׁשים , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

אּלא 7זה  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי ׁש"הרּבה מה ,( ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּברמיזא" לחּכימא "ּדי (ּכי ֿ 8ּברמיזה" ואףֿעל , ְְְְִִִִִִַַַַָָָ

הּוא  ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָּפיֿכן

ׁשּדּו הּוא ענינּה אליעזר  ׁשל ׁשּפרׁשה ְֱִִִִֶֶֶֶָָָָָמּׁשּום

ּבין  החּלּוק לכללּות ּדנֹוסף (הינּו, ורבקה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָיצחק

ּבּתי  עבדי ׁשל ו"ׂשיחתן ּבנים" ׁשל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ"ּתֹורתן

ּפרׁשת  מעלת הרי ּבּדרּוׁשים, המבאר ְְֲֲִֵַַַַַָָָָֹאבֹות"

יצחק  ּבׁשּדּו עֹוסקת להיֹותּה ּגם היא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָאליעזר

על  מֹורה ורבקה' יצחק 'יחּוד ענין ּכי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָורבקה).

ּכללּות  ּתכן ׁשּזהּו ונּוקבא' זעירֿאנּפין ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ'יחּוד

ּכל  ׁשעלֿידי מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעבֹודת

ונּוקבא', זעירֿאנּפין 'יחּוד ּפֹועלים ְְְְְֲִִִִֵַָָמצוה

לכן  לּבנים", סימן אבֹות ׁש"ּמעׂשה ֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּומּכיון

נּׂשּואי הכ  ּבענין המדּברת זֹו ּפרׁשה ּבּתֹורה ּפלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ורבקה. ְְְִִָָיצחק
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קט.)1 רמז פרשתנו יל"ש ח. פ"ס, מב.)2ב"ר כד, שם.)3פרשתנו שם.)4ב"ר פירש"י ב )5לשון קכז, פרשתנו אוה"ת

ד. צו, ברכה לקו"ת ואילך. לו ע' תקס"ג אדה"ז מאמרי גם וראה גם )6ואילך. וראה ואילך. ד קלז, ואילך. א קלה, תו"ח

ואילך. ד עט, לךֿלך כט.)7תו"ח ע' תר"ס ב.)8סה"מ רפ, סע"ב. רכט, ח"ג ב. כו, ח"א זהר פכ"ב. משלי מדרש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙È‡ מובאe˙L¯t L¯„Óa1 שרה חיי פרשת השבוע, פרשת ƒ»¿ƒ¿«»»»≈

‰¯Bz‰ ÏÚ È"L¯ Le¯Ùa ‡·e‰Â)2 בדברי בפרשתנו הכתוב על ¿»¿≈«ƒ««»
היום' 'ואבוא אברהם עבד ÙÈ‰אליעזר ,‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ יותר ) עדיפה »««ƒ»»»»

Ô˙ÁÈN הסיפורים¯Á‡ ÁÒe) ˙B·‡ È„·Ú ÏL3 המדרש בדברי ƒ»»∆«¿≈»««≈
Ô˙¯BzÓ 'eÎ (˙B·‡ Èza È„·Ú«¿≈»≈»ƒ»»
ÏL ‰L¯t È¯‰L ,ÌÈa ÏL∆»ƒ∆¬≈»»»∆

,‰¯Bza ‰ÏeÙk ¯ÊÚÈÏ‡ בפרשת ¡ƒ∆∆¿»«»
התורה  שרה, חיי פרשת השבוע,

עם  שהתרחש מה את תחילה מספרת

עליו  הטיל אבינו שאברהם מאז אליעזר

ועד  ליצחק אשה למצוא השליחות את

כל  מכן ולאחר רבקה את שפגש

כאשר  ונכפלים חוזרים הפרטים

המשפחה  לבני כך על מספר אליעזר

רבקה Bz¯‰של ÈÙeb ‰a¯‰Â¿«¿≈≈»
במצוות  מרכזיים בדברים רבות הלכות

ÊÈÓ¯a‰התורה ‡l‡ ez ‡Ï4 …ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»
מפורש  שבעלֿפה בתורה ורק בלבד,

בתורה  הדברים כוונת מה ומבואר

שבכתב.

ÈLe¯„a ¯‡·Óe חסידות מאמרי ¿…»ƒ¿≈
eÈ‡ÈOשל eÈ˙Ba¯ אדמו"רי «≈¿ƒ≈

‰Ô˜fחב"ד  ¯"BÓ„‡ ¯Ó‡Óa)¿«¬««¿«»≈
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a Òt„p‰«ƒ¿»¿«»
˙B‰b‰ ÌÚ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï¿«∆«∆∆ƒ«»

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰5˙¯B˙'·e , «∆«∆∆¿«
'ÌÈiÁ האמצעי לא דמו"ר «ƒ

e˙L¯t6ÌÈLe¯c·e , »»»≈«¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡lL7 של החסידות מאמרי ∆¿«¬≈∆

הבאים  בדורות נשיאינו Ó‰רבותינו ,(«
ez ‡Ï ‰¯Bz ÈÙeb ‰a¯‰"L∆«¿≈≈»…ƒ¿
Èc" Èk) "‰ÊÈÓ¯a ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»ƒ«

‡ÊÈÓ¯a ‡ÓÈkÁÏ כאשר כי ," ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»
צורך  ואין לו לרמוז די בחכם, מדובר

במפורש  הדברים את לו ),8לומר
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ש'גופי למרות ¿««ƒ≈

ברמז רק נאמרו ÏLתורה' ‰L¯t»»»∆
‡e‰ ,‰¯Bza ‰ÏeÙk ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆¿»«»
¯ÊÚÈÏ‡ ÏL ‰L¯tL ÌeMÓƒ∆»»»∆¡ƒ∆∆

˙eÏÏÎÏ ÛÒBc ,eÈ‰) ‰˜·¯Â ˜ÁˆÈ CecL ‡e‰ dÈÚƒ¿»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»«¿¿»ƒ¿»
˜elÁ‰ הכללי ÏLההבדל Ô˙ÁÈN"Â "ÌÈa ÏL Ô˙¯Bz" ÔÈa «ƒ≈»»∆»ƒ¿ƒ»»∆

ÌÈLe¯ca ¯‡·Ó‰ "˙B·‡ Èza È„·Ú של והיתרון המעלה ובגלל «¿≈»≈»«¿…»«¿ƒ

ובפירוט, באריכות נאמרים דבריהם אבות' בתי עבדי  של ≈¬‰¯È'שיחתן
˜ÁˆÈ CecLa ˙˜ÒBÚ d˙BÈ‰Ï Ì‚ ‡È‰ ¯ÊÚÈÏ‡ ˙L¯t ˙ÏÚÓ«¬«»»«¡ƒ∆∆ƒ«ƒ¿»∆∆¿ƒƒ¿»

‰˜·¯Â מצד שלה, הנוספת המעלה בגלל גם זו פרשה לכפול ראוי ולכן ¿ƒ¿»
שלה  Â¯·˜‰'התוכן ˜ÁˆÈ „eÁÈ' ÔÈÚ Èk ÏÚלמטה). ‰¯BÓ ƒƒ¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆«

'‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „eÁÈ'ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»
וחסידות, בקבלה כמבואר למעלה,

הספירות  (בעשר המידות שבע

פנים  אנפין', 'זעיר נקראות העליונות)

המאיר  האלוקי האור לגבי (כי זעירות

האלוקי  האור שלגבי ובוודאי במוחין

המאיר  האור מהספירות, שלמעלה

ומצומצם) מועט אור הוא במידות,

בחינת  לזכר, נמשלה המידות ובחינת

(האחרונה  המלכות וספירת המשפיע,

בחינת  'נוקבא' נקראת הספירות) מעשר

מ'זעיר  השפע את המקבלת המקבל,

איך  השתלשלות' 'סדר ויש אנפין',

מ'זעיר  האור יומשך כמה ועד וכיצד

(ספירת  ל'נוקבא' (המידות) אנפין'

שתי  בין 'יחוד' יש כאשר אך המלכות),

השפעה  (ויש הללו הבחינות

ולא  המידות של והעומק מהפנימיות

וגילוי  אור תוספת יש מהחיצוניות) רק

e‰fL בין הפנימי החיבור ה'יחוד', ∆∆
הוא ונוקבא, eÏÏk˙ז"א ÔÎz…∆¿»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·Ú¬«»∆»¿∆»
‰ÂˆÓ Ïk È„ÈŒÏÚL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆«¿≈»ƒ¿»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „eÁÈ' ÌÈÏÚBt¬ƒƒ¿≈«¿ƒ

'‡·˜eÂ למנהג) לומר שנהוג וכפי ¿¿»
ולפי  היום, בתחילת אחת פעם חב"ד

מצווה) כל קיום לפני אחרות נוסחאות

(המידות, הוא בריך קודשא יחוד 'לשם

נוקבא)', (המלכות, ושכינתיה ז"א)

ימשיך  המצוה שקיום היא והכוונה

אלוקי, אור «≈ÔÂÈkÓeƒתוספת
˙B·‡ ‰NÚn"L של מעשיהם ∆«¬≈»

ויעקב יצחק ÌÈaÏ",אברהם ÔÓÈÒƒ»«»ƒ
הדורות, בכל ישראל בני של לעבודתם

ÔÎÏ עניין של הרבה החשיבות בגלל »≈
ונוקבא, ז"א יחוד הפועלות המצוות קיום של העניין כללות שהוא זה,

˜ÁˆÈ È‡eO ÔÈÚa ˙¯a„Ó‰ BÊ ‰L¯t ‰¯Bza ‰ÏtÎ‰À¿¿»«»»»»«¿«∆∆¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»
‰˜·¯Â.למעלה ונוקבא ז"א יחוד כנגד הוא ביניהם והיחוד שהשידוך ¿ƒ¿»
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epzyxtו yxcna `zi`

LÈÂ,האדם עבֹודת ׁשּבכללּות זה ׁשענין לֹומר, ¿≈ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ

מׁשּפיע  'יחּוד ונּוקבא', זעירֿאנּפין ְְְְְִִִִֵַַַָ'יחּוד

הּצּוּוי  מצוה. ּבכל ּבפרטּיּות יׁשנֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָּומקּבל',

היא  הּמצוה מעׂשה על מּלמעלה ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹ(ּונתינתּֿכח)

'המקּבל'. הּוא הּמצוה ועצם 'מׁשּפיע', ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָּבחינת

הּצּוּוי, עלֿידי (הּבא הּמצוה ׁשּמעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָונמצא,

וגם  ּומקּבל'. מׁשּפיע 'יחּוד הּוא הּמצוה) ְְְְְִִִֵַַַַַָוגּוף

ענינים  ׁשני יׁש ּגּופא וכּונת 9ּבּמצוה טעם , ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

הּמצוה) (וכּונת טעם עצמּה. והּמצוה ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָהּמצוה,

היא  עצמּה והּמצוה 'מׁשּפיע', ּבחינת ְְְְְִִִִַַַַַָָהּוא

(ׁשּבּה הּמצוה ׁשּבמעׂשה ונמצא, 'מקּבל'. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחינת

הּוא  עצמּה) והּמצוה הּמצוה, טעם ְְְְְִִִִַַַַַָָָָנכללים

ּבאדם  ׁשּגם זאת, ועֹוד ּומקּבל'. מׁשּפיע ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ'יחּוד

ּכּונת  ענינים, ׁשני יׁשנם הּמצוה את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹוׂשה

היא  הּמצוה ּכּונת הּמצוה. ּגּוף ועׂשּית ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָהּמצוה

ּבחינת  היא הּמצוה ועׂשּית 'מׁשּפיע', ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָּבחינת

'יחּוד  נהיה הּמצוה ׁשּבעׂשּית נמצא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ'מקּבל'.

ּומקּבל'. ְְִֵַַַמׁשּפיע

LÈÂ את העֹוׂשה ׁשּבאדם ּדזה ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְִֶֶֶֶֶָָָָָ

הּמצוה  ּכּונת ענינים, ׁשני יׁשנם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמצוה

ּבלא  הּנעׂשה ּבמעׂשה ּגם הּוא הּמצוה, ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָֹועׂשּית

למעׂשה  הּגֹורמת הּמחׁשבה יׁשנּה ׁשהרי ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכּונה,

הּבאּור  לֹומר ויׁש הּמעׂשה. עצם על נֹוסף ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָזה,

הּדּבּור, ּכח לגּבי אחר ּבמקֹום מבאר ּדהּנה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּבזה,

הּמחׁשבה  קדימת עלֿידי ּבא ּדּבּור ּומה 10ׁשּכל , ְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

מחׁשבה, ּבלי ׁשּמדּבר מי ׁשּיׁש רֹואים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלפעמים

אחר. ּבזמן ּבמחׁשבּתֹו זה ׁשהיה מּׁשּום זה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהרי

הּמעׂשה, לכח ּבנֹוגע ּגם לֹומר יש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹועלּֿדרֿזה

ּבלא  הנעׂשה מעׂשה ׁשל מציאּות ׁשּיׁש ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹּדאף
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.72 הערה 332 ע' ח"כ לקו"ש תשמ"ז. כו' שיחתן יפה אחא א"ר ד"ה – בנדו"ד גם וראה שלח )9ועוד. לקו"ת גם ראה

ועוד. ואילך. סע"ב נח, לעשי"ת דרוש ראש עטרת א. ח"ג )10מ, קונטרסים (סה"מ פ"ו תרצ"ב טובך רב מה ד"ה ראה

ועוד. ואילך. 20 ס"ע תש"ג סה"מ ואילך). מ ס"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„eÁÈ' ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏÎaL ‰Ê ÔÈÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»¬«»»»ƒ

,'Ïa˜Óe ÚÈtLÓ „eÁÈ' ,'‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ,לעיל כמבואר ¿≈«¿ƒ¿¿»ƒ«¿ƒ«¿«≈
‰ÂˆÓ ÏÎa ˙eiË¯Ùa BLÈ האדם בעבודת שקיים זה דבר כלומר, ∆¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»

ומבאר. שממשיך כפי פרטי, באופן מהמצוות אחת בכל קיים כללי, באופן

(ÁkŒ˙È˙e) Èeev‰ ֿ הקדוש של «ƒ¿ƒ«…«
NÚÓ‰ברוךֿהוא ÏÚ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»««¬≈

'ÚÈtLÓ' ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ«
אנפין' 'זעיר בחינת כנגד המכוון

‰e‡(המידות), ‰Âˆn‰ ÌˆÚÂ¿∆∆«ƒ¿»
'Ïa˜Ó‰',הציווי את ומקבל הקולט «¿«≈

(ספירת  'נוקבא' בחינת כנגד המכוון

NÚnL‰המלכות). ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¬≈
‰Âˆn‰בפועל המצווה (‰a‡קיום «ƒ¿»«»

‰Âˆn‰ Ûe‚Â ,Èeev‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿«ƒ¿»
בפועל  המצווה את לעשות כדי שהרי

הציווי  בין חיבור לפעול צריך

ÚÈtLÓלמעשה  „eÁÈ' ‡e‰ (ƒ«¿ƒ«
וגוף Ïa˜Óe'(הציווי) (עצם ¿«≈

המצוה).

‡Ùeb ‰Âˆna Ì‚Â עצמהLÈ ¿««ƒ¿»»≈
ÌÈÈÚ ÈL9 שתי בדוגמת שהם ¿≈ƒ¿»ƒ

ו'מקבל', 'משפיע' של אלו בחינות

‰Âˆn‰Â ,‰Âˆn‰ ˙eÎÂ ÌÚË««¿«»««ƒ¿»¿«ƒ¿»
(‰Âˆn‰ ˙eÎÂ) ÌÚË .dÓˆÚ«¿»««¿«»««ƒ¿»

המצווה של והעניין ‰e‡התוכן
‰Âˆn‰Â ,'ÚÈtLÓ' ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ«¿«ƒ¿»

dÓˆÚ המצווה עצם ‰È‡וגוף «¿»ƒ
'Ïa˜Ó' ˙ÈÁa את ומקבל שקולט ¿ƒ«¿«≈

המצווה. של הרוחני «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,התוכן
daL) ‰Âˆn‰ ‰NÚÓaL∆¿«¬≈«ƒ¿»∆»
המצווה  של המעשית בפעולה

ÌÈÏÏÎ יחד ומתחברים ומתאחדים ƒ¿»ƒ
‰Âˆn‰Â ,‰Âˆn‰ ÌÚË«««ƒ¿»¿«ƒ¿»

„eÁÈ' ‡e‰ (dÓˆÚ פנימי חיבור «¿»ƒ
Ïa˜Óe'.של ÚÈtLÓ«¿ƒ«¿«≈

,˙‡Ê „BÚÂ משפיע 'יחוד עניין ¿…
אחת  בכל ביטוי לידי בא ומקבל'

נוספת  בדרך Ì„‡aמהמצוות ÌbL∆«»»»
‰Âˆn‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ רק ולא »∆∆«ƒ¿»

עצמה ÌÈÈÚ,במצווה ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ
‰Âˆn‰ ˙ek ועניינה המצווה של התוכן על וחושב מכוין שהאדם כפי «»««ƒ¿»

‰Âˆn‰ Ûeb ˙iNÚÂ.בפועל המצווה את מקיים שהאדם ek˙כפי «¬ƒ««ƒ¿»«»«

‰Âˆn‰האדם ידי ‰Âˆn‰על ˙iNÚÂ ,'ÚÈtLÓ' ˙ÈÁa ‡È‰ «ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ««¬ƒ««ƒ¿»
aבפועל  ‡È‰'Ïa˜Ó' ˙ÈÁ שהמעשה היא והמטרה התכלית שהרי ƒ¿ƒ«¿«≈

הכוונה. מתוך יהיה ‰Âˆn‰בפועל ˙iNÚaL ‡ˆÓ בפועל וקיומה ƒ¿»∆«¬ƒ««ƒ¿»
‰È‰בפועל Ïa˜Óe'.נפעל ÚÈtLÓ „eÁÈ' ƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿«≈

‰Êc ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿∆
‰Âˆn‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ Ì„‡aL∆»»»»∆∆«ƒ¿»
˙ek ,ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ«»«

‰Âˆn‰ המשפיע בחינת שהיא «ƒ¿»
‰Âˆn‰ ˙iNÚÂ בחינת שהיא «¬ƒ««ƒ¿»

מצווה  מקיים כשאדם ולכן המקבל,

ומקבל, משפיע יחוד פועל הוא הרי

‡Ïa ‰NÚp‰ ‰NÚÓa Ìb ‡e‰«¿«¬∆««¬∆¿…
,‰ek המצווה קיום שבזמן מבלי «»»

על  ובמחשבתו בליבו יכוון האדם

המצווה, של והמהות ≈¬∆È¯‰Lהתוכן
במצווה כוונה לאדם אין אם «¿∆dLÈגם

‰NÚÓÏ ˙Ó¯Bb‰ ‰·LÁn‰««¿»»«∆∆¿«¬∆
‰NÚn‰ ÌˆÚ ÏÚ ÛÒB ,‰Ê∆»«∆∆««¬∆
שהוא  לפני רגע חושב אדם כל שהרי

לבדה  זו ומחשבה מסויים מעשה עושה

בקיום  שגם כך משפיע, בחינת היא

בחינת  הן יש כוונה, ללא מצווה

מקבל. בחינת והן משפיע

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ עניין ¿≈««≈»∆
בלבד, במחשבה שקיים ה'משפיע'

כוונה, ÌB˜Óaללא ¯‡·Ó ‰p‰c¿ƒ≈¿…»¿»
¯Á‡,החסידות Ákבתורת Èa‚Ï «≈¿«≈…«

¯eac ÏkL ,¯eac‰ מן יוצא ללא «ƒ∆»ƒ
˜„ÓÈ˙הכלל, È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈¿ƒ«

‰·LÁn‰10, חושב האדם תחילה ««¿»»
מדבר  הוא כך אחר ורק לדבר, מה

LiL ÌÈ‡B¯ ÌÈÓÚÙlL ‰Óe«∆ƒ¿»ƒƒ∆≈
ÈÏa ¯a„nL ÈÓ והקדמה הכנה ƒ∆¿«≈¿ƒ

הדיבור,LÁÓ·‰של Ê‰לפני È¯‰ «¬»»¬≈∆
‰Ê ‰È‰L ÌeMÓ שאותו העניין ƒ∆»»∆

היה  מחשבה, ללא עכשיו מדבר הוא

¯Á‡ ÔÓÊa Bz·LÁÓa,בעבר ¿«¬«¿ƒ¿««≈
מהמחשבה  כתוצאה הוא כעת והדיבור

להסבר ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ההיא. בדומה ¿«∆∆∆
הדיבור, כוח לגבי Ìbזה ¯ÓBÏ ˘È≈««

,‰NÚn‰ ÁÎÏ Ú‚Ba בעת משתמש הוא שבו האדם של הכוח הוא ¿≈«¿…«««¬∆
מעשית, מצוה Ïa‡קיום ‰NÚ‰ ‰NÚÓ ÏL ˙e‡ÈˆÓ LiL Û‡c¿«∆≈¿ƒ∆«¬∆««¬∆¿…
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ז g"nyz'd oeygxn a"k ,dxyÎiig zyxt zay

ׁש להלכה ּגם ונֹוגע הּצריכים ּכּונה, מעׂשים ּיׁש ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

מּכלֿמקֹום  מֹועילים, אינם ּכּונה ּובלא ְִִִֵַַָָָָָָָֹּכּונה,

מעׂשה, לידי הּבא ּדבר ׁשּכל לֹומר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהכרח

נעׂשה  ואם ּבמחׁשבה, לפניֿזה ׁשהיה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהכרח

על  ׁשהיתה לֹומר צרי עלּֿכרח - מחׁשבה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָּבלי

להלכה  ׁשּבנֹוגע אּלא לפניֿזה. מחׁשבה איזֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה

אינּה אחר ּבזמן ׁשהיתה זֹו מחׁשבה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי

לעּכּובא  אם מֹועיל, אינֹו הּמעׂשה ולכן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמסּפיקה,

ּכאן  ואין אחר, ּבמקֹום וכּמבאר לכתחלה. רק ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹאֹו

ׁשּבכל  מּובן, זה ּומּכל ּבזה. להארי ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָהּמקֹום

ּומקּבל'. מׁשּפיע 'יחּוד יׁשנֹו ְְְְִִִֵֶַַַָמצוה

‰p‰Â'ּומקּבל מׁשּפיע ּד'יחּוד ּגּופא זה ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

הּוא  ׁשּבזה הּמעׂשה הרי ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָׁשּבמצֹות,

'יחּוד 11העקר  מענין לזה ּדּוגמא לֹומר ויׁש , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

האבֹות, ּבמעׂשה ׁשהּוא ּכפי ּומקּבל' ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּומׁשּפיע

יצחק  ׁשּדּו ּבענין ּדהּנה ורבקה. יצחק ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָּבׁשּדּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו היתה, ּבזה הּמּטרה הרי 12ורבקה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּוכתיב  יצחק, את לֹו ואּתן זרעֹו את ּכי 13וארּבה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּנֹולד  יעקב על ּדקאי זרע, ל יּקרא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹביצחק

והרי 14מּיצחק  יׂשראל, עם ּכל נֹולד ּומּמּנּו , ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

רבקה, עלֿידי היתה הּלידה עקר הרי זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבענין

ׁשהענין  ּדכמֹו הענין, ּוכּפׁשטּות ה'ּמקּבל'. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיא

והּידיעה  ההכנה ׁשּתהיה אפׁשר האב, מּצד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּוא

הּלידה  אבל הּתֹולדֹות, יהיּו אי ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָוההׁשערה

רבקה. ּדהינּו האם, עלֿידי  היא ּבהתּגּלּות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָעצמּה

"אברהם  ּברּוחנּיּות, ּגם הּוא ׁשּכן לֹומר ְְְִֵֵֶַַַָָָויׁש

הּנׁשים" את מגּירת וׂשרה האנׁשים, את ,15מגּיר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מעלה  ׁשּיׁש ורבקה, ּביצחק ּגם היה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכן
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מי"ז.)11 פ"א ג.)12אבות כד, יב.)13יהושע כא, הל')14וירא רמב"ם וראה טו. כח, ויצא פירש"י א. לא, נדרים ראה

ה"ז. פ"י מלכים הל' הכ"א. פ"ט ה.)15נדרים יב, לךֿלך פירש"י ד. פפ"ד, יד. פל"ט, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰ek של והקדמה הכנה מבלי מעשה יעשה שאדם יתכן שבפועל למרות «»»

המעשה, ומהות תוכן על ÌÈNÚÓכוונה LiL ‰ÎÏ‰Ï Ìb Ú‚BÂ גם ¿≈«««¬»»∆≈«¬ƒ
המצוות  ÌÈÏÈÚBÓבקיום ÌÈ‡ ‰ek ‡Ï·e ,‰ek ÌÈÎÈ¯v‰«¿ƒƒ«»»¿…«»»≈»ƒƒ

נעשו, לא È„ÈÏוכאילו ‡a‰ ¯·c ÏkL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿∆¿≈««∆»»»«»ƒ≈
ŒÈÙÏ ‰È‰L Á¯Î‰a ,‰NÚÓ«¬∆¿∆¿≈«∆»»ƒ¿≈

,‰·LÁÓa ‰Ê לא אדם שהרי ∆¿«¿»»
לו  שתהיה בלי פעולה שום עושה

על קודם  מסויימת מחשבה לפחות לכן

NÚ‰כך  Ì‡Â כעתÈÏa ¿ƒ«¬»¿ƒ
‰·LÁÓ הביצוע ŒÏÚבעת - «¬»»«

ÏÚ ‰˙È‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ EÁ¯k»¿¬»ƒ«∆»¿»«
‰ÊŒÈÙÏ ‰·LÁÓ BÊÈ‡ ‰Ê∆≈«¬»»ƒ¿≈∆

ÎÏ‰Ï‰בעבר. Ú‚BaL ‡l‡∆»∆¿≈««¬»»
È¯‰ להיות חייב שהמעשה במקום ¬≈

È‰L˙‰בכוונה  BÊ ‰·LÁÓ«¬»»∆»¿»
¯Á‡ ÔÓÊa ביצוע בשעת כעת, ולא ƒ¿««≈

בפועל, ÈtÒÓ˜‰,המעשה dÈ‡≈»«¿ƒ»
,ÏÈÚBÓ BÈ‡ ‰NÚn‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¬∆≈ƒ

‡·ekÚÏ Ì‡ מסויימים במקרים  ƒ¿ƒ»
כאילו  נחשב זה והרי מעכב הדבר

נעשתה  לא ¯˜הפעולה B‡«
‰ÏÁ˙ÎÏ ובדיעבד כראוי, איננה ¿«¿ƒ»

נחשבת. כן «…¿»¿nÎÂ·‡¯הפעולה
Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈¿≈«

‰Êa CÈ¯‡‰Ï ÌB˜n‰. «»¿«¬ƒ»∆
‰ÂˆÓ ÏÎaL ,Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆¿»ƒ¿»
כוונה  מתוך היה המצווה קיום אם בין

היה  המצווה קיום אם ובין הראויה

המצווה  קיום אם ובין בלבד, במחשבה

או  כוונה סמך על מחשבה, ללא היה

בעבר, שהייתה 'eÁÈ„מחשבה BLÈ∆¿ƒ
'Ïa˜Óe ÚÈtLÓ פועלת והמצווה «¿ƒ«¿«≈

אלוקי. אור תוספת של וגילוי המשכה

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚa ‰p‰Â עצמו ¿ƒ≈¿ƒ¿»∆»
'Ïa˜Óe ÚÈtLÓ „eÁÈ'c¿ƒ«¿ƒ«¿«≈

,˙BˆÓaL חיבור ידי על הנפעל ∆«ƒ¿
(בחינת  שבמצווה והמחשבה הכוונה

(בחינת  המצוה מעשה עם משפיע)

ÊaL‰מקבל) ‰NÚn‰ È¯‰¬≈««¬∆∆»∆
המקבל) ‰Ú˜¯(בחינת ‡e‰11, אבות בפרקי במשנה ז"ל חכמינו כמאמר »ƒ»

המעשה', אלא עיקר המדרש ÊÏ‰'לא ‡Ó‚ec ¯ÓBÏ LÈÂ זה לעניין ¿≈«¿»»∆
והמקבל, המשפיע ביחוד העיקר היא המקבל 'eÁÈ„שבחינת ÔÈÚÓ≈ƒ¿«ƒ

˜ÁˆÈ CecLa ,˙B·‡‰ ‰NÚÓa ‡e‰L ÈÙk 'Ïa˜Óe ÚÈtLÓe«¿ƒ«¿«≈¿ƒ∆¿«¬≈»»¿ƒƒ¿»
‰˜·¯Â.ומבאר שממשיך כפי העיקר, היא המקבל בחינת בו p‰c‰שגם ¿ƒ¿»¿ƒ≈

BÓk ,‰˙È‰ ‰Êa ‰¯hn‰ È¯‰ ‰˜·¯Â ˜ÁˆÈ CecL ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿»¬≈««»»»∆»¿»¿
·e˙kL12,אבינו אברהם על אומר שהקדושֿברוךֿהוא יהושע בספר ∆»

˙‡ BÏ Ôz‡Â BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆
·È˙Îe ,˜ÁˆÈ13˜ÁˆÈ· Èk ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»

È‡˜c ,Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈ ההבטחה ƒ»≈¿»«¿»≈
אבינו) (לאברהם לך יקרא ביצחק 'כי

מכוונת  ÏBpL„זרע' ·˜ÚÈ ÏÚ««¬…∆«
˜ÁˆiÓ14, בנו מישמעאל, ולא ƒƒ¿»

אבינו, אברהם של ∆epnÓeƒהאחר
אבינו ÌÚמיעקב Ïk „ÏB«»«

,Ï‡¯NÈ והתכלית שהמטרה ונמצא ƒ¿»≈
עם  לידת היא ורבקה יצחק שידוך של

ויעקב, יצחק אברהם מהאבות, ישראל

‰Ê ÔÈÚa È¯‰Â את יוליד שיצחק «¬≈¿ƒ¿»∆
‰È˙‰יעקב  ‰„Èl‰ ¯˜Ú È¯‰¬≈ƒ««≈»»¿»

‡È‰L ,‰˜·¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»∆ƒ
,ÔÈÚ‰ ˙eËLtÎe .'Ïa˜n'‰«¿«≈¿«¿»ƒ¿»
שיש  העניין, בתוכן הוא שכך והעובדה

ביחס  ל'מקבל' מיוחדת ומעלה יתרון

גם  הוא שכך מזה גם מובנת ל'משפיע',

בפועל  ÔÈÚ‰Lבמציאות BÓÎcƒ¿∆»ƒ¿»
הולד לידת ‰‡·,של „vÓ ‡e‰ƒ«»»

‰Î‰‰ ‰È‰zL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆«¬»»
eÈ‰È CÈ‡ ‰¯ÚL‰‰Â ‰ÚÈ„i‰Â¿«¿ƒ»¿««¿»»≈ƒ¿
dÓˆÚ ‰„Èl‰ Ï·‡ ,˙B„ÏBz‰«»¬»«≈»«¿»

˙elb˙‰a בפועלומציאות‡È‰ ¿ƒ¿«ƒ
‰˜·¯ eÈ‰c ,Ì‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»≈¿«¿ƒ¿»
וגם  העניין, ברוחניות גם מובן ומזה

המצוות  בקיום ומקבל משפיע בעניין

(בחינת  המעשה לעניין יתרון שיש

והמחשבה  הכוונה עניין על מקבל)

משפיע). (בחינת

ÔkL ¯ÓBÏ LÈÂ ומעלה יתרון שיש ¿≈«∆≈
ה'משפיע' על ב'מקבל' ‰e‡מיוחדת

ישראל  בני לידת בעניין רק לא

אלא  כפשוטו והאמהות »Ìbמהאבות
,˙eiÁe¯a של הרוחנית בפעולה ¿»ƒ

דורם בני על והאמהות i‚Ó¯האבות Ì‰¯·‡" השכינה כנפי תחת ומכניס «¿»»¿«≈
בה' להאמין ‰ÌÈLp"ומלמד ˙‡ ˙¯i‚Ó ‰¯NÂ ,ÌÈL‡‰ ˙‡15, ∆»¬»ƒ¿»»¿«∆∆∆«»ƒ

‰˜·¯Â ˜ÁˆÈa Ìb ‰È‰ ÔkL ורבקה האנשים על השפיע שיצחק ∆≈»»«¿ƒ¿»¿ƒ¿»
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epzyxtח yxcna `zi`

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו והגם רבקה. 16ּבפעּולת ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

אמרּו מּכלֿמקֹום כּו', לכּבֹוׁש ּדרּכֹו ְְְִִִַָָָָהאיׁש

(ּבתמיהה),17רז"ל  ּכֹוסס חּטין חּטין, מביא אדם ְִִִִִִִֵֵַַָָָ

אׁשר  הּלחם את האֹופה האּׁשה להיֹות ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּצריכה

האדם  יחיה הוי'18עלֿידֹו ּפי "מֹוצא עלֿידי , ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

הּמצֹות,18ׁשּבֹו" למעׂשה ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשּבֹו, ה'ּנּוקבא' ּבחינת הּוא ּבזה ְְִִֶֶֶַַָָָָׁשהעּקר

העקר. הּוא ֲִֶַַָָהּמעׂשה

‰p‰Âׁשעלֿידֹו ּכפׁשּוטֹו, ּבׁשּדּו ׁשהּוא ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶַָ

ׁשּכתּוב  מה ּומלאּו19מקּימים ּורבּו ּפרּו ְְְְְִִֶַַָ

ּגםּֿכן  הּוא עלּֿדרֿזה וכבׁשּוה, הארץ ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָאת

מעׂשה  ׁשלמּות ׁשעלֿידי הּמצֹות, מעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַעלֿידי 

הארץ  את "מלא ּו ׁשּיהיה ּפֹועלים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָהּמצֹות

יׂשראל  ארץ את ּכֹולל ׁשּזה ּבפׁשטּות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָוכבׁשּוה"

ּכן, על ויתר עממין, ׁשבעה ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּכפׁשּוטּה,

"ּגבּול את ה' עממין,20"ירחיב עׂשר ארץ , ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ

וקדמֹוני  קניזי קיני "מלאּו21ּכֹולל לענין ועד , ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַ

ּכל  ּכֹולל  ׁשּזה ּו ּכפׁשּוטֹו, וכבׁשּוה" הארץ ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָאת

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹונה הּלזֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָהארץ

יתּבר לֹו ּדירה עֹוׂשים ׁשּבּה ְִִִִֵֶֶָָָָמּמּנה,

(אּון 22ּבתחּתֹונים  וחי ּדר יתּבר ׁשהּוא הינּו , ְְְְְִִֵֶַַַָָ

ּבּדירה  ׁשּכתּוב 23לעּבט) מה ויקּים לגּני 24. ּבאתי ְְִִִִֶֶַַַַָָָֻ
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ב.)16 סה, ובפירש"י.)17יבמות א סג, ואילך.)18שם סע"ב יג, צו לקו"ת עה"פ. להאריז"ל ל"ת וראה ג. ח, עקב ע"פ

כח.)19ועוד. א, ח.)20בראשית יט, שופטים כ. יב, ועוד.)21ראה שם. ראה מספרי שם, שופטים רפל"ו.)22פירש"י תניא

ועוד.)23 ואילך. תרעט ע' ח"ב שה"ש אוה"ת ה'שי"ת.)24ראה לגני באתי המשך וראה א. ה, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הנשים, על ¯·˜‰השפיעה ˙ÏeÚÙa ‰ÏÚÓ LiL הנשים את 'לגייר' ∆≈«¬»ƒ¿«ƒ¿»

האנשים. את 'לגייר' יצחק של פעולתו Lעל Ì‚‰ÂeÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ «¬«∆»¿«≈
Ï"Ê16'eÎ LBaÎÏ Bk¯c LÈ‡‰ על מצווה שהאיש בגמרא כמבואר , «»ƒ«¿ƒ¿

את  ומלאו ורבו 'פרו שנאמר כך על מצווה האשה ואין ורביה פריה מצות

לכבוש, דרכו ו'איש וכבשוה' הארץ

ולכאורה  לכבוש', דרכה אשה ואין

הן  הלידה, ענין שעיקר מזה משמע

של  במובן לידה והן כפשוטה לידה

ולאשה, לאיש שייך רוחנית השפעה

ומעלה  יתרון שיש כאן כמבואר לא

בחינת  האשה, בפעולת מיוחדת

והן  כפשוטה בלידה הן המקבל,

הנשים') את ('מגיירת רוחנית בהשפעה

Ï"Ê¯ e¯Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ17 ƒ»»»¿««
ÒÒBk ÔÈhÁ ,ÔÈhÁ ‡È·Ó Ì„‡»»≈ƒƒƒƒƒ≈

,(‰‰ÈÓ˙a) שרבי בגמרא (כמסופר ƒ¿ƒ»
לו: ואמר הנביא אליהו את פגש יוסי

אשה  במה - עזר' לו 'אעשה כתיב

מביא  אדם לו: אמר לאדם? עוזרתו

זקוק  הוא [אלא ? כוסס חיטין - חיטין

לעשות  כדי אשתו של לעזרה

לובש? פשתן - פשתן לחם] מהחיטים

כדי  אשתו של לעזרה זקוק הוא [אלא

נמצאת  לא בגד] מהפשתן לעשות

רגליו?), על ומעמידתו עיניו מאירה

החיטים  את בשיניו כוסס האדם ואין

אלא  מהשדה מביא «ÎÈ¯vL∆¿ƒ‰שהוא
˙‡ ‰ÙB‡‰ ‰M‡‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ»»»∆
‰ÈÁÈ B„ÈŒÏÚ ¯L‡ ÌÁl‰«∆∆¬∆«»ƒ¿∆

Ì„‡‰18Èt ‡ˆBÓ" È„ÈŒÏÚ , »»»«¿≈»ƒ
"BaL 'ÈÂ‰18, בקבלה כמבואר ¬»»∆

'כי  עקב בפרשת הכתוב על וחסידות

שהאדם  האדם', יחיה ה' פי מוצא כל על כי האדם, יחיה לבדו הלחם על לא

האלקית  מהחיות אלא עצמו הגשמי מהלחם וחיות כוח  שואב לא לחם האוכל

מתקיים. הלחם שממנה הוי' פי מעלת fÓe‰'מוצא אודות לעיל מהמבואר ƒ∆
לגבי  והן ברוחניות) וגם כפשוטו (גם הלידה לגבי הן המקבל, בחינת האשה,

שלה, בעזרה הבעל של ‰Bˆn˙,הצורך ‰NÚÓÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿«¬≈«ƒ¿
‡e‰ ‰NÚn‰ ,BaL '‡·˜ep'‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰Êa ¯wÚ‰L∆»ƒ»»∆¿ƒ««¿»∆««¬∆

¯˜Ú‰ כמבואר שבמצוות, והמחשבה הכוונה לגבי ומעלה יתרון לו ויש »ƒ»
לעיל.

‰Ó ÌÈÓi˜Ó B„ÈŒÏÚL ,BËeLÙk CecLa ‡e‰L ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆¿ƒƒ¿∆«»¿«¿ƒ«
·e˙kL19,‰eL·ÎÂ ı¯‡‰ ˙‡ e‡ÏÓe e·¯e e¯t וכוונת ∆»¿¿ƒ¿∆»»∆¿ƒ¿»

את  ימלאו האדם שבני זו לתוצאה לבוא בשביל היא מלכתחילה השידוך

אותה, ו'יכבשו' (העולם) È„ÈŒÏÚהארץ ÔkŒÌb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«≈«¿≈
,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ,שידוך של הרוחנית לפעולה דומה הרוחנית שפעולתו «¬≈«ƒ¿

ומקבל, משפיע ‰Bˆn˙יחוד ‰NÚÓ ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚL כאשר ∆«¿≈¿≈«¬≈«ƒ¿
בשלימות  זו עבודה מקיימים

ÌÈÏÚBtישראל È‰iL‰בני ¬ƒ∆ƒ¿∆
"‰eL·ÎÂ ı¯‡‰ ˙‡ e‡ÏÓ"ƒ¿∆»»∆¿ƒ¿»

,˙eËLÙa (העולם)שכל הארץ ¿«¿
הקדושה  לצד 'כבושה' ∆∆fL‰תהיה

Ï‡¯NÈ'הארץ' ı¯‡ ˙‡ ÏÏBk≈∆∆∆ƒ¿»≈
,dËeLÙk ישראל בני כניסת שעד ƒ¿»

זו  ארץ היתה הארץ, ו'כיבוש' לארץ

,ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L ı¯‡ כך ואחר ∆∆ƒ¿»¬»ƒ
ישראל, בני ידי על 'נכבשת' היא

,Ôk ÏÚ ¯˙ÈÂ בלבד זו לא ¿∆∆«≈
העמים  שבעת ארץ את ש'כובשים'

‡˙אלא  '‰ ·ÈÁ¯È"«¿ƒ∆
"EÏe·b20, כיבוש ‡¯ıעל ¿¿∆∆

ÈÈ˜ ÏÏBk ,ÔÈÓÓÚ ¯NÚ∆∆¬»ƒ≈≈ƒ
ÈBÓ„˜Â ÈÊÈ˜21, שלושה ארץ ¿ƒƒ¿«¿ƒ

האמורים  השבעה על נוספים עמים

ı¯‡‰ ˙‡ e‡ÏÓ" ÔÈÚÏ „ÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿∆»»∆
,BËeLÙk "‰eL·ÎÂ שמלבד ¿ƒ¿»ƒ¿

לצד  המורחבת ישראל ארץ 'כיבוש'

'מלאו  עניין את גם פועלים הקדושה,

כולו  העולם כל לגבי הארץ' את

BÊl‰ ı¯‡‰ Ïk ÏÏBk e‰fL∆∆≈»»»∆«≈
ÔBzÁz ÔÈ‡L ‰BzÁz‰««¿»∆≈«¿

,‰pnÓ ‰hÓÏ בספר כמבואר  ¿«»ƒ∆»
שתכ  של התניא והמטרה הכוונה לית

העולמות  בבריאת נשלמת לא הבריאה

הוא  כעת מצבם לגביהם כי העליונים

היא  התכלית אלא עולמות, לברוא כדי ממקורו האלוקי האור של ירידה

ממנו, למטה תחתון שאין הגשמי העולם התחתון, הזה העולם בריאת

ידי  על  נשלמת הזו והתכלית התחתונה daLוהכוונה הגשמית בארץ ∆»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ÌÈNBÚ להשראת ראוי אלקות מקום וגילוי השכינה ƒƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a22¯c C¯a˙È ‡e‰L eÈ‰ ËaÚÏנמצא , Ôe‡) ÈÁÂ ¿«¿ƒ«¿∆ƒ¿»≈»¿«∆¿
חי  Èca¯‰והוא עניין 23) ששלימות בחסידות ה'דירה וכמבואר «ƒ»

הקדושֿברוךֿהוא  כאשר היא למעלה,דר בתחתונים' שהוא כמו למטה כאן

ועניין  מועטת, הארה רק ולא האלקות ומהות עצמות של התגלות שיש היינו

המצוות, מעשה ידי על נפעל להיות Ìi˜ÈÂזה יהפוך העולם 'דירה'כאשר ƒÀ«
בעצמו, e˙kL·לקדושֿברוךֿהוא ‰Ó24 ֿ שהקדושֿברוך השירים בשיר «∆»
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ט g"nyz'd oeygxn a"k ,dxyÎiig zyxt zay

עקרי  ׁשהיה למקֹום לגנּוני, "לגּני כּלה, ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָאחֹותי

ׁשהּו25ּבתחלה" זאת ועֹוד ׁשל , ּגּנֹו נקרא א ְְְִִֶֶַַָָֹ

וטּיּול  ּתענּוג ׁשל מקֹום הינּו ,26הּקּב"ה, ְְֲִֶַַַָָָ

ויׁש יׂשראל. עם ּכביכֹול ּבֹו מטּיל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהּקּב''ה

ּדלעתידֿלבא  ׁשהּגּלּוי מה עם קׁשּור ׁשּזה ְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלֹומר,

חּוצה  הּתֹורה ּפנימּיּות מעינֹות ּבהפצת ,27ּתלּוי ְְֲִִַַַַַָָָָ

ּבׁשם  נקרא הּתֹורה ּפנימּיּות לּמּוד ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָׁשהרי

ּברמּב"ם  (ּכמבאר ּובגן' ּבפרּדס ּומּזה 28'טּיּול ,( ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ

ּפנימּיּות  ּבפרּדס טּיּול לגּני", "ּבאתי לענין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּבאים

"ּתֹורה  ּגּלּוי ּכׁשּיהיה לעתידֿלבא, ְְִִִֶֶֶַָָָָֹהּתֹורה

עפר 29חדׁשה" ׁשֹוכני ורּננּו והקיצּו זה 30, וכל , ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָ

מּמׁש. ּדידן ּבעגלא ְֲִִֶַַַָָָיהיה
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עה"פ.)25 28.)26שהש"ר שבהערה שיחות גם בתחילתו.)27ראה קה"ת) (הוצאת בכש"ט נדפס – דהבעש"ט אגה"ק

ס"א )28ובכ"מ. תשל"ה) שלאח"ז והתוועדויות כסלו י"ט (משיחות הרמב"ם על "הדרן" וראה הי"ג. פ"ד יסוה"ת הל'

וש"נ. . 123 ע' חכ"ו לקו"ש בשוה"ג. 6 ג.)29הערה פי"ג, ויק"ר יט.)30ראה כו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  לכנסת אומר È˙‡a","‰lÎהוא È˙BÁ‡ Èp‚Ï כך על ואמרו »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»

במדרש  ז"ל Èe‚Ï,חכמינו Èp‚Ï" היחוד È‰L‰שלי מקום ÌB˜ÓÏ ¿«ƒƒ¿ƒ¿»∆»»
"‰ÏÁ˙a È¯˜Ú25 בתחילת בעולם השכינה השראת היתה שבו למקום ƒ»ƒ«¿ƒ»

שם הבריאה  במדרש (וכמבואר

עיקר  הבריאה שבתחילת לכך שהכוונה

בעולם  היתה השכינה והשראת גילוי

חטאים  כאן שנעשו ואחרי הזה,

לרקיע  עד למעלה, השכינה נסתלקה

כך  ואחר שבעה השביעי, עמדו

הורידו  הטובים שבמעשיהם צדיקים

לרקיע, מרקיע בחזרה השכינה את

(וכל  השביעי שהוא רבנו ומשה

המשכת  את השלים חביבין) השביעין

הקמת  בעת בארץ למטה השכינה

גילוי  עיקר להיות חזר ואז המשכן

בתחילת  כמו בעולם השכינה והשראת

e‰L‡הבריאה) ˙‡Ê „BÚÂ דווקא ¿…∆
הגשמי  הזה ÏLהעולם Bpb ‡¯˜ƒ¿»«∆
eÈ‰ ,‰"aw‰ דירה בית רק לא «»»«¿

שהוא  'גן' אלא המוכרח דבר ÏeiËÂשהוא ‚eÚz ÏL ÌB˜Ó26, »∆«¬¿ƒ
.Ï‡¯NÈ ÌÚ ÏBÎÈ·k Ba ÏiËÓ ‰"aw‰L∆«»»¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈

‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ של באופן בעולם השכינה ו'דירת' התגלות של זה עניין ¿≈«∆∆

כביכול, Èelb‰Lתענוג, ‰Ó ÌÚ ¯eL˜ בעולם האלוקות של »ƒ«∆«ƒ
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc של והכוונה התכלית במילואה תושלם שאז המשיח, בימות ƒ¿»ƒ»…

בתחתונים' ‰Bz¯‰'דירה ˙eiÓÈt ˙BÈÚÓ ˙ˆÙ‰a ÈeÏz»«¬»«««¿¿ƒƒ«»
‰ˆeÁ27, המשיח מלך כדברי »

'אימתי  הבעלֿשםֿטוב לשאלת במענה

אדוני, יבוא מתי מר', אתי ≈¬∆È¯‰Lקא
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „enÏ Ìb«ƒ¿ƒƒ«»
 ֿ הבעלֿשם תורת של המעינות שהיא

Òc¯Ùaטוב  ÏeiË' ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿≈
Ì"aÓ¯a ¯‡·Ók) 'Ô‚·e28,( ¿««¿…»»«¿«

לפרדס  ל'כניסה' רק הכוונה אין כלומר

נכנסו  'ארבעה הגמרא (כלשון

לעסוק  כלומר, 'לטייל' אלא לפרדס'...)

באריכות התורה פנימיות רבה בענייני

כזו  לרמה עד מעמיקה ובהתבוננות

עונג, גורם ÌÈ‡aשהדבר ‰fÓeƒ∆»ƒ
ÏeiË ,"Èp‚Ï È˙‡a" ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒƒ
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt Òc¯Ùa¿«¿≈¿ƒƒ«»

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ,המשיח בימות ∆»ƒ»…
"‰L„Á ‰¯Bz" Èelb ‰È‰iLk29ÈÎBL ep¯Â eˆÈ˜‰Â , ¿∆ƒ¿∆ƒ»¬»»¿»ƒ¿«¿¿≈

¯ÙÚ30, המתים יקויים תחיית של היעוד Ï‚Úa‡בפועל ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂ »»¿»∆ƒ¿∆«¬»»
Ô„Èc שלנו המושגים) (לפי LnÓ.במהירות ƒ««»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zekn(iying meil)

meyn miwely mirax`l sqepa ,mirax` zewlna minnef micr
.'mnf xy`k'

:`xnbd zx`andéì éòaéî àeäämdl jxvp df `xwn -äøäæàì ©¦¨¥¥§©§¨¨
.ïéîîBæ íéãòìmziyre' minnef micrl yper dxeza xn`p ,epiidc §¥¦§¦

ypr `l'y epicia `ed llk j` ,'eig`l zeyrl mnf xy`k el
dxidfd okid ,xxal yi ok m`e ,'xidfd ok m` `l` aezkd
ef dxdf` cenll yiy minkg mixaeqe .minnef micrl dxezd
micrl aezkd xidfdy ,'xwy cr jrxa dprz `l' `xwnd on
z` mda eniiwi ef dxdf` lr exari m`e ,xwy eciri `ly
mixaeqy itle .'eig`l zeyrl mnf xy`k el mziyre' yperd
cenll xyt` i`y `vnp ,`a `ed dxdf`l df `xwny minkg
m`y mixaeq md ok lre ,zewln mirax` cer aiigl epnid
`l` mipeny miwel md oi` ,zewln aiigy mc` lr ecird

mirax`.

:zxxane `xnbd dayøéàî éaøå`l' ly df `xwnny xaeqd §©¦¥¦
,minnef micrl zewln mirax` cer aiigl cenll yi 'dprz

ok m` ,'mnf xy`k' meyn miwel mdy mirax`l sqepaäøäæà©§¨¨
.déì àðî ïéîîBæ íéãòì§¥¦§¦§¨¥

:`xnbd zx`andéì à÷ôð ,äéîøé éaø øîàz`f cnel `ed -îo ¨©©¦¦§§¨©§¨¥¦
`xwnd(k hi mixac),'ãBò eôéñBé àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå'§©¦§¨¦¦§§§¦¨§Ÿ¦

lk z` xidfn `ed ixde ,xn`p minnef micr zyxta df `xwny
ecnlie ,E`xi ornl ,el` minnef micr ly mypera E`xiy mrd¦§¦¨

.mdiyrnk zeyrl `ly
:zxxane `xnbd dayïðaøåmicrl dxdf` cenll yiy mixaeqd §©¨¨

,xi`n iaxk mixaeq md oi` recn ,'dprz `l' `xwnd on minnef
.'e`xie ernyi mix`ypde' `xwnd on z`f cenll yiy

:`xnbd zx`andéì éòaéî àeääernyi mix`ypde' `xwnd - ©¦¨¥¥
minkg zhiyl `ed jxvp 'etiqei `le e`xie
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י

g"nyz'd oeygxn b"k ,dxy iig t"y zegiyn .c"qa
הפסוק ‡ על שנה 1. מאה שרה, חיי "ויהיו

מבואר  - שרה" חיי שני שנים, ושבע שנה ועשרים
חסידות  יום 2בדרושי בעל דרושי - ובמיוחד [כולל

מרחשון 3ההולדת  נשלמו 4דכ"ף זו בשנה אשר ,
f"kw הרצון בחי' על קאי שנה" ש"מאה שלו] שנה

המוחין  בחי' על קאי שנה" "עשרים והתענוג,
(ז' המדות בחי' על קאי שנים" ו"שבע (חו"ב),

.5מדות)

על מורה שנה קכ"ז המספר zenilyכלומר,
dceard- המקיפים כחות הן הנפש, כחות בכל -

ומדות, מוחין - הפנימיים כחות והן ותענוג, רצון
השלימות  בתכלית העבודה נעשית -6שבכולם

לטובה" שוין .7כולן

ולימוד  הוראה מהווה זה אחד 8וענין לכל
הזמנים 9ואחת  בכל נצחית, הוראה - מישראל

פרשת  בתורה קורין כאשר יתירה ובהדגשה כולם,
בכל  לחדור צריכים העבודה שעניני - חייֿשרה
באופן  ומדות, מוחין ותענוג, רצון הנפש, כחות

לטובה". שוין ש"כולן

ימי  כל למשך בנוגע רק לא - יותר ובפרטיות
עבודה  ובכל ויום, יום כל בעבודת גם אלא חייו,
משנתו  כשניעור ולדוגמא: היום, שבמשך ופעולה

כו' עליו נצב שה' בכל 10ומתבונן חודר זה הרי -
ותענוג  רצון נפשו, עד 11כחות ומדות, מוחין ,

בפועל  ופעולה 12למעשה עבודה בכל ועד"ז ,
חייו, ימי משך ובכל ויום, יום בכל היום, שבמשך

ד" באופן עבודתו נעשית miniaשעי"ז `a"13 יומין ,
ש"14שלימין  - מזה ויתירה ,daehl oiey olek כפי ,"

ושרה yxei"15ש" מאברהם מישראל ואחת אחד כל
כאו"א  של והאמהות מהאבות (הראשונים

בהתוועדות 16מישראל) בארוכה כמדובר ,
.17שלפנ"ז 

להבין:· צריך עדיין אמנם, .

גם  בפשטות, היא, בקכ"ז השלימות מעלת א)
זה  בא שאצלה בשרה, והחידוש הצדיקים; כל אצל
הטעם  מהו להבין, וצריך גשמי. בזמן גם בגילוי
אצל  ולא דוקא, שרה" ב"חיי בגילוי בא זה שענין

אברהם?!

בפשטות, הוא, גו'" שרה חיי "ויהיו הפסוק ב)
dncwd" – שלאחריו ופרטי 18שרה"znzeלפסוק ,
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פרשתנו.1) ריש
ד"ה 2) פרשתנו. ריש ואוה"ת תו"ח ברכה. ר"פ לקו"ת ראה

ועוד. עטר"ת. תרע"ה. תרמ"ג. שרה חיי ויהיו
(ראה 3) גובר" ש"מזלו – הולדת דיום העילוי גודל וידוע

שם). ובקה"ע ה"ח, פ"ג ר"ה ירושלמי
(ראה 4) התענוג לבחי' עד ("ויכולו") והשלימות והעילוי

ובפרט  הזה. הש"ק ביום - ועוד) ואילך. נ מב, בראשית אוה"ת
קו, (פסחים שבתא" "קמי החמישי, ביום חל מרחשון כשכ"ף
ענינים) (בכמה הנחשבים ימים ג' בתוך - מזה ויתירה סע"א),
(רמב"ם  דמי כלבוד משלשה פחות כל [ולדוגמא: אחת לנקודה
אדה"ז  (שו"ע ג' יום עד ושמו"ת הבדלה ה"ח). פט"ז שבת הל'

ועוד]. ס"ה). סרפ"ה, ס"ח. סרצ"ט
"מאה5) הלשון דיוק גם יומתק "dpyועשריםdpyועפ"ז

ו"שבע יחיד, בדרושי mipyלשון המבואר על (נוסף רבים לשון "
ש  דמכיון - הכתוב) על היא xwirחסידות הזה בזמן העבודה

(שבע) המדות בעבודת לכן הבאה), הערה (ראה המדות בענין
ענין יותר "שבעmihxtdמודגש ,mipyלשון "miax שמבאר כפי ,

התבוננות  שצ"ל ואילך) פ"ד היחוד שער (ראה האמצעי אדמו"ר
zihxt.דוקא
הזה באופן5) בזמן העבודה עיקר שהרי - הזה בזמן השייך

בבירור דעבודת zecndהיא השלימות תהי' ולעתידֿלבוא ,
תצר  אל ד"ה (ראה ותענוג דרצון העבודה לשלימות עד המוחין,
תהי' המדות שעבודת כדי שאעפ"כ אלא לאדהאמ"צ), מואב את
ותענוג, רצון דמוחין, העבודה הזה בזמן גם צ"ל בשלימותה,

זוכים עי"ז –zenilylאשר ותענוג רצון דמוחין, העבודה
לעתידֿלבוא.

עה"פ.7) פירש"י
(ראה 8) לבנים" כח) (ונתינת סימן אבות "מעשה שהרי

הוראה  הם התורה עניני שכל לכך נוסף ועוד), ט. לךֿלך תנחומא
ב. נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק (ראה הוראה מלשון תורה -

ועוד).
הוא 9) שהלימוד מכיון – לנשים בנוגע יתירה ובהדגשה

ואחת.dxyמ  אחד כל של האמהות מד' הראשונה בישראל, אשה ,

ס"ד.10) ס"א – (מהדו"ב בתחילתו או"ח אדה"ז שו"ע
ועוד. בתחילתו. אדה"ז סידור רס"א). – מהדו"ק

מלך 11) לפני מלהיות יותר גדול תענוג לך שאין – ובפשטות
הקב"ה. המלכים מלכי

שער 12) דא"ח) (עם (סידור ר"ה בדרושי מהמבואר גם להעיר
שהתהוות  שאף ההתהוות, לחידוש בנוגע ואילך) ג רמד, התקיעות
צ"ל  מכלֿמקום הבנין, ימי שבעת המדות, מבחי' היא העולם

כו'. התענוג מפנימיות ראשון, הכי ומקור מהשורש החידוש
א.13) כד, פרשתנו
תשמ"ו 14) זקן ואברהם ד"ה וראה א. קכט, פרשתנו זהר ראה

וש"נ. תנא). ע' מלוקט (סה"מ
גו'15) רחוקה גו' "נפלאת" נעלה, הכי שזהו"ע אף ולכן,

שייך זה הרי - (ולכאורה) גו' לים מכיון e`kl,l`xyin"`מעבר
ה"יורש". של ומצבו במעמדו נפק"מ אין ש"בירושה"

אמהות 16) קורין ואין לשלושה, אלא אבות קורין "אין שהרי
ב). טז, (ברכות לארבע" אלא

ואילך.17) ס"ז וירא ש"פ שיחת
ב.18) כג, פרשתנו
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הפרשה, המשך ועד"ז כו'. קבורתה אודות הענינים
דיצחק  השידוך עלֿדבר אליעזר של שליחותו
האהלה  "ויביאה ורבקה, יצחק לנישואי עד ורבקה,

גו' אמו `enיצחקmgpieשרה ixg`"19 מאורעות -
שכל  מכיון ולכאורה, שרה. פטירת לאחרי שהיו

התור  היתכן עניני - הדיוק בתכלית הם ה
תוכנה  שכל בפרשה היא שרה" ד"חיי שהשלימות
של  פטירתה לאחרי שהיו מאורעות עלֿדבר הוא
על  (המורה ששמה מפרשה חלק נעשים שהם שרה,

כולה  הפרשה של שרה"?!iig),20תוכנה

בזה ‚ הביאור לומר ויש .21:

שאברהם  - ושרה אברהם שבין החילוק ידוע
הוא  "אברם העולם, ממציאות למעלה הוא מצ"ע

רעיון" מכל הנעלם בחי'22שכל שרה, ואילו .
והמקום" הזמן בחי' שורש מלכות, גדרי 23נוקבא, ,

של  עניניו את ולפעול להמשיך הוא ענינה - העולם
mlerdב 24אברהם  ixcb 25דוקא.

בגדרי  לפעול היא העבודה שעיקר ומכיון
בתחתונים, דירה ית' לו לעשות דוקא, העולם

ממנו  למטה תחתון שאין הגשמי נרמזת 26בעוה"ז -
ב"חיי העבודה העבודה dxyשלימות שגם דוקא, "

הנפש, כחות בכל להיות צריכה התחתון בעולם
הרצון  בבחי' וגם המוחין, בבחי' המדות, בבחי'
ושבע  שנה ועשרים שנה "מאה כאמור, והתענוג,

שנים".

כאו"א  בעבודת ולימוד להוראה בנוגע ועד"ז
ד"חיי  בענין היא העבודה ששלימות - מישראל
בחי' ע"י דוקא, בעולם לפעול היינו, דוקא, שרה"

בכל 27שרה  חדורה בעולם העבודה שגם ובאופן ,
שנה. קכ"ז של השלימות הנפש, כחות

שרה"„ מ"חיי שההוראה גם לבאר יש עפ"ז .
המאורעות  פרטי אודות בה שמסופר בפרשה - היא

פטירתה: לאחרי שאירעו

ההמשכה  הוא שרה של החידוש שעיקר מכיון
הענין  שאמיתת נמצא, העולם, בגדרי והפעולה
לאחרי  שגם כשרואים - הוא שרה" ד"חיי
עבודתה  עניני כל נמשכים מעלמאֿדין, הסתלקותה
וביתר  שאת ביתר ואדרבה, כמקודם, ופעולתה

באופן 28עוז  היו ופעולתה שעבודתה מוכח שמזה ,
באופן  בו נשארו שלכן, העולם, בגדרי גם שחדרו

פטירתה). לאחרי (גם קביעות של

המאורעות  בהמשך ביטוי לידי בא זה וענין
נישואי  (ב) שרה, קבורת (א) - ובכללות שבפרשה,
אליעזר  של שליחותו מילוי (ע"י ורבקה יצחק

כדלקמן. לחרן),

שרה:‰ קבורת .

חברון" היא ארבע בקרית שרה ,18"ותמת
חת  בני אל וידבר גו' אברהם "ויקם לזה, ובהמשך
בעפרון  לי ופגעו שמעוני גו' קבר אחוזת לי תנו גו'

המכפלה" מערת את לי ויתן צוחר, וסיום 29בן ,
אשר 30הענין  הכסף את לעפרון אברהם "וישקול -

עובר  כסף שקל מאות ארבע חת, בני באזני דיבר
בו  אשר והמערה גו' עפרון שדה "ויקם לסוחר",
"ואחריֿכן  חת", בני לעיני למקנה לאברהם גו'
שדה  מערת אל אשתו שרה את אברהם קבר

כנען". בארץ חברון היא ממרא פני על המכפלה

אברהם  הוצרך (שאז שרה שמיתת ונמצא,
התחלת  פעלה כנען) בארץ קבר אחוזת לקנות

ישראל: ארץ כיבוש
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סז.19) כד, שם
הן 20) שרה" "חיי שהתיבות מפני הוא הפשוט שהטעם אף

– התורה פרשיות משאר זו פרשה התחלת המייחדות התיבות
ועוד. ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש ראה

ואילך.21) 339 ס"ע ח"ה לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
ואילך. 147 ע' חט"ו

ובכ"מ.22) לךֿלך. ר"פ תו"א ראה
א).23) (פב, פ"ז שעהיוה"א ראה
ע"י 24) שנעשו הפרשה שבהמשך הענינים פרטי גם ולכן,
mdxa`חיי" מפרשת חלק הם –dxy."
יצוה 25) אשר למען ידעתיו "כי באברהם ממ"ש גם להעיר

של  עבודתו ששלימות - יט) יח, (וירא אחריו" ביתו ואת בניו את
זו ו)"ביתו, ב("בניו" גם כשנמשך היא, (ריש `ezyאברהם "

לשון - ד"ידעתיו" ובאופן בחי'daigיומא), עה"פ), (פירש"י
beprzde oevxd גם כולל וש"נ), ואילך. רה ע' מלוקט סה"מ (ראה

שלימות הדעת, בחי' כפשוטו, מחשבתו oigend"ידעתיו" "יתקע ,
הולדת גם נעשה שעי"ז כו'", ספ"ג).zecndבחוזק (תניא

ובכ"מ.26) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
את 27) "מלאו  – העולם דבירור העבודה שעיקר שאף להעיר,

ע"י היא – וכבשוה" סה,`miypהארץ (יבמות כמארז"ל דוקא,
הכתוב  ובלשון לכבוש", דרכה אשה ואין לכבוש דרכו "איש ב)
הרי, - בישראל", צבא .יוצא . זכר "כל ועוד) בֿג. א, (במדבר
סג, (יבמות מארז"ל ע"ד דוקא, האשה ע"י נעשית בזה השלימות
(האשה) נמצא כו', (בתמי') כוסס חיטין חיטין מביא "אדם א)

רגליו". על ומעמידתו עיניו מאירה
דאתפטר 28) "צדיקא ב) עא, (ח"ג הזהר ממאמר גם להעיר

העולם  בזה "שגם מבחיוהי", יתיר עלמין בכולהו אשתכח
וביאורו). זך סי' (אגה"ק יתיר" אשתכח . . המעשה

ואילך.29) ג כג, פרשתנו
ואילך.30) טז שם,
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"לזרעך  לאברהם הקב"ה שהבטיח לאחרי גם
הזאת" הארץ את את 31אתן ה' כרת ההוא "ביום ,

לזרעך לאמר, ברית גו'izzpאברם הזאת הארץ את
("עשר  וגו'" הקדמוני ואת הקניזי ואת הקיני את

גם32אומות") והיתה ,ezlert קום" אברהם של
ולרחבה" לארכה בארץ -dzepwl34כדי33התהלך

שגם  כל, לעין גלוי באופן הדבר הי' לא מכלֿמקום
בדבר  יכירו העולם .35אומות

ע"י הארץ dxyאמנם, כיבוש התחלת נפעל
mlerdבאופן zene` ipirl ielb בשביל שהרי, -

שב"קרית  המכפלה מערת נעשתה שרה קבורת
בני 36ארבע  לעיני למקנה "לאברהם חברון" היא

עירו". שער באי לכל חת

יכול  אינו אחד שאף באופן - מזה ויתירה
מערת  את קנה שאברהם מכיון בדבר, לערער

ln`המכפלה sqka חז"ל ובלשון "שלשה 37,
את  להנות יכולים העולם אומות אין מקומות

בידכם  הן גזולים לומר מערת 38ישראל הן: ואלו ,
עפרון  אל אברהם וישמע דכתיב כו' המכפלה

לעפרון". אברהם וישקול

ענינה  מודגש שרה קבורת שבסיפור ונמצא,
כיבוש  התחלת בעולם, פעולתה - שרה של העיקרי

מ" חלק זה נעשה שלכן, - שרה".iigהארץ

Â שליחותו מסיפור החל - ורבקה יצחק נישואי .
אליעזר  :39של

פעולתה  ביטוי לידי באה ורבקה, יצחק בנישואי
באופן וכו', חינוכו יצחק, בלידת שרה lyשל

mlera igvp meiwe jynd יצחק ש"ויביאה עי"ז -
שרה  דוגמת היא גו'"("והרי אמו שרה האהלה

"ואלה 40אמו") – הנישואין ענין לשלימות עד ,
zeclez,(מנחה בתפילת שקורין (כפי גו'" יצחק

זרע" לך יקרא ביצחק "כי ההבטחה "הרבה 41קיום ,
וגו'" זרעך את .42ארבה

הוא, שרה" "חיי ענין ושלימות אמיתת כלומר,
 ֿ בעלמא חיותה כל הי' שבהם שהענינים כאמור,
בקיום  בו ונשארים העולם בגדרי חודרים דין,
"שרה  יצחק, ללידת בנוגע - לראש ולכל נצחי,

בריתי את והקימותי . . בן לך יולדת `ezאשתך
דוקא 43גו'" יעקב אלא יצחק, כל (ולא "ביצחק ,44(

בפועל  ביטוי לידי בא זה ענין אשר זרע", לך יקרא
הקיום  נעשה שעי"ז ורבקה, יצחק בנישואי ממש

הדורות. לכל ישראל עם של

היותו  עם - ורבקה יצחק נישואי ענין ולכן,
עיקרי  וענין חלק זה הרי שרה, של פטירתה לאחרי

.45שרה"iigב"

Ê למעשה בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה .
בפועל:

ואחת  אחד כל שעבודת לעיל האמור על נוסף
בכח  שחדורה שלימות, של באופן צ"ל מישראל
"מאה  ובדוגמת ע"ד ומדות, מוחין והתענוג, הרצון
שרה'', חיי שני שנים, ושבע שנה ועשרים שנה
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ז.31) יב, לךֿלך
ובפירש"י.32) יחֿיט טו, שם
יז.33) יג, שם
וש"נ.34) ואילך. 100 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. ק, ב"ק ראה
ארץ 35) את וכובש הולך הי' בארץ", אז "והכנעני – ואדרבה

ובפירש"י). ו יב, (לךֿלך כו'" שם של מזרעו ישראל
כו'"36) וחוה אדם ואשתו, איש שם שנקברו זוגות ד' "ע"ש

– וחוה אדם קבורת מקום שגם היינו, פרשתנו), ריש (פירש"י
שייך  – העולם אומות שבעים גם האדם, בני כל יצאו שמהם

ואילך). 148 ע' חט"ו לקו"ש גם (וראה לישראל
ז.37) פע"ט, ב"ר
שאוה"ע 38) אפשרות שיש ישראל, ארץ לכל בנוגע משא"כ

הגיד  מעשיו "כח להם להשיב וצריכים אתם", "לסטים יאמרו
הוא  היא, הקב"ה של הארץ "כל גוים", נחלת להם לתת לעמו
נטלה  וברצונו להם, נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה

בראשית). ר"פ (פירש"י לנו" ונתנה מהם
בעולם 39) הפעולה עילוי מודגש לאליעזר בנוגע שגם להעיר,

אף  בתורה", כפולה אליעזר של ש"פרשה הטעם שהרי – דוקא
כד, פרשתנו (פירש"י ברמיזה" אלא ניתנו לא תורה גופי ש"הרבה
של  ל"שיחה" אבות" עבדי של ד"שיחתן השייכות מצד הוא מב),

mlerdהקב"ה z`ixaa בארוכה (נתבאר מאמרות" "עשרה ע"י

,94 ע' ח"ל לקו"ש גם וראה וש"נ. ואילך. 330 ע' ח"כ בלקו"ש
ס"ז).

ובפירש"י.40) סז כד, פרשתנו
יב.41) כא, וירא
גם 42) ולהעיר ס). כד, פרשתנו בפירש"י (הובא יז כב, שם

יצחק", את לו ואתן זרעו את "וארבה ג) כד, (יהושע ממ"ש
ואילך). רמט ע' בא אוה"ת (ראה "ארבה" בגימטריא "יצחק"

יט.43) יז, לךֿלך
הל'44) רמב"ם וראה טו. כח, ויצא פירש"י א. לא, נדרים

ה"ז. פ"י מלכים הל' הכ"א. פ"ט נדרים
לפי 45) יצחק, לעקידת שרה ד"מיתת מהסמיכות גם להעיר

נשחט, שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן העקידה בשורת שע"י
שרה  שאצל פרשתנו), ריש (פירש"י ומתה" ממנה נשמתה פרחה
אברהם), אצל (משא"כ יצחק עקידת לענין נתינתֿמקום הי' לא
לשחיטה  בנה ("שנזדמן העקידה בשורת שבגלל כך, כדי עד
היא  לכך שהסיבה די"ל, – נשמתה פרחה נשחט") שלא וכמעט
שתהי' בהכרח שלכן דוקא, בעולם לפעול הי' ענינה שכל מפני
אברהם, (משא"כ דוקא בגוף דנשמה באופן יצחק של מציאותו

כו'). בשמחה והלך לעקידה, יצחק את שלקח
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ב  גם להתבטא צריכה שהעבודה זאת, עוד ihxtהנה
mipiprd."שרה "חיי בפרשת מסופר שאודותם

של  שליחותו ע"י ורבקה יצחק נישואי א)
ובהקדמה: - אליעזר

לעיל  להמדובר ענין 46בהמשך אודות
אדם  של "שלוחו הוא מישראל שכאו"א השליחות,

כמותו" של 47(העליון) שליחותו את שממלא ,
לעשות ללמוד הקב"ה יש - בתחתונים דירה ית' לו

- בתורה מסופר שאודותה הראשונה מהשליחות
עלֿדבר  אליעזר את אברהם ששלח השליחות

ורבקה  יצחק של הנישואין,48השידוך לענין עד ,
הארץ  את ומלאו ורבו "פרו - ומטרתו שתכליתו

לך 49וכבשוה" יקרא "ביצחק יצחק", -"תולדות
העולם  בבירור ישראל של עבודתם היינו, זרע",

בתחתונים. דירה ית' לו לעשות

מישראל  שכאו"א - לפועל בנוגע מזה וההוראה
הענין  את לפעול כדי בו התלוי כל לעשות צריך
אליעזר  של שליחותו ובדוגמת (ע"ד ורבו" ד"פרו
יצחק  של והתולדות והנישואין השידוך את לפעול

כידוע zeipgexa50ורבקה) מו"ח 51, כ"ק פתגם
ורבו", "פרו בתורה, הראשונה שהמצוה אדמו"ר
- יהודי עוד לעשות צריך יהודי שכל משמעותה,

כמארז"ל  ומצוותי', לתורה המלמד 52לקרבו "כל
כאילו הכתוב עליו מעלה תורה, חבירו ,ecliבן

וכתיב 53שנאמר  ומשה, אהרן תולדות ואלה 54ואלה
לימד, ומשה ילד אהרן לך, לומר אהרן, בני שמות

שמו". על נקראו לפיכך

ל" אפילו שהולך כך, כדי אף oxgועד "חרון - "
בעולם" מקום למטה 55של תחתון שאין תחתון ,

שגם  עליו ולפעול יהודי שם למצוא כדי - ממנו

טופח  ורבו", "פרו יהודי, עוד לעשות יוכל הוא
להטפיח  העולם.56עלֿמנת כל סוף עד הלאה, וכן ,

חלקו  ולזכך לברר - בעולם בחלקו הפעולה ב)
ממנו שעושה עד l`xyiבעולם, ux`"57 עד ,

ובלשון  כפשוטה, ישראל ארץ וירושת לכיבוש
יצחק  נישואי סיפור בפרטי - בפרשתנו הכתוב

שונאיו" שער את זרעך "ויירש – אשר 58ורבקה ,
כל, לעין גלוי באופן ישראל ארץ כיבוש התחלת

המכפלה  במערת שרה לקבורת בקשר (כנ"ל 59היא
ס"ה).

שנה  ד"מאה באופן העבודה צ"ל - ובשניהם
שנים" ושבע שנה הכחות 60ועשרים פרטי בכל ,

העבודה. שלימות כו',

בוודאי  - האמור באופן היא העבודה וכאשר
אלא  עוד, ולא אלו, ענינים בכל שמצליחים
בשני  כמודגש ומסייע, עוזר עצמו שהעולם

ש" - המכפלה מערת zgהענינים: ipa אמרו "
וגו'" בתוכנו אתה אלקים "נשיא ,61לאברהם

לו שקפצה - ורבקה יצחק .ux`d"62ונישואי

Á מערת אודות להאמור בהמשך והנה, .
להזכיר  יש - חברון" היא ארבע ב"קרית המכפלה
ישראל  ארץ של שייכותה אודות פעם עוד ולהדגיש

ישראל: לעם

ארץ  אודות העולם אומות עם מדברים כאשר
שארץ  פעם ועוד פעם עוד להדגיש יש - ישראל
מ"אלקי  עולם" ל"עם עולם" "נחלת היא ישראל
מאמינים  שבה - עולם" ב"תורת מ"ש ע"פ עולם",
לאברהם  הבטיח שהקב"ה - העולם אומות גם

"לזרעך  הבתרים בין בברית הארץ 63אבינו את נתתי
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סט"ז.46) וירא ש"פ שיחת
ג.47) א, ויקרא לקו"ת וראה וש"נ. במשנה. ב לד, ברכות
ובכ"מ.
ש"יפה 48) אליעזר" של ד"פרשה החביבות מגודל גם להעיר

בענין  אליעזר של ששליחותו מכיון – בנים" של מתורתן כו'
בארוכה  כמבואר התורה, כל לכללות שייכת ורבקה יצחק נישואי

ס"ז). ,49 ע' ח"ל בלקו"ש (נסמן חסידות בדרושי
כח.49) א, בראשית
הארץ"50) את ומלאו ורבו ד"פרו עיקרי הכי הענין על נוסף

ynn eheytk.ובנות בנים לידת –
ואילך.51) 45 תש"א סה"ש א. תשמ"ו, ח"ד לקו"ד
עה"פ.52) בפירש"י הובא ב. יט, סנהדרין
א.53) ג, במדבר
ב.54) שם,
נח.55) ס"פ פירש"י

ועוד.56) ע"ב. ריש כה, ברכות – חז"ל ל'
ע'57) ח"א מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק הצ"צ מפתגם להעיר

"עשה ישראל.o`kתפה) ארץ (בחו"ל)
ס.58) כד,
"רומזת 59) המכפלה שמערת ב, קיח, פרשתנו מאוה"ת להעיר

בנתיים  והירק זו גב על זו גנות שתי וזהו והעליון, התחתון לג"ע
ה"ט). פ"ד שכנים (הל' ברמב"ם היומי שיעור – " כו'

אלו,60) דרגות פרטי ישנם ישראל לארץ בנוגע שגם להעיר
ס"י. כדלקמן

ו.61) כג, פרשתנו
מב.62) כד, שם פירש"י
שפעלה63) כפי דוקא, האמה dxyליצחק בן יירש "לא –

פרשתנו  בסיום וכמ"ש יו"ד). כא, (וירא יצחק" עם בני עם הזאת
לו אשר כל את אברהם "ויתן הֿו). הפלגשים wgvil,(כה, ולבני

מתנות אברהם נתן ".mglyieגו' גו'
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את  פרת, נהר הגדול הנהר עד מצרים מנהר הזאת,
"עשר  וגו'", הקדמוני ואת הקניזי ואת הקיני
החל  לנו", ונתנה מהם נטלה "ברצונו אומות",

כנ"ל. מלא, בכסף אבינו אברהם שקנה מחברון,

דברים  שאמר מי שישנו להזכיר המקום וכאן
וא  העולם, מאומות להתפעל מבלי חלקו הנ"ל שרי

שלא  - ובמיוחד כולל זו, בדרך ימשיך ובוודאי כו',
 ֿ מתי אצל עדיין שנשארה מה"גוי'שקייט" להתפעל
כהווייתם  דברים לומר ש'פוחדים' מישראל מספר
ארץ  על ישראל של הבלעדית בעלותם אודות

של  הבטחתו מצד ההשפעה d"awd,ישראל אשר
של  השייכות את אצלם שמגלים עי"ז - היא עליהם

הקב"ה עם ielbaeישראל lreta התומ"צ קיום (ע"י
ישראל  של השייכות גם ממילא, ובדרך עם 64כו')

ישראל  .65ארץ

אלו  דברים אומרים שכאשר הדבר וברור
יעקב" ב"גאון הראוי, מכיון 66בתוקף הרי, -
הנצחית  התורה בכח שיפעלו 67שהולכים בוודאי ,

העולם, אומות אצל אפילו פעולתם הדברים
כל  שמנצחים ובאופן ישראל, אצל ועאכו"כ

"ישראל" בשם כמרומז - כו' ועיכובים ,68המניעות
ותוכל  אנשים ועם אלקים עם שרית "כי ,69ע"ש

"יעקב", לבחינת בנוגע שאפילו אלא עוד ולא
"עקב" (והוא 70מלשון בו שיש מכיון הרי, -

עקב  (יו"ד היו"ד שמו) של נקודת 71ה'ראש' ,(
מלאכי  בו ויפגעו לדרכו הלך "ויעקב אזי היהדות,

ארץ 72אלקים" ושל כו' לארץ חוצה "של ,
.73ישראל"

*

Ë יותר מודגש לעיל האמור שכל להוסיף, ויש .
שנת  - זו "ldwd":בשנה

ושבע  שנה ועשרים שנה ד"מאה הענין א)
רצון  מוחין, מדות, הכחות, פרטי שכל - שנים"
עבודה, של ענין בכל ומתאחדים מתחברים ותענוג,
הענין  תוכן שזהו לטובה", שוין ש"כולן באופן

מישראל "ldwd"ד  כאו"א של הפרטית בעבודתו
שלפנ"ז  בהתוועדות גם ).74(כמדובר

ענין  לפעול מישראל כאו"א של שליחותו ב)
(דוגמת  ורבו" ל"פרו עד ונישואין שידוך של
ורבקה) יצחק נישואי בענין אליעזר של שליחותו

ד"הקהל" הענין תוכן -,eheytk,העם את "הקהל
ה' את ליראה גו' והטף והנשים האנשים

כל 75אלקיכם" גם כולל ישראל, כל ואחדות חיבור ,
ב"חרן" שנמצא יהודי אפילו שבישראל, הדרגות

ס"ז). (כנ"ל כו'

מצות  שהרי - מחברון) (החל הארץ כיבוש ג)
שישראל  בזמן רק (בביהמ"ק) נוהגת "הקהל"

אדמתם  על כשניתוסף 76יושבין הרי גופא, ובזה ,
גם  אלא אומות, שבע ארץ רק לא הארץ, בכיבוש
ירושה  להיות ש"עתידים וקדמוני קניזי קיני

שאז 77לעתיד" עליה", יושביה ב"כל גם ניתוסף ,
ד  הענין גם -נעשה "ldwd" רק נוהג דעות שלכמה

עליה" יושביה יותר 78כש"כל עוד בשלימות -
שלפנ"ז  בהתוועדות גם ).79(כמדובר

שנת  - זו בשנה נוסף -וענין gnyz הדגשה
צריכים  האמורים העבודה עניני שכל מיוחדת

שאת 80דוקא dgnyaלהיות  ביתר ניתוסף שעי"ז ,
של  לאופן עד העבודה, עניני בכל עוז וביתר

גדר  פורצת ששמחה מכיון גדר, .81פריצת
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(64– ישראל" ד"ארץ הענין נעשה גופא שאצלם לכך נוסף
הגלוי, ברצון גם ח), פ"ה, (ב"ר קונה" רצון לעשות "שרצתה
. . מישראל להיות ש"רוצה מישראל דכאו"א הפנימי לרצון נוסף

ספ"ב). גירושין הל' (רמב"ם כו' המצוות כל לעשות
ישראל 65) "יבואו ח) ראה (תנחומא ממארז"ל גם להעיר

." כו' לחלקי שבאה הארץ את וינחלו לחלקי שבאו
ה.66) מז, תהלים – הכתוב ל'
מלשון67) גם ש"נצחית" .oegvpוי"ל
רע"א),68) מד, (סנהדרין הוא" ישראל שחטא ד"אע"פ

כו'. תשובה עשה או חטא, שלא מי ועאכו"כ
כט.69) לב, וישלח
העקב,70) בבחי' רק היא ובגלוי) (בפועל שהעבודה גם כולל

ותענוג  לרצון עד ומוחין דמדות השלימות משא"כ בפועל, מעשה
בארוכה). כנ"ל שנה, דקכ"ז (השלימות

א.71) כט, וישב א. כא, ויצא תו"א וראה ישראל. ערך קה"י
ובכ"מ.
ב.72) לב, ויצא
ג.73) שם, פירש"י

סי"א.74) וירא ש"פ שיחת
יבֿיג.75) לא, וילך
תריב.76) מצוה חינוך
ושמירת 77) רוצח הל' רמב"ם וראה יט. טו, לךֿלך פירש"י

ה"ד. פ"ח נפש
אנציק'78) ואילך. כד ע' תשל"ג) (ירושלים הקהל' 'קובץ ראה

וש"נ. תמד. ס"ע הקהל ערך תלמודית
ס"ח.79) לךֿלך ש"פ שיחת
יצחק 80) נישואי – השבוע לפרשת מהשייכות גם להעיר

השמחה  ושלימות עיקר היא נישואין ששמחת כידוע ורבקה,
ואילך). רעט ע' תרנ"ז (סה"מ

ואילך.81) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
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È יקבל שרה, חיי פרשת בש"ק שבעמדנו ויה"ר .
הציבור  במעמד (ובפרט טובות החלטות כאו"א

לעיל,82כולו  האמורים הענינים לכל בנוגע (
בוודאי  וכאמור, ממש, בפועל לקיימן והעיקר,
הכתוב  כלשון אלו, ענינים בכל שמצליחים

להצלחה 83בפרשתנו  עד דרכי", הצליח "וה'
באופן  הטבע, מדרך ש"קפצה iqp,שלמעלה כאמור,

הארץ". לו

בכל  ועבודתינו מעשינו שע"י - והעיקר
ומזרזים ממהרים האמורים, xzeiהענינים cer את

לו  ש"קפצה באופן והשלימה האמיתית הגאולה
- הקץ""blcnהארץ" "כלו 84על שכבר לכך נוסף ,

הקיצין" "צחצוח 85כל את גם סיימו שכבר ועד ,
נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק (כלשון הכפתורים"

).86דורנו 

בתכלית  האמורים הענינים כל יהיו ואז
השליחות  עבודת ע"י העם, שלימות - השלימות
בענין  אליעזר של (שליחותו ורבו" ד"פרו בענין
ומצוותי', התורה שלימות ורבקה), יצחק נישואי
שנה  "מאה הנפש, כחות בכל היא שהעבודה עי"ז
כולל  הארץ, ושלימות שנים", ושבע שנה ועשרים

גבולך" את אלקיך ה' "ירחיב ארץ 87גם רק לא ,
אלא  שנים"), ("שבע מדות שבע כנגד אומות, שבע

וקדמוני  קניזי קיני ארץ "ג'88גם כנגד ,
ובינה 89ראשונות" חכמה ותענוג) (רצון כתר ,

שנה") ועשרים שנה .90("מאה

בעניני  ועבודתינו במעשינו ההוספה ע"י ובפרט
ושמחה: הגדרים,dgny"הקהל" כל שפורצת -

ל"אלה  עד הגלות, מגדרי גו'91החל פרץ תולדות
דוד"92ישי  את משיחא,93הוליד מלכא דוד ,

של "ldwd"ו  פעולתו את מקדימים גם שעי"ז -
מדה  כנגד (מדה ואתם 94הקב"ה לאחד 95), תלוקטו

ישראל" בני הנה"96אחד ישובו גדול "קהל ,97,

כנס"י  של הנישואין בשמחת יחד כולם ורוקדים
הקב"ה  וכמארז"ל 98עם לעשות 99, הקב"ה ש"עתיד

legn,באצבעו מראה ואחד אחד וכל כו' לצדיקים
זה 100שנאמר  גו' זה אלקינו הנה ההוא, ביום ואמר

במהרה  בישועתו", ונשמחה נגילה לו קוינו ה'
ממש. בימינו
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סא).82) ע' תרנ"ט (סה"מ פ"י תרנ"ט החלצו קונטרס ראה
נו.83) כד,
(א).84) ח פ"ב שהש"ר ז'. החודש פ' רבתי פסיקתא ראה
ב.85) צז, סנהדרין
תרפ"ט.86) שמח"ת שיחת
ח.87) יט, שופטים
עה"פ.88) פירש"י
דמלמעלה 89) באופן הוא בתורה שהסדר מפני י"ל ואולי

פנימי' גם (כולל הרצון בחי' לנו", נתנה כו' "ברצונו – למטה

תחילה  הכתוב מונה האומות, עשר במנין ועד"ז תענוג). הרצון,
שבע  ואח"כ ראשונות, ג' הקדמוני", ואת הקניזי ואת הקיני "את
שהעבודה  שמכיון אלא, למטה. מלמעלה מדות), ז' (כנגד אומות
נתן  "לא – ג"ר) ואח"כ מדות, (ז' למעלה מלמטה היא בפועל
ירושה  להיות עתידים . . והשלושה . . גוים שבעה אלא להם

לעתיד".
אדהמ"צ 90) מאמרי – לאדהמ"צ מואב את תצר אל ד"ה ראה

בתחילתו. דברים ע"ס
יחֿכב.91) ד, רות
(92" ישראל iבטיyחדiר"ת ואחדות ישראל אהבת שראל",

סיבת ciledש" ביטול שע"י מכיון – משיחא מלכא דוד" את
ממילא  בדרך בטל ב)) ט, יומא (ראה ישראל דאהבת (היפך הגלות

סי"ב). הסוכות דחג ב' ליל שיחת (ראה הגלות המסובב,
המלך 93) אדוני "יחי – ההפטרה וחותם מסיום גם להעיר

לא). א, (מלכיםֿא לעולם" דוד
ואילך.94) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
יב.95) כז, ישעי'
ס"ח.96) שמח"ת ליל שיחת גם ראה
ז.97) לא, ירמי'
ספט"ו.98) שמו"ר ראה
בסופה.99) תענית

ט.100) כה, ישעי'

כל ענייני התורה )גם סיפורי התורה( הם הוראות לכל אחד ואחד מישראל, ובפרט מעשה אבות )ואמהות( שהם סימן )ונתינת כוח( 
לבנים.

ממאמר שבת-פרשת חיי שרה, ה'תנש"א
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שנה: קכ"ז שלימות בענין א, בסעיף

מעשה  רק לקטן יש ההלכה שבגדרי אף - לקטנים בנוגע גם שייך זה שענין ולהדגיש להוסיף ויש
כמובן.1בלבד  לפיֿערכו, - שכל ואפילו ותענוג, רצון מדות, של ענין שייך  אצלו גם הרי ,

לעיל  המדובר עלֿפי שנותיו 2ובפרט לג' ביחס גם שלימין, יומין בימים", ד"בא הענין אודות
שמיד  - כו' הבורא להכרת וההכנה ההכשר נעשה שבהם בוראו, את שהכיר לפני אברהם של הראשונות

בדעתו" לשוטט "התחיל העולם לאויר שמצינו 3בצאתו עלֿדרך מהם 4, אחת "כשהיתה המבול שלפני
להיות  יכולה היתה העולם לאויר בצאתו שמיד היינו, כו'", צור לי והבא צא לבנה אומרת היתה יולדת..

כו'. והבנה שכל עם הקשורה פעולה

הירידה  הרי, - החטא לפני כמו בדרגה שהיה אבינו אברהם אצל או החטא, לפני היה זה שענין ואף
במקום  כלומר, כו'), מתןֿתורה (לאחרי לעבודה השייכים וענינים בדרגות רק פעלה החטא שעלֿידי
בנידוןֿדידן, מהֿשאיןֿכן כו'. וירידה פגם של ענין להיות יכול העבודה) (עלֿידי העליה ענין ששייך

כו'). הענינים (בפנימיות החטא ירידת פעלה לא העבודה, תחילת שלפני השנים

בתורה: חייֿשרה פרשת לקריאת בנוגע שם,

גם  לזה, ונוסף  קרואים, שבעה של ולאחריה לפניה בברכות בציבור, קריאה - גופא הפרשה ובקריאת
ההפטרה. ברכות גם כולל מפטיר, - השמיני הקרוא ברכות

בתורה, לקרוא שלא הגזירה - הגלות חושך התגברות מצד שהיא שמיני, קרוא שהוספת ולהעיר,
הפרשה  מעין בנביאים להפטיר המנהג ונשאר נקבע מזה עם5שכתוצאה גם קשורה הגאולה - מעלת

כידוע  הגלות, ירידת עלֿידי כמאמר 6שנעשית שמונה, מספר עם קשורים המשיח ימות של שהענינים
ז"ל  שמונה".7רבותינו המשיח ימות ושל היה.. נימין שבעת של מקדש של "כינור

המדות: מבחינת ההתהוות בענין ,12 בהערה

המדות, שבע כל אלא והזמן, המקום ומקור שורש המלכות, מדת רק לא - גופא המדות לשבע בנוגע
יומין" כולהו עם דאזיל "יומא החסד, מדת ובמיוחד .8כולל

שלפניֿזה  בהתוועדות מהמדובר גם הזוהר 9ולהעיר פתח 10במאמר יוסי, לרבי יהודה רבי ליה "אמר
אאמו"ר  ובהערות גבך", אשתכח שכינתא דהא באורייתא, ולעי בחינת11פומך הוא יוסי ..zeklnש"רבי

לו  יאמר יהודה שרבי צריך היה אך דוקא.. יוסי רבי גבי אשתכחת מלכות בחינת שהיא שכינתא ולכן
בחינת הוא יהודה רבי הרי כי פומך, חדורה cqgפתח להיות צריכה המלכות בחינת שגם היינו, כו'",

דוקא. החסד בבחינת
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ספ"ג.1) אוכלין טומאת הל' רמב"ם ואילך. ב יב, חולין ראה
הי"א. פ"ח רפ"ב. כלים הל' ה"ב. פי"ד ה"ד. פי"ג

ואילך.2) ס"ח וירא ש"פ שיחת
(3.88 הערה הנ"ל שיחה וראה ה"ג. פ"א ע"ז הל' רמב"ם
א.4) פ"ה, ויק"ר א. פל"ו, ב"ר
רסרפ"ד.5) שבת הל' או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.6) בסופו. תשמ"ז וישב ש"פ משיחות קונטרס ראה

ב.7) יג, ערכין
(8174 ע' ח"ה בלקו"ש הנסמן ב. קצא, אֿב. קג, זח"ג ראה

בשוה"ג.
ס"ל.9) וירא ש"פ שיחת

ב.10) קטו, ח"א
עג.11) ע' ריש לוי"צ לקוטי
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יורש: הוא ואחד אחד שכל ,15 בהערה

המשנה  ממאמר מי 12ולהעיר אצל אצלו שואלים שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חי", אתה כרחך "על
הירושה). ענין תלוי (שבזה להוולד

דינה  שמה את ותקרא בת ילדה "ואחר בזה, בכיוצא תפילה שהועילה שמצינו ואחר..13ומה מאי ,
אחותי  תהא לא זכר זה אם כו', מיעקב לצאת עתידין שבטים י"ב ואמרה: בעצמה דין לאה שדנה לאחר

לבת" נהפכה מיד השפחות, כאחת כבר 14רחל - לרחל נולד ללאה, להוולד אמור שהיה שהזכר היינו, ,
הגמרא  נסים".14מתרצת מעשה מזכירין ש"אין

המכפלה  מערת קנין אודות ה, העולם:בסעיף אומות לעיני גם גלוי באופן

את  שהרי - ישראל אצל מאשר יותר עוד העולם אומות אצל גלוי זה הרי מסויימת מבחינה ואדרבה,
לסוחר" עובר כסף שקל מאות "ארבע הכסף, md!,15סכום elaiw

הארץ: וכיבוש ורבקה, יצחק שידוך בענין העבודה אודות ז, בסעיף

נתינתֿכח אודות מיוחדת הדגשה ישנה שבשניהם "dlrnln:ולהעיר, - הארץ לכיבוש epevxaבנוגע
יוצאת  קול ש"בת באופן הוא השידוך ענין כללות שהרי - ורבקה יצחק שידוך ובנוגע לנו", נתנה כו'

כו'" .16ואומרת

ישראל: ארץ על ישראל בני בעלות על הדיבור אודות ח, בסעיף

ה'הקפות'. בעת בשמחתֿתורה, היה בזה שהדיבור ולהעיר,

כו': ימשיך ובוודאי חלקו, שאשרי שם,

חזי" ש"מזליה בוודאי הרי - אליו אלו דברים יגיעו וכיצד אם יודע שאינני בגילוי,17ואף גם ויימשך ,
בפועל. למעשה עד

היהדות: נקודת יו"ד, שם,

שבקטנים, קטן אפילו מישראל, ואחד אחד כל שיודע וכפי איד". פינטעלע "די הידוע: ובלשון
השם. שם הם שבסידור שהיו"דין

חייֿשרה: פרשת בשבתֿקודש בעמדנו י, בסעיף

רבה" "קידושא עושים שאז דשבתא', 'יומא גם אלא שבתא', 'מעלי רק לא - גופא .18ובשבתֿקודש

נהור" סגי לסמיא שקורין כמו לכינוי הוא רבה, קידושא ש"קראוהו שהטעם שאף כי 19ולהעיר, ,
מצד הוא זה שענין לומר, יש - ביום ולא שבת, בליל הוא הארוך ליל ielirהקידוש לגבי השבת יום

שאז jxevשבת, oi`.'כו הנוסח באריכות

דרעוין" ד"רעוא העילוי גם נוסף שאז היום, חצות לאחרי זה הרי גופא, דשבתא .20וביומא
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ספ"ד.12) אבות
ובפירש"י.13) כא ל, ויצא
א.14) ס, ברכות
טז.15) כג, פרשתנו
וש"נ.16) א. ב, סוטה

וש"נ.17) א. ג, מגילה ראה
ה"י.18) פכ"ט שבת הל' רמב"ם
שם.19) משנה מגיד
תקמה.20) ע' ריש תרס"ו המשך ראה
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שבת  ליל של הארוך הקידוש בנוסח צורך שאין רבה", ד"קידושא העילוי אודות לעיל האמור ועלֿפי
כלל. קידוש של בענין צורך שאין יותר, עוד גדול עילוי מודגש שבת במנחת שלישית בסעודה הרי, -

שאינו  בגלל) - (ואדרבה אף היין, וניסוך המים ניסוך לגבי ד'הקפות' העילוי - לדבר דוגמא לומר ויש
בלבד  מנהג כיֿאם סופרים, מדברי לא ואפילו התורה, .21מן

עם  יחד שנמצאים העילוי מלבד אשר שבת, למוצאי הסמיכות מצד - שבת מנחת בזמן נוסף ועילוי
המלך" את שמלוין כדרך כו' השבת את "ללוות מלכא 22המלך, דדוד ד"סעודתא העילוי גם ישנו -

צדקנו.23משיחא" משיח עם הקשורה גשמית סעודה כלומר, ,

התורה: ושלימות העם שלימות בענין שם,

סנחריב  שהגלה לאחרי ראשון', 'בית בזמן אפילו או שני', 'בית בזמן שהיה כמו רק לא - גופא ובזה
ה'" כסא על שלמה "וישב שלמה, מלכות בזמן לפניֿזה, אפילו או השבטים, עשרת שלימות 24את אלא ,

עפר" שוכני ורננו ש"הקיצו מכיון - יותר עוד אלו 25נעלית גם כולל הדורות, שבכל ישראל בני כל ,
סמבטיון  לנהר שלמה,26שמעבר בזמן שהיתה השלימות רק לא - התורה לשלימות בנוגע ועלֿדרךֿזה .

החכמה  והביאה 27שלימות שבאה שבא, מלכת כמו מרחוק, הניצוצות בירור אפילו שפעלה (שלימות
הקדושה  ניצוצות את תצא"28עמה מאתי חדשה "תורה - יותר נעלית שלימות אלא נמשך 29), מזה אשר ,

החדשה" והארץ החדשים "השמים - העולם בעניני .30גם

ושמכם", זרעכם יעמוד "כן הכתוב בהמשך גם כמודגש - ועבודתינו" "מעשינו עלֿידי נעשה זה וכל
חדשה  וארץ חדשים שמים פועלים שעלֿידם הזה בזמן העבודה עניני על כפסקֿדין 31דקאי ובפשטות ,

ולהם 32הרמב"ם  לו וגרם זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע - אחת" "מצוה שעלֿידי
"תלמודו  הזה, בזמן התורה לימוד עלֿידי – חדשה" "תורה לגילוי בנוגע ובפרטיות, והצלה". תשועה

תצא"33בידו" מאתי חדשה "תורה ללימוד זוכים  שעלֿידיֿזה ,34.

בסופה: 89 הערה שם,

" הכתוב בלשון גם כמודגש ראשונות", "ג' ענין שייך עכשיו גם שאףֿעלֿפיֿכן, אלקיך aigxiאלא ה'
לפניֿזה. כבר שהיה הענין הרחבת כיֿאם לגמרי, חדש דבר זה שאין היינו, גבולך", את

***

.‡È.'כו שיחתן" יפה אחא, רבי "אמר דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.·È ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג
ברמב"ם. היומי בשיעור והלכה השבוע, בפרשת הזוהר על אאמו"ר בהערות

בפסוק  אודותיו, שהעירו הענינים אחד על נתעכב - רש"י לפירוש בימים",35בנוגע בא זקן "ואברהם
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שער 21) דא"ח) (עם סידור סע"ג. פ, לסוכות דרושים לקו"ת
ובכ"מ. ב). (רסט, בסופו הסוכות

ס"ב.22) ס"ש שבת הל' או"ח אדה"ז שו"ע
הבדלה 23) בכוונת האריז"ל סידור ספכ"ד. השבת שער פע"ח
ומו"ש.
כג.24) כט, דה"א
יט.25) כו, ישעי'
ו.ועוד.26) פע"ג, ב"ר ראה
כו.27) שם, יא. ה, מ"א ראה

ובכ"מ.28) רע"א. ו, בראשית תו"א ראה
ג.29) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
כב.30) סו, ישעי'
ובכ"מ.31) בסופו. שה"ש לקו"ת ראה
ה"ד.32) פ"ג תשובה הל'
וש"נ.33) א. נ, פסחים
(34.8 הערה 580 וע' ,19 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש ראה

וש"נ.
א.35) כד, פרשתנו
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וירא  בפרשת נאמר שכבר לאחרי כאן החידוש מהו מובן: אינו באים 36דלכאורה זקנים ושרה "ואברהם
לאחרי  אז בימים, באים זקנים ושרה אברהם היו יצחק לידת קודם אם וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן בימים",

שנה  ל"ז בן בהיותו יצחק בא 37עקידת זקן היה שאברהם עלֿאחתֿכמהֿוכמה – שנה ל"ח כעבור -
בימים". בא זקן "ואברהם בפרשתנו שכתוב במה החידוש מהו לבאר צריך רש"י היה ועלֿפיֿזה בימים!

לקמן. שיתבאר כפי כו', בזה דיוקים כמה ועוד

‚È,הגלות אריכות אודות האחרונה בתקופה להמדובר בהמשך הנה הזוהר, על אאמו"ר  להערות בנוגע .
פרשתנו  בסיום הזוהר מאמר על נתעכב - מתי" "עד ישראל בני צועקים ולכן הקיצין", כל "כלו 38שכבר

הגאולה: אודות

מקדשא  בי יבני דקודשאֿבריךֿהוא עד עמיה.. על למפקד קודשאֿבריךֿהוא דזמין "בשעתא
דכתיב  הוא הדא מעפרא, לה יוקים ולבתר דירושלים, קרתא ויבני היכלא ויתקין בונה 39בקדמיתא

באופן  יהיה הגאולה סדר כלומר, יכנס", ישראל נדחי ולבתר בקדמיתא, ירושלים בונה וגו', ה' ירושלים
ירושלים  "בונה הכתוב כסדר ישראל, את יגאל ואחרֿכך וירושלים ביתֿהמקדש את הקב"ה יבנה שתחילה

יכנס" ישראל נדחי (ואחרֿכך) .40ה'

ישראל"' נדחי ומקבץ המקדש בונה המשיח.. "המלך ה'יד': בספר הרמב"ם פוסק ומסיים 41וכן ,42

ובפרט  הרמב"ם, של בלשונו הדיוק גודל הידוע ועלֿפי ישראל", נדחי וקיבץ במקומו מקדש "ובנה
קודם  וביתֿהמקדש ירושלים שבנין כלומר, בדיוק. הוא זה שסדר מסתבר, פעמים, שתי וכופל שחוזר

"אין  - הסדר בהיפוך גם מצינו אמנם, גלויות. הגלויות"43לקיבוץ שיתכנסו עד נבנית ופירוש 44ירושלים .
(לפניֿזה) יכנס" ישראל נדחי כי ה' ירושלים "בונה - הוא גו"' ירושלים "בונה .45הפסוק

שבנין  (או האופנים משני באחד הסדר יהיה ממש שבפועל מכיון הידועה: השאלה נשאלת וכאן
ביתֿהמקדש  לבנין קודם גלויות שקיבוץ להיפך, או גלויות, לקיבוץ קודם וירושלים ביתֿהמקדש

"אלו  האמת, אל מתאימות הדעות ששתי לומר יכולים כיצד - ?!46וירושלים) חיים" אלקים דברי ואלו

לקיבוץ  קודם הרוחנית ירושלים שבנין (היינו, מעלה של ירושלים לבנין היא שהכוונה לתרץ ואין
של  בירושלים אבוא לא הקב"ה, "אמר שהרי - הגשמית) ירושלים לבנין קודם גלויות וקיבוץ גלויות,

מטה" של לירושלים שאבוא עד של 47מעלה וביתֿהמקדש ירושלים בנין להיות צריך שתחילה היינו, ,
לקמן. שיתבאר וכפי מטה.

„È כבר שנתבאר ענין המוכן מן שישנו מכיון לחפש, צורך אין - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע .
חסידות, בדרושי הענין נתבאר היכן ולציין המסויימת, ההלכה את להזכיר רק יש ולכן חסידות, בדרושי

לקמן. שיתבאר כפי כו', ולעיין ללמוד יוכל ואחד אחד שכל כדי

ÂË והיהדות התורה הפצת פעולות עם בקשר והתוועדויות מסיבות אודות גם להזכיר המקום כאן .
ה' ירושלים "בונה היעוד קיום את ומזרזים הממהרים ועבודתינו" "מעשינו - חוצה המעיינות והפצת

יכנס". ישראל נדחי

אודות  ויכריזו ברוחניות, גם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בגשמיות, - הבימה) (אל למעלה עתה יעלו וכרגיל,
ואלו  עלֿכלֿפנים, ברוחניות - אלו באירועים שישתתפו כאן המסובים כל את ויזמינו כו', המאורע פרטי

בגשמיות. גם - שיכולים
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יא.36) יח,
כ.37) כה, תולדות פירש"י
א.38) קלד,
ב.39) קמז, תהלים
ישראל,40) על ב"רחם" פתח "אפילו א: מט, ברכות גם ראה

נדחי  ה' ירושלים בונה שנאמר משום ירושלים, בבונה חותם
יכנס", ישראל שנדחי בזמן ה' ירושלים בונה אימתי יכנס, ישראל

ה', ירושלים בונה דכתיב היא, ישראל תשועת ירושלים f`e"בונה
שם). (פירש"י יכנס" ישראל נדחי

רפי"א.41) מלכים הל'
ספי"א.42) שם
תתפח).43) (רמז עה"פ תהלים יל"ש (בסופו). יא נח תנחומא
ח"א 44) (התווועדויות תשמ"ז שרה חיי ש"פ שיחת גם ראה

ע' שם מוהרש"ב אדמו"ר באג"ק בארוכה ועיין ואילך). 530 ע'
שם. ובהנסמן ואילך, שט

שם.45) יל"ש
וש"נ.46) ב. יג, עירובין
א.47) ה, תענית



g"nyzכ ,oeygxn a"k ,dxyÎiig t"y zgiy

שמחה  - העיקרית לנקודה בנוגע - ובמיוחד כולל רבה, בהצלחה יהיו אלו ענינים שכל ויהיֿרצון
משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את יותר עוד ומזרזים ממהרים עלֿידיֿזה אשר ו"הקהל",

צדקנו.

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א ארמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

ÊË:רש"י בפירוש הביאור .

"זקן" רק לא כלומר, מופלגת, זקנה - הוא ב'חדר' 'מלמדים' שמסבירים כפי בימים" "בא הפירוש
רבים  ימים עוד שנוספו בימים", "בא גם אלא בזקנה.48סתם, יותר נוסף ולכן ,

זקנים  ושרה "ואברהם נאמר שכבר לאחרי בימים" בא זקן "ואברהם בפרשתנו שכתוב מה ועלֿפיֿזה,
זקנים  ושרה ש"ואברהם שלאחרי שמכיון לכאורה, לפרש, יכולים - לפניֿזה שנה ל"ח בימים" באים

ש" נס אירע בימים" dzexrplבאים dxfg שנאמר עדנה"49, לי בנוגע 50היתה גם לומר יש ועלֿדרךֿזה ,
ש  ezexrplלאברהם xfg בא "זקן שוב אברהם נעשה שנה, ל"ח שלאחרי בפרשתנו הפסוק מחדש לכן ,

בימים".

(בפרשתנו), בימים" בא זקן ש"ואברהם לאחרי גם כי - כן לפרש אפשר אי שפיר, דייקת כד אמנם,
גו"' לו ותלד קטורה ושמה אשה ויקח אברהם "ויוסף בנים!51אזי ששה עוד שהוליד ,

גם  שהרי מופלגת, לזקנה שהכוונה לפרש שאין - בימים" "בא פירוש לכללות בנוגע נוספת ושאלה
נאמר  המלך אלא52בדוד היו לא חייו ימי משך שכל אףֿעלֿפי  בימים", בא זקן דוד dpy"והמלך miray

מופלגת! זקנה זו אין שבוודאי בלבד,

הזוהר  פירוש - בימים" ב"בא נוסף פירוש ישנו הם 53והנה, ימיו שכל היינו, עילאין", יומין "באינון
שלימין. יומין

בימים"אבל, בא זקן "ואברהם שהפסוק - גיסא לאידך היא השאלה זה, גם epzyxtayלפירוש כולל
) בימים" `mdxa"בא lyבן בהיותו שלימין" "יומין הם ימיו שכל כשאומרים כי שנה, ל"ח שלפני (f"lw

גיל שעד השנים כל את גם כולל זה הרי שנה!h"vשנה,

ÊÈ:בזה הביאור לומר ויש .

ב  (נכנס) שבא – התיבות כפשטות - הוא בימים" "בא וכיוצא jezהפירוש בבית, בא כמו הימים,
בזה.

ש  באופן הם וכו', שבהם המאורעות עליו, שעברו שהימים mdaכלומר, qpkp העובר דבר כמו לא היינו, ,
ומאורעותיו, ויום יום כל בתוך  שנכנס כיֿאם רושם, ממנו נשאר שלא הדבר,zeiglוחולף ybxzdlעם

all zgwle- חסֿושלום הפכו והן המשמח, דבר הן - ומאורע מאורע וכל ויום יום כל שאז ,rityne lret
עד ielbaעליו, xkipy.'וכו פניו בתווי

מהשני, יותר מבוגר נראה מהם שאחד גיל, באותו אנשים שני להיות שיכולים במוחש שרואים וכפי
כו'. מאורע כל ללבו שלוקח מכיון עליו, שעברו המאורעות רושם עליו  שניכר מכיון

ריבוי  מצד כי - בלבד שנה שבעים היה חייו שנות שמספר אף בימים", "בא בדוד שכתוב מה וזהו
שפכת" לרוב "דם המלחמות, ריבוי כמו: עליו, שעברו כו'54המאורעות מבניו לו שהיתה העגמתֿנפש ,55, ָ

בימים". "בא נעשה - כו' ללבו שלקח מפני עליו רישומן את שהותירו מאורעות לשאר בנוגע בזה וכיוצא
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שם.48) וירא עה"פ הראב"ע פי' גם ראה
יב.49) יח, וירא
טז.50) יז, לךֿלך פירש"י
ואילך.51) א כה, פרשתנו

זה.52) שבת הפטרת – בתחילתו א' מלכים
א.53) קכט, פרשתנו
ח.54) כב, דה"א
ואילך.55) לב יח, שם ואילך. ל יג, ש"ב ראה
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כל  עבודת שעניני - שלימין" "יומין היינו בימים" ש"בא הזוהר פירוש עם גם ולתווך להוסיף ויש
ש  באופן נעשים ויום mdaיום qpkp' ,zeigl עלֿידי אותם חי היה - הפסח ימי ולדוגמא: העבודה, בעניני '

כו' מצות שבהם.56אפיית העבודה ועניני הימים לשאר בנוגע בזה וכיוצא ,

ÁÈ שכתוב מה על בהוספה - בימים" בא זקן "ואברהם בפרשתנו שכתוב מה לבאר יש עלֿפיֿזה .
בימים": באים זקנים ושרה "ואברהם לפניֿזה

להתרגש  שאין למסקנא מגיע הוא ולכן יותר, מחכים - ומתבגר הולך שהאדם שככל הדברים, מטבע
כו'. מאורע כל ללב ולקחת

עד  עליהם  שעברו המאורעות ריבוי מצד בימים" באים זקנים ושרה "ואברהם נאמר שכבר אף ולכן,
שגם לחדש וצורך מקום יש ההוא, dpyהזמן g"l ixg`lזקן minia"אברהם `a."

אברהם בחיי ומכריעים חשובים שהיו מאורעות היו שבינתיים מכיון - הדבר בטעם לומר daxdויש
xzei.'כו לעקידתו עד יצחק, לידת - עיקרי הכי מהמאורע החל  הקודמים, חייו בשנות  המאורעות מאשר

ËÈ כל ללב ולקחת ולהתרגש להתפעל שאין והוראה לימוד גם זה הרי - להכי דאתינן ומכיון .
שמאמין  יהודי כי כו', חשובים בענינים גם אלא העולם', ל'הבלי בנוגע רק לא החיים, שבמשך המאורעות

לטובה. הענינים כל יהיו שבוודאי בבטחון  חדור להיות צריך בה'

במ  חודרת שאינה בלבד זו שלא מקיף, באופן היא שהאמונה מצב יתכן אלא אמנם, בפועל, עשה
אפילו חודרת .lkyaשאינה

דעה" "דור המדבר, מדור - לדבר  :57וראיה

"דור  היה המדבר שדור שמדגישים לכך שהסיבה - ואמר) חייך, שליט"א אדמו"ר (כ"ק ובהקדמה
אלו "ברוגז" יהיו שלא כדי היא, אליהם.miayegdדעה" כוונתי שאכן אלו וגם אליהם, שכוונתי

השמים" מן "לחם ביומו יום מדי אכלו המדבר לאכול,58דור כדי לשולחן כשניגשו ולכן ,ygena e`x
ולא  כו', לטרוח שיצטרכו מבלי המוכן, מן צרכיהם) שאר (ועלֿדרךֿזה מזונם את להם נותן שהקב"ה

שבעולם  הטעמים כל בו לטעום שיכולים כך, כדי עד משובח, הכי מזון להם שנותן אלא החל 59עוד ,
בדבש" ד"צפיחית .60מהטעם

אחד  אף ה'מלמד', של ההסברים כל שלאחרי מה'חדר' זכורני ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר [(כ"ק
או  בביתו, פעם ראה ילד שכל מכיון זה, מה ידעו "דבש", - בדבש". "צפיחית בדיוק זה מה ידע לא

" אבל אחר, מישהו זה].zigitvאצל מה ידעו לא - בדבש"

בקרא  מפורש סבורים 61ואףֿעלֿפיֿכן שהיו מכיון כו', פעם אחר פעם פעמים", עשר זה אותי "וינסו
ממנו" הוא חזק כי גו' לעלות נוכל "לא שאמרו כפי כו', להם לעזור יוכל לא שהקב"ה "כביכול 62בשכלם ,

אמרו" מעלה כליו"63כלפי את להוציא יכול בעלֿהבית אין "כביכול שהיו 64, בלבד זו לא כלומר, ,
כליו  להוציא יכול אינו בעלֿהבית ש"אפילו בטוחים שהיו מזה, יתירה אלא הקב"ה, של בכחו מסופקים
וצרכיהם  מחסורם לכל דואג שהקב"ה היוםֿיום בחיי במוחש שראו לאחרי - כאמור - זה וכל משם".

כו'.

שבדרך  כזה (במצב הקב"ה של והסיוע העזר את בעצמו שראה אףֿעלֿפי לעניננו: בנוגע ועלֿדרךֿזה
פעמים, פעמיםֿשלוש שלוש אלא פעמים, שלוש רק ולא פעם, אחר פעם כו') סיכוי נראה לא הטבע

לעזור... יכול לא הקב"ה גם ההווה, שבמצב בשכלו סבור הוא אףֿעלֿפי ֿכן
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לוט 56) על אפילו שפעל כך, כדי ועד – יב. פמ"ח, ב"ר ראה
ובפירש"י). ג יט, (וירא " הי' ש"פסח מכיון אפה" ש"מצות

וש"נ.57) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
ד.58) טז, בשלח
שם,59) הקשואים). את (ד"ה ה יא, בהעלותך פירש"י ראה

.38 הערה 89 ע' חל"א בלקו"ש הנסמן וטחנו). (ד"ה ח

לא.60) שם, בשלח
כב.61) יד, שלח
לא.62) יג, שם
עה"פ.63) פירש"י
א.64) לה, סוטה
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וכו', מהנכדים ביתו, ובני מאשתו שמתבייש מכיון בפירוש, זה דבר אומר אינו אמנם הוא -
אבל  לעזור. יכול  הקב"ה רק  זה שבמצב כותב הוא ואדרבה, זה, דבר כותב שאינו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

envr oial epia אפילו" חסֿושלום. לעזור, יכול אינו הקב"ה שגם הוא סבור - ה'ראי' בפני כשעומד -
ש  מזה, יתירה אלא בדבר, שמסופק רק לא וכאמור, כליו", להוציא יכול אינו הקב"ה gehaבעלֿהבית שגם

לעזור! יכול אינו

בעבר. בעצמו שראה כפי לטובה, יהיה שהכל בה' לבטוח במקום מפחד, שרועד - לדבר וראיה

Î ששתי יתכן איך - האמורה השאלה לתרץ נראה לכאורה ובהקדמה: - אאמו"ר בהערות הביאור .
לעתידֿלבוא, שיהיה בענין בפלוגתא כיוצאֿבזה מקומות בשאר שמצינו עלֿדרך – אמת הדעות
נלך  ואתם אני השרת, למלאכי אומר שהקב"ה (כשם בתורה המסקנא בהכרעת תלויה בפועל שהמציאות

ראשֿחודש  לקביעות בנוגע מטה של ביתֿדין של הפסקֿדין את לשמוע כדי מטה של ),65לביתֿדין
זו. בפלוגתא בהכרעה תלוי גלויות וקיבוץ ירושלים לבנין בנוגע שהסדר ובנידוןֿדידן,

זו  גלויות, וקיבוץ ירושלים בבנין דרגות וכמה כמה שיש - יותר ומחוור פשוט תירוץ ישנו אמנם,
באים  מכן ולאחר גלויות, קיבוץ ואחרֿכך ירושלים בנין הסדרים: שני להיות יכולים ולכן מזו, למעלה
גלויות  קיבוץ הקדמת לאחרי אלא לבוא יכולה אינה זו שדרגה ירושלים, בבנין יותר נעלית לדרגה

ו  כו'.שלפניֿזה. עילוי אחר בעילוי הלאה, וכן  יותר, נעלה באופן גלויות קיבוץ של ענין נעשה לאחריֿזה

‡Î ש"בזה אאמו"ר מבאר - ירושלים לבנין בנוגע האדם: לעבודת ובשייכות בקשר - בזה להוסיף ויש .
מקדשא  בי יבני מדריגות, שלוש יש פרטי 66גופא שמבאר כפי דירושלים", קרתא ויבני היכלא, ויתקין ,

בספירות. הדרגות

שלם" שם ועל יראה, שם "על - "ירושלים" בעבודה: היראה 67וענינו שלימות על קאי ובענין 68– .
בתניא  המבואר עלֿדרך – דרגות חילוקי יש בו 69זה יש והלב בלב, התשובה ש"עיקר לתשובה, בנוגע

מעמדו  לפיֿערך היראה שלימות לאחרי שגם בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה כו'", רבות ומדרגות בחינות
מכיוןmeidומצבו הרי ,ezxgnly כי בעבודתו, הוספה להיות צריכה יותר, נעלה ומצב למעמד מתעלה

אתמול של zenilyהשלימות dpi`.'כו נעלה היותר למצב ביחס

גלויות: קיבוץ עבודת הקדמת לאחרי באה ירושלים בדרגת וההוספה והעילוי

עלֿידי  נעשה זה שענין כו', הקדושה ניצוצות קיבוץ ענין הוא יכנס") ישראל ("נדחי גלויות קיבוץ
התפילה. עבודת

אור' ב'תורה הביאור ידוע כו'70והנה, זו הארה ונמשך חוזר יום שבכל יום, בכל להתפלל ש"צריך
גם  עילוי נעשה כו' שמתבררים החדשים הניצוצות שמצד ומובן כו'", הניצוצים בחינת כל להעלות

ובקשתי" ("בחרבי שהתפילה אףֿעלֿפי כלומר, עצמה, התפילה ובבעותי"71בעבודת "בצלותי היא 72, (
בענין  גם עילוי נעשה חדשים, ניצוצות שישנם מכיון אבל וקשת), חרב (אותה תפילה אותה אמנם

התפילה.

תקנום" תמידין כנגד "תפילות - הקרבנות לעבודת בנוגע עלֿגבי 73ועלֿדרךֿזה מקריבים שכאשר -
ביתֿהמקדש  בכללות לעילוי עד במזבח, עילוי נעשה אזי וכו'), חדשה (מתרומה חדש קרבן המזבח

הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן לה' "בית הוא ענינו שכל הקדשים.74(מכיון קודש גם כולל ,(
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יד.65) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, שמו"ר ראה
(66" בין החילוק (iaועיי"ש המקדש)ziaמקדשא"

סתם. ל"מקדשא"
יו"ד).67) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית – הר תוד"ה ראה
שה"ש 68) ב. ס, לר"ה דרושים ד. כט, ראה פ' לקו"ת ראה

ובכ"מ. ג. ו,

ב).69) (קטו, ס"י אגה"ק גם וראה ב). (לו, פכ"ט
ויצא.70) ס"פ
כב.71) מח, ויחי
עה"פ.72) פירש"י גם וראה עה"פ. ת"א
ב.73) כו, ברכות
ביהב"ח.74) הל' ריש רמב"ם



כג g"nyz ,oeygxn a"k ,dxyÎiig t"y zgiy

עבודת  נעשית שבו המקום - היראה) (שלימות ירושלים בנין תחילה להיות שצריך מובן ועלֿפיֿזה
גדול  עילוי נוסף ועלֿידיֿזה הניצוצות, בירור ענין נעשה ואז קרבנות, שבמקום התפילה או הקרבנות
נעשה  ואחרֿכך כו', ובביתֿהמקדש במזבח עילוי נוסף הקרבן שעלֿידי כאמור, ירושלים, בבנין יותר
בנין  הנ"ל: סדרים שני ישנם האדם בעבודת שגם כך יותר, נעלה באופן הניצוצות בירור ענין פעם עוד
זה, בכל להוסיף ויש כנ"ל. גלויות, קיבוץ שלאחרי ירושלים ובנין גלויות, קיבוץ ואחרֿכך ירושלים

עוד" ויחכם לחכם ו"תן וכו', אאמו"ר בהערות העיון לאחרי .75ובפרט

·Î זו גב על זו גינות ד"שתי ההלכה ישנה היומי בשיעור הנה, - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע .
כו'" בינתיים חסידות 76והירק בדרושי בזה הביאור וידוע שתי 77, גינות ו"שתי גן", לשון הוא ש"גינות ,

שם. שנתבארו הענינים פרטי ככל התחתון", וגןֿעדן העליון גןֿעדן ענין "הוא גינות", של בחינות

עניני  ההשתלשלות, סדר וכל העליון, וגןֿעדן התחתון גןֿעדן כולם, העולמות שכל - הענין ונקודת
הארץ" ואת השמים את אלקים ברא "בראשית שהרי ישראל", "בשביל הם - כו' גם 78הספירות כולל ,

ספירות  עשר רוחניים, וארץ ה'בעלֿהבית'79שמים שהם ראשית", שנקראו ישראל בשביל "בראשית, -
כולה. הבריאה על

התני  עולמות 80א ובלשון בשביל אינו למדרגה, ממדרגה וירידתם העולמות השתלשלות "תכלית -
ולהם  הואיל שלdcixiהעליונים, עבודתם עלֿידי – היא ועלייתם יתברך", פניו הזה l`xyiמאור בעולם

ועבודתינו" "מעשינו אור 81הגשמי, גילוי המשיח.. ימות של השלימות.. "תכלית פועלים שעלֿידיֿזה ,
הגשמי" הזה בעולם ברוךֿהוא והשלימה 81איןֿסוף האמיתית בגאולה בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות ,

דידן. בעגלא ממש, בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי

הזכיר  ואחרֿכך ביתֿהמקדש". שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אחרונה]. ברכה אמירת אודות
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ובפירש"י.78) א א, בראשית

סה"מ 79) גם וראה ב. רנו, (בתוספתא). ב לא, זח"א ראה
ואילך. פט ע' תרנ"א

רפל"ו.80) תניא
רפל"ז.81) שם
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בנין  הנ"ל: סדרים שני ישנם האדם בעבודת שגם כך יותר, נעלה באופן הניצוצות בירור ענין פעם עוד
זה, בכל להוסיף ויש כנ"ל. גלויות, קיבוץ שלאחרי ירושלים ובנין גלויות, קיבוץ ואחרֿכך ירושלים

עוד" ויחכם לחכם ו"תן וכו', אאמו"ר בהערות העיון לאחרי .75ובפרט

·Î זו גב על זו גינות ד"שתי ההלכה ישנה היומי בשיעור הנה, - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע .
כו'" בינתיים חסידות 76והירק בדרושי בזה הביאור וידוע שתי 77, גינות ו"שתי גן", לשון הוא ש"גינות ,

שם. שנתבארו הענינים פרטי ככל התחתון", וגןֿעדן העליון גןֿעדן ענין "הוא גינות", של בחינות

עניני  ההשתלשלות, סדר וכל העליון, וגןֿעדן התחתון גןֿעדן כולם, העולמות שכל - הענין ונקודת
הארץ" ואת השמים את אלקים ברא "בראשית שהרי ישראל", "בשביל הם - כו' גם 78הספירות כולל ,

ספירות  עשר רוחניים, וארץ ה'בעלֿהבית'79שמים שהם ראשית", שנקראו ישראל בשביל "בראשית, -
כולה. הבריאה על

התני  עולמות 80א ובלשון בשביל אינו למדרגה, ממדרגה וירידתם העולמות השתלשלות "תכלית -
ולהם  הואיל שלdcixiהעליונים, עבודתם עלֿידי – היא ועלייתם יתברך", פניו הזה l`xyiמאור בעולם

ועבודתינו" "מעשינו אור 81הגשמי, גילוי המשיח.. ימות של השלימות.. "תכלית פועלים שעלֿידיֿזה ,
הגשמי" הזה בעולם ברוךֿהוא והשלימה 81איןֿסוף האמיתית בגאולה בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות ,

דידן. בעגלא ממש, בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי

הזכיר  ואחרֿכך ביתֿהמקדש". שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אחרונה]. ברכה אמירת אודות
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ה"ט.76) פ"ד שכנים הל'
ואילך.77) לו ע' מארז"ל על אוה"ת
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סה"מ 79) גם וראה ב. רנו, (בתוספתא). ב לא, זח"א ראה
ואילך. פט ע' תרנ"א

רפל"ו.80) תניא
רפל"ז.81) שם
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המשך מעמוד רמ



כד

dxyÎiig zyxt zegiyÎihewleh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,"‰¯ÂË˜" ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

הפסוק  ושמה 1על אשה ויקח אברהם "ויוסף
הגר  זו "קטורה, רש"י: מפרש ונקראת 2קטורה",
כקטורת  מעשיה שנאים שם על ושקשרה 3קטורה

מאברהם".4פתחה  שפרשה מיום לאדם נזדווגה שלא

להבין: וצריך

ההכרח מהו ש"קטורה eheytnא) לכך מקרא של
ויקח  אברהם "ויוסף הפסוק מפשט ואדרבה: הגר"? זו
אשה  ללקיחת היא שהכוונה נראה ושמה..." אשה

dycg5,sqepa במדרש 6לקודמת שואלים שאכן כפי ,7

ויוסף"? "והכתיב

– החיבור בוא"ו רש"י אומר השני הטעם את ב)
כקטורת  מעשיה שנאים שם על קטורה "ונקראת

e ומזה וכדומה, אחר" "דבר ולא – פתחה..." שקשרה
פירושים שני אלו אין רש"י שלפי לכך mipeyמובן,

במדרש  מובאים שהם כפי קטורה", אלא 8ש"נקראת ,
"קטורה" השם כלומר, פירוש. באותו טעמים שני הם

ביחד  אלו משמעיות לשתי –9רומז קטורת לשון :

קש  ולשון כקטורת", מעשיה ו"שקשרה "שנאים – ירה
פתחה...".

של  פשוטו לפי רש"י, מסיק מנין מובן: ואינו
בגלל "קטורה" לה שקראו ולא ipyמקרא, הטעמים,

שונים  פירושים שני הם שאלה במדרש, ?10כמובא

המפרשים  בדברי המצויינת הקושיה על 11ג) :
בית 12הפסוק  לגלולי "חזרה רש"י אומר ותתע" "ותלך

מעשיה  "שנאים רש"י כאן אומר כיצד כך, ואם אביה".
?13כקטורת"

.·

‰·Â˘˙· ‰¯ÊÁ ¯‚‰ Y ‰¯ÂË˜

זו  "קטורה רש"י לדברי ההכרח הוא: לכך ההסבר
מסויים בפסוק קושי אינו קושי dfהגר" אלא ,

כללי: באופן והגר אברהם של הסיפור על המתעורר

כן  לפני פירש את 14רש"י מגייר ש"אברהם
אברהם  היה יכול ואם הנשים". מגיירת ושרה האנשים
השפעה  לו היתה בודאי שבחוץ, האנשים על להשפיע
לתרבות  יצא אשר ישמעאל, גם ואכן ביתו, בני  על

אברהם 15רעה  בחיי עוד בתשובה חזר ,16.
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א.1) כה, פרשתנו
זהר 2) ט. באבער תנחומא ח. פרשתנו תנחומא ד. פס"א, ב"ר

כאן. ות"י תיב"ע ב. קלג, פרשתנו
ומעשים 3) מצות שמקוטרת* שם: ובב"ר פ"ל. פדר"א שם. תנחומא

שם. זהר וראה טובים.
שם.4) ותנחומא ב"ר ראה
רמז 5) איוב  יל"ש שם. באבער ותנחומא בתנחומא כ"רבותינו"

(ו)לפי וחזקוני: וברשב"ם ואברבנאל. רד"ק בראב"ע, וכ"פ hytdתתקד.
oi`.הגר זו

פירושו6) על שסומך אפ"ל להביא f"ptlלכאורה "שהלך סב) (כד,
(לא  היא גו'" אשה ש"ויקח מסתבר וא"כ שישאנה", אביו לאברהם הגר

באבער `zxgאשה ותנחומא תנחומא (ראה לפנ"ז שנזכרה אותה כ"א) ,
– הנ"ל)

כו'" בה שכתוב "אותה שם רש"י הביא מדלא כי הוא, דוחק אבל
דהראי' משמע, יד) פ"ס, כבב"ר או הנ"ל. באבער ותנחומא (כבתנחומא

lklשאינו – זה היא llkפרש"י הגר להביא הלך דיצחק – בפשש"מ
אברהם". מ"ויוסף

אינו 7) ה"ז – נשאה") הדבור פי על ("א"ל שם [והתירוץ שם ב"ר
הפשט]. ע"ד

ויוסף, "מדכתיב הוא הגר" זו ד"קטורה שההכרח כתב כאן ברע"ב
בחיי  רבינו שם. בזהר מפרש (ועד"ז אחרת" פעם כבר לו שהיתה משמע
אחרת  אשה שלקח הפירוש – הפשט ע"ד לכאורה אבל – ו) פסוק לקמן

ותוסף  וכמו: גו'", אשה ויקח אברהם "ויוסף הכתוב בלשון יותר מתאים
להעתיק  לרש"י הו"ל לפירושו ועוד: ובכ"מ. ב) ד, (בראשית ללדת

"ויוסף". תיבת גם בדבורֿהמתחיל
שם.8) וב"ר תנחומא
קטורת.9) ולשון קשירה לשון תרתי ש"מ כאן: רע"ב גם ראה

דצ"ל10) נראה כאן: לדוד הדר c"`ובמשכיל ובתוס' כו'. שקשרה
פ"ה.. l"iזקנים: cer.'כו שקשרה

טור 11) רזא, פענח ריב"א, חזקוני, זקנים), (הדר בעה"ת רבותינו
דאת  אע"ג ברכי' א"ר שם: מב"ר ולהעיר ועוד. יקר כלי גו"א, הארוך,

גו'. במדבר ותתע ותלך אמר
יד.12) כא, וירא
בפי'13) תלוי ב"קטורה" הפירושים שב' כתב, כאן לדוד במשכיל

שחזרה  לפרש אא"פ כקטורת מעשי' שנאים [דלהפירוש ותתע" "ותלך
הדרך  טעות כפשוטו ותתע דותלך קרא "יפרש והוא אבי', בית לגלולי

כן לפרש אא"פ אבל – ע"ש] "ותלך i"yxaבמדבר", הכתוב על שהרי
מביא אבי'".wxותתע" בית לגלולי ש"חזרה הפירוש

ועוד.14) לג. כא, וירא פרש"י וראה ה. יב, לך
טֿי.15) שם, פרש"י וראה יד. שם, יא. כא, וירא פרש"י
אחר 16) וי"א א: כב, וירא פרש"י וראה טו. טו, לך – לעיל פרש"י

– בפנים) לקמן (הובא ג כב, שם כו'; מתפאר שהי' ישמעאל של דבריו
פרשתנו  ובפרש"י תשובה. עשה כבר העקדה מעשה שבעת מזה, ומשמע

כו'. תשובה ישמעאל שעשה מכאן ט): פסוק (לקמן

.xece`iz z`ved x"aa epnqp .dxhiwy :(cere) i"zk dnka (*
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"חזרה  שהגר ייתכן כיצד השאלה: מתעוררת
שתחזור  לכך גרם לא ואברהם אביה" בית לגלולי

בתשובה?

בין  שהיה הגיאוגרפי המרחק עקב שזה לומר אין

כן  לפני שנאמר כפי לאברהם, שלח 17הגר שאברהם ,

העקידה  במעשה כי ישמעאל, עם מביתו 18אותה

"גרש  של המצב בנה"19התבטל ואת הזאת ,20האמה

שמפרש הפסוק i"yxכפי –21את נעריו" שני "את

"l`rnyi עם ביחד הגר נמצאה ובפשטות ואליעזר",
.22ישמעאל 

ונקראת  הגר זו "קטורה רש"י אומר כך ועל
רומזת  "קטורה" הכינוי באמצעות אכן – קטורה..."

לכך, כי dzryהתורה כקטורת", מעשיה "נאים כבר

בתשובה  אביה".23חזרה בית לגלולי "חזרה אשר על

"קטורה  רש"י של בלשונו הדיוק גם יותר יובן בכך

ef"הגר "היא ולא הפסוק 24הגר", ללשון בדומה ,25

וכדומה: חברון" "היא

"`id,לחשוב היה וניתן "נסתר", לשון זוהי הגר"

כ"נסתר". היא הגר, על כלל בפסוקים כאן מדובר שאין
" אומרים כאשר ללשון efואילו היא הכוונה הגר"

מה  הטענה: הזמן כל מציקה החמש" ל"בן "נוכח":

בתשובה? חזרה שהיא כתוב לא מדוע להגר? קורה
מדובר  אכן, הגר": "זו ואומר בלשונו רש"י מדייק ולכן

אודות עד `dzeכאן ושוחחת שאלת שעליה הגר,

.26עתה 

.‚

È˘‰ ÌÚË· Ì‚ Í¯Âˆ ˘È

בלבד  זה בטעם להסתפק יכול אינו רש"י כי 27אך .

שהיתה  כיון אך כקטורת", מעשיה "נאים עתה אמנם
אברהם  היה לא אביה" בית לגלולי "חזרה שבה תקופה

ביותר  צנוע שהיה כך 28אבינו, אחר אותה לוקח ,

בינתיים  אחר לאדם" "נזדווגה אילו – .29ל"אשה"

מופיע  אברהם..." "ויוסף הפסוק כאשר (ובמיוחד
הפסוק  לאחר אמו..."30מיד שרה האהלה יצחק ויביאה

ביותר  צנועות היו רבקה והן שרה שהן –31.(

– פתחה..." "ושקשרה ואומר רש"י ממשיך לפיכך
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יד.17) כא, וירא
שרה18) ו)פטירת העקדה (מעשה לאחרי אמרה idy`ומכ"ש

אשר  כל את לו ש"ויתן יצחק נשואי לאחרי ובפרט גו'". "גרש לאברהם
הטעם  והרי – ובפרש"י) לו כד, (פרשתנו להם" הראה מתנה שטר לו,

לא "כי הוא גו'" "גרש שרה עם yxiiשאמרה בני עם הזאת האמה בן
י). שם, (וירא יצחק"

שם.19) וירא
סב:20) כד, לעיל כבפרש"י לאברהם מקום בקירוב aexwוהייתה

בבית  הי' לא ישמעאל [וגם הבאר הי' שם כו' אברהם* כו' באר לאותו
אברהםynnאברהם מת שלא עד פרשתנו: סוף פרש"י עיין –oekyi–

אשורה]. גו' מחוילה הי' וזה
ג.21) כב, וירא
גו'.22) אשה אמו לו ותקח כא: כא, מוירא להעיר
יקר:23) ובכלי .11 הערה דלעיל mqxtlכבמפרשים icke קרא זה

כו'. קטורה שמה אברהם
ותנחומא 24) התנחומא לשון (וכ"ה ו' פסוק לקמן רש"י לשון ע"ד

קטורה. היא הגר היא (2 הערה דלעיל באבער
וכ"ה 25) דא. כגון מקום בכל הכתוב לשון וכ"ה ב. כג, פרשתנו

ו.i"yxלשון יב, לך יב. י, נח יא. ב, בראשית פרש"י: לדוגמא, ראה –
ז. .cereיד,

(26.6 הערה לעיל וראה
בשפ"ח,27) והובא שלמה) (יריעות מהרש"ל גם (וראה כאן ברע"ב

ב' שהם שמפרשים אלא – לדוד ומשכיל טוב דאם miyexitדבק ברש"י)

לכתוב  הי"ל קשירה לשון ואם כו' בחולם לנקוד הו"ל קטורת מלשון הוא
השם  שאותיות מוכרח אינו הפשט ע"ד אבל – (וכיו"ב) כו' קשורה
פרש"י  לדוגמא: ראה – השם שבטעם להאותיות ממש בדומה תהיינה

.14 הערה 93 ע' ח"י לקו"ש וראה ועוד. יאֿיד. ב, בראשית
יא.28) יב, לך פרש"י ראה
את29) ולקח אברהם ד"חזר 3 שבהערה בפדר"א ezyexbלפמ"ש

(וראה  בגיטא** ופטרא "וישלחה": יד) כא, (וירא עה"פ [ובתיב"ע
ובזהר  שם. ביל"ש וכ"ה כאן). ות"י הסמים") ו"קטרת יונתן (ופי' תיב"ע
ויוסף  ולבתר כו' לה תריך ולבתר חדא זמנא בהדה אזדווג :2 שבהערה
בדבר  יש איסור*** גם לאחר (נשאת) נזדווגה אם – כו'] כמלקדמין
דין  להגר הי' לא הפשט ע"ד אבל לאחר). שנשאת גרושתו (מחזיר
.34 הערה כדלקמן (אמה) שפחה היתה כי גרושה, ובמילא) – ("אשה"

גו'" יעשה ד"הכזונה איסור בזה הי' שלא רש"י שכוונת ואאפ"ל
ועוד, למקרא. חמש הבן למדו לא עדיין שהרי – לא) לד, (וישלח

אם רק הוא האיסור בלקו"ש dxiwtdדלפרש"י כמשנ"ת עצמה,
.7 הערה 185 ע' שם וראה .191 ע' ח"ה [המתורגם]

בחרו" אשר מכל ד"ויקחו.. האיסור לשלול רש"י שכוונת אאפ"ל כן
שהרי – יב) שם, (נח המבול דדור "השחית" או ב) ו, i"yxt(בראשית

מינן". ו"אינן בעל" "בעולת שזהו שם
סז.30) כד,
ט.31) יח, וירא פרש"י .27 שבהערה לך פרש"י לשרה) (בנוגע ראה

סה. שם וברש"י. טז כד, פרשתנו לרבקה) (בנוגע וראה

ux`a `ed oexag mb :cere .dciwrd ixg`l eiig ini lk my 'idy gxkd oi` ixd ± (hi ,ak .cl ,`k `xie i"yxt) oexagl mdxa` xfg dciwrd iptl dpy a"iy s`e (*
.(o`k epzyxt aeh lky yxcne lecbd yxcn d`xe .ak ,bi gly d`x) abpd

.(g"d h"t mikln 'ld m"anx) "'ek dnvrl dpglyie ezian dp`iveiy" m` ik ,hb v"i` p"ay hxtae (**
.dyexb ,odk 'idy ,mdxa` `yp ji` ± 'd ze` '` llk (lbpr i"xdl) xve`d ziaa h"ewy d`xe (***
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רומז  "קטורה" מיום 32השם לאדם נזדווגה ש"לא לכך
אותה  יקח שאברהם ראוי ולכן מאברהם", שפרשה

לאשה.

.„
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התורה  רומזת "קטורה" שבשם לעיל, האמור לפי
ניתן  אברהם, בהשפעת בתשובה חזרה שהגר לכך
בפסוק, מסויימים פרטים הענינים, בפנימיות להסביר,
הענינים): פנימיות עלֿפי (ולפחות כך כל ברורים שאינם

" הביטוי נאמר מדוע הגר", זו "קטורה אם sqeieא)
א'? בסעיף כדלעיל במדרש, ששואלים כפי אברהם...",

זו  "קטורה אמנם כי שאלה, זו אין הפשט דרך לפי
היתה אברהם שאצל כיון אך חדשה,dgiwlהגר",
"ויוסף..." בביטוי להשתמש מכך:33מתאים ויותר .
שפחה  הגר היתה כן שלפני לקחה 34כיון ועתה ,

כ"פלגש" ולפחות ל"אשה", של 35אברהם באופן ,
כתובה" בלא (רק) פלגשים בכתובה, ולפיכך 36"נשים ,

לגבי "ויוסף" של ענין `dyזהו zgiwl37.

לפי  יותר ברור יהיה "ויוסף" בביטוי השימוש אך
העני  בפנימיות כדלהלן.ההסבר נים,

הגר  של מעשיה" "נאים של הענין רמוז מדוע ב)
ל"קטורת" בהשוואה ?38דוקא

בתשובה  הגר של לחזרתה התורה רומזת מדוע ג)
אברהם? ידי על לקיחתה אודות המדבר בפסוק דוקא

.‰
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הוא: לכך ההסבר

החסידות  עבודת 39בתורת שבין ההבדל מבואר

לפני  מכן: לאחר עבודתו לבין שנימול לפני אברהם
"אב שמשמעותו "אברם", נקרא הוא –mxשנימול, "

גויים  כל על (רם העולם מן ונעלה רם עבודתו 40הוא ,(
עצמן  הקדושה בדרגות המילה 41היא לאחר ואילו .

גוים" המון "אב – ל"אברהם" שמו עסק 42הפך הוא –
לקדושה. אותם והעלה ה"גויים" עם גם

את efעבודה הפרידה אשר שרה, באמצעות נעשתה
ואת  הטוב את והעלתה ה"גויים" של ה"פסולת"

" אמרה היא (ולכן שבהם הקדושה האמה yxbניצוצות
בנה" ואת ).43הזאת

שרה  פטירת לאחר אברהם הגיע שאליה וההתעלות
קטורה", ושמה אשה ויקח אברהם ב"ויוסף התבטא
כלומר, הגר. ואת ישמעאל את בתשובה החזיר שהוא
הפרידה  שרה אשר ה"פסולת" את גם וזיכך בירר הוא

"גרש...". –

שרה  שעשתה ה"גויים" זיכוך הוא: לכך ההסבר
על  וזאת ומרע, מטוב המעורבת נוגה בקליפת רק הוא
המעורב  הטוב והעלאת והרע, הפסולת הפרדת ידי

גלוי  טוב אין שב"פסולת" וכיון יש44בהם. ,dzegcl
"גרש...". –

אינו  הגר ושל ישמעאל של והזיכוך הבירור ואילו
טוב  בהם אין כי בהם, המעורב הטוב העלאת ידי על

של43גלוי  בדרך אלא ,dtqed–zepecf לו נעשות
.45כזכויות 

.Â
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ד'): (בסעיף דלעיל השאלות לשלוש ההסבר וזהו

" בביטוי משתמשת התורה כי sqeie(א) אברהם...",
לטוב  – הטמאות הקליפות שלוש – ה"פסולת" הפיכת
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לסיפור 32) בהמשך בא גו'" אשה ויקח אברהם ש"ויוסף מכיון כי
(וראה  ורבקה שרה במעלת – גו'" רבקה גו' אמו שרה גו' ד"ויבאה
מרומז  אברהם, שלקח להאשה בנוגע שגם מסתבר, – סז) כד, פרש"י

שלה. הצניעות בקרא
(33.7 הערה דלעיל בחיי ורבינו רע"ב זהר, וראה
ג).34) טז, (לך לאשה" לו גו' לאברם אותה ש"ותתן לאחרי גם

בכ"ז  בארוכה וראה ואילך). ה (שם, אח"כ גם שפחה שנק' מזה כדמוכח
.28 הערה 232 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש

ו'.35) פסוק לקמן פרש"י
ובהערות 36) ואילך 231 ס"ע שם בלקו"ש בארוכה ונת' שם. פרש"י

ע"ש. שם,
(37f"cr.כאן עה"ת בחת"ס פי'
שקטורת 38) מפני הוא בפשטות לקטורת מעשי'" "נאים בין השייכות

) בשמים lirlהיא i"yxt.סז אות שם לפדר"א רד"ל וראה ב). כב, וירא
אוה"ת39) שם. ו') (כרך ואוה"ת תו"ח לך. ר"פ רבי תו"א ד"ה ח"ש

הערכיםֿחב"ד  ס' וראה ואילך). ב תמב, ואילך. ב (קיט, וביאורו בנאה
עה ס"ע אברהם .jli`eע'

ב.40) יב, תו"א
בארוכה 41) (ראה קיום להם הי' לא – כו'" מגייר ד"אברהם אלה כי

(רע"א): שם ובתו"א  וש"נ). .14 הערה 89 ע' ח"י שנק'`ixgלקו"ש
נצוצות.. להעלות יכול הי' eyrאברהם.. xy` ytpd z`e y"nke.'וכו

דֿה.42) יז, לך
ב 43) תמד, ואילך. סע"א קכג, ואילך. ב (קכ, הנ"ל בנאה רבי ד"ה

.159 ע' לעיל וראה ואילך). ב תמז, ואילך.
(המשך 44) אותן המקיים קדושה ניצוץ יש בגקה"ט שגם דאף

עד  כ"כ ונחשך "נתרחק הניצוץ הרי – ועוד) שעד. פרק ח"ב תער"ב
ויגדלו  ובד"ה קג. ר"ע עת"ר סה"מ שם. תער"ב [המשך רע" כמו שהוא
ב"ליקוט  בפרטיות וראה נבילה, נעשה חתיכה ע"ד תרס"ה: הנערים

מחֿמט]. ע' פ"א לתניא פירושים"
ב.45) פו, יומא
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של ענין ה"צמחֿצדק"dtqed46היא שמפרש כפי ,47

הפסוק  "יוסף"48את של שהענין אחר", בן לי ה' "יוסף

ל"בן". ה"אחר" הפיכת היא – הוספה –

זוהי  – בעולם (א) הצדדים: בשני היא וה"הוספה"

זדונות  אין הבריאה לפי כי בבריאה, וחידוש תוספת

" באברהם (ב) לזכויות. ליהפך `mdxaיכולים sqeie"...
יכולה  הטמאות קליפות שלוש של ה"אתהפכא" כי –

עצמותו  שמצד יתברך", "עצמותו בכח רק להיעשות

המדרש  (כלשון אם 49ית' חפץ מהם באיזה יודע "איני (
רשעים  של (מעשיהן אלו וכיון 50במעשה ,"...(

לזכויות  להפכם אפשר שם, נחשבים אינם שהזדונות
משם. הנובע הכח ידי על

"sqeie כח לאברהם שנוסף ידי על – אברהם..."

יתברך  מעצמותו הנובע יותר, היה 51נעלה יכול הוא ,
וי  הגר את ולזכך שמעאל.לברר

מעשיה "שנאים י"א zxehwk(ב) של מהותם – "
דוקא  הקטורת כידוע 52סממני י"א 53היא, הפיכת ,

לקדושה  דמסאבותא .54כתרין

"פרו  היא אשה" "יקח של התכלית 55(ג)

והתחדשות.56ורבו..." תוספת של ענין היא והולדה ,

תוספת, שזוהי בתשובה, הגר של חזרתה נרמזת לכן
אברהם "ויוסף בפסוק `dyדוקא gwie שתכליתו – "...

" הפרשה, כהמשך לו...".clzeהיא,

.Ê

˙ÂÏ‡˘‰Â ,Â˙ÂÁ‡ È·Â ÔÂÙ¯Ë È·¯ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰
ÂÈÏÚ

בגמרא  מופיע זה לסיפור תמוה 57בקשר סיפור
לכאורה: ביותר

(=היו  קמיה יתבי הוו טרפון דרבי אחתיה "בני
– מידי אמרי הוו (ולא טרפון דרבי לפני) יושבים
ויוסף  רש"י): – שידברו (כדי ואמר פתח רש"י),
הוא  בעלמא (מילתא יוחני ושמה אשה ויקח אברהם
קטורה  ליה: אמרי רש"י), – פיהם לפתוח כדי דקאמר

קטורה". בני עליהם קרי כתיב,

להבין: וצריך

כאשר  ובמיוחד הגמרא, זאת מספרת מדוע (א)
הוא  דיבר 58הכלל לא טמאה בהמה "בגנות שאפילו

אחתי' "בני של בגנותם עלֿאחתֿכמהֿוכמה הכתוב",
"תורה" כאן שיש אפוא, לומר, הכרחי טרפון". דרבי

הוראה  ומהי?59– .

ולא  לדבר, לזולת לגרום כדי אמצעים מספר  יש (ב)
כלשונו! שלא פסוק אמירת באמצעות

מן  בפסוק כך לצורך משתמשים כיצד (ג)
dxezd60!?

"ושמה טרפון רבי אמר מדוע –ipgei"61(ד)
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של46) ענין הוא גוים) (המון דק"נ הבירור הענין dtqedגם שלכן –
במקומות  (ראה אברם* לשם ה' הוספת עם קשור גוים" המון ד"אב
בבירור  הוא ההוספה ענין אמיתית מ"מ, אבל – (39 הערה לעיל שנסמנו
בכח  רק הוא שלהן והבירור ספ"א), (תניא כלל" טוב בהן "שאין גקה"ט

בפנים. כדלקמן העצמות,
עה"פ.47) אוה"ת
כד.48) ל, ויצא
[המתורגם]49) לקו"ש – ובארוכה ד. ז, צו לקו"ת וראה ספ"ב. ב"ר

ואילך. 23 ע' ח"ז
בס'50) הועתק – וכו' יוסף פורת ובן (צפע"נ הבעש"ט תורת ראה

מעלת  מצד שהוא הנ"ל, מדרש על ואילך). סמ"א בראשית פ' הבעש"ט
עיי"ש. דוקא, החושך מצד שניכר האור יתרון

שיהי'ועפ  הקס"ד מובן דלכאורה:utg"ז – רשעים של במעשיהם
כחשיכה  לפניו כי מובן, – כו'" להקב"ה לי' איכפת ד"מה זה בשלמא

יהי' למה אבל מצד utgכאורה. שהוא אלא – רשעים? של במעשיהם
גם  שע"י צדיקים, של מעשיהם על התשובה דעבודת וההוספה העילוי

תקה). ע' עקב אוה"ת עד"ז (ראה כזכיות** נעשות הזדונות
הוא  אהבת" אשר יחידך את ד"בנך אברהם של מקס"ד ג"כ ולהעיר

דתשובה  העילוי מצד שזהו שי"ל – ב) כב, וירא (פרש"י ישמעאל
ואכ"מ. .(16 הערה ליל (ראה שבישמעאל

דלעיל 51) (ב"ר במדרש מ"ש הענינים פנימיות ע"פ לבאר יש עפ"ז
" – ויוסף" "והכתיב הקושיא על (7 d`ypהערה xeacd it lr."

קצת).52) (באו"א עה"פ יקר כלי וראה
תולדות.53) ס"פ קטורת.n"kaeתו"א ע' הליקוטים ס' .
מה 54) שהוא בקטרת", שהי' מור ב"ענין ד) (כב, נשא לקו"ת וראה

א. צט, מג"א ובתו"א עיי"ש – לטוב טמאה) ידוע, חי' (דם מרע שנהפך
כח.55) א, בראשית
לקו"ש 56) (בנדו"ד) וראה .37 הערה 191 ע' חי"ט בלקו"ש נסמן

.41 הערה 119 ע' ח"ה [המתורגם]
ע"ב.57) ריש סב, זבחים
א.58) קכג, ב"ב
(59.281 ע' ח"ה בלקו"ש כמשנ"ת – ברור בלשון לדבר צריך שאז

ואילך. 26 ע' ח"י
זמנו 60) בלא כו' זמר כמין כו' פסוק הקורא רע"א: קא, סנה' ראה

כו'.
שמם 61) היו מצרים גלולי של "שהראשים כתב כאן לדוד במשכיל

dtiqed dxyc (g ,b"pt x"a) l"fxnn xirdle .y"iir ,'ek d`eapa mdxa`n dlecb dzeidl `ed 'ek mibiqd zcxtn dxyy dfc (43 dxrd lirlc) d`pa iax d"c d`xe (*
.y"eri ,`xedpl `keyg `ktdz`c oiprd cvn edfy ± (jli`e a"rq ,hl ziy`xa) z"de`ae ,zexe`nd lr

miwicv ly mdizenypa jlnp ina okly) `wec miwicvd zcear i"r `ed mipezgza dxic zeidl dpeekd zilkz ik ± `wec miwicv ly mdiyrna utg n"ne (**
.blwz 'r e"qxz jynd .fkw 'r j"pl z"de` .my awr z"de` .my z"de` .jpzi in d"c y"dy z"ewl ± (`wec
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"ושמה ולומר לשנות היה יותר מתאים ",xbdלכאורה,
נכון, תוכן זהו אך הפסוק, מלשון שונה זה שאמנם,

החולקים  לדעת ואפילו הדעות, רוב "אלו 62לפי הרי
הלל  בית הורשו ולכן חיים", אלקים דברי ואלו

לדבריהם  שמאי בית דברי את זה 63להקדים שינוי וגם .
לדבר? לעוררם כדי די היה הפסוק בלשון

.Á

˙Â˘„Á˙‰Â ˙ÙÒÂ˙ Y ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ

חז"ל  דברי את להקדים יש זאת להבין "כל 64כדי
כאילו  הכתוב עליו מעלה תורה חבירו בן (את) המלמד

ecli מציאות" נעשים התורה לימוד באמצעות כי ,"
חדשה".

" הלשון מפשטות בן lkאמנם, את המלמד
יודע  כבר חבירו" "בן כאשר גם היא הכוונה חבירו..."

היא שהכוונה מובן אך עתה xwiraתורה, שעד מי אצל
גורם  ה"מלמד" שאז התורה, ללימוד קשור היה לא

zeycgzdl כבר הלה כאשר ואילו חבירו", "בן אצל
רק ה"מלמד" הרי כן, לפני תורה לידיעתו siqenלמד

הקודמת. ומציאותו

על  בפירושו רש"י של  בלשונו השינוי מובן בכך
ומשה" אהרן תולדות תולדות 65"ואלה ונקראו ...–

מעלה  המלמד... שכל מלמד תורה, שלמדן לפי משה
הכתוב xaicילדו.eli`kעליו meia,משה את eyrpה'

zeclezd el` אומר הוא אהרן" "בני לגבי שלו...".
"eyrp ואילו "כאילו", רק ולא שלו", התולדות אלו

הכתוב עליו "מעלה רק הרי המלמד..." eli`k"כל
ילדו".

דיבר..." "ביום הוא: לכך "בני 66eligzdההסבר
שלמד ("מה התורה לימוד את )itndxeabd"67אהרן"

הם  ולפיכך התחדשות, של באופן היו 68ממשה

" זאת לעומת אך "כאילו". ללא משה, lk"תולדות"
כולם  בין והשווה הדרכים, כל את כולל המלמד...",

" רק ילדו".eli`kהוא

.Ë

Â„ÏÈ ÂÏÈ‡Î Y Â˙ÂÁ‡ È·Â ÔÂÙ¯Ë È·¯

שבני  ראה טרפון רבי הנ"ל: לסיפור ההסבר גם זהו

וכיון  והבנתה. התורה לדברי כלל שייכים אינם אחותו

אליו  קשורים להבנת 69שהיו שייכות בהם ליצור רצה ,
(כאילו) – .ecliהתורה

– הוראה שהוא בתורה, דומה ענין לכך הביא הוא
הנאמר  היא שתכליתו אשה...", ויקח אברהם "ויוסף

" לו...",clzeבהמשך

כדי  ואמר", "פתח – בפעולה טרפון רבי נקט וכך

פעולה  – תורה בעניני "שידברו" אחותו לבני לגרום

"כאילו ".ecliשל

.È

‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ˙ÈÒ ‰„ÏÂ‰ Ï˘ ÔÈÚ Y ÈÁÂÈ

סוטה  במסכת יוחני": "ושמה דבריו יובנו זה 70לפי

מ"מבלי  היא שובבית" ש"אלמנה הגמרא, אומרת
אלמנה  רש"י: ומפרש רטיבי". בת יוחני "כגון עולם",

עוצרת  היתה אשה לידת עת וכשמגיע היתה, מכשפה

היתה  הרבה שמצטערת ולאחר במכשפות, רחמה
תפילתי, תשמע אולי רחמים ואבקש אלך אומרת
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הגר  שזוהי כלומר יוחני" "ושמה רז"ל*.. מדברי כנראה וממרא יוחני
אבל  – עיי"ש) הסיפור, כל מפרש (ועפ"ז כו'" אבי' בית לגלולי שחזרה

– כאן והמדובר איש, הי' הנ"ל "ראשי dy`aיוחני היו וממרא יוחני וגם: .
mityknשל" ולא רע"א), פה, מנחות (פרש"י מצרים" מצרים"ilelbשל

טומאה  ד"שם הא עם זה מקשר 70 הערה דלקמן שמואל ברכת [ובס'
ו')]. פסוק לקמן פרשתנו (פרש"י להם" מסר

(62.5 הערה לעיל ראה
ב.63) יג, עירובין
א.64) ג, במדבר עה"ת בפרש"י הובא ב. יט, סנהדרין
שם.65) במדבר
(66" הכתוב לשון דיוק עפ"ז "aומתורץ ולא גו'" ה' דבר יום nיום

גו' ה' דבר ביום תורה שלמדן לאחר כי – ועוד) שם. רא"ם (ראה גו'"
במציאותם. הוספה רק הוא אח"כ שלמדן ומה משה, תולדות נעשו כבר

הבאה. שבהערה חכ"ג לקו"ש וראה
דזה 67) ואילך 8 ע' חכ"ג בלקו"ש בארוכה וראה שם. רש"י לשון

מצד  הוא – חדשה מציאות – ילדו" "כאילו לפעול ה"מלמד" של שבכחו
עמו. שלומד שבהתורה הגבורה" ה"פי

נת'68) – ישראל כל ולא שלו תולדות נעשו אהרן בני שרק וזה
שם. רש"י מפרשי וראה שם. חכ"ג בלקו"ש בארוכה

א.69) קי, ב"ב ראה
על 70) שמואל תפארת (לבעמחה"ס שמואל ברכת בס' – א. כב,

דר"ט  הסיפור עם שם שבסוטה "יוחני" ג"כ מקשר כאן עה"ת הרא"ש)
אחר. באופן אבל –

(ברכת  ז"ל הרב שפירש ומה שם: זבחים (להחיד"א) עינים בפתח
הסליחה  עמו רטיבי. בת ליוחני כיוין יוחני דאמר דר"ט שם שמואל)
אבל  – האמוראים בימי היתה רטיבי בת דיוחני משמע כו' דמהש"ס
תנאים  בימי שהיתה י"ל כי כלל, מוכרח שאינו י"ל שמואל הברכת לדעת
ולהעיר  – שלאח"ז. בדורות (גם) מפורסמת היתה והנהגתה לפנ"ז) (או

יוחני. מע' השלם מערוך

.dlx fnx glya y"lia d"ke .ipgei :(f ,h"t) x"enye my (meyxb epiaxe) i"ra la` .`pgei :epiptl q"ya ± .`"rx ,dt zegpn (*
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כלומר, וכו'. יוצא והולד כשפיה וסותרת והולכת
כתוצאה  בנס, היתה שהלידה שיחשבו היה רצונה

מתפילותיה.

"יוחני" השם "יוחני": לה קראו שלכן לומר, ויש

במסכת  הגמרא מדברי שמובן כפי נס, על מורה

יוחנן 71ברכות  לו... נעשה נס בחלום הונא "הרואה :
של  לענין "יוחני" השם קשור כן לו". נעשו נסים נסי

שם, סוטה במסכת המסופר על בנוסף ילדים, לידת

עבדך".opgאשרmiclid"72כנאמר  את אלקים

יוחני" "ושמה טרפון רבי אמר הוא 73ולכן כי –

"ילדו" של ענין כאן ליצור צריך באמצעות 74היה
הטבע. לפי שאינו התורה, ובלימוד

שבני  שלאחר הסיפור, להמשך גם ההסבר זהו
טרפון  רבי אותם כינה כתיב, "קטורה לו אמרו אחותו

לשון – כתיב" "קטורה אם קטורה": dxiyw"בני
– להולדה שגורמת מ"יוחני" ההיפך רחמה), (עוצרת
פתיחת  התורה, בלימוד ה"הולדה" בהם תיווצר לא

"בני יישארו הם אלא התורה, בהבנת "dxehwהמוח
להבין  מסוגלים שאינם אטום מוח בעלי – (קשירה)

התורה. את

.‡È

"ÛÒÂÈÂ"· Í¯Âˆ ˘È ˙Â˘„Á˙‰Ï ÌÂ¯‚Ï È„Î

"יינה  לפי אברהם..." "ויוסף על הנ"ל ההסבר לפי
צריך  שאברהם שכיון – רש"י שבפירוש תורה" של

הפיכת  ידי על (הולדה) והתחדשות לתוספת לגרום היה

להיות  היה צריך לקדושה, הטמאות קליפות שלוש

"sqeie אברהם בדרגת והתעלות תוספת 75אברהם...",

העובדה  את הענינים, פנימיות לפי להסביר, גם ניתן –

"ויוסף  הפסוק תחילת את גם ציטט טרפון שרבי

אברהם",

לכאורה  אשה 76שהרי, "ויקח אמר אילו היה די ,

כי  הכוונה, פסוק לאיזה יודעים היו והם יוחני", ושמה
ושמה...": אשה "ויקח נאמר שבו היחיד הפסוק זהו

חבירו  בן את "מלמד לפעול שיוכל כדי אלא,
הולדה  של ענין זה היה אחותו בני שלגבי תורה",

zeycgzde77בדרגתו להתקדם חייב היה הוא ,ely,

אחותו. בני אצל להתחדשות לגרום היה יכול זה ובכח

בתורה: דומה מענין הוכחה הביא הוא כך ועל

– אשה..." ויקח אברהם בדרגת ztqezd"ויוסף
אשה...", "ויקח להיות שיוכל לכך גרמה אברהם

הולדה  של ענין לו", "ותלד היא כשהתכלית

והתחדשות.

.·È

˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ¯„ÒÏ ÏÚÓ Y "‰¯ÂË˜ È·" ˙„ÏÂ‰

בני  עליהם "קרי של (בענין לפרש יש ועוד

הרמב"ם  זרעו 78קטורה"): שהם קטורה ש"בני פוסק
"ויוסף  ידי על כלומר, במילה". חייבין אברהם... של

של  ענין שזהו – קטורה" ושמה אשה ויקח אברהם

גרם  הוא – ההשתלשלות סדר לפי שלא התחדשות
אשר  במילה, חייבים אשר קטורה" "בני שיהיו לכך

הם  לנו 79zeaizdÎiy`xמילה יעלה "מי של

לדרגת iteqy(80השמימה" מעל הוי'), – הם התיבות
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בחדא"ג 71) ועפמ"ש נו"ן. כנגד נו"ן שם: ובפרש"י רע"א. נז,
החנות על מורה גופי' ["דהשם שם שיהי'daehdeמהרש"א מראין והנונין

וכמו  קיצור הוא דיוחני שי"ל ובפרט ב"יוחני"*, הוא שכן י"ל, בנס"]
יוחנן. השם

שם.72) וברש"י כט מג, מקץ וראה ה. לג, וישלח
"בת 73) שנק' הטעם כי לכאן. שייך אינו רטיבי" "בת שנק' זה אבל

ש" ע"י היתה הולד יציאת י"ל: נמוחים zxzeqרטיבי" וכשפים כשפי'",
"בת נק' ולכן פשר), ד"ה שם ובפרש"י ב סז, (סנהדרין מים ".iaihxע"י

(74" רש"י בלשון הפנימי פירוש שזהו nlra`וי"ל `zlin ,ipgei הוא
– "מילתא המשיך "יוחני" שע"י היינו, – כו'" השפעה aדקאמר עלמא",

מצ"ע). אחתי' דבני מצבם (שזהו בעולם חדשה
(מוחין 75) יתירה ההארה "בבוא דדוקא כפשוטה, הולדה כמו

(לקו"ת  ממש" חדש מהות ולהוליד למטה גם להשפיע יכול אז דגדלות)
ג. י, ).n"kaeואתחנן

(יתירה 76) מצינו בש"ס מקומות בכו"כ כי קושיא אינה נגלה ע"פ
כלל!jinqcמזו) הביאה שלא דקרא אסיפי'

המשך 77) ג. ע' תרנ"ט סה"מ א. ג, (דרמ"צ העולם מאמר כידוע
כו'". שטעלין ארוף ניט מען קען קאּפ "א ובכ"מ) קעג. ע' ַַָתרס"ו
115 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה לחבר) ניתן לא (="ראש"

(רק) כו' המלמד "כל שלכן שהקב"ה eli`kואילך) שכמו ושם, ילדו".
בתורה, עצמותו (אריינגעגעבן) שנתן – יהבית" כתבית נפשי "אנא אמר

לוקחים תורתם שע"י בצדיקים, הוא גם zeinvrdכמו"כ שלמעלה שלהם
הוא  שעד"ז וי"ל עיי"ש. דהולדה, עצמית בהשפעה שניתן מהפנימיות

בנדו"ד.
ע'78) תלמודית אנציק' ראה – בזה השיטות ה"ח. פ"י מלכים הל'

קטורה. בני
שם.79) ואוה"ת תו"ח לך. ס"פ תו"א בכ"ז ראה
יב.80) ל, נצבים

xeviw `ed ipgeic l"iy hxtae .ogc yexitae ('iexv zig) ogc cewipa epi`y s` ,ipgeia mb "qpa 'idiy" witqn cg` o"epc rnyn ,"daehde (zepgd)" siqedcnc (*
.(60 dxrd lirl onqpd .a ,fh f"r .(my q"wc d`x) ` ,ck w"en) xkf my mb `ed ipgeic (a .cere .onrp inrp zenydn (` :xirdle ± .dxrdd miptak ,opgei myd enke



dxyÎiigל zyxt - zegiyÎihewl

ההשתלשלות, לסדר מעל כלומר, הוי'. ושם התורה
לבבכם" ערלת את "ומלתם עלֿידי לכך –81ומגיעים

התשובה. ענין

רבי  קטורה": בני עליהם "קרי של המשמעות וזוהי

ו"המשיך" עליהם קרא של 82טרפון ענין תוכם אל
סדר  עלֿפי שלא התורה, בלימוד "הולדה"
"בני  לגבי אברהם של לפעולה בדומה – ההשתלשלות

קטורה".

(f"lyz dxyÎiig t"y zgiyn)
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טז.81) י, ספל"ז.82)עקב תניא ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zekn(ycewÎzay meil)

ez`py iptn dpeeka ebxedl oiekzpy xacd i`cey itl ,bxde
mnvr micrd eidiy jixv oi` iqei iax ixacly ,`vnpe .eze`

.epizpyna eixacl xzeq df ixde ,oecipa mixzn
:`xnbd zvxzndéì øîà,`tt axl iia`àeääxkfpy iqei iax - ¨©¥©

oa iqei iax `edy ,epizpyna xkfpy iqei iax epi` oldl dpyna
ly `xnin `l` ,`ztlgàéðúc ,àéä äãeäé øa éñBé éaøixdy - ©¦¥©§¨¦§©§¨

,`ziixaa epipy jkøáç ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø[mkg cinlz-] ©¦¥©§¨¥¨¥
éøö ïéà,äàøúä C,ea exzd `l m` elit` bxdp `l`àlL éôì ¥¨¦©§¨¨§¦¤Ÿ

àlà äàøúä äðzéðick,ãéæîì ââBL ïéa ïéçáäìz` ricedl ,xnelk ¦§¨©§¨¨¤¨§©§¦¥¥§¥¦
zeyrl xeq`y rcei epi` `ny ,jka xeqi` `ed xaery dxzend
df xacy rcei i`ce ixdy ,dfl jixv epi` mkg cinlz j` ,ok

.ezeyrl xeq`
,dpyna epipyïéøãäðñ àäz àlL 'íéãò íéðL ét ìò' ,øçà øác̈¨©¥©¦§©¦¥¦¤Ÿ§¥©§¤§¦

.ïîbøezä étî úòîBL©©¦¦©§§¨
éæBòì eäðä,frl ztya mixaecd micra did dyrn -dén÷ì eúàc ©§¨¥©£§©¥

àáøc,`ax ly epic zia iptl e`ay -eäééðéa ïîbøez àáø é÷Bà- §¨¨¥¨¨§§¨¥©§
z` el mbxziy ick ,micrd oial epia onbxezn `ax cinrd

.mdixac
:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäå,ok `ax dyr cvik -ïðúäåixde - §¥¦¨¦¨¥§¨§©

jixvy ,epizpyna epipyàäz àlLdétî úòîBL ïéøãäðñ ¤Ÿ§¥©§¤§¦©©¦¦
.ïîbøezä©§§¨

:`xnbd zvxznéøîà Båäc äî òãé äåä òãéî àáøz` oiad `ax - ¨¨¥©£¨¨©©©£¨§¦
,mixne` md dn rcie ,micrd ly mztyäåä àìc àeä éøecäàå§©§¥§Ÿ£¨

òãédid jixv jkitle ,mpeyla maiydl rci `ly `l` - ¨©
.eixac z` micrd xear mbxziy onbxeznl
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המשך ביאור למס' מכות ליום שבת קודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zekn(iying meil)

,ïéîeìLz éãéì ïàéáî úBkî éãéì ïàéánä íMäep` oi` ,xnelk ©¥©§¦¨¦¥©§¦¨¦¥©§¦
aeig `l` ,cg` `xwnn minelyze zewln mze` miaiign

aezkd ixac lr exary meyn `ed zewlnd(ai k zeny)dprz `l'Ÿ©£¤
aezkd ieeiv meyn `ed minelyzd aeig eli`e ,'xwW cr Lrxa§¥£¥¨¤

(hi hi mixac)'eig`l zFUrl mnf xW`M Fl mziUre'el` .éaø éøác ©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦¦§¥©¦
,ä÷Bì Bðéà ílLîä ìk íéøîBà íéîëçå .øéàîmc` lk ,xnelk ¥¦©£¨¦§¦¨©§©¥¥¤

lr ezewldl ozip `l ,xary dxiar lr minelyz aeig eilr yiy
ef dxiaroecipl fef miz`n minlyn el` minnef micr jkitle ,

.miwel mpi`e
micr :minkge xi`n iax ewlgp eay sqep ote` d`ian dpynd

,exn`e oicd zial e`ayáéiç àeäL éðBìt Léàa eðà ïéãéòî§¦¦¨§¦§¦¤©¨
zewll,íéòaøà úe÷ìîixacn dyrz `l lr xary xg`n ©§©§¨¦
,dxezeàöîðåmicrd,ïéîîBæmd ixdíéðBîL ïé÷Bì,zewln §¦§§§¦¦§¦

md miwel zewln mirax`íeMîaezkd lr exaryäðòú àì' ¦Ÿ©£¤
,'ø÷L ãò Eòøá,oecipd lr xwy ecird ixdyåzewln mirax` §¥£¥¨¤§

md miwel mitqep,'íîæ øLàk Bì íúéNòå' íeMîmde xg`ne ¦©£¦¤©£¤¨©
mnnf z` mda miiwl yi ,mirax` zewln oecipd z` aiigl ennf

el` .mzewldleïéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácmdïé÷Bì ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¦
íéòaøà àlàmiwel oi` j` ,'mnf xy`k' meyn ,cala zewln ¤¨©§¨¦

.'dprz `l' meyn

àøîâ
micry xaeqd xi`n iax ly enrh `ed dn zxxan `xnbd

:minlyne miwel minnef
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המשך ביאור למס' מכות ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zekn(iriax meil)

yxtdd z` mlyl micrd lry `vnpe ,zexit zlke` dpi` ok
.dlek daezkd ly dieeyl el` mihren minc oiay

:`irye` xa ozp ax ixac lr siqen `tt ax,àtt áø øîàok` ¨©©¨¨
mincd z` mEWl yiäMàa,`irye` xa ozp ax ixackdúaeúëáe ¨¦¨¦§¨¨

dna lral ciqtdl micrd evxy mincd z` `l` mEWl oi` j` -
eciqtdl evxy mincd z` `le ,dzaezk z` dy`l mlyn didy
,dly beln iqkp zexit lek`le jiyndl leki did `ly dna
iqkp ef dy`l yiy erci `l llky oerhl md milekiy xg`n

dzaezk inc z` `l` lral ciqtdl e`a `le ,beln.

äðùî
ra zwqer ef dpynd`eeld aiydl mc` aiigl e`ay minnef mic

mdilr lheny mincd z` meyl yi cvik zx`ane ,dpnf mcew
.dell mlyl

,exn`e oic zial e`ay micráéiç àeäL éðBìt Léàa eðà ïéãéòî§¦¦¨§¦§¦¤©¨
æeæ óìà Bøéáçì,epnn delyìL ãòå ïàkî Bì ïðzéì úðî ìòíéL ©£¥¤¤©§¨¦§¨¦¨§©§Ÿ¦

,íBé,cala mei miyely ly dtewzl df mekq dely ,xnelkàeäå§
[deld-],øîBàoaiydl zpn lr el` zern delyøNò ãòå ïàkî ¥¦¨§©¤¤

,íéðLzerna yeniyd z` eciqtdl evxy `vnpe ,micrd enfede ¨¦
oic zia .mipy xyrl mei miyely oiay dtewza el`íéãîBà§¦

[mikixrn-]änkzernïðúBð ïéa æeæ óìà Bãéa eéäéå ïzéì äöBø íãà ©¨¨¨¤¦¥§¦§§¨¤¤¥§¨
ìL ãòå ïàkî,íéðL øNò ãòå ïàkî ïðúBð ïéa íBé íéLdnk ,xnelk ¦¨§©§Ÿ¦¥§¨¦¨§©¤¤¨¦

xyr ly dtewzl fef sl` ly d`eeld xear mlyl utg mc`
ixdy ,dell micrd enlyi el` zerne ,mei miyely zegt mipy

.df geix eciqtdl eid mivtg

àøîâ
mitqk zhiny oica zwqerd l`eny ly `xnin d`ian `xnbd:

,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàmc`Bøéáç úà äåìnäzernìdtewz ¨©©§¨¨©§¥©©§¤¤£¥§
lyBzènLî úéòéáL ,íéðL øNò,ef d`eeld zhnyn ziriayd - ¤¤¨¦§¦¦§©©§

.cer daiydl jixv deld oi` dzrne
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לי

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קה

רמז דכל ענין עולם התיקון נוסד לשבת יצרה, היפך 
דתוהו, וזהו מה שאומרים בר"ה והופע בהדר )רמז למלך 

הדר( "על כל יושבי תבל" — בגי' "בלע בן בעו"ר"

כל שרש ענין עולם התיקון, נוסד על לשבת1 יצרה, 

היפך דלתהו בראה, ושרשה במלך הדר2, מקור התיקון. 

בהדר  והופע  והוא מה שאומרים בתפלת ראש השנה 

גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך.

והופע, הוא, ושם עירו3 פעו.
בהדר, הוא המלך הדר.

עז"ך, גימטריא מהיטבא"ל וכו'.
תהו,  בזה  שנתקן  ארצך,  תבל  יושבי  כל  על  והוא 

שראשיתו בל"ע ב"ן בעו"ר, מספר4 תב"ל.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שפב

1( כמ"ש )ישעי' מה, יח( "לא לתהו בראה אלא לשבת יצרה".

דהם  לב־לט(,  פסוקים  לו,  )בראשית  דאדום  מלכי  בהז'  פירוש:   )2

בהמלך  וימת", משא"כ  "וימלוך,  בהם  נזכר  כידוע,  דתוהו  מלכי  ז' 

השמיני "הדר — ומהיטבאל" לא כתוב וימת. )ראה לקמן סימן קמו 

ואילך(.

וימלוך תחתיו  בן עכבור  "וימת בעל חנן  3( כמ"ש )שם פסוק לט( 

הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב". ראה 

לקמן סימן קנו.

4( בל"ע )102(, + ב"ן )52(, + בעו"ר )278( = 432, וכן תב"ל 432.

קו

ביום הכיפורים הוא המקור לשידוכים )תענית כו:(, וזהו 
כל ענין עולם התיקון, היפך דתוהו, ורמז "יום צום כפור" 
— שהוא התיקון למלך הראשון דתוהו בכלל — בגי' "בלע 

בן בעור דנהבה"

יצרה,  לשבת5  על  נוסד  התיקון,  עולם  ענין  שרש 

שראשיתו  דתוהו,  מלכי  שנתקן  בראה,  דלתהו  היפך 

בלע בן בעור. ודוק בתיבת יו"ם צו"ם כפו"ר במספרו6, 

ותבין שהוא התיקון למלך הראשון דתוהו בכלל, בל"ע 

ב"ן בעו"ר דנהב"ה וכו'.

אך  בתשמיש,  אסור7  עצמו  הכיפורים  שיום  ואם 

בסוף  מהאמור  והראי'  ליחודים,  המקור  הוא  באמת 

תענית8 שהשידוכים היו נעשים ביום הכיפורים וכו'.

ולכן מעכב לכהן גדול העובד ביום הכיפורים9 שיהי' 

לו אשה וכו'.

שהתכלית והעיקר הוא הבנים.

שזהו בהדר10 ואשתו מהיטבאל מקור התיקון.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שפג

5( ישעי' מה, יח "לא לתהו בראה אלא לשבת יצרה".

6( פירוש: יו"ם )בגי' 56(, + צו"ם )136(, + כפו"ר )306( = 498, וכן 

בל"ע )102(, + ב"ן )52(, + בעו"ר )278(, + דנהב"ה )66( = 498.

7( יומא פ"ח משנה א'.

8( תענית כו, ב. לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום 

הכיפורים שבהן בנות ירושלים יוצאות . . ומה היו אומרים בחור שא 

נא עיניך וראה מה אתה בורר לך וכו'.

9( יומא פ"א משנה א'.

ם אשתו" רק ב"הדר ומהיטבאל"  "וׁשֵ 10( דבכל המלכים לא כתוב 

דהם מקור עולם התיקון דלשבת יצרה. ראה לקמן סימן קמח. קמו 

ואילך.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zekn(iriax meil)

yxtdd z` mlyl micrd lry `vnpe ,zexit zlke` dpi` ok
.dlek daezkd ly dieeyl el` mihren minc oiay

:`irye` xa ozp ax ixac lr siqen `tt ax,àtt áø øîàok` ¨©©¨¨
mincd z` mEWl yiäMàa,`irye` xa ozp ax ixackdúaeúëáe ¨¦¨¦§¨¨

dna lral ciqtdl micrd evxy mincd z` `l` mEWl oi` j` -
eciqtdl evxy mincd z` `le ,dzaezk z` dy`l mlyn didy
,dly beln iqkp zexit lek`le jiyndl leki did `ly dna
iqkp ef dy`l yiy erci `l llky oerhl md milekiy xg`n

dzaezk inc z` `l` lral ciqtdl e`a `le ,beln.

äðùî
ra zwqer ef dpynd`eeld aiydl mc` aiigl e`ay minnef mic

mdilr lheny mincd z` meyl yi cvik zx`ane ,dpnf mcew
.dell mlyl

,exn`e oic zial e`ay micráéiç àeäL éðBìt Léàa eðà ïéãéòî§¦¦¨§¦§¦¤©¨
æeæ óìà Bøéáçì,epnn delyìL ãòå ïàkî Bì ïðzéì úðî ìòíéL ©£¥¤¤©§¨¦§¨¦¨§©§Ÿ¦

,íBé,cala mei miyely ly dtewzl df mekq dely ,xnelkàeäå§
[deld-],øîBàoaiydl zpn lr el` zern delyøNò ãòå ïàkî ¥¦¨§©¤¤

,íéðLzerna yeniyd z` eciqtdl evxy `vnpe ,micrd enfede ¨¦
oic zia .mipy xyrl mei miyely oiay dtewza el`íéãîBà§¦

[mikixrn-]änkzernïðúBð ïéa æeæ óìà Bãéa eéäéå ïzéì äöBø íãà ©¨¨¨¤¦¥§¦§§¨¤¤¥§¨
ìL ãòå ïàkî,íéðL øNò ãòå ïàkî ïðúBð ïéa íBé íéLdnk ,xnelk ¦¨§©§Ÿ¦¥§¨¦¨§©¤¤¨¦

xyr ly dtewzl fef sl` ly d`eeld xear mlyl utg mc`
ixdy ,dell micrd enlyi el` zerne ,mei miyely zegt mipy

.df geix eciqtdl eid mivtg
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כג, א – ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים 
שנה ושבע שנים שני חיי שרה

חיי'  ימי  שני  נאמרו  בשרה  מה  מפני  הקשה  בזוהר1  א. 
ומבואר  זה בשאר האמהות רק בשרה בלבד.  נאמר  שלא 
נח  אתא  בחויא,  ואתדבקת  לעלמא  חוה  דאתת  שם, 
שרה  אתת  וישכר,  היין  מן  וישת  בי'2  כתיב  מה  לעלמא 
ואשתו  הוא  ממצרים  אברם  ויעל  כד"א3  וסלקת  ונחתת 
ובגין כך זכתה לחיין עילאין. דנח רצה לתקן את הקלקול 
דחוה ולבסוף לא תיקן אלא יצא מזה קלקול, ודוקא שרה 
ירדה ועלתה ופעלה תיקון הקלקול. וזהו ענין שני חיי שרה, 

דדוקא החיים דשרה הם חיים עילאין.

ושרה  אברם  שכשעלו  זה  דהנה  הוא,  הענין  וביאור 
ממצרים הי' בזה ענין של תיקון הוא משום שלא זו בלבד 
שהירידה למצרים לא פעלה בהם ירידה ממדריגתם ויצאו 
הניצוצות  את  שביררו  זאת,  עוד  אלא  בשלימות,  משם 
כבד  ואברם  גו'  ממצרים  אברם  ויעל  וכמ"ש  שבמצרים. 

מאד במקנה בכסף ובזהב4.

מובן,  ומזה  לבנים5,  סימן  אבות  שמעשה  ידוע  והנה 
בלבד  זו  שלא  באופן  ממצרים  עלו  ושרה  שאברהם  דזה 
שארץ מצרים לא פעלה בהם ירידה אלא עוד זאת שביררו 
בני  לעבודת  כח  נתינת  בזה  יש  שבמצרים,  הניצוצות  את 
שהגלות  בלבד  זו  שלא  מצרים,  בגלות  בהיותם  ישראל 
לא יגרום להם ירידה, אלא אדרבה, שיבררו את הניצוצות 
מובן  ומזה  גדול.  ברכוש  יצאו  כן  ואחרי  כמ"ש6  שבגלות, 
לא  זה  דגלות  הירידה  שגם  האחרון,  הזה  הגלות  לענין  גם 
תפעל בישראל מאומה, ויתר על כן, שיבררו את הניצוצות 

שבגלות.

לבין  ישראל  את  הקב"ה  הגלה  לא  רז"ל8  אמרו  דהנה7 
האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. ולפי פשוטו אינו 
הוא  בגלות  בישראל  שנתוספו  הגרים  מספר  שהרי  מובן, 
בני ישראל שהוגלו לגלות הוא בריבוי,  מתי מעט, ומספר 
ועד שמספר הגרים הוא באין ערוך לגבי מספר בני ישראל, 
ואם כן אינו מובן איך אפשר שכדאי שיגלו רבים מישראל 

בשביל מתי מעט הגוים.

1( קכב, ב ואילך. הובא בתורת חיים שם קכו, ב.

2( נח ט, כא.

3( לך לך יג, א.

4( שם, ב.

5( ראה תנחומא לך ט. ב”ר פ”מ, ו. רמב”ן לך יב, ו. אור התורה ריש פרשת לך. ובכמה 

מקומות.

6( לך לך טו, יד.

7( בהבא לקמן – ראה תורת חיים שם קכא, סוף עמוד ב ואילך.

8( פסחים פז, ב.

כל  הוא  זה  רז"ל  במאמר  גרים  דפירוש  הוא,  הענין  אך 
ניצוצות הקדושה שבגלות. דהנה ענין הגר הוא, שבתחילה 
הי' מאומות העולם, שהם מרוחקים לגמרי מאלקות, דקרו 
לי' אלקא דאלקיא9, ויתר על כן, דבהשתלשלות יוצא מזה 
הוא מתגייר  ונמצא, שכאשר  עוד10,  ואפסי  אני  שאומרים 
בלבד  זו  שלא  נפילתם,  מתוך  הניצוצות  בירור  נעשה 

שמתהפך לקדושה אלא הוא מוסיף חיות בקדושה.

הבירורים  דענין  בכלל,  הבירורים  בעבודת  גם  הוא  וכן 
ועד שמהם  הוא להפך את הדברים המתבררים לקדושה, 
הבירורים  עבודת  ענין  דהנה  חיות בקדושה.  תוספת  תהי' 
בכלל הוא בדברים הגשמיים שבעולם. דע"י ירידת הנשמה 
בזמן  ובפרט  גשמיים,  לדברים  שייכות  לנשמה  יש  בגוף 
מניעות  ריבוי  בהם  יש  הגשמיים  הדברים  אשר  הגלות, 
בירורם  ידי  ועל  והסתרים על אלקות,  והעלמות  ועיכובים 
יותר  מנגדים  אינם  הגשמיים  שהדברים  בלבד  זו  לא  הנה 
לקדושה, ואפילו לא באופן דקרו לי' אלקא דאלקיא, אלא 
ענין  בכללות  ומוסיפים  לקדושה  שמתהפכים  כן  על  יתר 

הקדושה.

כדי  אלא  ישראל  גלו  שלא  רז"ל  שאמרו  מה  יובן  ובזה 
בירור  שע"י  התוספת  על  דקאי  גרים,  עליהם  שיתוספו 

הדברים הגשמיים והעלאת הניצוצות11 וכו'.

ועל זה היא הנתינת כח ממעשה אבות, שאין להתפעל 
דאף  וסלקת,  נחתת  ששרה  דכשם  זה.  גדול  מחושך  גם 
שירידתה היתה ירידה גדולה ביותר, עד אשר ותוקח האשה 
בית פרעה12, שנטלו את פנימיות השכינה לתוך בית פרעה 
כו', ובזה הי' העלם כו', מ"מ וסלקת, דלא זו בלבד שיצאו 
דמצרים  הניצוצות  את  שביררו  אלא  בשלימות,  משם 
כמ"ש13 בכסף ובזהב וכו', הנה כן הוא גם בזמן הגלות, שלא 
הניצוצות  גם את  זו בלבד שיצאו בשלימות אלא שביררו 
שבגלות. דכן הי' בגלות מצרים שהוא שורש כל הגלויות14 
דכתיב בי' ואחרי כן יצאו ברכוש גדול שהוא בירור הניצוצות 
שיצאו  בלבד  זו  שלא  האחרון,  בגלות  הוא  וכן  שבמצרים. 
שבגלות,  הניצוצות  את  גם  שיבררו  אלא  בשלימות  ממנו 
בגאולה  נפלאות15,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  דכימי 

האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.
ספר המאמרים תשי"ג ד"ה ויהיו חיי שרה וגו'

9( מנחות בסופה.

10( על פי ישעי’ מז, ח. צפני’ ב, טו. וראה תניא סוף פרק כב.

11( ראה תורת חיים שם קכא, ג.

12( לך לך יב, טו.

13( לך לך יג, ב.

 .107 עמוד  תש”ט  המאמרים  ספר  תצא.  פרשת  להאריז”ל  תורה  לקוטי  ראה   )14

ובכמה מקומות.

15( מיכה ז, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חיי־שרה



לג dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn f"h oey`x mei ß

âë(à)äøN éiç eéäiåäðL íéøNòå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈
:äøN éiç éðL íéðL òáLå§¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«

i"yx£‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»
ÌÈL Ú·LÂ∑,ּוכלל ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ ¿∆«»ƒְְְְְִַָָָָָָ

כ' ּכבת ק' ּבת לעצמֹו, נדרׁש אחד ׁשּכל ל ְְְְְִֶֶַַַַָָָלֹומר

ענׁשין, ּבת אינּה ׁשהרי חטאה, לא כ' ּבת מה ְְְֲֳִֵֵֵֶַַַָָָָֹלחטא,
ליפי  ז' ּכבת כ' ּובת חטא, ּבלא ק' ּבת ÈL.אף ְְְְִֵַַַַֹֹ¿≈

‰¯N ÈiÁ∑ לטֹובה ׁשוין .ּכּלן «≈»»ְִָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr ,` jxk g"nyz zegiyd xtq)

ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ווווׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ועועועועׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה א)מאהמאהמאהמאה (כג, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּנפׁש: ּכֹוחֹות לכל רמז ּכאן ׁשּיׁש החסידּות, ּבתֹורת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמבֹואר
"עׂשרים  מּקיפים); (ּכֹוחֹות ותענּוג רצֹון – ׁשנה" ְְֲִִִֵֶַַָָָָ"מאה
ׁשנים" "ׁשבע הּמֹוחין); עיקר ּובינה, (חכמה מֹוחין – ְִִִִִֶַַַָָָָָָׁשנה"

הּמידֹות. ׁשבע –ִֶַַ
ּכֹוחֹות  ּבכל העבֹודה ׁשלימּות על מֹורה זה ׁשּמסּפר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָהרי
ּכּמּובן, ּבאברהם ּגם קּיימת היתה זֹו ׁשּׁשלימּות ואף ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנפׁש.

חּייה. ימי ּבמסּפר ואף ּבׂשרה ּביטּוי לידי ּבאה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהיא

מעל  היה עצמֹו מּצד אברהם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבטעם
" ּבחינת העֹולם, – ׂשרה ואילּו רעיֹון". מּכל הּנעלם ׂשכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

– העֹולם ּגדרי ׁשהם והּמקֹום, הּזמן ׁשֹורׁש מלכּות, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָנּוקבא,
ּומּכיון  העֹולם. ּגדרי ּבתֹו ענייניו את ּופעלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָָהמׁשיכה
ּדירה  מּמּנּו לעׂשֹות ּדוקא, ּבעֹולם היא העבֹודה ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשעיקר
ּבחּיי־  העבֹודה ׁשלימּות נרמזת לכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא,
להיֹות  צריכה ּבעֹולם העבֹודה ׁשּגם לכ רמז ּדוקא, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׂשרה

הּנפׁש. ּכֹוחֹות ְֶֶַָּבכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - l"yz mixet zgiy t"r)

xYq`e dxUA deWd cv©©¨¤§¨¨§¤§¥

ועׂשרים  ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבתחילת
"מה  ּבּמדרׁש ואיתא ׂשרה"". חּיי ׁשני ׁשנים, וׁשבע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשנה
מדינה'? ּומאה ועׂשרים 'ׁשבע על ׁשּתמלֹו אסּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָראתה
ׁשחיתה  ׂשרה, ׁשל ּבּתּה ּבת ׁשהיתה אסּתר, ּתבֹוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָאּלא:

מדינֹות" קכ"ז על ותמלֹו - ג)קכ"ז פנ"ח, .(ב"ר ְְְִִַ
זה: רמז ּבתֹוכן לבאר ְְְֵֵֶֶֶֶָויׁש

ׂשרה  ׁשל חּייה ׁשנֹות ּבקכ"ז ("אֹויפטּו") המיּוחד ְְְְְִֶֶַַַָָָָהּיתרֹון
ׁשּמּצד  ּדאף - לטֹובה" ׁשוין ׁש"ּכּולן רׁש"י, ּכדברי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּוא,
וירידֹות, עלּיֹות האדם, ּבחּיי וׁשינּויים ּתמּורֹות יׁשנם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּטבע
הבּדל  ללא לטֹובה", "ׁשוין היּו חּייה ׁשנֹות ּכל ׂשרה אצל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהרי

לזמן. זמן ְְִֵַַּבין
ּבקכ"ז  ּגם ׁשהיתה היא מהּטבע, למעלה זֹו, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוהׁשּתּוּות

אסּתר: מלכה ׁשעליהן ְְְֲִֵֵֶֶֶָָמדינֹות
ּד"מפּוזר  ּבאֹופן אּלא אחד, ּבמקֹום אז היּו לא יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבני
ּומאה  ועׂשרים ּב"ׁשבע מפּוזרים - העּמים" ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּומפֹורד

ועד  מּנער הּיהּודים ּכל את "לאּבד המן ּגזירת ולכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמדינה".
ּככתבּה ּומדינה "מדינה ,הּמל מדינֹות ּכל אל נׁשלחה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָזקן",

ּכלׁשֹונֹו" ועם יב־יג)ועם ג, אסתר .(מגילת ְְִַָָ
ּגֹוד  מפּוזרים וזהּו יׂשראל ׁשהיּו ׁשאף והחידּוׁש, הּפלא ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לטֹובה" ׁשוין "ּכּולן ׁשהיּו הרי ּומׁשּונים, ׁשֹונים ְְְֲִִִִֵֶָָָָּבמקֹומֹות
נׁשמתֹו־עדן  הּזקן אדמּו"ר ּוכדברי - המסירּות־נפׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבענין

ד) קכ, בהוספות אור ּבסּכנה (תורה יׂשראל ׁשהיּו הּימים ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ"ׁשּכל
ּכּולם  היּו ׁשנה, מׁש ּכמעט הּזמן ׁשּנמׁש המן, ּגזירת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּפני
ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל מּמׁש, מסירּות־נפׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבבחינת
ולא  להריגה נפׁשם למסֹור מּוכנים היּו וׁשעה ׁשעה ּבכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹּכי
מהם  אחד ׁשּום על עלה ולא חס־וׁשלֹום, דת ְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹור

חס־וׁשלֹום"! חּוץ ְֲֶֶַַָמחׁשבת
לקכ"ז  ׂשרה ׁשל ׁשנֹותיה קכ"ז ּבין הּמדרׁש ׁשּמׁשוה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוזהּו
"ּכּולן  - הּמעלה אֹותּה היא ּבׁשניהם ּכי ּדאסּתר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהמדינֹות

לטֹובה". ְִָָׁשוין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 264 'nr a jxk y"ewl t"r)

dcFarA - 'f zaM 'k zA©§©¨£¨

וׁשבע  ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו הּפסּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
א)ׁשנים" ּכבת (כג, כ' ּובת . . כ' ּכבת ק' "ּבת רׁש"י ּפירׁש ְְִִֵֵַַַַַָ

ז'".
האדם: ּבעבֹודת הרמז לבאר ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

החינּו התחלת ׁשּבֹו הּזמן הּוא - ׁשנים ת"ת ׁשבע הל' (ראה ְְִִֶֶַַַַַַָָ
סשמ"ג) או"ח טושו"ע בתחילתו. הּזמן לאדה"ז הּוא - ׁשנה עׂשרים ;ְְִֶַַָָ

"מֹוחין  ּבֹו נכנסים אז ּבׁשלימּות, "ּגדֹול" האדם נעׂשה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּבֹו
קנ ּדגדלּות" ב"ב רע"א)(ראה ב, במדבר לקו"ת א. לצאת ו, ּומתחיל , ְְְִֵַַָ

ּפרנסתֹו אחרי ולרּדֹוף ספ"ה)ּבעֹולם הּוא (אבות - ׁשנה מאה ; ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָ
העבֹודה ּוׁשלימּות ּדגמר שם)הּזמן אבות .(ראה ְְְֲִֵַַַָָ

ׁשּיהיה הּוא הרצּוי הּמּצב ככככ'"'"'"'"והּנה, ּכּכּכּכבתבתבתבת קקקק'''' ׁשּגם """"ּבּבּבּבתתתת - ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
ּכמֹו חטא" "ּבלא יהיה מאה) (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּבגמר

ÔÈLא  Ú·Le ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
:‰¯N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»



dxyלד iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy
עׂשרים); (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ּבתחילת ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָׁשהיה

ּתחילה להיֹות צרי לזה, להּגיע ּכדי זזזז'"'"'"'"אמנם ּכּכּכּכבתבתבתבת ככככ'''' """"ּבּבּבּבתתתת ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָ
(ּגיל  ּדגדלּות" ה"מֹוחין לֹו ויׁש ּגדֹול ּכׁשּנעׂשה ׁשּגם -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

והׁשק  ּדעֹות ממציא אינֹו ("אייּגענע עׂשרים), מּׁשּלֹו פֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
(ּגיל  לחינּו הּגיע ׁשּזה־עּתה ילד ּכמֹו מתנהג אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדרכים"),

ּובתמימּות. ּבפׁשטּות עליו ׁשּמצּוים מה ׁשעֹוׂשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשבע),

(á)õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤
äøNì ãtñì íäøáà àáiå ïòðkáìåk:dú §¨®©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

i"yx£Úa¯‡ ˙È¯˜a∑ׁשהיּו ענקים ארּבעה ׁשם על ¿ƒ¿««¿«ְֲִֵֶַַָָָָ
על  אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ׁשׁשי אחימן, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשם:

ואׁשּתֹו: איׁש ׁשם ׁשּנקּברּו זּוגֹות ד' אדם (ב"ר)ׁשם ְְְְִִִֵֶָָָ
ולאה  יעקב ורבקה, יצחק וׂשרה, אברהם .וחּוה, ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹ

Ì‰¯·‡ ‡·iÂ∑ ׁשבע מּבאר.‰¯NÏ „tÒÏ «»…«¿»»ְִֵֶַƒ¿…¿»»
d˙k·ÏÂ∑ לפי ו יצחק, לעקדת ׂשרה מיתת נסמכה ¿ƒ¿…»ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

לׁשחיטה, ּבנּה ׁשּנזּדּמן העקדה, ּבׂשֹורת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשעלֿידי
נׁשחט, ׁשּלא ּומתה וכמעט מּמּנה נׁשמתּה .ּפרחה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

(â)úç-éða-ìà øaãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥¥−
øîàì: ¥«Ÿ

(ã)íënò øá÷-úfçà éì eðz íënò éëðà áLBúå-øb¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½
:éðôlî éúî äøa÷àå§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«

i"yx£ÌÎnÚ ÈÎ‡ ·LB˙ÂŒ¯b∑,אחרת מארץ ּגר ≈¿»»…ƒƒ»∆ֵֵֶֶֶֶַ
הריני  ּתרצּו, אם אּגדה: ּומדרׁש עּמכם. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָונתיּׁשבּתי
ׁשאמר  הּדין, מן ואּטלּנה ּתֹוׁשב אהיה לאו, ואם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּגר.

אתֿהארץ  אּתן לזרע" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָלי
לבית ∑‡Œ˙ÊÁ˜·¯.הּזאת" קרקע .הּקברֹות אחּזת ַֹ¬À«∆∆ְְְֲֵַַַַָֻ

(ä):Bì øîàì íäøáà-úà úç-éðá eðòiå©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(å)eðòîL|øçáîa eðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà §¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½§¦§©´
Bøá÷-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤¦§²

:Eúî øáwî Enî äìëé-àì«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«
i"yx£‰ÏÎÈŒ‡Ï∑,ימנע מ)ּכמֹו:לא ּוכמֹו:(תהלים ,"רחמי תכלא ח)"לא הּגׁשם (לעיל .""וּיּכלא …ƒ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

(æ)úç-éðáì õøàä-íòì eçzLiå íäøáà í÷iå: ©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«

ÔB¯·Áב  ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯˜a ‰¯N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿
‰„tÒÓÏ Ì‰¯·‡ ‡˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»««¬»«¿»»¿ƒ¿¿»

:dk·ÓÏe ‰¯NÏ¿»»¿ƒ¿«

Èaג  ÌÚ ÏlÓe d˙ÈÓ Èt‡ ÏÚÓ Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»≈««≈ƒ≈«≈ƒ¿≈
:¯ÓÈÓÏ ‰‡zÁƒ»»¿≈»

‡ÒÁ˙ד  ÈÏ e·‰ ÔBÎnÚ ‡‡ ·˙B˙Â ¯ic«»¿«¬»ƒ¿»ƒ«¿»«
:ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ¯a˜‡Â ÔBÎnÚ ‡¯e·¿̃»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒƒ√»»

dÏ:ה  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁ È· e·È˙‡Â¿»ƒ¿≈ƒ»»»«¿»»¿≈«≈

Èa‡ו  z‡ ÈÈ Ì„˜ ·¯ ‡Ba¯ ‡pÓ Ïa«̃≈ƒ»»ƒ»»«√»¿»«¿≈»»
˙È ‡pÓ Lp‡ C˙ÈÓ ˙È ¯·˜ ‡¯·˜ ¯ÙLaƒ¿«ƒ¿»»¿«»ƒ»∆«ƒ»»»

:C˙ÈÓ ¯a˜ÓlÓ CpÓ ÚÓÈ ‡Ï d¯·ƒ̃¿≈»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ»

È·Ïז  ‡Ú¯‡„ ‡nÚÏ „È‚Òe Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

epxetq

âë(a).äøN úîzådclFPW xg` ©¨¨¨¨©©¤§¨
Nnl diE`xd dwax,dxU mFwn ` ¦§¨¨§¨§©¥§¨¨

,dxU dzn ,mdxa`l df rcFPWe§¤©¤§©§¨¨¥¨¨¨
wiCv oi`W ,dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨¤¥©¦
clFp oM m` `N` mlFrd on xhtp¦§¨¦¨¨¤¨¦¥©

xn`PW ,FzFnM wiCv(d ,` zldw) ©¦§¤¤¡©
"WnXd `aE WnXd gxfe"ziy`xa) §¨©©¤¤¨©¨¤

(a ,gp dax.
.äøNì ãtñì,DcFakle dxU liaWA ¦§Ÿ§¨¨¦§¦¨¨§¦§¨

- `cRqd :dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨¤§¥¨
iakWC `xwi(a ,en oixcdpq).b dxez §¨¨§¨§¥

(b).úç éða ìà øaãéå ,Búî éðt ìòî¥©§¥¥©§©¥¤§¥¥
lFki dide ,oicr zEla` eilr lg `NW¤Ÿ¨¨¨£¥£©¦§¨¨¨

.zg ipA l` xAclE z`vlc dxez ¨¥§©¥¤§¥¥
(c).áLBúå øboi` "xB" izFid liaWaE ¥§¨¦§¦¡¦¥¥

iM dt Ll inE" Fxn`M ,xaw dR il¦Ÿ¤¤§¨§¦§Ÿ¦
"xaw dR LN Yavg(fh ,ak ediryi). ¨©§¨§Ÿ¨¤

ipRn `Ed ,FzFpwl WTan ip`W mrHde§©©©¤£¦§©¥¦§¦§¥
iz`AW ,mkOr "aWFY" ip`W¤£¦¨¦¨¤¤¨¦

.calA xEbl `l ,rTYWdl§¦§©¥©Ÿ¨¦§©
.øá÷ úfçà éì eðzdidYW EniMqd §¦£ª©¤¤©§¦¤¦§¤

mdxa`l" Fxn`M ,xaw zGg` il¦£ª©¤¤§¨§§©§¨¨

"zg ipA z`n xaw zGg`lweqt oldl) ©£ª©¨¤¥¥§¥¥
(k.d dxez

(e).øá÷ eðéøá÷ øçáîaddWY l`e §¦§©§¨¥§Ÿ§©©§¤
mpFxkf mxn`M ,dpwYW cr Lzn¥§©¤¦§¤§¨§¨¦§¨
dgcOd lM ,mNM mizOd lM :dkxal¦§¨¨¨©¥¦ª¨¨©©§¤

gAWn df ixd mzHn,ak ohw cren) ¦¨¨£¥¤§ª¨
(`.f dxez

(f).úç éðáì õøàä íòì eçzLiå©¦§©§©¨¨¤¦§¥¥
,micrFPd mrd iW`x mzF`l degYWd¦§©£¨§¨¨¥¨¨©£¦
lM mFwnA Eid mdW ipRn¦§¥¤¥¨¦§¨

.xEASdg dxez ©¦
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(ç)øa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ
:øçö-ïa ïBøôòa éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤«Ÿ©

i"yx£ÌÎLÙ∑ רצֹונכם.ÈÏŒeÚ‚Ùe∑:ּכמֹו ּבּקׁשה, א)לׁשֹון .""אלּֿתפּגעיֿבי (רות «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְְְְִִִַַָָ

(è)à Bì-øLà äìtënä úøòî-úà éì-ïzéåøL §¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½£¤−
íëëBúa él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−

:øá÷-úfçàì©«£ª©¨«¤
i"yx£‰ÏtÎn‰∑.ּגּביו על ועלּיה אחר:ּבית ּדבר ««¿≈»ֲִִֵַַַַַָָָָ

ּבזּוגֹות נג)ׁשּכפּולה ÏÓ‡.(עירובין ÛÒÎa∑ ּכל אׁשּלם ְְֶָ¿∆∆»≈ֲֵַָ
לארונה: אמר ּדוד וכן כא)ׁשויּה. א הימים "ּבכסף (דברי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

."מלא  ֵָ
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?mpigA `l dOl̈¨Ÿ§¦¨

את  לי "ויּתן חת לבני אבינּו אברהם ׁשאמר ּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
לי" יּתנּנה מלא ּבכסף גֹו' הּמכּפלה ט)מערת ּופירׁש(כג, , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשויּה". ּכל "אׁשּלם ְֲִֵַַָָָרׁש"י
. . ּתרצּו "אם אברהם ׁשאמר רׁש"י ּכתב לפני־זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּנה,
הארץ  את אּתן לזרע הּקּב"ה לי ׁשאמר הּדין, מן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּטלּנה

ותושב)הּזאת" גר ד"ה ד כג, יכֹול (רש"י היה ׁשּבאמת והיינּו, . ְְֱֶֶֶַַָָָֹ
"ּכל  לׁשּלם אברהם ׁשרצה אּלא ּבחינם, הּמערה את ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלקחת

ּדוקא. ְְַָָָׁשויּה"
הּקדֹוׁש ּבּזֹוהר ּדאיתא מה על־ּפי זה לבאר קכח,ויׁש (ח"ב ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבמצרים א) נאכל "אׁשר הּוא הּסדר הּקליּפֹות אצל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשרק
יאּות  ּכדקא ּביּה "לאׁשּתּדלא צרי ּבקדּוׁשה א ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָחינם",
ויגיעה  עבֹודה על־ידי ורק ׁשלים". ּו"ּבאגר חיליּה", ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָּכפּום

ּדקּודׁשא". "רּוחא להמׁשי אפׁשר ְְְְְְְְִִֶַַָָָוהׁשּתּדלּות
עבֹודה  ּכי מלא", "ּכסף - ׁשלים" "אגר אברהם ׁשילם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָולכן

הּקדּוׁשה. רּוח את ממׁשי אינֹו - "חינם" - יגיעה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבלי
ׁשאדם  ואחד, אחד ּכל ׁשל הרּוחנית ּבעבֹודה הֹוראה ְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָּומּזה
ּבלבבֹו, לֹומר יכֹול אינֹו ּבטבעם, טֹובים ּכׁשרֹונֹות ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשּיׁש
הּמצֹות, את לקּיים לי וקל ּבמּתנה, לי ניּתנה הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי

והלאה! מּמּני הּוא והעבֹודה הּיגיעה ענין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָואם־ּכן
החלק  את ּבחינם לקנֹות רצה לא ׁשאברהם ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא,
את  עבּורֹו נתן אּלא ּבנקל, ליטֹול יכֹול וׁשהיה לֹו, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּגיע

ׁש ּכדי ּכזה, אדם ּגם ּכן ׁשויּה, רּוח ּכל את ּבעבֹודתֹו ּימׁשי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הׁשּתּדלּות  על־ידי להיֹות צריכה עבֹודתֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָהּקדּוׁשה,

"חינם". ולא ְִִִָָֹויגיעה,
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ּלּלּלּלי י י י  ייייּתּתּתּתננננּנּנּנּנהההה מלאמלאמלאמלא ּבּבּבּבכסףכסףכסףכסף .... .... ההההּמּמּמּמככככּפּפּפּפלהלהלהלה אתאתאתאת־־־־מערתמערתמערתמערת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויויויויּתּתּתּתןןןן־־־־לילילילי
מלא ּבכסף לארונה אמר ּדוד וכן ׁשויּה, ּכל ט.אׁשּלם (כג, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

לארונה  אמר ּדוד "וכן רׁש"י ׁשּמֹוסיף מה ּתמּוּה ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלכאֹורה
ּומה  ּכאן, ּגם נאמר מלא" "ּבכסף הּלׁשֹון הרי מלא", ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבכסף

"ּבכסף  לארונה אמר ּדוד ׁשּגם הּכתּובים ּבהבנת לנּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָמֹוסיף
ֵָמלא"?

ׁשּמּוכן  אברהם ׁשהדּגיׁש מה רׁש"י לנּו ּבאר ּדבזה לֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויׁש
ׁשויּה: ּכל ְְֵַָָָלׁשּלם

ירּוׁשלים  את ׁשּכׁשּכבׁש ׁשאף ּדוד, אצל ׁשּמצינּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדכמֹו

¯ÂÚ‡ח  ˙È‡ Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏlÓe«≈ƒ¿¿≈»ƒƒ«¬»
eÏÈa˜ ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ˙È ¯a˜ÓÏ ÔBÎLÙ·¿«¿¿¿ƒ¿«»ƒƒƒ√»««ƒ

:¯ÁBˆ ¯a ÔB¯ÙÚ ÔÓ ÈÏ eÚ·e ÈpÓƒƒ¿ƒƒ∆¿««

ËÒa¯ט  Èc dÏ Èc ‡zÏÙk ˙¯ÚÓ ˙È ÈÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆ƒ»¿»«»∆¿»ƒ≈ƒƒ¿«
ÔBÎÈÈa ÈÏ dÈzÈ ÌÈÏL ‡tÒÎa dÏ˜Á«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ≈≈

:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»
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(g).øa÷ì íëLôð úà Lé íàm` ¦¥¤©§§¤¦§Ÿ¦
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Epixaw xganA" mkxn`A mzi`xdW¤¤§¥¤§¨§§¤§¦§©§¨¥
"xaw(e weqt).ddW` `NW icM , §Ÿ§¥¤Ÿ¤§¤

.éðeòîLzGg` il didYW miMqdl §¨¦§©§¦¤¦§¤¦£ª©
.xaw¤¤

.ïBøôòa éì eòâôeiR lr s` ,xMnIW ¦§¦§¤§¤¦§Ÿ©©¦
xMnl cAkp Wi`l zF`p Fpi`W¤¥¨§¦¦§¨¦§Ÿ
Fxn`M zFap cirdW FnM ,FzGg`n¥£ª¨§¤¥¦¨§¨§

"Ll iza` zlgp z` iYYn il dlilg"¨¦¨¦¦¦¦¤©£©£Ÿ©§
(b ,`k ` mikln).h dxez

(h).äìtënä úøòîFnXW mFwn §¨©©©§¥¨¨¤§
oFxtr dcU mwIe" Fxn`M ,"dlRkn"©§¥¨§¨§©¨¨§¥¤§

"dlRkOA xW`(fi weqt). £¤©©§¥¨
.eäãN äö÷a øLàdf liaWA `le £¤¦§¥¨¥§Ÿ¦§¦¤

.Fzlgp zigWi©§¦©£¨
.àìî óñëarxBIW ivtg oi`W §¤¤¨¥¤¥¤§¦¤¦¨©

.mkcFakl FMxrn¥¤§¦§§¤

.íëëBúaipi`W ,mkNM cnrnA §§¤§©£©ª§¤¤¥¦
.zFrOd eil` rxtl onf mEW WTan§©¥§©¦§Ÿ©¥¨©¨
mdxa` lwWIe" Fxn`M ,dUr oke§¥¨¨§¨§©¦§Ÿ©§¨¨
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dxyלו iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy
רצה  לא מּכל־מקֹום ּכּבּוׁש, מּדין ּכבר ּבּה זכה ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹמארונה,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מלא, ּכסף עבּורּה ׁשּׁשּלם עד מזּבח ּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלבנֹות

כד) כא, א הימים והעלֹות (דברי לה' ל אׁשר אּׂשא לא ְְֲֲִֶֶַַָֹ"ּכי
ׁשּיכּות  ׁשּום לארונה ּתהיה ׁשּלא ּדוד ׁשרצה חּנם", ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעֹולה
את  סּלק ׁשּבזה מלא, ּבכסף לֹו ׁשּלם ולכן הּמזּבח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמקֹום

וכל. מּכל מהּמקֹום ארונה ׁשל ְְֲִֵֶַַָָָֹֹזכּותֹו

הּמכּפלה  מערת ּבקנּית אברהם ּכּונת היתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל־ּדר־זה
ׁשהרי  הּדין, מן לּטלּה ּבידֹו ׁשהיה ּדאף־על־ּפי מלא", ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּבכסף

הּזאת" הארץ את אּתן לזרע" הּקּב"ה לֹו (וכדפירש אמר ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ד) כג, לעיל ּכדי רש"י מלא ּכסף לעפרֹון ׁשּלם מּכל־מקֹום ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

לגמרי. הּמערה מן זכּותֹו את ְְְְְִֵֵֶַַַָָלסּלק

(é)ézçä ïBøôò ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³
Bøéò-øòL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£·LÈ ÔB¯ÙÚÂ∑מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, ּכתיב ¿∆¿…≈ְִִֵַָ

עליהם, ׁשהיה ׁשֹוטר אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לגדּלה  עלה לֹו, צרי.B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎÏ∑ ׁשּכּלן ְִִָָָָֻ¿…»≈««ƒֶָֻ

לׂשרה  חסד לגמל ּובאּו מּמלאכּתן .ּבטלּו ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹ

(àé)äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬
øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì Ba-øLà£¤−§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ

:Eúî¥¤«
i"yx£È„‡Œ‡Ï∑ ּבדמים אֹותּה תקנה CÏ.לא Èz˙∑ל ׁשּנתּתיה ּכמֹו היא .הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְְְֲִִֵֶַָ

(áé):õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

(âé)Cà øîàì õøàä-íò éðæàa ïBøôò-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²
épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðòîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦

:änL éúî-úà äøa÷àå§¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨
i"yx£ÈÚÓL eÏ ‰z‡ŒÌ‡ C‡∑ לי אֹומר אּתה «ƒ«»¿»≈ƒִֵַָ

אם  א" ּבכ אפׁשי אי אני ּבחּנם, וליּקח ל ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹלׁשמע
ותׁשמעני  הלואי ׁשמעני", לּו "ש דוני ∑Èz˙.אּתה ְְְְִִִֵֵַַַָָָ»«ƒ

ל נתּתי והלואי אצלי, הּוא מּוכן .ּכבר ּבלע"ז, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

(ãé):Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôò ïòiå©©©̄¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

ÔB¯ÙÚי  ·È˙‡Â ‰‡zÁ Èa B‚a ·˙È ÔB¯ÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»¿»≈∆¿
ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ Èa Ì„˜ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁƒ»»»«¿»»√»¿≈ƒ»»¿»»≈
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CÏיא  ˙È·‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa˜ ÈBa¯ ‡Ï»ƒƒ«≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»
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:C˙ÈÓ ¯·˜ CÏ d˙È·‰È¿»ƒ«»¿«ƒ»

„‡¯Ú‡:יב  ‡nÚ Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

ÓÈÓÏ¯יג  ‡Ú¯‡„ ‡nÚ Ì„˜ ÔB¯ÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ∆¿√»«»¿«¿»¿≈«
Ôz‡ ÈpÓ Ïa˜ e·ÈË ÈÏ „·Ú z‡ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ∆≈
È˙ÈÓ ˙È ¯a˜‡Â ÈpÓ ·Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk«¿»¿≈«¿»«ƒƒ¿∆¿«»ƒƒ

:Ônz«»

dÏ:יד  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ÔB¯ÙÚ ·È˙‡Â¿»≈∆¿»«¿»»¿≈«≈
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לז dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy

(åè)éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãà£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬
ðéáe:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî E ¥«§−©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

i"yx£EÈ·e ÈÈa∑ אּלא לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני הּמכר,ּבין את ואתֿמת(ב"ר)הּנח ≈ƒ≈¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.קבר  ְֹ

(æè)íäøáà ì÷Liå ïBøôò-ìà íäøáà òîLiå©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ
òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôòì§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³

:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«
i"yx£Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ∑(נ וי"ו,(בכורות חסר «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ֵָָ

עׂשה, לא מעט ואפּלּו הרּבה ׁשאמר פז)לפי (ב"מ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ׁשקלים מּמּנּו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּנטל

מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ"עֹובר
ׁשּׁשקל  מקֹום קנטרין,ויׁש ׁשהן ּגדֹולים, יהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבלע"ז  .צנטיאר"ש ְַַ

ß oeygxn f"i ipy mei ß

(æé)í÷iå|éðôì øLà äìtëna øLà ïBøôò äãN ©¨´̈§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´
øLà õòä-ìëå Ba-øLà äøònäå äãOä àøîî©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´

:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«
i"yx£ÔB¯ÙÚ ‰„N Ì˜iÂ∑ ׁשּיצא לֹו, היתה ּתקּומה «»»¿≈∆¿ְְֶָָָָָ

ליד  הדיֹוט "וּיקם מּיד מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו .מל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
למקנה  לאברהם העץ וכל ּבֹו אׁשר והּמערה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׂשדה

."וגֹו' ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr ,dl jxk zegiy ihewl)

עפרעפרעפרעפרֹוֹוֹוֹוןןןן ׂשׂשׂשׂשדהדהדהדה יז)ווווּיּיּיּיקםקםקםקם (כג, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מל ליד הדיֹוט מּיד ׁשּיצא לֹו, היתה (רש"י)ּתקּומה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ

אברהם, ׁשל לרׁשּותֹו ׁשּנכנס על־ידי ּתקּומה היתה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלּׂשדה
ּכאׁשר  :ּכ הרּוחנית ּבעבֹודה ואף ׂשרה. קבּורת קֹודם ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָעֹוד
ּבׁשליחּות  לׁשם ׁשהּגיע ׁשּפׁשּוט מקֹום, לאיזה ּבא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָיהּודי

לדעת  עליו – ארץ־יׂשראל" מּמּנּו "לעׂשֹות ּכדי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאלֹוקית
מצוה, איזֹו ּבֹו ׁשּקּיים לפני עֹוד זה, ּבמקֹום הּמצאֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשעצם
הדיֹוט, מּיד יציאה – ּותקּומה עלייה הּמקֹום על ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּפֹועל

יׂשראל. ּברׁשּות ׁשהּוא העניין עצם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָעל־ידי

(çé)éàa ìëa úç-éðá éðéòì äð÷îì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬
:Bøéò-øòL©«©¦«

i"yx£B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎa∑הקנהּו ּכּלם ּובמעמד ּכּלם .לֹוּבקרב ¿…»≈««ƒְְְֲִֶֶַַָָָֻֻ

(èé)-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤
ïBøáç àåä àøîî éðt-ìò äìtënä äãN úøòî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®

:ïòðk õøàa§¤−¤§¨«©

Ó‡‰טו  Úa¯‡ ‡ÈÂL ‡Ú¯‡ ÈpÓ Ïa˜ ÈBaƒ̄ƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»«¿«¿»
C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó CÈ·e ‡Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿«≈»≈»«ƒ¿»ƒ»

:¯·¿̃«

‡·¯‰Ìטז  Ï˜˙e ÔB¯ÙÚ ÔÓ Ì‰¯·‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿««¿»»
‰‡zÁ Èa Ì„˜ ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔB¯ÙÚÏ¿∆¿»«¿»¿«ƒ√»¿≈ƒ»»
‡¯BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

BÁÒ¯˙‡נ"י ( Ïa˜˙Óc:‡zÈ„Ó ÏÎa ( ¿ƒ¿«≈¿»»¿»¿ƒ¿»

˜„Ìיז  Èc ‡zÏÙÎa Èc ÔB¯ÙÚ Ï˜Á Ì˜Â¿»¬«∆¿ƒ¿»∆¿»ƒ√»
Èc ÈÏÈ‡ ÏÎÂ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ‡¯ÓÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ»≈ƒ

:¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÁz ÏÎ· Èc ‡Ï˜Á·¿«¿»ƒ¿»¿≈¿¿

ÏÎaיח  ‰‡zÁ Èa ÈÈÚÏ È‰BÈ·ÊÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ»»¿…
:dz¯˜ Ú¯z ÈÏÚ»≈¿««¿≈

‡d˙zיט  ‰¯N ˙È Ì‰¯·‡ ¯·˜ Ôk ¯˙·e»«≈¿««¿»»»»»ƒ¿≈
‡È‰ ‡¯ÓÓ Èt‡ ÏÚ ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓaƒ¿»«¬«»∆¿»««≈«¿≈ƒ

:ÔÚÎc ‡Ú¯‡a ÔB¯·Á∆¿¿«¿»ƒ¿»«
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dxyלח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy

(ë)íäøáàì Ba-øLà äøònäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈
:úç-éða úàî øá÷-úfçàì©«£ª©®̈¤¥¥−§¥¥«

ãë(à)Cøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬
:ìka íäøáà-úà¤©§¨−̈©«Ÿ

i"yx£Ïka Ì‰¯·‡Œ˙‡ C¯a∑ ּבגימ עֹולה להּׂשיאֹו"ּבּכל" צרי היה ּבן, לֹו ׁשהיה ּומאחר 'ּבן', .אּׁשה טרּיא ≈«∆«¿»»«…ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(773 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּיּיּיּימיםמיםמיםמים ּבּבּבּבאאאא זקןזקןזקןזקן א)ואברהםואברהםואברהםואברהם (כד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבזקנה, ואינֹו ּבימים ּבימים, ואינֹו ּבזקנה ׁשהּוא אדם ל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָיׁש

זקנה ּכנגד וימים ימים ּכנגד זקנה – ּכאן רּבה)אבל (מדרׁש ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

חכמה" ׁשּקנה זה אּלא זקן "אין – לב)"זקן" הינּו(קידושין , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּתֹורה. ׁשּלֹומד ֵֶָָָאדם

ויֹום  יֹום ׁשּבכל אדם ימיו, ּכל עם הּגיע – ּבּימים" ְִִִִֶַַָָָָָָָָָ"ּבא
הּמצוֹות. ּבקּיּום ועֹוסק ְְְִִֵֵַּפֹועל

הּוא  לנפׁשֹו; ׁשלמּות האדם רֹוכׁש הּתֹורה לימּוד ְְְְִֵֵֵַַַָָָָעל־ידי
על־ידי  ואילּו על־ידּה. ּומתעּלה הּתֹורה חכמת את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָקֹונה
מאיר  הּוא ּגׁשמּיים, ּבדברים הּמלּוּבׁשֹות הּמצֹות, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָקּיּום

העֹולם. ּגׁשמּיּות את ְְִֵֶַַָָּומזּכ
ואילּו העצמית; הּׁשלימּות את מסּמלת "זקנה" ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּולפי־זה:

(העֹולם). הּזּולת ּתיקּון את – ּבּימים" ִִֶַַַָָָָ"ּבא
ואינֹו ּבזקנה ׁשהּוא אדם ל "יׁש הּמדרׁש: ׁשאֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָזהּו
ואינֹו ּבנפׁשֹו, ׁשלמּות ּבקנית ורק א עֹוסק הּוא – ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָּבימים"
הּוא  – ּבזקנה" ואינֹו "ּבימים סביבתֹו; את להאיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמׁשּתּדל
ׁשֹוכח. הּוא עצמֹו על ואילּו ּבלבד, העֹולם ּבהארת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעֹוסק
אברהם  – זקנה" ּכנגד וימים ימים ּכנגד זקנה ּכאן, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ"אבל

ּבׁשלמּות. מהם אחד ּובכל הּקוים, ּבׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעסק

ã ycew zegiyn zecewp ã(346 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבןןןן ּבּבּבּבגימטרגימטרגימטרגימטרּיּיּיּיאאאא עעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה א)ּבּבּבּבּכּכּכּכלללל,,,, כד, (רש"י ַַַַֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
אברהם  את ּבר "וה' הּכתּוב הקּדים מּדּוע הקׁשה: ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻלרׁש"י
לבנֹו האב ּבחּיּוב והרי אליעזר, ׁשל ׁשליחּותֹו לפני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבּכל"

אֹו ּבּכל ּומבר עׁשיר הּוא האב אם הבּדל אין אּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלהּׂשיאֹו
להּׂשיאֹו הצר ולכן "ּבן", ּבגימטרּיא ׁש"ּבּכל" מפרׁש לכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻלא.

ִָאּׁשה.

(á)ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ́¤©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−
:éëøé úçz Eãé àð-íéN Bì-øLà-ìëa§¨£¤®¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

i"yx£B˙Èa Ô˜Ê∑ זקן נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא Áz˙.לפי ¿«≈ְְִֶַָָ««
ÈÎ¯È∑(לח חפץ (שבועות ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ¿≈ƒְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

והּמילה  ּתפּלין, אֹו ּתֹורה, ספר ּכגֹון: מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשל
והיתה  צער עלֿידי לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה מצוה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהיתה

ּונטלּה. עליו והיה (חביבה ,'ירכ 'ּתחת אמר ּׁשּלא מה לֹומר: ורֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מילת  קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ּבמילתֹו, העבד להׁשּביע ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלֹו

להבין  וקל .)העבד, ְְִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

drEaWA utg zhiwp§¦©¥¤¦§¨

ירכיירכיירכיירכי:::: ּתּתּתּתחתחתחתחת ידידידיד ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽׂשׂשׂשׂשיםיםיםים־־־־נאנאנאנא
מצוה ׁשל חפץ ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע ב.לפי (כד, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

רש"י) ובפירוש

נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל קּים אבינּו אברהם (יומא והּנה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ב) ּבמצוה כח, הׁשּביעֹו לא מה מּפני עּיּון צרי ואם־ּכן ,ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹ

ֶֶַאחרת?

Ì‰¯·‡Ïכ  d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â¿»«¿»¿«¿»ƒ≈¿«¿»»
:‰‡zÁ Èa ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»ƒ¿≈ƒ»»

È˙א  CÈ¯a ÈÈÂ ÔÈÓBÈa ÏÚ ·ÈÒ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿ƒ»
:‡lÎa Ì‰¯·‡«¿»»¿…»

„·d˙Èב  ‡·Ò d„·ÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿«¿≈»»¿≈≈
˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈÂL dÏ Èc ÏÎa ËÈlLc¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«¿»¿

:Èk¯È«¿ƒ

epxetq

(k).úç éða úàî ..äãOä í÷iå©¨¨©¨¤¥¥§¥¥
zGg`l Fl didYW xEASd mB miMqdW¤¦§¦©©¦¤¦§¤©£ª©

.xaw` dxez ¤¤
ãë(`)úà Cøa 'äå ..ï÷æ íäøáàå§©§¨¨¨¥©¥©¤

.íäøáàz` EgixkdW zFAQd x`A ©§¨¨¥¥©¦¤¦§¦¤
l` dYr FCar z` glWl mdxa ©̀§¨¨¦§Ÿ©¤©§©¨¤

KxvdWe ,Fpal dX` crA zxg` ux ¤̀¤©¤¤§©¦¨¦§§¤ª§©
dpwGd zAql iM .KM lr FriAWdl§©§¦©¨¦§¦©©¦§¨
,FpA zRgA d`xi `le zEnIW b`C̈©¤¨§Ÿ¦§¤§ª©§
oi` ilAnE ,cFr xg`l `NW miMqde§¦§¦¤Ÿ§©¥¦§¦¥
glWl Kxvd Fpal dpEbd dX` Fvx`A§©§¦¨£¨¦§ª§©¦§Ÿ©
b`C FxWr ipRnE .zxg` ux` l ¤̀¤¤©¤¤¦§¥¨§¨©

cgW dAxi oEbd iYlA mc` dfi` `OW¤¨¥¤¨¨¦§¦¨©§¤Ÿ©
lCYWi `le ,FYaA xgaIW icM FCarl§©§§¥¤¦§©§¦§Ÿ¦§©¥
Kxvd okle ,Fpal dpEbd dX` biVdl§©¦¦¨£¨¦§§¨¥ª§©
lM lr FCar z` riAWdl§©§¦©¤©§©¨

.dN`a dxez ¥¤



לט dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy
הּזקן רּבנּו ּׁשהקׁשה מה ּבהקּדים זה, פרשת ויּובן אור (תורה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

היום) בעצם המתחיל' 'דיבור לך ׁשּקּים לך מּכיון ּדלכאֹורה ,ְְִִִֵֵֶָָ
ּבמצות  המּתין מה מּפני ּכּלּה, הּתֹורה ּכל אבינּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻאברהם

ה'? ׁשּצּוהּו עד ִִֶַָָמילה
ׁשּלאחרי  להּמצֹות האבֹות ׁשל הּמצֹות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
להחּדיר  אפׁשרּות היתה לא מּתן־ּתֹורה ּדקדם ּתֹורה, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹמּתן
לא  רֹומי ׁש"ּבני ּגזרה היתה ּכי העֹולם, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה
קׁשר  ּׁשאין היינּו לרֹומי" יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹירדּו
לא  ּדהאבֹות הּמצֹות ּבקּיּום ולכן להרּוחנּיּות, הּגׁשמּיּות ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבין
ׁשהיתה  (והּקדּׁשה הּגׁשמי ּבחפץ הּקדּׁשה להחּדיר ּכח ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻהיה
לאחר  מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה); עׂשּית ּבׁשעת רק היתה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבחפץ

הּמצוה  קּיּום ועל־ידי הּנ"ל, ּגזרה נתּבּטלה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
הּמצוה, נעׂשית ׁשּבֹו הּגׁשמי ּבחפץ קדּׁשה להחּדיר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻאפׁשר

ּבתמידּות. ּבֹו נׁשארת הּקדּׁשה ְְְְִִִֵֶֶַָָֻולכן
קדם  האבֹות עליה ׁשּנצטּוּו מילה מצות היא מּכ ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשֹונה
הּגׁשמי, ּבּבׂשר הּקדּׁשה להחּדיר ּבכחם היה ולכן ּתֹורה, ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻמּתן
אברהם  ׁשהמּתין הּטעם וזהּו קדּׁשה. ׁשל חפץ להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻונהּפ
ּתחּדר  הּמצוה ׁשּקדּׁשת ּבכדי ׁשּיצטּוה, עד זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבקּיּום
על־  אברהם הׁשּביעֹו ּומּׁשּום־הכי ּתמידי, ּובאפן ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֹּבגׁשמּיּות
חפצא  ׁשהיה הּיחיד הּדבר - ּדוקא ירכֹו ּתחת ידֹו ׂשימת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָידי

ְִָֻּדקדּׁשה.

(â)õøàä éýìûå íéîMä éýìû ýåýéa EòéaLàå§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤
øLà éðòðkä úBðaî éðáì äMà çwú-àì øLà£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬

:Baø÷a áLBé éëðà̈«Ÿ¦−¥¬§¦§«

(ã)äMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáì¦§¦¬§¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 84 cenr ,` wlg g"nyz zegiyd xtq itÎlr)

minXAW Epia`l mipA siqFdl§¦¨¦§¨¦¤©¨©¦

לבני לבני לבני לבני  אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת ּתּתּתּתלללל ואלואלואלואל־־־־ממממֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּתּתּתּתיייי אלאלאלאל־־־־ארציארציארציארצי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּֽֽֽֽֽֽֽֽכּכּכּכיייי
ד)ליצחקליצחקליצחקליצחק:::: (כד, ְְְְְְְְִִִִָָָָֽֽֽֽ

אברהם  ׁשליחת היא ּבּתֹורה ׁשּמצינּו הראׁשֹונה ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשליחּות
לבנֹו. אּׁשה לקחת לחרן, עבּדֹו אליעזר ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָאת

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה מּזה ללמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹויׁש
היא  האדם על הּמּטלת ּבּמעלה הראׁשֹונה ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻהּׁשליחּות

את  לקרב לעׂשֹות ּורבּו", ּד"ּפרּו הענין לפעל ּבֹו, הּתלּוי ּכל ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
לאבינּו "ּבנים" עֹוד ׁשּיתוּספּו ּומצֹות, לתֹורה יהּודים ְְְְְְִִִִִֶַָָָעֹוד

ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ב)ׁשּבּׁשמים, יט, הּמלּמד (סנהדרין "ּכל ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ילדֹו". ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, חברֹו ּבן ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָאת

אף  "חרֹון לחרן, עד עבּדֹו אליעזר את ׁשלח ׁשאברהם ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּוכמֹו
ּבעֹולם" מקֹום נח)ׁשל פרשת סוף רש"י על (ּפרּוׁש כן ּכמֹו , ְֵֵֶַָָָ

ּומצֹות  מּתֹורה "ריקים" ׁשהם למקֹומֹות ּגם ללכת ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאדם
עד  השי"ת, לעבֹודת ּולקרבֹו יהּודי עֹוד ׁשם למצֹוא ְְְְְֲִִֵַַַָָּכדי
לאביהם  יהּודים עֹוד לקרב הּוא ּגם יפעל יהּודי אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשּגם

ִֶַַָׁשּבּׁשמים.

(ä)äMàä äáàú-àì éìeà ãáòä åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´¨«¦½̈
áéLà áLää úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì̈¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ

ða-úà:íMî úàöé-øLà õøàä-ìà E ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«

(å)éða-úà áéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬¤§¦−
:änL̈«¨

„iÓL‡ג  ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa CÏÚ Ìi˜‡Â«¬«≈¬»¿≈¿»«¿»¡»»ƒ¿«»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ïc ‡Ú¯‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈≈≈

q˙Â·ד  ÏÈÊÈz È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï ÔÈ‰Ï‡¡»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿ƒ«
:˜ÁˆÈÏ È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡z˙‡ה  È·È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ‡„·Ú dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ»≈≈ƒ¿»
˙È ·È˙‡ ‡·˙‡‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï È¯˙· È˙ÈÓÏ¿≈≈«¿«¿«¿»»»«¬»»»≈»

:ÔnzÓ ‡z˜Ù Èc ‡Ú¯‡Ï C¯a¿»¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ«»

ÓÏÈc‡ו  CÏ ¯nzÒ‡ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»
:Ôn˙Ï È¯a ˙È ·È˙»̇≈»¿ƒ¿«»

epxetq

(b).õøàä éäìàå íéîMä éäìàm`W ¡Ÿ¥©¨©¦¥Ÿ¥¨¨¤¤¦
mlFraE dGd mlFrA LOn rxRi ,cBaY¦§Ÿ¦¨©¦§¨¨©¤¨¨

.`Adc dxez ©¨

(d).íMî úàöé øLàz` Yq`OW £¤¨¨¨¦¨¤¨©§¨¤
dX` zgwl raX` m` dPde .mFwOd©¨§¦¥¦¤¨©¨©©¦¨
dPd ,`Fal `id uRgY `le mXn¦¨§Ÿ©§Ÿ¦¨¦¥

dpFre zEqM x`Wl LpA z` cArW £̀©§¥¤¦§¦§¥§§¨
cBai Kli `l m`e ,mW zkll aIgzie§¦§©¥¨¤¤¨§¦Ÿ¥¥¦§Ÿ

.eixErp zW`Ae dxez §¥¤§¨
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(æ)ýåýé|éáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éýìû §Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»
éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî õøàîe¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ
çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàì¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³

éðôì Bëàìî:íMî éðáì äMà zç÷ìå E ©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«
i"yx£È·‡ ˙ÈaÓ ÈÁ˜Ï ¯L‡ ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ '‰∑ ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒ

ואׁשּביע" אמר ּולמעלה הארץ', 'ואלהי אמר: ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹולא
ואלהי  הּׁשמים "אלהי הּוא עכׁשו לֹו: אמר ְְֱִֵֵֵַַַַָָָֹֹוגֹו'".
ּכׁשּלקחני  אבל הּברּיֹות, ּבפי ׁשהרּגלּתיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהארץ",
הארץ, אלהי ולא הּׁשמים" "אלהי היה אבי, ְֱֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹמּבית
רגיל  היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו, מּכירים עֹולם ּבאי היּו ְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

‡·È.ּבארץ  ˙ÈaÓ∑ מחרן.Èz„ÏBÓ ı¯‡Óe∑ מאּור ֶָָƒ≈»ƒֵָָ≈∆∆«¿ƒֵ
ÈÏŒ¯ac.ּכׂשּדים  ¯L‡Â∑ ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, ְִַ«¬∆ƒ∆ƒְְְֲִִֶֶָ

ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ו'להם' ו'לֹו' 'לי', ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעלי",
ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ּבלׁשֹון הּתרּגּום (מפרׁשים ׁשּדר רצֹונֹו, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

להבין  וקל ּבעבּור, ּבמקֹום למ"ד 'עלֹוהי',)להׁשּתּמׁש 'עלי', ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
ו'לֹו' 'לי' לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶ'עליהֹון'.
ותרּגּום  'אליהם', 'אליו', 'אלי', אּלא: ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָו'להם',

אמירה ׁשּלה  אצל אבל 'עּמהֹון', 'עּמיּה', 'עּמי', ם: ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ו'להם' ו'לֹו' 'לי', לׁשֹון ÈÏŒÚaL.נֹופל ¯L‡Â∑ ְְְִֵֶָ«¬∆ƒ¿«ƒ

הּבתרים  .ּבין ְִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr k zegiy ihewl)

ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלקחני קחני קחני קחני  .... .... הארץהארץהארץהארץ ואלקיואלקיואלקיואלקי ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אלקיאלקיאלקיאלקי ההההּוּוּוּואאאא ְְְְֱֱֱֱַַַַָָָָֹֹעכעכעכעכׁשׁשׁשׁשוווו ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אלקיאלקיאלקיאלקי היההיההיההיה אביאביאביאבי ז)ממממּבּבּבּביתיתיתית כד, (רש"י ֱֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

אלקי הּקּב"ה היה אברהם היה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמים מים מים מים עד ׁשאלקּות היינּו , ְְֱֱִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבא  העֹולם. ּולעניני לעֹולם ׁשּי ׁשאינֹו ׁשמימי, לדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָנחׁשב
עבֹודה  ועם הראׁשֹון, והּיהּודי הראׁשֹון האב אבינּו, ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאברהם

עניני  ּובכל ּבעֹולם אלקּות והכניס הֹוריד נפׁש מסירּות ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹׁשל
הּוא  ׁשה' הּכירּו ׁשּכּלם ּכ יֹום, הּיֹום חּיי ּפרטי ּבכל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהעֹולם,

אלקי יֹום הארץ הארץ הארץ הארץ ּגם הּיֹום חּיי ׁשל הּפנימית הּכּונה ואכן, . ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשה' ּתראה הּסביבה ׁשּכל ּכזה, ּבאפן אלקּות לפרסם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהיא,

הארץ". ואלקי הּׁשמים "אלקי ֱִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּוא
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אׁשּכל  סא)רא ּוממ ענר, B‚Â'.(קידושין ÈaŒ˙‡ ˜¯∑ ְְֵֵֶַָֹ«∆¿ƒ¿

ּבני, ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני הּוא: מעּוט ְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹ'רק',
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מי dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iyily meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ„‡ ÈlÓbÓ∑(ב"ר),ּגמּלים מּׁשאר היּו נּכרין ƒ¿«≈¬…»ְְִִִִַָָָ

זמּומין  יֹוצאין ּבׂשדֹות ׁשהיּו ירעּו ׁשּלא הּגזל, מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
B„Èa.אחרים  ÂÈ„‡ ·eËŒÏÎÂ∑(ב"ר) מּתנה ׁשטר ֲִֵ¿»¬…»¿»ְַַָָ

לֹו, אׁשר ּכל על ליצחק לֹוּכתב לׁשלח ׁשּיקּפצּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּתי ∑‡¯ÌÈ¯‰ŒÌ.ּבּתם  יֹוׁשבת ּבין .נהרֹות ִָ¬««¬«ƒְְֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

לרדת  אליעזר הּוצר מּדּוע יּובן לעיל, האמּור ּפי ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
היתה  ׁשהיא רבקה, את מּׁשם להביא ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָלחּוץ־לארץ
ׁשהּוא  ליצחק, הּובאה ּדוקא ּומּׁשם החֹוחים", ּבין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ"ּכׁשֹוׁשּנה
לחּוץ־לארץ), לצאת הּורׁשה (ולא ּתמימה" "עֹולה ְְְְִֵֶָָָָָָָָֹהיה

ּביניהם. והּיחּוד החיּבּור היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָואחרי־כן
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

ּכבר  היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשידּו
היה  וׂשרה אברהם ּבין הּׁשידּו ּדהּנה, ּביֹותר. נעלית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּבדרּגא
הּגיע  אברהם ּכי הּנעלית, לדרּגתֹו הּגיע ׁשאברהם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקֹודם
ׁשנה, מ"ח ּבן אֹו ׁשנה, ארּבעים ּבן ּבהיֹותֹו הּנעלית ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלדרּגתֹו
הּׁשידּו לאחרי ּכבר היה וזה ז"ל, רּבֹותינּו ּבמדרׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכמבֹואר
ׁשל  ׁשּמעלתֹו הּכתּובים מּפׁשטּות וכּמּובן ׂשרה. עם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו
לאחרי  היתה עֹולם", א־ל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָאברהם,
מה־ּׁשאין־ּכן  רב. זמן מׁש נׂשּואים היּו וׂשרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאברהם
ּכבר  היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשידּו

הּנעלית. ְְֲֵַַַָּבדרּגתֹו
יצחק. עקדת לאחרי היה לרבקה יצחק ּבין הּׁשידּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּדהּנה,
הּמילה, מצות ידי על יצחק אצל ׁשהיה העילּוי  על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדנֹוסף
ׁשּבעת  ּכאברהם, [ּדלא עֹולם" לברית ּבבׂשרכם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ּבריתי
אצלֹו היה הּמילה], מעלת אצלֹו היתה לא ׂשרה עם ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשידּו

העקידה. ּדענין העילּוי ּגֹודל ְְֲִִֵֶַַָָָּגם
ּביֹותר, נעלית ּבדרּגא יצחק היה העקידה קֹודם ּגם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּדהּנה,
הֹול ׁשהּוא יצחק "הבין ּכאׁשר ׁשּגם רׁש"י ּבפירּוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמבֹואר
וׂשמחה  "ּברצֹון ׁשוה", ּבלב יחּדיו, ׁשניהם וּילכּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהיׁשחט,
מעלתֹו ּגֹודל מּובן ּומּזה העקידה, קֹודם היה זה ׁשּכל - ֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָכּו'"

העקידה. לאחרי יצחק ְְֲֲִֵֵֶַָָָׁשל
העילּוי וכ  ּגֹודל - עם לפׁשּוטי אפילּו - ּבפׁשטּות ּמּובן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

צעד  ּכל על ׁשהרי העקידה, לאחרי יצחק אצל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנפעל
ּכמֹו יצחק, ּדעקידת הּזכּות את ּבני־יׂשראל מזּכירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוׁשעל
הּיֹום  לזרעֹו יצחק "ועקידת ראׁש־הּׁשנה ּבתפילת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאֹומרים
ּבכל  אּלא ראׁש־הּׁשנה, ּבתפילת רק ולא ּתזּכֹור", ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹּברחמים

ּובימי  העקידה, ּפרׁשת הּתפילה ּבתחילת אֹומרים ויֹום ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָיֹום
ּולאחרי  לפני־זה מֹוסיפים ּתחנּון) ׁשאֹומרים (ּבימים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָהחֹול
לבני־  יזּכֹור ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא כּו' ּתחנּונים ּבּקׁשת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזה

כּו'. יצחק ּדעקידת הּזכּות את ְְְֲִִֵֵֶַַַָָיׂשראל
אברהם  ׁשלח - ּביֹותר נעלית לדרּגא הּגיע ׁשּיצחק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּולאחרי
ׁשהרי  ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה ׁשּזֹוהי לחּוץ־לארץ, אליעזר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָאת
ׁשּלכן  יתירה, קדּוׁשה יׂשראל ּבארץ היתה ההּוא ּבּזמן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּגם
ּתמימה, עֹולה "ׁשאּתה מצרימה", ּתרד "אל ליצחק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנאמר

."ל ּכדאי חּוצה־לארץ ְְְֵֶַָָָואין
ליצחק. אּׁשה לקחת אליעזר צרי היה מחּוץ־לארץ ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָודוקא
ּביֹותר, ּתחּתֹון מּמקֹום רבקה את לקחת צריכים ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיינּו,
ּדוקא  ּומּׁשם החֹוחים", ּבין "ּכׁשֹוׁשּנה ּבֹו ׁשהיתה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּמקֹום

ליצחק. ְְֱִִָָהביאּוה
ּביֹותר, נעלית ּבדרּגא היה ׁשּיצחק אף־על־ּפי אֹומרת: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזאת
הל אף־על־ּפי־כן לחּוץ־לארץ, לצאת עליו ׁשּנאסר ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעד
- אברהם" היה "אחד אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו - ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאליעזר

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק אּׁשה ְְְִִִֶַַַָָָָָָלקחת
מּדת  הּוא אבינּו אברהם ׁשל ׁשעניינֹו למרֹות - זה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוכל
מדּוּבר  ּכאׁשר אפילּו אֹוהבי", "אברהם ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהחסד,
אֹודֹות  מדּוּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ערבּיים, ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָאֹודֹות
לאחרים", רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה "ּדֹולה אליעזר", ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ"ּדּמׂשק
ׁשליחּות  אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְֲִֶַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה
הּיסֹוד  היה ׁשּזה ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו עם ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּקׁשּורה
ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר ּכמֹו ּכּולֹו, יׂשראל עם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלבנין
לקחת  אליעזר את אברהם ׁשלח אף־על־ּפי־כן - ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָזרע"

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק ְְְִִִֶַָָָָָאּׁשה
ענין ׁשּכללּות לעיל האמּור על־ּפי מּובן זה הּׁשידּווענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין הּוא ורבקה ּדיצחק ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָוהּניׂשּואין
רבקה  נלקחה לכן - (ּב"ן ) ותחּתֹון (מ"ה) עליֹון וחיּבּור ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָיחּוד

ּדוקא. ְִֶַָָָמחּוץ־לארץ

(àé)úòì íénä øàa-ìà øéòì õeçî íélîbä Cøáiå©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦§¥´
:úáàMä úàö úòì áøò¤½¤§¥−¥¬©«Ÿ£«Ÿ

i"yx£ÌÈlÓb‰ C¯·iÂ∑ הרּביצם. ««¿≈«¿«ƒְִִָ

(áé)øîàiå|àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬
:íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä éðôì§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«

Ï·‡¯‡יא  ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»ƒ¿≈»
:‡˙ÈÏÓ Ô˜Ùc ÔcÚÏ ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‡iÓ„¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«¿«¿««¿»»

ÔÚkיב  ÔÈnÊ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«
ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË „·ÚÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÓ„√̃»«»≈¿ƒ«ƒƒƒƒ

:Ì‰¯·‡«¿»»



dxyמב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

הּתפילה  ּכבר מתמּלאת ּתפילתֹו, את ׁשמסּים טרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוד
"הקרה  הּתרּגּום ּוכפירּוׁש הּיֹום", לפני נא ּד"הקרה ְְְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָוהּבּקׁשה
הענינים  ּכל את לֹו נֹותן ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא היינּו, זמין". -ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
צרי אינֹו ּגּופא זה ּוביֹום "הּיֹום", זאת לֹו ונֹותן כּו', ְְְִִֵֵֶַָָָֹּבמזּומן

" נענה הּוא ּכי ּכלל, לדּבר".טרםטרםטרםטרםלחּכֹות ּכלה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הענין  יקּוים מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשאצל ויהי־רצֹון ...ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
קֹודם  ׁשעֹוד היינּו, - גֹו'" לדּבר ּכלה טרם הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּד"ויהי
הּיֹומי, חּומׁש ּבׁשיעּור והּליּמּוד הּדיּבּור את לסּים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּיסּפיק
ּכללּות  ועל־ּדר־זה "חּת"ת", ׁשיעּורי ׁשאר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ּדר־זה
הּוא  הרי מּזה [ׁשּכתֹוצאה אֹוהבי" ּד"אברהם ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה
הּיהדּות  ּבהפצת ּומתעּסק יׂשראל, ּדאהבת ּבאֹופן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָמתנהג
הענין  יקּוים לכן קֹודם עֹוד הּנה - חּוצה] הּמעינֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהפצת
- ּד"לפני" ּובאֹופן ּד"זמין", ּבאֹופן הּיֹום", לפני נא ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּד"הקרה

"הּיֹום". - ּומּיד ותיכף ּבפנים", ְְִִִֵֶַַָָ"ּפנים
ּוביחד  "נאּו", מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּביאת - ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָּובפׁשטּות
אׁשר  "ארץ הּקדֹוׁשה, לארצנּו ּבני־יׂשראל ּכל הֹולכים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעּמֹו
ׁשנה", אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ה' עיני ְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹגֹו'
ּביחד  העם", "ׁשלימּות ּובבנֹותינּו", ּבבנינּו ּובזקנינּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ"ּבנערינּו
ּדתֹורה  נגלה הּתֹורה, לימּוד הן הּתֹורה", "ׁשלימּות ְְְִִִֵֵֶַַָָָעם
לארץ־הּקֹודׁש והֹולכים הּמצֹות, קּיּום והן ּדתֹורה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָונסּתר
ּובאֹופן  הארץ", "ׁשלימּות ּבׁשלימּותּה, אֹותּה ְְְְִִֵֵֶֶָָָָּומֹוצאים
את  אלקי ה' ירחיב "ּכי הּיעּוד לקּיּום קרֹובה הכנה ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּזֹוהי

."ְְּגבּול
ּכלה  ּד"טרם ּובאֹופן לבב, וטּוב ּבׂשמחה נעׂשה זה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָוכל

ּדידן. ּבעגלא מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה - ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלדּבר"

(âé)øéòä éLðà úBðáe íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ©§¥´¨¦½
ì úàöé:íéî áàL «Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦

(ãé)Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äøòpä äéäå§¨¨´©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNò-ék òãà dáe ÷çöéì Ecáòì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íò¦£Ÿ¦«

i"yx£zÁÎ‰ d˙‡∑ ּגֹומלת ׁשּתהא לֹו, היא ראּויה …»…«¿»ְְִֵֶֶֶָ
ּולׁשֹון  אברהם, ׁשל ּבביתֹו ליּכנס היא ּוכדאי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָחסדים,

ּבלע"ז  אפרוביש"ט ּבררּת, ‡„Ú.'הֹוכחּת', d·e∑ ְְְֵַַַַָָ»≈«

לי  'הֹודע ּתחּנה, ÒÁ„.ּבּה'לׁשֹון ˙ÈNÚŒÈk∑ אם ְְִִַָָƒ»ƒ»∆∆ִ
חסד  עׂשית "ּכי אדע לֹו, והֹוגנת מּמׁשּפחּתֹו "ּתהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

.(ב"ר)
ã ycew zegiyn zecewp ã(60 'nr `i zegiy ihewl)

אליהאליהאליהאליה אמראמראמראמר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּנּנּנּנערהערהערהערה יד)והיהוהיהוהיהוהיה (כד, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּפסּוק ח)על ב, רז"ל(שמות אמרּו העלמה" סוטה "וּתל) ְְֵֶַַַַַַָָָָ

ב) הּמהרׁש"א:יב, וכתב ּכעלמה". ּבזריזּות ׁשהלכה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ"מלּמד
ּגּבי  וכאן, אחֹותֹו. הּכתּוב קראּה זה ּבענין ׁשּכבר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ"לפי

ּדר ּכן ׁשהרי עּיּון, וצרי עלמה". קראּה אּמּה, אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהליכה
ּבתבת  וכּנראה הּמליצה. יפי מּפני לׁשּנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמקראֹות

"והיה ּכתיב ׁשּמּתחּלה ּגּופא, ּכההההּנּנּנּנערה ערה ערה ערה "העלמה" ואחר ," ְְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
"והיה עצמֹו, זה ּבענין מג)"העלמה העלמה העלמה העלמה נאמר, .(פסוק ְְְְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(åè)úàöé ä÷áø äpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯¦§¨´Ÿ¥À
éçà øBçð úLà äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−£¦´

:dîëL-ìò dcëå íäøáà©§¨¨®§©−̈©¦§¨«

‡ÈLיג  ˙·e ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»¿«¡»≈
:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜Ù ‡z¯«̃¿»«¿«¿ƒ¿≈«»

ÔÚÎיד  ÈÈÎ¯‡ dÏ ¯ÓÈ‡c ‡zÓÏeÚ È‰˙e¿≈∆¿»¿≈«««¿ƒƒ¿«
CÈÏÓb Û‡Â zL‡ ¯ÓÈ˙Â ÈzL‡Â CÈ˙Ïe˜¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈«≈¿¿¿««¿»
d·e ˜ÁˆÈÏ C„·ÚÏ ‡znÊ d˙È È˜L‡«¿≈»««ƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿»«

:ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË z„·Ú È¯‡ Ú„È‡ƒ«¬≈¬«¿»ƒƒƒƒ

Â‰‡טו  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡e‰ ‰Â‰Â«¬»«»≈≈¿«»»¿»
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עליעליעליעליֹוֹוֹוֹון ן ן ן  ּדּדּדּדחחחחּבּבּבּבּוּוּוּורררר העניןהעניןהעניןהענין נפעלנפעלנפעלנפעל אליעזראליעזראליעזראליעזר ׁשׁשׁשׁשאצלאצלאצלאצל ייייייייּתּתּתּתכןכןכןכן ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָאיאיאיאי
ייייֹוֹוֹוֹותרתרתרתר נעלהנעלהנעלהנעלה ּבּבּבּבאאאאֹוֹוֹוֹופןפןפןפן ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשלמה למה למה למה ותחותחותחותחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹוןןןן ממממׁשׁשׁשׁשהההה אצלאצלאצלאצל מאמאמאמאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹֹֹ ֹֹ
ממממּתּתּתּתןןןן־־־־ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה?!?!?!?! לאחרילאחרילאחרילאחרי ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו

"ּבעל  מביא - גֹו'" לדּבר ּכלה טרם הּוא "ויהי הּפסּוק ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל
הּמדרׁש: מאמר את ּבמאמרֹו ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָיֹום־ההּולדת"

ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו הם ג' יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון  רּבי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ"ּתני
ּכלה  טרם הּוא ויהי ּדכתיב אליעזר, ּוׁשלמה. מׁשה ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹאליעזר
לדּבר  ּככּלֹותֹו ויהי ּדכתיב מׁשה, יֹוצאת. רבקה והּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹלדּבר
ויהי  ּדכתיב ׁשלמה, האדמה. וּתּבקע האּלה הּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאת

הּׁשמים". מן ירדה ואׁש ה' אל להתּפּלל ׁשלמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּככּלֹות
ּפיהם, ּבמענה נענּו ׁשּכּולם היֹות ּדעם מדיק הּקדׁש' ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּוב'נזר
ׁשהם  ּוׁשלמה, מׁשה לגּבי ּבאליעזר יתרֹון יׁש ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹמּכל־מקֹום
נענה  ואליעזר ּתפּלתם, ּכׁשּגמרּו היינּו לדּבר, ּככּלֹותם ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנענּו

כּו'". לדּבר ׁשּכלה ְִֵֶֶֶַָטרם
לֹומר  ׁשּי אי מּובן, אינֹו "לכאֹורה ּבּמאמר: ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּומקׁשה
ׁשהּוא  ּוׁשלמה, מׁשה מּתפילת יֹותר ּפעלה אליעזר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּתפּלת

כּו'"? ּתפילתֹו ׁשּגמר קֹודם ְֲִֶֶַַָָָנענה
עליֹון  חיּבּור - הּוא הּתפילה ענין ּכללּות זֹו: קּוׁשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָּוביאּור
עד  ּביֹותר עליֹון מּמקֹום ההמׁשכה ׁשּתהיה היינּו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָותחּתֹון.
את  לפעֹול יֹותר קל הרי ּובפׁשטּות, ּביֹותר. הּתחּתֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָהּמקֹום
לא  ּדעליֹונים הּגזירה ּביטּול לאחרי ותחּתֹון ּדעליֹון ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהחיּבּור
מאחר  ּכן, ואם למעלה. יעלּו לא ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹירדּו
קֹודם  היה ואליעזר ּבמּתן־ּתֹורה, היה הּגזירה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּביטּול
ּדחיּבּור  הענין נפעל אליעזר ׁשאצל יּתכן אי - ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
ּוׁשלמה  מׁשה אצל מאׁשר יֹותר נעלה ּבאֹופן ותחּתֹון ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעליֹון

מּתן־ּתֹורה?! לאחרי ְֲֵֶַַַָָׁשהיּו
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

"הּׁשֹולח  ׁשּנאמר ּוכמֹו אֹופּנים, ּב' יׁשנם אלקּות ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבהמׁשכת
ארץ" אמרתֹו "הּׁשֹולח ּדברֹו": ירּוץ מהרה עד ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאמרתֹו
ּׁשּנמׁש מה והיינּו לאט, לאט ההֹולכת ההמׁשכה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָהיינּו
ּבכל  ׁשּמתעּכבת למדריגה, מּמדריגה הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבבחינת
ירּוץ  מהרה "עד ּׁשּנאמר ּומה כּו'. עֹולם ּובכל ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָמדריגה
לפי  ּבעֹולמֹות, מתעּכב ואינֹו ּבמהירּות ׁשּנמׁש היינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּדברֹו",
הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזֹוהי
ולכן, ּומקֹום. ּדזמן הגּבלה ּכֹולל והגּבלה, מּמדידה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּולמעלה
ּתיכף  למּטה נמׁש הּוא הרי למעלה, נפעל הענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר

עיּכּוב. ׁשּום ּבלי ְִִִַּומּיד,
ׁשהּגיעּו לפי הינּו ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו מה הענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוזהּו
מּסדר  ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבתפילתם
מׁשה  ּכי כּו'. עיּכּוב ׁשּום ּבלי מּיד נענּו ולכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹהׁשּתלׁשלּות,
היינּו, הּכתר. עד ׁשעֹולה האמצעי, לּקו ׁשּייכים ׁשלמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוכן

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּבבחינת
טרם  ׁשּנענה אליעזר ּבתפילת יתרֹון יׁשנֹו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָואף־על־ּפי־כן,
הּגבּורה, ּבחינת יצחק, ׁשל ּבזכּותֹו ׁשּזהּו - לדּבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכלה
ּדוקא, הּגבּורה מּצד הּוא ההמׁשכה מהירּות ׁשעיקר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָּכּידּוע
ׁשּיהיה  ׁשּכדי היינּו, אֹורח. לרּוץ ּכגיּבֹור יׂשיׂש ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכמֹו
על־ידי  זהּו ּומרּוצה, מהירּות ּבבחינת אֹורח", ְְְְִִִֵֶַַַָָ"לרּוץ

ּדוקא. ּגבּורה) (ּבחינת ּכגיּבֹור" ְְְְִִִֶַַָָָׁש"יׂשיׂש
על  קאי ּכגיּבֹור" "יׂשיׂש ּׁשּנאמר ׁשּמה ּבּזהר, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוכּמבֹואר
ׁשאז  ּבחסד", ּדינא "ּדאמּתיק ׁשּבחסד, ּגבּורה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבחינת
המבֹואר  על־ּדר) החּיּות ּתגּבֹורת ּבבחינת היא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּגבּורה
ּתגּבֹורת  מּבחינת ּדׁשרׁשֹו ּגׁשמים"), ל"ּגבּורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָּבנֹוגע

ההׁשּפעה. מהירּות ּבחינת נמׁש ּדוקא ּומּׁשם ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָהעצמּות,
הּנ"ל. ּדמאמר הּביאּור ּתֹוכן ּכאן ְֲֵֶַַַַַָָעד

æè)(àì Léàå äìeúa ãàî äàøî úáè äøòpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ§¾̈§¦−´Ÿ
:ìòzå dcë àlîzå äðéòä ãøzå dòãé§¨¨®©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬©−̈©¨«©

i"yx£‰Ïe˙a∑ ּבתּולים Ï‡.(ב"ר)מּמקֹום LÈ‡Â ¿»ְְִִ¿ƒ…
dÚ„È∑היּו הנכרים ׁשּבנֹות לפי ּכדרּכּה, ׁשּלא ¿»»ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ

מּמקֹום  עצמן ּומפקירֹות ּבתּוליהן מקֹום ְְְְְְִִֵֶַַַָָמׁשּמרֹות
מּכל  ׁשּנקּיה זֹו על העיד .אחר, ְִִִֵֵֶַַָֹ

(æé)àð éðéàéîâä øîàiå dúàø÷ì ãáòä õøiå©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤©§¦¦¬¦¨²
:Cckî íéî-èòî§©©−¦¦©¥«

i"yx£d˙‡¯˜Ï „·Ú‰ ı¯iÂ∑ הּמים ׁשעלּו ׁשראה רבה)לקראתּהלפי ‡.(בראשית ÈÈ‡ÈÓ‚‰∑ הומיי"ר ּגמיעה, לׁשֹון «»»»∆∆ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָָ«¿ƒƒƒ»ְְִָ
.ּבלע"ז  ְַַ

(טז  eÊÈÁ ˙¯ÈtL ‡zÓÏeÚÂ נ"י‡¯ÈtL ¿∆¿»«ƒ«≈«ƒ»
ÈÊÁÓÏdÚ„È ‡Ï ¯·‚e ‡zÏ˙a ‡„ÁÏ ( ¿∆¡≈«¬»¿À¿»¿«»«¿«

:˙˜ÏÒe d˙Ïe˜ ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ ˙˙Áe¿»«¿≈»¿«¿«¿≈»

(יז  ÈÈ˜L‡ ¯Ó‡Â d˙eÓ„˜Ï ‡„·Ú Ë‰¯e נ"י ¿««¿»ƒ¿»««¬««¿ƒƒ
ÈÓÚË‡:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ ( «¿≈¿ƒ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ
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(çé)dãé-ìò dck ãøzå øäîzå éðãà äúL øîàzå©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈
:eä÷Lzå©©§¥«

i"yx£‰ck „¯zÂ∑ׁשכמּה .מעל «…∆«»ְִֵַָ

(èé)élîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãò áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬
ì elk-íà:úzL ¦¦−¦§«Ÿ

i"yx£elkŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ּגמר ∑‡elkŒÌ.הרי היא ׁשּזֹו סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ּתרּגם «ƒƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒְְְְְִִִֵֶַַ
ּדי  ּכׁשּׁשתּו .סּפּוקן ׁשתּיתן, ְְִִֵֶָָָָ

(ë)ãBò õøzå ú÷Mä-ìà dck øòzå øäîzå©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²
ì øàaä-ìà:åélîb-ìëì áàLzå áàL ¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

i"yx£¯ÚzÂ∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה נפיצה, לׁשֹון «¿«ְְְְְְִִִֵֵַָָ
ּדֹומה: לֹו יׁש ּובּמקרא ּכלי', אל מּכלי (תהלים 'הּמערה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

נפׁשי",קמא) ּתער נג)"אל לּמות (ישעיה הערה "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָ
הּגמּלים ∑‰M˜˙.נפׁשֹו" ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה .אבן ְַ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ

(àë)çéìöää úòãì Léøçî dì äàzLî Léàäå§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦¯©
:àì-íà Bkøc ýåýé§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ

i"yx£‰‡zLÓ∑,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, (ישעיה לׁשֹון ƒ¿»≈ְְְִִָָָ
ׁשממה"ו) על ∑zLÓ‡‰."ּתּׁשאה ּומתּבהל מׁשּתֹומם ְִֶָָָƒ¿»≈ְְִִֵֵַַ

אם  יֹודע אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראה
ּבּתי"ו  ּתתמּה ואל לאו. אם היא, אברהם ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָמּמׁשּפחת
ׁשי"ן  יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ל ׁשאין מׁשּתאה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
ׁשּתי  ּבין מפרידה ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומדּברת
מּגזרת  "מׁשּתאה" ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַָאֹותּיֹות

"מׁשּתֹולל" נט)"ׁשאה", "ׁשֹולל",(ישעיה טז)מּגזרת (שם ְְִִִֵֵַָֹ
עמרי" חּקֹות "וּיׁשּתּמר ׁשממה, מּגזרת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻ"וּיׁשּתֹומם"

ו) ּתּׁשאה.(מיכה מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ויׁשמר. ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמּגזרת

ונאלם  נבהל, ּבאדם מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ׁשאּתה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָּוכׁשם
ּכמֹו: מחׁשבֹות, יח)ּובעל נׁשּמּו(איוב יֹומֹו "על ְְַַַַַָָ

ב)אחרֹונים", ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו "אׁשּתֹומם (דניאל ְֲִִֵֶַַָֹ
ּבהּול  ּבאדם ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ְְְְְֲִֵָָָָָָָָָּכׁשעה
"וגברא  ׁשהּיה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָּובעל
"ההצליח  לראֹות אחד, ּבמקֹום ועֹומד ׁשֹוהה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהי",
ׁשתּיה, לׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתרּגם ואין ּדרּכֹו". ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָה'

ּבלׁשֹון  נֹופלת אל"ף dÏ.ׁשתּיה ׁשאין ‰‡zLÓ∑ ְְִִֵֶֶֶֶָָƒ¿»≈»
ּכמֹו: עליה, כ)מׁשּתֹומם הּוא",(לעיל אחי לי "אמרי ְְְִִִִִֵֶָָָ

כו)ּוכמֹו: לאׁשּתֹו(לקמן הּמקֹום אנׁשי .""וּיׁשאלּו ְְְְְֲִִֵַַַָ

(áë)ì íélîbä elk øLàk éäéåLéàä çwiå úBzL ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ
äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ íæð¤¤́¨½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬

:íì÷Lî áäæ̈−̈¦§¨¨«

ÈÁ‡Â˙˙יח  ˙‡ÈÁB‡Â ÈBa¯ zL‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈¿¿ƒƒ¿ƒ««¬≈«
:d˙˜L‡Â d„È ÏÚ d˙Ïe˜¿««¿«¿«¿¿≈

CÈÏÓ‚Ïיט  Û‡ ˙¯Ó‡Â d˙eÈ˜L‡Ï ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«¿«¿»≈«¬∆∆«¿«¿»
:ÈzLÓÏ Ôe˜ÙÒ Èc „Ú ÈÏÓ‡«¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿≈

È˜L‡כ  ˙È·Ï d˙Ïe˜ ˙ˆÙe ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»«¿«¿≈«¿»
ÏÎÏ ˙ÏÓe ÈÏÓÓÏ ‡¯È·Ï „BÚ ˙Ë‰¯e¿»«¿≈»¿ƒ¿≈¿«¿»

:È‰BÏÓb«¿ƒ

Ú„ÈÓÏכא  ˜È˙L ÏkzÒÓ d· È‰L ‡¯·‚Â¿«¿»»≈«ƒ¿«≈»ƒ¿≈«
:‡Ï Ì‡ dÁ¯‡ ÈÈ ÁÏˆ‡‰««¿«¿»»¿≈ƒ»

ÈÒe·כב  ÈzLÓÏ ‡iÏÓ‚ e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»¿ƒ¿≈¿≈
ÔÈ¯˙e dÏ˜˙Ó ‡Ï˜z ‡·‰„„ ‡L„˜ ‡¯·b«¿»»»»¿«¬»ƒ¿»«¿¿≈¿≈
‡·‰„c ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈ¯ÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«ƒ¿ƒ¿«¬»

:ÔB‰Ï˜˙Ó«¿«¿

epxetq

(hi).øîàzå Bú÷Läì ìëzådpiYnd ©§©§©§Ÿ©Ÿ¤¦§¦¨
mxn`M ,zFYWl dlkIW cr xAcl§©¥©¤¦§¤¦§§¨§¨
,dcErQA oigiUn oi` :dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¥§¦¦©§¨

hWel dpw miCwi `OW(a ,d ziprz).k dxez ¤¨©§¦¨¤§¥¤
(k).øäîzåzcFarA zExidOd iM ©§©¥¦©§¦©£©

aWgp carPd zFid lr dxFi zxWOd©§¨¥¤©¡©¤¡¨¤§¨
.Flv ¤̀§

.øàaä ìà ãBò õøzåiptl xW` ©¨¨¤©§¥£¤¦§¥
.zFndAd EYWi EPOOW oirOd`k dxez ©©§¨¤¦¤¦§©§¥

(`k).äàzLîax lr mnFYWn ¦§¨¥¦§¥©Ÿ
.cqg zFUrl zEfixGd©§¦©£¤¤

.LéøçîlM igxhY l`' Dl xn` `le ©£¦§Ÿ¨©¨©¦§§¦¨
.xqEOd wgA iE`x didW FnM 'KM̈§¤¨¨¨§Ÿ©¨

.úòãìdicqg ot` KFYn xiMdl ¨©©§©¦¦Ÿ¤£¨¤¨

.DzEfixfE§¦¨
.Bkøc 'ä çéìöääcv lr didi m` ©¦§¦©©§¦¦§¤©©

.xEnBd cqgde aFHd©§©¤¤©¨
.àì íàdfi` zewzl df lM didIWe ¦Ÿ§¤¦§¤¨¤§¦§©¥¤

.xkUak dxez ¨¨
(ak)ì íélîbä elk øLàk.úBzLdfe ©£¤¦©§©¦¦§§¤

dnilWdW xg` gxkdA dn onf did̈¨§©¨§¤§¥©©©¤¦§¦¨



מה dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy
i"yx£Ú˜a∑ ּבקע" יׂשראל, לׁשקלי ˆÌÈ„ÈÓ.לּגלּגלת"רמז ÈLe∑ מצּמדֹות לּוחֹות לׁשני NÚ¯‰.רמז ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»

ÌÏ˜LÓ ·‰Ê∑ ׁשּבהן הּדּברֹות לעׂשרת .רמז »»ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

(âë)éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiåC ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²
:ïéìì eðì íB÷î̈¬−̈¨¦«

i"yx£z‡ ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ∑,ׁשאלּה - לּה ׁשּנתן לאחר «…∆«ƒ«¿ְְֶַַַָָָָ
ׁשהצליח  אברהם, ׁשל ּבזכּותֹו ּבטּוח ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפי

ּדרּכֹו ּדבר,∑ÔÈÏÏ.הקּב"ה ׁשם 'לין' אחת, לינה ְַַָָ»ƒִִֵַַָָָ
לינֹות  ּכּמה "ללּון", אמרה .והיא ְְִִַָָָָ

(ãë)øLà äkìî-ïa éëðà ìûeúa-úa åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬
:øBçðì äãìé̈«§−̈§¨«

i"yx£Ï‡e˙aŒ˙a∑ אחרֹון - אחרֹון ועל ראׁשֹון, - ראׁשֹון על .הׁשיבּתֹו «¿≈ְֱֲֲִִִַַַַַ

(äë)eðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®
:ïeìì íB÷î-íb©¨−¨«

i"yx£‡BtÒÓ∑ ּוׂשעֹורים ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים מאכל .ּכל ƒ¿ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

(åë):ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

ß oeygxn h"i iriax mei ß

(æë)øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â
éðçð Cøca éëðà éðãà íòî Bzîàå Bcñç áæò-àì«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤̧¤Æ¨©´¦

:éðãà éçà úéa ýåýé§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«
i"yx£C¯ca∑ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

הּמׁשּמׁשים  וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהייתי
ּבּדבר  מדּברים ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹּבראׁש

מברר  ׁשהּוא אֹו אחר, ּבמקֹום ּכבר ׁשּנזּכר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהּפׁשּוט
מדּבר  הּוא ּבאיזה .ונּכר ְְְִֵֵֶַָ

(çë)õøzåíéøáck dnà úéáì ãbzå äøòpä ©¨̧¨Æ©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£dn‡ ˙È·Ï∑ ּבי להן להיֹות היה הּנׁשים לאּמּהּדר אּלא מּגדת הּבת ואין למלאכּתן, ּבֹו ליׁשב .ת ¿≈ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

Èa˙כג  ˙È‡‰ ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ z‡ ÔÓ ˙a ¯Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ«ƒ≈
:˙·ÓÏ ‡Ï ¯Lk ¯˙‡ Ce·‡»»«»∆»»ƒ¿»

kÏÓ‡כד  ¯a ‡‡ Ï‡e˙a ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«¿≈¬»«ƒ¿»
:¯BÁÏ ˙„ÈÏÈcƒ≈«¿»

ÈbÒכה  ‡˙qk Û‡ ‡·z Û‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«ƒ»»«ƒ
:˙·ÓÏ ¯Lk ¯˙‡ Û‡ ‡nÚƒ»»«»«»«ƒ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ „È‚Òe ‡¯·b Ú¯Îe¿««¿»¿ƒ√»¿»

Ècכז  Ì‰¯·‡ ÈBa¯„ ‡‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒ
‡‡ ÈBa¯ ÔÓ dËLe˜Â d˙e·ÈË ÚÓ ‡Ï»¿«ƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»
:ÈBa¯„ È‰BÁ‡ ˙Èa ÈÈ È¯ac ‡˜z Á¯B‡a¿««¿»«¿«ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒƒ

‡dnכח  ˙È·Ï ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ ˙Ë‰¯e¿»«∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈

epxetq

zWTan dzid `NW d`xe ,a`Wl¦§Ÿ§¨¨¤Ÿ¨§¨§©¤¤
cv lr diUrn lM Eid la` ,xaC̈¨£¨¨¨©£¤¨©©

.xEnBd cqgd©¤¤©¨
.äéãé ìò íéãéîö éðLezCnl miiE`x §¥§¦¦©¨¤¨§¦§¦©

zWxW oWgd lr ziUre" FnM ,dicï¤¨§§¨¦¨©©Ÿ¤©§Ÿ

"zlaB(ak ,gk zeny)"adf xf eilr ziUre" ©§ª§¨¦¨¨¨¥¨¨
(`i ,dk my).mzFCnl miiE`x ,bk dxez §¦§¦¨

(bk)éáà úéa Léä.íB÷î CokEn £¥¥¨¦¨¨
.f` mbdpnM migxF` zqipkl¦§¦©§¦§¦§¨¨¨

.ïéìì.EpiNnB z` mW oilPWck dxez ¨¦¤¨¦¨¤§©¥

(dk).àBtñî íb ïáz íbmFwOd `l ©¤¤©¦§Ÿ©¨
oaY oM mB Wi la` ,calA miNnBl©§©¦¦§¨£¨¥©¥¤¤

.mqpxtl `FRqnE¦§§©§§¨
.ïeìì íB÷î íbcraE LcrA ©¨¨©©§§©

.LiWp`ek dxez £¨¤



dxyמו iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(èë)Léàä-ìà ïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯¤¨¦²
:ïéòä-ìà äöeçä©−¨¤¨¨«¦

i"yx£ı¯iÂ∑?רץ מה ועל רץ, .לּמה «»»ְַָָָָָ

(ì)éäéå|éãé-ìò íéãîvä-úàå íæpä-úà úàøk ©§¦´¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´
øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà BòîLëe Búçà£Ÿ¼§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ
ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä éìà øaã-äk«Ÿ¦¤¬¥©−¨¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬

:ïéòä-ìò íélîbä-ìò©©§©¦−©¨¨«¦
i"yx£ÌÊp‰Œ˙‡ ˙‡¯k È‰ÈÂ∑ ּבּממֹון עיניו ונתן זה', הּוא 'עׁשיר (לעיל ּכמֹו:לׁשמרן,∑ÌÈlÓb‰ŒÏÚ.אמר: «¿ƒƒ¿…∆«∆∆ְִֵֶַַַָָָָָ««¿«ƒְְְָָ

לׁשּמׁשם יח) עליהם", עֹומד ."והּוא ְְְֲֵֵֶַָ

(àì)éëðàå õeça ãîòú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

i"yx£˙Èa‰ È˙Èpt∑ אלילים .(ב"ר)מעבֹודת ƒƒƒ««ƒֱֲִִֵַ

(áì)ïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
íéLðàä éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−

à:Bzà øL £¤¬¦«
i"yx£ÁzÙÈÂ∑ אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר ירעּו ׁשּלא ּפיהם את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם .(ב"ר)הּתיר «¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âì)ãò ìëà àì øîàiå ìëàì åéðôì íNeiå©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬
:øac øîàiå éøác ézøac-íà¦¦©−§¦§¨¨®©−Ÿ¤©¥«

i"yx£Èz¯acŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' הרי «ƒƒ«¿ƒְְֲֲִִֵֵֶַ
ּכמֹו: 'ּכי', מט)ּובלׁשֹון וזהּו(לקמן ׁשילה", יבא ּכי "עד ְְְִִִִֶַָֹֹ

ּבד' מׁשּמׁש 'ּכי' זכרֹונםֿלברכה: חכמינּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשאמרּו
'אם' והּוא 'אי' והאחד .לׁשֹונֹות, ְְְִִֶָָ

(ãì):éëðà íäøáà ãáò øîàiå©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦

(äì)ïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ
:íéøîçå íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−©«£Ÿ¦«

ÂÏ˙כט  Ô·Ï Ë‰¯e Ô·Ï dÓLe ‡Á‡ ‰˜·¯Ïe¿ƒ¿»»»¿≈»»¿«»»¿«
:‡ÈÚ ˙ÂÏ ‡¯·Ï ‡¯·b«¿»¿»»¿«≈»

ÏÚל  ‡i¯ÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«»»»»»»¿»≈«»«
‰˜·¯ ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈ƒ¿»
‡˙‡Â ‡¯·b ÈnÚ ÏlÓ ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ d˙Á‡¬»≈¿≈«¿≈«≈ƒƒ«¿»«¬»
:‡ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡˜ ‡‰Â ‡¯·b ˙ÂÏ¿««¿»¿»»≈ƒ«≈«¿«»«≈»

˜‡Ìלא  z‡ ‡ÓÏ ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÏeÚ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»«¿»≈
¯Lk ¯˙‡Â ‡˙È· È˙Èpt ‡‡Â ‡¯·a¿»»«¬»«≈ƒ≈»«¬«»«

:‡iÏÓ‚Ï¿«¿«»

ÈÂ‰·לב  ‡iÏÓb ‡¯Le ‡˙È·Ï ‡¯·b ÏÚÂ¿««¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«
‰‡ÁÒ‡Ï ‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙qÎÂ ‡·zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»¿«¿»»

:dnÚc ‡i¯·‚ ÈÏ‚¯Â È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿≈À¿«»¿ƒ≈

‡ÏeÎÈלג  ‡Ï ¯Ó‡Â ÏÎÈÓÏ È‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ¿«ƒ√»ƒ¿≈»«¬«»≈
:ÏlÓ ¯Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c „Ú««¬«≈ƒ¿»»«¬««≈

‡‡:לד  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»

dÏלה  ·‰ÈÂ ‡·¯e ‡„ÁÏ ÈBa¯ ˙È CÈ¯a ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»¿»ƒ«≈
Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ ·‰„e ÛÒÎe ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú»¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ«¬»ƒ

epxetq

(hk).Léàä ìà ïáì õøiåzF`xl ©¨¨¨¨¤¨¦¦§
Fqipkdl `l ,xirl `AW xiWr gxF`¥©¨¦¤¨¨¦Ÿ§©§¦

.Fziall dxez §¥
(l)úàå íæpä úà úàøk éäéå©§¦¦§Ÿ¤©¤¤§¤

.Búçà éãé ìò íéãîväoi`W aWge ©§¦¦©§¥£Ÿ§¨©¤¥
.daFh iEtM zFidl iE`ẍ¦§§¨

Búçà ä÷áø éøác úà BòîLëe§¨§¤¦§¥¦§¨£Ÿ
.Léàä éìà øac äk øîàìl`XW ¥ŸŸ¦¥¥©¨¦¤¨©

"oill Epl mFwn Kia` ziA Wid" Dl̈£¥¥¨¦¨¨¨¦
(bk weqt).

.Léàä ìà àáiå.FziaA Fqipkdl ©¨Ÿ¤¨¦§©§¦§¥
.íélîbä ìò ãîò äpäåxEzl §¦¥Ÿ¥©©§©¦¨

dia` ziaA oEll dRvn iYlA ,mdikxv̈§¥¤¦§¦§©¤¨§¥¨¦¨
.FOrn xaC `FA cr dwax lW`l dxez ¤¦§¨©¨¨¥¦

(`l).õeça ãîòú änìYl`XW ¨¨©£Ÿ©¤¨©§¨
dOl ,calA miNnBd z` oill mFwn̈¨¦¤©§©¦¦§¨¨¨

.LiWp`e dY` uEgA cnrl uRgY©§Ÿ©£Ÿ©©¨©£¨¤
.úéaä éúépt éëðàåcraE LcrA §¨Ÿ¦¦¦¦©©¦©©§§©

.LiWp £̀¨¤
.íélîbì íB÷îemFwn oM mB iziPtE ¨©§©¦¦¦¦©¥¨

.miNnBd crAal dxez §©©§©¦
(dl).ãàî éðãà úà CøaiM wtq oi`e ¥©¤£Ÿ¦§Ÿ§¥¨¥¦

z` `iVdl mivtg Eid Epvx`A miAx©¦§©§¥¨£¥¦§©¦¤
.Fpal mYAel dxez ¦¨¦§



מז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(åì)dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå©¦¤−¤¨£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑ להם הראה המּתנה .ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

i"yx£ÈÚk‰ ˙BaÓ È·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ללכת תאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל לא .אחריאם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

(çì)ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®
:éðáì äMà zç÷ìå§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«

(èì):éøçà äMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«
i"yx£‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑ היתה ּבת ּכתיב, 'אלי' À«…≈≈»ƒ»ְְִֵַַָָ
לֹולֹו ׁשּיאמר עּלה למצא מחּזר והיה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלאליעזר,

אברהם: לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו לפנֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאברהם
מּדּבק  ארּור ואין ארּור, ואּתה ,ּברּו .ּבברּו''ּבני ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

(î)çìLé åéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧
éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà Bëàìî©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½

:éáà úéaîe ézçtLnî¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr dk jxk zegiy ihewl)

אאאאּתּתּתּת מלאכמלאכמלאכמלאכֹוֹוֹוֹו מ)ייייׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח (כד, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָ
נאמר לאליעזר אברהם ּבדברי ז)ואּלּו מלאכֹו(פסוק "יׁשלח ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לפנילפנילפנילפניׁשהּמלא לאליעזר אמר אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ויבטיח קׁשיים ממממּלּלּלּלככככּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלה ה ה ה יכין ללא ּכראּוי, יתּבּצע ׁשהּׁשּדּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

–להׁשּפיע לפנילפנילפנילפני ונּסה ּבתּואל עם אליעזר ּכׁשּדּבר אבל . ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
והכרח  ּכּמּובן, ,ּכ לֹומר יכֹול היה לא ,לּׁשּדּו ּׁשּיסּכים ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻעליו

" ולֹומר ויעזר אאאאּתּתּתּתלׁשּנֹות אליעזר עם יל ׁשהּמלא היינּו ," ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
לא. ותּו ׁשליחּותֹו, את לבּצע ְְְִֵֶַַֹלֹו

(àî)ézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà̈³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàå§¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«

(áî)éðãà éýìû ýåýé øîàå ïéòä-ìà íBiä àáàå̈«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà íäøáà©§¨½̈¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìò̈¤«¨
i"yx£ÌBi‰ ‡·‡Â∑ מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום »»…«ְִִִַַָָָָ

ׁשל  ׂשיחתן יפה אחא: רּבי אמר הארץ. לֹו ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּקפצה
ׁשהרי  ּבנים, ׁשל מּתֹורתן המקֹום לפני אבֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעבדי

ּתֹורה  ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרׁשה
ּברמי  אּלא נּתנּו .זה לא ְְִִִֶָָֹ

a˙¯לו  ÈBa¯Ï ¯· ÈBa¯ ˙z‡ ‰¯N ˙„ÈÏÈÂƒ≈«»»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ»«
:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ·‰ÈÂ ˙·ÈÒc¿≈»ƒ«≈»»ƒ≈

‡z˙‡לז  ·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÈBa¯ ÈÏÚ Ìi˜Â¿«≈»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
:dÚ¯‡a ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈¿«¿≈

q˙Â·לח  È˙ÈÚ¯ÊÏe ÏÈÊz ‡a‡ ˙È·Ï Ô‰Ï‡¡»≈¿≈«»≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«
:È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡z˙‡לט  È˙È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ÈBa¯Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈≈ƒ¿»
:È¯˙a«¿»

ÁÏLÈמ  È‰BÓ„˜ ˙ÈÁÏÙ Èc ÈÈ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿»ƒ√»ƒƒ¿«
‡˙z‡ ·q˙Â CÁ¯‡ ÁÏˆÈÂ CnÚ dÎ‡ÏÓ«¿»≈ƒ»¿«¿«»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡a‡ ˙ÈaÓe È˙ÈÚ¯fÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ≈«»

(מא  ÈkÊ È‰z ÔÎa נ"י‡kÊC‰˙ È¯‡ È˙ÓenÓ ( ¿≈¿≈«««»ƒ»ƒ¬≈¿«
ÈkÊ È‰˙e CÏ ÔezÈ ‡Ï Ì‡Â È˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈««

:È˙ÓenÓƒ»ƒ

(מב  ˙È˙‡Â נ"יÈ˙È˙‡Â(‡ÈÚÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¿»ƒ«¬≈ƒ»≈¿≈»
˙È‡ Ì‡ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒƒ
‡‡ Èc ÈÁ¯‡ ‡ÁÏˆ‡Ï CÓ„˜ ‡ÂÚ¯ ÔÚk¿««¬»√»»¿«¿»»»¿ƒƒ¬»

:dÏÚ ÏÈÊ‡»≈¬«

epxetq

(el).dúð÷æ éøçàaiag did Kkitl ©£¥¦§¨¨§¦¨¨¨¨¦
.clFPW drXnfl dxez ¦¨¨¤©

(fl).éðãà éðòéaLiåipFc`W zFidae ©©§¦¥¦£Ÿ¦¦§¤£¦
iz`A ,mkA xgaE Fvx` iWp`A q`n̈©§©§¥©§¨©¨¤¨¦

miWp xCrdl `l ,mkil £̀¥¤Ÿ§¤§¥¨¦
.Epvx`Agl dxez §©§¥



dxyמח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

ּדּדּדּדיצחק יצחק יצחק יצחק  ההההּׁשּׁשּׁשּׁשידידידידּוּוּוּו עלעלעלעל־־־־ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנפעלפעלפעלפעל ּוּוּוּובבבב""""ןןןן ממממ""""הההה ּדּדּדּדיחיחיחיחּוּוּוּודדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעניןהעניןהעניןהענין
ְְְְְְְְִִִִָָָָורבקה ורבקה ורבקה ורבקה 

הּפרׁשה  ּדכפל ׁשהּטעם נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמבֹואר
ּבפרטי  עֹוסקת אליעזר ׁשל ׁשּפרׁשה לפי - הּוא אליעזר ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשל
ּדחיּבּור  הענין ּכללּות ׁשּזהּו לרבקה, יצחק ׁשּבין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּׁשידּו
היא  ורבקה מ"ה, ּבחינת הּוא יצחק (ּכי ּוב"ן מ"ה ְְְְְִִִִִִַַַַָָויחּוד
ּכללי  ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין ּומאחר ּב"ן), ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבחינת

זֹו. ּפרׁשה הּוכּפלה לכן ְְְֵֵָָָָָּביֹותר,
מ"ה  ּדחיּבּור הענין יׁשנֹו הּמצוֹות ּבׁשאר ׁשּגם ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָואף־על־ּפי
ּפרטי  ענין הּוא מצוה ׁשּבכל ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור הּנה - ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּוב"ן

אֹודֹות מדּוּבר אליעזר ׁשל ּבּפרׁשה אבל הענין ּכּכּכּכללללללללּוּוּוּות ת ת ת ּבלבד, ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ורבקה. ּדיצחק הּׁשידּו על־ידי ׁשּנפעל ּוב"ן מ"ה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּדיחּוד
ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין ּדכללּות והּכלל ההתחלה ׁשּזהּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהיינּו,
ּבחינת  המׁשכת להיֹות צריכה היתה מּדּוע מּובן ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה
ׁשל  ּבתפילתֹו ּדברֹו") ירּוץ מהרה ("עד כּו' החּיּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּתגּבֹורת
עם  קׁשּורה היתה אליעזר ׁשּתפילת מאחר - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאליעזר
ּוב"ן, מ"ה ּדיחּוד הענין ּכללּות ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהּׁשידּו
ּבאֹופן  ההמׁשכה להיֹות צריכה ׁשּבזה הענין ּגֹודל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּומּצד
היה  אליעזר ּבתפילת ּדוקא ולכן ּדברֹו". ירּוץ מהרה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּד"עד
ּוׁשלמה). מׁשה ּבתפילת (ולא גֹו'" לדּבר ּכלה ּד"טרם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹהענין
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אלאלאלאל־־־־העין העין העין העין  ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽואבאואבאואבאואבא ִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
הארץ לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי מב.הּיֹום (כד, ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

על־ּפי  ,הּדר לקפיצת אליעזר הצר מה מּפני לבאר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻויׁש
הענינים: ְְִִִִָָּפנימּיּות

"למה  ּבּמדרׁש: איתא ּבתּואל, ּבבית ּבהיֹותּה רבקה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאֹודֹות
ׁשהּׁשֹוׁשּנה  ּכׁשם היינּו החֹוחים", ּבין לׁשֹוׁשּנה ּדֹומה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהיא
על־ידי  ּכי אֹותּה, לקטף מּניחים ואינם הּקֹוצים, ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּגדלה
ּבין  ּגדלה רבקה כן ּכמֹו מים. הם ּגם מקּבלים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהׁשקיתּה
מיחדת, ּבסּבה צר היה מּׁשם להֹוציאּה ּוכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻרׁשעים,
היתה  ׁשאז אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת נהיתה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָוכאׁשר
רׁשעים  מּבין להֹוציאּה האפׁשרּות נֹוצרה להּנׂשא, ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָראּויה
ׁשלח  ולכן, ליצחק. ׁשּדּוכּה על־ידי קדּׁשה עם ּולקׁשרּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻאּלּו

קפצה  הכי ּומּׁשּום מּׁשם, להֹוציאּה אליעזר את אברהם ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמּיד
ּבתּואל. ּבבית אחד רגע אפילּו ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי ,הּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלֹו
והּיֹום  יצאתי "הּיֹום להם סּפר ּבתּואל לבית ּבבֹואֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָולכן
להׁשאיר  ואי־אפׁשר יקר, ׁשהּזמן להם להֹורֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּבאתי",
"ּתׁשב  אמרּו ׁשּבאמת (ּוכמֹו אחד, רגע אפילּו ׁשם ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹותּה
ׁשּנעׂשה  היא לכ וההֹוכחה עׂשֹור") אֹו ימים אּתנּו ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּנערה

ּתתעּכב. ׁשּלא ּכדי ,הּדר קפיצת - נס ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלֹו
ּכׁשֹוׁשּנה  הם ּבּגלּות יׂשראל ּבני לּבנים: סימן אבֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמעׂשה
את  ימהר ּבוּדאי ׁשהּקּב"ה לדעת, ועלינּו החֹוחים, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין
אחד  רגע אפילּו ּבּגלּות להּׁשאר נצטר ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּגאּולה,
ּומּיד  קטּנים" ה"ּפּכים את להׁשלים רק צריכים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֻמיּתר.

ּתב  צדקנּו.אחרי־זה מׁשיח על־ידי הּגאּולה א ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
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ז"ל  חכמינּו אמרּו אברהם, עבד אליעזר ׁשליחּות ּפרׁשת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעל
מב) כד, פרשתנו רש"י בפירוש הובא ח. ס, פרשה רבה ָָ"יפה (בראשית

ׁשל  ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן אבֹות עבדי ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָׂשיחתן
אּלא  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאליעזר

ְִִָּברמיזה".
החסידּות: ּדר על־ּפי זה חז"ל מאמר לפרׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָויׁש

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לג, מּיראת (ברכות חּוץ ׁשמים ּבידי "הּכל ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ה'יראת  – ּבנים" ׁשל ּב"ּתֹורתן ּכׁשּמדּבר זה ּכל א ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשמים",
אבל  הּדֹורֹות. ּבמׁש יׂשראל ּבני ׁשל והּתֹורה־ּומצֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשמים'
אליעזר  הבטח הרי אבֹות" עבדי ׁשל "ׂשיחתן על ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּכׁשּמדּבר
ׁשּתהיה  ,"ּדרּכ והצליח אּת מלאכֹו ׁש"יׁשלח לפני־זה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכבר

ּבׁשליחּותֹו. הצלחה ְְִִַָָלֹו
ׁשל  "ׂשיחתן ׁשל רּוחני ּבמּצב מדּבר ּכי הּוא לזה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻוהּטעם

אבֹות": ְֵַָעבדי
ז"ל חכמינּו אמרּו – ב)ׂשיחתן כו, אּלא (ברכות ׂשיחה "אין ְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

לסמ לֹו ׁשאי־אפׁשר ּברּורה הּכרה לאדם יׁש ׁשאם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּתפּלה",
,יתּבר מאּתֹו הּכל את ּולבּקׁש להתּפּלל וצרי ּכחֹותיו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ההצלחה. לֹו מבטחת ְְַַַַָָָֻאז
רּבֹו" קנה עבד ּׁשּקנה מה "ּכל הּוא הּכלל – אבֹות (פסחים עבדי ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ב) –פח, ּונצּורֹות ּגדֹולֹות ׁשּפעל ׁשאף האדם מרּגיׁש ׁשאם .ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
,יתּבר הּבֹורא לגּבי נחׁשב ּוכאין ּבפני־עצמֹו, חׁשיבּות לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאין

יצליח. יפנה אׁשר ׁשּבכל מלמעלה לֹו מבטח ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻאזי

(âî)äîìòä äéäå íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ
ì úàöiäòî àð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàLíéî-è ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬§©©−¦

:Cckî¦©¥«

È‰ÈÂמג  ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»ƒ≈
ÈÈ˜L‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ÈÏÓÓÏ ˜Bt˙c ‡zÓÏeÚ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈«««¿ƒƒ

:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ
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(ãî)élîâì íâå äúL äzà-íb éìà äøîàåáàLà E §¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®
:éðãà-ïáì ýåýé çéëä-øLà äMàä àåä¦´¨«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«

i"yx£‰z‡ŒÌb∑"ׁשעּמֹו אנׁשים לרּבֹות ּדבר ∑‰ÁÈÎ.ּגם", ּברּור ׁשּבּמקרא, הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, .ּברר ««»ְֲִִֶַַָ…ƒ«ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(äî)ä÷áø äpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè éðà£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³
øîàå áàLzå äðéòä ãøzå dîëL-ìò dcëå úàöéŸ¥Æ§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬

:àð éðé÷Lä äéìà¥¤−¨©§¦¬¦¨«
i"yx£‰lÎ‡ Ì¯Ë∑.מכּלה ׁשאני לׁשֹון טרם ּכל וכן ∆∆¬«∆ְְְֲִֵֶֶֶֶַָ

"טרם  ּכמֹו: עבר, ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹהוה,
ּכמֹו: עתיד, ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים (איוב ּכּליתי". ְְְְִִִִִִֵֶַָָ

אּיֹוב",א) יעׂשה "ּככה עבר. לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ"ּכי
אֹומר  ּכי הוה, לׁשֹון ׁשניהם ּופרּוׁש עתיד, לׁשֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹהרי
'ּכ עֹוׂשה והיה וגֹו'', ּבני חטאּו 'אּולי אּיֹוב: .היה ְְְִֶַַָָָָָָָ

(åî)äúL øîàzå äéìòî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâå:äú÷Lä íélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−¦§¨«¨

(æî)-úa øîàzå zà éî-úa øîàå dúà ìàLàå̈«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼©ÀŸ¤©
íæpä íNàå äkìî Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ

:äéãé-ìò íéãéîväå dtà-ìò©©½̈§©§¦¦−©¨¤«¨
i"yx£Ï‡L‡Â∑‡ÂÌN. ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ׁשּלא אּלא ׁשאל, ואחרּֿכ נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי הּסדר, ׁשּנה »∆¿«»»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

היא'? מי יֹודע אינ ועדין לּה נתּת היא' .ויאמרּו: ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

(çî)éýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«

(èî)éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà äzòå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−
Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä àì-íàå éì eãébä©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬

:ìàîN-ìò©§«Ÿ
i"yx£ÔÈÓÈŒÏÚ∑ יׁשמעאל אברהם ∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מּבנֹות ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט , .(ב"ר)מּבנֹות «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

CÈÏÓ‚Ïמד  Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»
:ÈBa¯ ¯·Ï ÈÈ ÔÈnÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«ƒƒ

Â‰‡מה  ÈaÏ· ‡ÏlÓÏ È˙ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡‡¬»«»≈ƒƒ¿«»»¿ƒƒ¿»
˙˙Áe dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿¿«««¿«¿»«
:ÔÚÎ ÈÈ˜L‡ dÏ ˙È¯Ó‡Â ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ¿≈»¿»«¬»ƒ««¿ƒƒ¿»

Ó‡Â¯˙מו  dpÓ d˙Ïe˜ ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬ƒ«¿«ƒ««¬»«
‡iÏÓb Û‡Â È˙È˙Le È˜L‡ CÏÓb Û‡Â zL‡≈¿¿¿««¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿««¿«»

:˙‡È˜L‡«¿ƒ«

Ó‡Â¯˙מז  z‡ ÔÓ ˙a ˙È¯Ó‡Â d˙È ˙ÈÏÈ‡Le¿≈ƒ»««¬»ƒ«»«¿«¬∆∆
‰kÏÓ dÏ ˙„ÈÏÈc ¯BÁ ¯a Ï‡e˙a ˙a«¿≈«»ƒ≈«≈ƒ¿»
:‡‰„È ÏÚ ‡i¯ÈLÂ dt‡ ÏÚ ‡L„˜ È˙ÈeLÂ¿«≈ƒ»»»«««¿≈«»«¿»»

ÈÈמח  ˙È ˙ÈÎ¯·e ÈÈ Ì„˜ ˙È„‚Òe ˙ÈÚ¯Îe¿»ƒ¿»ƒ√»¿»»≈ƒ»¿»
Á¯B‡a È¯a„c Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»¿«¿«ƒ¿«
:d¯·Ï ÈBa¯„ È‰eÁ‡ ˙a ˙È ·ÒÈÓÏ ËBL¿̃¿ƒ«»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿≈

ËBL˜eמט  e·ÈË ÔÈ„·Ú ÔBÎÈ˙È‡ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒƒ≈»¿ƒƒ¿
Èt˙‡Â ÈÏ BeÁ ‡Ï Ì‡Â ÈÏ BeÁ ÈBa¯ ÌÚƒƒƒ«ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿≈

:‡Ï‡ÓN ÏÚ B‡ ‡ÈnÈ ÏÚ««ƒ»«¿»»

epxetq

(cn).çéëä øLà äMàä àéämxn`M ¦¨¦¨£¤Ÿ¦©§¨§¨
zfxkn lFw zA :dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨©©§¤¤

ipFltl ipFlR zA zxnF`e,` ,a dheq) §¤¤©§¦¦§¦
(` ,ak oixcdpq.dn dxez

(dn).øaãì älëà íøè éðàz`fe £¦¤¤£©¤§©¥§Ÿ

'midl`d mrn xaCd oFkp iM' d`xFd¨¨¦¨©¨¨¥¦¨¡Ÿ¦
(al ,`n ziy`xa it lr).en dxez

(hn).ãñç íéNò íëLé íàicMW ¦¤§¤Ÿ¦¤¤¤§¥
,mkpFvx ElHaY ipc` oFvx witdl§¨¦§£Ÿ¦§©§§§¤
ux`A mkYA z` glWl EniMqze§©§¦¦§Ÿ©¤¦§¤§¤¤

miaFxw DA zFpwl EWEgY `le ,wgxn¤§¨§Ÿ¨¦§¨§¦
.mkvx`A§©§§¤

.úîàåmkYA cFakE zlrFY EvxYW ¤¡¤¤¦§¤¤§¦§¤
MziaA DzF` qipkdA dfe ,mkl iE`x ¨¨¨¤§¤§©§¦¨§¥

.mdxa`p dxez ©§¨¨



dxyנ iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy

(ð)àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ
éìà øac ìëeð:áBè-Bà òø E ©²©¥¬¥¤−©¬«

i"yx£Ï‡e˙·e Ô·Ï ÔÚiÂ∑ להׁשיב וקפץ היה, רׁשע «««»»¿≈ְְִַָָָָָָ
אביו  ‡EÈÏ.לפני ¯ac ÏÎe ‡Ï∑,הּזה ּבּדבר למאן ְִִֵָ…««≈≈∆ְֵֶַַָָָ

ּדבר  ּתׁשּובת עלֿידי ולא רע ּדבר ּתׁשּובת עלֿידי ְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהגּון,
(ב"ר)ל. ְ

(àð)éðôì ä÷áø-äpä-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ E ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤
éðãà:ýåýé øac øLàk E £Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(áð)íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®
:ýåýéì äöøà eçzLiå©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

i"yx£‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ∑ ּבׂשֹורה על ׁשּמֹודים .(ב"ר)טֹובה מּכאן «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

ß oeygxn 'k iying mei ß

(âð)ïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

i"yx£˙c‚Óe∑ יׂשראל ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ׁשהביא מגדים, .לׁשֹון ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ãð)eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iå©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

i"yx£eÈÏiÂ∑'לינה' אחד ּכל לילה לינת .ׁשּבּמקרא, «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(äð)íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−
:Cìz øçà øBNò Bà́¨®©©−¥¥«

i"yx£dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ∑ הּוא היה? היכן ּובתּואל «…∆»ƒ»¿ƒ»ְֵֵָָָ
והמיתֹו מלא ּובא לעּכב, רֹוצה ׁשנה,∑ÌÈÓÈ.היה ְְֱִֵֶֶַַָָָָ»ƒָָ

כה)ּכמֹו: נֹותנין (ויקרא ׁשּכ ּגאּלתֹו", ּתהיה "ימים ְְְְִִִֶֶָָָֻ
ּבתכׁשיטים  עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹלבתּולה,

נז) BNÚ¯.(כתובות B‡∑ ימים ּתאמר ואם חדׁשים, י' »ְֳִִִַָָֹ
ואם  מּועט, ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּמׁש,

מּזה' מרּבה לנּו 'ּתן – ּתרצה .לא ְְִִֵֶֶֶָֹֻ

(åð)çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©
:éðãàì äëìàå éðeçlL ékøc©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«

Ù˜נ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡e˙·e Ô·Ï ·È˙‡Â¿»≈»»¿≈«¬«ƒ√»¿»¿«
LÈa CnÚ ‡ÏlÓÏ ÔÈÏÎÈ ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Ób˙tƒ¿»»≈¬«¿»»¿ƒ¿«»»ƒ»ƒ

:·Ë B‡»

‡z˙‡נא  È‰˙e ÏÈÊÈ‡Â ¯·c CÓ„˜ ‰˜·¯ ‡‰»ƒ¿»√»»¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»
:ÈÈ ÏlÓ Èc ‡Ók CBa¯ ¯·Ï¿«ƒ»¿»ƒ«≈¿»

È˙נב  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿««¿»¿«¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ÏÚ „‚Òe ÔB‰ÈÓb˙tƒ¿»≈¿≈««¿»√»¿»

c„‰·נג  ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ‡c·Ú ˜t‡Â¿«≈«¿»»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«
·‰È ÔÈc‚Óe ‰˜·¯Ï ·‰ÈÂ ÔÈLe·Ïe¿ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

:dn‡Ïe ‡‰eÁ‡Ï«¬»¿ƒ«

dnÚנד  Èc ‡i¯·e‚Â ‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â«¬»¿ƒ¿¿«»ƒƒ≈
˙ÂÏ ÈeÁlL ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ· eÓ˜Â e˙·e»¿»¿«¿»«¬««¿ƒ¿«

:ÈBaƒ̄ƒ

zÓÏeÚ‡נה  ·È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ¯˙a ÔÈÁ¯È ‡¯ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

‡ˆÁÏנו  ÈÈÂ È˙È Ôe¯Á‡˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬»ƒ«»«¿«
:ÈBa¯ ˙ÂÏ C‰È‡Â ÈeÁlL ÈÁ¯‡»¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«ƒƒ

epxetq

(p)éìà øac ìëeð àì.òø ElHal Ÿ©©¥¥¤©§©¥
.FzxfB§¥¨

.áBè Bàdzid EN`M ,DzF` mIwl§©¥¨§¦¨§¨
.EpNW mEITl dkixv`p dxez §¦¨©¦¤¨

(`p).Cìå ç÷.EpzEWx iYlA mB ©¨¥©¦§¦§¥
.'ä øac øLàkipFlR zA' xfBW ©£¤¦¤¤¨©©§¦

'ipFltl(` ,ak oixcdpq)lr zF` ozp ixdW , ¦§¦¤£¥¨©©
.dfA FpFvxap dxez §¨¤

(dp).øBNò Bà íéîéDYrC aXizYW ¨¦¨¤¦§©¥©§¨
`le ,zxg` ux` l` zkll dbxcdA§©§¨¨¨¤¤¤¤¤©¤¤§Ÿ
zEPYWdd iM ,mF`zR Dl df didi¦§¤¤¨¦§¦©¦§©

.raHd EdlAqi `l inF`zRdep dxez ©¦§¦Ÿ¦§§¥©¤©



ני dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy

(æð):äét-úà äìàLðå äøòpì àø÷ð eøîàiå©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨
i"yx£‰ÈtŒ˙‡ ‰Ï‡LÂ∑מּדעּתּה אּלא האּׁשה את מּׂשיאין ׁשאין .(ב"ר)מּכאן ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(70 'nr i jxk zegiy ihewl)

ממממּדּדּדּדעעעעּתּתּתּתּהּהּהּה אאאאּלּלּלּלאאאא האהאהאהאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה אתאתאתאת ממממּׂשּׂשּׂשּׂשיאיןיאיןיאיןיאין נז)ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין כד, נקט (רש"י ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשלׁש ּבת אז היתה ׁשרבקה אף כה,"האּׁשה", תולדות (רש"י ְְִִֶַַָָָָָָָֹ

ּתֹולדֹותכ) ּבפרׁשת ּדהּנה לֹומר, ויׁש כז). רׁש"י (שם, ּכתב ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
אדם  ואין ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ּכל
ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמדקדק
ׁשּבדר מׁשמע, אלילים". לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלבּתי

אּלא  ׁשנה), (י"ג ּבגיל ּתלּוי וגדלּות קטנּות אין ְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּפׁשט
ּומּכירים  ּבֹו מדקּדקים ּובאם יחיד, ּכל ׁשל וטיבֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָּבטבעֹו
(ּבדעה). לגדֹול ּכבר נחׁשב הּוא – זה ּגיל לפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבמעׂשיו
ּכן  ואם מעׂשיה, על־ידי רבקה את הּכיר הרי אליעזר ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהּנה,

"אּׁשה". ּכבר ְְִָָָָהיתה

(çð)Léàä-íò éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´
:Cìà øîàzå äfä©¤®©−Ÿ¤¥¥«

i"yx£CÏ‡ ¯Ó‡zÂ∑ רֹוצים אינכם אם ואף .מעצמי, «…∆≈≈ְְְִִִֵֵֶַַ

(èð)-úàå dz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤
:åéLðà-úàå íäøáà ãáò¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«

(ñ)ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå©§¨«§³¤¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−
:åéàðN øòL úà Còøæ Løééå äááø éôìàì§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

i"yx£‰··¯ ÈÙÏ‡Ï ÈÈ‰ z‡∑אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת «¿¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְֵַַַָ
ארּבה  "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ׁשּנאמר ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּברכה

מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", זרע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָאת
אחרת  מאּׁשה .ולא ְִֵֶֶַָֹ

(àñ)ðákøzå äéúøòðå ä÷áø í÷zåíélîbä-ìò ä ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½
:Cìiå ä÷áø-úà ãáòä çwiå Léàä éøçà äðëìzå©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

(áñ)áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àa ÷çöéå§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−
:áâpä õøàa§¤¬¤©¤«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ∑ הגר להביא ׁשהל ƒ¿≈««…ƒְִֶַָָָָ
ׁשּיּׂשאּנה אביו רבה)לאברהם ı¯‡a.(בראשית ·LBÈ ְְִִֶֶַָָָָָ≈¿∆∆

·‚p‰∑:ׁשּנאמר ּבאר, לאֹותֹו כ)קרֹוב מּׁשם (לעיל "וּיּסע «∆∆ְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ּובין קדׁש ּבין וּיׁשב הּנגב ארצה וׁשם אברהם ׁשּור", ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּברד" ּובין קדׁש ּבין "הּנה ׁשּנאמר : הּבאר, .היה ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

È‰c‡נז  ‰Ó ÚÓLÂ ‡zÓÏeÚÏ È¯˜ e¯Ó‡Â«¬«ƒ¿≈¿∆¿»¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰¯Ó‡»¿»

b·¯‡נח  ÌÚ ÈÏÊÈ˙‰ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯Ï B¯˜e¿¿ƒ¿»«¬««¬≈¿ƒƒ«¿»
:ÏÈÊÈ‡ ˙¯Ó‡Â ÔÈ„‰»≈«¬∆∆≈ƒ

ÈÂ˙נט  dz˜Ó ˙ÈÂ ÔB‰˙Á‡ ‰˜·¯ ˙È eÁlLÂ¿«¿»ƒ¿»¬«¿¿»≈ƒ¿«¿»
:È‰B¯·b ˙ÈÂ Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú«¿»¿«¿»»¿»«¿ƒ

‡zס  ‡˙Á‡ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»ƒ¿»«¬««¬»»»«¿
ÈÂ¯˜ ˙È ÈÎÈa Ôe˙¯ÈÂ ÔÂ·¯Ïe ÔÈÙÏ‡Ï ÈÂ‰¬≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÔB‰È‡Ò«¿≈

ÏÚסא  ‡·ÈÎ¯e ‡‰zÓÏeÚÂ ‰˜·¯ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿»¿∆¿»»¿ƒ»«
˙È ‡c·Ú ¯·„e ‡¯·b ¯˙a ‡ÏÊ‡Â ‡iÏÓb«¿«»¿»«»»««¿»¿««¿»»

:ÏÊ‡Â ‰˜·ƒ̄¿»«¬»

(סב  È‰B˙nÓ ‡˙‡ ˜ÁˆÈÂ נ"יÈ‰B˙Óa ÏÚ( ¿ƒ¿»»»ƒ≈ƒ«¿≈ƒ
‡e‰Â dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói˜ C‡ÏÓ„ ‡¯ÈaÓƒ≈»¿«¿««»»ƒ¿¬ƒ¬«¿

:‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È»≈«¬«»»

epxetq

(fp).äét úà äìàLðålAqi m` §¦§£¨¤¦¨¦¦§Ÿ
.LOr dYr zkll DYrCgp dxez ©§¨¨¤¤©¨¦§

(q).ééä zàikxcA Klral dgFp iid ©§£¦£¦¨§©£¥§©§¥
dX` `le calA "Y`"W ot`A ,KaEh¥§Ÿ¤¤©§¦§©§Ÿ¦¨

."daax itl`l" iidY zxg ©̀¤¤¦§¦§©§¥§¨¨
.Còøæ LøééåKxAzi l`d rAWPW FnM §¦©©§¥§¤¦§©¨¥¦§¨©

.mdxa` lW Frxfl`q dxez §©§¤©§¨¨

(`q).ä÷áø úà ãáòä çwiåcIn ©¦©¨¤¤¤¦§¨¦©
,lrAd igElWl ExqOW a`d igElW§¥¨¨¤¨§¦§¥©©©
dzid ixnbl d`EUp f` DzFidaE¦§¨¨§¨§©§¥¨§¨
"car" f` "Wi`d" dide ,zxaB§¤¤§¨¨¨¦¨¤¤

.Dlaq dxez ¨
(aq).éàø éçì øàa àBaî àä¦§¥©©Ÿ¦

zNtY drnWp FAW mFwOA lNRzdl§¦§©¥©¨¤¦§§¨§¦©

mlWp xaM lNRzdW mcwe .FzgtW¦§¨§Ÿ¤¤¦§©¥§¨¦§©
lr ,`Fal FYW` daxwe ,oxgA Fpipr¦§¨§¨¨§¨§¨¦§¨©

"dpr` ip`e E`xwi mxh" KxC,dq ediryi) ¤¤¤¤¦§¨©£¦¤¡¤
(dk.

.áâpä õøàa áLBé àeäåwgvi mpn` §¥§¤¤©¤¤¨§¨¦§¨
,i`x igl x`A lW FnFxcA aWFi did̈¨¥¦§¤§¥©©Ÿ¦

.FzxiC rAwl f` mW Kld `lebq dxez §Ÿ¨©¨¨¦§Ÿ©¦¨



dxyנב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy

(âñ)àOiå áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³
:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðéò¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

i"yx£ÁeNÏ∑(ב"ר):ּכמֹו ּתפּלה, קב)לׁשֹון ׂשיחֹו"(תהלים יׁשּפ". »«ְְְְִִִָֹ

(ãñ)ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ
:ìîbä ìòî¥©¬©¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ∑, הדּור אֹותֹו ותוהא ראתה «≈∆∆ƒ¿»ְְֲָָָָָ
ותמהה ( אחרים: עצמּה∑ÏtzÂ.(ב"ר)מּפניו )ספרים הׁשמיטה ְְְֲִִִֵָָָָָ«ƒ…ְְִִַָָ

לארץ  עצמּה הּטתה 'ואתרכינת', ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלארץ,
ארכיני, ,"כּד "הּטיֿנא ּכמֹו: הּקרקע, עד הּגיעה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹולא

כב) ב לארץ,(שמואל מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', ׁשמים", ְְְִִֵֶֶַַַָָָ"וּיט
לֹו: לז)ודֹומה אם (תהלים ּכלֹומר יּוטל", לא יּפל "ּכי ְְִִִֶַָֹֹ

הּקרקע  עד יּגיע לא לארץ, .יּטה  ְִִֶֶַַַַַַָָֹ

(äñ)Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³
çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì äãOa©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬

éòvä:ñkúzå ó ©¨¦−©¦§¨«
i"yx£Òk˙zÂ∑ וּתּׁשבר" "וּתּקבר", ּכמֹו: וּתתּפעל, ."לׁשֹון «ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

(åñ)øLà íéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬
:äNò̈¨«

i"yx£„·Ú‰ ¯tÒÈÂ∑(ב"ר)ּבתפּלתֹו רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה הארץ לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו .ּגּלה «¿«≈»∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æñ)ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä ÷çöé äàáéå©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàì Bì-éäzå©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

i"yx£Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰∑,"האהלה והרי "ויביאה »…¡»»»ƒְֱֲִֵֶַַָָָֹ
אּמֹו, ׂשרה ּדגמת ונעׂשית ּכלֹומר אּמֹו, ׂשרה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֻהיא
ׁשּבת  מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה זמן ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
על  קׁשּור וענן ּבעּסה מצּויה ּוברכה ׁשּבת, ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָלערב

חזרּוהאהל, רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, (בראשית ּומּׁשּמתה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
‡Bn.רבה) È¯Á‡∑ אדם ׁשל ׁשאּמֹו זמן ּכל ארץ, ּדר «¬≈ƒְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

מתנחם  הּוא ּומּׁשּמתה אצלּה, הּוא ּכרּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָקּימת,
.ּבאׁשּתֹו ְְִ

ÈÙÓÏסג  ‡Ï˜Á· ‰‡lˆÏ ˜ÁˆÈ ˜Ùe¿«ƒ¿»¿«»»¿«¿»¿ƒ¿≈
:Ô˙‡ ‡iÏÓ‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe ‡LÓ«̄¿»¿«≈ƒ«¬»¿»«¿«»»»

ÁˆÈ˜סד  ˙È ˙ÊÁÂ ‡‰ÈÚ ˙È ‰˜·¯ ˙Ù˜Êe¿»«ƒ¿»»≈»»«¬«»ƒ¿»
:‡ÏÓb ÏÚÓ ˙ÈÎ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«≈««¿»

Cl‰Ócסה  ÈÎÈ„ ‡¯·b ÔÓ ‡c·ÚÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»«¿»≈ƒƒ¿«≈
ÈBa¯ ‡e‰ ‡c·Ú ¯Ó‡Â ‡˙eÓc˜Ï ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»»»«¬««¿»ƒƒ

:˙‡Èqk˙‡Â ‡ÙÈÚ ˙·ÈÒe¿≈«≈»¿ƒ¿«ƒ«

Ècסו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È ˜ÁˆÈÏ ‡c·Ú ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿»«»ƒ
:„·Ú¬»

˙ÔÈwסז  ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡kLÓÏ ˜ÁˆÈ dÏÚ‡Â¿«¬«ƒ¿»¿«¿¿»«¬»¿»«¿ƒ
‰˜·¯ ˙È ·ÈÒe dn‡ ‰¯N È„·BÚk ‡‰„·BÚ»»»¿»≈»»ƒ≈¿≈»ƒ¿»
˜ÁˆÈ ÌÁ˙‡Â dÓÈÁ¯e ez‡Ï dÏ ˙Â‰Â«¬«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»

:dn‡ ˙˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«ƒ≈

epxetq

(bq).çeNì ÷çöé àöiåon dhp ©¥¥¦§¨¨©¨¨¦
'd iptl FgiU KRWl zrC lr KxCd©¤¤©©©¦§Ÿ¦¦§¥
,mikxC ixaFr EdEwiqti `NW dcVA©¨¤¤Ÿ©§¦§¥§¨¦
igl x`aA lNRzd xaMW iR lr s ©̀©¦¤§¨¦§©¥¦§¥©©
KxC lr ,dprp lNRzdW mcwe ,i`xŸ¦§Ÿ¤¤¦§©¥©£¨©¤¤

mFId on"(oFW`xd)LAl z` Yzp xW` ¦©¨¦£¤¨©¨¤¦§
"LixaC ErnWp ..zFPrzdlE oiadl§¨¦§¦§©¦§§§¨¤

(ai ,i l`ipc).
.íéàa íélîb äpäågEUl Fz`vaE §¦¥§©¦¨¦§¥¨©

Kldd" Fxn`M ,mz`xwl FMxC did̈¨©§¦§¨¨§¨§©Ÿ¥

"Epz`xwl dcVA(dq weqt)iM dfe , ©¨¤¦§¨¥§¤¦
did ,Fzial i`x igl x`An FaEWA§¦§¥©©Ÿ¦§¥¨¨
oxgn mi`Ade ,mFxCl oFtSd on FMxC©§¦©¨©¨§©¨¦¥¨¨
gxfOd on mMxC did mdxa` zial§¥©§¨¨¨¨©§¨¦©¦§¨
`idW FMxCn FzFhpA Kkitl .axrOl©©£¨§¦¨¦§¦©§¤¦
gxfn cvl Klde mFxCd l` oFtSd on¦©¨¤©¨§¨©§©¦§¨
ipA ux`n mi`Ad miNnBd KxC l ¤̀¤¤©§©¦©¨¦¥¤¤§¥
KlFd didW dwax daWg ,mcw¤¤¨§¨¦§¨¤¨¨¥

.mz`xwlcq dxez ¦§¨¨
(cq).ìîbä ìòî ìtzådripkd ©¦Ÿ¥©©¨¨¦§¦¨

,wgvi cFakl lnBd lr DzFidA DW`x¨¦§¨©©¨¨¦§¦§¨
"Fz`xwl daMxOd lrn lRIe" FnM§©¦Ÿ¥©©¤§¨¨¦§¨

onrpC(`k ,d a mikln).dq dxez §©£¨
(dq).ñkúzålr ,hiAdn d`xi iM ©¦§¨¦¨§¨¥©¦©

"eipR dWn xYqIe" KxC,b zeny) ¤¤©©§¥Ÿ¤¨¨
(e.eq dxez
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נג dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr ,eh jxk zegiy ihewl)

אאאאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה האהלההאהלההאהלההאהלה יצחקיצחקיצחקיצחק סז)ויביאהויביאהויביאהויביאה (כד, ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֱֱֱֱִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹ
נר  היה – קּימת ׁשּׂשרה זמן ...ׁשּכל אּמֹו: ׂשרה ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהאהלה
וענן  ּבעיסה, מצּויה ּוברכה ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּדלּוק
חזרּו רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו; – ּומּׁשּמתה האֹוהל; על ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָקׁשּור

(רש"י)

הּנס  את אצלּה ׁשראה לאחר לאּׁשה רבקה את לקח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיצחק
ׁשרבקה  מּכאן ׁשּבת". לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק "נר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

ניׂשּואיה. קֹודם עֹוד ׁשּבת נרֹות להדליק ְְֲִִֵֶֶַַָָָָנהגה
ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת אז היתה כ)רבקה כה, בראשית ,(פרש"י ְְִִַָָָָָָ

הּנר! הדלקת מצות את קיימה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָואף־על־ּפי־כן
אברהם־  היה וּדאי אּמנּו ׂשרה ּפטירת לאחר מּזאת: ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹיתרה
ּכל  את אברהם קּיים (ׁשהרי ׁשּבת ּבערב נרֹות מדליק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבינּו
ׁשל  לביתֹו הּגיעה ּכׁשרבקה זאת, ּובכל ּכּולּה), ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהּתֹורה

נרֹות. הדליקה היא ּגם – ְְִִִֵַַָָָאברהם
על־ידי  ׁשּבת־קֹודׁש נרֹות הדלקת לענין ּגדֹול חיזּוק ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּכאן

ׁשלֹוׁש. מּגיל ּכבר יׂשראל ְְְִִִֵָָָּבנֹות
מה  יּובן הּנ"ל לאֹור לּבנֹות". סימן – אמהֹות ְְֲִִֵַַַַַָָָָו"מעׂשה
זה  ּבסדר הּניסים ׁשלֹוׁשת את ּכאן ּומפרט מֹונה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּׁשרׁש"י

ְַָּדוקא:
נרֹות  להדליק מתחילה היא ,חינּו לגיל מּגיעה ילּדה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכאׁשר
היא  קצת, עֹוד מתּבּגרת ּכׁשהיא יֹותר, מאּוחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבת־קֹודׁש.
ּבעיסה  עֹוסקת הּׁשאר ּובין הּבית, לעבֹודֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמצטרפת
לאחר  יֹותר, עֹוד מתקּדם ּבׁשלב חּלה. מצות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומקימת
ׁשּנרמזה  הּמׁשּפחה, טהרת מצות את מקימת היא ְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָניׂשּואיה,

הּׁשכינה). 'ענן' לידי מביאה טהרה (ׁשהרי ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָּב'ענן'

ã ycew zegiyn zecewp ã

האדם האדם האדם האדם  ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדת ּוּוּוּובבבב""""ןןןן ממממ""""הההה ּדּדּדּדיחיחיחיחּוּוּוּודדדד ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהעניןהעניןהעניןהענין
"מין  ּבין החילּוק - הּוא ּוב"ן מ"ה ּבין החילּוק ְִִִֵֵַַַַַָּכללּות
ּתֹורה  ּבין החילּוק - האדם ּובעבֹודת ּתּתאין", ּו"מין ֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָעילאין"

ְִּומצֹות.
"מן  ׁשּנאמר ּכמֹו (עליֹון), ׁשמים ּבבחינת היא ּתֹורה ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדהּנה,
מּלמעלה  המׁשכה וענינּה קֹולֹו", את הׁשמיע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשמים
וניּתנּו ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים נתלּבׁשּו והּמצֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָלמּטה.
וענינם  כּו'), ּבגן־עדן (ולא ּדוקא (ּתחּתֹון) ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעֹולם־הּזה
ּגׁשמי  ּדבר ׁשּלֹוקחים היינּו, למעלה. מּלמּטה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָהעלאה
צותא  מּלׁשֹון מצוה, ׁשל ּדבר מּמּנּו ועֹוׂשים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ(ּתחּתֹון),

ּבחינת - מּזה ּולמעלה העליֹון, רצֹון עם חיּבּור ּבּבּבּבעל על על על וחיּבּור, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָ
ָָהרצֹון.

היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד ּבאֹופן להיֹות צריכה האדם ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָועבֹודת
ּומצֹות. ּדתֹורה הענינים ּב' את ּולאחד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלחּבר

ּבפׁשטּות: - ּבזה ְְְֵֶַַָוהּביאּור
צריכים  - מסּוימת מצוה לקּים ּכיצד לדעת רֹוצים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכאׁשר
הֹוראת  את יֹודעים ואז ּבּתֹורה, זה ענין ללמֹוד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹלכל־לראׁש

זֹו. מצוה לקּים ּכיצד ְְִֵֵַַַָָהּתֹורה
אפילּו ּתֹורה, אּלא לי אין האֹומר "ּכל - לאיד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָועל־ּדר־זה
ּוגמילּות־חסדים  ּתֹורה להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ְְֲִִִִֵֶָָָָָּתֹורה
הּתפילה  עבֹודת ּגם ּכֹולל הּמצֹות), ענין ּכללּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ(ׁשּזהּו
ּתפילה  ׁש"עּיּון מאחר למעלה), מּלמּטה העלאה - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ(ׁשענינּה
חסד". איׁש נפׁשֹו ּגֹומל ּדכתיב ּגמילּות־חסדים, ּבכלל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָהיינּו
למיטתי", סמּוכה "ּתפילתי ז"ל רּבֹותינּו מּמאמר ּגם ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָוכּמּובן
עבֹודת  הקּדמת לאחרי להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָהיינּו,

יֹותר. נעלה ּבאֹופן הּוא הּלימּוד ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּתפילה,
רּב ּבאֹופן ּוכמאמר להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ז"ל ֹותינּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

הענין  את ׁשֹוללים (ׁשעל־ידי־זה ּתחילה" ּבּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּד"ּברכּו
חלק  - הּמצֹות ּדברּכת הענין ּכללּות ׁשּזהּו הארץ"), ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּד"אבדה

הּמצֹות. ְִִִַמּקּיּום

ׁשעל־ידי־זה  ּבאֹופן יהיה הּתֹורה ׁשּלימּוד ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּובפׁשטּות:
ּכאׁשר  ּדוקא זה הרי - ּבפֹועל ּבמעׂשה להתנהג ּכיצד ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָידע
ולא  לֹו, אֹומרת ׁשהּתֹורה מה ׁשּלֹומד ּבאֹופן הּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּלימּוד
וזה  רצֹונֹו. ּכפי הּתֹורה ּדברי את לפרׁש ׁשּמנּסה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן
ׁשעל־  ּתהיה", לּכל ּכעפר ּד"ונפׁשי ההקּדמה לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנעׂשה
הּוא  הּלימּוד ׁשאז ,"ּבתֹורת לּבי ּד"ּפתח הענין נפעל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָידי־זה

ּכהלכה. ּבּתֹורה ּפנים מגּלה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָּכדבעי,
ּד"ונפׁשי הענין ּכללּות על־ידי ּכּכּכּכעפר עפר עפר עפר והרי נפעל ּתהיה" לּכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

מּוצב "סּולם ׁשהיא הּתפילה, ׁשּזהּוארצהארצהארצהארצהעבֹודת גֹו'", ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הּתֹוכן  (ּבדּוגמת למעלה מּלמּטה ּדהעלאה הענין ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּכללּות
למּטה  הּירידה ׁשעל־ידי היינּו, הּמצֹות), ּדמעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּכללי

("ונפׁשי ּביֹותר העילּוי ּכּכּכּכעפר עפר עפר עפר מּטה נפעל ּתהיה") לּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
נעלית  לדרּגא מתעּלה ׁשהּוא היינּו, רּבנן". מלכי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּד"מאן
ּולמעלה  ׁשּמּסביבֹו, הענינים ּכל מּמציאּות למעלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּביֹותר,

העֹולם. מציאּות ְְִִָָָמּכללּות
ּבאֹופן  הּוא הּתֹורה לימּוד ׁשּכאׁשר תרס"ו ּבהמׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָוכּמבֹואר
ּדהלכתא, אּליּבא ׁשמעּתא לאסּוקי ּבפֹועל, למעׂשה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּנֹוגע
ּבמעׂשה  יתנהגּו הּתֹורה ּבלימּוד ׁשּלֹו הּפסק־ּדין יסֹוד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָׁשעל
(ׁשּמא  ופחד יראה ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּפֹועל זה הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבפֹועל,
על־ידי  ודוקא חס־וׁשלֹום), הענין אמיּתית ּכפי יכּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
ּכל  (לאחרי מצליח הּוא הרי כּו' ׁשּלֹו והּביטּול ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּיראה
הּמסקנא  את להּסיק הּתֹורה) ּבלימּוד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָהּׁשקלא־וטריא

ּבפֹועל. למעׂשה ּבנֹוגע ּפסק־ּדין - והאמיּתית ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָהּנכֹונה
ּבעבֹודת  ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור נפעל ּכיצד מּובן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה

לימּוד  ּכאׁשר - לדבר האדם נעׂשים הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
ֶָאחד.

ּכללי  ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין מּובן ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָעל־ּפי־זה
מעלה  ּדחיּבּור הענין ּכללּות ׁשּזהּו מאחר - ּכּולנה על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולה
ּדחיּבּור  הענין ּוכללּות ּומצֹות, ּדתֹורה החיּבּור ְְְְְִִִִַַָָָָָּומּטה,
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הם  וגּוף ׁשּנׁשמה מקֹומֹות ּבכּמה (ּכמבֹואר והּגּוף ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ּוב"ן). מ"ה ְְַַַּבדּוגמת
ּכּדרּוׁש, ּומצֹותיה הּתֹורה ּבקּיּום העבֹודה ׁשּכללּות ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּובפרט
- ּוב"ן) מ"ה (חיּבּור והּגּוף הּנׁשמה חיּבּור לאחרי רק ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיכת
יכֹולה  היא הרי ּבּגּוף, מלּוּבׁשת הּנׁשמה ּכאׁשר ּדוקא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכי

הּמתאים. ּבאֹופן ּומצֹותיה הּתֹורה את ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלקּים
נברא  ּכּולֹו העֹולם ׁשּכל ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָועל־ּדר־זה
ּכפי  יׂשראל ּבני אֹודֹות הּמדּוּבר הרי - יׂשראל" ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ"ּבׁשביל

ּדוקא. ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ְְְְִֵֶֶַָָָׁשהם
ׁשל  ׁשּמחׁשבּתם ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה
ּבני  את צו ׁשּנאמר לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ּבני־יׂשראל  על אמּור זה הרי - יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל,
לבני  הּתֹורה נתינת ּכי ּדוקא, ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ׁשהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכפי
יׂשראל) ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את (צו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיׂשראל

הּודגׁשּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשלימלימלימלימּוּוּוּותתתתּהּהּהּה ּובמּתן־ּתֹורה מּתן־ּתֹורה, ּבעת נפעלה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה אּׁשה", "ילּוד ּדבׂשר־ודם, ְְְְְְִִַָָָָָָָָָָהענין
ּבעֹולם, מצוה ׁשל ענין ּכבר היה מּתן־ּתֹורה קֹודם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָואפילּו
נא  "ׂשים לֹו אמר ׁשאברהם אליעזר, ּבפרׁשת ׁשּמצינּו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכפי
ׁשּיּטֹול  צרי "ׁשהּנׁשּבע רׁש"י ּוכפירּוׁש ירכי", ּתחת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיד
כּו'" ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה כּו' מצוה ׁשל חפץ ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבידֹו
מּטה  ּדחיּבּור הענין ּכבר התחיל ׁשאז אֹומרת, זאת -ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

העליֹון. רצֹון עם ּגׁשמי ּדבר ּבין וחיּבּור צותא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָומעלה,
ּכללּות  ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו נפעל - מּזה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּוכתֹוצאה
וגּוף) נׁשמה וחיּבּור יחּוד (ּבדּוגמת ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהענין

ּומצֹותיה. הּתֹורה ּכל ּכללּות -ְְִֶַָָָָ
הּׁשידּו ׁשּבענין העילּוי ּגֹודל ׁשּמּצד מּובן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ׁשל  ּבתפילתֹו ּדוקא הּנה - ּוב"ן) מ"ה (יחּוד ורבקה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּדיצחק
ּדברֹו", ירּוץ מהרה ּד"עד הענין ׁשלימּות נפעל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָאליעזר

" לדּבר".טרםטרםטרםטרםׁשּנענה ּכלה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ß oeygxn `"k iyiy mei ß

äë(à):äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«
i"yx£‰¯eË˜∑(ב"ר) נזּדּוגה ׁשּלא ּפתחּה, וׁשּקׁשרה ּכקטרת. מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ונקראת הגר, זֹו ¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מאברהם  ׁשּפרׁשה מּיֹום .לאדם ְְְִֵֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr eh jxk zegiy ihewl)

הגרהגרהגרהגר א)זזזזֹוֹוֹוֹו כה, (רש"י ָָָָָָָָ
אברהם  ּדהּנה לֹומר, ויׁש להגר. ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיׁש
הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת רּבים אנׁשים להכניס הצליח ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָאבינּו
על  ּגדֹולה הׁשּפעה לֹו ׁשהיתה וקל־וחמר, ּבמּכל־ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומּובן,
ּכיצד  וקׁשה: ּבחּייו). ּתׁשּובה עׂשה (ויׁשמעאל ּביתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאנׁשי

לא  ואברהם אביה, ּבית לגּלּולי חזרה ׁשהגר הּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹיּתכן
רׁש"י  אֹומר זה על ּבתׁשּובה. לחזר עליה להׁשּפיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהצליח
הּתֹורה  לּה קֹוראת ולכן ּבתׁשּובה, חזרה אכן ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
נאים  מעׂשיה היּו ּכבר ׁשעכׁשו לרמז ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"קטּורה",

ְִֶֹּכקטרת.

(á)-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤
:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©

(â)eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²
:íénàìe íLeèìe íøeMà©¦¬§¦−§ª¦«

i"yx£ÌLeËÏe Ì¯eM‡∑ אּמֹות ראׁשי .(ב"ר)ׁשם «ƒ¿ƒֵֵָֻ
הּמקרא, לׁשֹון על ליּׁשבֹו לי אין אּונקלֹוס ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָוהּתרּגּום
ּכן  ׁשאינֹו ּתאמר ואם מחנה. לׁשֹון 'למּׁשירין' ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּפרׁש
ׁשאין  ּתבֹות לנּו הרי יסֹודית, ׁשאינּה האל"ף ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּפני
"חֹומת  ּכמֹו: ּבראׁשם, אל"ף והֹוסיפּו אל"ף ְְְְִֶֶַַַָָֹֹּבראׁשם

ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו רגלים", "נכה מן ׁשהּוא ,"ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאנ
וסכּת" "ורחצּת מן ּבעלי ∑ÌLeËÏe.ׁשהּוא הם ְְְְְִֶַַָָ¿ƒֲֵֵַ

ּבאהלי  איׁש ונֹוסעים ואנה אנה הּמתּפּזרים ְְְְְְֳֳִִִִִֵֶַַָָָָָאהלים
אֹומר: הּוא וכן ל)אּפדנֹו, א עלּֿפני (שמואל נטּוׁשים "והּנה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַ

ּבזֹו זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן .ּכלֿהארץ", ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

dÓLeא  ‡˙z‡ ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»¿«
:‰¯eË¿̃»

ÈÂ˙ב  Ô„Ó ˙ÈÂ ÔL˜È ˙ÈÂ Ô¯ÓÊ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂƒ≈«≈»ƒ¿»¿»»¿»¿»¿»¿»
:ÁeL ˙ÈÂ ˜aLÈ ˙ÈÂ ÔÈ„Óƒ¿»¿»ƒ¿»¿»«

„„Ôג  È·e Ô„c ˙ÈÂ ‡·L ˙È „ÈÏB‡ ÔL˜ÈÂ¿»¿»ƒ»¿»¿»¿»¿≈¿»
:ÔÂ‚Ïe ÔÈeÎLÏÂ ÔÈ¯ÈMÓÏ BÂ‰¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

epxetq

äë(a).ïøîæ úà Bì ãìzådlCB ©¥¤¤¦§¨¦§¨
ipA zWng" KxC lr ,FziaA mzF`¨§¥©¤¤£¥¤§¥

lkin(lE`W zA)"l`ixcrl dcli xW` ¦©©¨£¤¨§¨§©§¦¥

(g ,`k a l`eny)Eid `NW ,mzF` dlCBW ,¤¦§¨¨¤Ÿ¨
cilFd `l mdxa` mpn` iM ,llM dipÄ¤¨§¨¦¨§¨©§¨¨Ÿ¦

ixacA x`anM ,l`rnWie wgvi m` iM¦¦¦§¨§¦§¨¥©§Ÿ¨§¦§¥
.'` minIdb dxez ©¨¦



נה dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyiy meil inei xeriy

(ã)ðçå øôòå äôéò ïéãî éðáeäòcìàå òãéáàå C §¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®
:äøeè÷ éða älà-ìk̈¥−¤§¥¬§¨«

(ä):÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«
i"yx£'B‚Â Ì‰¯·‡ ÔziÂ∑ ּברּכת' נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְִִֶַַַָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו ׁשאמר לֹו, נתן ְֵֵֶַַַָָָָָּדאתיקי'
ּביד מסּורֹות הּברכֹות ּברכה", "והיה ְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלאברהם:

ליצחק  מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את לבר. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

(å)íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈
äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìòî íçlLéå úðzî©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨

:íã÷ õøà-ìà¤¤¬¤¤«¤
i"yx£ÌL‚Ït‰∑(ב"ר),ּכתיב אּלא חסר היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְִֵֶֶָָָָֹ

ּבכתּבה, נׁשים קטּורה. היא הגר, היא אחת, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻּפּלגׁש
ּבסנהדרין  ּכדאמרינן ּכתּבה, ּבלא כא)ּפלגׁשים (דף ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻ

ּדדוד  ּופילגׁשים ˙zÓ˙.ּבנׁשים Ì‰¯·‡ Ô∑ּפרׁשּו ְְְִִִִַָָ»««¿»»«»…ְֵ

להם  מסר טמאה ׁשם צא)רּבֹותינּו: מה .(שם אחר: ּדבר ְֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
לֹו, ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָּׁשּנּתן

מהם  להנֹות רצה ׁשּלא להם, נתן .הּכל ֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

(æ)äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²
:íéðL Lîçå äðL íéòáLå§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«

i"yx£ÌÈL LÓÁÂ ‰L ÌÈÚ·LÂ ‰L ˙‡Ó∑ ׁשבעים ּכבן מאה חטא ּבן ּבלא חמׁש ּכבן ׁשבעים ּובן ,. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

(ç)òáNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©
:åénò-ìà óñàiå©¥−̈¤¤©¨«

(è)úøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−
øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà äìtënä©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−

:àøîî éðt-ìò©§¥¬©§¥«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב"ר) ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה טֹובה מּכאן ׂשיבה והיא לפניו, יצחק את והֹולי ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ּבאברהם  .ׁשּנאמרה ְְְֱֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

ּבאברהם" ׁשּנאמרה טֹובה ׂשיבה כה,"והיא שרה חיי (פרש"י ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
ּבוּדאי ט) טֹובה", "ׂשיבה ׁשּזֹוהי אֹומרת ׁשהּתֹורה וכיון ,ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכזכּיֹות" לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות ועד אמיּתית, ּתׁשּובה זֹו ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֻהיתה
ב) פו, הּקֹודמת,(יומא מציאּותֹו ּכל לגמרי ׁשּנׁשּתּנתה ,ּכ ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

אּׁשה  ׁשּמקּדׁש ּגמּור רׁשע ׁשאפילּו ּבהלכה, ׁשּמצינּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכפי
ּבלּבֹו, ּתׁשּובה הרהר אם ּגמּור, צּדיק ׁשאני ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעל־מנת

ב)מקּודׁשת מט, .(קידושין ְֶֶ

Ú„È·‡Âד  CBÁÂ ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È·e¿≈ƒ¿»≈»»≈∆«¬«¬ƒ»
:‰¯eË˜ Èa ÔÈl‡ Ïk ‰ÚcÏ‡Â¿∆¿»»»ƒ≈¿≈¿»

ÁˆÈÏ˜:ה  dÏÈc Ïk ˙È Ì‰¯·‡ ·‰ÈÂƒ««¿»»»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡·¯‰Ìו  ·‰È Ì‰¯·‡Ï Èc ‡˙ÈÁÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿«¿»»¿««¿»»
‡e‰c „BÚa d¯a ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔepÁlLÂ ÔzÓ«¿»¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿¿

:‡ÁÈ„Ó Ú¯‡Ï ‡Óe„È˜ Ìi«̃»ƒ»«¬«»ƒ¿»

Ó‡‰ז  ‡ÈÁc Ì‰¯·‡ ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ÔÈl‡Â¿ƒ≈≈¿≈«≈«¿»»«¬»¿»
:ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ

ÈÒ·ח  ‡·Ë e·ÈÒa Ì‰¯·‡ ˙ÈÓe „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»»¿≈»»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ÔÈÓBÈ Ú·Ne¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÚÓa¯˙ט  È‰Ba Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È e¯·˜e¿«»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«
ÏÚ Èc ‰‡zÁ ¯Áˆ ¯a ÔB¯ÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk»∆¿»«¬«∆¿«…«ƒ»»ƒ«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

epxetq

(e).úðzî íäøáà ïúðoFWlA `l ¨©©§¨¨©¨ŸŸ¦§
.minIw eixaC EidIW icM ,llM dXxi§ª¨§¨§¥¤¦§§¨¨©¨¦

.éç epãBòaiwiziC lr Knql dvx `le §¤©§Ÿ¨¨¦§Ÿ©§¨¥¥
.zF`ESd ipinEf dxez ¦¥©©¨

(g).òáNåzF`xl dE`zdX dn lMn §¨¥©¦¨©¤¦§©¨¦§

.einiA zFUrle§©£§¨¨
.åénò ìà óñàiåxFxv l` sq`p ©¥¨¤¤©¨¤¡©¤§

zFxFCd iwiCv mr mlFrd iIgl miIgd©©¦§©¥¨¨¦©¦¥©
"eiOr" exn`e .Fl minece "eiOr" mdW¤¥©¨§¦§¨§©¨
oiA lCadd ax mpn` iM ,miAx oFWlA¦§©¦¦¨§¨©©¤§¥¥

mNM mzFid mr dlrnA miwiCSd©©¦¦§©£¨¦¡¨ª¨
mpFxkf mxn`M mlFr iIgl mikef¦§©¥¨§¨§¨¦§¨
ezRgn dekp cg`e cg` lMW dkxal¦§¨¨¤¨¤¨§¤¨¦§¤¥ª¨

Fxag lW(` ,dr `xza `aa).h dxez ¤£¥



dxyנו iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy

(é)änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà äãOä©¨¤²£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨
áà øa÷:BzLà äøNå íäø ª©¬©§¨−̈§¨¨¬¦§«

(àé)íéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-íò ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑נחמֹו «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ֲִ
יד)אבלים.ּתנחּומי ׁשּמסר (סוטה אףֿעלּֿפי אחר: ּדבר ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

נתירא  לאברהם, הּברכֹות את ְְְְִֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

יצחק, את מּמּנּו.לבר יֹוצא עׂשו את ׁשּצפה מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ייטב  אׁשר את ויבר הּברכֹות ּבעל 'יבא ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאמר:

ּוברכֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובא .ּבעיניו', ְְֵֵַָָָָ

ß oeygxn a"k ycew zay ß

(áé)äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä̈¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

(âé)íúãìBúì íúîLa ìàòîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàòîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

i"yx£Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa∑ זה אחר זה לדתן, .סדר ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ

(ãé):àOîe äîeãå òîLîe¦§¨¬§−̈©¨«

(åè):äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨

(æè)íäéøöça íúîL älàå ìàòîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−
:íúnàì íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

i"yx£Ì‰È¯ˆÁa∑:ּכמֹו ּפתיחה, לׁשֹון מפּצחים, ׁשהם ּבפצחיהֹון, ותרּגּומֹו חֹומה, להם ׁשאין (תהלים ּכרכים ¿«¿≈∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ורּננּו"צח) ."ּפצחּו ְְְִַ

(æé)ìLe äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàåíéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬
:åénò-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL̈−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«

i"yx£'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ‰l‡Â∑ חּיא רּבי אמר ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ִִַַָָ
ליחס  ּכדי יׁשמעאל? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה אּבא: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבר
למדנּו יׁשמעאל ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ׁשל ׁשנֹותיו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהם
מאביו  ּכׁשּפרׁש ׁשנה י"ד עבר ּבבית יעקב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

מאביו, יעקב ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, אצל ׁשּבא ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹקדם
וגֹו'" יׁשמעאל אל עׂשו וּיל" ׁשּנאמר: יׁשמעאל, ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמת

נקראת' 'מגּלה ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּפרׁשת (ּכמֹו ּבסֹוף הביאֹו ורׁש"י ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

אּלא∑ÚÂ‚iÂ.)ּתֹולדֹות  ּגויעה נאמרה .ּבצּדיקים לא ְ«ƒ¿«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ

(çé)íéøöî éðt-ìò øLà øeL-ãò äìéåçî eðkLiå©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìò äøeMà äëàa«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

Ônzי  ‰‡zÁ Èa ÔÓ Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ»»«»
:d˙z‡ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡ ¯·˜˙‡ƒ¿¿««¿»»¿»»ƒ¿≈

È˙יא  ÈÈ C¯·e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«¿ƒ«¿»»»≈¿»»
C‡ÏÓ„ ‡¯Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói«̃»»ƒ¿¬≈¬«

Ècיב  Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
:Ì‰¯·‡Ï ‰¯N„ ‡˙Ó‡ ‡˙¯ˆÓ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»¿«¿»»

ÔB‰˙‰ÓLaיג  Ï‡ÚÓLÈ Èa Ô‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿
¯„˜Â ˙BÈ· Ï‡ÚÓLÈ„ ‡¯Îea ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿«¿¿»¿ƒ¿»≈¿»¿≈»

:ÌN·Óe Ï‡a„‡Â¿«¿¿≈ƒ¿»

OÓe‡:יד  ‰Óe„Â ÚÓLÓeƒ¿»¿»«»

Ó„˜Â‰:טו  LÈÙ ¯eËÈ ‡ÓÈ˙Â „„Á¬«¿≈»¿»ƒ»≈¿»

ÔB‰˙‰ÓLטז  ÔÈl‡Â Ï‡ÚÓLÈ Èa Ôep‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»«¿
ÔÈ·¯·¯ ¯ÒÚ ÔÈ¯z ÔB‰Èk¯Î·e ÔB‰ÈÁˆÙa¿«¿≈ƒ¿«≈¿≈¬««¿¿ƒ

:ÔB‰Èn‡Ï¿À≈

ÔÈ˙Ï˙eיז  ‰‡Ó Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ¿»≈¿»¿»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ˙ÈÓe „È‚˙‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

‡Ètיח  ÏÚ Èc ‡¯‚Á „Ú ‰ÏÈÂÁÓ B¯Le¿≈¬ƒ»««¿»ƒ««≈
È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»¬ƒ

Ù Ù Ù :‡¯L¿»



נז dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÏÙ∑:ּכמֹו ז)ׁשכן, וכל (שופטים ועמלק "ּומדין »»ְְְֲִֵַַָָָָ

נפילה, לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּבני
אֹומר: הּוא טז)ּולהּלן יׁשּכן",(לעיל ּכלֿאחיו "ועלּֿפני ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

אברהם, מּׁשּמת "יׁשּכן". אברהם, מת ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעד
ָָ"נפל":

שרה חיי פרשת סימן חסלת יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

çñø ¯ äñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zekn(iyily meil)

xnelàîìò éleëcc micen lkdy -äøtk àøôek,`edàäa àëäå §¥¨§¨§¨©¨¨§¨¨§¨
éâìôéî à÷.ef dxtk meyl yi cvik ewlgpe -÷féðãa øáñ øî ¨¦§§¥©¨©¦§¦¨

ïðéîééLly einc itk dxtkd z` meyl yiy xaeq `nw `pz - ©§¦©
ly eieey z` miyxeil xeyd lra mlyiy jk ici lry ,wfipd

,dxtk el didz bxdpdïðéîééL ÷éfîãa øáñ øîeiax eli`e - ©¨©¦§©¦©§¦©
,xeyd lra epiidc ,wifnd ly ekxra z`f minyy xaeq l`rnyi

.dxtk el didz envr ely eieey z` miyxeil mlyiy ici lry
:`xnbd zxxanïðaøc eäééîòè éàîminkg ly mnrh `ed dn - ©©§©§§©¨¨

xazqn ixd ,wfipd inc itl xtekd z` meyl yiy mixaeqd
el yi ,xeyd lra lr xtkn xtekde xg`ny ,l`rnyi iax ixack

.envr inc z` mlyl
ixdy ,dxd dy` sbepd oicn z`f md micnely :`xnbd zx`an

øîàðoeyläúLä`xwna[äìòîì] (ähîì)(ak `k zeny)sbepa ¤¡©£¨¨§©¨§©§¨
lrA eilr ziWi xW`M Wpri WFpr' ,dicli e`vie dxd dy`¨¥¨¥©£¤¨¦¨¨©©

,'dX`døîàðåoeyläúLä`xwna(äìòîì)y[ähîì]iabl epnid ¨¦¨§¤¡©£¨¨§©§¨§©¨
,'eilr zWEi xtM m`' xtek melyz÷féðãa ïläl äîsbepdy myk - ¦Ÿ¤©¨¨©§©¨¦§¦¨

inc z` lral mlyl eilr ixdy ,wfipd inc z` mlyn dxd dy`
,zecleedïàk óàl,xtek melyz oipr÷féðãamlyl eilr - ©¨¦§¦¨

.wfipd inc z` eytp zxtkl
:zxxane `xnbd day,ìàòîLé éaøåozil yiy xaeq `ed recn §©¦¦§¨¥

.wfipd inc z` ozil dxd dy` sbepn cnel epi`e ,wifnd inc z`
:`xnbd zx`an,áéúk BLôð ïBéãt ïúðål`rnyi iax ,epiidc §¨©¦§©§§¦

xtekd ozep lr yiy ,'eytp oeict ozpe' `xwnd oeyln wiicn
.wfipd inc z` `le ,envr inc z` mlyl

:zxxane `xnbd day,ïðaøålra mlyny md mixaeq cvik §©¨¨
.'eytp oeict' aezka xn`p ixde ,wfipd inc z` xeyd

:`xnbd zx`anïéà,ok` -,áéúk BLôð ïBéãtlra lr yiy ,epiide ¦¦§©§§¦
,eytp z` zectle xtkl ick xtek inc ozil xeydïðéîééL ék eäéî¦¦©§¦©

ïðéîééL ÷féðãa`ed eytp oeict inc z` miny eay ote`d mpn` - ¦§¦¨©§¦©
xg`n ,xeyd lra ly eieey itl `le wfipd ly eieey itl

.x`azpy enke ,dxd dy` sbepn z`f micnely
epipy :lirl d`aedy `ziixad ixac z` x`al day `xnbd

,`ziixaaïéàåminnef micr,éøáò ãáòa ïéøkîðecird m` s` §¥¦§¨¦§¤¤¦§¦
.oic zia edexkniy jkl mexbl ennfe apby mc` lrñáø øá ¨©©

éléî éðä ,øîéîì àðeðîäminnef micrd oi`y df oic - ©§¨§¥©¨¥¦¥
`l` xn`p `l ,miixar micarl mixknpdéì úéàc àëéä¥¨§¦¥

déãéãìelilrdy dn xear mlyl sqk oecipl didy ote`a - §¦¥
,minfen micrd eid `l m` ,apby eilrïacæð àì eäéàc Bbéîc§¦§¦Ÿ¦§©©

ecia did ixdy ,ixar carl xknp did `l `edy xg`ny -
,mlyleðacæéî àì énð eäðéà,mixknp mpi` md s` -ìáà ¦§©¦Ÿ¦§©§£¨

déãéãì déì úéìc àëéäzern oecipl oi`y ote`a la` - ¥¨§¥¥§¦¥
if` ,ixar carl xknidl eilr dide ,mlylúéàc áb ìò óà©©©§¦

eðacæéî eäãéãì eäìmixknp ,mlyl zern yi micrl m` s` - §§¦§¦§©§
md ixdy ,oennd melyza mixhtp mpi`e ,miixar micarl md

.carl exkenl ennf
:`xnbd dywn(àáø déì øîà),df ote`a mxkenl yi recneøîéìå ¨©¥¨¨§¥§

déì,oecipl xnel md mileki ixd -úðacæéî äåä éî Cì äåä zðà éà ¥¦©§§£¨¨¦£¨¦§©§©
,carl xknp ziid m`d ,mlyl zern eid jl m` -àì énð ïðà£©©¦¨

ïðéðacæéîzern epicia yiy xg`n ,xknidl epl oi` ep` s` - ¦§©§¦©
.mlyl

`pepnd ax ixac z` zx`ane `xnbd day ef `iyew zngne
:xg` ote`aéléî éðä ,øîéîì àðeðîä áø øáñ àlàoi`y df oic - ¤¨¨©©©§¨§¥©¨¥¦¥

`l` xn`p `l miixar micarl mixknp micrddéì úéàc àëéä¥¨§¦¥
eäãéãì Bà déãéãì Bàyi m`y ,micrl e` oecipl e` zern yiy - §¦¥§¦§

oi` zern micrl yi m`e ,exkenl ennf `ly `vnp zern oecipl
did `l mlyl el did m` oecipd s`y xg`n ,mxkenl leki dz`

,xknpéðacæî eäãéãì àìå déãéãì àì déì úéìc àëéä ìáàla` - £¨¥¨§¥¥Ÿ§¦¥§Ÿ§¦§¦§©§¦
,mxkenl yi i`ce dfa ,micrl `le oecipl `l zern oi`y ote`a
oi` md s`e ,mlyl ecia did `ly xg`n exkenl ennf ixdy

.xknidl mdilre mlyl mcia
àáø déì øîàmicr oi` mlerl `l` ,ok oicd oi` ,`pepnd axl ¨©¥¨¨

ixdy ,miixar micarl mixknp minneføîà 'Búáðâa økîðå'§¦§©¦§¥¨¨©
,àðîçøwx xknp mc`y el` zeaizn yexcl yieBúáðâaapb m` - ©£¨¨¦§¥¨

,mlyl el oi`eBîîæa àìåxeknl mnfy dn lr xknp `ed oi`e - §Ÿ¦§¨
.carl xg` mc`

:`ziixaa epipy'åëå eøîà àáé÷ò éaø íeMîlr minlyn oi` s` ¦©¦£¦¨¨§
.mnvr it

:`xnbd zxxanàáé÷ò éaøc àîòè éàîiax ly enrh `ed dn - ©©£¨§©¦£¦¨
mcew mnnf lr oic ziaa micrd eced m`y xaeqd ,`aiwr
z` aiigl ennf xy` z` mlyln md mixeht ,oica meaiigy

.oecipd
:`xnbd zx`anøáñ÷minnef micr ly maeigy `aiwr iaxàñð÷ ¨¨©§¨¨

å ,àeäy ,epicia `ed llkïéà ñð÷mc`,Bîöò ét ìò ílLî,xnelk §§¨¥§©¥©¦©§
`ed xhtp ,oic ziaa edeaiigy mcew qpw aeiga dcend mc`y
m`y ,ok oicd minnef micra s` jkitle ,qpwd melyzn jka

.mixeht ,eaiigzpy mcew eced
:`ed qpw minnef micr ly maeig recn zx`an `xnbd,äaø øîà̈©©¨

òãz,`ed qpw minnef micr ly maeigyäNòî eNò àì éøäL- ¥©¤£¥Ÿ¨©£¤
xfb dyrp `l cer ixdy ,mdit lr dyrn mey oiicr dyrp `l

,eilr ecirdy mc` eze`a oicdå]md ok it lr s`íéâøäðm` - §¤¡¨¦
oecipd z` bexdl ennfïéîlLîe ,[,oenn eaiigl ennf m` - §©§¦

ewifd `l oiicry s` ,dxezd mze` dqpwy `ed qpwy gxkdae
.oecipd z`

òãz ,ïîçð áø øîà,`ed qpw minnef micr ly maeigyéøäL ¨©©©§¨¥©¤£¥
dïBîîoiicrãéadíéìòae`ived `l cery ,epiidc ,cner `ed ely ¨§©§¨¦

,oecipd cin oennåmd ok it lr s`íéîlLîennf xy` z` §§©§¦
.eciqtdl
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המשך ביאור למס' מכות ליום שלישי עמ' ב



נח

יום ראשון - ט"ז מרחשון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום רביעי - י"ט מרחשון
מפרק צ 

עד סוף פרק צו

יום שני - י"ז מרחשון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום חמישי - כ' מרחשון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח מרחשון
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א מרחשון
מפרק קד 

עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב מרחשון
פרק כ

מפרק קו עד סוף פרק קז

לשבוע פרשת חיי־שרה 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 



נט oeygxn f"h oey`x mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ז ראשון יום
אגרת כז  ,fnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò ùé äðäå,294 'nr cr:íéáëåë

äøàä úðéça ãBò Lé ,äpäådxi`nd -,åéãéîìúìixg` - §¦¥¥§¦©¤¨¨§©§¦¨
,wicvd zewlzqdíçî CBúa úLaìúî dðéàL ÷ø34Lnî ©¤¥¨¦§©¤¤§Ÿ¨©¨

,äðBLàøkmicinlzl dxi`nd dpey`xd dx`dd enk - ¨¦¨
d`xi ,dpen` zecna zeinipta d`ad ,wicvd ly egexn

,cinlzd ly dad`e
dipyd dx`dd eli`e
zyalzn dppi`

,zeiniptaäøéàî ÷ø©§¦¨
,äìòîlî íäéìò- £¥¤¦§©§¨

`id oky ,"siwn" zpigaa
dlrn dlrnl

,mzbixcnnúiìòî àéäå§¦¥£¦©
BúîLðå Bçeøly - §¦§¨

,wicvd,eávç øB÷îì- §¨ª§
ze`a epnny xewnl

,gexde dnypdeðéäc§©§
,"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"ì©£©©¦©¦¦
,"zeliv`c zekln"l -
z`xwpd ,zenypd xewn
oigetz" ly dcy

,"oiyicwäæ-éãé-ìòå- §©§¥¤
,my dler dnypdy

,ãeçé íL äNòð- ©£¨¨¦
mr zcgiizn "zekln"y

,dpnn dlrnly dn-ìò©
ïéî" úàìòä éãé§¥©£¨©©¦

"ïéá÷eð,zewl` ly zexxerzd -BúøBúå åéNòî ìkî §¦¦¨©£¨§¨
,åéiç éîé ìk ãáò øLà BúãBáòåoniqa oldl xiaqiy itk - ©£¨£¤¨©¨§¥©¨

eiig ini jyna eytp dcary dn mc`d ly ezribi lky ,g"k
mlrd ly ote`a df did eiig ini jyna xy` ,dlrnl "lrt"e
,zewlzqdde dxihtd zrya xi`ne dlbzn df ixd - xzqde

"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"a eòøæðå,dnypd xewna -úBøBà §¦§§©£©©¦©¦¦
únòì ,ãàî íéðBéìòzexe` iciÎlre -,íéðBzçze`ay - ¤§¦§Ÿ§ª©©§¦

,wicvdn.BúãBáòå BúøBz íä øLàezxez iciÎlry ixd - £¤¥¨©£¨
milbzn mde ,xzeia milrp zexe` dlrnl erxfp ezceare

,ezewlzqde ezxiht zrya dhnl mikynpeúBøBà úøàäå§¤¨©

ìò 'ä éãáBò eNòpL ,åéãéîìz ìk ìò äøéàî elà íéðBéìò¤§¦¥§¦¨©¨©§¦¨¤©£§¥©
.BúãBáòå BúøBz éãémipeilrd zexe`dy drya ixd - §¥¨©£¨

lk lr mixi`n md ,milbzn wicvd ly ezceare ezxezn
,'d icaer dcearde dxezd iciÎlr eyrpy micinlzdäøàäå§¤¨¨

L Bædxi`n -íäéìò ¤£¥¤
,äìòîlîzexnl - ¦§©§¨

,"siwn" zpigaa `idy
éøeäøä íaìa úñðëî©§¤¤§¦¨¦§¥
,íéáBè íéNòîe äáeLz§¨©£¦¦
íéáBè íéNònä ìëå§¨©©£¦¦

íéãìBpä,mixvepe - ©¨¦
nL Bæ äøàäîäøéà ¥¤¨¨¤§¦¨

äãOa íéòeøfä úBøBàî¥©§¦©¨¤
oigetz lwg" ly -

,"oiyicw¯ ìéòì økæpä©¦§¨§¥
."ïéìecb éìecb" àø÷ð- ¦§¨¦¥¦¦

md mnvr zexe`d ,oky
ly ezrixfn "oilecib" ixd
miaehd miyrnde ,wicvd
ly dx`ddn mi`ad
ilecib" md zexe`d

,"oilecibàéä Bæ äøàäå§¤¨¨¦
ìBãb øzñäå íìòäa35, §¤§¥§¤§¥¨

øéànä LîL Bîk§¤¤©¥¦
,õøàì úçzî íéáëBkì©¨¦¦©©¨¨¤

àúéàãk`aend itk - ¦§¦¨
'íéðewz'a36Búøéèt øçàL ,íBìMä-åéìò eðaø äLî ìò ©¦¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¤©©§¦¨

àøãå àøc ìëa Búøàä úèMtúî,xece xec -ìíéML ¦§©¤¤¤¨¨§¨¨¨§¨¨§¦¦
,úBîLð àBaølky miyxy ody ,zenyp sl` ze`n yyl - ¦§¨

xaqedy itk ,el` zeiyxy zenypn zevevip od zenypd x`y
,"`ipz"d xtq ly oey`x wlga f"l wxtaøéànä LîL Bîk§¤¤©¥¦

ì õøàì úçzî:íéáëBk àBaø íéMLxn`py itk ixd - ¦©©¨¨¤§¦¦¦¨¦
ilecib"l mixi`nd miwicva mb xacd jk ,epax dyn lr xdefa
milawnd ,'eke micinlz icinlzle micinlzl ,"oilecib
eize`xedl m`zda mibdpzn mdyk ezceare ezxez zx`dn

.dceare dxez ipipra
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ùã÷ä úøâà
ãåò ùé äðäå
êåúá úùáìúî äðéàù ÷ø åéãéîìúì äøàä 'éçá
äìòîìî íäéìò äøéàî ÷ø äðåùàøë ùîî íçåî
ì÷çì åðééäã åáöåç øå÷îì åúîùðå åçåø úééìòî àéäå
úàìòä é"ò ãåçé íù äùòð æ"éòå ïéùéã÷ ïéçåôú
éîé ìë ãáò øùà åúãåáòå åúøåúå åéùòî ìëî ð"î
ãàî íéðåéìò úåøåà ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çá åòøæðå åééç
úøàäå åúãåáòå åúøåú íä øùà íéðåúçú úîåòì
åùòðù åéãéîìú ìë ìò äøéàî åìà íéðåéìò úåøåà
íäéìòù åæ äøàäå åúãåáòå åúøåú éãé ìò 'ä éãáåò
íéùòîå äáåùú éøåäøä íáìá úñðëî äìòîìî
åæ äøàäî íéãìåðä íéáåè íéùòîä ìëå íéáåè
éìåãéâ àø÷ð ì"ðä äãùá íéòåøæä úåøåàî äøéàîù
ùîù åîë ìåãâ øúñäå íìòäá àéä åæ äøàäå ïéìåãéâ
íéðå÷éúá àúéàãë õøàì úçúî íéáëåëì øéàîä
åúøàä úèùôúî åúøéèô øçàù ä"ò åðéáø äùî ìò
ùîù åîë úåîùð àåáø íéùùì àøãå àøã ìëá

:íéáëåë àåáø íéùùì õøàì úçúî øéàîä
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.34:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא ורב תלמיד המקשר רבו".˘ÏÎ"כי ודעת ושכל בתורת שמתבונן Î"˜35.התלמיד ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡יחוד כשמאיר - (שזהו ˘·‡ˆÈ'"לתרץ אלי' מגילוי יותר לכאורה ה"ז - שלו) "מע"ט" למעשה (ועד למטה באדם

המדובר (שהרי שבאצי' נשמתו שרש מגילוי ואפילו מאצי') לא ·ÂÁÈ„למטה וצ"ל היחוד) ממקום מלמע' נמשך יחוד שכל שבאצי'
כ"א ומע"ט", תשובה "הרהורי ‡Ú„¯רק Ô‡מענטשÈ¯Ó‚Ï- (שבמקומה השמש דוגמת והביאור !ÌÂÈ שבמקומם-) לכוכבים המאיר (

-‰ÏÈÏ) מרע"ה .. והכוכבים) השמש  (בין ה)ארץ ל(ובהפסק מתחת השמש) כשמאיר ומוסיף‡ˆÈ'גם כו'. ("¯"ÒÏ"'ראי שמזה -ÏÎÏ
באגה"ק". כבנדו"ד - הדור חכמי של בגו"נ ודור... דור בכל מ"ב: ר"פ ראה - ודרא דרא בכל ומוסיף ‡„ÂÓ"¯36.תלמידיו. ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘מצאתי לע"ע אפשר": בדרך ותיקונים קד,ÏÎב"הערות א. קיב, (תס"ט ובתיקונים ב. רטז, שם וראה א. רעג, בזח"ג הענין
רק מצאתי א) קלח, ת"ע 'בתיקונים'".ÏÁ˜א. פמ"ד בתניא ממש"כ לו ונשתרבב באגה"ק, הוא המעתיק טעות ואולי - מהמבואר



oeygxnס f"i ipy mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ז שני יום
אגרת כח  ,294 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äëîñð äîì çë,gnw 'nr cr:äâåðî

.çëmiciqgd l` owfd epax glyy ,(jf) f"k oniq ycewd zxb` ixg`

,xiaqn `ed da ,(wqahien) wecexedn rlrcprn iax ly ezxiht ixg`

z` lawl micinlzd oiicr mileki ,bidpne wicv ly zewlzqd ixg`y

iptl xy`n xzei daexn dcna s`e ,zeipgexa epnn drtydd

miiga didyk ,zewlzqdd

zeinybae ,df mlera ezeig

mipibn (miinyb mipipra)

lr ,ewlzqpy miwicvd

daexn dcna dfd mlerd

.mzewlzqd iptl xy`n xzei

ixcqn eraw ,ef zxb` ixg`1

zxb`d z` ,'ycew zexb`'d

axd l` owfd epax azky

wgvi iel iax wicvd

minegip xeza ,aeyhicxan

ef zxb`a .epa zxiht lr

ji` owfd epax xiaqn

lret" wicv zewlzqd

xtkl ,"ux`d axwa zereyi

lr elit` ,xecd oeer lr

.extkzi md mby ,zepecf

áúkM äî,owfd epax -,íñøôîä ïBàbä áøä ,Bðzçîì ©¤¨©¦§ª¨¨©©¨©§ª§¨
'ä LBã÷ íé÷ìà Léà2Léht éðîéä ãenò ìàøNé øð , ¦¡Ÿ¦§¥¦§¨¥©©§¨¦©¦

÷æçä3úéa áà ,ïãò-BúîLð ÷çöé éåì áøä eðaøå eðøBî , ¤¨¨¥§©¥¨©¥¦¦§¨¦§¨¥¤©¥
úøéèt ìò Bîçðì ,áBLèécøàa Lã÷-úlä÷c ïéc4áøä Bða ¦¦§¦©Ÿ¤©§¦§§©£©§¦©§¨©

:ïãò-BúîLð øéàî áøä eðaøå eðøBî ãéñçä¤¨¦¥§©¥¨©¥¦¦§¨¥¤
íéøî úLøt äëîñð änì","mixn zzin" zyxt -úLøôì ¨¨¦§§¨¨¨©¦§¨§¨¨©

,äøt,dnec` -."'eëå úøtëî äøt äî :Eì øîBìjk - ¨¨©§©¨¨§©¤¤§
ohw cren zkqna `xnbd zxne` jk ,zxtkn miwicv zzin5,

zetqezde6ixd ,lbrd `hg lr zxtkn dnec` dxty ,miyxtn
.zxtkn miwicv zzin mb jk ,zxtkn dnec` dxty myk

éøöåäëîñð änì ,ïéáäì Cmixn zyxt -ì à÷åczyxt- §¨¦§¨¦¨¨¦§§¨©§¨§
ì õeç äNòpä) änãà äøôìLúBðçî L7úàhçc àlà , ¨¨£ª¨©©£¤§¨Ÿ©£¤¨§©¨

àðîçø dééø÷8zexrd"a ."z`hg" dl z`xew dxezd - ©§¨©£¨¨
t` jxca mipewizeueg dyrpd" milndy ,iaxd oiivn "xy

.miixbeqa `eal zekixv "`pngx ..zepgn ylyl]ciÎazka9,
`gqepd.'õeça äNòpä' :'`pngx' zaiz cr 'ylyl' zaiz one ©©£¤©

ciÎazka `zil -[dkinqd recn ,`id dl`yd ,miptÎlkÎlr
?`wec dnec` dxt zyxtl mixn zyxt dxezdäëîñð àìå§Ÿ¦§§¨

,dnec` dxt zyxt -éab ìò íéðôa äNòpä úàhç úLøôì§¨¨©©¨©©£¤¦§¦©©¥
çaænä`idy -.Lnî äøtkmileki "ynn dxtk" milnd - ©¦§¥©©¨¨©¨

Îgafn lr dyrp z`hgdy - gafnd lr zeaqen ody ,yxtl
,z`hgd lr aqen dfy ,yxtl xzei gepy itk e` ,dxtkd
dxtk" `id z`hgdy
xacdy itk `ly) "ynn
`idy dnec` dxta
.(dxdh ly oipr xwira
- ef dl`y uxzl ick
oipry ,owfd epax xiaqi
z`lrd" `ed zepaxwd
,(dhnln zexxerzd) "o"n
ztilway dndad ytpn
dyxyl dlerd ,"dbep"
inipt xe` dkiynne
lekiy xe` ,mlera
zeinipta yalzdl
mi`xwp okly) mlera
,"gafn zlik`" zepaxwd
,dlik` ly oipr mdy
dfk xe` ,inipt xe` `idy
lr xtkl - ?"lret" df dne .(mvnevn dyrp mlera `ayk
eli`e ;"dbep" ztilwny zindad ytpd zexabzdn `ad bbey

" ly oiprd epyi dnec` dxtayeciw"yeciw" ."z`hg in
"n xe` jiynn dfy - "ycw" oeylnycwdlrnly "oeilrd

,oewiz ly xe`l edzd mler jyeg z` jtdn dfe ,mlerdn
dxengd d`nehdn xdhl d`a mlera ef drtyde dlert
jke ,"dbep" ztilwn dhn dhnly ,"d`nehd zea` ia`" ,xzeia
oewizn ,mlerdn dlrnly xe` jynp miwicv zxiht iciÎlr mb

zxveie ,"oevx" zeize`n zakxend "xvep""oevx zr"lr xtkl
ze`nhd zetilw ylyn mdy zepecf lr elit` ,"xecd oer"
dxt oiprl miwicv zxiht deezyn dfa ."dbep"n dhnly
:owfd epax oeylae .z`hg oaxwe zepaxwd oiprl `le dnec`

íðîà10LBãwä øäfî òãBð11ì"æéøàäå12úBðaøwä ãBñ , ¨§¨©¦Ÿ©©¨§¨£¦©©¨§¨
Leaixwd-"ïéá÷eð ïéî" úàìòä úðéça ïä ,çaænä éab ìò ¤©©¥©¦§¥©¥§¦©©£¨©©¦§¦

,mipezgzdn zexxerzde d`lrd -dâðaL úéîäaä Lôpî¦¤¤©¤¡¦¤§Ÿ©
äákønaL úBiç òaøà úBðéça ïä ,ïøB÷îe ïLøL ìà- ¤¨§¨§¨¥§¦©§©©¤©¤§¨¨

,'` wxt l`wfgia zexkfendàqkä úà úBàNBpä13øBL éðt : ©§¤©¦¥§¥
,'eëå øLð éðôeipt"ne ,zendad zeytp ze`a "xey ipt"n - §¥¤¤§
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ùã÷ä úøâà
çëäîùéà íñøåôîä ïåàâä áøä åðúåçîì áúëù

÷çöé éåì ä"åî ä"ô ä"ò é"ð 'ä ùåã÷ íé÷ìà
ãéñçä áøä åðá úøéèô ìò åîçðì áåùèéãøàá ÷"÷ã ã"áà ò"ð

:ò"ð øéàî ä"åî

äîìäøô äî êì øîåì äøô 'ôì íéøî 'ô äëîñð
à÷åã äëîñð äîì ïéáäì êéøöå .'åëå úøôëî
àìà úåðçî ùìùì õåç äùòðä äîåãà äøôì

] àðîçø 'ééø÷ úàèçãàçñåðä é"úëá.õåçá äùòðä
é"úëá àúéì àðîçø úáéú ãò ùìùì úáéú ïîå'ôì äëîñð àìå [

.ùîî äøôë çáæîä éáâ ìò íéðôá äùòðä úàèç
éáâ ìòù úåðáø÷ä ãåñ ì"æéøàäå ÷"äåæî òãåð íðîà
äâåðáù úéîäáä ùôðî ð"î úàìòä 'éçá ïä çáæîä
äáëøîáù úåéç 'ã 'éçá ïä ïøå÷îå ïùøù ìà
æ"éòå .'åëå øùð éðôå øåù éðô àñëä úà úåàùåðä
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'הס בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי' הרבנים "הסכמת ו.2."ראה יא, איוב - הכתוב ל' 3.ע"ד

ב. כח, ברכות - חז "ל ל ' ˘ËÈÏ"‡:4.ע "ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תקס "ו א.5."בשנת ר"פ 6.כח, פרש "י גם  וראה  פרה. מה ד"ה 
א.7.חוקת. סח, מיומא ג. יט, חוקת עה"פ א.8.פרש"י יא, חולין ב. כג, זרה מעבודה ט. שם, עה"פ ‡„ÂÓ"¯9.פרש"י ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(זו שנה שקודם בהדפוסים משא"כ - תר"ס (משנת הספר שבראש רבה" "מודעה ˘ËÈÏ"‡:10."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
חוקת". ר"פ לקו"ת בארוכה ראה לקמן ב.11."בהבא סד, ויקרא.12.ח"א פרשת להאריז"ל תורה י.13.לקוטי כה, תרומה בחיי

ובכ"מ.



סי oeygxn g"i iyily mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ח שלישי יום
,gnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,296 'nr cr:'åëå

mizyd z` ,zepaxw mi`ian odny ,zeterd zeytp - "xyp
zepaxw ixd ,"'eke"a fnxn `ed "dix` ipt"e "mc` ipt" ,zexg`d
,"dakxn"d zeig 'c l` ,dhnln d`lrd ,"o"n z`lrd" md

,mlerl zekiiy odl yie mleray mipiprd yxey ody-éãé-ìòå§©§¥
íéãøBéå íéëLîð äæ¤¦§¨¦§§¦

"ïéøëeã ïéî"dkynd) - ©¦§¦
,(dlrnln (rityndn)
ìòL "íãà" úðéçaî¦§¦©¨¨¤©
íLa àø÷pä ,àqkä©¦¥©¦§¨§¥
."ïétðà øéòæ"e "àkìî"©§¨§¥©§¦
myn jynpd xe`d ixd -
yalzne cxeid xe` `ed
xkfpke ,zeinipta mlera
mi`xwp okly ,lirl

" zepaxwzlik`,"gafn
,inipt xe` mikiynn mdy
dlik`d oipr znbeck
.inipt oipr mdy oefnde
äøtä úôøNa ïëà̈¥¦§¥©©¨¨
éãé-ìò äpä ,änãà£ª¨¦¥©§¥

'eëå áBæàå æøà õò úëìLäly oipr `ed df mby - ©§¨©¥¤¤§¥§
dkynd14f ixg`le ,mb sqeezn døôàä ìà íéiç íéî úðéúðe§¦©©¦©¦¤¨¥¤

äðLna "úàhç éî Lec÷" íLa àø÷ð ¯15,oeyln "yeciw - ¦§¨§¥¦¥©¨©¦§¨
,"ycw","ïBéìòä Lã÷" úðéça àéäådpeilrd dpigad - §¦§¦©Ÿ¤¨¤§

,"ycw"a xzeia,"àçìãác àlè" íLa àø÷pälh - ©¦§¨§¥©¨¦§Ÿ§¨
on iabl daezkd "glecad oirk" oeyld enk ,glecad16,

mb `xwpd17`edy ,"lh" ly oipr dfe ;"lhd zaky" ,"lh"
ixnbl dlrnly (dlrnln zexxerzd) "`lirlc `zexrz`"
xhn enk `ly ,(dhnln zexxerzd) "`zzlc `zexrz`"n
enk ,dhnln zexxerzd ,"`zzlc `zexrz`" iciÎlr `ad

aezky18`edy "lh" enk `l` ,"dwyde ux`d on dlri c`e" :
hxtae ,(dlrnln zexxerzdn `ad) "`lirlc `zexrz`"

ixnbl dlrnly "`lirlc `zexrz`" `ed "`glecac `lh"
,"`zzlc `zexrz`"nLBãwä øäfa áeúkL Bîk19L ,- §¤¨©Ÿ©©¨¤

"`glecac `lh"äàlò äîëç" úðéça àéä,dpeilr dnkg - ¦§¦©¨§¨¦¨¨
éøà"c "äàîéúñ àçî"e,"ïétðà C"xzkay dnkg" - Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦

,mlerdn ixnbl dlrnly
ézëeãa øîúà dìòå©£¨¦§©§§¥
:LBãwä øäfa àáeè¨©Ÿ©©¨

eøéøaúà äîëça20,- §¨§¨¦§¨¦
"d`lir dnkg" lr ,dilr
aezk ,"d`nizq `gen"e
xdefa zenewn daxda
dnkga" yecwd
"dnkg" iciÎlr "exixaz`
iciÎlry ,mixxazn md
xexiad dyrp "dnkg"
iciÎlryk ixd ,oewizde
jynp "z`hg in yeciw"

dpiganef:if` -
àëBLç àëtäúàå§¦§©§¨£¨

,àøBäðìtdzn -j ¦§¨
,xe`l jyegdéãé-ìò ïwzúðå øøaúpL ,ïewzä íìBò eðéäc§©§¨©¦¤¦§¨¥§¦§©¥©§¥

éøà"c "äàîéúñ àçî","ïétðà Cowzzpe xxazn df - Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦
-äøéöé-äàéøáa eìôpL ,íéìkä úøéáLe eäzä íìBòî¥¨©Ÿ§¦©©¥¦¤¨§¦§¦¨§¦¨

.òãBpk ,'eëå äiNòeltp milkd zxiayn zevevipdy - £¦¨§©©
xxal icedi ly ezcearn dfe ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera

,zevevipd z` owzleúàæìednec` dxt okle -úøäèî §Ÿ§©¤¤
,únä úàîè,znl `nhpy inn -àeäL óà`ed znd - ª§©©¥©¤

,'eëå úBáà éáà,d`nehd -:dâpî ähî ähîìedbixcnd - £¦£§§©¨©¨¦Ÿ©
dnec` dxt zxdhn okÎitÎlrÎs` ,d`neha xzeia dpezgzd

iciÎlr ,oky .ef d`nehyeciw"dnkg"n jynp "z`hg in
,mlerdn ixnbl dlrnly xe` ,"d`nizq `gen"e "d`lir

.xe`l mlerd jyeg jetdl df xe` gekae

miwicv zzina mby ,miwicv zzinl zekiiyd owfd epax xiaqi oldl

"lret"d dfk dlrp xe` jynp

jyeg jetdl mlera rityne

.xecd oer lr zxtkne xe`l

:owfd epax oeylae

úàæ úòãeî ,äpäå21,- §¦¥©©Ÿ
,xacd reci ixde"àaà"c,"dnkg" -'eë éðéîMä ìfnî ÷ðBé §©¨¥¦©¨©§¦¦

dkyndd oky) "zelfn" ze`xwpd mingxd zecn b"iay -
wx zeidl dleki myn
"lfn" ly ote`a

,("zexry"eïewz àeäå§¦
,"ãñç øöBð"itk - ¥¤¤

zecn b"ia aezky
mingxd22,"mitl`l cqg xvep" :,"ïBöø" úBiúBà ¯ "øöBð"¥¦¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àø÷ðä àñëä ìòù íãà 'éçáî ã"î íéãøåéå íéëùîð
äðä äîåãà äøôä úôéøùá ïëà .à"æå àëìî íùá
íééç íéî úðéúðå 'åëå áåæàå æøà õò úëìùä é"ò
àéäå äðùîá úàèç éî ùåãé÷ íùá àø÷ð øôàä ìà
ù"îë àçìåãáã àìè íùá àø÷ðä ïåéìòä ùã÷ 'éçá
äàîéúñ àçåîå äàìéò äîëç 'éçá àéäù ÷"äåæá
äîëçá ÷"äåæá àáåè éúëåãá øîúéà äìòå à"àã
íìåò åðééäã àøåäðì àëåùç àëôäúàå åøéøáúà
à"àã äàîéúñ àçåî é"ò ï÷úúðå øøáúðù ïå÷éúä
.òãåðë 'åëå ò"éáá åìôðù íéìëä úøéáùå åäúä íìåòî
'åëå úåáà éáà àåäù óà úîä úàîåè úøäèî úàæìå

:äâåðî äèî äèîìå

äðäåàåäå 'åë éðéîùä ìæîî ÷ðåé àáàã úàæ úòãåî
ïåöø úò ë"â àéäå ïåöø úåéúåà øöåðå ïå÷éú
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.14:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (סא, אליך ויקחו כו' תוספת סד"ה ובפרט שם חוקת פ' לקו"ת ועיין כאן. מפרש פרה 15."כן
ו'. ז.16.פרק יא, יג.17.בהעלותך טז, ו.18.בשלח ב, ב.19.בראשית קכח, זח"ג ˘ËÈÏ"‡:20.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בלקוטי

להבין  ד"ה בהוספות ובבואה. ד"ה מג"א שם האדם. הן ה"א ויאמר ד"ה בראשית פ' תו"א "ראה קארף): שי' (להר"י לתניא ביאורים
ישוב  - ועוד בע"מ עבודת איסור להצ"צ סהמ"צ פ"ב. ח"א ש"ה מבו"ש פ"ה. שי"ח ע"ח ב. רנד, זח"ב וראה - פ"ב. ודבש חלב ענין

בזה". ובכ"מ.21.הסתירות פ"ו. שט"ז ז.22.ע"ח לד, תשא
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מרחשון  י"ט רביעי יום
אגרת כט  ,296 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéç úùà èë,hnw 'nr cr.è"ëøå

ïBöø úò àéäå23äìòîlî éelb úðéçáa øéàîe älbúnä §¦¥¨©¦§©¤¥¦¦§¦©¦¦§©§¨
,äáäàa 'ä éãáBò ,ïBéìò é÷écö úøéèt úòa ,ähîì§©¨§¥§¦©©¦¥¤§§¥§©£¨
úàéø÷a úéøçLå úéáøò íäéiça 'äì íLôð úøéñîa¦§¦©©§¨©§©¥¤©§¦§©£¦¦§¦©
-"àaà"ì "ïéá÷eð ïéî" íéìòî eéä äæ-éãé-ìòL ,òîL§©¤©§¥¤¨©£¦©¦§¦§©¨

"ànà"å"dnkg") - §¦¨
("dpia"e,òîL úàéø÷a¦§¦©§©
òeãikytpd zexiqny - ©¨©

`id ,rny z`ixw ly
"dnkg"l "o"n z`lrd"

,"dpia"leãeîìúa ïëå)§¥§©§
c äøBzdxez -äîëçî ¨§¥¨§¨
,(à÷ôðd`a dxezd - ¨§¨

mcenila ixd ,"dnkg"n
on mb ea yi dxez
,"dnkg"l "o"n z`lrd"
íéëLîð eéä äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¨¦§¨¦
ïéî" úðéça íéãøBéå§§¦§¦©©¦

"ïéøëeãdkynd) - §¦
,(dlrnlnøöBð" ïewzî¦¦¥

,"ãñçzwpei xen`ky - ¤¤
,epnn "dnkg" zlawne
íéøéànä íä íäå§¥¥©§¦¦
,íúøéèôa éelb úðéçáa¦§¦©¦¦§¦¨¨
eidy zekyndd -
zexiqn ici lr zekynp
'rny z`ixw'a mytp

,mzxiht zrya ielb ote`a zexi`n - dxezd cenilaeòãBpk©©
åéiça BLôð äìîòL íãàä ìîò ìkL"lrt"e -äìòîì ¤¨£©¨¨¨¤¨§¨©§§©¨§©§¨

øzñäå íìòä úðéçáa,dlrnl xzqene mlrp x`yp dfy - ¦§¦©¤§¥§¤§¥
úòa ähîì äìòîlî éelb úðéçáa øéàîe älbúî¦§©¤¥¦¦§¦©¦¦§©§¨§©¨§¥

.Búøéètly "o"n z`lrd" elrty zekyndd lk ,okl ixd - §¦¨
ly ote`a df iptl eidy ,mdly dxezd cenile rny z`ixw
zrya ieliba dhnl zexi`ne zelbzn - dlrnl xzqde mlrd

.mzxiht"ãñç øöBð" ïewz úøàä éelb éãé-ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦¤¨©¦¥¤¤
ïúøéèôa,oeilr iwicv ly -" øéàîíìBòî 'ä ãñç- ¦§¦¨¨¥¦¤¤¥¨

,(dqeknd mlerd) "`iqkz`c `nlr"níìBò ãò`nlr"l - ©¨
,(dlebnd mlerd) "`ilbz`c"åéàøé ìò24úBòeLé ìòBt"e , ©§¥¨¥§

"õøàä áø÷a25úBðBãfä ìò íb óà ,øBcä ïBò ìò øtëì , §¤¤¨¨¤§©¥©£©©©©©§

,cifna eyrpy zexiar -ähîlL úBàîhä úBtì÷ 'âî ïäL¤¥¦§¦©§¥¤§©¨
,dâpîmixtkn odilry bbeya zexiard ze`a "dbep"ny - ¦Ÿ©

zepaxw,"ãñç øöBð"c ìfnL éôì`a -"äàîéúñ àçn"î §¦¤©¨§¥¤¤¦Ÿ¨§¦¨¨
"xzkay dnkg" -éøà"c,íéøeøaä øB÷î "ïétðà Cmyn - ©£¦©§¦§©¥¦

,mixexiad oiprl gekd `a
jyegd z` owzle xxal
,milkd zxiay ly

àëBLç àëtäúàå- §¦§©§¨£¨
- jyegd jtdzne
íéìkä úøéáLc¦§¦©©¥¦

àøBäðì,xe`l -íìBòc ¦§¨§¨
.ïewzäxtkn df okl - ©¦

mi`ad zepecfd lr
,ze`nhd zetilw ylyn
dpezgzd dbixcnd ody
ici lr dzyrpy xzeia

.milkd zxiay-äî©
ìòL úBðaøwa ïk-ïéàM¤¥¥©¨§¨¤©
ïðéàL ,çaænä éab©¥©¦§¥©¤¥¨
ìò àlà íéøtëî§©§¦¤¨©

,úBââMäzexiard lr - ©§¨
,bbeya eyrpyïäL- ¤¥

,ze`aLôð úeøabúäî¥¦§©§¤¤
L úéîäaä`id dzeig- ©¤¡¦¤

áeúkL Bîk ,dâpn¦Ÿ©§¤¨
"äøBz éèewì"a- §¦¥¨

,l"fix`dläëîñð ïëìå .àø÷iå úLøt,mixn zyxt - ¨¨©©¦§¨§¨¥¦§§¨
äøt úLøôì,dnec` -à÷åc:epze` cnll -äøt äî" §¨¨©¨¨©§¨©¨¨

."'eëåoky ,zxtkn miwicv zzin mb jk ,zxtkn -ote` §
dxt ly dlertd ote`k `ed miwicv zzin ly dxtkd

.lirl xaqenk ,dnec`èe÷ìéáe,iperny -éðéîL úLøt §©§¨¨©§¦¦
:"'eëå úàhç éî" àñøébä`l` ,xn`n eze` `aen my - ©¦§¨¥©¨§

df ,"z`hg in" my aezk ("zxtkn dxt dn") "dxt" mewnay
zxtknd dxtd oipr ,oky .lirl xaqedy dnl xzei mi`zn

yeciw" oipr ixd `ed - ze`nhd zetilw yly lr zlretein
`id mipiprd zeipgexay ,dxtd ztixy `l) dxtay "z`hg

ly oiprd`lrd`edy "z`hg in yeciw" m`Îik -dkynd
.(mixexiad xewn "d`nizq dnkg" cr "oeilrd ycw"n

.èëdlrnd z` owfd epax xiaqn ,h"k oniq ,ef ycewd zxb`a

mipiivn l"f epinkgy cr ,dxezd zekld cenilay zcgeind zilrpd

oevxd ieliby iptn - z`fe ,"dxez ly dxzk"e "`bz"k zekldd z`

dlrnl `ed zeevn ly oeilrd oevxd xy` - zeevn ly oeilrd

lkezy dnypl miyeald mieedzn df oevxne) dxezay "dnkg"n

zeklda xwira dlbzn - (ocrÎobay dpikyd eif zelbzd "lawl"

oeilrd oevxd z` zexidaa ze`hand - dtÎlray dxezay

.zeevnay
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ùã÷ä úøâà
úòá äèîì äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúîä
íùôð úøéñîá äáäàá 'ä éãáåò ïåéìò é÷éãö úøéèô
íéìòî åéä æ"éòù ù"÷á úéøçùå úéáøò íäééçá 'äì
(à÷ôð äîëçîã ú"úá ïëå) .òåãéë ù"÷á à"åàì ð"î
øöåðå ïå÷éúî ã"î 'éçá íéãøåéå íéëùîð åéä æ"éòå
òãåðë íúøéèôá éåìéâ 'éçáá íéøéàîä íä íäå ãñç
'éçáá äìòîì åééçá åùôð äìîòù íãàä ìîò ìëù
äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúî øúñäå íìòä
øöåðå ïå÷éú úøàä éåìéâ é"ò äðäå åúøéèô úòá äèîì
ìò íìåò ãò íìåòî 'ä ãñç øéàî ïúøéèôá ãñç
øåãä ïåò ìò øôëì õøàä áø÷á úåòåùé ìòåôå åéàøé
äèîìù úåàîèä úåôéì÷ 'âî ïäù úåðåãæä ìò íâ óà
íéøåøéáä øå÷î à"àã ñ"åîî øöåðã ìæîù éôì äâåðî
íìåòã àøåäðì íéìëä úøéáùã àëåùç àëôäúàå
ïðéàù çáæîä â"òù úåðáø÷á ë"àùî .ïå÷éúä
ùôð úåøáâúäî ïäù úåââùä ìò àìà íéøôëî
ïëìå àø÷éå 'ô äøåú éèå÷ìá ù"îë äâåðîù úéîäáä
éðéîù 'ô èå÷ìéáå 'åëå äøô äî à÷åã äøô 'ôì äëîñð

:'åëå úàèç éî 'éâä
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כבפנים.23. שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל רצון". עת ג"כ והוא רצון אותיות ונוצר תיקון "והוא לפנינו: ע"פ 24.בתניא
יז. קג, תהלים - הכתוב יב.25.ל' עד, תהלים - הכתוב ל' ע"ד
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."'eë dìòa úøèò ìéç úLà"ilyna weqt edf -1myk . ¥¤©¦£¤¤©§¨
xy` dy`d mr miig d`x" jxcÎlr ,dy`l dleyn dxezy

"zad`2l"f epinkg mixne` -3- dxezd znkg lr aqen dfy
dnvr dxezay ,"dxez" `id "lig zy`" zernyn o`k mb jk

zy`" ly oiprd epyi
ly "dlra" epyie ,"lig
zpeek efe ,"ligd zy`"
"lig zy`"dy ,weqtd
xiaqiy itky) dxezay
lr aqen df oldl
dxez ly zekldd
dxhr" `id - (dtÎlray
dxezl ,"dlra"l
"lra" z`xwpd ,azkay

."lig zy`"d lyàúéà¦¨
mi`ven ep` -àøîba©§¨¨

älâîc 'ã ÷øt4: ¤¤¦§¦¨
óìç àâúa LnzLàãe"§¦§©¥§©¨¢¨

"'eëaezky dn lr -
"zea`"a5ynzynd

gwlp (dxezd) xzka
:dlibn zkqna `xnbd jk lr zxne` - (mlerdn)äæ"¤

."'eë äøBz ìL døúk ,úBëìä äðBML éîa LnzLnä- ©¦§©¥§¦¤¤£¨¦§¨¤¨
owfd epax j` ,"dxez ly dxzk" milnd my qxeb epi` g"ad
milnd mr ,eply `xnba z`aen `idy itk `qxibd z` lawn

:"dlibn"a my `xnbd zxne` oldl ."dxez ly dxzk"àðz"¨¨
."'eë Bì çèáî úBëìä äðBMä ìk ,eäiìà éácoa `edy - §¥¥¦¨¨©¤£¨ª§¨

ila - "zekld dpeyd lk" aezk "dlibn"a my .`ad mler
dcp zkqn meiqa eli`e ."mei lka" dtqedd6lk" `ed oeyld

dpyn" - "zekld" :my i"yx yxtne ,"mei lka zekld dpeyd
b"k oniq "ycewd zxb`"a ."ipiqn dynl dkld `ziixa7yxtn

i"yxn gewl) owfd epax8zexexa zekld" epiid "zekld"y (
."dyrnl dkld zeweqteéøöåúBëìää eàø÷ð änì ,ïéáäì C §¨¦§¨¦¨¨¦§§©£¨

äðBMä" änì ,íâå ?"äøBz ìL døúë"å "àâz" íLa§¥©¨§¦§¨¤¨§©¨¨©¤

,"'eë Bì çèáî à÷åc "úBëìä,`ad mler oa `edy -àìå £¨©§¨ª§¨§Ÿ
?äøBz éøác øàLin mb `l recn -mipiprd x`y cnely §¨¦§¥¨

?dcb`e yxcn ,`xwn enk ,dxezayøîàî ïéáäì ïëå§¥§¨¦©£©
úBçðîc àé ÷øôa ì"æ eðéúBaø9àlà íãà äðL àì elôà" : ©¥©§¤¤¦§¨£¦Ÿ¨¨¨¨¤¨

¯ "'eë úéøçL ãçà ÷øt¤¤¤¨©£¦
,BúáBç éãé àöé- ¨¨§¥¨

.dxez cenlz zevna
my zxne` `xnbd
zevn miiw icedi eze`y
dxezd xtq yeni `l"

"jitn dfd10dnne ,
oldl zxne` `xnbdy
df weqty dipy drc itl

epi`daeg,xazqn ixd ,
dpey`xd dricd itly
dxez cenll daeg zlhen
,jkl hxt) mipnfd lka
cnle leki epi` edyinyk
cg` wxt wx dxez
ziaxr cg` wxte zixgy

,(ezaeg ici `vi -änìå§¨¨
?äøBz éøác øàLa BúáBç éãé àöBé Bðéàoeyld -wxt" ¥¥§¥¨¦§¨¦§¥¨

a xaecny dxen "cg`zeipyn,`eti` ,recn ,dtÎlray dxez ,
enk ,mixg` dxez ixaca `le ,ezaeg ici `vei `ed `wec dfa

?dcb`e yxcn ,`xwn
,úàæ úòãeî Cà,reci -ì"æéøàä áúkM äî11ìkL ,12 ©©©Ÿ©¤¨©¨£¦©¤¨

éøö ìàøNiî íãàìk íi÷iL ãò íéaø íéìebìâa àáì C ¨¨¦¦§¨¥¨¦¨Ÿ§¦§¦©¦©¤§©¥¨
â"éøz,613 -,äNòîe øeac äáLçîa äøBzä úBöî- ©§©¦§©¨§©£¨¨¦©£¤

on ,zeevn miniiwn mday ytpd iyeal zyly md dl`
lk miiwzy cr mipey mileblb xearz dnyp lky gxkdd

ick - zeevndàäé àlL íðwúìe BLôð éLeáì íéìLäì§©§¦§¥©§§©§¨¤Ÿ§¥
,'eë àøñçc àLeáìepax xne`y itk ,mda xqgy miyeal - §¨©£¥¨

ytp lkly ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'c wxta owfd
b"ixz ly dyrne xeaic ,daygn mdy miyeal dyly ziwl`
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ùã÷ä úøâà
úùà èë'îâá àúéà .'åë äìòá úøèò ìéç

àâúá ùîúùàãå äìéâîã ã"ô
ìù äøúë úåëìä äðåùù éîá ùîúùîä äæ 'åë óìç
çèáåî úåëìä äðåùä ìë åäéìà éáã àðú 'åë äøåú
àâú íùá úåëìää åàø÷ð äîì ïéáäì êéøöå .'åë åì
çèáåî à÷åã úåëìä äðåùä äîì íâå äøåú ìù äøúëå
à"éôá ì"æøàî ïéáäì ïëå .ú"ã øàù àìå 'åë åì
úéøçù ãçà ÷øô àìà íãà äðù àì 'éôà úåçðîã

:ú"ã øàùá ç"é àöåé åðéà äîìå ç"é àöé 'åë
êàìàøùéî íãà ìëù ì"æéøàä ù"î úàæ úòãåî

â"éøú ìë íéé÷éù ãò íéáø íéìåâìâá àáì êéøö
éùåáì íéìùäì äùòîå øåáéã äáùçîá äøåúä úåöî
ãáì 'åë àøñçã àùåáì àäé àìù íð÷úìå åùôð
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ד.1. ט.2.יב, ט, ב.3.קהלת ל, קידושין ב.4.ראה י"ג.5.כח, משנה א' א.6.פרק א.7.עג, סק"ב.8.קלז, סרמ"ו יו"ד ט"ז ראה

ב.9. ח.10.צט, א, ˘ËÈÏ"‡:11.יהושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים ש' פ"ד. הגלגולים "ס'
ואילך)". ב (רסד, בתחלתו תושב"כ של"ה ועייג"כ משם. קשה לא ולכן קיצר פ"ה) שמ"ט ˘ËÈÏ"‡:12.(ובע"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

) "שמקיים"* ובשו"ע "שיקיים", באגה"ק (א) שינויים: כמה עם הענין הועתק ס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת שבהל' ‰·ÏÚÂÙ"להעיר, ˙˘‚„‰
,‰ÂÂ‰·˘באופן כשהכל אפילו מספיק באגה"ק ˘·È‡„Âואין (ב) שם). של"ה וראה אונס. מחמת קיים כשלא - נפק"מ וי"ל יקיים.

(מצות) תוס'‰˙Â¯‰מוסיף שזהו וי"ל .ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו אח"כ ÈÚÂ˜¯ההכרח, שמבאר כיון כאן להוסיף מוכרח -
ריש „¯·Ôוז"מ תוס' (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה". דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג) כו'.

דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש דאפילו קמ"ל למעשה בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות).
- שם בשו"ע (ד) וכו'. דבור בשביל מתגלגל מח' כשיש דאפילו הלכותיהן,·¯ÒÙ"„¯Âקמ"ל לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -

כאן  "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל וגו' החטאת תורת זאת ע"פ חכמים קי) (מנחות שאמרו ע"ד
'נפש'". שם כתב -

וכ"ה  "שתקיים". תקנ"ד) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל (ואילך). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט"ז. תר"ח, זיטומיר בדפ' כ"ה (*
תר"כ. טשערנאוויץ תר"י; לבוב תר"ט; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח; קאפוסט, תקע"ד; קאפוסט, תקנ"ט; לבוב, בדפוסי:
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ùã÷ä úøâà
àåä éë ìàøùé ìë àéöåî àåäù êìîá úåéåìúä úåöî
â"éøú ìë ùéáìäì éãë àåä íòèäå 'åë íìåë úåììë
.'åë äøãòð àì äðäî úçà åùôðáù úåçëå 'éçá
øäæá øàåáî åìà íéùåáì êøåöå çøëä ïéðò øåàéáå
äîùðå çåø ùôðù úåéäì éë ìéëùî ìëì ïáåîå
âéùäì àøáð íåùì à"àå íéàøáð 'éçá ïä íãàáù
éøçà íâå ä"á ñ"à ìëä øöåéå àøåáá äâùä íåù
úåìùìúùä 'éçáá ìéöàäå 'úé åøåàî 'ä øéàä øùà
íéîåöîö 'éçáá äâøãî øçà äâøãî úåáø úåâøãî
íéàø÷ðå ç"éì íéòåãéä íéîåöòå íéáø íéùåáìå íéîåöò
äéùéø øòùå ìàéðãá áéúëãëå úåøòù íùá ø"ãàá
çåøä åà ùôðä äìëé àì ë"ôòà 'åë à÷ð øîòë
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.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ התלויות מצות ד'לבד והענין הפיסקא כל אין - ברור יותר הפס"ד צ"ל שכנ"ל - שבשו"ע "צ"ע
כו'". ˘ËÈÏ"‡:14.במלך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מצות לבד מצות התרי"ג כל לקיים צריך מישראל שכ"א הלשון: ג נג, בתו"א "אבל

בבחי' או בגלגול להיות וצריך לקיים כ"א מחויב המצות וכל ישראל כל מוציא הוא שהמלך (סט,Â·ÈÚ¯המלך יוהכ"פ בלקו"ת ועד"ז .
ע"י וכה"ג כהנים מצות ואפי' גלגול".Â·ÈÚ¯א): ˘ËÈÏ"‡:15.או ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וכ"ה) כה"ג. הזכיר ולא - שם) בתו"א "(וכ"ה 

בס' אבל וכה"ג". כהנים מצות ואפי' לקיים... אדם כל "צריך מפורש שם ובלקו"ת רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת חסידים במשנת
וכיו"ב". לדיינים למלכים... ללווים... לכהן, "מצות... ביחד כולל פ"ד הוא הגלגולים כאן דבאגה"ק כולם" כללות ד"הוא י"ל ואולי

כולם". כללות הוא כי אדה"ז כותב - שם שבמ"ח חשיבותו" "מפני דבמקום יומתק ועפ"ז שם. הגלגולים בס' שכתב רי,16.עיבור ח"ב
ב. רכט, שם ואילך.17.ב. ב. קכח, ט.18.זח"ג ד.19.ז, כז, יא.20.תהלים נח, ˘ËÈÏ"‡:21.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה"

הצחצחות". ש' פרדס תרו). א' (ע' תצוה אוה"ת סע"ב. צח, מג"א ב.22.תו"א רי, ח"ב
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äøàä åæéà åðîî êùîúå ìùìúùú åîöò äæ øåà
äâøãî øçà äâéøãî úåìùìúùä êøãá úèòåî
àøáð ãçà ùåáì äðîî àøáéù ãò íéáø íéîåöîöá
êøãå äîùðå çåø ùôðä ùéáìäì äæ øåà úåäî ïéòî
øåà åéæî úåðäéì ìëåú äæ øåà ïéòî àåäù äæ ùåáì
äàåøä ìùîëå äúåàéöîî ìèáúú àìå åâéùäìå äæ
àáéå ù"îëå 'åëå äøéàîå äëæ úéùùò êøã ùîùá
äàøå äìòå ïðòá ùáìúðù 'åë ìòéå ïðòä êåúá äùî

.è"ëøå é"øã á"çæá ù"îë 'åëå ïðòä êøã

øåà äðäå
úåçöçöå 'ä íòåð íùá '÷ðä ì"òì íé÷éãöì æåðâä äæ
éâðòúîã ïéôåñëã ïéîìò úåàî 'ãå 'ä ìò âðòúäì
'åë óñë ì÷ù úåàî òáøà ù"îë 'åë àéé÷éãö ïåäá
ìòî äåáâ ãàî úåáø úåâøãîå úåìòî åá ùé äðä
äâøãî øçà äâøãî úãøåéä úèòåî äøàä êà äåáâ
øåàáù äðåøçàä äâøãî 'éçáî àéä äæ ùåáì àåøáì
ìùî êøã íééøåçàå äðåöéçä äâøãî íùá úàø÷ðå äæ
äîå á"ò é"øå (î"÷î 'ñá ïééò) á"ò ç"øã øäæá ù"îë
çë äá ùé íãàä úîùðáù åîë äðäå 'åë øàúùàã
åîë åðîî âðò äì ùéù äîî úâðòúîù âåðòúä
íééøåçàå úåéðåöéç 'éçáå â"äëå ùãç ìëù úìëùäî
äáù ïåöøä çë 'éçá àéä äáù âåðòúä 'éçáå çë ìù
øòö åðéàù øáã åðééäã äöåø àåäù äî äöåø àåäù
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יח.23. כד, ב.24.משפטים קכג, זח"א ל.25.ראה לא, כג.26.ויצא טו, שרה שם.27.חיי ˘ËÈÏ"‡:28.לזהר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
בהמשך  המדובר הב' האופן לשלול התענוג חיצוניות הוא דרצון בבי' כאן להוסיפה ומוכרח קמ"ל דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה

כבכאן". שם ואילך עג בע' והמסקנא ואילך. סה ע' תרס"ו



oeygxnסו `"k iyiy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"א שישי יום
אגרת כט  ,298 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöø äðäå,pw 'nr cr.íãàä

eðéäc29.âeðòzä Côä øòväL ,øòö BðéàL øácxac ,okl - §©§¨¨¤¥©©¤©©©¥¤©©£
,ea dvex mc`y xac ,xnelk .ea dvex ytpd oi` xrv `edy
ly zeiniptd `ed beprzy ixd ,ea beprz el yiy iptn df ixd

.beprzd iabl zeipevig `edy oevxdìLî-Cøc-ìò äëëå§¨¨©¤¤¨¨
-Ceøa óBñ-ïéà øBàa§¥¨
,ìBëéák ,ïk-íb àeä©¥¦§¨
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøä̈¨¨¤§¨
úeiðBöéç úðéça àéä¦§¦©¦¦
âðò" úðéçáì íéøBçàå©£©¦¦§¦©Ÿ¤
"'ä íòð"å "ïBéìòä̈¤§§Ÿ©
ïéîìò"å "úBçöçö"å§©§¨§¨§¦

cíéøkæpä "ïéôeqë §¦¦©¦§¨¦
.ìéòìmd dl` lky - §¥

eli`e ,oeilrd bperd
zeipevigd `ed oevxd
mixne` ep`yke ,dfn
`ed dnypl yealdy
"zeipevig"e "miixeg`"n
ixd - oeilrd bperd
oevxdn `a yealdy

,oeilrdL íâäoevxd - £©¤
,oeilrd bperde oeilrdíä¥

,ãeçiä úéìëúa íéãçéî§ª¨¦§©§¦©¦
BðBöøe Cøaúé àeäL¤¦§¨¥§
íãàä ïBöøk àìå ,ãçà¤¨§Ÿ¦§¨¨¨

,íBìLå-ñçly epevxy - ©§¨
j` ,ytpdn gek m`Îik ,ytpd mvr mr cg` xac eppi` mc`

,`ed jexa yecwd mr cg` xac ixd `ed oeilrd oevxdàìŸ
,déúöwî àìå dépî,epnn zvwnn `le epnn `l -ïBéîc ïéàå ¦¥§Ÿ¦§¨¥§¥¦§

ììk íäéðéa,cvik .oeilrd oevxd oial mc` ly epevx oia - ¥¥¤§¨
xnele ,dlrnl oevxd oial beprzd oia wlgl mileki ,`eti`

?zeipevig - oevxde ,oevxd zeinipt `ed beprzyïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ìk äøBz äøacíãà éða ïBL30ì ,äìBëiM äî ïæàä CkL ¦§¨¨¦§§¥¨¨§©¥¨Ÿ¤©¤§¨

ì,ävìîe ìLîa òîLd`eeydae -äìeìkä íãàä úîLpî ¦§Ÿ©§¨¨§¦¨¦¦§©¨¨¨©§¨
,'eëå äðéaäå äîëçäå ïBöøäå âeðòzä çkîmc`ay myke - ¦Ÿ©©©£§¨¨§©¨§¨§©¦¨§

,dlrnl mixne` ep` mb jk 'eke oevxd zeinipt `ed beprzd

,àìôð Lãç ìëN äæéà ìékNî íãàLkL ,Leça äàøpëå§©¦§¤§¤§¤¨¨©§¦¥¤¥¤¨¨¦§¨
Bì ãìBð íéðt-ìk-ìò òâø dúBàa éæà31àìôð âeðòz £©§¨¤©©¨¨¦©©£¦§¨

ììkî ,BìëNad`xn df ixd -äìòî äìòîì àeä âeðòzäL §¦§¦§¨¤©©£§©§¨©§¨
LaìnL ÷ø ,äîëçäå ìëOä úðéçaîbeprzd -úðéçáa ¦§¦©©¥¤§©¨§¨©¤§ª¨¦§¦©

íãàäLëe ,äîëçå ìëN¥¤§¨§¨§¤¨¨¨
,äîëçå ìëOä Lébøî©§¦©¥¤§¨§¨
dðéáîe dâéOnL eðéäc§©§¤©¦¨§¦¨
ïk-íb Léâøî éæà ,áèéä¥¥£©©§¦©¥
Laìîä âeðòzä úðéça§¦©©©£©§ª¨

÷ð ïëìå .äîëçaúàø ©¨§¨§¨¥¦§¥
íìBò" íLa äðéa úðéça§¦©¦¨§¥¨

LBãwä øäfa "àaä32, ©¨©Ÿ©©¨
àéäL"dpia" -úðéça ¤¦§¦©

íò äîëçä úelbúä¦§©©¨§¨¦
,da Laìîä âeðòzä©©£©§ª¨¨
-ïâa íé÷écvä íéâéOnL¤©¦¦©©¦¦§©

íéìékNîe ïãò- ¥¤©§¦¦
,zelkydúeiîéðôa¦§¦¦

àúéøBàc ,äøBzä©¨§©§¨
à÷ôð äîëçî33,dxez - ¥¨§¨¨§¨
,"dnkg"n d`aàúéøBàå§©§¨

éøa-àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨
ãç34:Îyecwde dxez - ©

xac lkd `edÎjexa
cg`35zeinipta oaen ixd ,

dbydd ote`a ,dxezd
dnypd dbiyn my ,ocrÎobayzedn,zewl`d`edy beprz

l"pk zeiniptxe`"a dbyd ixd dl yi - (epiax w"k ztqed) -
wwcfdl gxkdd on ,z`f lawl dzlekia didiy icke ,"seq oi`
sqepay ,owfd epax xiaqi oldl .lirl xaqenk ,zeevnd iyeall
ielibd "lawl" lkezy ick ,dnypl miyeal od zeevny dnl
dbixcnd z` zexagn mb od ,zewl`n dx`dde eifd ly
mday miinybd mixacd mr (xzkd zbixcn) xzeia dpeilrd
xzeia oeilrd z` mixagnd "micenr" od jkae ,devnd ziyrp
zexagn zeevnd jk oky ,ziad ly xzeia oezgzd mr ziad ly

.zeevnd ly miinybd mixacd mr xzkd zbixcn

ïBéìòä ïBöø ,äpäå§¦¥¨¨¤§
àø÷ðå äpëî àeä-Ceøä§ª¤§¦§¨

úîàä éîëç éôa- §¦©§¥¨¡¤

,milaewnøúk" íLa§¥¤¤
ê"øú Báe ,"ïBéìò,620 - ¤§

'eëå øBà éãenò36.xzk - ©¥§
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ë"â ä"á ñ"à øåàá î"ãò äëëå .âåðòú êôéä øòöäù
íééøåçàå úåéðåöéç 'éçá àéä ä"á ïåéìòä ïåöøä ìåëéáë
ïéôåñëã ïéîìòå úåçöçöå 'ä íòåðå ïåéìòä âðò 'éçáì
'úé àåäù ãåçéä úéìëúá íéãçåéî íäù íâä ì"ðä
àìå äéðéî àì å"ç íãàä ïåöøë àìå ãçà åðåöøå
äøåú äøáã ë"ôòà ììë íäéðéá ïåéîã ïéàå äéúö÷î
ìùîá òåîùì äìåëéù äî ïæàä êëùì à"ðá ïåùìë
ïåöøäå âåðòúä çëî äìåìëä íãàä úîùðî äöéìîå
ìéëùî íãàùëù ùåçá äàøðëå 'åëå äðéáäå äîëçäå
ãìåð ô"ëò òâø äúåàá éæà àìôð ùãç ìëù äæéà
äìòîì àåä âåðòúäù ììëî åìëùá àìôð âåðòú åì
'éçáá ùáåìîù ÷ø äîëçäå ìëùä 'éçáî äìòî
åðééäã äîëçå ìëùä ùéâøî íãàäùëå äîëçå ìëù
âåðòúä 'éçá ë"â ùéâøî éæà áèéä äðéáîå äâéùîù
á"äåò íùá äðéá 'éçá úàø÷ð ïëìå äîëçá ùáåìîä
âåðòúä íò äîëçä úåìâúä 'éçá àéäù ÷"äåæá
íéìéëùîå ò"âá íé÷éãöä íéâéùîù äá ùáåìîä
àúééøåàå à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúä úåéîéðôá

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäåéîëç éôá àø÷ðå äðåëî ä"á ïåéìòä ïåöø
ê"øú åáå ïåéìò øúë íùá úîàäøåà éãåîò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

.29:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוספת - התענוג כו' כנ"ל".Ô‡Îמוכרחת·Â‡È¯"דהיינו ה"ט.30.. פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם

.31:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰משא"כ"‰˘‚¯‰‰- כההמשך - לאח"ז 'קבלת ·ÂÚ‰"·באה זה אין - הרגשה שאין זמן וכל
א.32.הנעימות'". קנח, א.33.ח"ב פה, ˘ËÈÏ"‡:34.זח"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"„"Ú שכל ומשכיל כשנולד ונפיק שנולד התענוג

וכו'". ה' נועם ועוד.35.והיא א. כד, פ"ג.36.זח"א ש"ח פרדס
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,j"xz `ixhniba,Leøtzeevn iabl mixacd zernyn dn - ¥
?oeilrd oevx odyäîBç úéáa íéãenò LiL Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¥©¦§¥¨

ìBãb37íLàøå ,õøàa íéávð ,,micenrd ly -øaçî ¨¦¨¦¨¨¤§Ÿ¨§ª¨
,äø÷zamr ziad ly oeilrd z` mixagn micenrdy ixd - ©¦§¨

,ziad ly oezgzdäëk̈¨
ìLî-Cøc-ìò Lnî©¨©¤¤¨¨
,àeä-Ceøa "ïBéìò øúk"¤¤¤§¨
úðéçaî äìòîì àeä§©§¨¦§¦©

,äîëçä úâøãî- ©§¥©©¨§¨
ixd `id "dnkg"e
ly dpeilrde dpey`xd

,zeiniptd zexitqdàeäå§
,"xzk" -lîïBL ¦§

,"úøúBk"iehia - ¤¤
j"pza38,øézëî àeäL¤©§¦
éwîeïéçnä ìò ó ©¦©©Ÿ¦

íäL ,LàøaLoigend - ¤¨Ÿ¤¥
md ,y`xaúBðéça§¦

ïBöøå .úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©§¨
äæoigenn dlrnly - ¤

,c"agâ"éøúa Laìúð- ¦§©¥§©§©
,613'æå äøBzä úBöî¦§©¨§

íaøL ,ïðaøc úBöî¦§§©¨¨¤ª¨
úBöî ïä ílëk§ª¨¥¦§

.úBiNòîlr zeyrpd - ©£¦
,miinyb mipipr ici

"diyr"ixd md "dyrn"e
xzeia dpezgzd dbixcnd

,envr diyrd mleraíâå§©
zeevnd -úBéeìzä©§

øeaãaoze` miniiwny - §¦
cenil enk ,xeaica

oipr xy`n xzei ipgex ixd `ed xeaice ,dnecke xeaica dxezd
,dyrn lyïì àîé÷ àä39ep` miwqet ixd -úîé÷ò"c ¨©§¨¨©£¦©

åéúôN,xeaicd zrya -éåä`ed -íâå ."äNòîzeevnd - §¨¨£¥©£¤§©
ála Bà äáLçna úBéeìzä'd z`xie 'd zad` enk - ©§©©£¨¨©¥

,dneckeäfä íìBòaL éîLbä íãàì äðzð äåönä éøä£¥©¦§¨¦§¨¨¨¨©©§¦¤¨¨©¤
,à÷åc,inyb mler `edy -Bááì úBhäì äøéça ìòa àeäL ©§¨¤©©§¦¨§©§¨

,'eëå áBèì,aeh `ll melyeÎqg e` -äîLpä ïk-ïéàM-äî §§©¤¥¥©§¨¨
éøö ïéà ¯ óeb àìaïä úBönäL ,àöîðå .äæ ìò dúeöì C §Ÿ¥¨¦§©Ÿ¨©¤§¦§¨¤©¦§¥

íéávð ,íéãenòä Bîk ìLî-Cøc-ìòmixagne -íeøî ©¤¤¨¨§¨©¦¦¨¦¥
Bælä õøàä ãò ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä ,úBìònä©©£¨¨¤§¨©¨¨¤©¥

íéãenòä Bîk ìLî-Cøc-ìò ïäå .úéøîçämdy -,ïéìeìç ©¨§¦§¥©¤¤¨¨§¨©¦£¦
,miptan -Bà Bçeø Bà íãàä úîLð ïéLéaìîe ïéôéwnL¤©¦¦©§¦¦¦§©¨¨¨

BLôð,zeevnd iyeala -íéãenò Cøãå ,úBönä íi÷nLk ©§§¤§©¥©¦§§¤¤©¦
elà,zeevnd ly -íeø ãò BlL äîLð-çeø-Lôpä ïéìBò ¥¦©¤¤©§¨¨¤©

,úBìònä,zebixcnde -Leøt .'ä úà íéiçä øBøöa øøöì ©©£¦§Ÿ¦§©©¦¤¥
- zeevn ici lr icedi xywzn zewl` ly dbixcn efi`a -

aìîe úBøeøö úBéäì,øúkä øBàa úBLdpeilrd dbixcnd - ¦§§§ª¨§©¤¤
,zelylzyd xcq ly xzeia,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä¨¨¤§¨

eìëeé äæ Leáì éãé-ìòå§©§¥§¤§
"'ä íòð"a úBæçì©£§Ÿ©
äìòîlL "úBçöçö"å§©§¨¤§©§¨

úìònîzbixcne - ¦©£©
Búeiîéðt ïäå ,øúkä- ©¤¤§¥§¦¦

zeinipt ,xzkd xe` ly
ixnbl dlrnl `id xzkd

,zelylzyd xcqnìò©
íâäå) .ìLî-Cøc¤¤¨¨©£©
øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥
úeiîéðt ïä úBönäL¤©¦§¥§¦¦
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø̈¨¤§¨
mixne` ep` o`k eli`e -
,xzkd zeipevign ody

,oevxd zeipevigäpä¦¥
úàæ úòãeîreci - ©©Ÿ

,xacd,ïç éòãBéì- §§¥¥
gdnkpznkg) dxzq

(dlawdúBðéça éeaø¦§¦
ìëa LiL úBâøãîe©§¥¤¥§¨
äâøãîe äðéça§¦¨©§¥¨
änk ,äMã÷ä úBâøãnî¦©§¥©§ª¨©¨
"íéðt" úBðéça§¦¨¦

,"íéðô"ìzeinipt - §¨¦
dpiga iably - zeiniptl
`id dipyd dpigad ,zg`

xzei cer,'eke zeinipt
"íéøBçà" úBðéça änëå§©¨§¦£©¦

,"íéøBçà"ìxy`n "miixeg`" xzei `id zg` dpigay - ©£©¦
,"miixeg`" z`xwp dpiga dze` mby zexnl ,dipydõ÷ ïéàì§¥¥

.('eëådzece` ,oeilrd oevx zeinipt zpiga iably ,ixd - §
mewnay zexnl ,cala "zeipevig" zeevn ze`xwp ,o`k xaecn
"zeinipt" ze`xwp od ,zxg` dpigal d`eeyda xaecn ea ,xg`
(620) j"xz od zeevny ,xn` ixd ,miptÎ lkÎlr .oeilrd oevxd
xn`y dnl m`ez df cvik ,dxe`kl ."xzk" ly xe` icenr
,oze` zebviin zeevndy miyeald (613) b"ixz zece` df iptl
opaxc zeevn 'fy oldl owfd epax xiaqi ?ytpd zegek b"ixzl
zeaygp `l` ,onvrl zeevn opi` (j"xz xtqn zenilynd)
`ed okle ,ze`a od odny (`ziixe`c) dxezd zeevnn wlgk

xz md ytpl miyealdy ,xne`zeevnd b"ixzn) (613) b"i
.ytpd zegek b"ixz yialdl (opaxc zeevnd mb zellkp oday

:owfd epax oeylaeúBöî úBáLçð ïðéà ïðaøc úBöî 'æ ,äpäå§¦¥¦§§©¨¨¥¨¤¡¨¦§
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ùã÷ä úøâà
äîåç úéáá íéãåîò ùéù åîë ìùî êøã 'éô .'åëå

øáåçî íùàøå õøàá íéáöð ìåãâùîî äëë .äø÷úá
úâøãî 'éçáî äìòîì àåä ä"á ïåéìò øúë î"ãò

úøúåë ïåùìî àåäå äîëçäé÷îå øéúëî àåäùìò ó
ùáìúð äæ ïåöøå ã"áç 'éçá íäù ùàøáù ïéçåîä

äøåúä úåöî â"éøúáíìåëë íáåøù ïðáøã úåöî 'æå
ì"éé÷ àä øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî úåöî ïä

úîé÷òãäáùçîá úåéåìúä íâå äùòî éåä åéúôù
æ"äåòáù éîùâä íãàì äðúéð äåöîä éøä áìá åà

à÷åã.'åëå áåèì åááì úåèäì äøéçá ìòá àåäù
àöîðå .æ"ò äúåöì ö"à óåâ àìá äîùðä ë"àùî
úåìòîä íåøî íéáöð íéãåîòä åîë î"ãò ïä úåöîäù

åæìä õøàä ãò ä"á ïåéìòä ïåöø àåäïäå úéøîåçä
úîùð ïéùéáìîå ïéôé÷îù ïéìåìç íéãåîòä åîë î"ãò

åùôð åà åçåø åà íãàäêøãå úåöîä íéé÷îùë
øåøöì úåìòîä íåø ãò åìù ï"øðä ïéìåò åìà íéãåîò

úà íééçä øåøöáúåùáåìîå úåøåøö úåéäì 'éô .'ä
åìëåé äæ ùåáì é"òå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä øúëä øåàá
øúëä úìòîî äìòîìù úåçöçöå 'ä íòåðá úåæçì

à"îá øàáúðù íâäå) î"ãò åúåéîéðô ïäåúåöîäù
ç"éì úàæ úòãåî äðä ä"á ïåéìòä ïåöø úåéîéðô ïä

ìëá ùéù úåâøãîå 'éçá éåáéøúåâøãîî äâøãîå 'éçá
íééøåçà 'éçá äîëå íéðôì íéðô 'éçá äîë äùåã÷ä

ïéàì íééøåçàìïðéà ïðáøã úåöî 'æ äðäå .('åëå õ÷
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סט היום יום . . . 

ה'תש"ד טז חשוןיום ראשון

חומש: ח"ש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: כח. למה . . . מטה מנוגה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או 
במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, 
אלא היא גם פרועה לשמצה . . . ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא 
די ּפוסטקייט פון קָאּפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום 

למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

ּדֹות,  ּמִ ּבַ אֹו  ֶכל  ּשֵׂ ּבַ רּות  ׁשֵ ָלּה  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּדֹות.  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵרת  ּוְמׁשָ ְלבּוׁש  ִהיא  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ
רּוָעה  ם ּפְ א ִהיא ּגַ ְכִנית, ֶאּלָ ֵאיָנּה ּתָ ָתּה לֹא ְלַבד ׁשֶ ֻעּלָ ָתּה ַלֲחׁשֹב ּוְלַהְרֵהר, ֲאָבל ּפְ ֻעּלָ ם ָאז ּפֹוֶעֶלת ּפְ ּגַ
ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ָהרֹאׁש,  ל  ׁשֶ ָהֵריָקנּות  הּוא  ָרעֹות  אֹו  ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ִסּבַ י  ּכִ ּוְמֹבָאר  ְמָצה...  ְלׁשִ

ׁש. ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ טּות ְוֶהֶבל ׁשֶ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵרת ְוֵאין ָמקֹום ְלַמֲחׁשָ ׁשָ ָבה ַמה ּלְ ֲחׁשָ ָעסּוק ָאז ֵיׁש ְלַהּמַ

ה'תש"דיז חשוןיום שני

חומש: חיי שרה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה מודעת . . . חטאת וכו'.

מ'דארף היטען דעם זמן, מ'דארף מקבל זיין עולה של תורה. יעדער זמן, יעדער 
טָאג ווָאס גייט אוועק, איז דאס ניט נָאר א טָאג נָאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען 
כמאמר )ירושלמי ברכות פ"א ה"א( יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה 
כו'. דער טַאטע הָאט געזָאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טָאג און אווינטערדיגע 

נַאכט איז א יאהר.

ַרק  לֹא  ֶזה  ֲהֵרי  חֹוֵלף,  ׁשֶ יֹום  ל  ּכָ ְזַמן,  ל  ּכָ ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ּה  ֻעּלָ ל  ְלַקּבֵ ָצִריְך  ַמן,  ַהּזְ ַעל  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 
ֶרק א' ֲהָלָכה א'( "יֹום ִנְכָנס ְויֹום  ָרכֹות ּפֶ ְלִמי ּבְ ַמֲאָמר )ְירּוׁשַ ִמים חֹוְלִפים ּכְ ים. ַהּיָ ַחּיִ א ִעְנָין ּבַ יֹום, ֶאּלָ
ֵקן: יֹום ֵקיִצי  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[ ָאַמר  א ]ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ַאּבָ ָנה כּו'".  ׁשָ ִנְכָנס כּו' ֹחֶדׁש כּו'  ת  ּבָ ׁשַ יֹוֵצא 

ָנה. י – זֹוִהי ׁשָ ְוַלְיָלה ָחְרּפִ

ה'תש"דיח חשוןיום שלישי

חומש: חיי שרה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כט. אשת . . . קמט ורכ"ט.

ֵיׁש  ָעה",  ָאְמרּו ַרַז"ל ָיָפה ׁשָ ֶ ּשׁ ְתִחיל "ְלָהִבין ַמה  ּבּור ַהּמַ ּדִ ָרה סֹוף  י ׂשָ ַחּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ "תֹוָרה אֹור"  ּבְ
ן ַמה  ִחיַנת ִאיָסר, ְוַעּיֵ ו... ַהְינּו ּבְ ּטּול )ֲאָבל ַעְכׁשָ ְבִחיַנת ּבִ פּוס. ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִיְהֶיה ּבִ ָטעּות ַהּדְ
ְכִלית  ל ָעְלִמין, ֲאָבל ּתַ ִחיַנת ֵחֶפץ, ּוְכִתיב הֹודֹו... ּתֹוְך ּכָ הּוא ּבְ ֶפן( ׁשֶ ֵפרּוׁש ֹאְסִרי ַלּגֶ ן ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּיִ ֶ ּשׁ

ָנה". ּוָ ַהּכַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . ע

ה'תש"דיט חשוןיום רביעי

חומש: חיי שרה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה אור . . . 298 חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז  שמע ישראל, שמע ר"ת שאו מרום עיניכם, 
ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה 

גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.

ָמרֹום  אּו  "ׂשְ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ַמע"  "ׁשְ ָרֵאל",  ִיׂשְ ַמע  "ׁשְ ִהיא  ֲחִסידּות  ִליִחידּות:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַמֲעֶנה 
ֶכל. ְוֶזה  יַע ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֵׂ , ְלַהּגִ ֹבּהַ ֹבּהַ ְויֹוֵתר ּגָ ַמִים', 'ָמרֹום' הּוא ּגָ ֵעיֵניֶכם", ְואֹוֵמר 'ָמרֹום' ְולֹא 'ׁשָ

ה". אֹוֵמר "ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ֶכל, ּוְכמֹו ׁשֶ ּשֵׂ ּגּוָפא ַלֲהִבינֹו ּבַ

ה'תש"דכ חשוןיום חמישי

חומש: חיי שרה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה רצון . . . קן האדם.

יום הולדת את אדמו"ר מהורש"ב נ"ע - שנת כתר"א - כלשון הצ"צ. נקרא ע"ש 
אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ.

בכל שנה ביום הולדתו הי' אאמו"ר אומר דא"ח, אלא שהי' בחשאי, מלבד כשאירע 
בש"ק. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין, אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני 
קושט סלה. כשסיים אמר לי: ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השי"ת לך מתנה 
שתאמר חסידות ביום הולדת שלך, אלא שיהי' בחסד וברחמים. - הָאט עס געדויערט 

זיבען יָאהר.

ִנְקָרא  ַמח ֶצֶדק".  ְלׁשֹון ַה"ּצֶ ּכִ ְתָר"א –  ּכִ ַנת  ׁשְ ָמתֹו־ֵעֶדן –  ִנׁשְ "ּב  ֶדת ֶאת ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרׁשַ ֻהּלֶ יֹום 
ַמח ֶצֶדק". ל ַה"ּצֶ ם ָאִביו ׁשֶ ם ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַוֲחִצי ׁשֵ ַעל ׁשֵ

ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ  =[ "ּב[ אֹוֵמר דַא"ח  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ְדּתֹו  ֻהּלַ יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ ת־ֹקֶדׁש.  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵאַרע  ׁשֶ ּכְ ַבד  ִמּלְ אי,  ֲחׁשָ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֲחִסידּות[, 

יֹום  ּבְ ִלי:  ָאַמר  ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ ֶסָלה".  ט  ֹקשֶׁ ֵני  ִמּפְ ְלִהְתנֹוֵסס  ס  ּנֵ יֵרֶאיָך  ּלִ "ָנַתּתָ  ַמֲאָמר  ָאַמר  ה[  ַהּזֶ עֹוָלם  ]=ּבָ

א  ֶאּלָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֶדת  ֻהּלֶ יֹום  ּבְ ֲחִסידּות  ּתֹאַמר  ׁשֶ ָנה  ַמּתָ ְלָך  ֵרְך  ה'־ִיְתּבָ ן  ִיּתֵ ֲחִסידּות.  לֹוַמר  ָצִריְך  ֶדת  ֻהּלֶ
ה[. ֻאּלָ ֲאָסר ְוַהּגְ ַנת ַהּמַ ַנת תרפ"ז – ׁשְ ִנים ]ַעד ׁשְ ַבע ׁשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ֶזה ָאַרְך ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"ד כא חשוןיום ששי

חומש: חיי שרה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וז"ש . . . 300 באריכות ע"ש.

ְצֹות  ֹפַעל ַהּמִ ֲעבֹוָדה ּבְ ֵניֶהם ַיַחד ּבַ ב, ּוׁשְ ת ַהּלֵ ׁשַ ַהְרּגָ ַגת ַהּמַֹח ּבְ ִביָאה ַהּשָׂ ה ִהיא ַהּמְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
ַמִים ְוִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות. ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



עי היום יום . . . 

ה'תש"דכב חשוןשבת

חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . ב"ה כנ"ל.

ְלֵהי ַקִיץ  ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְהיֹותֹו ׁשָ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ַמע ַרּבֵ ָ ּשׁ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ׁשֶ ּגִ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּמַ
ַסח תקכ"ה: תקכ"ד ַעד ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ

ֱאָצִלים  ם ִמּנֶ ר ּגַ הּוא ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ָאֹנִכי, ׁשֶ ָראִתי". "ָאֹנִכי" ִמי ׁשֶ יִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ "ָאֹנִכי ָעׂשִ
ְבָרִאים,  ַהּנִ ְוִלְברֹא  ֱאָצִלים  ַהּנֶ ְלַהֲאִציל  ִצְמצּוִמים  ה  ַכּמָ ּבְ ֵרְך  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  יׁש  ִהְלּבִ ֶעְליֹוִנים,  ַהּיֹוֵתר 
יִתי ֶאֶרץ"  עּור, "ָעׂשִ ר, ּוְבִצְמצּוִמים ַעד ֵאין ׁשִ ים ַמְלָאִכים ְועֹוָלמֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ָרִפים ַחּיֹות ְואֹוַפּנִ ׂשְ
ְרָי"ג  ּתַ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ּוָבָראִתי  ַהִהְתַהּוּות,  ְכִלית  ּתַ הּוא  ָהָאָדם  ָראִתי",  ּבָ ָעֶליָה  "ְוָאָדם  ִמית.  ׁשְ ַהּגַ זּו  ַהּלֵ
ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני  ִהיר, "ָאְמָרה ִמּדַ ם ֵסֶפר ַהּבָ ׁשֵ ס' ּבְ ְרּדֵ 'ּפַ תּוב[ ּבַ ּכָ ְכִלית ָהָאָדם, ְוִכְדִאיָתא ]ּוְכִפי ׁשֶ הּוא ּתַ
י,  ֲאִני ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתִ י  ָאֶרץ, לֹא ֻהְצַרְכּתִ ּבָ ל עֹוָלם, ִמיֵמי ֱהיֹות ַאְבָרם  ִרּבֹונֹו ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ּבְ ְועֹוֵסק  ּגּוף,  ּבַ ָמה  ְנׁשָ הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  י  ּכִ ְמקֹוִמי".  ּבִ ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ עֹוֵמד  ַאְבָרם  ֲהֵרי  ׁשֶ
ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ י  ְלַגּבֵ ּוְבַמְדֵרָגה  ַמֲעָלה  ּבְ ְלַמְעָלה  הּוא  ְחּתֹון,  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֵרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְלַפְרֵסם 
ר  ֲאִצילּות, ֲאׁשֶ ת ַהֶחֶסד ּדַ רּוְך הּוא", הּוא ִקְנַאת ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני ַהּקָ ֲאִצילּות. ְו"ָאְמָרה ִמּדַ ּדַ

לֹום. ָ ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָעָליו־ַהּשׁ ִקְנָאה ּבַ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zekn(iriax meil)

ìMî.ät ìò äåìnä ãçàå øèLa äåìnä ãçà ,íBé íéL ¦§Ÿ¦¤¨©©§¤¦§¨§¤¨©©§¤©¤
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:ze`eewn ipica wqerd dcedi ax xn`y sqep oic d`ian `xnbd

ìL ,áø øîà äãeäé áø øîàåïébeì úLlyíéîmiae`yïëBúì ìôpL §¨©©§¨¨©©§Ÿ¤¦©¦¤¨©§¨
áBèøB÷[c`n dphw dcin-]å ,ïéé ìLdyrp jk ici lrïäéàøî §¤©¦§©§¥¤

äàøîkdeìôðå ,ïééel` oibel zyely,eäeìñt àì ,äå÷nìxg`n §©§¥©¦§¨§©¦§¤Ÿ§¨
mda yiyk `l` dewnd z` milqet miae`y min oi`y xaeq axy
mpi`e oiik mipecip oii d`xn mdl yiy el` min j` ,min d`xn

.milqet
é÷úîdì ó[jk lr dywd-],àðäk áømilqet el` min oi` recn ©§¦¨©©£¨

,dewnd z`òáö éîì äæ ïéa äî éëåz` iravd ugex mday min - §¦©¥¤§¥¤©
,rav d`xnk `l` min d`xnk mdi`xn oi` el` min s`y ,eici

,dewnd z` milqet md mewn lkneïðúczkqna epipy jk ixdy - ¦§©
ze`eewn(b"n f"t),îBà éñBé éaøäå÷nä úà ïéìñBt òáö éî ,ø ©¦¥¥¥¤©§¦¤©¦§¤

ìLa,ïébeì úLmd ,dewnl rav in oibel zyely eltp m`y ,epiidc ¦§Ÿ¤¦
.eze` milqet
àáø déì øîàmda ltpy minl rav in zencl oi` ,`pdk axl ¨©¥¨¨

c meyn ,oii aehxewéøwî àòáöc àiî íúäin' mya mi`xwp md - ¨¨©¨§¦§¨¦§¥
z` md milqet jkitle ,mdilr 'min' my yiy `vnpe ,'rav¥

,minkg ixacn dewndéøwî àâéæî àøîç àëämin iabl o`k j` - ¨¨©§¨§¦¨¦§¥
my oi`e ,'befn oii' mya mi`xwp md oii ly aehxew mda ltpy¥¥

.dewnd z` milqet md oi` jkitle ,mdilr 'min'
:`xnbd dywnàéiç éaø éðúäåday ,`ziixa `iig iax dpy ixde - §¨¨¥©¦¦¨

oii ly aehxew mkezl ltpy miae`y min oibel zyelyy xn`p
,dewnl eltpeäå÷nä úà eãéøBäixack `lye ,leqtl exiykdn ¦¤©¦§¤

.dfa xiyknd ax
:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,àáø øîà`ziixadn zeywdl oi` - ¨©¨¨¨©§¨

,mi`pz ea ewlgp df oicy xg`n ,ax ixac lràäax ixac - ¨
zhiya exn`p,éøeð ïa ïðçBé éaød`xn xg` jlil yiy xaeqd ©¦¨¨¤¦

yi ixdy ,dewnd milqet el` oibel zyely oi` jkitle ,mind
,oii d`xn mdlàäz` milqet el` miny zxaeqd `ziixad - ¨
zhiyk ,dewndïðaø`le xeriyd xg` jlil yiy mixaeqd ,`id ©¨¨

min mibel dyely ly xeriy o`k yiy xg`ne ,d`xnd xg`
.dewnd z` milqet md ixd miae`y

ixep oa opgei iax ewlgp day dpynd z` `xnbd d`ian dzre
.opaxeïðúcze`eewn zkqna(d"n f"t),ìLíéî ïébeì úLmiae`y ¦§©§Ÿ¤¦©¦
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v"ndqeעב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  חשון ט"ז ראשון יום כלי'? 'תיקון מהו

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰àeäL øác äNBòä ìëå§¨¨¤¨¨¤
?ãöék .áiçå ,Léhta äkî úãìBz äæ éøä ¯ äëàìî øîb§©§¨¨£¥¤¤¤©¤©©¦§©¨¥©
äkî úãìBz äæ éøä ...äøeö éìëa øväå ,úéëeëæ éìëa çtðîä©§©¥©¦§¦§¦§©¨¦§¦¨£¥¤¤¤©¤

.áiçå ,Léhta©©¦§©¨
אדה "ז ערוך ' ב 'שולחן  להלכה  הובא  ס"ה)וכן שב "כל (סי' ,

גמר הרי ותיקונו , הכלי עשיית  גמר  שהוא  דבר שום  העושה 

העושה כל וכן בפטיש ... מכה  תולדת  והוא  למלאכה  נחשב זה

וחייב". למלאכה נחשב  זה תיקון  הרי  לכלי, תיקון איזה

חינוך': ה 'מנחת ומחדש 

התיקון כאשר  רק  בפטיש ' 'מכה  תולדת  הוא  כלי תיקון

העולם ' 'דרך תיקונו)הוא  קודם בכלי שימוש גמור(שאין כלי  אבל  ,

שמצד dxezdומתוקן  ipicבו שיפעל  עד בו  להשתמש  אסור 

להטבילו שאסור טמא  כלי  כמו השימוש , את  שתתיר  פעולה

כלי " כמתקן שהוא  "מפני ה"ח)בשבת  פכ"ג מילה(להלן או ,

התורה אותה  שהתירה  (שאילולא  השמיני בשבת  'וביום (שנאמר

גברא'ימול...') 'תיקון שנחשב משום  נאסר  א)היה  קו, -(שבת (

כי בפטיש , מכה משום  להתחייב  'תיקון ' נחשבים  אינם

כ'דרך  הנעשה  לתיקון רק  מתאימה  מלאכה ' 'גמר  ההגדרה 

תולדת אינו עליו נצטוו ישראל  שבני 'תיקון' אבל  העולם',

בפטיש . מכה 

"מפני מדרבנן  רק נאסרה בשבת טמאים  כלים [והטבלת 

כלי"]owznkשהוא 

שהגמרא  שם)ואף כי(שבת 'תיקון ' נחשבת שמילה נוקטת

שיש היא הכוונה - כלי" לתקן לי  מה  מילה לתקן  לי "מה

המל את התורה)לחייב  התירה נחשב(אילולא ואינו  חובל  משום 

מחשבת)כ 'מקלקל ' מלאכת שאינה משום לבני(הפטור סוף סוף  כי

בפטיש . מכה  כתולדת  להגדירה  ואין 'תיקון ' זהו ישראל

הרמב"ם  כתב  ה"ה),והנה , פ"ח לולב ענביו(הל' שהיו הדס 

אותן ממעטין ואין כשר  מיעטן, ואם  פסול, מעליו מרובות 

שהוא  לפי  טוב  ה 'מרדכי'owznkביום וכתב  רמז . פ"ג (סוכה

תיקוןתשמז) הוא  ההדס ענבי שתלישת  אף  devnכי jxevl–

התורה  מן בפטיש)איסורו  מכה !(תולדת

'הדר ' אינו  כי  פסול  מרובים  שענביו  הדס  לבאר: ויש 

תיקון זה  הרי כן ואם  'הדר', הדס  נעשה ענביו וכשממעט 

העולם '. כ'דרך

ה'תשע"ח  חשון י"ז שני יום אחד? בכלי מנות משלוח לשלוח אפשר האם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰äàìî àéäL ät÷ª¨¤¦§¥¨
Bæ úeLøì Bæ úeLøî daø àéöBäå ,ìcøç äàìî elôà ,íéöôç£¨¦£¦§¥¨©§¨§¦ª¨¥§¦§
éìkäL .äæì äîBcä ìk ïëå .ätwä ìk úà àéöBiL ãò ,øeèt ¯¨©¤¦¤¨©ª¨§¥¨©¤¨¤¤©§¦

.ãçà õôçk Ba LiL ìk íéNî¥¦¨¤¥§¥¤¤¨
לשמה ' 'תורה  בשו "ת חידש  זו הלכה קפט)לפי  כי(סי'

בכלי המונחים  מינים  כמה  ובו  לחברו מנות  משלוח הנותן

אל  חובתו , ידי יוצא  אינו  בשניאחד, מנות  שתי לתת  יש  א 

מרשות חפצים  מלאה  קופה  שהמוציא כמו  נפרדים . כלים 

שחלק למרות  כולה , את  שיוציא עד חייב  אינו לרשות 

משים 'שהכלי כיון במילואם, יצאו בה  המונחים  מהחפצים 

נמצא עדיין  מהחפץ  חלק  וכאילו  אחד' כחפץ  בו  שיש  מה  כל 

הקודמת . ברשות 

חובתו יוצא אדם  שאין כיון  מנות, משלוח לגבי הדין והוא 

הכל  כי יצא , לא אחד בכלי  הכל הניח אם  מנות, בשתי אלא

אחת . כמנה נחשב

את מניחים לכתחילה אף  אלא  כן אינו  הפשוט המנהג  אך

כי זו, מהלכה  הראיה את לדחות  ויש  אחד . בכלי המנות  שתי

החפץ של גמור  ניתוק  צריך בשבת  הוצאה  על להתחייב  כדי 

לשאר כמחובר  נחשב  הוא  הכלי ידי ועל הקודמת מהרשות

משלוח  דין  אך הקודמת , ברשות  עדיין הנמצאים  החפצים

אינו ביניהם  וה 'חיבור' מנות  שתי יהיו  שבפועל הוא  מנות 

גורע .

לדעת שאף  תבשילין , עירובי  מדין  לכך ראיה להביא ויש 

שמאי ב)בית  טו, לערב(ביצה ניתן  תבשילים , שני המצריכים 

מינים שני  שאפילו הרי ביצה, עם  המטוגן  דג  ידי  על

מונחים רק כאשר  וכלֿשכן כשניים , נחשבים  ממש  מחוברים 

אחד  רצו)בכלי  ע' פורים תודה .(שלמי

שהכלי כאן  שפסק עצמו  הרמב "ם  מדברי  להוכיח יש  וכן

בהלכות פסק  ומכלֿמקום  אחד , כחפץ  שבתוכו כל את  מחשיב 

ה"ב)ביכורים  בתוך (פ"ג לירושלים  הביכורים  את  הכניס  שאם 

מתחייב זר אין  בחוץ , נמצאים עדיין שבו מהפירות  וחלק  כלי 

לפנים , שנכנסו  אותם  על רק  אלא  שבחוץ  הפירות  אכילת  על 

אחד  כל על  דנים  אלא  אחד כדבר הכל  את  רואים  שאין  הרי 

עצמו רל)בפני ע' פורים – נתן .(מאורות

ה'תשע"ח  חשון י"ח שלישי יום בשבת  בים רחיצה

:·Î ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰,íia õçøì ãøBiä©¥¦§Ÿ©¨
òaøà åéìòL íéî øéáòé ànL ,Bîöò ábðî ¯ äìBò àeäLk§¤¤§©¥©§¤¨©£¦©¦¤¨¨©§©

.úéìîøëa úBnà©§©§§¦
מגדים ' ה 'פרי סק"ב)וכתב  משב"ז שכו, סי' הים(א"ח בתוך גם :

מגופו וחלק  העמוקים  מהמים  יוצא  האדם כאשר  הנהר, או

נושא כשהוא אמות  ארבע  הים  בתוך ילך אל המים, מעל יוצא

גם כי אמות, מארבע  פחות פחות  ילך  אלא  שעליו המים  את 

ככרמלית . דינם  והנהר  הים 

לדוד' ב 'תהלה  סקי"ב)וכתב  שם :(א"ח

ה 'טור ' רא):כתב  סי' במקוה(יו"ד שטבלו אנשים  שיששני
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סאה ארבעים  לאבו  אבל  הטבילה  לו  עלתה  הראשון בדיוק ,

סאה)השני מארבעים המים חסרו רגלי(כי בעוד  השני  טבל  אם אלא  ,

גוף שעל  המים כל נחשבים  שאז במים, נוגעים  הראשון

למקוה  כמחוברים אחית')הראשון  ('גוד

בים נמצא  האדם  כאשר כאן, גם  לומר יש  אולי זה  ולפי 

העליון גופו חלק  שעל המים  גם  מהמים, יצא  שלא  זמן  כל -

ארבע המים  את  כנושא נחשב  ומדוע  הים , למי  מחוברים 

אמות ?

הנ"ל  בדין כתב שהרי  כן , סובר אינו עצמו הרמב "ם  אך

מדויק) ששיעורו במקוה אנשים שני של (טבילת שרגליו פי על  "אף

שהרי בטומאתו, והשני  טהור  הראשון – במים נוגעות  ראשון

סאה " מארבעים  המים  הי"ב)חסרו פ"ח מקוואות והדברים(הל' .

חייב בשבת  בים  שהטובל מגדים' ה'פרי  לשיטת  תואמים 

המים . בתוך בעודו  גם העליון  גופו  חלק  שעל  המים  את לנגב

אחרות הלכתיות  בעיות  שיש  אחרונים  כתבו [אמנם ,

שלא אלו במדינות המנהג נתפשט "ולכן  ובנהר  בים  ברחיצה 

בדבר איסור  שאין פי  על אף בצונן , אפילו בשבת כלל  לרחוץ

הדין " ס"ו)מן  שכו סי' אדה"ז .](ש"ע

הטור  ס"ז)וכתב  שם ובש"ע שכו, סי' בנהר(א"ח שהרוחץ אף  :

עליו ישארו שלא  כדי המים  מן  כשעולה  היטב להתנגב  צריך

במטר "ההולך – בכרמלית  אמות  ארבע  ויטלטלם  המים 

הרבים) וביאר(ברשות שרי". – לבושו ועל עליו יורד ומטר  ,

יוסף ' רבים .(שם)ה'בית  מים  גופו על יש  הרחצה  מן  שהעולה 

"ואין מועטים  בגדיו שעל  המים  הרבים, ברשות  ההולך אך

בזה גזרו לא  – בהן  שיתחייב המים  הוצאת שיעור  בהם  מצוי

הוצאה " כדרך שלא  כג)שהוא ס"ק שם ברורה .(משנה

ה'תשע"ח  חשון י"ט רביעי יום כצעיף? נחשבת מגבת האם

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úìt÷î úélèa àöBiä©¥§©¦§ª¤¤
.Bôúk ìòL øãeña àeä àöBé ìáà .áiç ,Bôúk ìò úçpîeª©©©§¥©¨£¨¥§¨¤©§¥

מגבת עם  בשבת  לצאת  מותר  עירוב בו  שאין  במקום  האם 

צווארו ? על כרוכה 

הלבישה בדרך שלא  בבגד לצאת  שאסור  מבואר  זו בהלכה 

אין כי כתפו על מקופלת בטלית לצאת  אין ולכן  לו  המיוחדת 

כרוכה במגבת  לצאת  גם  אסור לכאורה  זה ולפי  בכך, הדרך

בכך. דרכה  אין  שהרי  כצעיף , צווארו  על

ערוך' ב 'שולחן  נפסק  לה)אמנם  שא, לצאת(סי' שמותר

וכסתות)בלבדים  ככרים המשמשים אינם(בדים והרי  לבישה , בדרך

כלל! לכך  מיועדים 

בו לצאת היתר אין  מלבוש  שהוא דבר כל  כי מכך ונראה 

אחר , בגד של  מלבוש  כדרך  שלובשו  אף  לבישתו , כדרך שלא

להוציאה היתר  אין גופו  את  בה לעטוף  שהדרך טלית  כגון

זה דבר  ללבוש  הדרך אין כאשר  אך סודר, בצורת כתפיו על 

עליו חל מעתה הרי מלבוש , בתור  בו להשתמש  ורצונו כלל

לצאת מותר  ולכן  אותו. ייעד שלכך  באופן מלבוש  דין 

עצמם . משל מלבוש  צורת  להם  ואין  מאחר בלבדים,

לה שאין מאחר  כי כתפיו, על מגבת לכרוך מותר  זה  ולפי 

קובע הוא  כתפיו  על  כורכה  כאשר  הרי כשלעצמה , מלבוש  שם 

הוצאתה  דרך  וזו כצעיף לבישתה  צורת  את  ('מילתא בכך

ו) סי' או"ח .דשכיחא'

כי בצעיף , גם  למגבת  בנוסף  להתעטף  אין  כי שכתבו  ויש 

שכתבו ויש  כצעיף . להחשיבה  אפשר  ואי מיותרת המגבת  אז

זה אין צעיף , לכרוך אדם בני דרך  אין כאשר  הקיץ, בימי  כי

כלבוש  294)נחשב הערה שא סי' תשובות פסקי .(ראה

ה'תשע"ח  חשון כ' חמישי יום במקדש' שבות 'אין

:ÊÎ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰éab ìò äièø ïéçépîe©¦¦§¦¨©©¥
.úeáL øeqà ïéàL ,Lc÷na älçzëì äknä©©¨§©§¦¨©¦§¨¤¥¦§

רטיה  בשבת  להניח אסרו מרוחה)חכמים  משחה ועליה (תחבושת

בשבת רטיה  הממרח כי ימרח, שמא מחשש  מכה גבי  על

להחזיר במקדש  לכהן התירו  ֿ מקום ומכל ממחק . משום  חייב

ידו בין תחצוץ  שלא (כדי עבודה  לצורך שהסיר  רטיה 

ולא מלהסירה  יימנע להחזירה , לו יתירו לא  אם  כי  לעבודה ),

עבודתו שם)יעבוד  ורש"י ב. יא, .(ביצה

יו"ט' ה 'תוספות  מי"ג)והקשה  פ"י :(עירובין

הרטיה(שם)בגמרא את  שהסיר  לכהן רק שהתירו  מבואר

dcear jxevlאסור עבודה  לצורך שלא  הסיר אם אבל ,

כי במקדש ', שבות  ש 'אין משום  זה שאין ומשמע  להחזירה ,

הרטיה את  הסיר אם גם במקדש  זאת  להתיר  צריך היה  כן אם 

ל  ההיתרשלא  שטעם כאן הרמב"ם  כתב  ומדוע  עבודה . צורך 

ולפי במקדש ", שבות איסור  "שאין  הוא  במקדש  רטיה  להניח

משמעות היפך לו, מותר יהא  עובד שאינו כהן גם  זה

הגמרא ?

ה 'צל"ח' קמ"ל)ומבאר  ד"ה שם :(ביצה

בשבת מכה  גבי  על  רטיה הנחת  של – זו  הלכה  נשנית  כך

במשנה  – א)במקדש  קב, אבל (עירובין במקדש , רטיה "מחזירין :

במדינה  למקדש)לא הוא(מחוץ ההיתר  אם  השאלה : ונשאלת  ."

מדוע מלעבוד, ימנע  שלא  כדי במקדש , שעובד לכהן  רק

מותר במקדש  אף הרי  למדינה , מקדש  בין  המשנה  מחלקת 

נראה מכאן אלא  העבודה , לצורך רק  הרטיה  את  להחזיר 

הרטיה את  כשהסיר  וגם מוחלט, הוא  האיסור  שבמדינה 

המקדש מן יצא  שכבר  לאחר  להחזירה  ורוצה  עבודה  לצורך 

א . התנאים : שני כשמתקיימים  רק  הוא  ההיתר  כי  אסור, –

במקדש '. שבות  'אין כי במקדש , ב . העבודה . לצורך

הם במקדש ', שבות  'שאין ההיתר בטעם  הרמב"ם  ודברי

בשבת , רטיה להחזיר הותר  במקדש  שרק המשנה  כדברי

אך  מעבודה, ימנע  שלא הטעם  בצירוף הוא  ההיתר ואמנם,

במקדש '. שבות  'אין כי הוא  העיקרי הטעם 
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ה'תשע"ח  חשון כ"א שישי יום מצוה  לצורך מוקצה טלטול

:‚È - ·È ˙ÂÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íéîëç eøñà̈§£¨¦
eøñàå ...ìça äNBò àeäL Cøãk ,úaLa íéøác úö÷î ìèìèì§©§¥¦§¨§¨¦§©¨§¤¤¤¤§Ÿ§¨§

éøvä íéìk àlà ìèìèé àlL.ïäì 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 ,

ֿ מקום מכל  התורה ... מן  הוא  חמץ ... וביעור  סופרים , מדברי

כח  שיש  תעשה , ולא  עשה  במקום דבריהם  העמידו חכמים 

תעשה " ואל בשב התורה  מן דבר  לעקור חכמים  (ש"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 לקחתבפירוש 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 .(ש"ע

של  ערבה  או לולב  לטלטל אין - לולב  במצוות גם  וכך 

ביו"ט)מוקצה  שנתלשו "אפילו(כגון לולב  נטילת מצות  לקיים  כדי 

במקום "ואפילו  מוקצה שהיא  כיון בה ", לצאת  אחרת לו אין 

אסרו " תרנה)מצוה  סי' א"ח אברהם .(מגן

לקיים מוכן  עפר לו אין אם  טוב ביום  לשחוט  אסור  והנה ,

הדם  כיסוי  סי"ד),מצות  תצח סי' לו(א"ח מותר  ושחט עבר  ואם

כיסוי שמצות  "מפני מוקצה  והוא מוכן  שאינו  בעפר  לכסות

אלא שאינו  מוקצה  טלטול  איסור דוחה  התורה  מן  שהיא 

ועוד מדבריהם " ע"א ח ביצה תוס' ע "פ סל"א, תצח סי' אדה"ז (שו"ע

.ראשונים)

מכל  הדם  כיסוי  מצוות  נשתנתה מה  המלך ': ה'שער  ותמה

מוקצה ? איסור  שדוחה  לעיל האמורות  המצוות 

ותירץ :

ביד  כח יש  כי מוקצה  טלטול התירו לא המצוות בשאר 

התורה  מן  דבר  לעקור dyrz'חכמים l`e ay'aבכיסוי אבל  ,

שלא נאמר  אם  - בכיסוי  נתחייב השחיטה  שבשעת  כיון  הדם,

ולא בידיים  המצוה את  שביטל נמצא  השחיטה , אחר  יכסה 

תעשה '. ואל  ב 'שב 

ה'תשע  חשון כ"ב קודש "ח שבת שבת  במוצאי בשמים ברכת

:ËÎ ‰ÎÏ‰ ,ËÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìò ïéëøáî änìå§¨¨§¨§¦©
,úaMä úàéöéì úáàBc LôpäL éðtî ?úaL éàöBîa íéîNaä©§¨¦§¨¥©¨¦§¥¤©¤¤¤¤¦¦©©©¨

.áBè çéøa dúBà ïéáMéîe dúBà ïéçnNî§©§¦¨§©§¦¨§¥©
ב)בגמרא  כז, באדם(תענית בו ניתנה  יתירה  "נשמה נאמר :

'שבת שנאמר  ממנו, אותה נוטלין  שבת  במוצאי  שבת , בערב 

ראשונים  וכתבו נפש ". אבדה  וי  ששבת  כיון  – (תוס'וינפש '

ועוד) כי, ד"ה ב, קב, להריח פסחים חכמים  תקנו  זה  שמטעם 

על  הדואבת  הנפש  את  להשיב  כדי שבת , מוצאי  כל בבשמים

יתירה '. ה 'נשמה איבוד

דואבת  שהנפש  "מפני הרמב "ם  מלשון z`ivilאך
zaydאלא היתירה , הנשמה  לאיבוד כוונתו שאין  משמע  "

השינוי. משמעות את  להבין  וצריך  – השבת  ליציאת

'היד' בספר  כותב הרמב"ם  אין  כלל בדרך להבין : יש  כן 

בשמים לברכת  הטעם את כאן  כתב  ומדוע  ההלכות, טעמי את 

שבת ? במוצאי

והביאור :

הפרק  ביום(ה"א)בתחילת  קידוש  שמצוות  הרמב "ם  כתב

לזכרהו וצריך וקידוש ", שבת  "זכירת  לזכור היא השבת

שגם היינו  בהבדלה ", וביציאתו  וביציאתו... "בכניסתו

לקדשו השבת  יום  את לזכור  ענינה קידוש , רק  ולא  הבדלה ,

הבאים החול  לימי  גם  השבת זכרון 'המשכת ' ומטרתה

לאחריה .

ולא שמחה מתוך להיות  צריכה  וקידוש ' שבת  ו'זכירת

'הפרדס' בספר  רש "י  שביאר כפי  דואבת , נפשו  (ריש כאשר 

הבדלה) ליבוהלכות אל יתעצב  "לא  הבשמים  הרחת  ידי  שעל ,

זכרון שיהא  כדי תיקנו  זה  וכל  המעשה , ימי ששת  בזוכרו 

בצאתו". אף  שמח ויהא  בלבו שבת

היא שבת  במוצאי  בשמים  שהרחת  הרמב "ם  כתב  לא  ולכן 

יתירה ', ה 'נשמה  יציאת  על הדואבת  הנפש  את  להשיב כדי 

מודגשת בכך כי  השבת " ליציאת דואבת שהנפש  "מפני  אלא

ליציאת הקשורה  הבדלה לחיוב הבשמים  ברכת  של השייכות 

הבשמים ברכת  כי  יתירה '. ה 'נשמה  ליציאת רק ולא  השבת,

אלא שבת , במוצאי הנפש  דאבון  את  לתקן  רק  באה אינה

מהווה היא  ולכן הבאים , לימים  השבת  פעולת  את  'להמשיך'

בהבדלה . שבת לזכירת  השלמה 

(197 'nr ,`l zegiy ihewl)

איתא בילקוט שמעוני "שנה שמלך המשיח נגלה בו . . מלך פרס מתגרה במלך ערבי . . כל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים" )כפי 
שרואים במוחש הבלבול דאומות העולם שלא יודעים מה לעשות, ומחפשים עצות שונות כו'(.

משיחת שבת-פרשת חיי שרה, ה'תנש"א
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyoeygxn a"kÎf"h -g"ryz

ה'תשע"ח  מרחשון ט"ז ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

ּ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.

.‡‰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

.·Ô˙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,

.‚ÚÈ˜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

.„„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
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(רש"י). חייבים וכולם היא בישול הראב"ד 26)מלאכת
הקדירה  את השופת שחיוב (שם) הגמרא מדברי כאן השיג
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

.‰ÁÈp‰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
ראש 35)החתיכה. דרוסאי", בן "כמאכל בתלמוד: הנקרא

בחצי  מאכליהם לאכול רגילים שהיו נודדים לשודדים
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

.ÂCÈzn‰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

.ÊÊÊBb‰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

.ÁÏËBp‰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
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ב). עמוד צד דף שבת מסכת (תוספות לציפורניים או
א).59) עמוד קג דף עירובין מסכת שם 60)(משנה

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

.ËB¯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 כדי 66)(מסכת כן עושה שהוא
(רש"י). אחת על אפילו ומקפיד כזקן נראה יהא שלא

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

.ÈÔaÏÓ‰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

.‡ÈÔaÏÓ ˙„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

.·ÈıtÓ‰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

.‚ÈÚ·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.

.„ÈÚ·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 פרי 90)חומצת
בו  ומעבדים בדיו אותו שנותנים קטן, אגוז כעין האלון,

לצביעת 91)עורות. כחול צבע עושים שממנו צמח
ריח 92)בגדים. שלפרחיו כתום מצבע ּבצלי צמח ְִָזעפרן,

נודף.

.ÂË‰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.

.ÊË‰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

.ÊÈC¯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

.ÁÈCÒn‰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)

.ËÈ˜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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.ÎÚˆBa‰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

.‡¯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

.·„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,

.‚˙¯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)סותר
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.„Ïk31B˙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).

.‰‰·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'

.Â¯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

.Ê¯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

.ÁÏ˙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

.Ë¯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

.ÈÚ¯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"

.‡ÈÔÏB˜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,

.·È‰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

.‚È‰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,

.„È‰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,

.ÂË¯˙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
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zayפב zekld - mipnf xtq - oeygxn f"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בו 97) יש יג) בהלכה (כמבואר בנין בו שיש מה "שכל
(מגידֿמשנה). א.98)סתירה" עג, שבת משנה,

.ÊË‰kn‰99LÈhÙa100ÏÎÂ .·iÁ - ˙Á‡ ‰‡k‰ ««∆¿«ƒ«»»«««»¿»
˙„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

.ÊÈÒÈÙn‰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

.ÁÈ˙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

.ËÈ„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

.ÎÏk125‰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,

.‡Î„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
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ה"ז). פ"א למעלה ב).129)(מבואר קו, (שבת בבלי
הישן  בצבי רק שזה מובא ה"א) פי"ד (שבת וב'ירושלמי'
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'.

.·ÎÁlLÓ‰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

.‚ÎÈ·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

.„Î„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

.‰ÎÌÈNÓ¯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

.‡ÁBM‰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 משום 3)משנה, שוחט א. עה, שבת גמרא,
אמר  רב המשכן), במלאכת שחיטה מצאנו (במה חייב? מה
וצביעה  השחיטה, בית צואר את בדם (שצובע צובע משום
נטילת  משום אמר: ושמואל במשכן). חשובה מלאכה היתה
תחש  מאדמים, אילים לשחוט או להרוג (שהוצרכו נשמה
מפורש  שהרי כאן, הקשו הרמב"ם מפרשי וחילזון);
הכלל  ולפי צובע", משום "אף שחייב סובר רב כי בתלמוד,
וכשמואל  באיסורין, כרב "הלכה מט:): (בכורות לנו שיש
- צובע? משום גם שחייב רבינו כתב לא למה בדינין",
עד  חייב הצובע "אין הי"ג): (פ"ט רבינו דברי לפי אולם
פטור", - מתקיים שאינו צבע אבל המתקיים, צבע שיהא
מתקיים  אינו הדם צבע שהרי כלל צובע דין בשחיטה אין

בצואר.4)(אחרונים). דקירה ידי על החי המתת
ב.5) קז, מן 6)שבת הדג את הוציא שאם צידה, בו שאין

למעלה  ראה ב. שם, ('תוספות' צידה משום חייב - המים
הי"ט). (רש"י).7)פ"י סלע ב.8)כרוחב קז, שבת

בגוף.9) חיבורו ממקום העובר את נטילת 10)ניתק משום
רבינו. בשם ברמב"ן וכ"ה נשמה.

.·ÌÈNÓ¯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. »
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ב.11) קז, בעלי 12)שבת הריגת על אלא חייב שאינו
בעורותיהם  שהשתמשו מאדמים, לאילים הדומים חיים

(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).

.‚‰lÙÓ‰17ÂÈÏk18ÌÈpk‰ ˙‡ ÏÏBÓ - ˙aLa «¿«∆≈»¿«»≈∆«ƒƒ
¯zÓe .Ô˜¯BÊÂ19Ô‰L ÈtÓ ,˙aLa ÌÈpk‰ ˙‡ ‚¯‰Ï ¿¿»À»«¬…∆«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆≈

.‰Úf‰ ÔÓƒ«≈»

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".

.„‰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",

.‰ËÈLÙn‰27˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ28ÚÈÓ˜29- ««¿ƒƒ»¿≈«¬»≈«
ÔÎÂ .·iÁ30- ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ „aÚÓ‰ «»¿≈«¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈«

„aÚÓ‰ „Á‡Â ÁÏBn‰ „Á‡Â .·iÁ31ÔÈÓ ‰ÁÈÏn‰L , «»¿∆»«≈«¿∆»«¿«≈∆«¿ƒ»ƒ
ÔÈÏÎ‡a „eaÚ ÔÈ‡Â .‡e‰ „eaÚ32ÔÓ ˜ÁBn‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿≈«≈ƒ

Á - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰‰Ê ?˜ÁBÓ e‰Ê È‡Â .·i »¿≈«¬»≈««»¿≈∆≈∆
„Ú ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ¯BÚ‰ ÏÚÓ ¯Óv‰ B‡ ¯ÚN ¯È·Ún‰««¬ƒ≈»«∆∆≈«»««ƒ»«

.¯BÚ‰ Èt ˜ÈÏÁiL∆«¬ƒ¿≈»

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

.ÂÒBËÒeÒÎec ˜¯ÙÓ‰33¯‰ - ÛÏw‰ ÏÚÓ‰Ê È «¿»≈¿¿≈««¿»¬≈∆
˜¯ÙÓ‰) .·iÁÂ ,ËÈLÙÓ ˙„ÏBz34È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ∆∆«¿ƒ¿«»«¿»≈ƒ»¿≈

Ò¯Bc‰ (.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ35„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

.ÊCzÁÓ‰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

.ÁÏk49Ô·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,

.Ë·˙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

.È·˙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

ãycew zegiyn zecewpã

"...gg qq yy xx bb zz cc enk cg` my `ede..."

וכתב  גדולה תיבה לכתוב כשהתכוון גם הוא זה חיוב
אחר, במקום כתיבה מתקיימת מקצת ואותו מקצתה,
אחד  שם והן כפולות אותיות שתי אלא כתב לא ואפילו

חייב.
בכל־כך  הרמב"ם הפליג מדוע תמוה, עניין להבין וצריך
הדבר  הרי אחד", "שם שהיא כפולה לאות דוגמאות הרבה
הרבות. הדוגמאות בהבאת הרמב"ם רצה ומה לכל, ברור
הנ"ל, מהדוגמאות חלק הובאו גם־כן שבגמרא אמת הן
לזה, צריך אין הלכות" "הלכות ספר שהוא ברמב"ם אבל
- שבגמרא הדוגמאות על עוד שהוסיף מה תמוה וביותר

ו"סס". "דד"
חייב  אינו ש"כותב פענח' ה'צפנת דברי להבין, צריך עוד
דומים  אם או לזה, זה דומים שאינם אותיות שתי או רק

רש"י דברי ביאר ועפ"ז משמעות". איזה בהם יש (שבת אם

ע"ב) חייב ק"ד יהיה - זיינין" שני ועשאו חי"ת  של לגג "נטלו
כאן, אין כותב משום כי לכך, צריך היה הסופר אם רק
עצמה. בפני תיבה בו ואין דומות אותיות שתי דהוה
של  משמעות בהן יש זיינין שתי והרי תמוה, שלכאורה

וכד'. משם" זז "לא - עצמה בפני תיבה
(b 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

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
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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

.‡È·˙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

.·ÈÁ˜Ï82ÏÈÂb83˙Á‡ ˙B‡ ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ »«¿ƒ¿«≈¿»«»»««
‰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

.‚È·˙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

.„ÈBÏ‡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.

.ÂË·˙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

.ÊË·˙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
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¯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

.ÊÈÌLB¯110˙„ÏBz -111ÌLB¯‰ ?„ˆÈk .‡e‰ ·˙Bk ≈∆∆≈≈«»≈
¯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"ח  מרחשון י"ז שני 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

.‡¯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¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

m` la` ,xt`l jixv `diy `ede ,aiig `edy lk xirand"
."lwlwn `edy iptn ,xeht dzgyd jxc xirad

הוא  מבעיר מלאכת שגדר הרמב"ם בדעת האדה"ז שיטת
אינו  שהמבעיר "דאע"פ האש", שמרבה או האש "הוצאת
משום  אינו החיוב עיקר אעפ"כ לאפר, צריך אא"כ חייב
זאת  ומוכיח האש". ריבוי משום אלא העצים וכליון שריפת
הברזל  את "המחמם זו: הלכה בסיום הרמב"ם שכתב ממה
אע"פ  וחייב", מבעיר תולדת זה הרי במים, לצרפו כדי
גם  משמע שכן וממשיך כליון. שום אין הברזל שבחימום
שא"צ  אע"פ הנר "דהמדליק כאן) ברמב"ם (שהובא מהדין

חייב". לאפר
להתחיל  לו היה הרמב"ם סובר כך אם להבין, וצריך
שחמימות  הנר...כו'" את "המדליק אח"כ שהביא מהדוגמא
"צריך  של מהדוגמא מתחיל ומדוע הגוף, צורך הוא ואור
י"ל  בפשטות העצים. כליון על־ידי נוצר שהאפר לאפר"
שלא  מבעיר במלאכת שתנאי להדגיש רוצה שהרמב"ם
צריך  "שיהא באופן בהבערה התחיל ולכן מקלקל, יהיה
של  עניין שום כאן שאין יותר מודגש בזה כי לאפר"
החיוב  שעיקר כיון סוף־סוף הרי מ"מ וקלקול, השחתה
מלאכת  תיאור להתחיל לו היה האש, ריבוי מצד הוא

זו. מלאכה של למהותה המתאים באופן מבעיר
שנאסרו  המלאכות ל"ט העניינים: פנימיות על־פי והביאור
מובן  גופא ומזה במשכן, שנעשו המלאכות הן בשבת,
הן  ומקורן בשורשן מ"מ חול, של עבודות שהן שאף
איש  של העיקריות העבודות הן אלו מלאכות בקדושה.
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לה', ומשכן דירה מהעולם לעשות לקונו בעבודתו ישראל
שבת  מלאכות של והגדרים התנאים בפרטי הוא וכן
ועיקרם  יסודם עליה. שחייבים מלאכה היא מה הקובעים
ומהם  לקונו. האדם בעבודת מלאכות שהם כפי הוא
אלו  וגדרים תנאים שבלי שבת, למלאכות אח"כ השתלשל

בשבת. עליה שחייבים מלאכה היא אין
הנשמה, נר הדלקת עניינה ה', בעבודת מבעיר מלאכת
ב"תניא" ומבואר לה'. אש כרשפי באהבה בוער שיהיה

בטב  למעלה תמיד "מתנענע הנר שאור משום שכשם עו
אף  למעלה, בשורשו ולידבק מהפתילה ליפרד שחפץ
בשורשו  למעלה וגם למטה, כלום יאיר לא שעל־ידי־זה
חפצה  האדם... נשמת כך בשורשו... במציאות אורו יתבטל
בשורשה  ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה
מבעיר  מלאכת מדוע הפנימי הביאור זהו בה'", ומקורה
התנועה  היא ה' בעבודת כי שיעור, לה ואין בכלשהו היא
כל  יש בכלשהו גם כי שיעור בה אין ולכן נפש, למסירות

הנפש. נקודת של) (האיכות
גם  יהיה "מבעיר" שכל צריך ה' בעבודת זה, עם יחד אבל
דבר  שבכל חומרי היותר החלק הוא האפר כי לאפרו, צריך
שורפים  שכאשר אדה"ז ומסביר יסודות, מארבעה המורכב
והלכו  "חלפו שבו ומים רוח אש היסודות ג' שכל הרי עץ,
שבו  העפר הוא הנשאר, האפר משא"כ בעשן". וכלו להם
קיים... הנשאר הוא בו שולטת האש ואין למטה, היורד

מכולן". יותר חומרי הוא
מהגוף  להיפרד בכדי לא היא הנשמה אש הבערת תכלית
תוספת  בו תביא אש כרשפי באהבה שההתעוררות אלא
כאן  בגוף נשמה בהיותו המצוות, ובקיום ה' בעבודת חיזוק
הוא  מבעיר במלאכת גדול תנאי לכן הגשמי. הזה בעולם

לאפרו. צריך שיהיה
(187 cenr e"l wlg y"ewl itÎlr)

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

.·‰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¿«≈¿»≈«»
„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«≈∆∆¿«≈
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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

.‚„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

.„¯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

.‰‰·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

.Â˙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

BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰·kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯ÚaÓ34. 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

.ÊÈ¯Î35ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL36'‰ak' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ »¿ƒ∆»¿«≈¿ƒ«≈
Ï‡'Â37ÔË˜ Ï·‡ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,'‰aÎz ¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¬»»»

‰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
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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

.Á‰‡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

.Ë‡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

.È˜¯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).

.‡È‡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 היחיד 58)משנה רשות
ט. בהלכה שנזכרו הרבים היחיד 59)ורשות מרשות

היחיד. לרשות הרבים מרשות או הרבים שיש 60)לרשות
בחוץ. כבר מהחרדל אחר 61)הרבה אם אבל אחת, בפעם

עקרה  זו, ברשות ומקצתה זו ברשות מקצתה הקופה שהניח
עקירה  בשעת הייתה שלא לפי חייב, אינו להוציאה וגמר

משנה"). ("מגיד אחת בבת הוצאה פסק 62)שנייה רבינו
כל  ונחשבים - אגד" שמו כלי "אגד הסובר שם, יוחנן כרבי
שהכלי  מפני אחד, דבר הם כאילו בכלי המונחים הדברים
השנייה, לרשות שבכלי החפצים יצאו אם ואף יחד, מאגדם

שנייה. לרשות כולו יצא עצמו שהכלי עד חייב אינו

.·È‡ÈˆBn‰63ÔÈa -64ÔÈa ,BÏ‡ÓNa ÔÈa ,BÈÓÈa «ƒ≈ƒƒ≈ƒ¿…≈
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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

.‚È‡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

.„È‡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

.ÂË¯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

.ÊËeÈ‰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 אחד 80)משנה שכל
אמה, שש הפסק יש וביניהם אמותיו, בד' מונח מאכל לו יש
אלו. בתוך אלו מובלעות אחד, כל של אמות ששתי נמצא

מונח 81) ידו ועל האמות, שמונה באמצע עומד שהוא
שניהם. בתוך מובלעות אמותיו ארבע ונמצא מאכל,

אמות.82) לארבע חוץ יוציאו שלא

.ÊÈCÎÈÙÏ83¯zÓ84ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ ¯˜ÚÏ Ì„‡Ï ¿ƒ»À»¿»»«¬…≈∆≈¿»«ƒ
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
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zayצב zekld - mipnf xtq - oeygxn f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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).

.ÁÈÏÈ‡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

.ËÈıÙÁ ¯˜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.

.‡ÔÈ‡2¯È·Ún‰ B‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ≈«ƒ≈¿ƒ¿««¬ƒ
¯˜ÚiL „Ú ,·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3 ƒ¿»«ƒ¿«¿«««»«∆«¬…

‰Úa¯‡ Ba LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ıÙÁ4ÌÈÁÙË5ÏÚ ≈∆≈««≈»∆≈«¿»»¿»ƒ«
ÁÈpÈÂ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡6LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚ «¿»»¿»ƒ»≈¿«ƒ«««≈»∆≈

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»¿»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

.·B„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".

.‚‰È‰10·MÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ˆBÈÂ ÏÎB‡ »»≈¿≈≈¿ƒ¿¿ƒ≈
ÈtÓ ;·iÁ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÂÈÙaL ÏÎ‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»…∆∆¿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»«
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
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.„„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

.‰·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 אדם 22)- כשהתחיל אצלנו: העיקר "כי
אותה  וגמר אחר אדם ובא אותה, גמר ולא בשבת מלאכה
ידי  על נגמרת שהמלאכה לפי פטורים, שניהם מלאכה,
מה  וזה גמורה, מלאכה מהם אחד עשה ולא שניהם,
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

.ÂÌÈ¯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

.Ê‰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:

.ÁÈ˙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

.ËÔÎÂ32elÙ‡ 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
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

.È¯˜Ú35˙BÁt Ba CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ »««≈∆≈¿»«ƒ¿»«»
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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

.‡È‰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
מגלגל 42)רוקח'). אבל כמגרר, שהוא חייב חבית ומגלגל

קצת  נחה תהא שלא אפשר שאי פטור, מרובעת תיבה
('תוספות').

.·È¯˜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)

.‚È˜¯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

.„È˜¯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).

.ÂË˜¯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

.ÊË˜¯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¿»

¯˜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
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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

.ÊÈ¯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

.ÁÈËÈLBn‰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

.ËÈ‰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

.ÎÁÎL74d‡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

.‡ÎÔek˙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?)
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
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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

.·Î˜¯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

.‡˙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
"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
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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
מקורה 14) הרבים ברשות אמות ארבע "המעביר א: ה, שבת

מדבר". לדגלי דומה שאינו פטור, לטלטל 15)– שמותר
חייב. - הרבים לרשות מתוכו והמוציא והמכניס בתוכו,

א.16) ו, אמה.17)שבת אלפים הוא עירובין 18)מיל
ננעלות  דלתותיה אלמלא ירושלים יוחנן, רבי "אמר ב: ו,
שרשות  הרי הרבים", רשות משום עליה חייבין בלילה,
שדלתותיה  עלֿידיֿזה היחיד רשות נעשית גמורה הרבים
היא  שירושלים קא.) (עירובין שאמרו ומה בלילה. ננעלות
רבינו  שכתב למה סותר אינו - בה לטלטל ואסור כרמלית
היא  - בלילה ננעלות שדלתותיה המוקפת "שמדינה כאן
לא  בעיר דיורים הרבה שישנם שכיון גמורה", היחיד רשות
עירבו  שלא זמן וכל חצרות, עירובי שצריכה חצר אלא תהא
רש"י  פירש וכן ככרמלית, בה לטלטל אסור - אותה

(כסףֿמשנה). קא. פרק 19)בעירובין בתחילת להלן ראה
הצאן.20)יז. לעדר שמירה מוקפת 21)מקום רחבה

לצאן. גדרה כעין המשמשת שבעיר, לא 22)גדר אם אבל
בתוכם  לטלטל אסור - היחיד רשות שהם אף לדירה, הוקפו

ה"א). בפט"ז (להלן אמות לארבע מחוץ

.·elÙ‡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 הרקיע 30)למעלה עד גבה על בין בתוכה בין
שמה). סי' (או"ח היחיד רשות כשאר

.‚È·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

.„‡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

.‰¯ÈÂ‡42‰¯NÚ „Ú ˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯k‰ ¬ƒ««¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ«¬»»
˙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
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סז). סי' פריימן הרמב"ם' מאה 45)'תשובות עמוק אפילו
כרמלית. לגבי בטל שהוא ארבעה, רחב ואינו אמה

.Â˜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 ידי 49)תשובות על אבנים בנין
עליו. לשבת ספסל כעין שאיֿאפשר 50)הקיר א. ז, שבת

ברווח. שם ותולים 51)ללכת ברחבה, עמודים "שהיו
לפניהם  היו אצטבאות וגם סחורותיהם, את הסוחרים בהם

(רש"י). שם" צד.)52)לשבת הסמוך 53)(עירובין בית
הרבים  רשות בני את ומעכבים בולטים שכתליו לרה"ר

תדיר. שם לעמוד 54)להלוך עמוד בין שאין "אףֿעלֿפי
שם, הולכים שרבים כיון הרבים, רשות נחשב - אמה ט"ז

('תוספות'). אמה" ט"ז רחב העמודים לבין ומחוץ

.Êe‰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).

.ÁÌB˜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

.Ë‚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

(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

.ÈÈ¯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
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˙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

.‡È˙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

.·ÈÌLk87Ck ,¯eËt ÌB˜Ó ÏÎa ÏËÏËÏ ¯znL ¿≈∆À»¿«¿≈¿»¿¿»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï epnÓ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯Ó BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙ÈÏÓ¯ÎÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿«¿¿ƒƒƒ≈¿
ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Óe „ÈÁi‰«»ƒ≈¿»«ƒ¿≈»ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯k‰««¿¿ƒ

א.87) ו, שבת

.‚ÈÌLk88¯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)

.„È‡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

.ÂË‡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

.ÊË„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
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
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zayק zekld - mipnf xtq - oeygxn f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.ÊÈıÚ102‰‡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.

.ÁÈıÚ107Ï˜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

.ËÈ˜¯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.

.Î¯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.

.‡Î˜¯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

.·Î¯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

.‚Î¯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
את  מבטלים ולכן מהבור, ולהוציאם בשבת לטלטלם

שאינו 138)המחיצות. נוזל דבר בכל שהואֿהדין נראה
 ֿ (מגיד כפירות דינם יבשים דברים אבל מחיצות, מבטל

משנה).

.„ÎÌÈÓ ˜˜¯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«¿«
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˙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"ח  מרחשון י"ח שלישי 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

.‡„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

אם 13) הרבים לרשות שיוציא וחוששים צווארו אחר יימשך
(מער"ק). בפנים ורובו ראשו אין

.·‡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

.‚„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

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
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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

.„ÊÈÊ29˙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

ד 29) עירובין במסכת היוצא (משנה "קצה ב). עמוד צח ף
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).

.‰ÌÈ¯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

.ÂÔÈ‡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

.ÊÏk39ÊÈÊ40¯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

.ÁÈL42˜¯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"

.Ë¯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¿¿

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

.È‰tL‡54‰¯NÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a55ÌÈÁÙË «¿»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»¿»ƒ
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˙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.

.‡È˙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

.·È‰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

.‚ÈC‡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 כדי 71)(מסכת בתוכם שוקע
שבפנים. למים כרמלית שהם שבחוץ המים בין לחלק

(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

.„È˙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

.ÂË‰¯ˆeˆk78‡È‰L79ÔBlÁÂ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¿¿»∆ƒ¿«¿»ƒ«»¿«
˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ dÎB˙a80, ¿»««≈««ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»

ÏÚ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ eNÚ ÔkŒÌ‡ ‡l‡∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ«
ÔBlÁ‰ „‚k ÌÈn‰ Èab81‰È‰z B‡ ;‰¯ˆeˆkaL «≈««ƒ¿∆∆««∆«¿¿»ƒ¿∆

˙„¯BÈ ‰vÁn‰82ÔÈ‡B¯Â ,ÌÈn‰ „‚k ‰¯ˆeˆk‰ ÔÓ «¿ƒ»∆∆ƒ«¿¿»¿∆∆««ƒ¿ƒ
ÌÈn‰ „Ú ‰Ú‚Â ‰„¯È el‡k d˙B‡83ÌLÎe . »¿ƒ»¿»¿»¿»«««ƒ¿≈
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‰pnÓ ÔÈÎÙBL Ck ,‰vÁÓ dÏ eNÚL BfÓ ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒƒ∆»»¿ƒ»»¿ƒƒ∆»
˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÚ È¯‰L ,Ìi‰ 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

.ÊË¯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"

.ÊÈ‰˙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

את  ויוציא ישכח שלא גזרו חכמים ורק הרבים, לרשות 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

.ÁÈ·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

.ËÈ‰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
מותר 101) יעקב, בן אליעזר כרבי ההלכה שנפסקה מה ולפי

הקודמת. בהלכה כמבואר הרבים ברשות "ומותר 102)גם
או  לים ממנה יורדים והם הספינה שפת על מים לשפוך
הרמב"ם  (תשובות גזרו" לא בכרמלית שכוחו לפי לנהר,

סז). סימן פריימן

.Î‡Ï103‡lÓÈ104Ìi‰ ÔÓ ÌÈÓ Ì„‡105CB˙a ‡e‰Â …¿«≈»»«ƒƒ«»¿¿
‰ÈÙq‰106ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,107‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ‰NÚ108ÏÚ «¿ƒ»∆»ƒ≈»»»«¿»»«
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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

.‡Î‡¯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

.·Î¯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

.‡ÌB˜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

˙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
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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

.·ÔÎÂ9„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

.‚‰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'.

.„ÌB˜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').

.‰ÌB˜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

.ÂÌB˜Ó36Ì‡ :‰¯È„Ï Ûw‰L ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È »»≈ƒ≈»«ƒ∆À«¿ƒ»ƒ
¯eÒ‡Â ‰p‚k ‡e‰ È¯‰ - Ba¯ Ú¯Ê37BlÎa ÏËÏËÏ38; ƒ¿«À¬≈¿ƒ»¿»¿«¿≈¿À

Ó Ú¯ÊBËeÚ39¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa epnÓ Ú¯Ê Ì‡ : ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒ∆≈»«ƒÀ»
BlÎa ÏËÏËÏ40˙ÈaÓ ¯˙È Úe¯f‰ ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿≈¿À¿ƒ»»«»«»«»≈ƒ≈

BlÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ˙‡Ò41Ba¯ ÚË .42È¯‰ - »«ƒ»¿«¿≈¿À»«À¬≈
BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ¯ˆÁk ‡e‰43‡lÓ˙ .44,ÌÈÓ ¿»≈À»¿«¿≈¿Àƒ¿«≈«ƒ
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LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ :‰a¯‰ ÌÈwÓÚ eÈ‰ elÙ‡45 ¬ƒ»¬Àƒ«¿≈ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ,BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÌÈÚËk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒÀ»¿«¿≈¿À¿ƒ≈»

Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯46Úa¯‡a ‡l‡ ¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿«
.˙Bn‡«

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

.ÊÌB˜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

הפירצה  (מגידֿמשנה). סאתים מבית יותר בו שיש בקרפף
זה: מי'51)כבציור ביותר אבל כפתח, שהוא מי' בפחות

('תוספות'). אסורה החצר רבינו 52)גם שיטת זוהי
שכאן  סוברים, ראשונים ושאר הרשב"א אבל זו, בהלכה
לדירה, מוקף היה שלא מצומצם סאתים בית בקרפף מדובר
סאתים, מבית יותר בו שאין כיון בתוכו לטלטל מותר שהיה
ונעשה  מיּתרו מחיצה מקום כי נאסר, לחצר שנפרץ ְְַועכשיו
אבל  במלואו נפרץ הקרפף רק וכאן סאתים, מבית יותר
(שאריות  גפופים ונשארו מהקרפף, רחבה היתה החצר
פחותה  היא והפירצה הצדדים, מן הגדולה) מהמחיצה
ומותר  פתח, כיֿאם פירצה זאת אין החצר לגבי ולכן מעשר.

שלפנינו): בציור (כמו בתוכה לטלטל

.Á‰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.

.ËÁË61ËÈËa 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

.È‰·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'

.‡È‰·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
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

.·È„ÈÁÈ75‰Ú˜·a ˙·ML76‰vÁÓ ‰NÚÂ ,77·È·Ò »ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»»ƒ
„Ú da LÈ Ì‡ :BÏ78ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ƒ≈»«≈»«ƒÀ»¿«¿≈

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



zayקח zekld - mipnf xtq - oeygxn g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.‚È‰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

.„È‰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

בשיירה 95)יח. הקילו דירה לשם שלא היקף לענין שגם

ה"ה). פ"ב עירובין שהוא 96)('ירושלמי' האמצעי מן
(גפופיהם) מחיצותיהם ועמודי במלואו, לשניהם פרוץ

.1 כציור עליו, למחיצה.97)עודפים המשמשים עמודים
אחד.98) איש נמצא קרפף החיצונים 99)בכל שני

אחת. רשות הם וכאילו לאמצעי, במחיצה 100)מצטרפים
פתוחים  והם מהם, רחב שהאמצעי החיצונים, מהשנים

.2 כציור במלואם בית 101)לאמצעי יהיה שלא ובלבד
משנה"). ("מגיד יב בהלכה כמבואר מכלים פנוי סאתים

אחת.102) לשיירה מצטרפים ששנים 103)ואינם
שיירה. להחשב לאמצעי מצטרפים מהחיצון

.ÂËÏk104Áe¯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

.ÊËÏk115- „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

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

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121˙Bˆ¯t‰L ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«¿»
Ïk ˙Bˆ¯t‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÁÙË ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»»
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,˙¯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,

.ÁÈ„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

.ËÈ˙¯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

.ÎÁ˙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

.‡ÎÏka140ÌÈÏÎa 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

.·Î‰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

.‚Î¯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

הועמדו). למחיצה,150)- שהעמידום יודעים הם שאם
ואסור. בשבת מחיצה כעושים הם דבר 151)הרי מקור

ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין מד: דעירובין מהא זה,

.„ÎÔÏÈ‡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»
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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,

.‡ÈB·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

.·C‡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

.‚C‡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,
בציור), (ראה כמפולש דינו ששם בעקמומיתו הפתח צורת

קורה. או לחי אחד לכל עושה ראשיו ובשני

.„ÈB·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

.‰ÈB·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
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

.ÂÈB·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»¿»∆
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,„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

.ÊÔÈ‡35¯z ÈB·n‰36ÁÏaeÈ‰iL „Ú ‰¯B˜ B‡ È ≈«»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿
˙BÁe˙t ˙B¯ˆÁÂ ÌÈza37Úa¯‡Ó Bk¯‡ ‰È‰ÈÂ ,BÎB˙Ï »ƒ«¬≈¿¿¿ƒ¿∆»¿≈«¿«

‰ÏÚÓÏe ˙Bn‡38Bk¯‡ ‰È‰ÈÂ ,39BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È40Ï·‡ . «¿«¿»¿ƒ¿∆»¿»≈«»¿¬»
BaÁ¯k Bk¯‡L ÈB·Ó41¯z BÈ‡Â ,¯ˆÁk ‡e‰ È¯‰ »∆»¿¿»¿¬≈¿»≈¿≈ƒ»

,e‰MÓa ÈÁÏ Ïk ,ÂÈ˙BÁe¯ ÈMÓ ÌÈÈÁÏ ÈLa ‡l‡∆»ƒ¿≈¿»«ƒƒ¿≈»»¿ƒ¿«∆
ÒÙa B‡42˙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

.Á¯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

.ËBaÁ¯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

.È‰ ˙eL¯a ÌÈÏ˙k ÈLÌÈ¯·BÚ ÌÚ‰Â ,ÌÈa¯ ¿≈¿»ƒƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ
Ô‡kÓ ˙B˙Ï„ ‰NBÚ ?Ì‰ÈÈa ¯ÈLÎÓ „ˆÈk ,Ì‰ÈÈa≈≈∆≈««¿ƒ≈≈∆∆¿»ƒ»

Ô‡kÓ ˙B˙Ï„e54˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰NÚÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»ƒ»¿««»≈»∆≈≈∆¿
BÈ‡Â .„ÈÁi‰55‰ÏÈla ˙B˙Ïc‰ ÏÚÏ CÈ¯ˆ56Ï·‡ , «»ƒ¿≈»ƒƒ¿…«¿»««¿»¬»

,¯ÙÚa ˙BÚwLÓ eÈ‰ .ÏÚp‰Ï ˙BÈe‡¯ eÈ‰iL CÈ¯»̂ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»≈»¿À»¿»»
ÈÁÏ B‡ ,Á˙t ˙¯eˆ Ï·‡ .ÏÚp‰Ï Ôw˙Óe Ô˙B‡ ‰pÙÓ¿«∆»¿«¿»¿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

.‡È¯zÓ58ÔÈa B‡ ‰¯Bw‰ ˙Áz ÈB·Óa ÏËÏËÏ À»¿«¿≈¿»«««»≈
ÌÈÈÁl‰59CeÓÒ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»

¯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,
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בין  טלטול להתיר מיוחד לחי וצריכה ידה, על ומתחזקת
הלחיים.

.·ÈÏka62Áe¯ 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.

.‚È‰¯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

.„È‰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

.ÂËÔÎÂ82¯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,

.ÊËÈB·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, יותר 87)עירובין תופש אינו המבוי שחלל מכיון
את 88)מעשרים. יראה טפח אותו על יעמוד שאם

היכר. ויש "כקורה"89)הקורה, חסר אחר, בנוסח
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

.ÊÈı¯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, לקורה.92)עירובין או ללחי סמוך הכניסה בצד
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כי 93) ח) (בהלכה שכתב ואף במבוי, חשוב שיעור שזהו
עשיית  בהתחלת רק זהו אמות, ארבע הוא מבוי שיעור

ה  שכבר כאן אבל די המבוי, נסתר, שאחרֿכך אלא מבוי יה
טפחים. בארבעה פתח,94)בפס נחשב עשר רוחב שעד

צורת  לעשות או לסתמה וצריך פירצה, נחשב מזה יותר אבל
(הריטב"א). נקרא 95)הפתח אמות מעשר שבפחות אף

הכניסה  את המבוי בני יעזבו שמא חוששים כאן פתח,
המבוי  הכשר את יראו ולא זו, פירצה דרך וילכו הראשונה

(רש"י).

.ÁÈı¯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

.ËÈÈB·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

.ÎÈB·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
הרבים. ברשות גם להשתמש יבוא כנגדו דופן שאין בצד
במחיצה  או אלא תקנה לו אין האלכסון, להכשיר בא ואם

(רשב"א). הפתח בצורת זוהי 107)או ב. יד, עירובין
לקודמת. קשר לה שאין חדשה אחר:108)הלכה בנוסח

(ויניציאה). הפנימי" המבוי מחצי מבוי ואין 109)"בחצי
(גמרא). ללחי שמחוץ המבוי בחלק ישתמש שמא חוששים

למעלה 110) כמבואר מבוי, שיעור מקום באותו יש אם

בלחי 111)(רשב"א). המבוי הוכשר אם בין הבדל ואין
(רשב"א). בקורה או

.‡ÎÈB·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

.·ÎÈÁÏ120ËÏBa‰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

(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

.1 כציור המבוי, כותל לעבי החיצון שהעמיד 127)חודו
עבי  אצל עומד הפנימי וחודו למבוי, מחוץ הלחי כל את

.2 כציור ב.128)הכותל, יד, שהלחי 129)עירובין
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תחתיה  (עוברים) בוקעים שהגדיים ומחיצה מחיצה, משום
מחיצה. אינה הרחיקו.130)-

.‚Î‰¯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

.„Î‰¯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).

.‰ÎÔÎÂ138˙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,

.ÂÎ‰˙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

.ÊÎ¯‡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

שלפנינו: כבציור הבהמות, את זוית 155)להשקות לכל
הזויות. בין ורווח אמה כנגד אמה אמות, שתי

ל.156) בהלכה להלן בפחות 157)כמבואר מחיצה שאין
עשרה. מחיצה 158)מגובה נקראת ז) (בהלכה למעלה

מחיצות  שלוש שיש כיון טפחים, ארבעה רוחב בפס
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"

.ÁÎ‰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
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אמה  צד.ולעשותה כמחוברים.162)לכל הם והרי
יחד.163) בכולם

.ËÎ¯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).

.Ï‡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, מעיר 172)עירובין ההולכים לתלמידים "וגם
לעולי  אלא התירו לא ביראות פסי כי תורה, ללמוד לעיר
(רש"י). מצוה" לדבר ההולכים בהם וכיוצא רגלים

בגמרא.173) כג. ושם במשנה. ב כב, כיון 174)עירובין
לאדם. גם התירו אחר, באופן לשתות שאיֿאפשר

.‡Ï¯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

.·Ï‡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
וילך  האבוס, ראש על הדלי ויגביה הפסים שבין הבור מן
לפני  האבוס על הדלי את ויטלטל הרבים רשות דרך

הדל  את להוציא מבלי (רש"י).הבהמה, הרבים לרשות י
הדלי 181) את להוציא יוכל לא באבוס, קלקול ידי שעל

היחיד), לרשות היחיד (מרשות לאבוס הפסים מבין ישר
הרבים  לרשות מהאבוס הדלי את להוציא יצטרך אלא

באיסור. לרשות מרשות ויוציא

.‚Ï˜¯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.

.„Ï¯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

שלפנינו:184) כבציור א. כ, לבין 185)עירובין נכנסות
עירובין 186)הפסים. בהלכות כמבואר חצרות, עירובי
א'. השבת,187)פרק בתחילת שהותר מכיון אומרים ואין

הבאר. שיבשה אחרי גם מותר שהמחיצה 188)כבר אף
(רש"י). המים בוא עם מאליה משנה,189)נעשית

א. צד, שלו.190)עירובין הפתח צורת ואין 191)או
לכולה. מותר יהא שבת, למקצת שהותר כיון אומרים

.‰Ï‰¯„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«
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˙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:

.ÂÏÚaˆ‡‰198‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa da ÔÈ¯ÚLnL , »∆¿«∆¿«¬ƒ»¿»»ƒ
Ï„eb‰ ·Á¯199„È ÏL200.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ÁÙh‰Â . …««»∆»¿«∆««¿«∆¿»

ÔÈa ,˙aLa ÔÈa - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰n‡ ÏÎÂ¿»«»»¬»¿»»≈¿«»≈
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡ ‡È‰ - ÌÈ‡ÏÎÂ ‰kÒa201. ¿À»¿ƒ¿«ƒƒ«»«ƒ»¿»ƒ

˙B˜eÁc ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈ¯ÚLÓ ÌÈÓÚÙe¿»ƒ¿«¬ƒ¿«»«ƒ»¿»ƒ¿
‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈ¯ÚLÓ ÌÈÓÚÙe ,BÊÏ BÊ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿«»«ƒ»

˙B˜ÁBN202?„ˆÈk .¯ÈÓÁ‰Ï ‰ÊÂ ‰ÊÂ .˙BÁeÂ¯e ¬¿¿∆»∆¿«¿ƒ≈«
˙B˜ÁBN ˙Bn‡ Úa¯‡a - ÈB·Ó CLÓ203- B‰·‚Â , ∆∆»¿«¿««¬¿»¿

˙Bn‡ ¯NÚ - ‰ˆ¯t‰ ·Á¯ .˙B·ˆÚ ‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»¬≈…««ƒ¿»∆∆«
˙B·ˆÚ204.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, העצב,202)עירובין על השוחק יתרון "ושיעור
(רשב"א). אמה" לכל אצבע חצי שהוא לי יראה

בהן 204)מרווחת.203) שאין אף ודחוקות, מצומצמות
שוחקות. אמה עשרים

ה'תשע"ח  מרחשון י"ט רביעי 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

.‡‡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

.·ÔÈÈ11Ú·¯ 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
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)
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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

פרק 28) שבת (מסכת ירושלמי בתלמוד הבהמה, שבגב מכה
ראוי  שאינו ישן (דבש בעתיקא אמר דאת "הדא ח)
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

.‚Ô·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

.„‡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

.‰‡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

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

.ÂÈBÚ¯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¿∆∆
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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

.Ê‡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

.Á‡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

.Ë‡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

.È‡ÈˆBn‰99ÏBÁk100ËÈLÎ˙Ï ÔÈa ,‰‡eÙ¯Ï ÔÈa - «ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .˙Á‡ ÔÈÚ ÏÁÎÏ È„k -¿≈ƒ¿…«ƒ««ƒ»∆≈«¿»
B‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÈÚ ÈzL ˙ÏÈÁÎa ‡l‡ ËM˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿ƒ«¿≈≈«ƒ¿ƒ

ÌÈÈÚ ÈzL ÏÁÎÏ È„k ‡ÈˆBiL „Ú - ËM˜˙‰Ï101. ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈ƒ¿…¿≈≈«ƒ
˙È¯Ù‚Â ˙ÙÊ102·˜ ˙BNÚÏ È„k -103È„k - ‰ÂÚL . ∆∆¿»¿ƒ¿≈«¬∆∆«¬»¿≈

L‡¯a ÔzÏ È„k - ˜·c .ÔË˜ ·˜ Èt ÏÚ ÔzÏƒ≈«ƒ∆∆»»∆∆¿≈ƒ≈¿…
ÛLÙM‰104··¯ .105˜È˜¯ ˙Áz ÁLÓÏ È„k -106 ««¿»¿»¿≈ƒ¿…«««»ƒ

ÚÏÒk107. ¿∆«

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:
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

.‡È‡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
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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

.·È‡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)

.‚È‡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

.„È‡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.

.ÂË‡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
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

.ÊË‡ÈˆBn‰157Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a «ƒ¿≈»«»»««ƒ∆≈
·iÁ - ÌÈiÁ158ÈB‡NÓ BÈ‡ ÈÁ Ì„‡ Ï·‡ .159Ì‡Â . «ƒ«»¬»»»«≈«¿ƒ
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‰M‡‰Â .·iÁ B˙B‡ ‡ÈˆBn‰ - ‰ÏBÁ B‡ ˙eÙk ‰È‰»»»∆«ƒ«»¿»ƒ»
‰c„Ó160˙Á‡ ÏËBpL ÔÓÊa da ˙‡161.˙Á‡ ÁÈpÓe ¿«»∆¿»ƒ¿«∆≈«««ƒ«««

ãycew zegiyn zecewpã

mc` la` .aiig - miig ody t"r` ,sere dig dnda `ivend"
."ie`yn epi` ,ig

שאר  אבל עצמו, את נושא שאדם משום הוא והטעם
להשמיט  עצמן ומכבידין נפשייהו" "דמשרבטי בעלי־חיים

הנושאן. מיד
הנפש  היינו ש'אדם' הרוחנית, בעבודה ההלכה וביאור
הבהמית. הנפש על מרמזים בעלי־חיים ואילו האלוקית,
כפי  הבהמית הנפש של בהמיותה את מדגיש 'בהמה'

הבירור. לפני בתקפה שהיא
שבנפש  שהחומריות היינו החיות, התגברות על מורה 'חיה'
האדם  מעבודת כתוצאה כל־כך, בתוקף אינה הבהמית

הנה"ב. בבירור
- הבהמית הנפש של יותר נעלה בירור על מורה ו'עוף'
זו  ומעלה לארץ, המשיכה טבע היפך - יעופף" "ועוף
או  אחד סימן מספיק שבעוף השחיטה, בדיני גם מודגשת
רובן. או סימנים לשני צריך וחיה בבהמה אבל סימן, רוב

הנפש  את האדם שיברר לאחר שגם ההוראה: וזוהי
נפש  על 'לסמוך' לו אין 'עוף', לדרגת עד שלו הבהמית
היורדת  הבהמה ש"רוח בטבעה נשארת עדיין כי הבהמית,
כי  בעבודתי", הועלתי "מה לחשוב לו אל ולאידך, למטה".
הקצה, אל הקצה מן הוא ועוף חיה בהמה בין החילוק
בשם  קראם ולא ביחד, הרמב"ם כללם לא גם זה ומטעם

'בעלי־חיים'. - כולל
ההוצאה  עניין בהם שייך האם לדגים, בנוגע הדין לברר ויש
כבעלי־חיים  דינם האם מים, בו שיש כלי בתוך
את  שנושא חי כאדם או מטה" כלפי עצמן ש"משמיטין

עצמו.
(i oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

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

.ÊÈÈÁ ˜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

.ÁÈ‡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

.ËÈ‰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

.ÎÌÈ¯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

.‡ÎÚÈˆn‰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
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קכי zay zekld - mipnf xtq - oeygxn h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·Î¯·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

.‚Î‡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¿¿»«»
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

.„Î‡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,

.‰Î‡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

.ÂÎ‡ÈˆBn‰203‰˜ÓˆÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯‚B¯‚k204Ì„˜ «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

.ÊÎ‡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

.ÁÎ‡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
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(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

.‡ÔÈ‡ ‰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
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,

.·ÔÈ‡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

.‚˙ÚaË16,‡È‰ LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL «««∆≈»∆»»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

.„‡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

.‰‰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,
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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

.Â‡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≈¿»»

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

.Ê‡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 שמן 43)אבל ֶַָ

טוב. ריח ונותן ורד, מעלי אחר:44)העשוי בנוסח

רוקח'). ('מעשה "בכוס".45)"הקשורה" אחר: בננוסח
או 46) מכסף קטן כלי והוא כוכלת, הנוסח: "וב'ערוך'

(פירוש  הנשים" בה יתעדנו טובה, משיחה בו ונותנים מזהב,
שקושרים 47)המשניות). מצנפת כמו בגד של "חתיכה

הציץ  יזיק שלא כדי עליה הציץ ונותנים המצח, על אותה
המשניות). (פירוש המצח" שמשונה 48)את מתוך "שמא

מפיה  ׁשנּה ותקח ותתבייש, יבזוה שיניים, משאר ִָבמראה
(גמרא). הרבים" ברשות אמות ארבע ותעבירנה

כו'"49) יפלו ו"שמא ותראה", תחלוץ "שמא אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ליתא

.ÁÏk50¯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

.Ë‰‡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

.È‰‡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
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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

.‡È‰‡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

.·È‰‡ˆBÈÂ70¯·c ÏÎ·e ÁÏÓ ¯Èb¯‚·e ÏtÏÙa71 ¿¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«¿»»»
‰t‰ ÁÈ¯ ÈtÓ ‰Èt CB˙Ï ÔzzL72Ôzz ‡ÏÂ . ∆ƒ≈¿ƒ»ƒ¿≈≈««∆¿…ƒ≈

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

.‚È‡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

.„È˙‡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

.ÂËÈÓ102È„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≈«≈««∆
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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, רגל 112)שרגלו

מעץ. עשויה (פירוש 113)הקטע עץ" של מנעל "כמו
שידיו  לגדם עץ של יד פירושו: ר"ח, לדעת המשניות).

ללכת 114)כרותות. לו אפשר אי שאם הפוסקים, ודעת
(מגידֿמשנה). בשבת בהם לצאת מותר - הקביים בלי

.ÊËÔÈ‡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

.ÊÈÔÈ‡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

.ÁÈÔÈ‡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

.ËÈ‡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

.Î¯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
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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"

.‡Î‡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
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

.·Î·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

.‚Î‡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

.„Î‰È‰163ÌÈËÒl‰ 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 שיטת 167)ראשון זוהי
ומתיר  בחדשות, אוסר יהודה "רבי התלמוד: בדברי רבינו
קמיעות, רק תפילין שאינן לחשוש יש בחדשות בישנות",
ושאר  הראב"ד לדעת אבל דרבנן. איסור בשבילן התירו ולא
קמיעות, ולא תפילין שהן ספק אין בחדשות גם הראשונים,
שאינן  מפני זוג, זוג להכניסן בחדשות התירו שלא והטעם
את  לקשור שאסור להכניסן, יוכל ולא ברצועות מקושרות

בשבת. התפילין

.‰Î‡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

.ÂÎ‡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¿«
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‰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

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:

.‡¯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

.·‡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

.‚¯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

.„¯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:
להלן  (ועיין שוחט שיראהו צריך אלא לשחוט, מנת על לו
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)".

.‰ÌB˜Ó27‰w„ ‰Ó‰a Ô‰Ï ¯kÓÏ e‚‰pL28- »∆»¬ƒ¿…»∆¿≈»«»
¯kÓÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ;ÔÈ¯ÎBÓ29.ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»∆»¬∆…ƒ¿…≈¿ƒ
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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

.ÂÈÓ31C¯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

(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,

.Ê‰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

.Á¯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

.Ë‡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∆≈
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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",

.È‚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≈»¿»¿»≈∆∆

˙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

.‡ÈÔÈ‡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.

.·ÈÌÈ¯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

.‚ÈÔÈ‡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
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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

.„ÈÌLk102,˙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
ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ eÏa˜Â ˙e„·Ú ÌLÏ eÏ·ËÂ eÏnL∆»¿»¿¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿∆»¬»ƒ

Ô‰a ÔÈ·iÁ103,eÏ·Ë ‡ÏÂ eÏÓ ‡lL ÌÈ„·Ú Ï·‡ ; «»ƒ»∆¬»¬»ƒ∆…»¿…»¿
„·Ïa Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡l‡∆»ƒ¿¬≈∆∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«ƒ¿«

·LBz ¯‚k Ô‰ È¯‰ -104‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓe , ¬≈≈¿≈»À»ƒ«¬¿»»
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .ÏÁa Ï‡¯NÈk ‡ÈÒ‰¯Ùa ÔÓˆÚÏ ˙aLa¿«»¿«¿»¿«¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿…¿≈¿«¿ƒ
·LBz ¯‚Â ÏÈ‡B‰ .‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b≈»∆»ƒ¿«∆«≈≈ƒ¿≈»

BÓˆÚÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ105‡e‰ È¯‰ ˜„ˆ ¯‚Â ,˙aLa ∆¿»»¿«¿¿«»¿≈∆∆¬≈
E˙Ó‡ Ôa LÙpÈÂ" ¯Ó‡ ÈÓa - ¯·c ÏÎÏ Ï‡¯NÈk¿ƒ¿»≈¿»»»¿ƒ∆¡«¿ƒ»≈∆¬»¿

BËÈ˜Ï ‡e‰L ·LBz ¯b ‰Ê ?"¯b‰Â106ÏL B¯ÈÎNe ¿«≈∆≈»∆¿ƒ¿ƒ∆
Ï‡¯NÈÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ ‡lL ;B˙Ó‡ Ôa BÓk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¬»∆…«¬∆¿»»¿ƒ¿»≈
‰Ê ¯b‰ ‰È‰ elÙ‡Â .‰NBÚ BÓˆÚÏ Ï·‡ ,˙aLa Ba«̄¿«»¬»¿«¿∆«¬ƒ»»«≈∆

Bc·Ú107BÓˆÚÏ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ -108. «¿¬≈∆∆¿«¿

ãycew zegiyn zecewpã

`ed jk ,zaya eznda zziay lr deevn mc`y myk"
dk`ln zeyrl oixzene ,'ek ezn`e ecar zziay lr deevn

."lega l`xyik `iqdxta mnvrl zaya

בשבת  מלאכה לעשות שמותרין משכתב הרי להבין, וצריך
במילים  להוסיף רצה ומה צרכו, כל הדין מובן בפרהסיא,

בחול". "כישראל
הובאו  בה המשנה, לשון שהוא לתרץ היה אפשר לכאורה
לעצמו  מלאכה לעשות מותר תושב גר "ת"ר דעות: שלוש
אומר  עקיבא רבי האבד), (בדבר מועד של בחולו כישראל
כישראל  אומר... יוסי רבי נפש), (אוכל ביו"ט כישראל
אינו  זה שתירוץ אלא יוסי. כרבי הרמב"ם ופסק בחול",
צריך  אינו יוסי, כרבי הרמב"ם שכשפסק כיון מספיק,
הדעות, שאר הביא לא שהרי בחול" "כישראל להוסיף
שלא  הנוספות, הדעות את לשלול צריך אין גם וממילא

בזה. השונות הדעות להביא שצריכה הגמרא כמו
שגם  להרמב"ם, הכללים בספרי מבואר בזה: והביאור
הביאו  שלא מיוחד לימוד ישנו המשנה בלשון כאשר
אף  המשנה, בלשון וכותב מדייק מכל־מקום הרמב"ם,
מה  יובן ועפ"ז שבמשנה. הדיוק לתוכן כוונתו כשאין

בחול", כישראל בפרהסיא מלאכה לעשות "ומותרין שכתב
מ"מ  לטעות, מקום היה לא זו תוספת ללא שגם הגם

המשנה. לשון את העתיק
בהם  שמחמירים עניינים וכמה כמה מצינו להוסיף: ויש
בית  "משחרב ולדוגמא החיוב, זמן שהגיע טרם עוד
אסור  כולו בניסן ט"ז יום שיהיה ריב"ז התקין המקדש,
לא  אשתקד ויאמרו המקדש יבנה מהרה כי חדש, לאכול
יש  ועפ"ז כו'". ניכול נמי השתא המזרח, בהאיר אכלנו
בשבת  מלאכה מעשיית אסור יהיה זה שעבד לומר סברא
מקום  יש ישראל, בבית עבד שהוא מכיון כי בפרהסיא,
יש  ואז ולטבול, למול יסכים דבר של שבסופו להניח
בשבת  מלאכתי עשיתי אשתקד שיאמר לחשוש
בשפחה, ועאכו"כ היום, גם כן אעשה לא ומדוע בפרהסיא,
רפואה  שיתרפא עד אותו "משהים למול שצריך עבד שכן
שיכולה  שפחה משא"כ אותו", מטבילין ואח"כ שלימה
לעשות  שמותרים הרמב"ם משמיענו לכן מיד, לטבול
והסייגים  התקנות כל כי בפרהסיא, לעצמם בשבת מלאכה

לישראל. בנוגע אלא אינם חכמים שעשו
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

ע  לשם וטבלו שלא שמלו התושבים ואמה לעבד אלא בדות,
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"ח  מרחשון כ' חמישי יום

ועׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
לעשות 1) יבוא פן שאסרום דבריהם, של שבותין בו נתבארו

מה  ביאור לזה ונמשך מתולדותיהן. או האבות, מן מלאכה
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דמיון  לו שיש מפני בו לחוש באפשר (שהיה שמותר
שנאסרו  הדברים בביאור רבינו והתחיל אלו). לדברים
מחמת  שנאסרו הדברים אותן כך ואחר הראשונה, מחמת
שבותין  שאין מלאכות אבות ויש הסדר, על וכן השנייה,
המבוארות  מלאכות עשר שבותי זה בפרק ונתבארו בגללן.

שמיני. בפרק

.‡"˙aLz" ‰¯Bza ¯Ó‡2ÔÈ‡L 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¿≈
‰¯Êb ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c Ô‰Óe ,˙BÎ‡ÏÓÏ ÌÈÓBc Ô‰L∆≈ƒƒ¿»≈∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»

Ô‰ el‡Â .‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ Ô‰Ó ‡B·È ‡nL5: ∆»»≈∆ƒ¿ƒ»¿≈≈

תשבות"2) השביעי וביום מעשיך תעשה ימים "ששת
י"ב). פסוק כ"ג, פרק "אין 3)(שמות פ"ז) (אחרי בספרא

יעלה  שלא מנין וכו' כרת מינה על שחייבין מלאכה אלא לי
שאם  מפרשים ויש .". . . שבתון לומר תלמוד כו' באילן
הוא  עובר מלאכות שאינן בדברים היום כל האדם עמל
לתורה  בפירושו הרמב"ן דעת וכן שבתון של עשה במצות
י"ב  הלכה כד בפרק ולהלן כ"ד). פסוק כ"ג, פרק (ויקרא
להגביה  ויבוא בעיניו חול כיום יהיה "שלא רבינו: כתב
אבנים  להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כליו ולתקן
דבר  ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהן, וכיוצא
בתורה: שנאמר הטעם ובטל שבת, שלא ונמצא בו שיתעסק

א'. הלכה א' פרק לעיל ועיין ינוח" הנקרא 4)למען הוא
הכוונה  שאין בתשובה רבנו וכתב דחול", "עובדין בתלמוד:
כדרך  יאכל לא כן "שאם בחול, שעושה מה כל לאסור
אסרו  שלא בחול, שמיסב כדרך יסב ולא בחול, אוכל שהוא
מי  כגון למלאכה, שירגילו שאפשר דברים אלא חכמים
שמא  לו תתיר שאם היין, יספג לא יין של חבית לו שנשברה
לתוך  יתן לא בחצרו פירות לו נתפזרו סחיטה, לידי יבוא
בחול, עושה שהוא כדרך יעשה שלא הקופה, לתוך או הסל
הרמב"ם  (תשובות עימור" לידי יבוא שמא לו תתיר שאם

ס"ד). סימן מלאכות 5)פריימן אבות ל"ט של סדרם לפי
ז'. מפרק החל למעלה, שנפרטו

.·Ïk6˙Bn‚ ‰ÂLn‰7.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

.‚ÌÈL15,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¿»¿«≈∆««¿«∆»«¿∆
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

.„¯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)"

.‰‰˜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
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.ÂLÏBz‰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

.Ê˙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

.ÁÔÏÈ‡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

.ËÔÈ‡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

מצווה  שהוא – רד? לו אומרים בהמה בהמה גב שביתת על
וחמורך"; שורך ינוח למען כג): פרק (שמות כמוהו
צער". לה יהא שלא (מנוחה), נייח לבהמה תן ובמכילתא:

ב').52) עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת

.È?„ˆÈk53ÛÈÏL ‰eÚË BzÓ‰a ‰˙È‰54‰‡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').

.‡È˙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
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ואוכל  יד על יד על מלקט אם רק היתר ואין בורר, משום
של"ה). והגר"א יוסף" (מסכת 63)("בית התוספות לדעת

גידולם  במקום אלא עימור חיוב אין א') עמוד ל"א דף ביצה
הגה"מ). ב').64)(עי' עמוד ע"ג דף שבת (מסכת

אלא 65) עימור אין כי ממש, מעמר ולא כמעמר נראה
ה'. הלכה ח' פרק למעלה כמבואר קרקע, בגידולי

.·È˜¯ÙÓ66ÌÈ˙ÈÊ ËÁBq‰Â ,Lc ÌeMÓ ·iÁ - ¿»≈«»ƒ»¿«≈≈ƒ
˜¯ÙÓ ÌeMÓ ·iÁ - 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.

.‚ÈÔÈL·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

.„ÈÏÏBn‰86˙BÏÈÏÓ87ÈepLa ÏÏBÓ -88‡lL È„k , «≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆…
‰‡¯È89˜Bi‰ .L„k90ÁB‚ ‰È‰ Ì‡Â .¯eËt - ÂÈÙa91 ≈»∆¿»«≈¿ƒ»¿ƒ»»≈«

¯Á‡Ïk ˜¯ÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÂÈÙa ˜ÈÏ BÏ ¯zÓ -À»ƒ…¿ƒƒ¿≈∆¿»≈ƒ¿««
„È92ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e¯Ê‚ ‡Ï B¯Úˆ ÌeMÓe , »ƒ«¬…»¿¿««ƒ∆≈»

‰kÒ93. «»»

אצבעותיו.86) בן מחכך א') עמוד קכ"ח דף שבת (מסכת
("מגיד 87) הקשין מן להוציאו ובין האוכל את לרכך בין

שם).88)משנה"). (גמרא אצבעותיו בראשי מעט
(תניא).89) בכלי ולא ביד שמולל כיון ממש דש אינו אבל
א').90) עמוד ס' דף כתובות 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

.ÂË˙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

.ÊËÌÈ˙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

.ÊÈ‰¯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¿«…¿«¿≈¿»
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המוץ.101) מן לנקותו ברוח הנדוש הדגן את זורק
י"א.102) הלכה ח' בפרק דף 103)כמבואר ביצה (מסכת

ב'). עמוד ולנפח 104)י"ב יחד לדבקן ידיו, בשתי אבל
אסור. מהמוץ לנקותן כדי כמרזב,105)בהן עשוי "כלי

(רש"י). בכלי" נשארת והפסולת יוצא והאוכל בו מנענע
גדולה.106) היא 107)קערה – ב"משמרת" יין המסנן

וצלול, זך ממנו יורד והיין היין שמרי בתוכו שנותנים שק
לתלות  חכמים ואסרו השמרים, את קולטת והמשמרת
עושה  שהוא כדרך יעשה שלא בשבת, הכלי על (המשמרת)
תולדת  הוא מלאכה עושה בשבת שמרים והמסנן בחול,
א') משנה כ' פרק שבת המשניות (פירוש מרקד" או בורר

י"ד. הלכה ח' פרק כיבוס 108)וראה מצד איסור כאן ואין
י"ט). ס"ק שי"ט (הגר"א לכך מתכוון שאינו כיון הסודרין

דקל.109) מנצרי עשוי קל"ט 110)סל דף שבת (מסכת
סחיטה. לידי יבא שמא בחול כמו הכלי בפי ב') עמוד

ב').111) עמוד קל"ז דף שבת (מסכת משנה
בעיגול 112) צד לכל פיה ומותח יין שמרי בה "שמסננים

בתשובה: כתב ורבינו (רש"י); הכלי" חלל על כאהל ונעשה
עושה  שהוא מפני המשמרת תליית באיסור הטעם "אין
שהוא  כדרך יעשה שלא מדרבנן, תלייתה אסור אלא אהל,
ס"ד). סימן פריימן הרמב"ם (תשובות בחול" עושה

וסכסוכו.113) החלב טריפת ידי על חמאה עושה
"ובלבד 114) ווין כ"י לפני י"ג). פרק שבת (מסכת תוספתא

יגבל" שלא "ובלבד הדפוס נוסחת לפי אבל יחבוץ" שלא
י"ט). ס"ק שי"ט מג"א (ועיין לש משום שאיסורו נראה

.ÁÈCzÁÓ‰115˜¯i‰ ˙‡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

.ËÈÈÏÈ·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
כ"א. הלכה להלן ועיין אדום. צבע משרשיו שעושים

טוב.129) ריח לו שיש קטן ריח 130)צמח בעל צמח
למאכל  וגם להסקה ראויים האלה העשבים וטוב. חריף

מחשבתו. אחר הולך הכל לפיכך וסתמם 131)בהמה,
מבואר  לעצים הכניסם ודין שכ"א). (מג"א בהמה למאכל

י"ח. הלכה כ"ו בפרק למאכל 132)להלן גם ראויים שהם
דף 133)אדם. שבת (מסכת לכתשם דקים, לעשותם

א'). עמוד קמ"א

.ÎCB˙Ï ÔzÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏtÏt ˜„Ï 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

.‡Î?„ˆÈk139ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡È ‡Ï ≈«……«¿»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 עז 140)משנה צמח
שבמעיים. התולעים את הממית בנ"א:141)הריח

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.

.·ÎÏÎB‡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¿
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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'

.‚ÎÔÎÂ150¯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 ולא 152)סוכים בו, סכים הבריאים שגם

לרפואה. שהוא סך 153)יכירו אדם ואין יקרים, שדמיו
לרפואה. אלא ב').154)בו עמוד ס"ו דף שבת (מסכת

כמו:155) ולקתה, נכשלה א') עמוד ק"ט דף שבת (מסכת
רש"י). י"ב. פסוק צ"א, פרק (תהלים רגלך" באבן תגוף "פן

(רש"י).156) הדם לשכך היין ידי על אבל 157)מכווצה
מותר  והרגל היד גב על או ברזל, מחמת המכה היתה אם
ה'. הלכה ב' בפרק כמבואר סכנה, בה שיש כיון אופן, בכל

(רש"י 158) וצומתו לבשרו קשה קצת חזק שהוא היין שגם
שם).

.„ÎÚn‚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

.‰ÎÔÈ‡165ÔÈÚ‰ CB˙Ï ÔÈÈ ÔÈ˙B166‡e‰ Ô˙B Ï·‡ , ≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¬»≈
ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ167ÏÙz ˜¯Â .168ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ elÙ‡ - ««»«ƒ¿…»≈¬ƒ««»«ƒ

¯eÒ‡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

לרפואה. אלא בו לעין.170)משתמשים משחה
שבת.171) מערב שרה אם אלא התירו ולא כרוחץ שנראה
צמח 172) – הגמא הוא ב'). עמוד ק"ג דף (עירובין משנה

המשניות). (פירוש למכה ומועיל במים הגדל
שלקה 173) "כהן שנינו: ב' עמוד ק"ג דף עירובין במסכת

נראית), שמכתו המקדש בבית לעבוד יכול (ואינו באצבעו
לבטל  במקדש נוהג שבות איסור (שאין במקדש עליו כורך
שבות, איסור ברפואה (שיש במדינה לא אבל מעבודה), כהן
את  (שמהדק דם להוציא אם סממנים), שחיקת משום גזרה
מלאכה: אב (שהוא אסור וכאן כאן החבורה), על הגמי

חובל)".

.ÂÎÔÈ‡174‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚ ÔÓLÂ ÔÈnÁ ÔÈ˙B ≈¿ƒ«ƒ»∆∆««≈««»¿…
BzÏ CBÓ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚL CBÓ Èab ÏÚ««≈∆««≈««»¿…««≈ƒ¿

˙aLa ‰kn‰ ÏÚ175,‰knÏ ıeÁ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ . «««»¿«»¬»≈««»
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 משום 175)(מסכת שאסור
סממנים. שלא 176)שחיקת כדי אלא לרפואה, שאינו

המכה. את הבגדים שהוא 178)ישן.177)יסרטו
על 179)מרפא. ששמים בסממנים משוחה תחבושת

לרככה. המכה

.ÊÎ‰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
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כי  שבות משום אסרו ולא להחזירה, ומותר לבגדו, בשרו
אבל  מעבודה, ימנע שלא – תחילתם משום סופם התירו
רוקח). (מעשה שבות רק שהוא אף אסור, עובד שאינו כהן

.ÁÎÔÈÎÒ185ÔÈLÓLÓÓe186.˙aLa ÌÈÚÓ È·a »ƒ¿«¿¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«»
‰NÚÈ ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙·a LÓLÓÈÂ CeÒiL ,‡e‰Â»∆»ƒ«¿≈¿«««¿≈∆…«¬∆

ÔÈÏnÚ˙Ó ÔÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k187.˙aLa ¿∆∆∆∆¿…¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«»
„Ú ÁÎa BÙeb ÏÚ ÌÈÒ¯BcL ‰Ê ?ÏnÚ˙Ó ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ«¿…««

iL „Ú Cl‰iL B‡ ,ÚÈfÈÂ Ú‚ÈiL¯eÒ‡L ;ÚÈfÈÂ Ú‚È ∆ƒ«¿«ƒ«∆¿«≈«∆ƒ«¿«ƒ«∆»
‡È‰L ÈtÓ ,˙aLa ÚÈfiL È„k BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈÏ¿«≈«∆«¿¿≈∆«ƒ«¿«»ƒ¿≈∆ƒ

‰‡eÙ¯188˙ÈÒBÓÈc Ú˜¯˜a „ÓÚÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .189 ¿»¿≈»«¬…¿«¿«ƒƒ
.˙‡t¯Óe ˙ÏnÚnL ÈtÓ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿«∆∆¿«≈

בשמן"185) "מושחים א'). עמוד קמ"ז דף (שבת משנה
המשניות). וגרירה,186)(פירוש משיחה "ענינו

(פירוש  בחוזק" האדם בשר על הידים וגוררים שמושכים
שיעמול 187)המשניות). עמל, מגזרת והוא "מתייגעים,

המשניות). (פירוש והיגיעה העמל והוא א') (קהלת האדם
להתעמל".188) כדי רצין אין יז: שבת מסכת (תוספתא

ב'). עמוד קמ"ז דף שבת מרחץֿריפוי 189)ר"ח
ומרפא" מחמם שבו המלוח והטיט מלוחים "שמימיו

(רש"י).

.ËÎËÈËa ‡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

.ÏÔÈ‡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

.‡ÏÔÈ‡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

.·Ï„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

.‚ÏÏa‚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
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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 לקליות 222)קנ"ה שנתייבשה תבואה של קמח
הוא  שהרי רבינו, לדעת התורה מן גיבול בו ואין בתנור

ורק באפר. ומעורב ללוש שרוף יבא שמא אסרו מדרבנן
קלי. שאינו גזרו.223)קמח  לא דעת 224)במעט זוהי 

ובמורסן  גס וחול שבאפר ט"ז הלכה ח' בפרק הסובר רבינו
שבאפר  ודעתו שם השיג הראב"ד אבל גיבול. איסור אין

במים. האפר נתינת משעת לש משום הרבה,225)חייב
קלי. בקמח כמו מותר מעט אבל

.„ÏÔÒ¯n‰226Ïea‚Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,227, «À¿»««ƒ∆≈»¿ƒ
‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ‰ Ïa‚Ï ‡B·È ‡nL ,B˙B‡ ÔÈÏ·Bb ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»ƒ¿…∆»»¿«≈

„Â¯z‰ Ba CÈÏBÓe ,ÔÒ¯Ó Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .Ba228 ¿¿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

.‰ÏÔÈ‡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

.ÂÏ‰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∆¿≈¿
.·BË

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

.‡˙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

.·ÈtÓ10ıÁ¯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∆¿»¬»¿«≈¿∆¿»
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¯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).

.‚ÌnÁ˙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

.„‡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

.‰ÈËaÓ‡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∆≈

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

.ÂÌÁÓ29BÎB˙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

.ÊÔÈ‡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¿
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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

.Á¯·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

.Ë¯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

.È·¯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'

.‡È¯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¿≈…«≈»∆

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

.·ÈÏc¯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

.‚ÈÏËBp‰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
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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).

.„È¯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

.ÂËÒaÎÓ‰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

.ÊË‰¯aL91‰Ó ‰pnÓ ÏÈvÓ - ˙aLa ˙È·Á BÏ ƒ¿¿»»ƒ¿«»«ƒƒ∆»«
˙aMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M92‡lL „·Ï·e ,ÂÈÁ¯B‡Ïe BÏ ∆»ƒ««»¿¿»ƒ¿«∆…

‚tÒÈ93ËÈ B‡ ÔÈÈaÁt94C¯„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÔÓLa ƒ¿…¿«ƒƒ¿«¿∆∆∆ƒ«¬∆¿∆∆
„ˆÈÎÂ .‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L∆∆¿…∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈«

‰ÈzÁz ÁÈpÓe ÈÏk ‡È·Ó ?‰pnÓ ÏÈvÓ95‡È·È ‡ÏÂ . «ƒƒ∆»≈ƒ¿ƒ«ƒ««¿∆»¿…»ƒ
ËÏ˜ÈÂ ¯Á‡ ÈÏk96Û¯ˆÈÂ ¯Á‡ ÈÏk ,97‡nL ‰¯Êb ; ¿ƒ«≈¿ƒ¿…¿ƒ«≈ƒ»≈¿≈»∆»

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c ÈÏk ‡È·È98- ÌÈÁ¯B‡ BÏ encÊ . »ƒ¿ƒ∆∆¿»«ƒƒ¿«¿¿ƒ
ËÏB˜Â ¯Á‡ ÈÏk ‡È·Ó99.ÔBL‡¯Ï BÙ¯ˆÓe ¯Á‡ ÈÏk , ≈ƒ¿ƒ«≈¿≈¿ƒ«≈¿»¿»ƒ

.ËÏ˜È Ck ¯Á‡Â ÔÈÓÊÈ ‡l‡ ,ÔÈÓÊÈ Ck ¯Á‡Â ËÏ˜È ‡ÏÂ¿…ƒ¿…¿««»«¿ƒ∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿…
ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â100¯zÓ - ‰Ê ¯·„a101. ¿ƒ∆¡ƒ¿»»∆À»

ב.91) קמג, שבת סעודות 92)משנה, שלש צריך אם
– שתים אלא צריך שאינו בשחרית סעודות, שלש מציל

ה"כא). פ"כג (להלן אחת - ובמנחה "לשים 93)שתים,
(רש"י). בכלי" ולהטיפו ולחזור היין במקום הספוג

הכלי.94) בשפת ומקנחה בה, נדבק והשמן ידו מכניס
גגו.95) מראש החבית נשברה אם ב. קיז, שבת
האויר.96) מן הנופל שיזוב 97)קילוח לגג סמוך כלי יניח

(רש"י). בידו הכלי אוחז והוא לכלי, הגג מתוך 98)מן
שהיום  ישכח המשקה, את להציל הרבה, כלים מחפש שהוא

הרבים. רשות דרך כלי ויביא שצריך 99)שבת כמה
האורחים. צורך 100)בשביל להם שאין אורחים להזמין

בשבילו. שישאירו וכוונתו שבחבית, המשקה בכל
ההפסד,101) מן כלים להציל מותר - הדין שמצד כיוון

אם  אבל ממונו, על בהול שהוא מתוך גזרו שחכמים אלא
יבוא  ולא יזכור - מערים הוא אם גם אורחים, בשביל מביא

שבת. לחלל

.ÊÈËÈË102BÒkÒÎÓ - B„‚a Èab ÏÚL103,ÌÈÙaÓ ƒ∆««≈ƒ¿¿«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÒaÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;ıeÁaÓ BÒkÒÎÓ BÈ‡Â104¯zÓe . ¿≈¿«¿¿ƒ«¿≈»∆»¿«≈À»

B„¯‚Ï105Ô¯tˆa106.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

.ÁÈÏÚÓ109- ‰‡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
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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

.ËÈÈÓ118·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

.ÎÈÓ120‚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

.‡ÎÈzL126˙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".

.·Î¯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
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

.‚ÎCÎÈÙÏ .˙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

.„ÎCÎÈÙÏ .˙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

.‰ÎÚ˜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¿…
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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').

.ÂÎÔÈ‡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,

ביום 174) אבל אותן, מיישרים אין שנתפרקו שדרתו חוליות
הי"ד). פ"ב (לעיל מותר - בדבר סכנה שיש הלידה

.ÊÎ‰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)

לעולם". שהיא כמו הדיבור, פי ב.177)על קלז, שבת
א.178) קב, בו 179)עירובין יש - טפח שנשאר שכיון

אוהל. דין

.ÁÎÔÈ‡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

.ËÎÏk184‡ÏÂ ÁÙË Bb‚a ÔÈ‡L ,ÚtLÓ Ï‰‡ »…∆¿À»∆≈¿«∆«¿…
‰Ê È¯‰ - ÁÙË ·Á¯ Bb‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿»»¿«…«∆«¬≈∆
.¯eËt - ˙aLa ‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‰NBÚ‰Â ,È‡¯Ú Ï‰‡…∆¬«¿»∆¿«¿ƒ»¿«»»

‰ÏeÙk ˙ÈlË185ÔÈËeÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ,186‰ÈeÏz ‡È‰L «ƒ¿»∆»»∆»ƒ∆ƒ¿»
¯zÓ - ˙aL ·¯ÚÓ Ô‰a187.d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ »∆≈∆∆«»À»ƒ¿»À»¿»¿»

˙Î¯t‰ ÔÎÂ188. ¿≈«»…∆

ב.184) יט, שם:185)סוכה ופירש"י א. קלח, שבת 
וראשיו  תחתיה, לישן יתדות ארבעה גבי על טליתו "שוטח
מן  להגן דפנות והם הארץ, לצד ולכאן לכאן מתכפלים
הלכות  עם ביחד זו הלכה רבינו שכתב ממה אבל החמה".
על  פרוסה שהטלית מדובר כאן שגם נראה משופע, אוהל
משנה'. ה'מגיד כתב וכן טפח. בגגה שאין באופן אחד מוט

למשכה 186) כדי יום, מבעוד בחוטין הטלית את כרך אם
(רש"י). ולכאן לכאן ולפרוס החוטים 187)בהם ידי על

על  כמוסיף אלא ארעי אוהל כעושה ואינו בשבת, למשכה
שמותר. ארעי ולא 188)אוהל בגג אלא אוהל איסור שאין

לב. הלכה להלן וראה במחיצה.

.Ï˙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,
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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

.‡ÏÚ·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.

.·Ï‰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

.‚Ï„‚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

.‡‰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∆∆»»

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

.·‰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

.‚ÌLÎe14·˜ 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
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הט"ז  בפכ"ב מבואר וכן קלט:). (שבת מותר - מדרבנן רק
ה"ח. פ"ז יוםֿטוב ובהלכות

.„ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿«¿»»«»»»ƒ
LÈhÙa ‰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

.‰ÔÈ‡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.

.ÂÔÈ‡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

.Ê‰¯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, לחול.49)שבת משבת טורח שהוא

.Á¯eÒ‡50ÈtÓ ,˙aLa ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï »¿«¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈
,ÏaËÏ ¯zÓ ‡ÓË Ì„‡ Ï·‡ .ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L∆ƒ¿«≈¿ƒ¬»»»»≈À»ƒ¿…

¯˜Ók ‰‡¯pL ÈtÓ51ÔÈ‡Â .52ÔÈfÓ53.˙aLa ÂÈÏÚ ƒ¿≈∆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¿«»≈«
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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

.ËÔÈ‰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,

.ÈCk¯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

È.‡Á¯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

.·ÈCÎÈÙÏ .˙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 כחול,71)לצבוע.70)משנה, אבק מין
עיניהן. סביבות הנשים המכחול 72)שנותנות "שמוליך

וכן  (רש"י); האות" סביב קולמוס המוליך כאדם העין, סביב
[וכן  ככותב הוא הרי כוחל כי המשנה, בפירוש רבינו כתב
"כוחלת  מינכן) כת"י לפי צה. (שבת הגמרא מסקנת היא

כותבת"]. א.73)משום קמח, שלא 74)שבת החוב את
ישבו 75)ישכח. "והצורים טזֿיז) (יג, בנחמיה מפורש וכן

יהודה  לבני בשבת ומוכרים מכר וכל דג מביאים בה,
מה  להם: ואומרים יהודה, חורי את ואריבה וירושלים,
השבת"; יום את ומחללים עושים אתם אשר הזה הרע הדבר
מגיד  - לכם" היא קודש "כי תשא): (פרשת ובמכילתא
חנותו  שפלוני מה ישראל, על קדושה מוספת שהשבת
שאמר  למי מעיד . . . השבת את משמר שהוא - נעולה?
ביום  ונח ימים בששה עולמו את שברא העולם והיה

א.76)השביעי". קנ, לזמן 77)שבת היא השאלה
לזמן  היא הלוואה אבל יכתוב, שמא גזרו לא ולכן מועט,

אלפס'). ('רב יכתוב שמא וחוששים משנה,78)מרובה,
א. קמח, שבת

.‚È„Á‡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

.„ÈÔÈ‡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
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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

.ÂËdÈa‚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.

.ÊËÈÓ110ÌL ‡¯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
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

.ÊÈ¯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

.ÁÈ¯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).

.ËÈ¯eÒ‡124˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ˙B¯˜Ï125;˙aLa »ƒ¿ƒ¿»≈∆¿¿«»
‰BÓ .˜ÁÓÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁ C¯„k ‡‰È ‡lL126Ì„‡ ∆…¿≈¿∆∆…¿»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
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˙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).

.Î‰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

.‡Î‰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.

.·Î‰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

.‚ÎLiL 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»

עיגול.143) בצורת כבושות מיובשות תאנים

.„Î¯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

.‰ÎÏÈv‰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
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משום  להתיר, טעם שיש אףֿעלֿפי (רש"י). הכיפורים
שם). ('תוספות' הכיפורים יום במוצאי לאכול שמצוה

בשבילו.154) אוכל להכין זמן לו יש שהרי

.ÂÎ¯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

.ÊÎeÈ‰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

.ÁÎ¯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"ח  מרחשון כ"א שישי 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

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈¬ƒ¿«»««ƒ
.‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‡Â ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÓBc ÌÈ‡L∆≈»ƒƒ¿»»¿≈»¿ƒƒƒ≈¿»»
˙aMÓ ·ÈLz Ì‡ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»∆∆¿ƒ∆∆¡«ƒ»ƒƒ«»
Bz„aÎÂ :¯Ó‡Â .ÈL„˜ ÌBÈa EˆÙÁ ˙BNÚ EÏ‚«̄¿∆¬¬»∆¿»¿ƒ¿∆¡«¿ƒ«¿

¯·c ¯a„Â EˆÙÁ ‡ˆnÓ EÈÎ¯c ˙BNÚÓ2CÎÈÙÏ . ≈¬¿»∆ƒ¿…∆¿¿¿«≈»»¿ƒ»
¯a„Ï elÙ‡Â ,˙aLa ÂÈˆÙÁa Cl‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿«≈«¬»»¿«»«¬ƒ¿«≈

ÓÏ ¯kÓi ‰Ó BÙzL ÌÚ ¯a„iL ÔB‚k ,Ô‰a‰Ó B‡ ¯Á »∆¿∆¿«≈ƒÀ»«ƒ¿…¿»»«
CÏÈ ‰¯BÁÒ ‰Ê È‡·e ,‰Ê ˙Èa ‰·È C‡È‰ B‡ ,‰˜iƒ¿∆≈«ƒ¿∆«ƒ∆¿≈∆¿»≈≈
:¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk .ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ»∆¿«≈»∆∆¡«

¯zÓ ¯e‰¯‰ ,¯eÒ‡ ¯eac - ¯·c ¯a„Â3. ¿«≈»»ƒ»ƒ¿À»

רבי 2) "אמר ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי
אלהיך  לה' שבת השביעי "ויום י) כ, (שמות כתיב אבהו:
בעשרה  (שהרי ממאמר שבת הוא ברוך הקדוש מה –
(שלא  ממאמר" שבות אתה אף העולם), נברא מאמרות

חול). דברי בשבת עמוד 3)תדבר ק"נ דף שבת (מסכת
א').

.·¯eÒ‡4È„k ˙aLa ÂÈ˙B„Ne ÂÈ˙Bpb „˜ÙÏ Ì„‡Ï »¿»»ƒ¿…«»¿»¿«»¿≈
‰Ê È¯‰L ;Ô‰È˙B¯t Ô‰ C‡È‰ B‡ ,ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ ‰Ó ˙B‡¯Ïƒ¿»≈¿ƒƒ≈«≈≈≈∆∆¬≈∆
„Ú ˙aLa ‡ˆiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BˆÙÁ ˙BNÚÏ Cl‰Ó¿«≈«¬∆¿¿≈»¿»»∆≈≈¿«»«

ÌeÁz‰ ÛBÒ5·B¯˜ ‰È‰iL È„k ,CLÁzL „Ú ÌL ·LÈÂ , «¿¿≈≈»«∆∆¿«¿≈∆ƒ¿∆»
BÎel‰ ‡ˆÓ È¯‰L ;˙aL È‡ˆBÓa ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ«¬¬»»¿»≈«»∆¬≈ƒ¿»ƒ

.ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ ˙aLa¿«»«¬¬»»

ב').4) עמוד ל"ח דף עירובין אמה 5)(מסכת אלפיים
א'. הלכה כ"ז בפרק כמבואר מהעיר

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ÌeÁz‰ ÏÚ CÈLÁ‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ««¿
CÈLÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙BNÚÏ ˙aLa ¯eÒ‡L ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆»¿«»«¬¬»ƒ∆¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLa B˙BNÚÏ ¯znL ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆À»«¬¿«»¬≈∆À»
ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‡È·‰Ï ÌeÁz‰ ÏÚ ÔÈÎÈLÁÓ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈«¿ƒƒ««¿¿»ƒ≈¿À»ƒ
;˙B¯t ¯ÓLÏ ‡e‰ CÈLÁÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÚBt ¯kNÏ B‡ƒ¿…¬ƒ¬»«¿ƒƒ¿…≈

˙aLa ¯ÓLÏ ¯zÓ È¯‰L7B‡ ‰Ó‰a ‡È·‰Ï CÈLÁÓe . ∆¬≈À»ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿»ƒ¿≈»
ÔÈLeÏz ˙B¯t8ŒÛ‡ ,‰‡a ‡È‰Â dÏ ‡¯B˜ - ‰Ó‰a‰L ; ≈¿ƒ∆«¿≈»≈»¿ƒ»»«

eÈ‰ el‡ - ÔÈLeÏz ˙B¯Ùe ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡È‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ«¿≈¿ƒƒ»
Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ .˙aLa Ô‡È·‰Ï ¯zÓ ‰È‰ ,˙BvÁÓ ÌL»¿ƒ»»À»«¬ƒ»¿«»¿≈≈»»

ÈBÏt C¯ÎÏ :B¯·ÁÏ9ÌL eÈ‰ Ì‡L ;¯ÁÓÏ CÏB‰ È‡ «¬≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈¿»»∆ƒ»»
ÌÈb¯a10.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙aLa ÌLÏ CÏB‰ ‰È‰ , À¿»ƒ»»≈¿»¿«»¿≈…«≈»∆
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להחשיך 6) שאסור א'). עמוד ק"נ דף שבת מסכת (משנה
התחום. ח'.7)על הלכה להלן מערב 8)ראה שנתלשו

באכילה  שאסורים בשבת שנתלשו פירות אבל שבת
אין  – בטלטול ואסורים ז') הלכה כ"א פרק (למעלה
ב'). עמוד ק"נ דף שבת (מסכת עבורם מחשיכים

לתחום.9) מחוץ שעל 10)שהוא שומרים, של סוכות
הן  אם לתחום, מחוץ אפילו בשבת ללכת יוכל  ידיהן
טפחים, וארבעה אמה שבעים בתוך לזו זו מובלעות

וב'. א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר

.„¯zÓ11ÈnÚ „ÓÚzL ‰‡¯‰ :ÏÚBÙÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»«¿≈¬ƒ¿∆∆«¬…ƒƒ
?·¯ÚÏ12;·¯ÚÏ ÈÏ ÔBÎ ‰È‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ »∆∆¬»……«¡≈»ƒ»∆∆

¯eÒ‡Â .˙aLa BˆÙÁ ‰NBÚ ‡ˆÓpL13‚l„Ïe ıe¯Ï ∆ƒ¿»∆∆¿¿«»¿»»¿«≈
CÎel‰ ‡‰È ‡lL - EÈÎ¯c ˙BNÚÓ :¯Ó‡pL ,˙aLa¿«»∆∆¡«≈¬¿»∆∆…¿≈ƒ»

„¯BÈÂ .ÏÁ ÏL CÎel‰k ˙aL ÏL14¯B·Ï Ì„‡ ∆«»¿ƒ»∆…¿≈»»¿
ÁÈLÂ15„¯BÈÂ ÒtËÓe ,‰n‡ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰¯ÚÓe ¿ƒ«¿»»¬ƒ≈≈»«»¿«≈¿≈

‰˙BLÂ16‰ÏBÚÂ ÒtËÓe ,17¯eÒ‡Â .18˙Ba¯‰Ï ¿∆¿«≈¿∆¿»¿«¿
‰ÁÈNa19‰ÏËa20‡‰È ‡lL - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ»¿≈»∆∆¡«¿«≈»»∆…¿≈

˙aL ÏL C¯ea„.ÏÁ ÏL C¯ea„k ƒ»∆«»¿ƒ»∆…

א').11) עמוד ק"נ דף שבת אם 12)(מסכת נראה "עכשיו
פי  על אף לכשתחשך, אלי תבא אם לערב, עמי תעמוד
מזהירו, הוא לעבודה לשכרו מנת שעל יודעים ששניהם
זה  הרי רמז, בדרך אלא בפירוש כן אומר שאינו כיון
אסור  דבר – דבר "ודבר א': בהלכה ומבואר כהרהור,
"הנראה  פירש: ובהגה"מ שם). רש"י (ועיין מותר" הרהור

בעיניך". טוב א').13)– עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
א').14) עמוד ק' דף עירובין ארוכה.15)(מסכת חפירה
שיש 16) "בין שתיה, לצורך לא גם לרדת מותר רש"י לדעת

מים". בהן שאין בין מים של 17)בהן חשש כאן ואין
כתב  של"ו סימן חיים אורח ובטור חול, כדרך הילוך איסור
קרקע  יעקור שמא חוששין שאין הוא בזה שהחידוש

ועלייתו. א').18)בירידתו עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
שמעון 19) "רבי ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי

אמי  לה: אמר הרבה, מדברת אמו את כשראה יוחאי בן
היום". י 20)שבת (מסכת ב'):בתלמוד עמוד י"ט דף ומא

חולין  שיחת השח רבא "אמר ושם: אסור, בחול שגם מובא
בם" "ודברת ז') פסוק ו', פרק (דברים שנאמר בעשה, עובר
שהמדובר  שם פירש הר"ח אבל בטלים". בדברים ולא –
מהלכות  ב' בפרק לעיל ועיין לימודו. באמצע המפסיק על

ד'. הלכה דעות

ãycew zegiyn zecewpã

"zaya blcle uexl xeq`"

כו'", מצוה לדבר בשבת לרוץ "מותר ה' בהלכה וממשיך
לתלמיד־  כשבאים ה': לעבודת בנוגע זו מהלכה וההוראה
השליחות  את לו ומוסרים שבת, בבחינת שהוא חכם
טוען  חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק שיש הדור, מנשיא
לרוץ  יכול אינו וממילא שבת" איקרי "תלמיד־חכם הוא
ולדלג  לרוץ "מותר ההוראה באה זה על בשבת, ולדלג
מותר  היינו שמותר, בלבד זו ולא מצוה". לדבר בשבת

לבית  לרוץ "מצוה כן לפני שפסק כמו אלא לכתחילה,
נעלה, הכי עניין הוא התורה שלימוד אף כי כו'" הכנסת
בית  לבנין אפילו רבן בית של תינוקות מבטלין ש"אין עד
נפש' 'פיקוח של בעניין מדובר כאשר אעפ"כ המקדש",
הוא  וכך בשבילו, השבת את לחלל שצריך התורה אומרת
תורה  מלימוד להפסיק שיש ברוחניות נפש' ב'פיקוח גם
ש'מת  אחר במקום ומבואר אחר. יהודי להציל כדי (שבת)
בו  אין אבל הזה, בעולם החי אדם הוא ברוחניות מצוה'
על  כלל יודע שאינו מכיון - מצוה' 'מת - למצוות חיות
כהן־גדול  אפילו חייב מצוה' שב'מת כשם ולכן המצוה,
כדי  שבתון) (שבת יוה"כ עבודות באמצע להפסיק
לעזוב  שיש ברוחניות מצוה' ל'מת בנוגע כך בו , להתעסק
וכלשון  זה, יהודי להחיות כדי נעלית הכי העבודה את
הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו "חלל הידוע
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‰˙È·Ï ıe¯iL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aLa ıe¯Ï ¯zÓÀ»»¿«»ƒ¿«ƒ¿»¿∆»¿≈
L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰21ÔÈ·MÁÓe .22ÏL ˙BBaLÁ «¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ∆¿∆

‰ÂˆÓ23ÔÈ„„BÓe ,24- ‰Â˜Ó ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„È„Ó ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
¯eÚMk LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ25Ïa˜Ó Ì‡ Ú„ÈÏ - „‚a B‡ , ≈«ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ¿«≈

‰‡ÓË26ÔÈ˜ÒBÙe .27Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â .ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ À¿»¿ƒ¿»»«¬ƒƒ¿¿ƒ¿»≈
˙B‡ÈË¯ËÏ elÙ‡Â - ˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ28 ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¬ƒ¿«¿ƒ»

ÔÈÏ˜¯Ëe29ÁwÙÏ - ÌÈ˙ek ÏL30ÌÈa¯ È˜ÒÚ ÏÚ31 ¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«ƒ
Ò¯‡Ï ˙B˜BÈz‰ ÏÚ ÔÈÎcLÓe .˙aLa32˜BÈz‰ ÏÚÂ , ¿«»¿«¿ƒ««ƒ≈»≈¿««ƒ

˙en‡ B„nÏÏe ¯ÙÒ B„nÏÏ33ÔÈ¯w·Óe .34ÔÈÏBÁ ¿«¿≈∆¿«¿À»¿«¿ƒƒ
:¯ÓB‡ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰Â .ÌÈÏ·‡ ÌÈÓÁÓe¿«¬ƒ¬≈ƒ¿«ƒ¿»¿«≈∆«∆≈

‡B·Ï ‰·B¯˜ ‰‡eÙ¯e ,˜ÚÊlÓ ‡È‰ ˙aL35. «»ƒƒƒ¿…¿»¿»»
ÔÈÎÈLÁÓe36ÁwÙÏ ÌeÁz‰ ÏÚ37ÏÚÂ ‰lk È˜ÒÚ ÏÚ «¿ƒƒ««¿¿«≈««ƒ¿≈«»¿«
˙n‰ È˜ÒÚ38¯Î˙Â ÔB¯‡ BÏ ‡È·‰Ï ,:BÏ ¯ÓB‡Â .ÔÈÎÈ ƒ¿≈«≈¿»ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

.ÈBÏt ÌB˜nÓ ‡·‰ ,ÌL ˙‡ˆÓ ‡Ï .ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ≈ƒ¿¿ƒ…»»»»»≈ƒ¿¿ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e .ÌÈ˙‡Óa ‡·‰ ,‰Óa ˙‡ˆÓ ‡Ï…»»»¿»∆»≈¿»«ƒƒ¿«∆…«¿ƒ

ÁwÓ ÌeÎÒ39,Ô‰ ‰ÂˆÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL . ¿ƒ»∆»≈¿«≈»∆ƒ¿»≈
ÈˆÙÁ ,ÔÈ¯eÒ‡ EÈˆÙÁ - 'eÎÂ EÈˆÙÁ ˙BNÚ :¯Ó‡Â¿∆¡«¬¬»∆¿¬»∆¬ƒ∆¿≈

.ÔÈ¯zÓ ÌÈÓL»«ƒÀ»ƒ

זירא:21) רבי "אמר ב'): עמוד ו' דף ברכות (מסכת
לבית  הדרשה את לשמוע רצים חכמים כשראיתי בתחילה
כיון  השבת! את מחללים חכמים אמרתי: המדרש,
אדם  ירוץ לעולם לוי: בן יהושע רבי שאמר מה ששמעתי

מהרתי. אני גם בשבת, ואפילו הלכה (מסכת 22)לדבר
א'). עמוד ק"נ דף לסעודת 23)שבת ההוצאות כחשבון

ש"ו). אברהם (מגן וכדומה שבת 24)מצוה (מסכת משנה
א'). עמוד קנ"ז סאה.25)דף בו 26)ארבעים שיש בגד

בגדים  טומאת מקבל אצבעות שלש על אצבעות שלש
א'). הלכה כ"ב פרק כלים בהלכות (מסכת 27)(רבינו

כסף. סכומי מקציבים א') עמוד ק"נ דף שבת
חדרים.29)לתיאטראות.28) שמסביבו מרווח אולם
המשניות).30) (פירוש ולחקור רבים 31)לשאול צרכי
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מצוה. לדבר רבינו:32)נחשבים כתב המשנה בפירוש
והבנות". הבנים בשדוכי – מצוה (מסכת 33)"דבר

לפדותו, למולו, בבנו: חייב "האב א') עמוד כ"ט קדושין
אומנות". וללמדו אשה להשיאו תורה, (מסכת 34)ללמדו

א'). עמוד י"ב דף שלא 35)שבת דעתם להרחיב "צריך
(רש"י). עמוד 36)יצטערו" קנ"א דף שבת (מסכת משנה

המשניות).37)א'). (פירוש ולחקור" שכל 38)"לשאול
הם. מצוה צרכי יוסיף,39)אלו לא שעליו מסוים סכום

ממונו. חסכון אם כי מצוה זו בהקצבה שאין מכיון

.ÂÔÈ‚ÈÏÙÓ40ÏB„b‰ Ìia41,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aL ·¯Úa «¿ƒƒ«»«»¿∆∆«»ƒ¿«ƒ¿»
˜ÒBÙe42˙·BL BÈ‡Â - ˙aLÏ BnÚ43ÔÈ¯ÈÙÓe .44 ≈ƒƒ¿…¿≈≈¿ƒƒ
ÌÈ¯„45˙aL C¯ˆÏ ÔÈa - ˙aLa46C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa , ¿»ƒ¿«»≈¿…∆«»≈∆…¿…∆
˙aL47ÔÈÏ‡LÂ .48C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯„p‰ ÏÚ ÌÎÁÏ «»¿ƒ¿»ƒ¿»»««¿»ƒ∆≈¿…∆

Ô¯Èz‰Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓe ,˙aM‰««»«ƒƒ««ƒ∆»»»∆¿«¿«ƒ»
Ô‰ ‰ÂˆÓ - el‡ ÌÈ¯·cL ;˙aM‰ Ì„˜49. …∆««»∆¿»ƒ≈ƒ¿»≈

א').40) עמוד י"ט דף שבת ל'41)(מסכת בפרק להלן
בספינה) (לנסוע להפליג שאסור רבינו, מביא י"ג הלכה
הנוסעים  צער משום השבת, קודם ימים משלושה פחות
לפני  ימים שלשה יפליג לכן כשיכור", וינועו "יחוגו אשר
יצטער  ולא השבת קודם עליו דעתו "שתתיישב כדי שבת,
פטור  במצוה העוסק כי מותר, מצוה ולדבר מדאי". יותר
מצוה  ו"שליחות רמ"ח) הרב, ערוך" ("שלחן אחרת ממצוה

ט"ז). פרשה שלח רבה, (במדבר שבת" מתנה 42)דוחה
שישבות. הנכרי בכך 43)עם אין שובת אינו כך אחר ואם

א').44)כלום. עמוד קנ"ז דף (שבת בעל 45)משנה
בתו  נדרי – והאב אשתו, נדרי את שמעו ביום להפר יכול

נשאת). ולא בגרה שלא לאכול 46)(עד שלא נדר כגון
(רש"י). להפר 47)בשבת יוכל לא היום, יפר לא אם כי

עליו.48)עוד. מתחרט הנודר אם נדר להתיר יכול החכם
עד 49) להתירם ימתין השבת לצורך שאינן נדרים אבל

למחר.

.ÊÔÈ‡50˙ÂˆÓ LÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙aLa ÔÈLBÚ ≈¿ƒ¿«»««ƒ∆»…∆ƒ¿«
‰NÚ51˙È·a ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aL ‰ÁBc dÈ‡ , ¬≈≈»»«»≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿≈

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ B‡ ˙e˜ÏÓ ÔÈcƒ«¿ƒ»≈«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;˙aLa B˙B‡¿«»∆∆¡«…¿«¬≈¿…
‡lL ÔÈcŒ˙È·Ï ‰¯‰Ê‡ BÊ - ˙aM‰ ÌBÈa ÌÎÈ˙·LÓ¿…≈∆¿««»«¿»»¿≈ƒ∆…
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰Ù¯N ·iÁ˙pL ÈÓ ˙aLa eÙ¯NÈƒ¿¿¿«»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»¿«ƒƒ¿»

ÔÈLÚ52. √»ƒ

ב').50) עמוד ל"ה דף המצוות 51)(סנהדרין בספר ראה
לשרוף  רכ"ח: מצוה ברצועה. להכות רכ"ד: עשה מצות

הסמוכות. במצוות עוד שם ועיין כו' בגמרא 52)העוברים
כגון  שבת, חילול בו שיש בדבר שדוקא משמע (שם)
שבת  חילול בהם שאין עונשים ושאר לדון, אסור – שריפה
ונזכר  ו' הלכה ד' (פרק סנהדרין בירושלמי אולם מצאנו. לא
(שמות  כאן "נאמר מפורש: שכ"ב) מל"ת המצוות" ב"ספר
ונאמר  מושבותיכם" בכל אש תבערו לא ג') פסוק ל"ה, פרק
לחוקת  לכם אלה "והיו כ"ט) פסוק ל"ה, פרק (במדבר להלן
(מושבות) להלן מה מושבותיכם", בכל לדורותיכם משפט

מדבר, הכתוב דין בבית כאן אף מדבר, הכתוב דין בבית
שכל  משמע בשבת", דנין יהיו שלא דינים לבתי מכאן

זה. באיסור נכללים העונשים

.Á¯zÓ53ÔÈa - ˙aLa ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏ Ì„‡Ï À»¿»»ƒ¿…≈»¿«»≈
B‡ ,Ô‰Ó ÏhÏ Ì„‡ ‡a Ì‡Â .ÔÈ¯aÁÓ ÔÈa ,ÌÈLeÏz¿ƒ≈¿À»ƒ¿ƒ»»»ƒ…≈∆

¯ÚBb - Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a54Ì‰a ‰kÓe Ô‰a ¿≈»¿«»∆¡…≈∆≈»∆«∆»∆
‡e‰ ‰ÓÏÂ ,‡e‰ ÂÈˆÙÁÓ ‰Ê ¯·„ ‡BÏ‰Â .Ô˜ÈÁ¯Óe«¿ƒ»«¬»»∆≈¬»»¿»»
ÌÈˆÙÁ BÓˆÚÏ ˙B˜Ï ‡l‡ ¯Ò‡ ‡lL ÈtÓ ?¯zÓÀ»ƒ¿≈∆…∆¡«∆»ƒ¿¿«¿¬»ƒ
Ïth‰Ïe ÁÈÂ¯‰Ïe ¯kzN‰Ï B‡ ,ÌÈÈeˆÓ ‰zÚ ÔÈ‡L∆≈»«»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒ«≈
‡a ¯·kL BBÓÓ ¯ÓLÏ Ï·‡ ;B„ÈÏ ‡B·zL ‰‡‰a«¬»»∆»¿»¬»ƒ¿…»∆¿»»
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .¯zÓ - ‡e‰L ˙BÓk „ÓÚiL „Ú B„ÈÏ¿»«∆«¬…¿∆À»»¿»∆

B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓB„55.ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ∆¿≈≈ƒ¿≈««»ƒ

על 53) הוא "מחשיך א' עמוד ק"נ דף שבת מסכת משנה
(שם  בגמרא ואמרו בידו" פירות ומביא לשמור התחום
לשמור  שמותר הרי מחוברים. בפירות שהמדובר ב') עמוד
זה  על להחשיך אסור כן לא שאם מחוברים פירות גם

ג'. הלכה ט'54)כדלעיל בהלכה שבסמוך ממה נלמד
מותר. שלגעור משמע כו' יספק בגמרא 55)שלא הוא [כן

לשומרו" ביתו את "לנועל ב': עמוד ק"ו דף שבת מסכת
הוא]. ומותר שפטור זה בענין אמרו א' עמוד ק"ז דף ושם

.Ë¯nLÓ‰56ÂÈ‡L˜Óe ,˙BÙBÚ‰ ÈtÓ ÂÈÚ¯Ê57 «¿«≈¿»»ƒ¿≈»ƒ¿»»
ÂÈÚÏ„Óe58˜tÒÈ ‡Ï - ‰iÁ‰ ÈtÓ59„w¯È ‡ÏÂ60 ƒ¿»»ƒ¿≈««»…¿«≈¿…¿«≈

¯B¯ˆ ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÏÁa ‰NBÚL C¯„k61˜¯ÊÈÂ ¿∆∆∆∆¿…¿≈»∆»ƒ…¿¿ƒ¿…
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ

א').56) עמוד ק"ד דף עירובין קשואין.57)(מסכת שדה
דלועין.58) כף.59)שדה אל כף כדי 60)יכה ברגל

והחיות. העופות את כ"ג 61)להבריח פרק לעיל עיין
שמא  גזירה בשבת מרקדין ולא מספקין "שאין ה' הלכה
כן  עשה אם שדוקא משנה במגיד שם ועיין שיר" כלי יתקן

זו. גזירה גזרו לשיר

.ÈÏk62˙e·L ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c‰63‡Ï , »«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿…
˙BLÓM‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚64ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ; »¿¬≈∆≈«¿»∆»¿«¿∆

,‡e‰Â .ÔÈ¯zÓ ˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‡ ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ‡e‰∆≈¬ƒ¬»≈«¿»À»ƒ»
˜Á„ B‡ ‰ÂˆÓ ¯·c ÌL ‰È‰iL65BÏ ¯zÓ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿∆»¿«ƒ¿»…«≈«À»

ÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙BLÓM‰ ÔÈa66Èt ÏÚ ËeLÏ B‡ ≈«¿»«¬¿ƒ»»«¿≈
ÌÈn‰67·ÏeÏ ‡È·‰Ï68¯ÙBL B‡69ÔÓ „È¯BÓ ÔÎÂ . ««ƒ¿»ƒ»»¿≈ƒƒ

˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓ B‡ ÔÏÈ‡‰70·e¯Ú71ÔÎÂ .‰NÚL »ƒ»ƒƒ««¿¿ƒ≈∆»»¿≈
ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„Ï C¯ˆÂ ,ÊtÁÂ „e¯Ë ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿∆¿»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙e·L¿≈«¿»¬≈∆À»¬»ƒ…
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ - ‰ÂˆÓ ¯·c ‡ÏÂ ˜Ác ÌL ‰È‰»»»…«¿…¿«ƒ¿»»¿ƒ»≈

È‡ce‰ ˙‡ ÔÈ¯NÚÓ72ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa ¿«¿ƒ∆«««≈«¿»««ƒ
Ï·‡ ;˙e·L ÌeMÓ ˙aLa ¯NÚn‰ ˙L¯Ù‰ ¯eq‡L∆ƒ«¿»«««¬≈¿«»ƒ¿¬»

È‡Óc‰ ˙‡ ÌÈ¯NÚÓ73. ¿«¿ƒ∆«¿«

דבר 62) כל אומר: "רבי ב'): עמוד ל"ב דף עירובין (מסכת
וסובר  השמשות", בין עליו גזרו לא שבות, משום שהוא
מהמשנה  יקשה שלא כדי מצוה, דבר על נאמר שזה רבינו
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אינו  ספק חשיכה "ספק א'): עמוד ל"ד דף שבת (מסכת
הכלים" את מטבילין ואין הפירות את מעשרין אין חשיכה,
רבינו  זה על (ורמז ט"ו הלכה כ"ג בפרק להלכה ונפסק
אלא  שבות, משום אלא וטבילה במעשר שאין אף בסמוך),
מצוה  לדבר אלא השמשות בין שבות התירו שלא ודאי

משנה"). וחכמים 63)("מגיד התורה מן המותרים דברים
כ"א. פרק בתחלת כמבואר עליהם ספק 64)גזרו שהוא

ד'. הלכה ה' בפרק כמבואר לילה ספק צורך 65)יום
יתלוש 66)גדול. שמא גזירה משום חכמים שאסרו

ו'. הלכה כ"א בפרק גזירה 67)כמבואר חכמים שאסרו
ה'). הלכה כ"ג (פרק שייטין של חבית יעשה שמא

נטילה.68) תקיעה.69)למצות שאיסור 70)למצות
י"א. הלכה י"ד בפרק כמבואר מדרבנן הוא בתוכו טלטול

מצוה"71) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין "שאין
לשבות  "נתכוון ואם ו'). הלכה ו' פרק עירובין (הלכות
בכרמלית, עירובו והניח הרבים ברשות או היחיד ברשות
(עירובֿתחומין) עירובו והניח בכרמלית לשבות שנתכוון או
שבשעת  עירוב, זה הרי – הרבים ברשות או היחיד ברשות

להוצ  מותר ביןֿהשמשות, שהוא העירוב, ולהכניס קניית יא
דבר  שכל לדברֿמצוה, לכרמלית הרשויות משתי אחת מכל
במקום  השמשות בין עליו גזרו לא סופרים מדברי שהוא

ט'). הלכה (שם ממנה 72)מצוה" הופרשה שלא תבואה
ומעשר. הפריש 73)תרומה אם שספק הארץ עם פירות

ט"ו). הלכה כ"ג פרק (ראה מעשרות מהם

.‡ÈÔË˜74‰NÚL75ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c ˙aLa »»∆»»¿«»»»∆ƒ
˙e·L76ÏËÏË B‡ ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ LÏzL ÔB‚k , ¿¿∆»«≈»ƒ∆≈»ƒ¿≈

BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - ˙ÈÏÓ¯Îa77Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
B„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ BÁÈp‰78. ƒƒ»ƒ≈¿«ƒ¿»

בר 74) יצחק "לרבי א'): עמוד קי"ד דף יבמות (מסכת
בשבת, הרבים ברשות המדרש בית מפתחות אבדו ביסני
לשם  הבא לו אמר לעשות), מה (לשאול פדת רבי לפני בא
יביאו  המפתחות את ימצאו ואם שם, וישחקו ותינוקת תינוק
מצווין  דין בית אין נבילות אוכל "קטן מינה: שמע לך.

בסמוך. להלן וראה הגיע 75)להפרישו" שלא בקטן
בין  להבדיל מבין (שהוא לחינוך הגיע אם אבל  לחינוך,
שכן  כל במצוות לחנכו אביו שחייב כיון להיתר), איסור
א'). עמוד ק"כ דף שבת (תוספות מאיסור להפרישו שצריך

צריך 76) אינו אביו שגם ההלכה, סוף על נאמר זה
להפרישו  צריכים אין דין בית אבל דרבנן, מאיסור להפרישו
מאכלות  בהלכות כמבואר תורה איסור עושה אם גם

משנה). (כסף כ"ז הלכה י"ז פרק "במה 77)אסורות
בחילול  להרגילו אסור אבל מעצמו בשעשה אמורים דברים
(הלכות  שבות" משום שהן בדברים ואפילו ומועד, שבת

שם). אסורות דין 78)מאכלות בית שאין פי על "אף
בו  לגעור אביו על מצוה הקטן, את להפריש מצווין
פי  על לנער חנוך שנאמר: בקדושה, לחנכו כדי ולהפרישו,

(שם). וגו'" דרכו

.·ÈC¯„k ˙aLa ÌÈ¯·c ˙ˆ˜Ó ÏËÏËÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L79?‰Ê ¯eq‡a eÚ‚ ‰Ó ÈtÓe . ∆∆¿…ƒ¿≈»»¿¿ƒ∆

‰È‰È ‡lL eeˆÂ ÌÈ‡È· e¯È‰Ê‰ Ì‡ ‰Óe :e¯Ó‡»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆
˙aM‰ ˙ÁÈN ‡ÏÂ ,ÏÁa CÎel‰k ˙aLa CÎel‰ƒ»¿«»¿ƒ»¿…¿…ƒ«««»
‡lL ¯ÓÁÂ Ï˜ - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL ,ÏÁ‰ ˙ÁÈNk¿ƒ««…∆∆¡«¿«≈»»«»…∆∆…
‰È‰È ‡lL È„k ;ÏÁa ÏeËÏËk ˙aLa ÏeËÏË ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿¿«»¿ƒ¿¿…¿≈∆…ƒ¿∆

Â ,ÂÈÈÚa ÏÁ ÌBÈk‰ptÓ ÌÈÏk Ôw˙Ïe dÈa‚‰Ï ‡B·È ¿…¿≈»¿»¿«¿ƒ«¿«≈≈ƒƒƒ»
‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÚÈˆ‰Ï B‡ ,˙È·Ï ˙ÈaÓ B‡ ‰pÙÏ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·c Lw·ÈÂ ,B˙È·a ·LBÈÂ ÏËa ‡e‰ È¯‰L ;Ô‰a»∆∆¬≈»≈¿≈¿≈ƒ«≈»»
ÌÚh‰ ÏË·e ,˙·L ‡lL ‡ˆÓÂ ,Ba ˜qÚ˙iL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«»««««

.ÁeÈ ÔÚÓÏ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿««»«

הדינים 79) ופרטי "מוקצה"; הפוסקים: בלשון נקרא וזה
טלטול  איסור ומקור כ"ו. ובפרק כ"ה בפרק להלן יבוארו
עמוד  קכ"ג דף שבת (מסכת בברייתא הוא בשבת המוקצה
משנה  נשנית חכליה בן נחמיה בימי חנינא: רבי "אמר ב'):
"בימים  י"ג): (נחמיה שכתוב מוקצה), טלטול (איסור זו
ומביאים  בשבת גתות דורכים ביהודה ראיתי ההמה
גדר  לגדור כדי כלים, הרבה טלטול (וגזרו הערימות"
רש"י). – בהם מקילים שהיו שבת באיסורי להחמיר

היו  בראשונה הכל: אסרו כלים ומתחלה שלשה אומרים
סכין  לשימוש: מאד להם זקוק (שאדם בשבת ניטלים
ולחם) בשר לחתוך וסכין לקדירה, כף דבילה, בה לחתוך
שבת), באסורי להזהר העם שהתחיל (כשראו והתירו וחזרו
הכלים  כל שאמרו: עד יותר) (כשנזהרו יותר והתירו וחזרו
בהלכות  להלן המפורשים מאלה חוץ בשבת, ניטלים
המוקצה  טלטול באיסור רבינו של טעמיו ובעיקר שלפנינו.
טעם  כי וכתב בהשגה הראב"ד חלק י"ג ובהלכה זו בהלכה
הוצאה  איסור לידי יבוא שמא משום הוא טלטול איסור
שבת  (מסכת בגמרא כמבואר הרבים לרשות היחיד מרשות
היא  הוצאה גזירת שמשום פי על ואף ב'), עמוד קכ"ד דף
גוזרים  שאין משום האוכלין ועל הכלים כל על גזרו לא –
בה  לעמוד יכולים הצבור רוב כן אם אלא הצבור על גזירה
שמה  היא רבינו ודעת א'). עמוד י"ד דף ביצה (רש"י
לפי  אלא אינו היא" הוצאה צורך ש"טלטול בגמרא שאמרו
שרוב  אחרונה משנה לפי אבל הכל, שאסרו ראשונה משנה
הוא  שהטעם לומר אפשר אי בטלטול, מותרים הכלים
כרחנו  על אלא מאלו, אלו נשתנו מה כן שאם הוצאה משום
(ועיין  בדבריו שביאר וכמו זה בענין הונחו אחרים שטעמים

מ"מ).

.‚È,¯eq‡Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk ÏËÏËÈÂ ¯w·iLk ,„BÚÂ»¿∆¿«≈ƒ«¿≈≈ƒ∆¿«¿»¿ƒ
,„BÚÂ .‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ËÚÓ Ô‰a ˜qÚ˙iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»∆¿«¿»ƒ≈¿»»»
ÔÈÏËa ‡l‡ ,˙Bin‡ ÈÏÚa ÌÈ‡ ÌÚ‰ ˙ˆ˜nL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»»»≈»«¬≈À»À∆»¿≈ƒ
Ô‰ÈÓÈ ÏkL ,˙B¯˜ È·LBÈÂ ÔÈÏih‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÓÈ Ïk»¿≈∆¿««»ƒ¿¿≈¿»∆»¿≈∆
¯a„Ïe Cl‰Ï ¯zÓ ‰È‰È Ì‡Â ;‰Î‡ÏnÓ ÌÈ˙·BL Ô‰≈¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆À»¿«≈¿«≈
‰˙È·L ˙·L ‡lL ‡ˆÓ ,ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ÏËÏËÏe¿«¿≈ƒ¿»«»ƒƒ¿»∆…»«¿ƒ»
‰˙È·L ‡È‰ el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰˙È·L CÎÈÙÏ .˙¯kp‰«ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»
¯eq‡a eÚ‚ el‡ ÌÈ¯·c ÈtÓe .Ì„‡ ÏÎa ‰ÂM‰«»»¿»»»ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿¿ƒ
‡l‡ ˙aLa Ì„‡ ÏËÏËÈ ‡lL e¯Ò‡Â ,ÏeËÏh‰«ƒ¿¿»¿∆…¿«¿≈»»¿«»∆»

.¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰Ï CÈ¯v‰ ÌÈÏk≈ƒ«»ƒ»∆¿∆ƒ¿»≈
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ועׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
הפרק.1) בזה נשלמו ולא טלטול דיני מקצת בו נתבארו

.‡¯znL ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈ≈¿ƒ∆¿«¿¿∆≈¿«¿ƒ∆À»
ÒBk :ÔB‚k .ÏÁa BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ«¬¿«»»»∆«¬»¿…¿
¯Na Ba CzÁÏ ÔÈkÒÂ ,da ÏÎ‡Ï ‰¯Ú˜e ,Ba ˙BzLÏƒ¿¿»»∆¡…»¿«ƒ«¿…»»

Ò¯˜Â ,˙ÙÂ2ÚˆÙÏ3.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡ Ba »«¿À¿»ƒ¿…«¡ƒ¿«≈»∆

לפצח.3)פטיש.2)

.·¯eÒ‡L ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈÂ¿≈¿ƒ∆¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆»
˙LzÎÓ ÔB‚k .BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ4 «¬¿«»»»∆«¬»¿«¿∆∆

ÌÈÁÈ¯Â5.˙aLa ÔÁËÏÂ LzÎÏ ¯eÒ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈«ƒ¿«≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ¿…¿«»

יבשים.4) דברים לכתישת טחנתֿיד.5)כלי

.‚Ïk6B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa - ¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk »¿ƒ∆¿«¿¿∆≈≈»»∆≈
BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ,Ô·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL∆∆∆∆∆∆∆«∆∆À»¿«¿¿

ÈÏk ÏL BÓˆÚ ÏÈ·La ÔÈa ,˙aLa7C¯ˆÏ ÔÈa , ¿«»≈ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ≈¿…∆
BÓB˜Ó8BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,9¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk ÏÎÂ . ¿≈¿…∆¿»¿ƒ∆¿«¿¿ƒ

B‡ ,ÌÈ·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa -≈»»∆≈∆∆∆∆¬»ƒ
BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL10, ∆«∆∆À»¿«¿¿¿«»≈¿…∆

BÓˆÚ ÏÈ·La Ï·‡ ;BÓB˜Ó C¯ˆÏ ÔÈa11- ÈÏk ÏL ≈¿…∆¿¬»ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ
.¯eÒ‡»

בשבת,6) טלטול איסור ויסוד קכד.) קכב: (שבת משנה
וי"ב. י"א הלכה הקודם בפרק או 7)מבואר ישבר שלא

ד'. הלכה כדלהלן יגנב, במקום 8)שלא להשתמש שצריך
מונח. משמע 9)שהכלי הכלי. בגוף להשתמש שצריך

אלא  להיתר, מלאכתו אם אפילו כלי שום לטלטל שאין
אבל  כלי, של עצמו בשביל או מקומו או גופו לצורך דוקא
(מגידֿמשנה). לטלטל אסור - כלל לצורך שלא

נפחים 10) של פטיש כגון הכלי, בגוף היתר של לשימוש
ז'. הלכה כדלהלן אגוזים, בו או 11)לפצוע ישבר שלא

כנ"ל. יגנב שלא

.„‡e‰ ÏËÏËÓ ?„ˆÈk12ÏÎ‡Ï ıÚ ÏL ‰¯Úw‰ ˙‡ ≈«¿«¿≈∆«¿»»∆≈∆¡…
Óa ·LÈÏ B‡ da‡e‰ ‰ÊÂ - ·bz ‡lL È„k B‡ ,dÓB˜ »≈≈ƒ¿»¿≈∆…ƒ»≈¿∆

È„k ‰nÁ‰ ÔÓ d˙B‡ ÏËÏË Ì‡ ÔÎÂ .dÓˆÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿»¿≈ƒƒ¿≈»ƒ««»¿≈
‡lL È„k ÌÈÓLb‰ ÔÓ B‡ ,¯·M˙Â LaÈ˙z ‡lL∆…ƒ¿«≈¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆…

Át˙z13dÓˆÚ ÏÈ·La ÏËÏËÓ ‰Ê È¯‰ - „Òt˙Â ƒ¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»
.¯z‰Ï dzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,¯zÓeÀ»ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆≈

בשביל 12) או ומקומו גופו לצורך להיתר שמלאכתו כלי
ותתקלקל.13)עצמו. מרטיבות תתנפח

.‰˙LzÎn‰ B‡ ÌÈÁÈ¯‰ ‡e‰ ÏËÏËÓ ÔÎÂ14¯aLÏ ¿≈¿«¿≈»≈«ƒ««¿∆∆¿«≈
‡e‰ ‰ÊÂ - ‰hnÏ ‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ B‡ ÌÈÊB‚‡ ‰ÈÏÚ»∆»¡ƒ«¬»∆»«ƒ»¿∆
dÏËÏËÓ BÈ‡ Ï·‡ ;BÓB˜Óa ·LÈÏ B‡ BÙeb C¯ˆÏ¿…∆≈≈ƒ¿¬»≈¿«¿¿»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·bz ‡lL È„k ‡ÏÂ ,¯·Mz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈¿…¿≈∆…ƒ»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאיסור.14) שמלאכתם

.ÂÏÎÂ15˙B¯B˜Â ÌÈ˜Â ˙BÚÓe ÌÈ·‡ ÔB‚k ,ÈÏk BÈ‡L ¿…∆≈¿ƒ¿¬»ƒ»¿»ƒ¿

Ô·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ16‰¯B˜ B‡ ‰ÏB„b ¿«≈»∆»¿«¿¿»∆∆¿»»
,Ì„‡ Èa ‰¯NÚa ˙Ïh ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÏB„‚¿»««ƒ∆ƒƒ∆∆«¬»»¿≈»»

d˙B‡ ÌÈÏËÏËÓ - ‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡17˙B˙Ïc .18 ƒ≈«¿ƒ»∆»¿«¿¿ƒ»«¿
.ÏËÏËÏ eÎe‰ ‡Ï ,ÌÈÏk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰««ƒ««ƒ∆≈≈ƒ…¿¿«¿≈

˙aLa elÙ‡ e˜¯t˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ19ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¬ƒ¿«»≈¿«¿¿ƒ
ÔÎÂ .Ô˙B‡20˙n‰Â ÏBÁ‰Â ¯ÙÚ‰21Ô˙B‡ ÔÈÊÈÊÓ ÔÈ‡ - »¿≈∆»»¿«¿«≈≈¿ƒƒ»

‰BÓL Ô·e .ÔÓB˜nÓ22¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ ƒ¿»∆¿»«¬≈»∆∆¿»
.BÏËÏËÏ¿«¿¿

ב.15) קכג, א.16)שבת קב, נתבטל 17)עירובין לא כי
וכבדה. גדלה מפני ממנה כלי קכב,18)שם שבת משנה,

ונעל,19)ב. כשפתח מטלטלן היה השמשות שבין אף
שעומדים  מכיון אותן, מטלטלים אין כשנתפרקו עכשיו

שח). סי' אברהם' 'מגן (ראה הבית עם שבת 20)להתחבר
א. ב.21)לט, קנא, שבת א.22)משנה, קלה, שבת

צפרניו  ואין לקוי ושערו לעיבורו חדשים שמונה שנולד
ויצא  התשיעי בחודש להוולד ראוי שהיה כברייתן שלימין
שאינו  כמת ונחשב הי"ג) מילה מהלכות (פ"א שנגמר קודם

לחיות. יכול

.Ê¯zÓ23ËÏ,BLÈÓLz C¯ˆÏ ‡lL elÙ‡ ÈÏk‰ ÏËÏ À»¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ∆…¿…∆«¿ƒ
.dLÈÓL˙Ï ‰NÚ ‡lL ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»∆…«¬»¿«¿ƒ»

Ò¯˜ Ì„‡ ÏËB ?„ˆÈk24Ìc¯˜ ;ÌÈÊB‚‡ Ba ÚˆÙÏ25 ≈«≈»»À¿»ƒ¿…«¡ƒÀ¿…
‰Ï·c Ba CzÁÏ -26;‰¯‚Ó27¯¯‚Ï -28˙‡ da «¿…¿≈»¿≈»¿»≈»∆

‰Ù¯‚Ó ;‰È·b‰29˙B¯‚B¯b‰ ˙‡ da Û¯‚Ï -30˙‡ ; «¿ƒ»«¿≈»ƒ¿…»∆«¿»∆
˙Á¯‰31˙‡ ;ÔË˜Ï ÏÎ‡ ÂÈÏÚ ˙˙Ï - ‚ÏÊn‰ ˙‡Â »««¿∆««¿≈»≈»»…∆¿»»∆
LBk‰32¯k¯k‰ ˙‡Â33·Á˙Ï -34ÏL ËÁÓ ;Ba «¿∆«ƒ¿»ƒ¿…««∆
ÔÈ‡wÒ35·LÈÏ - ˙LzÎn‰ ˙‡ ;˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ - «»ƒƒ¿…«∆«∆∆∆««¿∆∆≈≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ»∆»¿≈…«≈»∆

ב.23) קכב, שבת צורפי 24)משנה, של או נפחים של
להלן  ראה - בשמים של קורנס ואילו קכג.) (שבת זהב

ט. עצים.25)הלכה בו לחטוב העשוי תאנה 26)גרזן
שנים.27)יבשה. שנים עשוי שפיה סכין כעין

ולחלקה.28) בה 29)לחתכה שגורפים יד כעין כלי
יבשות.30)דברים. דגן 31)תאנים בו לזרות עץ כלי

התבן. מן הבר את להבר כדי עשוי 32)ברוח קטן שיפוד
הפה. לתוך האוכל את בו שמכניסים מנול 33)עץ חלק

הארג. על בו מכה שהאורג הכלי בנוסח 34)האורגים,
(שונצינו). "לדחוף" והמחט 35)אחר: שקים עושים

גדולה. שלהם

.ÁÏËÏËÓe36„È ÏL ËÁÓ Ì„‡37da ÏhÏ ‰ÓÏM‰ ¿«¿≈»»««∆»«¿≈»ƒ…»
ıBw‰ ˙‡38B‡ ,dlL ·e˜p‰ ‰ˆw‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ ; ∆«¬»ƒƒ««»∆«»∆»

d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - dlL „Á‰ ‰ˆw‰39‰˙È‰ Ì‡Â . «»∆««∆»≈¿«¿¿ƒ»¿ƒ»¿»
ÌÏb40dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ41. …∆«¬«ƒ…ƒ¿»À»¿«¿¿»

ב.36) קכב, שבת ומלאכתה 37)משנה, בה לחפור עשויה
שנכנס 38)לאיסור. מה להוציא שמותר ראיה, "מכאן

מותר  כן וכמו בשבת, והברקנים הקוצים מן האדם בבשר
להרחיב  לא אבל ממנה הליחה שתצא כדי החבורה לסחוט
הי"ז. בפ"י למעלה וראה המשניות). (פירוש הפה"
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כלי.39) שם מהם עדיין.40)שבטל נגמרה שלא
מלאכתה 41) שם אין עדיין, ניקבה שלא שכיון שאףֿעלֿפי

לפעמים  יש - לתפירה ראויה ואינה עליה, לאיסור
הקוצים  את להוציא בה ומשתמשים כך אותה שמשאירים

שם). ורש"י קכג. שבת (גמרא ביד הנתחבים

.ËÏk42ÔB‚k ,ÂÈÓ„ e˙ÁÙÈ ‡nL ÂÈÏÚ „Èt˜nL ÈÏk »¿ƒ∆«¿ƒ»»∆»ƒ¿¬»»¿
ÌÈˆ˜n‰ ÌÈÏk43,¯˙BÈa ÌÈ¯˜È‰ ÌÈÏÎÂ ‰¯BÁÒÏ ≈ƒ«À¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈

ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e„ÒtÈ ‡nL Ô‰ÈÏÚ „Èt˜nL∆«¿ƒ¬≈∆∆»ƒ»¿»¿«¿¿»
.ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙aLa¿«»¿∆«ƒ¿»À¿∆≈¬«∆¿ƒ

¯qn‰ :ÔB‚k44„˙ÈÂ ,ÏB„b‰45ÔÈkÒÂ ,‰L¯ÁÓ ÏL ¿««»«»¿»≈∆«¬≈»¿«ƒ
ÌÈÁaË ÏL46·¯ÁÂ ,47ÌÈÙkL‡ ÏL48ÔÈvÁÂ , ∆«»ƒ¿∆∆∆À¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÈL¯Á‰49ÌÈÓNa ÏL Ò¯˜Â ,50.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»»ƒ¿À¿»∆«»ƒ¿«≈»∆

ב.42) קכג, שבת נגר 44)המיוחדים.43)משנה, כלי
עצים. בו לחפירה 45)לנסר שבמחרישה החדה המתכת

הבשר 46)באדמה. את בו מקצבים שהקצבים סכין
שחיטה. של סכין ה'תוספות' ולדעת (רש"י), באטליז

את 49)סנדלרים.48)סכין.47) לחתוך הנגרים קרדום
של  "וחצין אחר: ובנוסח דנגרי"). "חצינא (בגמרא: הקורות

רוקח'). ('מעשה של 50)חרשין" "קורנס אחר: בנוסח
שח  בסי' יוסף' ה'בית זה על ותמה (ויניציאה). נפחים"
חסרון  מחמת מוקצה שאינו מודים הכל נפחים של שבקורנס

שם). (שבת, כיס

.ÈÏk51¯eÒ‡ - ¯eq‡‰ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜‰L ÈÏk »¿ƒ∆À¿»≈¬«»ƒ»
BÏËÏËÏ52¯ :ÔB‚k .53‰¯Bn‰Â ,˙aLa Ba e˜ÈÏ„‰L ¿«¿¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿«»¿«¿»

‰È‰L54- ˙BÚÓ ÂÈÏÚ eÈ‰L ÔÁÏLÂ ,‰ÈÏÚ ¯p‰ ∆»»«≈»∆»¿À¿»∆»»»»
ÏÚŒÛ‡¯eÒ‡ - ˙BÚn‰ eÏÙpL B‡ ¯p‰ ‰·kL ÈtŒ ««ƒ∆»»«≈∆»¿«»»

ÔÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÈÏk ÏkL ;ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»∆»¿ƒ∆»»»¿«¿¿≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,dlk ˙aM‰ Ïk BÏËÏËÏ ¯Ò‡ ,˙BLÓM‰«¿»∆¡«¿«¿¿»««»À»««

¯eq‡‰ BÏ Ì¯bL ¯·c‰ CÏ‰L Èt55. ƒ∆»««»»∆»«»ƒ

א.51) קנז, מקומו 52)שבת לצורך או גופו לצורך אפילו
א.53)(כסףֿמשנה). מד, עליו 54)שבת שהניחו

(מגידֿמשנה). לבין 55)בכוונה דאיתקצאי "מיגו
שנעשה  מפני (=מתוך, יומא" לכולי איתקצאי השמשות,

היום). לכל הוקצה השמשות, לבין מוקצה

.‡ÈÏ·‡56¯ ÔB‚k ,BÒe‡Ó ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜n‰ ÈÏk57ÔLÈ ¬»¿ƒ«À¿∆≈¬«ƒ¿≈»»
ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡Bv‰ ÈÏÎe ËÙ ÏL∆≈¿¿¿ƒ«»¿«≈»∆À»¿«¿¿»

.Ô‰Ï C¯ˆ‰ Ì‡ ,˙aLa¿«»ƒÀ¿«»∆

א.56) קנז, חרס.57)שבת של

.·ÈÏk58,Ô‰È˙B˙Ïc e˜¯t˙pL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ »«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿»¿«¿≈∆
Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ˙B˙Ïc ÔB‚k59e˜¯t˙pL ÔÈa - ¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿

˙aLa60ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aM‰ Ì„˜ e˜¯t˙pL ÔÈa , ¿«»≈∆ƒ¿»¿…∆««»À»¿«¿≈
ÔÎÂ .˙B˙Ïc Ô˙B‡61e¯aLpL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ Ïk »¿»¿≈»«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿¿

,‡e‰Â .ÔÈÏh Ô‰È¯·L - ˙aLa ÔÈa ,˙aM‰ Ì„˜ ÔÈa -≈…∆««»≈¿«»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈNBÚ Ô‰È¯·L eÈ‰iL62È¯·L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈≈¿«¿»≈«ƒ¿≈

‰·¯Ú63- ˙ÈÎeÎÊ È¯·L ;˙È·Á‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ - ¬≈»¿«»∆∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

Ì‡ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ct‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ¿«»∆∆ƒ««¿≈…«≈»∆¬»ƒ
ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ ÔÈ‡64. ≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»¿»»¿«¿¿»

ב.58) קכב, שבת הכ"ה.59)משנה, בפכ"ב מבואר
מוכנים 60) הם שהרי מותרים, בשבת נתפרקו רק לא

אלא  לכלי, מחוברים עדיין כשהיו השמשות, מבין ועומדים
שעומדים  כיון לטלטלם, מותר - השבת קודם נתפרקו אפילו

לכלי. ולחברם לחזור ב.61)לכך קכד, שבת משנה,
שהרי 62) נכונה, זו ונוסחא מלאכה". "מעין אחר: בנוסח

החבית  פי את בהן לכסות עריבה שברי "כיצד רבינו מפרש
('מעשה  שם בשבת יהודה רבי של תנאֿקמא וכדעת וכו'"
כתנאֿקמא. פסק שרבינו משנה' ה'מגיד כתב וכן רוקח'),

שונים.63) לתשמישים ושטוח גדול נשברו 64)כלי "ואם
(רמ"א  מותר" - זכוכית שברי כגון להזיק, שיכולים במקום

ס"ו). שח סי'

.‚ÈÏk65LiL ,‡e‰Â .˙aLa ÌÈÏh ÌÈÏk‰ ÈÈeqk »ƒ≈«≈ƒƒ»ƒ¿«»»∆≈
ÈÏk ˙¯Bz66ÔB‚k ,Ú˜¯wa ¯aÁÓ ÈÏk ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ «¿ƒ¬≈∆»»¿ƒ¿À»««¿«¿

‰eÓh‰ ˙È·Á67˙Èa dlL Èeqka LÈ Ì‡ :ı¯‡a »ƒ«¿»»»∆ƒ≈«ƒ∆»≈
‰ÊÈÁ‡68ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ¬ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ

ÔÈˆÈ¯ÁÂ ˙B¯Ba ÔB‚k ,˙BÚ˜¯w‰ ÈÈeqk ÔÎÂ .B˙B‡69- ¿≈ƒ≈««¿»¿«¬ƒƒ
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡70˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,Ô‰lL Èeqk ≈¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆»ƒ≈≈≈

¯epz‰ Èeqk .‰ÊÈÁ‡71˙Èa BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬ƒ»ƒ««««ƒ∆≈≈
.BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»À»¿«¿¿

ב.65) קכו, שבת אסורים 66)משנה, - כן לא שאם
אחיזה 67)בטלטול. לבית צריכים אנו בארץ בטמונה

בארץ  טמון אינו אם אבל שם), יוסי רבי של (וכתנאֿקמא
בן  אליעזר וכרבי - אחיזה בית צריכים אנו אין התנור, כמו

קכה.). (שם כלי 68)יעקב שזהו שמוכיח בו, לאחוז
ולהחזירו. לקחתו בקרקע.69)העשוי ארוכות חפירות

אותו,70) מכסה אם לבונה דומה קרקע, כיסוי שהוא מכיון
הכיסוי. את נוטל אם כסותר מחוברים 71)או שוליו רק

גזרו  לא לכן מגולה, וחציו בה טמון כולו אין אבל לקרקע,
(מגידֿמשנה). וחריץ בבור כמו עליו, חכמים

.„ÈÌÈ¯·„ ÈL72¯zÓ „Á‡Â BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»»¿«¿¿¿∆»À»
‰Ê B‡ ‰Ê ÏÚ ‰Ê B‡ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ,BÏËÏËÏ¿«¿¿¿≈¿ƒ∆»∆∆«∆∆
Ì‡ :ÈM‰ ÏËÏhÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈÏËÏËnL ÔÓÊ·e ,‰Êa»∆ƒ¿«∆¿«¿¿ƒ∆»≈∆ƒ«¿≈«≈ƒƒ
ŒÛ‡Â ,BÏËÏËÓ - BÏËÏËÏ ¯znL ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ«»»∆À»¿«¿¿¿«¿¿¿«

Ì‡Â ;BnÚ ÏËÏhÓ ¯eÒ‡‰ ¯·cL ÈtŒÏÚCÈ¯ˆ «ƒ∆»»»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
¯·„ B˙B‡a epÏËÏËÈ ‡Ï - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏËÏËÏ¿«¿≈»»»»…¿«¿¿∆¿»»

.¯zn‰«À»

דבר 72) ידי (=על הצד מן טלטול בידינו: הוא זה כלל
המותר  דבר לצורך ואם אסור, - המוקצה דבר לצורך אחר)

דכ"ע). ד"ה מג: שבת 'תוספות' (וראה מותר -

.ÂË„ˆÈk73‰bt ?74‰eÓË ‰˙È‰L75Ô·˙a76, ≈««»∆»¿»¿»¿∆∆
‰¯¯ÁÂ77ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ‰˙È‰L78LBÎa Ô·ÁBz -79 «¬»»∆»¿»««≈∆»ƒ¬»¿

¯k¯Îa B‡79ÌÈÏÁb‰Â Ô·z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÏËBÂ ¿ƒ¿»¿¿»¿««ƒ∆«∆∆¿«∆»ƒ
˙ÚLa ˙aLa ÌÈ¯Ú80˙ÙÏ ÔÎÂ .‰ÏÈË81˙BBˆ B‡ ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆∆¿

ÌÈl‚Ó ÌÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Óe ,¯ÙÚa ÌÈeÓË eÈ‰L82- ∆»¿ƒ¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ
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ÔËÓBL83¯ÙÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ô‰lL ‰ÏÚa ˙aLa ¿»¿«»∆»∆∆»∆¿««ƒ∆∆»»
B‡ Ô·‡‰ Èab ÏÚ ˜BÈz B‡ ¯kk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Úƒ¿»¬»ƒ»»ƒ»ƒ««≈»∆∆

ÏËÏËÈ ‡Ï - ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ84¯kka ‰¯Bw‰ B‡ Ô·‡‰ ««≈«»…¿«¿≈»∆∆«»«ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ LiL ˜BÈza B‡«ƒ∆≈»∆»¿≈…«≈»∆

א.73) קכג, צרכה.74)שבת כל בשלה שלא תאנה
היא 75) כן לא שאם בכוונה, טמנה שהוא ולא טמונה, היתה

שבת  'תוספות' ועיין יז, הלכה (להלן לתבן בסיס נעשית
פגה). ד"ה טיט.76)קכג. לעשית ומיוחד המוקצה

גחלים.77) גבי על אפויה דקה טמונה 78)עוגה ואינה
"מכבה  בשבת, גחלים חותה הוא הרי כן לא שאם בתוכם,
שגגות  בהל' (כמבואר התחתונות" את ומדליק העליונות את

משנה'. 'כסף – הי"ב) ז'.79)פ"ז בהלכה מבואר
רוקח').80) ('מעשה בשעת" "ננערים אחר: בנוסח
מ"ט.81) פ"א אם 82)כלאים מכוסים, העלים אם אבל

בשבת  גומא כעושה נראה כרכר, או כוש בהם תוחב
אותם.83)(מגידֿמשנה). "לא 84)מושך ב: קמב, שבת

הכ"א). פכ"ו (להלן בלבד" למת אלא ותינוק כיכר התירו

.ÊËÏËB85Ba ˙‡ Ì„‡86ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚ BÏ LiL87 ≈»»∆¿∆≈«¿ƒ»»
Ô·‡‰Â88B„Èa89,¯Èc‰ ÏtÈ Ì‡L ;¯È„ ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆∆¿»¬»…ƒ»∆ƒƒ…«ƒ»

‰ÏkÏk .B„Èa ·‡‰ epÏhÈ90Ì˙ÒÂ ,‰·e˜ ‰˙È‰L ƒ¿∆»»¿»«¿«»∆»¿»¿»¿»«
Ô·‡‰ È¯‰L ;dÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô·‡a dlL ·˜∆∆∆»»∆∆À»¿«¿¿»∆¬≈»∆∆

ÔÙ„k ˙ÈNÚ91Ô·‡‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰lkÏk‰ ‰˙È‰ . «¬≈¿…∆»¿»««¿«»¿≈»≈¿»∆∆
ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈaË¯ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ - ˙B¯t‰ CB˙a¿«≈ƒ»«≈¿Àƒ¿¬»ƒ

‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÏËB - ÌÈ˙e˙Â92¯ÚÈ Ì‡L ; ¿ƒ≈»¿∆ƒ∆ƒ¿«≈
.e¯Ê‚ ‡Ï „ÒÙ‰ ÌB˜Ó·e ,¯ÙÚa eÙhÈ - ˙B¯t‰«≈ƒ»¿∆»»ƒ¿∆¿≈…»¿

ב.85) קמא, שבת בה.86)משנה, לטלטל שמותר בחצר
יקחנו.87) לא אם ויתעצב לאביו, משתוקק שהבן
מוקצה.88) מוקצה.89)שהיא סל.90)ויטלטל
(פירוש 91) הסל" מן כחלק "והיא יפה מהודקת היא אם

ולהיתר,92)המשניות). לאיסור בסיס נעשתה "שהכלכלה
בסיס  אינו כאילו לגבו, האיסור ובטל יותר, חשוב וההיתר

שט). סי' אברהם' ('מגן להיתר" רק

.ÊÈ˙È·Á93‰Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÎML94dcˆ ÏÚ dhÓ - »ƒ∆»«∆∆«ƒ»«»«ƒ»
˙Bi·Á‰ ÔÈa ‰˙È‰ .˙ÏÙB ‡È‰Â95- ‰ÈÏÚ Ô·‡‰Â ¿ƒ∆∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆∆»∆»

d‰Èa‚Ó96Ô·‡‰Â ,ÌL dcˆ ÏÚ dhÓe ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ «¿ƒ»¿»«≈«»«ƒ»»¿»∆∆
¯kÏ CÈ¯ˆÂ ¯k‰ ÏÚ ˙BÚÓ ÁÎBM‰ ÔÎÂ .˙ÏÙB97- ∆∆¿≈«≈«»«««¿»ƒ««

¯k‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ Ì‡Â .˙BÏÙB Ô‰Â ¯k‰ ˙‡ ¯ÚB≈∆««¿≈¿¿ƒ»ƒƒ¿««
ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ˙BÚn‰Â ¯k‰ ˙‡ ÏËB -98 ≈∆««¿«»»»¬»ƒƒƒ«

˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰Èt ÏÚ Ô·‡‰ ÁÈp‰ B‡ ,¯k‰ ÏÚ «»≈∆∆«»«««ƒƒ«»∆∆«ƒ
eÏh elÙ‡Â ,ÔÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ˙È·Á‰∆»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿¿»«¬ƒƒ¿
.¯eÒ‡‰ ¯·„Ï ÒÈÒa eNÚ È¯‰L ;Ô·‡‰Â ˙BÚn‰«»¿»∆∆∆¬≈«¬»ƒ¿»»»»

ב.93) קמב, שבת מהיין 94)משנה, לקחת צריך והוא
שמא 95)שבתוכה. במקומה, אותה להטות יכול שאינו

ותשברנה. החבית על האבן לחבית.96)תיפול
עליו.97) בכוונה.98)לשכב

.ÁÈÔ·‡‰99‰Èe¯waL100dÈ‡Â da ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‡ : »∆∆∆«≈»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»

˙ÏÙB101‰Èe¯w‰ ˙ˆ˜Ók ‡È‰ È¯‰ -102¯zÓe , ∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿»«≈»À»
Â‡Ï Ì‡Â ;da ˙‡lÓÏ103„‚a .da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ -104 ¿«…»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆∆

BËÓBL - ‰w‰ ÏÚL105‰w‰ ÏÚÓ106. ∆««»∆¿≈««»∆

א.99) קכה, שבת המשניות'100)משנה, ב'פירוש רבינו
בו  ותולים מים, בו ששואבים חרס כלי היא "קרויה ביאר:
בהל' פירש (וכן המעיין" לתחתית וירד שיכבד כדי אבן,
יבשה  דלעת היא "קרויה פירש: רש"י אבל ה"א), פ"כ כלים
שואבת  אינה קלה שהיא ומתוך מים, בה וממלאים חלולה

להכבידה". כדי אבן בה ונותנים צפה, שהיא 101)אלא
יפה. הקרויה.102)קשורה של אינה 103)כחלק אם

בסיס  ונעשית האבן לגבי מתבטלת הקרויה יפה, קשורה
האסור. א.104)לדבר קמ, הבגד 105)שבת את מוריד

שאינו  לפי הבגד, מתוך הקנה את לקחת אסור אבל מהקנה.
להסקה. רק ועומד תולים 106)כלי כביסה, לאחר בגד

לייבשו. קנה על אותו

.ËÈ˙B¯t107ÌÈ‡L ˙B¯t ÔB‚k ,ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ≈∆»∆¡…¿≈∆≈»
ÔÈ¯NÚÓ108Ì‰È¯·cÓ ¯NÚÓa ÔÈ·iÁ Ô‰ elÙ‡ ,109B‡ , ¿À»ƒ¬ƒ≈«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆

B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ110‰Óe¯z B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»¿»
‰‡ÓË111¯NÚÓ B‡ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¿≈»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

Ô˙ÎÏ‰k112È‡Óc‰ Ï·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -113ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»»»¿«¿¿»¬»«¿«ƒ
ÌÈiÚÏ Èe‡¯Â114,Ô‡„tL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ ; ¿»«¬ƒƒ¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆¿»»

LÓÁ‰ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡115.ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - ««ƒ∆…»««…∆À»¿«¿¿»

ב.107) קכו, שבת מהם 108)משנה, הפרישו שלא
ומעשרות. ראויים 109)תרומות אינם חכמים מדברי שרק

(פירוש  נקוב שאינו בעציץ שצמחו כפירות לאכילה,
ולקח 110)המשניות). הלוי שהקדים כגון גדולה, תרומה

ממנה  שהפרישו קודם התבואה, שנתמרחה אחר המעשר
הפריש  ולא מעשר תרומת ממנו והפריש גדולה, תרומה

(רע"ב). גדולה לאכילת 111)תרומה אפילו ראויה שאינה
כהן. של שיפדה 112)בהמתו כגון כהלכה, נפדו "שלא

ולא  הגון אינו הפדיון וזה כסף, של חתיכה על שני מעשר
לומר: רוצה מפותח. כסף על שיפדה עד כהלכתו נעשה
יד, (דברים בידך" הכסף "וצרת שכתוב כמו מצויירים מעות
הקרקע. על ההקדש שיחלל או צורה, עליו שיש דבר - כה)
הניתן  דבר שיהיה - במטלטלין אלא שיפדה הקדש דין ואין

המשניות). (פירוש ליד" מעמי 113)מיד לקוחים פירות
בפכ"ג  כמבואר מעשרות, בהפרשת זהירים שאינם הארץ

בהל'114)הט"ז. (רבינו דמאי" העניים את לאכיל "מותר
הי"א). פ"י והקדש 115)מעשר שני מעשר בפדיון

אינו  אבל לא), כז, (ויקרא הקרן מלבד חומש מוסיפים
באכילה. ומותרים - מעכב

.ÎÏËÏËÓ116dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z‰ Ï‡¯NÈ ¿«¿≈ƒ¿»≈«¿»««ƒ∆≈»
BÏ ‰Èe‡¯117‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈÏËÏËÓe ; ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»

‰na .„Á‡ ÈÏÎa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ B‡ƒ«Àƒƒ»¿≈∆ƒ¿ƒ∆»«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c118‰hÓÏ ‰¯B‰h‰ ‰˙È‰La ?119, ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿»¿«»

Ô˙B‡ ¯ÚÈ Ì‡L ,Ú˜¯wa ÔÈÙpË˙n‰ ˙B¯t eÈ‰Â¿»≈«ƒ¿«¿ƒ««¿«∆ƒ¿«≈»
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e„ÒtÈƒ»¿¬»ƒ»¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
ÁÈpÓe ,ÔÈlÁ‰ B‡ ‰¯B‰h‰ ÏËBÂ ,ÈÏk‰ ¯ÚB≈«¿ƒ¿≈«¿»«Àƒ«ƒ«
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ÔÈa - ÈÏk‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .‰‡Óh‰«¿≈»¿ƒ»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈
ÏËÏËÓ - ‰hÓÏ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ‰¯B‰h‰L∆«¿»¿«¿»≈∆»¿»¿«»¿«¿≈

.„Á‡k Ïk‰«…¿∆»

ב.116) קמא, שבת לכהן.117)משנה, שראויה כיון
טז.118) הלכה למעלה שנתבאר אם 119)כמו אבל

לטלטל  לו אסור הטהורה, את לקחת שיכול למעלה טהורה
למטה" הטמאה "כשהיתה אחר: ובנוסח הכלי. את

הנדפס. הנוסח את מבכר משנה' וב'כסף (ויניציאה)

.‡ÎÍa„120:ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·MÁL ÌÈ·‡ ÏL ƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿
Ìe„nÏ Ì‡121Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÁÓÏ Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯zÓ - ƒƒ¿À»≈≈¬≈∆¿»»¿ƒ»

˙Bi¯Á .¯eÒ‡ -122Ô¯„bL Ï˜c ÏL123ÌÈˆÚÏ124, »¬ƒ∆∆∆∆¿»»¿≈ƒ
¯zÓ - ‰·ÈLÈÏ ˙aL ·¯ÚÓ Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ¿ƒ¿«¬≈∆≈∆∆«»ƒƒ»À»

ÔÏËÏËÏ125¯zÓ - ÌBÈ „BÚaÓ Ô‰ÈÏÚ ·LÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¿≈ƒ»«¬≈∆ƒ¿À»
.ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»

רבי 120) הלך אחת פעם חנינא: רבי "אמר ב: קכה, שבת
בנין), אבני (שורת אבנים של נדבך ומצא אחד, למקום
למחר". עליהם שנשב כדי וחשבו צאו לתלמידיו: ואמר

מערב 121) והכינום מעשה שעשו עליהם, לישב כדי סדרום
ענפים.122)שבת. א . נ, בנוסח 123)שבת שלקטן;

(שונצינו). "שגרדן" באש.124)אחר: להסיקן
מכיון 125) אבנים, בנדבך כמו מעשה, צריך אין וכאן

ואף  להסקה, ויש לישיבה, העומדות מהן יש שחריות
לישיבה, לייחדן לבד במחשבה די להסקה, מתחילה שחשב
אבנים  של בנדבך אבל מחשבה, מידי מוציאה שמחשבה
להכינם  מיוחד מעשה צריך לישיבה, ולא לבנין העומד

(מגידֿמשנה). לישיבה

.·ÎLw‰126B„Èa eÚÚÈ ‡Ï - ‰hn‰ ÏÚL127Ï·‡ , ««∆««ƒ»…¿«¿¿∆¿»¬»
BÙe‚a BÚÚÓ128¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ‡e‰ Ì‡Â . ¿«¿¿¿¿ƒ«¬«¿≈»À»

ÔÈ„Ò B‡ ¯k ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏËÏËÏ129‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿≈ƒ»»»»«»ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ·LiL ÈÓk ‰NÚ È¯‰L ;B„Èa BÚÚÓ - Ô‰a»∆¿«¿¿¿»∆¬≈«¬»¿ƒ∆»«»»

ÒÈÎn‰ .ÌBÈ „BÚaÓ130¯ÙÚ ÏL ‰t˜131Ì‡ ,B˙È·a ƒ¿««¿ƒÀ»∆»»¿≈ƒ
˙aLa BÏËÏËÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ dÏ „ÁÈ132, ƒ≈»∆∆»ƒ≈∆∆«»¿«¿¿¿«»

.ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ba ‰NBÚÂ¿∆»¿»»

להסקה.126) עומד והוא א. קמא, שבת משנה,
מוקצה.127) לטלטל טלטול 128)שאסור כי בכתפיו,

מותר. שינוי) (=בדרך יד והסדין 129)כלאחר הכר
להסקה. ולא לשכיבה הקש את שהקצה מוכיחים

א.130) נ, רוק.131)שבת בו לא 132)לכסות אם אבל
לטלטלו  ואסור הבית, עפר אגב בטל זוית, קרן לו ייחד

שח). סי' (או"ח

.‚ÎBk‰Ó ÈÏk Ïh·Ï ¯eÒ‡133‡e‰L ÈtÓ , »¿«≈¿ƒ≈∆≈ƒ¿≈∆
¯˙BÒk134Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔzÈ ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈≈«…ƒ≈¿ƒ«««≈¿«»¿«≈

,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ¯paL ÔÓM‰L ;ÛËBp‰ ÔÓM‰ ˙‡∆«∆∆«≈∆«∆∆∆«≈»¿«¿¿
ÔÎÂ .¯zÓ ‰È‰L ÈÏk‰ ÏeËÏË ¯Ò‡È - ÈÏkÏ ÏtiLÎe¿∆ƒ…«¿ƒ≈»≈ƒ¿«¿ƒ∆»»À»¿≈
˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ««

d˙ˆÈa Ïa˜Ï ˙Ï‚¯z‰135ÈÏk‰ ‡e‰ ‰ÙBk Ï·‡ , ««¿¿…∆¿«≈≈»»¬»∆«¿ƒ

‰ÈÏÚ136ÔÎÂ .137¯eÒ‡L ¯·c Ïk ÏÚ ÈÏk‰ ‰ÙBk »∆»¿≈∆«¿ƒ«»»»∆»
.epÏhÈ - ıtÁÈ Ì‡L ,BÏha ‡Ï È¯‰L ;BÏËÏËÏ¿«¿¿∆¬≈…ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ¿∆

יום.133) מבעוד מוכן שהיה ממה ב. מב, שבת משנה,
אוסרו 134) ועכשיו הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה

אבל  ב. קכח, בשבת רש"י פירש וכן שיבאר. כמו בטלטול
ומחברו  מקום לו כקובע "שהוא פירש שם, ב מב, בדף

למלאכה". ודומה בשבת 135)בטיט שנולדה ביצה כי
הי"טֿה"כ). פ"א יו"ט הל' (ראה ובטלטול באכילה אסורה

יגע 136) שלא "ובלבד ה'ירושלמי': בשם הביא הראב"ד
ולא  בטלטול אלא אסור אינו שמוקצה ואף בביצה",
הכלי" ידי על הביצה ינענע "שמא חוששים בנגיעה,

האומר 137)(מגידֿמשנה). יצחק רבי לדעת בניגוד
מג.). (שבת בטלטול שאסור דבר לצורך כלי לטלטל שאסור

.„ÎÔÈ˙B138ÛÏc‰ ˙Áz ÈÏk139ÈÏk‰ ‡lÓ˙ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ
CÙBL -140‰BLÂ141ÚÓ BÈ‡Â ,142‰È‰iL ,‡e‰Â . ≈¿∆¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆

‰ˆÈÁ¯Ï Èe‡¯ ÛÏc‰143ÔÈ‡ - Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆»ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈»≈
ÔÈÒe‡n‰ ÌÈna BÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô˙ Ì‡Â .ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒ»«À»¿«¿¿««ƒ«¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ÔÈ‡L .BaL144. ∆∆≈ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ»

ב.138) לה, ביצה הגגות 139)משנה, מן הנוזלים "מים
לקבל  כלי ונותנים המשניות), (פירוש הגשם" ירידת בעת

הבית. את יטנפו שלא המים לחוץ.140)את
הדלף.141) תחת הכלי את שוב כל 142)מחזיר מלשנות

(רש"י). לכך צריך אם ראויים 143)היום אינם שאם
תחתם  כלי לתת לכתחילה ואסור מוקצה הם לרחיצה
לכתחילה. רעי של גרף עושה הוא שהרי לקבלם,

להוציא.144) מותר - ונתן עבר אבל ב. לו, ביצה

.‰Î˙È·Á145Ï·Ë ÏL146ÈÏk ‡È·Ó - ‰¯aLpL »ƒ∆∆∆∆ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz ÁÈpÓe147Ôw˙Ó - Bw˙Â ¯·Ú Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ;148, «ƒ««¿∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿¿À»

ÔÈ˙BÂ .Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰149ÈÏk150Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ¬≈ƒ¿À»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈
˙BˆBˆÈ151Ó Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÏËÏËÏ ¯zÓe ,Ln ƒƒ¿≈∆≈»∆«»À»¿«¿≈

‰¯B˜ .ÈÏk‰152ÏÒÙÒa d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ‰¯aLpL «¿ƒ»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿«¿»
‰hn‰ ˙Bk¯‡a B‡153ÌÈÁeÂ¯ eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,154 «¬À«ƒ»∆»ƒ≈»¿ƒ

.Bk‰Ó ÈÏk Ïh·È ‡lL È„k ,ÌÏËÈ ıtÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆«¿…ƒ¿≈¿≈∆…¿«≈¿ƒ≈∆≈
ÌÈ·‡ Èab ÏÚ ˙ÏˆÁÓ ÔÈÒ¯Bt155Èab ÏÚ B‡ ˙aLa ¿ƒ«¿∆∆««≈¬»ƒ¿«»««≈

- ÌÈÓLb·e ,‰nÁ‰ ÈtÓ - ‰nÁa ,ÌÈ¯B·c ˙¯ek«∆∆¿ƒ««»ƒ¿≈««»«¿»ƒ
„eˆÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,ÌÈÓLb‰ ÈtÓ156È¯‰L ; ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈»∆¬≈

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa dÏËB157ÔÈÙBÎÂ .158˙aLa Ïq‰ ˙‡ ¿»¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆««¿«»
ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÈÙÏ159È¯‰L ;e„¯ÈÂ ÂÈÏÚ eÏÚiL ÏÈ·La ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿ƒ∆«¬»»¿≈¿∆¬≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚÓ e„¯iLk BÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿¿∆≈¿≈»»¿≈…«≈»∆

א.145) מג, תרומות 146)שבת ממנו הופרשו שלא
שהוא 147)ומעשרות. זמן כל לאכילה ראוי שאינו אף

תרומות  מגביהין אין כי היום, לתקנו אפשר ואי טבל,
מתוקן  היה שלא דבר כמתקן שנראה מפני בשבת, ומעשרות

ה"ט). "המגביה 148)(פכ"ג הט"ו: בפכ"ג כמבואר
את  תיקן - - - ביוםֿטוב או בשבת ומעשרות תרומות

ב.149)הפירות". מז, שבת בשבת.150)משנה, אפילו
שעל 151) במפה האש תאחז שלא הנר, מן היוצאים
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א.152)השולחן. מג, שני 153)שבת שבין הלוחות
לארכה. המיטה מותר 154)כרעי ברפיון, כשסמוכים

שתעלה  כדי לא אבל לרדת, תוסיף לא שהקורה כדי לסמכם
שיג). סי' (או"ח כבונה ימחו 155)שהוא "שלא בנין אבני

שומרת  והמחצלת (רש"י). במים" ששרויות מאחר בגשמים
הגשמים. מפני יהדק 156)עליהן לא וגם הדבורים, את

איסור  על ויעבור לצאת, יוכלו לא שהדבורים המחצלת את
בפ"א). (כמבואר ימות" ולא רישיה "פסיק משום צידה

מהיכנו.157) כלי מבטל ב.158)ואינו קכח, שבת משנה,
היום 159) ראויים שאינם לפי הם, מוקצים חיים שבעלי

(מגידֿמשנה).

.ÂÎ‰Ó‰a160ÌÈn‰ ˙n‡Ï B‡ ¯B·Ï ‰ÏÙpL161Ì‡ : ¿≈»∆»¿»¿¿««««ƒƒ
‰Ò¯t dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ162„Ú d˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ - dÓB˜Óa »ƒ≈»«¿»»ƒ¿»¿«¿¿ƒ»«

Â‡Ï Ì‡Â ;˙aL È‡ˆBÓ163ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó - »≈«»¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
ÈÏk Ïh·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰˙ÏÚ - ‰˙ÏÚ Ì‡Â ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ»¿»»¿»¿««ƒ∆¿«≈¿ƒ
¯Úˆ ÈtÓ - ÌÈn‰ CB˙Ï ¯BaÏ BÎÈÏLÓ È¯‰L ,Bk‰Ó≈∆≈∆¬≈«¿ƒ«¿««ƒƒ¿≈««

ÌÈiÁ ÈÏÚa164ÔÎÂ .B„Èa d˙BÏÚ‰Ï ¯eÒ‡Â .e¯Ê‚ ‡Ï «¬≈«ƒ…»¿¿»¿«¬»¿»¿≈
ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡165ÔÈÁBc Ï·‡ ,¯ˆÁa ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ≈¿ƒ¿≈»¿«»»∆»≈¬»ƒ

ÔÈc„Óe .eÒkiL „Ú Ô˙B‡166˙Ï‚¯z .ÌÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú »«∆ƒ»¿¿«ƒ¬»ƒ¿»ƒ«¿¿…∆
ÔÓ ˙ËÓL ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈc„Ó ÔÈ‡ - ‰Á¯aL∆»¿»≈¿«ƒ»ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆ƒ

ÔÈLÏ˙ ‰Èt‚‡ e‡ˆÓÂ ,„i‰167„Ú d˙B‡ ÔÈÁBc Ï·‡ ; «»¿ƒ¿¿¬«∆»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«
.ÒkzL∆ƒ»≈

ב.160) קכח, בשבת,161)שבת הם מוקצים חיים ובעלי
למעלה. שנזכר ומשקין.162)כמו אוכלין לה להוריד

שם.163) לפרנסה אפשר ואי עמוקים, שהמים
"כי 164) ה): כג, (שמות שכתוב כמו התורה, מן שהוא

עמו", תעזוב עזוב . . . משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה
דבר  מפני ונדחה דרבנן איסור רק הוא מהיכנו כלי וביטול
בעלי  שצער רבינו שדעת אומרים ויש הגולה'). ('באר תורה
מהלכות  בפי"ג מדבריו שנראה (כמו מדרבנן אלא אינו חיים
מהיכנו  כלי לבטל אסרו לא ואףֿעלֿפיֿכן ה"ט), רוצח
מנוחת  על התורה שקדה שהרי חיים, בעלי צער  במקום
וחמורך" שורך ינוח "למען שנאמר כמו בשבת, החיים בעלי
אחד  נייח הכתוב לו "הוסיף שם: ובמכילתא יב). כג, (שמות
אינו  או בא לכך אומר אתה ואוכל, הקרקע מן תולש להיות
צער" אלא נייח זה אין אמרת ביתו, בתוך יחבשנו אלא

שמח'). מוקצה.165)('אור משום אוחז 166)להגביהם
(מגידֿמשנה). ומוליכם ובצדדים לדעת 167)בצוארם

משום  האיסור וטעם ומותר. מתכוון שאינו דבר זהו הראב"ד
בשבת. ומטלטלם שנשמטים

ועׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הטלטול.1) דיני בו נשלמו

.‡ÈÏk Ïk2¯zÓ - BlL ÌÈ˜Â ÂÈÏ·ÁÂ ‚¯B‡‰ »¿≈»≈«¬»»¿»ƒ∆À»
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ,ÔÏËÏËÏ3„·kÓ ıeÁ , ¿«¿¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿ƒƒ…∆

ÔBzÁz‰ „·ÎÂ ÔBÈÏÚ‰4ÔÈÏh ÔÈ‡L ÈÙÏ ;5Ô‰L ÈtÓ , »∆¿¿…∆««¿¿ƒ∆≈ƒ»ƒƒ¿≈∆≈
ÔÈÚe˜z6,ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‚¯B‡ ÏL ÌÈ„enÚ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈»¿«¿¿»

Ô‰lL ˙Bnb‰ Ôw˙È ‡nL7.ÔÈ¯zÓ - ‚¯B‡‰ ÈÏk ¯‡Le . ∆»¿«≈«À∆»∆¿»¿≈»≈À»ƒ

א.2) קיג, בפכ"ח 3)שבת כמבואר ומקומו, גופו לצורך

רוקח') ('מעשה להיתר" "שמלאכתו אחר: ובנוסח ה"ג.
שם. רש"י קורות 4)וכדעת שתי הן האריגה מכונת יסוד

שניהם  בין עמודים; הנקראים - הצדדים משני חזקות
עליון, כובד הנקראת מלמעלה אחת קורות, שתי מונחים
לכובד  מסביב תחתון; כובד הנקראת - מלמטה ואחת
מניחים  התחתון הכובד ועל השתי, חוטי את שמים העליון

הארג. כלי 5)את תורת עליהן אין לפיכך בחול, אף
מפני 6)(מגידֿמשנה). ליטלם וקשה העמודים בתוך

את 7)כבדם. יזיז בה, תקועים שהם הקרקע מן כשחולצם
בונה  משום ויתחייב העמוד במקום גומא ויעשה העפר

(רש"י).

.·‰¯Óz ÏL ˙B„aÎÓ8Ô‰a ÔÈ„aÎnL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿¿∆¿»»¿«≈»∆∆¿«¿ƒ»∆
È¯‰L ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈∆¬≈

¯zÓ˙aLa „aÎÏ9e¯‡LpL ÌÈ·Ï .10- ÔÈa‰ ÔÓ À»¿«≈¿«»¿≈ƒ∆ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»
·Ò‰Ï ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿»≈

Ô˙B‡ ÔÈÙL È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ11¯·ˆ Ì‡Â .Ô˙B‡ ÔÈw˙Óe ¬≈∆∆¬≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»«
Ô˙B‡12Ìˆ˜‰ È¯‰ -13ÌÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,14. »¬≈ƒ¿»¿»¿«¿¿»

"ושמה 8) בו תלויים שהתמרים הקנה ב. קכד, שבת
וגם  למטה, ונתלה כבד עליה שתלוי שהפרי משום מכבדות,
האי  (רב הבית" את (לטאטא) לכבד עשוי שהוא משום

כגון 9)גאון). גומות, ישווה שמא חשש שאין במקום
ה"ג. בפכ"א כמבואר אבנים, שהשלים 10)ברצפת אחר

בנין. לצורך בהן להתמש בדעתו ואין מבואר 11)בנינו,
הכ"א. זה.12)בפכ"ה על זה לבנין.13)סדרן

ה"ו.14) בפכ"ה כמבואר

.‚‰pË˜ Ò¯Á15˙eL¯a elÙ‡ dÏËÏËÏ ¯zÓ - ∆∆¿«»À»¿«¿¿»¬ƒƒ¿
ÈÏk Èt da ˙BqÎÏ ¯ˆÁa ‡È‰ ‰Èe‡¯e ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»ƒ∆»≈¿«»ƒ¿ƒ

ÔË˜16˙Ùe‚Ó .17‰˙zk˙pL ˙È·Á18‡È‰ -19 »»¿«»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
‰È¯·Le20dÏËÏËÏ ¯zÓ21‰tL‡Ï d˜¯Ê Ì‡Â ; ¿»∆»À»¿«¿¿»¿ƒ¿»»»«¿»

ÌBÈ „BÚaÓ22-dÏËÏËÏ ¯eÒ‡23ÚÚB¯˙pL ÈÏk .24- ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿≈«
LÏ˙È ‡Ï25.Ba CÓÒÏ B‡ Ba ˙BqÎÏ Ò¯Á epnÓ …ƒ¿ƒ∆∆∆¿«ƒ¿…

חרס.15) כלי שבר ב. קכד, שהיתה 16)שבת כיון
אבנים  או צרורות כגון כלי, שאינו דבר אבל כלי, מתחילה
- לטלטלם אסור כלי, בהם לכסות שראויים אףֿעלֿפי

ה"ו. בפכ"ה בטיט.17)כמבואר החבית פי סתימת
החבית.18) החבית.20)המגופה.19)שנשברה של
קטן.21) כלי פי בהם לכסות זרקה 22)שראויים אם אבל

מותר  עליה כלי תורת היה השמשות שבין כיון בשבת,
כלי.23)(מגידֿמשנה). עוד מהיות שבטלה

ופירש 25)שנשבר.24) יספות". "לא מובא: בגמרא
יחתוך. לא הרי"ף:

.„¯zÓ26ÌÈ·‡ LÏL ‡qk‰ ˙È·Ï ÒÈÎ‰Ï27 À»¿«¿ƒ¿≈«ƒ≈»¬»ƒ
˙BÏÊ¯˜Ó28.„i‰ ‡ÏÓk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ô‰a Áp˜Ï ¿À¿»¿«≈«»∆¿«»ƒ»ƒ¿…«»

¯eÒ‡ - C¯t˙‰Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ‰Ó„‡ Ï·‡¬»¬»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»
dÏËÏËÏ29‚bÏ ÌÈ·‡ ˙BÏÚ‰Ï ¯zÓe .da Áp˜Ï ¿«¿¿»¿«≈«»À»¿«¬¬»ƒ«»

Ô‰a Áp˜Ï30- ËÈËa eÚwzLÂ ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È . ¿«≈«»∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ
¯k ÔÓeM¯ Ì‡31ÏËÏËÏ ¯zÓ ,32‰ÈÏÚ LiL Ô·‡ . ƒƒ»ƒ»À»¿«¿≈∆∆∆≈»∆»
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elÙ‡Â ,dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‡È‰ Áp˜Ï È‡ceL ,ÛepËƒ∆««¿«≈«ƒÀ»¿«¿¿»«¬ƒ
.‰ÏB„‚ ‡È‰ƒ¿»

א.26) פא, כמבואר 27)שבת בטלטול, אסורות שהן אף
שדוחה  הבריות כבוד שגדול משום - ה"ו בפכ"ה, למעלה

לו:). בסוכה ו'תוספות' (רש"י דרבנן חדות,28)איסור
(מגידֿמשנה). לקינוח ראויה.29)הראויות שאינה מפני

מפני 30) - התירו גדולה, טירחא כאן שיש ואףֿעלֿפי
פא:). (שבת דרבנן איסור שדוחה הבריות כבוד שגדול

מן 31) למעלה ניכר ורישומן לגמרי, בקרקע נטבעו שלא
סותר.32)הקרקע. משום איסור ואין

.‰‰È‰33¯B¯ˆ ÂÈÙÏ34N¯ÁÂ35¯B¯va Áp˜Ó -36. »»¿»»¿»∆∆¿«≈««¿
È‚‡Ó N¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â37N¯Áa Áp˜Ó - ÌÈÏk38eÈ‰ . ¿ƒ»»«∆∆≈»¿≈≈ƒ¿«≈««∆∆»

Áp˜Ó - ÌÈk¯ ÌÈ·NÚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ·NÚÂ ¯B¯ˆ ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ¿«≈«
Ô‰a39¯B¯va Áp˜Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,40. »∆¿ƒ»¿«≈««¿

א.33) פב, מוקצה.34)שבת שהיא קטנה אבן
ג.35) בהלכה כמבואר מוקצה, אףֿעלֿפי 36)שאינו

סכנה. בו ויש חד שהוא בחרש מקנח ואינו מוקצה, שהוא
('ערוך').37) חוצה מהכלי הבולטת הכלי לפי השפה

הכלי. צואר פירש: מ"ג פ"יא, כלים המשניות ובפירוש
הבשר.38) את מקרע ואינו חלק שאינם 39)שהוא

בהם,40)"מוקצה". שולטת האור יבשים שעשבים לפי
שם). (שבת, נושרות הטבעת פי שיני בהם והמקנח

.ÂÈ¯ÈL41eÏaL ˙B‡ÏˆÁÓ42ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - ¿»≈«¿¿»∆»¬≈≈ƒ¿ƒ
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL43a ˙BqÎÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;Ô‰ ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿«»∆

Ûeph‰44‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ,eÏaL ÌÈ„‚a È¯ÈL Ï·‡ . «ƒ¬»¿»≈¿»ƒ∆»∆≈»∆¿»
‰LÏL ÏÚ45ÔÈ‡L ;ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -46‡Ï ÔÈÈe‡¯ «¿»»¿«¿¿»∆≈»¿ƒ…

¯epz‰ È¯·L .ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ47¯zÓ - «¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈««À»
.¯z‰Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰ È¯‰Â ,ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»«¬≈≈¿»«≈ƒ∆¿«¿»¿∆≈

‰¯Èk48‰È˙BÎ¯iÓ ˙Á‡ ‰ËÓLpL49¯eÒ‡ - ƒ»∆ƒ¿¿»««ƒ«¿∆»»
Ú˜˙È ‡nL ,dÏËÏËÏ50. ¿«¿¿»∆»ƒ¿«

א.41) קכה, ישנה.42)שבת ממחצלת ונפרדו שנרקבו
התימנים). (כת"י "שבלו" המילה חסרה אחר, ובנוסח

ה"ג.43) בפכ"ה השלמה 44)מבואר המחצלת גם שהרי
האבק. יעלה שלא והלכלוך, הבית עפר את לכסות עומדת

על 45) אצבעות שלש כלומר שלש", על "שלש לתקן יש כן
(כבדפוסים  שלשה" על "שלשה שאילו אצבעות, שלש
עשירים, לבגדי שיעור הוא טפחים, שלשה כלומר חדשים)
אצבעות  שלש על אצבעות בשלש שיעורם עניים בגדי ואילו
ופחות  כו:), שבת ומסכת כלים, מהל' בפכ"ב (כמבואר

לעשירים. ולא לעניים לא ראויין אינן - ודעת 46)משלוש
נזהר  שאדם מצוה, של בטלית נשנה זה שדין הראב"ד
לכן  שנקרעה, אחר אף מגונה תשמיש בה מלהשתמש
לטלטלן, מותר מטלניות בשאר אבל אצבעות, שלש שיעורה
וחרס. צרור שמטלטלים כמו שלש, על שלש בהן שאין אף

שלנו.47) כקדירות מטלטלים היו שלהם תנורים
שמלאכתה 48) ואף לבישול, תנור כעין ב. קלח, שבת

כמבואר  מקומה או גופה לצורך לטלטלה מותר לאיסור,

ה"ג. בחזקה 50)רגילה.49)בפכ"ה הרגל את יחבר
בפטיש. מכה או בונה משום ויתחייב בכירה,

.ÊÌlÒ51‰iÏÚ ÏL52BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -53ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ; À»∆¬ƒ»»¿«¿¿∆≈»»
C·BL ÏLÂ .ÈÏk ˙¯Bz54B˙Bh‰Ï ¯zÓ -55‡Ï Ï·‡ , «¿ƒ¿∆»À»¿«¬»…

‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;C·BLÏ C·BMÓ BÎÈÏBÈƒƒ»¿»∆…«¬∆¿∆∆∆
„eˆÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ56Ba ÔÈ˜ÒBnL ‰˜ . ∆¿…¿»»»∆∆¿ƒ

ÌÈ˙Èf‰57¯Bz ÂÈÏÚ LÈ Ì‡ -ÈÏk ˙58ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰ , «≈ƒƒ≈»»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL59‰˜ .60˙Èa‰ ÏÚa BÈ˜˙‰L ∆¿«¿¿ƒ»∆∆ƒ¿ƒ««««ƒ

È¯‰ ,ÂÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡ - Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ïƒ¿≈«¿≈ƒ≈«¿ƒ»»¬≈
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ‡e‰61. ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈

ב.51) ט, גגו.52)ביצה בו להטיח ועשוי גדול שהוא
ומקומו.53) גופו לצורך יונים.54)אפילו של קן
למקום.55) אבל 56)ממקום הי"ג. בפכ"ד כמבואר

לטלטלם  מותר בבית, לשימוש העשויים שבבית סולמות
תקיח). סי' אורחֿחיים (ט"ז למקום משנה,57)ממקום

ומהפכים  הזיתים, את בו לחבוט מקל "עושים ב: קכג, שבת
המקלות  אותם בראשי ועושים בביתֿהבד, כשהם הזיתים בו
מרימים  הזיתים בו וכשמהפכים קשר, או עגול רימון כעין
לא" או שמנונית בו יש אם ברימון ומביטים המקל, את

המשניות). (ראה 58)(פירוש תשמיש לאיזה ראוי שהוא
הי"ג). ומקומו,59)בפכ"ה גופו לצורך לטלטלו ומותר

עצמו. לצורך פט"ו.60)ולא שבת ומותר 61)תוספתא
ה"ג). (פכ"ה כלי של עצמו לצורך אף לטלטל

.Á˙Ïc62¯Èˆ dÏ ‰È‰L63dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆∆»»»ƒ««ƒ∆≈»
‰ˆ˜Ó ÌB˜Ó da ÌzÒÏ dÈÎ‰L ,¯Èˆ ‰zÚ64‡È‰Â , «»ƒ∆¡ƒ»ƒ¿…»»À¿∆¿ƒ

ÌÈ˜„Á ÔÎÂ ,da ÔÈÓ˙BÒÂ d˙B‡ ÔÈÏËBpL ,˙¯¯‚65 ƒ¿∆∆∆¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈¬»ƒ
ÔÓÊa :˙¯¯‚p‰ ˙ÏˆÁÓ ÔÎÂ ,‰ˆ¯t‰ Ô‰a ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ»∆«ƒ¿»¿≈«¿∆∆«ƒ¿∆∆ƒ¿«

ÔÈ¯eLwL66ÌÈÏÚBÂ Ô‰a ÔÈÓ˙BÒ - Ï˙ka ÔÈÈeÏ˙e ∆¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ»∆¿¬ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚB ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ì‰a67ÌÈ‰B·‚ eÈ‰ Ì‡Â . »∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ

Ô‰a ÔÈÏÚB - ı¯‡‰ ÏÚÓ68. ≈«»»∆¬ƒ»∆

א.62) קא, עירובין שהדלת 63)משנה, ברזל של יתד
עליה. בה 64)סובבת שמניחים הבתים, מאחורי חצר

הבית  בעל ואין תדיר, בה משתמשים ואין ועצים, סחורה
אלא  כראוי, בציר ותלויה קבועה דלת לה לעשות חושש
ויש  לארץ, מטילה פותח וכשהוא הפתח, כנגד זוקפה

(רש"י). לארץ נגררות אבל קושרים 65)שתלויות "קוצים,
פירצת  בהם ונועלים לוח, מהם ועושים בקנים, הקוצים
המשניות). (פירוש חיות" או גנבים שם יכנסו שלא הגינות,

וכשנועלים 66) כדלת שהם ניכר בכותל, ותלויים בחבל
בונה. משום חייב אינו עכשיו 67)בהם כבונה שנראה

זה. בזה.68)דופן בנין דרך שאין

.Ë˙Ïc69„Á‡ ÁeÏ dÏ ‰È‰L70d˙B‡ ÔÈËÓBML , ∆∆∆»»»«∆»∆¿ƒ»
Ôk ‰hÓÏ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :da ÔÈÏÚBÂ71BÓk ¿¬ƒ»ƒ…»»»¿«»≈¿

‰t˜Ò‡72- ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡È‰L ‰ÈÏÚ ÁÈÎBnL , «¿À»∆ƒ«»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
da ÔÈÏÚB ÔÈ‡73Ì‡Â ;74ÌÈÏÚB - ‰t˜Ò‡ ‰hÓÏ LÈ ≈¬ƒ»¿ƒ≈¿«»«¿À»¬ƒ
¯‚ ÔÎÂ .da75‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a LiL76˙ÁÎBnL , »¿≈∆∆∆≈¿…¿¿»»∆««
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Ïk ¯‡Lk ‰¯B˜ BÈ‡Â ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡e‰L ÂÈÏÚ»»∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿»»
Ba ÔÈÏÚB - ˙B¯Bw‰77.˙aLa «¬ƒ¿«»

תדיר.69) ויציאה לכניסה העשויה א. קא, עירובין
דלת.70) היכר בה  ואין אחד קרש רק בה יסוד.71)שיש
דלתות,73)מפתן.72) כשאר הדלת תיקוני לה שאין לפי

כבונה. ונראה בלבד כסתימה היא אחר,74)הרי בנוסח
בה" נועלים אסקופה למטה יש "ואם הזה המשפט כל חסר

אותה 75)(שונצינו). שעושים קורה "הוא א. קב, עירובין
השערים, בה ונועלים בדלתות אותה ונותנים וערב, בשתי
(פירוש  הכותל" אל הכותל מן מבריח בריח כמו ועניינו

ממה 76)המשניות). בו, וכיוצא טבעת או רימון "דמות
בשבת" בטלטול האסורה קורה ואינו כלי שהוא עליו שיורה

המשניות). שהיו 77)(פירוש שבטבריא, בכנסת "מעשה
והתירו  והזקנים גמליאל רבן שבא עד איסור, בו נוהגים

קא:). שם (משנה להם"

.È¯‚78¯eL˜ ‰È‰ Ì‡ :‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a ÔÈ‡L ∆∆∆≈¿…¿¿»»ƒ»»»
Bc‚‡Â Ïh ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;Ba ÔÈÏÚB - ˙Ïca ÈeÏ˙Â¿»«∆∆¬ƒ¿≈ƒ»»ƒ»¿«¿

BnÚ79;¯‚p‰ ‰È‰Â ,˙Ïca Úe·˜ Bc‚‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ƒ¬»ƒ»»«¿»««∆∆¿»»«∆∆
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,˙ÈÂÊa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,‰¯B˜ BÓk ËÓLƒ¿»¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ
;Ba ÏÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆB¯L ˙Úa Ba ÔÈÏÚBÂ¿¬ƒ¿≈∆ƒ¬≈∆»ƒ¿…

ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L80„‚‡ Ba ÔÈ‡Â ,„e‚‡ BÈ‡Â , ∆≈»»«¿ƒ¿≈»¿≈∆∆
ÂÈÏÚ ÁÈÎB‰Ï81. ¿ƒ«»»

בראשו 78) (שאין הנגרר "נגר א. קב, עירובין משנה,
במקדש), שבות איסור (שאין במקדש בו נועלים גלוסטרא),
כלל  קשור (שאינו והמונח כבונה), (שנראה במדינה לא אבל

אסור". וכאן כאן בארץ) מונח קשור 79)אלא שהיה
האגד. ע"י ליטלו ויכול חזק בראשו 80)בחבל שאין כיון

ה"ו, בפכ"ה כמבואר תשמיש, לשום ראוי ואינו גלוסטרא
כנועץ 81)והכ"ג. – כבונה נראה ולכן לנעול, שעשוי

בכותל. ויתד נגר עכשיו

.‡È‰¯BÓ82˙BÈÏÁ ÏL83- ‰pË˜ ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa - ¿»∆À¿≈¿»≈¿«»
d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡84˙aLa ‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;85eÈ‰ . ≈¿«¿¿ƒ»∆»«¬ƒ∆»¿«»»

ÌÈ˜„Á da86‰˙È‰ Ì‡ :˙BÈÏÁ ˙ÏÚ·k ˙È‡¯ ‡È‰Â »¬»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«¬«À¿ƒ»¿»
ÈtÓ dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ,‰ÏB„‚¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿≈

dc·k87.dÏËÏËÏ ¯zÓ - BfÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ ; »¿»»¿»¿«»ƒÀ»¿«¿¿»

א.82) מו, פרקים.83)שבת מפרקים מורכבת
בה,84) הדליק שאם שבת. באותה בה הדליקו לא אפילו

בפכ"ה  כמבואר לאיסור, מוקצה שהיא מפני בטלטול אסורה
כלי 85)ה"י. עושה ונמצא ויחזירנה, ותתפרק תיפול שמא

לפרקים.86)בשבת. הדומים מסביב אין 87)חריצים
(פכ"ה  רבינו כתב שהרי כבדה, משום הוא שהאיסור הכוונה
ניטלת  שהיא אףֿעלֿפי כלי, תורת עליו שיש שכל ה"ו)
גדולה  שהיא מכיון אלא אותה, מטלטלים אדם בני בעשרה
שהרואה  משום ואסורה פרקים כשל נראית חריצים, בה ויש
הדרך  שאין קטנה במנורה אבל פרקים. של שהיא יחשוב
חדקים, בה יש אם איסור בה אין פרקים, של לעשותה

רוקח'). ('מעשה פרקים של שאינה יודעים שהכל

.·ÈÏÚÓ88Ìen‡‰ Èab ÏÚL89ÔÈËÓBL -90B˙B‡ ƒ¿»∆««≈»ƒ¿ƒ

LaÎÓ .˙aLa91ÏLÌÈza ÈÏÚa92ÔÈ¯ÈzÓ -93Ï·‡ , ¿«»«¿≈∆«¬≈»ƒ«ƒƒ¬»
ÔÈL·Bk ‡Ï94‡e‰L ÈtÓ ,Ba ÚbÈ ‡Ï - ÔÈÒ·Bk ÏLÂ . …¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒ«ƒ¿≈∆

ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó95¯Óˆ Èfb ÔÎÂ .96ÔÈ‡ - À¿∆≈¬«∆¿ƒ¿≈ƒ≈∆∆≈
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ97. ¿«¿¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬≈∆
ÔÈÁÏM‰Â .ÔÈ¯zÓ - LÈÓL˙Ï Ô„ÁÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ98- ¿ƒ»ƒƒ¬»¿«¿ƒÀ»ƒ¿«¿»ƒ

ÏL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰L ÔÈa ,ÔÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿»≈∆»∆««««ƒ∆
Ôn‡99.Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ , À»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ¬≈∆

א.88) קמא, לנעל.89)שבת עץ מורידים 90)דפוס
ששם  כיון לאיסור, שמלאכתו אףֿעלֿפי מהאימום, אותו
שם). (או"ח מקומו לצורך לטלטלו מותר עליו, כלי

ושמים 91) - לוחות שני "עשוי א. קמא, שבת משנה,
קושרים  כך ואחר ומקופלים, המכובסים הבגדים את ביניהם
ויהיה  הבגדים שיתיישרו כדי אותם, ומהדקים הלוחות את

המשניות). (פירוש נאה" תחוב 92)הקיפול שאינו
לצורך 93)בחזקה. בגדים ממנו ליטול המכבש את
חול 94)השבת. צורך שהוא ולהדקם בגדים בו להכניס
פירש 95)(רש"י). ורש"י ט. הלכה כה פרק למעלה ראה

לסתירה. דומה והתרתו בחזקה, תחוב שהוא משום
מהצאן.96) הגזוז הצמר א. מט, שבת לשמרם 97)משנה,

מעובדים;98)לטוויה. בלתי ובהמה חיה של עורות
המשניות). (פירוש וישלח ו) א, (ויקרא "והפשיט" תרגום

ומשתמש 99) עליהם מקפיד אינו למכירה העומדים אף
בהם.

.‚È¯·c Ïk100‡ˆBiÎÂ ‰‡BˆÂ ‡È˜Â ÈÚ¯ ÔB‚k ,ÛpËÓ »»»¿À»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a101Ô‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - da ÔÈ·LBiL ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡ : »∆ƒ»¿»≈∆¿ƒ»À»¿ƒ»

ÏL Û¯b ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡qk‰ ˙È·Ï B‡ ‰tL‡Ï¿«¿»¿≈«ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿»∆
ÈÚ¯102˙¯Á‡ ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡Â ;103,ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBk - ¿ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆ƒ¬≈∆¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÏÚL ˜¯ .Ô‰a CÏÎÏ˙ÈÂ ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈«»»¿ƒ¿«¿≈»∆…∆«««¿«
Bnz ÈÙÏ BÒ¯Bc -104‡Bk ÔÈÏËÏËÓ .CÏB‰Â105ÈtÓ ¿¿ƒÀ¿≈¿«¿¿ƒ»»ƒ¿≈

B¯Ù‡106ÈtÓ ,ÌÈˆÚ È¯·L ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆¿««ƒ∆≈»»ƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
LÔÈ‡Â .ÈÚ¯ ÏL Û¯‚k ‡e‰107ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ∆ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿»∆¿ƒ

¯·ÚL B‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ ;˙aLa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿«»¬»ƒ«¬»≈≈»∆»«
.B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - e‰NÚÂ¿»»ƒƒ

ב.100) קכא, מאוס.101)שבת דבר מבואר 102)כל
הכ"ד. להוציאם.103)בפכ"ה שאסור שם דר שאינו

ה"ד.104) בפי"א נחושת 105)כמבואר כלי א . מז, שבת
בהן. להתחמם כדי בוערות גחלים בו ששמים

ודעת 106) ומגידֿמשנה); (רש"י צואה" או רוק בו "לכסות
דבר  בו שיש מכיון הוא הכנונא טלטול שהיתר הראב"ד
בסיס  הוא הרי האפר, - היתר ודבר עצים, שברי - איסור
מן  יותר חשוב ההיתר אם לטלטלו, ומותר ולהיתר, לאיסור
שם  אינו וכאילו ההיתר, לגבי האיסור בטל שאז האיסור,

הכ"ד.107)כלל. בפכ"ה מבואר

.„ÈÔÓL108„a‰ ˙Èa ÏL ‰¯Bw‰ ˙ÁzÓ ‡ˆBiL ∆∆∆≈ƒ«««»∆≈««
- ‰¯BÁÒÏ ÌÈÎen‰ ÌÈ„˜Le ÌÈ¯Óz ÔÎÂ ,˙aLa¿«»¿≈¿»ƒ¿≈ƒ«»ƒƒ¿»

elÙ‡Â .˙aMa ÌÏÎ‡Ï ¯zÓ109B‡ ‰‡e·z ÏL ¯ˆB‡ À»¿»¿»¿«»«¬ƒ»∆¿»
.˙aMa ‰pnÓ ˜tzÒ‰Ï ÏÈÁ˙Ó - ‰¯e·ˆ ‰‡e·z¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«»

ÏÎ‡ ÌeL ÔÈ‡L110‡l‡ ,ÏÏk ˙aLa ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ∆≈…∆∆À¿∆¿«»¿»∆»
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‡e‰ ÔÎeÓ Ïk‰111˙B¯‚B¯bÓ ıeÁ ,112ÔÈ˜enˆÂ113 «…»ƒ¿»¿ƒƒ
‰ˆ˜naL114ÏÈ‡B‰ ;Ì˙B‡ ÌÈLaÈnL ÔÓÊa ∆«À¿∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ»ƒ

Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡Â ÌÈ˙Èa ˙BÁÈ¯ÒÓe«¿ƒ≈»«ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»¬≈≈
ÔÈ¯eÒ‡115˙È·Á .‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ˙aLa116‰˙lb˙pL ¬ƒ¿«»ƒÀ¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»

‰¯aLpL ÁÈh·‡Â117ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - «¬«ƒ«∆ƒ¿¿»««ƒ∆≈»¿ƒ
Úˆn‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓe ÔÏËB ,‰ÏÈÎ‡Ï118Ba ‡ˆBik . «¬ƒ»¿»«ƒ»¿»«À¿»«≈

ÚÈÓ˜119ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÁÓÓ BÈ‡L120 »≈«∆≈À¿∆««ƒ∆≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ,Ba121¯˙BÓ .122¯paL ÔÓM‰ ¿«¿¿ƒ««∆∆∆«≈

¯eÒ‡ - ˙aL d˙B‡a Ô‰a e˜ÈÏ„‰L ,‰¯ÚwaLÂ¿∆«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆¿»«»»
‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL d˙B‡a epnÓ ˜tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»«»ƒ¿≈∆À¿∆

.¯eq‡ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ

א.108) יט, א.109)שבת קכז, אפילו 110)שבת
לאכילה. עומד ואינו ולסחורה למכירה המיוחד

טז,111) (שמות התורה כציווי לאכילה, בידים הכינו כאילו
וכרבי  יביאו". אשר את והכינו הששי ביום "והיה ה):
מגרוגרות  חוץ בשבת בטלטול מותר שמוקצה שאמר שמעון
(שבת  שבת בליל שדלק ונר שבסמוך, מה:) (שבת וצימוקים

ההלכה. שבסוף יבשות.112)מה.) ענבים 113)תאנים
לסחורה 114)יבשים. המיוחדת הבתים שמאחורי חצר
א.115)ועצים. מה, פט"ו.116)שבת שבת תוספתא

משקין. בה חוששים 117)שיש מצויים, שנחשים במקום
ארס, בהם והטיל מהאבטיח, ואכל מהמים שתה נחש שמא
פי"א  הנפש ושמירת רוצח בהל' כמבואר בהנאה, ואסורים
בו  שניקר כלומר שניקרה" "אבטיח אחר: ובנוסח ה"ח.
רוקח'). 'מעשה ועיין (מגידֿמשנה, עיקר זו ונוסחא הנחש.

ויבואו 118) מהאבטיח ויאכלו מהמים ישתו לא שאחרים
סכנה. פ"ה.119)לידי שבת כמבואר 120)תוספתא

הי"ד. ('צפנת 121)בפי"ט כלי תורת עליו שיש לפי
א.122)פענח'). מד, שבת

.ÂË¯ˆB‡123ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÈÈ Èck ÏL B‡ ‰‡e·z ÏL »∆¿»∆«≈«ƒ««ƒ
epnÓ ˜tzÒ‰Ï ¯znL124Ba ÏÈÁ˙‰Ï ¯eÒ‡ , ∆À»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«¿ƒ

B˙BpÙÏ125˙ÒÎ‰Ï e‰ptL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ¿«∆»ƒ¿«ƒ¿»¿∆ƒ»¿«¿»«
ÔÈÁ¯B‡126L¯„n‰ ˙Èa Ba Úa˜Ï B‡127ÔÈpÙÓ „ˆÈÎÂ . ¿ƒƒ¿…«≈«ƒ¿»¿≈«¿«ƒ

,˙Bt˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ ‡lÓÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ?B˙B‡»∆»¿∆»¿«≈«¿«»≈À
ÔÈ¯ÓBbL „Ú128B˙ÈÚ˜¯˜ e„aÎÈ ‡ÏÂ .129,¯ˆB‡ ÏL «∆¿ƒ¿…¿«¿«¿»ƒ∆»
e¯‡aL BÓk130ÒÎ ‡l‡ ;131‰NBÚÂ ,Ba ‡ˆBÈÂ ¿∆≈«¿∆»ƒ¿»¿≈¿∆

.B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÂÈÏ‚¯a ÏÈ·L¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ»

א.123) קכו, שבת הקודמת.124)משנה, בהלכה כמבואר
סק"מ).125) שלג סי' אברהם' ('מגן טירחא משום
(רבינו 126) שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת "שגדולה

ה"ב). פי"ד אבל לשמוע 127)בהל' הבאים לתלמידים
קופות 128)דרשה. וחמש ארבע אפילו (במשנה) "אמרו

ובתנאי  גדול, מנין אפילו אמר: כאילו הריבוי, דרך על -
דבר" שום יניח שלא עד כולו, האוצר אותו יפנה שלא

המשניות). גומות,129)(פירוש להשוות יבוא שמא
בונה. משום ה"ב.130)ויתחייב כ"א זה 131)בפרק

הרשות, לדבר באוצר להתחיל שאסור שלמעלה למה מוסב
וכו'. שביל" ועושה בו ויוצא נכנס "אלא כתב זה ועל

.ÊËÏk132‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L133ÛBÚÂ ‰iÁÂ …∆»¿«¬«¿≈»¿«»»
ÔÈÈeˆn‰134?„ˆÈk .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - «¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«»≈«

ÒBÓ¯z‰ ˙‡ ÔÈÏËÏËÓ135ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ,L·i‰ ¿«¿¿ƒ∆«À¿«»≈ƒ¿≈∆«¬»
Ál‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈfÚÏ136·ˆÁ‰ ˙‡ .137ÈtÓ , »ƒƒ¬»…∆««∆∆»»ƒ¿≈

Ïc¯Á‰ ˙‡ .ÌÈ‡·ˆÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L138‡e‰L ÈtÓ , ∆«¬»ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒ¿≈∆
‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,˙BÓˆÚ‰ ˙‡ .ÌÈBÈÏ ÏÎ‡ÓÏÎ «¬»¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈∆≈«¬»

ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈ·ÏÎÏƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ»¿ƒ¿«¬«
˙‡ ÏÎB‡ - ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a¿≈»¿«¿¿ƒ»¿∆≈»¿ƒ≈∆
ÔÈÏËÏËÓ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,ÂÈ¯Á‡Ï Ô˜¯BÊÂ ÏÎ‡‰»…∆¿¿»¿«¬»¿»¿«¿¿»¿«¿¿ƒ

ÁeÙz ¯Na139ÔÈÏËÏËÓe .‰iÁÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ , »»»«ƒ¿≈∆«¬»¿«»¿«¿¿ƒ
ÏÙz ÔÈa - ÈÁ ¯Na140Èe‡¯L ÈtÓ ,ÁÈÏÓ ÔÈa , »»«≈»≈≈»ƒ«ƒ¿≈∆»

¯eÒ‡ - ÏÙz‰ Ï·‡ ;ÁÈÏÓ ‚c ÔÎÂ .Ì„‡Ï¿»»¿≈»»ƒ«¬»«»≈»
BÏËÏËÏ141. ¿«¿¿

ב.132) קכו, שבת למאכל 133)משנה, ראוי שאינו אף
מצוי 134)אדם. שאינו לבעלֿחי אלא ראוי אינו אם אבל

מאותו  לו יש אלאֿאםֿכן לטלטל אסור אדם, בני רוב אצל
שח). סי' (או"ח בעלֿחי שגרעיניו 135)מין בתרמיל צמח

לפול. ביותר.136)דומים מר ממין 137)שהוא ירק
ישר. בקו באדמה עמוק בוקעים ששרשיו הבצלים

משמשים 138) העגולים שגרגיריו הטעם, חריף צמח
מלח 140)סרוח.139)לרפואה. חסר א. קכח, שבת
כלל.141)ותבלין. לאכילה ראוי שאינו

.ÊÈÔÈ‡142Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÎeÎÊ È¯·L ÔÈÏËÏËÓ ≈¿«¿¿ƒƒ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈
˙BiÓÚÏ ÏÎ‡Ó143˙B¯BÓÊ ÈÏÈ·Á ‡ÏÂ ;144ŒÏÚŒÛ‡ , «¬»¿«¬ƒ¿…¬ƒ≈¿««

Ûel‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÌÈÏÈÙÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt145ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ∆≈«¬»¿ƒƒ¿…∆«««ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ·¯BÚÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L∆≈«¬»¿¿ƒƒ¿≈∆≈≈¿«≈»∆

.Ì„‡ Èa ·¯ Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ≈∆…¿≈»»

פט"ו.142) שבת הקומה 143)תוספתא גבה עוף יענה,
הכוח. הגפן.144)ורב עלים 145)ענפי בעל עשב

מתפשטים. רחבים

.ÁÈÈÏÈ·Á146L˜147ÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ148ÔÈ˜˙‰ Ì‡ :149 ¬ƒ≈««¬ƒ≈¿»ƒƒƒ¿ƒ»
Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ150ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¬«¿≈»¿«¿¿ƒ»¿ƒ»≈

ÈÏÈ·Á .Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ151·BÊ‡Â ‰‡et ‰‡ÈÒ ¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»»¿≈
˙È¯B˜Â152ÌÈˆÚÏ ÔÒÈÎ‰ :153Ì‰Ó ˜tzÒÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒƒ¿ƒ»»≈ƒ≈ƒ¿«≈≈∆

ÔÎÂ .Ô‰Ó ˜tzÒÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ;˙aLa¿«»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆¿≈
‡zÈÓ‡a154Ì‚ÈÙa ÔÎÂ ,155ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ , «¬ƒ¿»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÏ·z156. ¿»ƒ

ב.146) קכו, שבת קש 147)משנה, "חבילי אחר: בנוסח
במשנה. הוא וכן זרדין" וחבילי עצים ענפי 148)חבילי

המשניות). (פירוש הזמיר בשעת שכורתים רכים אילן
הלכה 149) כה פרק למעלה וראה שבת, מערב לכך שהזמינן

מעשה. צריך דבר באיזה עומדים 150)כא שסתמם
מוקצה. והם א.151)להסקה קכח, מבואר 152)שבת

למאכל  וגם להסקה הראויים צמחים אלה כל הי"ט; בפכ"א
(מגידֿמשנה); מחשבתו אחר הולך הכל לפיכך בהמה,
התימנים). (כת"י וקורנית" ואזוב "סיאה אחר: בנוסח

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



zayקס zekld - mipnf xtq - oeygxn `"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הם.153) ומוקצים בשבת ראויים אינם להסקה,
(רש"י 154) מינט"א והיינו קכח.), (שבת ניניא" - "אמיתא
ריח 155)שם). לו ויש ריחניים. קטנים עלים בעל צמח

בפ"ט  רבינו ביאר וכן שם, (רש"י רודא בערבית ונקרא טוב,
א'). משנה בהם 156)דשביעית לתבל הכניסם שאם

הרי  האש) על ראשון בכלי אותם לתת (שהדרך התבשילים
מהם  מסתפק ואין לעצים שהכניסם סיאה כחבילי הם

בשבת.

.ËÈÔÈ‡157ÏÎ‡Ó ÔÈÙ¯Bb158ÌËt‰ ÈÙlÓ159ÔÈa - ≈¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«¿»≈
Òe·‡a160ÔÈ‡Â - Ú˜¯˜ ÏL Òe·‡a ÔÈa ,ÈÏk ÏL »≈∆¿ƒ≈»≈∆«¿«¿≈
ÔÈ˜lÒÓ161ÈÚ¯‰ ÈtÓ ÔÈ„„ˆÏ162‰ÂLÈ ‡nL ‰¯Êb ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈»∆»«¿∆

˙Bn‚163ÔÈ˙BÂ ¯BÓÁ‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB .164ÈÙÏ À¿ƒƒƒ¿≈«¬¿¿ƒƒ¿≈
¯BM‰165ÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ¯BM‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬»≈¿ƒƒƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿≈

,B¯È¯a ÛpËÓ ¯BM‰ ÈÙlL ÏÎ‡n‰L ÈtÓ ;¯BÓÁ‰«¬ƒ¿≈∆««¬»∆ƒ¿≈«¿À»¿ƒ
ÌÁÈ¯L ÌÈÏÚ ÔÎÂ .˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¬«¿≈»«∆∆¿≈»ƒ∆≈»

Òe‡Óe Ú¯.ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÔzÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ «¿ƒ¿≈«¿≈»«¿»»¿«¿¿»
È‡Ïz :CÎÈÙÏ166ÏLÂ ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ‚c ÏL ¿ƒ»¿«∆»ƒ»¿«¿¿¿∆

¯zÓ - ¯Na167.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»À»¿≈…«≈»∆

ב.157) קמ, שבת נקי 158)משנה, בלתי מאכל מוציאים
שם). ר"ח (ועיין אחר מאכל במקומו שור 159)להכניס

אותו. בו 160)שמפטמים שנותנים אבן כלי או עץ כלי
לבהמה. ידרסנו 161)מאכל שלא לצדדין, המאכל את

המשניות).162)ברעי. (פירוש ויתחייב 163)הגללים
באבוס  אף גזרו זה ומטעם ה"א, בפ"ה כמבואר בונה, משום

כלי. התימנים).164)של (כת"י "ומניחין" אחר: בנוסח
ריר.165) בו שאין החמור במאכל קץ השור שאין
שכל 166) לפי כלי, תורת עליו אין דגים, עליו שתולין העץ

 ֿ (מגיד השימוש אחרי העצים לבין זורקו בו המשתמש
קלט:).167)משנה). (שבת ו'תוספות' (שם) רש"י

.Î˙aLa ˙n‰ ˙‡ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡168, ««ƒ∆»¿«¿≈∆«≈¿«»
ÔÈÎÒ169ÔÈÁÈ„Óe B˙B‡170B˙B‡171eÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e , »ƒ¿ƒƒƒ¿«∆…»ƒ

¯·È‡ Ba172ÔÈËÓBLÂ .173È„k ÂÈzÁzÓ ¯k‰ ˙‡ ≈»¿¿ƒ∆««ƒ«¿»¿≈
‡ÏÂ ÔÈzÓiL ÏÈ·La ,ÏBÁ‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿…

ÁÈ¯ÒÈ174¯˜Ó ÈÏk ÔÈ‡È·Óe .175ÔÈÁÈpÓe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe «¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈«¿ƒ«»«ƒƒ
Át˙È ‡lL È„k BÒ¯k ÏÚ BÏ176ÔÈ˜˜BÙe .177˙‡ «¿≈¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ∆

ÈÁl‰ ˙‡ ÔÈ¯LB˜Â .Áe¯‰ Ô‰a ÒkÈ ‡lL ,ÂÈ·˜178; ¿»»∆…ƒ»≈»∆»«¿¿ƒ∆«∆ƒ
‰ÏÚiL ‡Ï179‡ ,ÔÈˆnÚÓ ÔÈ‡Â .ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l180˙‡ …∆«¬∆∆»∆…ƒ¿≈¿«¿ƒ∆

˙aLa ÂÈÈÚ181. ≈»¿«»

א.168) קנא, שבת בשמן.169)משנה, מושחים
נאסר 171)במים.170) ולא נגיעה, אלא טלטול זה שאין

טלטול. אלא או 172)במוקצה רגלו או ידו לו יגביה "לא
(רש"י). עיניו" החום 174)מושכים.173)ריסי עלֿידי

('מעשה  יטריח" "ולא חסר אחר, בנוסח וכסתות; כרים של
קרירות.175)רוקח'). יתנפח.176)הגורם

ונפתח 178)וסותמים.177) הולך פיו שהיה מת "של
(רש"י). יותר" פיו יפתח שלא כדי לחיו, את קושרים

שלא 179) אלא אבר, בו מזיז כן שאם שנפתח, מה להסגר

(רש"י). להפתח בשבת.180)יוסיף עינים עצימת
המעמץ 181) אבל מוקצה, טלטול משום ואסור שמת, לאחר

מיתתו  את שמקרב דמים, שופך זה הרי הנפש יציאת לפני
קנא:). (שבת

.‡Î˙Ó182B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ‰nÁa Ïhn‰ ≈«À»««»«ƒ«»»ƒ»
˜BÈz183BÏËÏËÓe ,184¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«¿¿¿≈ƒ»¿»¿≈»¿»≈

.BÏËÏËÓe ,˜BÈz B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ˙Ó da LiL∆≈»≈«ƒ«»»ƒ»ƒ¿«¿¿
ÔÓ B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - ˜BÈz ‡ÏÂ ¯kk ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ»¿…ƒ«ƒƒƒ

ÌB˜Ó ÏkÓ ‰˜Ïc‰185ÈtÓ ,˙BaÎÏ ‡B·È ‡nL ; «¿≈»ƒ»»∆»»¿«ƒ¿≈
ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .Û¯NÈ ‡lL B˙Ó ÏÚ Ïe‰a ‡e‰L∆»«≈∆…ƒ»≈¿…ƒƒ¿«¿≈
Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ˜BÈz B‡ ¯kÎa¿ƒ»ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»»»

.B˙Ó ÏÚ«≈

ב.182) מג, מת 183)שבת המלך "דוד ב: ל, שבת
מה  בחמה, ומוטל מת אבא לחכמים: שלמה ושלח בשבת,
וטלטלו". תינוק או כיכר עליו הנח לו: שלחו אעשה?

בטלטול.184) המותר הכיכר אגב המת את מטלטל
המת 185) את שמצילין שמעתי לוי: בן יהושע רבי "אמר

מג:). (שבת הדליקה" מפני

.·Î‰È‰186ÏhÓ187‰nÁa188ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â189 »»À»««»¿≈»∆»
BÏËÏËÏ190ÔÈ‡a - BÓB˜nÓ BÊÈÊ‰Ï eˆ¯ ‡lL B‡ , ¿«¿¿∆…»«¬ƒƒ¿»ƒ

ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÌÈ·LBÈÂ Ì„‡ Èa ÈL191Ì‰Ï ÌÁ . ¿≈¿≈»»¿¿ƒƒ¿≈¿»»«»∆
‰hÓlÓ192B˙hÓ ‡È·Ó ‰Ê -193‰ÊÂ ,‰ÈÏÚ ·LBÈÂ ƒ¿«»∆≈ƒƒ»¿≈»∆»¿∆

‰Ê - ‰ÏÚÓÏÓ Ì‰Ï ÌÁ .‰ÈÏÚ ·LBÈÂ B˙hÓ ‡È·Ó≈ƒƒ»¿≈»∆»«»∆ƒ¿«¿»∆
˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó194˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,ÂÈab ÏÚ N¯BÙe ≈ƒ«¿∆∆≈««»¿∆≈ƒ«¿∆∆

B˙hÓ Û˜BÊ ‰Ê .ÂÈab ÏÚ N¯BÙe195,BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ ≈««»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰vÁÓ ‡ˆÓÂ - BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ B˙hÓ Û˜BÊ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ»

‰ÈÏ‡Ó ‰ÈeNÚ196‰Ê ˙ÏˆÁÓe ‰Ê ˙ÏˆÁÓ È¯‰L ; ¬»≈≈∆»∆¬≈«¿∆∆∆«¿∆∆∆
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰È˙Bˆ˜ ÈLe ,BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ Ô‰Èbb«≈∆¿»¿≈¿≈∆«««¿«

.˙n‰ Ècˆ ÈMÓƒ¿≈ƒ≈«≈

ב.186) מג, להסריח 188)המת.187)שבת וקרוב
ולמת. לחיים בזיון עלֿידי 190)בצל.189)ויגרם לשם

ותינוק. מחום 191)כיכר שיצטערו כדי הקרקע, "עלֿגבי
יהיו  והמיטות עליהן, לשבת מיטות להביא ויצטרכו הקרקע,

(רש"י). מהשמש.192)למחיצה הוחם שהקרקע
בחום.193) ישב שלא הקרקע, לבין בינו שתפסיק
ולאוהל.194) לצל לפרוש קנים, או קש של שטיח
נמצאת 195) - השני וכן עליה, מונחת המחצלת "שתהא

להם". והולכים נשמטים ולכשירצו מאליה, עשויה מחיצה
שאין  אסור, – אוהל לעשות מיטות לכתחילה ולהביא

(רש"י). בשבת בתחילה ארעי אוהל אי 196)עושים ואם
שלא  לכתחילה, אוהל לפרוש מותר זו, תקנה לעשות אפשר

שיא). סי' אברהם' ('מגן המת יסריח

.‚ÎÓ˙197ÁÈ¯Ò‰L198ÔÈa ‰fa˙Ó ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ≈∆ƒ¿ƒ«««ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈
B‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - epnÓ ÌÈfa˙Ó Ì‰Â ÌÈiÁ‰««ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆À»¿ƒ

˙ÈÏÓ¯ÎÏ199‡Ï ˙‡ ‰ÁBcL ,˙Bi¯a‰ „B·k ÏB„b . ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ∆∆∆…
‰¯BzaL ‰NÚ˙200¯L‡ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‡e‰L , «¬∆∆«»∆…»ƒ«»»¬∆

¯Á‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ EÏ e„ÈbÈ«ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»»»∆»«≈
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B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ba ˙‡ˆÏ»≈≈ƒƒ∆»«ƒƒ
.Ì‰ ÔÈ‡ˆBÈÂ BÓB˜Óaƒ¿¿¿ƒ≈

ב.197) צד, סי'198)שבת (או"ח להסריח שקרוב או
מדרבנן,199)שיא). אלא אסור אינו לשם שהטלטול

הי"ג. בפי"ד לאו 200)כמבואר כי היא, דרבנן אסמכתא
כמבואר  הדורות, בכל ותיקנו חכמים שגזרו מה כולל זה
התורה, מן האסור דבר אבל ה"ב; ממרים מהל' בפ"א
חכמה  "אין נאמר: זה ועל הבריות, כבוד מפני נדחה אינו
"כל  - ל) כא, (משלי ה'" לנגד עצה ואין תבונה ואין
(ברכות  לרב" כבוד חולקין אין - השם חילול יש מקום

יט:).

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ב ש"ק יום

ועׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
מהן 1) המוגבלים, לתחומין חוץ ההליכה דיני בו נתבארו

התחומין, שיעורי בו ונזכרו דבריהם. של ומהן תורה דבר
מדידתן. איכות לא אבל

.‡‡ˆBi‰2‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ3‰˜BÏ - ˙aLa4, «≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»∆
.ÈÚÈ·M‰ ÌBia BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…««¿ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÌeÁz ‡e‰ ‰Ê 'ÌB˜Ó'5¯eÚL ‰¯Bz ‰˙ ‡ÏÂ . »∆¿»ƒ¿…»¿»»ƒ
‡e‰ ‰Ê ÌeÁzL ,e˜ÈzÚ‰ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;‰Ê ÌeÁ˙Ïƒ¿∆¬»¬»ƒ∆¿ƒ∆¿∆

ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈLÏ ıeÁ6Ï‡¯NÈ ‰ÁÓ „‚k ,7CÎÂ . ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆«¬≈ƒ¿»≈¿»
.‰ÁnÏ ıeÁ e‡ˆ˙ ‡Ï :ea¯ ‰LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆∆«≈…≈¿««¬∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe8¯ÈÚÏ ıeÁ Ì„‡ ‡ˆÈ ‡lL ,9‡l‡ ƒƒ¿≈¿ƒ∆…≈≈»»»ƒ∆»
;¯eÒ‡ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ Ï·‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡ „Ú««¿«ƒ«»¬»¿«¿«ƒ«»»

¯ÈÚ‰ L¯‚Ó ‡e‰ ‰n‡ ÌÈtÏ‡L10. ∆«¿«ƒ«»ƒ¿«»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

כתב  השבת", ביום ממקומו איש יצא "אל הציווי בטעם
קדמון", ולא מחודש שהעולם ונדע ש"נזכור החינוך' ב'ספר
לו  ראוי כך העולם, בריאת ממלאכת ה' ששבת וכשם

אחד. במקום לנוח לאדם
הלכות  בלימוד מתבטאת השבוע ימות בכל השבת זכירת
זכירת  על מצוה שיש וכשם החול, ימות במשך שבת
שכולו  ל"יום בנוגע מצוה ישנה כך שבוע, שבכל השבת
הגלות  של החולין בימי שגם העולמים", לחיי ומנוחה שבת
ההכנה  על שיודעים ועל־ידי־זה אליה, ולהתכונן לזוכרה יש

יותר. בנקל הגלות בזמן העבודה תהיה - הגאולה לזמן
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."...dwel - zaya dpicnd megzl ueg `veid"

י"ב  הוא מהתורה תחומין שאיסור היא כאן הרמב"ם דעת
שכתב  ממה בו וחזר אמה. אלפיים סופרים ומדברי מיל,
תחומין  שאיסור שכ"א) (לא־תעשה המצוות' ב'ספר
דעה  וישנה ר"ע), (כדברי אמה אלפיים הוא מהתורה
שצ"ו) סי' ריש שבת (הל' אדמוה"ז בשו"ע המובאת נוספת

אינו  מיל מי"ב יותר וגם כלל, מהתורה עיקר לתחומין שאין
מהתורה. אסור

ואלפיים  התורה, מן הוא מיל שי"ב כאן הרמב"ם ובדעת
האם  ביו"ט, תחומין לאיסור בנוגע לחקור יש מדרבנן, אמה
הרמב"ם, לשון את הרוגוצו'בי ומבאר לא. או מהתורה הוא
הגם  ביו"ט, ולא בשבת רק הוא שהאיסור משמע שממנו
שמצוות־  בלבד", נפש אוכל אלא ליו"ט שבת בין ש"אין
מלאכה  שאינם מדברים וגם בשבת ממלאכה לשבות עשה
ולא  בשבת רק הוא שביתה של זה ציווי והרי טירחא, אלא
אלא  מלאכה אינה לתחום חוץ יציאה ובנידון־דידן ביו"ט,
הציווי  גם בה שיש בשבת רק אסורה ולכן בלבד, טירחא
רק  שאסור ביו"ט מה־שאין־כן מטירחא. גם "תשבות"
אלא  התורה מן תחומין איסור אין בטירחא ולא במלאכה
אלא  ליו"ט שבת בין "אין הכלל כן ועל בלבד. מדרבנן

מלאכה". ל"איסור בנוגע הוא בלבד" נפש אוכל מלאכת
צריך  יהודי ה', בעבודת הוראה ללמוד יש אלו מהלכות
אוהל  שבמרכזו ישראל, במחנה הוא שמקומו תמיד לזכור
עליו  ומגינים אותו המקיפים הכבוד ענני ומסביבו מועד
הציווי  כך ועל ישראל. למחנה שייך שאינו עניין כל מפני
ליהודי  ואסור מצב ובכל זמן בכל ממקומו" איש יצא "אל
והגם  ומצוותיה. תורה היהדות, היינו - ממקומו לצאת
את  ממשיך יהודי אבל לשבת, בקשר נאמר זה שציווי
את  מקיים אז וגם השבוע, ימי כל על השבת של קדושתה
של  במצב תמיד ונמצא ממקומו", איש יצא "אל הציווי

השביעי". "ביום - קדושה
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב').2) עמוד י"ז דף עירובין היישוב 3)(מסכת או העיר
בתוכו. גר תעשה 4)שהוא לא על העובר כל כדין

י"חֿי"ט. פרקים סנהדרין בהלכות כמבואר שבתורה,
המינים 5) שאמרו כמו ממש ממקומו יזוז שלא הכוונה ואין

חדש  מדי "והיה כ"ג): פסוק ס"ו, פרק (ישעיה נאמר שהרי
לפני  להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו

מיימוניות). (הגהות ה'" אלפים 6)אמר הוא המיל שיעור
רבינו  כתב שכ"א) (מל"ת המצות בספר והנה אמה.
לאלפים  מחוץ להלוך "שלא זה בפסוק הזהירה שהתורה
פרשה  (בשלח מהמכילתא וראייתו אחת", אמה אפילו אמה
רבינו  כתב וכן אמה", אלפים אלו ממקומו איש יצא "אל ה)
ראשונים, הוצאת המאור, (ספר המשניות לפירוש בהקדמתו
שיטת  שזוהי מכיון זו, מדיעה רבינו חזר וכאן כ"ד), עמוד
"בו  במשנה: ב') עמוד כ"ז דף סוטה (מסכת  עקיבא רבי
רבי  את ומינו מנשיאות גמליאל רבן את (שהעבירו ביום
דרש  א'), עמוד כ"ח דף בברכות כמובא עזריה בן אלעזר
אבל  התורה)", (מן שבת תחום אמה אלפים עקיבא: רבי
מקומות  בהרבה שמצאנו כמו כדבריו, פסקו לא חז"ל
שאמרו: ב') עמוד קנ"ג דף א', עמוד ס"ט דף שבת (מסכת
ששיטת  הרי עקיבא" דרבי ואליבא דאורייתא, "תחומין
בזה. עקיבא לרבי מודים חכמים שאין היא התלמוד
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יומא 7) (מסכת – מיל) עשר (=שנים פרסאות שלש שהוא
הלכה  ג' פרק עירובין (מסכת ובירושלמי ב'). עמוד ע"ה דף
לקוניא: בן יוסי רבי בי שמעון רבי בשם יונתן "רבי ד')
כרסנא  בר שמעון רבי תורה: דבר שבת תחומי על לוקין
תחום  אלא מכולם, (ברור) מחוור לך אין אחא: רבי בשם
פוסקים  הרבה ברם, ישראל". כמחנה מיל עשר שנים
פעם  אף הביא שלא הבבלי התלמוד כדעת נקטו ראשונים

מיל. עשר בשנים התורה, מן תחומין משנה 8)איסור
א'). עמוד מ"ה דף עירובין כ"ח 9)(מסכת בפרק להלן

אמה. אלפים למדוד מתחילים מהיכן שנאמר 10)מבואר
יהיה  זה בתוך והעיר כו' באמה אלפים קדמה פאת "את
ועיי"ש  ה' פסוק ל"ה פרק (במדבר הערים" מגרשי להם

ברש"י).

.·„ÓÏ ˙‡ˆÓ11nL ,Ïk ˙‡ Cl‰Ï ˙aLa Ì„‡Ï ¯z ƒ¿≈»»≈∆À»¿»»¿«»¿«≈∆»
‰ÂÈk ‰˙È‰ elÙ‡ ,dlk ¯ÈÚ‰12‰˙È‰L ÔÈa - »ƒÀ»¬ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈∆»¿»

¯zÓ ÔÎÂ .‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ,‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»≈∆…»¿»À∆∆»¿≈À»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÈÚÏ ıeÁ Cl‰Ï BÏ13,Áe¯ ÏÎÏ ¿«≈»ƒ«¿«ƒ«»¿»«

˙Úa¯Ó ‡Ï·Ëk ˙BÚa¯Ó14˙‡ ¯kN ‰È‰iL È„k , ¿À»¿«¿»¿À««¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙BiÂf‰15B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â . «»ƒ¿ƒ»»¿«¿«ƒ«»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ16‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL „Ú , «««¿«¿≈»»ƒ¬»ƒ»»
elÙ‡ ,ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈«¿≈»»ƒ¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰n‡17. «»««∆ƒ«»

ב').11) עמוד מ"ט דף עירובין (מסכת סמל 12)משנה
בה  יש אשר הגדולה העיר "נינוה בה: שנאמר גדולה, לעיר
י"א). ד', (יונה אדם" רבוא עשרה משתים הרבה

שיעור 13) היא: המטרית המדה לפי שבת תחום מדידת
אמה  שבעים ועוד – אמה ואלפים ס"מ 528 תורה של אמה
אמה  אלפים למדוד מתחילים שמהן אמה שלישי ושני
"חיי  ולפי מטר, 1093 ביחד – א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר
השיטות, על לסמוך יש הדחק שבשעת ע"ו) (כלל אדם"
להלן  (וכמבואר אמה מאות ושמונה אלפים להלך שמותר
תחומין  עירובי מניח ואם מטר, 1516 להלך יכול זו) בהלכה
בהלכות  כמבואר אמה, אלפים עוד להלך לו מותר שאז
בערך, מטר 2994 הכל בסך להלך יכול ו', פרק עירובין
הילוך  הוא מיל ששיעור תנט) חיים אורח (שו"ע הדין ולפי
ובשעת  דקות, 36 עירוב ידי על להלוך יכול דקות, 18
ו24ֿ דקות 50 הכל בסך שניות, ו24ֿ דקות 14 עוד הדחק
למעלה  שהבאנו המשניות בפירוש רבינו (ולדעת שניות
להלוך  יכול דקות, 24 הוא מיל ששיעור ד' הלכה ה' בפרק

דקות). 48 עירוב ידי בעיגול 14)על מודדים שאין כלומר
אלפים  לצפון וכן אמה, אלפים למזרח אלא העיר, סביב
שהרבוע  אמה, מאות ושמונה אלפים יוצא ובאלכסון אמה,
אמה  ברבועה אמה "כל – חומשים בשני העיגול על עודף
א'). עמוד נ"ז דף עירובין (מסכת באלכסונה" חומשים ושני

שאומר 15) מי יש הדברים, בבאור המפרשים "ונחלקו
כמדת  אמה, מאות ושמונה אלפים לילך רשאי הוא שלעולם
מי  ויש הזויות, אל ולא פניו לעבר כשהולך גם האלכסון,
כשהולך  אלא אמה, מאות ושמונה אלפים לו שאין שהורה
אין  פניו לעבר הולך אם אבל העיר, תחומי בכל באלכסון
("מגיד  רבינו" דעת נראה וכן בלבד, אמה אלפים אלא לו

כבמואר 16)משנה"). דרבנן, איסור על העובר כדין
ג'. הלכה א' שכמה 17)בפרק א' בהלכה בארנו כבר

אלא  אינו תחומין איסור שכל סוברים ראשונים פוסקים
ביום  ממקומו איש יצא אל תורה: שאמרה ומה מדרבנן,
לאיסור  אלא תחומין, לאיסור הכוונה אין – השביעי"
המן, ללקוט בידו הכלי עם יצא שלא בשבת, הוצאה

הלכ  ז' בפרק א'.כמבואר ה

.‚Cl‰Ó‰18,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÌeÁzÏ ıeÁ «¿«≈«¿¿«¿»≈¬»»¿»ƒ
ÔÈ‡Â ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL ÌÈ„enÚ Èab ÏÚ ıÙwL ÔB‚k¿∆»«««≈«ƒ∆¿ƒ¬»»¿≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa¿»∆»≈∆«¿»»««¿»»¿»ƒ¬≈∆

˜ÙÒ19ÔÈ‡ B‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz LÈ Ì‡ , »≈ƒ≈¿ƒ¿«¿»≈¬»»≈
‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz20ÌB˜Ó ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿«¿»≈¬»»¬»ƒ»««»

ÏÚ Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»»««¿»»¬≈∆ƒ¿«≈«
.ÌL ÔÈÓeÁz ¯eq‡ LÈÂ ,ı¯‡‰»»∆¿≈ƒ¿ƒ»

א').18) עמוד מ"ג דף עירובין האסור 19)(מסכת בדבר
אסור  שאינו ובדבר להחמיר, בספקו הולכים התורה, מן
טומאת  בהלכות (כמבואר לקולא ספקו חכמים, מדברי אלא

ובראב"ד). י"ב הלכה ט' פרק ונהרות 20)מת בימים אבל
ספק  הוא לא, או מעשרה מלמעלה אם ספק יש אם גם
לפי  דאורייתא, תחומין איסור ובנהרות בימים "שאין דרבנן,
ולא  מדרבנן, אלא אסור אינו בהם והטלטול כרמלית, שהם
והמהלך  מדרבנן, אסור המים פני על המעביר שיהיה יתכן
אמות  ארבע שהמעביר שאמרו וכמו התורה, מן לוקה
א'), הלכה י"ד בפרק (כמבואר פטור מקורה הרבים ברשות
שנים  המהלך ספק בלי כן מדבר, לרגלי דומה שאינו לפי
למחנה  דומה שאינו לפי פטור, המים פני על מיל עשר
ו"כסף  ס"ט סימן פריימן הרמב"ם (תשובות ישראל"

משנה").

.„ÈÓ21¯È„a ˙·ML22¯‰Òa B‡ ,¯a„naL23B‡ ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ¿»¿««
˙‡ Cl‰Ó - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰¯ÚÓaƒ¿»»¿«≈»∆≈¿«»ƒ¿«≈∆

Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk24. À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«
ÔÎÂ25ÒÎpL ‰ÚLa ÔLÈ ‰È‰ elÙ‡ - ‰Ú˜·a ˙·BM‰ ¿≈«≈¿ƒ¿»¬ƒ»»»≈¿»»∆ƒ¿«

‰˜ ‡lL ,˙aM‰26BÓB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈ - ‰˙È·L ««»∆…»»¿ƒ»≈¿«≈ƒ¿
‰n‡ ÌÈtÏ‡27‰È‰ .Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ28Cl‰Ó «¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«»»¿«≈

ÌÈtÏ‡ Cl‰Ó - ˙aL ÌeÁz Ú„BÈ BÈ‡Â ,‰Ú˜·a¿ƒ¿»¿≈≈«¿«»¿«≈«¿«ƒ
˙BiBÈa ˙BÚÈÒt29.˙aL ÌeÁz ‡e‰ ‰ÊÂ , ¿ƒ≈ƒ¿∆¿«»

ב').21) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת מקום 22)משנה
הצאן. לשמירת הצאן 23)בנוי לשמירת גדר מוקף מגרש

ב'). עמוד כ"ב דף עירובין (ר"ח פירות הכנסת או
בעיר.24) שובת מ"ה 25)כדין דף עירובין (מסכת משנה

א'). לקנות.26)עמוד התכוון לא הואיל 27)כלומר
(גמרא). קונה נמי ישן קנה, ניעור היה (מסכת 28)ואילו

א'). עמוד מ"ב דף מצב 29)עירובין מקום אמה חצי
לרגל. רגל בין אמה וחצי הרגל

.‰Cl‰Ó‰30‰ÓÏLÂ ,Cl‰Ï BÏ LiL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ «¿«≈«¿«ƒ«»∆≈¿«≈¿»¿»
‰È„n‰ CB˙a B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ¯‰Ò B‡ ¯Èc CB˙a B˙cÓƒ»¿ƒ««¿»»¿«¿ƒ»
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡ -≈¿«≈∆»«ƒ»¿≈¿ƒ
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קסג zay zekld - mipnf xtq - oeygxn a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡ Cl‰Ó ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a B˙cÓ ‰˙ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ»¿¿«»ƒ¿«≈∆
˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙ÏkLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dlkÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»ƒ»¿ƒ¿»
d˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ún‰ ˙ˆ˜Óa B‡ ¯ÈÚ‰»ƒ¿ƒ¿»«¿»»¬»ƒ»¿»»
- BlL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a ˙ÚÏ·Ó „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒÀ¿««¿«¿«ƒ«»∆
,˙Bn‡ Úa¯‡k ˙eL¯‰ d˙B‡ Ïk BÏ ·LÁz≈»≈»»»¿¿«¿««

¯‡M‰ ˙‡ BÏ ÔÈÓÈÏLÓe31. «¿ƒƒ∆«¿»

ב').30) עמוד ס' דף עירובין לו 31)(מסכת שנשאר
שטח  כי מלוניל יהונתן רבינו לדעת בניגוד אמה, מאלפים
אמות  ארבע אפילו מפחית ואינו כלל נחשב אינו העיר

האמה. מאלפים

.ÂB‡ B˙˙È·L ÌB˜nÓ ‰n‡ ÛÏ‡ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»∆∆«»ƒ¿¿ƒ»
¯ÈÚÏ ıeÁÓ32dk¯‡a LiL ,‰¯ÚÓ B‡ ‰È„Ó „Ú ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»»∆≈¿»¿»

‰È„n‰ Ïk ˙‡ Cl‰Ó - ÛÏ‡Ó ˙BÁt B‡ ‰n‡ ÛÏ‡∆∆«»»≈∆∆¿«≈∆»«¿ƒ»
da Ú‚tL ‰¯Ún‰ B‡33‰n‡ ÛÏ‡ dÏ ‰ˆeÁ Cl‰Óe , «¿»»∆»«»¿«≈»»∆∆«»

˙Bn‡ Úa¯‡ ˙BÁt34. »«¿««

כמיותרות 32) והן לעיר" מחוץ "אם המילים חסרות בנ"א
בתוך 33)(מער"ק). נמצאות המדינה או שהמערה מכיון

אמה. אחת 34)אלפים כל נחשבות המדינה או המערה
אמות. כארבע

.ÊCB˙a Ba Ú‚tL ,‰¯Úna B‡ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¿ƒ»«¿»»∆»«¿
‰n‡Â ‰n‡ ÛÏ‡ ,B˙cÓ35‡l‡ da Cl‰Ó BÈ‡ - ƒ»∆∆«»¿«»≈¿«≈»∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌeÏLz ‡e‰L ,„·Ïa ‰n‡ ÛÏ‡36LiL ∆∆«»ƒ¿«∆«¿«¿«ƒ«»∆≈
.BÏ

מבליע 35) ואינו המערב, בתוך נגמר שבת שתחום ונמצא
אמה. אלפים בתוך שבת.36)אותו תחום של

.ÁÈÓ37ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÈÚ‰ ÈˆÁa B˙cÓ ‰˙ÏkL ƒ∆»¿»ƒ»«¬ƒ»ƒ««ƒ
ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»«ƒ»À»¿«¿≈¿»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ ¯ÈÚ‰38ÔÎÂ .39,‰Ú˜·a ˙·ML ÈÓ »ƒ«¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»«¿ƒ¿»
‰vÁÓ ÌÈ¯Î e‰eÙÈw‰Â40˙aLa41da Cl‰Ó BÈ‡ - ¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡42‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»«¿«ƒ«»¿»«««ƒ∆
ÏÚ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ ¯zÓe ;‰vÁn‰ CB˙a¿«¿ƒ»À»¿«¿≈¿»«¿ƒ»«

‰¯Èc ÌLÏ ‰eÙÈw‰ Ì‡ ,‰˜È¯Ê È„È43. ¿≈¿ƒ»ƒƒƒ»¿≈ƒ»

ב').37) עמוד מ"ב דף עירובין גזרו 38)(מסכת ולא
החפץ. אחר ימשך שמא דף 39)חכמים עירובין (מסכת

א'). עמוד דירה.40)מ"ב מחיצה 41)לשם כי
כ"ב). הלכה ט"ז (פרק מחיצה שמה בשבת העשוייה

קנין 42) זמן - השבת, בכניסת מחיצה באויר שבת שלא לפי
אין 43)השביתה. דירה, לשם שלא הקיפוה שאם

אמות. ארבע אלא בתוכה מטלטלים

.ËÈÓ44‰È‰L ÔÈa - ‰È„ÓÏ ÒkÏ C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈∆»»
‰·¯Áa ‡a ‰È‰L ÔÈa ,Ìia ‡a45CB˙a ÒÎ Ì‡ - »«»≈∆»»»∆»»»ƒƒ¿«¿

ŒÛ‡ ,˙aM‰ ÒkiL Ì„˜ ¯ÈÚÏ ·B¯˜ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»»»ƒ…∆∆ƒ»≈««»«
‰Ê È¯‰ - ˙aLa ‡l‡ ‰È„nÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚ«ƒ∆…ƒƒ««¿ƒ»∆»¿«»¬≈∆
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,ÒkÈƒ»≈ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»

.Áe¯«

אחת 44) פעם ב'): עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
ורבי  יהושע ורבי אליעזר, ורבי גמליאל (רבן נכנסו לא
לרבן  לו אמרו שחשכה, עד הים) שפת (שעל לנמל עקיבא)
שבאנו  כיון העיר, לתוך (מהאניה לירד אנו מה גמליאל:
הייתי  שכבר אתם, מותרים להם: אמר לתחום)? מחוץ
חשכה". שלא עד התחום בתוך והיינו (במשקפת) מסתכל

ביבשה.45)

.È‰È‰46‡l‡ ¯BÚ ‡ÏÂ ,C¯ca ÔLÈÂ ,‰È„ÓÏ ‡a »»»ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆¿…≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÌeÁz‰ CB˙a BÓˆÚ ‡ˆÓ ¯BÚpLÎe ,˙aLa¿«»¿∆≈»»«¿¿«¿¬≈∆
‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,dÏ ÒkÈƒ»≈»ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»
,BÊ ‰È„ÓÏ Cl‰Ï ‰˙È‰ BzÚcL ÈtÓ ;Áe¯ ÏÎÏ¿»«ƒ¿≈∆«¿»¿»¿«≈ƒ¿ƒ»

k ‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰˙È·L ‰˜ CÎÈÙÏeÈ¯‰L ,Ô˙BÓ ¿ƒ»»»¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»¿»∆¬≈
.ÌeÁza Ô‰nÚ ÒÎƒ¿«ƒ»∆«¿

א').46) עמוד מ"ה דף עירובין (מסכת משנה

.‡ÈÈÓ47˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL48- ƒ∆»»«¿¬ƒ«»««
Ô˙lÁz ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙Bn‡ Úa¯‡‰L .ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈∆»«¿««∆≈»»»¿ƒ»»
ıeÁ ‡ˆiL ÔÂÈk ,CÎÈÙÏ ;Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜nÓƒ»∆≈¿ƒ»≈»∆»»
Cl‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,BÓB˜Óa ·LÈ - ¯˙È B‡ ‰n‡ BÓeÁzÓƒ¿«»»≈≈≈ƒ¿¿≈¿«≈

ıeÁÏÂ ÂÈÏ‚¯ ˙„ÈÓÚÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡49ÔÎÂ . ∆»¿«¿««≈¬ƒ««¿»¿«¿≈
CÈLÁ‰L ÈÓ50‰n‡ elÙ‡ ‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ƒ∆∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬ƒ«»

˙Á‡51ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡l‡ ,dÏ ÒkÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆…ƒ»≈»∆»¿«≈ƒ»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ba „ÓBÚ ‡e‰Â ˙aM‰ ÂÈÏÚ ÒÎpL∆ƒ¿«»»««»¿≈«¿«ƒ«»

¯ÈÚ‰ ˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙Ïk Ì‡Â .„·Ïa52„Ú Cl‰Ó - ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈«
CB˙a ˙Á‡ BÏ‚¯ ‰˙È‰ .e¯Ó‡L BÓk ,B˙cÓ ÛBÒƒ»¿∆»«¿»¿»«¿««¿

ÒkÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Á‡ BÏ‚¯Â ÌeÁz‰53. «¿¿«¿«««¿¬≈∆ƒ»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel - zaya dpicnd megzl ueg `veid"

אל  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי כתב ובהמשך
מחוץ  אחת ורגלו התחום בתוך אחת רגלו היתה יכנס...
מסכת  בסוף הוא הדברים ומקור יכנס". זה הרי לתחום,
או  "אמה היציאה לשיעור בנוגע והנה במשנה. עירובין
שיעור  שהרי להבין צריך אחת, מאמה פחות לא אבל יותר"
וממילא  מסיני", למשה "הלכה השיעורים ככל הוא תחומין
מדוע  וא"כ יותר, ולא פחות לא הדיוק בתכלית הוא גם
מדוייק  הוא תחומין שיעור והלא אמה, הוא היציאה שיעור
מאמה. פחות של יציאה על גם יתחייב לא ומדוע ביותר,
אחת  שרגלו למי להכנס התירו מדוע להבין, יש ועד"ז
ששיעור  כיון לתחום, מחוץ אחרת ורגלו התחום בתוך
נחשב  לא בחוץ האחת כשרגלו מדוע מדוייק, הוא תחומין

לתחום. מחוץ כנמצא
(ci 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב').47) עמוד נ"ב דף עירובין (מסכת דעת 48)משנה
לו  מותר אמות, ארבע התחום מן יצא שלא שכל הראב"ד
לחזור  רשות לו שיש ומכיון העיר, לתוך וליכנס לחזור
העיר, כבני הוא והרי כלל, יצא לא כאילו נחשב עירו, לתוך
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היא". מילתא תחומין "הבלעת הפוסקים בלשון נקרא וזה
שמעון,49) כרבי פוסקים שיש הביא משנה" ב"מגיד

יכנס, – לתחום מחוץ אמות עשרה חמש יצא ש"אפילו
את  (מצמצמים) ממצים התחומין) (מודדי המשוחות שאין
הטועין  מפני סופו), לפני התחום את קובעים (אלא המדות
לסימן  מהלאה שעברו עד נזכרים ואין בטעות (היוצאים

לתחום.50)התחום)". מחוץ בדרך נמצא השבת כשנכנס
העיר.51) אפשר 52)מתחום איך תמהו: המבארים

והוא  לתחום מחוץ שיצא כיון העיר, במקצת מדתו שתכלה
רבינו  דברי את מבארים ויש אמה? העיר תחום מסוף רחוק
העיר  בתוך נגמרה כשמדתו אחר ובמקרה אחרת עיר על
שהחשיך" מי "וכן של להלכה כהמשך הדברים נאמרו ולא

שלא 53)(מער"ק). בגמרא הסובר כדעת פסק הראב"ד
בעירובין  המקיל כדברי שהלכה רבינו דעת אבל יכנס,

משנה") ("מגיד

.·ÈÈÓ54ÔB‚k ,BzÚ„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿«¿¿
‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e‡ÈˆB‰L55- ‡ˆÈÂ ‚‚ML B‡ , ∆ƒ»¿ƒ«»»∆»«¿»»
¯ÊÁ .˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡56‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï ≈∆»«¿««»«¿««≈∆»

e‰e¯ÈÊÁ‰ .˙Bn‡ Úa¯‡57‡ˆÈ ‡Ï el‡k -58Ì‡Â . «¿««∆¡ƒ¿ƒ…»»¿ƒ
¯È„a ÌÈ¯Î e‰e˙pL ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a e‰e˙¿»ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ
˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰¯ÚÓe ¯‰ÒÂ¿««¿»»¿ƒ«∆∆≈¿«≈∆
‡e‰Â ¯kÊÂ ,‰‚‚La el‡Ó „Á‡Ï ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .dlkÀ»¿≈ƒ»»¿∆»≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿

.dlk ˙‡ Cl‰Ó - ÔÎB˙a¿»¿«≈∆À»

ב').54) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
(רש"י).55) דעתו "חזר 56)שנטרפה המשפט: חסר בנ"א

(מער"ק). אמות" ארבע אלא לו אין התחום.57)לדעת
כאלפים 58) לה וחוצה אמות, כארבע לא העיר כל והרי

רוח. לכל אמה

.‚È‡ˆÈ59‡lL ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ »»«¿¿««««ƒ∆»«∆…
BÏ ÔÈ‡ - ‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e¯ÈÊÁ‰L ÔB‚k ,˙Ú„Ï¿««¿∆∆¡ƒ»¿ƒ«»»≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡60- ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿««¿≈ƒ»»«¿¿««
ŒÏÚŒÛ‡- ¯‰ÒÂ ¯Èc ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a ‡e‰L Èt ««ƒ∆¿¿«»ƒ¿ƒ»««

˙Bn‡Úa¯‡‡l‡BÏ ÔÈ‡61L¯ÙÓ‰.62ÏB„b‰Ìia63ŒÛ‡ , ≈∆»«¿«««¿»≈«»«»«
Ïk ˙‡ Cl‰Ó - Ba ˙·ML ÌeÁzÏ ıeÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿∆»«¿«≈∆»

dlk ‰ÈÙq‰64.dlÎa ÏËÏËÓe , «¿ƒ»À»¿«¿≈¿À»

ב').59) עמוד מ"א דף עירובין שיציאתו 60)(מסכת כיון
לדעת. היתה התחום כרחו 61)מן על הוציאוהו אם רק כי

בהלכה  כמבואר כולה את מהלך היחיד רשות לתוך
-62)הקודמת. ב') עמוד מ"ב דף עירובין (מסכת משנה

באניה. מפרנדיסין 63)המפליג (חכמים) שבאו "מעשה
והפליגה  לרומא) בדרך התיכון הים חוף שעל ברינדיזי (היא
ורבי  גמליאל רבן הים) משפת (התרחקה בים ספינתם
מחוץ  בשבת שיצאה (אף כולה את הלכו עזריה בן אלעזר
עקיבא  ורבי יהושע רבי מחיצות) לספינה שיש כיון לתחום,
והלכה  עצמן" על להחמיר שרצו אמות, מארבע זזו לא

עזריה. בן אלעזר ורבי גמליאל ושבת 64)כרבן הואיל
הספינה  בכל והטלטול (גמרא); יום מבעוד מחיצות באויר
בהליכתה  בין גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר, הוא

ס"ז). סימן פריימן הרמב"ם, (שו"ת בעמידתה" בין

.„ÈÈÓ65Ûw‰Â ,˙Ú„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿««¿À«
˙aLa ‰vÁÓa66;‰vÁn‰ d˙B‡ Ïk Cl‰Ï BÏ LÈ - ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»»«¿ƒ»

ÏÚ ¯˙È ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â‰È‰ Ì‡Â .‰n‡ ÌÈtÏ‡ »∆…ƒ¿∆»≈««¿«ƒ«»¿ƒ»»
‰vÁn‰ CB˙a B˙ˆ˜Ó ÚÏ·Ó epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆À¿»ƒ¿»¿«¿ƒ»
Ïk ˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - BzÚ„Ï ‡lL ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆…¿«¿ƒ¿≈¿«≈∆»

BÓeÁ˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ ,‰vÁn‰67- ÒkiL ÔÂÈÎÂ ; «¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ»≈
‡ˆÈ ‡Ï el‡k ‡e‰ È¯‰68. ¬≈¿ƒ…»»

ב').65) עמוד מ"ג דף עירובין בריה 66)(מסכת "נחמיה
ושכח) בלימודו (השתקע שמעתא משכתיה חנילאי דרב
נחמיה  נחמן: לרב חסדא רב לו אמר לתחום , חוץ ויצא
חוץ  שיצא כיון ליכנס לו (שאסור בצער שרוי תלמידך
ויכנס" אדם בני של מחיצה לו עשה לו: אמר לתחום).
שנעשית  מחיצה לכל הדין והוא שם). עירובין (מסכת
הלכה  ט"ז בפרק למעלה רבינו בדברי המבואר לפי בשבת

שנעשתה 67)כ"ב. המחיצה בתוך מובלע שבת שתחום
בשבת. אלפים 68)מסביבו לה וחוצה כולה את ומהלך

אמה.

.ÂËÈÓ Ïk69BÓB˜nÓ ÊeÊÏ BÏ ÔÈ‡L70CB˙a ‡l‡ »ƒ∆≈»ƒ¿∆»¿
ÂÈ·˜Ï C¯ˆ Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡71‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - «¿««ƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈∆≈

˜ÈÁ¯Óe72˙ˆ˜ÓÏ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁÂ ‰ÙÂ «¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ - ˙Bt‰Ï ˜Á¯˙iL ˙Úa epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ

ÒkÈ - ÒÎÂ73‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe , ¿ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ…»»»∆…»»
˙Ú„Ï ‰lÁza74ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ; «¿ƒ»¿««¬»ƒ»»¿««««ƒ

.˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ ,ÒÎpL∆ƒ¿«≈∆»«¿««

ב').69) עמוד מ"א דף עירובין חוץ 70)(מסכת שיצא
לדעת. שלא שבני 71)לתחום ממקום להתרחק וצריך

פרק  דיעות בהלכות כמבואר צניעות, משום – מצויים אדם
ו'. הלכה לא 72)ה' את שדוחה הבריות כבוד "גדול

ותשובות  כ"ג הלכה כ"ו בפרק כמבואר שבתורה" תעשה
ס"ז. סימן (אם 73)הרמב"ם הוא פקח "אי אמרו ובגמרא

דעל  וכיון התחום), לתוך (יכנס לתחומא עייל הוא), פקח
נכנס). שנכנס (וכיון משום 74)על" להתרחק לו מותר

נכנס  אם אף העיר, לתוך נכנס אינו אבל  הבריות, כבוד
בתחומו.

.ÊËÈÓ Ïk75ÌÈ„Ú‰ ÔB‚k ,ÔÈcŒ˙Èa ˙eL¯a ‡ˆiL »ƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰·l‰ ˙i‡¯ ÏÚ „ÈÚ‰Ï e‡aL76ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»¿»ƒ«¿ƒ««¿»»¿«≈»∆ƒƒ

‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙‡ˆÏ BÏ ¯znL77‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈ - ∆À»»≈ƒ¿«ƒ¿»≈«¿«ƒ«»
BÏ ÚÈb‰L ÌB˜Ó B˙B‡a Áe¯ ÏÎÏ78ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿»«¿»∆ƒƒ«¿ƒƒƒ«

¯ÈÚ‰ ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰È„ÓÏ79ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ , ƒ¿ƒ»¬≈¿«¿≈»ƒ¿≈«¿«ƒ
.‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡«»¿»««¿ƒ»

ב').75) עמוד כ"ג דף השנה (ראש שהרי 76)משנה
להעיד, דין לבית הולכין אלו הרי החודש, את שראו "עדים
במועדם" אותם תקראו אשר שנאמר: שבת, היה אפילו

ב'). הלכה ג' פרק החודש קדוש "הבא 77)(הלכות כמו
הלכה  כדלהלן המפולת" ומן הנהר ומן הדליקה מן להציל

(מפני 78)י"ז. היום כל משם זזין היו לא "בראשונה
שיהיו  הזקן, גמליאל רבן התקין בשבת) לתחום חוץ שיצאו
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שם). (משנה רוח" לכל אמה אלפים "שכיון 79)מהלכין
בו  קנו כאלו אליו, שהגיעו המקום הרי ברשות, שהלכו

משנה"). ("מגיד השמשות" בין שביתה

.ÊÈ‰È‰80CÏB‰ ‡e‰Â BÏ e¯Ó‡Â ,˙eL¯a ‡ˆBÈ »»≈ƒ¿¿»¿¿≈
C¯ca81LÈ - ˙BNÚÏ ˙‡ˆiL ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ ¯·k : «∆∆¿»«¬≈«ƒ¿»∆»»»«¬≈

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÓB˜nÓ BÏ82‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»
ÌÈtÏ‡ CB˙a ÚÏ·Ó ˙eL¯a epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz ˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆»»ƒ∆ƒ¿À¿»¿«¿«ƒ
,BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - BÓB˜nÓ BÏ LiL ‰n‡«»∆≈ƒ¿¬≈∆≈ƒ¿

ÔÈ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe83˙BLÙ ÏÈv‰Ï ¿ƒ…»»¿»«¿ƒ¿«ƒ«¿
B‡ ,¯‰p‰ ÔÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „iÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«¿≈»ƒ«»ƒ«»»

˙Ïtn‰ ÔÓ84Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï LÈ - ƒ««…∆≈»∆«¿«ƒ«»¿»«
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ Ì‡Â .Ba eÏÈv‰L ÌB˜nÓƒ»∆ƒƒ¿ƒ»¿»«»¿≈»ƒ
ÌB˜na ˙aLÏ ÌÈ„ÁÙÓ eÈ‰Â ,‰ÙÈwz ˙BÏfÓe«»«ƒ»¿»¿«¬ƒƒ¿…«»
ÈÏÎ·e ÔÓB˜ÓÏ ˙aLa ÔÈ¯ÊBÁ el‡ È¯‰ - Ba eÏÈv‰L∆ƒƒ¬≈≈¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈÊ85. ≈»

ב').80) עמוד מ"ד דף עירובין (מסכת כשכבר 81)משנה
לעשותו, שיצאת הדבר נעשה כבר לו: אמרו בדרך היה

ללכת. צריך כאילו 82)ואינך הוא הרי ברשות, שיצא כיון
שביתה. שם כ"ג 83)קנה דף השנה ראש (מסכת משנה

ב'). אדם.84)עמוד בני על שנפל (מסכת 85)קיר
זיינן  כלי מניחין היו "בראשונה א'): עמוד מ"ה דף עירובין
אחת  פעם מהמלחמה), (כשחזרו לחומה הסמוך בבית
כלי  ליטול ונכנסו אחריהם ורדפו האויבים, בהם הכירו
באותה  . . . זה את זה והרגו אחריהם, אויבים  ונכנסו זיינן,
ומבואר  זיינן". בכלי למקומן חוזרין שיהיו התקינו שעה

וכ"ה. כ"ג הלכות ב' בפרק למעלה

ועׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
ואיכות 1) התחומין, בחשבון עולה שאינו מה בו נתבאר

ביאור  בזה ונכלל ובגיאיות, ובהרים העיירות סביב המדידה
נסמוך. מי על המודדין נחלקו ואם סומכין, מודד זה אי על

.‡˙Èa Ïk2‰¯Èc3‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L4Ì‡ , »≈ƒ»∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ
ÈLÈÏL ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰»»≈≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»¿≈¿ƒ≈

‰n‡5ÚÏˆ ‡e‰L ,6˙Úa¯Ó‰ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa7˙BÁt B‡ , «»∆∆«≈»«ƒ«¿À««»
‰È„nÏ Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ‰fÓ8;‰pnÓ ·LÁÂ ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈«¿ƒ»¿∆¿»ƒ∆»

ıeÁ ÔÈ„„BÓ ,Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ
.‰Ê ‰¯Èc ˙ÈaÓƒ≈ƒ»∆

נז.).2) (עירובין ('מעשה 3)משנה בתוכו דרים אין אפילו
בתוכו.4)רוקח'). שובת שהוא אמה 5)הישוב שבעים

(בפט"ז  טפחים וארבעה אמה שבעים על טפחים וארבעה
שביעיות  וחמש אמה "שבעים . . . שם משנה' וב'מגיד ה"א,

המרובע.6)בקירוב"). של אחד -7)צד סאה "בית
חמשת  - סאתים בית נמצא אמה, חמשים על אמה חמשים
שבעים  של הריבוע ושטח ה"ג). בפט"ז (רבינו אמה" אלפים
אמה  שלישי ושני אמה שבעים על אמה שלישי ושני אמה
למעלה. בפט"ז כמבואר בקירוב, אמה אלפים חמשת הוא -

יוחנן 8) רבי שאמר כעיר, ונחשב עיר" של "עיבורה ונקרא
יהושע  בהיות "ויהי יג): ה, (יהושע קרא אמר נו:) (נדרים

כתוב  והרי ממש, ביריחו אי - ביריחו? מאי ביריחו",
ישראל, בני מפני ומסוגרת סוגרת "ויריחו א): ו, (יהושע
דרשו  וכן בעיבורה. - שמעֿמינה אלא בא" ואין יוצא אין
וחוצה, העיר "מקיר ד) לה, (במדבר מהכתוב יז.) (עירובין
מחוץ  יתנו וכמה מדוד!". ואחרֿכך חוצה תן תורה: אמרה
המשכן  בחצר שכתוב ממה כג:) (עירובין למדו לעיר,
חמשים  ורוחב באמה מאה החצר "אורך יח): כז, (שמות
ועיין  (הריב"ש. סאתים בית שיעור שהוא בחמשים",

מגידֿמשנה).

.·‰È‰9‰È„nÏ ·B¯˜ ‰Ê ˙Èa10‰n‡ ÌÈÚ·La11, »»«ƒ∆»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»
˙È·e ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÔBL‡¯ ˙È·Ï ·B¯˜ ÈL ˙È·e«ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
CÏ‰Ó „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÈMÏ ·B¯˜ ÈLÈÏL¿ƒƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿≈««¬«

˙Á‡ ‰È„Ók Ïk‰ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰nk12,ÔÈ„„BnLÎe ; «»»ƒ¬≈«…ƒ¿ƒ»««¿∆¿ƒ
‡e‰Â .ÔB¯Á‡‰ ˙ÈaÏ ıeÁÓ ÔÈ„„BÓ13˙Èa ‰È‰iL , ¿ƒƒ««ƒ»«¬»∆ƒ¿∆≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰Ê ‰¯Èc14.¯˙È B‡ ƒ»∆«¿««««¿««»≈

א.9) כא, בתוכו.10)עירובין ששובת לישוב
שקיצר 11) אלא - טפחים" וארבעה אמה ל"שבעים כוונתו

ושיריים". אמה "שבעים הפוסקים: ובדברי בלשון,
מפוזרים.12) ב.13)שבתיה ג, שבפחות 14)סוכה

דירה. שם עליו אין מזה,

.‚˙Òk‰ ˙Èa ÔÎÂ15ÔÈfÁÏ ‰¯Èc ˙Èa Ba LiL16, ¿≈≈«¿∆∆∆≈≈ƒ»««»ƒ
‰¯Èc ˙Èa Ba LiL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e≈¬«»ƒ«»∆≈≈ƒ»

Ì‰È‰ÎÏ17˙B¯ˆB‡‰Â ,18‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL19, ¿…¬≈∆¿»»∆≈»∆≈ƒ»
˙BvÁÓ LÏLÂ ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL ¯·w‰Â ¯Lb‰Â¿«∆∆¿«∆∆∆≈»∆≈ƒ»¿»¿ƒ

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L20Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ Ô‰a LÈÂ ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈»∆«¿«««¿«
ÔÈb¯a‰Â ,˙Bn‡21Ìia Èea‰ ˙Èa‰Â ,22ÈzLe , «¿«À¿»ƒ¿««ƒ«»«»¿≈

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ LiL ˙BvÁÓ23ÏÚ ÔÈa LiL ‰¯ÚÓe , ¿ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿»»∆≈ƒ¿»«
,dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ Ïk - ‰¯Èc ˙Èa da LÈÂ ‰Ètƒ»¿≈»≈ƒ»»≈ƒ¿»¿ƒƒ»

‰n‡ ÌÈÚ·L CB˙a eÈ‰ Ì‡˙Èa‰ B˙B‡Óe .ÌÈ¯ÈLÂ ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ≈««ƒ
‰È„n‰ Ïk Èt ÏÚ Áe˙Ó ËeÁ el‡k ÔÈ‡B¯ ‡ˆBi‰24, «≈ƒ¿ƒ»««¿≈»«¿ƒ»

.‰n‡ ÌÈtÏ‡ ËeÁ‰ B˙B‡Ï ıeÁ ÔÈ„„BÓe¿ƒ¿««¿«ƒ«»

בתוכו.15) לדור עשוי אינו שסתמו ב. נה, עירובין
פרשת 16) ב'סיפרי' (ראה התיבה לפני העומדים ציבור שלוחי

כתב ˘‰ÔÊÁנשא כפים מנשיאות ובפי"ד להם, לומר צריך
להם). אומר ששליחֿציבור של 18)לכמריהם.17)רבינו

לשומר. דירה בית בהם שיש ושמן, יין לגובה 19)תבואה
דירה" בו "שיש אחר: בנוסח הקברות; בית ולשומר המכס

התימנים). -20)(כת"י ונהרס תחילה, דירה בית שם שהיה
תקרה. בלא מחיצות שלש שומרים 21)ונשארו סוכות

לעיר,22)בגינה. ושירים אמה שבעים בתוך הים, באיי
שבספינה. כלים בו לפנות דירה 23)ועשוי בית שהיה

ותקרה. מחיצות שתי ממנו ונשארו ונהרס, על 24)בתחילה
הבנין. נמצא שבו העיר של הצד כל פני

.„dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L el‡Â25ÔÈ‡L ˙BvÁÓ ÈzL : ¿≈∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿≈¿ƒ∆≈
¯Lb‰Â ,Ô‰ÈÈa ÔÈ¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ26 ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆»ƒ≈≈∆¿«∆∆

¯·w‰Â27˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e ˙Òk‰ ˙È·e ¿«∆∆≈«¿∆∆≈¬«»ƒ«»
ÁÈM‰Â ¯Ba‰Â ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ˙B¯ˆB‡‰Â28 ¿»»∆≈»∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«
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zayקסו zekld - mipnf xtq - oeygxn a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯Ún‰Â29C·BM‰Â30‰ÈÙÒaL ˙È·e31el‡ Ïk - ¿«¿»»¿«»«ƒ∆ƒ¿ƒ»»≈
.dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»

דירה.25) בית שם עליהם השומר 26)שאין שם שגר אף
המכס. את הקברות.27)הגובה שומר שם אם גם

ארוכה.28) בו 29)חפירה יסתתרו סלע, או הר בתוך חלל
אדם. יונים.30)בני שפעמים 31)קן קבוע, שאינו כיון

אמה. לשבעים מחוץ הספינה הולכת

.‰eÈ‰32˙B¯ÈÚ ÈzL33LÈ Ì‡ - BÊÏ ‰ÎeÓÒ BÊ , »¿≈¬»¿»»ƒ≈
‰È‰iL È„k ,LÈÏLe ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·L34ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·LÂ BÊÏ ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ
¯ÈÚ Ïk ‡ˆÓÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚk Ô‰ÈzL ÔÈ·LBÁ - BÊÏ»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ‰iM‰ ¯ÈÚ‰ Ïk ˙‡ ˙Îl‰Ó Ô‰Ó≈∆¿«∆∆∆»»ƒ«¿ƒ»¿»»«¿«ƒ

ÔÈLlLÓ ÌÈ¯Ùk ‰LÏL eÈ‰ .‰n‡35ÔÈa LÈ Ì‡ - «»»¿»¿»ƒ¿À»ƒƒ≈≈
ÌÈtÏ‡ ÌÈBˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ·e ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ≈»∆»¿∆»ƒ«ƒƒ«¿«ƒ

‰n‡36ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈM‰ ÔÈ·e ,Ô‡kÓ ˙BÁt B‡ «»»ƒ»≈«¿«ƒ«ƒƒ
LÈÏL ˙BÁt ÌÈBÓLe LÏL ÌÈ˙‡Ó37‰È‰iL È„k , »«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

B˙B‡ ‰‡¯zLk ,ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈa≈»∆»≈∆≈»∆¿»ƒ¿∆ƒ¿∆
‰n‡ ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ,Ô‰ÈÈa ‡e‰ el‡k¿ƒ≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿«««»
ÌÈtÏ‡ ÔÈ„„BÓe ,˙Á‡ ‰È„Ók ÔzLÏL È¯‰ - LÈÏLe¿ƒ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»««¿ƒ«¿«ƒ

¯ÈÚ .ÔzLÏLÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡38‰Ùw‰L39 «»¿»«ƒƒ¿»¿»ƒ∆À¿»
‰·LÈ ÛBq·Ïe40d˙·ÈLÈÓ dÏ ÔÈ„„BÓ -41‰·LÈ ; ¿«»¿»¿ƒ»ƒƒ»»»¿»

‰È˙BÓBÁÓ dÏ ÔÈ„„BÓ - ‰Ùw‰ ÛBq·Ïe42. ¿«À¿»¿ƒ»≈∆»

ב.32) נז, ארבע 33)עירובין או שלש היו אם הדין וכן
רוקח'). ('מעשה בשורה לזו זו סמוכות וכולן עיירות,

אמה.34) שלישי שלפנינו:35)שני כבציור
רואים 36) עירוב, בלי לשניהם מהאמצעי לבוא שאפשר

אחת. בשורה החיצונים שני בין נתון האמצעי כאילו
האמצעי.37) הכפר רוחב א.38)מלבד כו, עירובין
תושבים.39) עדיין בה היו ולא מסביב, בחומה
החומה.40) עד כולה מיושבת ואינה כיון 41)נתיישבה

כל  את לעשות חשובה החומה אין לדירה, הוקפה שלא
מן  אמה אלפים מודדים ואין אמות, כארבע כולה העיר

המיושבים. הבתים מן אלא רחוקה 42)החומה היא אפילו
שהעיר  אחרי הוקפה שהחומה מכיון הבתים, מן הרבה

מיושבת. היתה

.Â¯ÈÚ43‰k¯‡ ‰˙È‰L44Úa¯Ó B‡dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ˙ ƒ∆»¿»¬À»¿À««ƒ¿≈»
,‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ,˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡«¿«»ƒ»«ƒƒ»¿∆ƒ
.‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«≈«¿«∆»

˙BiÂÊ dÏ ÔÈNBÚ - ‰l‚Ú ‰˙È‰45el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , »¿»¬À»ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ
Úa¯Ó B˙B‡ ˙BÚÏvÓ ıeÁ ÔÈ„„BÓe ,Úa¯Ó‰ CB˙a ‡È‰ƒ¿«¿À»¿ƒƒ«¿¿À»
.˙BiÂf‰ ¯kzNÓ ‡ˆÓpL ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«∆ƒ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

א.43) נה, ואין 44)עירובין אמה אלפים ארכה שהיה
שתהיה  עד ירחיבנה אומרים אין אמה, אלף אלא ברחבה

שהיא. כמות אותה מניח אלא יפה, ממלאים 45)מרובעת
ומודדים  מרובעת, היתה כאילו אותה ומרחיבים הקרנות את

יוצא  ואם א), (ציור שלפנינו כבציור מהעיגול ולא מהריבוע
בהליכתו. מרוויח הוא העיר קרנות דרך

.ÊÔÎÂ46˙LlLÓ ¯ÈÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡47dÏ LiL B‡ , ¿≈ƒ»¿»»ƒ¿À∆∆∆≈»
˙Ba¯ ˙BÚÏˆ48d˙B‡ ÔÈÚa¯Ó -49ÔÈ„„BÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿«¿ƒ»¿««»¿ƒ

dÚa¯Ó ‡e‰LÎe .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Úa¯ÓÏ ıeÁ«¿À»«¿«ƒ«»¿»«¿∆¿«¿»
ÌÏBÚ‰ Úea¯a dÚa¯Ó -50Áe¯ Ïk ‡‰zL È„k , ¿«¿»¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»«

˙eÎÓe ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ „‚k ‰ÎeLÓ ‰pnÓƒ∆»¿»¿∆∆«≈»»¿À∆∆
.dc‚k¿∆¿»

מרובעת.46) אותה ב).47)עושין (ציור משולש כצורת
ג).48) (ציור שלפנינו את 49)כבציור ומשווים מושכים

הארוך. כפי הקצר צפונה 50)הצד "נותן א: נו, עירובין
אחר: בנוסח העולם"; לדרום ודרומה העולם, לצפון

(שונצינו). העולם" "כריבוע

.Á‰˙È‰51‰·Á¯52- „Á‡ „vÓ ‰¯ˆ˜e „Á‡ „vÓ »¿»¿»»ƒ«∆»¿»»ƒ«∆»
‰ÈeNÚ ‰˙È‰ .‰·Á¯ dlk ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ»¿ƒƒÀ»¿»»»¿»¬»

Ì"b ÔÈÓk53˙L˜k ‰ÈeNÚ ‰˙È‰L B‡ ,54ÔÈa LÈ Ì‡ : ¿ƒ«∆»¿»¬»¿∆∆ƒ≈≈
˙BÁt ‰ÈL‡¯ ÈL55ÔÈ„„BÓ - ‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Ó ¿≈»∆»»≈«¿««¬»ƒ«»¿ƒ

¯˙i‰ ÔÓ dÏ56¯˙i‰ ÔÈaL ·Á¯‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯Â , »ƒ«∆∆¿ƒ∆»»…«∆≈«∆∆
˙Lw‰Â57ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈza ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k ¿«∆∆¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»»≈¿≈

ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡ ‰ÈL‡¯58ÔÓ ‡l‡ dÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - »∆»«¿««¬»ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ
.˙Lw‰«∆∆

א.51) נה, בצד 52)עירובין התחומין את למדוד כשבא
על  תחילה מוסיפים אלא החומה, מן מודדים אין הקצר,
מתחילים  ולהלן ומשם הרחב, הצד עם שוה שתהא עד העיר

התחומין. יוונית,53)למדוד שלישית אות היא "גממא"
(רש"י). שלנו" ך כעין כחצי 54)"וצורתה בנויים הבתים

פנוי. המקום ראשיה שני ובין ראשה 55)עיגול, שתחום
האחר, ראשה תחום בתוך מובלע אמה), (אלפים זו של

זה. ידי על אחת כעיר החבל 56)נעשית נקרא - יתר
אותה. ומותח הקשת קצות בשני שני 57)האוחז ובין

הג"ם. בזה.58)ראשי זה מובלעים התחומים שאין

.Ë¯ÈÚ59ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙·LBiL60‰ÈÙÏ LÈ Ì‡ : ƒ∆∆∆«¿««««ƒ≈¿»∆»
‰wc61È„k ,ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ «»…««¿«««¿««««¿≈

ÏÁpa eLnzLÈÂ ‰ÈÏÚ e„ÓÚiL62ÏÁp‰ ‡ˆÓ - ∆««¿»∆»¿ƒ¿«¿«««ƒ¿»«««
ÏÁp‰ ˙ÙNÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe ,¯ÈÚ‰ ÏÏÎaƒ¿«»ƒ¿ƒ»«¿«ƒ«»ƒ¿««««
ÈtÓ ‰È„n‰ ÏÏÎa Blk ÏÁp‰ ‰NÚÈÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿≈»∆«««Àƒ¿««¿ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ‡ - ‰wc ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BcvÓ ‰Èea‰ ‰wc‰««»«¿»ƒƒ¿ƒ…»»»«»≈

Ô‰Èza Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ63ÏÁp‰ ‡ˆÓÂ , ¿ƒ»∆∆»ƒ∆«»≈∆¿ƒ¿»«««
Ì‰lL ÌÈtÏ‡‰ ÔÓ „cÓ64. ƒ¿»ƒ»«¿«ƒ∆»∆

א.59) סא, בימי 60)עירובין באפיק שוטפים מים מקום
הקיץ. בימי ומתייבש או 61)הגשמים, קטנה במה כעין

הכ"ד). פ"ה עירובין בהל' רבינו (כלשון בעת 62)"מצבה"
(ריטב"א). מים מלא העיר.63)שהנחל זוהי 64)מקיר

רש"י  דעת אבל הגאונים, דעת וכן זו, בהלכה רבינו שיטת

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



קסז zay zekld - mipnf xtq - oeygxn a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מפחד  קבועה, ישיבתה אין הנחל, שפת על היושבת שעיר
בגובה  (מחיצה דקה עשו אם לפיכך הנחל, של השטפונות
ישיבת  נחשבת השטפון, מפני הישוב על להגן אמות) ארבע
לא  ואם התחומין, את העיר מקיר לה ומודדים קבועה, העיר
אלא  אחד לכל מודדים ואין קבועה, ישיבתה אין דקה, עשו
נחשב  אופן בכל אבל י'. בהלכה הצריפין כדין ביתו, מפתח

(מגידֿמשנה). אמה אלפים בתוך הנחל

.ÈÔÈÙÈ¯ˆ È·LBÈ65Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆∆»ƒ∆«
Ô‰Èza66ÌÈza ÈL ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL ÌLLÈ Ì‡Â .67 »≈∆¿ƒ≈»»¬≈∆¿≈¿≈»ƒ

Ìlk eÚa˜‰ -68ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,d˙B‡ ÔÈÚa¯Óe , À¿¿À»¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆«¿«ƒ
ÏÎÏ ‰n‡.˙B¯ÈÚ‰ ¯‡Lk Áe¯ «»¿»«ƒ¿»»¬»

בצריפין 65) וחונים הם מקנה "אנשי ב: נה, עירובין
בהם  וחונים ערבה) וענפי מקנים עשויים ארעיים (מעונות
משם  ונוסעים לבהמות, המרעה שכלה עד חדשים, או חודש

(רש"י). אחר" במקום קבועים 66)ונקבעים שאין לפי
עיר. דין להם ואין אחד, אבן.67)במקום או עץ בתי

קבע.68) למקום הצריפין את גם עושים הקבועים הבתים

.‡ÈÔÈ‡69‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏL Ï·Áa ‡l‡ ÔÈ„„BÓ70, ≈¿ƒ∆»¿∆∆∆¬ƒƒ«»
˙BÁt ‡Ï71¯˙È ‡ÏÂ72ÔzLt ÏL Ï·Á·e ;73È„k , …»¿…»≈¿∆∆∆ƒ¿»¿≈

‡È‚Ï ÚÈb‰ .ÈcÓ ¯˙BÈ CLnÈ ‡lL74BaÁ¯ ‰È‰ Ì‡ - ∆…ƒ»≈≈ƒ«ƒƒ«¿«¿ƒ»»»¿
BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎiL ,‰n‡ ÌÈMÓÁ75- ‰cn‰ Ï·Áa ¬ƒƒ«»∆»¿«¿ƒ¿∆∆«ƒ»

BÚÈÏ·Ó76˙Úa¯‡Ó ˙BÁt B˜ÓÚa ‰È‰iL ,‡e‰Â . «¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»≈«¿««
ÌÈÙÏ‡77. ¬»ƒ

נז:).69) (עירובין "אורך 70)משנה יח): כז, (שמות כתוב
תורה: אמרה בחמשים", חמשים ורוחב באמה מאה החצר
נח.). (עירובין מדוד" אמה חמשים של בחבל

"שהוא 71) שם) (עירובין, מרבה" שהוא "מפני מחמשים.
קצר  כשהחבל ה"ג) פ"ה עירובין ('ירושלמי' ונשכר" נמתח

(רש"י). המדה ומאריך למתחו שממעט"72)יכול "מפני
שם) ('ירושלמי' ומפסיד" נקמז "שהוא שם). (עירובין,

באמצעיתו. ומתקצר כבדו, מפני רבי 73)מתקפל "אמר
בנביאים  וכתוב אעשה מה אבל כו' מדה לך אין יהושע,
המדה" וקנה בידו פשתים "ופתיל ג): מ, (יחזקאל חבלים

שם). בחשבון 75)בקעה.74)('ירושלמי' להכניסו
(פירוש  הגיא" עומק למדידת יצטרך "ולא מלמעלה

משפתו 76)המשניות). אמה חמשים רחב אינו "אם
מאלפים, יותר במדרונו שיש אףֿעלֿפי מלמעלה, לשפתו
יעמוד  אלא התחום, למדת מדרונו מדת יעלה אומרים אין
ויבליע  מכאן שפתו על ואחד מכאן הגיא שפת על אחד

(רש"י). אחד" בחבל כקשת 77)מדרונו העשויה עיר כדין
(רשב"א). ח' בהלכה

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na78˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰L ?79 «∆¿»ƒ¬ƒ∆»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ80Ì‡ Ï·‡ ;Ba LnzL‰Ï ¯LÙ‡ È‡L , ≈¿∆¿∆ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬»ƒ

BÚÈÏ·Ó BÈ‡ - Bc‚k „¯BÈ ˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ÔÈ‡81, ≈«ƒ¿…∆≈¿∆¿≈«¿ƒ
kÓ ˙BÁt B‡ ÌÈtÏ‡ B˜ÓÚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡.Ô ∆»ƒ≈»»»¿«¿«ƒ»ƒ≈

המדה.78) בחבל העמוק הגיא את שמבליע א. נח, עירובין
בו.79) תלויה הבנאים של האנך שאבן שהיה 80)החוט

משפתו  המשקולת חוט משליכים שאם עד ישר, הגיא עומק

להלוך  ראוי הגיא שאין נמצא עיכוב, בלי יורד ולמטה,
(רש"י). בו בגיא,81)ולהשתמש להשתמש שנוח מכיון

ומודדו. בתוכו נכנס

.‚È‰È‰82ÌwÚÓ ‡Èb83¯c˜Ó -84¯c˜Ó ,‰ÏBÚÂ »»«¿¿À»¿«≈¿∆¿«≈
ÏBÎÈ BÈ‡L ,ÌÈMÓÁÓ ·Á¯ ‡È‚ ‰È‰ .„¯BÈÂ¿≈»»«¿»»≈¬ƒƒ∆≈»

ÌB˜ÓÏ CÏB‰ - BÚÈÏ·‰Ï85ÏBÎÈ ‡e‰L86,BÚÈÏ·‰Ï ¿«¿ƒ≈¿»∆»¿«¿ƒ
B˙cÓ „‚k ‰ÙBˆÂ ,BÚÈÏ·Óe87.¯ÊBÁÂ , «¿ƒ¿∆¿∆∆ƒ»¿≈

א.82) נח, נוח 83)עירובין אבל משופע, מדרונו "שהיה
רוקח'). ו'מעשה (רש"י מודד 84)להילוך" המדה, "מחתך

(פיר  וקירוב" ט"ז באומד בהלכה ולהלן המשניות). וש
ובגיאיות. בהרים מקדרים כיצד שאפשר 85)מפורש אחר

למדוד. משם של 86)לו בחבל אלא מודדים שאין מכיון
אמה. שמדתו 87)חמשים המקום כנגד ומביט "מכוון

(רש"י). התחום" סימני ומציין הגיא, בתוך העיר כנגד כלה

.„ÈÚÈb‰88·wÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ï˙ÎÏ89Ï˙k‰ ˙‡90; ƒƒ«¿…∆≈¿ƒƒ…∆«…∆
„ÓB‡ ‡l‡91LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BaÁ¯ ∆»≈»¿¿≈¿ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈

‰ÙÈ ‰„È„Ó B„„BÓ - Ba92˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ»»»¿ƒ»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ93.‰ÙÈ ‰„È„Ó BaÁ¯ „„BÓ - ≈¿∆¿≈»¿¿ƒ»»»

א.88) נח, כמבואר 89)עירובין קידור, ידי על ימדוד
טז. שאיֿאפשר 90)בהלכה וישר, זקוף כשהכותל

בו. עליו 91)להשתמש לעלות טורח כשיש מעריך,
(רש"י).92)(הרא"ש). חלקה" "כיון 93)"כקרקע

הכותל" בראש רחבו למדוד יכול כך, כל זקוף שהוא
(מגידֿמשנה).

.ÂËÚÈb‰94ËwÏ˙Ó ¯‰ ‰È‰ Ì‡ :¯‰Ï95dB·b epnÓ ƒƒ«¿«ƒ»»«ƒ¿«≈ƒ∆»«
˙Bn‡ LÓÁ C¯‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚ96BÚÈÏ·Ó -97 ¬»»¿»ƒ¿…∆»≈««¿ƒ

ËwÏ˙iL „Ú ‰a¯‰ dB·‚ ‰È‰ Ì‡Â ;B˙cÓÏ ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ»¿ƒ»»»««¿≈«∆ƒ¿«≈
n‡ Úa¯‡ CLÓ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ- ˙B ƒ∆¬»»¿»ƒƒ∆∆«¿««

B„ÓB‡98ÔB‚k ,BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â ¿¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿
B¯c˜Ó - ÌÈMÓÁÓ ¯˙È BaÁ¯ ‰È‰L99.ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿»≈≈¬ƒƒ¿«¿¿«¿«

.ÌÈ¯‰a ÔÈ¯c˜Ó :e¯Ó‡L ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆∆»¿¿«¿ƒ∆»ƒ

שבת.94) תחום של אמה אלפים במדידת א, נח, עירובין
ההר 96)מגביה.95) עולה רוחב, אמות חמש שבהילוך

בגובה. טפחים מודד 97)עשרה ואינו השיפוע, את מבליע
ההר. בתחתית למטה רחבו לפי זקוף 98)אלא שהוא כיון

לו. והולך מעריכו המדה,99)מאד, בחיתוך מודדו
יז. בהלכה כמבואר

.ÊË„ˆÈk100ÔÈ¯c˜Ó101BÈ‡L ˙BÈ‡‚a B‡ ÌÈ¯‰a ≈«¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈»∆≈
,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL Ï·Á ÌÈL ÔÈÊÁB‡ ?ÔÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»¬ƒ¿«ƒ∆∆∆«¿««

B˙ˆ˜ ÊÁB‡ ÔBÈÏÚ‰102ÔBzÁz‰Â ,ÂÈ˙BÏb¯Ó „‚kÓ »∆¿≈¿»ƒ¿∆∆«¿¿»¿««¿
BaÏ „‚k ÈM‰ ‰ˆwa ÊÁB‡103„ÓÚÏ ÔBÈÏÚ‰ ¯ÊBÁÂ ; ≈«»∆«≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»∆¿«¬…

˙cÓ epnÓ ˜ÈÁ¯Óe „¯BÈ ÔBzÁz‰Â ,ÔBzÁz‰ ÌB˜Óaƒ¿««¿¿««¿≈«¿ƒƒ∆ƒ«
˙‡ ÔÈ„„BnL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏbÏb˙Ó ÔÎÂ ;Ï·Á‰«∆∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ∆

Blk104ÚÈÏ·‰Ï „„Bn‰ CÏiLÎe .‡Ï - ‡Èb‰ B‡ ¯‰‰ À¿∆≈≈«≈¿«¿ƒ«»»««¿…
,ÌÈ¯·BÚ‰ B˙B‡ e‡¯È ‡lL ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ≈≈«¿∆…ƒ¿»¿ƒ

Ô‡ÎÏ ‰‡a ÔÈÓeÁz ˙cÓ :e¯Ó‡ÈÂ105. ¿…¿ƒ«¿ƒ»»¿»
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בזו 100) להבליעו, יכול אינו "אם א: נח, בעירובין משנה,
שמעתי  מאיר, רבי משום ינאי רבי בשם דוסתאי רבי אמר

בהרים". בחבל 101)שמקדרין שמודד המדה את מחתכים
המשניות), (פירוש אמה חמשים בשל ולא אמות ארבע של
נקוב  הוא כאילו ההר מדת משוה "נוקבים" פירש: ורש"י

שיתבאר. וכמו העליון, רגלי מעמד קצה 102)במקום
ארבע 103)החבל. כל של מדרונו מתמעט עלֿידיֿזה

(רש"י). איש קומת בחצי (עירובין 104)אמות בתוספתא
מישור, שם היה שלא אמורים, דברים "במה מובא: ד) פרק
את  ומניח המישור, את מודד ומישור הר שם היה אם אבל

נשכר". ונמצא אדם 105)ההר, בני ויטעו כאן. עד מגיעה
לתחום. מחוץ בשבת לצאת

.ÊÈÔÈ‡106‰ÁÓÓ Ì„‡ ˙„È„Ó ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ107, ≈¿ƒ∆»«¿ƒ«»»À¿∆
˙aL ÈÓeÁz eÏ eÈ‰ .Ú˜¯w‰ ˙cÓ Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«ƒ«««¿«»»¿≈«»

Ô‰Ó ÌeÁza ‰a¯ ,„„Óe ‰ÁÓÓ ‡·e ,ÔÈ˜ÊÁÓ108 À¿»ƒ»À¿∆»«ƒ»«¿≈∆
‰a¯L ÌeÁza BÏ ÔÈÚÓBL - ÌeÁza ËÚÓe109ÔÎÂ . ƒ≈«¿¿ƒ«¿∆ƒ»¿≈

‰a¯ „Á‡ ,ÌeÁz‰ e„„Óe ÔÈÁÓÓ ÌÈL e‡a Ì‡ƒ»¿«ƒÀ¿ƒ»¿«¿∆»ƒ»
‰a¯ÓÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓ „Á‡Â110‰a¯È ‡lL „·Ï·e . ¿∆»ƒ≈¿ƒ«¿«∆ƒ¿«∆…¿«∆
dBÒÎÏ‡ ˙cnÓ ¯˙È111.¯ÈÚ ÏL »≈ƒƒ«¬«¿»∆ƒ

נח:).106) (עירובין "אין 107)משנה המשנה לשון
החכם  האדם הוא "מומחה", המומחה": מן אלא מודדין
מן  בחכמה או שתהיה, מלאכה באיזו במלאכתו המהיר
מהיר  בתשבורת, חכם שיהיה בכאן ורוצה החכמות,

המשניות). (פירוש קרקעות" "כשאומר 108)במדידת
עכשיו" עד חושבים שהיינו ממה יותר הוא שבת שתחום

המשניות). הדבר 109)(פירוש את חכמים אמרו "שלא
יט. בהלכה וראה (משנה), להקל" אלא להחמיר

במדידה.110) טעה השני - אומרים מפורש 111)שאנו
יח. בהלכה

.ÁÈÔBL‡¯‰ ‡nL :¯Ó‡ ,‰Ê ‰a¯iL ˙Úa ?„ˆÈk≈«¿≈∆¿«∆∆…«∆»»ƒ
ÔBÒÎÏ‡ Ô¯wÓ112CÎÈÙÏe ,ÌÈtÏ‡‰ „„Ó ¯ÈÚ ÏL ƒ∆∆¬«¿∆ƒ»«»«¿«ƒ¿ƒ»

‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ÌeÁz‰ ÚÏˆ ‡ˆÓÂ ,B˙cÓ ËÚÓƒ≈ƒ»¿ƒ¿»∆««¿≈≈«¿ƒ»
ÚÏvÓ ÌÈtÏ‡ „„Ó ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ;ÌÈtÏ‡Ó ˙BÁt»≈«¿«ƒ¿∆»«¬»««¿«ƒƒ∆«

‰È„n‰113¯˙BÈa ‰ÚhL ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆»»¿≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ¯˙È ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‰a¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ê ÏÚ«∆¿ƒ»ƒƒ»∆»«¬»≈«»ƒ

·e¯˜a ‰n‡ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó LÓÁa elÙ‡114- ¬ƒ«¬≈≈¿ƒ«»¿≈
.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈa ;BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈«∆≈¿ƒ

כזה.112) באלכסון, העיר של מהקרן שמדד 113)שמדד
כזה: ישר, בקו העיר חמש 114)מאמצע לומר רוצה

מאלף  חמשיות שתי שיעור אמה, ושתים ושבעים מאות
שלפי  אלפיים). ביחד (שהם ושתים ועשרים מאות וארבע
אמה  שהרי מהמדה, חמישיות שתי הפסיד באלכסון, שמדד
משנה'. 'מגיד – באלכסון חמישיות ושתי אמה היא בריבוע

.ËÈelÙ‡115‰ÁÙL elÙ‡ ,„·Ú116¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ,117: ¬ƒ∆∆¬ƒƒ¿»∆¡»ƒ«
ÏB„b‰ ÔÓ‡Â .˙aM‰ ÌeÁz Ô‡k „Ú118¯eÎÊ :¯ÓBÏ «»¿««»¿∆¡»«»«»

‡;ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk ˙aLa ÌÈ‡a eÈÈ‰ Ô‡k „ÚL ,È ¬ƒ∆«»»ƒ»ƒ¿«»¿∆»ƒƒ»»
B˙e„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ119‡lL .‰Ê ¯·„a120e¯Ó‡ ¿¿ƒ«≈¿»»∆∆…»¿

¯eÚML ÈtÓ ;Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈ƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡121. «¿«ƒ«»ƒƒ¿≈∆

נח:).115) (עירובין כנענים,116)משנה ושפחה עבד
פ"ט  עדות בהל' (כמבואר דברים בשאר לעדות הפסולים

את 117)ה"ד). מדדו שהם להם להאמין הכוונה אין
נאמנים  אלא המומחה, על אלא סומכין אין שהרי התחומין,
בפעם  ובוודאי כאן, עד בשבת ללכת מוחזקים שהיו לומר
סי' ברורה' ('משנה מומחה ידי על התחום נעשה ראשונה

להעיד 118)שצט). נאמנים "ואלו כח. בכתובות משנה
אלא  כזאת עדות מקבלים ואין בקטנם", שראו מה בגדלם

בהם. והקילו דרבנן שהיא תחומין על 119)לענין אבל
שצט). סי' או"ח ושו"ע ('טור' סמכו לא קטן של עדותו

נח:).120) (עירובין הוא 121)משנה מיל עשר שנים אבל
פרק  (למעלה התורה מן הוא מיל עשר שנים השיעור, מן

ה"א). כז

ועׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
זכירת 1) כולל שהוא זכור של מצותֿעשה בו נתבאר

מן  שהוא במה ענייניהם, בו ונתבארו וההבדלה, הקידוש
הפרק. נסתיים ובזה דבריהם, ושל התורה

.‡˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ Lc˜Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿«≈∆««»
ÌÈ¯·„a2.BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ :¯Ó‡pL , ƒ¿»ƒ∆∆¡«»∆««»¿«¿

e‰¯ÎÊÏ CÈ¯ˆÂ .Lec˜Â Á·L ˙¯ÈÎÊ e‰¯ÎÊ ,¯ÓBÏk¿«»¿≈¿ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈
,ÌBi‰ Lec˜a - B˙ÒÈÎa :B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«

B˙‡ÈˆÈ·e3.‰Ïc·‰a - ƒƒ»¿«¿»»

בספרא:2) הוא וכן הלב. בהרהור די ולא דווקא בדברים
אומר  כשהוא בלבך, יכול לקדשו. השבת יום את "זכור
זכור, מקיים אני מה הא אמורה, הלב שמירת הרי שמור,
הוא  וכן ג). הלכה בחקותי פרשת (ריש בפיך" שונה שתהיה
בכניסתו  דברים "ולאמור קנה: מצוה המצוות' ב'ספר
אינו  היין על שקידוש ו' הלכה להלן וראה וביציאתו".

דרבנן. מצוה אלא התורה מן רבינו 3)מצותֿעשה כתב כן
קדשהו  כן גם "ואמרו קנה) (מצותֿעשה המצוות' ב'ספר גם
נמצאה  ולא הבדלה". כלומר ביציאתו, וקדשהו בכניסתו
דרב  בשאילתות אלא שלפנינו התלמודית בספרות זו מימרא
לרש"י  המיוחס בפירוש (וראה הברכה וזאת בפ' גאון אחאי

י'). סי' התשובות חלק שם הגאונים ובאוצר א', ד' נזיר

.·eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌBi‰ Lec˜ ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«ƒ«»«»¡…≈
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ4e· ‰ˆ¯Â ÂÈ˙BˆÓa5, ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»»

BL„˜ ˙aLÂ6ÔBˆ¯Â ‰·‰‡a7ÔB¯kÊ ,eÏÈÁ‰ ¿««»¿¿«¬»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ8‰lÁz .9L„˜ È‡¯˜ÓÏ10¯ÎÊ , ¿«¬≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆≈∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ11z¯Á· e· Èk .12zLc˜ e˙B‡Â13 ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»
EL„˜ ˙aLÂ ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ14ÔBˆ¯·e ‰·‰‡a15 ƒ»»«ƒ¿««»¿¿¿«¬»¿»

ezÏÁ‰16˙aM‰ Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .17. ƒ¿«¿»»«»¿«≈««»

ביוםֿטוב 4) כמו בנו" בחר "אשר בשבת אומרים ואין
ישראל, לבחירת קדמה ששבת משום יט), הלכה (להלן
יב): ה, (דברים שכתוב נו:) (סנהדרין במרה ניתנה שבת
היכן  אלהיך", ה' צוך כאשר לקדשו השבת יום את "שמור
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חוק  לו ׂשם "ׁשם כה) טו, (שמות שכתוב כמו במרה, - צוך?
במתן  התחילה האומות מכל ישראל ובחירת ומשפט".
מכל  סגולה לי "והייתם ה): יט, (שמות ה' כשאמר תורה,

('אבודרהם'). "כי 5)העמים" ד): קמט, (תהילים שנאמר
אתכם". "ורציתי כז) מג, (יחזקאל וכתוב בעמו", ה' רוצה

להם".6) הודעת קדשך שבת "ואת יד): ט, (נחמיה שנאמר
בכפיית 7) בסיני ניתנו - המועדים ובכללם המצוות, כל

ההר", בתחתית "ויתיצבו יז): יט, (שמות שכתוב כמו ההר,
ההר  את הקב"ה עליהם "שכפה פח.): (שבת חז"ל ודרשו
ואם  מוטב, התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר כגיגית,
במרה  ניתנה שבת מצות אבל קבורתכם", תהיה שם - לאו

ברצון. כיֿאם אונס חֿיא):8)בלי כ, (שמות שנאמר
את  ה' עשה ימים ששת כי לקדשו... השבת יום את "זכור
ביום  וינח בם אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים
ויקדשהו". השבת יום את ה' ברך כן על השביעי,

יום 9) הוא "כי הנוסחא: ווניציאה, שונצינו בדפוסי
ז:). (כתובות ברש"י וכ"ה נאמרה 10)תחילה", שבת
כג). (ויקרא המועדים בפרשת (דברים 11)תחילה שנאמר

ה' ויוציאך מצרים, בארץ היית עבד כי "וזכרת טו): ה,
אלהיך  ה' צוך כן על נטויה, ובזרוע חזקה ביד משם אלקיך
"כי  שם: הרמב"ן שהסביר וכמו השבת", יום את לעשות
מחדש, קדמון, אלוה על מורה מצרים יציאת היות בעבור
המורה  השבת על ספק בלבך יעלה ואם . . . ויכול חפץ,
ביציאת  עיניך שראו מה תזכור והיכולת, והחפץ החידוש על
"צריך  אמרו: קיז: ובפסחים לראיה. לך שהוא מצרים,
טז, (דברים הכא כתיב היום, בקידוש מצרים יציאת להזכיר
התם  וכתיב מצרים, מארץ צאתך יום את תזכור למען ג):
שם  ועיין לקדשו", השבת יום את זכור ח): כ, (שמות

למען. ד"ה (דברים 12)ב'תוספות' בכם" "ויבחר שנאמר
ז). יט).13)ז, כו, (דברים קדוש" עם "ולהיותך

להלן 14) וראה קד.). (פסחים הפתיחה מעין לחתימה סמוך
כמו 15)הכ"ב. עוונות המזכיר חטאת קרבן אין שבשבת

לרצון  שהיא עולה אלא כט.) כח. (במדבר במועדים שיש
('מעשה  ובששון" "בשמחה אחר: ובנוסח ג). א, (ויקרא
שמחתכם  "וביום בהעלותך פרשת ב'ספרי' וכ"ה רוקח').
עמ' ח"ב מו"ק על שיטה [ועיין השבתות" אלו ובמועדיכם,

מט.]. לברכות הרא"ש ותוס' שנאמר:16)סב. כמו
טז). לא, (שמות עולם" ברית קיז,17)"לדורותם פסחים

"מקדש  וביוםֿטוב השבת", "מקדש אומרים בשבת ב.
ימי  מששת ועומדת קבועה שבת כי והזמנים", ישראל
אבל  דין. בבית ולקדשה לקבעה צריך ואין בראשית,
ובמסכת  החדשים. את הקובע דין, בבית תלוי יוםֿטוב
אלא  ישראל, בחתימה מזכיר אינו "בשבת (פי"ג): סופרים

לישראל" קדמה שהשבת השבת, מקדש

.‚‰ÊÂ18CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰Ïc·‰‰ ÁÒ ¿∆…«««¿»»»«»¡…≈∆∆
ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,ÌÏBÚ‰19CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,20, »»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆

ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·21ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e , ≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
‰NÚn‰22.ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ««¬∆»«»««¿ƒ≈…∆¿…

ב.18) קג, "ולהבדיל 19)פסחים י.): י. (ויקרא שנאמר
החול". ובין הקודש ד):20)בין א, (בראשית שנאמר

במוצאי  נברא והאור החושך", ובין האור בין אלהים "ויבדל

נד.). (פסחים "ואבדיל 21)שבת כו): כ, (ויקרא שנאמר
יג): לא, (שמות בשבת וכתוב לי", להיות העמים מן אתכם
ה' אני כי לדעת לדורותיכם, וביניכם ביני היא אות "כי
האומות. מן ישראל נבדלים שבשבת הרי מקדשכם",

לומר 22) שצריך מפני תקנוהו אלא הבדלות, ממנין אינו זה
להלן  וראה קד.). (פסחים לחתימה סמוך הפתיחה מעין

שם. ובהערה כב הלכה

.„¯wÚ23‰ÏÈla - Lecw‰24- ‰ÏÈla Lc˜ ‡Ï Ì‡ . ƒ««ƒ««¿»ƒ…ƒ≈««¿»
.Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Lc˜Ó - „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa≈¿≈≈¿≈ƒ¿«≈¿≈»«À

‰ÏÈla ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡Â25¯ÁÓÏ ÏÈc·Ó -26ÏÈc·Óe ; ¿ƒ…ƒ¿ƒ««¿»«¿ƒ¿»»«¿ƒ
ÍÏB‰ÂÈLÈÏL ÌBÈ ÛBÒ „Ú27ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿«¿ƒƒ¬»≈¿»≈«

.„·Ïa ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏa ‡l‡ ¯B‡‰»∆»¿≈»≈«»ƒ¿«

א.23) קו, השבת 24)פסחים יום את "זכור שכתוב
(הרשב"ם). היום כשמתקדש השבת כניסת בשעת לקדשו",

יום 25) את "זכור שכתוב בלילה, היא ההבדלה שעיקר
- השבת ויציאת וביציאתו, בכניסתו זכרהו לקדשו", השבת

הבדיל 26)בערב. שלא "מי קז. פסחים במסכת הוא כן
כולו". היום כל והולך מבדיל שבת, שלשה 27)במוצאי

(פסחים  שעברה לשבת שייכים שבוע, של ראשונים ימים
ותנו  כתבו לעדים: "האומר גיטין: לענין שאמרו כמו קו.),
אמר  שלישי. יום סוף עד כותבין שבת! לאחר לאשתי גט
מיום  כותבין השבת! קודם לאשתי גט ותנו כתבו להם:
הכ"ג). פ"ט גירושין בהל' (רבינו ששי" יום סוף עד רביעי
ושונצינו). (ויניציאה הרביעי" יום סוף "עד אחר: ובנוסח
[ומה  הנכונה היא שלנו שהנוסחא משנה' ה'כסף וכתב
סוף  עד והולך ומבדיל למחר "מבדיל וכתב רבינו שחילק
ראשון  ביום שההבדלה נראה ביחד, כללם ולא שלישי" יום
הוא  ראשון יום כי תשלומין, משום ולא בזמנה הבדלה היא
חלאוה  מהר"ם בחידושי הובא הרמב"ן, (וכ"כ שבת מוצאי
הוא  שלישי יום סוף עד ההבדלה ואילו קו:), לפסחים
סי' או"ח לשו"ע הגרע"א בהגהות וראה תשלומין. מטעם
במוצאי  הבדלה שכח שאם לפסוק שרוצה ו' סעיף רצ"ט

דין יוםֿטו  אין שביו"ט אףֿעלֿפי למחר, להבדיל יכול ב,
יוםֿטוב]. אחר ימים שלשה של

.‰¯eÒ‡28ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï29L„wMÓ »¿»»∆¡…ƒ¿«ƒƒ∆»«
BÏ ¯eÒ‡ - ÌBi‰ ‡ˆiMÓ ÔÎÂ .Lc˜iL „Ú ÌBi‰««∆¿«≈¿≈ƒ∆»»«»

‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏÂ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰Ï30ÌÚËÏ B‡ ¿«¿ƒ∆¡…¿ƒ¿¿«¬¿»»ƒ¿…
¯zÓ - ÌÈÓ ˙BzLÏÂ .ÏÈc·iL „Ú ,ÌeÏk31ÁÎL .32B‡ ¿«∆«¿ƒ¿ƒ¿«ƒÀ»»«

- ÏÈc·iL Ì„˜ B‡ Lc˜iL Ì„˜ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ¯·Ú»«¿»«¿»»…∆∆¿«≈…∆∆«¿ƒ
.ÏÎ‡L ¯Á‡ ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿ƒ««∆»«

א.28) קה, לאכול 29)פסחים לאדם "אסור אחר: בנוסח
ה'ירושלמי' בשם הרשב"א כתב וכן (ויניציאה), לשתות" או
"אסור  רבינו כתב שלא מובן ובזה לשתות, אסור מים שגם
התיר  שבהבדלה מכיון בהבדלה, שפסק כמו כלום" לטעום
שאסור  בקידוש אבל טעימה. איסור כתב מים, לשתות
טעימה  איסור לכתוב הוצרך לא מים, אף ולשתות לאכול

ב.30)(מהרי"א). קנ, לא 31)שבת אשי, רב דבי "רבנן
שם). (פסחים מים) לשתות (התירו אמיא" קפדי

אסי,32) רב לבית נזדמן אבא בר ירמיה "רב ב: קו, פסחים
והבדיל". כוס לו נתנו הבדלה, קודם מאכל דבר וטעם שכח
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.ÂÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ33ÏÚ ÏÈc·‰Ïe ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈«««ƒ¿«¿ƒ«
ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ,‰lÙza ÏÈc·‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÔÈi‰««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

ÒBk ÏÚ34¯Á‡Óe .35"ÏÁÏ L„˜ ÔÈa" ¯Ó‡ÈÂ ÏÈc·iL «≈««∆«¿ƒ¿…«≈…∆¿…
ÏÈc·‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ BÏ ¯zÓ -À»«¬¿»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ

C¯·Óe .ÒBk‰ ÏÚ36‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ37Ck ¯Á‡Â , ««¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
Lc˜iL „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB BÈ‡Â .Lc˜Ó38. ¿«≈¿≈≈∆»»«∆¿«≈

לקדשו,33) השבת יום את "זכור קו.) (פסחים שאמרו ומה
הוא  היין על שקידוש ראיה מכאן אין - היין" על זוכרהו
אסמכתא  אלא גמורה דרשה זו אין כי התורה, מן מצוה
במסכת  בפירש"י וראה זוכרהו). ד"ה שם ('תוספות' בעלמא
התורה. מן מצוה היא היין על שקידוש שדעתו ד. נזיר

מן 34) (כשעלו בתחילה יוחנן: רבי "אמר א: לג, ברכות
(לקנות  העשירו בתפילה, הבדלה קבעו דחוקים) והיו הגולה
להבדיל  עזרא תקנת נשתכחה (ואז הכוס על קבעוה יין)
אמרו: והם בתפילה, קבעוה - והענו חזרו בתפילה),

הכוס". על להבדיל צריך בתפילה קנ,35)המבדיל שבת
נא:).משנ 36)ב. (ברכות לקידוש 37)ה גורם "שהיין

שתדיר  ועוד: קידוש), אין - פת או יין אין (שאם ֵֵָשּתאמר
ששותה  עת שבכל תדיר, הוא (יין קודם" תדיר תדיר, ושאינו

שבת). בליל אלא אינו קידוש אבל עליו, מברך כי 38)יין
קו:), (פסחים המוציא לברכת נטילה בין הפסק הוא הקידוש
לקדש  שיכול הסובר לרב דוקא שזה הרשב"ם דעת אבל
קידוש  שאין שפוסקים מה לפי אבל סעודה, במקום שלא
הקידוש  כן אם ח), בהלכה (כמבואר סעודה במקום אלא
ידיו  שנטל הרא"ש נהג וכן הפסק, כאן ואין לסעודה שייך

רעא). סי' ורמ"א או"ח ('טור' קידוש קודם

.Ê„ˆÈk39˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,ÒBk Á˜BÏ ?‰NBÚ ‡e‰ ≈«∆≈«∆«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯40BÁÈ„Óe ,¯˙È B‡41BÙËBLÂ ÌÈÙaÓ ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿ƒ¿¿
ıeÁaÓ42BÈÓÈa BÊÁB‡Â ,ÔÈÈ e‰‡ÏÓÓe ,43B‰Èa‚Óe , ƒ«¿«¿≈«ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ44ÁÙË45Ï‡ÓNa ÚiÒÈ ‡ÏÂ ,¯˙È B‡46, ƒ««¿«∆«»≈¿…¿«≈ƒ¿…
ËeLt ‚‰Óe .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Óe¿»≈««∆∆¿««»¿«≈ƒ¿»»

"elÎÈÂ" ˙L¯t ‰lÁza ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ ÏÎa47¯Á‡Â , ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»««¿À¿««
‡BÏÓ ‰˙BLÂ .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó Ck»¿»≈«««ƒ¿««»¿«≈¿∆¿

ÂÈÓ‚Ï48‰¯e·Á Èa ÏÎÏ ‰˜LÓe ,49ÏËB Ck ¯Á‡Â . À¿»«¿∆¿»¿≈¬»¿««»≈
.ÏÎB‡Â "‡ÈˆBn‰" C¯·Óe ,ÂÈ„È»»¿»≈«ƒ¿≈

ב.ברכ 39) נא, שיעור 40)ות שהוא הלוג, רביעית הוא
וחומש  אצבע וחצי אצבעים, ברום אצבעים על אצבעים
עשר  מעוקבות, אצבעות 10.8 שהן קט.) (פסחים אצבע
ומחצה  ביצה שיעור והוא חמישיות וארבע אצבעות
קידוש  של הכוס תהא לא ולכתחילה ה"ב), בפ"ח (כמבואר

גרם. מתשעים ברכות 41)פחותה מהל' בפ"ז כמבואר
נקיה 42)הט"ו. שתהיה ומבחוץ מבפנים במפה מקנחו או

קפג). סי' החשובה.43)(או"ח מיסב 44)בידו הוא ואם
שכתוב  משום טפח, השולחן מן מגביהו השולחן, על
אקרא". ה' ובשם אשא ישועות "כוס יב): קטז , (תהלים

סנטימטרים.45) כעשרה עליו 46)שהוא יראה שלא
כל 47)כמשא. המנונא, רב "דאמר ב: קיט, שבת

הכתוב  עליו מעלה - ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל
בראשית". במעשה להקדושֿברוךֿהוא שותף נעשה כאילו

לצד 48) מסלקו שאילו כל כלומר לוגמיו", "כמלוא היינו
"מלוא  ואילו רביעית. רוב והוא לוגמיו כמלוא יראה אחד,
בפ"ז  רבינו בדברי ועיין מרביעית. יותר הוא לוגמיו"
הוא  השתיה ששיעור מדבריו שנראה ה"ט, מצה מהלכות
אם. ד"ה קז. פסחים 'תוספות' ועיין רביעית. רוב

צריכים 49) החבורה בני כל שאין נראה, הגאונים "מדברי
(מגידֿמשנה). לוגמם" מלוא

.ÁÔÈ‡50‰cÚÒ ÌB˜Óa ‡l‡ Lec˜51‡Ï ?„ˆÈk . ≈ƒ∆»ƒ¿¿À»≈«…
¯Á‡ ˙È·a ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ˙È·a Lc˜È52Lc˜ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈¿«ƒ∆¿…«¿«ƒ«≈¬»ƒƒ≈

‰iL ˙ÈÂÊa ÏÎB‡ - BÊ ˙ÈÂÊa53˙È·a ÔÈLc˜Ó ‰nÏÂ . ¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«¿ƒ¿≈
˙Òk‰54ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈtÓ ?55.ÌL «¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ»

א.50) קא, "וקראת 51)פסחים יג): נח, (ישעיה "שכתוב
בקריאה  כלומר לשבת, קורא שאתה במקום עונג", לשבת
משום  וגם הוא, חכמים ומדרש עונג, יהא שם קידוש, של
היין  על בוודאי היין", על "זכריהו היין: על קידוש שנקבע
(הרשב"ם). חשוב" שהוא נקבע הסעודה שבשעת

כי 52) אחרות, דיעות ויש זו. הלכה בשיטת רבינו דעת זוהי
הקידוש  אחרי יצא אפילו הראשון, מקומו את הרואה כל
רעג). סי' (או"ח אחד מקום חשוב לחצר, מהבית

לסעודה.53) קידוש בין להפסיק ולא מיד לאכול וצריך
רעא). סי' קידוש 54)(רמ"א ואין שם, אוכלים אין שהרי

סעודה. במקום ממש,55)אלא הכנסת בבית הכוונה אין
ה"ו), תפילה מהל' בפי"א (כמבואר בו לאכול אסור שהרי
ושומעים  הכנסת, לבית הסמוך בבית אוכלים שהיו אלא
קנא), סי' (או"ח ובט"ז (מגידֿמשנה), הכנסת, בבית קידוש
או  להאכיל העיר בני הוצרכו שאם רמב"ן בשם הביא
תנאי  שעל מותר, הכנסת, בבית זמני באופן אורחים להשכיב

נבנה. זה

.Ë‰È‰56‰È‰ ‡lL B‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó »»ƒ¿«∆¿«≈ƒ««ƒ∆…»»
C¯·Óe ,‰lÁz ÂÈ„È ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ BÏ«ƒ¬≈∆≈»»¿ƒ»¿»≈
ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ÚˆBa Ck ¯Á‡Â ,Lc˜Óe ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ¿«≈¿««»≈«¿≈¿≈

˙t‰ ÏÚ ÔÈÏÈc·Ó57ÒBk‰ ÏÚ ‡l‡ ,58. «¿ƒƒ«««∆»««

ב.56) קו, ומר 57)פסחים ינוקא "מר א: קז, פסחים
בא  אחת פעם אשי: לרב סיפרו חסדא רב של בניו קשישא
שכר  לו הבאנו להבדלה, יין לנו היה ולא למקומנו אמימר
יין; לו להביא טרחנו למחר טעם, ולא הבדיל ולא להבדיל
להבדלה  יין לנו היה ולא אצלנו, נזדמן שוב אחרת לשנה
אצלכם  הוא השכר כן אם אמימר, אמר שכר; לו ונתנו
השכר", על והבדיל היין), במקום (משקה מדינה" "חמר
שלא  כיון יין, אין אם גם הפת על מבדילים שאין הרי
קו:). פסחים ('תוספות' הפת על אמימר הבדיל

שמקדשים 58) כיון שבת, במוצאי יוםֿטוב חל אם "אמנם
גם  מבדילים הקידוש אגב העיקר, הוא והקידוש הפת, על

מי  ('הגהות הפת" ימוניות').על

.ÈÈÓ59ÁÎLÂ ,˙aL ÈÏÈÏa ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï Ôek˙pL ƒ∆ƒ¿«≈¿«≈«««ƒ¿≈≈«»¿»«
,˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - Lc˜iL Ì„˜ ÂÈ„È ÏËÂ¿»«»»…∆∆¿«≈¬≈∆¿«≈«««
.‰cÚÒÏ ÂÈ„È ÏËpL ¯Á‡ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈«««ƒ««∆»«»»ƒ¿À»
„ÚÒiL Ì„˜ ˙aM‰ ÌBÈa ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»¿»≈«««ƒ¿««»…∆∆ƒ¿…

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



קעי zay zekld - mipnf xtq - oeygxn a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰iL ‰cÚÒ60"‰a¯ ‡Lec˜" ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .61. ¿À»¿ƒ»¿∆«ƒ¿»ƒ»«»
Ck ¯Á‡Â ,‰˙BLÂ „·Ïa "ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó¿»≈≈¿ƒ«»∆ƒ¿«¿∆¿««»
Ì„˜ ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â .„ÚÒÈÂ ÂÈ„È ÏhÈƒ…»»¿ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿…¿…∆

Lc˜iL62ÌB˜Óa ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê Lec˜ Ì‚Â . ∆¿«≈¿«ƒ∆…ƒ¿∆∆»ƒ¿
.‰cÚÒ¿À»

(59- ידיו הנוטל רב, אמר ברונא רב "אמר א: קו, פסחים
נטילה  בין הפסק הוא שהקידוש רשב"ם ופירש יקדש"; לא

ה"ו. למעלה וראה רז"ל:60)ל"המוציא", שאמרו כמו
אלא  לי אין היין, על זוכרהו לקדשו, השבת יום את "זכור
השבת" יום את זכור תלמודֿלומר – מנין? ביום בלילה,
בכניסת  אלא התורה מן קידוש חיוב ואין קו.) (פסחים

מדרבנן. רק הוא היום קידוש אבל בלילה, כמו 61)השבת
שהיא  יום של קידוש גם כך נהור", "סגי לעיור שקוראים
אותה  כינו בלבד, הגפן פרי בורא ברכת אלא שאינה קצרה

(מגידֿמשנה). רבה" "קידושא שתיקנו 62)בשם: שכל
ביום, קידוש שתיקנו וכיון תיקנו, תורה בדבר כמו - רבנן
ולקדש  קידוש, קודם לטעום שלא בלילה, כמו בו נוהגים
שלא  וסובר רבינו, על חולק הראב"ד אבל סעודה. במקום
בלילה, קידש לא אם אלא קידוש קודם ביום לטעום אסרו

ביום  לקדש חייב שהחסיר שאז מה להשלים התורה מן
בלילה.

.‡ÈÌ„‡Ï BÏ LÈ63„BÚaÓ ˙aL ·¯Ú ÒBk‰ ÏÚ Lc˜Ï ≈»»»¿«≈««∆∆«»ƒ¿
ÏÈc·Ó ÔÎÂ ;˙aM‰ ‰ÒÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ64ÏÚ ««ƒ∆…ƒ¿¿»««»¿≈«¿ƒ«

;˙aL ‡È‰ ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ ÒBk‰«ƒ¿««ƒ∆¬«ƒƒ«»
B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈk ˙ÚLa ÔÈa d¯Ó‡Ï - ‰¯ÈÎÊ ˙ÂˆnL∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»

ËÚÓk BÊ ‰ÚLÏ Ì„˜ ÔÈa65. ≈…∆¿»»ƒ¿«

שבת 63) ערב של אדם מתפלל שמואל, "אמר ב: כז, ברכות
הכוס". על קדושה ואומר שם:64)בשבת, בברכות,

הכוס". על הבדלה ואומר שבת, מוצאי של אדם "מתפלל
התימנים).65) (כת"י "במעט" אחר: בנוסח

.·ÈÈÓ66ÂÈÏÚ L„˜Â ,˙aL ·¯Úa ÏÎB‡ ‰È‰L ƒ∆»»≈¿∆∆«»¿»«»»
ÌBi‰67‰tÓ Ò¯Bt - ‰cÚq‰ CB˙a ‡e‰Â68ÏÚ «¿¿«¿À»≈«»«

C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,B˙cÚÒ ¯ÓB‚Â ,Lc˜Óe ÔÁÏM‰«À¿»¿«≈¿≈¿À»¿««»¿»≈
‰È‰ .ÔBÊn‰ ˙k¯a69‡e‰Â ˙aM‰ ‡ˆÈÂ ,˙aLa ÏÎB‡ ƒ¿««»»»≈¿«»¿»»««»¿

B˙cÚÒ ¯ÓBb - B˙cÚÒ CB˙a70ÂÈ„È ÏËBÂ ,71C¯·Óe , ¿¿À»≈¿À»¿≈»»¿»≈
ÂÈÏÚ ÏÈc·Ó Ck ¯Á‡Â ,ÒBk‰ ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a72Ì‡Â . ƒ¿««»««¿««»«¿ƒ»»¿ƒ

‰i˙M‰ CB˙a ‰È‰73˜ÒBt -74Ck ¯Á‡Â ,ÏÈc·Óe »»¿«¿ƒ»≈«¿ƒ¿««»
.B˙i˙LÏ ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ»

א.66) ק, שאסור 67)פסחים אכילתו, את להפסיק צריך
קידוש. קודם בשבת לאחר 68)לאכול עד הפת את לכסות

השבת  לכבוד סעודה עכשיו שהביא היכר שיהיה הקידוש,
צריך  היין על קידוש בכל וכן רעא); סי' אברהם' ('מגן
עליה  לברך צריך מכוסה, הפת אין שאם הפת, את לכסות
"ארץ  ח): ח, (דברים בפסוק הקודם כל "כי היין, קודם
ברכות  בהל' (רבינו לברכה" קודם וגפן", ושעורה חיטה

מיימוניות'). ו'הגהות הי"ג א.69)פ"ח קה, פסחים
חכמים 70) שדרשו סעודתו, באמצע להפסיק צריך ואינו

"שמור" ח) כ, (שמות "זכור" ז) פרשה יתרו (מכילתא
אמרו  מכאן מלאחריו, ושמור מלפניו זכור יב) ה, (דברים
שילך  רוצה שאינו כאדם הקודש", על מחול שמוסיפים
נראה  - באמצע מפסיק ואם שיכול, זמן כל מאצלו אוהבו

המלך. את אחר 71)כמגרש הידים את ליטול שצריך
פ"ז  ברכות בהל' (כמבואר המזון ברכת לפני הסעודה

אסור 72)הי"ב). כוסות, שני לו יש שאם סובר הראב"ד
עושין  שאין מפני אחד, כוס על והבדלה המזון ברכת לברך
נפש  ושמירת רוצח בהל' (כמבואר חבילות חבילות מצוות
אבל  כמשא, עליו המצוות קיום נראה יהא שלא ה"ה), פ"ו
קידוש  אחד כוס על לומר רוצה אם שרק - רבינו דעת
כי  מזה, זה ונפרדים שונים ענינים שני שהם המזון, וברכת
על  המזון וברכת השבת), (קדושת להבא על הוא  הקידוש
הבדלה  אבל קב:), פסחים (ראה שאכל) (הסעודה העבר
כוס  על לומר מותר נתקנו, העבר על ששניהם המזון וברכת

(מגידֿמשנה). מותר 73)אחד מים שאילו יין, שתיית
ה"ה). (למעלה הבדלה לפני א.פסחים74)לשתות קה,

בה. מפסיק ולפיכך חשובה, אינה ששתייה

.‚È‰È‰75- ˙aL ˙ÒÎ‰ ÌÚ B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚Â ÏÎB‡ »»≈¿»«¬ƒ»ƒ«¿»««»
C¯·Ó76ÏÚ Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔBÊn‰ ˙k¯a ¿»≈ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿«≈«

ÔÈ‡L ,„Á‡ ÒBk ÏÚ Lc˜ÈÂ C¯·È ‡ÏÂ .ÈL ÒBk≈ƒ¿…¿»≈ƒ«≈«∆»∆≈
„Á‡ ÒBÎa ˙BˆÓ ÈzL ÔÈNBÚ77Lec˜ ˙ÂˆnL ; ƒ¿≈ƒ¿¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‰¯Bz ÏL ˙BˆÓ ÈzL ÔBÊn‰ ˙k¯a ˙ÂˆÓe78.Ô‰ ƒ¿«ƒ¿««»¿≈ƒ¿∆»≈

ב.75) קב, בברכת 76)פסחים שבת של להזכיר וצריך
(שו"ע  שבת שעכשיו כיון - עדיין קידש שלא אף המזון,

רעא). סי' חבילות 77)או"ח מצוות עושים שאין לפי
שונים  ענינים שני שהם הקודמת, בהלכה כמבואר חבילות,
כוס  על לומר מותר וקידוש הבדלה אבל מזה, זה ונפרדים
כב, בהלכה כמבואר שבת, במוצאי יוםֿטוב כשחל אחד,

הקודמת. שהן 78)ובהלכה נישואין ברכות להוציא
עוז'). ('מגדל אחד כוס על ונאמרות מדרבנן,

.„ÈÔÈ‡79ÏÚ CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ≈¿«¿ƒ∆»«««ƒ»»¿«≈«
,¯B‡N B‡ L·c Ba ·¯Ú˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»≈¿«¿
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ˙È·Áa Ïc¯Á‰ ˙tËk elÙ‡¬ƒ¿ƒ«««¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ80·¯Ún‰ ÏÎa ÔÈ¯BÓ e‡ Ck .81¯ÈznL ÈÓ LÈÂ . »»»»ƒ¿»««¬»¿≈ƒ∆«ƒ
ÂÈÏÚ Lc˜Ï82CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰' ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡Â , ¿«≈»»¿≈…∆¡«««ƒ»»¿«≈

B‡ ,Ú¯ BÁÈ¯L ÔÈÈ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆»¿ƒ«ƒ∆≈«
‰l‚Ó83Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ,ÏM·Ó B‡ ,84. ¿À∆¿À»∆≈¿«¿ƒ«∆»≈∆

א.79) צז, יא):80)בבאֿבתרא ב, (ויקרא התורה שאמרה
לה'", אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי
ה"א. פ"ה מזבח איסורי בהל' כמבואר שהוא, בכל ואוסרים

ה"י 81) פי"א אסורות מאכלות בהל' רבינו כתב זה וכעין
גאוני  "הורו לשונו: וזה גוי, של יין שאם באיסור המערב,

למזבח, ראוי ואינו הואיל דבש, מעט ישראל ביין נתערב
הגוי". עם לשתותו ומותר מתנסך 'ירושלמי'82)אינו

המעורב  יין והוא קונדיטון" ביין "יוצאין ה"א: פ"י פסחים
פ"ה. ח"א בתשב"ץ ראה מהם 83)בדבש, שתה "שמא

רוצח  בהל' (רבינו וימות" עפר, מזוחלי וכיוצא נחש
ה"ו). פי"א נפש לנסכים 84)ושמירת פסולין שכולן
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מחמת  ופסולם וה"י) ה"ט מזבח מאיסורי פ"ו (רמב"ם
(מגידֿמשנה). עצמם

.ÂËÔÈÈ85ÁÈ¯ BÁÈ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ıÓÁ ÌÚË BÓÚhL «ƒ∆«¿««…∆««ƒ∆≈≈«
ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ86Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ . «ƒ≈¿«¿ƒ»»¿≈¿»ƒ∆»«¬≈∆

ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ«ƒ««ƒ∆≈»∆«««ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ87ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚ Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿»ƒ

‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿»»¬»ƒƒ
‰Úa¯‡88.ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ,‚eÊÓ ÔÈÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»»¬≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»»

א.85) צז, וכיון 86)בבאֿבתרא הטעם, אחר הולך שהכל
להלן  וראה צו.), (ב"ב עליו מקדשים אין - חומץ שטעמו

יז. הגפן"87)הלכה פרי "בורא עליהם מברכים שאין כיון
ה"ט. פ"ח ברכות בהל' כמבואר "שהכל", אלא -

בהל'88) כמבואר הגפן", פרי "בורא עליהם מברכים שאז
והוציא  מים) (מדות שלשה עליהם שנתן "שמרים ברכות:
עליהם  מברך המים), עם השמרים יין (שנמזג ארבעה מהם
מים  חלקים (שלשה הוא מזוג יין שזה הגפן, פרי בורא
טעם  בהם שיש אףֿעלֿפי מארבעה פחות הוציא יין), ואחד

תחילה". שהכל עליהן מברך - יין

.ÊËÈÏk89‰nk ˜ÈÊÁÓ elÙ‡ ,ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ¿ƒ∆»»»≈«ƒ¬ƒ«¬ƒ«»
BÓ‚t ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ epnÓ ‰˙L Ì‡ ,˙BiÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»ƒ∆¿«¬≈∆¿»

¯‡M‰ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,ÏÒÙÂ90‡e‰L ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ««¿»ƒ¿≈∆
˙BÒBk È¯eiLk91. ¿ƒ≈

א.89) קו, לקדש 90)פסחים יכול אחר, יין לו אין ואם
(הרשב"ם). שאינו 91)עליו יין קצת לתוכו שופכים ואם

(פוסקים). הראשון להכשרו חזר מים, קצת או פגום

.ÊÈÔÈÈ92ÔÈÈ ÌÚË BÓÚËÂ ıÓÁ‰ ÁÈ¯ BÁÈ¯L93- «ƒ∆≈≈««…∆¿«¿«««ƒ
ÔÈÈ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó94ÌÈ˜enˆ ÔÈÈ ÔÎÂ .‚eÊÓ95- ¿«¿ƒ»»¿≈«ƒ»¿≈≈ƒƒ

Ô‰a LiL ÌÈ˜enˆ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒƒ∆≈»∆
C¯„È Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏÔL·c Ô‰Ó ‡ˆÈ Ô˙B‡96ÔÎÂ . «¿ƒ∆ƒƒ¿…»≈≈≈∆ƒ¿»¿≈

BzbÓ L„Á ÔÈÈ97Ì„‡ ËÁBÒÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó - «ƒ»»ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈»»
B˙ÚLa ÂÈÏÚ Lc˜Óe ,ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡98‰È„Ó .99 ∆¿∆¬»ƒ¿«≈»»ƒ¿»¿ƒ»

Lec˜Ï ÏeÒt ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÎL dÈÈ ·¯L100, ∆…≈»≈»««ƒ∆»¿ƒ
‰È„Ó ¯ÓÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ ÏÈc·‰Ï ¯zÓ101. À»¿«¿ƒ»»ƒ¿¬«¿ƒ»

א.92) צז, בריח,93)בבאֿבתרא ולא בטעם, תלוי שהכל
טו. הלכה למעלה יהיה 94)וראה לפחות אולם במים,

רד). סי' (או"ח במים בששה מאחד יותר ענבים 95)היין
הענבים.96)מיובשים. ראשונים 97)מיץ ימים ארבעים
סי'98)לדריכתו. (או"ח ישן ביין המובחר מן מצוה אבל

א.99)רעב). קז, על 100)פסחים לקדש שיכול כיון
ט'. בהלכה כמבואר המדינה 101)הפת, שתיית שעיקר

יין. במקום שכר הוא

.ÁÈÈ‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe ˙aL ÈÏÈÏa ÔÈLc˜nL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ¿≈≈«»«¿ƒƒ¿»≈
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈÏÈÏa ÔÈLc˜Ó Ck ,˙aL102ÔÈÏÈc·Óe «»»¿«¿ƒ¿≈≈»ƒƒ«¿ƒƒ

˙B˙aL ÌlkL ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ·e Ô‰È‡ˆBÓa¿»≈∆¿»≈«ƒƒ∆À»«¿
Ô‰ '‰103ÏL BlÁÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe . ≈«¿ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿À∆

ÌÈÏÈc·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ˙aL È‡ˆBÓ·e ,„ÚBÓ≈¿»≈«»¿¬»≈«¿ƒƒ
˙aLÏ ·BË ÌBÈ È‡ˆBÓa104. ¿»≈¿«»

לקדשו"102) השבת יום את "זכור ז): פרשה (יתרו מכילתא
לי  אין - בכניסתו. היין על מקדשין אמרו מכאן בברכה,
לז) כג, (ויקרא תלמודֿלומר מנין? ימיםֿטובים שבת, אלא
הקידוש  אין אבל לשבת, מועדים הוקשו ה'". מועדי "אלה

(מגידֿמשנה). התורה מן (חולין 103)ביוםֿטוב משנה
הכ"א.104)כו:). פ"א למעלה מבואר

.ËÈCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :·BË ÌBÈ Lec˜ ÁÒ…«ƒ»«»¡…≈∆∆
ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰105eÓÓB¯Â ,ÌÚ ÏkÓ106ÏkÓ »»¬∆»«»ƒ»»¿¿»ƒ»

LÏÔB107ea ¯Áa .108e¯‡ÙÈÂ e· ‰ˆ¯ ,eÏc‚ÈÂ109. »»«»«¿«¿≈»»»«¿»¬≈
‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ ‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ110, «ƒ∆»¡…≈¿«¬»¬ƒ¿ƒ¿»

L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ˙‡ ,ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»…∆
‰f‰111‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ˙‡ ,112˙BÚe·M‰ ‚Á B‡ «∆∆««««∆««»

˙Bkq‰ ‚Á B‡113e˙e¯Á ÔÓÊ ,114e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ B‡ ««À¿«≈≈¿«««»≈
e˙ÁÓN ÔÓÊ B‡115ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,116. ¿«ƒ¿»≈¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á· e· Èk117È„ÚBÓe , ƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¬≈
EL„˜118,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ezÏÁ‰ ÔBNN·e ‰ÁÓNa »¿¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»»«»
Lc˜Ó119Ï‡¯NÈ120ÌÈpÓf‰Â121˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿

:‰lÙza Ì˙BÁL C¯„k Ì˙BÁÂ ,˙aL ¯ÈkÊÓ - ˙aLa¿«»«¿ƒ«»¿≈¿∆∆∆≈«¿ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó122. ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

אלקיך,105) לה' אתה קדוש עם "כי ז): ז, (דברים שנאמר
אשר  העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלקיך ה' בחר בך

האדמה". פני אתכם 106)על "רק ב): ג, (עמוס שנאמר
(תהילים  שם על רוממות האדמה", משפחות מכל ידעתי
('אבודרהם'). צדיק" קרנות "תרוממנה יא) עה,

יחזיקו 107) אשר ההמה "בימים כג): ח, (זכריה שנאמר
איש  בכנף והחזיקו הגוים לשונות מכל אנשים עשרה

(כת"י 108)יהודי". עם" מכל קדשנו "אשר אחר: בנוסח
שתי  בנו" "בחר להזכיר שאין נכון, והנוסח התימנים),

רוקח'). ('מעשה בנו 109)פעמים רצה "ויגדלנו המלים:
מאוחרת  הוספה אלא הברכה ממטבע אינן ויפארנו",

ההגדה). בפירוש טז,110)('אבודרהם' (דברים שנאמר
בחגך". "ושמחת "אלה 111)יד): ד): כג, (ויקרא שנאמר

קודש". מקראי ה' (דברים 112)מועדי בתורה שנקרא כמו
חצות  עד רק היא פסח אכילת כי הפסח", "חג ולא טז), טז,

כ  - מצות אכילת אבל הראשון, שבעה.הלילה ל
יג.113) טז, ממצרים.114)דברים יצאנו שבפסח
יד):115) טז, (דברים הסוכות בחג מפורשת החג שמחת

החגים. לשאר למדים ומשם בחגך", בפסח 116)"ושמחת
מיום  שבועות שבעה אחרי השבועות חג ממצרים, יצאו
ידעו  "למען מג): כג, (ויקרא שנאמר וסוכות, מצרים. יציאת
אותם  בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם
זכר" קודש מקרא "באהבה אחר: בנוסח מצרים"; מארץ

התימנים). ב.117)(כת"י בהלכה פסחים 118)מבואר
החתימה. מעין לפתיחה סמוך לומר שצריך ב. קד,

ב.119) קיז, "כי 120)פסחים כח): לז, (יחזקאל שנאמר
ישראל". את מקדש ה' את 121)אני מקדשים שישרא

אשר  . . . ה' מועדי "אלה ד): כג, (ויקרא שנאמר המועדים,

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



קעג zay zekld - mipnf xtq - oeygxn a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

במועדם". אותם תלויים 122)תקראו התורה מועדי "כל
קציר  בזמן שבועות שעורים, קציר בזמן פסח בזמנים,

בא). פ' בחיי (רבינו האסיף" בזמן וסוכות חיטים,

.Î‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ :¯ÓB‡ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»≈«ƒ∆»¡…≈¿«¬»
·BË ÌBÈ ˙‡123L„˜ ‡¯˜Ó124ÔB¯ÎÊ ,‰f‰125,‰Úe¯z ∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,L„˜ ‡¯˜Ó126e· Èk . ƒ¿»…∆¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»
˙Ó‡ E¯·„e ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á·127 »«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¿»¿¡∆

Ìi˜Â128,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .„ÚÏ ¿«»»«»«»∆∆«»»»∆
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿«»
C¯„k ,ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó :Ì˙BÁ -≈¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿∆∆

‰lÙza Ì˙BÁL129. ∆≈«¿ƒ»

בכלל 123) הוא גם שהרי ראשֿחודש, להזכיר צריך ואינו
שמחתכם  "וביום י): י, (במדבר שנאמר הזכרון, יום
לפני  לזכרון לכם והיו . . חדשיכם ובראשי ובמועדיכם

מ.). (עירובין יום 124)אלהיכם" "את אחר: בנוסח
שונצינו). (ויניציאה, הזה" גם 125)הזכרון רבינו כתב כן

סופרים  במסכת אבל 'אהבה'. ספר בסוף התפילות בסדר
תרועה", "זכרון ובשבת תרועה", "יום יאמר בחול פי"ט:
וכן  ה"ו). פ"ב שופר בהל' (כמבואר בשבת תוקעים שאין

הפוסקים. השנה 126)הסכימו בראש ב: יא, השנה ראש
ו): (שמות כאן כתוב במצרים, מאבותינו עבודה בטלה
(תהלים  שם וכתוב מצרים", סבלות מתחת אתכם "והוצאתי

שכמו". מסבל "הסירותי קיט,127)פא): (תהלים שנאמר
אמת". דברך "ראש הגאולה 128)קט): הבטחת שיאמת

('אבודרהם'). הנביאים ובדברי כמבואר 129)שבתורה
השנה. לכל תפילות בסדר 'אהבה' ספר בסוף

.‡Î˙aL·k ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa130Ì‡Â . ¿≈≈¿«≈«««ƒƒ¿«»¿ƒ
.˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó - ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó ‰È‰L B‡ ,ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡≈«ƒ∆»»ƒ¿«∆¿«¿«≈«««
Lc˜nL C¯„k ,‡a¯ ‡Lec˜ Lc˜Ó ·BË ÌBÈa ÔÎÂ¿≈¿¿«≈ƒ»«»¿∆∆∆¿«≈

.˙aLa¿«»

וראה 130) ז. פרשה יתרו (מכילתא לשבת מועדים שהוקשו
הי"ח). למעלה

.·Î„ˆÈk131˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈÎ¯·Ó ≈«¿»¿ƒ¿≈≈∆»ƒ¿
˙aLa „Á‡a132ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza ?133Ck ¯Á‡Â , ¿∆»¿«»«¿ƒ»¿»≈««∆∆¿««»

Lc˜Ó134,¯p‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,·BË ÌBÈ Lec˜ ¿«≈ƒ¿««»¿»≈««≈
·Ó Ck ¯Á‡ÂÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a Ì˙BÁÂ ,ÏÈc135ÔÈa ¿««»«¿ƒ¿≈««¿»»««¿ƒ≈

L„˜Ï L„˜136."eÈÁ‰L" C¯·Ó Ck ¯Á‡Â , …∆¿…∆¿««»¿»≈∆∆¡»

א.131) קג, לשבת,132)פסחים הבדלה לעשות שצריך
ליוםֿטוב. שם:133)וקידוש בתלמוד סימן לזה ונתנו

(=שהחיינו, ז'מן ה'בדלה נ'ר, ק'ידוש, י'יין, = "יקנה"ז"
הכ"ג). יוםֿטוב.134)להלן בכניסת למהר שמצוה

השבת.135) יציאת את לאחר קדושת 136)שמצוה בין
לשון  ומצאנו ממנה, הקלה יוםֿטוב לקדושת החמורה שבת
ובין  הקודש בין לכם הפרוכת "והבדילה זה מעין הבדלה
שצריך  רבינו הביא [ולא לג). כו, (שמות הקדשים" קודש
יוםֿטוב  לקדושת שבת קדושת "בין החתימה לפני לומר
צריך  שאין קד.) (פסחים כפומבדיתאי שסובר לפי הבדלת",

ב"בירור  מש"כ ראה הפתיחה. מעין אלא לחתימה לסמוך
יב, והערה ב הלכה ולמעלה ד ציון יז. ביצה למסכת הלכה"

יט]. והערה ג והלכה

.‚ÎÈÏÈÏ Ïk137·BË ÌBÈ138ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÈÏ·e139 »≈≈¿≈«ƒƒ
"eÈÁ‰L" ÌÈ¯ÓB‡140ÔÈ‡ ÁÒt ÏL ÈÚÈ·L·e . ¿ƒ∆∆¡»ƒ¿ƒƒ∆∆«≈

,BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ BÈ‡L ÈtÓ ;"eÈÁ‰L" ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ∆∆¡»ƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿≈«¿
C¯a ¯·Îe141.ÁÒt‰ ˙lÁ˙a ÔÓf‰ ÏÚ ¿»≈«««¿«ƒ¿ƒ««∆«

ב.137) מ, בתפילה.139)בקידוש.138)עירובין
"זמן".140) התלמוד: בלשון זו ברכה ונקראה
לאמרו 141) יכול - ראשון ביום אמרו לא שאם משמע,

מז:). (סוכה החג כל במשך

.„Î‰Ïc·‰ ¯„Ò142,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó :˙aL È‡ˆBÓa ≈∆«¿»»¿»≈«»¿»≈«««ƒ
„ˆÈÎÂ .¯p‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓNa‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â¿««»««¿»ƒ¿««»««≈¿≈«

È¯B‡Ó ‡¯Ba - ?¯p‰ ÏÚ C¯·Ó143Ck ¯Á‡Â .L‡‰ ¿»≈««≈≈¿≈»≈¿««»
ÏÈc·Ó144. «¿ƒ

נ'ר 142) ב'שמים, י'יין, - "יבנה" וסימנה ב. נא, ברכות
רצו). סי' (או"ח גוונים 143)ה'בדלה שהרבה רבים, לשון

נב:). (ברכות באור כמבואר 144)יש הבדלה, ברכת אומר
ג. בהלכה

.‰ÎÔÈ‡145e˙B‡iL „Ú ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó146B¯B‡Ï ≈¿»¿ƒ««≈«∆≈¿
‰È„Ó ÚaËÓÏ BÊ ‰È„Ó ÚaËÓ ÔÈa ¯ÈkiL È„k¿≈∆«ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿«¿≈«¿ƒ»

ÔÈ‡Â .˙¯Á‡147ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó148 «∆∆¿≈¿»¿ƒ««≈∆¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô˙aÒÓ Ì˙qL ;˙BÏfÓe«»∆¿»¿ƒ»»«¬«»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡Ï ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿»¿ƒ…««≈∆¬«»ƒ

fÓeÌÈ˙Ó ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ ,˙BÏ149. «»¿…««≈∆≈ƒ

ב.145) נא, ברכות משנה,147)יהנו.146)משנה,
ב. נא, ותקרובת 148)ברכות ומשמשיה "עבודתֿכוכבים

ולא  שנאמר: בהנאה, אסורים בשבילה, הנעשה וכל שלה
פ"ז  כוכבים עבודת בהל' (רבינו ביתך" אל תועבה תביא

המת.149)ה"ב). לכבוד אלא להאיר נעשה שלא

.ÂÎB‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˜ÈÏ„‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈»ƒ«»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - Ï‡¯NiÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ150; ≈»ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿ƒ»»

ÔÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»≈≈»ƒ«»≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó151:¯B‡ ‰‡¯Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . ¿»¿ƒ»»»»¿«≈«¿»¿»»

·¯ Ì‡152BÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ C¯k‰ ÈL‡ ƒ…«¿≈«»»¿≈»ƒ«»≈
Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ,C¯·Ó153,ÔL·k ÏL ¯B‡ .C¯·Ó - ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈¿»≈∆ƒ¿»

‰lÁzÎÏ - ÌÈ¯Èk ÏLÂ ¯epz ÏL154ÂÈÏÚ C¯·È ‡Ï155. ∆«¿∆ƒ«ƒ¿«¿ƒ»…¿»≈»»
- ÂÈÏ‡Ó ˜ÏBc Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎiLk Ì‡ ,ÌÈÏÁb‰«∆»ƒƒ¿∆«¿ƒ≈»≈≈∆≈≈≈»

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó156L¯„n‰ ˙Èa ÏL ¯B‡ .157LÈ Ì‡ , ¿»¿ƒ¬≈∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈
;ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏÈ·La ÌÈ˜ÈÏ„nL ·eLÁ Ì„‡ ÌL»»»»∆«¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»
- ÌL ¯„ ‡e‰L ÔfÁ ÌL LÈ Ì‡ ,˙Òk‰ ˙Èa ÏL∆≈«¿∆∆ƒ≈»«»∆»»

‰˜e·‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó158ÔÓ ‰ÂˆÓ - ‰Ïc·‰Ï ¿»¿ƒ»»«¬»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
¯B‡‰ ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â .¯Á·n‰159¯„kÔÈ¯fÁnL C «À¿»¿≈¿«¿ƒ«»¿∆∆∆¿«¿ƒ

.ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏ LÈ Ì‡ ‡l‡ ,˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ¿∆»ƒ≈¿»¿ƒ»»

מסיבתם 150) סתם שהרי גויים, של במסיבה היה לא אם
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(מגידֿמשנה). על 151)לעבודהֿזרה אלא מברכים שאין
- בשבת הגוי שהדליק ואור עבירה, ממלאכת ששבת אור
עליו. מברכים אין לפיכך עובר, ישראל הדליקו שאם כיון

(מגידֿמשנה).152) מחצה על מחצה אפילו או
הוא.153) ישראל של שהאור תולים בתחילת 154)שאנו

הלבנים. לשרוף 155)שריפת אלא להאיר, עשוי שאינו
הלבנים. עשויים 156)את אם אבל להאיר, עשויים אם

עליהן. מברכים אין - לכבוד 157)לחמם נרות מדליקים
להאיר. ולא נרות 158)המקום או עץ קסמי ב. קג, פסחים

ביחד. דולקים ב.159)רבים נג, ברכות

.ÊÎ¯B‡160‰ÏBÁÏ ˙aLa ˜Ï„‰L161‰iÁÏe162- ∆À¿«¿«»¿∆¿«»
Ác˜‰L ¯B‡ .˙aL È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó163ÔÓ ¿»¿ƒ»»¿»≈«»∆À¿«ƒ

È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ·‡‰ ÔÓe ÌÈˆÚ‰»≈ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»»¿»≈
˙aL164Ì„‡ È„Èa B˙i¯a ˙lÁz ‰˙È‰ ‡È‰L ;165. «»∆ƒ»¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ≈»»

ÔÈ‡L ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿»¿ƒ»»¿»≈«ƒƒ∆≈
¯B‡ ÏÚ ‡l‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿»≈«ƒƒ∆»«

˙·ML166ÌBÈa ‰iÁÏ B‡ ‰ÏBÁÏ ˜Ï„‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ∆»«««ƒ∆À¿«¿∆¿«»¿
‰¯·ÚÓ ˙·L È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯etk‰167. «ƒƒ¿»¿ƒ»»∆¬≈»«≈¬≈»

א.160) נג, ב 161)ברכות פרק (למעלה סכנה בו שיש
ב). יא).162)הלכה הלכה ב פרק (למעלה יולדת

ואבנים.163) מעצים נר 164)שהוצא צריכים בשבת כי
- שבת במוצאי שהוציאו וזה עבירה, ממלאכת ששבת

החמה במדרש165)מותר. ששקעה "כיון מובא:
החושך  התחיל הראשון), אדם (לבריאת במוצאיֿשבת
הקב"ה? עשה מה . . . הראשון אדם ונתיירא ובא, ממשמש

ובירך  אור, מהן ויצא לזה זה והקישן רעפים שני לו זימן -
וכעין  יב). פרשה רבה (בראשית האש" מאורי בורא עליה

נד. פסחים במס' יום 166)זה מערב דלוק שהיה
שם). (פסחים, ושבת אחר:167)הכיפורים בנוסח

התימנים). (כת"י "מעבודה"

.ÁÎ·BË ÌBÈ168˙aL ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL169¯ÓB‡ , ∆»ƒ¿¿∆¿««»≈
,CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a««¿»»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆
ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e ,ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·e≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
¯„qL ;˙aL È‡ˆBÓa ¯ÓB‡L C¯„k - ‰NÚn‰««¬∆¿∆∆∆≈¿»≈«»∆≈∆
ÏÚ ‡Ï C¯·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰BÓ ‡e‰ ˙BÏc·‰‰««¿»∆¿≈»ƒ¿»≈…«

ÌÈÓNa‰170ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÎÂ .¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ «¿»ƒ¿…««≈¿≈≈»ƒ¿»≈«
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰«¿»ƒ¿»≈«ƒƒ

ב.168) כו, בשבת 169)חולין חל יוםֿטוב מוצאי שאם
יח). הלכה (למעלה מבדילים איסור,170)- בזה אין אבל

הבשמים. על ומברך נהנה רוצה ואם

.ËÎ?˙aL È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ¿»»¿»¿ƒ««¿»ƒ¿»≈«»
˙·‡Bc LÙp‰L ÈtÓ171ÔÈÁnNÓ ,˙aL ˙‡ÈˆÈÏ ƒ¿≈∆«∆∆∆∆ƒƒ««»¿«¿ƒ

.·BË ÁÈ¯a d˙B‡ ÔÈ·MÈÓe d˙B‡»¿«¿ƒ»¿≈«

יתירה 171) נשמה לקיש, בן שמעון רבי "אמר א: טז, ביצה
שבת  ולמוצאי שבת, ערב באדם הקדושֿברוךֿהוא נותן

ממנו". אותה נוטלין



meil '` wxt m"anx ixeriyoeygxn a"kÎf"h -g"ryz

ה'תשע"ח  מרחשון ט"ז א' יום

miakFM zcFar zFkld¦§£©¨¦
dicaFr zFTge

-rcndxtqmiakekzcearzekld
§ª§¤¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בירושלים 1) נוהגים הנידחת עיר דיני אין הנידחת; עיר דיני

מקלט. וערי

.‡ÈÁÈcÓ2ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ¯ÈÚ3, «ƒ≈ƒƒƒ¿»≈¬≈≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡4eÁÈc‰ ‡l‡ , ««ƒ∆…»¿¬«»ƒ∆»ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡Â .d˙B‡ e„·ÚL „Ú Ì¯ÈÚ È·LBÈ ˙‡∆¿≈ƒ»«∆»¿»¿«¿≈»ƒ
ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰ ÔÈÁcn‰5˙„B·Ú e„·ÚL ,‡e‰Â . «À»ƒ∆¡»ƒ¿«ƒ¿∆»¿¬«
‰eÏawL B‡ ,ÌÈ·ÎBk6‰¯‰Ê‡Â .dBÏ‡a Ì‰ÈÏÚ »ƒ∆ƒ¿»¬≈∆∆¡«¿«¿»»

ÔÈpÓ ÁÈcnÏ7"EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?8. ««ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ»««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilwqp el` ixd ,l`xyin xir igicn"

את  תכה ("הכה בחרב הוא הנידחת עיר ליושבי מיתה דין
העיר  בני רוב הודחו ואם חרב"), לפי ההיא העיר יושבי

והפכה  היחידים של מציאותם שפקעה מצד כולם, נהרגין
בסייף, כולם ודין עבודה־זרה, שעבר ציבור של למציאות
של  ציבור שהם מצד אינו המדיחים של המיתה חיוב אבל
אין  ולכן ואחד, אחד כל על פרטי חיוב אלא הנידחת עיר

נסקלין. אלא בסייף דינם
(21 dxrd 109 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

"עיר 2) בפרשת כמפורש לעבודהֿזרה, יושביה את שהדיחו
יגֿיט). יג, (דברים פי 3)הנידחת" על אף פט:) (סנהדרין

מ"גזירה  חכמינו למדוה בפירוש, סקילה בהם נאמרה שלא
ונאמר  עירם", יושבי את "וידיחו במדיח: כאן נאמר שווה":
מסית  מה - יא) יג, (דברים להדיחך" ביקש "כי במסית: שם
אף  (שם), ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו שנאמר בסקילה,
 ֿ לעבודה היחיד את מדיח כשהוא - מסית בסקילה. מדיח
רובה  או העיר כל הרבים; את מדיח כשהוא - מדיח זרה;

נתחייבו 4)ככולה. הרי - עבדוה שאם עצמם; המדיחים
הדיחו. כשלא ואפילו עבודה, משום בחרב,5)סקילה

(שם, חרב לפי ההיא העיר אתֿיושבי תכה הכה  ככתוב:
סקילה, ביתֿדין: מיתות מארבע אחת "הרג", - וזוהי טז),
(עמוד  המצוות במניין למעלה שנתבארו וחנק, הרג שריפה,

(פרק 6)פט). לעיל כמבואר עדיין, עבדוה כשלא אפילו
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כגון  בעלמא, באמירה באֿלוה קיבלה שאם ד), הלכה ג,
וישתחוו  שנאמר: חייב, - עבדה ולא אתה"! "אֿלי שאמר:
ח), לב, (שמות וגו' אלוקיך אלה ויאמרו: לו ויזבחו לו
זביחה  על כמו אמירה על וחייב לזביחה אמירה  מקיש

ס:). שלא 7)(סנהדרין והזהירה התורה אסרה היכן
(יומא  הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש לא שהרי להדיח?

סג:).8)פא.). (סנהדרין

.·eÈ‰iL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ¯ÈÚ‰ ÔÈ‡≈»ƒ«¬≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿
dÎBzÓ ‰ÈÁÈcÓ9Ë·M‰ B˙B‡Óe10:¯Ó‡pL , «ƒ∆»ƒ»≈«≈∆∆∆¡«

Ea¯wÓ"11eÈ‰iL „ÚÂ ;"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ƒƒ¿∆««ƒ∆¿≈ƒ»¿«∆ƒ¿
ÌÈL ‰ÈÁÈcÓ12e‡ˆÈ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL ÏÚ ¯˙È B‡ «ƒ∆»¿«ƒ»≈«¿«ƒ∆∆¡«»¿

ÌÈL‡13"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ,ÏÚiÏ· Èa14„ÚÂ ; ¬»ƒ¿≈¿ƒ««««ƒ∆¿≈ƒ»¿«
da¯ eÁÈciL15„ÚÂ ‰‡nÓ ÔÈÁcn‰ eÈ‰ÈÂ ,16ÏL Ba¯ ∆«ƒÀ»¿ƒ¿«À»ƒƒ≈»¿«À∆

Ë·L ÏL Ba¯ Ác‰ Ì‡ Ï·‡ .Ë·L17Ì˙B‡ ÔÈc , ≈∆¬»ƒÀ«À∆≈∆»ƒ»
ÌÈ„ÈÁÈk18ÔË˜ ¯Ùk ‡Ï - "¯ÈÚ‰ È·LÈ" :¯Ó‡pL , ƒƒƒ∆∆¡«¿≈»ƒ…¿»»»

ÏB„b E¯Î ‡ÏÂ19ÔË˜ ¯Ùk - ‰‡nÓ ˙BÁt ÏÎÂ ;20, ¿…¿»»¿»»ƒ≈»¿»»»
ÌÈL ‰eÁÈc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÏB„b E¯Î - Ë·L ÏL Ba¯Â21 ¿À∆≈∆¿»»¿≈ƒƒƒ»»ƒ
dËeÚÓ Ác‰L B‡ ,„ÈÁÈ dÁÈc‰L B‡ ,ÌÈpË˜ B‡22, ¿«ƒ∆ƒƒ»»ƒ∆À«ƒ»
dl ‰ˆeÁÓ ‰ÈÁÈcÓ eÈ‰L B‡ ,Ô‰ÈÏ‡Ó eÁc‰L B‡23 ∆À¿≈¬≈∆∆»«ƒ∆»ƒ»»

Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc da ÔÈc ÔÈ‡ -≈»ƒ»ƒƒ«ƒ««∆»¬≈≈
ÈÓ Ïk ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·ÚL ÌÈ„ÈÁÈkƒƒƒ∆»¿¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒ

ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ¯‡Lk ,Ô‰ÈL¯BÈÏ ÔBÓÓe ,¯·ÚL24. ∆»«»»¿¿≈∆ƒ¿»¬≈≈ƒ

העיר.9) שיהיו 10)מאותה אפשר איך תאמר: ושמא
נתחלקו  הערים הלא שבט, מאותו ולא עיר מאותה
בחלקה  נכנסת אחד שבט של שעיר ייתכן - לשבטים?
אחד  לשבט העיר של שרובה באופן אחר, שבט של בתחומו

קיא:). (סנהדרין השני לשבט שבטך 11)ומיעוטה מקרב
אוקספורד.12)ומתוכו. נוסח פי אנשים 13)על ואין

משניים. (שם).14)פחות אחרת עיר יושבי ולא
רובה 15) וזהו - העיר של ישובה משמע: - עירם" "יושבי

שם). והולך.16)(רש"י, מפרש שהוא כמו בכלל, עד ולא
בו.17) נאחזו השבט אנשי שרוב גדול, שעבדו 18)כרך

חמורה  מיתה אמנם שהיא בסקילה, שמיתתם עבודהֿזרה
וממונם  ניצולים וטפם נשיהם - זאת לעומת חרב, ממיתת

לקמן. כמבואר ליורשיהם, וניתן טו:).19)פלט, (סנהדרין
המתחיל:20) דבור בתוספות (שם, מצאו לזה רמז

מאה  תשאיר אלף היוצאת העיר שנאמר: ממה "מעשרה")
ג). ה' ולא 21)(עמוס - אנשים אנשים", "יצאו שנאמר:

אחד  איש ולא - אנשים קטנים; ולא - אנשים נשים;
קיא:). העיר.22)(סנהדרין עיר 23)של אותה מתוך לא

שבט. אותו מקרב (סנהדרין 24)ולא ליורשים שנכסיהם
מח:).

.‚„Á‡ ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒƒ«ƒ««∆»¿≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ25B‡ ‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙‡ ˙‡ˆB‰Â" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈»∆»ƒ«

Ï‡ ‰f‰ Ú¯‰ ¯·c‰ ˙‡ eNÚ ¯L‡ ‡Â‰‰ ‰M‡‰ ˙‡∆»ƒ»«ƒ¬∆»∆«»»»««∆∆
¯ÚL Ïk ÏL ÔÈcŒ˙È·a ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„ÈÁÈ - "EÈ¯ÚL26 ¿»∆¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈ƒ∆»««
ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ÔÈ‚¯‰ ÌÈa¯Ó‰ ÔÈ‡Â ,¯ÚLÂ27. »««¿≈«¿Àƒ∆¡»ƒ∆»¿≈ƒ«»

הגזית 25) בלשכת בירושלים הנמצא הגדול ביתֿהדין הוא

ב.). (סנהדרין גדולה סנהדרי ונקרא: הוא 26)שבמקדש,
(שם). קטנה סנהדרי הנקרא: ושלושה, עשרים של ביתֿדין

טז.).27) (שם

.„,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ˙Á‡ ÔÈ‡≈««≈»≈ƒ¿»«¬≈ƒ«ƒ««
EÈ¯Ú ˙Á‡a]" :¯Ó‡pL28‡ÏÂ ."(EÈ¯ÚL „Á‡a) [ ∆∆¡«¿««»∆¿««¿»∆¿…

 ‡lL ÈÙÏ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ÌÈÏLe¯È‰˜lÁ˙ ¿»«ƒ«¬≈ƒ«ƒ««¿ƒ∆…ƒ¿«¿»
ÌÈË·LÏ29¯Ùqa ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .30È„k , ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ«ƒ«««¿»¿≈

Œı¯‡ ˙‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿¿≈»ƒ¿«¬ƒ∆∆∆
Ï‡¯NÈ31„Á‡ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡Â .32˙B¯ÈÚ LÏL ‰NBÚ ƒ¿»≈¿≈≈ƒ∆»∆»¬»

BÊ „ˆa BÊ ˙BÁcp‰33,˙B˜Á¯Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»¿«¬»ƒ»¿À»
‰NBÚ34. ∆

ואינן 28) מחלקם השבטים שהפרישון המקלט" ל"ערי פרט
והראב"ד  "עריך". בהן: שנקרא לבעליהן עוד מיוחדות
נאמר  ולא זה? לו מאין ידעתי "לא ואומר: רבינו על משיג
מפרשי  העירו כבר אולם ירושלים". על אלא בגמרא
ב"ילקוט", והובא זוטא" ב"ספרי נמצא זה שדין הרמב"ם,
- "תהיינה יג), לה, (במדבר לכם תהיינה מקלט ערי מסעי:
ולא  הנידחת" "עיר דין בהן יעשו שלא יהיו; בהווייתן
מ"באחת  זו הלכה הוציא ורבינו אבן). (טורי לעולם תחרבנה

קוראים 29)עריך". אנו ואין ישראל לכלל נחלה שהיא
פב:). קמא (בבא עריך" "באחת על 30)בה היושבת עיר

העמים. ארץ קוראה 31)גבול הפירצה תהא שלא
טז:). סנהדרין ("המאירי", שניים,32)לאויבים אבל

ומשמש  נתמנה אחר וביתֿדין הראשון כשמת כלומר:
עושה. - קרחה;33)תחתיו משום - הארץ בפנים אפילו

היישוב  בתוך קרחת מהווה נחרבות ערים שלוש של שטח
חורבן. של (כסף 34)ורושם כך כל ניכרת הקרחה שאין

שיבוש. זה "כל ואומר: משיג הראב"ד אין ÌÏÂÚÏמשנה).
ולא  אחד בביתֿדין לא נידחות: ערים שלוש עושים
יהודה  אלא - מרוחקות ולא אחד במקום לא בשלוש;
כליו  נושאי והמפרשים נבדלות. ארצות כשתי שהן וגליל",
משנה). כסף עוז", ("מגדל עיין זאת. מסבירים הרמב"ם של

.‰‰ÈÁÈcÓ ‰eÁÈciL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ«ƒ«««∆«ƒ»«ƒ∆»
ÌÈa¯ ÔBLÏa35„·ÚÂ CÏ :Ô‰Ï e¯Ó‡ÈÂ ,36CÏ B‡ ! ƒ¿«ƒ¿…¿»∆≈≈¿«¬…≈≈

ÁaÊe37CÏ B‡ .Cqe CÏ B‡ !¯ÈË˜Â CÏ B‡ ! ¿«≈«≈≈¿«¿ƒ≈≈¿«≈≈≈
,ÌÈÚÓBL Ì‰Â !dBÏ‡a Ïa˜e CÏ B‡ !‰ÂÁzLÂ¿ƒ¿«¬∆≈≈¿«≈∆¡«¿≈¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙Á‡· B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d˙B‡ e„·ÚÂ¿»¿»∆∆¬»»¿««≈«¿«

‰eÏawL B‡ ,˙B„B·Ú38‡lL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ .dBÏ‡a ¬∆ƒ¿»∆¡«ƒ«ƒ««∆…
el‡‰ ÌÈ‡z‰ Ïk ‰ÈÁÈcÓ·e d· eÓi˜˙39C‡È‰ , ƒ¿«¿»¿«ƒ∆»»«¿»ƒ»≈≈«

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈ¯˙Ó ?Ì‰Ï ÌÈNBÚƒ»∆«¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»¿∆»≈∆
ÌÈ„ÈÁÈk Ì˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL∆»«¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒƒƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,e„·ÚL40. ∆»¿»»¿¿≈∆

אתה 35) מכאן - ונעבדה" "נלכה שנאמר: סז.). (סנהדרין
מדיחיה  שידיחוה עד הנידחת עיר נעשית שאינה למד
הופמן). הוצאת תנאים", ("מדרש רבים בלשון

היא 36) - עבודה וסתם אמר. כלל ובדרך עבודהֿזרה,
בכך. שדרכה העבודה.37)עבודה מין את שפירט או

"נלך  עד מכאן המנויים העבודה מיני ארבעה ואלה
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הבחירה, בבית ישראל לאלוקי בהם עובדים היו ונשתחווה"
למעלה  כמבואר בכך, דרכה שאין פי על אף עליהם וחייבים

כ). הלכה ג, כל 38)(פרק אבל בפועל, כעבודה זה שגם
המדיחים  אין - ממש בפועל עבדו לא שהמודחים עוד
שמשמעו  עירם", יושבי את "וידיחו שנאמר: מפני נסקלים,
"כי  אצלו: שכתוב במסית, כן לא בפועל; כבר שהדיחום -
שרצה  רצונו גילוי רק שדי - שמשמעו להדיחך", ביקש
ולא  ניסת לא שהמוסת פי על ואף נתחייב, וכבר להדיח
המלך"). "עבודת לפי הנ"ל, תנאים (מדרש כלום עשה

כאן 39) עד ושנמנו הנידחת עיר לעשות כדי הדרושים
(מיתה 40)בפרקנו. בסקילה "שהיחידים קיא:) (סנהדרין

קלה) (מיתה בסייף והמרובים פלט; ממונם לפיכך - חמורה)
אבד". ממונם ולפיכך -

.Â‰Èe‡¯ ‰È‰zL ÔÓÊa ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc C‡È‰Â¿≈«ƒƒ«ƒ««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿»
ÔÈÁÏBL ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ?˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙BNÚ‰Ï¿≈»ƒ«ƒ««≈ƒ«»¿ƒ
‰¯e¯· ‰È‡¯a eÚ„iL „Ú ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â41 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆≈¿ƒ¿»»¿»

˙„B·ÚÏ e¯ÊÁÂ da¯ B‡ ¯ÈÚ‰ Ïk ‰Ác‰L∆À¿»»»ƒÀ»¿»¿«¬«
È„ÈÓÏz ÈL Ì‰Ï ÌÈÁÏBL CkŒ¯Á‡ .ÌÈ·ÎBk»ƒ««»¿ƒ»∆¿≈«¿ƒ≈

Ì¯ÈÊÁ‰Ïe Ì¯È‰Ê‰Ï ÌÈÓÎÁ42eNÚÂ e¯ÊÁ Ì‡ . ¬»ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ»¿¿»
·ËeÓ - ‰·eL˙43ÔÈcŒ˙Èa - ÔzÏe‡· e„ÓÚÈ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««¿¿ƒ«¿»≈ƒ

ÔÈ¯ˆ Ô‰Â .‡·vÏ Ô‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÈeˆÓ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈«¬¬≈∆«»»¿≈»ƒ
.¯ÈÚ‰ Ú˜azL „Ú ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈÎ¯BÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿¿ƒƒ»∆ƒ¿»»«∆ƒ»«»ƒ

ÔÈa¯Ó „iÓ ,Ú˜azLk44ÌÈ„Â ÔÈÈ„ŒÈza Ì‰Ï ¿∆ƒ»«ƒ»«¿ƒ»∆»≈ƒƒ¿»ƒ
„·ÚL ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e‡aL ÈÓ Ïk .Ì˙B‡»»ƒ∆»»»¿≈≈ƒ∆»«
ÔÈLÈ¯ÙÓ ,B˙B‡ e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú45 ¬«»ƒ««∆ƒ¿«¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒ - dËeÚÓ ÌÈ„·BÚ‰ ÏÎ e‡ˆÓ .B˙B‡ƒ¿¿»»¿ƒƒ»¿ƒ
Ô˙B‡46ÔÈÏÚÓ - da¯ e‡ˆÓ .ÏBv ¯ÈÚ‰ ¯‡Le , »¿»»ƒƒƒ¿¿À»«¬ƒ

ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·Ï Ô˙B‡47,ÌÈc ÌL ÔÈ¯ÓB‚Â »¿≈ƒ«»¿¿ƒ»ƒ»
Ïk ˙‡ ÔÈkÓe .ÛÈÒa e„·ÚL el‡ Ïk ÔÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ»≈∆»¿¿«ƒ«ƒ∆»

ÌÈLÂ ÛË ,·¯Á ÈÙÏ da ¯L‡ Ì„‡ LÙ48Ì‡ , ∆∆»»¬∆»¿ƒ∆∆«¿»ƒƒ
ÌÈ„·BÚ‰ e‡ˆÓ Ì‡Â .dlk ‰Ác‰ÌÈkÓ - da¯ À¿»À»¿ƒƒ¿¿»¿ƒÀ»«ƒ

.·¯Á ÈÙÏ ÌÈ„·BÚ ÏL ÌÈLÂ Ûh‰ Ïk ˙‡ÔÈ·e ∆»««¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ»∆≈
˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ,da¯ ‰Ác‰L ÔÈa ,dlÎ ‰Ác‰L∆À¿»À»≈∆À¿»À»¿ƒ∆

‰ÈÁÈcÓ49dÏÏL Ïk ÔÈˆa˜Óe ,50CBz Ï‡51.d·BÁ¯ «ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»»∆¿»
d·BÁ¯ ‰È‰ .·BÁ¯ dÏ ÔÈNBÚ - ·BÁ¯ dÏ ÔÈ‡≈»¿ƒ»¿»»¿»
ÒkiL „Ú epnÓ ıeÁ ‰ÓBÁ ÔÈBa - dl ‰ˆeÁ»»ƒ»ƒ∆«∆ƒ»≈

CBz Ï‡" :¯Ó‡pL ,dÎB˙Ï52Ïk ÔÈ‚¯B‰Â ."d·Á¯ ¿»∆∆¡«∆¿…»¿¿ƒ»
da ¯L‡ ‰iÁ LÙ53ÌÚ dÏÏL Ïk ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ , ∆∆«»¬∆»¿¿ƒ∆»¿»»ƒ

d˙Ù¯Ne .L‡a ‰È„n‰54:¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - «¿ƒ»»≈¿≈»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
k ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ L‡· zÙ¯NÂ"."dÏÏL Ï ¿»«¿»»≈∆»ƒ¿∆»¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

."ahen - daeyz eyre exfg m`"

התראה  לאחר מועלת תשובה אין "שהרי בראב"ד הקשה
בית־דין  במיתת מועילה תשובה שאין וכידוע ומעשה",
לדיין  לו אין שהרי שמים, בידי מיתות בחייבי רק אלא

רואות. שעיניו מה אלא

עשו  ש"אם הרמב"ם שכתב שמה הרוגוצ'ובי, ומתרץ
עיר  יושבי של דין להם שאין לעניין הוא מוטב" - תשובה
נהרגין  בה אשר חיה נפש וכל וטפם נשיהם שגם הנידחת,
חייבים  עדיין אבל בה, אשר הצדיקים נכסי כולל עמם,

עבודה־זרה. שעבדו אלה כל סקילה
הנדחת  עיר מגדר להוציאם - זה עניין גם כי קשה, ועדיין
לדיין  לו אין כי לבית־דין נמסר לא תשובה , שעשו בגלל -

ללב. המסור עניין היא ותשובה רואות, שעיניו מה אלא
בית־דין  מיתת חיובי שני האדם על יש שאם קשה, ובפרט
שבתחילה  יוצא כאן ואילו שביניהם, בקשה שחייב הוא
נהרגים  ועתה עמם, נהרגים וטפם נשיהם שגם הדין היה

הם. רק
שמה  מסדום, זה דין הגמרא שלומדת מה להבין, צריך וגם
אם  היינו וגו" הכצעקתה.. ואראה נא "ארדה הקב"ה שאמר
מתן  מלפני דין למדים שאין הוא הכלל והלא תשובה, עשו

מסדום. ללומדו אפשר והיאך תורה,
עבדו  הנידחת עיר של יושביה שרוב ברגע לומר: ויש
היחיד, מציאות ואחד אחד מכל הופקעה עבודה־זרה,
ולכן  הנידחת", "עיר של אחת למציאות כולם והפכו
להפקיע  הוא תשובה שמועילה ומה מיתה. כולם חייבים
תשובה  שעשו ומרגע הנידחת, עיר גדר את בחזרה ממנה

יחיד. של ב"מעמד" לעצמו ואחד אחד כל נידון
מעיר  זה דין ללמוד אפשר מדוע גם יובן ועל־פי־זה
על  לימוד אלא בדין, חידוש לא הוא הלימוד כי הנידחת,
על  ולימוד ציבור, של אחרת מציאות היא שעיר כך

תורה. מתן מלפני גם ללמוד אפשר מציאות
(106 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

קיא:)41) (סנהדרין "המאירי" כדעת והתראה, בעדים
רבינו. בספר 42)בדברי אולי - אלה רבינו לדברי המקור

אלעזר  בן פינחס את ישראל בני ששלחו כב), פרק (יהושע,
גד  ובני ראובן בני את להזהיר עימו אנשים ועשרה הכהן
למוטב  ולהחזירם לעבודהֿזרה מזבח שבנו בהם שחשדו

משנה). מצינו 43)(סדר איפה משיג: והראב"ד
רבינו  כוונת אכן - ומעשה? התראה אחר מועילה שהתשובה
אלא  - הנידחת כעיר אז נידונים שאינם "מוטב": באמרו:
(עבודת  פלט וממונם ניצולים וטפם שנשיהם כיחידים

וייגמר 44)המלך). אחד ביום כולם עדות שתתקבל כדי
אלה  אז מעטים, יהיו כשבתיֿהדין אבל אחד; ביום דינם
עד  הפועל אל משפטם להוציא יוכלו לא דינם נגמר שכבר
ונמצא  - לא או רובה הודח אם לדעת כולם מספר שיקבלו
שם). וברש"י, קיב. (סנהדרין הדין את שמענים

אם 45) כולם: מספר שידעו עד הסוהר בבית אותו וחובשים
לא. אם הם, עיר של שעבדו 46)רובה יחידים כדין

הנידחת 47)עבודהֿזרה. עיר דנים "שאין שבירושלים,
שבירושלים". הגדול בביתֿהדין ה"מגדל 48)אלא וכותב

העניש  למה עליו: מטוליטולה הרמ"ה תמה "וכבר עוז":
על  השיבו לוניל וחכמי חיוב"? בני שאינם והקטנים הנשים
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העיר" את תכה "הכה ראה): (ספרי, גירסתם לפי בראיות זה
שהמלה  הטפלים"; את מקיימים "אין חכמים: אמרו מכאן -
מעדת  אנו לומדים - ונשים הקטנים. את לרבות באה "את"
שהנשים  יאֿיב). כא, (שופטים גלעד יבש ומלחמת קורח
חומר  את מנמק עוז" וה"מגדל האנשים. בעוון הומתו
עליהם  ולאיים הגדולים לרדות "כדי הנידחת: בעיר העונש
ישמעו  למען בבחינת: עליהם", החביבים אלה של בהריגתם

יוסיפו ולא א,וייראון חלק (מורהֿנבוכים אומר ורבינו וגו'.
אין  - בנים" על אבות עוון "פוקד בתורה: שכתוב "מה נד):
בעיר  שציווה כמו בלבד... עבודהֿזרה בעוון אלא זה
את  למחות זה כל בה". אשר כל ואת אותה "החרם הנידחת:
חיים  רבי הגאון ודעת גדול". להפסד המביא ההוא הרושם
בכוונת  שאין המלך") ב"עבודת (הובאה ז"ל סולובייצ'יק
הן  צדקניות הרי ייהרגו, חטאו שלא שנשים לומר, הרמב"ם
כמבואר  נהרגים", אינם הנידחת עיר שבתוך ו"צדיקים
ושלא  ידובר הן אף שחטאו בנשים אלא - קיב.) (סנהדרין
- שדיים ביונקי ולא - הם אף שעבדו בקטנים וכן בהן. התרו
הנידחת  עיר אנשי "קטני התוספתא: מלשון משמע שכן

‰ÓÈÚ ÂÁ„Â‰˘ שבכל פי על אף הוא: והחידוש נהרגים". -
גזירת  - הנידחת בעיר אבל עונשין, בני הקטנים אין העבירות
יג, (דברים התורה על בפירושו הרמב"ן כן כמו היא. הכתוב
לרבות  - בה" אשר כל "ואת ה"ספרי": דרשת מביא טז)
שבנשים  משמע מדבריו האנשים. אחר הנגררות הנשים
י"ד  פרק דסנהדרין בתוספתא כי להעיר וכדאי ידובר. שחטאו
נכתבה  ולא להיות עתידה ולא הייתה לא הנידחת "עיר אמרו:
ט"ו  (הלכה לקמן עיין שכר"! וקבל דרוש לומר: אלא

מדיחיה 49)בביאורנו). אין - רובה הודחה לא אם אבל
ולא  הואיל והטעם: מיעוטה. שהודח פי על אף נסקלים,
אינם  - ככולם רובם או כולם, להדיח מחשבתם נתקיימה

משנה). (כסף מיתה גדולה 51)רכושה.50)חייבים כיכר
העיר. אנשי לאסיפת קיא:).52)ומיוחדת (סנהדרין

י,53) פרק סנהדרין (ירושלמי, הוא: רבינו לדברי המקור
דגים" ושל עופות, ושל חיה, של ביברין שם "היו ו). הלכה
ואת  (67 עמוד תנאים" (ב"מדרש שהובאה ובמכילתא וכו'.
את  "ושרפת שנאמר: לפי - נאמר? למה - חרב" לפי בהמתה
דבר  ובין חיים רוח בו שיש דבר בין אני שומע שללה", כל
"בהמתה  לומר: תלמוד - בשריפה הכול חיים, רוח בו שאין
על  ללמד ויצתה הייתה, "שללה" בכלל "בהמתה" חרב". לפי
ואינה  חיים רוח בה שיש מיוחדת בהמה מה כולו: הכלל

רו  בו שיש דבר כל אף - בסייף אלא יהא נידונית לא חיים ח
בסייף. אלא ושריפתם.54)נידון קושטא: בדפוס

.Ê¯ÈÚ‰ È·LBÈ ¯‡L Ì‰Â ,dÎB˙aL ÌÈ˜Ècv‰ ÈÒÎƒ¿≈««ƒƒ∆¿»¿≈¿»¿≈»ƒ
ÏÈ‡B‰ dÏÏL ÏÏÎa ÔÈÙ¯N - da¯ ÌÚ eÁc‰ ‡lL∆…À¿ƒÀ»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»»ƒ

ÌL e·LÈÂ55ŒÏÎa ‰pnÓ ‰‰p‰ ÏÎÂ .„·‡ ÔBÓÓ , ¿»¿»»»»»¿»«∆¡∆ƒ∆»¿»
‡e‰L56˙Á‡ ‰˜BÏ ,57E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆∆««∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿

‰Óe‡Ó58."Ì¯Á‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈∆

(לצדיקים)55) להם גרם מי שמעון: רבי אמר קיב.) (סנהדרין
אבד. ממונם לפיכך ממונם. - בתוכה? אפילו 56)שידורו

צ.). (שבת כמבואר מכשיעור, הנהנה 57)פחות כאותו לא
"ולא  - משום שתיים: שלוקה ומתקרובתה מעבודתֿכוכבים

מאומה", בידך ידבק "ולא - ומשום ביתך", אל תועבה תביא
- משום אחת: לוקה אלא - ב) הלכה ז, (פרק לקמן כמבואר
אסור  בעבודהֿזרה שאסור דבר שכל פי על אף ידבק", "ולא
יד). פרק דסנהדרין, (בתוספתא כמבואר הנידחת, בעיר גם
המלה: חסרה רוקח" וב"מעשה שונצינה, קושטא, בדפוס
כד). לאֿתעשה, המצוות" ("ספר והשווה "אחת".

שהוא.58) כל משמעו:

.ÁeÓÊe‰L ˙Ácp‰ ¯ÈÚÂ59˜ÈÊÁn‰ Ïk - ‰È„Ú ¿ƒ«ƒ««∆¿≈∆»»««¬ƒ
‰ÎÊ ‰ÈÒÎa60enÊe‰ È¯‰L ,Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,61. ƒ¿»∆»»»À»≈»∆¬≈«

BBÓÓ ¯È˜Ù‰ ¯·k „Á‡Â „Á‡ ÏkL ?d· ‰ÎÊ ‰nÏÂ¿»»»»»∆»∆»¿∆»¿»ƒ¿ƒ»
BÈc ¯Ó‚pL ‰ÚMÓ62ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ˙È· dÈ‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿≈¿»¿»

."„BÚ ‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ d˙B‡ ‰Ba‰«∆»∆∆∆¡«…ƒ»∆
‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb d˙BNÚÏ ¯zÓeÀ»«¬»««¿≈ƒ∆∆¡«…ƒ»∆

‰È„Ó ‰a˙ ‡Ï - "„BÚ63‰˙È‰L BÓk64. …ƒ»∆¿ƒ»¿∆»¿»

עדי 59) כי להיחרב, דינה שנגמר לאחר שנתברר, שנתבדו.
לא  אליו מכוונת שעדותם היום באותו וכי בה, העידו שקר

אחר. במקום אלא מקום, באותו כלל מן 60)היו כזוכה
ונתבטל.61)ההפקר. הותר כבר פי 62)והחרם על שאף

אבל  חטא, לא שהוא בעצמו ידע הנידונים מן אחד שכל
יישרף  רכושו גם ואז אחרים חטאו אולי יודע? מי חשב:
שבתוכה  הצדיקים נכסי גם שהרי - הנשרף השלל בתוך
(כריתות  אותם והפקיר מנכסיו התייאש ולפיכך - נשרפים

ערב.63)כד.). בלשון נעשית 64)עיר אבל בתים, בבניין
קיא:). (סנהדרין ופרדסים גנות היא

.Ë‡¯iL65¯ÈÚa ‰¯·Ú Ì‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰ «»»»∆∆ƒ»¿»ƒ»¿»»ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰˙‰L Ì‡ - dnÚ ‰Ác‰Â ˙Ácp‰«ƒ««¿À¿»ƒ»ƒ»¬»»¿ƒ

„·‡ ÌBÓÓe ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰66Ô‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»ƒ¿«ƒ»»»«¿ƒ»≈
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,‰ÏÈ˜Òa67. ƒ¿ƒ»»»¿¿≈∆

ישמעאלים 65) אורחת והנה דרך. עוברי חבורת אורחה:
(הערוך). ערבאי שיירת אונקלוס: מתרגם כה) לז, (בראשית

העיר",66) "יושבי נקראים: אינם יום משלושים ופחות
קיב.), (סנהדרין העיר" יושבי את תכה "הכה אמרה: והתורה
מצילה  ש"השיירה שנינו קיא:), (שם שבמשנה להעיר וראוי
העיר  יושבי רוב חטא שאם כלומר: הנידחת", עיר אנשי את
רוב  אותו ועושה חטא שלא המיעוט את משלימה והשיירה
נידונים  והחוטאים נחרבת העיר אין אזי - צדיקים של

כיחידים.67)כיחידים.

.È‰È„Ó ÈL‡ ÈÒÎ68dÎB˙a ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L ˙¯Á‡69 ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»«∆∆∆»À¿»ƒ¿»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -70ÔÈÙ¯N ÔÈ‡ ,71, ««ƒ∆ƒ¿¬≈∆«¬»≈ƒ¿»ƒ

Ô‰ÈÏÚ·Ï e¯ÊÁÈ ‡l‡72‡ÏÂ ,"dÏÏL" :¯Ó‡pL , ∆»««¿¿«¿≈∆∆∆¡«¿»»¿…
ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L eÁc‰L ÌÈÚL¯‰ ÈÒÎ .dz¯·Á ÏÏL¿«¬∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ∆À¿∆»À¿»ƒ

dnÚ eˆa˜ Ì‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa73;dÏÏÎa ÔÈÙ¯N , ƒ¿ƒ»«∆∆ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»»
Ì˙B‡ ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â74e˙pÈ ‡l‡ , ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»ƒ»¿

.Ì‰ÈL¯BÈÏ¿¿≈∆

אחרת.68) פיקדון.69)עיר או 70)בתורת יאבדו שאם
הפיקדון. דמי לשלם עליהם שלל 71)ייגנבו, עם יחד

אחריות 72)העיר. עליהם קיבלו כשלא שכן ומכל
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קיב.). העיר 73)(סנהדרין אל ולהכניסם לקבצם שהספיקו
השלל. שריפת האומר:74)לפני (שם) חסדא רב כדברי

אלה  ו"בנקבצים": שם מפרש ורש"י לתוכה". "ובנקבצים
אם  אבל עימה; נשרפים - בתוכה מקובצים פעם שהיו נכסים
זה  אין בירושה, להם שנפלו כגון: בתוכה, היו לא מעולם

אותם. מאבדים ואין שללה בכלל

.‡È¯ÈÚ ÏL dÈˆÁÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL dÈˆÁ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»∆ƒ«ƒ««¿∆¿»∆ƒ
˙¯Á‡75‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÎB˙· ‰˙È‰L ,76‰qÚÂ . «∆∆∆»¿»¿»¬≈¬»¿ƒ»

ÔÎ ‡È‰L77d˜lÁÏ ¯LÙ‡L ÈÙÏ ,˙¯zÓ ,78. ∆ƒ≈À∆∆¿ƒ∆∆¿»¿«¿»

בעיר 75) יושב והשני הודח שאחד שותפים שני של בהמה
לחלוקה;76)אחרת. עומדת אינה בחייה שהרי

עיר  של חצייה כי לה, מועילה השחיטה אין - וכשנשחטה
שחיטתה  - וכששחטה לשחיטה, עומדת אינה הנידחת
רש"י). פי על (שם ניתרת אינה שחיטה בחצי ובהמה מיתתה,

הקודמים.77) כאלה שותפים לשני ולפיכך 78)משותפת
ואין  מתחילה היא חלוקה כאילו אותה האסור רואים החלק

השני. החלק עם מעורב

.·È‰ËÁLpL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL ‰Ó‰a79‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ«ƒ««∆ƒ¿¬»¬»
ËÁLpL Ï˜Òp‰ ¯BLk ,‰‡‰a80L‡¯‰ ¯ÚN .81- «¬»»««ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»…

‰‡‰a ¯zÓ - daL ÌÈL ÏL ÔÈa ÌÈL‡ ÏL ÔÈa82; ≈∆¬»ƒ≈∆»ƒ∆»À»«¬»»
˙È¯Î ‰‡t ÏL Ï·‡83dÏÏL ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ , ¬»∆≈»»¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»»

¯eÒ‡Â84. ¿»

להיחרב.79) העיר דין שנגמר דינו 80)אחר שנגמר שור
- ושחטוהו הקדימו ובעליו אדם, שהמית על לסקילה
כב:), (פסחים לו מועילה שחיטתו ואין בהנאה הוא שאסור
לפי  בהמתה "ואת בה: דכתיב הנידחת, עיר בהמת גם כן
שחט. הרוגה בהמה - ושחטה הקדים אם חרב",

עדיין.81) נגזז ולא הדין גמר בעת לראש המחובר
שאינו 82) מי - ושרפת" רחובה תוך אל "תקבוץ שנאמר:

קביצה  תלישה, שמחוסר: זה יצא ושריפה, קביצה אלא חסר
שם). (סנהדרין, זרים 83)ושריפה שערות של גידול

לנוי. קביצה 84)שעושים רק ומחוסר מחובר, שאינו מפני
(שם). ושריפה

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t85:¯Ó‡pL ,ÔÈ¯zÓ ,dÎB˙aL ≈«¿À»ƒ∆¿»À»ƒ∆∆¡«
ıea˜ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ - "zÙ¯NÂ ıa˜z"ƒ¿…¿»«¿»ƒ∆≈¿À»∆»ƒ
‰LÈÏz ÔÈ¯qÁÓ Ô‰L ,ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯Ù e‡ˆÈ ;‰Ù¯Ne¿≈»»¿≈«¿À»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒ»

L‡¯‰ ¯ÚNÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ù¯Ne ıea˜Â86ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»¿«ƒƒ¿«»…¿≈
ÌÈ¯zÓ Ô‰L ,ÔÓˆÚ ˙BÏÈ‡‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ87Ô‰ È¯‰Â , »ƒ«»ƒ»«¿»∆≈À»ƒ«¬≈≈

Ì‰ÈL¯BÈ ÏL88dÎB˙aL ˙BLc˜‰‰ .89ÁaÊÓ ÈL„˜ : ∆¿≈∆«∆¿≈∆¿»»¿≈ƒ¿≈«
e˙eÓÈ90˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ;"‰·ÚBz ÌÈÚL¯ Á·Ê" - »∆«¿»ƒ≈»»¿≈∆∆««ƒ
e„tÈ91Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BN CkŒ¯Á‡Â ,92:¯Ó‡pL , ƒ»¿««»¿ƒ»∆∆¡«

ÌÈÓL ÏÏL ‡ÏÂ ,"dÏÏL"93. ¿»»¿…¿«»»ƒ

שהבאנו 86)לאילן.85) הראש שער של הדין גם כלומר:
אלה  כמו ושרפת" "תקבוץ מתוך הוצאנו הקודמת בהלכה

קיג.).87)(כסףֿמשנה). אחרת,88)(סנהדרין שבעיר
הודחו. שלא שבעיר הצדיקים ליורשיהם מיני 89)או שני

- מזבח קדשי הבית. בדק וקדשי מזבח קדשי הם: הקדש

המזבח  על לעלות שראוייה ותמימה טהורה בהמה
נפדית  ואינה הגוף קדושת היא קדושתה, לקרבן. והקדישוה
דבר, כל - הבית בדק קדשי הוממה. כן אם אלא לעולם,
ואפילו  חיים, רוח בו שאין ובין חיים רוח בו שיש בין
הבית  בדקי לתקן ההקדש לקופת שהקדישום טמאה, בהמה
נמכרים  הם ולפיכך הגוף, קדושת אינה קדושתם וכדומה.

כלומ  וכסף להדיוטות, לחולין, יוצאים הם אותם, פודים ר:
ההקדש. קופת לגזבר נמסר שללה 90)פדיונם עם יחד לא

העיר, של "שללה" ולא הם שמים" "שלל שהרי העיר, של
אפשר, אי המזבח גבי על אותה ולהקריב בסמוך; כמבואר
אלא  - תועבה" רשעים ו"זבח הם, רשעים בעליה שהרי
גדלם  לפי רק מאוד, צר (מקום לכיפה אותם כונסים
והם  נבקעת שכריסם עד שעורים אותם ומאכילים וקומתם)

קיב:). (שם, ביתֿהדין.91)מתים ידי עם 92)על יחד
ובדברים  קדושתם. מהם פקעה שנפדו מאחר כי העיר, שלל
נהרגת, - חיה" "נפש דאילו ידובר, חיים רוח בהם שאין
"לא  שואל: והראב"ד ז). (הלכה למעלה שנתבאר כמו
חל  ולא היה שמים שלל הלא אותם, שורפים למה ידעתי
ב"מדרש  מפורש נמצא רבינו כדברי אולם איסור"? עליו

שם. עיין .68 עמוד מזבח 93)תנאים", קדשי לא ולפיכך
או  להישרף יכולים פדיונם לפני הבית בדק קדשי ולא

העיר. שלל עם יחד להיהרג

.„È¯BÎa‰94¯NÚn‰Â95Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓÈÓz - dÎB˙aL «¿¿««¬≈∆¿»¿ƒƒ¬≈≈
e˙eÓÈÂ ,ÁaÊÓ ÈL„˜96ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚ·e ; »¿≈ƒ¿≈«¿»«¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿«

ÔÈ‚¯‰Â ,dzÓ‰a97eÚÈb‰ Ì‡ - dÎB˙aL ˙BÓe¯z‰ . ¿∆¿»¿∆¡»ƒ«¿∆¿»ƒƒƒ
ÂÈÒÎ Ì‰L ÈtÓ ,e·˜¯È ,Ô‰k „ÈÏ98Ô‰ ÔÈ„Ú Ì‡Â ; ¿«…≈≈»¿ƒ¿≈∆≈¿»»¿ƒ¬«ƒ≈

˙¯Á‡ ‰È„Ó ÏL Ô‰ÎÏ e˙pÈ ,Ï‡¯NÈ „Èa99ÈtÓ , ¿«ƒ¿»≈ƒ»¿¿…≈∆¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
ÓL ÈÒÎ Ô‰LÛeb‰ ˙M„˜ Ô˙M„˜e ,ÌÈ100. ∆≈ƒ¿≈»«ƒ¿À»»¿À««

בהמה.94) בהמה.95)בכור כמבואר 96)מעשר
הקודמת. בהלכה שללה,97)למעלה עם יחד בחרב

כל  בלי לבעליהם ונאכלים ראויים אינם ולמזבח הואיל
קיב:). (סנהדרין והואיל 98)פדיון שמים". "ממון ולא

יהיו  רק יחד, העיר שלל עם ולשרפן לבזותן אין הן וקודש
שיירקבו. עד אחרת.99)מונחות עיר וגם 100)של

שלל  ולפיכך הבית, בדק לקדשי שיש כמו להם אין פדיון
עליהן. חל אינו הנידחת עיר ואיסור הן שמים

.ÂËÈL ¯NÚÓ101ÈL ¯NÚÓ ÛÒÎÂ102L„w‰ŒÈ·˙ÎÂ «¬≈≈ƒ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆
eÊbÈ el‡ È¯‰ ,dÎB˙aL103. ∆¿»¬≈≈ƒ»≈

ללוי,101) הניתן הראשון העישור אחר שמפרישים זה
הקודש. טהרת על שם ולאכלו לירושלים להעלותו

להעלות 102) וקשה רחוקה הדרך הייתה שאם פדיונו, כסף
מעלים  פדיונו כסף ואת אותו, פודים - המעשר פירות את
שם  אותם ואוכלים ומשקה אוכל צרכי בו וקונים לירושלים

שהם 103)בטהרה. מאחר פדיונו וכסף המעשר כי
אינם  קדושתם מפני אלא הם, "ממונם" לבעליהם נאכלים
ומדוע  אותם. גונזים ורק ממונם שאר עם יחד נשרפים
כמו  שיירקבו בגלוי אתם מניחים ולא אותם גונזים
מהם. ליהנות יבואו שמא לתקלה: חוששים כי - בתרומות?
זריזים  ו"כהנים כהנים, בידי המסורות בתרומות כן שאין מה

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



קעט miakek zcear zekld - rcnd xtq - oeygxn f"i 'a mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הדין  והוא טוב). יום תוספות ו, משנה ו, פרק (סנהדרין הם"
של  ההנאה איסור עליהם וחל הם "ממונם" בכתביֿהקודש:
ואינם  אותם מצניעים קדושתם מפני אלא הנידחת, עיר
אינה  זו שהלכה להעיר, וראוי (שם). העיר שלל עם נשרפים
מזוזה  אפילו בה יש עיר כל האומר: אליעזר דרבי אליבא
- "ושרפת" בה: שנאמר הנידחת, עיר נעשית אינה אחת,
בה, שיש האזכרות משום המזוזה את לשרוף אסור והרי
לא  כתביֿהקודש - כך מזוזה ואם ניצולה. העיר כל ולפיכך

העיר! את שמצילים שכן כל

.ÊË‰NBÚ‰ Ïk104·È¯˜Ók ‰Ê È¯‰ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚa ÔÈ„ »»∆ƒ¿ƒ«ƒ««¬≈∆¿«¿ƒ
ÏÈÏÎ ‰ÏBÚ105‡ÏÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÏÈÏk" :¯Ó‡pL , »»ƒ∆∆¡«»ƒ«¡…∆¿…

Û‡ŒÔB¯Á ˜lÒnL ‡l‡ ,„BÚ106:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ ∆»∆¿«≈¬«ƒƒ¿»≈∆∆¡«
‰Î¯a Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe ;"Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ"¿««»≈¬«≈ƒ¬≈∆¿»»

ÌÈÓÁ¯Â107EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL , ¿«¬ƒ∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿
¯‰Â"Ea108. ¿ƒ¿∆

בחורבנה.104) המסייע על 105)כל כולה הנקטרת
אף 106)המזבח. חרון - בעולם שרשעים זמן שכל

מן  אף חרון נסתלק - העולם מן רשעים אבדו בעולם;
קיא:). (סנהדרין (תוספתא,107)העולם שאמרו כמו

עושים  אנו הרי ביתֿדין: יאמרו שמא י"ד): פרק סנהדרין
שנאה  קושרים וקרוביהם אחיהם יהיו ולמחר הנידחת עיר
אותם  ממלא הריני הקדושֿברוךֿהוא: אמר עלינו! בליבם
דין  כלום. עליכם בליבם שאין בליבם, אהבתי ומטיל רחמים
העם  את שמטעים אלה על "שהאכזריות מפני דנתם, אמת
פרק  סנהדרין (הלכות בעולם" הם רחמים - ההבל אחרי

ה). הלכה ערי 108)י"א, את מחריב הריני תאמר: שלא
תנאים"). ("מדרש "והרבך" לומר: תלמוד ישראל,

ה'תשע"ח  מרחשון י"ז ב' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נביא 1) דין למדיח; מסית שבין ההפרש המסית; דיני

ביראתו. גוי השבעת איסור השקר;

.‡˙ÈÒn‰2LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯NiÓ „Á‡3- ‰M‡ ÔÈa «≈ƒ∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰4‡ÏÂ ˙ÈÒn‰ „·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆…»««≈ƒ¿…

e‰¯B‰L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙Òen‰5.„·ÚÏ «»¬«»ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬…
ËBÈ„‰ ˙ÈÒn‰ ‰È‰L ÔÈa6‡È· ‰È‰L ÔÈa ,7ÔÈa ; ≈∆»»«≈ƒ∆¿≈∆»»»ƒ≈

ÌÈ„ÈÁÈ B‡ ‰M‡ B‡ LÈ‡ ,„ÈÁÈ ˙Òen‰ ‰È‰L8- ∆»»«»»ƒƒƒ»¿ƒƒ
B˙˙ÈÓ9‰ÏÈ˜Òa10. ƒ»ƒ¿ƒ»

מג,2) (ירמיה אותך מּסית בןֿנריה ברוך כמו: המּסית, ֵַאו:
עבודהֿזרה. לעבוד המפתה כאן: ופירושו על 3)ג), מוסב

ז). יג, (דברים בתך או אחיך... יסיתך כי שנאמר: המסית,
אשה. זו - בתך איש; זה - וסקלתו 4)"אחיך שנאמר:

יא). (שם, ומת בקש 5)באבנים "כי (שם): שנאמר
שלא  פי על אף להדיח, רצונו וגילה שביקש מפני להדיחך",

בביאור). ה"ה (פ"ד, למעלה עיין פשוט 6)הדיח. איש
נביא. עבודהֿזרה.7)שאינו לעבוד ה' בשם המתנבא

של 8) רובה מהווים שאינם מפני אלא רבים, סא:) (שם,
"יחידים". נקראים: המסית.9)העיר, אל ואף 10)מוסב

(שם, ימות ההוא... והנביא כתוב: המדיח שבנביא פי על
(סנהדרין  חנק אלא אינה בתורה האמורה מיתה וסתם ו),
נאמר  בסקילה: שדינו שוה, מגזירה חז"ל למדו - נב:)
הדיוט: במסית ונאמר הדרך", מן "להדיחך המסית: בנביא
שנאמר  בסקילה, - הדיוט מסית מה - להדיחך" בקש "כי
המסית  נביא אף יא), (שם, ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו

פט:). (סנהדרין בסקילה -

.·BÈ‡Â ,ÁÈcÓ ‰Ê È¯‰ ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ ˙‡ ˙ÈÒn‰«≈ƒ∆…«¿≈»ƒ¬≈∆«ƒ«¿≈
˙ÈÒÓ ‡¯˜11- ‡È· ¯ÈÚ‰ ·¯ ÁÈc‰L ‰Ê ‰È‰ . ƒ¿»≈ƒ»»∆∆ƒƒ«…»ƒ»ƒ

ÌÈ„ÈÁÈk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁcp‰Â ;‰ÏÈ˜Òa B˙˙ÈÓ12, ƒ»ƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¬≈≈ƒƒƒ
,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡k ÌÈ‡ÂÌÈÁÈcn‰ eÈ‰iL „Ú ¿≈»¿«¿≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿««ƒƒ

:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡" :¯ÓB‡‰ „Á‡Â .ÌÈL¿»ƒ¿∆»»≈»¿»ƒ¬«»ƒ
:‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÏ ¯Ó‡" :¯Ó‡L B‡ "!‰ec·Úƒ¿»∆»«»«ƒ«»»
Ì‡Â .ÁÈc‰L ‡È· ‰Ê È¯‰ - "!ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Úƒ¿¬«»ƒ¬≈∆»ƒ∆ƒƒ«¿ƒ

Ï˜Ò - ¯ÈÚ‰ ·¯ ÂÈ¯Á‡ eÁc‰13- ˙ÈÒ‰L ˙ÈÒn‰ . À¿«¬»…»ƒƒ¿»«≈ƒ∆≈ƒ
.Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - „ÈÁÈ ÔBLÏa ÔÈa ,ÌÈa¯ ÔBLÏa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»

„·Ú‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk14CÏ‡ !ÌÈ·ÎBk15 ≈«»≈«¬≈∆¡…»ƒ≈≈
„·ÚÂ CÏ !„·Ú‡Â16d˙B‡ C¯cL ,˙ÈBÏÙ ‰„B·Úa ¿∆¡…≈≈¿«¬…«¬»¿ƒ∆∆∆»

!ÁaÊ‡Â CÏ‡ !ÁaÊ‡ ;da „·Ú‰Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿≈»≈»∆¿«≈≈¿∆¿«
!¯h˜e CÏ .¯h˜‡Â CÏ‡ .¯h˜‡ !ÁaÊÂ CÏ≈≈¿ƒ¿«¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈
CÏ‡ .‰ÂÁzL‡ .Cqe CÏ !Cq‡Â CÏ‡ !Cq‡¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈∆¿«¬∆≈≈

‰ÂÁzLÂ CÏ .‰ÂÁzL‡Â17.˙ÈÒÓ ‰Ê È¯‰ - ! ¿∆¿«¬∆≈≈¿ƒ¿«¬∆¬≈∆≈ƒ
˙ÈÒ‰18ÌÈLÏ19ÂÈ„Ú Ô‰ È¯‰ -20B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó Ô‰Â , ≈ƒƒ¿«ƒ¬≈≈≈»¿≈¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒÂ ,Ô‰Ï ¯Ó‡ CkL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈcŒ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒƒ»»∆»»«»∆¿¿ƒ
.B˙B‡

סז.).11) (סנהדרין "מדיח" לכלל ונכנס "מסית" מכלל יצא
ומדיח  התראה, צריך אינו מסית - למסית? מדיח בין ומה
עבד, לא כשהמוסת אפילו חייב - מסית התראה; צריך -
כשהמודחים  - והוא המודחים, שיעבדו עד חייב אינו ומדיח
(ה"ג), בסמוך כמבואר מכמינים למסית העיר; אנשי רוב הם

לו. מכמינים אין - שהמדיח 12)ומדיח פי על אף כלומר:
עיר  דין להם אין שנים ולא הוא ויחיד הואיל - נביא
הם  עבודהֿזרה: שעבדו כיחידים הם נידונים אלא הנידחת,
כמבואר  פלט, וממונם ניצולים וטפם נשיהם בסקילה,

ה"ה). (פ"ד, הודחו 13)למעלה לא ואם פט:); (סנהדרין
שקר, כנביא בחנק נידון הוא - העיר אנשי רוב אחריו
והדיוט: ה"ה). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה כמבואר
נידונים  והם נסקל, - העיר אנשי רוב אחריו הודחו אם
שלא  מאחר כלל, מיתה חייב אינו - לא ואם כיחידים;
המלך"). ו"עבודת רוקח" ("מעשה מחשבתו נתקיימה

הסתה 14) פה אין - כן לא שאם אחרי; ואתה תחילה,
הליכה,15)(כס"מ). פה שמחוסר פי על ואף אחרי. ואתה

ילך. ולא בינתים בו שיחזור באחת 16)ואפשר הסית אם
כאן. המנויות הללו אלה 17)מלשונות עבודות ארבע על

 ֿ עבודה של דרכה כשאין אפילו חייבים באחרונה המנויות
כבר. שביארנו כמו בהן, להיעבד תחילת 18)זרה כאן

מתחילה  הדפוסים ובשאר שכ"ו. מנטובה, דפוס לפי ההלכה
הדבקים. בין ומפרידה התראה" צריך המסית "ואין מן ה"ג

בקולו.19) שמוע אבו ולא ניסתו לא הניסתים 20)והם
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שאין  בסמוך, כמפורש בו, להתרות צריכים ואינם עצמם.
פח:). (סנהדרין התראה צריך המסית

.‚„Á‡Ï ¯Ó‡ .‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ˙ÈÒn‰ ÔÈ‡Â21‡e‰ - ¿≈«≈ƒ»ƒ«¿»»»«¿∆»
¯ÓB‡22ÌÈ¯ÚÓe !CÎa ÌÈˆB¯ ÌÈ¯·Á ÈÏ LÈ :23,ÂÈÏÚ ≈∆ƒ¬≈ƒƒ¿»«¬ƒ»»

B‚¯‰Ï È„k ,ÌÈL ÈÙa ˙ÈÒiL „Ú24‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ . «∆»ƒƒ¿≈¿«ƒ¿≈¿»¿ƒ…»»
ÌÈLÏ ˙ÈÒ‰Ï ˙ÈÒn‰25ÔÈÓÎ‰Ï ‰ÂˆÓ -26Ïk .BÏ «≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ»

.‰fÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈÓÎÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ∆«»≈«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆
ÌÈL ‡È·Ó ˙Òen‰ ?BÏ ÔÈÈÓÎÓ „ˆÈk27Ô„ÈÓÚÓe ≈««¿ƒƒ«»≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»

,ÂÈ¯·„ eÚÓLÈÂ ˙ÈÒn‰ e‡¯iL È„k ,ÏÙ‡ ÌB˜Óa¿»»≈¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿¿¿»»
‰Ó ¯Ó‡ :˙ÈÒnÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .Ì˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»¿≈«≈ƒ¡…«

„eÁÈa Èl z¯Ó‡M28˙Òen‰Â .BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«»
CÏÂ ,ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ ˙‡ ÁÈp C‡È‰ :B·ÈLÓ¿ƒ≈««ƒ«∆¡…≈∆«»«ƒ¿≈≈
B‡ Ba ¯ÊÁ Ì‡ !?ÌÈ·‡‰ ˙‡Â ÌÈˆÚ‰ ˙‡ „·ÚÂ¿«¬…∆»≈ƒ¿∆»¬»ƒƒ»«
CÎÂ e˙·BÁ ‡È‰ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯eËt - ˜˙L»«»¿ƒ»«»ƒ»≈¿»
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ˜BÁ¯a ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ - !eÏ ‰ÙÈ»∆»»¿ƒ»¿»¿ƒƒ

B˙B‡ ÌÈÏ˜BÒÂ ÔÈcŒ˙È·Ï29. ¿≈ƒ¿¿ƒ

שנים 21) ולא הוא שאחד מפני בו, להעיד יכול אינו וזה
המוסת.22)כהקודמים. האחד לו.23)זה מתחכם

בערמה. בו עליו 24)מתנהג להעיד נאמן אינו אחד עד כי
עליו.25)שיהרגוהו. יעידו פן לו 26)מיראתו לשים

וישמעו  יראם, שלא עדים עליו להטמין כלומר: מארבים,
ליה. ויכמן תרגומו: יא) יט, (דברים לו וארב הסתתו. דברי
עמוד  תנאים", (ב"מדרש מצינו - לו? להכמין שמצוה ומנין
יסיתך? כי נאמר: כבר והלא לי, למה - לאמר" "בסתר :(56
או  בסתר היתה ההסתה אם מינה, נפקא מאי (כלומר:
- להיתפש) שלא (וזהיר ערום רשע היה אם אלא: בגלוי)?

המלך). (עבודת עדים" לו למה 27)מכמינים תאמר: ואם
כבר  אולם - שנים? ויהיו עמו ויצטרף אחד יביא שנים,
אם  נפשות שבעדי ה"א), פ"ד, עדות (הלכות רבינו הורה
מחלון  העבירה) את עובר כשהוא הנידון (את ראהו אחד
העדים  שני היו אם אחר: מחלון ראהו השני והעד זה,
מצטרפים. אין לאו ואם מצטרפים; - זה את זה רואים
במקום  במסתרים לו יושב המוכמן שהאורב כאן ולפיכך
אינו  המוסת העד גם הרי יראהו, לא שהמסית כדי אפל,
עדים  שני להכמין המוסת על ולכן - מצטרפים ואינם רואהו

הסמ"ג). על בפירושו (מהרש"ל, ביחידות,28)מבחוץ
מה  לומר אתה ויכול אתנו איש "אין עצמנו. לבין בינינו

סז.). סנהדרין (רש"י, לי" סז.).29)שאמרת (סנהדרין

.„‰È‰z E„È" :¯Ó‡pL ,B‚¯‰Ï ˙Òen‰ „Èa ‰ÂˆÓƒ¿»¿««»¿»¿∆∆¡«»¿ƒ¿∆
·‰‡Ï ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â .'B‚Â "B˙ÈÓ‰Ï ‰BL‡¯· Ba»ƒ»«¬ƒ¿¿»«»∆¡…

‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰ ˙‡30ÈÙÏe ."BÏ ∆«≈ƒ∆∆¡«……∆¿ƒ
‰z‡ ÏBÎÈ - "BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :‡BNa ¯Ó‡pL∆∆¡««≈»…«¬…ƒ»«»

·ÊBÚ31."ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰ÊÏ ≈»∆«¿«¿…ƒ¿«≈»
È‡ ÏBÎÈ - "EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ÈÙÏe¿ƒ∆∆¡«¿…«¬…««≈∆»ƒ
‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰Ê ÏL BÓc ÏÚ „ÓBÚ ‰z‡«»≈«»∆∆«¿«¿…
,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â ."ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ»̇≈¿»»¿»«»¿«≈»»¿
BÈ‡ ,‰·BÁ BÏ Ú„È Ì‡Â ."ÏÓÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…«¿…¿ƒ»«»≈

‰qÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰pnÓ ˜zLÏ È‡M¯32."ÂÈÏÚ ««ƒ¿…ƒ∆»∆∆¡«¿…¿«∆»»

ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ ˙ÈÒn‰ ËBÈ„‰Ï ‰¯‰Ê‡Â¿«¿»»¿∆¿«≈ƒƒ«ƒ∆∆¡«¿»
"e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈ33. ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»

התורה).30) על (רש"י, תאהבנו לא לו; תאב תהא לא
גם 31) ולעזור לעזוב אותנו חייבה התורה שהרי לזה, עוזר

תעזוב  עזוב שונאך... חמור תראה "כי ככתוב: לשונא,
ראה).32)עמו". (ספרי, אלה כל (סנהדרין 33)מקור

טז). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו דברי והשווה סג:).

.‰B„·ÚÏ ÌÈ¯Á‡ ˙ÈÒn‰34- !Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â «≈ƒ¬≈ƒ¿»¿¿»«»∆ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰e„·Ú ‡Ï Ì‡Â .Ï˜Ò ,e‰e„·Ú Ì‡ƒ¬»ƒ¿»¿ƒ…¬»««ƒ

Ï˜Ò BÈ‡ - Ô‰ e¯Ó‡Â epnÓ eÏawL35Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿ƒ∆¿»¿≈≈ƒ¿»¬»ƒ
˙„B·Ú ÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙„B·ÚÏ ˙ÈÒ‰≈ƒ«¬«ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈¬«
!„·ÚÂ CÏ ,Ô‰ :¯Ó‡Â epnÓ Ïa˜ Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk»ƒƒƒ≈ƒ∆¿»«≈≈≈¿«¬…
˙ÈÒn‰ ,ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - „·Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬«ƒ…»«¿≈∆ƒ¿»ƒ«≈ƒ
,"ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ BÏ ‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Òen‰Â¿«»∆∆¡«……∆¿…ƒ¿«≈»

·iÁ ,‰·‡Â ÚÓL Ì‡ ‡‰36. »ƒ»«¿»»«»

המסית.34) את עצמו, בו 35)אותו משטים רק שהם
הוא  ומי כמותנו, הוא אדם בלבם: באמרם עליו ומגלגלים

סא:). (סנהדרין נעבדנו? עבד.36)כי שלא פי על אף

.Â‰Ê ?„ˆÈk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰ ‡È·»ƒ«ƒ¿«≈¿≈¬«»ƒ≈«∆
·ÎBÎ B‡ ˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡ :¯ÓB‡‰»≈»¿»ƒ¬«»ƒ¿ƒ»
- ˙BNÚÏ ‡lL B‡ ,CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ‰ÂˆnL ,ÈBÏt¿ƒ∆ƒ¿»«¬»»»∆…«¬
˙‡ ¯‰ËÏe ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ,‰ÎÏ‰‰ ˙‡ Ôek elÙ‡¬ƒƒ≈∆«¬»»¿«≈∆«»≈¿«≈∆

¯B‰h‰37,˜Á ‰Ê È¯‰ ,ÌÈL ÈÙa B· e¯˙‰ Ì‡ , «»ƒƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ¬≈∆∆¡»
˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â" :¯Ó‡pL38 ∆∆¡««¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ≈

ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â ."‡e‰‰ ‡È·p‰«»ƒ«¿«¿»»∆ƒ¿»∆∆¡«¿≈
"e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡39. ¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ

פט.).37) -38)(סנהדרין בתורה האמורה מיתה וסתם
נב:). (סנהדרין חנק שמעון 39)היא דרבי (מכילתא

זו  - תזכירו" לא אחרים אלהים "ושם אחר: דבר בןֿיוחאי)
עבודהֿזרה. בשם המתנבא לנביא אזהרה

.Ê‰·eL˙e ÔÈc C¯ÚÏ ¯eÒ‡Â40ÌLa ‡a˙n‰ ÌÚ ¿»«¬…ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈¿≈
Ï‡BL ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú˙ÙBÓe ˙B‡ epnÓ ÔÈ41. ¬«»ƒ¿≈¬ƒƒ∆≈

ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‰NÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿≈«¿ƒƒ»»¿≈
Ba ÔÈ¯‰¯‰Ó42‡nL BlL ˙B˙B‡a ·MÁÓ‰ ÏÎÂ . ¿«¿¬ƒ¿»«¿«≈»∆∆»

ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,Ô‰ ˙Ó‡¡∆≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«
‡È·p‰ È¯·c Ï‡43¯˜M‰ ‡È· ÔÎÂ ."‡e‰‰44B˙˙ÈÓ , ∆ƒ¿≈«»ƒ«¿≈¿ƒ«∆∆ƒ»

ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ '‰ ÌLa ‡a˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜Áa45 ¿∆∆««ƒ∆ƒ¿«≈¿≈¿…ƒ
Ú¯‚ ‡ÏÂ46¯a„Ï „ÈÊÈ ¯L‡ ‡È·p‰ C‡" :¯Ó‡pL , ¿…»«∆∆¡«««»ƒ¬∆»ƒ¿«≈

˙Óe ,È˙Èeˆ ‡Ï ¯L‡ ˙‡ ÈÓLa ¯·c47‡È·p‰ »»ƒ¿ƒ≈¬∆…ƒƒƒ≈«»ƒ
."‡e‰‰«

דברים.40) ששואלים 41)ויכוחי ה' בשם כמתנבא לא
להווכח  כדי הראשונות בהופעותיו ומופת אות ממנו
ה"א). פ"י, התורה יסודי (הלכות כמבואר נבואתו, מאמיתת

"שאפילו 42) שאמרו: וכמו ממש, בה יש אולי לחשוב
צ.), (סנה' לו" תשמע אל הרקיע באמצע חמה לך מעמיד
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עינים. ואחיזת כישוף ידי על נעשו שאותותיו ספק שאין
ולא 43) לעבודהֿזרה המדיח בנביא מדבר זה מקרא אמנם,

בנביא  שאף רבינו, דן הסברא שמצד אלא בשמה, במתנבא
(משנת  ובמופתיו בו להרהר אסור עבודהֿזרה בשם המתנבא

כמבואר 44)חכמים). שמע, שלא מה ה' בשם המתנבא
(ה"ח). התורה.45)בסמוך מצוות ממצוותיה.46)על

מלא 47) - ואזהרתו שאמרנו, כמו בחנק, - מיתה וסתם
הירושלמי  כדברי יד), כ, (שמות שקר עד ברעך תענה
עד  ברעך תענה "לא בכלל: היה הכל ה"ו): פ"יא, (סנהדרין

שמח). (אור שקר"

.Á‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ÚÓL ‡lM ‰Ó ‡a˙n‰ „Á‡48, ∆»«ƒ¿«≈«∆…»«¿«¿≈«¿»
BÏ ‰Ê ¯·cL ¯Ó‡Â ,B¯·Á ‡È· È¯·c ÚÓML ÈÓ B‡49 ƒ∆»«ƒ¿≈»ƒ¬≈¿»«∆»»∆

¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - B· ‡a˙ ‡e‰Â ¯Ó‡50B˙˙ÈÓe , ∆¡«¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ∆∆ƒ»
.˜Áa¿∆∆

כ).48) יח, (דברים וגו' בשמי דבר לדבר יזיד אשר ככתוב:
אבל 49) צויתי, לא אותו - (שם) צויתיו לא אשר ככתוב:

צויתי. חבירו פט.).50)את (סנהדרין

.ËÈtÓ ¯˜M‰ ‡È· ˙‚È¯‰Ó BÓˆÚ ÚBn‰ Ïk»«≈««¿≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆ƒ¿≈
‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ È¯‰L ,B˙ÏÚÓ51‰Ê È¯‰ - «¬»∆¬≈≈¿«¿≈«¿»¬≈∆
¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ52ÔÎÂ ."epnÓ ≈¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒ∆¿≈

‡¯ÈÂ „ÁBt‰ B‡ ,‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ BÓˆÚ ÚBn‰«≈««¿ƒ¿«≈»»»«≈¿»≈
"epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ¯·cÓ53ÔÈ‡Â . ƒ¿»»¬≈ƒ¿«…»ƒ∆¿≈

ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,¯˜M‰ ‡È· ÔÈc»ƒ¿ƒ«∆∆∆»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ
„Á‡Â54. ¿∆»

לו.51) רוח של 52)ושאר הנוסח לפי שופטים) (ספרי,
הובאה  ובמכילתא, אינו. - שלנו וב"ספרי" ה"כסףֿמשנה";
- ממנו" תגורו "לא נאמר: (211 עמוד תנאים" (ב"מדרש

מלהרגו". תימנע אל שבישראל, גדול (ספרי,53)אפילו
"דבר"54)שם). שוה' מ'גזירה ולמדוה ב.). (סנהדרין

יזיד  אשר שקר: נביא אצל כתוב ממרא". מ"זקן "דבר"
יפלא  כי ממרא": ב"זקן וכתוב כ). יח, (דברים דבר לדבר
והמראתו  עלייתו ממרא" "זקן מה - ח) יז, (שם דבר ממך
אף  (שם), וגו' ועלית וקמת דכתיב: הגדול, ביתֿדין פי על

טז.). (סנהדרין הגדול בביתֿדין שקר נביא

.ÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ¯„Bp‰55ÚaLp‰Â56- da «≈¿≈¬«»ƒ¿«ƒ¿»»
- "e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ
˙„B·ÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡Â ,BÓˆÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»»¿«¿¿∆»«ƒ¿»»«¬«

ÌÈ·ÎBk57ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡Â .58.B˙‡¯Èa »ƒ¿»¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿ƒ¿»
,‰Úe·L C¯c ‡lL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ≈¬«»ƒ∆…∆∆¿»

¯eÒ‡59."e¯ÈkÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , »∆∆¡«…«¿ƒ

בשם 55) - שבעולם פירות כל עלי קונם שאמר: כגון
ס:). סנהדרין (רש"י, ארחץ אם - פלונית עבודהֿזרה

בשמה.56) נשבע הריני הגוי 57)שאמר: לו שיאמין כדי
בשמה. לו נשבע עובד 58)הוא שותף לו שיש כגון

ורבינוֿתם  בו. מעל שלא באלילו לו שיישבע ורוצה כוכבים
"אסר  דיבורֿהמתחיל: בתוספות סג: (סנהדרין אומר
לקבל  לו מותר הגוי עם שותפות עשה כבר "שאם לאדם"):

עמו  יעשה לא לכתחילה רק ממונו; יפסיד ולא שבועה ממנו
שבועה". לו יתחייב שמא שם).59)שותפות, (סנהדרין,

.‡È„‡ ¯Ó‡È ‡Ï˙„B·Ú „ˆa ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ Ì ……«»»«¬≈¿…ƒ¿«¬«
˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk60ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏÎÂ .d· ‡ˆBiÎÂ ! »ƒ¿ƒ¿«≈»¿»¬«»ƒ

dÓL ¯ÈkÊ‰Ï ¯zÓ L„w‰ È·˙Îa ‰·e˙k‰61ÔB‚k , «¿»¿ƒ¿≈«…∆À»¿«¿ƒ¿»¿
„‚Â B·e Ï·e ¯BÚt62Ô‰· ‡ˆBiÎÂ63Ì¯‚Ï ¯eÒ‡Â . ¿≈¿¿»¿«≈»∆¿»ƒ¿…

ÌÈ¯Á‡Ï64eÓi˜iLÂ e¯ciL65.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa «¬≈ƒ∆ƒ¿¿∆¿«¿¿≈¬«»ƒ
dÓLa Ìi˜Ó‰Â dÓLa ¯„Bp‰ ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡Â66, ¿≈∆∆»«≈ƒ¿»¿«¿«≈ƒ¿»

dÓLa ÚaLp‰ ‡e‰Â67. ¿«ƒ¿»ƒ¿»

תזכירו".60) לא אחרים אלהים "ושם כתוב: שהרי (שם),
בתורה.61) כקורא אלא עבודהֿזרה, שם כמזכיר זה שאין
בל 62) ג); כה, (במדבר פעור בתנ"ך: נזכרים וכולם (שם)

יא). סה, (שם גד (שם); נבו א); מו, כגון:63)(ישעיה
ועוד. כמוש דגון, צפון, שותפות 64)בעל לעשות כגון

סג.). (סנהדרין שבועה לו יתחייב שמא נכרי, עם
כה,65) (בראשית לי השבעה מ"ו). פ"ז, (סנהדרין שיישבעו

לי. קים - אונקלוס: מתרגם הדברים 66)לג) יתר אבל ֵַ
ולא  בלבד, איסור אלא בהם אין האחרונות ההלכות בשתי

זה 67)מלקות. על משיג והראב"ד סג.). (סנהדרין
בו  שאין "לאו האומר: יהודה כר' הלכה אין הלא ושואל:
הגלילי  יוסי רבי משום יוחנן כר' אלא עליו", לוקים מעשה
בו  עשה שבתורה: לאֿתעשה "כל ג.): (תמורה שאומר
מנשבע  חוץ פטור, - מעשה בו עשה לא לוקה; - מעשה
ומקלל  בטוב) רע או ברע טוב (קרבן וממיר לשוא) ה' (בשם
ואומר: רבנו על מגן ה"כסףֿמשנה" ומרן בשם?" חברו את
אף  לוקה, שהוא ה' בשם בנשבע הכתוב לנו וגילה הואיל
זרה. עבודה בשם בנשבע הדין הוא - מעשה בו שאין פי על

ה'תשע"ח  מרחשון י"ח ג' יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכית,1) אבן מצבה, המולך; עבודת וידעוני; אוב דיני

במקדש. עץ נטיעת ואיסור

.‡‰NBÚ‰2·B‡3ÈBÚcÈ B‡4BBˆ¯a5ÔB„Êa6·iÁ , »∆ƒ¿ƒƒ¿¿»«»
˙¯k7Ï˜Ò - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8‰È‰ . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»»»
‚‚BL9˙‡hÁ ‡È·Ó -10‰Úe·˜11‰NÚÓ ‡e‰ „ˆÈk . ≈≈ƒ«»¿»≈««¬≈

,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe „ÓBÚ ‡e‰L ‰Ê ?·B‡‰»∆∆≈«¿ƒ¿…∆¿»
BÙÈÓe B„Èa Ò„‰ ÏL ËÈ·¯L ÊÁB‡Â12¯a„Ó ‡e‰Â , ¿≈«¿ƒ∆¬«¿»¿ƒ¿¿«≈

ÌÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÌÈ¯·„a Ë‡la13ÚÓLiL „Ú , «»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ¿«
Ï‡BM‰14BnÚ ¯a„Ó „Á‡ el‡k15‰Ó ÏÚ B·ÈLÓe , «≈¿ƒ∆»¿«≈ƒ¿ƒ««

ı¯‡‰ ˙ÁzÓ ÌÈ¯·„a Ï‡BL ‡e‰M16„Ú CeÓ ÏB˜a ∆≈ƒ¿»ƒƒ««»»∆¿»«
‰·LÁna ‡l‡ ,ÔÊ‡Ï ¯k BÈ‡ el‡Îe ,„‡Ó¿…¿ƒ≈ƒ»»…∆∆»««¬»»

LÈb¯Ó17dÏ ¯ÈË˜Óe ˙n‰ ˙ÏbÏb Á˜Bl‰ ÔÎÂ .Ba «¿ƒ¿≈«≈«À¿…∆«≈«¿ƒ»
LÁÓe18˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ÏB˜ el‡k ÚÓLiL „Ú ,da ¿«≈»«∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒ««
BÈÁL19‰NÚÓ el‡ Ïk - B·ÈLÓe ,„‡Ó „Ú ÏÙL ∆¿»≈«¿…¿ƒ»≈«¬≈

Ô‰ ·B‡20.Ï˜Ò Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â , ≈¿»∆∆»≈∆ƒ¿»

וידעוני.2) אוב החיים 3)מעשה בין המתווך קוסם
ז). כח, (שמואלֿא שאול של אוב בעלת כאשת והמתים
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עתידות.4) ומגיד תעלומות ליודע המתיימר מכשף
לאנוס.5) לשוגג.6)פרט בתורה 7)פרט כמפורש

הידעונים... ואל האובות אל תפנה אשר והנפש בשניהם:
ו). כ, (ויקרא עמו מקרב אותו באבן 8)והכרתי ככתוב:

כז). (שם, אותם ה"א).9)ירגמו (פ"ג, למעלה מבואר
על 10) שניהם: על קרבן שמביא סה.): (סנהדרין כמבואר

ידעוני. ועל ה"א).11)אוב (פ"ג, לעיל מניע 12)מבואר
והנה. הנה לחש.13)אותו לשאול 14)מיני שבא זה

האוב.15)באוב. בעל והיה 16)עם הכתוב: כלשון
ד). כט, (ישעיה קולך מארץ כאן 17)כאוב אין כלומר:

ודמיונו  השואל הזיית אלא שומעת, לאוזן החודר ממש קול
המשנה  בפירוש רבנו, דברי והשוה לשמוע. המדמה
ממאמרם: רואה שאתה מה וכל האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין
שישים  מה כפי כוזבת, שמועה היא - ושומע" "מדבר
הרבה  אדם לבני שיארע וכמו הדמיון), (בכח במחשבתו
שהם  ה"התייחדות", בשעת לומר: רוצה הפנוי, במקום
נבראו. ולא היו שלא דברים נפשם בהלך אז שומעים

משונים.18) ובמעשים בלחשים בה השקע 19)וקוסם
היד  אצילי (סנהדרין שמתחת ז"ל כמאמרם השכם, מול ים

פרקי  (בין הפרקים בין ויושב המת את שמעלה  סה:):
היא  וכן יסודם. והזיה בדמיון אלה וכל המכשף). עצמות
מאד  ומעניינים יב). כח, (שמואלֿא בפירושו הרלב"ג דעת
מ"ז) פ"ז, (סנהדרין ישראל" "תפארת בעל הגאון דברי
אלגאזי  שלמה רבי הגאון שכתב מה להודיע מצוה האומר:
שבהם  הימים, לאחרית קרוב "שעתה החיים": "עץ בספרו
אין  כי בשר, כל וראו בשר כל על האלוהי האור יתפשט
וכבר  ובא. ומאיר הבקיע כבר הזה האור לכן מלבדו. עוד
האומנויות  בעלי וכל הטומאה, כחות ונתבטלו בשטן ה' גער
ולנשף. לכשף בידו כח אשר אחד גם ואין ידם, יבשה האלה
במוחות  אלא תקנן לא הכישוף ובכח באלה והאמונה
הדור, גדולי בשם הנ"ל הגאון והעיד והתינוקות. השוטים
ולא  הארץ קצוות בכל וביראה בתורה שם אנשי חיפשו כי
נאמן  איש וכל אלה. בדברים ממשות שמץ אפילו מצאו
"כך  אומר: מהם אחד אין אבל שמעתי", "כך רק: יאמר

סה:).20)ראיתי". (סנהדרין מבוארים והם

.·ÛBÚ ÌˆÚ ÁÈpÓ ?ÈBÚci‰ ‰NÚÓ „ˆÈk21BÓML , ≈««¬≈«ƒ¿ƒ«ƒ«∆∆∆¿
¯ÈË˜Óe ,ÂÈÙa ,Úe„È22ÌÈ¯Á‡ ÌÈNÚÓ ‰NBÚÂ ,23„Ú , ««¿ƒ«¿ƒ¿∆«¬ƒ¬≈ƒ«

‰tÎk ÏtiL24.˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ÂÈÙa ¯a„ÈÂ ∆ƒ…¿ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
Ô‰lL ‰¯‰Ê‡Â .Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ,el‡ ÏÎÂ¿»≈ƒ≈¬«»ƒ≈¿«¿»»∆»∆

eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ25Ï‡Â ˙·‡‰ Ï‡ ƒ«ƒ∆∆¡««ƒ¿∆»……¿∆
."ÌÈBÚcÈ‰«ƒ¿ƒ

נמשכים 21) המפרשים רוב חיה. מין (שם): רש"י ולדעת
רבינו, כשיטת מפורש בלק) (פ' בזוהר אך רש"י, אחרי בזה
ומה  בצפור. מכשף שהיה - בןֿצפור" "בלק דבריו: ואלה
זו  בצפור המכשפים אלה וכל ידוע. - זו? צפור של שמה

בלק". שידע כמו לכשף ידעו וכן 22)לא סה.): (שם,
זו. לציפור קטורת שהקטירו (שם) ב"זוהר" נאמר

דעתו.23) את וטורפים מוחו את המבלבלים מוזרים,
הנופלים.24) במחלת לשואל 25)החולה אזהרה זו שאין

(ת"כ, עצמם וידעוני אוב לבעלי אלא אחריהם, לפנות שלא

יח, (דברים מפורש לשואל ואזהרה שם). בנוספות קדושים,
ה"יד). (פ"יא לקמן וכמבואר י),

.‚CÏnÏ BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰26;˙¯k ·iÁ ,ÔB„Ê·e BBˆ¯a «≈ƒ«¿«…∆ƒ¿¿»«»»≈
ÌÈ„Ú· ‰NÚ Ì‡Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿ƒ»»¿≈ƒ
CÏnÏ BÚ¯fÓ ÔzÈ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,Ï˜Ò ,‰‡¯˙‰Â¿«¿»»ƒ¿»∆∆¡«¬∆ƒ≈ƒ«¿«…∆
:¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â .'B‚Â "˙ÓeÈ ˙BÓ»¿¿«¿»»∆ƒ«ƒ∆∆¡«

Ôl‰Ïe ,"CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï Ôz˙ ‡Ï EÚ¯fÓe"27‡e‰ ƒ«¿¬…ƒ≈¿«¬ƒ«…∆¿«»
„ˆÈk ."L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯ÓB‡≈…ƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈≈«
˙ˆ˜Ó Á˜BÏÂ ,‰ÏB„b L‡ ˜ÈÏ„Ó ?ÌÈNBÚ eÈ‰28 »ƒ«¿ƒ≈¿»¿≈«ƒ¿»

ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡Â ,L‡‰ È„·BÚ Ì‰È‰ÎÏ B¯ÒBÓe BÚ¯Ê«¿¿¿…¬≈∆¿≈»≈¿»«…¬ƒ
ÔÈ˙B29B¯È·Ú‰Ï Ô„Èa ¯ÒÓpL ¯Á‡ ÂÈ·‡Ï Ôa‰ ¿ƒ«≈¿»ƒ««∆ƒ¿«¿»»¿«¬ƒ

B˙eL¯a L‡·30‡e‰ Ôa‰ È·‡Â ;31ÏÚ Ba ¯È·ÚnL »≈ƒ¿«¬ƒ«≈∆«¬ƒ¿«
ÂÈÏ‚¯a B¯È·ÚÓe ,ÌÈ‰k‰ ˙eL¯a L‡‰32‰Ê „vÓ »≈ƒ¿«…¬ƒ«¬ƒ¿«¿»ƒ«∆

˙·‰ÏM‰ CB˙a ¯Á‡ „ˆÏ33CÏnÏ BÙ¯BN ‡e‰L ‡Ï . ¿««≈¿««¿»∆…∆¿«…∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì‰È˙B·e Ì‰Èa ÔÈÙ¯BNL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ¿≈∆¿≈∆«¬«»ƒ

˙¯Á‡34„·Ï· ‰¯·Ú‰a ‡l‡ ,35BÊ ‰„B·Ú ‰˙È‰ «∆∆∆»¿«¬»»ƒ¿«»¿»¬»
CÎÈÙÏ .CÏÓ dÓML36˙„B·ÚÏ BÊ ‰„B·Ú ‰NBÚ‰ ∆¿»…∆¿ƒ»»∆¬»«¬«

¯eËt ,CÏnÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ÌÈ·ÎBk37. »ƒ«∆∆ƒ…∆»

בני 26) שקוץ ולמולך שנאמר: כמו עמון, בני אליל שם
מלכום  ואחרי "מלכום": גם ונקרא ז). יא, (מלכיםֿא עמון

ה). (שם, עמונים אזהרה 27)שקוץ כאן הביא רבינו
מפני  י), (יח, דברים ומספר כא) (יח, ויקרא מספר כפולה:
על  אותנו ומעמידות זו את זו משלימות אלה אזהרות ששתי
שב"ויקרא" באזהרה למולך. העברה של הנכון הפירוש
באזהרה  "אש": נזכר ולא למולך", "להעביר נאמר:
באש", ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא נאמר: שב"דברים"
זה  של האמור ליתן סד:): (סנה' ואמרו "מולך". נזכר ולא
למולך  מזרעו שיתן עד חייב ואינו - בזה זה ושל בזה

(כס"מ). באש "ומזרעך 28)ויעבירו שנאמר: מזרעו, חלק
זרעך. כל ולא - "מזרעך" תתן", בחזרה.29)לא

אוקספורד.30) לדעת 31)כנוסח בניגוד הכהנים, ולא
סד:). (סנהד' אותו מעבירים שהכהנים שסובר ז"ל רש"י
ה"י), פ"ז, (סנהדרין בירושלמי הוא רבינו לשיטת והמקור
לכמרים, שימסרנו עד חייב אינו "לעולם שם: שנאמר

ויעבירנו". ונושא 32)ויטלנו ברגליו עובר שהאב כלומר:
בידו  בנו אוחז כשהאב אבל כתפיו. על או זרועו על הבן את
חז"ל  שאמרו וזהו פטור. - הבן של ברגליו ומעבירו
העברה", דרך שיעבירנו עד חייב "אינו סד:): (סנהדרין
נישא  שהחפץ למקום, ממקום חפץ שמעבירים כמו כלומר:
("לחםֿמשנה" המעביר הנושא של זרועותיו ועל כתפיו על

רבינו). דברי בפירוש בקפיצה,33)ו"תפארתֿישראל"
יישרף. באש 34)שלא בניהם את שורפים והספרוים כגון:

לא). יז, (מלכיםֿב וענמלך דברי 35)לאדרמלך השוה
'העברה' "זו האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין בפירושו רבינו
עיקרו  אבל - למאד רב המון שחשב כמו - שריפה אינה
אותו  לשם אותה מלהטים והיו אש מבערים שהיו הוא:
מולך. הנקרא: והוא בכך, אותו עובדים שהיו הידוע, הפסל

מעבירו 36) אלא ממש, שריפה בנו את שורף ואינו הואיל
בלבד. לעבודת 37)באש רק מיוחדת זו שעבודה מפני
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חייב  אינו - אחר אליל לשם אותה עשה אם ולכן המולך,
אז  ממש, שריפה באש" "העברה היתה אלמלי אבל מיתה.
שהיא  "מקטר", משום האלילים בשאר גם עליה חייב היה

אפ  עליהן שחייבים העבודות מארבע דרכה אחת כשאין ילו
כא) יח, (ויקרא בפירושו והרמב"ן (כסףֿמשנה). בכך"
ממש, שריפה נשרף שהבן הרבה בראיות להוכיח מאריך
שיצתה  אחרי תיכף כי לאפר, להיות כליל נשרף שלא אלא
בנו  "מעביר מפרש והוא האש. מתוך אותו מעבירים נשמתו
באש  תעבירו באש יבוא אשר דבר כל כמו: באש", ובתו
שהכלים, באש. תלהטו שפירושו: כג), לא, (במדבר וטהר
(שם). עיין ולובנו. לוהטו אלא כליל נשרפו לא המתכת, כלי
והוא  הרמב"ם בשיטת הולך סד.) (סנהדרין המאירי והרב
הכמרים  אותו לוקחים המדורה מן "כשיצא שם: אומר
אותה  מבני או עמהם: כומר ונעשה בגדיהם אותו ומלבישים

האמונה".

.„˙¯k ·iÁ BÈ‡38‰ÏÈ˜Ò B‡39Ba ¯ÒÓiL „Ú , ≈«»»≈¿ƒ»«∆ƒ¿…¿
‰¯·Ú‰ C¯c L‡a ÂÈÏ‚¯· B¯È·ÚÈÂ CÏnÏ40¯ÒÓ .41 «…∆¿«¬ƒ¿«¿»»≈∆∆«¬»»»«

¯È·Ú‰Â ¯ÒnL B‡ ,¯ÒÓ ‡ÏÂ ¯È·Ú‰ ,¯È·Ú‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒ∆¡ƒ¿…»«∆»«¿∆¡ƒ
C¯„· ‡lL42¯ÒÓiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .¯eËt - ‰¯·Ú‰ ∆…¿∆∆«¬»»»¿≈«»«∆ƒ¿…

Ô˙ BÚ¯fÓ Èk" :¯Ó‡pL ,˙ˆ˜Ó ÁÈpÈÂ BÚ¯Ê ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿¿«ƒ«ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ«¿»«
BlÎ ‡ÏÂ B˙ˆ˜Ó - "CÏnÏ43. «…∆ƒ¿»¿…À

התראה.38) בלי אבל ובהתראה.39)במזיד, במזיד
נישא 40) והבן ברגליו עובר שהאב שביארנו: כמו

- לארץ למטה הבן של ורגליו כתפיו על או בזרועותיו
העברה". "דרך שהבן 42)לכהנים.41)שזוהי כגון:

אבל  אותו, נושא שהאב או בידו: מוליכו והאב ברגליו הולך
(כסףֿמשנה). לצדדין או למעלה (סנהדרין 43)רגליו

אותנו: שמונים ל"מינים" להשיב טעם נותן והסמ"ג סד:)
והוא  למולך?" זרעו כל כשהעביר פטור שיהא "היתכן
וזה  מתכפרים: המומתים ביתֿדין שבמיתת מפני אומר:
- כפרה לו שאין גדול כך כל עוונו זרעו, כל שהעביר
ביתֿדין, מיתת שימות הקדושֿברוךֿהוא רצה לא ולפיכך
דיבורֿהמתחיל: (שם, ובתוספות כפרה. לו תהא שלא כדי
כשהעביר  פטור שיהא אפשר איך הקשו: זרעו") כל "העביר
בנו  את שהעביר משעה כבר שנתחייב מאחר זרעו כל
זרעו: כל שהוא יחיד בן לו שהיה כגון, ותירצו: הראשון?

אחת. בבת זרעו כל שהקריב או

.‰ÏeÒt Ú¯Ê „Á‡Â ¯Lk Ú¯Ê „Á‡44ÂÈa „Á‡ ; ∆»∆«»≈¿∆»∆«»∆»»»
‡e‰ BÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÏÚ - Ì‰È· È·e Ì‰Èa ,ÂÈ˙B·e¿»¿≈∆¿≈¿≈∆«»¿≈¿≈
B‡ ÂÈÁ‡ ¯È·Ú‰ Ì‡ Ï·‡ .BÚ¯Ê Ô‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆≈«¿¬»ƒ∆¡ƒ∆»
.¯eËt ,BÓˆÚ ¯È·Ú‰L B‡ ,ÂÈ˙B·‡ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡«¿»¬»∆∆¡ƒ«¿»

‡ÓeÒ ‰È‰L B‡ ÔLÈ ‡e‰Â BÚ¯fÓ „Á‡ ¯È·Ú‰45- ∆¡ƒ∆»ƒ«¿¿»≈∆»»»
.¯eËt»

וכדומה.44) איש מאשת מערוה: בן לו שיש כגון
(שם).45)

.ÂÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰L ÔÈ· ‡È‰ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L ‰·vÓ«≈»∆»¿»»ƒƒ¿»∆«…ƒ¿«¿ƒ
'‰ ˙‡ „·ÚÏ elÙ‡Â ,dÏˆ‡46‰È‰ ÔkL ,47È„·BÚ C¯„ ∆¿»«¬ƒ«¬…∆∆≈»»∆∆¿≈

ÏÎÂ ."‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¿»

˙ÈkNÓ Ô·‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ,‰·vÓ ÌÈ˜n‰48‰¯eÓ‡‰ «≈ƒ«≈»∆¿≈∆∆«¿ƒ»¬»
'‰Ï ‰ÈÏÚ ‰ÂÁzLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz·49, «»««ƒ∆ƒ¿«¬∆»∆»«

ÌÎˆ¯‡a ez˙ ‡Ï ˙ÈkNÓ Ô·‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿∆∆«¿ƒ…ƒ¿¿«¿¿∆
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰È‰L ÈtÓ ;"‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬»∆»ƒ¿≈∆»»∆∆¿≈»ƒ

‰ÈÙÏ Ô·‡ ÁÈp‰Ï50ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¿«ƒ«∆∆¿»∆»¿ƒ¿«¬»∆»¿ƒ»≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiL „Ú ,‰˜BÏ BÈ‡Â .'‰Ï Ôk ÔÈNBÚƒ≈«¿≈∆«∆ƒ¿…»»¿«¿»
‡È‰ BfL ,‰ÈÏÚ ÏËeÓ BlÎ ‡ˆÓÂ Ô·‡‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ¿»À»»∆»∆ƒ

‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰ÈÂÁzL‰51. ƒ¿«¬»»»¬»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dxfÎdcear icaer jxc did oky"

שמים  בידי נעשו שאבנים הוא, ללבנים אבנים בין ההבדל
יד  בהתערבות הם לבנים ואילו אדם, ידי התערבות ללא

אדם.
המרמזים  הם כי דווקא, מאבנים המקדש בית נבנה לכן
נאסרה  זה ומטעם בקדושה. יותר נעלית דרגה על
דווקא  אבנים רצפת על ורגלים ידים בפישוט השתחוויה

לבנים. ברצפת ולא
הוא  עבודה־זרה, עובדי דרך היא שכך שמה לומר, ויש
היא  באבן ע"ז שעבדו והסיבה במקדש. היה שכך מפני
במצבה  שמצינו ועל־דרך בקודש, עבודה שזו משום
על  אהובה ש"היתה ברמב"ם) משכית אבן לדין (שקדמה

כב.)האבות" טז, דווקא (שופטים זה שמפני לומר שיש
כאן  הרמב"ם כוונת גם וזוהי לעבודה־זרה, חוק עשאוה
בדוגמת  כך שעשו כו'" עבודה־זרה עובדי דרך היה "שכן

שבמקדש. האבנים
(31 dxrd 16 cenr e wlg y"ewl itÎlr)

שופטים):46) (ספרי, חז"ל אמרו שכן אסורה, כן גם
הלא  האבות של והמצבה לבנים". ושנואה לאבות "אהובה
 ֿ (כסף לבנים" "שנואה שהיא אמרו זאת ובכל המה, לה'

שהם 47)משנה). ומפני כך: נוהגים התחילו הם שגם
א  לפולחן לחוק המצבה את להם אצלנו עשו נאסרה ליליהם,

יח, (ויקרא תלכו לא ובחוקותיהם משום: ה', לשם ואפילו
העין 48)ג). את המושכות צורות עליה שחקוקות אבן

הבט  שפירושו: שכה, משורש - משכית בהן. להסתכל
התורה). על (רשב"ם כב:).49)והסתכל (מגילה כמבואר

עבודהֿזרה.50) הבוא 51)לפני הכתוב: על חז"ל וסמכו
י), לז, (בראשית ארצה לך להשתחוות ואמך... אני נבוא
כב:). (מגילה ורגלים ידים פישוט זו - שהשתחוויה מכאן

.Ê‡") ˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»¬»
˙BÓB˜n‰52ÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¯zÓ Lc˜na Ï·‡ ;( «¿¬»«ƒ¿»À»¿ƒ¿«¬«

ÌÎˆ¯‡a - "ÌÎˆ¯‡a" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡‰53Ìz‡ È‡ »¬»ƒ∆∆¡«¿«¿¿∆¿«¿¿∆ƒ«∆
ÏÚ ÌÈÂÁzLÓ Ìz‡ Ï·‡ ,ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ«»¬»ƒ¬»«∆ƒ¿«¬ƒ«

˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰54Lc˜na55‰Ê ÈtÓe .56ÏÎ e‚‰ »¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¬»
ÚÈv‰Ï Ï‡¯NÈ57˙B‡ÏˆÁÓ58˙BÙeˆ¯‰ ˙BiÒÎŒÈz·a ƒ¿»≈¿«ƒ««¿¿»¿»≈¿≈ƒ»¿

ÔÈ·e Ì‰Èt ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,Ô·˙Â L˜ ÈÈÓ B‡ ,ÌÈ·‡a«¬»ƒƒ≈«»∆∆¿«¿ƒ≈¿≈∆≈
ÌÈ·‡‰59ÔÈ·e BÈa ÏÈc·Ó ¯·c ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . »¬»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



miakekקפד zcear zekld - rcnd xtq - oeygxn h"i 'c mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏB‰ ,Ô·‡‰60ÏÚ ‰ÁBL B‡ ,‰ÂÁzLÓe »∆∆≈¿»«≈ƒ¿«¬∆∆«
‰hÓe Bcˆ61.Ô·‡a ÂÈt ˜Èa„È ‡lL È„k , ƒ«∆¿≈∆…«¿ƒ»»»»∆

הארצות.52) הדפוסים: ובשאר וילנא: כלומר:53)כנוסח
שבארצכם. המקומות שאר במגרה 54)בכל המגוררות

ה"ח). פ"א, הבחירה בית (הלכות רבינו כלשון ומסותתות,
הרצפה 55) על אפים ויכרעו ג): ז, הימיםֿב דברי ככתוב

האבן.56)וישתחוו. על להשתחוות שאסור
דקים.58)לשטוח.57) קנים או קש קלועים שטיחים
ויוםֿהכיפורים 59) בראשֿהשנה כיום נוהגים אנו וכן

כורעים. כשאנו המוספים רצוף 60)בתפילת שאינו
ורבא 61)אבנים. אביי שנהגו כמו לצדדים, פניו נוטה

כג.). (מגילה

.Á‡Ïa ˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰ ÏÚ '‰Ï ‰ÂÁzLn‰ Ïk»«ƒ¿«¬∆¿«»¬»ƒ«¿À»¿…
‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙ62B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ≈∆∆»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ63„Á‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ï·‡ . «««¿¬»«¬«»ƒ∆»
ÌÈ„È ËeMÙ ‡Ïa B‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙa ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿…ƒ»«ƒ

ÂÈt LaÎiL ‰ÚMÓ - ÌÈÏ‚¯Â64Ï˜Ò ,Ú˜¯wa65. ¿«¿«ƒƒ»»∆ƒ¿»»««¿«ƒ¿»

בתורה.62) האמורה השתחוויה זו מלקות 63)שאין
אבל  ה"ג). פ"ו, התורה יסודי (הלכות נתבאר כבר דרבנן.
שתיקנו  הכריעות כל ולכרוע אבנים רצפת על להתפלל
כשפניו  אלא חכמים אסרו שלא מותר, - בתפילה חכמים
הרמב"ם). בדעת ("כסףֿמשנה" בקרקע דבוקות

הקרקע.64) כלפי ופניו ראשו ומרכין קומתו כופף כשהוא
כפיפת 65) - לעכו"ם השתחוויה לעניין כי ד.). (הוריות

סה.). (סנהדרין מעשה היא קומה

.Ë‰¯ÊÚ‰ ÏÎa B‡ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔÏÈ‡ ÚËBp‰66ÔÈa - «≈«ƒ»≈∆«ƒ¿≈«¿»»¬»»≈
˜¯Ò ÔÏÈ‡67B‡NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÈa , ƒ«¿»≈ƒ««¬»««ƒ∆¬»

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÏ ÈÙÈÂ Lc˜nÏ ÈBÏ¿«ƒ¿»¿…ƒ¬≈∆∆∆∆¡«…
Ïˆ‡ ,ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙68;"EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆

ÚËB ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰Ê ‰È‰L ÈtÓ˙BÏÈ‡ ÔÈ ƒ¿≈∆»»∆∆∆¿≈»ƒ¿ƒƒ»
.ÌÚ‰ ÌL eˆa˜˙iL È„k ,dlL ÁaÊÓ „ˆa¿«ƒ¿≈«∆»¿≈∆ƒ¿«¿»»»

המקדש 66) בית חצר היא - והמזבח ההיכל את שהכילה
מאה  ורחבה: אמה, ושבע ושמונים מאה שארכה: הפנימית,
פ"ב, (מדות ישראל" "עזרת ונקראת: אמה וחמש ושלשים

פירות.67)מ"ו). עושה שאינו פי 68)אילן על ואף
כח:), (תמיד חז"ל למדו מזבח", "אצל אמרה: שהתורה
'ספרי', (וכן עץ. של בנין ולבנות לנטוע אסור העזרה שבכל

שופטים).

.È˙B‡¯„ÒÎ‡ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡69C¯„k Lc˜na ıÚ ÏL »«¬«¿«¿»∆≈«ƒ¿»¿∆∆
ıÚ BÈ‡Â ÔÈa· ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈««ƒ∆«ƒ¿»¿≈≈
‡l‡ ."ıÚ Ïk" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰¯˙È ‰˜Á¯‰ - ÚeË»««¿»»¿≈»ƒ∆∆¡«»≈∆»

˙BÎ·q‰Â ˙B‡¯„ÒÎ‡‰ Ïk70ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ »»«¿«¿»¿«¿»«¿ƒ«¿»ƒ
.ıÚ ÏL ‡Ï ,eÈ‰ Ô·‡ ÏL ,Lc˜na eÈ‰L∆»«ƒ¿»∆∆∆»…∆≈

כולה,69) פתוחה הרביעית והרוח רוחות משלש סגור אולם
לאכסדרה, דומה הזה העולם כט:): (מנחות שאמרו כמו

יוצא. רעה) (לתרבות לצאת הרוצה כנוסח 70)שכל

זיזים  סככות: ופירוש והסבכות. דפוסים: ובשאר אוקספורד.
החמה  מפני ולמחסה לסוכך להיות הבנין מקירות היוצאים

וכדומה.

ה'תשע"ח  מרחשון י"ט ד' יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
של 1) אליל בין מה וממשמשיה; מעבודהֿזרה הנאה איסור

ישראל. של לאליל גוי

.‡ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï ‡È‰ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿«≈¬«»ƒ
‰ÈLnLÓe2„a‡" :¯Ó‡pL ,dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ¿«¿∆»¿»««¬∆ƒ¿ƒ»∆∆¡««≈

"˙BÓ˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z3‰k Ì‡ Èk" :¯Ó‡Â , ¿«¿∆»«¿…¿∆¡«ƒƒ…
Ï‡¯NÈŒı¯‡·e ."eˆzz Ì‰È˙ÁaÊÓ Ì‰Ï eNÚ«̇¬»∆ƒ¿¿…≈∆ƒ…¿∆∆ƒ¿»≈
.eˆ¯‡ ÏkÓ d˙B‡ „a‡pL „Ú ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«¬∆»«∆¿«≈»ƒ»«¿≈
‡l‡ ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ıeÁa Ï·‡¬»¿»»∆≈»¿Àƒƒ¿…«¬∆»∆»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïk „a‡ ,B˙B‡ LaÎpL ÌB˜Ó Ïk»»∆ƒ¿¿«≈»¬«»ƒ
ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â" :¯Ó‡pL ,BaL∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»
,Ô‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ Ï‡¯NÈŒı¯‡a - "‡e‰‰«¿∆∆ƒ¿»≈«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆

Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ È‡Â4.ı¯‡Ï ıeÁa Ô‰È¯Á‡ ¿ƒ«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆¿»»∆

לעבודהֿזרה.2) יין בהן שמנסכים הכוסות "אם 3)כגון
ההרים  שעל אלוהיהם שהרי עצמם, למקומות עניין אינו
לכלים  עניין תנהו - אלוהיהם ההרים ולא נאסרים,
נא:). (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה בהם שהשתמשו

לחוץֿלארץ 4) ארץֿישראל שבין החילוק ראה). (ספרי,
אפילו  ולאבדה אחריה לרדוף אנו מחוייבים - בארץ הוא:
עבודהֿזרה  לאבד עלינו מצוה כי כבשנוהו, שלא במקום
במקום  אלא לאבדה מצווים אנו אין ובחוץֿלארץ מארצנו;

שכבשנוהו.

.·˙·¯˜˙Â ,‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú5ÏÎÂ ,dlL ¬«»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿»
‰NÚp‰6‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ,dÏÈ·La ««¬∆ƒ¿ƒ»»«¬»»∆∆¡«¿…

ÏkÓ „Á‡a ‰‰p‰ ÏÎÂ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·»̇ƒ≈»∆≈∆¿»«∆¡∆¿∆»ƒ»
˙Á‡Â ,"‡È·˙ ‡ÏÂ" ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ,el‡≈∆¿«ƒ««ƒ¿…»ƒ¿««

˜a„È ‡ÏÂ" ÌeMÓ7."Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

לפניה.5) שמקריבים הבשר או שמנסכים, היין כגון,
וכן 6) לפניה, שמדליקים נרות כגון: עבודהֿזרה, נויי כל

לכבודה. ששוטחים אף 7)בגדים כב.) מכות ראה; (ספרי,
בעבודהֿזרה, ולא הנידחת בעיר נאמר זה שמקרא פי על
שעבודהֿזרה, מפני עבודהֿזרה, לעניין חז"ל דרשוהו
(דברים  הוא" חרם כי תתעבנו "ותעב ככתוב: חרם, נקראת
לנו  גילתה החרם" מן בידך... ידבק "ולא ובפסוק כו); ז,
על  ומוזהרים בהנאה אסור חרם שהוא מה שכל התורה,
ב"ספר  הרמב"ן ובראשם רבינו, על חולקים ורבים הנאתו.
שתיים  מלקות שאין הסובר קצב), (לאֿתעשה, המצוות"
כב.) (מכות שאמרו ומה עבודהֿזרה; ממשמשי בנהנה
ולא  עצמה, מעבודהֿזרה בנהנה אלא אינו שתיים, שלוקה
בירושלמי  מפורש רבינו כדברי אבל ותקרובתה. ממשמשיה
נסך  יין שם: שנאמר י"ב), הלכה ה, פרק (עבודהֿזרה
ידבק  "ולא שנאמר: משום בהנאה, אסורים לבובים ועורות
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לעניין  גם נדרש זה שפסוק הרי - החרם" מן מאומה בידך
") רבינו דברי והשווה עבודהֿזרה. המצוות",תקרובת ספר

כה). לאֿתעשה

.‚ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dlÎ ‰e·È¯˜‰L ‰Ó‰a8‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ¿ƒ»À»«¬«»ƒ¬»
dL¯t elÙ‡ ;‰‡‰a9‰ÈÙÏËe ‰È¯˜Â ‰È˙BÓˆÚÂ «¬»»¬ƒƒ¿»¿«¿∆»¿«¿∆»¿»∆»

¯BÚa ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,d¯BÚÂ¿»«…»«¬»»¿ƒ»ƒ»»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ¯BÚ‰ ‰fL Ba Ú„BiL ,ÔÓÈÒƒ»∆≈«∆∆»ƒ¿…∆¬«»ƒ

Ï‚Ú Ú¯˜ ÌÈÚ¯BwL ,ÌÈNBÚ eÈ‰L ÔB‚k ,‡e‰10„‚k ¿∆»ƒ∆¿ƒ∆«»…¿∆∆
Ck Ô‰L ˙B¯BÚ‰ Ô˙B‡ Ïk È¯‰ - ·l‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ·l‰«≈ƒƒ«≈¬≈»»»∆≈»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»¿≈…«≈»∆

(8 ֿ לעבודת שהקריבוה "בהמה מנטובא, קושטא, בנוסח
ידבק 9)כוכבים". "ולא שנאמר: משום לד:) (עבודהֿזרה

שאין ÓÂ‡Ó."(10‰בידך שמותר, - משוך לקרע פרט
במשנה  נקראים העורות ואלו לעבודהֿזרה, כן עושים
שם  על לבובים", "עורות ג): משנה ב, פרק זרה (עבודה

הלב. כנגד קריעתם

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈa ‰Ó«≈¬«»ƒ∆≈»ƒ
ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈¬«»ƒ∆

„iÓ ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ11:¯Ó‡pL , ≈»ƒ¬»«¬»»ƒ»∆∆¡«
‰NÚ ,BÏÒtMÓ - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï‡ ÈÏÈÒt"¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈ƒ∆¿»«¬»
„Ú ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏLÂ .dBÏ‡ BÏ¡«¿∆ƒ¿»≈≈»¬»«¬»»«

„·ÚzL12dÏ ‰NÚiL „Ú - "¯˙qa ÌNÂ" :¯Ó‡pL , ∆≈»≈∆∆¡«¿»«»∆«∆«¬∆»
¯˙qaL ÌÈ¯·c13˙„B·Ú ÈLnLÓe .d˙„B·Ú Ô‰L , ¿»ƒ∆«≈∆∆≈¬»»¿«¿≈¬«

ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈∆≈»ƒ≈∆ƒ¿»≈≈»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰· eLnzLiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡14. ¬ƒ«∆ƒ¿«¿»∆«¬«»ƒ

עדיין.11) עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר תיכף
נב.).12) עבודהֿזרה,13)(עבודהֿזרה עובד ישראל כי

ביתֿדין  ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד
אשר 14)ויסקלוהו. תאבדון... אבד נאמר: במשמשיה כי

בהם  שיעבדו עד אסורים אינם - ב) יב, (דברים עבדו
נא:). זרה (עבודה

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰»∆¬«»ƒ«¬≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ ‡e‰L15„·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡Â ;¯zÓ B¯ÎN , ∆∆¿»À»«¬ƒ¬»»¿≈

„Ú ˙¯Ò‡ dÈ‡L ÈtÓ ,„iÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¬»ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆¡∆∆«
L˘BkÓe ,¯Óbz16‰ÂL Ba ÔÈ‡ d¯ÓBbL ÔB¯Á‡ ∆ƒ»≈««¬∆¿»≈»∆

‰Ëe¯Ù17˙B‡Ëe¯b Á˜Bl‰ .18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿»«≈«¿»ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ô‰· ‡ˆÓe19‡ÏÂ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ - »»»∆¬«»ƒƒ»«»¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯ÈÊÁÈ ,CLÓ20‡ÏÂ CLÓ Ì‡ ÔÎÂ . »««¬ƒ≈»≈»ƒ¿≈ƒ»«¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚa ‰ÎÈLnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÚÓ Ô˙»«»««ƒ∆¿ƒ»¿≈»ƒ

‰B˜21‡e‰ ˙eÚË ÁwÓk ,22- CLÓe ˙BÚÓ Ô˙ . »¿ƒ«»»«»»«
ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ23eL¯iL ,¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ . ƒ≈¿»«∆«¿≈≈»ƒ¿≈∆»¿

„·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯b‰ ÏBÎÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡∆¬ƒ∆≈»ƒ»«≈«»≈
˙BÚÓ È‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :ÌÈ·ÎBk24ÏË ! »ƒ…«»¬«»ƒ«¬ƒ»…

¯b‰ ˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â !˙B¯t È‡Â ,CÒŒÔÈÈ ‰z‡«»≈∆∆«¬ƒ≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«≈
¯eÒ‡ -25. »

למעלה 15) כמבואר לכם, תעשו לא מסכה ואלוהי משום:

ט). הלכה ג, שהוא 16)(פרק בפטיש, האחרונה ההכאה
מלאכה. לשכירות 17)גמר "ישנה היא: הלכה כי

כלי  לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף", ועד מתחילה
התקדמות  של וחלק חלק כל עם שכרו את קונה הוא
כל  הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן ולכן מלאכתו.
האחרונה  וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו
בה  אין הרי הצלם, נגמר שאז מפני באיסור, שהיתה בפטיש
שכר  כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי
עשייתה  גמר מלפני קנה כבר שכרו כל שהרי עבודהֿזרה,

יט:). מתכות.18)(עבודהֿזרה כלי והרי 19)שברי
מעבודהֿזרה. ליהנות את 20)אסור משך שלא עוד כל כי

נתן  כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי מידי החפץ
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי כי - הכסף את לו

אלא 21) לבערה מחוייב אינו זאת בכל ישראל, של זה והרי
ודיו. לנכרי ביניהם 22)מחזירה שעבודהֿזרה ידע אילו כי

היה. בטעות קניינו שכל נמצא מושכם, היה לא
רבינו,23) (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

לא  הדין שמצד פי על אף ט). משנה ג, פרק זרה עבודה
את  לדרוש הוא ויכול הייתה בטעות משיכתו כי עוד, קנה
הרי  ומשך כסף שנתן כיוון זאת בכל מהנכרי, חזרה כספו
הנכרי  מאת כספו וכשידרוש היא, שלו עבודהֿזרה כאילו זה
- ואסור לנכרי עבודהֿזרה מוכר הוא כאילו נראה יהא
ביד  עבודהֿזרה כדין אותה, לבער חייב בעצמו הוא לפיכך

עא:). (עבודהֿזרה אבוד וכספו פי 24)ישראל, על ואף
גר  שאין היא: הלכה אבל אסורים, עבודהֿזרה שחליפי
שלא  כדי זיכוהו החכמים אלא התורה, מן אביו את יורש
חליפי  מצד ולא ההפקר מן כזוכה זה והרי - לסורו יחזור

ליהנות 25)עבודהֿזרה. ואסור הם שלו לידו ובאו הואיל
י). משנה ו, פרק (דמאי בחליפיה אפילו מעבודהֿזרה,

.ÂÔÈ¯zÓ ,ÈBÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆ∆¬»¿≈»ƒ¿À»ƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆÂ ,‰‡‰a«¬»»¿∆¬»«¬«»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ Ïk ?„ˆÈk≈«»««ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¬ƒ
Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚlL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,‰‡‰a«¬»»ƒ¿≈∆∆¿»»∆«¬«»ƒ≈

ÔÈÈeNÚ26‰È„na ˙B‡ˆÓp‰Â ;27ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰ Ì‡ - ¬ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ«
¯Btˆ B‡ ÏwÓ ˙¯eˆ ‰¯ev‰ „Èa ‰È‰Â ,‰È„n‰ Á˙t∆««¿ƒ»¿»»¿««»««≈ƒ

ÛÈÒ B‡ ¯ecÎ B‡28‡e‰L B˙˜ÊÁ ,˙ÚaËÂ ‰¯ËÚ B‡ ««ƒ¬»»¿«««∆¿»∆
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ¿»«¬»»¿ƒ»¬≈

.¯zÓe ÈBÏ ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«¿À»

לנוי.26) צורות לעשות הכפרים בני דרך בעיר.27)שאין
אצלם,28) הן חשובות צורות אלה כל מא.). זרה (עבודה

כאילו  הרידוי, את מסמל - המקל הם. ואדנות מלכות וסימני
כל  את תופש כאילו - הציפור העולם; בכל רודה הוא
בכל; צופות ועיניה במרומים שתעוף כציפור תחתיו, העולם
העגול  כולו העולם את בידו הוא תופש כאילו - הכדור
רבינו  בדברי ירוחם רבינו ולדעת הסמלים. שאר וכן ככדור.
מלכים  של אנדרטה בצורות אלא הללו בצורות האיסור אין
- אחרת לזיכרון), העיר בשער שהקימו המת המלך (מצבת
וחידוש  וכדומה. מקל בידם כשיש ואפילו איסור, בהם אין

(שם). הגמרא דברי על מיוסד זה

.ÊÌÈ˜ÂMa ÌÈÎÏLÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÓÏ«̂¿≈¬«»ƒ«ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¿»ƒ
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ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,˙B‡Ëe¯b‰ CB˙· B‡29CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿»¬≈≈À»ƒ¿≈»ƒ
Ô‰ÈÓÏˆ È¯·L ¯ÓBÏ30„È ‡ˆBn‰ Ï·‡ .31˙¯evÓ «ƒ¿≈«¿≈∆¬»«≈»ƒ«

- CÏLÓ ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ B‡ dÏ‚¯ B‡ ÏfÓ B‡ ·ÎBk»«»«¿»≈∆≈≈»∆»À¿»
¯·‡‰ ‰fL È‡cÂa Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»«¬»»ƒ¿»«¿««∆∆»≈∆
,d¯eq‡a ‡È‰ È¯‰ ,˙„·Úp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯eˆ ÔÓƒ«¬«»ƒ«∆¡∆∆¬≈ƒ¿ƒ»

‰eÏha ‰È„·BÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰L BÏ Ú„eiL „Ú32. «∆ƒ»«∆»¿≈»ƒ¿∆»ƒ¿»

מאוד 29) הרחוק דבר כפול; (ספק "ספיקֿספיקא", מכוח
ייתכן  כי נעבדים; לא ספק הם, נעבדים ספק מוודאות):
ביטלום  כבר שמא הם, נעבדים ואפילו לנוי, אלא שאינם
היא: והלכה - בחוץ מושלכים והם הואיל עובדיהם,
כמבואר  בהנאה, מותרת עובדיה שביטלוה שעבודהֿזרה

ח). הלכה ח, (פרק עליהם 30)לקמן מוכיחה שבירתם כי
"ספקֿספיקא". מכוח ומותרים זו 31)שביטלום "יד"

הם  צלמים" "שברי כן שאם השלימה, הצורה מן שבר אינה
או  יד בדמות זו: בתבנית נעשתה מתחילתה אלא ומותרים,
 ֿ (עבודה המשנה בפירוש רבינו של כפירושו וכדומה, רגל

ב). משנה ג, פרק מיימוניות"32)זרה ו"הגהות (שם).
ליהנות  ולא במשכון, ליקח לא להיזהר "שצריך כתבו:
ומעילים  ומחתות גביעים כגון: ונויה, עבודהֿזרה מתשמישי
בין  לביתו, אלה כל את והמכניס עבודתה. בשעת שלובשים
- שהיא דרך בכל או בשאלה, בין בקנייה, בין במשכון,
"ולא  ומשום: ביתיך", אל תועבה תביא "לא משום: עובר

וגו'. מאומה" בידך ידבק

.Á‰nÁ ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚÂ ÌÈÏÎ ‡ˆBn‰33‰·Ïe «≈≈ƒ«¬≈∆««»¿»»
ÔB˜¯„e34ÈL È„‚· B‡ ·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ -35, ¿»ƒ»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈÓÊp‰ ÏÚ ÌÈ˜e˜Á eÈ‰L B‡36È¯‰ ,˙BÚah‰ ÏÚÂ ∆»¬ƒ««¿»ƒ¿«««»¬≈
ÔÈ¯eÒ‡ el‡37ÌÈÏk‰ ¯‡L ÏÚÂ ;38ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ , ≈¬ƒ¿«¿»«≈ƒÀ»ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô˙˜ÊÁL39Ïk ÏÚ ˙B‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÎÂ . ∆∆¿»»¿¿≈¿»««ƒ¿»«»

ÌÈÏk‰40.ÔÈ¯zÓe ÈBÏ Ô˙˜ÊÁ , «≈ƒ∆¿»»¿À»ƒ

ב)33) משנה ג, פרק (עבודהֿזרה למשנה בפירושו רבינו
צורה  שמצא עניינה אין ולבנה, חמה של זו "צורה יאמר:
אלא  לבנה, זו עליה: ויאמר עגולה, קשת או כשמש, עגולה
מייחסים  טלאס"ם בערבית הנקראים הצלמים בעלי
שחור; זקן היא: "שבתי" צורת ויאמרו: צורות לכוכבים
צורת  היא השמש וצורת יפה, נערה צורת - "נוגה" צורת
הכוכבים  לכל ייחסו וכן עגלה, על יושב מעוטר המלך
"צורת  (שם): במשנה שאמרו מה ולפיכך שונות". צורות
- נאסרת שאינה עצמה השמש לצורת הכוונה אין חמה",
או  לשמש, המייחסים לצורה אלא - נעבדת ואינה הואיל
ח). קטן סעיף קמא, יורהֿדעה (ש"ך, כאן ידובר ללבנה

בחוליות 34) וקשקשים סנפירים לו שיש נחש מין הוא
לחלק  זו צורה מייחסים והיו מג.), (עבודהֿזרה צווארו

הלבנה. אדום.35)מגלגל צבע הצבועים יקרים משי בגדי
והאוזניים.36) האף נעבדות 37)תכשיט אלו צורות כי
וחשובים.38)הן. יקרים לעבודהֿזרה 39)שאינם ולא

המכובדים  "שעל אומר: גמליאל בן שמעון רבן מב:): (שם,
מותרים". - המבוזים שעל אסורים: אפילו 40)-

מכובדים.

.Ë,dlL ˙·¯˜z‰ ÏÎÂ ‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿«¿∆»¿»«ƒ¿…∆∆»

Ô‰LŒÏÎa ÌÈ¯ÒB‡41ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»∆≈≈«¬«»ƒ
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ˙Á‡ elÙ‡ ,ÈB ÏL ˙B¯eˆa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿∆¬ƒ««¿«»¬»ƒ

ÒBk ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ -42ÏL ƒ«…¿»«∆«¿≈ƒƒ¿»≈∆
¯Na‰ ÔÓ ‰ÎÈ˙Á B‡ ,˙BÒBÎ ‰nÎa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú43 ¬«»ƒ¿«»¬ƒ»ƒ«»»

.ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ - ˙BÎÈ˙Á ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬ƒƒ«…¿»«∆«
·e·Ï ¯BÚ ÔÎÂ44¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙B¯BÚ ‰nÎa ·¯Ú˙pL ¿≈»∆ƒ¿»≈¿«»«…»

‰‡‰a45„Á‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ¯·Ú . «¬»»»«»«¬«»ƒ∆»
ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓc‰ È¯‰ - dlL ˙·¯˜˙ B‡ ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»ƒ¿…∆∆»¬≈«»ƒ¬ƒ
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úk ,Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,‰‡‰a«¬»»¿¿ƒ¿»∆≈«¬«»ƒ
‡È·Ó ‰z‡M ‰Ó Ïk - "e‰Ók Ì¯Á ˙ÈÈ‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»≈∆»……«»«»≈ƒ
È¯‰ ,dz·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÏkÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒƒ»¿«¿∆»¿ƒ¿»¿»¬≈

‰BÓÎ ‡È‰46. ƒ»»

עד.).41) "משמשי 42)(עבודהֿזרה משום: אסורה היא
(זבחים  בברייתא כמבואר שהיא, בכל ואוסרת עבודהֿזרה"
ונקבה. זכר משמש משותף: שם - כוס עד.).

לעבודהֿזרה.43) הלב 44)שהקריבוה כנגד שקרוע עור
השור  לב את מוציאים היו שם שדרך עגולה, ארובה כעין

ג). (הלכה לעיל כמבואר עד.).45)מחיים, (עבודהֿזרה
הריהו 46) - ממנו (מהווה) מהיה שאתה מה "כל נד:) ְְֶֶַַ(שם,

כמוהו".

.È¯eÒ‡ d¯Ù‡ ,‰Ù¯NpL ‰¯L‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬≈»∆ƒ¿¿»∆¿»»
‰‡‰a47,‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙ÏÁ‚Â . «¬»»¿«∆∆∆¬«»ƒ¬»

˙·‰ÏM‰Â48˜ÙÒ .LnÓ da ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙¯zÓ ¿««¿∆∆À∆∆ƒ¿≈∆≈»«»«≈
ÒBk ?„ˆÈk .¯zÓ d˜ÙÒ ˜ÙÒ ;¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿≈¿≈»À»≈«
Ôlk ,˙BÒBÎ ‡ÏÓ ¯ˆB‡a ÏÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL∆¬«»ƒ∆»«¿»»≈À»
‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL ÈtÓ ,ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ¿≈∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÙÂ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÒBk L¯t .Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ¿»∆≈≈«∆»ƒ««¬…∆¿»«

ÌÈL ˙BÒBÎÏ49ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -50ÏL ˙ÚaË . ¿¿«ƒ¬≈≈À»ƒ«««∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú51eÏÙÂ ,˙BÚaË ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ¬«»ƒ∆ƒ¿»¿»¿≈»«»¿»¿

:¯ÓB‡ È‡L ,ÔlÎ e¯z‰ - ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ÌÈzL¿«ƒ≈∆«»«»À¿À»∆¬ƒ≈
ÌÈzL‰ ÏÏÎa ‰˙È‰ ˙Úah‰ d˙B‡52‰·¯Ú˙ . »««««»¿»ƒ¿««¿»ƒƒ¿»¿»

ÌÈMLÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈÚa¯‡ e˜lÁ˙Â ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿»∆»¿ƒƒ
eÏÙÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ Ôlk ÌÈÚa¯‡‰ ¿»«≈¿»¿»«¿»ƒÀ»¿«»¬≈

‰¯eÒ‡‰ ˙Úah‰ d˙B‡ :¯ÓB‡ È‡L ,˙B¯zÓ Ôlk -À»À»∆¬ƒ≈»««««»¬»
‡È‰ ·¯a53Ôlk - ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ ÌÈMM‰ eÏÙ . ¿…ƒ»¿«ƒƒ¿«»¬≈À»

˙B¯eÒ‡54. ¬

לד.).47) (תמורה וכדומה לכביסה בורית ממנו להכין
לט.).48) (ביצה השלהבת בלהב נר להדליק כגון
הכשרים.49) ברוב בטל הרי השלישי, (זבחים 50)והוא

שפרשה  הכוס אם ספק ספקֿספיקא: מחמת עד.)
לא; או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת
משתמש  שהוא זו כוס שמא הייתה, עבודהֿזרה של ואפילו
כוס  בכל וכן שנפלה. אותה איננה השנייה מהתערובת בה
תולים  אנו בה, להשתמש בא כשהוא השנייה, מהתערובת
הראשונה. מהתערובת שנפלה הכוס אינה שמא להקל:
לרבוא, מהם אחד "פרש אמרו: בגמרא ששם להעיר, וראוי
התערובת  שגם משמע, הרי מותרים". - לרבוא ומרבוא
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השלישית? התערובת אלא הותרה ולא אסורה השנייה
(כסףֿמשנה). רבינו לפני הייתה אחרת שגירסא ואפשר
שגם  חידשו: אחד") "פרש המתחיל: דיבור (שם, ובתוספות
שבכל  אלא ספקֿספיקא", מטעם מותרת השנייה התערובת
שהשנייה  לשלישית: השנייה התערובת בין חילוק יש זאת
לא  אז כי אחת, בבת הכוסות מכל ממנה ליהנות אסור
מהתערובת  שפרשה הכוס אותה אם אחד: ספק אלא יישאר
אחד  וספק - לא או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה
ליהנות  מותר השלישית התערובת אבל אסור: בעבודהֿזרה
אחת. בבת הכוסות בכל להשתמש בא כשהוא אפילו ממנה
של  הראשונה מהתערובת שנפלה שהכוס נניח אם אפילו כי
אותה  שמא "ספקֿספיקא": נשאר עדיין הייתה, עבודהֿזרה
מותר  ולפיכך הייתה, היתר של לשלישית מהשנייה שנפלה

אחת. בבת מכולן עבודהֿזרה.51)ליהנות בה שנתקשטה
שמא 52) "ספקֿספיקא": יסוד על מבוסס זה היתר גם (שם)

אם  ואפילו הייתה; עבודהֿזרה של לים שנפלה הטבעת
אינה  בה שמשתמש זו טבעת שמא נפלה, היתר של נניח:
אינו  - שתיים" "נפילת רבינו שמצריך ומה עבודהֿזרה. של
אין  אחת טבעת נפילת כי ניכרת, נפילתה שתהא כדי אלא
אף  להתיר יבואו ושמא קטנותה, מרוב כך כל ניכר חסרונה
תרומה  של בחבית רואים אנו ואמנם כלל. נפילה בלא
- לים מהן אחת ונפלה חולין, של חביות במאה שנתערבה
 ֿ משנה עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי מותרות, כולן
 ֿ (כסף עיין ב). הלכה ט"ו, פרק תרומות הלכות תורה,

אלה 53)משנה). נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין
שיש  פי על אף מותרות, אינן - אחרות לטבעות הארבעים
רואים  אנו אין כי היא, ברוב האסורה שהטבעת לתלות
לים, שנפל כגון לגמרי, כשאבד אלא כנתבטל האיסור

אלא כבה  בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; לכה
אין  כי - וודאי כדבר לראותו אין השישים, ברוב שנשאר
נחשבות  הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב ביטול
מותרות  כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק
שם). רש"י, בשם (כסףֿמשנה כאמור "ספקֿספיקא", מחמת

התערובת 54) כי שמותרות, וודאי כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספקֿספיקא" אלא בה אין האחרונה

.‡È‰¯L‡‰55˙„·Ú ‰˙È‰L ÔÈa -56‰˙È‰L ÔÈa , »¬≈»≈∆»¿»∆¡∆∆≈∆»¿»
‰ÈzÁz ˙ÁpÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57Ïˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ¬«»ƒÀ«««¿∆»»≈≈¿≈

d˙ÓB˜58ÌÈ‚È¯N‰ Ïˆa ·LÈÏ ¯zÓe ,59ÌÈÏÚ‰Â »»À»≈≈¿≈«»ƒƒ¿∆»ƒ
˙¯Á‡ C¯c BÏ LÈ Ì‡Â .dlL60¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆»¿ƒ∆∆∆«∆∆»«¬…

‰ÈzÁz ¯·BÚ - ˙¯Á‡ C¯c ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ≈»∆∆«∆∆≈«¿∆»
ı¯ ‡e‰Lk61. ¿∆»

ח,55) (פרק לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע אילן
(בראשית, ה"זוהר" כדברי הירח, לעובדי ומיוחד ג), הלכה
והעובדים  הבעל", "עובדי נקראו: השמש, עובדי "כל מט):

אשרה". "עובדי נקראו: עצמו.56)לירח לאילן שעבדו
(57 ֿ (עבודה תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה שנטעוה

מח.). עבודהֿזרה.58)זרה כשאר בהנאה היא שאסורה
לשבת.59) שאסור וודאי עצמם הענפים תחת אבל הענפים.

המשנה  כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן
האיסור  שאין רבינו וסובר בצילה", ישב "לא מח:): (שם,

וה"כסףֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא
ענפיו, בצל מתיר מדוע רבינו: על הרמ"ך קושיית הביא
כדברי  אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא
י"א): הלכה ג, פרק (עבודהֿזרה בירושלמי מפורש רבינו
שאילו  כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה
וכל  צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול
השריגים  אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו
מקורו  רבינו של שהיתירו הרי צילה". צל זהו - והעלים)
"צל  לבין "צל" בין החילוק את פירש ורש"י מירושלמי.
יש  במערב, או במזרח כשהחמה וערבית, "שחרית הצל":
אורך  מידת עברה שלא זמן וכל מאוד. ארוך צל דבר לכל
והוא  וחשוך, עב הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל
צילו" צל - והוא וקלוש. דק הצל ואילך  מכאן הצל;

מח:). כמותה.60)(עבודהֿזרה מח:)61)קצרה (שם,
אדם  כל אבל חשוב, באדם אלא שם אמרו שלא פי על ואף

מחויי  אינו בכל רגיל - אחרת דרך לו ואין הואיל לרוץ, ב
אדם  כל רבינו השווה גדול, טורח בדבר ואין הואיל זאת

(כסףֿמשנה). חשוב כאדם

.·Èd· epwL ÌÈÁB¯Ù‡62Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â63- ∆¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈˆÈa‰Â ÌÈÁB¯Ù‡‰Â ;ÔÈ¯zÓ64, À»ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ï ÒÈÒ· BÓk ‰¯L‡‰ È¯‰L ,ÔÈ¯eÒ‡65Ôw‰Â . ¬ƒ∆¬≈»¬≈»¿»ƒ»∆¿«≈
dÓˆÚ66ÂÈˆÚ ‡È·Ó ÛBÚ‰L ÈtÓ ,¯zÓ dL‡¯aL «¿»∆¿…»À»ƒ¿≈∆»≈ƒ≈»

¯Á‡ ÌB˜nÓ67. ƒ»«≈

הם.63)באשרה.62) ואינם 64)שגדולים הם שקטנים
לעוף. יבואו 65)יכולים שלא כדי בהם, חכמים וגזרו

על  יעלה שמא לחוש יש וכן עצמה; מהאשירה ליהנות
ובתוספות, מב: (עבודהֿזרה יפלו פן עליהם יחוס כי האילן,

קינו.66)שם). את העוף בנה שמהם והעשבים העצים
וכתוב 67) (שם). האשרה מעצי בנהו שמא לחוש ואין

העצים, לקחת האילן על יעלה "שלא מיימוניות": ב"הגהות
סולם, במקום באשרה להשתמש אסור כי האפרוחים, או

נופלים". והם במקל יתיז אלא

.‚È‰pnÓ ÏË68Ô‰a ˜Èq‰ .‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ »«ƒ∆»≈ƒ¬ƒ«¬»»ƒƒ»∆
ÔvÈ ,¯epz‰ ˙‡69ÏL ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚa ˜ÈqÈ CkŒ¯Á‡Â , ∆««À«¿««»«ƒ¿≈ƒ¬≈ƒ∆

˙t‰ - Bpˆ ‡ÏÂ ˙t‰ ˙‡ B· ‰Ù‡ .B· ‰Ù‡ÈÂ ¯z‰∆≈¿∆¡∆»»∆««¿…ƒ¿««
d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,˙B¯Á‡a ‰·¯Ú˙ .‰‡‰a ‰¯eÒ‡¬»«¬»»ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¿≈»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙t‰70¯‡Le ,d· ‰‰È ‡lL È„k , ««¿»«∆«¿≈∆…≈»∆»¿»
ÔÈ¯zÓ ˙B¯kk‰71. «ƒ»À»ƒ

של 69)מהאשרה.68) חומו שיפוג עד להמתין צריכים
אמרו: שם ובמשנה מט:). (שם, האיסור בעצי ההיסק
הראשון  ההיסק כי יותץ", - חדש אם התנור את בהם "הסיק
נתיצה. אלא תקנה לו אין ולפיכך - ומחסמו התנור מחזק
הואיל  כי זו, כמשנה הלכה אין כי זה, דין הביא לא ורבינו
תנור  גם מותר", - גורם וזה "זה יד): (הלכה בסמוך ופוסק
באיסור  שנגמר התנור כי הפת, את בו לאפות מותר זה
ולפיכך  ומותרת. שתיאפה לפת גורמים היתר של והעצים
ישן  בין יוצן", - התנור את בהם "הסיק וכתב: רבינו סתם

(כסףֿמשנה). הצינון לו מועיל חדש גילה 70)בין כבר
הגדול  לים קוראים שבערבית לרמב"ם, בהגהותיו הרד"ל
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מלוחים, מימיהם כי מלח". "אל בשם: הגדולים הימים וכל
התיכון: הים נקרא היום ועד מתוקים, שהם נהר למי בניגוד
פירושו  בסוף רבינו שכותב ממה לזה, וראייה יםֿהמלח.
בים  בספינות עליתי ואני כתבתים עניינים "ומהם למשנה:
הרמב"ם  עלה שבו הגדול לים כוונתו שוודאי, המלח",
בעניין  כאן להלכתנו בנוגע אולם כידוע. למצרים מספרד
נראה  המשנה בלשון כשנעיין המלח, בים עבודהֿזרה איבוד
שידובר  מקומות בכמה שהרי דווקא, המלח" "ים שפירושו:
סתם. "ים" אלא המלח", "ים בהם נזכר לא ה"ים" על בהם
וכן  הרואה, ברכת לעניין ב) משנה ט, פרק (ברכות ראה
וכן  ועוד. חמץ ביעור לעניין א) משנה ב, פרק (פסחים
לעניין  המוזכר המלח" ש"ים כח.), (פסחים הדבר מבואר
מפרש  ורש"י דווקא, המלח" "ים פירושו: עבודהֿזרה,
אין  המוות) (ים בטיא"ה מי"ר "הנקרא המלח, ים (שם):
טעונה  שעבודהֿזרה איפוא מבואר בו". עוברת ספינה
בניֿאדם  בה ייכשלו שלא כדי דווקא, המלח" ל"ים איבוד
המתחיל: דיבור (שם, התוספות הקשו וכבר ויטלוה.
תמיד  האם בעבודהֿזרה, יעשו מה אלילים"): "עבודת
לרוח  ולזרותה לפוררה שאפשר ותירצו, המלח? לים נוליכה
ולא  ממנה; ייהנו שלא כדי צמחים, מגדל שאינו במקום
כמו  שלימה להשליכה רוצה אם אלא המלח" "ים נאמר
"בים  אלא תקנה לה אין אז כי שחוקה, בלתי שהיא,
תקלה. חשש ואין שם, עוברות ספינות שאין מקום המלח",

וחכמים 71) מט:), (עבודהֿזרה במשנה אליעזר רבי כדעת
וכל  לעבודהֿזרה" פדיון "אין ואומרים: עליו חולקים
כרבי  ההלכה קבעו (שם) שבגמרא אלא אסורות, הכיכרות

אליעזר.

.„È¯k¯k ‰pnÓ ÏË72¯eÒ‡ - „‚a‰ ˙‡ Ba ‚¯‡Â »«ƒ∆»«¿»¿»«∆«∆∆»
B˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚·a ·¯Ú˙ .‰‡‰a«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈

ÌÈ„‚a‰ Ïk ¯‡Le ,ÁÏn‰ ÌÈÏ „‚a‰73¯zÓe .ÔÈ¯zÓ «∆∆¿»«∆«¿»»«¿»ƒÀ»ƒÀ»
ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa - ˙B˜¯È ‰ÈzÁz ÚhÏƒ««¿∆»¿»≈ƒ««»∆≈¿ƒƒ

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ,ÏˆÏ74,‰¯L‡‰ ÏvL ÈtÓ , ¿≈≈ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆≈»¬≈»
ÔÈÓ¯Bb ,˙¯Ò‡ dÈ‡L ,Ú˜¯w‰ ÌÚ ,¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ««¿«∆≈»∆¡∆∆¿ƒ
¯zÓ ¯·„Â ¯eÒ‡ ¯·cL ÏÎÂ ;ÁÓˆÏ el‡ ˙B˜¯ÈÏƒ»≈ƒ¿…«¿…∆»»»¿»»À»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,BÏ ÔÈÓ¯Bb75‰„N CÎÈÙÏ . ¿ƒ¬≈∆À»¿»»¿ƒ»»∆
,d˙B‡ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ï·Êa dÏafL∆ƒ¿»¿∆∆¬«»ƒÀ»ƒ¿…«»

ÈÈL¯Îa dÓhtL ‰¯Ùe76ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77ÏÎ‡z78, »»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬«»ƒ≈»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חוט 72) את בה שקושרים עץ, עשוייה האורגים מחט הוא
השתי. חוטי בין לזרקו מוכר 73)הערב אינו אבל (שם);

עצמו. בפני אחד כל אלא כאחד, הבגדים שהאילן 74)כל
החמה. זהרי את מהם שמעכב להם, מח:).75)קשה (שם,

ונזכר 76) בהמה, למאכל המיוחד הקטניות ממשפחת ירק מין
ה). משנה א, פרק (שבת ֿ 77)במשנה עבודה תקרובת של

מט.). שם, רש"י (לשון שעבדום או כי 78)זרה, (שם)
גם  נתפטמה הלא והפרה מותר", - גורם וזה "זה היא: הלכה

מותרת. לפיכך - היתר בכרשיני

.ÂËÌ·È¯˜‰Ï ÌeÈÎ‰L ,˙B¯Ù B‡ ÔÈÈ B‡ ¯Na»»«ƒ≈∆¡ƒ¿«¿ƒ»
‰‡‰a e¯Ò‡ ‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ79ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¬«»ƒ…∆∆¿«¬»»««ƒ

Ìe·È¯˜iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ÌeÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ«∆«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;˙·¯˜z eNÚ - ‰ÈÙÏ Ìe·È¯˜‰ .‰ÈÙÏ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»«¬ƒ¿…∆¿««ƒ

Ìe‡ÈˆB‰Â e¯ÊÁL80ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,81ÏÎÂ . ∆»¿¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·a ‡ˆÓp‰82ÌÈÓ elÙ‡ ,83,ÁÏÓe «ƒ¿»¿≈¬«»ƒ¬ƒ«ƒ∆«

‡e‰LŒÏk epnÓ ÏÎB‡‰Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡‰a ¯eÒ‡84, »«¬»»ƒ«»¿»≈ƒ∆»∆
‰˜BÏ85. ∆

הואיל 79) אוסרתם, גרידא הכנתם אין כי כט:) (עבודהֿזרה
מד:). (שם, לעבודהֿזרה" הקדש אחרי 80)ו"אין

והוציאום. בהם חזרו לעבודהֿזרה (שם,81)שהקריבום
לעבודתה.82)כט:). המיוחד לנוי 83)במקום שאינם

להקריבו  המלח דרך אין כי להקרבה, מיוחדים אינם ואף
ניסוך  ואפילו - לבדם לניסוך באים אינם המים וגם לבדו,
ניסוך  עם אלא לבדו בא היה לא שבביתֿהמקדש בחג המים
עבודתה  במקום ונמצאו הואיל כי אסורים, זאת בכל - היין
וודאי  - עבודהֿזרה לפני הפרוס הוילון מן לפנים שהוא
הובאו  עבודהֿזרה של אחר תשמיש לצורך או לתקרובת

נא:). (שם, כמשמעות 84)לשם מכשיעור, פחות אפילו
בידך ידבק "ולא הכתוב: החרם".ÓÂ‡Ó‰לשון מן

אלא 85) שתיים, שלוקה ב) (הלכה לעיל רבינו כתב וכבר
(לחםֿמשנה; ראה למעלה. כבר שביאר מה על כאן שסמך

א). הלכה יא, פרק אסורות מאכלות הלכות

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel `edy lk epnn lke`de"

אתה  במקצתו תופס כשאתה שה'עצם', - הכלל ידוע
בכל  הפכים, שני הם ו"כולו" ש"מקצתו" והגם בכולו, תופס
היא  שבו ונקודה נקודה כל הרי ב'עצם', כשמדובר זאת

ככולו.
קטן  במשהו יפגע אם גם כללי בעניין פוגע כשאדם גם כך
בגדר  אופנים שני יש לכן בכולו. פוגע הוא הרי ממנו,
חלק  שהוא משהו להיות שיכול הוא האחד "משהו",
חדשה, מציאות ונעשה ממנו ונפרד מתחלק כי ממשהו,
של  המציאות ישנו קטן, הכי חלק שבכל הוא השני והאופן

ה"משהו".
ממנה  וחלק חלק שכל מעבודה־זרה, הנאה באיסורי גם כך
כל  ממנו "האוכל גם ולכן הכל, שאסור סיבה מאותה אסור

לוקה". - שהוא
(154 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

.ÊË˙„B·Ú L‡¯a ˙BÚÓe ÌÈÏÎÂ ˙eÒÎ ‡ˆBn‰«≈¿¿≈ƒ»¿…¬«
;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÔBÈfa C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»»∆∆ƒ»¬≈≈À»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,„B·k C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡Â86?„ˆÈk . ¿ƒ¿»»∆∆»¬≈≈¬ƒ≈«
B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎ ‡ˆÓ87˙Ït˜Ó ˙eÒk ,88ÏÚ ˙ÁpÓe »»ƒ»¿«»¿¿À∆∆À«««

ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ÏÚ ÈeÙÎ ÈÏk ,BL‡…̄¿ƒ»«…¬≈∆À»ƒ¿≈
BL‡¯· ‡ˆÓ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔBÈfa C¯c ‡e‰L∆∆∆ƒ»¿≈…«≈»∆»»¿…

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ B· ‡ˆBikL ¯·„89‰Ê È¯‰ - »»∆«≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«¬≈∆
¯eÒ‡90ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .91ıeÁ Ô‡ˆnL ÔÓÊa ? »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»»

ÌÈÙa B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙„B·Ú ÌB˜ÓÏ92C¯c ÔÈa - ƒ¿¬»¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆
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¯·c ÔÈa ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÔÈa ,ÔBÈfa C¯c ÔÈa „B·k»≈∆∆ƒ»≈»»»»«ƒ¿≈«≈»»
ÌÈÓ elÙ‡ ,¯eÒ‡ ÌÈÙa ‡ˆÓp‰ Ïk - Èe‡¯ BÈ‡L93 ∆≈»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒ

ÒÈÏe˜¯Óe ¯BÚÙe .ÁÏÓÂ94ÔÈa ,Ô‰nÚ ‡ˆÓp‰ Ïk , »∆«¿«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ»∆≈
¯eÒ‡ ,ıeÁa ÔÈa ÌÈÙa95ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÎÂ .‰‡‰a ƒ¿ƒ≈¿»«¬»»¿≈«¿≈«¿ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ ,BnÚ ‡È‰L ˙È‡¯p‰ Ô·‡ -96. ∆∆«ƒ¿≈∆ƒƒ»«¬»»

ותראו 86) ככתוב: עבודהֿזרה, נויי משום נא:) (עבודהֿזרה
כל  - טז) כט, (דברם עימהם אשר וזהב כסף שיקוציהם... את

שיקוצים. הם הרי ולכבודם, למעות 87)שעימהם פרט
הן. כבוד שדרך - ראשה על המונחות כיס בלי עצמן

שדרך 88) - ראשה מעל לה ותלוייה מקופלת לבלתי פרט
היא. ושמנים 89)כבוד יינות סלתות, כגון: שבמקדש,

בכליהם. ֿ 90)נתונים לעבודה תקרובת מהם עשו וודאי כי
שם). (ר"ן, הם שיריים שנמצאו ואלה לחלק 91)זרה שיש

ועוד. בזיון לדרך כבוד דרך המחיצה 92)בין מן לפנים
עבודתו. מקום שהוא עבודהֿזרה, לפני שאין 93)הפרוסה

הקודמת, בהלכה כמבואר תקרובת, מהם לעשות דרכם
עבודהֿזרה  תשמיש לאיזה וודאי בפנים, ונמצאו הואיל

שם. לעיל 94)הובאו כמבואר היא, בזיון דרך שעבודתם
ב). הלכה ג, למקום 95)(פרק חוץ - המבוזים באלה כי

נחשב  והכל המכובדים, אחרים של עבודתם כמקום עבודתם
(שם). עבודהֿזרה לתקרובת מט:)96)אצלם (שם,

- אמה בתוך לו סמוכה שהאבן כל האומרים: כחכמים
רחוקה  שהיא וכל נפלה, שמהמרקוליס חוששים כי אסורה,

נפלה. שממנו לחוש שאין מותרת, - מאמה יותר ממנו

.ÊÈıÁ¯Ó dÏ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú97- ‰p‚ B‡ ¬«»ƒ∆»»»∆¿»ƒ»
‰·BË· ‡lL Ì‰a ÌÈ‰98.‰·BËa Ì‰a ÌÈ‰ ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ»∆∆…¿»¿≈∆¡ƒ»∆¿»

ÌÈ¯Á‡ÏÂ dÏ ‰È‰99˙·BËa elÙ‡ Ô‰a ÔÈ‰ - »»»¿«¬≈ƒ∆¡ƒ»∆¬ƒ¿«
¯ÎN ÔzÈ ‡lL „·Ï·e ,‰È‰k100. …¬∆»ƒ¿«∆…ƒ≈»»

עבודהֿזרה.97) קושטא 98)בחצר ונציה, בנוסח
כוהניה". בטובת "שלא משותף 99)ומנטובה; שהמרחץ

נכרים. ולסתם הנאה 100)לעבודהֿזרה לגרום שאסור
לנהנה  דומה זה ואין מותרת. שם הרחיצה אבל לעבודהֿזרה,
 ֿ עבודה מ"משמשי אינו הזה שהמרחץ מפני מעבודהֿזרה,
לעבודהֿזרה", הקדש "אין מד:): (שם אמרו זה ועל זרה",

בתקרובת. שיקריבנה עד די, לא בעלמא באמירה כלומר:

.ÁÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ıÁ¯Ó101ıÁ¯Ï ¯zÓ , ∆¿»∆∆»¬«»ƒÀ»ƒ¿…
d„·ÚÏ ‡ÏÂ ÈBÏ ÌL ˙ÈNÚ ‡È‰L ÈtÓ ,da102, »ƒ¿≈∆ƒ«¬≈»¿¿…¿»¿»

‚‰Ó da ÌÈ‚‰BpL ÔÓÊa - "Ì‰È‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆ƒ¿«∆¬ƒ»ƒ¿«
‡È‰L BÊ ÔB‚k ;Ô˙B‡ ÔÈf·nL ÔÓÊ· ‡ÏÂ ,˙e‰Ï‡¡»¿…ƒ¿«∆¿«ƒ»¿∆ƒ

·Èa‰ ÏÚ ˙„ÓBÚ103‰ÈÙa ÔÈÈzLÓ Ïk‰Â104Ì‡Â . ∆∆««ƒ¿«…«¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ
CÎa d˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰105.Ba ÒkÏ ¯eÒ‡ , »¿»∆∆¬»»¿»»ƒ»≈

בתוכו.101) עומד נוי 102)שאליל משמש שהאליל נמצא,
עיקר. והמרחץ להוציא 103)למרחץ בקרקע עשוי חריץ

לחוץ. עומד 104)השופכים האליל שאין ראייה וזוהי
ג, פרק (עבודהֿזרה למרחץ נוי משמש הוא אלא לעבדו,
להתיר, טעם עוד הוסיפו שבמשנה להעיר, וראוי ד:). משנה
גמליאל  רבן את בןֿפלוספוס פרוקלוס "שאל שם: שנינו וכך
כתוב  לו: אמר אפרודיטי. של במרחץ רוחץ שהיה בעכו,

יח), יג, (דברים החרם מן מאומה בידך ידבק ולא בתורתכם:
אני  לו: אמר אפרודיטי?... של במרחץ רוחץ אתה מה מפני

(שהמ  בגבולי באה היא בגבולה, באתי לה לא קדם רחץ
נוי  מרחץ "נעשה אומרים: אין לרחוץ). הבא לכל ונעשה
למרחץ". נוי אפרודיטי "נעשה אומרים: אלא לאפרודיטי",
 ֿ לעבודה נכנס אתה אי הרבה ממון לך נותנים אם אחר: דבר
וכל  הביב פי על עומדת וזו בפניה: ומשתין ערום.... שלך זרה
שנוהג  את - "אלוהיהם" אלא נאמר לא בפניה. משתינים העם
ה"לחםֿמשנה": תמה וכבר וכו'. אסור" אלוה משום בו
שיש  שבמשנתנו, הראשון הטעם את רבנו מביא לא מדוע
אולם  להיפך? או לעבודהֿזרה, שקדם מרחץ בין לחלק
באה  "היא פירשו: ה"אשכול" בספר וכן רי"ד בתוספות
 ֿ שעבודה אלא לעבודהֿזרה, קדם שהמרחץ לא - בגבולי"
כן  לא ומותר, בגבולי באה היא ובזה למרחץ, נוי נעשית זרה
בגבולה  בא אני הייתי אז לעבודהֿזרה, נוי המרחץ היה אילו
אלא  אינם שבמשנתנו והשני הראשון הטעם זה ולפי ואסור.
אלא  במשנתנו ואין זה; את זה המשלימים אחד, שהם שניים
המלך). (עבודת זו בהלכה רבינו הביאם ושניהם טעמים, שני

(שם).105)

.ËÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ÔÈkÒ106‰Ê È¯‰ ,da ËÁML «ƒ∆¬«»ƒ∆»«»¬≈∆
¯zÓ107Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,108‰Ó‰· ‰˙È‰ Ì‡Â . À»ƒ¿≈∆¿«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»

˙kÒÓ109Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,110; ¿À∆∆¬≈¬»ƒ¿≈∆¿«≈
ÈLnLÓ ˙‡‰Ó Ôewz‰ ‰Ê È¯‰Â111.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¬≈∆«ƒ≈¬»«¿«¿≈¬«»ƒ

Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,¯Na da CzÁÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ112Ì‡Â . ¿≈»«¿…»»»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ
„ÒÙ‰ C¯c C˙Á113.¯zÓ - ‰˙ÁL‰Â »«∆∆∆¿≈¿«¿»»À»

וכן 106) בהמות, לשחוט לעבודהֿזרה בה שמשתמשים
כתקרובת. לפניה להגיש בשר מנות הבשר 107)לחתוך

אסור. לכתחילה בה לשחוט אבל באכילה, מותר הנשחט
עמדה 108) שבחייה הבהמה, את מקלקל הוא שבשחיטתה

ולפיכך  ולשחיטה, לחרישה וולדות, לגדל דברים: לשלושה
דמיה. ונפחתו לאכילה אלא אינה - נשחטה מרובים; דמיה

ונעשית 110)חולה.109) מתה הייתה שחטה שאלמלא
באכילה. אסורה והייתה לעיל 111)נבילה, נתבאר וכבר

בהנאה. אסורים עבודהֿזרה שמשמשי ב) (הלכה
מוליך 112) אם אבל בהנאה. נאסר הבשר - בה חתכו ואם

(כסףֿמשנה; מותר" הבשר - המלח לים הסכין הנאת דמי
ו). קטן סעיף קמב, סימן יורהֿדעה כגון,113)ש"ך,

לאנשים  מתנות להשתלח העומדות יפות חתיכות שחתך
חשיבותן  אבדה זה ידי ועל קטנות, לחתיכות חשובים
שאם  ידובר, באש מלובנת שבסכין הוסיפו: ושם ח.). (חולין
הנבלע  נבילה איסור בליעת מחמת הבשר נאסר הרי כן לא
כן. גם אוסרת הייתה עבודהֿזרה של אינה ואפילו בסכין,

ה'תשע"ח  מרחשון כ' ה' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ביטול 1) עבודהֿזרה; משום נאסרים אינם דברים אלו

דיניו. וכל עבודהֿזרה

.‡Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L Ïk2e‰NÚ ‡ÏÂ3,Ì„‡ …∆≈¿ƒ««»»¿…»»»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„·ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡4CÎÈÙÏ .‰‡‰a ««ƒ∆∆¡«¬≈∆À»«¬»»¿ƒ»
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Î È„·BÚ˙BÚ·b‰ ˙‡Â ÌÈ¯‰‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚ‰ ÌÈ·ÎB ¿≈»ƒ»¿ƒ∆∆»ƒ¿∆«¿»
ÔÈÚeËp‰ ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â5˙B¯ÙÏ Ô˙lÁzÓ6˙‡Â , ¿∆»ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ»»¿≈¿∆
ÌÈa¯Ï ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚn‰7‰Ó‰a‰ ˙‡Â8el‡ È¯‰ - ««¿»«¿ƒ»«ƒ¿∆«¿≈»¬≈≈

e„·ÚpL ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe ,‰‡‰a ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¬»»À»∆¡…»«≈∆∆∆¿
Ô˙ÏÈ„b ÌB˜Óa9¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰Ó‰a‰ d˙B‡Â ƒ¿¿ƒ»»¿»«¿≈»¿≈»ƒ«

˙ˆ˜‰L ‰Ó‰a‰10˙¯zÓ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ «¿≈»∆À¿»«¬«»ƒ∆ƒÀ∆∆
‰eˆ˜‰L ÔÈa ,d„·ÚÏ ‰eˆ˜‰L ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈∆ƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿»

d·È¯˜‰Ï11˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,12ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿ƒ»¬≈À∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌLÏ ‰NÚÓ d· ‰NÚ ‡lLa ?˙¯Ò‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L∆≈«¿≈»∆¡∆∆¿∆…»»»«¬∆¿≈
,‡e‰LŒÏk ‰NÚÓ d· ‰NÚ Ï·‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬»»»»«¬∆»∆

ÔÓÈÒ da ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk .d¯Ò‡13˙„B·ÚÏ ¬»»≈«¿∆»«»ƒ»«¬«
ÔÈÙÈÏÁ d‡NÚ .ÌÈ·ÎBk14;d¯Ò‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ »ƒ¬»»¬ƒƒ«¬«»ƒ¬»»

ÔÈÙÈÏÁ ÈÙÈÏÁ ÔÎÂ15˙„B·Ú ÈÓc ÌÈNÚpL ÈtÓ , ¿≈¬ƒ≈¬ƒƒƒ¿≈∆«¬ƒ¿≈¬«
ÌÈ·ÎBk16ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .17;BÓˆÚ ˙Ó‰·a ? »ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¡««¿

B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ B¯·Á ˙Ó‰a ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆¡«¬≈«¬«»ƒ
BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯Ò‡ ‡Ï ,dÙÈÏÁ‰∆¡ƒ»…∆¡¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL18ÌÏBÚ Ú˜¯˜Ï ‰ÂÁzLn‰ .19¯ÙÁ .d¯Ò‡ ‡Ï , ∆«ƒ¿«¬∆¿«¿«»…¬»»»«
- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ,˙B¯Ba da»ƒƒ¿»¿≈¬«»ƒ

d¯Ò‡20. ¬»»

בידי 2) נתפסים ואינם מחוברים, שהם וגבעות הרים כגון
פי 3)אדם. על אף חיים, בעלי ושאר בהמה כגון

בידי  עשייתם אין אבל אדם, בידי ונתפסים הם שתלושים
תאבדון 4)אדם. אבד ב): יב, (דברים שנאמר מה.) (ע"ז

על  אלהיהם את הגויים... שם עבדו אשר המקומות כל את
אלהיהם, ההרים ולא אסורים, ההרים על אלהיהם - ההרים
נאסרים, אינם חיים" "בעלי וכן נאסר. ה"מחובר" אין כי
לקרבן, נעבד חי בעל למעט מיוחד בפסוק צורך שהיה מתוך
- ב) א, (ויקרא הבקר" "מן כח:): (תמורה שדרשו כמו
אילו  כי באכילה; להדיוט שמותר מכלל הנעבד, את להוציא
לקרבן  הוא פסול ממילא הרי באכילה, להדיוט נאסר היה
המותר  מן - טו) מה, (יחזקאל ישראל ממשקה הכלל: פי על

כט.). (תמורה האסור מן ולא תקריב, על 5)לישראל אף
הקרקע  כי אדם", "עשהו בכלל: הם אין אדם, שנטעם פי

(כסףֿמשנה). אותן המגדלים הם הם פרט 6)והמים
זוהי  שהרי שנאסרים, עבודהֿזרה לשם מתחילה לנטעם
תשרפון  "ואשריהם בצוותה: תורה, שאסרתה ה"אשרה"

יג). יב, (דברים ואינם 7)באש" הם מחוברים שהרי
יש  כי אסורים, יחיד של מעיינות אבל אדם; בידי נתפסים
נאסרו  ואז עבודהֿזרה לשם הבור את חפר שמא לחוש
לשם  מעשה בו כשעושה נאסר ה"מחובר" גם כי מימיו,
הרבים  במעיינות אבל בסמוך; שיתבאר כמו עבודהֿזרה,
אינם  ולפיכך עבודהֿזרה, לשם חפרום שרבים לחוש אין
ראה  קמה; יו"ד טור (פרישה, "מחובר" כל כדין נאסרים

ג). ס"ק שם, יו"ד בו 8)ט"ז, שיש "דבר כח:): (תמורה
מותר". - חיים על 9)רוח ואף באילן, מחוברים כשהם

כ"תלוש". נחשבים אינם מהאילן להיתלש שסופם פי
נעבדה.10) לא ועדיין לעבודהֿזרה תקרובת 11)שייחדוה

אפילו 12)לעבודהֿזרה. אסור לעבודהֿזרה מוקצה אין כי
לשם  אותו שיגזזו כגון: מעשה, בו שיעשו עד לגבוה,

עבודהֿזרה  לשם עבודה איזו בו יעבדו או עבודהֿזרה,
כט.). או 13)(תמורה הוושט השחיטה: סימני משני

מ.). (חולין עבודהֿזרה תקרובת משום אותה ואסר הגרגרת
נד:).14) (ע"ז בבהמה והחליפו אליל לו שהיה
אותו 15) הרי אחר, בחפץ המוחלפת הבהמה את כשהחליף

חליפין". "חלופי נקרא: משום 16)החפץ ואסורים,
שאתה  כך - כמוהו" חרם "והיית כו): ז, (דברים שנאמר

(שם). כמוהו הוא הרי ממנו נאסרת 17)מהיה שהבהמה
מעשה. ידי אלא 18)על אמורים הדברים ואין מ:) (חולין

לאסרה  מתכוון הוא אין הוא וכשר שהואיל סתם, בישראל
גוי  או מומר, ישראל אבל בעלמא; חברו את לצער אלא
(שם, כמבואר אסרה, - לעבודהֿזרה ישראל בהמת ששחט
וקיצר  ה"כב) (פ"ב, שחיטה בהלכות ביארו ורבינו מא.).
ומניין  (כסףֿמשנה). שם שכתב מה על שסמך מפני  כאן,
של  מכלים - מעשה? ידי על שלו שאינו דבר אוסר שאדם
הכלים  כל "ואת יט): כט, הימיםֿב (דברי בהם שנאמר אחז,
והקדשנו". הכּנּו במעלו, במלכותו אחז המלך הזניח ֵַאשר
להדיוט; אף נאסרו כי שגנזנום, - הכנו חז"ל: ואמרו
המקדש  כלי והלא תחתיהם, אחרים שהקדשנו - והקדשנו
מתוך  אלא במעלו? נאסרו ולמה היו, אחז של לא האלה
נאסרו  - לעבודהֿזרה בהם והשתמש מעשה בהם שעשה

נד:). תלוש 19)(ע"ז עפר הביאו שלא טבעית, קרקע
יש  הרי תלוש, מעפר מכונסת היתה אילו כי אחר; ממקום
(הרב  תלוש דבר ככל ונאסרת אדם" יד "תפיסת בה

מז:). לסנה' בה 20)"המאירי" ועשה הואיל נד:) (ע"ז
מעשה.

.·Ô¯Ò‡ ‡Ï ,Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â Ïb‰ Ô¯˜ÚL ÌÈÓ21. «ƒ∆¬»»««¿ƒ¿«¬»»∆…¬»»
Ô¯Ò‡ - Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â B„Èa ÔÏË22¯‰ È·‡ . ¿»»¿»¿ƒ¿«¬»»∆¬»»«¿≈«

eÏcÏcpL23ÌÓB˜Óa Ô„·ÚÂ24ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B¯zÓ - ∆ƒ«¿¿«¬»»ƒ¿»À»∆¬≈≈
Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ô‰a25. »∆¿ƒ««»»

מחובר 21) דין להם יש ועדיין אדם, ידי על נתלשו לא כי
נט.). הם 22)(ע"ז רבים של אלה מים אם משיג: הראב"ד

אינם  רבים של מים (שם): אמרו הלא נאסרים? מדוע
בהם  זכה ידו לתוך נטלם שאם סובר רבינו אבל נאסרים?
של  מים כל כדין נאסרו, ולפיכך שלו ונעשו ההפקר מן

(שם). רי"ד התוספות כפירוש ממקומן 23)יחיד, שנעקרו
סערה. ידי אדם.24)על הגביהן לא (שם,25)שעוד

(שם) בגמרא הלא ושואל: הראב"ד משיג כאן וגם מו.).
מתיר, וחד אוסר חד יוחנן: ורבי חייא רבי בני בזה נחלקו
תורה" איסור "ספק זה והרי - המתיר מיהו שם נתברר ולא
נובעים  רבינו דברי אבל לחומרא? תמיד בו שהולכים
רבי  (בן חזקיה שם: שאמרו ה"ה) פ"ג, (ע"ז מהירושלמי
המתירים  חייא ר' שבני הרי - אוסר יוחנן ור' מתיר חייא)

ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, כמותם ופסק

.‚‰ÂÁzL‰ ‡ÏÂ dÏ ˙BÁzL‰Ï ‰·Ï Û˜fL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿≈»¿ƒ¿«¬»¿…ƒ¿«¬»
d¯Ò‡ ,dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e ,dÏ26 »»≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»

‰NÚÓ - d˙ÙÈ˜fL ,‰‡‰a27‰ˆÈa Û˜Ê Ì‡ ÔÎÂ .28, «¬»»∆¿ƒ»»«¬∆¿≈ƒ»«≈»
d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e29C˙Á . »≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»»«

d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÚÏc30‰ÂÁzL‰ . ¿««¿«≈»¿ƒ¿«¬»»¬»»ƒ¿«¬»
‰¯ÚÓ ¯Á‡‰ ÈˆÁÂ ,˙ÚÏ„ ÈˆÁÏ31‰Ê È¯‰ - B· «¬ƒ¿««¿≈ƒ»«≈¿…∆¬≈∆
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¯eÒ‡32„È BÓk ÈˆÁ‰ ‰Ê ‡nL ,˜ÙqÓ33ÈˆÁÏ »ƒ»≈∆»∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
¯eÒ‡ ,„·Ú ‰È‰iL ‰lÁzÓ BÚËpL ÔÏÈ‡ .„·Úp‰«∆¡»ƒ»∆¿»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿∆∆¡»»

‰‡‰a34‰È‰ .‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰¯L‡ ‡È‰ BÊÂ ; «¬»»¿ƒ¬≈»»¬»«»»»
BÚc‚Â ,ÚeË ÔÏÈ‡35BÏÒÙe36ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ37, ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈¬«»ƒ

CÈ¯·‰ elÙ‡38·Èk¯‰Â39‡ÈˆB‰Â ÔÏÈ‡ ÏL BÙe‚a ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ»¿ƒ
ÌÈ‚È¯N40ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ,ÌÈ‚È¯N‰ ˙‡ ˙¯Bk - »ƒƒ≈∆«»ƒƒ¿≈¬ƒ

¯zÓ ÔÏÈ‡‰ ¯‡Le ,‰‡‰a41,ÔÏÈ‡Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . «¬»»¿»»ƒ»À»¿≈«ƒ¿«¬∆¿ƒ»
BÙeb ¯Ò‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡42ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯N‰ Ïk - ««ƒ∆…∆¡«»«»ƒƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·Ïel‰Â43,„·Ú ‡e‰L ÔÓÊŒÏk ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰Â ¿«»ƒ¿«≈∆ƒ»¿«∆∆¡»
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰44È„·BÚ‰ eÈ‰L ÔÏÈ‡ . ¬≈≈¬ƒ«¬»»ƒ»∆»»¿≈

ÌÈÎeÓ Ì‰L ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÂÈ˙B¯t ˙‡ ÔÈ¯nLÓ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿«¿ƒ∆≈»¿¿ƒ∆≈»ƒ
ÔÈNBÚÂ ,ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ¯ÎL ˙BNÚÏ≈»≈»¿≈¬«»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌbÁ ÌBÈa B˙B‡ ÌÈ˙BLÂ ¯ÎL Ô‰Ó≈∆≈»¿ƒ¿«»¬≈∆»ƒ»
CÎÈÙÏe ,‰¯L‡ ‡e‰L BÓ˙qL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»ƒ¿≈∆¿»∆¬≈»¿ƒ»

‰¯L‡ ÏL dwÁ ‡È‰ BfL ,Ck ÂÈ˙B¯Ùa ÔÈNBÚ45. ƒ¿≈»»∆ƒÀ»∆¬≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrn dztiwfy ,d`pda dxq`"

והלא  במעשה, צורך שיש הרמב"ם לקח מנין להקשות, יש
בגמרא הוא הדין נג:)מקור מו. גליא (ע"ז לבנה, ש"כשזקף

ופלח  עכו"ם דאתו וכיון בעבודה־זרה, ליה שניחא דעתי'
דעת  גילוי שמספיק והיינו קעביד", דידי' שליחותא לי'

מעשה. צריך ואין
בגמ' שמקורו לומר נג:)ויש שם הפסוק (ע"ז על ששואלת

של  אשיריהם זה אין הלא באש", תשרפון "ואשיריהם
והלא  ישראל, עם ירושת היא ישראל ארץ שהרי הגויים,
שפלחו  ש"כיון ומתרצת שלו", שאינו דבר אוסר אדם "אין
בעבודה־זרה". להו דניחא דעתייהו גלו לעגל, ישראל
ביחד  לבוא חייב להו" "דניחא דעת שגילוי מוכח ומכאן

לעגל. שעבדו כאן כמו מעשה, עם
את  אהרן עשה היאך כללית, שאלה תתורץ זה, פי על
כו' הזהב נזמי "פרקו לישראל שאמר שתירצו שיש העגל,
אותו  קנה שלא והיינו לי"), "ותנו אמר (ולא אלי" והביאו
שאינו  דבר אוסר אדם "אין הרי שלו שאינו וכיון מידם,
ש"ניחא  דעת גילוי כאן היה הרי קשה, זה תירוץ ועל שלו".
שלא  ומדוע העגל, לעשות רצו שהרי בעבודה־זרה, להם"
הנ"ל  שע"פ אלא אליו. שהביאו הזהב את לאסור יוכל
כי  אהרן, שם על להקרא יכול לא העגל שמעשה יתורץ
גם  צריך כי מספיק, אינו להו" ד"ניחא דעתם שגילו מה

י  וכשפנו לא מעשה, עדיין העגל, את שיעשה לאהרן שראל
ואתי  מעשה, עם דעת גילוי כאן היה ולא עבודה־זרה עבדו
אדם  "אין כי הזהב, את לאסור היה יכול שאהרן שפיר

שלו". שאינו דבר אוסר
היכא  לי' "מיבעי שם הגמרא המשך גם יובן על־פי־זה
עכו"ם  והא לה, השתחווה ולא לה להשתחוות ביצה שזקף

דמינכרא  הוא "לבינה לא, או אסורה לה והשתחווה
ולכאורה  שנא". לא דילמא או לא. ביצה אבל זקיפתה,
הכל  והרי לא, או זקיפתה ניכרת אם מינה' 'נפקא למאי
על  גם להעשות  יכול וזה הזוקף, של הדעת בגילוי תלוי
אם  הגמ' ששאלת יתורץ, ועל־פי־זה ביצה. זקיפת ידי
שאינו  זוטא מעשה אלא זה אין שאולי זקיפתה" "מינכרא
כי  מספיק אינו - דעת גילוי בזה יש שבוודאי ואף נחשב,

מעשה. גם צריך
(147 cenr `i wlg y"ewl itÎlr)

כן 26) אם אלא שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין פי על אף
"מעשה". נחשבת אינה והשתחוויה מעשה, בו עשה

וכשהנכרי 27) זרה, עבודה לעבוד לו שנוח דעתו גילה ובה
על  ואף ואוסרה, ישראל של כשליחו הוא הרי לה משתחוה

מו.). (ע"ז שלו שאינה זקיפתה 28)פי שאין פי על אף
הלבנה. כזקיפת כך כל פי 30)(שם).29)ניכרת על אף

לחצי  "המשתחוה קכח.): (חולין אמרו וכך שלימה. שאינה
אסרה". - הנעבד.31)דלעת השני החצי אל מחובר

נעבד.32) הבלתי השני בית 33)החצי כמו לאוכל, יד בית
גם  נאסר ולפיכך עצמו, כאוכל נדונית וה"יד" לכלי; יד
נסתפקו  (שם) שבגמרא והואיל "יד". בתורת השני החצי
כדין  מספק" "אסור רבינו: אומר לפיכך פשטוה, ולא בזה
דאורייתא. באיסור לחומרא בו שהולכים "תיקו" כל

עבודהֿזרה 34) לשם אדם ידי תפיסת בו היתה שהרי
שאינו  עבדו ולסוף שנטעו לאילן דומה זה ואין כשנטעו.

ש  בשעה כי (ה"א), לעיל כמבואר בו נאסר, אין עובדו
אבל  לה; ומחובר בארץ הוא מושרש שהרי "תפיסה".
נטיעת  בשעת הרי עבודהֿזרה, לשם מתחילה כשנטעו
(ע"ז  עבודהֿזרה לשם אדם" יד "תפיסת בהם יש הגרעינים,

ענפיו.35)מח.). ויש 36)קיצץ פסולתו. שהסיר
מלשון: יתעבה, שהאילן כדי ענפיו כל שחתך מפרשים:

"זבל". ערך הערוך, א). לד, (שמות לך" כדי 37)"פסל
מעתה. בו שיגדלו גידוליו הכורמים 38)לעבוד דרך

ואת  בעפר אותה ולטמון לאילן המחוברת זמורה לכופף
משם  ותצמח שתשריש כדי אחר, מצד מוציאים הם ראשה
הגמלים" "ויברך מלשון: "הברכה", וזוהי: חדשה, ְַָָכגפן

יא). כד, והרכיבו 39)(בראשית אחר אילן של ענף הביא
פ"ב, (שביעית במשנה נזכרות ושתיהן הרּכבה, והיא: ְַָָבזה,

ענפים.40)מ"ו). מעשה 41)הצמיח שעשה פי על אף
עבודהֿזרה  לשם מתחילה שנטעו כאילן זה אין האילן, בגוף
האילן  ושאר אסורים החדשים שריגיו אלא כולו, שנאסר

(שם). מעשה.42)מותר שום בו עשה שלא
הענפים 43) וכן לבלובו. בעת באילן הצומחים הפרחים

נקראים: לבלובו, בשעת האילן מן היוצאים הרכים
מ"ד). פ"ג, (עקצין במשנה ונזכרים (ע"ז 44)"לולבים"

(שם).45)מח.).

.„ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚnL ÔÏÈ‡46- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ƒ»∆«¬ƒƒ«¿»¬«»ƒ
,ÂÈzÁzÓ dÏË .‰‡‰a ¯eÒ‡ ,ÂÈzÁ˙ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ«¿»»«¬»»¿»»ƒ«¿»

¯zÓ ‰Ê È¯‰47.„·Úp‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÏÈ‡‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬≈∆À»ƒ¿≈∆≈»ƒ»«¿«∆¡»
˙Èa‰ ‡‰iL ‰lÁzÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B‡aL ˙Èa«ƒ∆¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»∆¿≈««ƒ
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‰Ê È¯‰ - Èea ˙È·Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ ,„·Ú BÓˆÚ«¿∆¡»¿≈«ƒ¿«¬∆¿«ƒ»¬≈∆
‰‡‰a ¯eÒ‡48B„iÒÂ ,Èe· ‰È‰ .49B¯iÎÂ50ÌLÏ »«¬»»»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿≈

,LcÁM ‰Ó ÏËB - LcÁ˙pL „Ú ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«∆ƒ¿«≈≈«∆ƒ≈
,B„·ÚÏ e‰‡NÚL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ LecÁ‰Â¿«ƒ»«¬»»ƒ¿≈∆¬»»¿»¿

¯zÓ ˙Èa‰ ¯‡Le51CB˙Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÒÈÎ‰ . ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ¬«»ƒ¿
˙Èa‰52;‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙Èa‰ ,ÌL ‡È‰L ÔÓÊŒÏk - ««ƒ»¿«∆ƒ»««ƒ»«¬»»

˙Èa‰ ¯z‰ - d‡ÈˆB‰53d·ˆÁL Ô·‡ ÔÎÂ .54‰lÁzÓ ƒ»À««»ƒ¿≈∆∆∆¬»»ƒ¿ƒ»
‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ,d„·ÚÏ55d¯iˆÂ ,‰·eˆÁ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬»«¬»»»¿»¬»¿ƒ¿»

d¯iÎÂ56Ûe‚a ¯iÎÂ ¯iˆ elÙ‡ - „·ÚzL57,Ô·‡‰ ¿ƒ¿»∆≈»≈¬ƒƒ≈¿ƒ≈¿»∆∆
‰ÈÏÚ ¯ik Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â58ÏËB -59‰Ó ¿≈»ƒ«ƒƒ≈»∆»≈«

,„·ÚiL ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â ,LcÁM∆ƒ≈¿»«¬»»ƒ¿«¬»∆≈»≈
¯zÓ Ô·‡‰ ¯‡Le60. ¿»»∆∆À»

נאסר 46) אינו כן לא אם כי כך, לשם מתחילה נטוע שהיה
נאסר  שאינו עבדו, ולבסוף שנטעו מאילן גרוע אינו שהרי -
בדיבור  מז: (שם, והתוספות שם). ר"ן, (ה"א; לעיל כמבואר
נטעו  שלא פי על שאף פירשו: תחתיו") "העמיד המתחיל:
שבשעה  משום - מדרבנן האילן נאסר כך, לשם מתחילה
נטוע  האילן כאילו הדבר נראה תחתיה נראית שעבודהֿזרה

כך. לשם שהבית 48)(שם).47)מתחילה פי על אף
וכל  שבנוהו, טרם היו תלושים ואבניו עציו הרי הוא, מחובר
זה  ואין מז:). (שם, דומה כתלוש - חיברו" ולבסוף "תלוש
בארץ, מעורים ושרשיו הואיל נאסר שאינו לאילן דומה
ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, מבית יותר "מחובר" הוא שהרי

בסיד.49) אותו או 50)טח בולטות צורות בו עשה
אבל 51)שוקעות. עצמו; לבית עבד לא שהרי מז): (ע"ז,

כדין  בהנאה נאסר עצמו, הבית את עבד שחידשהו אחרי אם
לבית. לפי 52)המשתחוה אלא לעבודהֿזרה, הקצהו שלא

שעדיין 55)מההר.54)(שם).53)שעה. פי על אף
מיד. בהנאה נאסרת נכרי של עבודהֿזרה כי עבדה, לא

וציצים.56) ציורים בה גופה.57)שפסל באבן בה שחקק
גופה.58) באבן בה.59)ולא להשתמש ישראל כשבא
(שם).60) נעבדה לא עצמה שהאבן

.‰‰ÈÏÚ „ÈÓÚ‰L Ô·‡61BÊ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ∆∆∆∆¡ƒ»∆»¬«»ƒ¬≈
˙¯zÓ Ô·‡‰ - d˜lÒ .‰ÈÏÚ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk ‰¯eÒ‡62. ¬»»¿«∆ƒ»∆»ƒ¿»»∆∆À∆∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ CeÓÒ B˙È· ‰È‰L ÈÓ63¯eÒ‡ - ÏÙÂ ƒ∆»»≈»«¬«»ƒ¿»«»
B˙B·Ï64BlL CB˙Ï ÒBk ?‰NÚÈ „ˆÈk .65,‰B·e ƒ¿≈««¬∆≈¿∆∆

‡lL È„k ,‰‡Bˆ B‡ ÌÈˆB˜ e‰‡ÏÓÓ ÁÂ¯‰ B˙B‡Â¿»∆«¿«¿≈ƒ»¿≈∆…
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ·ÈÁ¯È66ÏLÂ BlL Ï˙k‰ ‰È‰ . «¿ƒ¿≈¬«»ƒ»»«…∆∆¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú67‰ˆÁÓ :‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ¬«»ƒƒ∆¡»¿∆¡»∆¡»
BlL68¯eÒ‡ Ïk‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏLÂ ,‰‡‰a ¯zÓ ∆À»«¬»»¿∆¬«»ƒ«…»

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚ ,ÂÈ·‡ .‰‡‰a69. «¬»»¬»»≈»«¬»«…»«¬»»

זמני.61) את 62)באופן הקצה מתחילה אם אבל (שם)
אסורה  היא הרי - בקביעות לאליל בסיס שתשמש האבן
(ה"ט). בסמוך כמבואר הנכרי, שיבטלנה עד כעבודהֿזרה

עבודהֿזרה.63) לבית קיר משמש מכתליו אחד שהיה
שהיה 64) מפרש: ובירושלמי לעבודתֿזרה. בית בונה שהרי

אסור  הרי כן, לא שאם עבודהֿזרה, לבית קודם ביתו בנין
עבודהֿזרה. בית בקיר ביתו לסמוך כנוסח 65)לישראל

אמות  ארבע שלו בתוך כונס מ"ו): פ"ג, (ע"ז המשנה
אברבנאל. כתבֿיד הרמב"ם וכן מז.).66)ובונה"; (ע"ז

ישראל.67) של וחציו זרה עבודה של חציו הכותל, שעובי
שלו;68) הן אבנים איזו שמכיר וכגון מותרות, שלו האבנים

לנכרי  למכור שיכול אלא אסורות, - מכירן אינו אם אבל
שם). הירושלמי, בשם (ר"ן, שהוא מקום בכל חלקו

אוקספורד.69) כנוסח

.Â„a‡Ó „ˆÈk70ÌÈ¯·c ¯‡Le ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ≈«¿«≈¬«»ƒ¿»¿»ƒ
?dlL ˙·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÔB‚k ,dÏÏ‚a ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒƒ¿»»¿¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

Áe¯Ï ‰¯BÊÂ ˜ÁBL71ÁÏn‰ ÌÈÏ ÏÈËÓe Û¯BN B‡ ,72. ≈¿∆»«≈≈ƒ¿»«∆«

ה"א).70) (פ"ז, לעיל כמבואר לאבדה, עליו שמצוה
חוששים 71) אין - לקרקע ותועיל זבל שתיעשה פי על ואף

הצמחים, את מגדלים המותר והקרקע האסור הזבל כי לה,
מותר". - גורם וזה כ"שזה ה"יא): (פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

כח.),72) פסחים רש"י, (מלשון שם עוברות ספינות שאין
כשהוא  לים לזרקו אבל ה"יג). (פ"ז, לעיל בבאורנו וראה
לצדדים: רבינו דברי מפרשים ויש מג:). (ע"ז אסור - שלם
ואין  לשרפו שאפשר עץ של לאליל הכוונה שורף", "או
של  ואליל המלח; לים בהטלתו או לרוח, בזרייתו צורך
בלי  המלח לים להטילו אפשר - לשרפו אפשר שאי מתכת
ישחקנו  המלח, לים ללכת לטרוח רוצה אינו ואם שחיקה;
עבודהֿזרה: באיבוד דרכים ששלשה באופן לרוח, ויזרנו
לים  הטלה או עץ, של אליל שריפת לרוח, וזרייה שחיקה
דברי  השווה המשנה). (מרכבת שלם כשהוא אפילו המלח

פ"ג). ומצה, חמץ (הלכות רבינו

.ÊÌÈ¯‰ ÔB‚k ,„·ÚpL Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈¿ƒ««»»∆∆¡«¿»ƒ
¯zÓ BÓˆÚ „·Úp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÏÈ‡Â ‰Ó‰·e¿≈»¿ƒ»««ƒ∆«∆¡»«¿À»

BÈetˆ ,‰‡‰a73‡e‰LŒÏÎa ‰‰p‰Â .‰‡‰a ¯eÒ‡ «¬»»ƒ»«¬»»¿«∆¡∆¿»∆
·‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,Ô‰Ó≈∆∆∆∆¡«…«¿…∆∆¿»»

"Ì‰ÈÏÚ74ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈetˆ ÏÎÂ .75ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ¬≈∆¿»ƒ≈¬«»ƒ¬≈≈ƒ¿«
‰ÈLnLÓ76. ¿«¿∆»

דווקא,73) לאו וזהב וכסף זהב. או כסף ההר את ציפה אם
לנוי. ציפוי מיני כל שכל 74)אלא היא: הכתוב גזירת

מה.). (ע"ז נאסר - מחובר" "נעבד שעל אפילו ש"עליהם",
שתים, עליהם לוקה עבודהֿזרה משמשי ששאר פי על ואף
מחובר  נעבד של הציפוי אין ה"ב), (פ"ז, לעיל כמבואר
של  ציפויו אבל וזהב"; כסף תחמוד "לא משום: אלא נאסר
שחייבים  הוא עבודהֿזרה משמשי כשאר תלוש", "נעבד
לרבינו  המצוות' ל'ספר בפירושו מצוה", ("נר שתים עליהם

כב). תלושים.75)ל"ת, אלילים עליהם 76)של  ולוקים
שאם  ביטול: לענין וכן עבודהֿזרה. משמשי משום שתים,
כמבואר  מאליהם, משמשיה בטלו האליל את הנכרי ביטל

(ה"ט). בסמוך

.ÁÌ„˜ ÌÈ¯Î ‰eÏhaL ÌÈ¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77 ¬«»ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,Ï‡¯NÈ È„ÈÏ ‡·zL∆»…ƒ≈ƒ¿»≈¬≈À∆∆«¬»»∆∆¡«

‡ ÈÏÈÒt"eÈ„ÈÏ e‡aLk - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï ¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈¿∆»¿»≈
el‡ È¯‰ ,ÌeÏha Ì‡ Ï·‡ ;˙e‰Ï‡ Ì‰a ÔÈ‚‰B Ô‰Â¿≈¬ƒ»∆¡»¬»ƒƒ¿¬≈≈

ÔÈ¯zÓ78. À»ƒ
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ביטול,77) לה מועיל לא - ישראל לידי באה כבר אם כי
בסמוך. נב.)78)כמבואר ע"ז פ"ו; דע"ז, (תוספתא

אלהיהם  פסילי שנאמר: אלהיו? שפוסל לנכרי "מנין דרשו:
כסף  תחמוד "לא כתוב: (שם): אמרו ועוד באש". תשרפון
פסלֹו כיצד? הא - לך" "ולקחת וכתוב: עליהם", וזהב

לך. ולקחת - (ביטלֹו) מאלוה פסלו תחמוד; לא - ֹלאלוה

.ËÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú79. ¬«»ƒ∆ƒ¿»≈≈»¿≈»¿»
˙eÙzL da È¯ÎÏ ‰È‰ elÙ‡80ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ , ¬ƒ»»¿»¿ƒ»À»≈ƒƒ

‰ÊÈ‚ ‰eÚËe ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÌeÏk81. ¿∆»¬»«¬»»¿»¿»¿ƒ»
,Ï‡¯NÈ „ÈÏ ˙‡aL È¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÎÂ¿≈¬«»ƒ∆»¿ƒ∆»¿«ƒ¿»≈
,ÌeÏk ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ - È¯Î‰ dÏha CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«»¿ƒ≈ƒƒ¿

ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡82Ïh·Ó Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â . ∆»¬»«¬»»¿»¿≈ƒ¿»≈¿«≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú83. ¬«»ƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙„B·Ú Ïh·Ó BÈ‡ ‰ËBL B‡ ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ»»∆≈¿«≈¬«
ÌÈ·ÎBk84ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏhaL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . »ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈¬«»ƒ≈

,BÁ¯k ÏÚa ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÔÈa ,BlL∆≈∆¿≈»ƒ¬≈ƒ¿«»¿
;‰ÏË· BÊ È¯‰ - Ck ÏÚ Ï‡¯NÈ BÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬»ƒ¿»≈«»¬≈¿≈»
;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ Ïh·Ó‰ È¯Îp‰ ‡‰iL „·Ï·eƒ¿«∆¿≈«»¿ƒ«¿«≈≈¬«»ƒ
BÏeha ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈≈¬«»ƒ≈ƒ

Ïeha85‰ÈLnLÓ Ïha - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïh·Ó‰ .86. ƒ«¿«≈¬«»ƒƒ≈¿«¿∆»
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,ÌÈ¯zÓ ‰ÈLnLÓ - ‰ÈLnLÓ Ïhaƒ≈¿«¿∆»¿«¿∆»À»ƒ¿ƒ¬»
˙„B·Ú ˙·¯˜˙Â .‰pÏh·iL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ‰‡‰·«¬»»¿∆»¿»«∆¿«¿∆»¿ƒ¿…∆¬«

ÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ ÌÈ·ÎBk87. »ƒ≈»¿≈»¿»

פסל...79) יעשה אשר האיש "ארור הפסוק: על חז"ל סמכו
גניזה  אלא תקנה לה אין - טו) כז, (דברים בסתר" ושם

שם). אומרים:80)(ע"ז, אנו אין חלקו, את ביטל וזה
את  ביטל שהנכרי ומתוך עובדה, הוא הנכרי דעת על ישראל
ישראל  אלא - מאליו מבוטל ישראל של חלקו יהיה חלקו
(שם, שותפו הנכרי בביטול תלוי ואינו עובדה עצמו דעת על

נכרי 81)נג.). של כעבודהֿזרה לא בקרקע; קבורה
התוספות  וכדעת שריפה. או לרוח, וזרייה שחיקה הטעונה

קד.). סד:).82)(יבמות רשות 83)(ע"ז לו נתן שהנכרי
כי  - כלום מועיל ישראל של ביטול אין שלו, אליל לבטל
נב:). (שם, בלבד לנכרי אלא ביטול תורת נאמרה לא

ביטולו 84) ואין ומשמשיה עבודהֿזרה בטיב יודע אינו כי
בסמוך. שיתבאר כפי יהושע 85)מועיל, רבי "אמר

בריבי  הקפר אלעזר רבי אחר מהלך הייתי אחת פעם בןֿלוי:
קטן  נכרי ומצא דרקון. צורת ועליה טבעת שם ומצא בדרך
ולא  בּטלּה! לו: ואמר גדול נכרי מצא כלום; לו אמר ְָולא
שלשה  ממנו למדתי שעה באותה וביטלה. סטרו ביטלה.
שאינו  מי וכל חברו, של עבודהֿזרה מבטל שנכרי דברים:
אפילו  מבּטל ושנכרי מבטל, אינו עבודהֿזרה בטיב יודע

מג.). (ע"ז כרחו נב:).86)בעל שנאמר:87)(שם,
- יח) קו, (תהלים מתים זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצמדו

לעול  בהנאה (שאסור לעולם ביטול לו אין מת אף מה ם)
נ.). (שם, עולמית בטלה אינה עבודהֿזרה תקרובת

.È,dÊ‡ L‡¯ ,dÓËÁ L‡¯ ÚË˜ ?dÏh·Ó „ˆÈk≈«¿«¿»»«…»¿»…»¿»
dÒÁt ;dÚaˆ‡ L‡¯88‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÈÙa …∆¿»»¿»»¿»∆»««ƒ∆…

BÊ È¯‰ - Ï‡¯NÈ Û¯BˆÏ d¯ÎnL B‡ ;d¯qÁ89.‰ÏËa ƒ¿»∆¿»»¿≈ƒ¿»≈¬≈¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓ B‡ dkLÓ Ì‡ Ï·‡90B‡ ¬»ƒƒ¿¿»¿»»¿≈»ƒ

‡ÏÂ ˙ÏtÓ ‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL B‡ ,Û¯Bˆ BÈ‡L Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆≈≈∆»¿»»∆»«…∆¿…
,‰ÈÙa ˜˜¯ ;‰eÚ·˙ ‡ÏÂ ÌÈËÒÏ ‰e·b ;dpÙƒ»¿»»ƒ¿ƒ¿…¿»»»«¿»∆»

d¯¯b ,‰ÈÙa ÔÈzL‰91È¯‰ - ‰‡Bv‰ ˙‡ da ˜¯Ê , ƒ¿ƒ¿»∆»¿»»»«»∆«»¬≈
‰ÏËa dÈ‡ BÊ92. ≈»¿≈»

צורתה.88) ומיעך פניה על בפטיש  יודע 89)היכה כי
כלים  ממנה לעשות ויתיכנה ישברנה שהצורף מראש הוא
ביטלה, לא עדיין נכרי לצורף מכרה אבל נג.); (שם, שונים
ישברנה. ולא יעבדנה הנכרי שהצורף המוכר סובר כי

צורף.90) (רש"י).91)ואפילו והשלך סחוב בטיט,
לבטלה,92) שמתכוון גמורה הוכחה עוד אין  אלה בכל כי

ישוב  כעסו עבור ואחרי לשעה עליה שכעס ייתכן כי
ירעב  כי "והיה המקרא: על סמכו ז"ל וחכמינו ויעבדנה,
יביט  ארץ ואל למעלה, ופנה ובאלהיו מלכו וקלל והתקצף,
מלכו  שקילל פי על אף - כאֿכב) ח, (ישיעה וגו' צרה והנה
שלו  עבודהֿזרה לעבוד ארץ", אל ל"הביט חוזר ואלהיו,

(שם).

.‡È·ÎBk ˙„B·Ú˙ÚLa - ‰È„·BÚ ‰eÁÈp‰L ÌÈ ¬«»ƒ∆ƒƒ»¿∆»ƒ¿«
ÌBÏL93‰eÏh· È¯‰L ,‰‡‰a ˙¯zÓ ,94˙ÚLa ; »À∆∆«¬»»∆¬≈ƒ¿»ƒ¿«

ÈtÓ ‡l‡ ‰eÁÈp‰ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬»ƒ¿≈∆…ƒƒ»∆»ƒ¿≈
- ‰ÈÏ‡Ó ‰¯aLpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¬«»ƒ∆ƒ¿¿»≈≈∆»

ÌÈ¯eÒ‡ ‰È¯·L95,CÎÈÙÏ .‰eÏh·iL „Ú ,‰‡‰a ¿»∆»¬ƒ«¬»»«∆¿«¿»¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È¯·L ‡ˆBn‰«≈ƒ¿≈¬«»ƒ¬≈≈¬ƒ

ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ‰eÏh· ‡Ï ‡nL ,‰‡‰a96Ì‡Â . «¬»»∆»…ƒ¿»»¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜¯t ÏL ‰˙È‰97ËBÈ„‰Â ,98CÈ¯ˆ - Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ »¿»∆¿»ƒ¿∆¿»¿«¬ƒ»»ƒ

‰È˜¯tÓ ˜¯Ùe ˜¯t Ïk Ïh·Ï99ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆∆∆∆ƒ¿»∆»¿ƒ≈»
Ïk eÏËa ,‰pnÓ „Á‡ ¯·‡ ÏhaL ÔÂÈk - ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ≈»∆ƒ≈≈∆∆»ƒ∆»»¿»

ÌÈ¯·M‰100. «¿»ƒ

לחזור.93) דעתם עמהם 94)ואין לקחוה לא ולפיכך
נג:). לשברים.95)(שם, אפילו הם עובדים כי מא:) (שם,

אין 96) שברה, ולפיכך ביטלה הנכרי לומר: שיש פי על אף
וספק  עבודהֿזרה, ודאי והיא הואיל כך. כל בה מקילים אנו
מא:). (ע"ז ודאי מידי מוציא ספק ואין - לא או ביטלוה

חוליותיה.97) ונתפרקו קטנות חוליות שאינו 98)של מי
לכך. חבירו.99)אומן בביטול ניתר האחד כי 100)ואין

שבור, ככלי נידון זה הרי להחזירם יכול ההדיוט ואין הואיל
מט:). (שם ומותר נתבטל שהוא כל ובביטול

.·ÈÌbÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÁaÊÓ101‡e‰ ÔÈ„Ú - ƒ¿«¬«»ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ
Ba¯ ı˙piL „Ú ,‰‡‰a ¯eÒ‡102.ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa »«¬»»«∆ƒ»≈À¿«≈»ƒ

ÒBÓÈ·e103¯zÓ - ÌbÙpL104‰ÊŒÈ‡Â ÒBÓÈ· e‰ÊŒÈ‡ . ƒ∆ƒ¿«À»≈∆ƒ¿≈∆
Ó ‡e‰ÌÈ·‡ - ÁaÊÓ ,˙Á‡ Ô·‡ - ÒBÓÈa ?ÁaÊƒ¿≈«ƒ∆∆««ƒ¿≈«¬»ƒ
‰a¯‰105‰aL ÔÂÈk ?ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÈÏh·Ó „ˆÈÎÂ . «¿≈¿≈«¿«¿ƒ«¿≈«¿ƒ≈»∆»»

Ô‰· ‰tÁ B‡ ÔÈa Ì‰Ó106el‡· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ≈∆ƒ¿»ƒ»»∆∆«¿»ƒ¿«≈»≈
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ -107˙‡ ÌÈÏh·Ó „ˆÈk . ¬≈≈À»ƒ«¬»»≈«¿«¿ƒ∆

ÌÒ¯˜ ?‰¯L‡‰108‰pnÓ ˜¯Ê B‡ ‰ÏÚ ‰pnÓ »¬≈»ƒ¿≈ƒ∆»»∆»«ƒ∆»
˜BÈ109d‡ÙML B‡ ,ËÈ·¯L B‡ ÏwÓ ‰pnÓ ÏË ;110 ≈»«ƒ∆»«≈«¿ƒ∆¿»»
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dk¯ˆÏ ‡lL111‰ÏË· BÊ È¯‰ -112dk¯ˆÏ d‡ÙL .113 ∆…¿»¿»¬≈¿≈»¿»»¿»¿»
‰È‡ÙLe ,‰¯eÒ‡ ‡È‰ -114ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯zÓ ƒ¬»¿»∆»À»ƒ¿ƒ»¿»∆

ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈa ,dk¯ˆÏ ‡lL ÔÈa dk¯ˆÏ ÔÈa - Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿»¿»≈∆…¿»¿»≈ƒ≈
ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ - ‰È‡ÙL115ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL , ¿»∆»¬»¿»∆¬«»ƒ∆

.ÌÏBÚÏ Ïeha dÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ¿»

מקצתו.101) ניתץ 102)שניתץ שלא זמן כל כי נג:) (שם,
הפסוק: על חכמינו וסמכו לתקנו. עליו דעתם עדיין רובו
אשרים  יקומו לא מנופצות גיר כאבני מזבח אבני כל בשומו
יקומו  לא - גיר כאבני נופץ אם ט), כז, (ישעיה וחמנים
(שם, עליו יקריבו עוד יקומו, - לא ואם וחמנים, אשרים

והיא 103)נד.). עבודהֿזרה, עליה שמעמידים אבן
לה. בסיס משליכים 104)משמשת ונפגמה הואיל כי

במקומה. אחרת ונותנים נג:).105)אותה (שם,
ריצף.106) ואפילו 107)כיסה, חשש. כל בלי נ.) (שם,

מפני  קדושים, של בנם נקרא שהיה סימאי בר' מנחם רבי
של  חשש משום מטבע של בצורה מסתכל היה שלא

עליהן. מהלך היה חתך 109)קטף.108)עבודהֿזרה,
רך. במקצועה.110)ענף כדי 111)שהחליקה לא

או  בהם, להסיק לשפאים צריך שהוא מפני אלא ליפותה,
אחר. תשמיש שבמעשים 112)לצורך מפני מט:), (שם,

כן  על כי ביטלה, וכבר בעיניו היא שבזויה דעתו גילה אלה
להיפך. ולא אותו משמשת היא לצרכיו: בה הוא משתמש

מתחת 114)ליפותה.113) הנופלים הדקים השבבים
(שם).115)המקצועה.

ה'תשע"ח  מרחשון כ"א ו' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולפני 1) בחגיהם עבודהֿזרה עובדי עם ומתן משא איסור

חגיהם.

.‡¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÌbÁ ÈÙÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ¿≈«»∆¿≈»ƒ»
ÁwÏ2Ìi˜˙n‰ ¯·c Ì‰Ï ¯kÓÏÂ Ì‰Ó3Ô‰Ó ˙BÏÏ ;4 ƒ«≈∆¿ƒ¿…»∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆

Ì˙BÏ‰Ïe5Ú¯tÏ ,6¯ËL· ‰ÂÏÓ Ì‰Ï Ú¯ÙÏÂ Ô‰Ó7 ¿«¿»ƒ»«≈∆¿ƒ¿…«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÔBkLn‰ ÏÚ B‡8,Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ‰tŒÏÚ ‰ÂÏÓ Ï·‡ . «««¿¬»ƒ¿∆«∆ƒ¿»ƒ≈∆
k ‡e‰L ÈtÓÏÈvÓ9¯·c Ô‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe .Ì„iÓ ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»À»ƒ¿…»∆»»

„Ú ,ÏÈL·˙Â ˙B˜¯È ÔB‚k ,Ìi˜˙Ó BÈ‡L10.ÌbÁ ÌBÈ ∆≈ƒ¿«≈¿¿»¿«¿ƒ««»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na11Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?12¯‡La Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿»

˙Bˆ¯‡13‡NÂ ¯·Ú .„·Ïa ÌbÁ ÌBÈ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ , ¬»≈»∆»«»ƒ¿»»«¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ Ô˙B‡a Ô‰nÚ Ô˙Â¿»«ƒ»∆¿»«¿»»ƒ¬≈∆À»
‰Ê È¯‰ ,Ô‰nÚ ÌbÁ ÌBÈa Ô˙BÂ ‡NBp‰Â .‰‡‰a«¬»»¿«≈¿≈¿«»ƒ»∆¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡14. »«¬»»

סחורתו,2) במכירת ירויח שהנכרי זה ידי על כי ב.) (ע"ז
החג, לשמחת לו הנחוצים המצרכים את בקנייתו ישיג או
בדבר. הגורם יהיה והישראל לאלהיו ויודה ישמח

ביום 3) הנכרי יראהו שאז מהר, מתקלקל ואינו המשתמר
דבר  ובין המתקיים דבר בין ממנו: ולקחת בו. וישמח חגו
המונחים  הנמכר החפץ דמי כי אסור. - מתקיים שאינו
ו:). (ע"ז לעבודהֿזרה מודה והוא לבו משמחים ברשותו

לו.4) נצרך שהישראל על לאלהיו יודה שמא לחשוש שיש

ביום 5) מחסור ידע לא אבל לישראל, שנצטרך פי על אף
לעבודהֿזרה. ויודה ואף 6)חגו חוב. תשלום ממנו לקבל

לאחר  הוא שמח אבל הפרעון, בשעת מצטער שהוא פי על
ב.). (שם, אידו ביום למחר וישמח והכסף 7)זמן, הואיל

(שם, מהם להיפרע לו אסור - ממון הצלת פה ואין בטוח
ה"א).8)ו:). פ"א, ע"ז ו:).9)(ירושלמי, (ע"ז
מקולקל 10) כבר שיהיה או כבר, יהיה לא חגם וביום הואיל

(שם). יודה ולא בו ישמח לא ושוב אלה 11)ונשחת שכל
מתפרנסים 12)אסורים. אנו ואין להם זקוקים אנו שאין

יא:).13)מהם. (שם, מהם ופרנסתו יושבים אנו שבתוכם
סעיף 14) קמח, יו"ד (שו"ע ההלכה נפסקה וכבר ו:). (שם,

בזמן  אבל בזמנם: אלא אמורים הללו הדברים שאין יב):
ולתת  לשאת מותר - האלילים בטיב בקיאים שאינם הזה
הרשב"א  פי (על וכדומה ולהלוות ללוות חגם, ביום עמהם
מעות  לתת ואפילו שם: מוסיף והרמ"א ב.). ע"ז והתוספות,
נוי  או תקרובת מהם עושים אין כי איסור, אין לכהניהם

א  בהם.לעבודהֿזרה ושותים אוכלים לא

.·ÔB¯Bc ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â15B„È‡ ÌBÈa È¯ÎÏ16Œ‡l‡ , ¿»ƒ¿…«¿»¿ƒ¿≈∆»
BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„BÓ BÈ‡L BÏ Ú„B ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆≈∆«¬«»ƒ¿≈

d„·BÚ17,BbÁ ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ÔB¯Bc ÁÏML È¯Î ÔÎÂ . ¿»¿≈»¿ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¿«
‰·È‡Ï LLÁ Ì‡Â .epnÓ epÏa˜È ‡Ï18BÏËB - …¿«¿∆ƒ∆¿ƒ»«¿≈»¿

BÈ‡ È¯Îp‰ ‰fL BÏ Ú„eiL „Ú B· ‰‰ BÈ‡Â ,ÂÈÙa¿»»¿≈∆¡∆«∆ƒ»«∆∆«»¿ƒ≈
d· ‰„BÓ BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ19. ≈¬«»ƒ¿≈∆»

מלשון 16)מתנה.15) עובדֿכוכבים, של חגו ליום כינוי
לה). לב, (דברים אידם יום קרוב כי (ע"ז 17)הכתוב:

הדורון.18)סה.). את ממנו לקבל סירובו שיגרום
ו:).19) (שם,

.‚ÌÈÓÈ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô˙B‡ ÏL Ô„È‡ ‰È‰»»≈»∆»¿≈»ƒ«»»ƒ
Ô˙B‡ Ïk - ‰¯NÚ B‡ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ,‰a¯‰«¿≈¿»«¿»»¬»»»»
ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,Ô‰ „Á‡ ÌBÈk ÌÈÓi‰«»ƒ¿∆»≈¿À»¬ƒƒ¿»»ƒ

Ô‰ÈÙÏ20. ƒ¿≈∆

חגים 20) וביניהם חגיהם, את חכמים מנו ובמשנה ח.) (ע"ז
ימים  שמונה הנמשך "קלנדא" כגון: ימים, שמונה הנמשכים
הנמשך  ו"סטרנורא" שנתם: התחלת היא טבת, תקופת אחר
השנה  בסוף טבת תקופת לפני הוא גם הוא ימים שמונה
שלשה  גם חכמינו אסרו הם שארוכים פי על ואף למנינם.

לפניהם. ימים

.„ÔBL‡¯ ÌBÈÂ ,Ì‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÌÈÚk¿«¬ƒ¿≈»ƒ«»≈¿ƒ
Ì‰nÚ ˙‡NÏÂ ˙˙Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .Ì„È‡ ÌBÈ ‡e‰≈»¿ƒ»»»≈¿»≈ƒ»∆
˙aL ÏÎaL ÈML ÌBÈÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»«»
‡e‰L ,BÓˆÚ ÔBL‡¯ ÌBÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLÂ¿«»¿≈»ƒ«ƒ«¿∆

Ì‰È„È‡ ÏÎa Ì‰nÚ ÔÈ‚‰B ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÒ‡21. »¿»»¿≈¬ƒƒ»∆¿»≈≈∆

יג).21) הערה (ה"א, בפרקנו לעיל עיין

.‰Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ba ÔÈÒpk˙nL ÌBÈ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬ƒ»∆
,‡e‰ ÌbÁ ÌBÈ - Ì‰È‰Ï‡Ï ÌÈÒl˜Óe ÔÈ·È¯˜Óe ,CÏÓ∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ≈…≈∆«»

ÈbÁ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ÂÌ‰22ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ . «¬≈ƒ¿»«≈∆¬»≈»ƒ
BÒl˜Óe BlL ·ÎBkÏ ‰„BÓe ,BÓˆÚÏ ‚Á ‡e‰ ‰NBÚL∆∆«¿«¿∆«»∆¿«¿
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B˙È¯BÏ· B‡ B˜Ê ˙ÁÏ‚z ÌBÈÂ ,Ba „ÏBpL ÌBia23, «∆«¿ƒ¿««¿»¿ƒ
ÌBÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÂ Ìi‰ ÔÓ B· ‰ÏÚL ÌBÈÂ¿∆»»ƒ«»¿∆»»ƒ≈»¬ƒ¿

‰zLÓ B· ‰NÚL24¯eÒ‡ BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ ,B·Ï ∆»»ƒ¿∆ƒ¿¿«≈»≈≈»
B˙B‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡25ÌBÈ ÔÎÂ .„·Ïa LÈ‡‰ ∆»«¿»ƒƒ¿»¿≈

‚Á e‰eNÚÈÂ ˙Ó Ba Ô‰Ï ˙eÓiL26ÌÈNBÚ‰ Ì˙B‡ - ∆»»∆≈¿«¬«»»ƒ
ÌÈÏk da ÔÈÙ¯BNL ‰˙ÈÓ ÏÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ¯eÒ‡27 ¬ƒ«¿»ƒ»∆¿ƒ»≈ƒ

˙¯Ë˜ ÌÈ¯h˜Óe28ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL Úe„Èa ,29. ¿«¿ƒ¿…∆¿»«∆∆»¬«»ƒ
Ì˙B‡ Ï·‡ ,„·Ïa ‰È„·BÚÏ ‡l‡ ,¯eÒ‡ ‚Á‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈∆»»∆»¿¿∆»ƒ¿«¬»»
ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ¯nLÓe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â Ba ÌÈÁÓNL∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

‚‰Ó30Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ‡ Ì‰ Ï·‡ ,CÏn‰ „B·k ÈtÓ B‡ ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆∆¬»≈≈ƒ
Ô‰nÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -31. ¬≈≈À»ƒ»≈¿»≈ƒ»∆

אסורים.22) - לפניהם ימים השער 23)ששלשה מניחים
האמצעי  השער שסביבותיו. מה כל ומגלחים הראש, באמצע
פי  (על אותה יגלחו בשנה ופעם בלורית, נקרא: שנשאר

מ"ג). פ"א, ע"ז לרבינו, המשנה סעודת 24)פירוש
והסרים 25)נישואין. משרתיו כלומר: למשועבדיו, פרט

עמהם, וליתן לישא ומותר זה איסור בכלל אינם למשמעתו
אדוניהם  חג ביום לעבודהֿזרה ויודו שילכו חוששים ואין

ח.). לשנה.26)(ע"ז וכלי 27)משנה מיטתו כגון:
מותם, ביום המלכים על ששורפים כדרך המת, תשמישי
אבותיך  ובמשרפות תמות בשלום ה): לד, (ירמיה ככתוב
ושריפה  לך. ישרפו כן לפניך היו אשר הראשונים המלכים
ראוי  אחר אדם אין כלומר: להם, היא חשיבות - זו
שם). ובר"ן יא., (ע"ז זה בו שנשתמש במה להשתמש

ה"ב).28) פ"א, ע"ז המת 29)(ירושלמי, חשיבות מרוב
ח.). (ע"ז לחג מותו יום המדינה 30)קבעו שלום משום

בצלה. חוסים ח:).31)שהם (שם,

.ÂÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÌÈ¯·c32 ¿»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒƒ≈¬«»ƒ
˙„B·Ú d˙B‡ È„·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»»ƒ¿…¿¿≈»¬«

ÌÈ·ÎBk33ÌÏBÚÏ ÌB˜n‰ B˙B‡aL34ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ; »ƒ∆¿«»¿»¿»ƒ∆≈»
Ì˙Ò Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ,dÏ ÔÈ„ÁÈÓ35„·BÚ‰ L¯t Ì‡Â . ¿À»ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈

¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì˙B‡ ‰B˜ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆∆»«¬«»ƒ»
BÏ ¯kÓÏ36B·È¯˜‰lÓ BÏÒt ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,37˙„B·ÚÏ ƒ¿…∆»ƒ≈¿»ƒ¿«¿ƒ«¬«

.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈«¬«»ƒ

יג:).32) (שם, כמבואר זכה, ולבונה לבנות תאנות כגון
משום:33) ישראל ועובר לעבודהֿזרה, שיקריבום לפי (שם)

על  הוזהרו נח בני גם כי מכשול", תתן לא עור "ולפני
חגם.34)עבודהֿזרה. בימי שלא שאינו 35)אפילו כל

קונה. הוא עבודהֿזרה שלצורך הקנייה בשעת מפרש
לעבודהֿזרה.36) מיוחדים שאינם דברים כגון 37)אפילו

להקריבו  שנהגם לבן מתרנגול אצבע שמכר בטרם שקטע
יקריבוהו  לא שוב הוא אבר שמחוסר שמאחר לעבודהֿזרה,

(שם).

.ÊÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ¯·c ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰»¿…»ƒ¿»ƒ«¿À»ƒƒ¿»ƒ∆≈
‰kÊ ‰B·Ï ÔB‚k ,ÔÈ„ÁÈÓ38‰¯ÁL ‰B·Ï ÏÏÎa39- ¿À»ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»¿…»

‰kf‰ ËwÏÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò Ïk‰ ¯ÎBÓ≈«…¿»¿≈¿ƒ∆»¿«≈««»
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dc·Ï40. ¿«»«¬«»ƒ¿≈…«≈»∆

לעבודהֿזרה.38) מיוחדת.39)המיוחדת שאינה
התרנגולים",40) בין תרנגול לו למכור "מותר (שם).

ואסור  לעבודהֿזרה מיוחד לבן שתרנגול פי על אף כלומר:
מצבע  תרנגולים הרבה לו מוכר אם אבל עצמו, בפני למכרו
השאר, עם למכרו מותר - לבן תרנגול נמצא וביניהם אחר
שלא  הדבר מוכח אחרים, תרנגולים גם שקונה מכיון כי
המעורבים. הדברים בכל וכן קונה. הוא עבודהֿזרה לשם
מוכר  הוא "ומכולם אמרו: יד.) (שם, שבגמרא להעיר וראוי
כלומר: מנים", שלשה משקל - חבילה? וכמה חבילה. להם
המיוחדים  "מינים של גדולה כמות להם למכור שמותר
לעבודהֿזרה, שיקריבום חוששים אנו ואין לעבודהֿזרה",
יש  עדיין תאמר: ושמא מתכוננים. הם לסחורה ודאי כי
לשם  לעבודהֿזרה" המיוחדים "דברים מכירת של חשש
לצרכנים  ימכרום שהסוחרים לחשוש שיש עבודהֿזרה,
עור" "לפני על (שם) בגמרא השיבו כבר יקריבום? שהם
שאין  כל כי - חוששים אנו אין דלפני" "לפני על חוששים,

לו. אחראים אנו אין אנו, מידינו קונה הצרכן

.ÁÌÈ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈ˜ÈÊÁnL41ÔÈ‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰È„È Ô‰a ∆«¬ƒƒ»∆¿≈∆«¬«»ƒ»≈

ÌÈa¯Ï ˜Ê Ba LiL ¯·c Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ42ÌÈac ÔB‚k , ¿ƒ»∆»»∆∆∆∆»«ƒ¿Àƒ
˙B‡ÏLÏLÂ ÌÈÏ·Îe ÔÈÊŒÈÏÎe ˙BÈ¯‡Â43ÔÈ‡Â ; «¬»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿≈

ÔÈÊÈÁLÓ44ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï45B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . «¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿…∆»¿»¿
Ï „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¯kÓ ¿≈»ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…

Ï‡¯NÈÏ ˜Ê ÈÏk ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ¿≈»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ¿»≈
ÌÈËÒÏ46. ƒ¿ƒ

להם.41) ישראל 42)שמסייעים את בהם יזיקו שלא כדי
טו:). ורגליהם 43)(ע"ז, אדם בני ידי בהם שקושרים

אותם. והרומח.45)מחדדים.44)ומענים החרב כגון:
שפיכות 46) על חשוד ואינו רוצח שאינו פי על אף (שם)

בעליו  מידי ממון השומט גזלן שהוא מתוך אבל דמים,
עצמו, ומציל בנשק נלחם הוא אחריו וכשרודפים ונמלט,

שם). רש"י, (מלשון ממונו זה יאבד ובינתים

.Ëe˙¯ÎÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈa ÌÈÎBL Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿ƒ≈»¿≈»ƒ¿»¿
CÏn‰ È„·ÚÏ ÔÈÊŒÈÏk ¯kÓÏ ¯zÓ - ˙È¯a Ì‰Ï»∆¿ƒÀ»ƒ¿…¿≈«ƒ¿«¿≈«∆∆

ÂÈ˙BÒÈ‚Â47È¯ˆ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ Ì‰a ÌÈNBÚL ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆ƒ»∆ƒ¿»»ƒ»≈
e‡ È¯‰L ,eÈÏÚ ÌÈp‚Ó e‡ˆÓÂ ,dÏÈv‰Ï ‰È„n‰«¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿¿¿ƒƒ»≈∆¬≈»

ÌÎB˙a ÔÈÈe¯L48¯ÈÚ .49,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¿ƒ¿»ƒ∆∆»¬«»ƒ
‰ˆeÁ Cl‰Ï ¯zÓ50dÎB˙a Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,dl51‰È‰ . À»¿«≈»»¿»¿ƒ»≈¿»»»

.dÎB˙a Cl‰Ï ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dl ‰ˆeÁ»»¬«»ƒÀ»¿«≈¿»

שלו.47) טז.).48)חיילות בדפוסים 49)(שם,
מתוך  אבל שלפניה, ט' להלכה זו הלכה נמשכת האחרונים
וכן  חדשה: הלכה התחלת שכאן נראה הדברים מרוצת

הישנים. הדפוסים מתוך נמשכים 50)נראה הם שאין
להם. הסמוכה שבעיר עבודהֿזרה יא:).51)אחרי (ע"ז

להיכנס  שאסור "לפי למשנה: בפירושו רבינו שם יאמר וכה
שכן  וכל בתוכה, לדור שכן כל עבודהֿזרה, בה שיש בעיר
בראשם, והראב"ד המפרשים רוב אבל וכו'. בה" לסחור
יריד  בה שיש שבעיר שם): (ע"ז, המשנה את מפרשים
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אבל  עמהם: ולתת לשאת אלא אינו האיסור וכל ידובר,
לא  אם איסור, בה אין - ומתן משא בלא לתוכה הכניסה

עמהם. ויתן ישא שמא לחוש שיש חגם ביום

.È¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰52¯ÈÚa «≈ƒ»¿»»«¬…¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL∆∆»¬«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙„ÁÈÓ C¯c‰L ÔÓÊa53LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜Ó B˙B‡Ï ƒ¿«∆«∆∆¿À∆∆¿»¬»ƒ∆
‰¯˜Â ,˙¯Á‡ C¯c ÌL54¯zÓ - BÊa CÏ‰Â55. »∆∆«∆∆¿ƒ¿»¿»«»À»

לעיר 52) דרכה לעבור אלא בתוכה, לשהות שלא אפילו
הדרך. מאותה ליהנות שאסור מפני - שאין 53)אחרת

הוא  אז זו, עיר דרך אלא מקום לאותו להגיע אחרת דרך
"נהנה". מקרה.54)נקרא: הנאתו 55)וקרה אין כי

(שם). אחרת עיר דרך ללכת לו ואפשר הואיל ניכרת,

.‡È‰tk ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÌÚ ˙B·Ï ¯eÒ‡56 »ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ»
,‰·e ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da ÌÈ„ÈÓÚnL∆«¬ƒƒ»¬«»ƒ¿ƒ»«»»

¯zÓ B¯ÎN57B‡ ÔÈÏ˜¯h‰ ‰lÁzÎÏ ‡e‰ ‰Ba Ï·‡ . ¿»À»¬»∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ
‰tk‰ d˙B‡ da LiL ¯ˆÁ‰58. ∆»≈∆∆»»«ƒ»

מעמידים 56) ובה מקומרת תקרה עם קשת כמין עשוי בנין
עבודהֿזרה. כמשמשי זה והרי האליל, יט:)57)את (ע"ז

אסור  אבל שיעבדו, עד אסורים אינם עבודהֿזרה משמשי כי
לכתחילה. מותר 58)לבנותה לכיפה "הגיע טז.) (שם

ס"ק  קמג, דעה יורה הגר"א, (הגהות לכתחילה אפילו לבנות
להם, לסייע אלא מותר שאינו ד), ס"ק (שם, הט"ז והעיר ו).
לבדו  שהישראל אבל עמהם", "בונים (שם): המשנה כלשון

שאסור. ודאי - הנכרים עזרת בלי הבונה יהיה

.·È˙BiÁ d· eÈ‰Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¯ÈÚƒ∆∆»¬«»ƒ¿»»¬À
˙B¯hÚÓ59˙B‰Ï ¯eÒ‡ ˙B¯hÚÓ‰ - ˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ¿À»¿∆≈»¿À»«¿À»»≈»

ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎa ,Ô‰a60ÏÏ‚aL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ , »∆¿»«∆¿»ƒ¿≈∆∆¿»»∆ƒ¿«
e¯hÚ˙ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú61˙B¯zÓ ,˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ; ¬«»ƒƒ¿«¿¿∆≈»¿À»À»

‰‡‰a62ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙BiÁ .63,Ô¯ÎNÏ ¯eÒ‡ , «¬»»¬À∆¬«»ƒ»¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰p‰nL ÈtÓ64. ƒ¿≈∆¿«∆¬«»ƒ

בפירות.59) או והדסים בוורדים אפילו 60)מקושטות
עצמו. הקישוט מן שבתוכן 61)שלא מה כל ולכן

ורבים  יב:). (שם, הם לעבודהֿזרה" המיוחדים כ"דברים
מכס  מעלות אלה שחנויות מפני האיסור: טעם מפרשים
ולכן  - וניכרות מסומנות להיות ונתקשטו עבודהֿזרה לכהני
י  (רש, וכהניה עבודהֿזרה הוא מהנה כי בהן, לקנות אסור

לעבודהֿזרה.63)(שם).62)ור"ן). קנין שהם
ה"ג).64) פ"ד, ע"ז (ירושלמי,

.‚ÈÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ«¬«»ƒ»»¬ƒ
‰‡‰a65ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈÂ ,66ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ï·‡ . «¬»»¿ƒ≈¿»«∆«¬»¿≈»ƒ

˙„B·Ú B· e„ÈÓÚ‰Â B˙È· eÏÊ‚Â Ï‡¯NÈ eÒ‡L∆»¿ƒ¿»≈¿»¿≈¿∆¡ƒ¬«
ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk67·˙BÎÂ ,68˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe »ƒ»»À»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»

Ì‰lL69. ∆»∆

ביתו 65) שמכר קנס, משום מד.) גיטין פ"ז: דע"ז, (תוספתא
שאלו 66)לעבודהֿזרה. וכבר ה"ט). (פ"ז, לעיל מבואר

בכל  "וכי "שוחק"): דיבורֿהמתחיל: מג: (ע"ז ה"תוספות"

ולזרות  לשחוק שאפשר ותירצו: המלח? לים ילך שעה
אלא  המלח" "ים נאמר: ולא צמחים, מגדל שאינו במקום

צמחים. מגדל שאינו מקום הוא 67)להצריך אנוס שהרי
לקנסו. מכירה.68)ואין לחתום 69)שטר דינם בבתי

שטרו  על שמחתימם בזה מחשיבם שהוא פי על ואף עליו.
(שם). מידם כמציל שהוא מפני מותר, -

.„ÈÔÈÏÈÏÁÂ70„tÒÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL «¬ƒƒ∆¿≈»ƒ»ƒ¿…
Ô‰a71„È¯ÈÏ ÔÈÎÏB‰ .72ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL »∆¿ƒ¿»ƒ∆¿≈»ƒ¿¿ƒ

Ô˙ei‚a ,˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú ,‰Ó‰a Ô‰Ó73ÌÈz·e , ≈∆¿≈»¬»ƒ¿»¿«»»ƒ
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„NÂ74, ¿»¿»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»∆»∆

Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L ÈtÓ75?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ,ÒÎÓ Ô˙B BÈ‡L ˙Èa‰ŒÏÚaÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ««««ƒ∆≈≈∆∆¬»«≈«

¯bz‰ ÔÓ ÌL76,ÒÎÓ Ô˙B ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ , »ƒ««»»ƒ¿≈∆≈∆∆
˙„B·Ú ‰p‰Ó ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÒÎn‰Â¿«∆∆«¬«»ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¬«
,Á˜Ï ‰Ó‰a Ì‡ - ¯bz‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯·Ú .ÌÈ·ÎBk»ƒ»«¿»«ƒ««»ƒ¿≈»»«

¯MÓ77˙eÒk Ì‡Â ;‰hÓÏe ‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»¿ƒ¿
˙BÎzÓ ÈÏÎe ˙BÚÓ Á˜Ï .e·˜¯È - Á˜Ï ÌÈÏÎÂ78, ¿≈ƒ»«≈»≈»«»¿≈«»

ÌÈÏÚÓ ‡Ï - „·Ú Á˜Ï .ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ79‡ÏÂ ƒ≈¿»«∆«»«∆∆…«¬ƒ¿…
ÔÈ„È¯BÓ80. ƒƒ

במשנה 70) כנזכר המת, את בהם שמספידים כליֿנשיפה
מ"א). פ"ו, פ"ז).71)(ב"מ דע"ז, שוק 72)(תוספתא

חגם  בימי ושלא הסביבה, מכל לסחורה אליו שבאים גדול
כנענים"73)ידובר. "עבדים שכן וכל נכרים: עדיין שהם

לנכרים  כך אחר ונמכרו ונימולו לישראל פעם נמכרו שכבר
יג.). (ע"ז גרמא הזמן שאין במצוות אז חייבין שהם -

שיודו 74) לחשוש ויש להם, הוא וכבוד שתפארת פי על אף
זה. על ומסייעים 75)לאלילים עדים לו יהיו כך "שמתוך

שם). רש"י, (לשון העוררים" מן סוחר.76)להצילו
מקום 77) הארכובה, מן למטה פרסותיה וחותך עוקר מפיל.

ואסור  נטרפת, הארכובה מן למעלה כי טריפה: עושה שאינו
ייהנה  שלא כדי - ה"נישור" וטעם בידים. בהמה לטרוף לנו
וגם  לעבודה ראויה אינה פרסותיה שנעקרו אחרי כי בה,
בגמרא  ושם שם). רש"י, (כדעת אסור - ולאכלה לשחטה
"את  ו): יא, (יהושע שנאמר ממה זה, ל"עיקור" סמך מצאו

תעקר". נרקבים.78)סוסיהם הבור 79)שאינם מן אותו
לתוכו. הנכרים 80)כשנפל כל כדין בידים, ולהמיתו לבור

יג:). (שם, מורידים ולא מעלים שלא עבודהֿזרה עובדי
הוא  הרי - הנימול כנעני" "עבד אבל בגויותו", "עבד ודוקא

(שם). להעלותו ומצוה כישראל

.ÂË‰zLÓ Bz·Ï B‡ B·Ï ‰NÚL ÌÈ·ÎBk „·BÚ81, ≈»ƒ∆»»ƒ¿¿ƒƒ¿∆
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï elÙ‡Â .B˙„eÚqÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡»≈»ƒ¿»«¬ƒ∆¡…¿ƒ¿

¯eÒ‡ ,ÌL BlMÓ Ï‡¯Ni‰82È„·BÚ ˙aÒÓ·e ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒƒ¿ƒ«¿≈
?BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ È˙ÓÈ‡Óe .BÏÎ‡ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¬»≈≈»«»∆¡…∆¿
ÈÓÈ ÏÎÂ ,‰„eÚÒ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe ˜ÒÚÏ ÏÈÁ˙iMÓƒ∆«¿ƒ«¬…¿»ƒ»¿≈¿»¿»¿≈
Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ‰zLn‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,‰zLn‰«ƒ¿∆¿««¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡eNp‰ ˙ÓÁÓ ˙¯Á‡ ‰„eÚÒ ‰NÚ83¯Á‡Ï elÙ‡ - »»¿»«∆∆≈¬««ƒƒ¬ƒ¿««
ÏÎÂ .L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,¯eÒ‡ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»«¿≈»»…∆¿»

ÌÈ·ÎBk ÏL ‰„B·Ú ÈtÓ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰‰84,‡e‰ ««¿»»«…ƒ¿≈¬»∆»ƒ
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BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â" :¯Ó‡pL85ÂÈ˙aÓ zÁ˜ÏÂ , ∆∆¡«¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿¿»«¿»ƒ¿…»
.'B‚Â "eÊÂ EÈ·Ï¿»∆¿»¿

נישואין.81) ח.).82)לשמחת לו 83)(ע"ז שאמר
הנישואין. מחמת למסיבתו שמזמינו שלא 84)בפירוש:

כדעת  ולא היתירה, התקרבותו ידי על לעבדה אחריה יימשך
יודה  שהנכרי מפני האיסור, את המנמק (שם) רש"י

תקרובת. לה ויקריב רבי 85)לעבודהֿזרה (שם): ואמרו
עבודהֿזרה  עובדי לארץ שבחוצה ישראל אומר: ישמעאל
כיצד  רש"י). לב, על שמים ואינם כוונה, (בלא הם בטהרה
על  אף שבעירו, היהודים כל וזימן לבנו משתה שעשה נכרי
עומד  שלהם ושמש משלהם, ושותים משלהם שאוכלים פי
מתים  מזבחי אכלו כאילו הכתוב עליהם מעלה - לפניהם
ואכלת  לך "וקרא שנאמר: עבודהֿזרה), לתקרובת (כינוי
אכילתך  על אני מעלה לו, קורא שאתה משעה - מזבחו"

מזבחו. היא כאילו

.ÊË˙„·BÚ ÏL da ˙‡ ˜ÈÈ˙ ‡Ï Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈…≈ƒ∆¿»∆∆∆
ÌÈ·ÎBk86‡ÏÂ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ôa ˙Ïc‚nL ÈtÓ , »ƒƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¬«»ƒ¿…

Ú ˙È¯Îp‰ ˙‡ „lÈ˙,¯ÎNa ‡È‰ ˙„lÈÓ Ï·‡ .Ì"ek ¿«≈∆«»¿ƒ«¬»¿«∆∆ƒ¿»»
‰·È‡ ÌeMÓ87˙a ˙‡ ˙„lÈÓ Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰Â . ƒ≈»¿«»¿ƒ«¿«∆∆∆«

da ˙‡ ‰˜ÈÓe Ï‡¯NÈ88d˙eL¯a89‡lL È„k , ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿»ƒ¿»¿≈∆…
ep‚¯‰˙90. ««¿∆

ידי 86) על שתתעורר לאיבה לחוש אין כי בשכר, ואפילו
בעלי  בעיני להתגנות רוצה איני לומר: היא יכולה כי זה,
חלב  לה יש שאם מיימוניות": ה"הגהות וכתבו כו). (ע"ז
רפואתה. משום להיניק לה מותר - מצטערת והיא הרבה

היא 87) יכולה כי איבה, חשש אין שכר בלא אבל (שם).
ובגמרא  מזונותי. להרויח לעבודתי ללכת אני צריכה לומר:
כי  בשכר, אפילו ליילד לה אסור שבשבת אמרו: (שם)
לנו  מותר - השבת את שישמרו בנינו לומר: היא יכולה
נחללה  לא - שבת שומרי שאינם שלכם, עליהם: לחללה
הלכה  רבינו הזכיר לא למה תמה: וה"כסףֿמשנה" עליהם.
כי  ה"יב), פ"ב, שבת (הלכות רבינו מביאה באמת אבל זו?

מקומה. למדוה 88)שם ה"א) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי
אומניך  מלכים "והיו כג): מט, (ישעיה מפורש ממקרא
נכרית. מאשה לינוק שמותר הרי - מיניקותיך" ושרותיהם

ובנוכחותה.89) הישראלית של כו.).90)בביתה (ע"ז
ותינוקת  תינוק להשהות שאסור (שם) ה'תוספות' וכתבו
 ֿ שפיכות על שחשודים מפני לרפואתם, הנכרי בבית יחידים
ימשכום  שמא אסור, - קצת גדולים הם ואפילו דמים.

למינות.

.ÊÈ˙et¯˙Ï ÔÈÎÏB‰‰91˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡ ,Ì"ekÚ «¿ƒ¿«¿«»»≈¿»≈
Ô‰nÚ92ÔÈ¯zÓ ÌÈ‡a‰Â ,93eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â . ƒ»∆¿«»ƒÀ»ƒ¿∆…ƒ¿

ÔÈ¯eL˜94ÔzÚ„ ‡nL - ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡L ,‰Ê· ‰Ê ¿ƒ∆»∆∆ƒ»¿ƒ∆»«¿»
‰ÎÈÏ‰a - Ì"ekÚ ˙et¯˙Ï CÏB‰‰ Ï‡¯NÈ .¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»≈«≈¿«¿««¬ƒ»

Ba ¯ÊÁÈ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯zÓ95‰¯ÈÊÁ·e , À»»≈¿»≈ƒ∆»«¬…«¬ƒ»
¯eÒ‡96,‰¯ÈÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa - ¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ . »ƒ¿»≈»≈«¬ƒ»≈«¬ƒ»

¯eÒ‡97. »

שהולכים 91) עבודהֿזרה לבתי בזיון ודרך גנאי של כינוי

"תרף") (ערך "הערוך" ולפי למרחוק. מאמיניהם אליהם
מתורגם  יד) מד, (תהלים וקלס" "לעג רומית. בלשון מקורו
פירשו: ה"ג) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי ותורפיתא. ממקנותא
יט). לא, (בראשית בתורה הנזכרים "תרפים" מלשון

לחוש,92) יש וכן לעבודהֿזרה. ויודה שילך כט:) (ע"ז
לעבודהֿזרה. ויקריבום דברים אצלנו יקנו כי 93)שמא

לב:). (שם, עוד לחוש אין משם, שחזרו שלא 94)אחרי
כל  ילך מסתמא ואז בבד, בד אלא חבורות חבורות ילכו

לג.). (שם, להודות יחזור ולא לביתו ילך 95)אחד ולא
כלל. ויחזור 96)שמה בעבודהֿזרה שדבק לחוש שיש

לה. וגם 97)להודות נכרי, ככל בהליכתו לע"ז שיודה
(ע"ז  ביותר בה אדוק והוא הואיל לה ויודה ישוב בחזירתו

לג.).

.ÁÈ„È¯ÈÏ CÏ‰L Ï‡¯NÈ98‰¯ÈÊÁa - Ì"ekÚ ÏL ƒ¿»≈∆»«¿»ƒ∆««¬ƒ»
¯ÎÓ Ì"ekÚ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡99Ô‰Ï »»≈¿»≈ƒ∆»«»«»∆

„È·e ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ï‡¯NÈ „Èa Ì"ekÚ ÈÓ„e ;ÌL»¿≈«¿«ƒ¿»≈¬ƒ«¬»»¿«
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ì"ekÚ100‰Ê ÈtÓe .101ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB «À»ƒ«¬»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ

‡a‰ Ì"ekÚ ÌÚ102Ì"ekÚ ÏL ˙et¯z‰ ÔÓ103ÔÈ‡Â , ƒ««»ƒ««¿∆«¿≈
˙et¯z‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯NÈ ÌÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB104 ¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿»≈«»ƒ««¿

B˙ÎÈÏ‰· ‡Ï ,¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÏÂ ;‡e‰‰105‡ÏÂ «¿…ƒƒ¿»≈»…«¬ƒ»¿…
B˙¯ÈÊÁ·106. «¬ƒ»

ויש 98) לסחורה הסביבה מכל שם שמתקבצים גדול שוק
היריד. ימי כל אותה שעובדים עבודהֿזרה כי 99)שם

אלא  שמה, הולך היה לא למכור אחר חפץ בידו היה אילו
(שם). לנו כאן מוכרו כי 100)היה והטעם: סד.). (שם,

חרם  מ"והיית למדים אנו דמיה תופסת שעבודהֿזרה מה
הוא  הרי ממנו מהווה שאתה "כל כו), ז, (דברים כמוהו"
נח, בבן ולא נאמר בישראל זה ופסוק נד:). (ע"ז כמוהו"
שם, (תוספות מותרים נכרי ביד עבודהֿזרה דמי ולפיכך

"מסתברא"). המתחיל: ביד 101)דיבור עבודהֿזרה שדמי
מותרים. - יש 102)נכרים כי אסור, - שם בהליכתו אבל

(ע"ז, הרי"ף כגירסת שביריד, לעבודהֿזרה שיודה לחוש
- בחזירתו אסור, - בהליכתו ליריד: ההולך "נכרי פ"ב):
שעובדים  ביריד עבודהֿזרה ויש הואיל והטעם: מותר".
וליתן  לישא שאסור חגם לפני ימים כשלשה זה הרי אותה,
להודות  ישוב לא שהרי לחוש, אין בחזירתו אבל עמהם:
דמי  כי - לחוש אין עבודהֿזרה ולדמי לעבודהֿזרה.

מותרים. נכרי ביד דפוס 103)עבודהֿזרה ונציה, כנוסחת
תרפות. אחר: ונוסח לדמי 104)קדום. לחוש יש כי

כי  להודות, ישוב שמא לחוש אין אבל שבידו: עבודהֿזרה
לא  ע"ז. שם אין זמנו עבור ואחרי קבוע זמן לו יש ה"יריד"
לחוש  יש היא, וקבועה הואיל ה"יז) (לעיל, ב"תרפות" כן

להודות. ישוב ֿ 105)שמא לעבודה ויודה לשם ילך כי
המלך).106)זרה. (עבודת בידו ע"ז דמי משום

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ב ש"ק יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ישראל 1) בארץ לעכו"ם והשכרתם ושדות בתים מכירת

ישראל. עניי עם גויים עניי שמפרנסים ובחו"ל;
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.‡ÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡2‰NÚpL È„k ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆«¬∆
:¯Ó‡pL ,Ì"ekÚ „·ÚÏ Ì˙B‡ ÁÈpÂ ÌBÏL Ô‰nÚƒ»∆»¿«ƒ«»«¬…«∆∆¡«
B‡ Ì˙„B·ÚÓ e¯ÊÁÈ ‡l‡ ."˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï"…ƒ¿…»∆¿ƒ∆»««¿≈¬»»

Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Ï ¯eÒ‡Â .e‚¯‰È3‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ≈»≈¿»¿«≈¬≈∆∆∆¡«¿…
"ÌpÁ˙4,¯‰pa Ú·BË B‡ „·B‡ Ì‰Ó ‰‡¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆≈≈««»»

˙eÓÏ ÈeË e‰‡¯ ;epÏÚÈ ‡Ï5Ï·‡ .epÏÈvÈ ‡Ï , …«¬∆»»»»…«ƒ∆¬»
¯eÒ‡ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ¯B·Ï BÙÁ„Ï B‡ B„Èa B„a‡Ï6, ¿«¿¿»¿»¿¿¿«≈»∆»

ÌÈ¯·c ‰na .‰ÓÁÏÓ enÚ ‰NBÚ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆ƒ»ƒ¿»»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯ÒBn‰ Ï·‡ ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·La ?ÌÈ¯eÓ‡7 ¬ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¬»«¿ƒ

ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â8„Èa Ô„a‡Ï ÔÈ„ ‰È‰ ,Ï‡¯NiÓ ¿»∆ƒ¿ƒƒƒ¿»≈»»ƒ¿«¿»¿»
˙ÁL ¯‡a „Ú Ô„È¯B‰Ïe9ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰L ÈtÓ ,10 ¿ƒ»«¿≈««ƒ¿≈∆»¿≈ƒ

˜B„ˆk ,'‰ È¯Á‡Ó ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆»»≈«¬≈¿»
ÒB˙ÈÈ·e11"·˜¯È ,ÌÈÚ˘¯ Ì˘" - Ì‰È„ÈÓÏ˙Â12 «¿«¿ƒ≈∆…≈¿»ƒƒ¿»

.(Ê ,È ÈÏ˘Ó)

ארץֿישראל 2) יושבי וכו', והאמורי והחיתי הכנעני והם
ונוסח  והשופטים. יהושע בימי הכיבוש מלחמת בתקופת
עבודהֿזרה, עובדי אוקספורד: ונוסח רס"ט קושטא, דפוס
הכתוב  עבודהֿזרה עובדי שבכל הרמב"ם, שיטת כן כי

ו). (הלכה בסמוך כמבואר בשעת 3)מדבר, שלא אפילו
לבבם  את יסירו שלא מהם להתרחק כדי - זאת וכל מלחמה.

ה'. עליהון;4)מאחרי תרחם ולא אונקלוס: כתרגום
יט). לג, (שמות אחון אשר את וחנותי ונוסח 5)מגיזרת:

למות. לקוח -6)אוקספורד: "העכו"ם חז"ל: אמרו שכן
כו.). (עבודהֿזרה מורידין" ולא מעלין המלשינים 7)לא

בידי  וממונם אחיהם נפשות המוסרים ישראל, מבני
נקראים 8)שונאיהם. והם תענוגים, ורודפי בעיקר כופרים

שהיה  לפחב"ש) 340ֿ411) אפיקור היווני הפילוסוף שם על
הם  הזה העולם תענוגי כי והורה נהפש בהישארות כופר
למשנה  בפירושו ורבינו האדם. ומטרת החיים תכלית
שנוהג  מי הפקר: מלשון השם את פירש י) פרק (סנהדרין
אליהו  והמדקדק ולומדיה. התורה את ומבזה הפקרות
מין  אומר: "פקור" בשורש: "תשבי" בספרו הבחור,
והנמשכים  דת, בעלי היו שלא אנשים שני היו ואפיקורוס
המינים  על ואפיקורסים. מינים נקראים: אחריהם
ג). פרק תשובה, (הלכות לקמן עיין למיניהם, והאפיקורסים

ולא 9) מורידין - והמומרים והמסורות המינים כמאמרם:
כו:). (עבודהֿזרה וצוררים.10)מעלין מציקים

ויצאו 11) רבם תורת שעיקמו סוכו איש אנטיגנוס תלמידי
ה). פרק נתן דרבי (אבות רעה כנוסח 12)לתרבות

הפיסקה. חסרה אחרות ובנוסחאות ועוד. אוקספורד

.·Ô‡kÓ13˙‡t¯Ï ¯eÒ‡L ,„ÓÏ ‰z‡14Ì"ekÚ ƒ»«»»≈∆»¿«…«
‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎN· elÙ‡15‰È‰L B‡ Ô‰Ó ¬ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿»≈≈∆∆»»

‰·È‡ ÌeMÓ LLBÁ16ÌpÁa Ï·‡ ,¯ÎN· ‡t¯Ó - ≈ƒ≈»¿«≈¿»»¬»¿ƒ»
¯eÒ‡17·LBz ¯‚Â .18B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡Â ÏÈ‡B‰ ,19, »¿≈»ƒ¿«»¿À∆¿«¬

.ÌpÁa B˙B‡ ÌÈ‡t¯Ó¿«¿ƒ¿ƒ»

הטובע.13) את מעלין ואין דרפואה 14)הואיל (שם)
(כסףֿמשנה). מעלין חייו 15)היינו - ירפאם לא שאם

ישראל.16)בסכנה. לכלל או הוא 17)לו שיכול מפני

אשר  מלאכתו לעשות לדרכו הוא אץ כי ולומר, להתנצל
מחייתו. ימצא לנו 18)ממנה שמותר מפני כן, נקרא

פרק  ביאה איסורי (הלכות ישראל בארץ בתוכנו, להושיבו
המצוות  שבע את לקיים עליו שקיבל גר וזהו ז); הלכה  י"ד,
ב) ומשפטים, דינים א) הן: ואלו עליהן, נצטוו נח שבני
גילוי  ה) דמים. שפיכת ד) עבודהֿזרה. ג) השם. ברכת

נו.). (סנהדרין החי מן אבר ז) גזל, ו) לו 19)עריות. ליתן
שאמרה  וכמו סה.). (עבודהֿזרה צדקה בתורת מזונותיו

לה). כה, (ויקרא עמך וחי ותושב גר תורה:

.‚˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡20;Ï‡¯NÈŒı¯‡a ≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‡È¯eÒ·e21˙B„N ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ,22. ¿¿»¿ƒ»∆»ƒ¬»…»

Ï·e ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓe‡lL „· «¿ƒƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆…
‰eÎL eNÚÈ23ÔÈ‡Â .‰LÏMÓ ˙BÁt ‰eÎL ÔÈ‡Â . «¬¿»¿≈¿»»ƒ¿»¿≈

˙B„N Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ24Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ ,‡È¯eÒ·e . «¿ƒƒ»∆»¿¿»«¿ƒƒ»∆
˙B„N25da LiL ÈtÓ ?‰„Na e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . »ƒ¿≈»∆¡ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»

dÚÈ˜ÙÓ :ÌÈzL26‰ÈÁ Ì‰Ï Ô˙BÂ ,˙B¯NÚn‰ ÔÓ ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ«««¿¿≈»∆¬»»
Ú˜¯wa27‰ˆeÁa ˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe . ««¿»À»ƒ¿…»∆»ƒ¿»¿»

.eˆ¯‡ dÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿≈

ד):20) (הלכה לקמן מבואר והטעם כא.), (עבודהֿזרה
ישתקעו  ולא ארעית ישיבתם תהא קרקע להם תהיה כשלא

ארם 21)בה. צובא, ארם כגון: דוד, שכבש הארצות
דברי  השווה ארץֿישראל, כקדושת קדושתן שאין נהריים
חוץ  מכלל "שיצאה ג): הלכה א, פרק תרומות (הלכות רבינו
ירדה  מה ומפני הגיעה". לא ישראל ארץ ולכלל לארץ
קודם  אותה כבש שדוד "מפני - ארץֿישראל? ממעלת
בה  נשאר עוד אלא היעודה), (הארץ ארץֿישראל כל שכבש
לגבולותיה  ארץֿישראל כל תפס ואילו עממים. משבעת
 ֿ כארץ כולו כיבושו היה אחרות, ארצות כבש כן ואחרי

דבר". לכל מפני 22)ישראל מבבית: בשדה חומר
ומבאר  הולך שהוא כמו לאיסור, נימוקים שני שבשדה

שמם.23)בסמוך. על שייקרא מיוחד גזירה 24)רחוב
למכור. גם יבואו להשכיר נתיר שאם מכירה: משום

אינה 25) בסוריא גופא המכירה לגזירה: גזירה גוזרים דאין
בארץֿישראל. גם שדות למכור יבוא שמא גזירה: אלא
אינה  - מכירה משום בסוריא השכירות תיאסר שאם נמצא,

לגזירה. גזירה חיוב 26)אלא מידי אותה מוציא מסלקה.
יפריש  לא הנכרי ברשות שהשדה עוד כל כי המעשרות;
לעכו"ם  קניין שאין זאת למרות מעשרותיה, את ממנה
עבודהֿזרה, (תוספות מעשר מיד להפקיע בארץֿישראל

שם).27)כא.). (עבודהֿזרה,

.„e¯Èz‰L ÌB˜Óa Û‡28‰¯Èc ˙È·Ï ‡Ï ,¯ÈkN‰Ï «¿»∆ƒƒ¿«¿ƒ…¿≈ƒ»
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,e¯Èz‰ƒƒƒ¿≈∆«¿ƒ¿»¬«»ƒ
¯ÈkNÓ Ï·‡ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡Â¿∆¡«…»ƒ≈»∆≈∆¬»«¿ƒ

¯ˆB‡ Ô˙BNÚÏ ÌÈza Ô‰Ï29˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â . »∆»ƒ«¬»»¿≈¿ƒ»∆≈
Ú˜¯˜Ï ¯aÁÓa Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·˙e30¯ÎBÓ Ï·‡ , ¿»¿«≈»∆ƒ¿À»¿«¿«¬»≈

ı˜iMÓ ‡e‰31˙ÓŒÏÚ BÏ ¯ÎBÓ B‡ ,32.ıˆB˜Â ,ı˜Ï ƒ∆»…≈«¿»»…¿≈
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ?Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe33 ƒ¿≈»≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿…¿»≈

Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú˜¯wa ‰ÈÁ Ì‰Ï Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈»∆¬»»««¿«∆ƒ…ƒ¿∆»∆
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .‡È‰ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ Ô˙·ÈLÈ ,Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»»¿ƒ«¬«ƒ¿≈»¿«≈

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



קצט oeygxn f"iÎf"h ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰‡ ‰nk :¯ÓBÏ elÙ‡Â ,ÔÁ·La¿ƒ¿»«¬ƒ««»»∆≈»ƒ∆
B˙¯eˆa34B‡ ,ÂÈNÚÓ Á·La ¯tÒiL ¯ÓÁÂŒÏ˜ ! ¿»«»…∆∆¿«≈¿∆««¬»

"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰È¯·cÓ ¯·c ·aÁiL35- ∆¿«≈»»ƒƒ¿≈∆∆∆¡«¿…¿»≈
BnÚ ˜·c‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ ,EÈÈÚa ÔÁ Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»∆≈¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈ƒ
˙zÓ Ì‰Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚnÓ „ÓÏÏÂ¿ƒ¿…ƒ«¬»»»ƒ¿»ƒ≈»∆«¿«

ÌpÁ36·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,37¯bÏ" :¯Ó‡pL , ƒ»¬»≈¿≈»∆∆¡««≈
- "È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLa ¯L‡¬∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒ

.‰È˙· ‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»

שכונה.28) עושים כשאין בארץֿישראל בתים כגון
להשכיר 29) אסור ליין כי הראב"ד: ומעיר לסחורה. מחסן

רבינו  דברי עיין בהנאה. אסור נסך יין שהרי אוצר, בתור גם
ג). הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות עוד 30)(הלכות כל

שבינתיים  מפני בקרקע, והתבואה באילן מחוברים שהפירות
בה. ויתערה בארץ ישב - והקטיף הקציר עת שתגיע עד -

האילן.31) פרי ונקטף השדה תבואת נקצרה כשכבר
(32- היבול בישול גמר עם שתיכף בפירוש, עימו שמתנה

לו. וילך ויקטוף חונים 33)יקצור יהיו שלא חנה, ָֹמשורש
בקביעות. כוונתו 34)בארץ אם אבל כ.). (עבודהֿזרה

לו  ושככה נאות בריות שברא לה' והודייה שבח לתת
מיימוניות). (הגהות מותר - שנגזר 35)בעולמו פועל זה

"חן". העצם: (שם).36)משם תחנם" "ולא שנאמר:
וטריפות 37) נבילות ואוכל בניֿנח, מצוות שבע עליו שקיבל

(שם).

.‰ÌÈÒ¯ÙÓ38,Ï‡¯NÈ ÈiÚ ÌÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ39ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â .40È„·BÚ ÈiÚ „Èa ƒ¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿«¬ƒ≈¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL ,Ë˜Ïa ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈«¿≈»
ÌbÁ ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BLÂ41ÈÎ¯c ÈtÓ , ¿¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿«»ƒ¿≈«¿≈

ÔÈÏÙBk ÔÈ‡Â .ÌBÏL42ÌÏBÚÏ ÌBÏL Ô‰Ï43ÒkÈ ‡ÏÂ . »¿≈¿ƒ»∆»¿»¿…ƒ»≈
BbÁ ÌBÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·Ï44.ÌBÏL BÏ ˙˙Ï ¿≈∆≈»ƒ¿«»≈»

„·Î·e ‰Ù¯ ‰ÙNa ÌBÏL BÏ Ô˙B ,˜eM· B‡ˆÓ¿»«≈»¿»»»»¿…∆
L‡¯45. …

סב.).38) (גיטין הצדקה איבה 39)מקופת לעורר שלא
הכול. כנגד השלום גדול כי ובינינו, בינם ומשטמה

ישראל.40) עניי עם יחד מללקוט בידם מעכבים אין
אידו.41) ביום לאלילו זה על יודה שמא חוששים ואין
שלום!42) שלום, כי 43)לומר: חגו, ביום שלא ואפילו

שם). (גיטין, אחת בפעם די שלום" דרכי כי 44)"מפני
להיות  ואסור לאלילו זה על ויודה לכבוד זאת לו יחשוב

ישמע לא שנאמר: לזה, יג).הגורם כג, (שמות פיך על
(שם).45)

.Âel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡46eÏbL ÔÓÊa ‡l‡ ,ÌÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»ƒ¿«∆»
Ì"ekÚ „iL B‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»¿≈»ƒ∆««
‰ÙÈwz Ï‡¯NÈ „iL ÔÓÊa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÙÈwz«ƒ»«ƒ¿»≈¬»ƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»
.eÈÈa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÁÈp‰Ï eÏ ¯eÒ‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿«ƒ«¿≈»ƒ≈≈
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ B‡ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ ·LBÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿ƒ«¬«≈ƒ»¿»

‰¯BÁÒa47ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ‡l‡ ,eˆ¯‡a ¯·ÚÈ ‡Ï , ƒ¿»…«¬…¿«¿≈∆»«∆¿«≈»»
e·LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆∆¡«…≈¿

‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡ - "Eˆ¯‡a48Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ¿«¿¿¬ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ≈»»∆«
,·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz ¯‚ ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡49,Ï·Bi‰ ÔÓÊ· ‡lL Ï·‡ , ∆»ƒ¿«∆«≈≈¬»∆…ƒ¿««≈
¯b ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡50.„·Ïa ˜„ˆ ≈¿«¿ƒ∆»≈∆∆ƒ¿»

עכו"ם 46) עניי ופרנסת בארץֿישראל. בתים השכרת של
בארץ 47)וכו'. יתעכב שמא לחשוש שיש לסחורה דווקא

- לעצמה כשהיא העברה אבל בה, וישתרש מסחרו לרגלי
רוקח). (מעשה איסור בה זה 48)אין על מעיר והראב"ד

"לא  והכתוב: מעולם! שמענו ולא מצאנו לא זאת ואומר:
מדבר; העמים בשבעת - מביא שהוא בארצכם" ישבו
אבל  "העברה".! ולא בהם כתיב "ישיבה" לדבריו, ואפילו
בןֿיוחאי  שמעון דרבי במכילתא טהור מקורם רבינו דברי
"לא  פסוק: על משפטים) (פרשת הגדול במדרש הנמצאת
עבודהֿזרה  עובד גוי יושיבו שלא אזהרה זו - בארצך" ישבו

ואפילו חינם?Â·ÚÏ¯ביניהם; על יכול בארץֿישראל.
לי". אותך יחטיאו "פן לומר: כט.).49)תלמוד (ערכין

ביובל: שכתוב נוהג, היובל כבר היה לא שני בית ובימי
בארץ דרור È·˘ÂÈ‰וקראתם ÏÎÏ שכל בזמן - ו) כה, (ויקרא

השבטים  עשרת כבר היו לא שני בית ובימי עליה, יושביה
לב:). וכן 50)(ערכין מצוות. תרי"ג כל עליו המקבל זה

מדבר  חוץ תורה דברי לקבל שבא נכרי ל:): (בכורות אמרו
אומר: יהודה רבי בן יוסי רבי אותו. מקבלין אין - אחד
רבינו  דברי השווה סופרים. מדקדוקי אחד דקדוק אפילו

ח). הלכה יד, פרק ביאה איסורי הלכות תורה, (משנה
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ה'תשע"ח  מרחשון ט"ז ראשון יום

שכ. תעשה לא מצות
― 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

ה'תשע"ח  מרחשון י"ז שני יום

שכב. תעשה לא מצות
יוםראשוןֿ שניט"זֿ י"זמרחשון

― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל ֿ הּדין את ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים
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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"ח  מרחשון י"ח שלישי יום

שכב. תעשה לא מצות
יוםשלישיֿ שבתקודשי"חֿ כ"במרחשון

― 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"ח  מרחשון י"ט רביעי יום

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ

הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ
(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ

אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה
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"ח  מרחשון כ' חמישי יום

שכא. תעשה לא מצות
― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

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"ח  מרחשון כ"א שישי יום

― 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 ְְְִַָָ

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ב ש"ק יום

קנה. עשה מצות
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו
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ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ
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:eäaøàå eäëøáàå åéúàø÷ ãçà-ék íëììBçz äøN-ìàå íëéáà íäøáà-ìàâíçð ïBiö ýåýé íçð-ék ¤©§¨¨´£¦¤½§¤¨−̈§¤§¤®¦¤¨´§¨¦½©£¨§¥−§©§¥«¦«¦©̧§¹̈¦À¦©Æ

(ñ) :äøîæ ìB÷å äãBz dá àöné äçîNå ïBNN ýåýé-ïâk dúáøòå ïãòk døaãî íNiå äéúáøç-ìk̈¨§Ÿ¤½¨©¨³¤¦§¨¨Æ§¥½¤§©§¨−̈§©§¨®¨³§¦§¨Æ¦¨´¥½̈−̈§¬¦§¨«
ã:òébøà íénò øBàì éètLîe àöú ézàî äøBú ék eðéæàä éìà éneàìe énò éìà eáéL÷ääáBø÷ ©§¦³¥©Æ©¦½§¦−¥©´©£¦®¦³¨Æ¥¦¦´¥¥½¦§¨¦½§¬©¦−©§¦«©¨³

:ïeìçéé éòøæ-ìàå ee÷é íéià éìà eètLé íénò éòøæe éòLé àöé é÷ãöåeèéaäå íëéðéò íéîMì eàN ¦§¦Æ¨¨´¦§¦½§Ÿ©−©¦´¦§®Ÿ¥©Æ¦¦´§©½§¤§Ÿ¦−§©¥«§Á©¨©̧¦¥«¥¤¹§©¦¯
íìBòì éúòeLéå ïeúeîé ïë-Bîk äéáLéå äìáz ãâak õøàäå eçìîð ïLòk íéîL-ék úçzî õøàä-ìà¤¨¨´¤¦©À©¦«¨©¹¦¤¨¨³¦§Æ̈Æ§¨Æ̈¤Æ©¤¤́¦§¤½§Ÿ§¤−¨§¥´§®¦«¨¦Æ§¨´

(ô) :úçú àì éú÷ãöå äéäz¦«§¤½§¦§¨¦−¬Ÿ¥¨«

i"yx
.íúáöåç øåö ìà (à):ממנו.øåá úá÷î ìàå שנוקבין

ל' נוקרתם בה, נוקרתם אשר הבורות את בה וחוצבין
ומי  ל) (משלי נחל עורבי יקרוה לג) (שמות הצור נקרת
היא  המקבת היא ומי אביכם אברהם הוא הצור הוא
ילדה  גם חלה כי ל' ילדתכם אשר חוללתכם אשר שרה

סו): íëììåçú.(לקמן (á):אתכם תלד ãçàאשר éë
.åéúàø÷ הגליתיו אשר כנען בארץ יחידי היה אחד כי

לשון  וגדלתיו רביתיו קראתיו וממולדתו, מארצו שם
יחיד  היה שהוא וכשם א) (במדבר העדה קריאי
לי: יחידים שאתם אתכם אגדל כן וגדלתיו

.äúáøòå (â) ושוחה ערבה בארץ כמו מדבר ל' הוא אף
והוחרבה: ישוב בה היה כבר שהערבה אלא ב) (ירמיה

.äãåú:הודייה àöú.קול éúàî äøåú éë (ã) דברי

מרגוע  להיות סופן והמשפטים הוא תורה נביאים
לעבדני: ברורה שפה להם אהפוך אשר לעמים ומנוחה

.òéâøà:אניח.åèåôùé (ä):בלע"ז יושטיצ"א ייסרו
.åçìîð ïùòë íéîù (å):שבשמים האומות צבאות שרי

.åçìîð,'והמלחי הסחבות בלויי לח) (ירמיה כמו נתבלו
הים  מלחי ל' נתבלבלו נמלחו ל"א הנשחת, בגד
ממולח  וכן הספינה מנהיגי במשוטות המים שמבלבלין

לה): (שמות קדש הארץ:õøàäå.טהור שלטוני
.äéáùåéå:העם ד"א éúòåùéå.שאר תהיה לעולם לעמי

אל  והביטו עיניכם שאו פתרונו וכן ממש וארץ שמים
ובריאים  חזקים הם כמה וראו הארץ ואל השמים
הרי  לעולם יהיו וישועתי וצדקתי יבלו, כן ואע"פ

מהם: יותר וחזקה בריאה שצדקתי

cec zcevn
(‡).˜„ˆ ÈÙ„Â¯: צדק לעשות ˆÂ¯.המחזרים  Ï‡הסלע אל 

ממנו : נחצבתם Ó˜·˙.אשר Ï‡Âיצאתם אשר הבור  נקב  אל 
‡·¯‰Ì.(·)מנקרה : Ï‡ ÂËÈ·‰שלפניו המקרא יפרש בזה

לראות בו והביטו ממנו נחצבתם אשר  הצור הוא אברהם  ור "ל 
עמו : נעשה ˘¯‰.מה Ï‡Âהיא כי וגו' הבור נקב  היא שרה  ר"ל 

אתכם: ˜¯‡˙ÂÈ.ילדה „Á‡ ÈÎכנען בארץ יחידי היה  כי עם 
קראתיו אני  עכ "ז בידו להחזיק ממשפחתו שם  מי  היה ולא
עם שעשיתי כמו  וכאומר זרעו  את  וארבה אותו וברכתי וגדלתיו
מי ואין העכו"ם בין  יחידים שאתם עם עמכם אעשה אברהם

בידכם : ÌÁ.(‚)יחזיק ÈÎתשוב כי ציון את  ינחם המקום
מן בהרבה הנבואה  כדרך  עבר בלשון ואמר  כמאז ותכונן 

נעשתה : כבר כאילו ברור  הדבר כי È˙Â·¯Á‰.המקומות ÏÎ כל
החרבות : ועל ˙Â„‰.המקומות הניסים על הודאה  קול 

Â‚Â'.(„)הנפלאות: ÈÓÂ‡ÏÂ: במ "ש הדבר ˙Â¯‰.כפל  ÈÎאשר
מלך  כי ב) (לעיל  תורה תצא מציון כי וכמ "ש  תורה תצא מאתי

ה ': בדרכי ללכת אדם בני  את יורה Â‡Ï¯המשיח ÈËÙ˘ÓÂ
.ÌÈÓÚרבותם בדברי העמים עיני להאיר יצא  משיחי ומשפט 

וגו': הגוים בין  ושפט גוי‡¯‚ÚÈ.כמ "ש ישא  לא  כמ "ש  בזו זו להלחם  תוסיף לא כי  ואומה אומה לכל והשקט מרגוע  אמציא בזה
וגו': גוי ˆ„˜È.˜(‰)אל ·Â¯:ישעי יצא כבר וכאילו לבא  הוא קרוב להם  שיבא להם:ÂËÂÙ˘È.הצדק הראוי  ÂÂ˜È.במשפט ÌÈÈ‡

בי: בטחונם לשום  אלי יקוו האיים ÈÚÂ¯Ê.יושבי Ï‡Â: במ "ש הדבר ÌÎÈÈÚ.(Â)כפל  ÌÈÓ˘Ï Â‡˘וראו השמים כלפי הסתכלו
הרבה בטובה מושפעים הם  כמה מתחת  אשר הכשדים  שלטוני אל  והביטו ממשלתם ורב חזקים  הם כמה הכשדים צבאות של  שרי 

מעלה: של  שריהם ידי ˘ÌÈÓ.על ÈÎ:לו והולך  הכלה  כעשן מעלה שרי יושחתו  עכ "ז לומר העם:È·˘ÂÈÂ‰.רצה  È˙ÚÂ˘ÈÂ.שאר 
תושחת: ולא  תהיה לעולם לעולם:È˙˜„ˆÂלישראל ותתקיים  תשבר לא  לישראל  שאעשה הצדקה .

oeiv zcevn
(‡).Ì˙·ˆÂÁהמקרא בלשון הסלע וכריתות חתוך  נקרא כן

בו חצב  יקב  וגם  ה)וכן נקראÓ˜·˙.:(לעיל ועש "ז נקב  מלשון 
הסלע: נוקבין  ובו חד  הא' ראשו כי מקבת Ì˙¯˜.הפטיש 

הצור בנקרת כמו ונקב בקוע  לג)ענין ˙ÌÎÏÏÂÁ.(·):(שמות
ארץ  ותחולל כמו  ויצירה  הולדה צ)ענין ענין˜¯‡˙ÂÈ.:(תהלים

וקרואים שלישים  כמו ורוממות כג)גדולה  שדרך (יחזקאל לפי
חשיבות: דבר  לכל  נקראים להיות הואÔ„ÚÎ.(‚)הגדולים

בעדן גן ויטע  כמ "ש בו נטוע  הגן ב)אשר ÚÂ¯·˙‰.:(בראשית
במ "ש: הדבר  וכפל  מדבר כמו כמוÈÓÂ‡ÏÂ.(„)ענינו  ענינו 

יאמץ  מלאום  ולאום וכן כה)עמי אזן‰‡ÂÈÊ.:(בראשית הטו
ולמוד:˙Â¯‰.לשמוע : הוראה  מרגוע‡¯‚ÚÈ‰.מלשון מלשון

המרגעה  וזאת וכן כח)והשקט תקוה:ÂÂ˜È.(‰):(לעיל מל '
.ÔÂÏÁÈÈ:ותקוה תוחלת  ראיה:ÂËÈ·‰Â.(Â)מלשון ענין
.ÂÁÏÓ מלחים ובלוי  כמו  וכליון השחתה  לח)ענין :(ירמיה
.‰Ï·˙:ורקבון בליה חתתה˙Á˙.מלשון כמו שבירה ענין

נא)קשתותם :(שם
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קראתיו אני  עכ "ז בידו להחזיק ממשפחתו שם  מי  היה ולא
עם שעשיתי כמו  וכאומר זרעו  את  וארבה אותו וברכתי וגדלתיו
מי ואין העכו"ם בין  יחידים שאתם עם עמכם אעשה אברהם

בידכם : ÌÁ.(‚)יחזיק ÈÎתשוב כי ציון את  ינחם המקום
מן בהרבה הנבואה  כדרך  עבר בלשון ואמר  כמאז ותכונן 

נעשתה : כבר כאילו ברור  הדבר כי È˙Â·¯Á‰.המקומות ÏÎ כל
החרבות : ועל ˙Â„‰.המקומות הניסים על הודאה  קול 

Â‚Â'.(„)הנפלאות: ÈÓÂ‡ÏÂ: במ "ש הדבר ˙Â¯‰.כפל  ÈÎאשר
מלך  כי ב) (לעיל  תורה תצא מציון כי וכמ "ש  תורה תצא מאתי

ה ': בדרכי ללכת אדם בני  את יורה Â‡Ï¯המשיח ÈËÙ˘ÓÂ
.ÌÈÓÚרבותם בדברי העמים עיני להאיר יצא  משיחי ומשפט 

וגו': הגוים בין  ושפט גוי‡¯‚ÚÈ.כמ "ש ישא  לא  כמ "ש  בזו זו להלחם  תוסיף לא כי  ואומה אומה לכל והשקט מרגוע  אמציא בזה
וגו': גוי ˆ„˜È.˜(‰)אל ·Â¯:ישעי יצא כבר וכאילו לבא  הוא קרוב להם  שיבא להם:ÂËÂÙ˘È.הצדק הראוי  ÂÂ˜È.במשפט ÌÈÈ‡

בי: בטחונם לשום  אלי יקוו האיים ÈÚÂ¯Ê.יושבי Ï‡Â: במ "ש הדבר ÌÎÈÈÚ.(Â)כפל  ÌÈÓ˘Ï Â‡˘וראו השמים כלפי הסתכלו
הרבה בטובה מושפעים הם  כמה מתחת  אשר הכשדים  שלטוני אל  והביטו ממשלתם ורב חזקים  הם כמה הכשדים צבאות של  שרי 

מעלה: של  שריהם ידי ˘ÌÈÓ.על ÈÎ:לו והולך  הכלה  כעשן מעלה שרי יושחתו  עכ "ז לומר העם:È·˘ÂÈÂ‰.רצה  È˙ÚÂ˘ÈÂ.שאר 
תושחת: ולא  תהיה לעולם לעולם:È˙˜„ˆÂלישראל ותתקיים  תשבר לא  לישראל  שאעשה הצדקה .

oeiv zcevn
(‡).Ì˙·ˆÂÁהמקרא בלשון הסלע וכריתות חתוך  נקרא כן

בו חצב  יקב  וגם  ה)וכן נקראÓ˜·˙.:(לעיל ועש "ז נקב  מלשון 
הסלע: נוקבין  ובו חד  הא' ראשו כי מקבת Ì˙¯˜.הפטיש 

הצור בנקרת כמו ונקב בקוע  לג)ענין ˙ÌÎÏÏÂÁ.(·):(שמות
ארץ  ותחולל כמו  ויצירה  הולדה צ)ענין ענין˜¯‡˙ÂÈ.:(תהלים

וקרואים שלישים  כמו ורוממות כג)גדולה  שדרך (יחזקאל לפי
חשיבות: דבר  לכל  נקראים להיות הואÔ„ÚÎ.(‚)הגדולים

בעדן גן ויטע  כמ "ש בו נטוע  הגן ב)אשר ÚÂ¯·˙‰.:(בראשית
במ "ש: הדבר  וכפל  מדבר כמו כמוÈÓÂ‡ÏÂ.(„)ענינו  ענינו 

יאמץ  מלאום  ולאום וכן כה)עמי אזן‰‡ÂÈÊ.:(בראשית הטו
ולמוד:˙Â¯‰.לשמוע : הוראה  מרגוע‡¯‚ÚÈ‰.מלשון מלשון

המרגעה  וזאת וכן כח)והשקט תקוה:ÂÂ˜È.(‰):(לעיל מל '
.ÔÂÏÁÈÈ:ותקוה תוחלת  ראיה:ÂËÈ·‰Â.(Â)מלשון ענין
.ÂÁÏÓ מלחים ובלוי  כמו  וכליון השחתה  לח)ענין :(ירמיה
.‰Ï·˙:ורקבון בליה חתתה˙Á˙.מלשון כמו שבירה ענין

נא)קשתותם :(שם
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ãì ÷øô áåéàdkÎeh

åè:áeLé øôò-ìò íãàå ãçé øNa-ìk òåâéæè:élî ìB÷ì äðéæàä úàf-äòîL äðéa-íàåæéóàä ¦§©´¨¨¨´¨®©§¹¨À̈©¨¨¬¨«§¦¦¬¨¦§¨®Ÿ©¹£¦À¨§´¦¨«©©Ä
:òéLøz øéak ÷écö-íàå LBáçé ètLî àðBNçé:íéáéãð-ìà òLø ìòiìa Cìîì øîàäèéøLà ¥´¦§¨´©£®§¦©¦−©¦´©§¦«©©£´Ÿ§¤´¤§¦¨®©¹̈À̈¤§¦¦«£¤³

:ílk åéãé äNòî-ék ìã-éðôì òBL-økð àìå íéøN éðt | àNð-àìëeLòâé äìéì úBöçå eúîé | òâø «Ÿ¨¨̧§¥¬¨¦À§´Ÿ¦©−©¦§¥¨®¦«©£¥−¨¨´ª¨«¤³©¨ª»©£¶¨¬§¨§Ÿ£´
:ãéá àì øéaà eøéñéå eøáòéå íòàë:äàøé åéãòö-ìëå Léà-éëøc-ìò åéðéò-ékáëïéàå CLç-ïéà ¨´§©£®Ÿ§¨¦¬©¹¦À´Ÿ§¨«¦¥−¨©©§¥¦®§¨§¨¨¬¦§¤«¥«−Ÿ¤§¥´

:ïåà éìòt íL øúqäì úåîìöâë:ètLna ìà-ìà Cìäì ãBò íéNé Léà-ìò àì ékãëíéøéak òøé ©§¨®¤§¦¨¬¤¹̈À´Ÿ£¥¨«¤¦³´Ÿ©¦ −¨¦´®©£¬Ÿ¤¥¹À©¦§¨«¨´Ÿ©©¦¦´
:ízçz íéøçà ãîòiå ø÷ç-àìäë:eàkcéå äìéì Côäå íäéãaòî øéké ïëì Ÿ¥®¤©©£¥−£¥¦´©§¨«¨¥À©−¦©§¨«¥¤®§¨¬©©¹À§¨§¦©¨«

i"yx
(ÊË).äðéá íàå בינה זאת, שמעה הבין רוצה אתה ואם

הגיגי בינה כמו צווי ל' אלא דבר שם אינה (תהלים זו

שאר ה) וכל בבי"ת למעלה טעמן אלו שתים לפיכך
בנו"ן: למטה טעמן èôùî.(ÊÈ)בינה àðåù óàä
צדק: שופט של אינו ùåáçé.משפטו וא"ת המקום

צדיק  שהוא מי זאת אפשר עשה כדין לא כי משפט
תרשיע: מאוד:øéáë.מאוד êìîì(ÁÈ)ל' øåîàä

.ìòéìá רשע ולאמר בליעל למלך לאמר וראוי הגון וכי
נדיבים: íéøù.(ËÈ)אל éðô àùð àì øùà כלומר

לפניו: פנים משוא אין אשר עולם כמו òåù.למלך שר
שוע יאמר לא לב)ולכילי åúåîé.(Î):(ישעיה òâø

äìéì.כשירצה: úåöçå:למצרים שעשה åùòåâéכמו
.íò:יעבורו ברגע øéáà.כלומר åøéñéå:שלהם àìכח
.ãéá:כח להם ואין בידם ישנו ùéà(Î‚)לא ìò àì éë

.ãåò íéùéבי ישים אך לא אמרת כג)כלומר רק (לעיל
בריותיו  על הקב"ה ישים לא משיבך ואני לבדי  חטאי

תוספת: ל' עוד פשעם, על תוספת ìàעלילות êåìäì
.èôùîá ìà:עמהם להתווכח בריותיו על בא כשהוא

(„Î).òåøéהתרועעה רוע כמו כד)ירוצץ ãîòéå:(ישעיה
.íéøçà:במקומם(‰Î).íäéãáòî øéëé ïëì שהוא לפי

להתווכח: לו צורך ואין והרע הטוב מעבדיהם מכיר
.äìéì êôäå:וידכאו להם וצרה חושך עת

cec zcevn
(ÂË).ÚÂ‚Èהאדם מין ואף כאחד כולם בשר כל  גוע  היה ואז

היה לא אם וכאומר ממנה לוקח אשר העפר  אל  שב היה
לא וחושב תנואות מוצא כ"א במשפט לאבד מעשיו וחפצו  ויב 

לכלותו בידו הלא  היסורים במיני  להרבות  לו מה כמתנקם
ומי שלו הכל  כי יחד  בשר כל את ואף  האדמה מע "פ מהר

בידו: ימחה ·È‰.(ÊË)א"כ Ì‡Âזאת שמע בינה לך  יש אם 
עוד: שאדבר  מה מילי לקול והאזינה  אותה ‰‡Û.(ÊÈ)והבן 

תאמר כי  המושל הוא המשפט שהשונא תאמר  זאת  גם אף וכי
לצדיק אחד ומקרה השמים מערכות ביד נתונה  הממשלה אשר

משפט  יעות ולא כביר  צדיק  באמת  הוא  אשר המקום את  תרשיע כאלה  כוזבים  בדברים אשר נכון  וכי משפט  באין ולרשע
המערכה : ביד  הכל למסור מהנדיבים‰‡ÂÓ¯.(ÁÈ)הגמול אחד  על רשע  לומר או בליעל  שהוא  המלך  על  לומר  ראוי וכי

המקום : על כזאת לחשוב  ˘‡.(ËÈ)ומכ "ש ‡Ï לפניו‡˘¯ ניכר  ולא מעלם  על להם  לוותר שרים פני נשא  לא אשר הוא הלא 
המקום: מול ביניהם הפרש  ואין  המה ידיו מעשה כולם כי הגמול  משפט בדבר  חלוקים להיות הדל הוא ומי השוע הוא  מי

(Î).Â˙ÂÓÈ Ú‚¯ דל אם כזה זה  אחת  ברגע ימותו שניהם הלא עונש  גמול  בעבור וכיוצא כדבר פתאומית מיתה תבוא כאשר 
שוע : ÏÈÏ‰.ואם ˙ÂˆÁÂהסירו עצמם והם לו חטאו כי על  העולם  מן ויעברו העם וינודו ינועו הלילה  בחצות  פתאום לפעמים

ובהם: מהם כ "א  זולת  ביד לא  בהם אשר החוזק  ÂÈÈÚ.(Î‡)את ÈÎיחטאו וכאשר וגו' איש דרכי כל  על  משגיח המקום כי
קדומה: סיבה  מבלי אף המה  רבים  ואם שוע ואם  דל אם העולם מן לאבדם דברו  ישלח  מהרה עד Í˘Á.(Î·)לו ÔÈ‡אין

ה': פני מול אל  מעשיהם  יראה  לבל עון לפועלי למסתור  להיות ממנו יחשיך Â‚Â'.(Î‚)החשך  ‡Ï ÈÎ על להשים דרכו  אין  כי
מעשה פרטי  על  ישגיח  זה ובעבור הפשע על  העונש הרבה כי במשפט אל  אל  אהלך  שיאמר  עד  הראוי על נוסף  עונש איש 

המעשה: כערך גמול לשלם ממשלתם:ÚÂ¯È.(Î„)האדם על  במקומם אחרים ומעמיד  להם  חקר אין חזקים  ירוצץ  הנה
(‰Î).¯ÈÎÈ ÔÎÏ:הארץ מן נדכאו והמה  במקומם אחרים להעמיד  אחת בלילה  הפך  ולזה מעשיהם  יכיר  אשר בעבור

oeiv zcevn
(ÊÈ).˘Â·ÁÈאת במאסר חובש שהוא ע "ש ממשלה  ענין

חובש  אהיה  לא  וכן  ג)המחוייב ˘ÚÂ.(ËÈ)חזק :È·Î¯.:(ישעיה
שוע  יאמר  לא  ולכילי כמו  לב)נדיב  עניןÂ˘ÚÂ‚È.(Î):(שם

יתגעשו וכנהרות כמו  חזקה והתנועה  מו)התנודה ‡·È¯.:(ירמיה
ואומץ: צואריוÂÚ„.(Î‚)כח על  ויבך  וכן וריבוי  תוספ' ענין 

מו)עוד  ברזל ÚÂ¯È.(Î„):(בראשית בשבט  תרועם כמו  ירוצץ 
ב) הואÌ‰È„·ÚÓ.(Î‰):(תהלים מעשה  של  תרגום  כי מעשיהם

ונכתתו:Â‡Î„ÈÂ.עובדא: נשברו
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ÂáBè íBéa älçzëì äîäaä ìò ïéðîð ïéà,ïäéðéa ïé÷lçîe ïéèçBLå áBè íBé áøòî äéìò ïéðîð ìáà.éaø ¥¦§¦©©§¥¨§©§¦¨§£¨¦§¦¨¤¨¥¤¤§£¦§©§¦¥¥¤©¦
äãeäéøîBà:õéôBwä ãâðk Bà éìkä ãâðk øNa íãà ì÷BL.íéîëçåíéøîBà:ìk íéðæàî óëa ïéçébLî ïéà §¨¥¥¨¨¨¨§¤¤©§¦§¤¤©¦©£¨¦§¦¥©§¦¦§©Ÿ§©¦¨

øwò. ¦¨
ÊáBè íBéa ïékqä úà ïéæéçLî ïéà,dzøáç éab ìò dàéOî ìáà.çahì íãà øîàé àG:øNa øðéãa éì ì÷L; ¥©§¦¦¤©©¦§£¨©¦¨©©¥£¤§¨Ÿ©¨¨©©¨§Ÿ¦§¦¨¨¨

íäéðéa íé÷lçîe èçBL ìáà. £¨¥§©§¦¥¥¤
ÁBøáçì íãà øîBà:äæ éìk éì àlî,äcna àG ìáà.äãeäé éaøøîBà:äcî ìL éìk äéä íà–àG ¥¨¨©£¥©¥¦§¦¤£¨©¦¨©¦§¨¥¦¨¨§¦¤¦¨

epàìîé.äNòîúéðèa ïa ìeàL àaàa,áBè íBéa úBçB÷lì ïðúBðå áBè íBé áøòî åéúBcî àlîî äéäL.àaà §©§¤©£¤§©¨¨¤¨§¦¤¨¨§©¥¦¨¥¤¤§§¨©¨§©¨
ìeàLøîBà:úBcnä éøeøa éðtî ïë äNBò ãòBna óà.íéîëçåíéøîBà:ïë äNBò ìça óà,úBcnä éevî éðtî. ¨¥©©¥¤¥¦§¥¥¥©¦©£¨¦§¦©©Ÿ¤¥¦§¥¦©¦

eeee.oipnp oi`:ãçà ìëì æåæ íéæåæ äùìùá åæ äîäá íéøîåà íãà éðá äùìù íéðù úåéäì íéîã íé÷ñåô ïéà.odipia miwlgne mihgeyeùéìùì äöçîì
:íéîã ÷åñéô ïéøéëæî ïéàå ,òéáøìå.xya mc` lweyåàøé øçîìå õéôå÷ä ãâðëå éìëä ãâðë ìå÷ùì øúåî ,ìåç äùòî éåäã àøèéìá ìå÷ùì øåñàù ô"òà

:åì÷ùî äîë éìëäå õéôå÷ä.oigibyn oi` `"kge:ïéðééòî ïéà.xwir lk mipf`n ska.íéðæàî óëá åúåà íåùì øåñà ïéøáëòä ïî øùáä øåîùì åìéôàå
:íéîëçë äëìäå

ffff.oikqd z` oifigyn oi`:úæçùîá åà íéçøálr d`iyn la`.dzxag iab:ìåç êøãî äðùîã
gggg.dcna `l la`,åéúçú äæ ãåîòé åá ããåî àåäù äæ øáùéùëù ,äãîì ãîåòù ô"òà êëì ãçåéî åðéà íà ìáà .åá øëåîå ããåîù äãîì ãçåéîä éìëá

:åúåàìîì øúåî.dcn ly ilk did m`:é"øë äëìä ïéàå .åðàìîé àì êëì åãçé àì ïééãòù ô"òà.h"eirn eizecn `lnn:è"åéá ïéããåî ïéàù éôìs`
.ok dyer crend legaúéá ïîæ åðéàù äìéìá åéúåãî àìîî äéäå ,äëàìîá ïéãåøè ïéàù ãòåîá åðîéä ìåàùì íéàá íéáø åéäù ,ùøãîä úéá ìåèéá éðôî

`xephxa yexit
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וממכר . מקח גזירת משום טוב ביום חכמים שאסרו בדברים ללמד באה משנתנו

áBè íBéa älçzëì äîäaä ìò ïéðîð ïéà: מבואר בגמרא – ÅÄÀÄÇÇÀÅÈÀÇÀÄÈÀ
,aeh meia dndad lr dligzkl minc oiwqet oi` אנשים חבורת כלומר

לנו  תן לו : אומרים אין  טוב, ביום הטבח אצל  בהמה לקחת שבאה
אחד כל  לך  ויתחייב דינרים, בעשרה כגון דמים, וכך  בכך  זו פרה

חלקו ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ממנו המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; בבהמה ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; להשתתף הבאים וכן ;
ואתה  בסלע בשר  ממנה אקח "אני לומר : דמים יפסקו  לא טוב, ביום

"הריני לחברו: אדם יאמר  "לא בגמרא: בברייתא כמפורש  בשתיים",
בו  יש  זה כגון  דמים פיסוק שכל בשתיים", עמך הריני  בסלע, עמך 

טוב; ביום הוא שאסור וממכר  מקח áøòîמשום äéìò ïéðîð ìáàÂÈÄÀÄÈÆÈÅÆÆ
å áBè íBéïäéðéa ïé÷lçîe ïéèçBL שאם כלומר  טוב, ביום – ÀÂÄÀÇÀÄÅÅÆ

ממנה, יקח אחד  כל  בכמה טוב, יום מערב הבהמה על  דמים פסקו
החלקים  כפי טוב ביום הבהמה בשר  את ביניהם לחלק הם רשאים

טוב יום מערב ישראלישראלישראלישראל").").").").שקבעו """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

אותה  ומחלקין דמים פיסוק בלא הטבח שוחט "אבל מפרש: רש"י

ישראל ", "תפארת בעל  וכותב דמיה"; להם יפסוק ולמחר  ביניהם,
מערב  עליה נימנין  "אבל המשנה גירסת היתה לא שלרש"י שנראה

היתה: הגירסה אלא טוב", odipia";יום oiwlgne oihgey la`"ואפשר
מפרש : שרש "י  odipia".עוד oiwlgne oihgey e` 'eke dilr oipnip la`"

øNa íãà ì÷BL :øîBà äãeäé éaø,טוב ביום –éìkä ãâðk ÇÄÀÈÅÅÈÈÈÈÀÆÆÇÀÄ
õéôBwä ãâðk Bà,כלומר ועצמות, בשר בה שקוצצים גדולה, סכין – ÀÆÆÇÄ

מעשה  שהוא לפי  במשקלות, טוב ביום לשקול  שאסור פי על אף
היינו  הקופיץ, כנגד  או הכלי  כנגד  לשקול מותר  מקום מכל חול,

ואת  המאזניים של אחת כף על  הקופיץ את או הכלי  את שנותנים
הכלי של  משקלו מה רואים טוב יום ולאחר האחרת, הכף על  הבשר

הקופיץ של הכלי((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))או משקל שידוע בכגון  מפרשים, ויש .

הקופיץ óëa.((((מהר מהר מהר מהר """"ם ם ם ם ))))או ïéçébLî ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÇÀÄÄÀÇ
øwò ìk íéðæàî ביום מאזניים בכף כלל  משתמשים אין כלומר  – ÙÀÇÄÈÄÈ

להשמיענו , עיקר" "כל לשון חכמים שנקטו בגמרא, ומבואר טוב;
מפני אסור , העכברים, מן לשמרו כדי  במאזניים בשר ליתן שאפילו 

בהן. כשוקל minkgk.שנראה dklde

ז ה נ ש מ ר ו א ב
áBè íBéa ïékqä úà ïéæéçLî ïéà כמתקן זה שהרי  במשחזת, – ÅÇÀÄÄÆÇÇÄÀ

dzøáçכלי , éab ìò dàéOî ìáà,אחרת סכין  גבי על  מעבירה – ÂÈÇÄÈÇÇÅÂÆÀÈ
בכך מותר יד , כלאחר אלא גמור תיקון  זה ואין ;((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שהואיל

חול  מדרך  שמשנה לפי הטעם, מבארים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ויש àG.((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;
çahì íãà øîàé:טוב ביום –øNa øðéãa éì ì÷Lשאסור – ÙÇÈÈÇÇÈÀÙÄÀÄÈÈÈ

הקודמת במשנה כבר  ששנינו כמו טוב, ביום דמים (oiirלפסוק
dpyn ixdy ,o`k dzpype dxfgy ef dkld lr dnzy ,"aeh mei zetqez"

(`id dkixv dpi`y,èçBL ìáà,טוב ביום הטבח –íé÷lçîe ÂÈÅÀÇÀÄ
íäéðéaכלומר הבהמות, את לנתח שרגילים כדרך הבהמה נתחי  – ÅÅÆ

נתח, חצי או נתח לו  שיתן  לטבח, אומר  בשר לקחת הרוצה שכל 

דמיו . את מזכיר ואינו 

הלשון באופן"lewyבענין היא שהכוונה ישראל ", "תפארת בעל מפרש לי "

אמנם  שמפרש ישראל" "תפארת (ועיין ביד  ומשער ששוקל  כגון  לשקול , שמותר

לי, תן  או לי  קח – לי " "שקול  מפרשים: ויש לגמרי). אחרת בדרך  זו הלכה

אחיזרא" ושדי  טיבותך שקול l`pzp").כמו: oaxw")בדינר לי "מכור  גורסים: ויש

dpyn").בשר " cibn" ;o"xd):azek m"anxdeבדינר לי תן  לטבח: אדם יאמר לא

חלק; חצי או  חלק לי  תן  אלא שוויו.בשר, על  חשבון עושין ולמחר 

i p y m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב
Bøáçì íãà øîBà:טוב ביום החנווני, –äæ éìk éì àlî– ÅÈÈÇÂÅÇÅÄÀÄÆ

מידה  שמחזיק היינו  למידה, מיוחד  שהכלי פי  על אף יין, או שמן 

בו , למדוד  והדרך äcnaמסויימת àG ìáà שם לו  יזכיר שלא – ÂÈÇÄÈ
לי מלא סתם: לו  יאמר אלא וכדומה, זה" לוג לי "מלא כגון: מידה,
בדרך אלא מקח בדרך בחול  כך  לומר  רגילים ואין  שהואיל  זה, כלי 

למידה. המיוחד  בכלי אפילו כך  לומר  מותר מתנה, או  éaøÇÄהלואה
äcî ìL éìk äéä íà :øîBà äãeäé,למידה המיוחד כלי  – ÀÈÅÄÈÈÀÄÆÄÈ

epàìîé àG."זה כלי  לי "מלא סתם לו  כשאומר אף –yxit jk ÀÇÀÆ
;epzpyn z` `xnba `ax,כחכמים – זה פירוש לפי  – פוסק והרמב"ם

הוא כותב כא כא כא כא ):):):):שכן  דדדד,,,, טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום df((((הלהלהלהל'''' ilk il `ln :ipeepgl xne`"
`ly `ede ep`lni dcinl cgeind ilk did elit`e ,eieey el ozep xgnle

."dcin my el xikfi רב (בגמרא) שפירשה כפי  משנתנו מפרשים ויש 
שמואל : בשם dcinaיהודה `l la` ,df ilk il `ln :exagl mc` xne`

izdw - zex`ean zeipyn
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ãì ÷øô áåéàdkÎeh

åè:áeLé øôò-ìò íãàå ãçé øNa-ìk òåâéæè:élî ìB÷ì äðéæàä úàf-äòîL äðéa-íàåæéóàä ¦§©´¨¨¨´¨®©§¹¨À̈©¨¨¬¨«§¦¦¬¨¦§¨®Ÿ©¹£¦À¨§´¦¨«©©Ä
:òéLøz øéak ÷écö-íàå LBáçé ètLî àðBNçé:íéáéãð-ìà òLø ìòiìa Cìîì øîàäèéøLà ¥´¦§¨´©£®§¦©¦−©¦´©§¦«©©£´Ÿ§¤´¤§¦¨®©¹̈À̈¤§¦¦«£¤³

:ílk åéãé äNòî-ék ìã-éðôì òBL-økð àìå íéøN éðt | àNð-àìëeLòâé äìéì úBöçå eúîé | òâø «Ÿ¨¨̧§¥¬¨¦À§´Ÿ¦©−©¦§¥¨®¦«©£¥−¨¨´ª¨«¤³©¨ª»©£¶¨¬§¨§Ÿ£´
:ãéá àì øéaà eøéñéå eøáòéå íòàë:äàøé åéãòö-ìëå Léà-éëøc-ìò åéðéò-ékáëïéàå CLç-ïéà ¨´§©£®Ÿ§¨¦¬©¹¦À´Ÿ§¨«¦¥−¨©©§¥¦®§¨§¨¨¬¦§¤«¥«−Ÿ¤§¥´

:ïåà éìòt íL øúqäì úåîìöâë:ètLna ìà-ìà Cìäì ãBò íéNé Léà-ìò àì ékãëíéøéak òøé ©§¨®¤§¦¨¬¤¹̈À´Ÿ£¥¨«¤¦³´Ÿ©¦ −¨¦´®©£¬Ÿ¤¥¹À©¦§¨«¨´Ÿ©©¦¦´
:ízçz íéøçà ãîòiå ø÷ç-àìäë:eàkcéå äìéì Côäå íäéãaòî øéké ïëì Ÿ¥®¤©©£¥−£¥¦´©§¨«¨¥À©−¦©§¨«¥¤®§¨¬©©¹À§¨§¦©¨«

i"yx
(ÊË).äðéá íàå בינה זאת, שמעה הבין רוצה אתה ואם

הגיגי בינה כמו צווי ל' אלא דבר שם אינה (תהלים זו

שאר ה) וכל בבי"ת למעלה טעמן אלו שתים לפיכך
בנו"ן: למטה טעמן èôùî.(ÊÈ)בינה àðåù óàä
צדק: שופט של אינו ùåáçé.משפטו וא"ת המקום

צדיק  שהוא מי זאת אפשר עשה כדין לא כי משפט
תרשיע: מאוד:øéáë.מאוד êìîì(ÁÈ)ל' øåîàä

.ìòéìá רשע ולאמר בליעל למלך לאמר וראוי הגון וכי
נדיבים: íéøù.(ËÈ)אל éðô àùð àì øùà כלומר

לפניו: פנים משוא אין אשר עולם כמו òåù.למלך שר
שוע יאמר לא לב)ולכילי åúåîé.(Î):(ישעיה òâø

äìéì.כשירצה: úåöçå:למצרים שעשה åùòåâéכמו
.íò:יעבורו ברגע øéáà.כלומר åøéñéå:שלהם àìכח
.ãéá:כח להם ואין בידם ישנו ùéà(Î‚)לא ìò àì éë

.ãåò íéùéבי ישים אך לא אמרת כג)כלומר רק (לעיל
בריותיו  על הקב"ה ישים לא משיבך ואני לבדי  חטאי

תוספת: ל' עוד פשעם, על תוספת ìàעלילות êåìäì
.èôùîá ìà:עמהם להתווכח בריותיו על בא כשהוא

(„Î).òåøéהתרועעה רוע כמו כד)ירוצץ ãîòéå:(ישעיה
.íéøçà:במקומם(‰Î).íäéãáòî øéëé ïëì שהוא לפי

להתווכח: לו צורך ואין והרע הטוב מעבדיהם מכיר
.äìéì êôäå:וידכאו להם וצרה חושך עת

cec zcevn
(ÂË).ÚÂ‚Èהאדם מין ואף כאחד כולם בשר כל  גוע  היה ואז

היה לא אם וכאומר ממנה לוקח אשר העפר  אל  שב היה
לא וחושב תנואות מוצא כ"א במשפט לאבד מעשיו וחפצו  ויב 

לכלותו בידו הלא  היסורים במיני  להרבות  לו מה כמתנקם
ומי שלו הכל  כי יחד  בשר כל את ואף  האדמה מע "פ מהר

בידו: ימחה ·È‰.(ÊË)א"כ Ì‡Âזאת שמע בינה לך  יש אם 
עוד: שאדבר  מה מילי לקול והאזינה  אותה ‰‡Û.(ÊÈ)והבן 

תאמר כי  המושל הוא המשפט שהשונא תאמר  זאת  גם אף וכי
לצדיק אחד ומקרה השמים מערכות ביד נתונה  הממשלה אשר

משפט  יעות ולא כביר  צדיק  באמת  הוא  אשר המקום את  תרשיע כאלה  כוזבים  בדברים אשר נכון  וכי משפט  באין ולרשע
המערכה : ביד  הכל למסור מהנדיבים‰‡ÂÓ¯.(ÁÈ)הגמול אחד  על רשע  לומר או בליעל  שהוא  המלך  על  לומר  ראוי וכי

המקום : על כזאת לחשוב  ˘‡.(ËÈ)ומכ "ש ‡Ï לפניו‡˘¯ ניכר  ולא מעלם  על להם  לוותר שרים פני נשא  לא אשר הוא הלא 
המקום: מול ביניהם הפרש  ואין  המה ידיו מעשה כולם כי הגמול  משפט בדבר  חלוקים להיות הדל הוא ומי השוע הוא  מי

(Î).Â˙ÂÓÈ Ú‚¯ דל אם כזה זה  אחת  ברגע ימותו שניהם הלא עונש  גמול  בעבור וכיוצא כדבר פתאומית מיתה תבוא כאשר 
שוע : ÏÈÏ‰.ואם ˙ÂˆÁÂהסירו עצמם והם לו חטאו כי על  העולם  מן ויעברו העם וינודו ינועו הלילה  בחצות  פתאום לפעמים

ובהם: מהם כ "א  זולת  ביד לא  בהם אשר החוזק  ÂÈÈÚ.(Î‡)את ÈÎיחטאו וכאשר וגו' איש דרכי כל  על  משגיח המקום כי
קדומה: סיבה  מבלי אף המה  רבים  ואם שוע ואם  דל אם העולם מן לאבדם דברו  ישלח  מהרה עד Í˘Á.(Î·)לו ÔÈ‡אין

ה': פני מול אל  מעשיהם  יראה  לבל עון לפועלי למסתור  להיות ממנו יחשיך Â‚Â'.(Î‚)החשך  ‡Ï ÈÎ על להשים דרכו  אין  כי
מעשה פרטי  על  ישגיח  זה ובעבור הפשע על  העונש הרבה כי במשפט אל  אל  אהלך  שיאמר  עד  הראוי על נוסף  עונש איש 

המעשה: כערך גמול לשלם ממשלתם:ÚÂ¯È.(Î„)האדם על  במקומם אחרים ומעמיד  להם  חקר אין חזקים  ירוצץ  הנה
(‰Î).¯ÈÎÈ ÔÎÏ:הארץ מן נדכאו והמה  במקומם אחרים להעמיד  אחת בלילה  הפך  ולזה מעשיהם  יכיר  אשר בעבור

oeiv zcevn
(ÊÈ).˘Â·ÁÈאת במאסר חובש שהוא ע "ש ממשלה  ענין

חובש  אהיה  לא  וכן  ג)המחוייב ˘ÚÂ.(ËÈ)חזק :È·Î¯.:(ישעיה
שוע  יאמר  לא  ולכילי כמו  לב)נדיב  עניןÂ˘ÚÂ‚È.(Î):(שם

יתגעשו וכנהרות כמו  חזקה והתנועה  מו)התנודה ‡·È¯.:(ירמיה
ואומץ: צואריוÂÚ„.(Î‚)כח על  ויבך  וכן וריבוי  תוספ' ענין 

מו)עוד  ברזל ÚÂ¯È.(Î„):(בראשית בשבט  תרועם כמו  ירוצץ 
ב) הואÌ‰È„·ÚÓ.(Î‰):(תהלים מעשה  של  תרגום  כי מעשיהם

ונכתתו:Â‡Î„ÈÂ.עובדא: נשברו

g dpyn iyily wxt dvia zkqn

ÂáBè íBéa älçzëì äîäaä ìò ïéðîð ïéà,ïäéðéa ïé÷lçîe ïéèçBLå áBè íBé áøòî äéìò ïéðîð ìáà.éaø ¥¦§¦©©§¥¨§©§¦¨§£¨¦§¦¨¤¨¥¤¤§£¦§©§¦¥¥¤©¦
äãeäéøîBà:õéôBwä ãâðk Bà éìkä ãâðk øNa íãà ì÷BL.íéîëçåíéøîBà:ìk íéðæàî óëa ïéçébLî ïéà §¨¥¥¨¨¨¨§¤¤©§¦§¤¤©¦©£¨¦§¦¥©§¦¦§©Ÿ§©¦¨

øwò. ¦¨
ÊáBè íBéa ïékqä úà ïéæéçLî ïéà,dzøáç éab ìò dàéOî ìáà.çahì íãà øîàé àG:øNa øðéãa éì ì÷L; ¥©§¦¦¤©©¦§£¨©¦¨©©¥£¤§¨Ÿ©¨¨©©¨§Ÿ¦§¦¨¨¨

íäéðéa íé÷lçîe èçBL ìáà. £¨¥§©§¦¥¥¤
ÁBøáçì íãà øîBà:äæ éìk éì àlî,äcna àG ìáà.äãeäé éaøøîBà:äcî ìL éìk äéä íà–àG ¥¨¨©£¥©¥¦§¦¤£¨©¦¨©¦§¨¥¦¨¨§¦¤¦¨

epàìîé.äNòîúéðèa ïa ìeàL àaàa,áBè íBéa úBçB÷lì ïðúBðå áBè íBé áøòî åéúBcî àlîî äéäL.àaà §©§¤©£¤§©¨¨¤¨§¦¤¨¨§©¥¦¨¥¤¤§§¨©¨§©¨
ìeàLøîBà:úBcnä éøeøa éðtî ïë äNBò ãòBna óà.íéîëçåíéøîBà:ïë äNBò ìça óà,úBcnä éevî éðtî. ¨¥©©¥¤¥¦§¥¥¥©¦©£¨¦§¦©©Ÿ¤¥¦§¥¦©¦

eeee.oipnp oi`:ãçà ìëì æåæ íéæåæ äùìùá åæ äîäá íéøîåà íãà éðá äùìù íéðù úåéäì íéîã íé÷ñåô ïéà.odipia miwlgne mihgeyeùéìùì äöçîì
:íéîã ÷åñéô ïéøéëæî ïéàå ,òéáøìå.xya mc` lweyåàøé øçîìå õéôå÷ä ãâðëå éìëä ãâðë ìå÷ùì øúåî ,ìåç äùòî éåäã àøèéìá ìå÷ùì øåñàù ô"òà

:åì÷ùî äîë éìëäå õéôå÷ä.oigibyn oi` `"kge:ïéðééòî ïéà.xwir lk mipf`n ska.íéðæàî óëá åúåà íåùì øåñà ïéøáëòä ïî øùáä øåîùì åìéôàå
:íéîëçë äëìäå

ffff.oikqd z` oifigyn oi`:úæçùîá åà íéçøálr d`iyn la`.dzxag iab:ìåç êøãî äðùîã
gggg.dcna `l la`,åéúçú äæ ãåîòé åá ããåî àåäù äæ øáùéùëù ,äãîì ãîåòù ô"òà êëì ãçåéî åðéà íà ìáà .åá øëåîå ããåîù äãîì ãçåéîä éìëá

:åúåàìîì øúåî.dcn ly ilk did m`:é"øë äëìä ïéàå .åðàìîé àì êëì åãçé àì ïééãòù ô"òà.h"eirn eizecn `lnn:è"åéá ïéããåî ïéàù éôìs`
.ok dyer crend legaúéá ïîæ åðéàù äìéìá åéúåãî àìîî äéäå ,äëàìîá ïéãåøè ïéàù ãòåîá åðîéä ìåàùì íéàá íéáø åéäù ,ùøãîä úéá ìåèéá éðôî

`xephxa yexit
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וממכר . מקח גזירת משום טוב ביום חכמים שאסרו בדברים ללמד באה משנתנו

áBè íBéa älçzëì äîäaä ìò ïéðîð ïéà: מבואר בגמרא – ÅÄÀÄÇÇÀÅÈÀÇÀÄÈÀ
,aeh meia dndad lr dligzkl minc oiwqet oi` אנשים חבורת כלומר

לנו  תן לו : אומרים אין  טוב, ביום הטבח אצל  בהמה לקחת שבאה
אחד כל  לך  ויתחייב דינרים, בעשרה כגון דמים, וכך  בכך  זו פרה

חלקו ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ממנו המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; בבהמה ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; להשתתף הבאים וכן ;
ואתה  בסלע בשר  ממנה אקח "אני לומר : דמים יפסקו  לא טוב, ביום

"הריני לחברו: אדם יאמר  "לא בגמרא: בברייתא כמפורש  בשתיים",
בו  יש  זה כגון  דמים פיסוק שכל בשתיים", עמך הריני  בסלע, עמך 

טוב; ביום הוא שאסור וממכר  מקח áøòîמשום äéìò ïéðîð ìáàÂÈÄÀÄÈÆÈÅÆÆ
å áBè íBéïäéðéa ïé÷lçîe ïéèçBL שאם כלומר  טוב, ביום – ÀÂÄÀÇÀÄÅÅÆ

ממנה, יקח אחד  כל  בכמה טוב, יום מערב הבהמה על  דמים פסקו
החלקים  כפי טוב ביום הבהמה בשר  את ביניהם לחלק הם רשאים

טוב יום מערב ישראלישראלישראלישראל").").").").שקבעו """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

אותה  ומחלקין דמים פיסוק בלא הטבח שוחט "אבל מפרש: רש"י

ישראל ", "תפארת בעל  וכותב דמיה"; להם יפסוק ולמחר  ביניהם,
מערב  עליה נימנין  "אבל המשנה גירסת היתה לא שלרש"י שנראה

היתה: הגירסה אלא טוב", odipia";יום oiwlgne oihgey la`"ואפשר
מפרש : שרש "י  odipia".עוד oiwlgne oihgey e` 'eke dilr oipnip la`"

øNa íãà ì÷BL :øîBà äãeäé éaø,טוב ביום –éìkä ãâðk ÇÄÀÈÅÅÈÈÈÈÀÆÆÇÀÄ
õéôBwä ãâðk Bà,כלומר ועצמות, בשר בה שקוצצים גדולה, סכין – ÀÆÆÇÄ

מעשה  שהוא לפי  במשקלות, טוב ביום לשקול  שאסור פי על אף
היינו  הקופיץ, כנגד  או הכלי  כנגד  לשקול מותר  מקום מכל חול,

ואת  המאזניים של אחת כף על  הקופיץ את או הכלי  את שנותנים
הכלי של  משקלו מה רואים טוב יום ולאחר האחרת, הכף על  הבשר

הקופיץ של הכלי((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))או משקל שידוע בכגון  מפרשים, ויש .

הקופיץ óëa.((((מהר מהר מהר מהר """"ם ם ם ם ))))או ïéçébLî ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÇÀÄÄÀÇ
øwò ìk íéðæàî ביום מאזניים בכף כלל  משתמשים אין כלומר  – ÙÀÇÄÈÄÈ

להשמיענו , עיקר" "כל לשון חכמים שנקטו בגמרא, ומבואר טוב;
מפני אסור , העכברים, מן לשמרו כדי  במאזניים בשר ליתן שאפילו 

בהן. כשוקל minkgk.שנראה dklde
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áBè íBéa ïékqä úà ïéæéçLî ïéà כמתקן זה שהרי  במשחזת, – ÅÇÀÄÄÆÇÇÄÀ

dzøáçכלי , éab ìò dàéOî ìáà,אחרת סכין  גבי על  מעבירה – ÂÈÇÄÈÇÇÅÂÆÀÈ
בכך מותר יד , כלאחר אלא גמור תיקון  זה ואין ;((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שהואיל

חול  מדרך  שמשנה לפי הטעם, מבארים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ויש àG.((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;
çahì íãà øîàé:טוב ביום –øNa øðéãa éì ì÷Lשאסור – ÙÇÈÈÇÇÈÀÙÄÀÄÈÈÈ

הקודמת במשנה כבר  ששנינו כמו טוב, ביום דמים (oiirלפסוק
dpyn ixdy ,o`k dzpype dxfgy ef dkld lr dnzy ,"aeh mei zetqez"

(`id dkixv dpi`y,èçBL ìáà,טוב ביום הטבח –íé÷lçîe ÂÈÅÀÇÀÄ
íäéðéaכלומר הבהמות, את לנתח שרגילים כדרך הבהמה נתחי  – ÅÅÆ

נתח, חצי או נתח לו  שיתן  לטבח, אומר  בשר לקחת הרוצה שכל 

דמיו . את מזכיר ואינו 

הלשון באופן"lewyבענין היא שהכוונה ישראל ", "תפארת בעל מפרש לי "

אמנם  שמפרש ישראל" "תפארת (ועיין ביד  ומשער ששוקל  כגון  לשקול , שמותר

לי, תן  או לי  קח – לי " "שקול  מפרשים: ויש לגמרי). אחרת בדרך  זו הלכה

אחיזרא" ושדי  טיבותך שקול l`pzp").כמו: oaxw")בדינר לי "מכור  גורסים: ויש

dpyn").בשר " cibn" ;o"xd):azek m"anxdeבדינר לי תן  לטבח: אדם יאמר לא

חלק; חצי או  חלק לי  תן  אלא שוויו.בשר, על  חשבון עושין ולמחר 

i p y m e i
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Bøáçì íãà øîBà:טוב ביום החנווני, –äæ éìk éì àlî– ÅÈÈÇÂÅÇÅÄÀÄÆ

מידה  שמחזיק היינו  למידה, מיוחד  שהכלי פי  על אף יין, או שמן 

בו , למדוד  והדרך äcnaמסויימת àG ìáà שם לו  יזכיר שלא – ÂÈÇÄÈ
לי מלא סתם: לו  יאמר אלא וכדומה, זה" לוג לי "מלא כגון: מידה,
בדרך אלא מקח בדרך בחול  כך  לומר  רגילים ואין  שהואיל  זה, כלי 

למידה. המיוחד  בכלי אפילו כך  לומר  מותר מתנה, או  éaøÇÄהלואה
äcî ìL éìk äéä íà :øîBà äãeäé,למידה המיוחד כלי  – ÀÈÅÄÈÈÀÄÆÄÈ

epàìîé àG."זה כלי  לי "מלא סתם לו  כשאומר אף –yxit jk ÀÇÀÆ
;epzpyn z` `xnba `ax,כחכמים – זה פירוש לפי  – פוסק והרמב"ם

הוא כותב כא כא כא כא ):):):):שכן  דדדד,,,, טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום df((((הלהלהלהל'''' ilk il `ln :ipeepgl xne`"
`ly `ede ep`lni dcinl cgeind ilk did elit`e ,eieey el ozep xgnle

."dcin my el xikfi רב (בגמרא) שפירשה כפי  משנתנו מפרשים ויש 
שמואל : בשם dcinaיהודה `l la` ,df ilk il `ln :exagl mc` xne`

izdw - zex`ean zeipyn



aרד dpyn iriax wxt dvia zkqn

Bìöà ìéâøä éðåðç ìöà íãà CìBä,Bì øîBàå:ïéðîa íéæBâàå íéöéa éì ïz;äðBî úBéäì úéaä ìòa Cøc ïkL ¥¨¨¥¤¤§¨¦¨¨¦¤§§¥¤¦¥¦¤¡¦§¦§¨¤¥¤¤©©©©¦¦§¤
Búéa CBúa. §¥

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡íB÷îì íB÷nî ïéé éck àéánä–ätwáe ìqa íàéáé àG,åéðôì Bà Bôúk ìò àeä àéáî ìáà.éìBnä ïëåC ©¥¦©¥©¦¦¨§¨§¦¥©©©ª¨£¨¥¦©§¥§¨¨§¥©¦

ïázä úà–åéøBçàì ätwä úà ìéLôé àG,Bãéa àeä dàéáî ìáà.ïázä úîøòa ïéìéçúîe,íéöòa àG ìáà ¤©¤¤©§¦¤©ª¨©£¨£¨§¦¨§¨©§¦¦©£¥©©¤¤£¨§¥¦
äö÷naL. ¤©ª§¤

·äkqä ïî íéöò ïéìèBð ïéà,dì Ceîqä ïî àlà.ñpëîä ïî äãOä ïî íéöò ïéàéáî;ótøwä ïîe,ïî elôà ¥§¦¥¦¦©ª¨¤¨¦©¨¨§¦¦¥¦¦©¨¤¦©§ª¨¦©©§¥£¦¦

:íåéá éåðô àäéù éãë ùøãîä.zecnd ievn iptn,åîöòì äãîá ãçàå ãçà ìëì ããåîå ïäéìë úåçå÷ìä ïéàéáîå ,äáøä úåãî åì åéä ïîù øëåî äéäùë
:úåçå÷ìä úà ìæåâ àöîðå äéúåðôãáå äãîä éìåùá ÷áãåîä ïîùä åì øàùé àìù éãë ,äìéìä ìë ïäéìë êåúì úåëìåäå úåöîúîå

c`̀̀̀.mewnl mewnn .`iand:íåçúä êåúá.'eke m`iai `l.úåàùî úàùì ìåç äùòîë äàøðã íåùî ,íàùéå äôå÷ åà ìñ êåúá úåãë 'ãå 'â úúì
:øúåî úåðùì åì øùôà éà íàå.etzk lr `ed `ian la`:è"åé êøåöìã çëåîã ,íéðù åà ãçà.eiptl e`:åãéáilend oke.oazd z` jåà ÷ñéäì

:äîäáì.eixeg`l dtew liyti `l:ìåç êøãë äàøðù.oazd znxra oiligzneäéì úéìã ,äðîî ÷éñäì ìéâø äéä àìå íåé ãåòáî äðîéæ àìù ô"òàå
:äö÷åî àðú éàäì.[dvwenay] mivra `l la`êðäå .øéãú äì íéàöåéå íéñðëð ïéàå øåçàì äö÷åî àéäù íù ìò ,äö÷åî äéåø÷ íéúáä éøåçàù äáçø

äéì úéìã ïåòîù éáø åìéôà àäáå ,íéø÷é ïäéîãù åäðéð ñéë ïåøñç úîçî äö÷åîã ,ïéðáì úåãîåòä íéæøà ìù úåìåãâ úåøå÷ ïä àëä åäá éøééàã íéöò
:äãåî äö÷åî

aaaa.dkeqd on mivr oilhep oi`:ìäà úøéúñ íåùî è"åéá íéöò äðîî íéìèåð ïéà ,úøöòá åà çñôá ïåâë äåöî ìù äðéàù äëåñ åìéôàjenqd on `l`

`xephxa yexit

לא  שעדיין היינו למידה, העומד  כל  אבל למידה; המיוחד בכלי –
בו  שמודדים הכלי יישבר  שאם לכך, הוא שעומד  אלא בו, מדדו

למלאותו. מותר  זה, בכלי lyישתמשו  ilk did m` :xne` dcedi iax
ep`lni `l dcinעומד הוא אלא למידה מיוחד שאינו  כלי  אפילו  –

למלאותו אסור ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))למידה, להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""םםםם;;;; המשניותהמשניותהמשניותהמשניות מכל((((פירושפירושפירושפירוש .
nw`.מקום `pzk dkldäéäL ,úéðèa ïa ìeàL àaàa äNòîÇÂÆÀÇÈÈÆÈÀÄÆÈÈ

áBè íBéa úBçB÷lì ïðúBðå áBè íBé áøòî åéúBcî àlîîÀÇÅÄÈÅÆÆÀÀÈÇÈÀ
טוב. ביום מידה כלי  ממלאים שאין  לפי –óà :øîBà ìeàL àaàÇÈÈÅÇ

ãòBna– המועד בחול –úBcnä éøeøa éðtî ïë äNBò שכן – ÇÅÆÅÄÀÅÅÅÇÄ
ממלאכה, שבטלים מאחר ללמוד, אליו  באים רבים היו  המועד בחול

בלא  שלמות שתהיינה המידות את יפה לברר שהות לו  היתה ולא
בלילה. מידותיו ממלא היה הלכך  óàקצף, :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇ

ïë äNBò ìçaלתוך ומערה שמן מידותיו  ממלא היה שמבערב – ÇÙÆÅ
לו , שהובאו  הלקוחות של  úBcnäהכלים éevî éðtî שיתמצה כדי  – ÄÀÅÄÇÄ

הרבה  לו  שהיו  מפרשים, יש  הלוקח. כלי לתוך  שבמידה השמן  כל
בפני במידה הלקוחות מן  אחד  לכל מודד  והיה לוגים), (כגון מידות

הלילה כל  כליהם לתוך  והולכות מתמצות היו  והמידות ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;עצמה,

שהות ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). לו  שתהא כדי  מבערב, להם שמדד מפרשים, ויש 
שבמידה השמן  כל  לתוכו  שיתמצה עד  כלי  בכל  .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))להמתין 

íãà CìBä,טוב ביום –Bìöà ìéâøä éðåðç ìöà נותן שהוא – ÅÈÈÅÆÆÀÈÄÈÈÄÆÀ
מחיר , קביעת ובלא בהקפה íéæBâàåלו íéöéa éì ïz :Bì øîBàåÀÅÆÄÅÄÆÁÄ

ïéðîa,אגוזים חמישים או ביצים עשר  לי תן  כגון : –Cøc ïkL ÀÄÀÈÆÅÆÆ
Búéa CBúa äðBî úBéäì úéaä ìòa המניין בהזכרת אין הלכך – ÇÇÇÇÄÄÀÆÀÅ

וממכר. מקח משום

א ה נ ש מ ר ו א ב

אלא  בחול  אותם שעושה כדרך טוב ביום לעשותם שאין בדברים דנה משנתנו
בשינוי.

ïéé éck àéánä,טוב ביום –íB÷îì íB÷nî,התחום בתוך  – ÇÅÄÇÅÇÄÄÈÀÈ
ätwáe ìqa íàéáé àG–,dtewa e` שזה מפני  גדול , סל  היינו  ÀÄÅÇÇÇËÈ

חול , כמעשה àeäנראה àéáî ìáà,אחדים כדים –Bôúk ìò ÂÈÅÄÇÀÅ
åéðôì Bà יום שלצורך הדבר  שניכר לגופו , ידיו  בין  או בידיו , – ÀÈÈ

מביאם. הוא ïázäטוב úà CéìBnä ïëå לשם תבן  מלאה קופה – ÀÅÇÄÆÇÆÆ
בהמתו , למאכל או  åéøBçàìהסקה ätwä úà ìéLôé àG– ÇÀÄÆÇËÈÇÂÈ
בחול, עושה שהוא Bãéaכדרך  àeä dàéáî ìáà.בשינוי – ÂÈÀÄÈÀÈ

ïázä úîøòa ïéìéçúîe מערימה ליטול טוב ביום להתחיל  מותר – ÇÀÄÄÇÂÅÇÇÆÆ
טוב, יום מערב לכך הכינה שלא פי  על אף הסקה, לצורך  תבן  של

äö÷naL íéöòa àG ìáà נקראת הבית שמאחורי הרחבה – ÂÈÀÅÄÆÇËÀÆ
ואין  בזה; וכיוצא פירות עצים, לשמירת מיוחדת שהיא לפי "מוקצה",

אינם  שהם לפי שם, המונחים בעצים להשתמש  טוב ביום מתחילים
שמעון  רבי  לדעת היא שמשנתנו מבארים, בגמרא להסקה. עומדים

טוב, ביום התבן  בערימת להתחיל  מותר  הלכך "מוקצה", אוסר  שאינו 
ל העומדות ארזים של  גדולות קורות היינו שבמוקצה, עצים בניין ,אבל

רבי ואף כיס. חסרון מחמת "מוקצה" הם הרי יקרים ודמיהם הואיל 
היא  שמשנתנו בגמרא, מבארים ויש שאסור. זה בכגון  מודה שמעון

אסור ולכן טוב, וביום בשבת "מוקצה" האוסר  יהודה רבי  לדעת
דמיהם  שאין בעצים ואפילו טוב, ביום שבמוקצה בעצים להשתמש 

בערימת  אבל לשימוש. עומדים ואינם הם ומוקצים הואיל  יקרים,
יש ואף בהמה, למאכל ראוי  שאינו  מסריח, בתבן  הוא המדובר התבן

בלבד, להסקה אלא עומד שאינו  ונמצא לבניין , ראוי  ואינו  קוצים בו
מוכן  שהרי להסקה, טוב ביום התבן  בערימת להתחיל  מותר הלכך 

לכך. הוא
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להסקה. טוב ביום בהם להשתמש שאסור בעצים ללמד מוסיפה משנתנו 

äkqä ïî íéöò ïéìèBð ïéà מסוכה דווקא הכוונה כאן אין  – ÅÀÄÅÄÄÇËÈ
שאסור בכרם, או בגינה העשויה סתם הסוכה מן אלא הסוכות בחג

אוהל סתירת משום טוב, ביום עצים ממנה –àlà,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))ליטול  ÆÈ
עצים, ליטול  dìמותר Ceîqä ïîסמוך הזקופים קנים כגון – ÄÇÈÈ

הדופן. לגבי בטלו ולא הסוכה מגוף שאינם íéöòלדפנותיה ïéàéáîÀÄÄÅÄ
תלושים, –äãOä ïî,הסקה לצורך טוב, ביום –ñpëîä ïî– ÄÇÈÆÄÇÀËÈ

התחום; שבתוך אחד במקום טוב יום לפני  וצבר  שכינס העצים מן

ótøwä ïîe לשמירת גדר  המוקף לעיר מחוץ גדול  מגרש היינו  – ÄÇÇÀÅ
וכדומה, øfôîäעצים ïî elôà ביום עצים משם ליטול  מותר  – ÂÄÄÇÀËÈ

ואף  לשימוש , עומדים שבקרפף שהעצים המפוזרים, מן אפילו טוב
היא  שמשנתנו אמרו , בגמרא ברם, ומוכנים. כמכונסים דינם המפוזרים

י אלא דעת עצים מביאין  שאין  היא, ההלכה אלא הלכה, ואינה חיד ,
עליהם  שסומך  דעתו  גילה וכינסם שהואיל שבקרפף, המכונסים מן

izdw - zex`ean zeipyn
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øfôîä.øéòì CeîqL ìk ?ótø÷ eäæéà;éøácäãeäé éaø.éñBé éaøøîBà:úçúBta Bì ïéñðëpL ìk,elôàå ©§ª¨¥¤©§¥¨¤¨¨¦¦§¥©¦§¨©¦¥¥¨¤¦§¨¦©©©©£¦
úaL íeçz CBúa. §§©¨

‚íéöò ïéòwáî ïéà,úBøBwä ïî àG,áBè íBéa äøaLpL äøBwä ïî àGå;äøâna àGå ícøwa àG ïéòwáî ïéàå ¥§©§¦¥¦¦©§¦©¨¤¦§§¨§§¥§©§¦©ª§Ÿ§©§¥¨
ìbna àGå,õéôBwa àlà.úBøt àìî àeäL úéa,úçôðå íeúñ–úçtä íB÷nî ìèBð.øéàî éaøøîBà:óà §©©¨¤¨©¦©¦¤¨¥¥¨§¦§©¥¦§©§©©¦¥¦¥©

ìèBðå älçzëì úçBt. ¥§©§¦¨§¥
„øpä úà ïéçúBt ïéà,éìk äNBò àeäL éðtî;áBè íBéa ïéîçt ïéNBò ïéàå;ì äìéútä úà ïéëúBç ïéàåíéðL. ¥§¦¤©¥¦§¥¤¤§¦§¥¦¤¨¦§§¥§¦¤©§¦¨¦§©¦

äãeäé éaøøîBà:ì øeàa dëúBçúBøð ézL. ©¦§¨¥§¨¨¦§¥¥

.dl:è"åéá ïäî íéìèåð êëéôì ,ïôåã éáâì åìèá àìã ïôåãä íò åâøàð àìå úåðôãì êåîñ íéôå÷æä íéð÷ ïåâë.mivr oi`ian:íéùåìú.dcyd onêåúáù
:ñðåëîä ïî íåçúä.xfetnd on elit` stxwd oneïîå .óôø÷áù íéñðåëîä ïî àìà íéöò ïéàéáî ïéà àúëìä àìà ,äëìä äðéàå àéä äàãéçé ïéúéðúî

ïéñðåëî ïäùë ,áéáñ ó÷åîå øîúùî àåäù óôø÷ä ïî ìáà .íù íéøîúùî ïðéàå ìéàåä åäéåìò äéúòã åàìã ,íéñðåëîä ïî åìéôàå ììë àéáé àì äãùä
:åäéåìò äéúòã.xirl jenqy lkúåôéôø÷ íúñ øáñ÷ã íåùîå .úçúåôå øéòì êåîñ ,éòá éúøú äãåäé 'øã ,øîúùîù çúôî ,úçúåô äéì úéàã àåäå .ùîî

:äøéëæäì ùç àì éëä íåùî úçúåô íäì ùé.zay megz jeza elit`e ,zgzeta el oiqpkpy lk xne` i"x,êåîñ ïðéòá àì úçúåô äéì úéàã ïåéë
.éøù êåîñ àìá úçúåô åà úçúåô àìá êåîñáå .úçúåô ïðéòá àì êåîñ àåä íàå .úáù íåçú óåñì áåø÷ ãò ÷åçø åìéôà àìà:éñåé 'øë äëìäå

bbbb.zexewd on mivr oirwan oi`:ïéðáì úåãîåòå ,åî÷òúé àìù éãë ,õøàá úåøåãñä.h"eia dxaypy dxewd on `le,àîéé÷ ä÷ñäì àúùäã â"òàå
:àîéé÷ éëäì åàì úåùîùä ïéá.mecxwa `l oirwan oi`eïéà ïéò÷áî ïäùëå ,è"åéòî äøáùðù äøå÷ä ïî ïéò÷áî ìáà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

:íåãø÷á àì ïéò÷áî.dxbna `le:àåä ïîåà éìëå ,íéáò íéöò åá ïéööå÷å úåîéâô àìî êåøà ïéëñ ïéòë.lbnúåùòì äöåøë äàøðå ,ïîåà éìë àåä óà
:äëàìî.uitewa `l`øö ãçà ùàøå ,úåá÷ð ãö àø÷ðå áçø ãçà ùàø ,ïéùàø éðù ïäì ùéù ïäî ùéå .ïîåà éìë åðéàå íéáö÷ ìù ïéëñ àåä õéôå÷ íúñ

:åìù úåøëæ ãöá àìà åá ïéò÷áî ïéàå ,úåøëæ ãö àø÷ðå.zgtd mewnn lhepäéúòã çñàå è"åéá åúçôì ìåëé ïéàã ïä øåñéà úîçî íéö÷åî ïðéøîà àìå
åàì êëìä ,àúééøåàã àøåñéà åúúéçôá ïéà àúùäå ,èéè àìá åæ ìò åæ íéðáì ìù øåãñ àìà ãéñáå èéèá éåðá åðéàù éøééî ïéúéðúîá ïðúã úéáã ,åäééðéî

:ï÷åúî åð÷úå øáò íàù àåä äö÷åî åàìã ìáè éáâ ïðéøîàã éëéä éë ,åäðéð íéö÷åî.dlgzkl zget s`åæ ìò åæ ïéøåãñ íéðáì àìà èéè íù ïéàå ìéàåäã
:î"øë äëìä ïéàå .äìçúëì úåçôì éøùå øúåñ éåä àì

cccc.xpd z` oizget oi`,øð ÷å÷çì åëåúì åôåøâà áåçúìå ùøç øöåé ìù íéöéáä ïî ãçà ìåèéì:éìë äùåòù éðôî.oingt oiyer oi`eéìë éîð åäðéàã
:ïå÷éúå äééùò äëéøöù ä÷ìãäì àéä éìë éîð äìéúôå ,áäæ éôøåöì åäðéð.mipyl dze` oikzeg oi`e:øúåî ãéá äëòîìå .éìë ï÷úî àåäù éôìdkzeg

`xephxa yexit

מן  אפילו טוב ביום להביא אסור השדה מן אבל להסקה, מהם ליטול

ומוקצים  עליהם, סומך אינו  שם נשמרים ואינם שהואיל  המכונסים,
÷ótøהם. eäæéà העצים מן  אפילו ממנו  להביא מתירה שמשנתנו – ÅÆÇÀÅ

øéòìהמפוזרים? CeîqL ìkלהשתמש שבו  העצים על  דעתו שאז – ÈÆÈÈÄ
אמה  שבעים בתוך  היינו  לעיר " "שסמוך  מפרשים: יש טוב. ביום בהם

העיר  ה,((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ),),),),מן עירובין  (עיין עיר " של  "עיבורה הנקרא והוא
נקרא  לעיר הסמוכות הגינות בין  שהוא שכל מפרשים, ויש  א-ב);

לעיר äãeäé.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))סמוך éaø éøác שאפילו מבואר , בגמרא – ÄÀÅÇÄÀÈ
המשתמר, קרפף כשהוא אלא יהודה רבי  התיר  לא לעיר  הסמוך  בקרפף

מנעול. על הסגורה דלת לו שיש ìkוהיינו  :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈ
úçúBta Bì ïéñðëpLכדי במפתח לפתחו  שצריכים קרפף כל – ÆÄÀÈÄÇÇÇ

לתוכו , úaLלהיכנס íeçz CBúa elôàå הוא אפילו  כלומר – ÇÂÄÀÀÇÈ
לעיר, מחוץ אמה אלפיים היינו השבת, תחום בתוך  אבל  מהעיר , רחוק
צריך יוסי  רבי  שלדעת מבואר , בגמרא טוב. ביום אליו להגיע שאפשר 

מנעול, על  סגור אינו אפילו  לעיר , סמוך שיהא או בקרפף: אחד תנאי
שבת. תחום בתוך העיר מן  רחוק הוא אפילו  מנעול  על סגור  שיהא או

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéöò ïéòwáî ïéà,הסקה לצורך  טוב, ביום –úBøBwä ïî àG ÅÀÇÀÄÅÄÄÇ
"מוקצה", שהן מפני בניין, לצורך הסדורות –äøBwä ïî àGåÀÄÇÈ

áBè íBéa äøaLpL,להסקה מוכנה היא שעכשיו פי  על  אף – ÆÄÀÀÈÀ
שהואיל מוקצה, היא הרי לכך , עמדה לא טוב  יום שבערב כיון 
היום  לכל  הוקצתה השמשות בין טוב יום בערב הקורה והוקצתה

aehכולו. mei axrn dxaypy dxewd on oirwan la`(((( גמרא גמרא גמרא גמרא)))) ואין –
התירו; טוב יום כבוד שמשום לטורח, ïéòwáîחוששים ïéàå– ÀÅÀÇÀÄ

טוב, יום מערב שנשברה הקורה ícøwaמן  àG,בגרזן –àGå ÇËÀÙÀ
äøâna,במשור –ìbna àGå אומן כלי  אלו שכל קציר , של – ÇÀÅÈÀÇÇÈ

מלאכה, בהם לעשות כבא ונראה õéôBwaהם, àlà גדולה סכין – ÆÈÇÄ
הטעם  מבארים ויש  אומן . כלי ואינה ועצמות, בשר בה שקוצצים

בגמרא  בחול. עושה שהוא כדרך טוב ביום יעשה שלא שינוי , משום

צר ואחד קרדום כעין  רחב אחד  צדדים, שני  לו  יש  שהקופיץ מבואר,
מדרך לשנות כדי  שלו , החד  בצד  אלא טוב ביום מבקעים ואין וחד,

בחול. úBøtהביקוע àìî àeäL úéa,לאכילה מוכנים –íeúñ ÇÄÆÈÅÅÈ
טיט, בלא ובאבנים בלבנים סתום הפתח שמקום –úçôðå הפתח – ÀÄÀÇ

טוב, ביום אחדות אבנים שנפלו  היינו  לאכול,ìèBðהסתום, פירות – Å
úçtä íB÷nî סדורות הפתח את הסותמות והלבנים שהואיל  – ÄÀÇÀÇ

משנסתלק  לפיכך סופרים, מדברי  אלא בפתיחתן איסור ואין טיט, בלא
מוקצה דין  בהם שאין  הפירות, מותרים מעצמו , האיסור ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).אותו

ìèBðå älçzëì úçBt óà :øîBà øéàî éaø הפירות מן – ÇÄÅÄÅÇÅÀÇÀÄÈÀÅ
נקראת  פחיתתן  אין בטיט, מחוברות הלבנים ואין שהואיל  טוב, ביום
טוב  ביום הסתום הפתח את לפחות לכתחילה מותר הלכך סתירה,

פירות. ליטול xi`n.כדי iaxk dkld oi`e

i r i a x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéçúBt ïéà:גורסים ויש  –,oizget oi`øpä úà שכן חרס; של – ÅÀÄÆÇÅ
האגרוף  את ולתחוב ביצה בצורת טיט לגבל חרס יוצרי  היו  נוהגים

היה  וזה ופתילה, שמן  בתוכה לשים כדי  גומה, בו לחקוק בתוכו
ביום  זו בדרך נר לחקוק שאסור ללמד , המשנה ובאה הנר; מעשה

éìkטוב, äNBò àeäL éðtî ביום כלי  עושה הוא זו  שבחקיקה – ÄÀÅÆÆÀÄ
áBèטוב. íBéa ïéîçt ïéNBò ïéàå,בצד גחלים שמניחים כגון – ÀÅÄÆÈÄÀ

חשובים  הלכך  זהב, צורפי  בהם ומשתמשים פחמים, וייעשו שיכבו כדי 

ככלים. íéðLìהם äìéútä úà ïéëúBç ïéàå,טוב ביום – ÀÅÀÄÆÇÀÄÈÄÀÇÄ
לשימוש . הראוי  כלי אותה ועושה øîBà:שמתקן äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

úBøð ézLì øeàa dëúBçראשי שני  שנותן מבואר , בגמרא – ÀÈÈÄÀÅÅ
את  ומדליק לזה, זה הסמוכים שמן ) (מנורות נרות שני בתוך  הפתילה

הנרות. בשני  פתילות לשתי  מאליה נחלקת והיא באמצע הפתילה
.dcedi iaxk dklde
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Bìöà ìéâøä éðåðç ìöà íãà CìBä,Bì øîBàå:ïéðîa íéæBâàå íéöéa éì ïz;äðBî úBéäì úéaä ìòa Cøc ïkL ¥¨¨¥¤¤§¨¦¨¨¦¤§§¥¤¦¥¦¤¡¦§¦§¨¤¥¤¤©©©©¦¦§¤
Búéa CBúa. §¥

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡íB÷îì íB÷nî ïéé éck àéánä–ätwáe ìqa íàéáé àG,åéðôì Bà Bôúk ìò àeä àéáî ìáà.éìBnä ïëåC ©¥¦©¥©¦¦¨§¨§¦¥©©©ª¨£¨¥¦©§¥§¨¨§¥©¦

ïázä úà–åéøBçàì ätwä úà ìéLôé àG,Bãéa àeä dàéáî ìáà.ïázä úîøòa ïéìéçúîe,íéöòa àG ìáà ¤©¤¤©§¦¤©ª¨©£¨£¨§¦¨§¨©§¦¦©£¥©©¤¤£¨§¥¦
äö÷naL. ¤©ª§¤

·äkqä ïî íéöò ïéìèBð ïéà,dì Ceîqä ïî àlà.ñpëîä ïî äãOä ïî íéöò ïéàéáî;ótøwä ïîe,ïî elôà ¥§¦¥¦¦©ª¨¤¨¦©¨¨§¦¦¥¦¦©¨¤¦©§ª¨¦©©§¥£¦¦

:íåéá éåðô àäéù éãë ùøãîä.zecnd ievn iptn,åîöòì äãîá ãçàå ãçà ìëì ããåîå ïäéìë úåçå÷ìä ïéàéáîå ,äáøä úåãî åì åéä ïîù øëåî äéäùë
:úåçå÷ìä úà ìæåâ àöîðå äéúåðôãáå äãîä éìåùá ÷áãåîä ïîùä åì øàùé àìù éãë ,äìéìä ìë ïäéìë êåúì úåëìåäå úåöîúîå

c`̀̀̀.mewnl mewnn .`iand:íåçúä êåúá.'eke m`iai `l.úåàùî úàùì ìåç äùòîë äàøðã íåùî ,íàùéå äôå÷ åà ìñ êåúá úåãë 'ãå 'â úúì
:øúåî úåðùì åì øùôà éà íàå.etzk lr `ed `ian la`:è"åé êøåöìã çëåîã ,íéðù åà ãçà.eiptl e`:åãéáilend oke.oazd z` jåà ÷ñéäì

:äîäáì.eixeg`l dtew liyti `l:ìåç êøãë äàøðù.oazd znxra oiligzneäéì úéìã ,äðîî ÷éñäì ìéâø äéä àìå íåé ãåòáî äðîéæ àìù ô"òàå
:äö÷åî àðú éàäì.[dvwenay] mivra `l la`êðäå .øéãú äì íéàöåéå íéñðëð ïéàå øåçàì äö÷åî àéäù íù ìò ,äö÷åî äéåø÷ íéúáä éøåçàù äáçø

äéì úéìã ïåòîù éáø åìéôà àäáå ,íéø÷é ïäéîãù åäðéð ñéë ïåøñç úîçî äö÷åîã ,ïéðáì úåãîåòä íéæøà ìù úåìåãâ úåøå÷ ïä àëä åäá éøééàã íéöò
:äãåî äö÷åî

aaaa.dkeqd on mivr oilhep oi`:ìäà úøéúñ íåùî è"åéá íéöò äðîî íéìèåð ïéà ,úøöòá åà çñôá ïåâë äåöî ìù äðéàù äëåñ åìéôàjenqd on `l`
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לא  שעדיין היינו למידה, העומד  כל  אבל למידה; המיוחד בכלי –
בו  שמודדים הכלי יישבר  שאם לכך, הוא שעומד  אלא בו, מדדו

למלאותו. מותר  זה, בכלי lyישתמשו  ilk did m` :xne` dcedi iax
ep`lni `l dcinעומד הוא אלא למידה מיוחד שאינו  כלי  אפילו  –

למלאותו אסור ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))למידה, להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""םםםם;;;; המשניותהמשניותהמשניותהמשניות מכל((((פירושפירושפירושפירוש .
nw`.מקום `pzk dkldäéäL ,úéðèa ïa ìeàL àaàa äNòîÇÂÆÀÇÈÈÆÈÀÄÆÈÈ

áBè íBéa úBçB÷lì ïðúBðå áBè íBé áøòî åéúBcî àlîîÀÇÅÄÈÅÆÆÀÀÈÇÈÀ
טוב. ביום מידה כלי  ממלאים שאין  לפי –óà :øîBà ìeàL àaàÇÈÈÅÇ

ãòBna– המועד בחול –úBcnä éøeøa éðtî ïë äNBò שכן – ÇÅÆÅÄÀÅÅÅÇÄ
ממלאכה, שבטלים מאחר ללמוד, אליו  באים רבים היו  המועד בחול

בלא  שלמות שתהיינה המידות את יפה לברר שהות לו  היתה ולא
בלילה. מידותיו ממלא היה הלכך  óàקצף, :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇ

ïë äNBò ìçaלתוך ומערה שמן מידותיו  ממלא היה שמבערב – ÇÙÆÅ
לו , שהובאו  הלקוחות של  úBcnäהכלים éevî éðtî שיתמצה כדי  – ÄÀÅÄÇÄ

הרבה  לו  שהיו  מפרשים, יש  הלוקח. כלי לתוך  שבמידה השמן  כל
בפני במידה הלקוחות מן  אחד  לכל מודד  והיה לוגים), (כגון מידות

הלילה כל  כליהם לתוך  והולכות מתמצות היו  והמידות ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;עצמה,

שהות ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). לו  שתהא כדי  מבערב, להם שמדד מפרשים, ויש 
שבמידה השמן  כל  לתוכו  שיתמצה עד  כלי  בכל  .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))להמתין 

íãà CìBä,טוב ביום –Bìöà ìéâøä éðåðç ìöà נותן שהוא – ÅÈÈÅÆÆÀÈÄÈÈÄÆÀ
מחיר , קביעת ובלא בהקפה íéæBâàåלו íéöéa éì ïz :Bì øîBàåÀÅÆÄÅÄÆÁÄ

ïéðîa,אגוזים חמישים או ביצים עשר  לי תן  כגון : –Cøc ïkL ÀÄÀÈÆÅÆÆ
Búéa CBúa äðBî úBéäì úéaä ìòa המניין בהזכרת אין הלכך – ÇÇÇÇÄÄÀÆÀÅ

וממכר. מקח משום
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אלא  בחול  אותם שעושה כדרך טוב ביום לעשותם שאין בדברים דנה משנתנו
בשינוי.

ïéé éck àéánä,טוב ביום –íB÷îì íB÷nî,התחום בתוך  – ÇÅÄÇÅÇÄÄÈÀÈ
ätwáe ìqa íàéáé àG–,dtewa e` שזה מפני  גדול , סל  היינו  ÀÄÅÇÇÇËÈ

חול , כמעשה àeäנראה àéáî ìáà,אחדים כדים –Bôúk ìò ÂÈÅÄÇÀÅ
åéðôì Bà יום שלצורך הדבר  שניכר לגופו , ידיו  בין  או בידיו , – ÀÈÈ

מביאם. הוא ïázäטוב úà CéìBnä ïëå לשם תבן  מלאה קופה – ÀÅÇÄÆÇÆÆ
בהמתו , למאכל או  åéøBçàìהסקה ätwä úà ìéLôé àG– ÇÀÄÆÇËÈÇÂÈ
בחול, עושה שהוא Bãéaכדרך  àeä dàéáî ìáà.בשינוי – ÂÈÀÄÈÀÈ

ïázä úîøòa ïéìéçúîe מערימה ליטול טוב ביום להתחיל  מותר – ÇÀÄÄÇÂÅÇÇÆÆ
טוב, יום מערב לכך הכינה שלא פי  על אף הסקה, לצורך  תבן  של

äö÷naL íéöòa àG ìáà נקראת הבית שמאחורי הרחבה – ÂÈÀÅÄÆÇËÀÆ
ואין  בזה; וכיוצא פירות עצים, לשמירת מיוחדת שהיא לפי "מוקצה",

אינם  שהם לפי שם, המונחים בעצים להשתמש  טוב ביום מתחילים
שמעון  רבי  לדעת היא שמשנתנו מבארים, בגמרא להסקה. עומדים

טוב, ביום התבן  בערימת להתחיל  מותר  הלכך "מוקצה", אוסר  שאינו 
ל העומדות ארזים של  גדולות קורות היינו שבמוקצה, עצים בניין ,אבל

רבי ואף כיס. חסרון מחמת "מוקצה" הם הרי יקרים ודמיהם הואיל 
היא  שמשנתנו בגמרא, מבארים ויש שאסור. זה בכגון  מודה שמעון

אסור ולכן טוב, וביום בשבת "מוקצה" האוסר  יהודה רבי  לדעת
דמיהם  שאין בעצים ואפילו טוב, ביום שבמוקצה בעצים להשתמש 

בערימת  אבל לשימוש. עומדים ואינם הם ומוקצים הואיל  יקרים,
יש ואף בהמה, למאכל ראוי  שאינו  מסריח, בתבן  הוא המדובר התבן

בלבד, להסקה אלא עומד שאינו  ונמצא לבניין , ראוי  ואינו  קוצים בו
מוכן  שהרי להסקה, טוב ביום התבן  בערימת להתחיל  מותר הלכך 

לכך. הוא

i y i l y m e i
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להסקה. טוב ביום בהם להשתמש שאסור בעצים ללמד מוסיפה משנתנו 

äkqä ïî íéöò ïéìèBð ïéà מסוכה דווקא הכוונה כאן אין  – ÅÀÄÅÄÄÇËÈ
שאסור בכרם, או בגינה העשויה סתם הסוכה מן אלא הסוכות בחג

אוהל סתירת משום טוב, ביום עצים ממנה –àlà,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))ליטול  ÆÈ
עצים, ליטול  dìמותר Ceîqä ïîסמוך הזקופים קנים כגון – ÄÇÈÈ

הדופן. לגבי בטלו ולא הסוכה מגוף שאינם íéöòלדפנותיה ïéàéáîÀÄÄÅÄ
תלושים, –äãOä ïî,הסקה לצורך טוב, ביום –ñpëîä ïî– ÄÇÈÆÄÇÀËÈ

התחום; שבתוך אחד במקום טוב יום לפני  וצבר  שכינס העצים מן

ótøwä ïîe לשמירת גדר  המוקף לעיר מחוץ גדול  מגרש היינו  – ÄÇÇÀÅ
וכדומה, øfôîäעצים ïî elôà ביום עצים משם ליטול  מותר  – ÂÄÄÇÀËÈ

ואף  לשימוש , עומדים שבקרפף שהעצים המפוזרים, מן אפילו טוב
היא  שמשנתנו אמרו , בגמרא ברם, ומוכנים. כמכונסים דינם המפוזרים

י אלא דעת עצים מביאין  שאין  היא, ההלכה אלא הלכה, ואינה חיד ,
עליהם  שסומך  דעתו  גילה וכינסם שהואיל שבקרפף, המכונסים מן

izdw - zex`ean zeipyn
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øfôîä.øéòì CeîqL ìk ?ótø÷ eäæéà;éøácäãeäé éaø.éñBé éaøøîBà:úçúBta Bì ïéñðëpL ìk,elôàå ©§ª¨¥¤©§¥¨¤¨¨¦¦§¥©¦§¨©¦¥¥¨¤¦§¨¦©©©©£¦
úaL íeçz CBúa. §§©¨

‚íéöò ïéòwáî ïéà,úBøBwä ïî àG,áBè íBéa äøaLpL äøBwä ïî àGå;äøâna àGå ícøwa àG ïéòwáî ïéàå ¥§©§¦¥¦¦©§¦©¨¤¦§§¨§§¥§©§¦©ª§Ÿ§©§¥¨
ìbna àGå,õéôBwa àlà.úBøt àìî àeäL úéa,úçôðå íeúñ–úçtä íB÷nî ìèBð.øéàî éaøøîBà:óà §©©¨¤¨©¦©¦¤¨¥¥¨§¦§©¥¦§©§©©¦¥¦¥©

ìèBðå älçzëì úçBt. ¥§©§¦¨§¥
„øpä úà ïéçúBt ïéà,éìk äNBò àeäL éðtî;áBè íBéa ïéîçt ïéNBò ïéàå;ì äìéútä úà ïéëúBç ïéàåíéðL. ¥§¦¤©¥¦§¥¤¤§¦§¥¦¤¨¦§§¥§¦¤©§¦¨¦§©¦

äãeäé éaøøîBà:ì øeàa dëúBçúBøð ézL. ©¦§¨¥§¨¨¦§¥¥

.dl:è"åéá ïäî íéìèåð êëéôì ,ïôåã éáâì åìèá àìã ïôåãä íò åâøàð àìå úåðôãì êåîñ íéôå÷æä íéð÷ ïåâë.mivr oi`ian:íéùåìú.dcyd onêåúáù
:ñðåëîä ïî íåçúä.xfetnd on elit` stxwd oneïîå .óôø÷áù íéñðåëîä ïî àìà íéöò ïéàéáî ïéà àúëìä àìà ,äëìä äðéàå àéä äàãéçé ïéúéðúî

ïéñðåëî ïäùë ,áéáñ ó÷åîå øîúùî àåäù óôø÷ä ïî ìáà .íù íéøîúùî ïðéàå ìéàåä åäéåìò äéúòã åàìã ,íéñðåëîä ïî åìéôàå ììë àéáé àì äãùä
:åäéåìò äéúòã.xirl jenqy lkúåôéôø÷ íúñ øáñ÷ã íåùîå .úçúåôå øéòì êåîñ ,éòá éúøú äãåäé 'øã ,øîúùîù çúôî ,úçúåô äéì úéàã àåäå .ùîî

:äøéëæäì ùç àì éëä íåùî úçúåô íäì ùé.zay megz jeza elit`e ,zgzeta el oiqpkpy lk xne` i"x,êåîñ ïðéòá àì úçúåô äéì úéàã ïåéë
.éøù êåîñ àìá úçúåô åà úçúåô àìá êåîñáå .úçúåô ïðéòá àì êåîñ àåä íàå .úáù íåçú óåñì áåø÷ ãò ÷åçø åìéôà àìà:éñåé 'øë äëìäå

bbbb.zexewd on mivr oirwan oi`:ïéðáì úåãîåòå ,åî÷òúé àìù éãë ,õøàá úåøåãñä.h"eia dxaypy dxewd on `le,àîéé÷ ä÷ñäì àúùäã â"òàå
:àîéé÷ éëäì åàì úåùîùä ïéá.mecxwa `l oirwan oi`eïéà ïéò÷áî ïäùëå ,è"åéòî äøáùðù äøå÷ä ïî ïéò÷áî ìáà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

:íåãø÷á àì ïéò÷áî.dxbna `le:àåä ïîåà éìëå ,íéáò íéöò åá ïéööå÷å úåîéâô àìî êåøà ïéëñ ïéòë.lbnúåùòì äöåøë äàøðå ,ïîåà éìë àåä óà
:äëàìî.uitewa `l`øö ãçà ùàøå ,úåá÷ð ãö àø÷ðå áçø ãçà ùàø ,ïéùàø éðù ïäì ùéù ïäî ùéå .ïîåà éìë åðéàå íéáö÷ ìù ïéëñ àåä õéôå÷ íúñ

:åìù úåøëæ ãöá àìà åá ïéò÷áî ïéàå ,úåøëæ ãö àø÷ðå.zgtd mewnn lhepäéúòã çñàå è"åéá åúçôì ìåëé ïéàã ïä øåñéà úîçî íéö÷åî ïðéøîà àìå
åàì êëìä ,àúééøåàã àøåñéà åúúéçôá ïéà àúùäå ,èéè àìá åæ ìò åæ íéðáì ìù øåãñ àìà ãéñáå èéèá éåðá åðéàù éøééî ïéúéðúîá ïðúã úéáã ,åäééðéî

:ï÷åúî åð÷úå øáò íàù àåä äö÷åî åàìã ìáè éáâ ïðéøîàã éëéä éë ,åäðéð íéö÷åî.dlgzkl zget s`åæ ìò åæ ïéøåãñ íéðáì àìà èéè íù ïéàå ìéàåäã
:î"øë äëìä ïéàå .äìçúëì úåçôì éøùå øúåñ éåä àì

cccc.xpd z` oizget oi`,øð ÷å÷çì åëåúì åôåøâà áåçúìå ùøç øöåé ìù íéöéáä ïî ãçà ìåèéì:éìë äùåòù éðôî.oingt oiyer oi`eéìë éîð åäðéàã
:ïå÷éúå äééùò äëéøöù ä÷ìãäì àéä éìë éîð äìéúôå ,áäæ éôøåöì åäðéð.mipyl dze` oikzeg oi`e:øúåî ãéá äëòîìå .éìë ï÷úî àåäù éôìdkzeg

`xephxa yexit

מן  אפילו טוב ביום להביא אסור השדה מן אבל להסקה, מהם ליטול

ומוקצים  עליהם, סומך אינו  שם נשמרים ואינם שהואיל  המכונסים,
÷ótøהם. eäæéà העצים מן  אפילו ממנו  להביא מתירה שמשנתנו – ÅÆÇÀÅ

øéòìהמפוזרים? CeîqL ìkלהשתמש שבו  העצים על  דעתו שאז – ÈÆÈÈÄ
אמה  שבעים בתוך  היינו  לעיר " "שסמוך  מפרשים: יש טוב. ביום בהם

העיר  ה,((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ),),),),מן עירובין  (עיין עיר " של  "עיבורה הנקרא והוא
נקרא  לעיר הסמוכות הגינות בין  שהוא שכל מפרשים, ויש  א-ב);

לעיר äãeäé.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))סמוך éaø éøác שאפילו מבואר , בגמרא – ÄÀÅÇÄÀÈ
המשתמר, קרפף כשהוא אלא יהודה רבי  התיר  לא לעיר  הסמוך  בקרפף

מנעול. על הסגורה דלת לו שיש ìkוהיינו  :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈ
úçúBta Bì ïéñðëpLכדי במפתח לפתחו  שצריכים קרפף כל – ÆÄÀÈÄÇÇÇ

לתוכו , úaLלהיכנס íeçz CBúa elôàå הוא אפילו  כלומר – ÇÂÄÀÀÇÈ
לעיר, מחוץ אמה אלפיים היינו השבת, תחום בתוך  אבל  מהעיר , רחוק
צריך יוסי  רבי  שלדעת מבואר , בגמרא טוב. ביום אליו להגיע שאפשר 

מנעול, על  סגור אינו אפילו  לעיר , סמוך שיהא או בקרפף: אחד תנאי
שבת. תחום בתוך העיר מן  רחוק הוא אפילו  מנעול  על סגור  שיהא או
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íéöò ïéòwáî ïéà,הסקה לצורך  טוב, ביום –úBøBwä ïî àG ÅÀÇÀÄÅÄÄÇ
"מוקצה", שהן מפני בניין, לצורך הסדורות –äøBwä ïî àGåÀÄÇÈ

áBè íBéa äøaLpL,להסקה מוכנה היא שעכשיו פי  על  אף – ÆÄÀÀÈÀ
שהואיל מוקצה, היא הרי לכך , עמדה לא טוב  יום שבערב כיון 
היום  לכל  הוקצתה השמשות בין טוב יום בערב הקורה והוקצתה

aehכולו. mei axrn dxaypy dxewd on oirwan la`(((( גמרא גמרא גמרא גמרא)))) ואין –
התירו; טוב יום כבוד שמשום לטורח, ïéòwáîחוששים ïéàå– ÀÅÀÇÀÄ

טוב, יום מערב שנשברה הקורה ícøwaמן  àG,בגרזן –àGå ÇËÀÙÀ
äøâna,במשור –ìbna àGå אומן כלי  אלו שכל קציר , של – ÇÀÅÈÀÇÇÈ

מלאכה, בהם לעשות כבא ונראה õéôBwaהם, àlà גדולה סכין – ÆÈÇÄ
הטעם  מבארים ויש  אומן . כלי ואינה ועצמות, בשר בה שקוצצים

בגמרא  בחול. עושה שהוא כדרך טוב ביום יעשה שלא שינוי , משום

צר ואחד קרדום כעין  רחב אחד  צדדים, שני  לו  יש  שהקופיץ מבואר,
מדרך לשנות כדי  שלו , החד  בצד  אלא טוב ביום מבקעים ואין וחד,

בחול. úBøtהביקוע àìî àeäL úéa,לאכילה מוכנים –íeúñ ÇÄÆÈÅÅÈ
טיט, בלא ובאבנים בלבנים סתום הפתח שמקום –úçôðå הפתח – ÀÄÀÇ

טוב, ביום אחדות אבנים שנפלו  היינו  לאכול,ìèBðהסתום, פירות – Å
úçtä íB÷nî סדורות הפתח את הסותמות והלבנים שהואיל  – ÄÀÇÀÇ

משנסתלק  לפיכך סופרים, מדברי  אלא בפתיחתן איסור ואין טיט, בלא
מוקצה דין  בהם שאין  הפירות, מותרים מעצמו , האיסור ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).אותו

ìèBðå älçzëì úçBt óà :øîBà øéàî éaø הפירות מן – ÇÄÅÄÅÇÅÀÇÀÄÈÀÅ
נקראת  פחיתתן  אין בטיט, מחוברות הלבנים ואין שהואיל  טוב, ביום
טוב  ביום הסתום הפתח את לפחות לכתחילה מותר הלכך סתירה,

פירות. ליטול xi`n.כדי iaxk dkld oi`e
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ïéçúBt ïéà:גורסים ויש  –,oizget oi`øpä úà שכן חרס; של – ÅÀÄÆÇÅ
האגרוף  את ולתחוב ביצה בצורת טיט לגבל חרס יוצרי  היו  נוהגים

היה  וזה ופתילה, שמן  בתוכה לשים כדי  גומה, בו לחקוק בתוכו
ביום  זו בדרך נר לחקוק שאסור ללמד , המשנה ובאה הנר; מעשה

éìkטוב, äNBò àeäL éðtî ביום כלי  עושה הוא זו  שבחקיקה – ÄÀÅÆÆÀÄ
áBèטוב. íBéa ïéîçt ïéNBò ïéàå,בצד גחלים שמניחים כגון – ÀÅÄÆÈÄÀ

חשובים  הלכך  זהב, צורפי  בהם ומשתמשים פחמים, וייעשו שיכבו כדי 

ככלים. íéðLìהם äìéútä úà ïéëúBç ïéàå,טוב ביום – ÀÅÀÄÆÇÀÄÈÄÀÇÄ
לשימוש . הראוי  כלי אותה ועושה øîBà:שמתקן äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

úBøð ézLì øeàa dëúBçראשי שני  שנותן מבואר , בגמרא – ÀÈÈÄÀÅÅ
את  ומדליק לזה, זה הסמוכים שמן ) (מנורות נרות שני בתוך  הפתילה

הנרות. בשני  פתילות לשתי  מאליה נחלקת והיא באמצע הפתילה
.dcedi iaxk dklde
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‰çéìî Ba úBìöì øépä úà ïéëúBç ïéàå ñøçä úà ïéøáBL ïéà;íéøéëå øepz ïéôøBb ïéàå,ïéLaëî ìáà;ïéàå ¥§¦¤©¤¤§¥§¦¤©§¨¦§¨¦©§¥§¦©§¦©¦£¨§©§¦§¥
ì úBiáç ézL ïéôéwîäøãwä úà ïäéìò úBtL;úòwaa äøãwä úà ïéëîBñ ïéàå,úìca ïëå;úà ïéâéäðî ïéàå ©¦¦§¥¨¦¦§£¥¤¤©§¥¨§¥§¦¤©§¥¨©©©©§¥©¤¤§¥©§¦¦¤

áBè íBéa ìwna äîäaä,ïBòîL éaøa øæòìà éaøåøézî. ©§¥¨©©¥§§©¦¤§¨¨¥©¦¦§©¦
Âøæòéìà éaøøîBà:åépL Ba õBöçì åéðôlMî íñé÷ íãà ìèBð,÷éìãîe øöçä ïî áaâîe,øöçaM äî ìkL ©¦¡¦¤¤¥¥¨¨¦¨¦¤§¨¨©£¦¨§©¥¦¤¨¥©§¦¤¨©¤¤¨¥

àeä ïëeî.íéîëçåíéøîBà:÷éìãîe åéðôlMî áaâî. ¨©£¨¦§¦§©¥¦¤§¨¨©§¦
Êíénä ïî àGå øôòä ïî àGå íéðáàä ïî àGå íéöòä ïî àG øeàä úà ïéàéöBî ïéà;íéôòøä úà ïéðaìî ïéàå ¥¦¦¤¨¦¨¥¦§¦¨£¨¦§¦¤¨¨§¦©©¦§¥§©§¦¤¨§¨¦

ïäa úBìöì.øîà ãBòåøæòéìà éaø:úéòéáMa úaL áøò äö÷nä ìò íãà ãîBò,øîBàå:ìëBà éðà ïàkî ¦§¨¤§¨©©¦¡¦¤¤¥¨¨©©ª§¤¤¤©¨©§¦¦§¥¦¨£¦¥

.xe`aäëìäå .àîìòá ä÷ìãäì àìà ïéåëî àðî àðå÷úìã çëåî àì àúùäã ,òöîàá ÷éìãîå úçàë ï÷éìãäì êéøöù úåøð éúù éôá äìéúôä éùàø éðù ïúåð
:äãåäé 'øë

dddd.xiipd z` oikzeg oi`e:óøùð åðéàå ,åëåúá ïîùäù æ"ë ùàä éðôá ãîåòå ,ïîù åá ïéðúåðù.giln:âã.mixike xepz oitxeb oi`ïëåúì ìôð íà
:éøéñà ùôð ìëåà éøéùëî éøîàã ïðáøë àéúàå .àåä àðî ï÷úîã ïúåà ïéôøåâ ïéà ,çéèä ïîå øåðú ìù äìåôèî.oiyaknøôòä úàå øôàä úà ïéáéëùî

:øúåî ,óøâ ë"à àìà úåôàì åì øùôà éà íàå .÷ìç äéäéù éãë.oitiwn:äàéøá ïéôé÷î ïéà åîë .åæ ìöà åæ ïéáø÷î.zetylíäéìò áéùåäìå êåøòì
:ïéðáì éîãã íåùî äì øñàå .úåéáçä éúù ïéá øåàäå äøã÷.zrwaa dxcwd z` [oikneq oi`e]:åò÷áúðù íéöò ,úò÷áå .ä÷ñäì àìà íéöò åðúð àìã

.zlcd oke:ä÷ñää ïî õåç ùéîùú ìë ìöà íä íéö÷åî íéöòã ,úò÷áá äúåà ïéëîåñ ïéà.lwna dndad z` mibidpn oi`eäëéìåîë äàøðã íåùî
:÷åùá øåëîì

eeee.eiptlyn:úéáá åéðôìù äîî.eipy ea uevgløîà÷ã ,ìåèéì øúåî éîð øöçä ïî óà øæòéìà éáøìã ,à÷åã åàì åéðôìùîå .åéðéù ïéá õöåçä øùá ìåèéì
:ä÷ñäì àìà íéöò åðúéð àì éøáñã ,àì õåöçì ,ïéà ÷éìãäì åéðôìùî åìéôàã éâéìôã ïðáø íåùî ,åéðôìùî è÷ðã àäå .àåä ïëåî øöçáù äî ìëminkge

.wilcne eiptlyn aabn mixne`õåöçì íñé÷ ìèåð úøîà÷ãå .éîéé÷ éëäì åàì ìåîúàî ,ïááâìå ïùùå÷ì çøåèå ïä ïé÷ã ïéîñ÷å ìéàåäã ,àì øöçä ïî ìáà
õåöçì íñé÷ ìåèéì øúåî ïéàå .íéîëçë äëìäå .éâéìô éúøúáå .ä÷ñäì àìà íéöò åðúéð àìã ,÷éìãäì àìà ìåèé àì åéðôìùî óàã ïì úéà ïðà ,åéðéù åá
è"åéá ïéá åëúçì øúåî äîäá ìëàîì éåàøä øáã ìëù ,äîäá ìëàîì éåàøå çì äéä ë"à àìà ,êëì åðð÷úéå åðëúçé àìå .äîäá ìù ñåáàî àìà åéðéù åá

:éìë ïå÷ú íåùî íäá ïéàå ,úáùá ïéá
ffff.xe`d z` oi`iven oi`:è"åéá äæä ùàä àøåáù ,äëàìîì éîãå ãéìåîã íåùî.xtrd onúøåôçî íå÷îî øåà äàéöåî äúåà ïéøôåçùë ò÷ø÷ ùé

:äìù.mind on `leàéäå úéëåëæá íéòéâîå úøåòð íéàéáîå ,úáäìù äàéöåî úéëåëæäå ãàî íç ùîùäùë äîçá åðúåðå äðáì úéëåëæ éìëá íéî íéðúåð
:úøòåá.mitrx:úåââä ïäá íéñëîù ïòöîàá íéìåìç ñøç éìë.oipaln oi`:øåàá.mitrxd z`÷ñéäá àðî äéì éåùîã íåùî íéùãç íéôòøá à÷åã

:øåàä éãé ìò íé÷æçúîå ïéîñçúî ïäù ,äæe.`"x xn` cer:ãåòå øîà÷ ,éúéøçà øîà øãäå äö÷åî éáâ àìå÷ì úçà àðúã íåùî.dvwend lr mc` cner
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Ba úBìöì øépä úà ïéëúBç ïéàå ñøçä úà ïéøáBL ïéàÅÀÄÆÇÆÆÀÅÀÄÆÇÀÈÄÀ
çéìîהאסכלה על  מליח דג צולים כשהיו  –,(zkzn ly dkay) היו ÈÄÇ

בחומו  הדג יישרף שלא כדי בשמן, טבול  נייר או חרס עליה מניחים

החרס  את לשבור  שאסור ללמד , משנתנו  ובאה הרותח; הברזל של
עושה  שנמצא מליח, דג צליית לצורך  טוב ביום הנייר  את לחתוך  או

טוב. ביום íéøéëåכלי øepz ïéôøBb ïéàå מן לתוכם נפל אם – ÀÅÀÄÇÀÄÇÄ
הוא, כלי תיקון  זה שאף טוב, ביום משם אותו  גורפין אין  הטיח,

ïéLaëî ìáà.וחלק שווה שיהיה כדי  בתנור  האפר  את מיישרים – ÂÈÀÇÀÄ
כן  אם אלא בו לבשל אפשר אי ואם בו. ולבשל  לאפות יהיה ואפשר 

לגרפו  גם מותר  אותו, úBiáç.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))יגרפו ézL ïéôéwî ïéàåÀÅÇÄÄÀÅÈÄ
לזו, זו חרס של חביות שתי מקרבים אין –úà ïäéìò úBtLìÄÀÂÅÆÆ

äøãwä, ביניהן דולקת תהא והאש הקדרה, את החביות על  ליתן  – ÇÀÅÈ
לבניין. דומה שזה úòwaaמשום äøãwä úà ïéëîBñ ïéàå– ÀÅÀÄÆÇÀÅÈÇÇÇÇ

עץ, úìcaבגזר ïëå שלא טוב, ביום בבקעת אותה סומכים אין – ÀÅÇÆÆ
הם. מוקצים אחר שימוש לכל  אבל  להסקה, אלא עצים ïéàåÀÅניתנו 

áBè íBéa ìwna äîäaä úà ïéâéäðî כמוליכה שנראה מפני  – ÇÀÄÄÆÇÀÅÈÇÇÅÀ
בשוק øézî((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).למכור ïBòîL éaøa øæòìà éaøå להנהיג – ÀÇÄÆÀÈÈÅÇÄÄÀÇÄ

טוב. ביום במקל בהמה

i y i n g m e i
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åéðôlMî íñé÷ íãà ìèBð :øîBà øæòéìà éaø המונח מן – ÇÄÁÄÆÆÅÅÈÈÄÈÄÆÀÈÈ
בביתו, åépLלפניו Ba õBöçì שנתקעו האוכל  שיירי את להוציא – ÇÂÄÈ

שיניו , בין  øöçäלו ïî áaâîeמכל אפילו קיסמים ומלקט – ÀÇÅÄÆÈÅ
קדירתו,éìãîe÷החצר , תחת –àeä ïëeî øöçaM äî ìkL ÇÀÄÆÈÇÆÆÈÅÈ

קיסם אדם "נוטל שנקט שמה מפרשים, יש –"eiptlyn דווקא לאו
"משלפניו " נקט ולא ליטול , לו מותר  שבחצר ממה אפילו  אלא הוא,

משלפניו  שאפילו  וסוברים אליעזר רבי  על  החולקים חכמים משום אלא
שיניו . בו  לחצוץ קיסם ליטול  áaâîאסור :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÇÅ

÷éìãîe åéðôlMî:דברים בשני  אליעזר רבי  על  נחלקו חכמים – ÄÆÀÈÈÇÀÄ
ניתנו `. שלא שיניו, בו לחצוץ משלפניו אפילו  קיסם נוטל  אדם שאין 

הם. מוקצים אחר שימוש לכל  אבל להסקה, אלא לצורךa.עצים שאף
החצר מן אבל בביתו, שלפניו ממה לגבב אלא לו  הותר לא הסקה

דעתו  היתה לא שבחצר  הקיסמים את לגבב טורח ויש שהואיל אסור,
מוקצים. והם טוב, יום מערב עליהם

ז ה נ ש מ ר ו א ב

øeàä úà ïéàéöBî ïéà,טוב ביום –íéöòä ïî àG שמשפשפים – ÅÄÄÆÈÄÈÅÄ
אש , מהם ויוצאת בזה זה íéðáàäאותם ïî àGå אבן שטוחנים – ÀÄÈÂÈÄ

אש , מהן  שיוצאת עד øôòäבאבן ïî àGå שכשחופרים הקשה, – ÀÄÆÈÈ
אש , מוציא הוא íénäאותו  ïî àGå מים מלאה זכוכית היינו  – ÀÄÇÇÄ

מביאים  מתחממת וכשהזכוכית השמש, עין כנגד  אותה שמניחים
נדלקת היא בזכוכית נוגעת וכשזו  דדדד,,,,נעורת, טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((עייןעייןעייןעיין

ולא א א א א )))) טוב, ביום האש את ממציא היינו שמוליד, מפני אסור זה כל ;
מצויה. מאש  להדליק אלא טוב ביום ïéðaìîהותר  ïéàå,באש – ÀÅÀÇÀÄ

íéôòøä úà,הגגות את בהם לכסות העשויים –ïäa úBìöì– ÆÈÀÈÄÄÀÈÆ
אותם, מלבנים שאין והטעם חדשים, ברעפים שמדובר  מבואר, בגמרא

כלי. תיקון זה והרי  ליבון, ידי  על מתחזקים שהם øîàלפי  ãBòåÀÈÇ
øæòéìà éaøאליעזר שרבי  ו, במשנה לעיל ששנינו מה על  נוסף – ÇÄÁÄÆÆ

בענין קולא:מקל עוד אמר טוב, ביום וגיבוב íãàקיסם ãîBòÅÈÈ
äö÷nä ìò,לייבשם כדי  וענבים תאנים בו  ששוטחים מקום – ÇÇËÀÆ

úéòéáMa úaL áøò,בה נוהג מעשר  שאין  השמיטה, בשנת – ÆÆÇÈÇÀÄÄ
øçîì ìëBà éðà ïàkî :øîBàå שיהא לו מועילה זו  שהזמנה – ÀÅÄÈÂÄÅÀÈÈ

שנה  לכל  הדין והוא בשבת. הענבים או  התאנים מאותם לאכול  מותר
אלא  שבת, מערב הפירות את מעשר הוא אם כן, לעשות הוא שרשאי

izdw - zex`ean zeipyn
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øçîì.íéîëçåíéøîBà:øîàéå íLøiL ãò:ïàk ãòå ïàkî. §¨¨©£¨¦§¦©¤¦§Ÿ§Ÿ©¦¨§©¨
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡áBè íBéa äaøà Cøc úBøt ïéìéMî,ìáàúaMa àG;íéìka úBøt íéqëîeóìcä éðtî;écëå ïéé éck ïëå ©¦¦¥¤¤£ª¨§£¨©©¨§©¦¥©¥¦¦§¥©¤¤§¥©¥©¦§©¥
ïîL.ïéðúBðåúaMa óìcä úçz éìk. ¤¤§§¦§¦©©©¤¤©©¨
·úeáL íeMî åéìò ïéáiçL ìk,úeLø íeMî,äåöî íeMî,úaMa–áBè íBéa åéìò ïéáiç.íeMî ïä elàå ¨¤©¨¦¨¨¦§¦§¦¦§¨©©¨©¨¦¨¨§§¥¥¦

úeáL:ïìéàa ïéìBò àG,äîäa éab ìò ïéáëBø àGå,íénä éðt ìò ïéèL àGå,ïéçtèî àGå,ïé÷tñî àGå,àGå §¦¨¦¨§§¦©©¥§¥¨§¨¦©§¥©©¦§§©§¦§§©§¦§

:åì úìòåî äðîæäå ,äðîæä êéøöä.ziriaya zay axràìà .òåáùä éðù øàùáå øùåòîá ïéãä àåäå .äðîæä àìà øñåçî ïéàå äá âäåð øùòî ïéàù
:äëàìî øîâ íãå÷ øùòì ïéìéâø ïéàå äö÷åî íúñ ïä íé÷åîöå úåøâåøâã ,àåä øùåòî åàì äö÷åî íúñã ,è÷ð àúìîã àçøåà.xgnl lhep ip` o`kn

:äøéøá ùéã éëäá éâñå.meyxiy cr:íéîëçë äëìäå .äøéøá ïéàã ,ïîéñá
d`̀̀̀.daex` jxc zexit oiliynêøã êéìùäìå çåøèì åì åøéúä ,íéàáå íéùîùîî íéîùâ äàøå ,ùáéúäì åââ ìò çåèù äàåáú åà úåøéô åì ùéù éî

ïåìçå úåöéçî ó÷åîù ââ ïåâë ïåìç ìáà ,[ââä úø÷úá] äèîì äìòîìî äáåøà ìëã ,äáåøà à÷åãå .àøéúé àçøè àëéìã ,õøàì íéìôåð íäå ââáù äáåøà
:çøèîì ïðáø åøù àì éàä éìåë ,åëéìùäìå ïåìçä ãò åäéáâäì êéøöå ìúåëá.zexitd z` oiqkneãñôä íåùîã ,àåä è"åé êøåöì àìù çøåè ïðéøîà àìå

:ïðáø äéì åøù ïåîî.slc:ââä ïî íéôèåðä íéîùâ.ony icke oii ick oke:óìãä éðôî ïúåà ïéñëî.slcd zgzíàå .úéáä åôðèé àìù íéîä úà ìá÷ì
:òðîð åðéàå äðåùå êôåù éìëä àìîúð

aaaa.eilr oiaiigy lk:úåáù íåùî úáùá åúåùòì íéîëç åøñàù.zeyx meyn e`øáã úåéäì àåä áåø÷å ,äìåãâ äåöî àì ìáà äåöî úö÷ åá ùéù
:íéøôåñ éøáãî øåñéà åá ùéå ,úåùøä.devn meyn e`:úáùá åúåùòì íéîëç åøñàå ,ùîî äåöî åá ùéù åà.eilr oiaiig:è"åéá åúåùòì àìùel`e
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נקטה ziriaya",שמשנתנו  zay axr",מעושר אינו  מוקצה שסתם לפי 
הזמנה  תועיל לא כן ואם מלאכה, גמר  קודם לעשר  רגילים שאין

קוב  שהשבת טבל, משום באכילה אסורים שהרי שבת, עת מערב
מותר פירותיה, את מעשרים שאין השמיטה בשנת אבל  למעשרות.

שבת. מערב הזמינם אם בשבת ãòלאכלם :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇ
ïàk ãòå ïàkî :øîàéå íLøiL מן בשבת לאכול רשאי  אינו  – ÆÄÀÙÀÙÇÄÈÀÇÈ

הפירות  מקום את סימן כן אם אלא לייבשם, כדי שהוקצו הפירות
שרבי הוא, המחלוקת שטעם מפרשים, יש בשבת. לאכילה מהם שיקח

אנו  בשבת הפירות מן  כשנוטל  כלומר ברירה, יש  סובר : אליעזר
מערב  הזמינם שנטל הפירות שאותם למפרע הדבר  שהוברר  אומרים

מערב  ולומר לרשום צריך לפיכך  ברירה, אין סוברים: וחכמים שבת.
למחר ". אוכל אני  כאן ועד  "מכאן שבת

i y y m e i
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áBè íBéa äaøà Cøc úBøt ïéìéMî שטוחים פירות לו שיש מי  – ÇÄÄÅÆÆÂËÈÀ
לקלקל הם שעלולים ובאים, ממשמשים גשמים וראה להתייבש , גגו  על 

הארובה  דרך הפירות את טוב ביום להשליך  לו מותר  הפירות, את
דרך אבל יתירה, טירחה שאין  ארובה דרך  ודווקא הבית. לתוך  שבגג

להשליכם  ויכול בכתלים, חלונות ויש כתלים המוקף גג כגון  חלון,
החלון  עד הפירות את להגביה צריך  והוא הואיל  לביתו, חלון דרך 

התירו  לא זה ובכגון יתירה, טירחה זו  הרי  משם, להשליכם כדי 
úaMaחכמים; àG ìáà פירות משילים אין  ארובה דרך  אפילו – ÂÈÇÇÈ
óìcäבשבת. éðtî íéìka úBøt íéqëîe הנוטפים גשמים מי – ÀÇÄÅÇÅÄÄÀÅÇÆÆ

התירו  הפירות, יתקלקלו שלא ממון, הפסד למנוע שכדי הגג; מן
בכלים. טוב ביום לכסותם ïîLחכמים écëå ïéé éck ïëå מכסים – ÀÅÇÅÇÄÀÇÅÆÆ

מבארים  יש  מועט. הפסד  אלא בהם שאין  פי  על  אף הדלף, מפני אותם
שהם  שמן  ובכדי יין בכדי שאפילו להשמיע, באה שמשנתנו  בגמרא,

הדלף, מפני  בכלים לכסותם מותר מקום מכל  לטלטלם, ואסור טבל 
ניטל . שאינו דבר  לצורך  אפילו ניטל óìcäשכלי  úçz éìk ïéðúBðåÀÀÄÀÄÇÇÇÆÆ

úaMa שלא כדי הבית, לתוך  הגג מן הנוטפים המים את לקבל  – ÇÇÈ
ביום  לומר צורך ואין  בשבת, אפילו מותר  זה דבר הבית, יתלכלך 

יש נמנע. ואינו  ושונה שופכו הכלי נתמלא שאם בגמרא, ואמרו טוב.
צלולים, מים כגון  לרחיצה, או  לשתיה הראוי בדלף שדווקא מפרשים,

תחתיו , כלי ליתן  אסור  ראוי , שאינו  בדלף אבל  תחתיו , כלי ליתן  מותר
מהיכנו כלי לבטל זהזהזהזה).).).).שאסור  עלעלעלעל שחולק שחולק שחולק שחולק  שלשלשלשל""""ח ח ח ח  טור טור טור טור  עייןעייןעייןעיין והרמב"ם ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;;

בשבת  לכתחילה רעי של גרף עושים שאין לפי  אחר, מטעם אוסר
כדכדכדכד).).).). כה כה כה כה ,,,, שבת שבת שבת שבת  ((((הלהלהלהל''''

ששנינו ony",מה icke oii ick oke slcd iptn milka zexit miqkne"שהמדובר בארנו,
הרמב"ם  ודעת רש"י , פירוש מתוך  משמע וכן  ברישא. כמו טוב ביום הוא
מוסבה  משנתנו  שבסוף "בשבת" שתיבת מפרש הרא"ש אבל  כרש"י. והר"ן
הפירות  את לכסות מותר  בשבת שאפילו  וכו ', הפירות כיסוי  של ההלכה על  גם

שמן וכדי  יין כדי  וכן  הדלף, מפני  l`pzp").בכלים oaxw" oiir)המאירי ואף
כך. מפרש

ב ה נ ש מ ר ו א ב
åéìò ïéáiçL ìk,חכמים שאסרוהו דבר כל  כלומר –íeMî ÈÆÇÈÄÈÈÄ

úeáL השביעי "וביום מצוות לקיים כדי  –"zeayz;;;; יב יב יב יב כגכגכגכג,,,, ((((שמותשמותשמותשמות À
כא כא כא כא );););); úeLøלדלדלדלד,,,, íeMî בו שיש  פי על  אף רשות, שעשייתו  דבר  – ÄÀ

שבות; משום חכמים אסרוהו  מקום ומכל מצווה, äåöîקצת íeMîÄÄÀÈ
שבות; משום חכמים ואסרוהו  ממש, מצווה בו שיש דבר –lkדבר

עליו שחייבין  אלו שבות לעשותו úaMaמסוגי  חכמים שאסרוהו – ÇÇÈ
áBèבשבת, íBéa åéìò ïéáiç לעשותו אסור  טוב ביום אף – ÇÈÄÈÈÀ

סופרים. úeáLמדברי íeMî ïä elàå ביום האסורים דברים – ÀÅÅÄÀ
מצווה: של  צד  כל בעשייתם ואין שבות, משום ïéìBòטוב àGÄ

ïìéàa,הענפים מן או  העלים מן  יתלוש  שמא גזירה –ïéáëBø àGå ÈÄÈÀÀÄ
äîäa éab ìò,להנהיגה זמורה יחתוך  שמא גזירה –ïéèL àGå ÇÇÅÀÅÈÀÈÄ
íénä éðt ìò,שיט כלי  יעשה שמא גזירה –ïéçtèî àGå– ÇÀÅÇÇÄÀÀÇÀÄ

כף, אל כף בידיים מכים ïé÷tñîאין  àGåהיד בכף מכים אין  – ÀÀÇÀÄ
הירך, ïéãwøîעל àGå שחוששים משום אסורים, אלו  דברים שלשה – ÀÀÇÀÄ

שיר . כלי יתקן  úeLøשמא íeMî ïä elàå שעשייתם דברים – ÀÅÅÄÀ
מצווה: קצת בהם שיש אף ïéðcרשות, àG, בדין יושבים אין  – ÈÄ

ïéLc÷î àGå,אשה קידושי –ïéîaéî àGå ,ïéöìBç àGå– ÀÀÇÀÄÀÀÄÀÀÇÀÄ
לייבמה בעלה אחי על מצווה בנים, בלא בעלה שמת ((((דברים דברים דברים דברים אשה

ה ה ה ה ),),),), בוכהכהכהכה,,,, נאמר  מייבמה, אינו  ט ט ט ט ):):):):ואם שם שם שם שם ,,,, אליו ((((שםשםשםשם יבמתו  "ונגשה

הזקנים בשבת dvlgeלעיני לא מייבמין ולא חולצין ואין  נעלו "...;
אמנם  בהם יש אלו דברים שארבעה מבואר , בגמרא טוב. ביום ולא

נקטה  רשות, אלא אינם ולפעמים הואיל אלא ממש, מצווה משום
zeyx",המשנה meyn od el`e",רשות לפעמים היא בדין ישיבה שכן

izdw - zex`ean zeipyn
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‰çéìî Ba úBìöì øépä úà ïéëúBç ïéàå ñøçä úà ïéøáBL ïéà;íéøéëå øepz ïéôøBb ïéàå,ïéLaëî ìáà;ïéàå ¥§¦¤©¤¤§¥§¦¤©§¨¦§¨¦©§¥§¦©§¦©¦£¨§©§¦§¥
ì úBiáç ézL ïéôéwîäøãwä úà ïäéìò úBtL;úòwaa äøãwä úà ïéëîBñ ïéàå,úìca ïëå;úà ïéâéäðî ïéàå ©¦¦§¥¨¦¦§£¥¤¤©§¥¨§¥§¦¤©§¥¨©©©©§¥©¤¤§¥©§¦¦¤

áBè íBéa ìwna äîäaä,ïBòîL éaøa øæòìà éaøåøézî. ©§¥¨©©¥§§©¦¤§¨¨¥©¦¦§©¦
Âøæòéìà éaøøîBà:åépL Ba õBöçì åéðôlMî íñé÷ íãà ìèBð,÷éìãîe øöçä ïî áaâîe,øöçaM äî ìkL ©¦¡¦¤¤¥¥¨¨¦¨¦¤§¨¨©£¦¨§©¥¦¤¨¥©§¦¤¨©¤¤¨¥

àeä ïëeî.íéîëçåíéøîBà:÷éìãîe åéðôlMî áaâî. ¨©£¨¦§¦§©¥¦¤§¨¨©§¦
Êíénä ïî àGå øôòä ïî àGå íéðáàä ïî àGå íéöòä ïî àG øeàä úà ïéàéöBî ïéà;íéôòøä úà ïéðaìî ïéàå ¥¦¦¤¨¦¨¥¦§¦¨£¨¦§¦¤¨¨§¦©©¦§¥§©§¦¤¨§¨¦

ïäa úBìöì.øîà ãBòåøæòéìà éaø:úéòéáMa úaL áøò äö÷nä ìò íãà ãîBò,øîBàå:ìëBà éðà ïàkî ¦§¨¤§¨©©¦¡¦¤¤¥¨¨©©ª§¤¤¤©¨©§¦¦§¥¦¨£¦¥

.xe`aäëìäå .àîìòá ä÷ìãäì àìà ïéåëî àðî àðå÷úìã çëåî àì àúùäã ,òöîàá ÷éìãîå úçàë ï÷éìãäì êéøöù úåøð éúù éôá äìéúôä éùàø éðù ïúåð
:äãåäé 'øë

dddd.xiipd z` oikzeg oi`e:óøùð åðéàå ,åëåúá ïîùäù æ"ë ùàä éðôá ãîåòå ,ïîù åá ïéðúåðù.giln:âã.mixike xepz oitxeb oi`ïëåúì ìôð íà
:éøéñà ùôð ìëåà éøéùëî éøîàã ïðáøë àéúàå .àåä àðî ï÷úîã ïúåà ïéôøåâ ïéà ,çéèä ïîå øåðú ìù äìåôèî.oiyaknøôòä úàå øôàä úà ïéáéëùî

:øúåî ,óøâ ë"à àìà úåôàì åì øùôà éà íàå .÷ìç äéäéù éãë.oitiwn:äàéøá ïéôé÷î ïéà åîë .åæ ìöà åæ ïéáø÷î.zetylíäéìò áéùåäìå êåøòì
:ïéðáì éîãã íåùî äì øñàå .úåéáçä éúù ïéá øåàäå äøã÷.zrwaa dxcwd z` [oikneq oi`e]:åò÷áúðù íéöò ,úò÷áå .ä÷ñäì àìà íéöò åðúð àìã

.zlcd oke:ä÷ñää ïî õåç ùéîùú ìë ìöà íä íéö÷åî íéöòã ,úò÷áá äúåà ïéëîåñ ïéà.lwna dndad z` mibidpn oi`eäëéìåîë äàøðã íåùî
:÷åùá øåëîì

eeee.eiptlyn:úéáá åéðôìù äîî.eipy ea uevgløîà÷ã ,ìåèéì øúåî éîð øöçä ïî óà øæòéìà éáøìã ,à÷åã åàì åéðôìùîå .åéðéù ïéá õöåçä øùá ìåèéì
:ä÷ñäì àìà íéöò åðúéð àì éøáñã ,àì õåöçì ,ïéà ÷éìãäì åéðôìùî åìéôàã éâéìôã ïðáø íåùî ,åéðôìùî è÷ðã àäå .àåä ïëåî øöçáù äî ìëminkge

.wilcne eiptlyn aabn mixne`õåöçì íñé÷ ìèåð úøîà÷ãå .éîéé÷ éëäì åàì ìåîúàî ,ïááâìå ïùùå÷ì çøåèå ïä ïé÷ã ïéîñ÷å ìéàåäã ,àì øöçä ïî ìáà
õåöçì íñé÷ ìåèéì øúåî ïéàå .íéîëçë äëìäå .éâéìô éúøúáå .ä÷ñäì àìà íéöò åðúéð àìã ,÷éìãäì àìà ìåèé àì åéðôìùî óàã ïì úéà ïðà ,åéðéù åá
è"åéá ïéá åëúçì øúåî äîäá ìëàîì éåàøä øáã ìëù ,äîäá ìëàîì éåàøå çì äéä ë"à àìà ,êëì åðð÷úéå åðëúçé àìå .äîäá ìù ñåáàî àìà åéðéù åá

:éìë ïå÷ú íåùî íäá ïéàå ,úáùá ïéá
ffff.xe`d z` oi`iven oi`:è"åéá äæä ùàä àøåáù ,äëàìîì éîãå ãéìåîã íåùî.xtrd onúøåôçî íå÷îî øåà äàéöåî äúåà ïéøôåçùë ò÷ø÷ ùé

:äìù.mind on `leàéäå úéëåëæá íéòéâîå úøåòð íéàéáîå ,úáäìù äàéöåî úéëåëæäå ãàî íç ùîùäùë äîçá åðúåðå äðáì úéëåëæ éìëá íéî íéðúåð
:úøòåá.mitrx:úåââä ïäá íéñëîù ïòöîàá íéìåìç ñøç éìë.oipaln oi`:øåàá.mitrxd z`÷ñéäá àðî äéì éåùîã íåùî íéùãç íéôòøá à÷åã

:øåàä éãé ìò íé÷æçúîå ïéîñçúî ïäù ,äæe.`"x xn` cer:ãåòå øîà÷ ,éúéøçà øîà øãäå äö÷åî éáâ àìå÷ì úçà àðúã íåùî.dvwend lr mc` cner

`xephxa yexit
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Ba úBìöì øépä úà ïéëúBç ïéàå ñøçä úà ïéøáBL ïéàÅÀÄÆÇÆÆÀÅÀÄÆÇÀÈÄÀ
çéìîהאסכלה על  מליח דג צולים כשהיו  –,(zkzn ly dkay) היו ÈÄÇ

בחומו  הדג יישרף שלא כדי בשמן, טבול  נייר או חרס עליה מניחים

החרס  את לשבור  שאסור ללמד , משנתנו  ובאה הרותח; הברזל של
עושה  שנמצא מליח, דג צליית לצורך  טוב ביום הנייר  את לחתוך  או

טוב. ביום íéøéëåכלי øepz ïéôøBb ïéàå מן לתוכם נפל אם – ÀÅÀÄÇÀÄÇÄ
הוא, כלי תיקון  זה שאף טוב, ביום משם אותו  גורפין אין  הטיח,

ïéLaëî ìáà.וחלק שווה שיהיה כדי  בתנור  האפר  את מיישרים – ÂÈÀÇÀÄ
כן  אם אלא בו לבשל אפשר אי ואם בו. ולבשל  לאפות יהיה ואפשר 

לגרפו  גם מותר  אותו, úBiáç.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))יגרפו ézL ïéôéwî ïéàåÀÅÇÄÄÀÅÈÄ
לזו, זו חרס של חביות שתי מקרבים אין –úà ïäéìò úBtLìÄÀÂÅÆÆ

äøãwä, ביניהן דולקת תהא והאש הקדרה, את החביות על  ליתן  – ÇÀÅÈ
לבניין. דומה שזה úòwaaמשום äøãwä úà ïéëîBñ ïéàå– ÀÅÀÄÆÇÀÅÈÇÇÇÇ

עץ, úìcaבגזר ïëå שלא טוב, ביום בבקעת אותה סומכים אין – ÀÅÇÆÆ
הם. מוקצים אחר שימוש לכל  אבל  להסקה, אלא עצים ïéàåÀÅניתנו 

áBè íBéa ìwna äîäaä úà ïéâéäðî כמוליכה שנראה מפני  – ÇÀÄÄÆÇÀÅÈÇÇÅÀ
בשוק øézî((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).למכור ïBòîL éaøa øæòìà éaøå להנהיג – ÀÇÄÆÀÈÈÅÇÄÄÀÇÄ

טוב. ביום במקל בהמה

i y i n g m e i
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åéðôlMî íñé÷ íãà ìèBð :øîBà øæòéìà éaø המונח מן – ÇÄÁÄÆÆÅÅÈÈÄÈÄÆÀÈÈ
בביתו, åépLלפניו Ba õBöçì שנתקעו האוכל  שיירי את להוציא – ÇÂÄÈ

שיניו , בין  øöçäלו ïî áaâîeמכל אפילו קיסמים ומלקט – ÀÇÅÄÆÈÅ
קדירתו,éìãîe÷החצר , תחת –àeä ïëeî øöçaM äî ìkL ÇÀÄÆÈÇÆÆÈÅÈ

קיסם אדם "נוטל שנקט שמה מפרשים, יש –"eiptlyn דווקא לאו
"משלפניו " נקט ולא ליטול , לו מותר  שבחצר ממה אפילו  אלא הוא,

משלפניו  שאפילו  וסוברים אליעזר רבי  על  החולקים חכמים משום אלא
שיניו . בו  לחצוץ קיסם ליטול  áaâîאסור :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÇÅ

÷éìãîe åéðôlMî:דברים בשני  אליעזר רבי  על  נחלקו חכמים – ÄÆÀÈÈÇÀÄ
ניתנו `. שלא שיניו, בו לחצוץ משלפניו אפילו  קיסם נוטל  אדם שאין 

הם. מוקצים אחר שימוש לכל  אבל להסקה, אלא לצורךa.עצים שאף
החצר מן אבל בביתו, שלפניו ממה לגבב אלא לו  הותר לא הסקה

דעתו  היתה לא שבחצר  הקיסמים את לגבב טורח ויש שהואיל אסור,
מוקצים. והם טוב, יום מערב עליהם

ז ה נ ש מ ר ו א ב

øeàä úà ïéàéöBî ïéà,טוב ביום –íéöòä ïî àG שמשפשפים – ÅÄÄÆÈÄÈÅÄ
אש , מהם ויוצאת בזה זה íéðáàäאותם ïî àGå אבן שטוחנים – ÀÄÈÂÈÄ

אש , מהן  שיוצאת עד øôòäבאבן ïî àGå שכשחופרים הקשה, – ÀÄÆÈÈ
אש , מוציא הוא íénäאותו  ïî àGå מים מלאה זכוכית היינו  – ÀÄÇÇÄ

מביאים  מתחממת וכשהזכוכית השמש, עין כנגד  אותה שמניחים
נדלקת היא בזכוכית נוגעת וכשזו  דדדד,,,,נעורת, טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((עייןעייןעייןעיין

ולא א א א א )))) טוב, ביום האש את ממציא היינו שמוליד, מפני אסור זה כל ;
מצויה. מאש  להדליק אלא טוב ביום ïéðaìîהותר  ïéàå,באש – ÀÅÀÇÀÄ

íéôòøä úà,הגגות את בהם לכסות העשויים –ïäa úBìöì– ÆÈÀÈÄÄÀÈÆ
אותם, מלבנים שאין והטעם חדשים, ברעפים שמדובר  מבואר, בגמרא

כלי. תיקון זה והרי  ליבון, ידי  על מתחזקים שהם øîàלפי  ãBòåÀÈÇ
øæòéìà éaøאליעזר שרבי  ו, במשנה לעיל ששנינו מה על  נוסף – ÇÄÁÄÆÆ

בענין קולא:מקל עוד אמר טוב, ביום וגיבוב íãàקיסם ãîBòÅÈÈ
äö÷nä ìò,לייבשם כדי  וענבים תאנים בו  ששוטחים מקום – ÇÇËÀÆ

úéòéáMa úaL áøò,בה נוהג מעשר  שאין  השמיטה, בשנת – ÆÆÇÈÇÀÄÄ
øçîì ìëBà éðà ïàkî :øîBàå שיהא לו מועילה זו  שהזמנה – ÀÅÄÈÂÄÅÀÈÈ

שנה  לכל  הדין והוא בשבת. הענבים או  התאנים מאותם לאכול  מותר
אלא  שבת, מערב הפירות את מעשר הוא אם כן, לעשות הוא שרשאי

izdw - zex`ean zeipyn
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øçîì.íéîëçåíéøîBà:øîàéå íLøiL ãò:ïàk ãòå ïàkî. §¨¨©£¨¦§¦©¤¦§Ÿ§Ÿ©¦¨§©¨
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‡áBè íBéa äaøà Cøc úBøt ïéìéMî,ìáàúaMa àG;íéìka úBøt íéqëîeóìcä éðtî;écëå ïéé éck ïëå ©¦¦¥¤¤£ª¨§£¨©©¨§©¦¥©¥¦¦§¥©¤¤§¥©¥©¦§©¥
ïîL.ïéðúBðåúaMa óìcä úçz éìk. ¤¤§§¦§¦©©©¤¤©©¨
·úeáL íeMî åéìò ïéáiçL ìk,úeLø íeMî,äåöî íeMî,úaMa–áBè íBéa åéìò ïéáiç.íeMî ïä elàå ¨¤©¨¦¨¨¦§¦§¦¦§¨©©¨©¨¦¨¨§§¥¥¦

úeáL:ïìéàa ïéìBò àG,äîäa éab ìò ïéáëBø àGå,íénä éðt ìò ïéèL àGå,ïéçtèî àGå,ïé÷tñî àGå,àGå §¦¨¦¨§§¦©©¥§¥¨§¨¦©§¥©©¦§§©§¦§§©§¦§

:åì úìòåî äðîæäå ,äðîæä êéøöä.ziriaya zay axràìà .òåáùä éðù øàùáå øùåòîá ïéãä àåäå .äðîæä àìà øñåçî ïéàå äá âäåð øùòî ïéàù
:äëàìî øîâ íãå÷ øùòì ïéìéâø ïéàå äö÷åî íúñ ïä íé÷åîöå úåøâåøâã ,àåä øùåòî åàì äö÷åî íúñã ,è÷ð àúìîã àçøåà.xgnl lhep ip` o`kn

:äøéøá ùéã éëäá éâñå.meyxiy cr:íéîëçë äëìäå .äøéøá ïéàã ,ïîéñá
d`̀̀̀.daex` jxc zexit oiliynêøã êéìùäìå çåøèì åì åøéúä ,íéàáå íéùîùîî íéîùâ äàøå ,ùáéúäì åââ ìò çåèù äàåáú åà úåøéô åì ùéù éî

ïåìçå úåöéçî ó÷åîù ââ ïåâë ïåìç ìáà ,[ââä úø÷úá] äèîì äìòîìî äáåøà ìëã ,äáåøà à÷åãå .àøéúé àçøè àëéìã ,õøàì íéìôåð íäå ââáù äáåøà
:çøèîì ïðáø åøù àì éàä éìåë ,åëéìùäìå ïåìçä ãò åäéáâäì êéøöå ìúåëá.zexitd z` oiqkneãñôä íåùîã ,àåä è"åé êøåöì àìù çøåè ïðéøîà àìå

:ïðáø äéì åøù ïåîî.slc:ââä ïî íéôèåðä íéîùâ.ony icke oii ick oke:óìãä éðôî ïúåà ïéñëî.slcd zgzíàå .úéáä åôðèé àìù íéîä úà ìá÷ì
:òðîð åðéàå äðåùå êôåù éìëä àìîúð

aaaa.eilr oiaiigy lk:úåáù íåùî úáùá åúåùòì íéîëç åøñàù.zeyx meyn e`øáã úåéäì àåä áåø÷å ,äìåãâ äåöî àì ìáà äåöî úö÷ åá ùéù
:íéøôåñ éøáãî øåñéà åá ùéå ,úåùøä.devn meyn e`:úáùá åúåùòì íéîëç åøñàå ,ùîî äåöî åá ùéù åà.eilr oiaiig:è"åéá åúåùòì àìùel`e

`xephxa yexit

נקטה ziriaya",שמשנתנו  zay axr",מעושר אינו  מוקצה שסתם לפי 
הזמנה  תועיל לא כן ואם מלאכה, גמר  קודם לעשר  רגילים שאין

קוב  שהשבת טבל, משום באכילה אסורים שהרי שבת, עת מערב
מותר פירותיה, את מעשרים שאין השמיטה בשנת אבל  למעשרות.

שבת. מערב הזמינם אם בשבת ãòלאכלם :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇ
ïàk ãòå ïàkî :øîàéå íLøiL מן בשבת לאכול רשאי  אינו  – ÆÄÀÙÀÙÇÄÈÀÇÈ

הפירות  מקום את סימן כן אם אלא לייבשם, כדי שהוקצו הפירות
שרבי הוא, המחלוקת שטעם מפרשים, יש בשבת. לאכילה מהם שיקח

אנו  בשבת הפירות מן  כשנוטל  כלומר ברירה, יש  סובר : אליעזר
מערב  הזמינם שנטל הפירות שאותם למפרע הדבר  שהוברר  אומרים

מערב  ולומר לרשום צריך לפיכך  ברירה, אין סוברים: וחכמים שבת.
למחר ". אוכל אני  כאן ועד  "מכאן שבת

i y y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

áBè íBéa äaøà Cøc úBøt ïéìéMî שטוחים פירות לו שיש מי  – ÇÄÄÅÆÆÂËÈÀ
לקלקל הם שעלולים ובאים, ממשמשים גשמים וראה להתייבש , גגו  על 

הארובה  דרך הפירות את טוב ביום להשליך  לו מותר  הפירות, את
דרך אבל יתירה, טירחה שאין  ארובה דרך  ודווקא הבית. לתוך  שבגג

להשליכם  ויכול בכתלים, חלונות ויש כתלים המוקף גג כגון  חלון,
החלון  עד הפירות את להגביה צריך  והוא הואיל  לביתו, חלון דרך 

התירו  לא זה ובכגון יתירה, טירחה זו  הרי  משם, להשליכם כדי 
úaMaחכמים; àG ìáà פירות משילים אין  ארובה דרך  אפילו – ÂÈÇÇÈ
óìcäבשבת. éðtî íéìka úBøt íéqëîe הנוטפים גשמים מי – ÀÇÄÅÇÅÄÄÀÅÇÆÆ

התירו  הפירות, יתקלקלו שלא ממון, הפסד למנוע שכדי הגג; מן
בכלים. טוב ביום לכסותם ïîLחכמים écëå ïéé éck ïëå מכסים – ÀÅÇÅÇÄÀÇÅÆÆ

מבארים  יש  מועט. הפסד  אלא בהם שאין  פי  על  אף הדלף, מפני אותם
שהם  שמן  ובכדי יין בכדי שאפילו להשמיע, באה שמשנתנו  בגמרא,

הדלף, מפני  בכלים לכסותם מותר מקום מכל  לטלטלם, ואסור טבל 
ניטל . שאינו דבר  לצורך  אפילו ניטל óìcäשכלי  úçz éìk ïéðúBðåÀÀÄÀÄÇÇÇÆÆ

úaMa שלא כדי הבית, לתוך  הגג מן הנוטפים המים את לקבל  – ÇÇÈ
ביום  לומר צורך ואין  בשבת, אפילו מותר  זה דבר הבית, יתלכלך 

יש נמנע. ואינו  ושונה שופכו הכלי נתמלא שאם בגמרא, ואמרו טוב.
צלולים, מים כגון  לרחיצה, או  לשתיה הראוי בדלף שדווקא מפרשים,

תחתיו , כלי ליתן  אסור  ראוי , שאינו  בדלף אבל  תחתיו , כלי ליתן  מותר
מהיכנו כלי לבטל זהזהזהזה).).).).שאסור  עלעלעלעל שחולק שחולק שחולק שחולק  שלשלשלשל""""ח ח ח ח  טור טור טור טור  עייןעייןעייןעיין והרמב"ם ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;;

בשבת  לכתחילה רעי של גרף עושים שאין לפי  אחר, מטעם אוסר
כדכדכדכד).).).). כה כה כה כה ,,,, שבת שבת שבת שבת  ((((הלהלהלהל''''

ששנינו ony",מה icke oii ick oke slcd iptn milka zexit miqkne"שהמדובר בארנו,
הרמב"ם  ודעת רש"י , פירוש מתוך  משמע וכן  ברישא. כמו טוב ביום הוא
מוסבה  משנתנו  שבסוף "בשבת" שתיבת מפרש הרא"ש אבל  כרש"י. והר"ן
הפירות  את לכסות מותר  בשבת שאפילו  וכו ', הפירות כיסוי  של ההלכה על  גם

שמן וכדי  יין כדי  וכן  הדלף, מפני  l`pzp").בכלים oaxw" oiir)המאירי ואף
כך. מפרש

ב ה נ ש מ ר ו א ב
åéìò ïéáiçL ìk,חכמים שאסרוהו דבר כל  כלומר –íeMî ÈÆÇÈÄÈÈÄ

úeáL השביעי "וביום מצוות לקיים כדי  –"zeayz;;;; יב יב יב יב כגכגכגכג,,,, ((((שמותשמותשמותשמות À
כא כא כא כא );););); úeLøלדלדלדלד,,,, íeMî בו שיש  פי על  אף רשות, שעשייתו  דבר  – ÄÀ

שבות; משום חכמים אסרוהו  מקום ומכל מצווה, äåöîקצת íeMîÄÄÀÈ
שבות; משום חכמים ואסרוהו  ממש, מצווה בו שיש דבר –lkדבר

עליו שחייבין  אלו שבות לעשותו úaMaמסוגי  חכמים שאסרוהו – ÇÇÈ
áBèבשבת, íBéa åéìò ïéáiç לעשותו אסור  טוב ביום אף – ÇÈÄÈÈÀ

סופרים. úeáLמדברי íeMî ïä elàå ביום האסורים דברים – ÀÅÅÄÀ
מצווה: של  צד  כל בעשייתם ואין שבות, משום ïéìBòטוב àGÄ

ïìéàa,הענפים מן או  העלים מן  יתלוש  שמא גזירה –ïéáëBø àGå ÈÄÈÀÀÄ
äîäa éab ìò,להנהיגה זמורה יחתוך  שמא גזירה –ïéèL àGå ÇÇÅÀÅÈÀÈÄ
íénä éðt ìò,שיט כלי  יעשה שמא גזירה –ïéçtèî àGå– ÇÀÅÇÇÄÀÀÇÀÄ

כף, אל כף בידיים מכים ïé÷tñîאין  àGåהיד בכף מכים אין  – ÀÀÇÀÄ
הירך, ïéãwøîעל àGå שחוששים משום אסורים, אלו  דברים שלשה – ÀÀÇÀÄ

שיר . כלי יתקן  úeLøשמא íeMî ïä elàå שעשייתם דברים – ÀÅÅÄÀ
מצווה: קצת בהם שיש אף ïéðcרשות, àG, בדין יושבים אין  – ÈÄ

ïéLc÷î àGå,אשה קידושי –ïéîaéî àGå ,ïéöìBç àGå– ÀÀÇÀÄÀÀÄÀÀÇÀÄ
לייבמה בעלה אחי על מצווה בנים, בלא בעלה שמת ((((דברים דברים דברים דברים אשה

ה ה ה ה ),),),), בוכהכהכהכה,,,, נאמר  מייבמה, אינו  ט ט ט ט ):):):):ואם שם שם שם שם ,,,, אליו ((((שםשםשםשם יבמתו  "ונגשה

הזקנים בשבת dvlgeלעיני לא מייבמין ולא חולצין ואין  נעלו "...;
אמנם  בהם יש אלו דברים שארבעה מבואר , בגמרא טוב. ביום ולא

נקטה  רשות, אלא אינם ולפעמים הואיל אלא ממש, מצווה משום
zeyx",המשנה meyn od el`e",רשות לפעמים היא בדין ישיבה שכן

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéãwøî.úeLø íeMî ïä elàå:ïéðc àG,ïéLc÷î àGå,ïéöìBç àGå,ïéîaéî àGå.äåöî íeMî ïä elàå:àG §©§¦§¥¥¦§¨¦§§©§¦§§¦§§©§¦§¥¥¦¦§¨
ïéLéc÷î,ïéëéøòî àGå,ïéîéøçî àGå,øNòîe äîeøz ïéäéaâî àGå.íBéa elà ìkeøîà áBè,úaMa øîçå ì÷. ©§¦¦§©£¦¦§©£¦¦§©§¦¦§¨©£¥¨¥§¨§©¨Ÿ¤©©¨

ãáìa Lôð ìëà àlà úaMì áBè íBé ïéa ïéà. ¥¥©©¨¤¨Ÿ¤¤¤¦§©
‚íéìòaä éìâøk íéìkäå äîäaä.øñBnääòBøì Bà Bðáì Bzîäa–éìâøk elà éøäíéìòaä.ïéãçéîä íéìk ©§¥¨§©¥¦§©§¥©§¨¦©¥§¤§¦§¨¤£¥¥§©§¥©§¨¦¥¦©§ª¨¦

úéaaL ïéçàä ïî ãçàì–åéìâøk elà éøä;ïéãçéî ïéàLå–ïéëìBäL íB÷îk elà éøä. §¤¨¦¨©¦¤©©¦£¥¥§©§¨§¤¥§ª¨¦£¥¥¦§¤§¦

.zeay meyn od:äåöî íåù ïúééùòá ïéàå ïäî úåáùì íéîëç åéìò åìéèäù.oli`a oiler `l:ùåìúé àîù äøéæâ.dnda iab lr oiakex `leäøéæâ
:äâéäðäì äøåîæ êåúçé àîù.mind ipt lr oihy `le:ïéèééù ìù úéáç äùòé àîù äøéæâ.oigthn `le:óë ìò óë.oiwtqn `le:êøé ìò óë`le

.oicwxn:øéù éìë ï÷úé àîù äøéæâ åäìåëå .ìâøá.zeyx meyn od el`e:úåùø éðäì éø÷ ïäéáâì ,äøåîâ äåöî ååä àôéñã êðäã íåùî.oipc `lïéðîæå .ïéã
:ïåãì åéìò ìèåî ïéàù ,åðîî ìåãâ øéòá ùéù ïåâë úåùø éåäã.oiycwn `leäùà äéì úéàã ïåâë ,úåùø àìà äøåîâ äåöî éåä àìã ïéðîæå .äùà éùåã÷

:íéðáå.oinain `le oivleg `leáåúëé àîù äøéæâ åäìåëã àîòèå .íáéì ìåãâá äåöîã ,úåùø éåä åðîî ìåãâä åéçà ùéù ïîæá éîð:.oikixrn `leêøò
:ïéëøò úùøôá áåúëù åîë íéðùä éôë ïúåðå .éìò éðåìô.oinixgn `leåîãã íåùî ïðáø åäðéøñà åäìåëå .úéáä ÷ãáì íéîøç íúñå .íøç åæ äîäá éøä

:ùã÷ä úåùøì åúåùøî àéöåîù øëîîå ç÷îì.zexyrne zenexz oidiabn `leàåäù ïäëã è"åé úçîù íåùîã éæçîã íåéá åá ïäëì íðúéì éãë åìéôàå
ïðéùéøôî äìç äðéî éùåøôàì äñéò ïåâë àðãéàä éìéáèã úåøéô ìáà ,ìåîúàî éìéáèã úåøéô éìéî éðäå .ï÷úî ì"äã ,øåñà ä"ôà ,ïùéøôî àåä ïäì êéøö

:ïäëì ïðéáäéå è"åéá äì.cala ytp lke` `l` zayl h"ei oia oi`øôñ úà àìå áìåìä úà àìå ïè÷ä úà àì ïéàéöåî ïéà éøîàã ù"áë àîúñ êä
àìù éîð äøúåä ùôð ìëåà êøåöì äàöåä äøúåäù êåúî éøîàã ä"áë ì"éé÷ ïðà ìáà .ùôð ìëåà êøåöì àìà äàöåä äøúåä àìã ,íéáøä úåùøì äøåúä

:øúåî è"åéáå øåñà úáùáã ,ïé÷øéô ùéøã äáåøà êøã úåøéô ïéìéùî éîð àëéàå .êøåöì
bbbb.milrad ilbxk:êìéì íéìåëé äéìòáù íå÷îá àìà è"åéá äëéìåäì ìåëé íãà ïéà.milrad ilbxk el` ixd drexl e`,íéòåø éðù øéòá ùéùë ïéúéðúî

éðá ìë ,ãçà äòåø àìà øéòá ïéàùë ìáà .íåé ãåòáî äòåøä ìöà äðéà íà íéìòáä éìâøë ïä éøä êëìä ,íéìòá úòã äì àéåä åäééðéî éäì ïðéòãé àìã
:äòåøä éìâøë äì àéåäå ,åúúéáù úééð÷áå åúåùøá ïúîäá ïéãéîòî øéòä.micgein opi`ye:ïìåëì àìà ,ïäî ãçàì.oikledy mewnk el` ixdíå÷îì

åìéôà íåøãì äëéìåäìî íãé ìò áëòî àåä ,åáøéò àì øàùäå ïåôöì íéôìà óåñì ïäî ãçà áøéò íà ìáà .íéìëä úà êéìåäì øúåî êìéì ïéìåëé ïìåëù

`xephxa yexit

אשה  וקידושי  לדון , עליו  מוטל שאין  ממנו , גדול דיין  בעיר שיש כגון
ובחליצה, ביבום וכן  ובנים, אשה לו שיש אדם כגון רשות, לפעמים הם

מצווה  שכן  רשות, אלא אצלו  זה אין ממנו, הגדול  אח לו  שיש  בזמן 
בשבת  הם אסורים ממש , מצווה בגדר  כשהם אף ברם, לייבם. בגדול 

בגמרא: מבואר  אלו דברים ארבעה של  איסורם וטעם טוב. וביום
aezki `ny dxifbושטר לקידושין, אירוסין  ושטר לדינין , דין  (פסק

ליבמה וכתובה לחולצת, äåöî).רש רש רש רש """"ייייחליצה íeMî ïä elàåÀÅÅÄÄÀÈ
שבות: משום האסורים מצווה דברי –ïéLéc÷î àGדבר שום – ÇÀÄÄ

ïéëéøòîלהקדש, àGå ולתת עלי ", פלוני  "ערך  לומר איש, ערך – ÀÇÂÄÄ
בתורה כמפורט להקדש, ערכו א א א א ----ח ח ח ח ),),),),דמי  כז כז כז כז ,,,, ïéîéøçî((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  àGåÀÇÂÄÄ

חרם" זו  בהמה "הרי לומר: כגון  להקדש, חרם כח כח כח כח ;;;;– כז כז כז כז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

ידידידיד),),),), יחיחיחיח,,,, הביתבמדבר במדבר במדבר במדבר  לבדק הקדש חרמים סוברים:((((רש רש רש רש """"יייי))))וסתם ויש  ,

א א א א ))))לכהנים וווו,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם וווו;;;; ח ח ח ח ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין משנה משנה משנה משנה  מבואר((((עייןעייןעייןעיין בגמרא ;
למקח  שדומים משום טוב ביום חכמים אסרום אלו  דברים ששלשה

הקדש; לרשות מרשותו  שמוציא äîeøzוממכר, ïéäéaâî àGåÀÇÀÄÄÀÈ
øNòîe שמתקן מפני טוב, ביום ומעשרות תרומות מפרישין  אין  – ÇÂÅ

טוב, ביום הנלושה מעיסה חלה להפריש ברם, לאכילה. הפירות את

ו). א, לעיל  (עיין  eøîàמותר  áBè íBéa elà ìkשכל כלומר – ÈÅÀÈÀ
טוב, יום לענין  המדרש בבית נישנו  úaMaאלו øîçå ì÷ שאסורים – ÇÈÙÆÇÇÈ

ברישא: ששנינו ומה שבות. משום zaya,הם ...eilr oiaiigy lk"
,"aeh meia eilr oiaiig במשנתנו הוזכרו שלא אחרים עניינים היינו 

טובטובטובטוב")")")") יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  úaMì.((((עייןעייןעייןעיין áBè íBé ïéa ïéà טוב שביום – ÅÅÇÇÈ
בשבת, שאסור מה לכתחילה ãáìaמותר Lôð ìëà àlàשנאמר – ÆÈÙÆÆÆÄÀÇ

טז טז טז טז ):):):): יב יב יב יב ,,,, לכם",((((שמותשמותשמותשמות יעשה לבדו הוא נפש לכל  יאכל  אשר "אך 
נפש, אוכל לצורך  שהיא מלאכה לעשות מותר טוב שביום ומכאן

שמאי, בית לדעת היא שמשנתנו  מבואר, בגמרא אסור . בשבת ואילו 
והבערה  הוצאה שהותרה שמתוך  הסוברים, הלל  כבית היא ההלכה אבל 

מצווה  צורך בה שיש כגון  לצורך, שלא גם הותרה נפש אוכל  לצורך
בתחילת  שנינו  וכן ה), ב, ה; א, לעיל  (עיין  לאדם הנאה איזו  צורך או

בשבת". לא אבל טוב ביום ארובה דרך פירות "משילין  פרקנו :

y c e w z a y
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חוץ  טוב ביום לצאת לאדם ואסור  בשבת, כמו  טוב ביום נוהג תחומים איסור

חוץ  טוב ביום לילך  צריך הוא ואם שביתתו; שם שקנה ממקום אמה לאלפיים

מסויים  במקום שמניח היינו תחומים", "עירוב טוב יום בערב עושה הריהו  לתחום,

בשעת  שביתה שם קונה הוא כך ידי  ועל  סעודות, שתי  מזון בסופו או  תחומו  בתוך

רוח  לכל  אמה אלפיים מקום מאותו טוב ביום לילך  לו ומותר טוב, יום כניסת

,(oiaexir zkqnl epzgizt oiir) באיסור דנות מסכתנו סוף עד  שלפנינו המשניות

למקום  אלא אדם של  חפציו  מוליכים שאין  ללמד, באות והן  טוב, ביום תחומים

הרמב"ם: כותב וכן בשבת. כמו  ללכת, מותרים oinegzשבעליהם iaexir axrnd"
dn` miitl` jeza `l` oze` oikilen oi`e ,edenk eizexite eilke eznda ixd ,aeh meil

eaexir mewnn gex lkl.(ט ה, טוב יום (הל'

íéìòaä éìâøk íéìkäå äîäaä להוליכם רשאי אדם שאין – ÇÀÅÈÀÇÅÄÀÇÀÅÇÀÈÄ
ללכת. מותרים שבעליהם התחום סוף עד אלא טוב øñBnäÇÅביום

äòBøì Bà Bðáì Bzîäa,טוב ביום –íéìòaä éìâøk elà éøä ÀÆÀÄÀÈÆÂÅÅÀÇÀÅÇÀÈÄ
או  והבן עירבו , לא הבעלים אם כגון  הרועה, או הבן  כרגלי  ולא –
לו  שמותר  ונמצא אלפיים, לסוף העיר של מזרח לצד  עירב הרועה

אסור מקום מכל לעיר , מחוץ אמה אלפים ארבעת צד באותו ללכת
שהוא  בלבד , אמה אלפיים עד  אלא מזרח לצד הבהמה את להוליך  לו 
בכגון  במשנתנו  שמדובר  מבואר, בגמרא הבהמה. בעל של  תחומו 

בהמתו  את ימסור  מהם למי  ידוע ואין יותר , או רועים שני בעיר  שיש 
אלא  בעיר  אין  אם אבל  הבעלים. כרגלי  היא הרי  הלכך טוב, ביום

כרגלי היא הרי טוב, ביום אלא לו  מסרה שלא פי  על  אף אחד , רועה
שביתתו , ובקניית ברשותו בהמתם מעמידים העיר  בני כל  שהרי הרועה,

טוב ביום לו  למסרה טוב יום מערב היתה דעתו גם ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;ובוודאי 

אחרות אחרות אחרות אחרות )))) בדרכים בדרכים בדרכים בדרכים  שמפרשים שמפרשים שמפרשים שמפרשים  והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם  הר הר הר הר """"ןןןן ועייןועייןועייןועיין íéìkÅÄ.ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;
úéaaL ïéçàä ïî ãçàì ïéãçéîä,בגדים כגון –elà éøä ÇÀËÈÄÀÆÈÄÈÇÄÆÇÇÄÂÅÅ

åéìâøk אלא בהם ללכת לו  אסור אותם, לובש אחר  אח ואם – ÀÇÀÈ
ללכת. רשאי  הבגדים בעל שאחיו ïéãçéîלמקום ïéàLå וכלים – ÀÆÅÀËÈÄ

האחים, כל של הם אלא אחד, לאח מיוחדים íB÷îkשאינם elà éøäÂÅÅÄÀ
ïéëìBäL למקום אלא הכלים את להוליך רשאי  מהם אחד אין – ÆÀÄ

צפון  לצד מהם אחד עירב אם אבל לשם. לילך  מותרים האחים שכל 

מלהוליכם  ידם על  מעכב הריהו  ערבו , לא והשאר אמה, אלפיים לסוף
מלהוליכם  ידו על  מעכבים והם חלקו, מפני אחת, פסיעה אפילו לדרום

בהן  מותרים שהם אמה אלפיים אלא צפון .((((רש רש רש רש """"יייי))))לצד 
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„áBè íBé áøòî Bøáçî éìk ìàBMä–ìàBMä éìâøk;áBè íBéa–ìéàLnä éìâøk.dzøáçî äìàML äMàä ©¥§¦¥£¥¥¤¤§©§¥©¥§§©§¥©©§¦¨¦¨¤¨£¨¥£¥§¨
dúqòì çìîe íéîe ïéìáz–ïäézL éìâøk elà éøä.äãeäé éaøíéna øèBt,Lnî ïäa ïéàL éðtî. ©§¦©¦¤©§¦¨¨£¥¥§©§¥§¥¤©¦§¨¥©©¦¦§¥¤¥¨¤©¨

öì äëéìåäìî åãé ìò ïéáëòî ïäå ,å÷ìç éðôî úçà äòéñô:ïäá ïéøúåî ïäù äîà íéôìà àìà ,ïåô
cccc.l`eyd ilbxkåàìã è"åéá àìà ìàåùä ãéì àá àì åìéôàå .äúéáù äðå÷ íåéä úñéðë àåäù úåùîùä ïéáã ,úåùîùä ïéá åìöà åúúéáù äð÷ éøäù

åìéôàå .åéìòá ìöà äúéáù äð÷ù éôì ,ìéàùîä éìâøë ïä éøä ,äëéùçùî è"åéá åìàù íàå .ìàåù ìù åéìâøë åìà éøä ,úåùîùä ïéáá ïéîéé÷ äéúåùøá
:è"åé ìëá ìéàùäì ìéâø äéä.oilaz dzxagn dl`yy dy`d:äúøã÷ì.glne mine:äúñéòì.el` ixd:äñéòäå äøã÷ä.odizy ilbxkïéëéìåî ïéà

:ïäéìòá ìöà äúéáù çìîäå íéîä åà ïéìáúä åð÷ ,äìàù áåè íåéáã ïåéëã .êìéì úåìåëé ïäéúùù íå÷îá àìà ïúåà.ynn mda oi`yàì úåøëéð ïéà
çìîá äùåìðù äñéòá éøééîã ,äãåäé éáø âéìô àì çìîáå .ïúëìåä úåáëòî ïéà êëìéä ,äá íéøëð íéîä ïéàå äáò ìéùáúäù ïåâë .äñéòá àìå äøã÷á

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ùîî äá ùéå úøëð àéäù ,äáòå äñâ àéäù

`xephxa yexit
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áBè íBé áøòî Bøáçî éìk ìàBMä בא שלא פי על אף – ÇÅÀÄÅÂÅÅÆÆ
טוב ביום אלא השואל לידי ed`,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))הכלי  ixdìàBMä éìâøkÀÇÀÅÇÅ

לפי ללכת, רשאי  שהשואל למקום טוב ביום אותו  שמוליכים –

כלי. אותו על  גם שביתתו  השואל  קנה החג áBèשבכניסת íBéa– À
הוא הרי טוב, ביום מחברו כלי  השואל ìéàLnäאבל  éìâøk– ÀÇÀÅÇÇÀÄ

היה  שאפילו  מבואר, בגמרא בעליו . אצל שביתה הכלי  שקנה לפי
אם  מקום מכל טוב, יום בכל זה כלי  מחברו  לשאול השואל רגיל 

ולא  שהואיל  הבעלים, כרגלי הריהו טוב, ביום אלא לשאול  בא לא
מאחר, שאל הסתם שמן  הבעלים חשבו טוב, יום מערב לשאול בא

ברשותו. העמידוהו  dzøáçîולא äìàML äMàä,טוב ביום – ÈÄÈÆÈÂÈÅÂÅÀÈ
ïéìáz,לקדירתה –elà éøä ,dúqòì çìîe íéîe הקדרה – ÇÀÄÇÄÆÇÀÄÈÈÂÅÅ

ïäézLוהעיסה, éìâøkששתי למקום אלא אותן  מוליכין ואין  – ÀÇÀÅÀÅÆ
בעיסה. או  בתבשיל חלק לשתיהן  שיש  לפי  לילך , מותרות הנשים

íéna øèBt äãeäé éaø,שהשאילום המים על  הבעלים שם שאין – ÇÄÀÈÅÇÇÄ
Lnî ïäa ïéàL éðtîבתבש וכן  בעיסה, כלל ניכרים שאינם יל– ÄÀÅÆÅÈÆÇÈ

התבשיל או העיסה הולכת את מעכבים המים אין הלכך סמיך, שהוא
לא  במלח ברם, ללכת. מותרת התבשיל  או  העיסה שבעלת למקום

ממש. בו  ויש ניכר שהוא עבה במלח כאן שמדובר יהודה, רבי  נחלק
.dcedi iaxk dkld oi`e
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ïéãwøî.úeLø íeMî ïä elàå:ïéðc àG,ïéLc÷î àGå,ïéöìBç àGå,ïéîaéî àGå.äåöî íeMî ïä elàå:àG §©§¦§¥¥¦§¨¦§§©§¦§§¦§§©§¦§¥¥¦¦§¨
ïéLéc÷î,ïéëéøòî àGå,ïéîéøçî àGå,øNòîe äîeøz ïéäéaâî àGå.íBéa elà ìkeøîà áBè,úaMa øîçå ì÷. ©§¦¦§©£¦¦§©£¦¦§©§¦¦§¨©£¥¨¥§¨§©¨Ÿ¤©©¨

ãáìa Lôð ìëà àlà úaMì áBè íBé ïéa ïéà. ¥¥©©¨¤¨Ÿ¤¤¤¦§©
‚íéìòaä éìâøk íéìkäå äîäaä.øñBnääòBøì Bà Bðáì Bzîäa–éìâøk elà éøäíéìòaä.ïéãçéîä íéìk ©§¥¨§©¥¦§©§¥©§¨¦©¥§¤§¦§¨¤£¥¥§©§¥©§¨¦¥¦©§ª¨¦

úéaaL ïéçàä ïî ãçàì–åéìâøk elà éøä;ïéãçéî ïéàLå–ïéëìBäL íB÷îk elà éøä. §¤¨¦¨©¦¤©©¦£¥¥§©§¨§¤¥§ª¨¦£¥¥¦§¤§¦

.zeay meyn od:äåöî íåù ïúééùòá ïéàå ïäî úåáùì íéîëç åéìò åìéèäù.oli`a oiler `l:ùåìúé àîù äøéæâ.dnda iab lr oiakex `leäøéæâ
:äâéäðäì äøåîæ êåúçé àîù.mind ipt lr oihy `le:ïéèééù ìù úéáç äùòé àîù äøéæâ.oigthn `le:óë ìò óë.oiwtqn `le:êøé ìò óë`le

.oicwxn:øéù éìë ï÷úé àîù äøéæâ åäìåëå .ìâøá.zeyx meyn od el`e:úåùø éðäì éø÷ ïäéáâì ,äøåîâ äåöî ååä àôéñã êðäã íåùî.oipc `lïéðîæå .ïéã
:ïåãì åéìò ìèåî ïéàù ,åðîî ìåãâ øéòá ùéù ïåâë úåùø éåäã.oiycwn `leäùà äéì úéàã ïåâë ,úåùø àìà äøåîâ äåöî éåä àìã ïéðîæå .äùà éùåã÷

:íéðáå.oinain `le oivleg `leáåúëé àîù äøéæâ åäìåëã àîòèå .íáéì ìåãâá äåöîã ,úåùø éåä åðîî ìåãâä åéçà ùéù ïîæá éîð:.oikixrn `leêøò
:ïéëøò úùøôá áåúëù åîë íéðùä éôë ïúåðå .éìò éðåìô.oinixgn `leåîãã íåùî ïðáø åäðéøñà åäìåëå .úéáä ÷ãáì íéîøç íúñå .íøç åæ äîäá éøä

:ùã÷ä úåùøì åúåùøî àéöåîù øëîîå ç÷îì.zexyrne zenexz oidiabn `leàåäù ïäëã è"åé úçîù íåùîã éæçîã íåéá åá ïäëì íðúéì éãë åìéôàå
ïðéùéøôî äìç äðéî éùåøôàì äñéò ïåâë àðãéàä éìéáèã úåøéô ìáà ,ìåîúàî éìéáèã úåøéô éìéî éðäå .ï÷úî ì"äã ,øåñà ä"ôà ,ïùéøôî àåä ïäì êéøö

:ïäëì ïðéáäéå è"åéá äì.cala ytp lke` `l` zayl h"ei oia oi`øôñ úà àìå áìåìä úà àìå ïè÷ä úà àì ïéàéöåî ïéà éøîàã ù"áë àîúñ êä
àìù éîð äøúåä ùôð ìëåà êøåöì äàöåä äøúåäù êåúî éøîàã ä"áë ì"éé÷ ïðà ìáà .ùôð ìëåà êøåöì àìà äàöåä äøúåä àìã ,íéáøä úåùøì äøåúä

:øúåî è"åéáå øåñà úáùáã ,ïé÷øéô ùéøã äáåøà êøã úåøéô ïéìéùî éîð àëéàå .êøåöì
bbbb.milrad ilbxk:êìéì íéìåëé äéìòáù íå÷îá àìà è"åéá äëéìåäì ìåëé íãà ïéà.milrad ilbxk el` ixd drexl e`,íéòåø éðù øéòá ùéùë ïéúéðúî

éðá ìë ,ãçà äòåø àìà øéòá ïéàùë ìáà .íåé ãåòáî äòåøä ìöà äðéà íà íéìòáä éìâøë ïä éøä êëìä ,íéìòá úòã äì àéåä åäééðéî éäì ïðéòãé àìã
:äòåøä éìâøë äì àéåäå ,åúúéáù úééð÷áå åúåùøá ïúîäá ïéãéîòî øéòä.micgein opi`ye:ïìåëì àìà ,ïäî ãçàì.oikledy mewnk el` ixdíå÷îì

åìéôà íåøãì äëéìåäìî íãé ìò áëòî àåä ,åáøéò àì øàùäå ïåôöì íéôìà óåñì ïäî ãçà áøéò íà ìáà .íéìëä úà êéìåäì øúåî êìéì ïéìåëé ïìåëù
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אשה  וקידושי  לדון , עליו  מוטל שאין  ממנו , גדול דיין  בעיר שיש כגון
ובחליצה, ביבום וכן  ובנים, אשה לו שיש אדם כגון רשות, לפעמים הם

מצווה  שכן  רשות, אלא אצלו  זה אין ממנו, הגדול  אח לו  שיש  בזמן 
בשבת  הם אסורים ממש , מצווה בגדר  כשהם אף ברם, לייבם. בגדול 

בגמרא: מבואר  אלו דברים ארבעה של  איסורם וטעם טוב. וביום
aezki `ny dxifbושטר לקידושין, אירוסין  ושטר לדינין , דין  (פסק

ליבמה וכתובה לחולצת, äåöî).רש רש רש רש """"ייייחליצה íeMî ïä elàåÀÅÅÄÄÀÈ
שבות: משום האסורים מצווה דברי –ïéLéc÷î àGדבר שום – ÇÀÄÄ

ïéëéøòîלהקדש, àGå ולתת עלי ", פלוני  "ערך  לומר איש, ערך – ÀÇÂÄÄ
בתורה כמפורט להקדש, ערכו א א א א ----ח ח ח ח ),),),),דמי  כז כז כז כז ,,,, ïéîéøçî((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  àGåÀÇÂÄÄ

חרם" זו  בהמה "הרי לומר: כגון  להקדש, חרם כח כח כח כח ;;;;– כז כז כז כז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

ידידידיד),),),), יחיחיחיח,,,, הביתבמדבר במדבר במדבר במדבר  לבדק הקדש חרמים סוברים:((((רש רש רש רש """"יייי))))וסתם ויש  ,

א א א א ))))לכהנים וווו,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם וווו;;;; ח ח ח ח ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין משנה משנה משנה משנה  מבואר((((עייןעייןעייןעיין בגמרא ;
למקח  שדומים משום טוב ביום חכמים אסרום אלו  דברים ששלשה

הקדש; לרשות מרשותו  שמוציא äîeøzוממכר, ïéäéaâî àGåÀÇÀÄÄÀÈ
øNòîe שמתקן מפני טוב, ביום ומעשרות תרומות מפרישין  אין  – ÇÂÅ

טוב, ביום הנלושה מעיסה חלה להפריש ברם, לאכילה. הפירות את

ו). א, לעיל  (עיין  eøîàמותר  áBè íBéa elà ìkשכל כלומר – ÈÅÀÈÀ
טוב, יום לענין  המדרש בבית נישנו  úaMaאלו øîçå ì÷ שאסורים – ÇÈÙÆÇÇÈ

ברישא: ששנינו ומה שבות. משום zaya,הם ...eilr oiaiigy lk"
,"aeh meia eilr oiaiig במשנתנו הוזכרו שלא אחרים עניינים היינו 

טובטובטובטוב")")")") יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  úaMì.((((עייןעייןעייןעיין áBè íBé ïéa ïéà טוב שביום – ÅÅÇÇÈ
בשבת, שאסור מה לכתחילה ãáìaמותר Lôð ìëà àlàשנאמר – ÆÈÙÆÆÆÄÀÇ

טז טז טז טז ):):):): יב יב יב יב ,,,, לכם",((((שמותשמותשמותשמות יעשה לבדו הוא נפש לכל  יאכל  אשר "אך 
נפש, אוכל לצורך  שהיא מלאכה לעשות מותר טוב שביום ומכאן

שמאי, בית לדעת היא שמשנתנו  מבואר, בגמרא אסור . בשבת ואילו 
והבערה  הוצאה שהותרה שמתוך  הסוברים, הלל  כבית היא ההלכה אבל 

מצווה  צורך בה שיש כגון  לצורך, שלא גם הותרה נפש אוכל  לצורך
בתחילת  שנינו  וכן ה), ב, ה; א, לעיל  (עיין  לאדם הנאה איזו  צורך או

בשבת". לא אבל טוב ביום ארובה דרך פירות "משילין  פרקנו :

y c e w z a y
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חוץ  טוב ביום לצאת לאדם ואסור  בשבת, כמו  טוב ביום נוהג תחומים איסור

חוץ  טוב ביום לילך  צריך הוא ואם שביתתו; שם שקנה ממקום אמה לאלפיים

מסויים  במקום שמניח היינו תחומים", "עירוב טוב יום בערב עושה הריהו  לתחום,

בשעת  שביתה שם קונה הוא כך ידי  ועל  סעודות, שתי  מזון בסופו או  תחומו  בתוך

רוח  לכל  אמה אלפיים מקום מאותו טוב ביום לילך  לו ומותר טוב, יום כניסת

,(oiaexir zkqnl epzgizt oiir) באיסור דנות מסכתנו סוף עד  שלפנינו המשניות

למקום  אלא אדם של  חפציו  מוליכים שאין  ללמד, באות והן  טוב, ביום תחומים

הרמב"ם: כותב וכן בשבת. כמו  ללכת, מותרים oinegzשבעליהם iaexir axrnd"
dn` miitl` jeza `l` oze` oikilen oi`e ,edenk eizexite eilke eznda ixd ,aeh meil

eaexir mewnn gex lkl.(ט ה, טוב יום (הל'

íéìòaä éìâøk íéìkäå äîäaä להוליכם רשאי אדם שאין – ÇÀÅÈÀÇÅÄÀÇÀÅÇÀÈÄ
ללכת. מותרים שבעליהם התחום סוף עד אלא טוב øñBnäÇÅביום

äòBøì Bà Bðáì Bzîäa,טוב ביום –íéìòaä éìâøk elà éøä ÀÆÀÄÀÈÆÂÅÅÀÇÀÅÇÀÈÄ
או  והבן עירבו , לא הבעלים אם כגון  הרועה, או הבן  כרגלי  ולא –
לו  שמותר  ונמצא אלפיים, לסוף העיר של מזרח לצד  עירב הרועה

אסור מקום מכל לעיר , מחוץ אמה אלפים ארבעת צד באותו ללכת
שהוא  בלבד , אמה אלפיים עד  אלא מזרח לצד הבהמה את להוליך  לו 
בכגון  במשנתנו  שמדובר  מבואר, בגמרא הבהמה. בעל של  תחומו 

בהמתו  את ימסור  מהם למי  ידוע ואין יותר , או רועים שני בעיר  שיש 
אלא  בעיר  אין  אם אבל  הבעלים. כרגלי  היא הרי  הלכך טוב, ביום

כרגלי היא הרי טוב, ביום אלא לו  מסרה שלא פי  על  אף אחד , רועה
שביתתו , ובקניית ברשותו בהמתם מעמידים העיר  בני כל  שהרי הרועה,

טוב ביום לו  למסרה טוב יום מערב היתה דעתו גם ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;ובוודאי 

אחרות אחרות אחרות אחרות )))) בדרכים בדרכים בדרכים בדרכים  שמפרשים שמפרשים שמפרשים שמפרשים  והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם  הר הר הר הר """"ןןןן ועייןועייןועייןועיין íéìkÅÄ.ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;
úéaaL ïéçàä ïî ãçàì ïéãçéîä,בגדים כגון –elà éøä ÇÀËÈÄÀÆÈÄÈÇÄÆÇÇÄÂÅÅ

åéìâøk אלא בהם ללכת לו  אסור אותם, לובש אחר  אח ואם – ÀÇÀÈ
ללכת. רשאי  הבגדים בעל שאחיו ïéãçéîלמקום ïéàLå וכלים – ÀÆÅÀËÈÄ

האחים, כל של הם אלא אחד, לאח מיוחדים íB÷îkשאינם elà éøäÂÅÅÄÀ
ïéëìBäL למקום אלא הכלים את להוליך רשאי  מהם אחד אין – ÆÀÄ

צפון  לצד מהם אחד עירב אם אבל לשם. לילך  מותרים האחים שכל 

מלהוליכם  ידם על  מעכב הריהו  ערבו , לא והשאר אמה, אלפיים לסוף
מלהוליכם  ידו על  מעכבים והם חלקו, מפני אחת, פסיעה אפילו לדרום

בהן  מותרים שהם אמה אלפיים אלא צפון .((((רש רש רש רש """"יייי))))לצד 
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„áBè íBé áøòî Bøáçî éìk ìàBMä–ìàBMä éìâøk;áBè íBéa–ìéàLnä éìâøk.dzøáçî äìàML äMàä ©¥§¦¥£¥¥¤¤§©§¥©¥§§©§¥©©§¦¨¦¨¤¨£¨¥£¥§¨
dúqòì çìîe íéîe ïéìáz–ïäézL éìâøk elà éøä.äãeäé éaøíéna øèBt,Lnî ïäa ïéàL éðtî. ©§¦©¦¤©§¦¨¨£¥¥§©§¥§¥¤©¦§¨¥©©¦¦§¥¤¥¨¤©¨

öì äëéìåäìî åãé ìò ïéáëòî ïäå ,å÷ìç éðôî úçà äòéñô:ïäá ïéøúåî ïäù äîà íéôìà àìà ,ïåô
cccc.l`eyd ilbxkåàìã è"åéá àìà ìàåùä ãéì àá àì åìéôàå .äúéáù äðå÷ íåéä úñéðë àåäù úåùîùä ïéáã ,úåùîùä ïéá åìöà åúúéáù äð÷ éøäù

åìéôàå .åéìòá ìöà äúéáù äð÷ù éôì ,ìéàùîä éìâøë ïä éøä ,äëéùçùî è"åéá åìàù íàå .ìàåù ìù åéìâøë åìà éøä ,úåùîùä ïéáá ïéîéé÷ äéúåùøá
:è"åé ìëá ìéàùäì ìéâø äéä.oilaz dzxagn dl`yy dy`d:äúøã÷ì.glne mine:äúñéòì.el` ixd:äñéòäå äøã÷ä.odizy ilbxkïéëéìåî ïéà

:ïäéìòá ìöà äúéáù çìîäå íéîä åà ïéìáúä åð÷ ,äìàù áåè íåéáã ïåéëã .êìéì úåìåëé ïäéúùù íå÷îá àìà ïúåà.ynn mda oi`yàì úåøëéð ïéà
çìîá äùåìðù äñéòá éøééîã ,äãåäé éáø âéìô àì çìîáå .ïúëìåä úåáëòî ïéà êëìéä ,äá íéøëð íéîä ïéàå äáò ìéùáúäù ïåâë .äñéòá àìå äøã÷á

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ùîî äá ùéå úøëð àéäù ,äáòå äñâ àéäù

`xephxa yexit
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áBè íBé áøòî Bøáçî éìk ìàBMä בא שלא פי על אף – ÇÅÀÄÅÂÅÅÆÆ
טוב ביום אלא השואל לידי ed`,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))הכלי  ixdìàBMä éìâøkÀÇÀÅÇÅ

לפי ללכת, רשאי  שהשואל למקום טוב ביום אותו  שמוליכים –

כלי. אותו על  גם שביתתו  השואל  קנה החג áBèשבכניסת íBéa– À
הוא הרי טוב, ביום מחברו כלי  השואל ìéàLnäאבל  éìâøk– ÀÇÀÅÇÇÀÄ

היה  שאפילו  מבואר, בגמרא בעליו . אצל שביתה הכלי  שקנה לפי
אם  מקום מכל טוב, יום בכל זה כלי  מחברו  לשאול השואל רגיל 

ולא  שהואיל  הבעלים, כרגלי הריהו טוב, ביום אלא לשאול  בא לא
מאחר, שאל הסתם שמן  הבעלים חשבו טוב, יום מערב לשאול בא

ברשותו. העמידוהו  dzøáçîולא äìàML äMàä,טוב ביום – ÈÄÈÆÈÂÈÅÂÅÀÈ
ïéìáz,לקדירתה –elà éøä ,dúqòì çìîe íéîe הקדרה – ÇÀÄÇÄÆÇÀÄÈÈÂÅÅ

ïäézLוהעיסה, éìâøkששתי למקום אלא אותן  מוליכין ואין  – ÀÇÀÅÀÅÆ
בעיסה. או  בתבשיל חלק לשתיהן  שיש  לפי  לילך , מותרות הנשים

íéna øèBt äãeäé éaø,שהשאילום המים על  הבעלים שם שאין – ÇÄÀÈÅÇÇÄ
Lnî ïäa ïéàL éðtîבתבש וכן  בעיסה, כלל ניכרים שאינם יל– ÄÀÅÆÅÈÆÇÈ

התבשיל או העיסה הולכת את מעכבים המים אין הלכך סמיך, שהוא
לא  במלח ברם, ללכת. מותרת התבשיל  או  העיסה שבעלת למקום

ממש. בו  ויש ניכר שהוא עבה במלח כאן שמדובר יהודה, רבי  נחלק
.dcedi iaxk dkld oi`e
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר ראובן צבי יהודא שי'

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת הספרים, מאסף לכל המחנות שני חלקים, שולחן מלכים ח"א, ספר 

דרכי חיים ושלום, ותולדות אהרן )המכורך עם תולדות יעקב(.

ת"ח ת"ח על תשורתו זו, ויה"ר מהשי"ת אשר כאו"א מאתנו יזכה לקיום בקשתינו כ"פ ביום, 

שיתן חלקנו בתורתו ית'.

לפלא ולתמי' על שאחרי שנדברתי אתו עמו שיקח ספרים - בחילוף - מספרי הוצאותינו בהיותו 

כאן, הנה על שאלתי בזה אמרו לי שלא עשה את זה ועכ"פ יעשה זה עתה ע"י שיכתוב להמל"ח איזה 

ספרים מהוצאתיהם מענינים אותו ואינם עדיין אצלו, ואם נצרך למילוי בקשתי זו "קבלת עול" יעזרו 

השי"ת שיהי' לו.

אתענין ג"כ לדעת אם ביחד עם הס' תולדות אהרן והגהות בעה"מ שער הכולל נמצאו במקום 

זה עוד מספריו עם הגהות שלו ות"ח מראש בעד הידיעות בזה.

בברכה לו ולזוגתו לבנם ולבתם שיחיו.

המחכה לבשו"ט.

נ"ב: הקטלוג של ביגעלאייזן נתקבל וימים אלו אחזירהו.
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ãöéë úåéðòú øãñ ¯ éðù ÷øô
ע"א: טו שתיקנו בפרקדף האחרונות התעניות שבעת תפילות וסדר ענייני יבוארו זה

ימים  ובאלו במקדש, העובדים כהנים מתענים תעניות אלו גשמים, עצירת על חכמים

ציבור. תעניות לקבוע ראוי

äðùî
האחרונות: בתעניות היום סדר את מבארת ïéàéöBîהמשנה ,ãöék úBiðòz øãñ¥¤©£¦¥©¦¦

äáézä úà התורה ספר עם הקודש ארון -äì÷î øôà ïéðúBðå ,øéò ìL dáBçøì ¤©¥¨¦§¨¤¦§§¦¥¤¦§¤
שריפה  אפר -å ,ïéc úéa áà Làøáe àéNpä Làøáe äáézä éab ìò כןìë ©©¥©¥¨§Ÿ©¨¦§Ÿ©¥¦§¨

.BLàøa ïúBð ãçàå ãçà¤¨§¤¨¥§Ÿ
התיבה, על אפר נותנים שתחילה במשנה, מכן eשנינו àéNpäלאחר Làøá בית ואב §Ÿ©¨¦

éðzדין, øãäå ש כתוב כך אחר ורק -.BLàøa ïúBð(å ìèBð) ãçàå ãçà ìk מקשה §¨©¨¥¨¤¨§¤¨¥§¥§Ÿ
א éðéàהגמרא: האם הנכון,- הסדר זהו äleãbaכן øîBà éaø ,[àéðzäå] (ïðúäå) ¥¦§¨©§¨©¦¥¦§¨

לפורענות, שאינה מצוה בסתם -äìì÷áe ,ìBãbä ïî ïéìéçúî של בדברים - ©§¦¦¦©¨¦§¨¨
øîàpLפורענות ,ìBãbä ïî ïéìéçúî äleãba .ïèwä ïî ïéìéçúî(ו י (ויקרא ©§¦¦¦©¨¨¦§¨©§¦¦¦©¨¤¤¡©

øîúéàìe øæòìàìe ïøäà ìà äLî øîàiå' הרי ּתפרעּו', אל ראׁשיכם ּבניו, ©Ÿ¤Ÿ¤¤©£Ÿ§¤§¨¨§¦¨¨ְִֵֶַָָָָ

בניו. לפני אהרן את מזכיר מצוה (øîàcשבסתם ,ïèwä ïî ïéìéçúî äìì÷áe¦§¨¨©§¦¦¦©¨¨§¨©
(øî שהריìl÷úð älçúa הå ,äeç äìl÷úð Ck øçàå ,Lçð רקCk øçà ©¦§¦¨¦§©¥¨¨§©©¨¦§©§¨©¨§©©¨

íãà ìl÷úð(ג הבא .(בראשית האפר בנתינת ומדוע מהקטן, מתחילים שבקללה הרי ¦§©¥¨¨
מהחשובים. מתחילים פורענות הגמרא:על eäãéãìמתרצת àúeáéLç àä נתינת - ¨£¦¨§¦§

להם, היא חשיבות דבר בראשם eäìהאפר éøîàc,להם אומרים שכאילו -ïezà §¨§¦§©
àîìò éìekà éîçø ïìò éòaéîì eúéáéLç כל על רחמים לבקש חשובים אתם - £¦¦§¦¨¥£¨©£¥©¥¨§¨

העולם.

דין בית ואב הנשיא ראש על אפר מהעם אחד שנותן במשנה, ãçàåשנינו ãçà ìk)¨¤¨§¤¨
ïúBð(å ìèBð) ãçàå ãçà ìëå (àcà áø øîà .BLàøa ïúBð(å ìèBð) לעצמו ¥§¥§Ÿ¨©©©¨§¨¤¨§¤¨¥§¥

.BLàøa:הגמרא eçðéðåמקשה eäðéà eì÷Lð énð ïéc úéa áàå àéNð §Ÿ¨¦§©¥¦©¦¦§§¦§§¦§
eäééLàøa ו לעצמם, ויניחו יטלו הם אף -çpîe àðéøçà Léðéà ìé÷Lc àðL éàî §¨©§©§¨§¨¦¦¦©£¦¨©©

eäì.בראשם נותן אחר שאדם הם שונים מדוע - §
הגמרא: äîBcמשיבה Bðéà ,éøñ÷ ïîc àaà éaø øîà ה חשוב Léiaúîאדם ¨©©¦©¨§¦¦§¦¥¤¦§©¥

Bîöòîíéøçàî Léiaúnì יותר מצטער אינו אדם סתם אך מרובה. שבושתו ¥©§§¦§©¥¥£¥¦
לעצמם. מניחים האנשים שאר ולכך עליו, מניח כשאחר

הגמרא: eäìמבררת çpî àëéäå.האפר את מניחים בראש מקום באיזה -éaø øîà §¥¨©©§¨©©¦
íB÷îa ,÷çöéהנחתøîàpL .ïéléôz(ג סא úúì(ישעיה ïBiö éìáàì íeNì' ¦§¨§¨§¦¦¤¤¡©¨©£¥¥¦¨¥

,'øôà úçz øàt íäì מבואר הרי 'פאר', הנקראים הם שתפילין בכתוב ומצאנו ¨¤§¥©©¥¤
וצער. אבלות בזמן אפר מניחים התפילין, שמונחים שבמקום

סימן: בהם ונותנת ציבור, בתעניות הנוהגות ההלכות של טעמן את מבארת ÷äøeáהגמרא øôà øôà íéwNå äáéz áBçø§¥¨§©¦¥¤¥¤§¨
.ïîéñ ,äiøBîe¦¨¦¨

הגמרא: áBçøìשואלת ïéàöBé änì.להתפלל,øîà àaà øa àéiç éaøמתכווניםBì,eðéðòð àìå àòðöa eð÷òæ ,øî ¨¨§¦¨§©¦¦¨©©¨¨©©¨©§§¦§¨§Ÿ©£¥
äfáðאתàéñäøôa eðîöò.שנענה øîà,כדי Lé÷ì Léø,כך לומר אנו שתהאeðéìbמתכוונים לרחוב, הכנסת eðéúeìbמבית §©¤©§¥§©§¤§¨¥¨¦¨©¨¦¨¥

.eðéìò úøtëî:הגמרא eäééðéaמבררת éàî.להלכה ביניהם  החילוק  מה הגמרא:- éaîמשיבה eìâc eäééðéa àkéà §©¤¤¨¥©¥©§¦¨¥©§§¨¦¥
àzLéðk éáì àzLéðk דווקא לצאת וצריך בפרהסיא בזיון בזה אין חייא רבי של שלטעמו למשנהו, אחד כנסת מבית יצאו אם - §¦§¨§¥§¦§¨

גלות. יש בזה שאף בכך די לקיש לריש אך לרחוב,

i"yx

'éðúî:'ek cvik zeiprz xcqøôà
äì÷î.xtr `le ynn xt` .

xt`y mykc xtr `ed mzq xt`
(hi xacna) aizkc xtr iexw
iexw xtr jk z`hgd ztxy xtrn
dlwn xt` ipzwc epiide mzq xt`
mzq xt` ipz ded i` dtixy xt`
i`pb dlwn xt`e xtr rnyn ded
yxtn `xnbae mzq xtrn xzei

:eze` oipzep `nrh i`näìåãâáÐ
zeprxetl `ly `nlra devn
l`e oxd` l` dyn xacie"
opiadic inp `d .'ebe "xfrl`
oic zia a`e `iypc ediiy`xa
edl ixn`c ,`ed `zeaiyg `yixa

.'ek ith eziaiyg oez`ìé÷ùã
'åë àðéøçà ùéðéà:ipzwc Ð

lre 'ek daizd iab lr oipzepe
'ek `iypd y`xici lr rnync Ð

ipz `l mc` lk x`y iabe .xg`
(lhep) cg`e cg` lk `l` ,oipzep

.'ekíéøçàî ùééáúîì`ki`c Ð
mzeaiyg meyne .ith ytp znbr
x`y la` .mixg`n miyiiazn md

iaiyg `lc mc` ipa`l Ð
edl ibqe ,mixg` zpizpa iyiiazn

.onvr zpizpaøôà úçú øàôÐ
aizkc ,oilitz mewna dpin rny
yeag jx`t" (ck l`wfgi) eda
el` (`,`i zekxa) opixn`e ,"jilr
jztheh :inp opinbxzne .oilitz

oilitz oigipn `kide .jlr oiiedÐ
.stex wepiz ly egeny mewna

àòðéöá.zqpkd ziaa ÐåðéìâÐ
.epzqipkn ep`viyåðéúåìâÐ

.epilr zxtkn `dzéáî åìâã
àúéøçà àúùéðë éáì àúùéðëÐ



ריי ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: òLBäéשואלת éaø øîà .øéò ìL dáBçøì äáézä úà ïéàéöBî änìå§¨¨¦¦¤©¥¨¦§¨¤¦¨©©¦§ª©

,éåì ïa ו העוונות על להתוודות באים זה òeðöבדבר éìk ,øîBì[הקודש äéä[ארון ¤¥¦©§¦¨©¨¨
.eðéðBåòa äfaúðå ,eðì̈§¦§©¨©£¥

הגמרא: àaà,שואלת øa àéiç éaø øîà .íéwNa ïéqkúî änìå השק בלבישת §¨¨¦§©¦§©¦¨©©¦¦¨©©¨
באים  בהמה, משער äîäákהעשוי ïéáeLç eðà éøä ,øîBì. ©£¥¨£¦¦§¥¨

הגמרא: éabשואלת ìò äì÷î øôà ïéðúBð änìå הïa äãeäé éaø øîà .äáéz §¨¨§¦¥¤¦§¤©©¥¥¨¨©©¦§¨¤
øîBìk ,éætכנאמר השכינה צער אל בכך לרמוז מתכוונים טו)- צא 'Bnò(תהלים ©¦§©¦

,øîà Lé÷ì Léø .'äøöá éëðàמהכתוב נלמד זה ט)דבר סג íúøö(ישעיה ìëa' ¨Ÿ¦§¨¨¥¨¦¨©§¨¨¨¨
Léøî ,àøéæ éaø øîà .'øö Bìבתחילה -éáäéc ïðaøì eäì àðéæç äåä ék ¨¨©©¦¥¨¥¥¦£¨£¦¨§§©¨¨§¨£¦

äì÷î øôàאפר נותנים שחכמים ראיתי כאשר -délek éì òæòcæî ,äáéz éab ìò ¥¤¦§¤©©¥¥¨¦§©§©¦¥
éàôeb.גופי בכל הזדעזעתי - ¨¦

הגמרא: daשואלת éâéìt .ãçàå ãçà ìk Làøa øôà ïéðúBð änìå נחלקו - §¨¨§¦¥¤§Ÿ¨¤¨§¤¨§¦¦¨
øîà,בזה ãç .àðéðç éaøå àîç øa éåì éaøבזה לומר ïéáeLçבאים eðà éøä ©¦¥¦©¨¨§©¦£¦¨©¨©£¥¨£¦

éðôìeðì øBkæiL éãk ,øîà ãçå .øôàk Eאת çöé÷,ה' ìL Bøôà עלינו וירחם §¨¤§¥¤§©¨©§¥¤¦§¨¤§¤¦§¨
הגמרא:בזכותו. eäééðéaמבררת éàî.ביניהם יהיה להלכה חילוק איזה מבארת - ©¥©§
eäééðéaהגמרא: àkéà ליתןíúñ øôò אפרו זכירת בכך אין אך כעפר, חשובים שאנו בו להראות שאפשר שריפה, של שאינו - ¦¨¥©§¨¨§¨

יצחק. של

הגמרא: ïéàöBéשואלת änìהתפילה øîà,אחר ãç .àðéðç éaøå àîç øa éåì éaø da éâéìt .úBøáwä úéáì מתכוונים ¨¨§¦§¥©§¨§¦¦¨©¦¥¦©¨¨§©¦£¦¨©¨©
בכך, לומר éðôìאנו ïéáeLç eðà éøäeðéìò eLwáiL éãk ,øîà ãçå .íéúîk E ה.íéîçø íéúî:הגמרא éàîמבררת £¥¨£¦§¨¤§¥¦§©¨©§¥¤§©§¨¥¥¦©£¦©

eäééðéa.ביניהם יהיה להלכה חילוק איזה הגמרא:- eäééðéaמבארת àkéà ל í"ekò,לצאת éøá÷ שאנו בכך להראות שאפשר ¥©§¦¨¥©§¦§¥©
רחמים. עלינו לבקש יכולים אינם אך כמתים, חשובים

i"yx

zelb`iqdxt ,`ki` Ð.`kil Ð
åðéðååòá äæáúð.iecie Ðäîìå]

[ïéñëúîopipz .oiwy zexbeg Ð
oiwy zexbeg eidy :inlyexia
oirweze zexawd zial oi`veie
oiwy :`irain dil irae ,zepxwa
zriwze ,dnl zexawd ziae ,dnl

dnl xtey?äîäáëxrync Ð
.mifr ly dvepn ,edpip dndaøôò

íúñzxikf .dlwn xt` epi`y Ð
wgvi ly ext``l mzq .`kil Ð

.xtr ediipia `ki` `l` ,opiqxb
íéåâ éøá÷ixaw oi`y mewna Ð

lr elit` mingx ywal ,l`xyi
.epilr okyÎlk ,`kil onvr

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז מ"ח, בו כותב ע"ד מה שעבר עליו ואשר ת"ל עבר הכל בשלום, הרי 

ידוע מרז"ל אשר בני ישראל נמשלו לכוכבים וכשהם מתחילים לעלות וכו' ועיין ג"כ ב"ב )יב, ב( וכל 

המטיבין לו כו' ויה"ר שזה יהי' בטוב הנראה ונגלה ובמוחש.

בנוגע לשאלתו ע"ד התעסקותו בעתיד ובפרט שהודיעו לו מלונדון שלע"ע אין דרישה לשובי"ם, 

הנה לדעתי עליו להשתדל במרץ היותר גדול בהשגת רשיון הכניסה למרוקו ובפרט לקסבלנקה ולקחת 

שם חלק בעבודת החינוך בכרמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובענין אופני השגת 

הניירות, הנה יוכל לפנות תיכף - כי צריך להורות שמות אנשים על אתר הדורשים אותו - להרה"ח 

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהר"ש שי' מטוסאף ויודיעו פרטים בזה, ובהתחלת הדבר מהנכון שיסע 

הוא בעצמו ואח"כ יבואו ב"ב שיחיו לשם, ויש לקוות שיהי' זה מקום פרנסה בשבילם - הן בגשמיות 

והן ברוחניות.

המחכה לבשו"ט ומברכו בהצלחה.



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc oixcdpq(oey`x meil)

àéL÷oi`y xaeqd zrcl `xwnd oeyl z` ayiil dyw ok` - ©§¨
.mihay ipyl zg` xir miwleg

:zgcpd xir ipica wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéày xireçceä ¦©§¨§§
dxf dcear cearl diayeiïäéìàîmegiciy `la ,mnvrn - ¥£¥¤

,mixg` miyp`,eäî.`l e` zgcpd xir oic mda bdep m`d ©
,xnel yi cg` cvn :wtqd iccv z` `xnbd zx`aneøîà 'eçéciå'©©¦¨©

àðîçødfk ote`a `weec `ed zgcpd xir oicy dxn` dxezd - ©£¨¨
mixg` miyp` megicdyàìåote`aL,ïäéìàî eçceäoi` jkitle §Ÿ¤§¥£¥¤

,zgcpd xir ipic mdilr milgàîìéc Bàoicd `l` ,akrn df oi` ¦§¨
e ,dxf dcear ecar xird iayei aexy jka ielzeléôàm`eçceä £¦§

ïäéìàî.zgcpd xir ipic mda exn`p ¥£¥¤
:dpynd on wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

m`y dpynaíépè÷e íéLð äeçécä.zgcpd xirl ziyrp xird oi` ¦¦¨¨¦§©¦
ziyrp mdil`n xird iayei egcedy ote`a elit`y xn`p m`e

denzl yi ok m` ,'zgcpd xir'l xirdéànàdegicd m` recn - ©©
miypd oi` m` s` ixd ,zgcpd xirl ziyrp dpi` miphwe miyp

mewn lkn ,migicnk miaeyg miphwdeïäéìàî eçceäk éåäéìyi - ¤¡¥§§¥£¥¤
.mnvrn dxf dcear cearl egcp eli`k xird iayeia bedpl
iayei egcedyk zgcpd xir ipic milg oi`y xnel jixv gxkdae

.mdil`n xird
xnel okzi `l` ,dpynd ixacn ok gikedl oi` :`xnbd dgec
m` ok it lr s`e ,zgcpd xir oic mda yi mdil`n egced m`y

c meyn ,df oic mda oi` miphwe miyp degicdðäeäééLôð øúa C ¨¨¨©©§©§
éãéøb`vnpe ,mnvr oevx xg` ekynp mdil`n egcedy el` - §¦¦

iayei oick mda bedpl yi jkitle ,mdiyrna c`n md miwec`y
la` ,zgcpd xiréãéøb íépè÷e íéLð øúa éðäxg` ekynp el` - ¨¥¨©¨¦§©¦§¦¦

miieyre ,mdiyrna jk lk miwec` md oi`y `vnpe ,miphwe miyp
xir oic mda bedpl oi`y okzi jkitle ,drxd mkxcn mda xefgl

.zgcpd
zgcpd xirl ziyrp xird oi` :dpyna epipy.daeø çãeiL ãò©¤©¨

:`xnbd zxxanïðéãáò éëéä.zgcpd xir ziyrp ote` dfi`a - ¥¦¨§¦©
aex egceiy cr zgcip ziyrp xird oi`y x`azpe xg`n ,xnelk
,xird ipan cg` lkl d`xzde micr jixvy cer x`azpe ,diayei
yi `l` zg` zaa xird iayei lk z` oecl xyt` i`y `vnp
yi dzin efi`a wtzqdl yi dzrne ,envr ipta cg` lk oecl
oecl xyt` i` ixdy ,xird ipa ly dpey`xd zivgnd z` zindl
ep` oi`y itl ,zgcpd xir iyp` oick siiq zzinl cin mze`
,daegl xird iayei aex ly mpic rxkei m`d oiicr mircei
,dxf dcear micaerd micigi oick mlweql xyt` i` jci`ne

.siiqa mpicy `vnpe ,daegl aexd oic rxkei `ny
:`xnbd zx`an,ïéLáBçå ïéðc ïéLáBçå ïéðc ,äãeäé áø øîà,xnelk ¨©©§¨¨¦§§¦¨¦§§¦

epic xnbpy xg`le ,envr ipta xird ipan cg` lk oecl yi
mixeq`d ziaa eyaegl yi ,dxf dcear caerd cigi oick ,dliwql
m`ae ,md dxf dcear icaer xird iayei aex m`d xxaziy cr
mdy ,zgcpd xir iyp` oica mlek z` oecle xefgl yi xacd jk

.cae` mpenne siiqa mibxdp
àìeò déì øîà,ok dyer dz` m` ,dcedi axläpòî äzà àöîð ¨©¥¨¦§¨©¨§©¤

[akrnÎ]elà ìL ïðéc úà,mipey`xdmpic xnbpy xg`l ixdy ¤¦¨¤¥
iyp` aex z` epeciy cr oicd xfb revia z` akrn dz` dzinl

oicd iepir meyn xeqi` dfa yie ,xird.
,ïéì÷Bñå ïéðc ïéì÷Bñå ïéðc ,àìeò øîà àlàyi dligzn ,xnelk ¤¨¨©¨¨¦§§¦¨¦§§¦

cin ezindl yi dzin aiigzp m`e ,xird ipan cg` lk oecl
epecip xaky xg`l mpn` ,dxf dcear caerd cigi oick ,dliwqa
aiigzi m` jli`e o`kny `vnp ,dzinl xird iayein zivgn
egcedy rxtnl xacd xxazp ,dxf dcear cary lr sqep mc`
z` bexdl yi jli`e o`kn jkitle ,siiqa mpice xird iayei aex
z` ca`le dxf dcear micaerd miaexn oick siiqa mi`hegd

mpenn.
:df oipra ztqep zwelgn d`ian `xnbd,øîà ïðçBé éaø ,øîzéà¦§©©¦¨¨¨©

,ïéì÷Bñå ïéðc ïéì÷Bñå ïéðcjli`e o`kne xird ipan zivgn cr ¨¦§§¦¨¦§§¦
.siiqa mipecip,ïéðéc éza ïäì ïéaøî ,øîà Lé÷ì Léøåyi ,xnelk §¥¨¦¨©©§¦¨¤¨¥¦¦

iayei lk z` mda oecle ,xird iagxa miax mipic iza aiyedl
lk ly mpic z` xenbl ozip `di jk ici lre ,cg` meia xird
eznei xird iayei aex egced ok` m`ae ,meid eze`a miaiigd

.oicd iepir meyn jka `di `le ,siiqa lkd
ici lr mibxdp zgcpd xir iyp`y ,x`ean yiwl yix ixac jezne

:`xnbd dywn jk lre .dphw oixcdpq ly mipic izaéðéàike - ¥¦
,ok xnel xyt`àéòLBà éaø øîà éñBé øa àîç éaø øîàäåyiy §¨¨©©¦¨¨©¥¨©©¦©§¨

aezkd on yexcl(d fi mixac)dxf dcear caerd cigia wqerd
àéää äMàä úà Bà àeää Léàä úà úàöBäå'xaCd z` EUr xW` §¥¨¤¨¦©¤¨¦¨©¦£¤¨¤©¨¨

wxy ,'Ezne mipa`A mYlwqE 'ebe LixrW l` dGd rxdäMàå Léà ¨¨©¤¤§¨¤§©§¨¨£¨¦¨¥¦§¦¨
ì àéöBî äzàéøòL,Edxf dcear micaerd micigi wxy ,xnelk ©¨¦¦§¨¤

,xir lk ixrya zayeid dphw oixcdpqa dzinl mipecipäzà éàå§¦©¨
àéöBîz`ì dlek øéòä ìkéøòL,Eecar xird iyp` lk m`y ¦¨¨¦¨¦§¨¤

`l` ,xird ixrya ayeid oicd ziaa mze` mipc oi` ,dxf dcear
milyexiay dlecb oixcdpqa.

:`xnbd zvxznàlà,dfk ote`a yiwl yix ixac z` xnel yi ¤¨
ïéðéc éza ïäì ïéaøî,xird dze`aïéðéiòîemipiicdïäéðéãalk ly ©§¦¨¥¨¥¦¦§©§¦§¦¥¤

,xird ipaåmpica xird iyp` aex eaiigzp m`eäì ïðé÷ñî- §¨§¦©§
mze` milrnìBãbä ïéc úéáì,milyexiayeäééðéãì eäì éøîâå §¥¦©¨§¨§¦§§¦©§

eäì éìè÷å.mze` mibxede mpic z` mixneb mye - §¨§¦§
:dpyna epipy'eëå øéòä éáLBé úà äkú äkäzlnbde zxngd ©¥©¤¤§¥¨¦§

`ziixa d`ian `xnbd .'eke zxaerd:df oipraúønçä ,ïðaø eðz̈©¨¨©©¤¤
úìnbäåmilnbe mixeng iakex ly dxiiy -íB÷nî úøáBòä §©©¤¤¨¤¤¦¨
,íB÷îìxy`dëBúa eðì[xird jeza dlila epyiÎ]dnò eçceäå §¨¨§¨§§¦¨

,`ed jk dfa oicd ,dxf dcear cearleäzLð íà[eakrzpÎ]íL ¦¦§©¨
ìL,íBé íéLy ,xird iyp` oick mpicïämibxdpazzinééñïðBîîe ó §Ÿ¦¥§©¦¨¨

ãáà,xira edy m` j`ïkéî úBçtoi` if` ,mei miylyn zegt - ¨¥¨¦¥
micaerd micigik mpic `l` ,xird iyp` llka mipecip md

y ,dxf dcearïämibxdpèìt ïðBîîe äìé÷ñad`pda `ed xzen -. ¥¦§¦¨¨¨¨¥
mei miyly wx xira edy m`y xnel okzi cvik :`xnbd dywn

,xird iyp`k md mipecip xakéäðéîøejk lr zeywdl yi `lde - §¦§¦
dpynd ixacn(:f a"a),änkonfäéäémc`äéäéå øéòaoecipéLðàk ©¨¦§¤¨¦§¦§¤§©§¥

øéòä,xird ikxv melyza szzydl aiigziy oiprløNò íéðL ¨¦§¥¨¨
,Lãçoecip epi` yceg xyr mipyn zegtay o`kn gikedl yie Ÿ¤

.xird iyp`k
:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,àáø øîàoia dxizq zeywdl oi` - ¨©¨¨Ÿ©§¨

,xg` oipra zwqer odn zg` lky itl ,`ziixal dpyndàä̈
àúî éðaî éåäéîìcg`k mc`d oecip izn oipra zwqer `ziixad - §¤¡¥¦§¥¨¨

ipak oecip epi` yceg xyr mipy cry `ed oicd dfae ,xird 'ipan'
,xirdàúî éáúiî éåäéîì àäoecip izn oipra zwqer dpynd j` - ¨§¤¡¥¦¨§¥¨¨

oeikne .mei miylya ic df oiprle ,xird 'iayein' cg`k mc`d
xn`p zgcpd xir iably(fh bi mixac),'xird iayei z` dkz dkd'

aiigziy ick 'xird iayein' mc`d didiy jka icy cenll yi
miyly xira dxiiyd dzdy m`y dpyna x`azp jkitle ,mdnr

.xird ipak ca` mpenne siiqa mpic mei
iayei'l 'xird ipa' oia welig yiy `ziixan di`x d`ian `xnbd

:'xirdàéðúäå,`ziixaa epipy jk ok`e -äàðä øãenämc` - §¨©§¨©¨£¨¨
dpdi `ly xcpyLé íà ,øéòä éðaîxiraàäzLpL íãà[akrzpÎ] ¦§¥¨¦¦¥¨¨¤¦§©¨

,Lãç øNò íéðL íLe ,xird ipan cg`k `ed oecip if`øeñàxcepl ¨§¥¨¨Ÿ¤¨
,epnî úBðäéìyceg xyr mipy my mc` eze` ddy `l m` la` ¥¨¦¤

`l`,ïkéî úBçte ,xird ipak epi`øzeîxcepl.epnî úBðäéìj` ¨¦¥¨¥¨¦¤
d`pd mc` xcp m`,øéòä éáLBiîif`àäzLð íàxira mc` ¦§¥¨¦¦¦§©¥

ìLíBé íéLe xird iayeik `ed oecip xakøeñàxcepl,epnî úBðäéì §Ÿ¦¨¥¨¦¤
xira ddy m`eïkéî úBçt,mei miylyn zegt -øzeîxcepl ¨¦¥¨

.epnî úBðäéì¥¨¦¤
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ריג
oifge` mipy` cenr aiw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.àéù÷:azezin `l la` oiwleg c"nl uxzl dyw weqtd oeyl.éãéøâz"lca
opiyxtnc `cixb oeyl `edy l"pe cixb cixbn q"yd dileka iax qixb oke oikynp

cigioeyle eiaiaq mixg`l oi`e lkd on `ed yxtene jeyn cigi `edy my lr
'c d"x) eclb lr ecinrne ecxeb la` (el dnece) weqta el dnec oi`e `ed inx`

aei`) weqta el dnece ixar oeyl `ed (:fk
oeyl 'ite z"lca ea cxbzdl qxg el gwie (a
xac lka e` oikqa cxebe hhgny dhihg
'c zay) enk `ed ixar oeyl y"ixa xxebe
'c a"a) oke oglye `qk dhn mc` xxeb (.ak

:`veie xxbn `veie xxbn did (.etøúá
.éãéøâ åäééùôðmiwec`e dyrn mdiyrne

`ed oice oigcp md mnvrne li`ed xzeia
:zgcpd xir dyriyøúá åçãåäã êðä ìáà
.éãéøâ íéðè÷å íéùð:k"k miwec` oi`yéëéä

.ïðéãáòli`ed migcp `aex oiyrp j`id
:cg`e cg` lkl d`xzde micr oikixvcïéðã

.ïéùáåçåf"r micaer mdn 'b e` 'a oi`exyk
lewqln mixg`d lk oigipne oze` elwqi `l
mze` oiyaege dliwql mze` oipc `l`
m` oi`exy cr oiyer oke xdeqd ziaa
xg` oic mze` oipce oixfege `aexl oitxhvn

:mpenn z` oica`ne dbixdlúà äðòîå
.íðéãddyn dz` mpic xnbpy xg`ly

:mpic z` dprne mze`.ïéì÷åñå ïéðãcr
oilweqe oipce micigik edl opiwfgnc oiivg
rxtnl xacd xxazp jli`e oiivgne
ca` mpenne siiqa eede `aex egcedy
okynl i`yx dz` i` jli`e oiivgne

:dxeng dzinléúá íäì ïéáøî øîà ì"øå
.ïéðéã`dc cg` meia 'a oipc oi`c meyn e`l

dzinac (.en lirl) oicd xnbp wxta zxn`
lkl micr iyitpc meyn `l` oipc zg`
cg`e cg` lk xewgl i`pt oi`e cg`e cg`
ick mipic iza mdl miaxn cg` meia
mlek oic xenbie '` meia ozecr lawzzy

:cg` meia.êéøòùìepiidc jixryay c"al
:dphw ixcdpq.àéöåî äúà éàå`l`

:dlecb ixcdpqaïéðéã éúá íäì ïéáøî àìà
.íäéðéãá éðééòîåegced m`e miaexn eed m`

:lecbd c"al olek z` milrn 'aexàäé äîë
.øéòá:oitzeyda dpyn.øéòä éùðàë àäéå

:xird ikxeva ozil.àúî éðáë éåäéîì
zegta `xwp oi` xird ipak `xwp `diy
oeik xird iayein zexwdl la` ycg a"in
eda opixwe xird iyp`n `xwp mei 'l ddyy

:`edd xird iayei z`.àéðúäå:`zegipa
.äàðä øãåîäm` mpew ilr ixd xne`y

:dpd`íé÷éãö éñëðì èøô äúåà íøçä

.äì äöåçáùxg` mewna micwten miqkp edl iede dkeza mixc miwicv eid m`y
oze` oinixgn xird dze`a mdl yiy miqkp la` oze` oinixgn oi` mixg` cia

:onwl yxetn `nrhe.'åëå äî éðôî ù"ø øîà:`xwc `nrh y"x yxc izkec lka
â"ä:dl dvegay miryx iqkp zeaxl da xy` (dlly) lk z`e xn xn`áø øîà

.äëåúì ïéöá÷ðáå àãñçmiryx iqkp
xird jezl mvawl milekiy xirl oiaexwd
aegxl xird lly oiqpeky envr mei eze`a
oi`c miwegx la` dnr micea` od otxeyl
eid xaky `wece micea` opi` xirl oiribn
cia micwten eid eiykrny `l` dkezl
oebk dkeza mlern eid `l la` mixg`
dlly dia `pixw `l dyexia mdl dltpc

:ca` oennd oi`e.åäãéã àìàxir ipac
:zxg` xira md micwtene zgcpdàä

.äøîàoi` `de dkezl oivawpae `cqg ax
:oivawpåéìò ìá÷ã.úåéøçà:zgcpd xir ipa

.àâéìô àìã ïàîë`la xya zifkl `"`
ezhigya oi` hgyn dhgy elit`e dhigy
dzinl `l` `niiw dhigyl `lc melk
xzid oi`e dndad zzin `id ef dzhigye
hgy ikc zgcpd xir ly oi`y ivgd elit`
zinn `l` hgey epi` zgcpd xirc oniql

:dhigy dia `ipdn `le.äñéòzni` lk
zgcpd xir ly wlg oi`e dl bilt irac

:ea axernàìè÷ ù"ì èçùî äèçù ù"ì
.ìéè÷î`pixw dbixda oiae dhigya oiac

`nlra dzin dhgy elit`c axg itl dia
axg itl `nlic e` icin ipdn `le `id
dhigy jxc la` dhigy jxck `ly epiid
idpc dliap icin dxdhl dl `ipdn
la` `ed d`pd xeqi`e dxqzi` dlik`lc

:dlap icin dxdhl ipdizíéùð øòéù
.úåéð÷ãöllka eed i` edn zgcpd xiray

:`l e` sxyz dlly lk z`e.úåéðòùø
:xird lly mr sxyic ol `hiyt.äùéìú

:dglbl jixvy.úéøëð äàéôly licb
dil iran `w iepl oiyery `nlrc zexry

:ied zeipwcv ly m` sqei axløáåçî
.äôåâá:da xywpy.éîã äôåâëoi`y myke

od zeipwcv ixdy odilry oiyealn oitxey
:licb eze` oitxey oi` jk.àèáñá éìúã

da oixeyw oi`e czia licb eze` dlz
:eiykr.à÷ôðå àìééòã ïåéëdxyewl dlibx

lk eiykr ezxyw `ly it lr s` xicz
lkc dilry yealnk oecp my `diy mewn
:inc oiyealn x`yke dilr dzrc `zry

.òîùî àø÷éòî äáåçødl didy daegx
:eiykr aegx dl oiyery `le dlgzn
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ריד
oifge` mipya cenr aiw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.çáæî éùã÷ äá åéäeda opixw `lc idp dkeza miryx ly zeny`e zeler oebk
`zeqi`n `l` miny znda `l` `id dznda `l `dc axg itl dznda lk z`
dtikl oze` oiqpek ezeni jkld egcedy elld miryx ly zepaxw aixwdl `ed
xn`py :onwlck xeq` mdinc elit`c zrwap oqixky cr oixery oze` oilik`ne

:b"l jidl` 'dl lilk.'åëå øîåà ù"øonwl
:`nrh yxtn.äáòåú íéòùø çáæelit`e

:oixeq` odinc.øîàã àåä ù"øåadfda
oenn ozeixg`a aiigy miycw (:ep n"a)
oiprl jkld d`pe` mda yie `ed milra
edpipiice `ed milra oenn inp zgcpd xir
jklde dkezay zenda x`yk axg itl
ezeni xn`wc i`de d`pda odinc oixeq`
ceak meyn mdnr dze` enixgiy xn` `le

:miny.øîàã éìéìâä éñåé éáøã àáéìàå
zeaxl 'da lrn dlrne (:ai 'c) w"ac w"ta
md epenne li`ede epenn mdy milw miycw
mznda odinc elit`c d`pda mixeq`
`dc erxi i`n` miycw iycw la` exwin
miryx gafc miaxw mpi` mnvr md i`ce
exknie ea`zqiy cr erxi `l` darez

:dacpl mdinc eltieàôéñ éðúãî éëä éà
.'åëåwca iycwl gafn iycw oia biltn `wc

:ziad.äãéãá éðúéìå âåìôéìgafn iycwa
:miycw iycwl milw miycw oia onvr

.àìæà äúéîìã(.fh 'c dxenz) opixn`ck
:zezn ze`hg yng.äéì à÷éñô àìipzinl

eznc oeikc erxi zgcpd xirc miycw iycw
ze`hg `ki` i` miryx mze` mdl
ze`hg lkc dzinl ilf` mdiiga eyixtdy
(.e 'c) zeixed zkqna zezn mdilra ezny
oebk miycw iycw x`y la` `nrh yxtn

:erxi mdilra ezny zeny`éàãåäðú
.åäééðéòámeyn miaxw opi` i`ce onvr odc

:darez miryx gaf.àëä ìáà`ki`c
:dacpl mdinc eltie erxi xninlïåéë

.éðúùéàã:darez miryx gaf `kd `kil
.øùòîå øåëá úîäá àìåda eid m`y

l`xyi ly `edy dnda xyrn e` zexeka
dnr eze` oinixgn oi` axw ence ealge

:dznda ixwin `lc.àåä íéîù ììù
:`wtp dllyne.íéîåî éìòáá àìàoi`y

milral oilk`p `l` deabl wlg mda
:dnr oze` oinixgn oi` i`n` edpip dlly

.ïéîåî éìòáá íìåòìoitxyp oi` d"t`e
inl dznda ikd `xwl opiyxcc dnr
el` e`vi mznda zxeza milral lk`py
zxeza milk`p oi`y ieel my mdl yiy
zgcpd xir znda oixne` oi`y mznda
:zgcpd xir ly xyrne xeka znda `l`

.àâéìôåxn`c l`enyc` `piaxc `d
ded ik y"xc `zlin `dc dlr l`eny
lkd ikd uxzn ied opiwqr i`na ol `iyw

:dctp lkde axw.÷"ä øîà÷ éàî`edy lk
men lra `edyke mz `edyk deabl axw
ueg milw miycw x`y oebk diict jixv
`wtp dllyn edpd xekae dnda xyrnn

bilte dia opixw miny lly onena diict ikixve li`edc dnr mze` oinixgn oi`c
:`ed milra oenn milw miycw xn`c w"zc dilråðéàå íú àåäùë áø÷ù ìëå

.íåî ìòá àåäùë äãôðlly e`l `edd xyrne xeka oebk milral lk`p `l`
ixdy `ed miny lly ozenza `de jxtnl ivn `le ozenza elit`e exwn miny
dznda jixhv` jklde enena lk`p
dllync mininz xyrne xeka ihernl
iwen edi`c `bilt epiide edpihernl `kil
xyrne xeka xaqwc mininza elit` dl
:siiqae dia `pixw dznda oinen ilra

.ìàøùé ãéá äîåøúoiicryodkl dpzp `l
dnexz `ed ryx l`xyi eze` elit`c
`dc dlly x`y mr ztxyp dpi` eciay
wicv odkl dpzp did `nyc `ed dicic e`l
epiidc ztxyp dpi` jkld dl dvegay
xn`c deba edpz`e zxg` xirc oecwtk
dl `pixy `l dlik`ac idpe oixzenc lirl
jkld dkezay ryx odkl dpzp did `nyc
`ed dipennc odk cia dnexz la` eawxi

:sxyz.åæðâé éðú÷å`l `ed dipennc b"r`
:sxyz xn`.ïäë ãéá äîåøú àìà

i`d ilek da opilflfn `le `ed dipennc
:`ed ycwe li`ed.úøçà øéòáù ïäëì

:odnr gced `ly odkl xnelkìáà
.ïéìåáâádiicta `l` dlik` xzid dl oi`y

`"l `ed deab oennc dlgd on dxeht d"c
zrya dlik` xzid dl oi`c oileaba la`
`l dqird leblb zrya epiidc dlg aeig
(eh xacna) mkizeqixr ziy`x dia `pixw

:dlgd on xeht okin xg`l d`ct elit`e'é
.íéìùåøéá åøîàð íéøáãw"a) daexn 'ta

:edl aiyg (:atå÷ñàå úøçà øéòá àìà
.äåâìipan cg` ly ipy xyrn eze` didy

mcew milyexil eze` elrde zgcpd xir
efpbi i`n` ok m` egced k"g`e dgcedy
zevign edpihlw `dc dlik`a inp exzyl

:dneg epiidc.ïéìåáâá åàì àìàehn `le
:dinza sxyil `vei epi`e efpbi ipzwe dil

.àúéà íàå`ed deab oenn d"cl oileabac
heicd oenn e`l `l` dlik`a inp ixzyl
:`zelif meyn `l dtixyac idpe `ed
.äåâì äé÷ñàå úçãðä øéòã íìåòì
edehlw `dc dlik`a inp exzyl zxn`wce

:zevign.àîèðùë ïðé÷ñò éàîá àëäe`lc
(ek mixac) aizkc `ed d`neha ilek` xa
i`n jixt onwle `nha epnn izxra `l

:dl dvega elit` zgcpd xir `ixi`åìéôàå
.íéìùåøéáopiyxcc b"r`e qpkpy xg`l

sqkd zxve mewnd jnn wgxi ik (ci my)
`le xve dcet dz` mewn wegxa jcia

:mewn aexwa.äìéëà àìà úàù ïéàåw"de
lkez `l ik e` mewnd jnn wgxi ik `xw

:jcia sqkd zxve `nhpy elke`l.çå÷ìá
xyrn sqkl d`veda d`ived xaky
gewl eze` `nhpe xyae xkye oiia edepzpe
`"x xn`w ike diict dil zil `eddc
y"rn zexit dlrdy diteb y"rna
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רטו
oifge` mipya cenr aiw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.çáæî éùã÷ äá åéäeda opixw `lc idp dkeza miryx ly zeny`e zeler oebk
`zeqi`n `l` miny znda `l` `id dznda `l `dc axg itl dznda lk z`
dtikl oze` oiqpek ezeni jkld egcedy elld miryx ly zepaxw aixwdl `ed
xn`py :onwlck xeq` mdinc elit`c zrwap oqixky cr oixery oze` oilik`ne

:b"l jidl` 'dl lilk.'åëå øîåà ù"øonwl
:`nrh yxtn.äáòåú íéòùø çáæelit`e

:oixeq` odinc.øîàã àåä ù"øåadfda
oenn ozeixg`a aiigy miycw (:ep n"a)
oiprl jkld d`pe` mda yie `ed milra
edpipiice `ed milra oenn inp zgcpd xir
jklde dkezay zenda x`yk axg itl
ezeni xn`wc i`de d`pda odinc oixeq`
ceak meyn mdnr dze` enixgiy xn` `le

:miny.øîàã éìéìâä éñåé éáøã àáéìàå
zeaxl 'da lrn dlrne (:ai 'c) w"ac w"ta
md epenne li`ede epenn mdy milw miycw
mznda odinc elit`c d`pda mixeq`
`dc erxi i`n` miycw iycw la` exwin
miryx gafc miaxw mpi` mnvr md i`ce
exknie ea`zqiy cr erxi `l` darez

:dacpl mdinc eltieàôéñ éðúãî éëä éà
.'åëåwca iycwl gafn iycw oia biltn `wc

:ziad.äãéãá éðúéìå âåìôéìgafn iycwa
:miycw iycwl milw miycw oia onvr

.àìæà äúéîìã(.fh 'c dxenz) opixn`ck
:zezn ze`hg yng.äéì à÷éñô àìipzinl

eznc oeikc erxi zgcpd xirc miycw iycw
ze`hg `ki` i` miryx mze` mdl
ze`hg lkc dzinl ilf` mdiiga eyixtdy
(.e 'c) zeixed zkqna zezn mdilra ezny
oebk miycw iycw x`y la` `nrh yxtn

:erxi mdilra ezny zeny`éàãåäðú
.åäééðéòámeyn miaxw opi` i`ce onvr odc

:darez miryx gaf.àëä ìáà`ki`c
:dacpl mdinc eltie erxi xninlïåéë

.éðúùéàã:darez miryx gaf `kd `kil
.øùòîå øåëá úîäá àìåda eid m`y

l`xyi ly `edy dnda xyrn e` zexeka
dnr eze` oinixgn oi` axw ence ealge

:dznda ixwin `lc.àåä íéîù ììù
:`wtp dllyne.íéîåî éìòáá àìàoi`y

milral oilk`p `l` deabl wlg mda
:dnr oze` oinixgn oi` i`n` edpip dlly

.ïéîåî éìòáá íìåòìoitxyp oi` d"t`e
inl dznda ikd `xwl opiyxcc dnr
el` e`vi mznda zxeza milral lk`py
zxeza milk`p oi`y ieel my mdl yiy
zgcpd xir znda oixne` oi`y mznda
:zgcpd xir ly xyrne xeka znda `l`

.àâéìôåxn`c l`enyc` `piaxc `d
ded ik y"xc `zlin `dc dlr l`eny
lkd ikd uxzn ied opiwqr i`na ol `iyw

:dctp lkde axw.÷"ä øîà÷ éàî`edy lk
men lra `edyke mz `edyk deabl axw
ueg milw miycw x`y oebk diict jixv
`wtp dllyn edpd xekae dnda xyrnn

bilte dia opixw miny lly onena diict ikixve li`edc dnr mze` oinixgn oi`c
:`ed milra oenn milw miycw xn`c w"zc dilråðéàå íú àåäùë áø÷ù ìëå

.íåî ìòá àåäùë äãôðlly e`l `edd xyrne xeka oebk milral lk`p `l`
ixdy `ed miny lly ozenza `de jxtnl ivn `le ozenza elit`e exwn miny
dznda jixhv` jklde enena lk`p
dllync mininz xyrne xeka ihernl
iwen edi`c `bilt epiide edpihernl `kil
xyrne xeka xaqwc mininza elit` dl
:siiqae dia `pixw dznda oinen ilra

.ìàøùé ãéá äîåøúoiicryodkl dpzp `l
dnexz `ed ryx l`xyi eze` elit`c
`dc dlly x`y mr ztxyp dpi` eciay
wicv odkl dpzp did `nyc `ed dicic e`l
epiidc ztxyp dpi` jkld dl dvegay
xn`c deba edpz`e zxg` xirc oecwtk
dl `pixy `l dlik`ac idpe oixzenc lirl
jkld dkezay ryx odkl dpzp did `nyc
`ed dipennc odk cia dnexz la` eawxi

:sxyz.åæðâé éðú÷å`l `ed dipennc b"r`
:sxyz xn`.ïäë ãéá äîåøú àìà

i`d ilek da opilflfn `le `ed dipennc
:`ed ycwe li`ed.úøçà øéòáù ïäëì

:odnr gced `ly odkl xnelkìáà
.ïéìåáâádiicta `l` dlik` xzid dl oi`y

`"l `ed deab oennc dlgd on dxeht d"c
zrya dlik` xzid dl oi`c oileaba la`
`l dqird leblb zrya epiidc dlg aeig
(eh xacna) mkizeqixr ziy`x dia `pixw

:dlgd on xeht okin xg`l d`ct elit`e'é
.íéìùåøéá åøîàð íéøáãw"a) daexn 'ta

:edl aiyg (:atå÷ñàå úøçà øéòá àìà
.äåâìipan cg` ly ipy xyrn eze` didy

mcew milyexil eze` elrde zgcpd xir
efpbi i`n` ok m` egced k"g`e dgcedy
zevign edpihlw `dc dlik`a inp exzyl

:dneg epiidc.ïéìåáâá åàì àìàehn `le
:dinza sxyil `vei epi`e efpbi ipzwe dil

.àúéà íàå`ed deab oenn d"cl oileabac
heicd oenn e`l `l` dlik`a inp ixzyl
:`zelif meyn `l dtixyac idpe `ed
.äåâì äé÷ñàå úçãðä øéòã íìåòì
edehlw `dc dlik`a inp exzyl zxn`wce

:zevign.àîèðùë ïðé÷ñò éàîá àëäe`lc
(ek mixac) aizkc `ed d`neha ilek` xa
i`n jixt onwle `nha epnn izxra `l

:dl dvega elit` zgcpd xir `ixi`åìéôàå
.íéìùåøéáopiyxcc b"r`e qpkpy xg`l

sqkd zxve mewnd jnn wgxi ik (ci my)
`le xve dcet dz` mewn wegxa jcia

:mewn aexwa.äìéëà àìà úàù ïéàåw"de
lkez `l ik e` mewnd jnn wgxi ik `xw

:jcia sqkd zxve `nhpy elke`l.çå÷ìá
xyrn sqkl d`veda d`ived xaky
gewl eze` `nhpe xyae xkye oiia edepzpe
`"x xn`w ike diict dil zil `eddc
y"rn zexit dlrdy diteb y"rna
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(éLã÷) da eéä ,ïðaø eðz :'eë eãté daL úBLc÷ääå§©¤§¥¤¨¦¨¨©¨¨¨¨¨§¥
,eãté úéaä ÷ãa éLã÷ ,eúeîé çaæî éLã÷ ,íéLã÷̈¨¦¨§¥¦§¥©¨¨§¥¤¤©©¦¦¨
éaø .eæðbé Lãwä éáúëå éðL øNòîe ,eá÷øé úBîeøúe§¥¨§©£¥¥¦§¦§¥©Ÿ¤¦¨§©¦
.øNòîe øBëa úîäa àìå 'dzîäa' ,øîBà ïBòîL¦§¥§¤§¨§Ÿ¤¡©§©£¥
eéä ,øî øîà .øNòî óñëå Lc÷ä óñëì èøt 'dììL'§¨¨§¨§¤¤¤§¥§¤¤©£¥¨©©¨
?eúeîé éànàå .eúeîé çaæî éLã÷ ,íéLã÷ (éLã÷) dä¨§¥¨¨¦¨§¥¦§¥©¨§©©¨
éaø .äáãðì ïäéîc eìtéå eøënéå ,eáàzñiL ãò eòøé¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨©¦
ïBîî ,øîà Lé÷ì Léø .'äáòBz íéòLø çáæ' ,øîà ïðçBé¨¨¨©¤©§¨¦¥¨¥¨¦¨©¨
éaøå ,ïúeéøçàa áéiçL íéLã÷a ,àëäå .àeä íéìòa§¨¦§¨¨§¨¨¦¤©¨§©£¨¨§©¦
éaø àôéñãî ,àä .àeä íéìòa ïBîî øîàc ,àéä ïBòîL¦§¦§¨©¨§¨¦¨¦§¥¨©¦
,íél÷ íéLã÷a àlà .ïBòîL éaø åàì àLéø ,àéä ïBòîL¦§¦¥¨¨©¦¦§¤¨§¨¨¦©¦
ïBîî íél÷ íéLã÷ ,øîàc ,éìéìbä éñBé éaøc àaélàå§©¦¨§©¦¥©§¦¦§¨©¨¨¦©¦¨
,àôéñ éðúãà ?eãté ,éàî íéLã÷ éLã÷ ìáà .íéìòa§¨¦£¨¨§¥¨¨¦©¦¨©§¨¦¥¨
äna .dãéãa éðúéìå âBìôéì ,eãté úéaä ÷ãa éLã÷̈§¥¤¤©©¦¦¨¦§§¦§¥§¦¨©¤
íéLã÷ éLã÷ ìáà ,íél÷ íéLã÷a ,íéøeîà íéøác§¨¦£¦§¨¨¦©¦£¨¨§¥¨¨¦
,àìæà äúéîìc äéìòa eúnL úàhç àkéàc ïåék .eãté¦¨¥¨§¦¨©¨¤¥§¨¤¨¦§¦¨¨§¨
,Lé÷ì Léøk øîà àì ïðçBé éaø àîìLa .déì à÷éñt àì̈§¦¨¥¦§¨¨©¦¨¨Ÿ¨©§¥¨¦
éàî ,Lé÷ì Léø àlà .'äáòBz íéòLø çáæ' áéúëc¦§¦¤©§¨¦¥¨¤¨¥¨¦©
çáæ' ïðéøîà ék ,Cì øîà .ïðçBé éaøk øîà àì àîòè©£¨Ÿ¨©§©¦¨¨¨©¨¦¨§¦©¤©
.eäééðéòa eäðúàc àëéä ,éléî éðä ,'äáòBz íéòLø§¨¦¥¨¨¥¦¥¥¨§¦©§§¥©§
,øîBà ïBòîL éaø :épzLéà ,épzLéàc ïåék ,àëä ìáà£¨¨¨¥¨§¦§©¥¦§©¥©¦¦§¥
?ïðé÷ñò éàîa :øNòîe øBëa úîäa àìå 'Ezîäa'§¤§§§Ÿ¤¡©§©£¥§©¨§¦©
éìòáa àlà .àeä 'íéîL ììL' ,ïéîéîúa àîéìéà¦¥¨¦§¦¦§©¨©¦¤¨§©£¥
,ïéîeî éìòáa íìBòì ,àðéáø øîà .eäðéð 'dììL' ,ïéîeî¦§¨¨¦§¨©©¦¨§¨§©£¥¦

L elà eàöé ,'Ezîäa' úøBúa ìëàpL éîåïéìëàð ïéà §¦¤¤¡©§©§¤§§¨§¥¤¥¤¡¨¦
ììLc ,øNòîe øBëa úøBúa àlà 'Ezîäa' úøBúa§©§¤§§¤¨§©§©£¥¦§©
áø÷ ìkä ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLc àâéìôe .eäðéð íéîL̈©¦¦§§¦¨¦§¥§¨©§¥©Ÿ¨¥
àeäLk áø÷L ìk ,øîà÷ éëä ?øîà÷ éàî .äcôð ìkäå§©Ÿ¦§¤©¨¨©¨¦¨¨©Ÿ¤¨¥§¤
ìëå .èéònéà 'dììM'î ,íeî ìòa àeäLk äcôðå ,íz̈§¦§¤§¤©©¦§¨¨¦©¥§Ÿ
ïBâk ,íeî ìòa àeäLk äcôð Bðéàå ,íz àeäLk áøwL¤¨¥§¤¨§¥¦§¤§¤©©§
øîà :eá÷øé úBîeøz :à÷ôð 'äîäa'î ,øNòîe øBëa§©£¥¦§¥¨¨§¨§¦§¨¨©
ìáà .ìàøNé ãéa äîeøz àlà eðL àì ,àcñç áø©¦§¨Ÿ¨¤¨§¨§©¦§¨¥£¨
áéúî .óøOz ,àeä déðBîîc ïåék ,ïäk ãéa äîeøz§¨§©Ÿ¥¥¨§¨¥¦¨¥¥¦
øLòî àäå .eæðbé Lãwä éáúëå éðL øNòî ,óñBé áø©¥©£¥¥¦§¦§¥©Ÿ¤¦¨§§¨©£¥
.eæðbé éðú÷å ,éîc ïäk ãéa äîeøúk ,ìàøNé ãéa éðL¥¦§©¦§¨¥¦§¨§©Ÿ¥¨¥§¨¨¥¦¨§
eðL àì ,àcñç áø øîà ,øîzà éëä øîzà éà ,àlà¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©©¦§¨Ÿ¨
ïúpz ,ìàøNé ãéa äîeøz ìáà .ïäk ãéa äîeøz àlà¤¨§¨§©Ÿ¥£¨§¨§©¦§¨¥¦¨¥
,éðL øNòî ìL äqéò ,íúä ïðz .úøçà øéòaL ïäëì§Ÿ¥¤§¦©¤¤§©¨¨¦¨¤©£¥¥¦
.ïéáéiçî íéîëçå .øéàî éaø éøác ,älçä ïî äøeèt§¨¦©©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§©§¦
éaøc ,íéìLeøéa éðL øNòîa ú÷Bìçî ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©£¤§©£¥¥¦¦¨©¦§©¦
,éøáñ ïðaøå .àeä dBáb ïBîî éðL øNòî ,øáñ øéàî¥¦¨©©£¥¥¦¨¨©§©¨¨¨§¦
Lãwä éáúëå éðL øNòî ,óñBé áø áéúî .øeèt ìkä éøác ,ïéìeába ìáà .àeä èBéãä ïBîî̈¤§£¨¦§¦¦§¥©Ÿ¨¥¦©¥©£¥¥¦§¦§¥©Ÿ¤

dðéà ,ïäî úçà Bæå ,íéìLeøéa eøîàð íéøác äøNò ,àéðúäå ,úçcpä øéò àéåä éî ,íéìLeøéa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa .eæðbé¦¨§§©¨§¦©¦¥¨¦¨©¦¦¨§¨¦©¦©©§¨©§¨£¨¨§¨¦¤¤§¦¨©¦§©©¥¤¥¨
øéòc íìBòì ,àì .eæðbé éðú÷å ,ïéìeába ,åàì àlà .úBöéçî eäeèì÷ àä ,deâì eäe÷qàå ,úøçà øéòa àlàå .úçcpä øéò úéNòð©£¥¦©¦©©§¤¨§¦©¤¤§©§§©¨¨©§§¦¤¨¨©§¦§¨¨¥¦¨§Ÿ§¨§¦
eléôà BúBà ïéãBtL àîèðL éðL øNòîì ïéipî ,øæòìà éaø øîàc ,dé÷øôìå .àîèðL ,ïðé÷ñò éàîa àëäå .deâì eäe÷qàå ,úøçà©¤¤§©§§©¨§¨¨§©¨§¦©¤¦§¨§¦§§¥§¨©©¦¤§¨¨¦©¦§©£¥¥¦¤¦§¨¤¦£¦
.çe÷ìa ,ïðé÷ñò éàîa àëä .'åéðt úàî úàNî àOiå' øîàpL ,äìéëà àlà 'úàN' ïéàå ,'BúàN ìëeú àì' øîBì ãeîìz ,íéìLeøéa§¨©¦©§©Ÿ©§¥§¥§¥¤¨£¦¨¤¤¡©©¦¨©§Ÿ¥¥¨¨¨¨§©¨§¦©§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc oixcdpq(oey`x meil)

:dpyna epipy'åë eãté daL úBLc÷ääåxyrn ,eawxi zenexze §©¤§¥¤¨¦¨
:efpbi ycewd iazke ipyda eéä ,ïðaø eðzzgcpd xira(éLã÷) ¨©¨¨¨¨¨§¥

,íéLã÷y `ed dfa oicdçaæî éLã÷lr oaxwl eycwedy zenda - ¨¨¦¨§¥¦§¥©
,zgcpd xiray miryxd icieúeîéxebq mewnl oze` miqipkn - ¨

eli`e ,arxa zezny crúéaä ÷ãa éLã÷eycwedy miqkp - ¨§¥¤¤©©¦
,ycwnd oewiz jxevleãté.oennaúBîeøúemze` midyn xiray ¦¨§

y crLãwä éáúëå éðL øNòîe ,eá÷øéxird jezayeæðbé.dxeawa ¥¨§©£¥¥¦§¦§¥©Ÿ¤¦¨§

,øîBà ïBòîL éaøaezkd xn`y dnn(fh bi mixac)z`e Dz` mxgd' ©¦¦§¥©£¥Ÿ¨§¤
z`e DA xW` lM'dzîäa,wiicl yie øBëa úîäa àìåznda ¨£¤¨§¤§¤§¨§Ÿ¤¡©§

øNòî,xir zenda x`y llka mnixgdl oi` el` zenday ©£¥
aezkd xn`y dnne ,zgcpd(fi bi my)lM z`e'dììLKFY l` uAwY §¤¨§¨¨¦§Ÿ¤

wiicl yi ,'Dagxóñëì èøtlyøNòî óñëå Lc÷ä,ipyzerny §Ÿ¨§¨§¤¤¤§¥§¤¤©£¥
.zgcpd xir oenn llka mca`l oi` el`

:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdda eéä ,øî øîàzgcpd xira ¨©©¨¨
,íéLã÷ (éLã÷)if`çaæî éLã÷mday.eúeîé ¨§¥¨¨¦¨§¥¦§¥©¨

:`xnbd zl`eyeúeîé éànàåzendad z` zindl yi recn - §©©¨
`l` zgcpd xir oenn llka md oi`e xg`n ixd ,oaxwl eyxtedy
,zendad mixgdl dxezd ieeiv llka mpi` ,md ycwdd yekx

y ,ok m`eeòøézecyaeáàzñiL ãò,men mda letiy -åecti f` ¦§©¤¦§¨£§
eeøëné,heicdläáãðì ïäéîc eìtéåmxear elawziy zernae - ¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨

.dacp zepaxwl zexg` zenda epwi
:`xnbd daiyn,øîà ïðçBé éaø`ed ok zeyrl xyt` i`y mrhd ©¦¨¨¨©

xn`py meyn(fk `k ilyn),'äáòBz íéòLø çáæ'oaxwd ,epiidc ¤©§¨¦¥¨
d ipira arzp `ed miryxd mi`iany,'ecti m` elit` jkitle

oennd s`y ,zlrez jka oi` odizgz mixg` epwie el` zenda
dpwz mdl oi`y `vnpe ,`xead ipira arzp mzxenz lawznd

.dzin `l`
,øîà Lé÷ì Léøzenday meyn `ed ok zeyrl xyt` i`y mrhd ¥¨¦¨©

`l` ycwd oenn mpi` el`àëäå ,àeä íéìòa ïBîîo`k - ¨§¨¦§¨¨
zwqer `ziixadáéiçL íéLã÷ayixtnd,ïúeéøçàamc`a oebke §¨¨¦¤©¨§©£¨¨

mcew dndal wfp rxi` m`y `ed oicdy ,'dler ilr ixd' xne`d
,dizgz zxg` `iane dzeixg`a yixtnd aiig daxwedy

åzhiyk ef `ziixaøîàc ,àéä ïBòîL éaø(:ep n"a)aiigy oaxw lky §©¦¦§¦§¨©
llka ezeixg`a yixtndàeä íéìòa ïBîî,xir oiprl s` ok m`e ¨§¨¦

ea dliren oi`e ,eca`l yie xird oenn llka `ed ixd zgcpd
.d`pda mixeq` mincd s`y ,diict

xnel okzi cvik :yiwl yix ly evexiz lr dywn `xnbd
,oerny iax zhiyk zxaeq `ziixad ly `yixdyàôéñãî àä̈¦§¥¨

àéä ïBòîL éaøezhiy z` `ziixad d`ian `tiqay xg`n ixd - ©¦¦§¦
dy xnel jixv gxkda ,oerny iax lyåàì àLéøkïBòîL éaø.`id ¥¨¨©¦¦§

:`xnbd zx`anàlàote`a yiwl yix ly evexiz z` xnel yi ¤¨
zwqer `ziixady ,xg`aly oaxwl eyxtedy zendaíéLã÷ §¨¨¦

,íél÷,minly oebkéìéìbä éñBé éaøc àaélàå`ziixad zxaeqe - ©¦§©¦¨§©¦¥©§¦¦
,ililbd iqei iax zhiykøîàc(:ai w"a)íéìòa ïBîî íél÷ íéLã÷ §¨©¨¨¦©¦¨§¨¦

oi`e ,dzinl mpice 'zgcpd xir lly' llka md ixd jkitle ,md
mixeq`e md 'dznda' llka mincd s`y ,diict mda dliren

.d`pda
:`xnbd zwiicnìáàly oaxwl eyxtedy zendaéLã÷íéLã÷ £¨¨§¥¨¨¦

,dler oebkéàîcr erxi mdy xnel jixv gxkda ,mpic `di dn - ©
e ,men mda letiyeãté,dacp zepaxw mincd on epwie ,minca ¦¨

yi ok m`e ,md 'ycwd lly' `l` milra oenn mpi` ixdy
,zeywdlàôéñ éðúãà`tiqa xnel `ziixad dkxved recn - ©§¨¦¥¨

yúéaä ÷ãa éLã÷,ycwnd zia oipal eycwedy miqkp -,eãté ¨§¥¤¤©©¦¦¨
dãéãa éðúéìå âBìôéìgafn iycwa oicd z` wlgl ozip ixd - ¦§§¦§¥§¦¨

,jk xnele ,milw miycwl miycw iycw oia ,mnvríéøác äna©¤§¨¦
íéøeîà`weec ,dzinl mpic gafn iycwyíél÷ íéLã÷amdy £¦§¨¨¦©¦

,zgcpd xir lly llka dzinl mpice ,milra oennéLã÷ ìáà£¨¨§¥
íéLã÷md ycwd oenny.eãté ¨¨¦¦¨

n j` ,ok xnel `ziixad dzid dleki ok`y :`xnbd zvxznïåék¥¨
.déì à÷éñt àì àìæà äúéîìc äéìòa eúnL úàhç àkéàc,xnelk §¦¨©¨¤¥§¨¤¨¦§¦¨¨§¨¨§¦¨¥

ly oaxwl dyxtedy dnda lky xnel dleki `ziixad oi`
,miycw iycw llka `id s` z`hgdy itl ,dctiz miycw iycw
`id s` zenz dilra ezne z`hgl dyxtedy dnday `ed oicde
lr dyxtedy zgcpd xir znday ,`vnpe ,dict da dliren oi`e
mizinny oeikn ,dzinl dpic z`hg oaxwl zgcpd xir iryx ici
my`l e` dlerl dyxtedy zgcpd xir znda wxe ,dilra z`
`ziixad dwlig `l ,hlgene weqt xacd oi`y xg`ne ,dctz
gafn iycw oia `l` ,milw miycwl miycw iycw oia df oica

.ziad wca iycwl
:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgn zexaq z` zxxan `xnbd

àîìLarecn oaen xacd -Lé÷ì Léøk øîà àì ïðçBé éaøxaeqd ¦§¨¨©¦¨¨Ÿ¨©§¥¨¦
miycw iycw la` ezeni md milra oenny milw miycw wxy

meyn ,ecti,'äáòBz íéòLø çáæ' áéúëcxaeq `ed jky oeikne ¦§¦¤©§¨¦¥¨
,dicta dpwz mdl oi`e ezeni miycw iycw s`yLé÷ì Léø àlà¤¨¥¨¦

,ecti miycw iycwy xaeqdïðçBé éaøk øîà àì àîòè éàîyiy ©©£¨Ÿ¨©§©¦¨¨
.'darez miryx gaf' meyn zepaxwd lk z` zindl

:`xnbd zx`anCì øîà,yiwl yixïðéøîà ékep` mixne` izn - ¨©¨¦¨§¦©
meyn oaxw leqtl yiyàëéä éléî éðä ,'äáòBz íéòLø çáæ'¤©§¨¦¥¨¨¥¦¥¥¨

eäééðéòa eäðúàcepira cner ryxd ly oaxwdy ote`a wx - §¦©§§¥©§
,epiptlàëä ìáàoi`y ,zgcpd xir zepaxw oiprl o`k j` - £¨¨¨

odinca mipewe oze` micet `l` onvr zendad z` miaixwn
c ,'darez miryx gaf' meyn jka oi` ,mixg` zepaxwïåék¥¨

épzLéà épzLéàc,dligzn eidy itkn zendad epzype xg`ny - §¦§©¥¦§©¥
zepecip od oi`y df oiprl mb epzyp ,odinca mixg` epwpe ectpy

iryx gafk cer.m
:`ziixaa epipyEzîäa ,øîBà ïBòîL éaø.øNòîe øBëa úîäa àìå ©¦¦§¥§¤§§§Ÿ¤¡©§©£¥
:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîawqer xyrne xeka zenda eli`a - §©¨§¦©

.oerny iaxïéîéîúa àîéìéàxeka zendal ezpeeky xn`p m` - ¦¥¨¦§¦¦
jxved recn ,gafnd iab lr axwidl micnerd mininz xyrne

ixd ,'jznda' zaizn mhrnl,àeä 'íéîL ììL'mhrnl yie §©¨©¦
.'dznda' zaizn `le 'dlly' zaiznàlàxnel yi gxkda ¤¨

wqer `edyamdy xyrne xeka zenda,ïéîeî éìòámpi`y §©£¥¦
,milral milk`p `l` miaxwoi` ok` recn ,denzl yi ok m`e

llka ixd ,zgcpd xir oenn x`y mr micae` md,eäðéð 'dììL'§¨¨¦§
llka mpi`e ,heicd yekx md ixd dzrn men mda ltpe xg`ny

.miny lly
:`xnbd zx`anïéîeî éìòáa íìBòì ,àðéáø øîàiax zpeek ok` - ¨©©¦¨§¨§©£¥¦

yiy xaeq `ed mewn lkne ,men mda ltpy xyrne xekal oerny
,'dznda' aezka xn`py xg`n ,zgcpd xir oenn llkn mhrnl

åwxy jkn wiicl yiìëàpL éîmilralEzîäa úøBúallka `ed §¦¤¤¡©§©§¤§§
znda dligzn dzidy dnda ,epiidc ,mnixgdl aezkd ieeiv

,'zgcpd xir znda' dzr z`xwpe heicdelà eàöéxekad ¨§¥
xyrndeïéàLmdøBëa úøBúa àlà Ezîäa úøBúa ïéìëàð ¤¥¤¡¨¦§©§¤§§¤¨§©§

,øNòîexir ly xyrne xeka znda' sqep my mdl yiy ,xnelk ©£¥
,zgcpd xir zenda x`y llka mibxdp md oi` jkitle ,'zgcpd

eäðéð íéîL ììLcmdyk s` ,'miny lly' llka md oiicry - ¦§©¨©¦¦§
.minen ilra

:oerny iax ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbdìàeîLc àâéìôe- §¦¨¦§¥
ilra xyrne xeka oiprl oerny iax ly eixac z` x`and `piax
,xg` ote`a oerny iax ixac z` x`and ,l`eny lr wlgp ,oinen

.äcôð ìkäå áø÷ ìkä ,ìàeîL øîàc§¨©§¥©Ÿ¨¥§©Ÿ¦§¤
:`xnbd zxxanøîà÷ éàî.el` milina xnel ezpeek dn - ©¨¨©
:`xnbd zx`anøîà÷ éëä,xnel ezpeek `id jk -ìkoaxwáø÷L ¨¦¨¨©Ÿ¤¨¥

gafnd iab lríz àeäLk,men `la -äcôðåmincaìòa àeäLk §¤¨§¦§¤§¤©©
,íeî,xyrnde xekad on ueg milw miycw lk ,epiidc'dììM'î¦§¨¨

èéònéàzenda x`y mr mibxdp mpi`y 'dlly' zaizn ehrnzp - ¦©¥
xy`k s`y oeikn ,zgcpd xir ly
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc oixcdpq(ipy meil)

:dywne `xnbd daydé÷øôéìå-,minca ezectl ozip oiicrïðúc §¦§§¥¦§©
ipy xyrn zkqna(i"n b"t),,äãté àîèðL øNòî óñëa çe÷lä©¨©§¤¤©£¥¤¦§¨¦¨¤

dlrde ,milyexil ueg ipy xyrn zexit mc` dct m` ,epiidc
mze` e`nhpe ,lk`n ixac mda dpwe milyexil mincd
ixac mzxenz zepwle ,minca mzectl `ed i`yx ,milk`nd

,mixg` lk`nzexit z` fepbl yiy epizpyn zxaeq recn ok m`e
.xyrnd

zxaeq epizpyn :`xnbd zvxznkzhiyøîàc ,äãeäé éaø(my) §©¦§¨§¨©
`nhpy ipy xyrn sqka gewldy,øáwéezectl xyt` i`e ¦¨¥

inca dqitzdl ick dwfg eay dyecwd oi`e xg`n ,minca
yi ok lre ,ezectl `le elke`l `l xyt` i`y `vnpe ,oeictd

.dxeawa efpebl
:dywne `xnbd dayéëä éàmigewld zexita zwqer epizpyny ¦¨¦

mpicy dpyna xn`p jkle ,e`nhpy milyexia ipy xyrn sqka
,dfipbaàéøéà éàîxyrn zexita `weec df oic `pzd hwp recn - ©¦§¨
ly ipyénð àîìòc eléôà ,úçcpä øéòoicd zexit mzqa s` ixd - ¦©¦©©£¦§¨§¨©¥

`nhpe ,ipy xyrn sqkn milyexia lk`n xac dpw m`y ,ok
.dfipba `l` dpwz el oi` ,lk`n xac eze`

ixac z` dcinrdy dnn `xnbd da zxfeg ef `iyew zngne
:zx`ane `nhpy ipy xyrna dpyndíìBòì àlàz` yxtl yi ¤¨§¨

dpynd ixacaipy xyrnøBäèjk xg`e milyexil edelrdy §¨
zexitd exq`pe ,xyrnd zexit e`aed dpnny xird dgced

,mfpebl jixv jkitle ,xird oenn x`y mr d`pdaìeôðc ïBâëe§§©
úBöéçîxg`l milyexi xird zeneg eltpy ote`a xaecne - §¦

zevign mze` ehlwy mixne` oi` jkle ,dkezl xyrnd qpkpy
.zgcpd xir oenn llka exq`ii `ly oiprl xirdàáøãëåepicke - §¦§¨¨

,`ax ly,àúééøBàc ìBëàì äöéçî ,àáø øîàcdxezd on ,xnelk §¨©¨¨§¦¨¤¡§©§¨
dvign la` ,dnegd on miptl ipy xyrn lek`l ep` mieevn

ïðaøc èBì÷ìhlwp zevignd jezl qpkpy ipy xyrny df oic - ¦§§©¨¨
dzrn eilr milg oi` ok enke ,ezectle e`ivedl xeq`e mci lr
ixacn `l` epi` ,`a dpnny xird dgced m` zgcpd xir ipic

,minkgàì äöéçîì eäðúéì ék ,äöéçîì eäðúà ék ïðaø øefb éëå- §¦©©¨¨¦¦©§¦§¦¨¦¥©§¦§¦¨Ÿ
zenegy ote`a wx edf zevign zhilw oic minkg exfby dne
od oi`e ,exfb `l zenegd eltp xy`k la` ,onewna zecner xird
milyexin m`ivedl milrad i`yxe ,xyrnd zexit z` zehlew
jkitle .dfipb zaeg mdilr dlg od zgcpd xir ly m`e ,mzectle

efpbi zgcpd xir ly ipy xyrn zexity dpyna xn`p.
:dpyna epipy.eæðbé Lãwä éáúkdpi` dpyndy zx`an `xnbd ¦§¥©Ÿ¤¦¨¥

:xfril` iax zhiykïéúéðúîycewd iazky zxaeqd epizpyn - ©§¦¦
df oi` ycew iazk xira yiyk s`y ,xnelk ,efpbi zgcpd xir ly
sexyle ycewd iazk z` fepbl yi `l` ,dtixyn xird z` livn

df ixd ,xird oenn x`y z`k àìczhiyàéðúc ,øæòéìà éaø §Ÿ§©¦¡¦¤¤§©§¨
,`ziixaaúçà äæeæî eléôà äa ùiL øéò ìk ,øîBà øæòéìà éaø, ©¦¡¦¤¤¥¨¦¤¥¨£¦§¨©©

úéNòð dðéàlL ,úçcpä øéòixdøîàpzgcpd xir iabl dxeza ¥¨©£¥¦©¦©©¤¤¡©
(fi bi mixac),'ìéìk dììL ìk úàå øéòä úà Làá zôøNå'sexyl yiy §¨©§¨¨¥¤¨¦§¤¨§¨¨¨¦

,xird oenn lk z`øLôà àì äæeæî àkéàc àëéäåyiy ote`ae - §¥¨§¦¨§¨Ÿ¤§¨
meyn ,ok zeyrl xyt` i` dfefn xiraáéúëcdcear ielik iabl ¦§¦

dxf(cÎb ai my)on mnW z` mYcA`e oErCbY mdidl` iliqtE'§¦¥¡Ÿ¥¤§©¥§¦©§¤¤§¨¦
,`Edd mFwOd,'íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àìon xeqi` yiy ,epiidc ©¨©Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤

jkitle ,miny my mda yiy ycewd iazk z` ca`l dxezd
xg`ne ,zexkf` dnk da yiy zgcpd xir ly dfefn sexyl xeq`
ziyrp dpi` ,eazkk `xwnd ieeiv z` ef xira miiwl xyt` i`e

.zgcpd xirl llk
:dpyna epipy' ,'eëå àeä Ceøa LBãwä øîà øîBà ïBòîL éaødzide ©¦¦§¥¨©©¨¨§§¨§¨

iax ,ililbd iqei iax ixac ,miqcxte zepib dyrz `l 'mlFr lY¥¨
la` ,zipap dpi` dzidy zenkl ,'cFr dpAz `l' xne` `aiwrŸ¦¨¤
iqei iax ewlgp dna zxxan `xnbd .miqcxte zepib `id ziyrp

:`aiwr iaxe ililbdàîéìililbd iqei iaxy ,xnel yi dxe`kl - ¥¨
`aiwr iaxeãaly eixaébìôéî÷ àòléà éaø øîà ïéáà éaø- ¦§©¦¨¦¨©©¦¦¨¨¨¦§§¦

,ewlgpàöBî äzàL íB÷î ìk ,àòléà éaø øîà ïéáà éaø øîàã§¨©©¦¨¦¨©©¦¦¨¨¨¨¨©¨¥
a ììkzeevna èøôe äNòxeqi`ììëa BúBà ïéðc ïéà ,äNòú àì §¨§£¥§¨§Ÿ©£¤¥¨¦¦§¨
.èøôe,oda zyxcp dxezdy zecn dxyr yly opyi ,xnelk §¨

zxne` dxezd xy`k ,epiidc .'hxte llk' zcn `id odn zg`e
zxfeg okn xg`le ,eicgi mipipr dnk llekd xac dligzn
dn `l` llka oi`'y miyxec ep` ,xacd ihxt z` zxne`e
,lkd llek epi`y llkd z` hrnl `a hxtdy epiide ,'hxtay
ef dcny ,oia` iax xn` jk lre .hxtd jezay dn wx `l`
e` dyr zeevna md hxtd mbe llkd mby ote`a wx dxn`p
hxtde dyr zeevna `ed llkdy ote`a la` ,dyrz `l xeqi`a
dllky ,zgcpd xir znxgd zevna oebk ,dyrz `l xeqi`a
df llk zernyny ,'mlFr lY dzide' dyr zevna dligz dxezd§¨§¨¥¨
okn xg`le ,lke lkn mlerl daixg xird z` xi`ydl yiy `ed
hxt zernyny ,'cFr dpAz `l' dyrz `l xeqi`a dxezd dhxtŸ¦¨¤
s` ezernyn oi` j` ,miza oipaa dzepal wx xeq`y `ed df
hrnl `a hxtdy dfa mixne` oi` ,miqcxte zepib zrihp oiprl
lY dzide' llkdy ,envr ipta cg` lk yexcl yi `l` ,llkd on§¨§¨¥
,miqcxte zepib `l s`e ,dne`n da zeyrl xeq`y cnln 'mlFr¨
`l' hxtd eli`e ,dxezd on dyr zevn lhia jk lr xaerdeŸ

dyrz `l' xeqi` s` miza ziipaa yiy siqedl `a 'cFr dpAz.' ¦¨¤
iaxe ililbd iqei iax ly mzwelgn z` jka zelzl yiy ,`vnpe

,`aiwrïéáà éaøc déì úéà øîciaxk xaeq ililbd iqei iax - §©¦¥§©¦¨¦
s` xeq`l yi jkitle ,llkd z` o`k hrnl `a hxtd oi`y ,oia`

,miqcxte zepib zrihpïéáà éaøc déì úéì øîeepi` `aiwr iaxe - ©¥¥§©¦¨¦
hxte llk lka enk dfa oecl yiy xaeq `l` ,oia` iaxk xaeq
dpAz `l' dxne`a dxezd dzliby ,llkd z` hrnn hxtdyŸ¦¨¤

.miqcxte zepib zrihp `le ,mipipa ziipa `l` dxq` `ly 'cFr
:`xnbd dgecàìiax ly epica mzwelgn z` zelzl gxkd oi` - Ÿ

okzi `l` ,oia`ïéáà éaøc eäì úéà àîìò éleëcmixaeq lkdy - §¥¨§¨¦§§©¦¨¦
,llkd z` hrnn hxtd oi` dfk ote`ay oia` iaxkàäa àëäå§¨¨§¨

éâìôéî÷ixac z` x`al yi cvik ,xg` oipra ewlgp md o`ke - ¨¦§§¦
e 'cFr' dpAz `l `xwndøáñ øîzaizy xaeq ililbd iqei iax - Ÿ¦¨¤©¨©

òîLî éøîâì 'ãBò'mlerl xird zepal oi`y `id dzernyn - §©§¥©§©
,miqcxte zepib da rhil `l s`e ,lke lknøáñ øîe`aiwr iaxe - ©¨©

zaizy ,xaeq'ãBò'y `id dzernyn,úéðáð dðéà äúéäL äîëì¦§©¤¨§¨¥¨¦§¥
,dligzak mipipa xira zepal oi`y ,epiidcúBpb àéä úéNòð ìáà£¨©£¥¦©

.íéñcøôe©§¥¦
xiray zepli`d ly mpic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:zgcpdda eéä ,ïðaø eðzzgcpd xiraúBðìéàdïéLeìz,rwxwd on ¨©¨¨¨¨¦¨§¦
md ixdïéøeñàzepli` da eid m` la` .xird oenn x`y llka £¦

dïéøaeçîod ixd ,rwxwlïéøzeî.zepli` mpn`úøçà øéò ìL §¨¦¨¦¤¦©¤¤
,d`pda dxeq`dïéamd m`ïéLeìze rwxwd onïéamd m` ¥§¦¥

ïéøaeçîdf ixd ,rwxwløeñà.xird oenn mr cgi d`pda §¨¦¨
:`xnbd zxxanéàîd ef in -øéòdúøçàlkn d`pda dxeq`d ©¦©¤¤

.lke,àcñç áø øîàxirl dfa dpeekd,Bçéøé,ryedi dnixgdy ¨©©¦§¨§¦
áéúëc(fi e ryedi)íøç øéòä äúéäå'DA xW` lke `id,''äìieaixne ¦§¦§¨§¨¨¦¥¤¦§¨£¤¨©

mixaegnd zepli` elit`y cenll yi 'da xy` lke' aezkd
.d`pda exq`p rwxwl

aezka xn`p :egixi xird iabl sqep oic zx`an `xnbd(ek e my)

íe÷é øLà 'ä éðôì Léàä øeøà ,øîàì àéää úòa òLBäé òaLiå'©©§©§ª©¨¥©¦¥Ÿ¨¨¦¦§¥£¤¨
.'äéúìc áévé Bøéòöáe äpãqéé Bøëáa ,Bçéøé úà úàfä øéòä úà äðáe¨¨¤¨¦©Ÿ¤§¦¦§Ÿ§©§¤¨¦§¦©¦§¨¤¨

egixi xird z` l`xyi eyaky xg`l ,epiidcriayd ,detxye
dze` dpead z` lliwe ,mlerl depai `ly l`xyi ipa z` ryedi
meiqae ,exeka epa zeni zeceqid zavd zrya ezcear zligzay

.xirvd epa zeni zezlcd zcnrd zrya dceard
àéðzy ,did ryedi ly exeqi` llka ,`ziixaaàìz` zepal ©§¨Ÿ

xirdBçéøédl mi`xewe dny z` mipyn m` s` ,dnvríL ìò §¦©¥
å ,úøçà øéòokàìzepalúøçà øéòdny z` `exwleíL ìòxird ¦©¤¤§Ÿ¦©¤¤©¥

Bçéøé.,z`f micnel oipneáéúëc(cl fh '` mikln)einiA'ìàéç äða §¦¦§¦§¨¨¨¨¦¥
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ריז
oifge` mipy` cenr biw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äéìåëì äé÷øôéìå'qna `teb dpn `idda epeict qtznl mil` `l xn`c i"xk ipyne
:dxeawa fpbi xn`wc ipy xyrn inp epiide (i"n b"t) ipy xyrn.íìåòì àìàxyrna

edehlw `dc dlik`a ixzyil xn`wce debl dewq`e xedh zgcpd xirc ipy
dywnd dnda 't oileg zhigya) `ax xn`c :milyexi znegl qpkpy xg` zevign

:(gq sc).àúééøåàã ìåëàì úåöéçîon
:dnegd on miptl lek`l devn dxezdìáà

.èåì÷ì úåöéçîoia zehlew zevign eidiy
xefb ike `ed opaxcn oipr lkl oia diict oiprl
aeyc xyrnl zevign zhilw ipdizc opax
`ly inp zgcpd xir oiprle ezectl leki epi`

:zevign edpzi`c `kid dtixya `diáéúëã
.íúãáàå'ebe `edd mewnd on mny z`

dfefnae mkidl` 'dl ok oeyrz `l dil jinqe
dtixyl xyt` i` zexkf` da aizke li`ed
dlly opira op`e ok oeyrz `lc `xw meyn

:`ed miny lly i`dc `kileäùòá ììë
.äùòú àìá èøôållk mler lz dzide oebk

didz `l` dyrz `l miqcxte zepb elit`c
miza oipa cer dpaz `l dyr `edy mler lz
hxte llka eze` oipc oi` dyrz `l `ede
dyrz `lc hxtay dn `l` llka oi` xnel

xitoipal mler lz dzide xnelk `ed ye
ixz `l` ixy miqcxte zepbl la` xn`w
yxtnw iyexit opixn` `lc `xw xn`w ilin
zepbl mler lz dzide xn`w ilin ilin `l`
mleray oipipa lk cer dpaz `l miqcxte
opiyxce cer dpaz `l miqcxte zepbl elit`e
cnll llkd on `vie llka didy xacl dil
llkd lr cnll `l` `vi envr lr cnll `l
`vi dnle did llka oipa xnele `vi elek
ipa aeyi `edy cgein oipa dn jl yiwdl
`pyil) miqcxte zepb oebk oipa lk s` mc`
'xk oipc oi` xaq ililbd iqei 'xe (`pixg`
ilin lkn mler lz dzide ikd yixce oia`
cer dpaz `le xac mey da dyri `ly
miza oipaa e`l opireny` miza oipa rnync
jk .`ki`c `ed dyr xeqi` miqcxte zepbe

:izrny.ïéðã øáñ ò"ø:oia` 'xk `lcò"ëã
.ïéáà 'øã åäì úéàxn`wc `de r"x elit`e

meyn e`l miqcxte zepb ziyrp zgcpd xirc
`w `zln i`cec oia` 'xc dil zil `nlrac
miza oipaa i`na mler lz dzide iyxtn
oipipa lka dil rnyn `l cer dpaz `lc
`l xnelk rnyn dzidy enkl cer xaqwc
dzidy oebk rnyn cer dpaz `le xefgz
zepb dyrp la` cer dpaz `l dlgzn

:miqcxte.òîùî éøîâì ãåò øáñ øîåoebk
`ly `ed cre oeyl cere cre mlerl xn`c
`le miza oipal `l xac meyl mlerl dpaz

:cer dpaz `l miqcxte zepblïéøáåçî

.ïéøúåîdf `vi dtixye dviaw `l` xqegn epi`y in `pngx dxn` ztxye ueawzc
:dtixye dviawe dyilz xqegny.äá øùà ìëåda xy` oixaegn zepli` elit`

b"d :oixq`p.'åâå ùéàä øåøà øîàì òùåäé òáùéådpcqii exekaa lif`e yixcw `xwe
:ohwd epa zeni dizlc cinriyke dizlc aivi exirvae.úøçà øéò íù ìò åçéøé àì

zxg` xir my lr dny aqie egixi dpai `ly
`lexir dpa 'it`y egixi my lr zxg` xir

my 'it`y dzepal xeq` egixi d`xwe zxg`
l`ig dpa einia aizke mlerl dgni egixi
lre a`g` ly einia egixi z` il`d zia

:il`d zia dil ixw dl`d lr xaryúà
.åçéøézxg` xir `l` dpa envr egixi `le

yxtz` `le egixi dl d`xwy egixi my lr
:olpn `d.äãñé åøåëá íøéáàáryx mxia`

l`igl el did `l ryxd mxia` znyk
:egixi z` zepal `ly cenlláåâùå íøéáà

.ãåáò éàî:miryx edl ixwcòãåé éðéà
.åøéòö áåâùù`ed diytp itp`a `zlin

exeka mxia`a xn`py rnynn `yxcnle
aeby l"z dn `l` exirv aebyy rcei ipi`
aeby cre mxia`n jlede xaew didy exirv

:mlkn xirv `edy.åðéáùåù áàçàeade`
:a`g` did l`ig ly.àéîè éá`nrh ia `"ie

engpl mixaca eze` minirhny la`d zia
`inh dax ziy`xaa aizk oizkec dnkae

:la` oeyl o"iir `la.íìúå íìú ìë ìò
:`ed deab mewne dbexre dxey÷éáù àìå

.ãâñîå ìæéî àøèéîjled jelkld didy
oi`y mlerl oi`ad minybd aexn lcbe
jezn dxf dcearl zeegzydl jlil oigipn

:hiha zeklkeln mikxcéç åäéìà øîàéå ãéî
.'åâå øèî äìàä íéðùä äéäé íà 'ä`xw i`d
:il`d zia l`igc `xwl jenqàãéì÷à

.àøèîã:xhn ly gztn.àæçã ïåéëd"awd
edil`l d"awd l"` `nlra `xrv `ki`c
ly gztn el xifgiy xacd lblbl dztxv jl

:lif`e yxtn `wck xhnàì úåçúôî ùìù
.çéìù ãéá åøñîðyi d"awd ly exve` lr

ne zegztn'b la` mipennd migely cil mxq
mdilr gily dpin `ly ecia el yi zegztn
xeqnl dvx `le md ecia `l` ziy`xan
'b mze` edil`l d"awd xn`we mdilr gily
izipn `le ziy`xan icia izakr zegztn
lr dpenn iziyry jze` `l` mdilr gily
exn`i ipy gztn l`yz dzre mdn zg`

:axd cia cg`e cinlz cia mipyäé÷øèã
.äéìâìdigztnl dica`e ely xry mzqy

ca` seqale xhn ixryl lrp edil` dyr jk
ly xryd gztp `ly minyb ly gztnd

:eci lr xhnáàçà ìà äàøä êì áúëã
.øèî äðúàå:xhn oze aizk `le.åäéìà àáà

:ilecbe iaiag
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.äãté ,àîèðL øNòî óñëa çe÷lä ,ïðúc ,dé÷øôéìå§¦§§¥¦§©©¨©§¤¤©£¥¤¦§¨¦¨¤
øéò àéøéà éàî ,éëä éà .øáwé øîàc ,äãeäé éaøk§©¦§¨§¨©¦¨¥¦¨¦©¦§¨¦
ïBâëe ,øBäèa íìBòì ,àlà .énð àîìòc eléôà ,úçcpä©¦©©£¦§¨§¨©¥¤¨§¨§¨§

áøãëå ,úBöéçî ìeôðc,ìBëàì äöéçî ,àáø øîàc .à §©§¦§¦§¨¨§¨©¨¨§¦¨¤¡
eäðúà ék ,ïðaø øefb éëå .ïðaøc ,èBì÷ì .àúééøBàc§©§¨¦§§©¨¨§¦©©¨¨¦¦©§
:eæðbé Lãwä éáúk :àì ,äöéçîì eäðúéì ék .äöéçîì¦§¦¨¦¥©§¦§¦¨Ÿ¦§¥©Ÿ¤¦¨§
,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc .øæòéìà éaøk àìc ,ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ§©¦¡¦¤¤§©§¨©¦¡¦¤¤¥
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ìk úàå øéòä úà Làá zôøNå' øîàpL ,úçcpä©¦©©¤¤¡©§¨©§¨¨¥¤¨¦§¤¨
áéúëc ,øLôà àì ,äæeæî àkéàc àëéäå ,'ìéìk dììL§¨¨¨¦§¥¨§¦¨§¨Ÿ¤§¨¦§¦
øîà ,øîBà ïBòîL éaø :'íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àì'Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤©¦¦§¥¨©
éaø øîà ïéáà éaøãa ,àîéì :'eëå àeä Ceøa LBãwä©¨¨§¥¨¦§©¦¨¦¨©©¦
ìk ,àòléà éaø øîà ïéáà éaø øîàã .ébìôéî÷ àòléà¦¨¨¨¦§§¦§¨©©¦¨¦¨©©¦¦¨¨¨
,äNòú àìa èøôe ,äNòa ììk àöBî äzàL íB÷î̈¤©¨¥§¨§£¥§¨§Ÿ©£¤
.ïéáà éaøc déì úéà ,øîc .èøôe ììëa BúBà ïéðc ïéà¥¨¦¦§¨§¨§©¦¥§©¦¨¦
eäì úéà àîìò éleëc ,àì .ïéáà éaøc déì úéì ,øîe©¥¥§©¦¨¦Ÿ§¥¨§¨¦§
éøîâì 'ãBò' ,øáñ øî .éâìôéî÷ àäa àëäå ,ïéáà éaøc§©¦¨¦§¨¨§¨¨¦§§¦©¨©§©§¥
,úéðáð dðéà :äúéäL äîëì 'ãBò' øáñ øîe .òîLî©§©©¨©¦§©¤¨§¨¥¨¦§¥
da eéä ,ïðaø eðz :íéñcøôe úBpb àéä úéNòð ìáà£¨©£¥¦©©§¥¦¨©¨¨¨¨
øéò ìL .ïéøzeî ,ïéøaeçî .ïéøeñà ,ïéLeìz úBðìéà¦¨§¦£¦§¨¦¨¦¤¦
øéò éàî .øeñà ,ïéøaeçî ïéa ïéLeìz ïéa ,úøçà©¤¤¥§¦¥§¨¦¨©¦
øéòä äúéäå' áéúëc ,Bçéøé ,àcñç áø øîà ?úøçà©¤¤¨©©¦§¨§¦¦§¦§¨§¨¨¦
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,íìBòì äàa äáBè ,íìBòä ïî ãáà òLø .'ätøç¤§¨¨¨¨©¦¨¨¨¨¨¨¨
éLðàå ,áì ìò íN Léà ïéàå ãáà ÷écvä' øîàpL ,íìBòì äàa äòø ,íìBòä ïî øèôð ÷écö .'äpø íéòLø ãBáàáe' øîàpL¤¤¡©©£§¨¦¦¨©¦¦§©¦¨¨¨¨¨¨¨¨¤¤¡©©©¦¨¨§¥¦¨©¥§©§¥
eðéNònî eðîçðé äæ' øîàpL ,íìBòì äàa äáBè ,íìBòì àa ÷écö .'÷écvä óñàð äòøä éðtî ék ,ïéáî ïéàa íéôñàð ãñç¤¤¤¡¨¦§¥¥¦¦¦§¥¨¨¨¤¡©©©¦©¦¨¨¨¨¨¨¨¨¤¤¡©¤§©£¥¦©£¥

:eðéãé ïBávòîe¥¦§¨¥

ïéøãäðñ úëñî äì à÷éìñå ÷ìç íäì ùé ìàøùé ìë êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

סנהדרין. חלק - פרק אחד עשר דף קיג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                  

                                                                   

אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד

באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מערב חג הסוכות עם קטעי המכ"ע המצורפים לו, ות"ח ת"ח על העבר 

ובקשה כפולה על להבא להודיע בפרטיות מפעולותיהם הטובות בהרמת קרן היהדות בכלל ובהפצת 

מעיינות החסידות בפרט.

ב( ביחוד אתענין בהפרטים ע"ד ההוצאה לפועל והחלטות הטובות בענין הפעולות בחדש תשרי 

ובטח נוסף על הפעולות בפועל פרסמו עד"ז במכ"ע וכיו"ב למען יודע הדבר גם באלו המקומות שלא 

היו שם, והשי"ת יצליחם בכל הנ"ל.

ג( נהניתי מהעתקת השידור ברדיו, ובטח גם להבא יערכו כזה בעוד מועד למען ישודר בעת 

המתאימה, ולכאורה נוגע זה עתה בנוגע לחג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל.

הלימוד  ובטח  אחרות...  מישיבות  תלמידים  מספר  עם  הלימוד  שיעורי  מקביעות  נהניתי  ד( 

עמהם עתה מתאים לרגילותם היינו בענינים של הסברה הגיון והשגה ולא לרדוף אחרי אתכפיא שלהם 

יותר מן המדה כי בהתחלת הקירוב יש להסתגל לרגילות המקבל, ולאט לאט ישתנה מתאים לפני' 

הלימוד הנלמד עמדו, וכמובן.

ה( נהניתי מהחוברת בטאון חב"ד שנתקבל לכאן שני עקזעמפ. ויישר חילם של המשתתפים 

השתתפותי  המערכת(  חברי  )ע"ש  סקריפ  ומוסג"פ  ובחוצה,  בפנים  המעיינות  בהפצת  ועי"ז  בזה 

בהוצאות ההדפסה וההפצה.
המשך בעמוד הבא 
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ו( מובן, אשר מתאים למה שכתבתי מכבר שמהנחוץ לסדר הנ"ל באופן כזה שלא לשלול פרסום 

הידיעות והשיחות גם במכ"ע אחרים כמו שהי' נהוג עד עתה, כיון שהמכ"ע מגיעים לחוגים כאלו שאין 

החוברת הנ"ל שייכת להם או מגעת אליהם.

ז( מה שכותבים שלא סידרו תכנית לח"י אלול מפני החגיגה שבהכפר, הנה לדעתי אין זה תירוץ 

כלל וכלל, כי מלבד זה שישנו שני ערבים, אור לי"ח ומוצאי ח"י אלול, והחגיגה היתה באחד מהם, הנה 

בטח היו כמה מאנ"ש חב"ד שלא היו בהחגיגה בהכפר, ובמילא יוכלו לבקר במקומות אחרים.

זכר להוציא  זכר להקהל, )מדגיש אני את התיבה  ח( אחכה לידיעות מפורטות ע"ד האסיפה 

מלבן וכו' ובטח גם הם נזהרו בזה, כדי שלא ליתן פתחון פה ויד לאלו הרוצים להטעות בזה, וד"ל(.

ואין הזמן גרמא עתה להכנס בפרטים,  ז' תשרי,  ט( קראתי את הפרטי כל דאסיפתם מיום 

בנוגע לתוכנו, אבל מה שנוגע ביותר וביותר שברשימת המשתתפים מעטים מאד מאד שמות חברים 

חדשים, ומלבד שהסימן לדבר חי הוא שמתגדל ומתפשט, הנה ידוע פסק רז"ל )וי"א שהוא מדאורייתא( 

שמעלין בקדש, וידוע ג"כ מ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר ע"ז, שהוא בדוגמת אדם המטפס על הר גבוה וזקוף, 

שאז אי אפשר העמידה על אתר ומוכרחת עלי' בלתי פוסקת, כ"א לא עלי' הרי תהי' ירידה ח"ו, וכן 

הוא גם בנוגע לעבודת כאו"א מאתנו וגם בנוגע למספר חברים של תנועתם שמוכרח הגידול, כי באם 

לאו ה"ז הוראה על ההיפך ח"ו אף שבהרשימה לא נתמעט מס' החברים.

י(...אף שידוע מרז"ל שלעולם ילמוד אדם תורה שלא לשמה ולקיים מצות שלא לשמה הרי 

פרק  ת"ת  בהלכות  הזקן  רבינו  מ"ש  ע"פ  ובפרט  וכו'  לשמה  שלא  שמתוך  בצדם  אלו  מרז"ל  נמוקי 

ואף  כו'  זאת  לולי  נעשים כתקונם, אבל  והלימוד  כי המצוה  הוא  א' הטעם  קונטרס אחרון ס"ק  ד' 

את"ל שנעשים כתקונן הרי עכ"פ אפילו מתנגדים אין כדאי להדר בהענינים שלא לשמה ועאכו"כ לאלו 

אשר נשיאינו וביחוד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע האבן אריינגעגאסן אין זיי דורך די 

עלטערן אלקות די והותר, מובן עד כמה צ"ל מופרך ענין זה לגמרי, וכנ"ל שאיני רוצה להאריך בכ"ז 

ותקותי אשר השורות אלו המועטות בכמות יספיקו לשרש שיטה זו מעיקרה, והעיקר שתעקר לא רק 

מעולם שכל העיוני אלא בנוגע למעשה בפועל אשר עשי' לעילא, והעקירה תתבטא לא רק בהענינים 

דסור מרע אלא ובעיקר בהועשה טוב, ואחכה לבשו"ט מפורטות בזה...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

המשך מהעמוד הקודם
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

אתענין לדעת אם יש לו קביעות עתים בתורת החסידות אשר לימוד זה מביא לידי אהבת השם 

ויראת השם )ולהעיר מהלכות יסודי התורה ריש פרק ב'(, אשר הם מהמצות שחיובם תמידי ולא יפסק 

מעל האדם אפי' רגע כל ימיו וכמ"ש באגרת המחבר ריש ספר החינוך.

בברכה.
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oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxt`nw `aa

äðùî'åë ïéîîåæ ïéùòð íéãòä ãöéë.xn`w i`n yxtn `xnba Ðéðåìô ùéà úàÐ

.odkäùåøâ ïá àåäù.leqte llg `ed ixde ,"clepy mcew en` dyxbzp epipta" Ðïéà
íéøîåà,"mnf xy`k" ea miiwl ,dvelge dyexb oa df dyri :mipdk ode enfed m` Ð

.`nrh yxtn `xnbae .mirax`d z` bteq `l`úåìâ áééçù.bbeya ytpd z` bxdy Ð

àøîâ:ïðéñøâ éëämicrd oi` cvik i`d

onwl ipzwc cere .dil irain oinnef oiyrp

.'ek mdl exn` la` :(`,d)íéãòä ïéà ãöéë
äéì éòáéî ïéîîåæ ïéùòðzniiwn `l `dc Ð

."mnf xy`k" edaãåòå`pz ira `w i`n Ð

oic cvik onwl dl ipzw `d ?oinnef oiyrp cvik

mdl exn` la` :oizipzna ipzwc ,oinnef

`lde df zecr micirn mz` j`id" minifnd

.'ek "ipelt mewna meid eze` epnr mziidíúä
éà÷od el`" idliya opzc ,wilq oixcdpqn Ð

oinnef yic ,oixcdpqc `neiq `edc ,"oiwpgpd

lk :ipzwck ,dnfd oicn zvwna epzypy

oi` ,xnelk .dzin dze`l minicwn oinnefd

oinikyn `l` ,zxg` dzin zetvl mdl

.oecp ly epic da xnbpy dzin dze`lõåç
ïäë úá éîîåæîxnbpy it lr s`y ,d`eyp Ð

opitlick ,wpga md Ð mdit lr dtixyl dpic

,dtixya dlrea oi`e dtixya `id :(`,v) mzd

oinikyn oinnefde .yi` zy` x`yk wpga `l`

mnf xy`k" aizkc ,lread z` eaiigy dzinl

xn`we .(my) ezeg`l `le Ð "eig`l zeyrl

oda oiniiwn oi`y mixg` oinnef yi cer :`kd

cvik yxtn dlre ,zewln `l` llk dnfd oic

oiyrp dnfd oic oda oiniiwn oi`y micrd oze`

.'ek "ep` micirn" Ð oinnefåòøæì àìåm`e Ð

erxf z` zlqt Ð odk `ede llg edyrz

.mlerlíîæ øùàë ïðéòáleqtl mnf `ede Ð

.erxf z`e oecpd z`ììçúî åðéà ììçîäodk Ð

`ed oi` ,erxf z` llgny ,dyexbd z` `yepd

.dpedkd on llgzn envrììéç àìå ììçì àáä
xy ,mnef cr Ðoic epi` ,ellig `le llgl dv

.'ekïë íàdf xnege lw yexcl z`a m` Ð

.mznfd zxez zlha ,minnef micra
äîå
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ïéãéòîm`c oeik :dniz Ð 'ek mixne` oi` dvelg oa e` dyexb oa `edy ipelt yi`a ep`

mdit lr dyri ji` enfei `lya mb ok m` ,dvelge dyexb oa oiyrp opi` enfed¥¨

df oi`e ,dnifdl leki dz` i`y zecr dl `ied `d ?i`n`e ?zn`d `ed ikdc ,dyexb oa

m`c :dywe ."dnifdl leki dz`" xity iede ,"mnf xy`k" ied oiwelc oeik :xnel yie !zecr

(`,`n oixcdpq) "oiwcea eid" wxt xn`w i`n ,ok

,`lhwin `l idi`c dqxe`nd dxrp icr iab

xnel oilekiy meyn ilhwin `l edpi`c oeikc

i`y zecr dl `iede "ep`a dlra lr dxq`l"

mewn lkn `de ?xn`w i`ne ?dnifdl leki dz`

dzin daiigl oi`ay oeik mzdc :xnel yie !oiwel

xy`k" miiwin `l Ð ytpd z` bexdl ennfe

iab "ytpa ytp" aizk `icda `dc ,zewlna "mnf

dnifdl leki aiyg `le ,zeytp zecrc dnfd

oa diieeyl `l` oeek `ly `kd la` .zewlna

,`nlra e`l m` ik `kilc ,dvelg oae dyexb

leki dz`y zecr xity aiyg Ð ewly oeik

dyexb oac zecr iabc :xnel yi cere .dnifdl

,"dnifdl leki dz`"a llk opiyiig `l dvelge

leki dz`y zecr opirac ol `wtp `kidnc

`xnba gken `de ,"mnf xy`k"n Ð dnifdl

,dyexb oac zecr iabl azkp `l "mnf xy`k"c

mzd la` .mleray cv meya dilr llk i`w `le

inp i`w "mnf xy`k" i`ce Ð dqxe`nd dxrp iab

,enfedya edpi` ilhwin Ð da exzd m`c ,odilr

,exzd `la ixiin mzde) enfed `la Ð idi` eli`e

opira jkl ,(ediilr i`w "mnf xy`k"c oeike

:hwp `l i`n` ,wcwcl yie ."dnifdl leki dz`"

dfc ,'ek "xfnn `edy ipelt yi`a ep` oicirn"

`l dyexb oae ,mipdka oia l`xyia oia jiiy ded

meyn dihwpc :ayiil yie !mipdka `l` liqt

hwp jkle ,`xnba `zi`ck odk za innef` i`wc

.dpedka jiiyc icin

ïéãéòîm`e Ð zelb aiigy ipelt yi`a ep`

zelb eaiigl mileki md j`id :xn`z

iab xn`ck "iziid cifn" xnel leki `de ?ozecra

yie !(a,b) `rivn `aac `nw wxta "alg zlk`"

hnypy xacl milbx ea e`xyk ixiinc :xnel

la` .oiekzp `lc xninl `ki`e ,ezwn lfxad

(`,h zekn) "oilebd od el`" wxt opzc `dn dyw

`inec `peeb i`d ik e`l ,dleb epi` `peyc

iedc e`xc oeik ,dleb epi` i`n`e ?dleb ade`c

epl yic ,`pey ip`yc :xnel yie !xacl milbx

,"eizbxd `l" xn` ded i` i`cea .micrd el exn`yk wizyc oebk Ð dleb ade` mewn lkne ,`peyn `gip `zyde .xacl milbx `kilc xity ixiinc :xnel yi cere .edkd d`pyac ith xnel

.`inc d`cedk Ð wzyc oeik la` ."alg izlk` `l"a enk ,cifn `l` bbey eizbxd `l :xnele uxzl lekiìë.dhlnde qp mdl oi`y :qxhpewd yxit Ð dzin dze`l oinicwn oinnefd

i`ce :eyexit ikd "oinicwn" ,wgvi epiax yxit jkl !`hiyt ?ol rnyn `w i`nc ,dyw df mbe .oicd epri `ly Ð oinicwn xnel dvexy :yxit zeaezkae !`hiyt ?ol rnyn `w i`nc :dywe

(a,dn oixcdpq) "oicd xnbp" wxt opixn`c :dywe .(a,`l `rivn `aa) "dkz dkd" `ipzck ,lkepy dzin lka mzinp ikd elit` ,leki epi` m` i`ce la` ,ezindy dzina ozindl jixv dz`

.dzin lka mzinn dz` ,oda daezkd dzina ozindl leki dz` oi`y oinnefd la` :`ipz (oixcdpqc xyr mipy wxt) `ztqezac ,dyw oke .cg`k oi`ad oiaezk ipy eed mcd l`ebe gvexc

cenlp `ly oiprl cg`k oi`ad miaezk ipy eed mcd l`ebe gvexc :sqei epiax axd uxize !cg`k mi`ad oiaezk ipy mcd l`ebe gvex ied ?i`n`e ."jaxwn rxd zxrae"c `xw on dil yixce

.zezin iaiig lkk mzinp `hiyt Ð oic zia zezin rax`n la` ,oic zia zezin rax`n dpi`y dzina s` mzindl mdn oiznen x`yéîîåædzin dze`l oinicwn oi`y dlreae odk za

dil wetiz ?ezeg`l `le "eig`l"c `yxc il dnl :xn`z m`e .ezeg`l `le eig`l :opiyxcc ,"eig`l" aizkc Ð odk za innefe ,dlrea `le "`id" :opiyxcc Ð dlrea Ð zxg` dzinl `l`

"`id"c `herin inewe`l `ai `l ,dtixy daiigl e`a dinnefe li`ed :xnel yie !dinnef `le `id ,dlrea `le `id ,"zllgn `id dia` z`" :(`,`p oixcdpq) opiyxcc ol `wtpc "`id"n

yie ?"`id"n oinnef ihernl jixhvi` i`n` "eig`" aizkc oeik :dyw la` .dinnef ihernl "`id"n inp opiyxc "eig`" aizkc oeik la` .("eig`" on `l`) oinnef opihrnn `le ,dlreaa `l`

`l ,lread exikd `ly e` ,cg` meie mipy ryz oa ohw didy oebk ,ozecr it lr oecp did `l m` la` ."eig`l" dia opixw oecp did lreadyk ilin ipdc `pin` ded ,"eig`"n i`c :xnel

dzin :xn`wc ,(`,en my) "oicd xnbp" wxtn dhyt aeye ,`zlin i`da wteqn wgvi epiax did dlgzne .oipr lka oinnef ihernl ,oinnef `le "`id" :ol rnyn `w Ð "eig`l" dia opixw

zezin izy oirn zg``l` !wpga `edy lread meyn ,oinnef innef `la zezin izy `ki`c dil wetiz ?oinnef innef dil dnl `zyde .oinnef innefe odk za e` dlreae odk za oebk Ð

.lreaa dzin oic `kilc it lr s` wpga oinnef dedc `nl` .wpga oinnef innef ixn`w ikd elit`e ,izyxitck ohw `edy oebk ,dlreaa dzin oic `kilc oebk ixii`c dpin rny

ãåòåxn`w dnfd oic jgxk lrc ,epi` df Ð `ed dnfd oeylc xnel `vnz m`e ,xnelk ,"cere" :yxtl yi cere !'eke onwl ipzw `d ?'eke "cvik" ira i`nc qxhpewd yxit Ð onwl ipzwcn

.`ziinw `ziiyew inel`le .ipzwckïðéòámewn lknc :xnel yie !leqtp ok m` Ð elqtl m` ik erxf leqtl oi`a opi`c ,ipy ixvn `edy oicirny `kid :`iyw Ð `kile mnf xy`k

.ezy`l `le el ,"mnf xy`k el mziyre" aizke ,ez`iaa dlqtc ,zlqtp ezy`
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éðBìt Léàa eðà ïéãéòî" ?ïéîîBæ íéNòð íéãòä̈¥¦©£¦§¦§¦¦¨§¦§¦
"äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL¯äNòé íéøîBà ïéà ¤¤§¨¤£¨¥§¦¥¨¤

ä÷Bì àlà ,åézçz äöeìç ïa Bà äLeøb ïa äæ¤¤§¨¤£¨©§¨¤¨¤
"úBìâì áéiç àeäL éðBìt Léàa eðà ïéãéòî" .íéòaøà©§¨¦§¦¦¨§¦§¦¤©¨¦§

¯.íéòaøà ä÷Bì àlà ,åézçz äæ äìâé íéøîBà ïéà¥§¦¦§¤¤©§¨¤¨¤©§¨¦
àøîâ"ïéîîBæ íéNòð íéãòä ïéà ãöék" àä̈¥©¥¨¥¦©£¦§¦

íäì eøîà ìáà :ïn÷ì éðú÷cî ,ãBòå !déì éòaéî¦¨¥¥§¦§¨¨¥§©¨£¨¨§¨¤
ízà íBiä BúBàa éøäL ,ïéãéòî ízà Càéä"¥¨©¤§¦¦¤£¥§©©¤

"éðBìt íB÷îa eðnò íúééä¯,ïéîîBæ elà éøä ¡¦¤¦¨§¨§¦£¥¥§¦
!ïéîîBæ ïéà elàc ììkî¯ìk :éà÷ íúä àpz ¦§¨§¥¥§¦©¨¨¨¨¥¨

úá éîîBfî õeç ,äúéî dúBàì ïéîéc÷î ïéîîBfä©§¦©§¦¦§¨¦¨¦§¥©
àlà ,äúéî dúBàì ïéîéc÷î ïéàL dìòBáe ïäkŸ¥£¨¤¥©§¦¦§¨¦¨¤¨
ïéàL ,íéøçà ïéîîBæ íéãò Léå .úøçà äúéîì§¦¨©¤¤§¥¥¦§¦£¥¦¤¥
úB÷ìî àlà ,øwéò ìk äîæä ïéc ïäa ïéNBò¦¨¤¦£¨¨¨¦¨¤¨©§
àeäL éðBìt Léàa eðà ïéãéòî" ?ãöék .íéòaøà©§¨¦¥©§¦¦¨§¦§¦¤

"äöeìç ïa Bà äLeøb ïa¯äæ äNòé íéøîBà ïéà ¤§¨¤£¨¥§¦¥¨¤¤
úà ä÷Bì àlà ,åézçz äöeìç ïa Bà äLeøb ïa¤§¨¤£¨©§¨¤¨¤¤
éåì ïa òLBäé éaø øîà ?éléî éðäðî .íéòaøàä̈©§¨¦§¨¨¥¦¥¨©©¦§ª©¤¥¦
íúéNòå" àø÷ øîàc :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦§¨©§¨©£¦¤

"Bì" ,"íîæ øLàk Bì¯.Bòøæì àìå¯eäeìñôéìå ©£¤¨©§Ÿ§©§§¦§§
!déòøæì eìñôéì àìå déãéãì¯íîæ øLàk" ïðéòa §¦¥§¨¦§§§©§¥¨¥©©£¤¨©

,ìlçúî Bðéà ìlçîä äîe ,øîBçå ì÷ :øîBà àct øa .àkéìå "úBNòìàìå ìlçì àaä ©£§¥¨©©¨¥©¨¤©©§©¥¥¦§©¥©¨§©¥§Ÿ
ìléç¯é÷úî ?ìlçúé àlL ïéc Bðéà:ïéîîBæ íéãò úøBz zìha ,ïk íà :àðéáø dì ó ¦¥¥¦¤Ÿ¦§©¥©§¦¨¨¦¨¦¥¦©§¨©¥¦§¦
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רכב
oifge` mipya cenr a sc ± oey`x wxt`nw `aa

ì÷ñð åðéà ì÷åñä äîåoi` Ð enfed jk xg`e ,oecpd bxdpy cr enfed `ly micr Ð

.dyr xy`k `le "mnf xy`k" aizkc ,oibxdp oi` ebxd :(a,d) oiwxta opixn`ck ,oibxdp

ì÷ñ àìå ìå÷ñì àáä.oecpd bxdp `ly cr mfedy Ðåðéà ãéæîá äùòî äùòù àåä
äìåâ,bxdp epi`y onfa elit`e ,dleb epi` Ð e`yr cifna m` ,dyrn dyry bxedd Ð

.d`xzd `la cifna oebkäùòî åùò àìù íä
epi` Ð ecird cifnae ,`nlra xeaic `l` Ð

.cifnd lr elbi `ly oic:ïðçåé éáøì ïðéù÷îå
úðúåðä àéäå,oxhtl z`ady z`fd dcnd Ð

dyery itl `ed :zelb zaeg mdl zpzepd `id

`lc ,dleb epi` Ð e`yr cifna m` ,dyrn

.dxtk dil iedzåìâé äùòî åùò àìù íäÐ

.'ek ikid ik ,opecf lrïéîîåæ íéãòì æîøÐ

mxhty zelb icr e` dyexb oa icr ,oiwely

oiwel ody oipn ,dnfd oicn aezkd?dinwle

."dprz `l"n dil wetiz :jixtå÷éãöäã íåùî
'åë ÷éãöä úà"ewicvde" i` :dinza Ð

"ryx"e "wicv"e ,xn`w oipiica "eriyxde"

?'ek "wicv ewicvde" il dnl Ð oipic ilraa

l` eybpe miyp` oia aix didi ik" :aezkil

dnl ,"zekd oa m` dide mehtye htynd

mewn lk ike ?wicv zwcv o`k dxkfed

aiigd z` eaiige i`kfd z` oic zia ewicvdy

zewln ilzinl `xw `z`c ,zewln yi

"eriyxde" "ewicvde"a!?micra jgxk lr `l`

e`ae ,wicv eriyxdy mixTy micr :irzyn©¨

wicv `edy oecpd z` ewicvde ,menifde mixg`

oa m` dide .miryxd micrd z` eriyxde

zewln za ef dnfd m` Ð ryxd z` zekd

,dxenb dnfd oic da miiwl leki epi`y ,`id

hteyd elitde" Ð zelb e` dyexb oa icra oebk

."edkdeäðòú àìî äéì ÷åôéúåiyper lk Ð

ea jl yxity mewna `l` ,zewln Ð oie`l

aezkd ypera oyprl leki epi`y o`ke .yper

.ewli Ð odaåéìò ïé÷åì ïéà äùòî åá ïéàù åàì
.(a,bi) iyily wxta dl sili onwl Ðïéàå

øôåë ïéîìùîbxdy crend xeya ecird m` Ð

milrad z` oiaiign eide ,enfede mc`d z`

"eilr zyei xtek m`" (`k zeny) aizkc xtek

.'ebeïéøëîð ïéàåel oi`e ,apby edecird m` Ð

xknpe" :aizkck xknil epic xnbpe ,mlyl dn

."ezapbaïîöò éô ìò ïéîìùî ïéàenfed m` Ð

oica ocinrdl oic lra witqd `le ,oic ziaa

ecede xg` oic ziaa e`ae ,egxay cr oznfd lr

.`nrh yxtn onwle .ipelt oic ziaa enfedy

&dxtk `xtekz` exey bxdy df lr xtkl Ð

bxd `ly ,edpip dxtk ipa e`l ipde .mc`d

.mc` mxeyàðåîî àøôåë øáñ øîåwifdy Ð

.bexdd inc eiyxeil aiigzpe ,df ly etebàøôåë
äøôëicia dzin aiigy envr lr xtkl Ð

.envr inc ozi jkitl ,minyïðéîééù ÷æéðãáÐ

dinwle .wfip inc aidi ik dxtk dil `ied ikda

.dinrh yxtnïðáøã åäééîòè éàîeli`c Ð

`xtekc oeik ,dinrh xazqn l`rnyi iax

.azinl ira envr inc Ð dxtkäìòîì äúùä øîàð.(my) "dy`d lra eilr ziyi xy`k" ,dxd dy` sbepa Ðäèîì äúùä øîàðå."eilr zyei xtek m`" ,xteka Ðïìäì äî
÷æéðãá.ewefpy zeclee inc mlyny Ðåùôð ïåéãô.xtekd z` ozepc Ðïðáøåoeict wifnl `ied ikdae ,opiniiy wfipca edin .dxtk `xtekc ,`ed eytp oeict i`ce ,oi` :jl ixn` Ð

.eytpäéãéãì äéì úéàãinc mlyl oenn apbl el yiy Ð` Ð enfed `l m` oacfn ded `l edi`c ebinc .mlyl dn oi` mdle ,enfed `l m` daipbd`l enfed ik inp edpi

.exknl ennf `l ixdy ,ipacfnåîöò éô ìò íìùî åðéà ñð÷å.(a,cq `nw `aa) envr z` riyxnl hxt ,"midl` oeriyxi xy`" ltk iab aizkc Ðòãú,`ed `qpwc Ð

oinlyne oibxdpe ,mdit lr mc` bxdp `le mc` ebxd `l ytpa micirnd ixdy.oenn
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äîå`le bexdl e`ac `ed oic ,oibxdp oi` ebxdyk :qxhpewd yxit Ð lwqp epi` lweqd

ebxd :(a,d) onwl opixn`ck xninl dil dedc ,`cg :`aeh dywe .oibxdp oi`c ebxd

,lwqpc lwq `le lewql `adc `icda `xw ilbc `kd ip`y ?jixt i`n ,cere .oibxdp oi`

la` .dyr xy`k `le "mnf xy`k" aizkck ,lwqp epi` lweqdc opifgc diteb `xw `edda

lirlc xnege lw xity jl zi`c jl `ni` mlerl

mewn meya `xw ilb `l `dc ,lelig oiprlc

,dyw cere !dnfd llgziy dfd xaca jiiyc

lw opicar `l i`ce mzdc uxzl dil dedc

oinnef micr zxez zlha ok m`c meyn ,xnege

lirl la` ,"mnf xy`k" dl zgkyn `le ixnbl

xity jiiy Ð oinnef micr zxez zlha `lc

ikdc mz epiax yxit jkl !xnege lw carinl

mc` :yexit ,lwqp epi` lweqd dne :xn`w

`le siiqa oecpc ,zne mipa`a exiag lweqy

oicirny micr Ð lwqp `le lwqil `ad .dliwqa

Ð mci lr lwqp `le ,dliwq aiegny ipelt yi`

,ixnbl zlha `l `zyde ?eplwqi `ly oic epi`

"mnf xy`k mziyre"c `xw inewe`l `ki`c

epi`y oic zia zezin x`y aiegny oicirn odyk

,xnege lw i`d opicar `l ikd elit`e ,dliwqa

xnege lw opicar `lc lirl el xn`w ikdc

.`peeb i`dka
xne`a
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ì÷ñ àìå ìB÷ñì àaä ,ì÷ñð Bðéà ì÷Bqä äîe¯Bðéà ©©¥¥¦§¨©¨¦§§Ÿ¨©¥
.àøwéòî ïðéðLãk àzøåeçî ,àlà ?ì÷qé àlL ïéc¦¤Ÿ¦¨¥¤¨§©©§¨¦§¨¥©¥¦¨¨
àðî .'åë "úeìb áéiç àeäL éðBìt Léàa eðà ïéãéòî"§¦¦¨§¦§¦¤©¨¨§¨
ìà ñeðé àeä" àø÷ øîàc :Lé÷ì Léø øîà ?éléî éðä̈¥¦¥¨©¥¨¦§¨©§¨¨¤

"íéøòä úçà¯ì÷ :øîBà ïðçBé éaø .ïéîîBæ àìå ,àeä ©©¤¨¦§Ÿ§¦©¦¨¨¥©
äNòî äNòL àeä äîe ,øîBçå¯ïä ,äìBb Bðéà ãéæîa ¨¤©¤¨¨©£¤§¥¦¥¤¥

äNòî eNò àlL¯ãéæîa!?eìâé àlL ïéc Bðéà¯àéäå ¤Ÿ¨©£¤§¥¦¥¦¤Ÿ¦§§¦
äNòî äNòL àeä :(àeä ïéc àìäå) úðúBð¯ãéæîa ¤¤©£Ÿ¦¤¨¨©£¤§¥¦

eNò àlL ïä ,äøtk déì éåäéz àìc éëéä ék ,éìâéì àì̈¦§¥¦¥¦§¨¤¡¥¥©¨¨¥¤Ÿ¨
äNòî¯!äøtk eäì éåäéìc éëéä ék ,eìâéì éîð ãéæîa ©£¤§¥¦©¦¦§¦¥¦§¤¡¥§©¨¨

íéãòì æîø :àleò øîà .Lé÷ì Léøck àzøåeçéî àlà¤¨¤©©§¨¦§¥¨¦¨©¨¤¤§¥¦
?ïépî äøBzä ïî ïéîîBæ¯àäå !?ïéîîBæ íéãòì æîø §¦¦©¨¦©¦¤¤§¥¦§¦§¨

íéãòì æîø ,àlà !"íîæ øLàk Bì íúéNòå" :áéúk§¦©£¦¤©£¤¨©¤¨¤¤§¥¦
úà e÷éãöäå" :áéúëc ?ïépî ,äøBzä ïî ïé÷BlL ïéîîBæ§¦¤¦¦©¨¦©¦¦§¦§¦§¦¤
úBkä ïa íà äéäå .òLøä úà eòéLøäå ÷écvä©©¦§¦§¦¤¨¨¨§¨¨¦¦©

÷écvä úà e÷écöäå íeMî ;"òLøä¯,àlà ?òLøä úBkä ïa íà äéäå ,òLøä úà eòéLøäå ¨¨¨¦§¦§¦¤©©¦§¦§¦¤¨¨¨§¨¨¦¦©¨¨¨¤¨
éðäì eäðéåLå àøwéòîc ÷écvä úà e÷écöäå éðéøçà íéãò eúàå ,÷écvä úà eòéLøäL íéãò¥¦¤¦§¦¤©©¦©£¥¦©£¦¥§¦§¦¤©©¦§¥¦¨¨§©¦§§¨¥

íéòLø¯."òLøä úBkä ïa íà äéäå"¯!"äðòú àì"î déì ÷Btéúå¯ïéàL åàì éåäc íeMî §¨¦§¨¨¦¦©¨¨¨§¥¥¦Ÿ©£¤¦§¨¥¨¤¥
íéãòa eøîàð íéøác äòaøà :ïðaø eðz .åéìò ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì ìëå ,äNòî Ba©£¤§¨¨¤¥©£¤¥¦¨¨¨©¨©©§¨¨§¨¦¤¤§§¥¦
ïéàå ,øôBkä úà ïéîlLî ïéàå ,èì÷î éøòì ïéìBb ïéàå ,äöeìç ïáe äLeøb ïa ïéNòð ïéà :ïéîîBæ§¦¥©£¦¤§¨¤£¨§¥¦§¨¥¦§¨§¥§©§¦¤©¤§¥

ãáòa ïéøkîð.ïîöò ét ìò ïéîlLî ïéà óà :eøîà àáé÷ò éaø íeMî .éøáòïa ïéNòð ïéà" ¦§¨¦§¤¤¦§¦¦©¦£¦¨¨§©¥§©§¦©¦©§¨¥©£¦¤
"äöeìç ïáe äLeøb¯"èì÷î éøòì ïéìBb ïéàå" .ïøîàãk¯"øôBkä úà ïéîlLî ïéàå" .ïøîàãk §¨¤£¨§©£¨©§¥¦§¨¥¦§¨§©£¨©§¥§©§¦¤©¤

¯àøôek :éøáñ÷¯:àcñç áø øîà ?äøtk àøôek àðz ïàî .eäðéð äøtë éða åàì éðäå ,äøtk ¨¨§¦§¨©¨¨§¨¥¨§¥©¨¨¦§©¨¨§¨©¨¨¨©©¦§¨
"BLôð ïéãt ïúðå" :àéðúc .àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø¯éaø .÷féð éîc ©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¦§©§¨§¨©¦§Ÿ©§§¥¦¨©¦

:øáñ øîc ,éâìtéî à÷ àäa åàì éàî ;÷éfî éîc :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¥©¦©¨§¨¨¦©§¦§¨¨©
àëäå ,äøtk àøôek àîìò éleëc ,àì :àtt áø øîà ?äøtk àøôek :øáñ øîe ,àðBîî àøôek§¨¨¨¨¨©§¨©¨¨¨©©©¨¨§¥¨§¨§¨©¨¨§¨¨
?ïðaøc eäééîòè éàî .ïðéîééL ÷éfîãa :øáñ øîe ,ïðéîééL ÷féðãa :øáñ øî ;éâìtéî à÷ àäa§¨¨¦©§¦¨¨©¦§¦¨¨§¦©¨¨©¦§©¦¨§¦©©©£©§§©¨©

÷féðãa ïläl äî ,äìòîì äúLä øîàðå ähîì äúLä øîàð¯k óà.÷féðãa ïà¯éaøå ¤¡©£¨¨§©¨§¤¡©£¨¨§©§¨©§©¨¦§¦¨©¨¦§¦¨§©¦
.áéúk "BLôð ïéãt ïúðå" :ìàòîLé¯ïðéîééL ék eäéî ,áéúk "BLôð ïBéãt" ,ïéà :ïðaøå¯÷féðãa ¦§¨¥§¨©¦§Ÿ©§§¦§©¨©¦¦§©§§¦¦¦¨§¦©¦§¦¨

éìéî éðä :øîéîì àðeðîä áø øáñ ."éøáò ãáòa ïéøkîð ïéàå" .ïðéîééL¯déì úéàc àëéä ¨§¦©§¥¦§¨¦§¤¤¦§¦¨©©©§¨§¥©¨¥¦¥¥¨§¦¥
ïacæð àì eäéàc Bbéîc ,déãéãì¯ìò óà ,déãéãì déì úéìc àëéä ìáà .eðacæéî àì éîð eäðéà §¦¥§¦§¦¨¦§©©¦§©¦¨¦§©§£¨¥¨§¥¥§¦¥©©

eäãéãì eäì úéàc áb¯äåä éî ,Cì äåä zðà éà :déì eøîéìå :àáø déì øîà .eðacæéî ©§¦§§¦§¦§©§£©¥¨¨§¥§¥¦©§§£¨¨¦£¨
Bà ,déì úéàc àëéä éléî éðä :øîéîì àðeðîä áø øáñ àlà !ïðéðacæéî àì éîð ïðà ?zðacæéî¦§©§©§£©©¦¨¦§©§¦©¤¨¨©©©§¨§¥©¨¥¦¥¥¨§¦¥

eäãéãì àìå déãéãì àì ,déì úéìc àëéä ìáà .eäãéãì Bà déãéãì¯:àáø déì øîà .éðacæî §¦¥§¦§£¨¥¨§¥¥¨§¦¥§¨§¦§¦§©§¦£©¥¨¨
àîòè éàî .'åëå "eøîà àáé÷ò éaø íeMî" .Bîîæa àìå Búáðâa ,àðîçø øîà "Búáðâa økîðå"§¦§©¦§¥¨¨©©£¨¨¦§¥¨§Ÿ¦§¨¦©¦£¦¨¨§©©£¨
àì éøäL ,òãz :äaø øîà .Bîöò ét ìò ílLî ïéà ñð÷e ,àeä àñð÷ øáñ÷ ?àáé÷ò éaøc§©¦£¦¨¨¨©§¨¨§¨¥§©¥©¦©§¨©©¨¥©¤£¥Ÿ
.íéîlLîe ,íéìòa ãéa ïBîî éøäL ,òãz :ïîçð áø øîà .ïéîlLîe [íéâøäðå] ,äNòî eNò̈©£¤§¤¡¨¦§©§¦¨©©©§¨¥©¤£¥¨§©§¨¦§©§¦
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zekn(iyily meil)

ì÷ñð Bðéà ì÷Bqä äîeaiig `edy mc` lr ecirdy micr - ¨©¥¥¦§¨
,minnef e`vnp okn xg`le ,mzecr it lr oic zia edelwqe ,dliwq
xy`k el mziyre' dxez dxn`y xg`n ,milwqp el` micr oi`
,'dyr xy`k `le mnf xy`k' minkg eyxce ,'eig`l zeyrl mnf

mnef cr ,ok m`eì÷ñ àìå ìB÷ñì àaäoecipd z` aiigl dvxy - ©¨¦§§Ÿ¨©
,oecipd bxdpy mcew mfedy ,ezvr dniiwzp `le ezecra dliwq

ì÷qé àlL ïéc Bðéà,ezecr lr lwqii `ly ozep oicd oi` m`d - ¥¦¤Ÿ¦¨¥
.ok xnel okzi `l ixde ,oinnef micr zxez lk dlhazp ok m`e

:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlàdfa xnel yiy xacd xexa - ¤¨§©©§¨
àøwéòî ïðépLãk`aedy iel oa ryedi iax ly evexiz itk - ¦§©¦©¥¦¨¨

xyt` i`y meyn `ed dyexb oa dyrp epi`y mrhdy ,dligzn
.erxf z` leqtl

:dpyna epipy'åë úeìb áéiç àeäL éðBìt Léàa eðà ïéãéòîoi` §¦¦¨§¦§¦¤©¨¨
.mirax`d z` dwel `l` eizgz df dlbi mixne`

:`xnbd zxxan,éléî éðä àðîxirl mileb oinnefd micrd oi`y §¨¨¥¦¥
.hlwnàø÷ øîàc ,Lé÷ì Léø øîà(d hi mixac)dbbya bxedd lr ¨©¥¨¦§¨©§¨

,'íéøòä úçà ìà ñeðé àeä',d`a `id hrnl '`ed' zaizeàeä- ¨¤©©¤¨¦
,hlwn xirl dleb dbbya bxeddàìåmicr.ïéîîBæ §Ÿ§¦

,øîBà ïðçBé éaøa ecnell yi df oicàeä äîe ,øîBçå ì÷mc` - ©¦¨¨¥©¨¤¨
,cifna bxeddäNòî äNòLdbixdäìBb Bðéà ãéæîa,hlwn xirl ¤¨¨©£¤§¥¦¥¤

,dbbya bxeda `l` zelb oi`yïäaiigl evxy minnef micr - ¥
,zelb mc`äNòî eNò àlLeyry it lr s` ,`nlra xeaic `l` ¤Ÿ¨©£¤

z`fïéc Bðéà ,ãéæîaozep oicd oi` m`d -eìâé àlL.hlwn xirl §¥¦¥¦¤Ÿ¦§
:opgei iax ixac lr `xnbd dywnúðúBð àéäådf xnege lw - §¦¤¤

,maiign envr `ed ,zelbn mxhetl ick `ian dz`yïéc àìäå)©£Ÿ¦
àeä (àeäxg`n ,ytp bxedd mc` -äNòî äNòLoicd if` ,dbixd ¤¨¨©£¤

y ozepéìâéì àì ãéæîaxirl dlbi `l cifna z`f dyr m`y - §¥¦Ÿ¦§¥
,hlwnäøtk déì éåäéz àìc éëéä ékdxtk el `dz `ly ick - ¦¥¦§Ÿ¤¡¥¥©¨¨

,lecbd epeer lrïä,zelb oecipd z` aiigl evxy minnef micr - ¥
äNòî eNò àlL,`cixb xeaic `l`eìâéì énð ãéæîaeyr m` s` - ¤Ÿ¨©£¤§¥¦©¦¦§

,hlwn xirl zelbl mdl yi cifnaéìc éëéä ékäøtk eäì éåäick - ¦¥¦§¤¡¥§©¨¨
md miie`x jk lk lecb mpeer oi`e xg`ny ,oeerd mdl xtkziy

.dxtkl
:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlàxnel yiy ,xacd xeegne xexa - ¤¨§©©§¨

dfaãkixa,Lé÷ì Léø.minnef micr hrnl '`ed' zaizn cneld §¦¥¨¦
:dpyna x`eand oicd z` micnel oipn zxxan `xnbdøîà̈©

ì æîø ,àleòoic.ïépî äøBzä ïî ïéîîBæ íéãò,`xnbd dxaqe ¨¤¤§¥¦§¦¦©¨¦©¦
xacd eze`a micrd z` yiprdl yiy mircei oipn xxal ezpeeky
ytgl jixv m`d ,`xnbd ddnz jk lre .oecipl zeyrl ennfy

ïéîîBæ íéãòì æîø,dxezd onáéúk àäåyxetna(hi hi mixac) ¤¤§¥¦§¦§¨§¦
íîæ øLàk Bì íúéNòå'.'eig`l zFUrl ©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦

àlà,`id jk `ler ly ezpeek gxkdaì æîøoicïéîîBæ íéãò ¤¨¤¤§¥¦§¦
äøBzä ïî ïé÷BlLenk ,'mnf xy`k' mda miiwl xyt` i`y ote`a ¤¦¦©¨

,zelb aiigy e` dyexb oa `edy mc` lr micirnd micra,ïépî¦©¦
n z`f micnely `ler aiyn jk lreáéúëc(aÎ` dk my)e÷écöäå' ¦§¦§¦§¦

.'òLøä úBkä ïa íà äéäå ,òLøä úà eòéLøäå ÷écvä úàdxe`kle ¤©©¦§¦§¦¤¨¨¨§¨¨¦¦©¨¨¨
,denzl yiíà äéäå òLøä úà eòéLøäå ÷écvä úà e÷écöäå íeMî¦§¦§¦¤©©¦§¦§¦¤¨¨¨§¨¨¦

,òLøä úBkä ïaz` miwicvn mipiicd eay oipr lka m`d ,xnelk ¦©¨¨¨
xacd oi` `ld ,ryxl zewln oic yi aiigd z` miaiigne i`kfd
wicvd zwcv z` llk xikfdl jixv aezkd did `l ok m`e ,ok

.ryxd zryxeàlàmipiica wqer aezkd oi`y xnel yi gxkda ¤¨
,mixacd zpeek `id jke ,micra `l` mipic ilraeíéãòmipxwy ¥¦

÷écvä úà eòéLøäL,eilr ecirdy xwy zecr ici lríéãò eúàå ¤¦§¦¤©©¦©£¥¦
éðéøçà,menifde mixg` micr e`a okn xg`le -úà e÷écöäå ©£¦¥§¦§¦¤
oecipdàøwéòîc ÷écvä,ezligzn wicv `edy -éðäì eäðéeLå ©©¦§¥¦¨¨§©¦§§¨¥
íéòLø`ed dfa oicd if` ,miryxl micrd z` eyre -ïa íà äéäå §¨¦§¨¨¦¦

,òLøä úBkäoebk ,'mnf xy`k' oic mda miiwl xyt` i` m`y ©¨¨¨
miwel ,zelb aiig `edy e` dyexb oa `edy oecipd lr ecirdy

.mirax` zewln md

micra zewln oic cenll `ler jxved recn :`xnbd zl`ey
,df `xwnn minnefdéì ÷etéúådf oic `ivedl `ed leki ixd - §¦¥

îaezkd ixac lr micrd exary mey(ai k zeny)äðòú àl'Lrxa ¦Ÿ©£¤§¥£
ea yxit ok m` `l` ,zewln eyper e`l lr xaerde ,'xwW cr¥¨¤
zeyrl ennfy itk myiprdl xyt` i`y o`ke ,xg` yper aezkd

.mzewldl yi
:`xnbd daiynéåäc íeMî`ed 'dprz `l' ly df e`l -ïéàL åàì ¦§¨¥¨¤¥

,äNòî Ba,dyrnk oecip epi` xeaicy xg`nåepicia `ed llk ©£¤§
y,åéìò ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì ìë`ler jxved jkitle ¨¨¤¥©£¤¥¦¨¨

.'ewicvde' on minnef micra zewln oic cenll
micra miniiwn oi`y mipte` dnk dpend `ziixa d`ian `xnbd

:'mnf xy`k' minnefïðaø eðz,`ziixaa minkg epy -äòaøà ¨©¨¨©§¨¨
,ïéîîBæ íéãòa eøîàð íéøácoi`y mipte` drax` mpyi ,xnelk §¨¦¤¤§§¥¦§¦

.oecipl zeyrl ennfy yperd eze`a minnef micrd z` miyiprn
,cg`dïéàmd,äöeìç ïáe äLeøb ïa ïéNòðlr jk ecird m` s` ¥©£¦¤§¨¤£¨

,ipyd .elqetl ennfe odk,èì÷î éøòì ïéìBb ïéàålr ecirdy s` §¥¦§¨¥¦§¨
,iyilyd .hlwn xirl ezelbdl ennfe dbbya bxdy mc`ïéàå§¥

,øôBkä úà ïéîlLî,mc` bxd crend exeyy mc` lr ecirdy s` §©§¦¤©¤
,iriaxd .jk lr xtek melyza eaiigl ennfeãáòa ïéøkîð ïéàå§¥¦§¨¦§¤¤

,éøáòel oi` mc` eze`e ,edrxn apby mc` lr ecird m` s` ¦§¦
ixar carl oic zia edexkniy ennfe ,mlyl zerninc xear

.ezaipbíeMî[ly enyn-]ïéà óà ,eøîà àáé÷ò éaømicrd ¦©¦£¦¨¨§©¥
minnefd,ïîöò ét ìò ïéîlLîmc` lr ecirdy oebk ,epiidc §©§¦©¦©§¨

z` oecipl mlyl maiigl yi dzry `vnpe ,enfede ,oenn aiigy
,oica jk lr mcinrdl witqd `ly `l` ,eaiigl ennfy oennd
mzecr lr enfedy my ecede ,xg` oic zial e`ae egxay cr
dnfdd inc melyzn md mixeht dfk ote`ae ,ipelt oic ziaa

.eaiigzpy mcew ecedy xg`n ,oecipl
:`ziixaa mix`eand mipicd z` `xnbd zx`an dzrïéàmd ¥

ïøîàãk äöeìç ïáe äLeøb ïa ïéNòð`xnbd ixaca x`azpy itk - ©£¦¤§¨¤£¨§©£¨¨
lirl(`"r)on lqtii mrxf s`y xg`n ,mlqetl xyt` i`y ,

`le mze` wx elqti m`e ,erxfl `le 'el' dxn` dxezde ,dpedkd
.'mnf xy`k' dfa miiwzn oi` mrxf z`ïéàåmicrdéøòì ïéìBb §¥¦§¨¥

ïøîàãk èì÷î`ed' `xwnd on yexcl yiy ,lirl x`azpy enk - ¦§¨§©£¨¨
.minnef micr hrnl 'qepiøôBkä úà ïéîlLî ïéàålr ecird m` §¥§©§¦¤©¤

,mc` bxdy cren xeyéøáñ÷c ,`ziixaa minkg mixaeq -àøôek ¨¨§¦§¨
äøtklr ,xeyd lral dxtk zxeza `ed xtek melyz oicy - ©¨¨

,mc` exey zindyéðäå,el` micr -eäðéð äøtk éða åàìmpi` - §¨¥¨§¥©¨¨¦§
md oi` jkitle ,mc` mxey zind `l ixdy ,ef dxtk zxeza

.xtekd z` minlyn
:`ed dxtk zxeza xtek melyzy xaeqd `ed in zxxan `xnbd

àðz ïàîxaeqd `pzd `ed in -cñç áø øîà .äøtk àøôekéaø ,à ©¨¨§¨©¨¨¨©©¦§¨©¦
àéðúc ,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLéepipy jky - ¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¦§©§¨

aezka xn`p ,`ziixaa(l `k zeny)xey lr xtek melyz iabl
eilr zWEi xtM m`' ,mc` bxdy,'BLôð ïBéãt ïúðåmi`pzd ewlgpe ¦Ÿ¤©¨¨§¨©¦§©§

yiy `id ,`id `nw `pz zrc .xtekd inc z` meyl yi cvik
z` mlyléîcd,÷féðiyxeil mlyl xeyd lra aiigy ,epiidc §¥¦¨

.weya xknpd car did eli`k ,eieey z` bxdpdBða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§
,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìLz` mlyl xeyd lral yiyéîc ¤©¦¨¨¤§¨¥§¥

d,÷éfî,envr ely eieey z` bxdpd iyxeil mlyl eilr ,epiidc ©¦
:`xnbd zxxan .weya xknpd car [xeyd lra-] `ed eli`kéàî©

åàìc xnel oi` m`d -éâìôéî à÷ àäaewlgp ef `xaqay - ¨§¨¨¦§§¥
,xtek melyz aeig xcb `ed dn ,mi`pzdàðBîî àøôek øáñ øîc§©¨©§¨¨¨

wfpd lr oenn melyz zxeza `ed xtekd aeigy xaeq `nw `pz -
,wfipd ly eieey z` mlyl yi jkitle ,rxi`yàøôek øáñ øîe©¨©§¨

äøtkdxtk zxeza `ed xtekd aeigy xaeq l`rnyi iax eli`e - ©¨¨
z` mlyl eilr jkitle ,miny icia dzin aiigy ,xeyd lral

.eytp lr xtkl ick envr ely eieey
:`xnbd dgecàì ,àtt áø øîàokzi `l` ,ok xnel gxkd oi` - ¨©©¨¨Ÿ
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:`xnbd zl`eyeäéð éàî,el` eixaca ongp ax zpeek `id dn - ©¦
eNò àìcminnefd micrd,äNòî,oecipd mliy `l oiicry itl §Ÿ¨©£¤

,ok m` ,mdit lr mlyl epic xnbp wx `l`eðééäk,äaøc`a dne ©§§©¨
.siqedl ongp ax
:`xnbd daiyn,ïîçð áø øîà ïëå àîéàixack xn` `ed s`y ¥¨§¥¨©©©§¨

.dax
z` aiignd mnef cr oipra dcedi ax ly `xnin d`ian `xnbd

:envrílLî íîBæ ãò ,áø øîà äãeäé áø øîàmincd z` oecipl ¨©©§¨¨©©¥¥§©¥
,dxezd oic it lr el miie`xdB÷ìç éôì.ef zecra crd ly §¦¤§

:`xnbd zxxanéàîy dpeekd `id dn -àîéìéà ,B÷ìç éôì ílLî ©§©¥§¦¤§¦¥¨
àbìt ílLî éàäå àbìt ílLî éàäccg` lky dfa dpeekd m` - §©§©¥©§¨§©§©¥©§¨

,eaiigl dvxy mincd ivg z` oecipl mlyn minnefd micrd on
,mincd lk z` el minlyn mdipy sexivaeàðéðzdf oic §¦¨

epizpyna(.d oldl),lLîlLî ïéàå ïBîîa ïéLúe÷ìîa ïéLoic zia - §©§¦§¨§¥§©§¦§©§
aiigl minnefd evxy mincd melyz z` wlgl miyily miyrp
ok miyer oi` j` ,ewlg itk cg` lk mlyie ,micrd lk oia oecipl
zewldl yi ,zewln oecipd z` aiigl evx m`y ,zewln aeig iabl
ax jxved recne .zewln ryze miyely micrd on cg` lk z`

.z`f eprinydl
eäéépéî ãç íefzéàc ïBâk àlàdfae ,micrd on cg` wx mfed - ¤¨§§¦©©¦©§

xnel ax jxveddéãéc àbìt ílLîczivgn z` mlyl eilry - ¦§©¥©§¨¦¥
.ef zecra ewlg itk ,oecipl aiigl dvxy oennd

:`xnbd dywnílLî éîeoenn mlyn mfedy cg` cr m`d - ¦§©¥
,ef dnfdaàéðú àäåy `ziixaaenBfiL ãò ïBîî ílLî íîBæ ãò ïéà §¨©§¨¥¥¥§©¥¨©¤¦

íäéðLmlyn epi` ecal `ed mfed m` j` ,cg`k micrd ipy - §¥¤
.mincd zivgn z` mlyl eilry ax xaeq cvike ,dne`n

:`xnbd zvxzn,àáø øîàwqer axøîBàacrdø÷L úeãò ¨©¨¨§¥¥¤¤
,ézãòäoecipd lr oic ziaa micrd ipy ecirdy xg`ly epiidc ¥©§¦

dcede ,micrd on cg` hxgzp ,mlyl epic xnbpe oenn aiigy
crk envr z` `ed aiign ef ez`cedae ,dzid xwy zecr ezecry
,oecipl aiigl dvxy mincd on zivgn z` mlyl eilre ,mfedy

ef zecra ewlg itk.
:`ax ixac lr `xnbd dywndépéîk ìkea xefgl crd leki ike - Ÿ§¦¥

y epicia `ed llk ixd ,ezecrnãébäL ïåékziaa ezecr z` crd ¥¨¤¦¦
oicøæBç Bðéà áeLeaãébîei`yx `ed oi`y xg`ne ,mixg` mixac ¥¥©¦

d z` xehtle ea xefgl,'mnef cr' mya e`xewl oi` mlyln oecip
eaiigl oi` s`e ,ezecr lhale envr z` mifdl leki epi` ixdy

dnfd oic meyn oenn.
àlàwqer axy xnel jixvae oic zial `ay cr,øîBàixage ip` ¤¨§¥

eðãòä,xwy zecreðîfeäåef zecr lr,éðBìt ïéc úéáaepi` exiage ¥©§§©§§¥¦§¦
oennd on zivgn mlyl envr z` `ed aiign dfk ote`ae ,dcen
lr wx dfa `ed on`p j` ,ef zecra ewlg itk ,oecipl aiigl mnfy

.exiag lr `le envr
:`xnbd zxxanïàîk,df oic ax xn` in zhiyk -k àìczhiy §©§Ÿ§

øîà àä àáé÷ò éaøk éàc ,àáé÷ò éaø(:a lirl)mnef crBðéà óà ©¦£¦¨§¦§©¦£¦¨¨¨©©¥
,Bîöò ét ìò ílLî,`ed qpw minnef micr melyzy xg`n §©¥©¦©§

jka dcend mnef cry xne` ax eli`e ,xeht qpwa dcende
.mlyn ipelt oic ziaa mfedy

àlàmcinrdl yi ,`aiwr iax zhiyl mb ax ixac eayiiziy ick ¤¨
,xg` ote`aøîBàaixage ip` mnefd crdeðãòäxwyeðîfeäålr §¥¥©§§©§

epizecrå ,éðBìt ïéc úéáaxakeðáéieçmyïBîîmicr oick jk lr §¥¦§¦§©§¨
xeht dcend oi`y dcen `aiwr iax mb dfk ote`ae ,minnef

oic ziaa oenn aiigzpy dcedy oeikn ,mlyln.
:ax ixaca yecigd z` `xnbd zx`an dzreàðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨

c ,xnel epiid mixeaq -déì áéiçî éöî àì déøáçìc ïåékxg`ny - ¥¨¦§©§¥Ÿ¨¥§©¥¥
,ezecra oenn exiag z` aiigl leki crd oi`eáéiçéî àì énð eäéà¦©¦Ÿ¦©©

,envr z` s` aiigl lkei `l -ïì òîLî à÷,ok xacd oi`y ax ¨©§©¨

yi jkitle ,envr lr epin`dl yi exiag lr on`p epi`y s` `l`
zecra ewlg itk ,oecipl aiigl dvxy mincd zivgn z` eaiigl

.ef

äðùî
z` ezy`l ozil mc` aiigl evxy minnef micra zwqer ef dpyn
micrd enlyiy mekqd z` meyl yi cvik zx`ane ,dzaezk

.enfedy xg`l lral
,exn`e oic zial e`ay micrúà LøébL éðBìt Léà úà eðà ïéãéòî§¦¦¨¤¦§¦¤¥¥¤

BzLàipelt meia epiptadì ïúð àìåz`,dúaeúkoic zia eaiige ¦§§Ÿ¨©¨§¨¨
xg`le ,daezkd inc z` dy`l mlyl mzecr it lr lrad z`
z` lrad yxib `ly xxazpe ,menifde mixg` micr e`a okn
oecl yi dzrne ,dzaezk inc dl ozil aiigzp `le ,mlern ezy`
daezkd inc z` el enlyiy xn`p m` ,lral micrd enlyi dnk

,dlekúk dì ïzéì BôBñ øçîì ïéáe íBiä ïéa àìäå,dúae,xnelk ©£Ÿ¥©¥§¨¨¦¥¨§¨¨
aiigzie ,ezy` z` yxbi e` lrad zeni xgn e` meidy okzi `ld
eze` miciqtn micrd eid `ly `vnpe ,dzaezk z` dl ozil

`l` ,dne`nïéãîBà[mikixrn-]íãà änkdid weyd onäöBø §¦©¨¨¨¤
a ïzéìxear melyz zxezìL dúaeúëdy`,Bæ`id zcnery ¦¥§§¨¨¤

,df wtqaäðîìàúð íàLdy`däLøbúð Bàzern z` gweld lehi ¤¦¦§©§§¨¦§¨§¨
,lrad on daezkdäúî íàådy`ddìòa äpLøéélehi `le §¦¥¨¦¨¤¨©§¨

.lral micrd enlyi df mekqe ,dne`n gweld

àøîâ
:`xnbd zxxanïéîL ãöékmlyl micrd miaiigy mekqd z` ¥©¨¦

,dheytk dpynd ixac z` yxtl xyt` i` ,xnelk .lral
xear dy`l ozep weyd on mc` didy itk lral micrd enlyiy
z` `l` dy`d z` ciqtdl micrd e`a `l ixdy ,dzaezk
.mipte` ipyn cg`a dpynd ixac z` yxtl yi jkitle ,dlra
weyd on mc` didy mekqd z` lral micrd enlyiy ,cg`d
,dy`l daezkd inc melyzl zcgeind dcyd xear el ozep
yxbi e` lrad zeni m`e ,dzr zrl zexitd z` gweld lk`ie
mcew dy`d zenz m`e ,dcyd z` gweld dl ozi dy`d z`
didy df mekqe .mlerl gweld zwfga dcyd x`yz lrad
ozil jixv did ixdy ,eciqtdl micrd evx lral ozep gweld

.xg`l dxkenl leki did `le ,cin dy`l daezkd
did dnk mEWl yiy ,dpynd ixac z` yxtl ozip xg` ote`ae

rad zeni m` dzaezk zlawl zekfd xear dy`l ozep gweldl
df mekqy xg`n ,lral micrd enlyi `l df mekqe ,dpyxbi e`
dy`l oevxa ozep did envr lrady ,llk eze` miciqtn eid `l
micrd enlyi `l` ,daezkd melyzn xhtidl ick df mekq
`id daezkd m` ,oebke .daezkd incn xzepd mekqd z` lral
,dpn mirax`a dzekf z` xeknl dy`d dzid dlekie ,dpn d`n
lrad did m` ixdy ,dpn miyiy eciqtdl micrd evxy `vnp
mdilr ok lre ,d`nd lka dkef did dpn mirax` dl mlyn

.dpn miyiy el mlyl
:dpynd ixac yexita mi`xen`d df oipra ewlgpeàcñç áø øîà̈©©¦§¨

,ìòaaleki didy mincd z` lral mlyl micrd mikixv ,epiidc ©©©
m` oebke ,dy`d zaezkl zcgeind dcyd zxikn xear lehil
miying dxear lawl leki lrad dide dpn d`n daezkd ieey

.eciqtdl evxy df mekq micrd el enlyi ,dpnøa ïúð áø©¨¨©
,äMàa øîBà àéòLBàzlhep dy`d dzid dnk meyl yi ,epiidc ©§¨¥¨¦¨

,x`yd lk z` lral micrd enlyie ,dzaezk zxikn xear
zlhep dy`dy xg`n ,ef dhiyl xzei micqtp micrd e`vnpe
enke ,dzr da zwfgen dpi` ixdy ,dzaezk xear mihren minc
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המשך בעמוד לא



רכה
oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxt`nw `aa

åäéð éàîoiicry ,dyrn dyrp `lc epiid Ð ongp ax xn`wc eilra cia oenn i`d Ð

!mlyl epic xnbpy `l` mliy `lïåîîá ïéùìùî,drax` e` od micr dyly m` Ð

,inp i` .ewlg itl yi` oerxta mzeeydl odipia yily oiyrp oic zia Ð mdipia oiylyn

m` inp oicd `ede .ozyly oia oerxtd oiwlgn ,`ed `nlra `pyil "oiylyn" i`d

.oiraxn Ð od drax`äéðéîë ìëike :dinza Ð

mlyln oecpd xhtie ea xefgl `ed leki?åðãòä
Ð.dcen epi` exiage .ipelte ip`ïåîî åðáééåçå
Ðlr oica oecpd epcinrde epnfedy .oic ziaa

`zry `iddne .oic ziaa epeaiige ,epznfd

,envr z` riyxn df oi`e ,ediiab `ed `penn

.midl` ederiyxd xakyéöî àì äéøáçìã ïåéë
äéì áééçîÐ.exiag lr on`p epi`yäðùî

åúùà úà ùøéâùÐdfe .ipelt meia epipta

e`vnpe .daezk dl aiig ipi`e izyxb `l :xne`

."mziid epnr"a oinnef'åë íåéä ïéá àìäåÐ

el` enlyi dn ,xnelk?daezkd lk xn`z m`

xgn e` meid dpyxbi e` zeni `ny `lde Ð

oiciqtn eid `ly e`vnp ,daezk dl ozil eteqe

.melk eze`ïúéì äöåø íãà äîë ïéãîåà
åæ ìù äáåúëáe` dlnx`zp m`y ,wtqn Ð

dpyxii Ð dzn m`e ,gwel dplhi Ð dyxbzp

i`n yxtn `xnbae .ozpy eizern ciqtie dlra

.ozil oizipznc `pz edl aiign `wàøîâ
ïéîù ãöéëÐedl aiign `w i`n ,xnelk

azinl?.miccv ipyl epzpyn xeztl yic

cvik?daezka wtq zekf dy`le yi`l yi ixd

z` dabz dpyxbi e` zeni m`y dtvn `id ,ef

.dpyxii eiiga zenz m`y dtvn `ede ,dlek

zexit lke` `edy ,dzekf gkn ezekf gk dti

.`id `le ,cinz dzaezkl cgeind rwxwd

.`piiaeb `xqgn `ide cnere wfgen `edy ,cere

zekf dfe dwitq zekf ef ,xg`l xeknl e`a m`e¥

`pyile .dlyn xzeia xknp ely Ð ewitq

:ipzwc ,dwitq zekf oinyy rnyn oizipznc

`de .dlnx`zp m`y ozil dvex mc` dnk

ixdy ,oinnefd epzi minc oze`y xninl `kil

,ewitq zekf `l` ,eciqtdl e`a dwitq zekf `l

ikdc xnel yie .cin rextl eze` oiaiign eidy

ozil dvex mc` dnk dwitq zekf oiny :xn`w

lke ,enlyi `l eze`e ,dly d`pd zaeha

eze` oiciqtn eid x`yd lky .enlyi x`yd

,eze` oiciqtn eid `l minc oze` la` ,mzecra

dxknl dvex dzid m` enfedyk dzr mb ixdy

,eniiyilc oizipzn xn`w ewitq zekf `nlc e` .ef d`pd zaeh oevxa lrad dl ozi

zaehn ueg daezkd lk epziy i`d ilek edl opiaiign `le .micrd epzi minc oze`e

xgn zeni `ny Ð oinnef odyk dzr s`y ,jk lk ozecra cqtp did `l `nyc ,dz`pd

eid jky ,el epzi ez`pd zaeh la` .d`pd zaeha el dpxknz `l `id ik ,lkd dabze

ewitq zekf da el yi enfedy eiykr ,cin rxet did enfed `l m`y ,eze` oiciqtn

ozil dvex mc` dnk oicne` :xn`w ikd ,oizipznc "dlnx`zp m`y"e .dlgzak

,dlra dpyxii dzn m`e `id dpabz dlnx`zp m`y ,wtqa dielz `idy ef daezka

.el epzie ewitq zekf z` oic zia oinyeìòáá øîà àãñç áøÐlra ly ewitq zekf

.oinnefd epzi eze`e ,ea ozil dvex mc` dnk oicne`äùàá øîà ïúð áødwitq zekf Ð

.olv` `ed lecb xnege ,(enlyi x`yd lke) enlyi `l eze`e ,oicne`àôô áø øîà
äùàáÐmincd lr dzaezka scerd `l` el enlyi `l Ð dzaezkae .ozp axk ,oiny

`l` epcrd `l ep` :xnel oilekic ,oinlyn oi` Ð dzena dze` yxilne diiga zexit lek`ln ozecra eze` oiciqtn eid beln iqkp s`y it lr s`e .dly beln iqkp `l la` ,elld

dz`pd zaeh z` oicne` ,zixeaif m` zicir m` ,lrad iqkp ody dn itl Ð lraa xn` `cqg ax :izrny jke .dizrny jk `l ip`e .beln iqkp dl eidy eprci `le ,dzaezk lr

ikid ,`cg :da mbnbn iale .eneyi ea Ð dzaezkl rwxw dl cgii m`y ,dzaezka Ð ozp ax xn`wc "dy`ae" i`n yxite `tt ax `ae .dy`a :xn` ozp ax .jka wcwcn gweldyk

dwitq zekf edl opiaiign?`nrh i`n ,dzaezkl dcy dl cgiic `kid ,eze .lrad iqkpa xn` `cqg ax :ipzinl dil irai` ikdc ,cere !ewitq zekf `l` eze` oiciqtn eid `l `ld

biltc `cqg axc?
óàå
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øîåàá,ewlg mlyn ikd xn` ikc rnyn dxe`kl .mfed aeye Ð izcrd xwy zecr

mlync o`n `zil `dc ,d`xp `le .ezecra exiag oenn ciqtdl ywa ok m`c

a" mfed ok m` `l` oenn,"izcrd xwy zecr" :yxtl yi jkl ."mziid epnr ipelt mewn

`le ,ezecr xzeq "izcrd xwy zecr" xn`ck yxtl yi `zydc ,odipy enfed aeye

:jixte .exiaga m` ik dnfd zxez dia `kiiy

icil iz` envra `ed elit` ?dipink lk `d

iede ,cibne xfeg epi` aey cibdy oeikc ,dnfd

oinnef mdipy eed ok m`e ,eixac z` xzq `lk

.oenn oinlyne

ãöéëlral el yiy zekf eze` Ð oiny

m`n xzei ,eizgz `idy dnc dzaezka

el yiy gk ieti eze` `ven dz`y itl .dyxb

Ð cg`d :mikxc izya eizgz `idy dna lral

,dpyxii dzn m`y ewitq zekf xg`l xekni m`

m`y dwitq zekf ezy`n dpwi `ed Ð ipyde

minca el xeknz `idy yxbzz e` onl`zz

xeknl m`n xzei ezekf gk dti df oiprae .mihren

dzaezk dzidy ixd ?cvik .ewitq zekf `ed

el ozi ewitq zekf xeknl `a m` ,dpn d`n

dnk lrad zekfy `vnp Ð dpn miyng gweld

jxca dpn miyngl dler eizgz `idy dna `ed

miyy ezekf dler dzaezk zxken `idyke .df

:ewitq zekf enk dey dwitq zekf oi`y itl ,dpn

`xqgn `ide cnere wfgen `edy Ð `cg

rwxwd zexit cinz lke` `edy Ð cere ,`piiaeb

xken `edyk ,jkle .`id `le zdzaezkl cgeind

zekf zxken dy`d Ð dpn miynga ewitq zekf

jl ixd .dpn mirax`a xg`l od lral od dwitq

lk el `dzy ,dwitq zekf ezy`n dpwiy

`zyde .dpn mirax`a dpn d`n ly daezkd

`idy dna lrad zekfe gk ieti dler df jxca

dil iran jkle ,izyxitck dpn miyyl eizgz

mc` dnk dy`l oinyc opixn` in :oiny cvik

lke ,mirax` epiidc Ð dwitq zekfa ozil dvex

x`yd lky ,enlyi dpn miyy epiidc x`yd

ixdy ,dyxiby oicirny ozecra eze` oiciqtn

oizipznc `pyile .daezkd lk eze` oiaiign eid

ozil dvex mc` dnk oicne` :ipzwc ,ikd rnyn

oinyc rnyn ,dyxbzp e` dlnx`zp m`y

dy`a meyl opixn` `l `d `nlc e` .dy`a

zekfn ueg daezkd lk mlyl micrd aiigl

mzecra cqtp did `l `ny ,izyxitck dwitq

zekf dy`d el xeknz `l `nyc ,i`d ilek

meyl epl oi` jkle .dwitqewitq zekfa el epzi dnk lraa oiny `l` ,izyxitck dy`a

m`y"e .eze` oiciqtn jky ,micrd el enlyi jke ,dpn miyng epiidc ,da xekni m`

oicne` :xn`w ikd `l` .dy`a oinyc xninl e`l Ð oizipznc "dyxbzp e` dlnx`zp

`id dpabz yxbzz e` onl`zz m`y wtqa dielz `idy ,ef daezka ozil dvex mc` dnk

.el epzie ewitq zekf oic zia oinye .dlra dpyxii dzn m`eïéãéòîipelt yi`a ep`

yie !dy`l oiciqtn `dc ,(dpere) zeqk x`y eaiigile :xn`z m`e Ð 'eke ezy` yxiby

zxne`y :xnel yi cere .(dpere) zeqk x`yk oiey ecia ody dici dyrny ixiinc :xnel

dxn`y dy`d opixn`c ab lr s`e .mixac (dyly) oze` dlral dlgn ok m`e ,"ipzyxib"

opixn`ck ,`l Ð micr `ki`c `kid la` ,micr `kilc `kid Ð zpn`p "ipzyxib" dlral

.(a,ak) "dlnx`zpy dy`d" wxt zeaezka
`ki`
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רכו
oifge` mipya cenr b sc ± oey`x wxt`nw `aa

`zydc ab lr s`eÐ`la eybpl `a m` ixdy ,"yebi `l" dia `pixw `l ,ziriaya

dia opixw `l "yebi `l" dia opixw `lc oeik :opixn` `l Ð leki epi` inp ziriay

ik edrx z` epnfa yebi `l :`xw dia rnzyn ikde ."yebi `l" icil iz` seqc ,"heny"

.okl mcew dhny `xwïéã úéáì åéúåøèù øñåîÐaezky ,lld oiwzdy leafext `ed

mewnay oipiicd ipelte ipelt mkl ipxqen :ea

onf lk epab`y il yiy aeg lky ,ipelt

.dvx`yïéèéîùî ïéàÐ`l" dia opixw `lc

.melk raez epi` ixdy ,"yebiéì àùøôéî éãéãì
äàðåà åéìò åì ïéà 'åëÐdn lr dpzndy

miiw e`pz Ð dxeza aezkylr" el xn` m`e ,

legniy dpzn df oi` Ð "d`pe` ea oi`y zpn

edpe` epi`y enr dpzd `ed `l` ,ez`pe` el

i`dae ,d`pe` ea yiy mi`ex ep` ixde ,df xkna

m` ,inp `kd .d`pe` eilr el yic l`eny dcen

dz` iphnyz `ly zpn lr ipeld" del el xn`

dpzdy it lr s`e ,df `ed i`pz Ð "ziriaya

xn` m` la` .miiw e`pz dxeza aezky dn lr

Ð "ziriay iphnyz `ly zpn lr" el

`dz `ly zepzdl ecia dxeqn dpi` ziriayd

.i`pz o`k oi` jkitl ,zhnyn ziriaydiaiag

Ð.did eia` ig` `iig iax ."icec" ly mebxz

åæë àåäùÐ.dpy diexwyøàåöä úéá çúåôä
Ð.ycg welgl dt dyryáééçÐ.ilk owizy

dcedi ax xn`c meyn ,`kd dl hwpc i`d

'ek mipy xyrl exag z` delnd :lirl

ilin jpd edlekl inp hwp Ð `pdk ax diaze`e

ax diaze`e dcedi ax edpixn`c oizrnyc

.`pdkúéáçä úôåâîì äæ ïéá äî éëåÐ

(`,enw zay) "dxaypy ziag" wxta opixn`c

.ziagd z` geztl siiqa zaya dy`x fiznc

äæÐgzt jkld ,xeaig did ,x`evd ziac

it lr s` ,dtebnd la` .df `ed ycg oewiz

df oi` Ð hiha ziagd it lr dgeh `idy

xqg" .zcnere dgeztk dl dede ,xeaig

.dcedi axa opiqxb `l "aehxewåäåìñô àìÐ

.dewnd z` lqet epi` oiie ,`zefg xza lif

.`ed opaxcn Ð oiae`y mina dewn leqteéðúäå
àééç éáøÐokezl ltpy min oibel zyly

.dewnl eltpe ,oii d`xnk odi`xne ,oii aehxew

äå÷îä úà åãéøåäÐ.leqtl exykdnéáø àä
éøåð ïá ïðçåéÐlif`c ,ixep oa opgei iaxk ax

.`zefg xza
øñç"
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àëéàmz epiax xne` Ð ezhnyn ziriay oi` mipy xyrl (xhya) exiag delnd ixn`c

.`nw `pyill `iywe .dil riiqn oizipzn inp `kdc ,`xza `pyilk dkldc

.epafri eini ivga ,htyna `le epeli ik (sqk) xyr onf :mz epiax dibd zexdf`ae

øñåîäzkqna `dc ,d`xp `le .leafext epiidc qxhpewd yxit Ð oic zial eizexhy

:ipz (a dpyn ixiyr wxt) ziriay

leafext :ipzw xcde ,oic zial eizexhy xqend

d`xp jkl .edpip ilin ixz `nl` Ð hnyn epi`

oic zial eizexhy xqene ,edpip ilin ixzc

.hnyn epi` `ziixe`cn

ìàåîùåm`e Ð d`pe` eilr el oi` xne`

i`ce ziriayd `kd ?inc in :xn`z

opixn`ck ?xwrc xnii in mzd la` ,xwr

ea `di `l `ny] (a,`p `rivn `aa) "adfd"a

Ð xwrc xnii in inp `kdc :xnel yie ![d`pe`

.mcew el rxti `ny

ìòÐ d`pe` ea yi ixd d`pe` ea oi`y zpn

ip` ,xnelk 'ek zpn lr :qxhpewd yxit

,d`pe` ea yi ixde .ea oi`y d`pe`n jgihan

ikidc ,d`xp `le .ygky zerh gwn `iedc

"ziriay iphnyz `ly zpn lr" inp `kd :dncn

gwnc `nrh jiiy `l mzde ?zhnyn ziriay

lr" :xi`n oa l`eny epiax yxit jkle !zerh

xeqi` legi `ly rnyn "d`pe` ea oi`y zpn

,lg `ed egxk lre ,gwnd lr "epez `l"c e`l

oi`y zpn lr" .d`pe` dze`n lhal leki oi`y

d`pe`d il razz `ly ,xnelk "d`pe` ilr jl

zpn lr" ,inp `kde .miiw e`pz Ð il legnz `l`

xeqi` legi `ly ,xnelk "ziriay hnyz `ly

ziriay Ð dhnyd xg` jnn gw` m` ziriay

.oiey ody ,`gip `zyde .ezhnyn
xn`
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"Nbé àì" déa ïðéø÷ àì àzLäc áb ìò óàå¯ §©©©§¨§¨¨¨¥©¥Ÿ¦Ÿ
íéãîBà :àðäk áø áéúî ."Nbé àì" éãéì éúà óBñ¨¥¦¥Ÿ¦Ÿ§¦©¨£¨§¦
ïzéì ïéa ,Bãéa æeæ óìà eéäéå ïzéì äöBø íãà änk©¨¨¨¤¦¥§¦§¤¤§¨¥¦¥

ìL ãòå ïàkîøNò ãòå ïàkî ïzéì ïéáe íBé íéL ¦¨§©§¦¥¦¥¦¨§©¤¤
BzènLî úéòéáL zøîà éàå ;íéðL¯éîð eälek ¨¦§¦¨§©§§¦¦§©©§§©¦

ïðé÷ñò éàîa àëä :àáø øîà !déì éîelL éòa¯ ¨¥©¥¥£©¨¨¨¨§©¨§¦©
.ïéc úéáì åéúBøèL øñBîáe ,ïBkLnä ìò äåìîa§©§¤©©©§§¥§¨¨§¥¦
úéáì åéúBøèL øñBnäå ïBkLnä ìò äåìnä :ïðúc¦§©©©§¤©©©§§©¥§¨¨§¥

ïéc¯äãeäé áø øîà ,éøîàc àkéà .ïéèéîLî ïéà ¦¥©§¦¦¦¨§¨§¦¨©©§¨
íéðL øNòì Bøéáç úà äåìnä :ìàeîL øîà¯ïéà ¨©§¥©©§¤¤£¥§¤¤¨¦¥

"Nbé àì" éãéì éúàc áb ìò óàå .BzènLî úéòéáL§¦¦§©©§§©©©§¨¥¦¥Ÿ¦Ÿ
¯øîà ."Nbé àì" déa ïðéø÷ àì àäéî àzLä̈§¨¦¨¨¨¥©¥Ÿ¦Ÿ¨©

íãà änk ïéãîBà :àðéðz éîð ïðà óà :àðäk áø©¨£¨©£©©¦¨¥¨§¦©¨¨¨
ãòå ïàkî ïzéì ïéa ,Bãéa æeæ óìà eéäéå ïzéì äöBø¤¦¥§¦§¤¤§¨¥¦¥¦¨§©

ìLéàå ;íéðL øNò ãòå ïàkî ïzéì ïéáe íBé íéL §¦¥¦¥¦¨§©¤¤¨¦§¦
BzènLî úéòéáL zøîà¯éîelL eòa éîð eälek ¨§©§§¦¦§©©§§©¦¨©¥

ïðé÷ñò éàîa àëä :àáø øîà .déì¯ìò äåìîa ¥£©¨¨¨¨§©¨§¦©§©§¤©
äåìnä :ïðúc .ïéc úéáì åéúBøèL øñBîáe ïBkLnä©©§§¥§¨¨§¥¦¦§©©©§¤

ïéc úéáì åéúBøèL øñBnäå ïBkLnä ìò¯ïéà ©©©§§©¥§¨¨§¥¦¥
øîBàä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå .ïéèéîLî©§¦¦§¨©©§¨¨©§¥¨¥

"úéòéáL éðènLz àlL úðî ìò" Bøéáçì¯úéòéáL ©£¥©§¨¤Ÿ§©§¥¦§¦¦§¦¦
äî ìò äðúnä ìëå ,àeä äøBza áeúkM äî ìò äðúî ìàeîL øáñ÷ àîéì .úènLî§©¤¤¥¨¨¨©§¥©§¤©©¤¨©¨§¨©©§¤©©

äøBza áeúkM¯,"äàðBà éìò Eì ïéàL úðî ìò" :Bøéáçì øîBàä ,øîúéà àäå ?ìèa Bàðz ¤¨©¨§¨¨¥§¨¦§©¨¥©£¥©§¨¤¥§¨©¨¨
!äàðBà åéìò Bì ïéà :øîBà ìàeîLe ,äàðBà åéìò Bì Lé :øîBà áø¯øîà ,dìò øîúéà àä ©¥¥¨¨¨¨§¥¥¥¨¨¨¨¨¦§©£¨£©

"äàðBà éìò Eì ïéàL úðî ìò" :ìàeîLc dépéî déì àLøtî éãéãì :ïðò áø¯åéìò Bì ïéà ©¨¨§¦¦¦¨§¨¥¦¥¦§¥©§¨¤¥§¨©¨¨¥¨¨
"äàðBà Ba ïéàL úðî ìò" ,äàðBà¯" ,éîð àëä ;äàðBà Ba Lé éøäéðènLz àlL úðî ìò ¨¨©§¨¤¥¨¨£¥¥¨¨¨¨©¦©§¨¤Ÿ§©§¥¦

"úéòéáMa¯"úéòéáL éðènLz àlL úðî ìò" ,BzènLî úéòéáL ïéà¯.BzènLî úéòéáL ©§¦¦¥§¦¦§©©§©§¨¤Ÿ§©§¥¦§¦¦§¦¦§©©§
íúñ Bøéáç úà äåìnä :àðz¯ìMî úBçt BòáBúì éàMø Bðéàøa øa äaø øáñ .íBé íéL ¨¨©©§¤¤£¥§¨¥©©§§¨¦§¦¨©©¨©©

øéöa øèL áúëc çøèc Léðéà ãáò àìc ,øèLa äåìîa éléî éðä :øîéîì áøc dén÷ äðç̈¨©¥§©§¥©¨¥¦¥§¦§¤¦§¨§¨¨©¦¦§¨©§¨©§¨§¦
ät ìò äåìî ìáà .ïéîBé ïéúìzî¯éáéáç øîà éëä :áø déì øîà .àì¯äåìnä ãçà ¦§¨¦¦£¨¦§¤©¤¨£©¥©¨¦£©£¦¦¤¨©©§¤

íúñ Bøéáç úà äåìnä :éëä éîð àéðz .ät ìò äåìnä ãçàå ,øèLa¯ìMî úBçt BòáBúì éàMø Bðéàäåìnä ãçà ,íBé íéL ¦§¨§¤¨©©§¤©¤©§¨©¦¨¦©©§¤¤£¥§¨¥©©§§¨¦§¦¤¨©©§¤
éòøkà áéúéz àì :äðzî áøì ìàeîL déì øîà .ät ìò äåìnä ãçàå øèLaàúléî àä àðî ;àúòîL àäì dì zLøôîc ãò C ¦§¨§¤¨©©§¤©¤£©¥§¥§©©¨¨¨¥¦©©§¥©¦§¨§©§¨§¨§©£¨§¨¨¦§¨

ìMî úBçt BòáBúì éàMø Bðéà íúñ Bøéáç úà äåìnä :ïðaø øeîàcøîà ?ät ìò äåìnä ãçàå øèLa äåìnä ãçà ,íBé íéL ©£©¨©©©§¤¤£¥§¨¥©©§§¨¦§Ÿ¦¤¨©©§¤¦§¨§¤¨©©§¤©¤£©
øîàpL òîLnî ;"ähîMä úðL òáMä úðL äáø÷" áéúëc :déìäî àlà ?ähîL úðL àéäL òãBé éðéà "òáMä úðL äáø÷" ¥¦§¦¨§¨§©©¤©§©©§¦¨¦©§©¤¤¡©¨§¨§©©¤©¥¦¥©¤¦§©§¦¨¤¨©

"ähîMä úðL" øîBì ãeîìz¯Bæéàå ,Bæk àéäL úøçà ähîL [Lé] :Eì øîBì¯BòáBúì éàMø BðéàL ,íúñ Bøéáç úà äåìnä Bæ ©§©§©©§¦¨©§¥§¦¨©¤¤¤¦¨§¥©©§¤¤£¥§¨¤¥©©§§
ìMî úBçôaìL :øî øîàc ,íBé íéL.úàhç áéiç úaLa øàevä úéa çúBtä :áø øîà äãeäé áø øîàå .äðL áeLç äðLa íBé íéL §¨¦§¦§¨©¨§¦§¨¨¨¨¨§¨©©§¨¨©©©¥©¥©©¨§©¨©¨©¨

é÷úîäæ :déì øîà ?úéáç úôeâîì äæ ïéa äî éëå :àðäk áø dì ó¯.øeaç Bðéà äæå ,øeaçìL :áø øîà äãeäé áø øîàåïébeì úL ©§¦¨©¨£¨§¦©¥¤¦§©¨¦¨©¥¤¦§¤¥¦§¨©©§¨¨©©§¤¦
äå÷îì eìôðå ,ïéé äàøîk ïäéàøîe ,ïéé ìL áBèøB÷ ïëBúì ìôpL íéî¯é÷úî .eäeìñt àì?òáö éîì äæ ïéa äî éëå :àðäk áø dì ó ©¦¤¨©§¨§¤©¦©§¥¤§©§¥©¦§¨§§¦§¤Ÿ§¨©§¦¨©¨£¨§¦©¥¤§¥¤©

ìLa äå÷nä úà ïéìñBt òáö éî :øîBà éñBé éaø ,ïðúcàëä ,éø÷î àòáöc àiî íúä :àáø déì øîà !ïébeì úL¯àâéæî àøîç ¦§©©¦¥¥¥¤©§¦¤©¦§¤¦§¤¦£©¥¨¨¨¨©¨§¦§¨¦§¥¨¨©§¨§¦¨
.éø÷î¯àä :àéL÷ àì :àáø øîà !äå÷nä úà eãéøBä :àéiç éaø éðúäå¯àä ,éøeð ïa ïðçBé éaø¯ìL :ïðúc .ïðaøíéî ïébeì úL ¦§¥§¨¨¥©¦¦¨¦¤©¦§¤£©¨¨¨©§¨¨©¦¨¨¤¦¨©¨©¦§©§¤¦©¦
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מכות. כיצד העדים - פרק ראשון דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

חסידות היא "שמע ישראל", "שמע" ראשי תיבות "שאו מרום עיניכם", ואומר 'מרום' ולא 'שמים', 'מרום' הוא גבוה מעל גבוה, להגיע 
למעלה מן השכל. וזה גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר "וראו מי ברא אלה".

היום יום יט חשוון



רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zekn(iriax meil)

NBbé àì déa ïðéø÷ àì àzLäc áb ìò óàåzpya dzry s`e - §©©©§©§¨¨¨¦©¥Ÿ¦
`xwnd ixac z` ea mi`xew ep` oi` dhinyd(a eh mixac)UBi `l'Ÿ¦Ÿ

inc z` deld on reazl i`yx delnd oi` ixdy ,'Edrx z ¤̀¥¥
minc zhnyn ziriayd mewn lkn ,mipy xyr seq cr d`eldd

ixdy ,el`NBbé àì éãéì éúà óBñ`ed cizr mipy xyr seql - ¨¥¦¥Ÿ¦
hnyzy dxezd dzeiv jkitle ,d`eeldd inc oerxt xear eybepl
`l mipy xyr mez xg`ly ick ,df aeg dzrn xak ziriayd

.deld z` yebpl delnd lkei
:dpyndn l`eny ixac lr dywn `xnbd,àðäk áø áéúîepipy ¥¦©©£¨

,dpynaïzéì ïéa ,Bãéa æeæ óìà eéäéå ïzéì äöBø íãà änk íéãîBà§¦©¨¨¨¤¦¥§¦§¤¤§¨¥¦¥
ìL ãòå ïàkî,íéðL øNò ãòå ïàkî ïzéì ïéáe íBé íéLdf mekqe ¦¨§©§Ÿ¦¥¦¥¦¨§©¤¤¨¦

.eciqtdl evx df geixy xg`n ,dell micrd enlyiúøîà éàå§¦¨§©
BzènLî úéòéáLxyrl exiag z` delndy dz` xaeq m`e - §¦¦§©©§

ok m` ,ezhnyn ziriay mipydéì éîelL éòa énð eälekyi - §©¦¨¥©¥¥
,e`elna d`eeldd mekq lk z` dell mlyl micrd z` aiigl
aegd did gxkda ok m`e ,dhiny zpy yi mipy xyr jeza ixdy
evxy dzre ,dne`n delnl xifgdl deld lr did `le ,hnyp
,mei miyely jeza aegd z` aiydl eaiigl minnefd micrd
dpyna x`azpy xg`ne .fef sl`d lk z` eciqtdl evxy `vnp
oi`y xnel jixv gxkda ,lkd mlyl mze` miaiign oi`y

.mipy xyrl d`eeld zhnyn ziriayd
:`xnbd zvxzn,àáø øîà`l` ,dpynd ixacn ok gikedl oi` ¨©¨¨

mewn lkne ,mipy xyrl deln zhnyn ziriaydy xnel okzi
c ,d`eeldd inc lk z` el mlyl mikixv micrd oi`éàîa àëä̈¨§©

.ïéc úéáì åéúBøèL øñBîáe ïBkLnä ìò äåìîa ïðé÷ñò,epiidc ©§¦©§©§¤©©©§§¥§¨¨§¥¦
cbpk dzid ef d`eeldy e` ,mipte` ipyn cg`a zwqer dpynd
zial eizexhy z` xqn delndy e` ,delnl deld ozpy oekyn

leafext mdilr azky ici lr ,oicoi` el` mipte` ipyae ,
,d`eldd z` zhnyn ziriaydïðúcdpyna epipy jk ixdy - ¦§©

(a"n i"t ziriay)ïéà ïéc úéáì åéúBøèL øñBnäå ïBkLnä ìò äåìnä©©§¤©©©§§©¥§¨¨§¥¦¥
,ïéèéîLîmicrd oi` ef d`eeld zhnyn ziriayd oi`y xg`ne ©§¦¦

evxy onfd z` `l` ,xhyay mincd lk z` el mlyl mikixv
.eciqtdl

xyrl deln iabl l`eny zrca ztqep dhiy d`ian `xnbd
:mipyéøîàc àkéàote`a l`eny ly epic z` mixne`d yi - ¦¨§¨§¦
,xg`íéðL øNòì Bøéáç úà äåìnä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥©©§¤¤£¥§¤¤¨¦

ïéàdBzènLî úéòéáL,el` mipy jezaàì éãéì éúàc áb ìò óàå ¥§¦¦§©©§§©©©§¨¥¦¥Ÿ
NBbédeld z` yebpl delnd cizr mipy xyrd seqay s`e - ¦

mewn lkn ,ef d`eeld el aiyiyàì déa ïðéø÷ àì àäéî àzLä©§¨¦¨¨¨¦©¥Ÿ
NBbéinc z` el rxtiy eraezl leki epi` dhinyd zpya dzr - ¦

hnyl deevn epi` `linn eybepl leki epi`y xg`ne ,d`eeldd
.eaeg z`

:epizpynn df oicl di`x `ian `pdk axïðà óà ,àðäk áø øîà̈©©©£¨©£©
àðéðz énð,epizpyna ok epipy ep` s` -äöBø íãà änk ïéãîBà ©¦§¦¨§¦©¨¨¨¤

äéå ïzéììL ãòå ïàkî ïzéì ïéa Bãéa æeæ óìà eéïzéì ïéáe íBé íéL ¦¥§¦§¤¤§¨¥¦¥¦¨§©§Ÿ¦¥¦¥
eòa énð eälek BzènLî úéòéáL úøîà éàå ,íéðL øNò ãòå ïàkî¦¨§©¤¤¨¦§¦¨§©§¦¦§©©§§©¦¨

déì éîelL,mipy xyrl deln zhnyn ziriaydy xn`z m`e - ©¥¥
xeht did ixdy ,d`eldd inc lk z` dell mlyl micrd lr did
oi`y gxkdae ,eaiigl ennf oinnefd micrde eaeg z` mlyln

.df deln zhnyn ziriayd
,`xnbd dgec,àáø øîàc ,dpynd ixacn ok gikedl oi`àëä ¨©¨¨¨¨

,ïéc úéáì åéúBøèL øñBîáe ïBkLnä ìò äåìîa ïðé÷ñò éàîa§©©§¦©§©§¤©©©§§¥§¨¨§¥¦
,d`eeldd z` zhnyn ziriayd oi` el` mipte`ayäåìnä ,ïðúc¦§©©©§¤
.ïéèéîLî ïéà ïéc úéáì åéúBøèL øñBnäå ïBkLnä ìò©©©§§©¥§¨¨§¥¦¥©§¦¦

:ziriay ipipra l`eny ly ztqep `xnin d`ian `xnbdøîàå§¨©
,ìàeîL øîà äãeäé áømc`Bøéáçì øîBàäzern jl deln ipixd ©§¨¨©§¥¨¥©£¥

úéòéáL éðènLz àlL úðî ìòziriayd hnyz `ly i`pza - ©§¨¤Ÿ§©§¥¦§¦¦

de el liren i`pzd oi` ,ef d`eeldúènLî úéòéáL.aegd z` §¦¦§©¤¤
:`xnbd dywnàîéìc ,xnel yi dxe`kl -ìàeîL øáñ÷- ¥¨¨¨©§¥

y xg`n ,liren df i`pz oi`y xacd mrhy xaeq l`enyyäðúî©§¤
,àeä äøBza áeúkM äî ìòzhnyn ziriayd dxezd on ixdy ©©¤¨©¨

,hnyz `ly dpzn `edeåy xaeq l`enyäî ìò äðúnä ìë §¨©©§¤©©
ìèa Bàðz äøBza áeúkMliren e`pz oi` jkitle ,miiw dyrnde ¤¨©¨§¨¨¥

,l`eny ixaca dxizq zeywdl yi ok m`e .zhnyn ziriayde el
øîzéà àäåmc` iabl ,yxcnd ziaa zwelgn dxn`p ixdy - §¨¦§©

Bøéáçì øîBàäipelt utg jl xken ipixdéìò Eì ïéàL úðî ìò ¨¥©£¥©§¨¤¥§¨©
,äàðBàreazl lkez `l xweia eze` jl xekn` m` s`y ,xnelk ¨¨

.yxtdd z` jl aiydl ipnnøîBà áø`l` ,liren e`pz oi`yLé ©¥¥
,äàðBà åéìò Bì,mincd epnn reazl `ed leki xweia el xkn m`e ¨¨¨¨
øîBà ìàeîLejkitle ,miiw i`pzdy,äàðBà åéìò Bì ïéàgkene §¥¥¥¨¨¨¨

recne ,miiw e`pz dxeza aezky dn lr dpznd l`eny ixacly
ephnyi `ly i`pzd liren oi`y l`eny xaeq ziriay iabl

.ziriaya
:`xnbd zvxzndìò øîzéà àälr yxcnd ziaa xn`p ixd - ¨¦§©£¨

,el` l`eny ixacìàeîLc dépéî (äéì) àLøtî éãéãì ,ïðò áø øîà̈©©¨¨§¦¦¦¨§¨¥¦¥¦§¥
gwell xkend xne` m`y ,eixac z` il yxit envr l`eny -

jl xken ipixdäàðBà éìò Eì ïéàL úðî ìòiprazz `l dz`y ± ©§¨¤¥§¨©¨¨
dfk ote`a ,d`pe` ea didz m`,äàðBà åéìò Bì ïéàxg`n ¥¨¨¨¨

,miiw e`pz dxeza aezky dn lr dpzndyipixd el xn` m` j`
jl xkenBa ïéàL úðî ìò[df xkna-],äàðBà,liren i`pzd oi` ©§¨¤¥¨¨

enr dpzd `l` ,ez`pe` lr el legniy enr dpzd `l ixdy
e ,ef dxikna eze` dp`n epi`yéøäy xxazp,äàðBà Ba Lé`vnpe £¥¥¨¨

epnn reazl dpewd i`yx jkitle ,eixac z` xkend miiw `ly
e .mincd yxtd z`énð éëäxn` m`y ,ok oicd `di ziriay iabl ¨¥©¦

jl deln ipixd dell delnd eléðènLz àlL úðî ìòdz` ©§¨¤Ÿ§©§¥¦
,úéòéáMa,d`eeldd inc z` ziriayd xg`l il aiyzy ,epiidc ©§¦¦

ok` dfk ote`aïéàd,BzènLî úéòéáLl`eny xaeqy xg`n ¥§¦¦§©©§
el xn` m` j` ,miiw e`pz dxeza aezky dn lr dpzndy

delndéðènLz àlL úðî ìòd,úéòéáLoic llk legi `ly epiidc ©§¨¤Ÿ§©§¥¦§¦¦
de lha e`pz dfk ote`a ,ef d`eelda mitqk zhinyúéòéáL§¦¦

,BzènLî`ly dilr zepzdl eicia dpezp ziriayd oi` ixdy §©©§
hnyz.

:d`eeld ipicn sqep oic d`ian `xnbd,àðzmc`úà äåìnä ¨¨©©§¤¤
íúñ Bøéáç,d`eldd z` aiydl eilr izn el yxit `ly -Bðéà £¥§¨¥

éàMødelndBòáBúìa dellìMî úBçt,íBé íéLmzqy xg`n ©©§§¨¦§Ÿ¦
.mei miyelyl `id d`eeld

øîéîì áøc dén÷ äpç øa øa äaø øáñdpg xa xa dax xaq - ¨©©¨©©©¨©¥§©§¥©
,ax iptl xn`eéléî éðä`l` xn`p `l df oicy -,øèLa äåìîa ¨¥¦¥§©§¤¦§¨

meyn ,'mei miyely d`eeld mzq' xnel yi dfa wxyãáò àìc§¨£¦
ïéîBé ïéúìzî øéöa øèL áúëc çøèc Léðéàgxeh mc` oi`y - ¦¦§¨©§¨©§¨§¦¦§¨¦¦

,mei miyelyn dzegtd d`eeld xear xhy aezklìáàaìò äåìî £¨¦§¤©
ät,dgxih ea oi`yàìmiyelyl mzqa edeeldy mixne` oi` - ¤Ÿ

.mei
áø déì øîà,dpg xa xa daxléáéáç øîà éëäiax icec xn` jk - ¨©¥©¨¥¨©£¦¦

,`iig,ät ìò äåìnä ãçàå øèLa äåìnä ãçàel` mipte` ipya ¤¨©©§¤¦§¨§¤¨©©§¤©¤
.`id mei miyelyl d`eeld mzqy ,df oic xn`p

,íúñ Bøéáç úà äåìnä ,éëä énð àéðzonf z` el yxit `ly ©§¨©¦¨¥©©§¤¤£¥§¨
,oerxitdéàMø BðéàdelndBòáBúìa dellìMî úBçtíBé íéL ¥©©§§¨¦§Ÿ¦

,d`eldd onfn.ät ìò äåìnä ãçàå øèLa äåìnä ãçà¤¨©©§¤¦§¨§¤¨©©§¤©¤
:'mei miyely d`eeld mzq'y df oic micnel oipn zx`an `xnbd

éòøkà áéúéz àì ,äðzî áøì ìàeîL déì øîàC`l` ,ayz `l - ¨©¥§¥§©©¨¨¨¥¥©©§¨
jilbx lr cenr,àzòîL àäì dì úLøôîc ãòil yxtzy cr - ©¦§¨§©¨§¨§©§¨

.ef dkldïðaø øeîàc àúléî àä àðîexn`y df oic micnel oipn - §¨¨¦§¨§¨©¨¨
mc`y ,minkgúBçt BòáBúì éàMø Bðéà íúñ Bøéáç úà äåìnä©©§¤¤£¥§¨¥©©§§¨
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zekn(iying meil)

didyøñçmdnáBèøB÷,oibel zyly xeriyl milydl ick min ¨¥§
áBèøB÷ ïëBúì ìôpLlyå ,ïéédyrp jk ici lräàøîk ïäéàøîd,ïéé ¤¨©§¨§©¦§©§¥¤§©§¥©¦

eìôðåel` oibel zyly,eäeìñt àì ,äå÷nìo`k oi`y xg`n §¨§©¦§¤Ÿ§¨
ie`xd xeriyd `edy ,oiid `la mind on oibel dyly xeriy

.dewnd z` leqtlïëåeid m` oicd `edìLïébeì äLlyøñç íéî §¥§Ÿ¨¦©¦¨¥
áBèøB÷ ïëBúì ìôpL ,áBèøB÷lyïäéàøîe ,áìç`ed,íéî äàøîk §¤¨©§¨§¨¨©§¥¤§©§¥©¦

,odi`xn z` algd dpiy `lyeìôðåel` oibel zylyàì ,äå÷nì §¨§©¦§¤Ÿ
,eäeìñtoi` algde ,miae`y min oibel dyly o`k oi`y xg`n §¨

wiicl yie .`nw `pz ixac el` .dewnd z` lqet epi`e ,mink epic
bel dyly dligzn eid m`y ,eixacnit lr s` if` ,minly mi

md ixd oiid d`xnl mdi`xn dpzype oii aehxew mkezl ltpy
itl `l` d`xnd itl mipc oi`y xg`n ,dewnd z` milqet
iax dpyy `ziixad zhiyk `nw `pz zhiyy ,`vnpe .xeriyd
dewnl eltpe oii aehxew mkezl ltpy min mibel dylyy ,`iig

.leqtl xykdn eze` ecixed
äàønä øçà CìBä ìkä ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaømind z` mipc - ©¦¨¨¤¦¥©Ÿ¥©©©©§¤

ltpy min ly oibel dyly ,jkitle ,mdi`xn itk dewnl eltpy
dpzyp ixdy ,edelqt `l dewnl eltpe oii ly aehxew okezl
aehxew iabl mpn` .dewnd z` lqet epi`y oii d`xnl mdi`xn
dligzn mina did `ly ote`a elit` if` ,minl ltpy alg ly
milqet algd mkezl ltpy dzr mewn lkn ,mibel dyly xeriy
,mzenk oecipe ,mink ed`xn algd ixdy ,dewnd z` md

dewnd z` milqetd mibel zyly xeriyl mnilyneaxy ,`vnp .
milqet mpi` oii d`xn mdl yiy miae`y mibel dylyy xaeqd
xg` jled lkd'y ,ixep oa opgei iax zhiya jled ,dewnd z`
.xeriyd xg` jlil yiy xaeqd `nw `pz zhiyk `le ,'d`xnd
`nw `pzy `axl xacd heyt cvik :`ax ixac lr dywn `xnbd
xaeq axe ,d`xnd xg` `le cala xeriyd xg` jlil yiy xaeq

e ,ixep oa opgei iaxkàtt áø dì éòa àéòáéî àä`tt ax ixde - ¨¦§©¨¨¥¨©¨¨
,df oipra wtzqd,àtt áø éòácm`déðz áøzeaizd z` dpey - §¨¥©¨¨©¨¥

àLéøa 'áBèøB÷ øñç'wiicl yi ok` ef `qxible ,`ziixad ly ¨¥§§¥¨
,`nw `pz xiykn df ote`a wxy `ax ixackìáàdewnl eltp m` £¨

ìLïébeì äLif` miae`y min ly minlyéìñt àn÷ àpúìz` §Ÿ¨¦§©¨©¨¨§¦
xeriyd xg` jlil yiy oeikn ,oii d`xnk mdi`xny s` ,dewnd

,d`xnd xg` `leøîéîì ïðçBé éaø àúàåyøçà CìBä ìkä ©£¨©¦¨¨§¥©©Ÿ¥©©
,äàønämilqet md oi` oiid d`xnk mdi`xn el` miny xg`ne ©©§¤

,dewnd z`åc ,ef `qxibl `vnpáømin mibel zylyy xaeqd §©
,dewnd z` milqet mpi` oii d`xnk mdi`xny miae`yøîBà¥

kzhiyéøeð ïa ïðçBé éaø.`nw `pz zhiyk `leàîìc Bàe` - §©¦¨¨¤¦¦§¨
y ,xnel yi `nyéðz àì áøzeaizd z` dpey epi` -øñç' ©Ÿ¨¥¨¥

àLéøa 'áBèøB÷dcen `nw `pz s`y `vnpe ,`ziixad ly §§¥¨
milqet mpi` oii d`xnk mdi`xny miae`y min mibel zylyy

,dewnd z`âéìôc àeä àôéñà âéìt ék éøeð ïa ïðçBé éaøåiaxe - §©¦¨¨¤¦¦¨¦©¥¨§¨¦
miae`y min mibel zyly iabl ,`tiqd lr wleg ixep oa opgei
oi` `nw `pz zrcly .alg aehxew mkezl ltpy ,aehxew xqg
,mind on mibel dyly xeriy o`k oi`y ,dewnd z` milqet md
`l` ,llk xeriya miaygzn oi`y xaeq ixep oa opgei iax eli`e
d`xnk mdi`xny mibel dyly o`k yiy xg`ne ,d`xna wx

.dewnd z` md milqet ,minåc ,ef `qxibl `vnpéøáãk øîàc áø §©§¨©§¦§¥
,ìkäleqtl oi`e ,d`xnd xg` mb jlil yiy micen lkd ixdy ©Ÿ

d`xnk mdi`xny miae`y min mibel zyly ekezl eltpy dewn
did cvik ,`tt ax wtzqpy xg`n ,zeywdl yi dzrne .oiid
'aehxew xqg' `ziixad ly `yixa qexbl yiy `axl heyt xacd

.`nw `pz zhiyk xaeq epi` axe
:`xnbd zvxzndéì àéòaéî àtt áøìoipra wtzqp `tt ax ok` - §©¨¨¦©§¨¥

j` ,dfàáøìdiddéì àèéLtz` `ziixad ly `yixa qexbl yiy §¨¨§¦¨¥
'aehxew xqg' zeaizd`nw `pz ixacn gikedl yi `linne ,

,d`xnd xg` `le cala 'xeriyd xg` jled lkd'y xaeqy

ixep oa opgei iax zhiyk xaeq axy xnel jixv gxkda jkitle
.'d`xnd xg` jled lkd'y

àzòîL àä éì àòéîL àì ,óñBé áø øîàax ly ecinlzy s` - ¨©©¥Ÿ§¦¨¦¨§©§¨
min oibel dylyy ,ax mya ef dkld eitn izrny `l ,ip` dcedi

.edelqt `l dewnl eltpe oii aehxew mkezl ltpy miae`y
ééaà déì øîà,sqei axlïìäéð dì zøîà zàepl zxn` dz` - ¨©¥©©¥©§£©§§¨¦¨¨

,jax dcedi ax ly enyn ef dkldïìäéð zøîà éëäåzyxit jke - §¨¥£©§§¦¨¨
,enya epléðz àì áøczeaizd z` dpey epi` -'áBèøB÷ øñç' §©Ÿ¨¥¨¥§

àLéøadewn lqet epi` `nw `pz s`y ,epiidc ,`ziixad ly §¥¨
,oiid d`xnk mdi`xny miae`y min oibel dyly ekezl eltpy

ïðçBé éaøåixep oaâéìt àôéñàly `tiqa wx `nw `pz lr wlgp - §©¦¨¨©¥¨¨¦
,alg aehxew mkezl ltpy aehxew xqg mibel dyly iabl ,eixac

,ìkä éøáãk øîàc áøåjled axy xaeqd `ax ixack `lye §©§¨©§¦§¥©Ÿ
.cala ixep oa opgei iax ly ezhiya

:ze`eewn ipica dcedi ax xn`y sqep oic d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©
íéî äàéìî úéáç ,áø øîà äãeäéoiae`yì äìôpLd jezìBãbä íi §¨¨©©¨¦§¥¨©¦¤¨§¨§¨©¨

ktype`nh mc` ,ekezl dinin eíL ìáBhämewn eze`aäúìò àì ©¥¨Ÿ¨§¨
Bìdäìéáèc meyn ,ez`nehn exdhlì ïðéLééçìLïébeì äLly §¦¨©§¦©¦§Ÿ¨¦

miae`y mineäé àlLmicner.ãçà íB÷îamindy okziy ,epiidc ¤Ÿ§§¨¤¨
`linne ,cg` mewna micner exzep ziagd on ektypy miae`yd
ina `l` mid ina lah `l my lahy mc` eze`y yeygl yi

dliah el dzlr `l jkitle ,miae`yd ziagd.åxn`p df oicà÷åã §©§¨
dltpy ziagaàîéé÷å éà÷c ,ìBãbä íiìmicner eininy - ©¨©¨§¨¥§©§¨

in jeza ziagd in eaxrzp `l `ny yegl yi dfay ,mnewna
,midàì àîìòa àøäð ìáàeininy xdp jezl ektyp m` la` - £¨©£¨§¨§¨Ÿ

,xdpd ina mind eaxrzp i`cey ,llk yegl oi` miklede minxef
.dliah el dzlr my laehde

:df oic yxetn day `ziixa d`ian `xnbdúéáç ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¥¨¦
,äìéáè Bì äúìò àì íL ìáBhä ,ìBãbä íiì äìôpL ïéé äàéìî§¥¨©¦¤¨§¨©¨©¨©¥¨Ÿ¨§¨§¦¨

c meynì ïðéLééçìLïébeì äLeäé àlL (ïéáeàL)micneríB÷îa ©§¦©¦§Ÿ¨¦§¦¤Ÿ§§¨
íL ìôpL äîeøz ìL økk ïëå .ãçàjtyp eay mewnd eze`a - ¤¨§¥¦¨¤§¨¤¨©¨
mc` lahy xg`l ,mid in jezl oiid,dlre my `nhàîè,xkkd ¨¥

,mid ina axrzp `le enewna cner oiid `ny yegl yiy xg`n
z` `nihe oiid xfge ,oiid z` `nih ea lahy `nhd mc`de

.ekezl dltpy dnexz ly xkikd
:`xnbd zl`eyïëå éàîx`azpe xg`n ,df oica yi yecig dn - ©§¥

`l my laehd jkitle ,cg` mewna cner oiidy yeygl yiy
mc`d on oiid `nhpy yegl yiy xacd heyt ,ez`nehn xdhp

:`xnbd daiyn .xkkd z` `nihe xfgeàîéúc eäîmewn did - ©§¥¨
c meyn ,`nh xkkd oi`y xnelíúä,laehd mc`d iabl -é÷Bà ¨¨¥

dé÷æçà àøábwtqe xg`ny ,ezwfg lr mc`d z` cinrdl yi - ©§¨©©¨¥
,dzr cr did eay avna exi`ydl yi dliah el dzlr m` xacd

la` ,did `nh `edeàëä,d`nhl oi` ,dnexz ly xkk iabl - ¨¨
c meynd÷æçà äîeøz é÷Bàlr dnexzd z` wtqn cinrdl yi - ¥§¨©¤§¨

,dzr cr dzid dxedh zwfga `ide ,dzwfgïì òîLî à÷jkitl - ¨©§©¨
z` s` leqtl yi `l` ,ok oicd oi`y `ziixad epl drinyn

.wtqn dnexzd

äðùî
m`d ,zewln e` oenn mc` aiigl evxy micr iabl dpc ef dpyn
mb mda yi zeyrl ennf xy`k mda miniiwny yperl sqepa
cr jrxa dprz `l' ly e`ld lr exary meyn ,zewln yper

.`l e` ,'xwy
,exn`e oic zial e`ay micrL éðBìt Léàa eðà ïéãéòî`edáéiç §¦¦¨§¦§¦¤©¨

,ïéîîBæ eàöîðå ,æeæ íéúàî Bøéáçìmd ixdïé÷Bì,mirax` zewln ©£¥¨©¦§¦§§§¦¦
ejkl sqepaïéîlLîmrhe .eciqtdl evxy fef miiz`nd z` oecipl §©§¦

meyn ,zg` dxiar lr miyper ipya maiigl ozipy xacdàlL¤Ÿ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

המשך בעמוד ל



רכט
oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxt`nw `aa

"aehxew xqg".`tiqae `yixa `kd opiqxbåäåìñô àìÐla` .aehxew exqgc meyn

Ð oii d`xnk odi`xne ,oii aehxew okezl ltpe minly oibel zyly `xwirn eed i`

.dil `xiaq `pz i`d ik ,dewnd z` ecixed :`iig iax ipzc `de .edelqtåäåìñô àì
Ði`d ik ipzinl ivn ied inp oii iabe ,ied aehxew xqgc meyn inp `tiqc `nrh

:ikd `aa `cga edpipzipe ,`yixa `peeb

okezl ltpy aehxew xqg min oibel zyly

min d`xnk odi`xny oia ,alg e` oii aehxew

`l` .edelqt `l Ð oii d`xnk odi`xny oia

`edy oiidy ,edl ipzw `zlinc `gxe` ik

algd la` ,odi`xnn mind z` jted mec`

.ozi`xn z` jetdl ekxc oi`øçà êìåä ìëä
äàøîäÐzyly `xwirn eed elit` ,oii iabe

`l Ð oii d`xnk odi`xnc oeik ,oinly oibel

s` ,alg iabe .dil xaq dizeek axe .edelqt

milyn Ð eed aehxew xqg `xwirnc ab lr

.alg edl'åë äì éòá àéòáéî àäåÐ`d`

`le ixep oa opgei iaxk axl `pniwe`c ,opikxt

.opaxkàôô áø éòáã`l lirl xn`c ax Ð

ipz ikid ,edelqt?"aehxew xqg" ipz in

,axk `lce ,elqt minly eed i`e ,`yixa

ipz `l ax `nlc e` .opgei iaxk xn`c edi`e

dizlinl dxn`e ,"aehxew xqg" `yixa

Ð era ediiexz opaxc .opaxk elit` lirlc

ilekc ,lkd ixack xn`c axe ,`zefge `xeriy

.opira zdin `zefg `nlräéì àèéùô àáøì
Ðira `lc .`yixa "aehxew xqg" ipz axc

inp citwc axe ,`xeriy `l` `nw `pz

.dizlinl dxn` ixep oa opgei iaxk Ð `zefg`

àúòîù àä éì àòéîù àì óñåé áø øîàÐ

eitn izrny `le ,ip` dcedi ax ly ecinlz

oibel dyly :dinya lirl oxn`c ef dreny

.'ek okezl ltpy min'åë ééáà äéì øîàÐ

exikfn iia` dide ,ecenlz gkye dlg sqei ax

.epnid laiwy dnïìäéð úøîà úàåÐ

`idd dilr epl zxn` ,ef dpyn zipyyk

axc epl zyxite ,ax xn` dcedi axc `xnin

n`e ,`yixa "aehxew xqg" ipz ded `lx

.lkd ixacl dizlinlmy laehdÐeze`a

.mewnäìéáè åì äúìò àìÐmin lk `ny

ey`x df `a `nye ,cgi micner ziaga eidy

z` oilqetd on cg` dfe ,oiae`y mina eaexe

.dnexzd'åë ïéâåì úùìùì øùôà éàÐ`l

.`nyl opiyiig `l` ,xyt` i`ce `dc ,opiqxb

,`ed `ny meync `gken `zlinc `tiqe

`xab opinwenc meyn `nrh onwl opixn`c

.diwfg`éëä éîð àéðúÐlecbd mia opiyiigc

.mnewna micner mdy ea oiltepd oiwynl

ïéé ìù úéáçÐopiqxb ikde .`ziixaa opiqxb

.(iying wxt ze`ewnc) `ztqezaìù øëë ïëå
íù ìôðù äîåøúÐ.dlre df lahy xg`àîè

Ð.xkkd z` `nihe xfge mc`d zngn `nhpe ,enewna cner oiid `nyïëå éàîÐ!xkkd `nhpy yginl `ki` Ð enewna cner oiid `nyl zyiigc oeik ,`hiytàîéúã åäîÐ

`ede diwfg` `xab iwe` ,dliah el dzlr `l opixn`c `ed `xab iabe .`l i` dizkeca oii i`w i` `id `witq `zlin `dc ,opiyiig `l xkk iabl ,opiyiig dliah iablc ab lr s`

.ol rnyn `w ,`niiw dxedh zwfga `ide ,dwfg` dnexz iwe` `kde .wtqn epxdhz l` Ð exdhl `a dz` wtq zliahae ,did `nhäðùîåáééçî úå÷ìî åáééçîä íùä àìù
ïéîåìùúÐ."mnf xy`k" meyn Ð oinelyze ,"dprz `l" meyn Ð zewlníùä.`xwnd Ðä÷åì åðéà íìùîä ìëÐi`e eaiign dz` zg` dryx meyn ,"ezryx ick" aizkc

zk zkqnae .zeiryx izy meyn eaiign dz`.oinelyzl oinnef micr dxez dzax yexita :opipyne !enlyi `le oinnefd lk ewlie ,mlyn epi` dweld lk `nipe :opiywn (`,al) zeae

.mzd dl silieíéòáøà àìà ïé÷åì ïéàÐ.`xnba yxtnck ,iwl `l "dprz `l" meyn la` ."mnf xy`k" meyn
àéöåî
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øîà`l :xn`we .qxhpewd zqxib jk Ð min d`ln ziag ax xn` dcedi ax

dwyd edl ieycn `dc ,d`xp `le .oiae`y min meyn Ð dliah el dzlr

dviaa opixn`c ,cere .inp dliah oiprl oicd `ed Ð d`nehn mxdhl mixaegnk

`d ?`pn ebl dliah dil `wlq ikide .exdhl einin iab lr ilk oiliahn :(a,gi)

dwydae ,iaxrin `le oiae`y ekezay mind

oixaegn oiyrp i`ce `l` !edl sicr `nlra

dizlina opiqxbc d`xp jkl .dliah oiprl mb

dzlr `l jkle ."oii d`ln ziag" dcedi axc

oiicr `nye ,iniiwe eew mid inc Ð dliah el

laehe ,xkip xeqi`e enewna cnere xeav `ed

axrzn i`cec ,`l `nlra `xdp la` .oiia

.dliah el dzlre oira did `l f`e ,mina

,mind zi`xn dpyn epi`y oal oiia ixiine

mind zi`xn dpiy m` ifgip Ð mec` oiia i`c
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"אנכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי" . . האדם הוא תכלית ההתהוות, ובראתי בגימטריא תרי"ג הוא תכלית האדם.
היום יום כב חשוון
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מכות. כיצד העדים - פרק ראשון דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

כל זמן, כל יום שחולף, הרי זה לא רק יום, אלא עניין בחיים.
היום יום יז חשון



רלי
oifge` mipya cenr c sc ± oey`x wxt`nw `aa

òø íù àéöåîÐ."mileza jzal iz`vn `l"íìùîå ä÷åìÐexqie" :(ak mixac) aizkc

.i`xwn dl opitlie ,zewln df Ð "exqie" :(`,en) zeaezka opixn`e ,"eze` eypre eze`

ñð÷ ïëùÐ.`pennl opitli `l yecigne ,`ed yecig qpw lkeäì éðúîã àëéàÐ`dl

.`lercåéìò ïé÷åì ïéàù øîåìÐzxiar lr ezxtke ezpwz Ð eixg` xen`d dyrdy

.e`ldäæ àåä íùä ïî àìÐ,xwir df mrh oi`

iptn `l` .eilr oiwel oi` dyrl wzipy e`lc

oi`y e`l `edy itl Ð dwel epi` xizend dn

.dyrn eaïéîîåæ íéãò äî ïéîîåæ íéãòî øîâ
ïé÷åìå äùòî åá ïéàù åàìÐoiwel oinnef micr

.dvelg oae dyexb oa icra mxeaic lríéãò
äàøúä ïéëéøö ïéà ïéîîåæÐopixn` zeaezka

zni` eda ixzp :(`,bl) "zexrp el`"a ,`nrh

dhn ly oic ziaa oiyper x`y lk la` .'ek

.d`xzd oikixvêéøô àì øåîç ãöÐli`ed

mrh oi` Ð df ly exneg epi` df ly exnege

.ea ielz zewlndïéîîåæ íéãòì äøäæàìÐ

,zewln yperl ozip `le .dnfd oica oyprl

m` `l` dnfd oica oyprl el did `ly `l`

.xidfd okåôéñåé àìå åàøéå åòîùé íéøàùðäå
úåùòìÐoinnef micr zyxta dxdf` ixd

.aizk
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àîìùázeaezka gkenck ,oenn xnel dvex ryx i`de Ð 'ek ezryx ick aizk opaxl

rnync ,"ezryx ick" aizk `d :yexit ,`nrh i`n xi`n iax `l` .(a,al)

`xw i`d iwen zeaezka `de ?jixt i`ne :xn`z m`e !'eke eaiign dz` zg` dryx meyn

xnele yxcnl dil ded xi`n iaxl `l` :`kxitd on df lkc ,xnel yie !dzinle oiwell

izy meyn eaiign dz` oi`y Ð "ezryx"

.dzinle oiwell `le ,zeiryx

øîâinp etlil :xn`z m`e Ð rx my `ivenn

i`dc it lr s`c ,rx my `ivenn oinnef micr

zekd oa m` dide" il dnle ,dyrn ea oi`y e`l

`l diteb rx my `ivenc :xnel yie ?"ryxd

"ryxd zekd oa m` dide"n `l` iwlc `prci

zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxta xn`wck

,"oa"n "exqie" ,"exqie"n "exqi" epcnl :(`,en

."ryxd zekd oa m` [dide" ,"oa"n "oa"e]

øáñ`qpw oinnef micr xn`c `aiwr iaxk dl

`ivenn dil sili ikdle :yexit Ð `ed

opitli `l ikdle ,`ed `penn ixaq opaxe .rx my

epi` xi`n iaxlc rnyn .rx my `ivenn dil

.`l oenn iab la` ,qpw iab `l` mlyne dwel

`aa) "milretd z` xkeyd" wxtac ,dywe

dwel da yce dxt it mqegd :`ipz (`,`v `rivn

,xengl oiaw dylye dxtl oiaw drax` mlyne

,mlyne dwel dil zi`c xi`n iaxk dl iwene

el`" wxta opixn`c ,cere !`ed oenn mzde

mlyne dwel xi`n iax :(a,cl zeaezk) "zexrp

!oipr lka rnyn .dil zil mlyne zn ,dil zi`

dilr opax ibilt `l jgxk lrc opaxcn dyw oke

micrc edl `xiaqc meyn `l` xi`n iaxc

`ivenn sili ivn `l jkle ,`ed `penn oinnef

mlyne dwel opitlic ,ecen qpwa la` .rx my

(`,al my) "zexrp el`" wxtae .rx my `ivenn

,mlyne dwel epi`c ol `niiw `d :jixt qpw iab

opax ibilt `nl` .xi`n iaxc opaxk :yexit

xi`n iaxl oia i`cec :xnel yie !qpw iab elit`

oic oiprl qpwl oenn oia welig `kil opaxl oia

,dil opitli "ezryx ick"n `dc ,mlyne dwelc

edcic iab azkpc "ezryx ick" ok m` ,oinlyne oiwelc `xninl rx my `ivenn edl opitli xitye ,`ed `qpw oinnef micr xaqc xi`n iaxl ,jkld .oinnef micr iab aizk "ezryx ick"e

,oenn iabl s` mlyne dwelc izkec lka xi`n iax xn` i`ce ok m` ,"zexrp el`" wxta `zi`ck zewlne dzina inewe`l ikixve ,oenne zewlna dnewe`l `kil Ð zeiryx izy hrnnc

zeiryx izy ihernl "xtqna ezryx ick"n `xwn opiyxc jklde ,mlyne dwelc rx my `ivenn opitli `l jkl ,`ed `penn oinnef micrc edl `xiaqc ,opaxl la` .ihernl iziz `kidnc

.qpw oia oenn oia ,zeiryx izy lk ihernl iz`c xity rnyn `dc ,"ezryx ick"n ,mlyne dwel epi`c ,qpw iab s` ,mewn lka opax exn`i dzrn Ð mlyne dwel epi`c oenne zewlna
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,jixt `l xeng cv :xaq dcedi iaxe .`ed xeaic oky rx my `ivenl dn :jixte ,rx my `ivenn opixnbc `idd iab lirl inlyexia jixt inp ikdc .mdit `vena `l` eer `ly ,mxeaic

.dyrn ciarzi` oxeaica oinnef micrc inlyexic yexitlïðáøåe`l i` epiid Ð dyrn ea oi`y e`l iedc meyn "dprz `l" iab lirl xn`wc `dc Ð dil icar i`n dprz `l i`d
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zekn) lirl dyw mewn lkn la` .xidfd ok m` `l` ypr `lc ,dprz `l meyn iwlc llkn "ryxd zekd oa m` dide" `pngx xn`ck ,`xw ilbc `kd ip`yc :xnel yie !`py `l inp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zekn(iying meil)

ïðaøì àîìLaminlyn minnef micry mixaeqd minkg zhiy - ¦§¨¨§©¨¨
ixdy ,`id zx`ean miwel mpi`eáéúk 'BúòLø éãk'dxezamixac) §¥¦§¨§¦

(a dkwxy ,cigi oeyla 'ezryx' aezkd hwpy dnn wiicl yie ,
Báéiçî äzà úçà äòLø íeMî,`heglézL íeMî Báéiçî äzà éàå ¦¦§¨¤¨©¨§©§§¦©¨§©§¦§¥

,úBéòLø,oenne zewln dypery dxiar mc` xar m`y ,xnelk ¦§¨
,cala mdn cg`a `l` eyiprdl xyt` i`øéàî éaø àlàxaeqd ¤¨©¦¥¦

,minlyne miwel minnef micry,àîòè éàîyxec `ed oi` recn ©©£¨
ipya mc` aiigl ozip `ly 'ezryx ick' ly `xwnd on minkgk

miyper.
:`xnbd daiyn,àleò øîàxi`n iaxøîbaiigl ozipy cnl - ¨©¨¨©

minelyze zewlna mc`òø íL àéöBnîdy` `yepd mc` - ¦¦¥¨
dzpify rx my dilr `ivene.òø íL àéöBn äî`edy ea epivn ©¦¥¨

mbä÷Bìmirax` zewlnåmbílLî,dxrpd ia`l sqk d`nóà ¤§§©¥©
ìkmb `ed ixd oenne zewlna aiigzndå ä÷BìmbílLî. Ÿ¤§§©¥

:zl`eye `xnbd day,ñð÷ ïkL òø íL àéöBîl äîcvik ,xnelk ©§¦¥¨¤¥§¨
ly eaeig ixd ,dxezay miaeig lkl rx my `ivenn cenll ozip
xac qpw melyz lke ,qpw inelyz zxeza `ed rx my `iven
okzi ok m`e ,oenn aeig lr epnn cenll xyt` i`e ,`ed yecig
mbe zewlna mb mc` aiigl ozip qpw iabl wxy ,xacd
zewlna e` `l` eaiigl xyt` i` oenn aeig iabl j` ,minelyza

.oenna e`
xi`n iax :`xnbd daiynïéîîBæ íéãò øîàc ,àáé÷ò éaøk dì øáñ̈©¨§©¦£¦¨§¨©¥¦§¦

,àeä àñð÷qpw zxeza `ed minnef micr ly maeig s`y epiidc §¨¨
`ivend ly epicn mpic z` cenll ozip jkitle ,oenn zxeza `le
miwel minnef micr jk mlyne dwel `edy myke ,rx my

minlyne.
my `ivenn xnb' `ler ixac z` mix`and yiy d`ian `xnbd

:xg` oipr lr 'rxàleòc àäì éðúîc àkéàz` mipeWd yi - ¦¨§©§¥§¨§¨
'rx my `ivenn xnb' `ler ixacàéðúc àäàoicd lr - ©¨§©§¨

gqt oaxw iabl `xwna xn`p ,`ziixaa x`azpy(i ai zeny)àì'Ÿ
'åâå ø÷a ãò epnî øúBpäå ,ø÷a ãò epnî eøéúBú,'EtxUY W`A ¦¦¤©Ÿ¤§©¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ

xar m`e ,xwead cr gqtd oaxwn xizedl aezkd xq`y ,epiidc
ieeivae .y`a xzepd z` sexyl eilr ,xizede df ieeiv lr mc`

dfïzéì áeúkä àazeevnäNòxzepd ztixy lyøçàd ieeivàì ¨©¨¦¥£¥©©Ÿ
äNòú,oaxwd on xizedl `lyøîBìjlåéìò ïé÷Bì ïéàLlr - ©£¤©¤¥¦¨¨

y`a' zeevn meiw ici lry xg`n ,'exizez `l' ly e`ld
el` .'exizez `l' ly oeerd owzp 'etexyzéaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦

äæ àeä íMä ïî àì ,øîBà àáé÷òxwir df mrh oi` -,íeMî àlà £¦¨¥Ÿ¦©¥¤¤¨¦
déì éåäc`ed 'exizez `l' ly e`ldy xg`n -Ba ïéàL åàì §¨¥¥¨¤¥

,äNòî`l` ,dyrn ziiyr ici lr eilr mixaer oi`y ,xnelk ©£¤
`ed oaxwd z` lke` epi`y ici lry ,dyrnn zerpnd ici lr

,'xzep' dyrpåy epicia `ed llkïéà äNòî Ba ïéàL åàì ìk §¨¨¤¥©£¤¥
.åéìò ïé÷Bì¦¨¨

:`xnbd zwiicnøáñ äãeäé éaøc ììkîyïé÷Bì äNòî Ba ïéàL åàì ¦§¨§©¦§¨¨©¨¤¥©£¤¦
,åéìò`l' lr miwel oi`y mrhdy xnel el did ,ok `l m`y ¨¨

,xxal yie .'dyrn ea oi`y e`l' meyn `ed 'exizezdéì àðî- §¨¥
y ,df oic el oipn.dyrn ea oi`y e`la s` zewln aeig yi
:`xnbd zx`anøîb ,àleò øîàdf oic cnel dcedi iax -àéöBnî ¨©¨¨©¦¦

äî ,òø íLiabl epivnòø íL àéöBn`edyäNòî Ba ïéàL åàì ¥¨©¦¥¨¨¤¥©£¤
ok it lr s`e ,`cixb xeaic `l`Ba ïéàL åàì ìk óà ,åéìò ïé÷Bì¦¨¨©¨¨¤¥

.åéìò ïé÷Bì äNòî©£¤¦¨¨
'rx my `ivenn xnb' eixac z` `ler xn` ef dhiyly `vnp
`le ,eilr oiwel dyrn ea oi`y e`ly dcedi iax ly epic iabl

.minlyne miwel minnef micry xi`n iax ly epic iabl
e`l lr miwely rx my `ivenn cenll ozip cvik :`xnbd dywn

,dyrn ea oi`y.ílLîe ä÷Bì ïkL òø íL àéöBîl äî,xnelk ©§¦¥¨¤¥¤§©¥
z` dwel mb `edy rx my `iven ly epica zcgein `xneg epivn
xnel okzi jkitle ,dy`d ia`l sqk d`n mlyn mbe mirax`d

dwliy oiprl s` eilr xingdl yi df oiprl xeng epice xg`ny
mixeqi` x`yl epnid cenll ozip `l j` ,dyrn ea oi`y e`l lr
minelyze zewln aeig mda oi`e ,jk lk mixeng mpi`y dxezay

.cg`k
øîb ,Lé÷ì Léø øîà àlàoi`y e`l'y oicd z` cnel dcedi iax - ¤¨¨©¥¨¦¨©

'eilr miwel dyrn eaäî ,ïéîîBæ íéãòîiabl epivnïéîîBæ íéãò ¥¥¦§¦¨¥¦§¦
lr mixaer mdyåàì'dprz `l' lyäNòî Ba ïéàLxeaic `l` ¨¤¥©£¤

md mewn lkne ,`cixb,åéìò ïé÷Bì`edy mc` lr ecirdy ote`a ¦¨¨
,dvelg oae dyexb oa.åéìò ïé÷Bì äNòî Ba ïéàL åàì ìk óà©¨¨¤¥©£¤¦¨¨

e`l lr miwely minnef micrn cenll ozip cvik :`xnbd dywn
,dyrn ea oi`yïkL ïéîîBæ íéãòl äîzcgein `xneg mda epivn ©§¥¦§¦¤¥

yïéàmd,äàøúä ïéëéøöexzd `l m` s` myiprdl ozipy ,epiidc ¥§¦¦©§¨¨
eyprii e`hgi m`y dxiard mcew mdaxnel okzi ok m`e ,

e`l lr miwely oiprl s` md mixeng ,ef `xneg mda yie xg`ny
dxezay mixeqi` x`yl mdn cenll ozip `l j` ,dyrn ea oi`y
ea exzd `l m` yprp epi` mdilr xaerde ,jk lk mixeng mpi`y

.dligz
:`xnbd zvxzn,çéëBé òø íL àéöBîm` yprp epi`y it lr s`y ¦¥¨¦©

jkitle ,dyrn ea oi`y e`l lr dwel `ed mewn lkn ea exzd `l
d`xzd mikixvd dxezay mixeqi` x`yl s` epnid cenll ozip

.dyrn ea oi`y e`l lr ewliy,ïécä øæçåaeyl ozip dzr ,xnelk §¨©©¦
xn`z ,mlyn mbe dwel mb `ed oky rx my `ivenl dn' jextle
,'cg`k minelyze zewln mda oi`y dxezay mixeqi` x`ya
,minlyne miwel mpi`y egikei minnef micr' aiydl ozip jk lre
`vnpe ,'dyrn ea oi`y e`l lr miwel md ok it lr s`e

xac ly enekiqayäæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àìoi` - Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
`xnegl dnec d`xzd mikixv mpi`y minnef micr ly `xnegd
oicd oi`y xnel yi jkitle ,mlyne dwely rx my `iven ly

e ,mday szeynd xaca `l` mdn cg` lkay `xnega ielzãvä©©
,ïäaL äåMäyi mdipyay,åéìò ïé÷Bìå äNòî Ba ïéàL åàìyie ©¨¤¤¨¤¨¤¥©£¤§¦¨¨

y mdn cenllóàaìkyiy mewnL åàì.åéìò ïé÷Bì äNòî Ba ïéà ©¨¨¤¥©£¤¦¨¨
:dywne `xnbd dayïäaL äåMä ãväl äîminnef micr ly - ©§©©©¨¤¤¨¤

,cgein yecig mda yiy ,rx my `iveneïkLzxeza `ed maeig ¤¥
melyz,ñð÷x`yl epnid cenll xyt` i`e ,`ed yecig qpw lke §¨

.dxezay zenewn
:`xnbd daiynàáé÷ò éaøk dì øáñ àì äãeäé éaø ,àéL÷ àì àä̈Ÿ©§¨©¦§¨Ÿ¨©¨§©¦£¦¨

zxeza maeigy xaeq `l` ,`ed qpw zxeza maeig minnef micry
minnef micr ly deyd cvd on cenll ozip jkitle ,`ed oenn

.'eilr miwel dyrn ea oi`y e`l'y rx my `ivene
:dywne `xnbd dayàlà,jextl yi oiicrïäaL äåMä ãväl äî ¤¨©§©©©¨¤¤¨¤

,minnef micre rx my `ivenay -øeîç ãö ïäa Lé ïkLlkay - ¤¥¥¨¤©¨
mikixv mpi` minnef micry ,zcgein `xneg yi mdn cg`
cenll ozip cvike ,mlyne dwel rx my `iven eli`e ,d`xzd
oi`y e`l'y ,el` zexnegn zg` mda oi`y zenewn x`yl mdn

'eilr miwel dyrn ea.
:`xnbd daiynéøt àì øeîç ãö äãeäé éaøåCxaeq dcedi iax - §©¦§¨©¨Ÿ¨¦

j` ,mdipya dey `xneg dpyiy mewna `l` ,`kxit dpi` efy
aeig oi`y xnel xazqn ,zxg` `xneg yi mdn cg` lkay o`k
lkay jka `l` ,cg` lk ly `xnega ielz mday zewlnd

.dyrn ea oi`y e`l lr s` zewln aeig yi dxezd
ote`a ,minkgl xi`n iax oia ztqep zwelgn dpyna epipy
zewln aiig `edy ipelt yi`a ep` micirn' micrd mixne`y
miwel md ixd xi`n iax ixacly ,minnef e`vnpe ,'mirax`
,'mnf xy`k' meyn mirax`e 'dprz `l' meyn mirax` ,mipeny
.'mnf xy`k' meyn mirax` `l` miwel md oi` minkg ixacl j`

:`xnbd zxxanïðaøå`l' meyn miwel micrd oi`y mixaeqd §©¨¨
,'dprzéàädf `xwn -,déa éLøc éàî 'ø÷L ãò Eòøá äðòú àì' ©Ÿ©£¤§¥£¥¨¤©¨§¦¥

aiigl `a df `xwny xi`n iaxk mixaeq md oi` recn ,xnelk
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zekn(iyiy meil)

äæøëäìminnef micr lr fixkdl oic zia mikixvy cnll - §©§¨¨
ok ici lre ,myper did dne e`hg dna lkd erciy ,ebxdpy
ick jxvp df `xwne xg`ne .mdiyrnk zeyrl mixg` ecgti
micrl dxdf` epnid cenll xyt` i` ,dfxkd oic epnid cenll

.'dprz `l' `xwnd on dcnell jixve ,minnef
:zxxane `xnbd dayøéàî éaøådxdf` micnely xaeqd - §©¦¥¦

,'etiqei `le e`xie ernyi mix`ypde' `xwnd on minnef micrl
.minnef micra dfxkd jixvy cnel `ed oipn

oic xi`n iax ixacl :`xnbd zx`anäæøëäminnef micra ©§¨¨
à÷ôð 'eàøéå eòîLi'î,'e`xie ernyi' zeaizd on z`f micnel - ¦¦§§§¦¨©§¨

etiqei `le' aezkd jyndn micnel minnef micrl dxdf` oice
.'ebe 'cer zeyrl

äðùî
oenn aiig `edy mc` lr ecirdy minnef micr iabl dpc ef dpyn
oennd yper z` mdipia oic zia miwleg m`d ,enfede zewln e`

.`l e` zewlnde
lLîïBîîa ïéL,enfede oenn aiig `edy mc` lr ecirdy micr - §©§¦§¨

miwlgn ,eciqtdl evxy zernd z` oecipl mlyl eaiigzpe
,micrd lk oia mincd melyz z` mipiicdlLî ïéàåúBkîa ïéL- §¥§©§¦§©

z` aiigl micrd evx m`y ,zewln aeig iabl ok miyer oi` j`
,dpynd zyxtne .mdipia yperd z` miwlgn oi` ,zewln oecipd

eäeãéòä ,ãöékmc`l micráçì áéiç àeäLeàöîðå ,æeæ íéúàî Bøé ¥©¡¦¤©¨©£¥¨©¦§¦§§
lLî ,ïéîîBæíäéðéa ïéL,melyzd z` mdipia miwlgn oic zia - §¦§©§¦¥¥¤

,micrd ly mxtqn itlúe÷ìî áéiç àeäL eäeãéòä íà ìáà£¨¦¡¦¤©¨©§
,ïéîîBæ eàöîðå ,íéòaøà`l` ,zewlnd z` mdipia miwlgn oi` ©§¨¦§¦§§§¦

ãçàå ãçà ìkmicrd onä÷Bìd z`.íéòaøà ¨¤¨§¤¨¤©§¨¦

àøîâ
:zewlna oiylyn oi`y micnel oipn zxxan `xnbdéléî éðä àðî§¨¨¥¦¥

oia zewlnd yper z` miwlgn oi`y ,df oic micnel oipn -
.mirax`d z` dwel mdn cg` lk `l` ,micrd

:`xnbd zx`an,ééaà øîà,'dey dxifb'a z`f micnel'òLø' øîàð ¨©©©¥¤¡©¨¨
úBi÷ìî éáééçaxn`py ,mpeer lr zewll miaiigznd miyp`a - §©§¥©§ª

(a dk mixac),'rWxd zFMd oA m` dide'úBúéî éáééça 'òLø' øîàðå §¨¨¦¦©¨¨¨§¤¡©¨¨§©§¥¦
,ïéc úéaxn`py(`l dl xacna)yi jkitle ,'zEnl rWx `Ed xW`' ¥¦£¤¨¨¨

,dzind oicn zewlnd oic z` cenllïläl äîiably myk - ©§©¨
oic zia zzinäöçîì äúéî ïéàivga mc` yiprdl xyt` i` - ¥¦¨§¤¡¨

,enfede dzin aiigy mc` lr micr dnk ecird m` jkitle ,dzin
,dzin mdn cg` lk aiigzpïàk óà,zewln oiprl -úe÷ìî ïéà ©¨¥©§

äöçîìm` jkitle ,zewlnd oipnn zivgn miwln oic zia oi` - §¤¡¨
mdn cg` lk zewldl yi ,oecipl zewln aiigl micrd ennf

.zewln ryze miyely
,øîà àáømicrd oia zewlnd z` miwlgn oi`y xacd mrh ¨¨¨©

ixdy ,cnlp `ed `xaqnïðéòaz` mdn cg` lka miiwl jixv - ¨¦©
`xwnd(hi hi mixac)Fl mziUre'àkéìå ,'åéçàì úBNòì íîæ øLàk ©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦§¥¨

cg` lk ixdy ,mdipia zewlnd wlgp m` z`f miiwl xyt` i`e -
yi jkitle ,mwlga `le zewlnd lka oecipd z` aiigl mnf mdn

.mzenilya zewlnd oipn z` mdn cg` lk zewldl
:`xnbd dywnéëä éàyper z` wlgl xyt` i`y ,ok m` - ¦¨¥

,'mnf xy`k' dfa miiwzn oi`y itl ,micrd oia zewlndénð ïBîî̈©¦
z` micrd on cg` lk z` aiigle ,ok xnel yi oenn iabl s` -
lk ixdy ,'mnf xy`k'd miiwzn oi` ok `l m`y ,e`elna mekqd
x`azp recne ,elek mekqd z` oecipd z` aiigl mnf mdn cg`

.micrd lk oia mekqd z` miwlgny dpyna
d :`xnbd zvxznóøèöî ïBîîlawne xg`ny ,mlek oia ¨¦§¨¥

jka miiwzp eciqtdl evxy mekqd lk z` micrd on oecipd
la` ,'mnf xy`k el mziyre' `xwndóøèöî àì úe÷ìîoia ©§Ÿ¦§¨¥

,micrd miwely jka dne`n giexn oecipd oi` ixdy ,mlek
dvxy zewlnd oipn z` mdn cg` lk zewldl yi jkitle

.oecipl aiigl

äðùî
.minnef micrd miyrp ote` dfi`a zx`an ef dpyn

enéæiL ãò ïéîîBæ íéNòð íéãòä ïéàminifndúàmicrdïîöò`le ¥¨¥¦©£¦§¦©¤¨¥¤©§¨
.ozecr z`,ãöéke oic zial micr ipy e`aLéàa eðà ïéãéòî ,eøîà ¥©¨§§¦¦¨§¦

,Lôpä úà âøäL éðBìtz` bxdy oae`x z` e`xy micirny oebk §¦¤¨©¤©¤¤
oae`x ly epic z` oic zia exnbe ,ipelt mewna ipelt meia oerny

e ,mixg` micr ipy e`a okn xg`le ,mzecr it lr dzinleøîà̈§
íäì,mipey`xd micrlïéãéòî ízà Càéä,okéøäLd oernyâøäð ¨¤¥¨©¤§¦¦¤£¥¤¡¨

dBà äæoae`xâøBäädeðnò äéä äæaíBiä BúBàmz` eilry ¤©¥¤¨¨¦¨©
micirnéðBìt íB÷îadfk ote`a ,xg` mewna -elà ïéàmicrd §¨§¦¥¥

miyrp mipey`xdìáà .ïéîîBæe minifnd e`a m`íäì eøîà §¦£¨¨§¨¤
,mipey`xd micrlïéãéòî ízà Càéä,okízà éøäLmknvríúééä ¥¨©¤§¦¦¤£¥©¤¡¦¤

eðnòaíBiä BúBàmicirn mz` eilryéðBìt íB÷îa,xg` mewna - ¦¨©§¨§¦
dfk ote`aelà éøämiyrp micrdïéîîBæïéâøäðå ,minnefd micrd £¥¥§¦§¤¡¨¦

íäét ìò.minifnd ly mzecr it lr - ©¦¤
zezik dnk minifn micr ipyy ote`a oicd z` zx`an dpynd
aeig da yiy dxiar xary mc` lr ecirdy micr ipy :micr
mipey`xd micrdy ecirde mixg` mipy e`a okn xg`le ,dzin

okn xg`le ,mdit lr enfede ,dry dze`a mdnr eideàaipy cer ¨
micríéøçàipelt eze` lr mipey`xd zecrk md s` ecirdy £¥¦

,dzin aeig da yiy dxiar xaryíenéæäåenifdy mipyd mze` - ¤¡¦
zprha mipexg`d micrd z` s` enifde exfg ,mipey`xd micrl

okn xg`le ,'mziid epnr'eàamicr ceríéøçàoecipd z` aiigl ¨£¥¦
zepey`xd zezikd izy z` enifdy minifnd mze` exfge ,dzin

íenéæäåy `ed dfa oicd ,mipexg`d micrleléôàyi m`äàî ¤¡¦£¦¥¨
micr ly zg` zke ,dzin oecipd z` zeaiignd micr zezik

,'mziid epnr' zprha mlek z` dnifneâøäé ílekd`nd lk - ¨¥¨¥
dxezd dpin`dy xg`n ,minnef micr oick ,ebxdi zezik

.`nw `pz ixac el` .minifnl
îBà äãeäé éaøBæ àéä úéèèñéà ,øminifnd micrd ly ef zk - ©¦§¨¥¦§¨¦¦

dvr elhpy itl ,o`kn mzecr z` xiqdl yie ,`id mixwy zxaec
,oecipd ly ezaegl micirnd micrd lk z` mifdl mdipiaejkitl

äðBLàøä úk àlà âøäð Bðéàdnfedyãáìa. ¥¤¡¨¤¨©¨¦¨¦§¨

àøîâ
`le mnvr micrd z` mifdl jixvy micnel oipn zxxan `xnbd

:mzecr znfda icéléî éðä àðîjixvy df oic micnel oipn - §¨¨¥¦¥
ic `le ,'ipelt mewna mziid epnr' zxin`a ,mnvr micrd mifdl

.mdnr did bxdpd e` bxeddy minifnd exn`iy jka
:`xnbd zx`an,àãà áø øîàdnn df oic cenll yiàø÷ øîàc ¨©©£¨§¨©§¨

(gi hi mixac),'äðò ø÷L ãòä ø÷L ãò äpäå'xwy cr' zeaizd one §¦¥¥¤¤¨¥¤¤¨¨
minnef miyrp micrd oi`y cenll yi 'crdìL dôeb ø÷MzL ãò©¤¦¨¥¨¤

úeãòexn`iy ici lr ,mzecr mvra mipxwy micrd eyriiy cr - ¥
.'mziid epnr' minifnd mdl

àðz ìàòîLé éaø éác`ziixa epy l`rnyi iax ly ezaiyia - §¥©¦¦§¨¥¨¨
wqerd aezka xn`p ,xg` ote`a df oic xewn z` zx`and

minnef micra(fh my)Wi`A qng cr mEwi iM','äøñ Ba úBðòìyie ¦¨¥¨¨§¦©£¨¨
minnef miyrp micrd oi`y el` zeaizn cenlläøqzL ãò©¤¦¨¤

[xqez-],úeãò ìL dôebxwy zecrd seby xxaziy cr ,xnelk ¨¤¥
wnd eze`a llk micrd eid `ly xg`n ,`ed.me
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רלג
oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxt`nw `aa

äæøëäìÐxg`l .dfxkd oikixv drax` :(`,ht) "oiwpgpd od el`"a oixcdpqa opixn`c

,zipelt dxiar lr oic ziaa ipelt bxdp jke jk :fixkdl oic zia oikixv oic ziaa eyprpy

.oirneyd z` zecxl ickà÷ôð åàøéå åòîùéåî."etiqei `l"n dxdf`e Ðäðùî
ïåîîá ïéùìùîÐ.lif`e yxtnckàøîâéìéî éðäðîÐ.mirax`d z` bteq cg` lkc

úåúéî éáééçá òùøÐ."zenl ryx `ed xy`"

úå÷ìî éáééçáÐ."ryxd zekd oa m`"øùàë
íîæÐ.dnily zewln oecpd lawiyïåîî

óøèöîÐoia eciqtdl evxy dn laiw ixde

.mlekäðùîïîöò úà åîéæéùÐenifiy

,bexdde bxedd iwqra `le ,oteb iwqra oze`

.lif`e yxtnckíéøçà åàáÐeilr ecirdy

.mipey`xd zecrkåîéæäåÐmipyd el`

.mipexg`d z` mb enifd mipey`xd z` enifdy

åìéôàzg` zke ,ef xg` ef zezk d`n od m` Ð

.ebxdi olek Ð oznifdåæ àéä úéèèñéàÐzkd

elhp jk ,`id `ihqe dxq zecr ly zk ,z`fd

.eilr cirdl `ad lk z` mifdl mdipia dvr

àøîâúåãò ìù äôåâÐ.micr ly oteb

á úåðòìäøñ åÐ.aizk oinnef micr zyxta

.myn exqedy ,zxqend zecr Ð "dxq"äøéá
=.ìåãâ ïéì÷øèàéøá àøåäðìÐxe`n `ny

xzei wegxnl oiteve ,`ixa el` ly mdipir

.epnnàçøô àìîâÐmilw mdy yi milnb oin

.gxetd serk mzvexnaåìéôà àìà ãåò àìå
åøîàÐenicwdy ,ebxd zay axra :oinifnd

.mipey`xd on xzei ezaegåìà éøäÐ,oinnefd

.cedq` `lihw `xaba :opixn` `le .oibxdpéàî
éãäñî à÷ã àðãéòáã àîòèÐmei e`ayk

e`l `xab izk` Ð eilr cirdl zaya iyily

ded eli`e ,oic ziaa eilr cred `ly ,`lhw xa

oiaiign eid mdy `vnp .xhtin ded dcene iz`

.zenl ie`x epi`y in z` dzinòîùî à÷ éàî
ïìÐilhwin edpi` lihwin edi`c ab lr s`c?

mipy iab (a,e zekn) oiwxta oizipzna `pipz

!mibxdp ode `ed Ð 'ek df oelgn mze` oi`ex

ïë ïéàù äîÐ.oic xnb icr znfdaãåò àìå
'åëÐmixg`n mipexg`d el`y it lr s`y

meiay od micen mewn lkn ,epic xnb onf z`

xak zaya iyilya eilr cirdl oinnefd e`ay

`lihw `xabae ,lenz`n xnbp epic did

.cedq`ñð÷ éîåìùú ïéðòì ïëåÐea dcendy

oia welig yie .zeytp ipick dfa inp epic ,xeht

.oic xnb ly zecrl dyrnd seb zecrikd

:opiqxbgahe apb `zaya cga exn`e mipy e`a

epnr `zaya cga exn`e mipy e`ae xkne

`le xkne gahe apb `zaya ixza `l` mziid

gahe apb zay axra exn` elit` `l` cer

e`l `xab icdqn `wc `pcirac oinlyn xkne
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zekn(iyiy meil)

:dcedi iax ixac lr dywn `xnbdBæ àéä úéèèñéà éàyi m` - ¦¦§¨¦¦
lr bexdl oi` df mrhne ,md mixwy ixaec minifnd zky zelzl
z` aiigl okn xg`l e`ay zetqepd micrd zezik z` mdit

ok m` ,oecipdàì énð äðBLàø úk eléôà.mdit lr bxdz £¦©¦¨©¦Ÿ
:`xnbd zvxzn,eäáà éaø øîà,llk mdit lr bexdl oi` ok` ¨©©¦£¨

ote`a zwqer dpyndy `l`Lxakeîãwoic ziaeâøäåzkd z` ¤¨§§¨§
.zexg`d zezikd e`ay mcew ,minifnd zecr it lr dpey`xd

ote`a dpynd dhwp recn ,xacd ok m` :dywne `xnbd day
ixd ,dbxdp dpey`xd zkdy dfkäåä äåäc éàî,did didy dn - ©©£¨£¨

.dfa yi yecig dne ,micrd ebxdp zerhae
:xg` ote`a dpynd ixac z` `xnbd zx`an ef `iyew zngne

øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà,xnel dpynd zpeek `id jk -dðéà íà ¤¨¨©¨¨¨¥¨¨©¦¥¨
úçà úk àlàipy ici lr dnfede ,dzin oecipd z` zaiigny ¤¨©¤¨

ef zk if` ,minifnd micrdúâøäðla` ,minnef micr lk oickéà ¤¡¤¤¦
éôè àkéàenfede ,oecipd z` zeaiignd zetqep zezik opyi m` - ¦¨§¥

lk dfk ote`a ,mlek z` dnifnd zkd dze` ici lr od s`
zezikd,ïéâøäð ïéàxacd d`xpy itl ,dpey`xd zkd elit`e ¥¤¡¨¦

.md mipxwy minifnd micrdy
ote`a zwqer dpyndy x`al okzi cvik :dywne `xnbd day

,zg` zk wx yiyøîà÷ ãáìa àäoi`y dpyna xn`p ixd - ¨¦§©¨¨©
zezik cer yiy jkn rnyne ,'cala' dpey`xd zk `l` zbxdp
`lye ,zbxdp dpey`xd zkd ok it lr s`e ,zebxdp opi`y zetqep

.`ax ixack
:`xnbd dwiqnàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨

mzwelgna z`f zelzl dqpne mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:dpyna dcedi iaxe minkg lyàúzéà àéäädid dyrn - ©¦¦§¨

,dy`aéãäñ éàúàcdzaehl eciriy oic zial micr d`iady - §©©¨£¥
,oipr dfi`aøewzLéàå.mipiicd zexiwga micrd eygkede -éúééà §¦§©©§©

éãäñ,mitqep micr d`iade dy`d day -øewzLéàåeygkede - ¨£¥§¦§©
.md s`éðéøçà éãäñ éúééà äìæàzk d`iade dy`d dkld - ¨§¨©§©¨£¥©£¦¥

,micr ly ziyilyøewzLéà àìczexiwga eygked `le - §Ÿ¦§©
.mipiicd,Lé÷ì Léø øîà,minrt izy dicr eygkedy xg`n ¨©¥¨¦
y `vnpBæ ä÷æçeäz` lawl oi` jkitle ,xwy icr `iadl dy`d §§¨

.ziyilyd mrta dzr d`iany micrdøæòìà éaø déì øîàyixl ¨©¥©¦¤§¨¨
,yiwlä÷æçeä àéä íà,xwy icr ywale÷æçeä éî ìàøNé ìk- ¦¦§§¨¨¦§¨¥¦§¨

,xwy zecr cirdle dlewa renyl ewfged l`xyi lk m`d
z` lawl yi ,mipxwyk mipexg`d micrd ewfged `ly xg`ne

.mzecrïéðîéæ,zxg` mrt -ïðçBé éaøc dén÷ éáúé Båäyix eid - ¦§¦£¨§¦©¥§©¦¨¨
,opgei iax iptl miayei xfrl` iaxe yiwläNòî éàä ék àúà£¨¦©©£¤

eäéén÷ì,mdiptl df dyrn oirk `ae -Bæ ä÷æçeä ,Lé÷ì Léø øîà §©©§¨©¥¨¦§§¨
.ziyilyd zkd zecr z` lawl oi`e xwy icr `iadl dy`døîà̈©

ïðçBé éaø déì,yiwl yixlBæ ä÷æçeä íà,xwy icr ytglìk ¥©¦¨¨¦§§¨¨
e÷æçeä éî ìàøNé.dl renylúeLéa øæòìà éaøì déæç øãä- ¦§¨¥¦§¨£©©§¥§©¦¤§¨¨¦

,zetref mipta xfrl` iaxa hiade eipt z` yiwl yix xifgd
dxn`yke ,opgei iaxn ef `xnin xfrl` iax rnyy oiady xg`n

,enyn xn` `l eldéì øîà,xfrl` iaxl yiwl yixéléî zòîL ¨©¥§©§§¦¥
déîMî éì zøîà àìå àçtð øaîiax-] 'gtpd oa'n mixac zrny - ¦©©¨¨§Ÿ£©§§¦¦§¥

.enya mze` il zxn` `le ,[opgei
`iad mc`y dfk ote`a yiwl yixe opgei iax ewlgpy ,`vnpe
micrd lk z` jli`e o`kn leqtl yi m`d ,xwy icr miinrt

.`l e` ,`iaiy
:`xnbd zxxanàîéìopgei iax zwelgny ,xnel yi dxe`kl - ¥¨

yiwl yixedcedi iaxe minkg ly mzwelgna `id dielz
micr zezik dnk minifnd micrd ipy z` oecl yi m`d ,dpyna

c ,mixwy ixaeckäãeäé éaøk øîàc Lé÷ì Léøxaeqd yiwl yix - ¥¨¦§¨©§©¦§¨
iax zhiyk xaeq ,xzei dpin`dl oi`e xwya dy`d dwfgedy

,mixwy zxaeck dwfged dnifnd zkdy dcediøîàc ïðçBé éaøå§©¦¨¨§¨©
ïðaøkzrck xaeq ,jkl yegl oi`y xaeqd opgei iax eli`e - §©¨¨

.mipxwyk minifnd z` miwifgn ep` oi`y dpyna minkg

ik ,dfa df mipiprd zelzl gxkd oi` :`xnbd dgecLéø Cì øîà̈©¨¥
Lé÷ì,xnel yiwl yix leki -ïðaøì eléôà Cì éøîàc àðàip` - ¨¦£¨§©§¦¨£¦§©¨¨

c ,dpyna minkg zhiyk s` xaeqíúä ïðaø éøîà à÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨¨¨
`l` ,mipxwyk minifnd ewfged `ly my minkg exn` `ly -

meynøcäî à÷c àkéìcenifiy micr xekyl xfgnd mc` oi` - §¥¨§¨§©©
,oecipl dzin aiigny in lk z`àøcäî à÷c àä àkéà àëä ìáà£¨¨¨¦¨¨§¨§©§¨

ick xwy icr xekyl zxfgny efd dy`d z` yi o`k la` -
xwya dwfgedy minkg dfa ecei jkitle ,dixac z` cinrdl

.cer zpn`p dpi`e
Cì øîà ïðçBé éaøå,xnel leki opgei iaxe -éaøì eléôà éøîàc àðà §©¦¨¨¨©¨£¨§©§¦£¦§©¦

äãeäéc ,dpyna dcedi iax zhiyk s` xaeq ip` -àì ïàk ãò §¨©¨Ÿ
íúä äãeäé éaø øîà÷wifgdl yiy my dcedi iax xn` `ly - ¨¨©©¦§¨¨¨

meyn `l` ,mipxwyk minifndéðä éab àîìò élek eèà ïðéøîàc§©§¦©¨¥¨§¨©¥¨¥
éîéé÷ Båämicrd mze` cil eid mlerd lk ike ,denzl yiy - £¨§¦

epnr' micrd zezik lkl xnel md mileki cvike ,minifnd
,md mipxwyy zelzl yi jkitle ,'mziidàëä ìáàiabl o`k - £¨¨¨

enk mixwyn mipexg`d micrdy xnel mrh oi` ef dy`
`l` ,mipey`xdàúeãäña éòãé àì éðäå àúeãäña éòãé éðäel` - ¨¥¨§¦§¨£¨§¨¥Ÿ¨§¦§¨£¨

ce ,dy`l zecr mircei mipexg`d micrdeli`e ,md zn` ixae
s` dcei dfa jkitle ,eid mipxwye ,zecr dl erci `l mipey`xd

.mipxwyk mipexg`d micrd wifgdl oi`y dcedi iax

äðùî
ote` dfi`ae ,minnef micr mibxdp ote` dfi`a zxxan ef dpyn

.mibxdp mpi`
íéãòä ïéàdïécä øîbiL ãò ïéâøäð ïéîîBælr dligzn oecipd ly ¥¨¥¦§¦¤¡¨¦©¤¦¨¥©¦

oic ziaa oecipd ly epic xnbp enfedy mcewy ,xnelk .mdit
,micrd enfed okn xg`le ,bxdp `l oiicre ,mzecr it lr dzinl

.mibxdp md ixd dfk ote`aïé÷Bãvä éøäLeidíéøîBàmicrd oi`y ¤£¥©§¦§¦
mibxdp minnefdâøäiL ãòmeyn ,mdit lr oecipd dligzøîàpL ©¤¥¨¥¤¤¡©

minnef micr ly myper iabl(`k hi mixac),'Lôð[a] (úçú) Lôð'¤¤§¤¤
zxenz minnefd ly mytp z` lehil yiy ,aezkd ixacn rnyne

.elhp mdy oecipd ly eytpøîàð øák àìäå ,íéîëç íäì eøîà̈§¨¤£¨¦©£Ÿ§¨¤¡©
`xwna(hi my)éøäå ,'åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå'yi ©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦©£¥

y `xwnd ixacn cenll,íéi÷ åéçàwqer aezkd oi` gxkdae ¨¦©¨
,oecipd xak bxdp eay ote`a(úçú) Lôð' øîàð änì ïk íàå§¦¥¨¨¤¡©¤¤

,'Lôð[a]y itlìBëéxaky ,xnel mc`eìawL äòMîz` oic zia §¤¤¨¦¨¨¤¦§
ïúeãòlr epic xnbp `l oiicre ,oecipd lr minnefd micrd ly ¥¨

mewn lkn ,mditeâøäé,enfed m` micrdøîBì ãeîìzjkl - ¥¨¥©§©
xnel aezkd jxvedàä ,'Lôð[a] (úçú) Lôð'y ,zcnlïéâøäð ïðéà ¤¤§¤¤¨¥¨¤¡¨¦

ïécä øîbiL ãò.dligzn mdit lr oecipd ly ©¤¦¨¥©¦

àøîâ
minnefd micrd oi` recn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:mdit lr oecipd bxdp xak m` mibxdpàðz,`ziixaa epipy - ¨¨
éaéøa[mkg my-],øîBàoiicr m`eâøä àìlr oecipd z` oic zia §¦¦¥Ÿ¨§

el` ixd ,oinnefd ly mzecr it,ïéâøäðxak m` la`eâøäoic zia ¤¡¨¦¨§
,enfed okn xg`l wxe ,mzecr it lr oecipd z`ïéàmd.ïéâøäð ¥¤¡¨¦

øîàel,éða ,åéáàike,àeä øîBçå ì÷ åàìyi ebxdy mcew m` ¨©¨¦§¦¨©¨¤
oecipd bxdp xak m`y dnke dnk zg` lr ,mznfd lr mbxedl

.mbxedl yiy mdit lrBì øîà,eia`l iaixaïéà'L eðéaø eðzãnéì ¨©¦©§¨©¥¤¥
,'ïécä ïî ïéLðBòlwa cenil ici lr yper aiigl xyt` i`y ,xnelk §¦¦©¦

oecipd bxdpyk mb mzindl yiy ozep oicdy s` jkitle ,xnege
.ok zeyrl oi` ,mdit lr

,oicd on oiyper oi`y micnel oipneàéðúc,`ziixaa epipy jky - §©§¨
aezka xn`p(fi k `xwie)úá Bà åéáà úa BúBçà [úà] çwé øLà Léà'¦£¤¦©¤£©¨¦©

Bnà,'mOr ipA ipirl Ezxkpe ,'ebeéì ïéàzxk aiigy rcei ip` oi` - ¦§¦§§§¥¥§¥©¨¥¦
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zekn(ycewÎzay meil)

`vnp m`y mixne` ote` dfi`a mi`pz zwelgn d`ian dpynd
:dliha zecrd leqt e` aexw micrdn cg`äna ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥©¤

íéøeîà íéøácmicrd on cg` `vnp m`y mixne` ep` izni` - §¨¦£¦
`weec ,dlek zecrd dlha leqt e` aexw,úBLôð éðéãaxn`py §¦¥§¨

mda(dk dl xacna)xfgl mieevn oic ziay ,epiidc ,'dcrd EliSde'§¦¦¨¥¨
,oecipd ly ezlvd xg`úBðBîî éðéãa ìáà`l` ,ok mixne` oi` £¨§¦¥¨

leqt e` aexw micrd on cg` `vnpy ote`a s`úeãòä íéi÷úz¦§©¥¨¥
øàMa.mileqt e` miaexw mpi`y ,micrd ¦§¨

.úBLôð éðéc ãçàå úBðBîî éðéc ãçà ,øîBà éaøipica oia ,xnelk ©¦¥¤¨¦¥¨§¤¨¦¥§¨
on cg` `vnp m`y ,df oic mixne` zeytp ipica oiae zepenn

.dliha mlek zecr leqt e` aexw micrdéúîéàåipica ok mixne` §¥¨©
,zeytpïäa eøúäL ïîæae` miaexwd micrd s`y ote`a - ¦§©¤¦§¨¤

epeeky mzrc elib ok ici lre ,dxiard xaera exzd mileqtd
,xaca micr zeidlïäa eøúä àlL ïîæa ìáàexzd `ly - £¨¦§©¤Ÿ¦§¨¤

,xaca micr zeidl epeekzp `l s`e ,oecipa mileqtd e` miaexwd
y itl ,zlhazn mixykd zecr oi`ïéçà éðL eNòi äîxg` mc`e ©©£§¥©¦

mdnr.Lôpä úà âøäL ãçàa eàøLmlerly xn`z m` ,xnelk ¤¨§¤¨¤¨©¤©¨¤
e`xiy ote`ay `vnp ,mixykd zecr z` mileqtd zii`x zlhan
`l ytpd z` bxdy cg`a mdnr iyily mc` cere mig` ipy
dfl df miaexw mig`d ipy ixdy ,oic ziaa eilr cirdl elkei
`l m`y ,xnel jixv gxkda `l` .dlek zecrd z` milhane
`ly ote`a ok lre ,df oic xn`p `l cirdl dligzn epeekzp
.dliha mixg`d mipyd zecr oi` ,cirdl mig`d on cg` oiekzp
ipica wx m`d ,cg`d ,mipipr ipya iaxe iqei iax ewlgpy `vnp
e` aexw micrd on cg` `vnp m`y oicd z` mixne` zeytp
wx m`d ,ipyde .zepenn ipica mb e` ,dliha mlek zecr leqt
oiprl mitxhvn cirdl dligzn epeekzpy e` oecipa exzdy micr
el` s`y e` ,zecrd lk dlha mileqt e` miaexw md m`y ,df

.micrd x`y mr mitxhvn cirdl mipeekzn mpi`y

àøîâ
:zg` zecrk micrd lk miaygp ote` dfi`a x`an `axøîà̈©

,àáøzecrk micrd lk z` oecl yiy ,dpyna x`azpy df oic ¨¨
oiprl ode ,mlek enefiy cr minnef miyrp mpi`y oiprl od ,zg`
bdep epi` ,dlha mlek zecr leqt e` aexw mdn cg` `vnp m`y

`l` ,oipr lkaílek eãéòäL àeäåecirdy ote`a wx bdep df oic - §¤¥¦¨
,micrd lk,øeaéc éãk CBúazxin` zkxe`y onfd xeriy `edy §§¥¦

mlek mipecip df onf wxta ecird m`y ,'iax jilr mely' zeaizd
zezik izyk md ixd ,xzei jex` onfa ecird m` j` ,zg` zecrk

.xac lkl
:`xnbd dywn,àðéáøì ézôcî àçà áø déì øîàxnel okzi cvik ¨©¥©£¨¦¦§¥§©¦¨

,okéãkîly onfd xeriy ixd -éîc éëéä øeaéc éãk CBzdnk - ¦§¦§¥¦¥¦¨¥
,`edúìéàL éãkoia mely,áøì ãéîìz,xzeia xvw onf `edy §¥§¥©©§¦¨©

ixd ,df onf jeza cirdl micrd lk elkeiy okzi cvikeäàîmicr ¥¨
eåä àáeèz` mlek eciriy ick ax onfl miwewfe ,md miax - ¨¨

.mzecr
:`xnbd zvxzndéì øîàdpeekd oi` ,izticn `g` axl `piax ¨©¥

`l` ,cg` xeaic ick jeza cirdl mikixv micrd lkyãç ìk̈©
ãçåcirdl jixv micrd on.Bøéáç ìL øeaéc éãk CBúa,epiidc §©§§¥¦¤£¥

jez' xeriy selgiy mcew ,oey`xd ly ezecr meiq xg`l ciny
ezecr meiq xg`l cine ,ezecra ligzdl ipyd jixv ,'xeaic ick
micr d`n mitxhvn dfk ote`ae ,d`ld oke ,iyilyd ligzi
,xzei jex` onf xeriy crl cr oia did m` j` ,zg` zk zeidl

.micr zezik izyk mipecip md ixd
,dpyna epipy,'åë íéðM äîe ,'åë éLéìL àa àì øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥Ÿ¨§¦¦©§©¦

.'eke oda exzdy onfa izni`e ,'eke xne` iax 'eke iqei iax xn`
miaexw micr iabl iaxe iqei iax ewlgpy ,dpynd ixacn x`ean
md m`d ,cirdl epeekzp `le oecipa exzd `ly mileqt e`

.`l e` dlek zecrd z` lhal minxeb
:`xnbd dywnäzòî àlà ,ééaàì àtt áø déì øîàiax ixacl ¨©¥©¨¨§©©¥¤¨¥©¨

s`e ,oecipa mileqtd e` miaexwd exzd `l m` s`y xaeqd ,iqei
,ok m` ,dliha zecrd mewn lkn ,cirdl epeekzp `l,ìévé âeøä̈©¦

exiag z` bxed mc` e`xy micr ,xnelkeilr cirdl elkei `l ,
mr `ed s` sxhvpe ,bxedd z` d`x bxdpd s`y itl ,oic ziaa
,cirdl leki epi`e envr lv` aexw `ede xg`ne ,micrd x`y

.'dliha mzecr leqt e` aexw mdn cg` `vnp' llka df ixd
eaiigle gvex lr cirdl xyt` i` ,ok` :`tt axl iia` el aiyd

`l` ,oic ziaa dzinåéøBçàî BâøäLkixeg`n gvexd `ay - §¤£¨¥£¨
`ed oi` dfk ote`ay ,bxedd z` bxdpd d`x `le ,ebxde gvxpd

.dlhal zecrl sxhvn
:iia`l dywde `tt ax ayìévé òaøðraexd mc` e`xy micr - ¦§¨©¦

oic ziaa eilr cirdl elkei `l ,raxpd ly epevxl exiag z`
sxhvpe ,raexd z` `ed s` d`x raxpdy xg`n ,dzin eaiigle
,epevxl raxp ixdy ,`ed ryx mc`e xg`ne ,micrd x`y mr cgi

.enry micrd lk z` lqete ,zecrl `ed leqt
`l` ,raexd z` dzin aiigl ozip `l ,ok` :`tt axl iia` aiyd

BòáøLkmc` eze`l,åéøBçàîly eipt z` raxpd d`x `le §¤§¨¥£¨
`linne ,micrd x`y mr sxhvn `ed oi` dfk ote`ay ,raexd

.dliha zecrd oi`
,eixeg`n erax e` ebxdy ote`a s` :iia`l dywde `tt ax ay

d meyn zecrd z` lhal yi mewn lknå âøBädòáBøyeìévélr ¥§¥©©¦
mitxhvne ,miyer mdy dyrnd z` mi`ex md s` ixdy ,mnvr
ixd ,mnvr lv` md miaexwe xg`ne ,zg` zkl micrd x`y mr
oic ziaa mdilr cirdl ozip cvike ,zecrd lk z` milqet md

.dzin maiigle
÷ézLéà.ef `iyew lr aiydl rci `le ,iia` wzzyp -àúà ék ¦§¦¦£¨

àáøc dén÷ì`ax iptl iia` `a xy`k -,ok el dywdedéì øîà §©¥§¨¨¨©¥
mr mitxhvn raexde bxedd oi`y ,ef `iyew lr uxzl yiy ,`ax

xn`py meyn ,micrd x`y(eh hi mixac)iR lr F` micr ipW iR lr'©¦§¥¥¦©¦
micr dWlW,'øác íe÷éwxy aezkd ixacn cenll yieéîéi÷îa §Ÿ¨¥¦¨¨¨¦§©§¥

,øaãî áeúkä øáãxacd miiwzn mdit lry] micrd wx ,xnelk ¨¨©¨§©¥
e` aexw mdn cg` `vnp m`y oiprl ,dfl df eywed [oic ziaa
raexde bxedd mdy xacd iyer j` ,dliha mlek zecr leqt
minxeb md oi` jkitle ,df oica millkp mpi` raxpde bxdpde

.zecrd lehial
,dpyna epipyéðL eNòi äî ,'åëå íéøeîà íéøác äna éñBé éaø øîà̈©©¦¥©¤§¨¦£¦©©£§¥

,'åë íéçà.'eke oda exzdy onfa izni`e ,'eke xne` iax ©¦
cirdl epeekzp m`d micrd lv` xxal yiy ,iax ixacn x`ean
e` ,zecrd lk z` milqet md mileqt m` f`e ,mzii`x zrya

.micrd x`y z` milqet mpi`e cirdl epeekzp `ly
:`xnbd zxxaneäì ïðéøîà éëéämicrd z` le`yl yi cvik - ¥¦©§¦©§

.`l e` cirdl dligzn epeekzp m` mlv` xxal ick
eäì ïðéøîà éëä ,àáø øîàm`d ,mdl xnel yi jk -eúéúà éæçéîì ¨©¨¨¨¥©§¦©§§¦§¥£¥

eúéúà éãeäñàì Bàeze` rxi` eay mewnl mz`ayk dligzn - §©§¥£¥
.cirdl ick e` ze`xl ick mz`a m`d ,dyrnéãeäñàì éøîà éà¦¨§¦§©§¥

eúàmd mitxhvn if` ,cirdl zpn lr e`ay mixne` md m` - £
m`e ,micrd x`ylïúeãò ìeñt Bà áBø÷ ïäî ãçà àöîðlk ly ¦§¨¤¨¥¤¨¨¥¨

micrd,äìèaeeúà éæçéîì éøîà éàe`ay mixne` md m` j` - §¥¨¦¨§¦§¦§¥£
ziaa jk lr cirdl zpn lr `le ,ygxznd z` ze`xl ick wx

ixdy ,dlek zecrd lehial minxeb md oi` ,oicïéçà éðL eNòi äî©©£§¥©¦
mdnr weyd on cg`eLôpä úà âøäL ãçàa eàøL. ¤¨§¤¨¤¨©¤©¨¤

:dkldl hewpl yi cvik mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîzéà¦§©
.yxcnd ziaa zwelgn dxn`p -,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

,éñBé éaøk äëìäcg` `vnp m` elit` zepenn ipicay df oiprl od £¨¨§©¦¥
oiprl ode ,dlek zecrd z` lhan epi` leqt e` aexw micrd on
`l s`e ,oecipa mileqtd e` miaexwd exzd `l m` s`y df
zecrd z` milhan md mewn lkn ,cirdl dligzn epeekzp

.dlek,éaøk äëìä øîBà ïîçð áøåoiprl odzepenn ipica s`y §©©§¨¥£¨¨§©¦
ode ,dliha mlek zecr leqt e` aexw micrd on cg` `vnp m`
ok m` `l` zecrd milhan mileqtd e` miaexwd oi`y oiprl

.mixykd mr cirdl dligzn epeekzpy e` ,oecipa exzd
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רלז
oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxt`nw `aa

úåùôð éðéãáÐ.`zekf` opixcdne ,"dcrd elivde" aizkcúåðåîî éðéã ãçàÐinp

.dlha ozecrïäá åøúäù ïîæáÐe` aexwdy onfa Ð dlha opixn` ik zeytp ipicae

.dxiar ixaera oixznd on zeidl dlgzn zecra szzyp leqtdåøúä àì íà ìáà
ïäáÐly ozii`x liaya mixg`d zecr dlha `l Ð xaca micr zeidl epeek `le

on iyily mr e`xy oig` ipy eyri dnc ,el`

.ytpd z` bxdy cg`a weydàøîâàåäå
øåáéã éãë êåúá ïìåë åãéòäùÐdxn`w mzd

mipyd ecird m` la` .mipyk d`n oizipzn

izyk od ixd Ð mixg`d ecird onf xg`le

.xac lkl zezkãçàå ãçà ìëåÐligzd

.exiag ly eneiq ly xeaic ick jeza cirdl

ìéöé âåøäZ,exzd `la s` :xn`c iqei iaxl

iptn oecpd z` livn `ed cirdl oiekzp `ly

mb ixdy ,oecpd z` livi inp bexd Ð daxew

!envr lv` aexw `ede ,d`x `edåâøäùë
åéøåçàîÐoiaiigny ze`xwnd lk oiniiwzn

.bxdil gvexd z`øáã íå÷éÐi`da aizk

,micrd epiidc ,mipyk mlekl o`yry `xw

.xacd iyera `l la`åäì ïðéøîà éëéäÐ

zecrl dlgzn m` edpiwcanl leqte aexwl

epeekzp?
äðùî
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øîàelivde" aizkc meyn :qxhpewd yxit Ð zeytp ipica mixen` mixac dna iqei iax

ipic ok m`c :eyexitl dywe .ytpd livdl ick lwa zecrd lhal devnc ,"dcrd

aizk inp zepenn ipicac ,cere !"mkl didi cg` htyn" aizk `dc ,ediipin slip zepenn

zeytp ipicac :wgvi epiax yxit jkl !mipyl dyly yiwpe ,"dyly it lr e` mipy it lr"

meyn ,dlha ozecrc mipyn slinl xity jiiy

leqt e` aexw odn cg` `vnp ik mipy dnc

melkl zlren dpi` dzrne ,ixnbl dlha ozecr

la` .ixnbl milha mlek inp dylya jkld Ð

odn cg` `vnp ik inp mipyac ,zepenn ipica

el aiigc ,ixnbl lha epi` ipyd leqt e` aexw

aexw odn cg` `vnp ,inp [dyly] jkl Ð dreay

.micr x`ya zecrd miiwzz ,leqt e`

øîàxeaic ick jeza mlek ecirdy `ede `ax

dxn`w `dae [:qxhpewd yxit] Ð

mipyd ecird m` la` .mipyk d`nc oizipzn

izk izy od ixd Ð mixg`d ecird onf xg`le

e` aexw oiprl s` i`wc rnyn .xac lkl micr

oic oiprlc jenqa rnyn `dc :dywe .leqt

ick jeza d`crda ielz epi` Ð leqt e` aexwc

ik s` ,ozecr dxnb dyrn zii`xa `l` ,xeaic

!livi bexd :xn`wc ,xeaic ick jez xg` ecird

,oinnef micrc oic` wx i`w `lc d`xp jkl

ik `wec :xn`w `dae ,mlek enefiy cr :xn`wc

cg` zecr ied dfc ,xeaic ick jeza mlek ecird

jeza ozvwn ecird la` .mlek enefiy cr opirae

ied ok m` Ð xeaic ick xg` ozvwne xeaic ick

la` .mlek enefiy cr opira `le ,zezk izy

`vnp m` s` ,leqt e` aexw cg` `vnp oiprl

.dlha ozecr Ð xeaic ick xg`l ecirdy ipdn

ligzd ozecr ok m`e ,zn` mixne` mdy meyn ,xeaic ick xg`l ecirdyk zecr cgk aiyg leqt e` aexw odn cg` `vnp iab `wecc ,`pye `py :xnel yie ?`py i`n :xn`z m`e

xg`l wx ,zg` zaa ecird `lc oeike ,oic ziaa eciriyk `l` ozecr `a `l ok m` ,zn` mixne` opi`y oinnef micra la` .micrd mr zg` zaa dzid mdly dii`xe ,mdly dii`xn

.digiy ixenl d`xp ok .zecr cgk opiayg `l Ð xeaic ickàìà.zecrl leqt `peye ,`pey `edy iptn ,inp i` .oic lra `edy :yexit Ð livi bexd dzrnòáøðiptn Ð livi

mb ezne" aizkc ,`xw ixii` ikdac ,jixt epevxl raxpnc :ayiil yie !zecrl xyk eqp`l raxpc (a,h) oixcdpqc `nw wxt gken `dc ,d`xp `le .eqpe` lra eraex ly `pey `edy

:opixn` (my) oixcdpq zkqnac :dywe .envrl aexw `edy iptn `l` ,epevxl `edy oeik ,e`peyy iptn `le .xaca daxd micr yi elit` ,raxpd livi :jixt ikdle .oevxa epiidc "mdipy

,dixeaicl opiblt jkle .xg`e envr `edn `l` `zecdq `kile ,epevxl eraxc `nlrn `zecdq `kil ik Ð ilin ipdc :xnel yie !ebxdl oitxhvn xg`e `ed Ð "ipevxl iprax ipelt"

sqei axd xn` cere .llk ezecrl oikixv ep` oi`e Ð zecrl leqte ryx `xwp ozecrne ,epevxl raxpy micr `ki`c ,`kd la` .envr lv` `ed aexwc ,dil oipnidn `l dicic iablc

jixtc ,xey xeka.livi bxedl aexw `edy bexd oke ,livi raexl aexw `edy raxp :ikdéëéäifgipc ,'ek opixn` ikid dyw `l zeytp ipic` `nlya .zepenn ipic` i`w Ð edl opixn`

.d`xzd `kilc ,zepenn ipica jixt `l` .e`l m` leqte aexwd ea exzd m` op`

éãåäñàìe` ,eziz` oileqtd mr icedq`l :mixyk micrl opixn`c ,odk miig epiax yxite !"opiz` icedq`l" exn`ie e`eai miaexwdc ,mlerl mc` bxdi `l ok m`c :dyw Ð eziz`

icedq`l :ixn` i` la` .leqt e` aexw odn cg` `vnp m` elit` dlha ozecr ied `l f` Ð mileqtd `la epiz` ifginl :mixykd ixn` i`e ?oileqtd `la eziz` ifginl

yie !ecird xaky oeik cibne xfegk dil eed ?zecrd lhal ick "opiz` icedq`l" xnel mipn`p mixyk micrd mb eidi j`id :zvw dniz mewn lkne .dliha ozecr ied Ð oileqtd mr epiz`

.ozlgz lr oteq gikedc ,ez` `w icedq`l edlek dlgzny mixacd oi`xp Ð eiykr mixykd mr oic zial oi`ac oeikc ,`xaqc :xnel

ìàåîùyi` zy` opixyc ,zeytp ipicc `inec i`de !lha mixykd zecrc xnel epl dide ?miaexw cnrna yiy ,hb oipzepyk epilbxe epici epivn j`id :dyw Ð iqei iaxk dkld xne`

iqei iaxl mbc :wgvi epiaxl d`xp okl !cirdl miaexwd on cg` oiekzi minrty ,dyw inp iaxl mbe !hba inp jiiy zeytp zecr iab lirl ziyixtc mrhe ,oic zia zzin da yiy

axd xne`e !oic ziaa cirdl jled epi` `de ?livi bexd :jixt i`n ,ok m` :xn`z m`e .`l dcegl dii`x liaya la` ,oic zia ipta micirny oze`a `wec `l` dlha ozecrc exn` `l

xn` oic ziaa xacd miiwl oi`ayk ,xnelk .xacn aezkd xac iniiwna :ipyne .dlha ozecr Ð oic ziaa cirdl oi`a opi` inp ik ,iqei iaxl cenlzd xeaq did dlgzn i`cec :wgvi epiax

yie !izyxitck ,oic ziaa cirdl e`ai `l m` `yyg mey oi` `lde ?'eke oig` ipy eyri dn :lirl jixt i`n ,ok m` :xn`z m`e .dlha ozecrc leqt e` aexw odn cg` `vnp :iqei iax

aexw `vnp mipyl dyly opiywnc meyn ,dlha ozecr mewn lkn ,xeaic ick xg`l rxi` elit`e .oic ziaa eig` cird xaky it lr s` cg`d cirie ,dfa df rci `ly minrtc meyn :xnel

.xeaic ick jez opira dnfd oiprlc it lr s` ,df xg` dfa leqt e`
eid
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íéøeîà íéøác äna :éñBé éaø øîà¯,úBLôð éðéãa ¨©©¦¥©¤§¨¦£¦§¦¥§¨
úBðBîî éðéãa ìáà¯éaø .øàMa úeãòä íéi÷úz £¨§¦¥¨¦§©¥¨¥©§¨©¦

éúîéàå .úBLôð éðéc ãçàå úBðBîî éðéc ãçà :øîBà¯ ¥¤¨¦¥¨§¤¨¦¥§¨§¥¨©
ïäa eøúä àlL ïîæa ìáà ,ïäa eøúäL ïîæa¯äî ¦§©¤¦§¨¤£¨¦§©¤Ÿ¦§¨¤©
.Lôpä úà âøäL ãçàa eàøL ïéçà éðL eNòiàøîâ ©£§¥©¦¤¨§¤¨¤¨©¤©¤¤
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מכות. כיצד העדים - פרק ראשון דף ו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                    תוספות

"אנכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי". "אנכי" מי שאנכי, שהוא נעלם ונסתר גם מנאצלים היותר עליונים, הלביש עצמותו יתברך 
אין  עד  ובצמצומים  מספר,  אין  עד  ועולמות  מלאכים  ואופנים  חיות  שרפים  הנבראים,  ולברוא  הנאצלים  להאציל  צמצומים  בכמה 

שיעור, "עשיתי ארץ" הלזו הגשמית.
היום יום כב חשוון
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äðùîúçà úåãò åìà éøäÐoi` Ð olek enfed `le (mipy e`) mdn cg` mfed m`e

.oibxdpúòîåù ïéøãäðñ àäú àìùÐeidiy oipiicd oikixv .onbxezd itn micrd zecr

.mzepia uiln ecnriy `le ,micrd oeyla oixiknàøîâúãçåéî úåãòZd`ex cg`

cg`e df oelgn eze`.df z` df oi`ex opi`e ,df oelgn d`exdexrd z` lrealÐyiy

.etxhvn `l ikd elit`e ,cg` lk zii`xa ic

åîöò éôîÐ.ea dxzd envr bexddàìà
äúòîÐ.itxhvne `nlra mixykcéðéãá
úåùôðÐoelgn mipye df oelgn oi`ex mipyyk

zeidl ef zecr sxhvz Ð zg`d zk dnfede ,df

,oecpd z`e oinnefd z` livdl zg` zkk mlek

Ð ztxhvn `nlrac oeik .dlha ozecr `dzy

elivde" xn` `pngxe ,elivdl o`k mrh yi

!"dcrdéñåé éáøì äéì úéà éîåÐd`xzd

llkàðåùä øîåà éñåé éáø ïðúäå ?Ðxn`y

crenk `edy iptn ,bxdp Ð izbxd bbeya

.dxzeneéæåòìÐoi`y zxg` oeyl ilra

.da oixikn oipiicd
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.'eke "df oelgaãçàå,dxzn cg`e xnel jxved i`n`e :dniz Ð rvn`a dxzn

`nzqne ,el` z` el` oi`ex :ipzwc `yix meyn dihwpc miyxtn yie ?micrd on oi`y

d`xpe ."dyr dfy rxd dyrnd z` e`x" el`e el`l micrl xne`y dxznd ici lr epiid

xn`c ,iqei iaxcn iwet`l dihwpc digiy ixenl

oixzn micr mipy it ediy cr aiig epi` :`tiqa

.ea

ïúö÷îùcgi oitxhvn Ð el` z` el` oi`ex

.mi`ex oi`y mze` s`éøäel`

leqt e` aexw odn cg` `vnp m`y Ð zg` zecr

odn zg` `vnp m`y oke .dlha mlek zecr Ð

ilhae .mlek enefiy cr oibxdp oi` Ð znnefinp o

`vnpk ied dnfdc ,odn zg` dnfda mlek zecr

.leqt e` aexw odn cg`

àåä`ly it lr s` mibxdp od Ð mibxdp ode

bxdp `ed .od enfedy oeik ,dipy zk enfed

dipy zk zecr dlha `lc ,dipy zk meyn

yi .zeicr izy iedc oeik ,dpey`xd znfda

d`ex zke zk lk `dzy jixvy miyxtn

sxhvn f` Ð oze` d`ex dxznd e` ,dxznd

dxznd oi` Ð ok `l m`c .efle efl dxznd

epi` mlerlc ,mdit lr bxdi `le ,odnr sxhvn

.eaiigl oi`ay zecrn dxznd ok m` `l` bxdp

mfedy Ð znnef odn zg` `vnp :inp ipzwc `de

.ziyixtck ,`ed ozecrn `dc ,mdnr dxznd mb

oeik ,zeicr izy zezk izyd eed mewn lkne

i`n :digiy ixenl dywe .ef z` d`ex ef zk oi`y

`l` oizipzn `nwezin `l ,daxc`c ?xn`w

.oze` d`ex dxznd oi` oke dxznd oi`ex oi`yk

eed ,mze` d`ex dxznd e` dxznd oi`ex i`c

df oi`ex oi`y it lr s` zg` zecr zezk izyd

onfa :`yix ipzwck ,otxvn dxzndc .df z`

opira `l `nl` Ð el` z` el` oi`ex ozvwny

,o`kn el` z` oi`ex o`kny mipyd lk `diy

`diy jixvc yexitl dyw cere !ibq cga `l`

dxzn :`xnba opixn` `d ,ozecrn dxznd

i`ce f`e ,cy itn elit` envr itn elit` exn`y

i`cec ,d`xp okl !llk ozecrn dxznd ied `l

d`ex dxznd `le dxznd oi`ex oi`yk ixiin

,ibq okae .ok dxzny dxznd erny `l` ,mze`

,jenqac iqei iax` ibiltc opaxl opiniiw `dc

.iqei iax enk ea oixzn micr mipy it era `le

úåãòì.ikda ixiin `le ,oizipzn` i`w `le ,`id dytp it`a `zline .df oelgn cg`e df oelgn cg` :yexit Ð leqt `edy zcgeinàéðú`ln"c ikd inp `ipz iziin Ð 'eke ikd inp
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מכות. כיצד העדים - פרק ראשון דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

עבודת התפילה היא המביאה השגת המוח בהרגשת הלב, ושניהם יחד בעבודה בפועל המצוות ביראת שמים וקניין מידות טובות.
היום יום כא חשוון



רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zekn(ycewÎzay meil)

äðùî
m`d ,cg` dyrn lr zecirnd micr zezik izya dpc ef dpyn

.`l e` ,zg` zecrl zetxhvn od
íéðL eéä,micr ipy -BúBà ïéàBø,dxiar xaerd mc`d z` - ¨§©¦¦
äæ ïBlçî,ziaay zepelgd cg`n -íéðLe,mixg` micr ipye - ¥©¤§©¦

äæ ïBlçî BúBà ïéàBø,ziaay xg` oelgn -åmc`ãçàcner ¦¥©¤§¤¨
eBa äøúî,dxiard xaera -òöîàa,micrd zezik izy oia - ©§¤¨¤§©

ïúö÷nL ïîæamicrd ly,elà úà elà ïéàBølkn cg` cry oebk ¦§©¤¦§¨¨¦¥¤¥
,dipyd zkd on cg` cr d`ex zkelà éøäzepecip zezikd izy £¥¥

kúçà úeãò,` `vnp m` oke ,mlek enefiy cr mibxdp mpi`ecg ¥¤¨
.dliha mlek zecr leqt e` aexw mdnåàì íàåmzvwn oi`y - §¦¨

,el` z` el` mi`exelà éøäk zepecip zezikdúBiãò ézL,zepey £¥¥§¥¥ª
eúàöîð íà Cëéôìzk,úîîBæ ïäî úçày dfa oicdàeä[oecipd-] §¦¨¦¦§¥©©¥¤¤¤

ïäå[dnfedy zkd-]å ,ïéâøäðzkd.äøeèt äiðMäxg`n ,xnelk ¨¥¤¡¨¦§©§¦¨§¨
`ly s` zg` zk mifdl ozip ,micr zezik izyk mipecip mde
`ly xg`n mpn` ,zbxdp dnfedy zkde ,dipyd zkd dnfed

.mzecr it lr oecipd bxdp ,dpey`xd zkd dnfed
on dxznd `diy jixv oi` `nw `pz zrcly ,lirl x`azp
micrde ,dxzne rvn`a cner `edy jka ic `l` ,mnvr micrd
zrc z` dpynd d`ian dzre .eixac z` mirney e` eze` mi`ex

:df oica `nw `pz lr wlegd iqei iaxïéà íìBòì ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥§¨¥
oecipdeäiL ãò [âøäð] (ïéâøäð)it.Ba ïéøúî åéãò éðLjixv ,xnelk ¤¡¨©¤§§¥¥¨©§¦

ea exzd `l m`e ,xg` mc` `le ,oecipa exziy md micrdy
,mzecr it lr bxdp epi` micrdøîàpL(e fi mixac)íéðL ét ìò' ¤¤¡©©¦§©¦

,'íéãòelek xacd `diy jixvy ,aezkd ixacn cenlll yie ¥¦
.d`xzdd oiae dnvr zecrd oia ,micrd ly mdit lr dyrp

mipy it lr' `xwnd on cenll yiy sqep oic d`ian dpynd
:'micr,øçà øác`xwnd on'íéãò íéðL ét ìò',cenll yiàlL ¨¨©¥©¦§©¦¥¦¤Ÿ

àäzdúòîBL ïéøãäðñmicrd ly mzecr z`.ïîbøezä étî §¥©§¤§¦©©¦¦©§§¨
d ly mzty z` mipian mipiicd eidiy jixv ,epiidc`le ,micr

.micrd ixac z` mipiicd xear mbxziy mc` cinrdl ekxvei

àøîâ
df oelgn d`exd cg` cr yiy ote`a oicd dn zx`an `xnbd

:xg` oelgn d`exd cg` cre,áø øîà àiáBè øa àøèeæ áø øîà̈©©§¨©¦¨¨©©
úãçeéî úeãòì ïépî,xg` oelgn cg`e df oelgn d`ex cg` - ¦©¦§¥§¤¤

,df z` df mi`ex mpi`eøîàpL ,äìeñt àéäL(my)ét ìò úîeé àì' ¤¦§¨¤¤¡©Ÿ©©¦
,'ãçà ãòxxal yieãçà éàîzindl oi`y aezkd zpeek `id dn - ¥¤¨©¤¨

,cg` cr it lràîéìéàzindl oi`y dfa dpeekdy ,xn`p m` - ¦¥¨
ly ezecr it lr,Lnî ãçà ãò,z`f eprinydl jixv `xwnd oi` ¥¤¨©¨

ixdydì ïðéòîL àLéøî,df oic epcnl xak `xwnd zligzn - ¥¥¨©§¦©¨
ea xn`pyíéãò íéðL ét ìò','zOd znEi micr dWlW F`éàî àlà ©¦§©¦¥¦§Ÿ¨¥¦©©¥¤¨©

cr it lr znei `ly aezkd zpeek `id dn -,'ãçà'jixv gxkda ¤¨
yiy ote`a elit` `id dpeekdy ,xnelãçàe df oelgnãçàoelgn ¤¨¤¨

mitxhvn mpi` mewn lkn ,micr ipy o`k yiy it lr s`y ,xg`
.cg` crk mipecipe ,dfl df

éëä énð àéðzaezka xn`p ,`ziixaa ok epipy -ét ìò úîeé àì' ©§¨©¦¨¥Ÿ©©¦
,'ãçà ãò`xwnd on yexcl yieàéáäì[zeaxl-]íéðLipy - ¥¤¨§¨¦§©¦

micrBúBà íéàBøL,oecipd z` -ãçàeze` d`exãçàå äæ ïBlçî ¤¦¤¨¥©¤§¤¨
eze` d`exäæ ïBlçî,[xg`-]ïéàåmicrdïéàL ,äæ úà äæ ïéàBø ¥©¤§¥¦¤¤¤¤¥

mdïéôøèöîdtiqene .mdit lr bxdp oecipd oi`e ,zg` zecrl ¦§¨§¦
,`ziixadãBò àìå,mitxhvn mpi` df ote`a wx `l -eléôà àlà §Ÿ¤¨£¦

mdipy e`x m`,ãçà ïBlça äæ øçà äæad`x dligzny epiidc §¤©©¤§©¤¨
,ekxcl jld okn xg`le ,oelgd on dxiard dyrn z` cg` mc`
mewn lkn ,oelgd eze`n dyrnd eze` z` d`xe xg` mc` `ae

ïéàmdïéôøèöî.zg` zecrl ¥¦§¨§¦
mi`exd mipy iabl `ziixad dtiqedy oicd z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywn :df xg` dfa cg` oelgn,ééaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥
,df xg` dfa cg` oelgn mdipy e`xy ote`a yi yecig dnàzLä©§¨

,ixd -äîee`xy ote`aà÷ éàäc ,äæ ïBlçî ãçàå äæ ïBlçî ãçà ¨¤¨¥©¤§¤¨¥©¤§©¨
äNòî Blek éæç à÷ éàäå äNòî Blek éæçdyrnd z` d`x dfy - ¨¥©£¤§©¨¨¥©£¤

`ly `l` ,ok ipyd s`e elek,df z` df e`xéôøèöî àì úøîà- ¨§©¨¦§¨§¦
z` e`xy ote`a ok m` ,dfl df mitxhvn md oi`y zxn`

dyrndäæ øçà äæa,cg` oelgnéæç éàäå äNòîc àbìt éæç éàäc §¤©©¤§©¨¥©§¨§©£¤§©¨¥
äNòîc àbìt,ok edrx s`e dyrn ivg wx d`x dfy -àéòaéî- ©§¨§©£¤¦©§¨

heyt ixd ,zg` zecrl mitxhvn md oi`y xnel jixv m`d
d`x `l mdn cg` s`y itl ,llk dliren mzecr oi`y xacd

.mly dyrn
:`xnbd zvxzndéì øîà,`tt axl iia`àëøöð àì`l - ¨©¥¨¦§§¨

,df oic eprinydl `ziixad dkxvedì àlàiab,äåøòä úà ìòBa ¤¨§¥¤¨¤§¨
s` ,oecipl dzin aiigl micrd on cg` lk zii`xa ic yi dfay
.zg` zecrl mitxhvn md oi` ok it lr s`e ,df xg` dfa e`x m`

:zcgein zecr sexiv iabl oic d`ian `xnbd,àáø øîàs` ¨©¨¨
oelgn cg`e df oelgn cg` ,zecr e`xy mipyy `ziixaa epipyy

mewn lkn ,mitxhvn mpi` df z` df mi`ex mpi` m` ,dfeéä íà¦¨
micrdBà ,äøúnä úà ïéàBødidynä,ïúBà äàBø äøúel` ixd ¦¤©©§¤©©§¤¤¨

ïéôøèöî.mdit lr oecipd bxdpe ,zg` zecrl ¦§¨§¦
:d`xzd iabl oic d`ian `xnbdäøúî ,àáø øîàådfeøîàL §¨©¨¨©§¤¤¨§

on `diy jixv oi` ,dxiard xaera zexzdl jixvy ,minkg
`l` ,micrdeléôàd`xzdd dzid m`étîbexdd,Bîöòdxzdy £¦¦¦©§

,ebxdy mcew bxedaeléôàåd`xzd dzid m`,ãMä étîdliren ©£¦¦¦©¥
.oecipd bxdpe ,ef d`xzd

:zcgein zecr iabl oic d`ian `xnbdúeãò ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¥
úãçeéî`id dleqty s` [xg` oelgn cg`e df oelgn cg`-] §¤¤

mewn lkn ,zeytp ipicaäøéLk`idáéúëc ,úBðBîî éðéãa(my)àì' §¥¨§¦¥¨¦§¦Ÿ
,'ãçà ãò ét ìò úîeéyi df `xwnny `ziixaa lirl x`azpe ©©¦¥¤¨

,dleqt zcgein zecry cenll`l' aezkd ixacn wiicl yie
wxy ,'zneiïéàc àeä úBLôð éðéãazcgein zecrìáà ,äøéLk §¦¥§¨§¥§¥¨£¨

.äøéLk úBðBîî éðéãa§¦¥¨§¥¨
é÷úîdì ó[jk lr dywd-]äzòî àlà ,àøèeæ áøxaeqe xg`n - ©§¦¨©§¨¤¨¥©¨

zecrl mitxhvne zepenn ipica dxiyk zcgein zecry dz`
s` ok m` ,zg`úBLôð éðéãae ,zg` zecrl mtxvpìévzzkd §¦¥§¨©¦

ipy eidy ote`a oebke .dzinn oecipde dipyd zkd z` zg`d
,el` z` el` e`x `le ,xg` oelgn mipye df oelgn mi`ex micr
yi if` ,zezik izyk mze` oecl yi m`y ,zg`d zkd dnfede

dzecr it lr bxdp oecipd s`e ,minnefd z` bexdlzkd ly
,dzinn oecipde minnefd elvpi zg` zkl mtxvp m` j` ,dipyd
s` ok enke ,mlek enfeiy cr mibxdp micrd oi` zg` zka ixdy
wlg e`vnpy meyn ,mixzepd ly mzecr it lr bxdp epi` oecipd
dxezd dxn`y oeikne .dlek zecrd dlhae minnef micrd on

(dk dl xacna)xfgl oicd zia lr lhen ,'gvxd z` dcrd EliSde'§¦¦¨¥¨¤¨Ÿ¥©
,ok m`e ,zg` zecrl mtxvle eicre oecipd zlvd xg`ïðz äîlà©¨¨§©

`l` ,mze` mitxvn oi`y epizpyna epipy recn -.ïéâøäð ïäå àeä¨¥¤¡¨¦
zecra sexiv liren oi` zepenn ipica s`y ,xnel jixv gxkda

.zeytp zlvd jxevl s` mtxvl ozip `l jkitle ,zcgein
:`xnbd dwiqnàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨

,dpyna epipy'åëå øîBà éñBé éaøipy ediy cr oibxdp oi` mlerl ©¦¥¥
.ea oixzn eicr

:iqei iax ixaca dxizq dywn `xnbd,ééaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥
mixzn mnvr micrd eidiy jixvy xne` iqei iaxy okzi cvik

,oecipaàøáñ éàä éñBé éaøì déì úéà éîellk xaeq iqei iax m`d - ¦¦¥§©¦¥©§¨¨
,d`xzd ly df oiclïðúäåepipy ixde -(:h oldl),øîBà éñBé éaø §¨§©©¦¥¥

mc`àðBOä`l` ,on`p epi` ,bbeya ebxdy orehe ,ebxde exiagl ©¥
`ed ixdâøäð,dligzn ea exzd `ly s` ,oic ziaaàeäL éðtî ¤¡¨¦§¥¤

äøúeîe ãòeîkd`xzdd lr xare ea exzdy mc`k `ed ixd - §¨§¤
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המשך בעמוד ל



רמ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc oixcdpq(oey`x meil)

`xwna(fh bi my)zgcpd xir iabl,(da øLà ìk úàå) 'dúBà íøçä'©£¥¨§¤¨£¤¨
jkn wiicl yi ,d`a `id hrnl 'dze`' zaize xg`neéñëðì èøt§¨§¦§¥

,dì äöeçaL íé÷écö`ly miwicv miyp` herin xira yi m`y ©¦¦¤§¨¨
mixcd mixg` cia micwtend miqkp mdl yie ,dxf dcearl egcp
weqtd jynday zeaizd one .d`pda mixq`p md oi` ,xirl uegn

,'da øLà ìk úàå'cenll yi,dëBúaL íé÷écö éñëð úBaøì §¤¨£¤¨§©¦§¥©¦¦¤§¨
oenn lk mr cgi micae` xird jeza miwicvl yiy miqkpdy

zaizne .xird iyp`'dììL'wiicl yi ,hrnl d`ayììL àìå §¨¨§Ÿ§©
,íéîLdkezay ycwd e` dnexz iqkp mica`n oi`y ,epiidc ¨©¦

zeaizd one .miny ly `l` xird lly md oi`y xg`nìk úàå'§¤¨
'dììLcenll yiúBaøìz`éñëðd,dì äöeçL íéòLø,xnelk §¨¨§©¦§¥§¨¦¤¨¨

miqkp yi dxf dcear cearl egcpy miryxd xird iyp`l m`y
.mze` s` ca`l jixv ,xirl uegnäî éðtî ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¦§¥©

äøBz äøîàyéñëðddëBúaL íé÷écö[xird jezaÎ],eãáàés` ¨§¨¨¦§¥©¦¦¤§¨Ÿ¥
y iptn ,dxf dcear ecar `l mdyíäì íøâ éîmiwicvleøeãiL ¦¨©¨¤¤¨

dëBúa,miryx ly xir jeza -íðBîîevx `le xira mdl didy §¨¨¨
e ,eciqtdlCëéôìy md miyprpãáà íðBîî. §¦¨¨¨¨¥

:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdøî øîàlirl epipy - ¨©©
zeaizd ony ,`ziixaa'õa÷z dììL ìk úàå'micnelúBaøìz` §¤¨§¨¨¦§Ÿ§©

éñëðddì äöeçaL íéòLø.dnr micae` md s`y,àcñç áø øîà ¦§¥§¨¦¤§¨¨¨©©¦§¨
.dëBúì íéöa÷ðáemi`vnpd miqkpa `l` xn`p `l df oic ,xnelk §¦§¨¦§¨

l` m`iadle myn mvawl ozipy ,zgcpd xirl zekenqd mixra
,daegx jez l` dlly lk z` miqpek eay meid eze`a ,xird jez
mvawl xyt` i`y ,zewegxd mixra mi`vnpd miqkp la`

mica`p mpi` ,meid eze`l cr xird jez l` m`iadle.
:`cqg ax xn`y sqep oic d`ian `xnbdúBðBc÷t ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¦§

,ïéøzeî úçcpä øéò éLðà ìLyekx mr cgi mca`l jixv oi`e ¤©§¥¦©¦©©¨¦
.xird

:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -øéòc àîéì éà ¥¦¨¥¦¥¨§¦
deba eäðúéàå úøçàmikiiyd zepecwtl ezpeeky xn`p m` - ©¤¤§¦©§§©¨

xir iyp`n mc` cia ecwtedy ,zxg` xira mixcd miyp`l
,xird jeza mi`vnpe zgcpdïéøzeîc àèéLtxacd heyt - §¦¨§¨¦

ixdy ,mca`l jixv oi`e md mixzenyàeä dììL åàìdf oi` - ¨§¨¨
.zxg` xir lly `l` ,zgcpd xir lly llkaàlàåjixv gxkda §¤¨

zepecwtl `cqg ax zpeeky xnelúøçà øéòa eäðúéàå eäãéc- ¦§§¦©§§¦©¤¤
,zxg` xira xcd mc` lv` miqkp zgcpd xir iyp` eciwtdy

,xxal yi dzrnedëBúì ïéöa÷ðc éàdze`n mvawl ozip m` - ¦§¦§¨¦§¨
,xird iqkp ztixy onfl cr zgcpd xird jezl m`iadle xird

ïéøzeî éànàzgcpd xir lly llka ixd ,md mixzen ok` recn - ©©¨¦
,mddëBúì ïéöa÷ð ïéà éàåmicwten mdy ote`a xaecn m`e - §¦¥¦§¨¦§¨

a,onfa o`kl m`iadl ozip `le zewegx mixràðîéæ àãç døîà àä̈£©©£¨¦§¨
xyt`y miqkp wxy ,zg` mrt df oic `cqg ax xn` xak ixd -
xefgl jxved recne ,mica`p dtixyd onfl cr xirl mvawl

.ezepyle
:`xnbd zx`anàìiyp`l mikiiyd zepecwtl dfa dpeekd oi` - Ÿ

`l` ,zgcpd xirdëBúa éã÷ôîc úøçà øéòc íìBòì`cqg ax - §¨§¦©¤¤§©§§¦§¨
iyp` lv` ecwtedy zxg` xir iyp`l mikiiyd zepecwta wqer

,zgcpd xiråc ,mixzen miqkpdy heyt oicd oi` mewn lknàëä §¨¨
úeéøçà déìò ìéa÷c ïBâk ïðé÷ñò éàîacwtpdy ote`a xaecn - §©¨§¦©§§©¥£¥©£¨

,oecwitd lr zeixg` envr lr laiw zgcpd xir iyp`n `edy
àîéúc eäîc ,xnel mewn did jkitle -úeéøçà déìò ìéa÷c ïåék ©§¥¨¥¨§©¥£¥©£¨
éîc déãéãkeyrp oecwitd zeixg` z` envr lr laiwe xg`ny - §¦¥¨¥

,eiqkp llka mca`l yie ,elyk miqkpdïì òîLî à÷`cqg ax ¨©§©¨
.mixzen miqkpd `l` ,ok oicd oi`y

:zgcpd xir oenn iabl `cqg ax xn`y sqep oic d`ian `xnbd
äîäa ,àcñç áø øîà,zetzeya miyp` ipyl zkiiydìL déöç ¨©©¦§¨§¥¨¤§¨¤

a xcd mc`ìL déöçå úçcpä øéòa xcd mc`,úøçà øéòixd ¦©¦©©§¤§¨¤¦©¤¤
ef dndaäøeñàla` ,dlik`a dlekäqéò,mitzey ipy lydéöç £¨¦¨¤§¨

ìLa xcd mc`ìL déöçå úçcpä øéòa xcd mc`,úøçà øéòoicd ¤¦©¦©©§¤§¨¤¦©¤¤
divgy `edúøzeî.dlik`aàîòè éàîweligd zaiq `id dn - ¤¤©©£¨

,dqirl dnda oia dfaàéîc àâéìt àìc ïàîk äîäaly dnda - §¥¨§©§¨§¦¨¨§¨
xg`n ,dlik`a dlek dxq`pe dwlgp `ly ink `id ixd zetzey
oeike ,mipniq ipya oick hgyzy cr dlik`a zxzip dndad oi`e
jkitle ,dhigyd ea dliren oi` `ed zgcpd xir ly cg` oniqy
.zgcpd xir ly epi`y ipyd ivgd z` elit` dlik`a xizdl oi`

la`àéîc àâéìôc ïàîk äqéòxg`ny ,dwlgpy ink `id ixd - ¦¨§©¦§¦¨¨§¨
onfd lk `id zcner ,dxizdl ick dhigyl dwewf dpi`e
z` xeq`l ick jka oi` dxq`p dzivgny s` jkitle ,dwelgl

.ipyd divg
xir znda zhigy oipra `cqg ax ly wtq d`ian `xnbd

:zgcpdéòa[wtzqpÎ]úîäa ,àcñç áøa xcd mc`,úçcpä øéò ¨¥©¦§¨¤¡©¦©¦©©
`pe axga dbxedl jixvy `ed oicdyxn`nk ,d`pda zxq

aezkd(my),'axg itl DYndA z`e DA xW` lM z`e Dz` mxgd'©£¥Ÿ¨§¤¨£¤¨§¤§¤§¨§¦¨¤
éðäúéúc eäîdliren m`d -éãéî døäèì äèéçL äaz`neh ©§¦§£¥¨§¦¨§©£¨¦¥

,äìéáðdhegy dndak dpic m`d zexyka hgyz m` ,xnelk §¥¨
dbexd dndak dpicy e` ,zeliap z`neh d`nhn dpi`y

.d`nhny
y xg`n m`d ,md wtqd iccveàðîçø øîà 'áøç éôì'dxn` - §¦¨¤¨©©£¨¨

if` ,axga dndad z` bexdl yiy dxezèçLî dèçL àðL àì̈§¨©£©¦§¨
ìè÷î àìè÷ àðL àìelit`y ,dbixdl dhigy oia welig oi` - ¨§¨¨§¨¦§¨

dndad z` xdhl dliren dpi`e dbixdk zipecip dhigyd
,dliap z`nehnàîìc Bàc ,xnel yi `ny e` -dèçLc ïåék ¦§¨¥¨§©£©
äèéçL dì àépäîdl dlired dpick dndad z` hgye xg`ny - §©§¨¨§¦¨

`le ,d`pde dlik`a `id dxeq`y s` ,z`nhn dpi`y ef dhigy
.dhigy jxca `ly dbxedyk `l` 'axg itl' xn`pB÷éz ,éàî- ©¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz
:zgcpd xir ipica sqei ax ly wtq d`ian `xnbdéòa[wtzqpÎ] ¨¥

øòéN ,óñBé áølyúBið÷ãö íéLð,epiidc ,zgcpd xira zexcd ©¥¥¨¨¦¦§¨¦
,xird ipa x`y mr cgi dxf dcear cearl egcp `ly miypeäî©

,'sexyz dlly lk z`e' aezkd ieeiva llkp xriyd s` m`d -
oenn s` ixdy ,xird oenn lk mr cgi etxeyle effebl yie

.`l e` ,sxyp miwicvd
,àáø øîàmiyp ly xriy oiprl wtzqpy sqei ax ixacn ¨©¨¨

cenll yi ,zeipwcvøeñà úBiòLøc àäxacd el heyt didy - ¨§§¨¦¨
llka sxyp dxf dcear cearl egcpy zeiryx miyp ly xriyy

ixd ,xacd okzi cvike xird oenn x`y'DllW lM z`eõa÷zl` §¤¨§¨¨¦§Ÿ¤
Dagx KFYzôøNå'W`a,áéúkwxy aezkd ixacn cenll yieéî §Ÿ¨§¨©§¨¨¥§¦¦

äôéøNe äöéá÷ àlà øqeçî BðéàL,epiidc ,xird oenn llka sxyp ¤¥§¨¤¨§¦¨§¥¨
,ztqep dlert ziiyr `la etxeyle evaewl ozipy oenn lkàöé̈¨

äæ,etxeyle evaewl xyt` i`y ,xriyd -äLéìz øqeçîL ¤¤§¨§¦¨
äôéøNe äöéá÷eozip okn xg`l wxe ,effebl dligz jixv ixdy - §¦¨§¥¨

sxyp epi` ztqep dlert xqegn `edy oeikne ,etxeyle evaewl
epi` zeiryxd miypd xriy elit`e ,xird iyp` oenn llka

.zeipwcv miyp xriy iabl wtzqdl yi mewn dn ok m`e ,sxyp
,àáø øîà àlày xacd i`ceoenn llka sxyp epi` miypd xriy ¤¨¨©¨¨

sqei ax ly ewitq `l` ,zeiryx ly oiae zeipwcv ly oia ,xird
did zeipwcv miypaúéøëð äàéôa,dxry lr dy`d zyaely §¥¨¨§¦

x`y mr cgi etxeyl jixv zeiryx lyay xacd heyt dfay
.zeipwcv miyp iabl `ed wtqde ,odly miyealnde oennd

:`xnbd zxxanéîc éëéä,wtzqdl yi ote` dfi`a -øaeçîc éà ¥¦¨¥¦¦§¨
àéîc dôeâk dôeâadxeywe zxaegn zixkpd d`tdy ote`a m` - §¨§¨¨§¨

miyealndy `ed oicde ,sebd lry yealnk df ixd ,dxrya
.zgcpd xir oenn llka mitxyp mpi` mdilr miwicvd miyaely

:`xnbd zx`anàëéøö àì`l` ,wtzqdl sqei ax jxved `l - ¨§¦¨
aàèáéña éìúc`l` ,dy`xa dzr dpezp d`td oi`y ote`a - §¨¥§¦§¨

m`d wtzqdl yi dfae ,dzia lzeka uerpd czi lr `id dielz
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המשך בעמוד כר



רמי

המשך בעמוד כר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc oixcdpq(oey`x meil)

mlerly `vnp ,dict `la heicdl mixzen mpi` men mda ltep
.md 'miny lly' llkaìëåoaxwäcôð Bðéàå íz àeäLk áøwL §Ÿ¤¨¥§¤¨§¥¦§¤

,íeî ìòa àeäLk,heicdl cin xzen `l`ïBâkzndaøNòîe øBëa §¤©©§§©£¥
s` if` ,dict `la mdilral md mixzen men mda ltp m`y
llka ixdy ,'dlly' zaizn mhrnl xyt` i` men mda oi`yk

`l` ,md 'heicd lly'à÷ôð äîäaîxn`y dnn mhrnl yi - ¦§¥¨¨§¨
.xyrne xeka znda `le ,'dznda' aezkd

,mininz xyrne xekaa oerny iax wqer l`eny ixacly `vnpe
micae` mpi`y 'dznda' zaizn mhrnl jixve md heicd llyy
herin mda oi` minen ilra xyrne xeka la` ,xird oenn llka
lr wleg `piax eli`e .zgcpd xir zenda lk mr cgi mibxdpe
,'dlly' zaizn ehrnzp mininz xyrne xekay xaeqe ,l`eny
yiy xaeqe ,minen ilra xyrne xekaa wqer oerny iax eli`e

.xird zenda mr mibxdp mpi`y 'dznda' zaizn mhrnl
:dpyna epipy.eá÷øé úBîeøzdnexz efi`a zx`an `xnbd §¦§¨

:dpynd zwqereðL àì ,àcñç áø øîàdpyna minkg ¨©©¦§¨Ÿ¨
,etxyi `le eawxi zenexzdyàlàaäîeøzoiicr `idyãéa ¤¨§¨§©

d,ìàøNéoi` jkitle ,odkl dpzp `l oiicre dyixtdy ,epiidc ¦§¨¥
,epenn dpi` ixdy ecia zxq`p `idäîeøz ìáàxak `idyãéa £¨§¨§©

d,ïäkxir ipan `edy odkl dnexzd z` l`xyid ozpy ,epiidc Ÿ¥
,zgcpdóøOz àeä déðBîîc ïåékxg`l dnexzdy xg`n - ¥¨§¨¥¦¨¥

oennd x`y lkk ,dtixyl dpic odkd ly epenn ziyrp dzpizp
.zgcpd xiray

:dpynd on `cqg ax ixac lr dywn `xnbdáéúî[dywdÎ]áø ¥¦©
,óñBéy dpyna epipyLãwä éáúëå éðL øNòîzgcpd xirayeæðbé ¥©£¥¥¦§¦§¥©Ÿ¤¦¨¥

,denzl yi dxe`kle .mitxyp mpi`e ,mixawp -éðL øLòî àäå§¨©£¥¥¦
`edykãéadìàøNé`ed ixdäîeøúk`idykãéad,éîc ïäk §©¦§¨¥¦§¨§©Ÿ¥¨¥

,ely ipy xyrnd lr milrad `ed l`xyid ixdyeæðbé éðú÷å- §¨¨¥¦¨¥
oi`y ,fpbp `l` sxyp xyrnd oi`y dpyna xn`p mewn lkne
dnexza s` ok m`e ,xird oenn lk mr cgi etxeyl ea milflfn

.dtxeyl oi` odkd cia `idyk s`y ,ok xnel yi
:xg` ote`a `cqg ax ixac z` `xnbd zx`an ef `iyew zngne

øîzà éëä øîzà éà àlà,dpynd lr `cqg ax ixac exn`p m` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
,exn`p md dfk ote`aeðL àì ,àcñç áø øîàdpyna minkg ¨©©¦§¨Ÿ¨

,awxiz dnexzdyàlàaäîeøzxak `idyãéad,ïäklr s`y ¤¨§¨§©Ÿ¥
xg`n jk lk da milflfn oi`y ,ztxyp dpi` epenn `idy it

,`id ycewyäîeøz ìáàoiicr `idyãéadìàøNécil dpzp `ly £¨§¨§©¦§¨¥
,odkdL ïäëì ïúpzxc,úøçà øéòaly epenn `id oi`y itl ¦¨¥§Ÿ¥¤§¦©¤¤

.zgcpd xir oenn llka dxq`p `l `linne ,l`xyid
oenn e` deab oenn `ed m` ipy xyrn oipra dpc `xnbd

:heicdíúä ïðzmigqt zkqna `ziixaa epipy -,(.gl)äqéò §©¨¨¦¨
ä ïî äøeèt éðL øNòî ìLzyxt,øéàî éaø éøác ,älç ¤©£¥¥¦§¨¦©©¨¦§¥©¦¥¦

ïéáéiçî íéîëçå.dlga dze`ú÷Bìçî ,àcñç áø øîàly ef ©£¨¦§©§¦¨©©¦§¨©£¤
dxn`p minkge xi`n iaxaly dqiréðL øNòîz`vnpd §©£¥¥¦

íéìLeøéajk mzwelgn zexaqe ,`idy zenk dlik`l die`xd ¦¨©¦
,mdøáñ øéàî éaøcyàeä dBáb ïBîî éðL øNòî,eilral oi`e §©¦¥¦¨©©£¥¥¦¨¨©

`xwnd ixac ea miiwzn oi`y `vnpe ,dlik` xzid `l` ea
(k eh xacna)xeht ok lre ,'dnExz EnixY dNg mkzqxr ziW`x'¥¦£¦Ÿ¥¤©¨¨¦§¨

,dlgd on `edéøáñ ïðaøåipy xyrnyàeä èBéãä ïBîî, §©¨¨¨§¦¨¤§
,dlga eaiigl yi jkitleìáàz`vnpd ipy xyrn ly dqir £¨

ïéìeába`id dxeq`y ,milyexil ueg ux`d ixr x`ya - ¦§¦
,milyexil delriy cr e` dectiy cr dlik`aìkä éøác¦§¥©Ÿ

øeètoenny itl ,dlgd on dxhetl yiy micen minkg s` - ¨
.'mkizeqixr' llka df oi`e ,`id deab

:`cqg ax ixac lr dpynd on dywn `xnbdáéúî[dywdÎ]áø ¥¦©
,óñBéy dpyna epipyLãwä éáúëå éðL øNòîxira mi`vnpd ¥©£¥¥¦§¦§¥©Ÿ¤

zgcpdeæðbé,xxal yie .dnc`a exawi -ïðé÷ñò éàîadfi`a - ¦¨¥§©¨§¦©
,dpynd zwqer ipy xyrnàîéìéàdfa dpeekdy xn`p m` - ¦¥¨

`vnpd ipy xyrnl,íéìLeøéaiyp` aex egced okn xg`le ¦¨©¦
yi ok m` ,zgcpd xirl ziyrpe ,dxf dcear cearl milyexi

,jk lr denzlúçcpä øéò àéåä éîdleki milyexi m`d - ¦¨§¨¦©¦©©
,zgcpd xirl zeyrdlàéðúäå`ziixaa epipy ixde -(:at w"a), §¨©§¨

íéøác äøNò[mipicÎ]ïäî úçà Bæå ,íéìLeøéa eøîàð`ed df oice - £¨¨§¨¦¤¤§¦¨©¦§©©¥¤
y ,mixac dxyrd on cg`úéNòð dðéàlúçcpä øéòàlàå .yi ¥¨©£¥¦©¦©©§¤¨

ipy xyrnd didy ote`a zwqer dpyndy ,xnel,úøçà øéòa§¦©¤¤
deâì eäe÷qàåziyrp okn xg`le ,milyexil eilra edelrde - §©§§©¨

ipy xyrnd xq`pe ,zgcpd xirl xyrnd dpnn `aedy xird
,ok xnel xyt` i` mpn` .efpebl yi jkitle ,xird oenn llka

cúBöéçî eäeèì÷ àäjezl xyrnd qpkpe xg`ny ,milyexi xird ¨©§§¦
.efpebl yi recn ok m`e ,mlerl myn `vei epi` aey xird zneg

åàì àlàxyrnd didy ote`a zwqer dpyndy xnel oi` m`d - ¤¨¨
ipyïéìeábaxird dgcede ,milyexil ueg ux`d ixr x`ya - ©§¦

,da xyrndyeæðbé éðú÷åxyrnd xq`py dpyna xn`p jk lre - §¨¨¥¦¨¥
ixack `ly o`kn gikedl yie ,zgcpd xir lly meyn dlik`a
`vnpd ipy xyrny micen lkdy eixack m`y ,`cqg ax
epi` ixd ,dlik`a xq`p recn ok m` ,`ed deab oenn oileaba
`ed heicd oenn i`ce `l` ,'miny lly' `l` zgcpd xir lly
`ly ick etxeyl `le efpebl ea eliwdy `l` ,minkg ixacl

.ipy xyrna lflfl
:`xnbd zvxznàì`l` ,dpynd ixacn ok gikedl oi` -íìBòì Ÿ§¨

xyrna cinrdl yiqàå úøçà øéòcdeâì eäe÷edelrde - §¦©¤¤§©§§©¨
`die zevignd edehlwy mixne` oi` mewn lkne ,milyexil

,dlik`a xzenïðé÷ñò éàîa àëäå,dpynd zwqer ote` dfi`ae - §¨¨§©¨§¦©
oebkàîèðLjkitle ,elke`l xeq` `nhpy ipy xyrne ,xyrnd ¤¦§¨

.dfipba `l` dpwz el oi`
,efpebl jixv recn :`xnbd zl`eydé÷øôìåezectl ozip ixd - §¦§§¥

xg`ny ,mixedh lk`n ixac xyrnd zerna zepwle ,minca
,milyexi jeza s` ezectl xzen `nhpeïéipî ,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨¦©¦

a eléôà BúBà ïéãBtL àîèðL éðL øNòîìjezãeîìz ,íéìLeøé §©£¥¥¦¤¦§¨¤¦£¦§¨©¦©§
øîBì(ck ci mixac)ipy xyrn oeict iabl'KxCd LOn dAxi ikeiM ©§¦¦§¤¦§©¤¤¦

àlà 'úàN' ïéàå ,'BúàN ìëeú àìoeyløîàpL ,äìéëàbn ziy`xa) Ÿ©§¥§¥§¥¤¨£¦¨¤¤¡©
(cl,'åéðt úàî úàNî àOiå'`vnpe ,lek`l eig`l zepn sqei ozpy ©¦¨©§Ÿ¥¥¨¨

ipy xyrnd z` lek`l leki jpi` m` ,`id jk aezkd zpeeky
dwegx jxcd oi` m` elit` e` ,jxcd jnn daxy itl milyexia
,ezectl dz` i`yx ,`nhpy xg`n elke`l leki jpi`y `l`

.zgcpd xir ly xyrnd z` fepbl yi recn ok m`e
:`xnbd daiynçe÷ìa ïðé÷ñò éàîa àëäixaca zwqer dpynd - ¨¨§©¨§¦©§¨©

,dict mda dliren oi`y ,e`nhpe ipy xyrn sqka epwpy lk`n
.dfipba `l` dpwz mdl oi`e
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המשך ביאור למס' סזהדרין ליום ראשון עמ' ב

כאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.
היום יום טז חשון



רמב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc oixcdpq(ipy meil)

äéúìc áévä Bøéòö áeâNáe dãqé Bøëa íøéáàa Bçéøé úà éìàä úéa¥¨¡¦¤§¦©£¦¨§Ÿ¦§¨¦§§¦¦¦§¨¤¨
,a`g` ly einia ,xnelk .'oEp oA rWFdi ciA xAC xW` 'd xacM¦§©£¤¦¤§©§ª©¦

mc` dpa ,okl mcewn `xwnd wqer ea xy`
exeka epa zny jka yprpe ,egixi z` il`d zia l`ig mya
lliwy itk ,dizezlc zavda zn xirvd epae ,xird ceqiia
xir `l` dnvr egixi xird z` dpa `l l`ige xg`ne .ryedi
cenll yi ,eipa ezn ok it lr s`e ,egixi dny z` `xwy zxg`

.ryedi ly ezllw dxn`p df ote` lr s`y
:l`ig ly epiipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

,`ziixaaòLø BøBëa íøéáàaly ryxd exeka mxia` znyk - ©£¦¨§¨¨
,l`igBì äéä àìeia`lãBîììdidy itl ,egixi z` zepal `ly Ÿ¨¨¦§

j` ,dxwna z`f zelzl lekiBøéòö áeâNaaeby znyk - ryx ¦§§¦
,ryxd exirvBì äéäl`iglãBîìì.yprp `ed dn lr ¨¨¦§

:`xnbd zxxan(øîà÷ éàî) ãeáò éàî áeâNe íøéáàeyr dn - £¦¨§©£©¨¨©
.'miryx' mya e`xwpy aebye mxia`

:`xnbd zx`anBøBëa íøéáàa ,øîà÷ éëä`lãBîìì Bì äéä ¨¦¨¨©©£¦¨§¨¨¦§
,òLø BúBàìj`Bøéòö áeâNa,xnelk .cenll ryx eze`l el did §¨¨¦§§¦

cenll ryxd l`igl did `l oiicr exeka mxia` zny mcew
xekad epa zn xaky xg`l j` ,ryedi ly ezllw zngn ypriy
`l z`f lkae ,zenl cizr xirvd epa s`y eail l` ozil el did

.exirv aeby zny cr zepaln wqt
:`xnbd zxxanøîàpL òîLnîy aezkaàaBøBëa íøéá,dcqi ¦©§©¤¤¡©©£¦¨§

ike ,xekad oad `ed mxia`y epiidcáeâOL òãBé éðéà`edBøéòö ¥¦¥©¤§§¦
,xirvd epa -øîBì ãeîìz äîy xnel aezkd jxved recn -áeâN ©©§©§

`ed.Bøéòö`l`äéäL ãnìîl`igCìBäå øa÷î,eipa lk z` §¦§©¥¤¨¨§©¥§¥
íøéáàîe exekaáeâN ãòmipa el eidy oeike .xzeia xirvd epa ¥£¦¨©§

.mlekn xirvd did aebyy aezkd x`ia ,ezny mitqep
zeawra edil`e a`g` mr didy dyrnd z` zx`zn `xnbd

:l`ig ly eipa zenäåä déðéaLeL áàçàl`xyi jln a`g` - ©§¨§¦¥£¨
.il`d zia l`ig ly eade` dideäéà àúà[a`g`Î] `ed jld - £¨¦

eäiìàå`iapdàéîè éa àîìLa ìàLîìly enelya le`yl - §¥¦¨§¦§©¦§¨¨¥©§¨
.eipa zzin lr engpl xnelk ,la`d ziaa l`igøîà÷å áéúé- §¦§¨¨©

,xn`e a`g` ayièì éëä òLBäé èìéî ék àîìécxy`k `ny - ¦§¨¦¥¨§ª©¨¦¨
zepal `ly ,lliw jk egixi z` dpead z` ryedi lliwàìz` Ÿ

xirdBçéøédl mi`xew m` elit`å ,úøçà øéò íL ìòokàì §¦©¥¦©¤¤§Ÿ
elit` zepalúøçà øéòdze` mi`xew m`íL ìòxird,Bçéøé ¦©¤¤©¥§¦

`xwy itl ,dnvr egixi z` dpa `ly s` l`ig yprp ok zngne
.dny lr zxg` xirleäiìà déì øîà,a`g`l `iapdïéàok` - £©¥¥¦¨¦

.jkdéì øîàly eipa ezny xacd okzi cvik ,edil`l a`g` £©¥
,ryedi ly ezllw awr l`igà÷ àì äLîc àúèååì àzLä©§¨§¨§¨§Ÿ¤¨¨

àîéiwî,zniiwzn dpi` ryedi ly eax dyn ly ezllw ixd - ¦©§¨
áéúëcdxeza(fh `i mixac)mkaal dYti oR mkl ExnXd'ízøñå ¦§¦¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤§©§¤

'åâå ízãáòåaizkE ,'mixg` midl`y)(fi `i míëa 'ä óà äøçå' ©£©§¤§¡Ÿ¦£¥¦§¦§¨¨©¨¤
'åâå íéîMä úà øöòåz` lliw dyny epiidc ,'xhn didi `le §¨©¤©¨©¦§§Ÿ¦§¤¨¨

,xhnd xvrii dxf dcear ecari m`y l`xyi ipaàøáb àeääå- §©©§¨
[a`g`Î] mc` eze`eíìúå íìz ìk ìò íéáëBk úãBáò déì íé÷Bà¦¥£©¨¦©¨¤¤§¤¤

,dbexre dxey lk lr dxf dcear envrl cinrd -åok it lr s` §
déì ãbñéî ìæéîc àøèéî déì ÷éáL àìjk lk daexn xhnd - ¨§¥¥¦§¨§¥©¦§¨¥

zngn ,dxf dcearl zeegzydl jlil el gipn `ed oi`y cr
`l dyn ly ezllwy `vnpe ,hiha zeklkeln mikxcdy

c xacd okzi cvik ,ok m`e ,dniiwzddéãéîìz òLBäéc àúèååì§¨§¨¦ª©©§¦¥
àîéiwî.zniiwzn dyn ly ecinlz `edy ryedi ly ezllwy - ¦©§¨

ãiî,a`g` ly eitn el` sexig ixac `iapd edil` rnyyk ¦¨
éaLzä eäiìà øîàiå'ãòìâ éáLzî,a`g` l`ìàøNé éäìà 'ä éç ©Ÿ¤¥¦¨©¦§¦¦Ÿ¨¥¦§¨¤©§¨©¡Ÿ¥¦§¨¥

,eiptl iYcnr xW`äéäé íàdN`d mipXd'Bâå øèîe ìèm` iM £¤¨©§¦§¨¨¦¦§¤©¨¦¨¥¤©¨¨§¦¦
'ixac itlxhn didi `l dzrny ,'d mya edil` raypy ,epiidc .(` fi '` mikln) §¦§¨¦

.exac itl m` ik ,ux`aéîçø éòamingx `iapd edil` ywia - §¥©£¥
,minynàøèîc àãéì÷à déì eáäå,minyb ly gztn el epzpe - §©¥©§¦¨§¦§¨

ìæàå í÷å.xhnd z` xvry xg`l ,jlde mwe - §¨©£©
okn xg`l xn`pe(bÎa fi my)úéðôe ,äfî Cì .øîàì åéìà 'ä øáã éäéå'©§¦§©¥¨¥Ÿ¥¦¤¨¦¨

äîã÷ Elúéøk ìçða zøzñðå.'oCxId ipR lr xW`cer xn`pe §¥§¨§¦§©§¨§©©§¦£¤©§¥©©§¥
zixk lgpa ayiy xg`l(e fi my),øNáe íçì Bì íéàéáî íéáøòäå'§¨Ÿ§¦§¦¦¤¤¨¨

'Bâå ø÷aa.'axrA xUaE mgle:`xnbd zxxanàëéäîokidn - ©Ÿ¤§§¤¤¨¨¨¨¤¥¥¨
.axr icne xwea icn xyae mgl `iapd edil`l miaxerd e`iad

áàçàc éçaè éaî ,áø øîà äãeäé áø øîàly migahd zian - ¨©©§¨¨©©¦¥©¨¥§©§¨
.a`g`

okn xg`l xn`pe(f fi my)äéä àì ék ,ìçpä Láéiå íéîé õwî éäéå'©§¦¦¥¨¦©¦©©¨©¦Ÿ¨¨
'õøàa íLâåék .àîìòa àøòö àkéàc àæçc ïyecwd d`xy oeik - ¤¤¨¨¤¥¨©£¨§¦¨©£¨§¨§¨

xhn cixedl did utg ,arxd zngn mlera xrv yiy `ed jexa
gztn z` aiydl edil` jxveiy xacd lblb ok lre ,ux`d lr

c .minybdáéúk(hÎg fi my)äúôøö Cì íe÷ ,øîàì åéìà 'ä øác éäéå' §¦©§¦§©¥¨¥Ÿ¥¨§¨¨
,'LlMlkl dpnl` dX` mW iziEv dPd ,mW YaWie oFcivl xW £̀¤§¦§¨©§¨¨¦¥¦¦¦¨¦¨©§¨¨§©§§¤

áéúëe(fi fi my)úéaä úìòa äMàä ïa äìç ,älàä íéøácä øçà éäéå' §¦©§¦©©©§¨¦¨¥¤¨¨¤¨¦¨©£©©¨¦
.'dnWp FA dxzFp `l xW` cr c`n wfg Filg idieéîçø àòa- ©§¦¨§¨¨§Ÿ©£¤Ÿ§¨§¨¨§¨©£¥

,minyd on mingx `iapd edil` ywiaúéiçúc àãéì÷à déì ïzéîì§¦©¥©§¦¨¦§¦©
íéúnäzeigdl lkeiy ick ,miznd ziigz ly gztn el ozpiy - ©¥¦

.dziaa oqk`zpy dpnl`d dy`d oa z` eadéì éøîàel exn` - ¨§¦¥
,minyd onúBçzôî ùìLy ,miny icia yieøñîð àìdligzn ¨Ÿ©§§Ÿ¦§§

ìici,çéìLmd `ed jexa yecwd ly ecia `l`,,md el`eäiç ìL §¨¦©¤©¨
,zclei -,íéúnä úéiçz ìLå ,íéîLb ìLåxak jcia yie xg`ne §¤§¨¦§¤§¦©©¥¦

miznd ziigz gztn z` s` lehz m` ,minyb ly gztneøîàéŸ§
y zeixadíézLmi`vnp el` zegztn zyely jeznãéadãéîìz §©¦§©©§¦
,[edil`Î]åwxáøä ãéa úçàutg m` `l` .ie`x xacd oi`e ,['dÎ] §©©§©¨©

,miznd zigz ly gztna dz`àä ézééàz` dligz ayd - ©§¥¨
,minybd gztnéàä ìé÷Leziigz gztn z` eizgz lehe - §¥©

dpa z` digde miznd ziigz gztn z` edil` lhp ok`e .miznd
,minybd gztn z` aiydl jxvede ,dpnl`d lyáéúëcdidy ¦§¦

edil`l 'd xac(` gi my),'øèî [äðzàå] áàçà ìà äàøä Cì'yie ¥¥¨¥¤©§¨§¤§¨¨¨
'd xnelk ,'xhn dpz`e' `ed jexa yecwd el xn`y dnn wiicl
eicia oezp xacd did `l xaky 'xhn oze' `le ,xhn ozi envra

.edil` ly
àcñç áøc dén÷ äàìéìb àeää Løclilbd on cg` cinlz yxc - ¨©©§¦¨¨©¥§©¦§¨

g ax iptl,`cqeäiìàc ìLîminybd gztn z` aiydl jxvedy ¨¨§¥¦¨
déçzôîì déãaàå délâì dé÷øèc àøáâì ,äîBc øácä äîìmc`l - §¨©¨¨¤§©§¨§©§¥§©¥§©§¥§©§§¥

z` lrp `iapd edil` jk ,gztnd z` cai`e ezlc z` lrpy
xryd gztp `ly ,minybd gztn z` cai` seqale ,xhnd ixry

.eci lr xhnd ly
a éñBé éaø Løcxireäiìà àaà ,éøBtöicici `edy `iapd edil` - ¨©©¦¥§¦¦©¨¥¦¨

,iaxe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

המשך ביאור למס' סזהדרין ליום שזי עמ' א

על־ידי הקמת מוסדות חדשים, וביסוס וחיזוק והרחבת המוסדות הקיימים, בתי תורה, בתי תפילה )עבודה( ובתי גמילות־חסדים – 
ימהרו ויזרזו ויביאו תיכף את הגאולה האמיתית והשלימה על־ידי משיח צדקנו.

משיחת שבת פרשת חיי שרה, ה'תנש"א



רמג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zekn(iyiy meil)

:minnef micr iabl `ax xn`y mipic dnk d`ian `xnbdøîà̈©
íéðL eàa ,àáø,micr ipy -eøîàå,oic ziaaacvçøæîd lyäøéa ¨¨¨§©¦§¨§§¦§©¦¨

[lecb oilwxh-]eàáe ,Lôpä úà éðBìt âøäokn xg`líéðLmixg` ¨©§¦¤©¤¤¨§©¦
eøîàå,ok micirn mz` cvik ,mipey`xlàìäådryd dze`a §¨§©£Ÿ
mz`áøòîadïðéæç ,íúééä eðnò äøéa,ze`xle wecal yi -éà §©£©¦¨¦¨¡¦¤¨¦©¦

äøéa çøæîì eæç àæçéî äøéa áøòîa éîéé÷ãkmicner xy`k m` - ¦§¨§¦§©£©¦¨¦§¨¨§¦§©¦¨
,dxiad gxfnl ze`xl md mileki dxiad axrna mc` ipaelà ïéà¥¥

micr,ïéîîBæixdy ,minifnd zecrl mzecr oia dxizq oi`y itl §¦
x myne ,dxiad axrna dryd dze`a ecnr ok`y xacd okzie`

,dgxfna ytpd z` bxed ipelt ji`åàì íàåmc` oi` m` j` - §¦¨
,dgxfnl dxiad axrnn ze`xl lekielà éøämicrl miyrp £¥¥

.ïéîîBæ§¦
:`xnbd zl`eyàèéLtdaiyn .`ax ycig dne ,ok xnel yiy §¦¨

,`xnbdàéøa àøBäðì Leçéì àîéúc eäîyegl yiy xn`z `ny - ©§¥¨¥¦§¨©§¨
jkitle ,mc` ipa x`y lyn xzei `ixa micrd ly mdipir xe`ny
mc` ipa x`yyk s` dgxfnl dxiad axrnn ze`xl md mileki

,mi`ex mpi`ïì òîLî÷.jkl yegl oi`y `ax ¨©§©¨
eøîàå íéðL eàa ,àáø øîàå,oic ziaaàúaLa ãça àøôöa àøeña §¨©¨¨¨§©¦§¨§§¨§©§¨§©§©§¨

oey`x mei xweaa `xeq xira -íéðL eàáe ,Lôpä úà éðBìt âøä̈©§¦¤©¤¤¨§©¦
mixg`eøîàå,mipey`xd micrlàúaLa ãça àéðôameia - §¨§§©§¨§©§©§¨

axra oey`xa íúééä eðnòxirïðéæç ,àòcøäðwecal yi - ¦¨¡¦¤¨§©§§¨¨¦©
,ze`xleàòcøäðì àøeqî ìéæà éöî àéðôì àøôvî éàon m` - ¦¦©§¨§©§¨¨¥¨¦¦¨¦§©§§¨

,`rcxdp xirl `xeq xirdn jlil mileki axrd cre xweadàìŸ
ïéîîBæ eåäe`xy xacd okziy xg`n ,minnef miyrp micrd oi` - ¨§¦

`rcxdpl ekld okn xg`le ,`xeqa oey`x mei xweaa mzecr z`
,axra meid eze`a da edyeåàì éàåleki mc` oi` m` j` - §¦¨

,`rcxdpl `xeqn cg` meia ribdlïéîîBæ eåämiyrp md ixd - ¨§¦
.minnef

:`xnbd zl`eyàèéLt,`xnbd daiyn .ok xnel yiyàîéúc eäî §¦¨©§¥¨
àçøt àìîâì Leçéìlr micrd eakxy yegl yiy xn`z `ny - ¥§©§¨¨§¨
ilnb ly cgein oinc`n milw mdy 'migxet milnb' mi`xwpd m

`rcxdpl `xeqn ribdl elki ok ici lre ,gxetd serk mzvexna
,meid eze`aïì òîLî à÷.jkl yeygl oi`y `ax ¨©§©¨

íéðL eàa ,àáø øîàå,iyily meia oic zialàúaLa ãça ,eøîàå §¨©¨¨¨§©¦§¨§§©§©§¨
oey`x meia -íéðL eàáe ,Lôpä úà éðBìt âøämixg`eøîàå ¨©§¦¤©¤¤¨§©¦§¨§

`lde ,ok micirn mz` cvik ,mipey`xd micrlãça íúééä eðnò¦¨¡¦¤§©
àúaLazn` mpn`y ,mixne`e minifnd mitiqene ,oey`x meia - §©§¨

,dyrnd did oey`x meia `l j` ,ytpd z` ipelt bxdy xacd
àúaLa éøúa àlàipy meia -àlà ,ãBò àìå ,Lôpä úà éðBìt âøä ¤¨¦§¥§©§¨¨©§¦¤©¤¤§Ÿ¤¨

eléôàm`eøîàay minifnd micrdâøä úaL áøòeze`úà éðBìt £¦¨§¤¤©¨¨©§¦¤
,Lôpäexn`y meid iptl bxd eay meid z` enicwdy `vnpe ©¤¤

mewn lkn ,mipey`xdmipey`xd micrdïéâøäðmicr oick ¤¡¨¦
meyn ,dzin aiig `edy mc` lr ecirdy mixne` oi`e ,minnef

àeä àìè÷ øa åàì àøáb éãäñî à÷c àðcéòácecirdy drya - ¦§¦¨¨§¨©§£¦©§¨¨©©§¨
oiicry oeik ,dzin aiig oecipd did `l mdly xwyd zecr z`
,oick `ly dzin eaiigl evxy `vnpe ,oic ziaa jk lr aiigzp `l

.minnef micr oick mbxedl yi jk lre
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîit lr s`y ,df oica `ax ©¨©§©¨

lkn ,mipexg`d zecr it lr oic ziaa dzin aiigzn oecipdy
xak ixd ,mipey`xd micrd mibxdp mewnàðéðzoirk oic epipy - §¦¨

oldl dpyna df(:e)aiigy mc` lr micirnd micr dnk yi m`y ,
mipecip el` ixd ,dyrn zrya df z` df mi`ex mpi`e ,dzin

e ,zepey micr zezik izykCëéôìm`ïäî úçà úàöîðon-] §¦¨¦§¥©©¥¤
[micrd zezik,úîîBæy oicd if`àeä[oecipd-]ïäåzkd-] ¤¤¨¥

[dnfedyå ,ïéâøäðzkd eli`.äøeèt äiðMäixacn x`azne ¤¡¨¦§©§¦¨§¨
ly zg` zk it lr dzin aiigzn oecipdy ote`a s`y ,dpynd
dzin eaiigl ennfy micr ly ztqep zk yi m` mewn lkn ,micr
s` jkn cenll yi ok m`e ,mibxdpe minnef md ixd ,oick `ly
axra ytpd z` ipelt bxd ok` m` s`y ,`ax ly epic oiprl
,bxdyk e`x `ly itl ,xwy eilr ecird md m` mewn lkn ,zay
micrd z` mbe [dipyd zkd zecr it lr] oecipd z` mb zindl yi

.minnefd
:`xnbd daiyn.déì àëéøèöéà ïéc øîâa ïk ïéàM äî àôéñ¥¨©¤¥¥¦§©¦¦§§¦¨¥

`le ,eixac ly `yixd z` xnel `ax jxved `l ok` ,xnelk
jk lr micirn m`y ,`tiqd z` rinydl ick `l` z`f xn`
miyrp md oi` dfk ote`a ,oecipd ly epic xnbp xaky xg`l

m`y ,epiidc .minnefíéðL eàaiyily meia oic zialãça ,eøîàå ¨§©¦§¨§§©
àúaLaoey`x meia -ðBìt ìL Bðéc øîâðélr ,dzinl oic ziaa §©§¨¦§©¦¤§¦

,ytpd z` bxdyeokn xg`líéðL eàámixg`eøîàå,mipey`xl ¨§©¦§¨§
`lde ok micirn mz` cvikàúaLa ãçamz` oey`x meia -eðnò §©§©§¨¦¨

,íúééä,oic ziaa dzinl ipelt ly epic xnbpy xacd zn` mpn`e ¡¦¤
,xacd did oey`x meia `l j`úaL áøòa àlàeiptlyBðéc øîâð ¤¨§¤¤©¨¦§©¦

éðBìt ìL,dbixdleléôà àlà ,ãBò àìåm`eøîàmixg`d micrd ¤§¦§Ÿ¤¨£¦¨§
àúaLa éøúaipy meia -éðBìt ìL Bðéc øîâð`vnpe ,dbixdl ¦§¥§©§¨¦§©¦¤§¦

s` ,mipey`xd exn`y meid xg` epic xnb onf z` md mixg`ny
ok it lrelà ïéàmipey`xd micrd,ïéâøäðmeynà÷c àðcéòác ¥¥¤¡¨¦§§¦¨¨§¨

àeä àìè÷ øa àøáb éãäñîxnelk ,oic ziaa ecird eay onfa - ©§£¦©§¨©©§¨
epic xnbp xaky xg`n ,dzin aiig did xak oecipd ,iyily meia
.minnef oick maiigl mewn oi` jkitle ,ipy meia dbixdl oic ziaa

,xne`e `ax siqeneïëåoicd `edïéðòìaiigzpy mc` lr zecr §¥§¦§©
,ñð÷ éîeìLzoecipd ly epic xnbp m` oia wlgl yi dfa s`y ©§¥§¨

m`y .`l e` minnefd ly mzecr mcewíéðL eàameia oic zial ¨§©¦
iyilyàúaLa ãça ,eøîàåoey`x meia -áðbdy e` xey ipelt §¨§§©§©§¨¨©

e ,øëîe çáèåokn xg`líéðL eàámixg`eøîàåmipey`xlãça §¨©¨©¨§©¦§¨§§©
àúaLamz` oey`x meia -,íúééä eðnòdyrnd mewn lkne §©§¨¦¨¡¦¤

,`ed zn`àúaLa éøúa àlà`ed ipy meia -,øëîe çáèå áðbixd ¤¨¦§¥§©§¨¨©§¨©¨©
mipey`xd micrd el`ïéîlLî,oecipl dynge drax` inelyz §©§¦

.minnef micr oickeléôà àlà ,ãBò àìåm`eøîày minifndáøòa §Ÿ¤¨£¦¨§§¤¤
áðb úaLdyd e` xeyd z` oecipd,øëîe çáèådyrndy `vnpe ©¨¨©§¨©¨©

miyrp mewn lkn ,minnefd ecird eilry onfd mcew cer did
e minnef mipey`xd micrd,ïéîlLîmeynéãäñî à÷c àðcéòác §©§¦¦§¦¨¨§¨©§£¦
àeä ïéîeìLz øa åàì àøábaiig did `l oiicr mzecr zrya - ©§¨¨©©§¦

did lekie ,oic ziaa jk lr aiigzp `l cery itl ,qpwd z` oecipd
m` la` .oick `ly oenn eaiigl ennfy `vnpe ,xhtidle zecedl

íéðL eàaiyily meia oic zialàúaLa ãça ,eøîàåoey`x meia - ¨§©¦§¨§§©§©§¨
áðbdy e` xey ipelte ,øëîe çáèåxakBðéc øîâðjk lr oic ziaa ¨©§¨©¨©¦§©¦

,dynge drax` mlyleokn xg`líéðL eàámixg`eøîàåmdl ¨§©¦§¨§
àúaLa ãçamz` oey`x meia -àlà ,íúééä eðnòayúaL áøò §©§©§¨¦¨¡¦¤¤¨¤¤©¨

áðbdy e` xey ipeltBðéc øîâðå øëîe çáèå,mlyl oic ziaaàìå ¨©§¨©¨©§¦§©¦§Ÿ
eléôà àlà ,ãBòm`eøîàminifndàúaLa ãçaoey`x meia -áðb ¤¨£¦¨§§©§©§¨¨©

ipeltàúaLa éøúáe ,øëîe çáèåipy meiae -Bðéc øîâðoic ziaa §¨©¨©¦§¥§©§¨¦§©¦
,mlylïéàminnefd micrdïéîlLîmzecry s` ,oecipl oenn ¥§©§¦

meyn ,dzid xwyàeä ïéîeìLz øa àøáb éãäñî à÷c àðcéòác- ¦§¦¨¨§¨©§£¦©§¨©©§¦
inelyz oecipd aiigzp xak ,iyily meia oic ziaa ecirdy drya
`vnpe ,xhtidle zecedl did leki `le ,oic ziaa dynge drax`

.dne`n eciqtdl ennf `ly
,dpyna epipy.'åë Bæ àéä úéèèñéà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦§¨¦¦
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המשך ביאור למס' מכות ליום שישי עמ' א

סיבת המחשבות זרות או רעות הוא הריקנות שבראש.
היום יום טז חשון



רמד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zekn(iyiy meil)

àlà`idy ezeg` z` gweldBnà úa àlL åéáà úaa`n ezeg` - ¤¨©¨¦¤Ÿ©¦
,m`n `leå`idy ezeg` z` gweld okåéáà úa àlL Bnà úá- §©¦¤Ÿ©¨¦

`idy ezeg` z` gweld j` ,a`n `le m`n ezeg`úáe Bnà úa©¦©
ïépî åéáà,zxk dilr aiigyøîBì ãeîìzweqtd jyndaúåøò' ¨¦¦©¦©§©¤§©

äléb BúBçàezeg` zgiwl lr s`y cenll yi o`kne ,'`Vi FpFr £¦¨£¦¨
,denzl yi dxe`kle .zxk aiig `ed en`ne eia`nøîàé àlL ãò©¤ŸŸ©

-ixd ,en`e eia`n ezeg` zeaxl aezkd jxved recnïéãa éì Lé¥¦§¦
,xnege lwn z`f cenll ozip -Lðò íàzxk aezkdìòzgiwl ¦¨©©

`idy ezeg`å ,Bnà úa àlL åéáà úa`idy ezeg` lr okBnà úá ©¨¦¤Ÿ©¦§©¦
,åéáà úa àlL`idy ezeg` ok m`ïkL ìk àì Bnà úáe åéáà úa ¤Ÿ©¨¦©¨¦©¦Ÿ¨¤¥

,zxk dilr aiig `diyzãîì àäo`knïécä ïî ïéLðBò ïéàL- ¨¨©§¨¤¥§¦¦©¦
aezkd jl hxtiy cr ,xnege lwn dxezd iyper z` micnel oi`y

.yxetna
,zxne`e `ziixad dkiynneeðòîL LðBòoi`'y o`kn epcnl - ¤¨©§

lwn dxiar ixaerl yper cenll oi`y ,epiidc ,'oicd on oiyper
,xnegeïépî äøäæàon oixidfn oi`' s`y cenll yi oipn j` - ©§¨¨¦©¦

,xnege lwn zewln aeig oiprl dxdf` cenll oi`y ,xnelk ,'oicd
øîBì ãeîìzzeg` gwil `ly dxezd zxdf` iabl(h gi my)úåøò' ©§©¤§©

éáà úá EúBçàEnà úá Bà E,'ozexr dNbz `l ,'ebeéì ïéàoi` - £§©¨¦©¦¤Ÿ§©¤¤§¨¨¥¦
dxdf` rcei ip`àlà`idy ezeg` z` gwelaúa àlL åéáà úa ¤¨©¨¦¤Ÿ©

å Bnà`idy ezeg` z` gwela ok,åéáà úa àlL Bnà úála` ¦§©¦¤Ÿ©¨¦
`idy ezeg`ïépî Bnà úáe åéáà úa,dilr dwel `edyãeîìz ©¨¦©¦¦©¦©§

øîBì(`i my)éáà úLà úa úåøò'éáà úãìBî Eàéä EúBçà E`l ©¤§©©¥¤¨¦¤¤¨¦£§¦Ÿ
,denzl yi dxe`kle ,'Dzexr dNbzøîàé àlL ãòok aezkdLé §©¤¤§¨¨©¤ŸŸ©¥

éìz`f cenllïécä ïî,xnege lwn -ìò øäæeä íà äîezeg` ¦¦©¦¨¦§©©
`idyå ,åéáà úa àlL Bnà úa`idy ezeg` lr okàlL åéáà úá ©¦¤Ÿ©¨¦§©¨¦¤Ÿ

,Bnà úamb `idy ezeg`å åéáà úambïkL ìk àì Bnà úá ©¦©¨¦§©¦Ÿ¨¤¥
,dzeaxl aezkd jxved recne ,dilr xdfedyïéàL zãîì àä̈¨©§¨¤¥

.ïécä ïî ïéøéäæî©§¦¦¦©¦
micrd oi`'y dpyna x`azpy oicd z` xxal day `xnbd
micry dpyna x`azp :'mdit lr oicd xnbiy cr oinnef miyrp
m` `l` mibxdp mpi` ,enfede dzin aiig `edy mc` lr ecirdy
z`f micnele ,mdit lr dzinl oecipd ly epic dligzn xnbp ok
dzre .oic zia zezin iaiiga wqerd 'ytpa ytp' `xwnd on

,`xnbd zxxanïépî úBi÷ìî éáééçoicd `ed oky cenll yi oipn - ©§¥©§ª¦©¦
md oi`y ,enfede zewln aiig `edy mc` lr ecirdy micra s`
.mdit lr zewll oecipd ly epic dligz xnbp ok m` `l` miwel

,'òLø' 'òLø' øîBì ãeîìziaiig iabl df oic cenll yi ,xnelk ©§©¨¨¨¨
`xwna dazkp mdipyay itl ,zezin iaiign dey dxifba zeiwln

.'ryx' zaiz
:zxxane `xnbd dayïépî úBiìb éáééçcenll yi oipn -df oicy ©§¥¨ª¦©¦

xn`plirl x`azpy ,enfede zelb mc` aiigl e`ay micra s`
(.a)md s`y oipne ,mirax`d z` miwel `l` mileb mpi`y dpyna

lr zelbl oecipd ly epic dligz xnbp ok m` `l` miwel mpi`
.mdit

:`xnbd zx`an'çöBø' 'çöBø' àéúàdey dxifba z`f cenll yi - ©§¨¥©¥©
zaiz dxn`p mdipyay itl ,zezin iaiign zeilb iaiig iabl

.'gvex'
:i`ah oa dcedi mr rxi`y dyrn d`ian `xnbdéaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦

,äîçpa äàøà ,éàaè ïa äãeäézngpa ze`xl dkf` `l ,xnelk §¨¤©©¤§¤©¤¨¨
,`ed dreay oeyle ,oeivàì íà,extqn ip`y itk dyrnd did ¦Ÿ

yézâøäoic ziaa,íîBæ ãòxnbpy xg` micrd ipyn cg` mfedy ¨©§¦¥¥
ick ,eizbxde mdit lr oecipd ly epicìL ïalî àéöBäìd,íé÷Bãö §¦¦¦¨¤§¦

íéøîBà eéäLyíéãòä ïéàdïBcpä âøäiL ãò ïéâøäð ïéîîBæ,mdit lr ¤¨§¦¥¨¥¦§¦¤¡¨¦©¤¥¨¥©¦
.ok oicd oi`y gikedl ick eizbxd jkitle

äîçpa äàøà ,çèL ïa ïBòîL Bì øîàzngpa ze`xl dkf` `l - ¨©¦§¤¨©¤§¤©¤¨¨
,oeivàì íày ,jl ip` xne`y itk `ed oicdyéøäL ,é÷ð íc zëôL ¦Ÿ¨©§¨¨¨¦¤£¥

íéîëç eøîàyíéãòä ïéàdïéâøäð ïéîîBæmc` bexdl ennfy lr ¨§£¨¦¥¨¥¦§¦¤¡¨¦
,mzecraíäéðL enBfiL ãò,oic ziaa micrd ipy enfeiy cr -eenk ©¤¦§¥¤

okïéàminnefd micrdïé÷Bì,zewln mc` aiigl ennfy lrãò ¥¦©

,íäéðL enBfiLdid `l cg` cr `l` mfed `l df dyrnay oeikne ¤¦§¥¤
.iwp mc zktyy `vnpe ,ebxedl jl

äàøBä äøBî BðéàL éàaè ïa äãeäé éaø åéìò ìa÷ ãiîdzrnàlà ¦¨¦¥¨¨©¦§¨¤©©¤¥¤¨¨¤¨
,çèL ïa ïBòîL éðôìoa oerny ecinri ez`xeda drhi m`y ick ¦§¥¦§¤¨©

.zn`d lr ghyéàaè ïa äãeäé éaø ìL åéîé ìëå`edçhzLî äéä §¨¨¨¤©¦§¨¤©©¨¨¦§©¥©
ãòä BúBà ìL Bøá÷ ìò,eqiitl ick ,ebxdyòîLð BìB÷ äéäåeid - ©¦§¤¨¥§¨¨¦§¨

df didy itl ,lewd `ed in ly mircei eid `l j` ,lew mirney
,eze`xl mileki eid `ly mewna meia e` ,dlilaíòä ïéøeáñëå§¦§¦¨¨

øîBì`ed df lewyìL BìB÷d,âeøä`ly edebxdy lr qrekd ©¤¨
,oickøîàdf lew ,i`ah oa dcedi mdlàeä élL éìB÷,eqiitn ip`y ¨©¦¤¦

,bexdd ly elew `leeòãz,jk lr di`x mkl oz`e -àeä øçîì ¥§§¨¨
òîLð BìB÷ ïéà úîdf lew `di `l aey ,zen` ip`y xg`l - ¥¥¦§¨

.rnyp
,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàdi`x dnokzi ixd ,ef `id ¨©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦

zzin xg`l wqtp ok it lr s`e ,bexdd ly elew `ed lewdy
c ,i`ah oa dcedidéãäa í÷ àðéãa àîìcbexdd eze` raz `ny - ¦§¨§¦¨¨©£¥

,dlrn ly oic zia ipta oicldéñéit éñeit énð éàeqiit `ny e` - ¦©¦©¥©§¥
.elew z` cer rinyn did `l ok lre ,i`ah oa dcedi my

äðùî
,'dyly e` micr mipy it lr' aezkd hwp recn zx`an ef dpyn
s` oicd `ed oky xnel jixv oi` micr ipya ice xg`n ixd

.dylya
aezka xn`p(e fi mixac)ìL Bà íéãò íéðL ét ìò'úîeé íéãò äL ©¦§©¦¥¦§Ÿ¨¥¦©

.'únä,denzl yi dxe`kleíéðLa úeãòä úîéi÷úî íàipya - ©¥¦¦§©¤¤¨¥¦§©¦
,micráeúkä èøt änìzniiwzny hxtl aezkd jxved recn - ¨¨¨©©¨

s` `idìLaäL.micràlà`xwnd zpeek(íéðùì äùìù) Léwäì ¦§Ÿ¨¤¨§©¦
ìMì íéðL][äLdyly ly zecr oicl micr ipy ly zecr oic - §©¦¦§Ÿ¨

,jl xnel ,micrìM äîäLmicríéðMä úà ïénéæîmd mileki - ©§Ÿ¨§¦¦¤©§©¦
,micr ipy mifdlìMä úà enBæé íéðMä óàäLmicr ipy s` - ©©§©¦¨¤©§Ÿ¨

.micr dyly mifdl milekiïépîemifdl mileki micr ipyyeléôà ¦©¦£¦
äàî,micrøîBì ãeîìzzaiz aezkd siqed jkl -,'íéãò'jcnll ¥¨©§©¥¦

.`nw `pz ixac el` .ok oicd miax micra s`y
,øîBà ïBòîL éaø,dylyl mipyd ywidn xg` oic cenll yiy ©¦¦§¥

,jl xnelíéðM äîmicr ipy -ïéâøäð ïðéàenfed m`eéäiL ãò ©§©¦¥¨¤¡¨¦©¤¦§
,ïéîîBæ íäéðL,bxdp epi` mdn cg` wx mfed m` la`ìL óàäL §¥¤§¦©§Ÿ¨

micrìL eéäiL ãò ïéâøäð ïðéà,ïéîîBæ ïzLmipy enfed m` s`y ¥¨¤¡¨¦©¤¦§§¨§¨§¦
.mdnr iyilyd mfeiy cr mibxdp mpi` dylyd jeznïépîe¦©¦

yeléôàyiykäàîenfeiy cr mibxdp md oi`y ,ok oicd micr £¦¥¨
,mlek.'íéãò' øîBì ãeîìz©§©¥¦

ì÷äì éLéìMä àa àì ,øîBà àáé÷ò éaøaezkd jxved `l - ©¦£¦¨¥Ÿ¨©§¦¦§¨¥
oebke ,mipey`xd mipyd lr lwdl iyilyd `a mizrly epcnll

r iyilyd mfeiy cr minnef miyrp mpi`y df oiprl,mdnàlà¤¨
`a iyilydy eprinydl jxvedåéìò øéîçäì,envr lr -úBNòìå §©§¦¨¨§©£

z`elàá àöBik Bðécdzidy it lr s`y ,mipey`xd mipyd enk - ¦©¥¨¥
xg`n mewn lkn ,mipey`xd mipya xak zniiwzn zecrd

.mdnr `ed s` yprp iyilyd mdil` sxhvdyå,jkn cenll yi §
yìtèpì áeúkä Lðò ïk íà[wacpl-]k äøéáò éøáBòìypry en ¦¥¨©©¨©¦§¨§§¥£¥¨§
läøéáò éøáBò,mnvränëå änk úçà ìòyìtèpì øëN ílLé §¥£¥¨©©©©¨§©¨§©¥¨¨©¦§¨

k äåöî éNBòìly xkyd enéNBòd,äåöîdcin'y epivn ixdy §¥¦§¨§¥¦§¨
.'zeprxet zcinn daexn daeh

,dylyl mipyd ywidn cenll yi cereíéðM äîe,micr ipy - ©§©¦
m`áBø÷ ïäî ãçà àöîð,oeciplBà`edy `vnpyìeñt,zecrl ¦§¨¤¨¥¤¨¨
if`äìèa ïúeãò,mixyk micr ipy o`k exzep `l ixdy ,ixnblóà ¥¨§¥¨©

aìLäLm`y ,ok oicd micrïúeãò ìeñt Bà áBø÷ ïäî ãçà àöîð §Ÿ¨¦§¨¤¨¥¤¨¨¥¨
,äìèa.mixykd mixzepd mipya zecrd miiwzzy mixne` oi`e §¥¨

eïépîok oicdyeléôàyiykäàîmdn cg` `vnp m`y ,micr ¦©¦£¦¥¨
,dliha mlek zecr leqt e` aexwøîBì ãeîìzdaix jkl - ©§©

oeyla aezkd.'íéãò'¥¦
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.âBãéa BæçBàM øác ìëå[ciBLáBìì CøcL Leaìî Bà èéLëz àeäL ét-ìò-óà ïéðò ìëa åéìò áiç BàéöBäå §¨¨¨¤£§¨§¦©¨¨¨§¨¦§¨©©¦¤©§¦©§¤¤¤§§
íéîòôì Bãéa BàéöBäì ïk íâ àeä Cøc íB÷î-ìkî ,åéøáéàî ãçàa Ba èM÷úäì Bà41. §¦§©¥§©©¥¥¨¨¦¨¨¤¤©¥§¦§¨¦§¨¦

ïàìz àlà Bãéa ïæçà àì elôàL íéøác Léå42ïàéöBäì Cøc íà íäéìò áiç åéøáéàî ãçàa Bà åéLeaìîa §¥§¨¦¤£¦Ÿ£¨¨§¨¤¨§¨¨§©§¨§©©¥¥¨¨©¨£¥¤¦¤¤§¦¨
éña àöBiä Léà ïBâk íéîòôì ìBça ïkåéðúîa Bì äøeâçä ó[ehåéìò ïéeìzä çîøa Bà ïâîa Bà úL÷a Bà ¥§¦§¨¦§¦©¥§©¦©£¨§¨§¨§¤¤§¨¥§Ÿ©©§¦¨¨

íéîòôì ìBça íL ïúBìúì CøcL íB÷îa48àì ïðéà ïäå ìBça ïúàöBä Cøãk ïàéöBäL ïåék áiç äæ éøä §¨¤¤¤¦§¨¨§¦§¨¦£¥¤©¨¥¨¤¦¨§¤¤¨¨¨§§¥¥¨Ÿ
LeaìîøîàpL àBáì-ãéúòì ïéìèa eéä àì èéLëz eéä íàL èéLëz àìå49.'Bâå íézàì íúBáøç ezzëå ©§§Ÿ©§¦¤¦¨©§¦Ÿ¨§¥¦§¨¦¨¤¤¡©§¦§©§¨§¦¦§

Cøc ïäå ìéàBä äîçìîì úBéeNòä ìæøa ìL úBàìtðàa Bà ìæøa ìL òáBëa Bà ïBéøLa Leáì àöé íà ìáà£¨¦¨¨¨§¦§§©¤©§¤§©§§¨¤©§¤¨£§¦§¨¨¦§¥¤¤
LeaìîíéøôBñ éøáãî øeñà ìáà øeèt äæ éøä50úaLa äîçìîì àöBék äàøpL íeMî[fh. ©§£¥¤¨£¨¨¦¦§¥§¦¦¤¦§¤§¥©¦§¨¨§©¨
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5

6

7

8

dkld ixe`ia
åãéá åæçåàù [ãé שמאל יד בין חילוק שאין משמע -

ימין  .40ליד
åéðúîá åì [åè שייתכן ורפואה, הצלה ביטחון אנשי -

שאר  או רפואה, כלי נשק, בכלי להשתמש שיצטרכו
בנשיאתם 43דברים  מותרים - בשבת נפשות להצלת
.44בשבת 

בשינוי  לטלטלם יש .45וכשאפשרי,
צריכים  אלא נפשות, הצלת של ספק שאין במקום אך
- לעונש צפוי הוא זה ובלא החוק, מצד הנשק את לישא

התורה  מן הוצאה באיסור להקל כשמוציא 46אין רק אלא ,
גמורה  הרבים רשות וכשאין ממש, שינוי .47דרך

úáùá äîçìîì [æè צבא מדי ללבוש המחוייב חייל -

zetqede mipeiv
שכתיבה 40) בהערה לעיל הובא כותב, מלאכת לעניין אבל

יד. כלאחר נחשבת שמאל ביד
נחשבת  בחיקו חפץ שהוצאת משמע סכ"ג שג ובסי'

בחגורו). התלוי חפץ (בדוגמת כדרכו כהוצאה
(41„ÈŒ·˙Î·,בידו להוציאו דבר אותו דרך אין אם אפילו :

מכמה  מתבאר (כן לתכשיט עליו לתלותו או ללובשו אלא
הגמ'). סוגיות

(42„ÈŒ·˙Î·.תלאן או לבשן :
להאיר 43) פנס חירום, קריאות לקבלת קשר מכשיר כגון

לכבותו  מותר (ואף חשוד חפץ למציאת חשש כשקיים בו
פמ"א  (שש"כ הסוללה) שתגמר חשש כשיש השימוש לאחר
לבוא  בשבת חירום בשעת שנקרא חייל וכן סל"א).
ומחוץ  לעירוב מחוץ אל (גם עמו לקחת לו מותר ולהתייצב
עלֿפי  עמו לקחת שצריך החיוניים לחפצים בנוסף לתחום)
האישיים  חפציו את גם פיקוחֿהנפש, לצורך הצבא דרישת
ניירֿטואלט  סידור, תפילין, טלית, כמו להם, זקוק שהוא
בתוך  להניח וישתדל התרמיל, לתוך יחד הכל ויכניס ועוד.
ישא  ולא - בלבד) נפש פיקוח (לצורך הנוסעת המכונית

סל"ג). שם (שש"כ בעצמו אותו
גמורה  הרבים רשות שאינו למקום לצאת לו מותר וכן
מספרו  שמו, חרוטים שבה צווארו, על דיסקית עם ושרשרת
להקל  יש ולכאורה ס"ל, שם (שש"כ שלו הדם וסוג הצבאי
ישאנה  לא אם להענש כשצפוי או סכנה, בחשש רק בזה
מחמת  להקל אפשר שאז גמורה, הרבים רשות שאינו במקום

העונש).
ברה"ר,44) טלטול לרשות, מרשות הוצאה איסור בזה ואין

מוקצה. או
ובפרט 45) בזה, וכיוצא בגרביים או בכובע נתינתם כגון

לצרכי  נצרכת אינה כעת כשיציאתם בשינוי, לטלטלם יש

וכיו"ב, בצבור כתפילה מצוה לצורך יוצאים אלא חירום,
זמינים. תמיד להיות צריכים שהמכשירים אלא

כתיפו  על רובה שחגירת כתב פג הערה פמ"א בשש"כ
סנ"א  שא סי' ערוה"ש ע"פ והוא שבת, בחילול ממעטת
בזה  אין לשוע"ר אמנם המלחמה, לאנשי כתכשיט שנחשב

נשיאתו.מי  דרך הוא שכך שבת, בחילול עוט
המעורב 46) במקום (כגון בלבד מוקצה איסור כשיש אמנם

משום  מצוה) לדבר (ובפרט יותר בזה להקל יש - בעירוב)
דבר  (שהוא אימה להטיל בעיקר כיום עומד נשק שכלי
שמלאכתו  ככלי ונחשב בו, להשתמש ולא בשבת) המותר
ועוד  פ"ח סי' ח"ד אפרים רבבות (שו"ת ולהיתר לאיסור

אחרונים).
נפשות,47) סכנת במקום שלא תורה באיסור להקל שאין

ממש. כנשיאה נחשבת כתפו על נשק שחגירת לעיל ונתבאר
זה. בעניין ועוד מ"ד סי' ח"ב נדברו אז שו"ת וראה

הנשים 48) טבעת עם שיצא באיש ס"ו לקמן נוספת דוגמא
לפעמים). בכך רגיל האומן כשרק ס"ט לקמן (וראה באצבעו
התלוי  אחר חפץ או ממפתח דוגמא סכ"ג שג ובסי'

בחגורתו.
רּבים 49) לעּמים והֹוכיח הּגֹוים ּבין וׁשפט ד: ב, ְְְִִִִֵַַַַַָישעיה

גֹוי  יּׂשא לא למזמרֹות וחניתֹותיהם לאּתים חרבֹותם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹוכּתתּו
מלחמה. עֹוד ילמדּו ולא חרב ּגֹוי ְְְְִִֶֶֶָָֹאל

עבודת  כלי מהם לעשות המלחמה כלי ישברו ובמצודות:
המשיח  כי אותה ילמדו ולא מלחמה עוד יעשו לא כי אדמה

ריבותם. בדברי ישפוט
במקום 50) תפילין בשבת שמצא במי סנ"א לקמן וראה

בדרך  לו שחשכה במי סכ"ז רסו ובסי' ביזיון. לידי שיבואו
בראשו. ותפילין

Ë"ÈÒ ÛÂÒ Á˘ 'ÈÒ·Â שמא ללובשן אין הבית בתוך שגם



c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

ïúLéáìa øeqà ïéàL ïéðòa àeä íà elôà íéøôBñ éøáãî øeñà ìáà øeèt ïélôza Leáì àöé íà ïëå§¥¦¨¨¨¦§¦¦¨£¨¨¦¦§¥§¦£¦¦§¦§¨¤¥¦¦§¦¨¨
éñBz ìa íeMîì ïéekúî BðéàL ïBâk óïélôz úåöî íL52è"ë ïîéña øàaúpL Bîk53à"ìå54íB÷î-ìkî ¦©¦§¤¥¦§©¥§¥¦§©§¦¦§¤¦§¨¥§¦¨§¦¨¨

åéìòî ïøéñéå àqkä úéáì ñðkì Cøèöé ànL äøéæb íéøôBñ éøáãî ïäa úàöì øeñà55Bãéa ïàéáéå çkLéå ¨¨¥¨¤¦¦§¥§¦§¥¨¤¨¦§¨¥¦¨¥§¥©¦¥§¨¦¥¥¨¨§¦§©§¨¦¤§¨
.ïòéðöäì éãk ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî Bà íéaøä úeLøa úBîà 'ã©¦§¨©¦¥§¨©¦¦§©¨¦§¥§©§¦¨

Bãéa eðàéáéå çkLéå Bìâø ìòî ìté ànL åéìâø úãnî ìBãb àeäL ìòðîa ïè÷ íãà àöé àì ïëå[fiìáà §¥Ÿ¥¥¨¨¨¨§¦§¨¤¨¦¦©©§¨¤¨¦Ÿ¥©©§§¦§©§¨¦¤§¨£¨
åéìòî ìté ànL Leçì ïéàL ìBãb ÷eìça àeä àöBé[giBìâøå úçà Bìâøa ãçà ìòðîa íãà àöé àì ïëå ¥§¨¨¤¥¨¤¨¦Ÿ¥¨¨§¥Ÿ¥¥¨¨§¦§¨¤¨§©§©©§©§

íàå Bãéa eðàéáéå çkLéå Bìâø ìòî eðøéñéå ãçà ìòðîa CìBäL ìò åéìò e÷çNé ànL ék ìòpî éla úéðMä©¥¦§¦¦§¨¦¤¨§©£¨¨©¤¥§¦§¨¤¨§¨¦¤¥©©§§¦§©§¨¦¤§¨§¦
òðì Bì øLôà éàL äiðMä Bìâøa äkî Bì Léda ïéàL úçàä BìâøaL ìòðîa úàöì Bì øzî ìòpî da ì ¥©¨§©§©§¦¨¤¦¤§¨¦§Ÿ¨¦§¨ª¨¨¥§¦§¨¤§©§¨©©¤¥¨

íéøeqà ìëå) da ìòðì Bì øLôà éàL åéìò úçëeî BúkîL éôì åéìò e÷çNé ànL Leçì ïéàL äkî©¨¤¥¨¤¨§©£¨¨§¦¤©¨©©¨¨¤¦¤§¨¦§Ÿ¨§¨¦¦
âù ïîéña øàaúé úéááe øöça ïk-íâ íéøeñà íà ,äæ ïîéña eøàaúiLå eøàaúpL59:( ¤¦§¨£§¤¦§¨£§¦¨¤¦£¦©¥¤¨¥§©¦¦§¨¥§¦¨

ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

ג  סעיף כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה
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dkld ixe`ia
בהם  לצאת מותר - סכנה חשש שאין במקום גם

.51בשבת 
åãéá åðàéáéå [æé- כלל יחפים הולכים שאין בימינו -

בידו  שיביאנו לחוש .56אין
åéìòî ìåôé [çé מחמת עליו שישחקו חשש יש אם -

אותו  לשאת לפעמים רגילים אם עליו; גדול שהחלוק
בשבת  בו לצאת אסור - הבית עד הדין 57ביד והוא ,

ומעילים  כובעים, עניבות, חליפות, בגדים  58לשאר

משונה. באופן עשויים או ממידתו הגדולים

zetqede mipeiv
- הרבים לרשות בהם כשיצא גם מקום ומכל ויצא, ישכח
הנגזר  שם וראה ותכשיט. מלבוש דרך והן הואיל פטור,

מוקצה. לעניין מכך
נראה 51) אינו וכיו"ב) קסדה (ללא רגילים צבא במדי

בכל  מותר להיענש שצפוי ובמקום כלל, למלחמה כיוצא
עניין.

הצורך) במקום אדם (וכל וביטחון חירום שאנשי שכן וכל
וכיו"ב. אור מחזיר אפוד לחגור רשאים

(52„ÈŒ·˙Î· טוב יום התוס' שהקשה מה מידי קשה ולא :
שוע"ר) (כדעת סוברים שאם בתפילין, ולא ד"ה מ"ב (פ"ו
בלאו  בתפילין לצאת אסור - הוא תפילין זמן לאו ששבת
שכשאינו  מבואר וכאן משוי), (ומשום תוסיף בל משום הכי

(וממילא  בהם לצאת רשאי למצווה משוי)).מכוין אינם
הוא 53) תפילין זמן לאו טוב ויום שבת א: סעיף

מקום  מכל תוסיף בל על עובר מצוה לשם עליו וכשמניחן
איסור  בזה אין מצוה לשם כוונה בלא עליו מניחן שאם כיון
בהן  יצא שמא גזירה משום סופרים מדברי אלא התורה מן

הרבים. לרשות
ואם 54) תפילין... זמן אינן טובים וימים שבתות א: סעיף

לאות  מזלזל וגם תוסיף בל על עובר מצוה לשם בהם מניחן
מצותן  לשם מניחן אין אם אבל טובים... וימים שבתות של
מונחין  בשבת תפילין המוצא כגון מותר אחר לצורך אלא

מלבוש. דרך לעיר ולהכניסן ללבשם מותר בשדה
הכסא.55) לבית בתפילין להכנס שאין מג סי' וכדלעיל
ס"א 56) שג בסי' כדמשמע המקום, במנהג תלוי שהכל

אין  מקום ומכל רכ"ג), סי' ח"א אפרים רבבות שו"ת (ראה
שייתכן  משום דלהלן, אחת רגל על במנעל לצאת להקל

אחת. נעל עם מאשר יחף לילך שמעדיף
משמע 57) כן דלהלן. אחת ברגל המנעל כדין יהיה ודינו

או  יפול שמא מחמת (האסורים אלו ובכל ס"א. שג בסי'
לפשטם. צריך אין - בהם יצא אם יסירנו)

שהסתפק 58) מהגרשז"א הביא כ הערה פי"ח בשש"כ
(שם  הסתפק וכן ממש. הקיץ בימות גשם מעיל עם ביציאה
מחליפו  והוא ארוך, במעיל ללכת שרגיל באדם יט) הערה

להקל. ונטה וכד', קצר במעיל
לעניין 59) סי"ט שח מסי' לעיל המובא וראה כג. סעיף

בבית. תפילין לבישת

•
"inei ax" gel itl - aehÎmei zekld owfd epax jexr ogley

כשהאוכל„ אמורים דברים שיש במה הפסולת על מרובה
מבברירת  הפסולת מתוך האוכל בברירת טורח יותר
הפסולת  לברור אותו הצריכו לפיכך האוכל מתוך הפסולת
על  מרובה הפסולת אם אבל ביו"ט בטורח למעט כדי
כדי  הפסולת את ולהניח האוכל את לברור צריך האוכל

אלא  הפסולת על מרובה האוכל אם אפילו וכן בטורח למעט
כגון  האוכל מברירת הפסולת בברירת טורח יותר שיש
צריך  בידו אותו ליקח טורח ויש מאוד דק הוא שהפסולת
אם  וכן בטורח למעט כדי הפסולת ולהניח האוכל לברור
בברירת  טורח יותר שיש אע"פ האוכל על מרובה הפסולת
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צריך  מאד דק הוא שהאוכל כגון הפסולת מברירת האוכל
הפסולת  שכמות כיון הפסולת את ולהניח האוכל את לברור
שוה  הוא האוכל כמות אם אבל האוכל כמות על מרובה
מברירת  האוכל בברירת טורח יותר ויש הפסולת לכמות
למעט  כדי האוכל מתוך הפסולת את לברור צריך הפסולת
ובטירחתן  בכמותן שוין שניהם והפסולת האוכל ואם בטורח

שירצה: איזו לברור בידו הרשות

אם ‰ אבל יו"ט מערב לברור לו אפשר היה כשלא זה וכל
פסולת  לברור אסור יו"ט מערב לברור לו אפשר היה
הפסולת  על מרובה שהאוכל אע"פ בידו אפילו האוכל מתוך
ואפילו  הפסולת מבברירת האוכל בברירת טורח יותר ויש
צריך  שהוא מה אלא לברור לו אין הפסולת מתוך אוכל
שכל  לפי שבת לענין שי"ט בסימן כמ"ש לאלתר לאכול
ולא  יו"ט מערב לעשותה לו אפשר שהיה נפש אוכל מלאכת
טוב  ביום לעשותה אסור טעם חסרון ולא הפסד בכך יהיה

תצ"ה: בסימן שנתבאר מטעם

Â אסור יו"ט מערב לברור אפשר היה לא אם ואפילו
או  למעלה הפסולת שיצוף כדי במים הקטניות להניח
לנפותן  שאסור לומר צריך ואין למטה העפרורית שירד כדי

למעלה: שביארנו מטעם וכברה בנפה

Ê כבורר שנראה מפני שלו במסננת החרדל את מסננין אין
שהרי  ממש בורר זה שאין אע"פ שלו הסובין שמשליך
מקום  מכל פסולת נקראים ואינן לאכילה ראויים הסובין גם
מערב  לסננו אפשר שהרי חכמים אסרוהו כבורר שנראה כיון
לסננו  מותר יו"ט מערב לסננו אפשר היה לא אם אבל יו"ט

טוב: ביום

Á בתוכו שמכבין ע"י למתקו ורגילין מר הוא החרדל
גחלת  בתוכו לכבות אסור וביו"ט ניסוקת אבן או גחלת
שאפשר  ממש נפש אוכל צורך זה כיבוי שאין לפי עץ של
דבר  וכל למעונגים אלא צריך ואין חרדל בלא בשר לאכול
בסימן  כמ"ש טוב ביום לעשותו אסור נפש לכל שוה שאינו
מתכת  של גחלת בתוכו לכבות מותר אבל שם עיין תקי"א
לא  אם שאף במתכת כיבוי שייך שאין לפי ניסוקת אבן או
איסור  אין בשבת ואף פחם יעשה ולא ישרף לא יכבנו
גזרו  לא אכילה לצורך וביו"ט סופרים מדברי אלא לכבותו
המשקה  לתוך מלובן מתכת של שפוד ליתן מותר זה ומטעם

ביום: בו לשתותו ראוי הוא אם שיתחמץ כדי

Ë ליתן מותר יו"ט מערב ועומדת תלויה שהיתה משמרת
משקים  שאר של שמרים וכן לסננן יין של שמרים בה
היה  לא יו"ט מערב מסננן היה שאם בענין וחזקים טובים
שהוא  כמו וחזק טוב כך כל השמרים מן היוצא המשקה
את  לתלות אסור אבל אותו ששותה ביום בו שמסנן עכשיו
כדרך  יעשה שלא בה לסנן כדי ביו"ט לכתחלה המשמרת
וקובע  כמתקן שנראה יו"ט זלזול משום בחול עושה שהוא

בקבע: הרבה יין בה לסנן המשמרת

È בתוכה להניח כדי המשמרת לתלות להערים ומותר
והוא  יו"ט לצורך לסננן שמרים בה נותן ואח"כ פירות
בה  נותן אם אבל שמרים בה שנתן קודם פירות בה שנתן

אותה  שתולה הדבר ניכר פירות בה שנתן קודם שמרים
ואסור: השמרים בשביל

‡È מערב לעשותה שאפשר לפי ביו"ט גבינה עושין אין
מהחדשה: טובה ישנה שהגבינה יו"ט

·È קיבה לתוכה שנותנין דהיינו ביו"ט חלב מעמידין אין
החלב  מן הקום שמפריד בורר משום ואסור להעמידו
שדרך  כיון מקום מכל נפש אוכל מלאכת שהיא ואע"פ
לו  נתיר אם חכמים חששו אחת בבת חלב הרבה להעמיד

החול. לצורך הרבה יעמיד שמא ביו"ט להעמיד

החלב  פני על שצף שומן מן חמאה לעשות אסור זה ומטעם
בורר  הוא ע"י שהרי ואפילו שבו החמאה מן החלב שמפריד

ע"י  אפילו שאסור יו"ט איסורי שאר כדין לעשות אסור נכרי
נכרי:

‚È אותם גוזזים אין נרקבין עלין ראשי בו שיש תלוש ירק
מראית  מפני מהמחובר בהם לחתכם שדרך במספרים
נגזזו  שהיום יאמר הירק) אצל המספרים (את שהרואה העין

מהמחובר:

„È ירקות מיני והן העכביות ואת הקונדס את לתקן מותר
בתיקונן: הרבה טורח שיש

ÂË רוצה אם ביחד צנון חתיכות הרבה למלוח מותר
שהרי  בשבת שאסור פי על אף ביום בו אח"כ לאכלם
ויש  הצנון טעם מפיג היה יו"ט מערב כן עושה היה אם
בסימן  כמ"ש ביחד חתיכות הרבה למלוח שלא מחמירין
בפני  חתיכה כל למלוח אפשר שהרי שבת לענין שכ"[א]
לחוש  וטוב חבירתה במליחת משבחת האחת שאין עצמה

כלל: הפסד בו שאין בדבר לדבריהם

ÊË לצורך שלא אפילו ביו"ט הוצאה שהותרה אע"פ
כדרך  גדולות משאות ישא לא מקום מכל אכילה
יין  כדי המביא כיצד לשנות צריך אלא בחול נושא שהוא
יתן  שלא דהיינו בקופה או בסל יוליכם לא  למקום ממקום
עושה  שהוא כדרך בקופה או בסל כדים חמישה או ארבעה
שנים  או אחד אחד לפניו או כתפו על יוליכם אלא בחול

מוליכם: הוא יו"ט שלצורך ניכר שיהא כדי שנים

ÊÈ בו שמצויים במקום כשמוליכם אמורים דברים במה
מוליכם  אם אבל במבואות או ברחובות כגון רבים
להוליך  ומותר כלל לשנות צריך אין אחת בחצר לבית מבית
להוליך  הוא טוב יותר ואדרבה אחת בקופה כדים הרבה
בהילוך  להרבות ויצטרך מעט מעט משיוליך ביחד הרבה

צריכה: שאינה טרחא ביו"ט לטרוח ואסור

ÁÈ את יפשיל לא לבהמה או להיסק בקופה תבן המוליך
כמי  שנראה יו"ט גנאי שהוא לפי לאחוריו הקופה
חול: כדרך רחוק למקום להוליך או רבה למלאכה שמתכוין

ËÈ על אותן ישא במוט אותן לישא שדרכן משאות הנושא
ישא  מאחוריו גבו על אותן לישא ושדרכן מאחוריו גבו
בידו  אותן ישא הכתף על להנשא ושדרכן כתפו על אותן
בהן  לחוש שאין משקין הן אם בגד עליהן יפרוש או לפניו
משקין  שאר או אדום ביין כגון סחיטה לידי יבואו שמא
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כמ"ש  מלבן משום חייב אינו יסחוט אם ואף מלבנים שאין
ע"ש: שי"ט בסימן

Î לשנות לו אפשר אי אם אבל לשנות לו כשאפשר זה וכל
על  אף לפניהם ולהביא למהר וצריך אורחים שזימן כגון
הכנסת  מצות כאן שאין העיר מאותה הן שהאורחים פי
צריך  אינו למהר וצריך נחפז שהוא כיון מקום מכל אורחים
כדים  הרבה להוליך ומותר החול מדרך שינוי שום לעשות

לאחוריו: ולהפשילם ובקופה בסל

‡Î ולא במחצלת ולא בחבל כרוכים עצים מביאין אין
בחיקו: או במטפחת כרוכים מביאין אבל בקופה

ואיזו  טוב ביום לעשות האסורים דברים כמה תקי, סימן ד חלק

שינוי: ע"י מותרים מהם

הבערה ‡ שהותרה דמתוך תצ"ה בסימן נתבאר כבר
ובלבד  אכילה לצורך שלא אפילו הותרה אכילה לצורך
להתחמם  מדורה לעשות מותר לפיכך יו"ט צורך בה שיהא
פניו  בהם לרחוץ מים מעט להחם מותר וכן ביו"ט כנגדה
לרחוץ  כדי רבים מים להחם אסור אבל ביו"ט ורגליו ידיו

גופו. כל בהם

שמן  לפי מדבריהם אלא שאינו אומרים יש האיסור וזה
ושתיה  אכילה לצורך ובישול הבערה שהותרו מתוך התורה
לרחוץ  מותר מדבריהם אף לפיכך יו"ט רחיצת לצורך הותרו
נתיר  אם חוששין ואין יו"ט מערב שהוחמו במים גופו כל
שאין  כיון ביו"ט מים יחם שמא ביו"ט בחמין לרחוץ לו
גוזרין  אין סופרים מדברי אלא ביו"ט מים להחם איסור
אבל  למרחץ חוץ כשרוחץ אמורים דברים במה לגזרה גזרה
ורגליו  ידיו פניו אפילו בחמין לרחוץ אסור המרחץ בתוך
בבת  גופו כל אבל יו"ט מערב שהוחמו בחמין וכ"ז בלבד

יו"ט. מערב שהוחמו בחמין להשתטף אפילו אסור אחת

שהוחמו  בחמין למרחץ חוץ אפילו גופו כל לרחוץ אסור וכן
גופו  כל רוחץ אינו ואפילו שתיה לצורך הוחמו אפילו ביו"ט

אסור. אבר אבר רוחצו אלא אחת בבת

בבת  גופו כל לרחוץ מותר יום בכל לרחצו שדרך תינוק אבל
דכיון  שתיה לצורך ביו"ט שהוחמו בחמין אפילו אחת
ביו"ט  להחם אסור אבל עליו גזרו לא תינוק של צרכו שהוא
כל  רחיצת בשביל להחם שאסור כמו בלבד רחיצתו בשביל
או  שתיה לצורך מחמם הוא כן אם אלא הגדול של גופו
מים  להוסיף לו מותר דאז נפש אוכל כלי הדחת לצורך
שיתן  קודם שיוסיף והוא הקטן רחיצת בשביל בקדרה
כל  שם עיין תק"ג בסימן שנתבאר כמו האש אצל הקדרה
שאין  פעמים בחול שאף הזה בזמן ועכשיו זה דין פרטי
אסור  ביו"ט אף ימים שלושה או שנים התינוק את רוחצים
אבר  רוחצו אפילו ביו"ט שהוחמו בחמין גופו כל לרחוץ

אבר.

להחם  אסור התורה דמן ואומרים זה כל על חולקין יש אבל
מחמם  הוא כן אם (אלא הגוף כל רחיצת בשביל רבים מים
ידיו  פניו בהם שרוחץ המים עם אחד בכלי ביחד המים כל

הגוף  כל שרחיצת לפי תק"ג) בסי שנתבאר דרך ועל ורגליו
ולא  בלבד ומפונקים למעונגים אלא נפש כל צורך אינה
כן  אם אלא אכילה שלצורך המלאכה אפילו התורה התירה
למעונגים  אלא צורך בה אין אם אבל נפש כל צורך בה יש
איסור  בזה שיש וכיון שיתבאר כמו ביו"ט לעשותה אסור
חוץ  אפילו ביו"ט גופו כל לרחוץ לאסור יש תורה של
יחם  שמא גזרה יו"ט מערב שהוחמו בחמין ואפילו למרחץ
התורה. מן איסור ויעשה גופו כל רחיצת בשביל ביו"ט מים

לרחצו  אסור יום בכל לרחצו שדרך תינוק אף דבריהם ולפי
שנתבאר  וכמו בשבת כמו יו"ט מערב שהוחמו בחמין אפילו

בשבילו. ביו"ט יחם שמא גזרה של"א בסי'

לרחוץ  אבל אחת בבת גופו כל לרחוץ אמורים דברים במה
אפילו  מותר יו"ט מערב שהוחמו בחמים אבר אבר גופו כל
דאין  בהיתר רוחץ הוא רוחץ שהוא ואבר אבר שכל לגדול
ביום  מים להחם מותר שהרי ביו"ט מים יחם שמא לגזור
בשביל  להחם אלא איסור ואין אחד אבר רחיצת בשביל טוב
גופו  כל (אבל למעונגים אלא צריך שאין הגוף כל רחיצת
מערב  הוחמו אפילו בחמין להשתטף אפילו אסור אחת בבת

יו"ט).

מקום  מכל זה בכל הראשונה כסברא שהעיקר פי על ואף
ואין  האחרונה כסברא להחמיר אלו במדינות נהגו כבר

המנהג: לשנות

להתחמם · מדורה לעשות היתר שאין שאומר מי יש
שרוב  עד כך כל גדול שהקור בשעה אלא ביו"ט כנגדה
הקור  אין אם אבל המדורה כנגד להתחמם צריכים אדם בני
אסטניס  שהוא מי רק למדורה צריך שאין בענין כך כל גדול
להחם  ולא מדורה לעשות אין מעונג או מצונן) איש (פירוש
צריכה  אינה זו שמלאכה כיון נכרי ע"י רק החורף בתי תנורי
הקור  אם לדבריו ואף כדבריו המנהג אין אבל נפש לכל
לאכול  רוצה שהוא השמנים שהמאכלים עד כך כל גדול
כך  כל גדול הקור שאין אע"פ הקור מחמת  נקרשים יהיו
בית  להחם לו מותר להתחמם צריכים אדם בני רוב שיהיו

נפש: אוכל צורך הוא שהרי המאכלים בשביל החורף

אע"פ ‚ לצלותו גחלים גבי על בשר להניח מותר
זה  וכיבוי הגחלים את מכבה מהבשר הנוטף שהשמנונית
בשפוד  לצלותו אפשר שהרי ממש נפש אוכל צורך בו אין
הוא  שהרי נפש אוכל צורך קצת בו שיש כיון מקום מכל
שאין  כיון חכמים לו התירו זה בענין לאכול ומתאוה חפץ

מבעיר: סופו שהרי גמור כיבוי כאן

על „ בשמים מיני שמפזר דהיינו פירות לעשן מותר וכן
ויהיו  הבושם טעם שיקלטו כדי הפירות תחת גחלים גבי
בתחלת  קצת נכבים שהגחלים ואע"פ לאכילה טובים יותר
נפש  אוכל צורך בו אין זה וכיבוי עליהם הבשמים הנחת
מקום  מכל עישון בלא לאכילה ראויין הפירות שהרי ממש
כאן  שאין כיון חכמים לו התירו כך לאכול חפץ שהוא כיון

מבעיר: סופו שהרי גמור כיבוי

גבי ‰ על הבשמים את כשמפזר אמורים דברים במה
שאר  לצורך או נפש אוכל לצורך כבר שהובערו גחלים
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להבעיר  אסור אבל ביו"ט בשבילם להבעיר שמותר דברים
גחלתן  גבי על הפירות תחת בשמים מיני לפזר כדי עצים
נפש  לכל צריכה אינה הבשמים טעם של זו שהנאה לפי
לעשות  התורה התירה ולא בלבד ומפונקים להמעונגים אלא
צריך  שהוא לדבר אלא נפש אוכל ממלאכות מלאכה שום

וגו': נפש לכל יאכל אשר אך שנאמר נפש לכל

Â מיני לפזר אין כבר שהובערו גחלים גבי על ואפילו
שאין  דכיון הכלים את או הבית את לגמר כדי בשמים
מועטת  הבערה אפילו התירו לא כלל אכילה צורך כאן
הותרה  שההבערה ואע"פ הגחלים על מתבערים שהבשמים
אם  אלא הותרה לא מקום מכל אכילה לצורך שלא אפילו
כמו  נפש לכל שוה הוא זה וצורך טוב יום צורך בה יש כן

שנתבאר:

Ê כדי כשמתכוין אלא היתר אין פירות לעשן ואפילו
לאכילה  טובים יותר ויהיו הבושם טעם הפירות שיקלטו
ובאכילתו  הבושם ריח שיקלטו כדי פירות לעשן אסור אבל
ביו"ט  ריח להוליד שאסור לפי הטוב מריחם יהנה אותם
הוא  קרוב חדש דבר שהמוליד ריח בו היה שלא בדבר
לצורך  הותרו המלאכות שכל ואע"פ חדשה מלאכה לעושה
נפש  אוכל צורך בו אין זה ריח הולדת מקום מכל אכילה
כשאינו  אלא לעשן התירו ולא לכל שוה ואינו כך כל
הבושם  טעם אלא הבושם ריח הפירות שיקלטו מתכוין
ריח  בהן נולד שממילא ואע"פ לאכילה טובים יותר ויהיו
להוליד  מתכוין אינו שהוא (שהעיקר) כיון מקום מכל חדש
הבגד  על בשמים מיני להניח מותר ולפיכך עליו גזרו לא
מתכוין  הוא אם אבל בבגד ריח להוליד מתכוין אינו אם

אסור. לכך

שכבר  בענין זה בגד על זה בושם מין מונח היה כבר ואם

ממין  עוד ביו"ט עליו להניח מותר בבגד הבושם ריח נכנס
להניח  אסור אבל בבגד זה בושם ריח להוסיף כדי זה בושם
בבגד  חדש ריח מוליד הוא שהרי אחר בושם מין עליו

ביו"ט.

שמריח  שמן שנותנין מקומות במקצת עושין כדין ושלא
מהם  נוטלין שהכהנים המים לתוך שפיגנאר"ד) (שקורין
חדש  ריח להוליד מתכוונים הם שהרי לדוכן לעלות לידים
מערב  המים לתוך השמן ששופכין ואע"פ הכהנים ידי על
מולידין  הן ידיהן נוטלין כשהכהנים ביו"ט מקום מכל יו"ט
להם  נוח והוא זה מריח נהנים והן בידיהם חדש ריח

כן: מלעשות למנוע יש כן על לכך ומתכוונים

ז' ובו טוב ביום מותר מים ולהחם הבערה תקיא סימן ד חלק

סעיפים:

אכילת ‡ לצורך אלא הותרו לא נפש אוכל מלאכות כל
אכילת  לצורך ולא נכרי אכילת לצורך לא אבל ישראל
לכם  לנכרים ולא לכם לכם יעשה לבדו הוא שנאמר בהמה

לבהמה. ולא

שמא  גזרה בביתו לאכול אצלו שיבא נכרי לזמן אסור לפיכך
מותר  אבל הנכרי בשביל אחרת קדרה עוד לבשל ירבה
אין  לביתו מזמינו שאינו דכיון לביתו מאכל לו לשלוח

בשבילו. ירבה שמא חוששין

לו  שולח אפילו הרבים רשות דרך לו ישלח שלא שיזהר רק
וכל  נכרי בשביל לרשות מרשות להוציא דאסור נכרי ידי על
מותר  אבל לעשותו לנכרי לומר אסור לעשותו שאסור
שבות  על גזרו שלא כרמלית דרך נכרי ע"י לו לשלוח
יו"ט  צורך בה יש אם שהרי ביו"ט הוצאה איסור של דשבות

ישראל: ידי על לעשותה מותר קצת

ביו"ט: נכרי לצורך לבשל שלא תקיב סימן ד חלק
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ÏÎÂ ובצדקה כו' בניך שלום ורב ה' למודי בניך
שלום  ורב פסוק על מארז"ל ידוע הנה תכונני.
שמרבים  ת"ח אלו בוניך אלא בניך תיקרי אל בניך
ע"פ  ז"ל מאמר להקדים יש זה להבין בעולם. שלום
תחלה  בתורה ברכו שלא על כו' הארץ אבדה מה על
בחי' להמשיך והיינו ברכה המשכת מלשון ברכו פי'
בתורה  ברכו כאמרו התורה בתוך ושפע ברכה המשכת
בק"ש  וכמ"ש התורה לימוד שקודם התפלה ע"י והיינו
הנה  הענין וביאור כו' בם ודברת ואח"כ תחילה ואהבת
שעושין  ה' לימודי בניך וכל מ"ש ענין להבין יש
ד' ענין כידוע ה' לימודי פי' שזהו ה' שם וממשיכין
והה' חכ' מבחי' דהי' ידוע והנה בפרט ה' דשם אותיות
בשורש  להבין יש הנה הדברים וביאור כו' בינה מבחי'
ההתבוננות  ענין הוא התפלה עיקר הנה כי התפלה ענין
הבורא  של שבחים אומרים שאנו לפניה בשתים והיינו
והאופנים  כו' ק' ק' ק' אומרים שהמלאכי' איך ית'
הבדלה  לשון קדוש פי' כי הוא והענין כו' גדול ברעש
כל  שמחי' האלקית חיי לדמות שאין להיות בערך
ודמיון  בערך כולם את מחיה ואתה כמ"ש הנבראים
הנפש  חיות בחי' הלא כי הגוף את שמחיה הנפש חיות
מתפעלת  הנפש באשר הגוף עם קצת ויחוס ערך לה יש
הגוף  בתוך מלובשת להיותה עכ"פ הגוף ממאורעות
תוך  מלובש שהוא אע"פ אלקי אור חיות אבל ממש
לעולמות  אין מ"מ כידוע כ"ע ממלא בחי' ונק' כ"ע

שהוא  דהיינו כו' לך ערוך אין כמאמר אליה ויחוס ערך
הנבראי' מציאות שהתהוות לפי מהם ומובדל קדוש ית'
מיש  יש בחי' שהוא ועלול עילה בדרך לא ית' מאתו
תמצא  מאין והחכמה מ"ש ע"ד מאין יש נתהוו אלא
ויחוס  ערך שום המוחלט אין בחי' עם הנפרד ליש ואין
אלקות) ועצמו' (במהו' נאמר וע"כ וכלל כלל והשתוות
העולם  משנברא הוא אתה כמאמר שניתי לא ה' אני
א' בהשוואה הכל כו' נברא שלא עד הוא ואתה
וכן  מקומו העולם ואין עולם של מקומו הוא וכמארז"ל
דתפיס  מאן ולית עלמין בכולהו תפיס איהו בזוהר אמר
שאין  מצד וכ"ז כו' כלל בי' תפיסא מחשב' לית כי בי'
בחי' דכל כידוע ית' הבורא עם וכלל כלל ערך לנברא
שם  מבחי' רק הוא עולמי' שמחי' האלקי' אותיות
בחי' הוא והמלכות כ"ע מלכות מלכותך כמ"ש בלבד
מעצמותו  נחשב שאינו האדם שם עד"מ בלבד שמו
ג"ע  והוא עליון היותר עולם שגם וידוע במ"א כמבואר
בחי' רק שם אין הרי השכינה מזיו שם שנהנין העליון
כמאמר  שמו אותיות בחי' והוא בלבד והארה זיו
מלך  כו' העולמים חי יחיד וכן כו' שמך ישתבח
עד  מדרגות רבבות יש זה זיו בבחי' וגם כו' משובח
מזיו  ליהנות נפלא תענוג בחי' הוא כי ושיעור קץ אין
לו  ערוך התענוגי' לכל אין אשר אלקי בעונג השכינה
ביסורי  דלדייני' לי' מוטב באחר שאמרו כמו וכלל כלל
כדי  היסורים כל כדאי כי דאתי לעלמא וליתי גיהנם
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כו' ובריאה ויצי' דעשי' ג"ע ויש כו' האלקי עונג לקבל
חיל  אל מחיל ילכו כמ"ש הרבה מדרגות בחלוקי
בעילוי  ועולים כו' מנוחה להם אין ת"ח כמרז"ל
בלבד  שמו בבחי' רק והכל כו' קץ אין עד המעלות
עד  ומובדל קדוש עצמותו בחי' אבל כו' זיו שנק'
להוו' הנבראי' לצבאות הוי' בחי' להיו' נמשך שאח"כ
וכמ"ש  ג"ע בענין כנ"ל מדריגו' רבבו' לריבוא מאין יש
א"ת  מספר אין ועלמו' וכתיב ישמשוני' אלפין אלף
גדול  וכמ"ש בלבד שם מבחי' והכל עולמו' אלא עלמו'
אלקינו  בעיר כשהוא גדול ואימתי מאוד ומהולל ה'
כו' חקר אין העצמית לגדולתו אבל שמו אותיות בבחי'
שיעור  לו אין בעולמו' גדולתו ההתפשטות בבחי' אבל
רבוי  בחי' הוא רוב פי' גודלו כרוב הללוהו וז"ש למטה
דילי' שיעור' לפום וחד חד לכל וזיוו אורו התחלקות
עד  כ"כ להתחלק הרבים וצמצומים גבורותיו הן והן
לפני  אבל וכידוע כו' ונשמות מלאכי' רבבות ריבוי
אני  וכמ"ש כלל והסתר צימצום שום אין ממש עצמותו
שאין  עד כנ"ל ומובדל קדוש שהוא מטע' שניתי לא ה'
כמאמר  כו' הבריאה לאחר הבריא' קודם בין הפרש
בלבד  א' במאמר שאמר פי' העולם והיה שאמר ברוך
א' מאמר והיינו הוא מאמר נמי בראשית כמארז"ל
והנה  וד"ל. במ"א וכמ"ש עשית בחכמה כול' כמ"ש
בהתפשטו' אלקי וזיו אור בבחי' הזאת ההתבוננות כל
בפסד"ז  האדם יתבונן כנ"ל שיעור אין עד בעולמו'
כו' מקום של שבחו אדם שיסדר כנ"ל לפניה ושתי'
הה"א  צורת כמו הנהר רחובות שנק' בינה בחי' והוא
איך  זאת השגה בחי' כך ורוחב לאורך שמתפשטת
שבא  רחובות נק' כנ"ל שיעור לאין מאין יש שמתהווה
התפעלו' מסתעף ומזה שבמוחו בהשגה ורוחב באורך
שבבחי' לבא בינה כי דוקא רצוא בבחי' אהבה
בבחי' אש ברשפי הצמאון יוליד בהשגה ההתבוננו'
בחי' אבל הויה דשם הה"א ענין והוא ושוב רצוא

בחי' שהוא מ"ה כח חכמה בחי' הוא השוב היו"ד
פי' לאחד שוב לבך רץ אם בס"י כמ"ש הרצוא שאחרי
ההתפעלות  מבחי' שלמעל' במציאות ביטול הוא שוב
שהרי  יש נק' האהבה התפעלות כי אש ברשפי האהבה
בחי' והוא אין נק' הביטול ובחי' שמתפעל מי יש
בושת  יראה עלאה יראה בחי' והיינו מ"ה כח חכמה
לבחי' הוא והביטול חכמה היא ה' יראת הן כמ"ש
המתלבש  ואור זיו מבחי' שלמעלה אא"ס עצמות
בחי' וזהו כלל בי' תפיס' מחשבה דלית כנ"ל בעולמות
ההשג' מן למעל' להיותו כו' פשפשת מה מ"ה כח
להיות  צריך בתפלה הנה ואמנם רחובות שנק' דבינ'
ושוב  דרצוא הללו מדרגות ב' בבחי' ההתכללות בחי'
חוזר  וכן הרצוא השוב ואחרי שוב הרצוא אחרי דהיינו

עי"ז  ונק' כא' ושוב רצוא כלולים שנמצא עד חלילה
את  בנח וכן כו' לפני התהלך באברהם כמ"ש מהלך
וכהנה  אבותי התהלכו אשר וכן כו' התהלך האלקים
וחוזר  לאחוריו וחוזר שהולך היינו התהלך ולשון רבות
וכמו  ושב שהולך ואנה אנה בבית המתהלך כמו והולך
הרצוא  בחי' כך וכידוע כו' היום לרוח בגן מתהלך
בחי' והוא לאחריה חוזר שוב ובחי' הולך נק' באהבה
תמיד  וכן רצוא בבחי' והולך חוזר ואח"כ כנ"ל הביטול
מטי  בחי' למעלה הנק' והוא כו' לפני מתהלך עי"ז ונק'
רצוא  שנק' חו"ב שהן י"ה בחי' וכ"ז וד"ל מטי ולא
י"ה  בחי' ושוב רצוא שנכללו התפלה ואחר כנ"ל ושוב
וא"ו  שנק' דתורה קול והוא וא"ו בחי' להיות צריך אזי
על  מורה הו' הנה כי וכידוע יעקב קול הקול כמ"ש
הוא  עצמה החכמה בחי' כי שבחכמה המדות ו' בחי'
בחי' אך בבינה וה"א בחכמה דיו"ד כידוע היו"ד
לפסול  או להכשיר כמו שבה במדות החכמה המשכת
הרי  משנה סדרי ו' ענין כללות שהן לטהר או לטמא
שבתור' הכללי' מהחכ' שנמשכו מדות ו' בחי' הוא
נמשך  הי' ומן יו"ד שראשו הוא"ו צורת כמו ממש וה"ז
ל"ב  שהן ינחלו חכמים כבוד מ"ש וזהו וד"ל. וא"ו
צר  שהוא הנתיב עד"מ כבוד בגימ' חכמה נתיבות
נק' משנה סידרי ו' כך לשדה מעיר יחיד להליכת
והוא  מדות ו' בחי' כלל דרך הן החכמה שבילי
מבחי' להמשיך דהיינו תחלה בתורה לברך משרז"ל
גילוי  נמשך ועי"ז אא"ס בה שמלובש אין בחי' החכמה
קמי  כלל שינוי אין שהרי למעלה כמו למטה אא"ס
דכולא  לפניו שוין וגשמיות ורוחניות כנ"ל עצמותו
גשמי' בענינים מדברת שהתורה הגם חשיבא כלא קמי'
ממשיך  כשהוא מ"מ וכיוצא ומעשרות תרומות כמו
כמו  בה אא"ס גילוי נמשך דחכמה היו"ד מבחי'
ושוב  רצוא בחי' אחרי ודוקא הנ"ל מטעם למעלה
בק"ש  שנא' וזהו התורה ללימוד שקדמה שבתפלה
לברך  יכול אינו דאל"כ בם ודברת ואח"כ ואהבת
דשם  אותיות ג' בחי' הוא כ"ז והנה וד"ל תחלה בתורה
הוא  הוי' דשם האחרונה ה"א וענין וי"ו ה"א י' הוי"ה
קבלת  ענין שהוא המלך מצות הנק' תתאה יראה בחי'
נאם  בדוד כמ"ש דוקא עול בבחי' שמים מלכות עול
ושבתם  ע"פ מארז"ל ע"ד עבד בחי' כו' על הוקם הגבר
שונה  דומה שאינו עבדו לא לאשר עבדו בין וראיתם
יותר  העבודה ענין שהוא פעמים לק"א פעמים ק' פרקו
ביטול  בחי' אלא זה שאין האנושית הטבע מכפי
בחירה  בלתי הנפש ויגיעת בעול וכפיה בהכרח עצמותו
נק' לא מאהבה העובד משא"כ עבד נק' ואז עצמית
שרש  הי' הזאת אחרונה ומדרגה היראה בס' כידוע עבד
דקדושה  למל' מרכבה בבחי' שהי' המלך דוד בחי'
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רנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

לפי  עינים יפה פי' רואי וטוב עינים יפה נק' וע"כ
כמ"ש  כלום מגרמי' דל"ל בעיניו השפלות בבחי' שהוא
נק' ע"כ למעלה מצפות עיניו ועני כו' אנכי ואביון עני
ע"כ  מלך שהי' גם הביטול בבחי' תמיד והי' עינים יפה
מ"ה  כח דחכמה ראיה בחי' הוא רואי פי' רואי טוב נק'
כי  ולהיות הנ"ל עילאה דיראה במציאות ביטול בחי'
הנק' וזהו וד"ל. רואי טוב נק' ע"כ בתחלתן סופן נעוץ
דהיינו  המל' בנין נפילת בחי' כי ירושלים בנין בחי'
כמו  ד"א עול ענין היינו הנופלת דוד סוכת מ"ש
האלקים  עשה זלע"ז את כי וכיוצא דגליות בשיעבוד
אך  כו' בקדושה שמים מלכות עול קבלת שיש וכמו
והוכן  כמ"ש דוד כסא להכין דהיינו ירושלים בנין
אותה  לכונן תתאה יראה בחי' הוא הענין כסא בחסד
חכמה  בחי' והוא הראשון חוצבה ממקור ושורש ביסוד
בעסק  דוקא והיינו כו' בית יבנה בחכמה כמ"ש עילאה
בוניך  אלא בניך א"ת בניך שלום ורב כמ"ש התורה
קול  בחי' והיינו כו' ש"ע בבנינו שעוסקין ת"ח אלו
שמחבר  שהקול ועד"מ יעקב קול הקול כמ"ש דתורה
דתורה  בקול כך בהתגלות בדיבור להביא המחשבה
ירושלים  ענין שהוא בדיבור החכמה אור מבחי' ממשיך
לימודי  בניך וכל וזהו וד"ל. כנודע המל' בחי' שלם ירא
יש  שאמר עשו בחי' הוא ורב כו' בניך שלום ורב ה'
כמ"ש  הריבוי שהוא הפירוד בבחי' להיותו רב לי
דפרודא  טורי הרבים רשות ונק' רבים לשון עשו נפשות
יחיד  לשון נפש נאמר דיעקב נפש ע' בחי' אבל כידוע
פי' וזהו כידוע היחיד רשות ונק' היחוד בבחי' להיותו
ויתיחד  יוכלל דעשו ופירוד ריבוי שמבחי' שלום ורב
בבחי' שהשלום שלום הנק' שהוא האלקי היחוד בבחי'
שנעשה  היחוד זה וכל כידוע הפכים ב' בין התחברות
וכמו  בעולם שלום שמרבים ת"ח ע"י הוא בנפרדי'
דכל  משום כו' ת"ח אלו בוניך אלא בניך א"ת שאמרו
ושוב  רצוא בבחי' התפל' ע"י בי"ה ה' למודי בניך
ג"כ  בזה נאמר דתורה קול שהוא בוי"ו ואח"כ כנ"ל
לי  שלום יעשה במעוזי יחזיק או כמ"ש השלום ענין
העסק  ע"י איך ולהבין כו'. מעלה של בפמליא שלום
מבחי' ולא שלום רב מבחי' נעשה דוקא התורה של
שנק' האהבה בחי' שהוא בניך א"ת שאמר כמו התפלה
עתיד  מארז"ל בהקדים יובן הענין דוקא בוניך אלא בן
והעי"ן  מיער חזיר יכרסמנה כתיב דהנה כו' לטהר חזיר
שרים  הע' יניקת ששורש ידוע להיות תלוי מיער בתיבת

עמים  גבולות יצב כמ"ש דקדושה נפש ע' מבחי' הוא
דקדושה  נפש מע' מקבלים ובהיותם דוקא ב"י למספר
עליהם  יאיר האלקי אור מרחוק כי להיות תלוי הע' אזי
כו' ה' גוים כל על רם כמ"ש עליהם ומתנשא ורם
בבחי' אח"כ נעשין האלקי שפע אור מקבלים וכאשר
עיר  אותיות יער כי יער שבתי' תלוי ע' וזהו כו' פירוד
וכמו  הלבנון יער ג"כ ונק' אלקינו עיר הנק' והוא
יש  ומשם המלאכים עולם והן כו' יערי אכלתי דכתיב
מקום  בריחוק מקבלים ואמנם ג"כ שרים לע' יניקה
כתיב  לעתיד הנה אך וד"ל. מיער חזיר יכרסמנה וז"ש
כתיב  לעתיד כי כו' ברורה שפה עמים אל אהפוך אז
ונגלה  וכתיב כו' הארץ מן אעביר הטומאה רוח ואת
מפני  צורים במערות ובאו כו' בשר כל וראו ה' כבוד
נוגה  דקליפות רע בחי' כל יתברר כי וכו' ה' פחד
שכל  עד כו' למתקא ומרירו לנהורא חשוכא ואתהפכא
מ"ש  עול כולם ויקבלו ויפולו יכרעו בשר בני
פי' וזה כו' לבדו ה' ונשגב וכו' יכרתון כרות והאלילים
בחי' כל שמתברר מפני ברורה שפה עמים אל אהפוך
למה  שארז"ל וזהו וכו' לטוב ויתהפך שרים דע' הרע
החזיר  כי כו' להיתרו לחזור שעתיד חזיר שמו נק'
לא  וגרה הוא פרסה מפריס כי למעלה הקליפות שורש
לחזור  ג"כ חזיר עתיד הרע בחי' כל וכשיבורר כו' יגר
עכשיו  קאי מיער חזיר יכרסמנה ומ"ש לטוב ולהתהפך
התורה  ע"י נעשה הבירור וכ"ז וד"ל לעתיד ולא דוקא
בין  להבדיל כמ"ש היינו תורה שנק' הטעם כי דוקא
הטמא  גם מכשרת שהיא הורא' ויש כו' לטהור הטמא

א  ענין והפסול ממש והיינו לטהור לטמא בהיפוך ו
ורב  וזהו וד"ל. כנ"ל לנהורא חשוכא להפוך הבירור
בבחי' שעושין מפני כו' שלום שמרבים בניך שלום
הבירורים  ע"י שלם הנק' יחוד בחי' שרים דע' פירוד
ליטהר  חזיר גם דעתיד מארז"ל ע"ד שבתורה שבחכמה
כו' ברורה שפה עמים אל אהפוך אז דכתיב משום
כי  פי' ה' לימודי בניך וכל הפסוק המשך וזהו וד"ל.
ביה  כי כמ"ש י"ה אותיות דוקא הוא הוי"ה שם עיקר
ונק' מי"ה המקבלים המה בניך אך עולמים צור ה'
ה"א  בוא"ו והיינו בעולם שלום לעשות כדי ה' לימודי
שהוא  כו' יעקב קול הקול כמ"ש דתורה קול שהוא
וזהו  בחכמה בירורים לברר לנמוך מגבוה המשכה בחי'
הא  כי בניך שלום ורב ה' לימודי בניך וכל אחר  שאמר

וד"ל: כנ"ל תליא בהא
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c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ אין קיים שבהמ"ק בזמן כאן הגמ' של התירוץ
מתמעטין  קיים בהמ"ק שאין בזמן וכאן מספר,
הי' שבהמ"ק בזמן כי הוא והענין מעלה. של  פמליא
והיינו  ככתבו, הוי' שם נקרא הי' בבהמ"ק קיים
וכידוע  גבול בלי הוי' שם בחי' מאיר הי' שבבהמ"ק
לשם  כלי בהמ"ק והי' המדה) מן אינו הארון (מקום
קיים  בהמ"ק כשאין אבל מספר, אין וזהו ממש, הוי'
והיינו  בכינויו במדינה הי' בהמ"ק בזמן כמו היינו
שאין  בזמן כך צבאות ואדני שדי בשם בהלבשה
וזהו  כינויו ע"י זה באופן בכ"מ הי' קיים בהמ"ק

גבול. בבחי' מעלה של פמלי' מתמעטין
Â‰ÊÂ יש כך בקליפה יצי"מ שיש כמו כי יצי"מ ענין

בכל  וגבולים מצרים שזהו דקדושה יצי"מ
הוי' אני בי"ע, עולמות ג' מצרים נק' זהו ההשתלשלות
הוא  וגבולי' המצרים כי מצרים, מארץ הוצאתיך אשר
כשמתגלה  אבל הוי' שם על המסתירי' ואדני שדי משם
והי' גבול, בלי בחי' מאיר הוא אז יצי"מ אזי הוי' שם
אדם  חייב יום בכל וכמו"כ יצי"מ, מישראל א' בכל
התפילה  ע"י וזהו ממצרים, יצא הוא כאילו לראות

איך  התבוננות וע"י למעלה מלמטה העלאה שהוא
ערוך  אין וכמ"ש ומספר גבול ובלי א"ס בחי' שהוא
ומספר, ערך לה יש אוקינוס בים טיפה אפי' כי אליו,
לשער  שאפשר היינו בים, טיפין כמה לשער אפשר כי
גדול  בכוס לשער אפשר ואח"כ קטן בכוס טיפין כמה
ערך  נק' בים טיפה שאפי' נמצא בים, לשער אפשר וכך
אליו  ערוך אין ית' עצמותו לגבי העולמות אבל ומספר
בגדר  שאינו המספר מן למעלה לגבי מספר כמו כלל
הן  שאיך חשיבי', כלא קמי' כולא וזהו כלל, מספר
אליו  ערוך אין כי הפי' אך בע"ג, עולמות יש הרי כלא
וממש  כלל בגדר שאינו מחמת חשיבי כלא והן כלל
אזי  היטב הדק בזה וכשמתבונן עצמותו, קמי' בטלי'
ירצה  לא ואפי' גשמי' תאוות מכל מושלל יהי'

שכולא  מחמת כלל עליונים רק בעולמות כלא, קמי'
שזהו  ובארץ בשמים לי מי (וזהו אא"ס בעצמות ירצה
והרצון  החפץ רק חפצתי, לא ועמך התחתון, וג"ע ג"ע
חפץ  שאינו יצי"מ ענין וזהו ית') לעצמותו הוא
בעצמותו  רק העולמות שהן וגבולי' מצרים במצרים

ית'.
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a"lxz - l`eny zxez

נת'‰Â‰ד) אלומי' מאלמי' אנחנו והנה ד"ה בתו"א
בעני  בד"ה שיש וע' בחי', ב' ההשתחוואה ן

הן  דשמו"ע וההשתחוואות שהכריעות מל' לבוש יביאו
ונמשך  עילאה חכ' בחי' המשכת שהוא הראש כריעות
עד  דצלותא ברכאן ח"י חוליות ח"י השדרה חוט דרך
המשכת  שלום ושים במודי' ירכין בבחי' שנמשך
בחי' ב' פי' הנ"ל מאלמי' ובד"ה בח"ת, מח"ע השפע
ע"ד  ומשתחווה שבטל ביטול בחי' הא' בהשתחוואה,
הב' מתבטלי', שהם משתחוים לך השמים וצבא
הא  ובאמת למטה, וממשיכו ראשו שמרכין ההמשכה
וז"ע  ההמשכה, גורם הביטול שע"י תלי' בהא
גרמו  הביטול שע"י והיינו לאלומתי ותשתחוין
יסוד  בחי' יוסף בבחי' ומכח"ב מהדעת השפע להמשיך

דברכאן, אפיקו דא לע"ו המבורך ה' ברוך וזהו כו',
ענין  יובן ועד"ז מהכתר. נמשכי' חדשים ונה"י
זה  וביטול ההשתחוואה שע"י בבהמק"ד ההשתחוואה
עליון  יחוד וז"ע ח"ע, מבחי' מלמעלה ההמשכה גרמו
שאנו  וזהו בכנס"י התורה אור המשכת בתוכם דושכנתי
שאין  שע"י כו' ולהשתחוות כו' יכולי' אנו ואין אומרים
והשפע  האור נמשך לא ממילא והביטול ההשתחוואה
נ"ע  מהמגיד ובאו"ת ויבש. יחרב ונהר וז"ע מלמעלה,
הכל  ולא בקימה הכל לא מארז"ל בענין אגדות ברמזי
ג"כ  פי' בהשתחוואה שרים בקימה מלך בהשתחוואה
במ"מ  וכן מלמעלמ"ט, המשכה הוא דהשתחוואה
כדי  בי' נגדין ספירן כולהי לאלומתי ותשתחוין בענין
שהם  כוכבי' עשר אחד בענין פי' וכן בכנס"י, לאשפעה
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רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

משתחווין  והם ליסוד מהמיוחד חוץ אלכסון גבולי י"ב
ר"ת  קודש בהדרת להוי' השתחוו וז"ע בי', נגדין פי' לי
כל  לה' הריעו אומרי' ובחול בשבת, זה ואומרי' קבלה

בחי' שני בה יש ההשתחוואה כי הלכה, ר"ת הארץ
ההמשכה  בא הביטול שע"י בשבת מאיר וזה כנ"ל

כנ"ל.
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מעליה: דרגות בד' היא המלכות  נעיצת הפרק : תוכן

מלכות. כתר ובחינת אנפין  זעיר בינה , כתר,
בספירת כיצד לבאר, נ"ע הרבי  ממשיך זה בפרק
ההשתלשלות סדר של הדרגות כל את  יש  המלכות

לעיל. שהתבארו
,ïôåñá ïúìçú õåòð åäæåכוח נעיצת  שזו לעיל שהוסבר 

("תחילתן") ממש  הבורא בעצמות רק הקיים התהוות
("בסופן "). המלכות בספירת

íéîåã÷ä ìëì ïåîã÷ óåñ ïéà úðéçá àåä äìçú ùåøéô
) äìëú åì ïéàå äìçú åì ïéàù.ממש העצמות - סוף),
äìçú åúåà ïéàøå÷ åðàù äîå,"תחילתן "נעוץ בלשון

ממש העצמות שהרי מושלמת, הגדרה זו  אין  שלכאורה
תחלה", לו בïéà"אין äìçúהפירוש  úðéçáá àåäù äæ

,'åë ååäúðù íéøáãäå íéåìéâäì úéùàøåלא הוא כלומר ,
הגילויים לכל ושייכות  המשכיות לו שיש  מלשון תחילה

בכוחו, שמתהווים והדברים  ממנו ìòשנמשכים íà éë
¯ ìëä úìçú àåäù íù,ממנו שורשם הגילויים  שכל

אליהם. ושייכות  ערך לו שיש  בזה הפירוש  אין  אך 
äðåùàøä äáéñ àø÷ðù åîëå) ממנו, מגיע àìåשהכל

¯ 'åë ááåñîå äáéñ äðéçáá åäæùשהוא כשאומרים
ומסובב', 'סיבה של לענין  הכוונה אין  ראשונה" "סיבה
המסובב בין וקירוב קשר יש  ומסובב' ב'סיבה  כי 
ממנו  מגיע שהכל אף - ממש  העצמות ואילו לסיבתו,
קירוב של באופן זה אין - להכל הראשונה הסיבה והוא
לכל כלל ערך וללא ריחוק של באופן אלא בו  והשגה

ממנו ), שנמשך מה
í"áîøä áúëù åîëå20ìë åàöîð åàöîä úúéîàîã

'åë íéàöîðä.ממנו ומגיעים אותו צריכים שכולם היינו,
¯ äìçúä úöéòð úðååëå- העצמות óåñáכוונת  àåä

úåëìî úðéçááã à÷åãהספירות כל סוף à÷åãשהיא
,'åë úåîöòä çë ùé

àåä êåøá óåñ ïéà úåîöòá úùøùåî úåëìîä úðéçáã
בעצמות, רק הקיים ההתהוות כוח את לה יש åäæùולכן

ïéðò הלשון את 'ישתבח' בברכת ãéçé,שאומרים êìî
ל היא äøå÷îáשהכוונה äìåìëù åîë úåëìîä úðéçá

äùøùåבעצמות.'åë ãéçé úðéçá
ïéðò àåäåאת תשובה ימי  בעשרת בתפילות שאומרים

ùåã÷äהלשון  êìîäהוא המלכות בחינת  ששורש  כיון 
ממש , åë',בעצמות íöòá ìãáåîå ùåã÷ù
íéøîåà äæ ìòå:השחר בתפילת øùàבפיוט íìåò ïåãà

àøáð øåöé ìë íøèá êìîהוא המלכות ששורש והיינו ,
נבראים, של מציאות שיש לפני  עוד ממש, בעצמות

'åë íòì êéøö ïéàù íò àìá êìî åðééäãשהוא כפי ולא
תלויה שמלכותו  המלוכה, של יותר הנמוכה בדרגה
שאינה בעצמות, מושרשת שהמלכות בדרגה אלא בעם,

(ולהיפך, לעם, ¯צריכה åéìà íéëéøö ìëäùכל
הבורא, את צריכים ¯הנבראים àåäå- êéøöהבורא åðéà

åîöò ãöîù éîöò úåàùðúä úðéçáá àåäå ,('åë íäì
.'åë כמו לא העם. הנבראים , את  צריך אינו  שכלל

וכהלשון  עם על דוקא שהיא  המלכות מידת 21התפשטות 

עם"." בלא מלך אין 
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ה'תש"ה] [מר־חשון

"ÈÏ ‰˙È‰ כל אלי באמור ולילה יומם לחם דמעתי
אלקיך" איה .1היום

אומרים  רחמנאֿליצלן, ישראל, בני של צרה בכל
אלקיכם? היכן הגוים:

עליהם  הכופרים, היהודים האפיקורסים לעומתם,
רז"ל  גדולים 2אומרים אפיקורסים שהם טפי", "דפקר

ובפרט  העולם, אומות של מהאפיקורסים יותר עוד
להם  קוראים שחז"ל המאמינים, העולם לאומות ביחס

העולם" אומות שואלים 3"חסידי שהם בלבד זו לא ,
הם  אלא אלקיך", "איה ישראל דת שומרי היהודים את

הדתיים. מהיהודים לועגים
עם  את בהם מעניש יתברך שה' הגדולות הצרות

תשובה, יעשו שהם כדי הן יתברך, ה' ירחם ישראל,
נביאים  בתורה, הפסוקים מאות כל שאומרים כמו –
בכל  רחמנאֿליצלן, היהודים, צרות שכל וכתובים,
ישראל  שבני כדי האלקית האזהרה עונש הן הדורות,
ה' תשובה עשו ישראל בני וכאשר תשובה, יעשו

– ישועה להם שלח יתברך
האזהרה  עונש את מנצלים ובתורתו בה' הכופרים אבל
הם  ומצוות. לתורה לועגים הם הפוכה; בצורה האלקי

היהודים. ומבוכת הרוח שפלות את מנצלים
התורה  מדרך יהודים מדיחים הם שבלעגם בלבד זו לא
לכופרים  ישראל בני את עושים הם אלא והמצוות,

הגאולה. על לישראל האלקיות בהבטחות
האפיקורסיות  בדרכים ישראל בני את מובילים הם
צריכים  ישראל שבני כך והכוזבות, הבזויות הישנות,
הגדולות  המעצמות בחיק ועזרתם הגנתם את לחפש

ומצרים. אשור
קורח  בני הנביאים מקוננים כך דמעתי 1על לי "היתה

אלקיך". איה היום כל אלי באמור ולילה יומם לחם
שמלבד  כך על ולילה, יומם כלחם אצלי הן דמעותיי
המרה, בגלות סובל ישראל שעם האיום הגופני הסבל

העולם, מאומות רוחניים יסורים גם ישראל עם סובל
שונאיכם" מ"אחיכם יותר בה'4ועוד הכופרים ,

ודתם. דעתם על ישראל עם את המעבירים ובתורתו,
בתחילה  חלק לקחו ואביאסף, ואלקנה אסיר קורח, בני
ומשה, אהרן נגד אביהם קורח של למחלוקת בהכנות

ממנה  ונסוגו התחרטו הם עצמה המחלוקת בעת .5אבל
גם  ועדתו, קורח את לבלוע נפתחה האדמה כאשר
'פי  תוך אל נפלו קורח, בני ואביאסף, אלקנה אסיר,

הארץ'.
הארץ' ב'פי המקום נותר תשובה, עשו שהם מכיון אך
אמרו  הם שם ועדתו, כקורח בעפר כוסו לא והם פתוח,

מזמורים. חיברו ושם שירה
הקודש  רוח עליהם שרתה הארץ', מ'פי יצאו כאשר
והתקופה  המקדש בית חורבן זמן על נבואה אמרו והם

בגלות. יהיו ישראל בני כאשר המרה
שהנביאים  הגלות, תקופת ממזמורי אחד הוא זה מזמור

הגל  תקופת על מקוננים קורח שמלבד בני המרה, ות
יותר  עוד גדול הגלות, ויסורי הגדולות הגופניות הצרות
בה' שהכופרים ומצוות, לתורה והביזוי הקרירות רגש

ישראל. לעם גרמו ובתורתו
שכתוב  מבקש 6כמו עמלק בדרך". קרך "אשר בעמלק

כך  והמצוות, התורה בדרך ישראל עם את לקרר
ולעשותם, ישראל בני אמונת את לקרר הם מבקשים
בכך  ובתורתו, בה' לכופרים היוֿלאֿתהיה, חסֿושלום
הגוים  "ככל אשר הכוזבות דיעותיהם מפרסמים שהם

ישראל" מהתורה 7בית – לטהרה טומאה בין – היפך ,
אומר  יתברך שה' מכל 8הקדושה, סגולה לי "והייתם

העמים" מכל אתכם ו"ואבדיל משה 9העמים" ואשר ,
האוהב  עליוֿהשלום, האמיתי 10רבינו ישראל ומנהיג

אשר  העם מכל ועמך אני "ונפלינו יתברך, מה' מבקש
האדמה" פני .11על

התורה. דעת את מחלישים הכופרים

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

ד.1) מב, תהלים
ע"ב.2) לה, סנהדרין
מלכים 3) הלכות ה. הלכה ג, פרק תשובה הלכות רמב"ם,

יא. הלכה ח, פרק
ה.4) סו, ישעיהו
א.5) מב, תהלים רש"י ע"א. קיא, סנהדרין

יח.6) כה, תצא
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ע"א.10) סה, מנחות
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מה  אלקית שליחות יש ישראל לבני דבר, של לאמיתו
במדרש  שכתוב כמו בעולם, הפסוק 12לפעול על

"ב' – "בראשית" וגו'", אלקים ברא "בראשית
נקראים  וישראל "ראשית" נקראת התורה – ראשית"
עלֿידי  העולם את לעדן ישראל בני שעל "ראשית",
בעולם  ישראל לבני זקוקים כך ולשם התורה, דיני קיום

הארצי. הזה
הידוע  למדן 13כמעשה הזקן, רבנו מחסידי אחד אודות ,

ביד  צדקה ונתן עשיר יהודי היה ימיו שכל וחסיד, גדול
להחזיק  מעונינים היו הכל עשיר שהיה וכיוון רחבה,
בעד  עיסקא, בהיתר אצלו, חסכונותיהם כספי את

ביותר. נמוכים אחוזים
נזקים  סבל הוא פתאום. השתנה מצבו מסויים, בזמן

אחרים. כספי וגם כספו, את ואיבד גדולים
על  מאוד בכה לליאזנא, הזקן לרבנו הגיע הוא כאשר
לשלם  צריך שהוא לרבי ואמר המר, הכלכלי מצבו

צריך  הוא הילדים, את לחתן צריך הוא חובות,
הילדים  את גם להחזיק צריך והוא להוצאותיו

נישאו. שכבר המבוגרים
ז  וכעבור לדביקות נכנס אתה הרבי לחסיד: אמר מןֿמה

לך  זקוקים מה לשם אבל צריך, שאתה מה כל אומר
כלל. אומר אינך

מוכרחים  הם אלקית. שליחות יש ישראל לעם כלומר:
ומצוות. תורה עלֿידי העולם את לעדן

.¯ÂˆÈ˜ עם הגופניים, הגלות יסורי מלבד כי מבאר
בכלל  העולם שאומות רוחניים, מיסורים סובל ישראל
להבטחות  לועגים בה' הכופרים היהודים מזה ויותר
עם  את מובילים הכופרים לגאולה. לישראל האלקיות
קדושת  את ומחלישים הישנות הכפירה בדרכי ישראל
ההשפעה  על מקוננים הנביאים והמצוות. התורה
את  שוכחים שהם ישראל עם על הכופרים של המזיקה

שליחותם.

ב.

ÌÈ˘¯ÙÓ מבארים לי 14רבים "היתה הפסוק את
איה  היום כל אלי באמור ולילה יומם לחם דמעתי

הירוד 1אלקיך" הרוחני המצב על מקוננים שהנביאים ,
מקוננים  ישראל בני מה על ומדגישים ישראל, בני של

בוכים. אינם מה ועל ובוכים
כמה  – הגלות בזמן ישראל בני על מתאוננים הנביאים
בוכים  ישראל שבני הירוד, הרוחני מצבם על לרחם יש
שבאמת  מה ועל לבכות, צריך שלא מה על ומקוננים

בוכים. אין ולבכות, לקונן יש
על  לכופרים שיש המזיקה ההשפעה בגלל הוא זה כל

ומצוות. לתורה אותם המקררים ישראל,
הגלות  יהודי איך הפסוק, את מסבירים המפרשים

לומר: צריכים הרע, הרוחני למצבם בהתאם הקרים,
דמעות, אצלי נוצרות ממה – לחם" דמעתי לי "היתה
ולילה". יומם "לחם – ומקונן? בוכה אני מה על
על  ואילו הגשמיים, הצרכים על רק הן הדמעות
מדברים  כאשר – אלקיך" איה היום כל אלי ה"באמור
"איה  ממני ותובעים ומוסר תורה דברי היום כל אלי
התורה  בלימוד שלי האלקית העבודה היכן – אלקיך"
שלי  העםֿהארצות על לי ומצביעים המצוות, וקיום
קרירותי  ועל המצוות בקיום חלישותי ועל בתורה

בוכה. אינני אזי – ומצוות לתורה
להיפך: להיות צריך דבר, של לאמיתו

כלי  לעשות צריך לדאוג. צריך לא הגשמיים לענינים
ש  כמו ה', אשר 15כתוב לברכת בכל אלקיך ה' "וברכך

ה"נותן  הוא ברוךֿהוא, שהוא, יתברך וה' תעשה",
ברכה  בשפע הפרנסה כלי את ימלא בשר", לכל לחם

והצלחה.
טהור  כלי יהיה הפרנסה שכלי להשתדל האדם על
וללא  דעת גניבת ללא שבת, שמירת עם תורה, עלֿפי
שפע  נותן יתברך ה' טהור הוא הכלי וכאשר ערמומיות,

ברכה.
להיות  שצריך כפי אינם הרוחניים הענינים כאשר אבל
קביעות  חסרה בציבור, תפילה שחסרה התורה, עלֿפי
יש  עבירות, בעניני כשנכשלים ובפרט לתורה עתים
גורמים  והאבל והצער כך, על ולבכות מאוד להצטער

באמת. תשובה שיעשו לכך
 ֿ מלכות עול פריקת על להיות צריך הבכיה ענין עיקר
החטאים  לכל השורש היא שפריקתֿעול שמים,

והעבירות.
 ֿ רחמנא מעצמו, שמסיר הוא, פריקתֿעול של ענינה
ונעשים  והמצוות, התורה של היהודי העול את ליצלן,
ללא  הלב לתשוקות שמתמסרים כך מהכל, חופשיים

שמים. ויראת שכל של מעצור וללא גבול כל
מיד, ממלא הוא התאוות כל ואת חושק שהלב מה כל

אלקים" ל"פחד לב לשים מוראֿשמים.16מבלי שהוא ,
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א.12) א, בראשית רש"י י. פרשה בראשית, תנחומא
וש"נ.13) המו"ל, ובהערות ,126 ע' תש"ז השיחות ספר
(14.149 ע' א, חלק שיחות לקוטי

יח.15) טו, ראה
ב.16) לו, תהלים
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שהוא  התאוות שעניני ובשכלו בליבו עולה לא כלל
פוגם  הוא ושבכך יתברך, ה' רצון נגד הם לעשות עומד
מעצמו  השליך הוא כי – אותה ומשחית נשמתו את

מלכותֿשמים. עול רחמנאֿליצלן, לגמרי,
הוא  שליבו זה אצל מאשר יותר גרועה פריקתֿעול
קיים  זה רוב שעלֿפי שמים, מורא חש שאינו  כאבן
בגלל  לב ורוחב התנשאות להם שיש אלה אצל
והכבוד  מהילדים הנחת בפרנסה, והצלחתם עשירותם
שינוי  חל וכאשר זמני, דבר אלא זה שאין – שלהם
מהילדים  הנחת ואת העשירות את מאבד שהוא במצבו,
שיעשה  עליו משפיע וזה מתרכך ליבו אזי וכדומה,

ומצוות. תורה של ליהודי ויהיה תשובה
 ֿ מלכות עול רחמנאֿליצלן, מעצמו, שהשליך מי אבל
אינו  אז גם ממצבו, יורד נעשה הוא כאשר גם שמים,

בעלֿתשובה. נעשה
אזי  הגוף, ביסורי רגיל בלתי מקרה לו קורה כאשר רק
ועושה  זאת עשתה ה' יד כי מכיר הפורקֿעול גם

תשובה.
פריקתֿעול  של ענין בעצמו למצוא יכול אחד כל

מלכותֿשמים  קבלתֿעול העדר באמת, כי בדקות,
להוריד  ויש פריקתֿעול, של תחילתה כבר הוא בתוקף
כפי  ה', בעבודת ישועה מביא וזה דמעות. כך על

מפרש  הזקן :17שרבנו
– ל מגיעים מרירות עלֿידי – דמעתי" לי "היתה

תורה, של – "לחם"
ערבית  אחד פרק שחרית, אחד פרק – ולילה" ,18"יומם

יודעים  ואז – אלקיך" איֿה היום כל אלי "באמור
שאי"ה  –19ומכירים בינה ה' חכמה, י' כתר, א' –

ומזוני. חיי בני, נותן ברוךֿהוא, שהוא, "אלקיך",
.¯ÂˆÈ˜ הפסוק את מסבירים המפרשים רוב איך מבאר

שצערם  בגלות, ישראל בני של הירוד הרוחני המצב על
ברוחניות  החסר ועל הגשמיים הצרכים על הוא ובכיים
גשמיים  לצרכים להיפך. להיות צריך באמת בוכים. לא
יתברך  וה' וכו' שבת שמירת עם טהור כלי לעשות יש
לבכות. יש ברוחניות החסר על אבל ברכה, שפע נותן
מרירות  עלֿידי החטאים. כל מקור היא פריקותֿעול

תורה. של ללחם זוכים

mgl izrnc il dzid
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ע"ב.17) ל, בהעלותך תורה, לקוטי
ע"ב.18) צט מנחות

במדבר 19) ספר סוף תורה, בלקוטי שצוינו במקומות ראה
אדמו"ר]. כ"ק [הערת בהוספה

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

לבן ‡. זקן שמפני שאמר, מהרביים אחד היה
הפסוק  את מפרש והיה מתפעל, זקן,1הוא פני והדרת

יותר. יפה כלומר "הדור", נעשים זקן" "פני שמראיית
על־דרך  בשערות, שישנה מהאלקות היא ההתפעלות

קדושה. ישנה שבהן נזיר שערות
רז"ל  מאמר בוכין,2ידוע והללו בוכין הללו

כחוט  להם נדמה רשעים כהר, להם נדמה צדיקים
ריבוי  נראים ה' בעבודת העבודה בתחילת השערה.
והם  קשה, כדבר שבמצוות הדברים ופרטי המצוות
או  מצוות־עשה או אלא בסתם, שלא דברים הרי

לא־תעשה. מצוות
כשם  משערה. להתחיל צריכים דבר של לאמיתו
לדבר  להסיתו האדם אל באה איננה הבהמית שהנפש
איש  לאף שייך אינו כזה דבר שהרי המוחלט, האסור

התלויים  בדברים אליו באה היא אלא מישראל,
משערה. להתחיל יש ה' בעבודת גם כך בשערה,

לליובאוויטש ·. הראשונה בפעם בא תרנ"ו בשנת
זלמנוב  פייוול ר' התיסדות 3החסיד לפני עוד זה היה ,

בליובאוויטש, הסדר היה אז תמימים. תומכי ישיבת
לומדים  היו שבחורף החסידיות, הערים בכל כמו
היה  וכך תורה", "לקוטי  ובקיץ אור" "תורה ברבים
שעצם  שגור, פתגם היה בליובאוויטש. גם הסדר
את  בחשבון לקחת בלי גם בליובאוויטש, ההימצאות
 בלבד הקרקע על הדריכה אלא והתפלה, הלימוד
חב"ד  חג"ת. של ענין שזה אלא ענין. משום בה יש

בפועל. עבודה תובעת
"הנותן  של בענין היא חג"ת של ההתבוננות 
ב"שמע  היא חב"ד של וההתבוננות בינה", לשכוי
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לב.1) יט, ויקרא
א.2) נב, סוכה
בליובאוויטש 3) היה מוהילוב. מחוז בקלימאוויץ, ה'תרל"ט נולד

הנאצים, ידי על נספה תש"ב בשנת בורשה. תר"סֿתש"ב תרנ"וֿתר"ס.
הי"ד.
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היו: הקהל לפני הלומדים שם". ו"ברוך ישראל"
יעקב  ור' דוד ר' המ"ץ הענדל, חנוך ר' רשב"ץ, החסיד
קטנה  התוועדות מתוועדים. היו חמישי ביום קאפל.
כל  נמשכה גדולה והתוועדות שעות חמש נמשכה

הלילה.
ברבים,‚. כזה לימוד אחרי אבי, אל כשנכנסתי

אב  המאמר שאלני שלמדנו עניתי למדנו, מה י
את  וזרעתי של בענין המשפטים, ואלה אור" ב"תורה

בהמה  וזרע אדם זרע ישראל שתי 4בני שהם ,
וההפרש  בהמה. וזרע אדם זרע בנשמה, מדריגות
והכוונה  דעת, אין ובהמה דעת לו יש שאדם מה הוא

ידע  והאדם כמו הרגשה, היא .5בדעת
ובהמה  אדם על־דרך־משל אבי, אז לי הסביר
גם  הרי בהמה מסויים, דבר על שניהם המסתכלים
מה  מבין אדם הוא, ההפרש רואה, והיא עינים לה
רואה. שהיא מה מבינה איננה ובהמה רואה שהוא
רואה  שהיא מה מבינה הבהמה שגם לפעמים יש

מרגישה. היא אין אבל
כאלה  ישנם כי בהמה, בלשון להשתמש קשה 
חסידים, יודעים הרי באמת, אך להם. יחרה שזה
מפורש  פסוק והרי הנשמות, במדריגות היא שהכוונה
כל  שכמעט בהגה"ה אור" ה"תורה וכלשון הוא,

. בהמה מזרע הן בדורותינו הנשמות
צריכה  בהמה שאפילו כזה הוא הנוכחי הזמן
לא  ומכל־מקום עלינו, הרי מתכוונים להרגיש,
בתוך  במכתש האויל את תכתוש אם מרגישים.

אולתו  מעליו תסור לא בעלי כל 6הריפות הנה האויל .
הכוונה  שאין חושב הוא במכתשת, פולים שישנם זמן
ולאויל  סובל, הרי האנושי המין כל לפולים. אלא אליו
ישראל  אם זה, הרי אך עליו. מתכוונים שלא נדמה

נגאלים  מיד תשובה הגמרא 7עושים מעמיד 8. אומרת
זה  והרי תשובה, שעושים עד כהמן קשה מלך עליהם
תשובה. לעשות הרי וצריכים מהמן, יותר קשה עוד
ולומר  יהודי אל לגשת צריכים היו ישראל אהבת מצד
אך  תשובה. לעשות צריכים הרי תרחם, געוואלד לו:
דבר. שום עושים לא ובפועל מתפעל אינו האויל
מגידי  בתים, בעלי רבנים, פרטי, באופן לדבר קשה
עושים  לא הרי הישיבות, תלמידי שוחטים, שיעור,
וכדומה, בכבוד טפשיים, בדברים שקועים דבר, שום
וצריכים  שריפה, בוערת הרי בצפצפות, משחקים
כלל, זאת מרגישים לא ולמעשה שאפשר, מה להציל

בוער. עצמו הוא ילדיו, בוער, שלו הבית הרי
השגיחו „. לא נבואתו כשהשמיע הנביא ירמיה

שמעבר  אחינו בדד". ישבה "איכה כשכתב גם בה,
טובים  אנחנו האם דם־צרות, של בים טובעים לים

הצל  אם ב"ה מהם? אנו נמצאים מה? אז עצמנו, את נו
האם  אך כן, שיהיה יעזור והשי"ת שקטה, במדינה
צדיקים, הנה שם שהם לי, ברור מהם? טובים אנו
כעת  הם  וכדומה תפילין הניחו שלא אלה גם
שהם  להיות הרי יכול אדרבה גמורים, צדיקים
הרעה  ש"בשלך להיות יכול הרי עבורנו, שם סובלים

.9הזאת"
אך  צדקה, נותנים אכן, אותם? מרגישים איך
את  וקוראים שקטה, ברוח שאוכלים אחרי כיצד,
וכעבור  ש'יק ורושמים לכיס היד את מכניסים העתון,
בשעה  מספיק. זה אין הכל. על שוכחים רגעים כמה
לחשוב  צריכים להיבלע, צריך האוכל אין שאוכלים
לים, שמעבר יהודים באותם נעשה מה מעשה, בשעת
לקחת  וצריכים לחם, חתיכת שם להם יש האם
לעזור  יכולים בעיקר אך להם. ולשלוח לחם חתיכת
פרק  בציבור, תפלה ובתפלה, בתורה בתשובה, להם
מתהלכים  ישראל. אהבת הוא זה שגם משניות,
בציבור, תפלה לי מה בכיסם, ועתון קשישים יהודים
כאן  היותם שנות חמשים במשך  משניות, פרק
ראקשיק, מויטבסק, באים הם כך, על לגמרי שכחו
"מעבר  ללמוד צריכים היו הרי הם מקומות, ומשאר
ומצד  שנה, ועשרים מאה ללאחרי להתכונן יבוק",

אותם. לעורר צריכים ישראל אהבת
כ"ק ‰. והוד רז"א הדוד היו תרס"ח בשנת

אז  שאל הבראה). (מקום ב'דאטשע' הרה"ק אאמו"ר
ההתבוננות  שענין ההכרח מהו אבי, את רז"א הדוד
ענין  מספיק לא מדוע דוקא, התפלה בשעת יהיה
התשובה  אחר. בזמן או התפלה לפני ההתבוננות
להיות  יכול זה בלעדי שכן מוכרח, אכן שהענין היתה,
שייך  זה אין אך טובה, בהשגה היטב ענין שיבין
את  בזה והסביר חטא. להיות יכול ומזה לפועל,

יתבוששו.10הפסוק  ולא ערומים שניהם ויהיו
ר"ל  ערומים, שניהם ויהיו ערום, מלשון ערומים
אשר  ר"ל ואשתו, אדם היינו שניהם, משכילים,
יתבוששו, ולא אבל המוח, בכלי גם מובן השכל
וזה  בפועל, למדות שייך שאינו שש, בא בושש, מלשון
ישנה  הדעת עץ שבענין הדעת, עץ לחטא סיבה
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כו.4) לא, ירמיה ראה
י.5) ד, בראשית
כב.6) כז, משלי
ב.7) צז, סנהדרין וראה ג. ב, שהש"ר

ב.8) צז, סנהדרין
ז.9) א, יונה ראה

כה.10) ב, בראשית
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היתה,11מחלוקת  תאנה אומר חטה חד אומר וחד
כלומר  תואנה, מלשון תאנה הוא, הפירוש היתה.
הוא  אז בפועל, מדות לידי באה אינה כשההשכלה
זולתו, על חסרונות ומבקש עצמו את רק מרגיש
הוא  אין עצמו ואודות מציאות, יש, שקרן, הוא הזולת
הדבר  ומבין משכיל על הכוונה חטה, כלל. חושב

ההשכלה  בנקודת הן המוח, בכלי בהשגה גם בטוב
שום  לכך אין  לאכילה אבל התמצית, בנקודת והן

שייכות.
שאומרים, מה שומעים אדמו"ר:) כ"ק (וסיים
אותם, ורושמים הדברים על חוזרים היטב, מאזינים

מגיע. זה אין בפועל לעבודה יתבוששו, ולא  אך
dcerqa ,mihtyn t"y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ח.11) טו, רבה בראשית

•
ycew zexb`

תר"ץ  אייר, כ"ה ב"ה,

יארק  ניו

על  משכיל והנעלה, הנכבד ידידי כבוד

שי' מוהרחמ"א אי"א טוב, דבר

וברכה! שלום

לחדש  מכ"ה הפרטי במכתבו לי הסב גדולה שמחה

בכמה  אשר הועד, מתועלת בכללות מודיע שבו ניסן,

ת"ל  עתה הנה דא"ח שם למדו שלא רב זמן שזה בתמד"ר

דא"ח  שעורי אשר וכמעט בהמד"ר, עוד נוסף כן לומדים,

חסידים. של המדרש בתי בכל קיימים

כי  אליו ואתחנן השי"ת, את אברך עמוק ולב ומקרב

טהורה, באמונה והעוסקים הלומדים השומעים לב יחזק

חיים  שפעת שי' ישראל כלל בתוך השי"ת להם וישפיע

בגו"ר. מרובה והצלחה ברכה

תועלת  מביאה התועדות כל אשר הוא מפורסם דבר

זה  אחת, שעה יחד יושבים שי' המשפיעים וכאשר רב,

ולבא  הדבר, לב שהוא הענין, בכללות רב חיות מביא ֵעצמו

שייפין. לכל פליג

בסוד, לו אומר והנני ברבים, לדבר הדבר לי כבד

ויקר  לי החביב ידידנו עם זה בנדון לדבר לו ומתיר

צריכים  היו הצעירים הדבר, וזה ויטנברג, שי' מוהרש"י

שי' הרבנים אשר הלזו, והעבודה התנועה בראש לעמוד

בבהמד"ר  עבודה להם ימצאו הט' במחנם כעת הנמצאים

העובדים  יהיו שהצעירים היינו זה, עבור שכר ויקבלו

גם  ולפנות גלי, בריש בזה ולדבר האמצעים בהשגת

אין  כאלו בשעה כי לאמר החפשים, גם או יראים להבלתי

יהודה  ממעי אשר ישראל איש כל חובת והיא מפלגות, לנו

רב. חיל עושים היו אשר ספק ובלי יצא,

לעבוד  היא חובתכם אשר לדעת עליכם הצעירים אתם

צריכים  והתהלה הכבוד ואת משא, ועבודת מלאכה עבודת

לאחרים. למסור אתם

עצמו  נתן שי' הרא"ח שידידנו מהידיעה רב ענג קבלתי

בגו"ר, טוב בכל יברכהו והשי"ת דא"ח, למוד הרחבת ע"ד

ולברכה. לטובה לבבו משאלות השי"ת וימלא

עיני  פקח ויתעלה, ית' הסבות כל שסבת אומרים, כן

מקום  בכל המשפחה, טהרת בעניני ירבו, כן רבים,

ת"ל  עם. קבל אחדים דברים מדבר הנני לי שאפשר

טהרת  בענין התעוררות איזה ידוע בחלק פעלו הדברים

יעזר  והשי"ת ענינים. איזה ובעוד תפילין, הנחת המשפחה,

בגו"ר. שי' אחב"י וקרן התורה קרן וירום

אשר  ואפשר נתקבלו, טרם עוד הנדפסים המכתבים

ובטח  יותר, ימים איזה ההולכת אחרת בספינה הפליגו

הכללי  המכתב נוסח לי הי' נחוץ כן בעדם. ותודה יתקבלו,

הזקן. גלוח בענין חיברו אשר

עלה  אשר המקוה דבר מה א) לדעת: חפצי דברי מדי

בענין  מהתעמולה הפעולה דבר מה ב) עוד. לכונן במחשבה

הולכות  נוספות אם ג) בזה. עוסקים ואם הנ"ל, הזקן גלוח

הסברא  אודות מה ד) בזה. התעוררות עושים ואם לטבול

באחד  האמור ואסיפות במעלות מדברת אשה להביא

ממכתביו.

כי  שי', הצעירים חברי לכל בשמי ברכה נא יגיד

בגו"ר. השי"ת יברכם

ומכבדו  ומברכו הדו"ש ידידו והנני

יצחק  יוסף
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רסי ipy ,oey`x - ck ,bk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äøù ééç úùøô
âëàäøN éiç eéäiåäðL íéøNrå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈

:äøN éiç éðL íéðL òáLåáúéø÷a äøN úîzå §¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«©¨´¨¨À̈§¦§©¬
íäøáà àáiå ïrðk õøàa ïBøáç àåä òaøà©§©²¦¬¤§−§¤´¤§®̈©©¨ŸÆ©§¨½̈

äøNì ãtñìáìåk:dúâéðt ìrî íäøáà í÷iå ¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´
:øîàì úç-éða-ìà øaãéå BúîãáLBúå-øb ¥®©§©¥¬¤§¥¥−¥«Ÿ¥«§¨¬

äøa÷àå íënr øá÷-úfçà éì eðz íënr éëðà̈«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½§¤§§¨¬
:éðôlî éúîäøîàì íäøáà-úà úç-éðá eðriå ¥¦−¦§¨¨«©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ

:BìåeðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà | eðrîL «§¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½
-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷ øçáîa§¦§©´§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤

Bøá÷:Eúî øáwî Enî äìëé-àìæí÷iå ¦§²«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«©¨¯̈
:úç-éðáì õøàä-írì eçzLiå íäøáà(éåì) ©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«

çøa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ
-ïa ïBøôra éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤

:øçöèBì-øLà äìtënä úørî-úà éì-ïzéå «Ÿ©§¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½
él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a øLà£¤−¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²

ëBúa:øá÷-úfçàì íëé-éða CBúa áLé ïBøôrå §«§¤−©«£ª©¨«¤§¤§¬¥−§´§¥
-éðá éðæàa íäøáà-úà ézçä ïBøôr ïriå úç¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥

:øîàì Bøér-ørL éàa ìëì úçàééðãà-àì ¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ«Ÿ£Ÿ¦´
Eì Ba-øLà äørnäå Cì ézúð äãOä éðrîL§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−§´
:Eúî øá÷ Cl äézúð énr-éðá éðérì äézúð§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«

áé:õøàä-ír éðôì íäøáà eçzLiå(ìàøùé) ©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤
âéCà øîàì õøàä-ír éðæàa ïBøôr-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²

épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðrîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦
:änL éúî-úà äøa÷àåãé-úà ïBøôr ïriå §¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨©©©̄¤§²¤

:Bì øîàì íäøáàåèòaøà õøà éðrîL éðãà ©§¨−̈¥¬Ÿ«£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧
ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàîEúî-úàå àåä-äî E ¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®§¤¥«§−

:øá÷æèì÷Liå ïBøôr-ìà íäøáà òîLiå §«Ÿ©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ
éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôrì íäøáà©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´
:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úç-éðá§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(110 'nr d jxk zegiy ihewl)

‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ ט)‡˙ (כג, ∆¿»«««¿≈»
האֹותּיֹות  ׁשּתי ּכפּולה, ה' היינּו ׁש"הּמכּפלה" ּבּזהר, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאיתא

למערה  זה ּפרּוׁש ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ויׁש הוי'. ׁשּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה'

ּבדרּגת  היא למעלה הּנׁשמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּכפׁשּוטּה.

 ֿ ּבעל לדרּגת מּגיעה היא למּטה ירידתּה ידי ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָצּדיק,

מּגיעה  היא הּגּוף מן והסּתּלקּותּה עבֹודתּה סּיּום ועם ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָּתׁשּובה,

ה' יׁשנּה הרי ה', ּתׁשּוב ּובתׁשּובה, הּתׁשּובה. ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלׁשלמּות

עּלאה, ּתׁשּובה ּתּתאה; ה' ּתׁשּוב ּתּתאה, ּתׁשּובה ְְְִַַָָָָָָָָָָּכפּולה:

עּלאה. ה' ִָָָּתׁשּוב

,ïåùàø
éðùæéøLà äìtëna øLà ïBøôr äãN | í÷iå©¨´¨§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−

õrä-ìëå Ba-øLà äørnäå äãOä àøîî éðôì¦§¥´©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ
:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa øLàçéíäøáàì £¤´©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«§©§¨¨¬

:Bøér-ørL éàa ìëa úç-éðá éðérì äð÷îì§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬©«©¦«
èé-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤

àåä àøîî éðt-ìr äìtënä äãN úørî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´
:ïrðk õøàa ïBøáçëäørnäå äãOä í÷iå ¤§®§¤−¤§¨«©©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯

-éða úàî øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤¥¥−§¥
:úçñãëàýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå ¥«§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²

:ìka íäøáà-úà Cøaá-ìà íäøáà øîàiå ¥©¬¤©§¨−̈©«Ÿ©Ÿ́¤©§¨À̈¤
àð-íéN Bì-øLà-ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcár©§Æ§©´¥½©¥−§¨£¤®¦«¨¬

:éëøé úçz Eãéâéýìû ýåýéa EréaLàå ¨«§−©¬©§¥¦«§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
äMà çwú-àì øLà õøàä éýìûå íéîMä©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ
:Baø÷a áLBé éëðà øLà éðrðkä úBðaî éðáì¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§¦§«

ãäMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáìä-àì éìeà ãárä åéìà øîàiå ¦§¦¬§¦§¨«©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«Ÿ

úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì äMàä äáàúŸ¤´¨«¦½̈¨¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ
ða-úà áéLà áLääúàöé-øLà õøàä-ìà E ¤«¨¥³¨¦Æ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨

:íMîå-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå ¦¨«©¬Ÿ¤¥−̈©§¨®̈¦¨´¤§½¤
:änL éða-úà áéLzæíéîMä éýìû | ýåýé ¨¦¬¤§¦−¨«¨§Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦

øLàå ézãìBî õøàîe éáà úéaî éðç÷ì øLà£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧
ïzà Erøæì øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−
éðôì Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úàE ¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ§¨¤½

:íMî éðáì äMà zç÷ìåçäáàú àì-íàå §¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§¦¸ŸŸ¤³
àäéøçà úëìì äM÷ø úàæ éúráMî úéwðå E ¨«¦¨Æ¨¤´¤©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−®Ÿ©´

:änL áLú àì éða-úàèBãé-úà ãárä íNiå ¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½
øácä-ìr Bì òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ®̈©¦¨´©½©©¨−̈

:äfä©¤«



iriaxרסב ,iyily - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr dl jxk zegiy ihewl)

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â(א (כד, ¿«¿»»»≈»«»ƒ
חּייו, ימי ּכל ּבמׁש עבֹודתֹו עבד ׁשאברהם מפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּזהר

אברהם  הרי להבין, ויׁש ׁשלימין". "יֹומין היּו ימיו ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעד

ׁשנים. ׁשלׁש לֹו חסרּו ּכן ואם ׁשלׁש, ּבגיל ּבֹוראֹו את ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹהּכיר

ּודריׁשה  חקירה ׁשל ּתֹוצאה היתה זֹו הּכרה ּדהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָויׁש

לׁשֹוטט  התחיל הרמּב"ם: ּובלׁשֹון זה, ׁשּלפני ּבּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעׂשה

ׁשנים  ׁשאֹותן ּומּכיון האמת. ּדר את ׁשהּׂשיג עד . . ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדעּתֹו

עליהן  ּגם לֹומר ׁשּי ּבֹוראֹו, להּכרת והכׁשרה הכנה ּבגדר ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהיּו

ׁשלימין". "יֹומין ְִִֵֶָׁשהיּו

éùéìùéåéðãà élîbî íélîâ äøNr ãárä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ
íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå Cìiå©¥½¤§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬

:øBçð øér-ìà íéøäðàéõeçî íélîbä Cøáiå ©«£©−¦¤¦¬¨«©©§¥¯©§©¦²¦¬
úàö úrì áør úrì íénä øàa-ìà øérì̈¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤§¥−¥¬

:úáàMäáéíäøáà éðãà éýìû ýåýé | øîàiå ©«Ÿ£«Ÿ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éðãà ír ãñç-äNrå íBiä éðôì àð-äø÷ä©§¥¨¬§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬

:íäøáàâéúBðáe íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ©§¨¨«¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ
ì úàöé øérä éLðà:íéî áàLãéäéäåáéúëøòðä ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦§¨¨´

éø÷Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äørpä©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNr-ék òãà dáe ÷çöéì Ecárì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íråèäpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå ¦£Ÿ¦«©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯

äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà úàöé ä÷áø¦§¨´Ÿ¥À£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈
:dîëL-ìr dcëå íäøáà éçà øBçð úLà¥¬¤¨−£¦´©§¨®̈§©−̈©¦§¨«

æèáéúëøòðäåéø÷ãàî äàøî úáè äørpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ
àlîzå äðérä ãøzå drãé àì Léàå äìeúa§¾̈§¦−´Ÿ§¨®̈©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬

cë:ìrzå dæéøîàiå dúàø÷ì ãárä õøiå ©−̈©¨«©©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤
:Cckî íéî-èrî àð éðéàéîâäçéäúL øîàzå ©§¦¦¬¦¨²§©©−¦¦©¥«©−Ÿ¤§¥´

:eä÷Lzå dãé-ìr dck ãøzå øäîzå éðãà£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈©©§¥«
èéélîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãr áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬

ì elk-íà:úzLë-ìà dck ørzå øäîzå ¦¦−¦§«Ÿ©§©¥À©§©³©¨Æ¤
ì øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷MäáàLzå áàL ©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−

:åélîb-ìëìàëLéøçî dì äàzLî Léàäå §¨§©¨«§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾
:àì-íà Bkøc ýåýé çéìöää úrãìáëéäéå ¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ©§¦À

ì íélîbä elk øLàkíæð Léàä çwiå úBzL ©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́

äøNr äéãé-ìr íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬
:íì÷Lî áäæâëéì àð éãébä zà éî-úa øîàiå ¨−̈¦§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®
éáà-úéa Léä:ïéìì eðì íB÷î Cãëåéìà øîàzå £¥¯¥«¨¦²¨¬−̈¨¦«©´Ÿ¤¥½̈

:øBçðì äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ìàeúa-úa©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§−̈§¨«
äëeðnr áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®

:ïeìì íB÷î-íbåë:ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå ©¨−¨«©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr ` jxk zegiy ihewl)

B„Èa ÂÈB„‡ ·eË ÏÎÂ(י (כד, ¿»¬»¿»
BÏ ¯L‡ Ïk ÏÚ ˜ÁˆÈÏ ·˙k ‰zÓ ¯ËL(רש"י) ¿««»»»«¿ƒ¿»«»¬∆

היה  עצמֹו והּוא הּקדּׁשה, מקֹום יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

ׁשל  ּבביתם לארץ, ּבחּוץ היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"עֹולה

ׁשני  חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבתּואל

ּתכלית  הּוא זה וחּבּור וגּוף. נׁשמה וגׁשמּיּות, רּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָקצוֹות:

והפיכתּה ּבארץ אלקית קדּׁשה הׁשּכנת – העֹולם ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבריאת

ּכל  את ליצחק אברהם נתן לכן ה'. אֹור להׁשראת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלכלי

ּכל  את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ּבנּׂשּואין ׁשהׁשקיע היינּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻרכּוׁשֹו,

ַמהּותֹו.

éòéáøæëíäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éëðà éðãà írî Bzîàå Bcñç áær-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À

:éðãà éçà úéa ýåýé éðçð Cøcaçëõøzå ©¤̧¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«©¨̧¨Æ
áéúëøòðäéø÷íéøáck dnà úéáì ãbzå äørpä©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−

:älàäèëïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe ¨¥«¤§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯
:ïérä-ìà äöeçä Léàä-ìàìúàøk | éäéå ¤¨¦²©−¨¤¨¨«¦©§¦´¦§´Ÿ

BòîLëe Búçà éãé-ìr íéãîvä-úàå íæpä-úà¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼§¨§À
éìà øaã-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−
íélîbä-ìr ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä̈¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬©©§©¦−

:ïérä-ìràìãîrú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå ©¨¨«¦©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt éëðàå õeça©½§¨«Ÿ¦Æ¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

áìïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬

:Bzà øLà íéLðàäâìáéúëíùééåéø÷åéðôì íNeiå ¨«£¨¦−£¤¬¦«©¨³§¨¨Æ
éøác ézøac-íà ãr ìëà àì øîàiå ìëàì¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦§¨®̈

:øac øîàiåãì:éëðà íäøáà ãár øîàiå ©−Ÿ¤©¥«©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦
äìýåýéåïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ

íélîâe úçôLe íãárå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−



רסג iying - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéøîçååìéðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå ©«£Ÿ¦«©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå dúð÷æ éøçà©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−¤¨£¤«

æìéðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðraLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½
:Böøàa áLé éëðà øLà éðrðkä úBðaîçì-íà ¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«¦

zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì̄Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
:éðáì äMàèìCìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå ¦−̈¦§¦«¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬

:éøçà äMàäî-øLà ýåýé éìà øîàiå ¨«¦−̈©«£¨«©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤
çéìöäå Czà Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©
úéaîe ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬

:éáààîézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà ¨¦«¨³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàåáîàáàå §¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«¨«¨¬Ÿ

íäøáà éðãà éýìû ýåýé øîàå ïérä-ìà íBiä©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìrâîäéäå íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ¨¤«¨¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©®̈¦§¨¨³
ì úàöiä äîìrä-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL ¨«©§¨Æ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦

:Cckî íéî-èrî àðãîäzà-íb éìà äøîàå ¨¬§©©−¦¦©¥«§¨«§¨³¥©Æ©©¨´
élîâì íâå äúL-øLà äMàä àåä áàLà E §¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®¦´¨«¦½̈£¤

éðãà-ïáì ýåýé çéëä:äîøaãì älëà íøè éðà Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´
dîëL-ìr dcëå úàöé ä÷áø äpäå éaì-ìà¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ§©¨´©¦§½̈
:àð éðé÷Lä äéìà øîàå áàLzå äðérä ãøzå©¥¬¤¨©−§¨©¦§®̈¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦¨«

åîäúL øîàzå äéìrî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâåíélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−
:äú÷Läæîzà éî-úa øîàå dúà ìàLàå ¦§¨«¨¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼

Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa øîàzå©ÀŸ¤©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−
-ìr íéãéîväå dtà-ìr íæpä íNàå äkìî¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©

:äéãéçî-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå ¨¤«¨¨«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤
Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà úç÷ì úîàèîäzrå ¡¤½¨©²©¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«§Â©Â̈
éì eãébä éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´¦®
-ìr Bà ïéîé-ìr äðôàå éì eãébä àì-íàå§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬©

:ìàîNðàöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïriå §«Ÿ©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´
éìà øac ìëeð àì øácä:áBè-Bà òø Eàð-äpä ©¨®̈¬Ÿ©²©¥¬¥¤−©¬«¦¥«

éðôì ä÷áøéðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ EE ¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½

:ýåýé øac øLàkáðãár òîL øLàk éäéå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤
:ýåýéì äöøà eçzLiå íäéøác-úà íäøáà©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(330 'nr k jxk zegiy ihewl)

ÌBi‰ ‡B·‡Â(מב (כד, »»«
ÌB˜n‰ ÈÙÏ ˙B·‡ È„·Ú ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ(רש"י) »»ƒ»»∆«¿≈»ƒ¿≈«»

לאנׁשים  ונאמרה ּפׁשּוטים ּבדברים עסקה זֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָׂשיחה

אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נאמרה אבל ולבן), (ּבתּואל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפׁשּוטים

יׁש אנכי". אברהם "עבד ּדבריו: את אליעזר ׁשּפתח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוכפי

"ׂשיחה", חּלין, ּבעניני עּסּוק ׁשל לעבֹודה ּכן, אם רמז, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּכאן

ּפֹועלים  עלֿידּה ּכי זֹו, "ׂשיחה" ׁשל ּכחּה ויפה ׁשמים. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשם

"הּוא העֹולם, את ויהּוה "יׂשיח" הּקּב"ה וּיהי".ÁNׁשּגם ִִֶֶֶַַַַָָָָָ»ִֶַ

חּלין" "ׂשיחת נחׁשבת העֹולם ׁשּבריאת ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוכּמבאר

ה'. לגּבי ואפס אין הּוא ׁשהעֹולם מּׁשּום הּקּב"ה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאצל

éùéîçâðíéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãárä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì ïziå©¦¥−§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

ãðeðéìiå Bnr-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iåäðøîàiå ©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«©³Ÿ¤

áLz dnàå äéçàáéúëøòðäéø÷eðzà äørpä ¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²
:Cìz øçà øBNr Bà íéîéåðíäìà øîàiå ¨¦−´¨®©©−¥¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ

éðeçlL ékøc çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®©§¾¦
:éðãàì äëìàåæðàø÷ð eøîàiåáéúëøòðì §¥«§−̈©«Ÿ¦«©«Ÿ§−¦§¨´

éø÷:äét-úà äìàLðå äørpìçðä÷áøì eàø÷iå ©©«£®̈§¦§£−̈¤¦«¨©¦§§³§¦§¨Æ
øîàzå äfä Léàä-ír éëìúä äéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´©¤®©−Ÿ¤

:Cìàèðdz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå ¥¥«©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®
:åéLðà-úàå íäøáà ãár-úàåñ-úà eëøáéå §¤¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«©§¨«§³¤

ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áøäááø éôìàì ¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´§¨®̈
:åéàðN ørL úà Crøæ Løééåàñä÷áø í÷zå §¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«©¨̧¨¦§¹̈

éøçà äðëìzå íélîbä-ìr äðákøzå äéúørðå§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½©¥©−§¨©«£¥´
:Cìiå ä÷áø-úà ãárä çwiå Léàäáñ÷çöéå ¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«§¦§¨Æ

õøàa áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àá̈¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
:áâpäâñöé àöiåáør úBðôì äãOa çeNì ÷ç ©¤«¤©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤

:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðér àOiåãñàOzå ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«©¦¨³
ìrî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðér-úà ä÷áø¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§®̈©¦−Ÿ¥©¬

:ìîbääñäælä Léàä-éî ãárä-ìà øîàzå ©¨¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ
éðãà àeä ãárä øîàiå eðúàø÷ì äãOa Cìää©«Ÿ¥³©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®



iriayרסד ,iyy - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

érvä çwzå:ñkúzå óåñ÷çöéì ãárä øtñéå ©¦©¬©¨¦−©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§®̈
:äNr øLà íéøácä-ìk úàæñ÷çöé äàáéå ¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«©§¦¤´¨¦§À̈

Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä̈¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàìô §¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ci jxk mgpn zxez)

‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ(סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆
‰lÙz ‡l‡ ‰ÁÈN ÔÈ‡Â . . ‰ÁÓ ˙lÙz Ôwz ˜ÁˆÈ ברכות) ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

ב) כו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי ׂשדה", איׁש . . עׂשו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ"ויהי

ּכאׁשר  הּיֹום, ּבאמצע ׁשּזמּנּה מנחה, ּתפּלת ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּוא  ואףֿעלּֿפיֿכן ּבעסקיו, הּלהט ׁשל ּבעּצּומֹו נמצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם

והעלאתֹו העסק ּתּקּון ּפֹועל הּוא ּבכ להתּפּלל: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעֹומד

ׁשּלאחריה). העסק וגם הּתפּלה ׁשּלפני העסק (ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלקדּׁשה

éùùäëàdîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬
:äøeè÷á-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå §¨«©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤

:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî-úàå ïãîâïL÷éå §−̈§¤¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©§¨§¨´
íøeMà eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé̈©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬

:íénàìe íLeèìeãðçå øôrå äôér ïéãî éðáeC §¦−§ª¦«§¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ
:äøeè÷ éða älà-ìk ärcìàå òãéáàåäïziå ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤§¥¬§¨«©¦¥¯

:÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáàåéðáìå ©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«§¦§¥³
úðzî íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ

çlLéå-ìà äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìrî í ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨¤
:íã÷ õøàæéç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå ¤¬¤¤«¤§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤®̈

:íéðL Lîçå äðL íéráLå äðL úàîçòåâiå §©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«©¦§©̧
óñàiå ráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤

:åénr-ìàèåéða ìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈
øçö-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ

:àøîî éðt-ìr øLà ézçäéäð÷-øLà äãOä ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²£¤¨¨¬
äøNå íäøáà øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈§¨¨¬

:BzLààéíéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå ¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úàô ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ÂÈa Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»
ÂÈÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

(רש"י)

ונֹוטל  הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ׁשנים; ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּפי

לכן  הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש יֹורׁש, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּנּו

את  ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו על הּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹומזת

מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ אברהם: קבּורת ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָיצחק

האמת. את ּומּכיר ֱִֶֶֶֶַַָהּקֹודמת

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàrîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä äãìé̈«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

âéíúãìBúì íúîLa ìàrîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàrîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

ãé:àOîe äîeãå òîLîeåèøeèé àîéúå ããç ¦§¨¬§−̈©¨«£©´§¥½̈§¬
:äîã÷å Léôðæèälàå ìàrîLé éða íä älà ¨¦−¨¥«§¨¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤

íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça íúîL§Ÿ½̈§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−
:íúnàìæéäðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàå §ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²

ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤
:åénr-ìàçé-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî eðkLiå ¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©

åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà äëàa íéøöî éðt§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈
:ìôð סימן יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ ¨¨«

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 íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,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(hly 'nr ` jxk hweln mixn`nd xtq)

Ba ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ(יא (כה, «¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿

היא  והׁשּפעה, המׁשכה ׁשענינּה ּברכה, הרי ּבזה, לדּיק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיׁש

ויׁש והּצמצּום. הּדין מּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹמּׁשם

מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ׁשּלאחר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלֹומר,



רסה xihtn - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אלקים, מּׁשם הּברכֹות ּגם נמׁשכּו ולכן ּגבּורה, יצחק, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשל

יֹותר  נעלֹות אּלּו ׁשּברכֹות ּבחסידּות, ּומבאר ּגבּורה. ׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשם

הּקרירּות  ּבטבע הּוא חסד ׁשּכן, מחסד. הּנמׁשכֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמהּברכֹות

והׁשּפעתּה ּבחמימּות היא ּגבּורה ואּלּו מגּבלת, הׁשּפעתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻולכן

ּבתגּברת. ְְִִֶֹהיא

øéèôîæèíúîL älàå ìàrîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈

íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−
:íúnàìæéäðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàå §ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²

ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤
:åénr-ìàçé-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî eðkLiå ¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©

:ìôð åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà äëàa íéøöî éðt§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«
סימן  יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì äøù ééç úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

à ÷øô à íéëìîá

àà:Bì íçé àìå íéãâaa eäqëéå íéîia àa ï÷æ ãåc Cìnäå§©¤³¤¨¦Æ¨¥½¨−©¨¦®©§©ª̧Æ©§¨¦½§¬Ÿ¦©−«
áäãîrå äìeúá äørð Cìnä éðãàì eL÷áé åéãár Bì eøîàiå©Ÿ̄§´£¨À̈§©§º©«Ÿ¦³©¤̧¤Æ©«£¨´§½̈§¨«§¨Æ

:Cìnä éðãàì íçå E÷éçá äáëLå úðëñ Bì-éäúe Cìnä éðôì¦§¥´©¤½¤§¦−Ÿ¤®¤§¨«§¨´§¥¤½§©−©«Ÿ¦¬©¤«¤

`xenl iy
(à,íéîia àa.äð÷fä éîéa ¨©¨¦¦¥©¦§¨

,Bì íçé àìåúà ãåc äàøLk §Ÿ¦©§¤¨¨¨¦¤

,Bãéa Baøçå íéìLeøéa ãîBò Càìnä©©§¨¥¦¨©¦§©§§¨

.Búàøiî Bîc ïpèöä(á,úðëñ ¦§©¥¨¦¦§¨Ÿ¤¤

mixn zxhr
àíéîia àa ï÷æ ãåc Cìnäå§©¤³¤¨¦Æ¨¥½−̈©¨¦®

,íéîiä éôì Bpîæa äàa äð÷fäeäqëéå ©¦§¨¨¨¦§©§¦©¨¦©§©ª̧Æ
Bì íçé àìå íéãâaaBøNa äéä àì ©§¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ¨¨§¨

:ínçúîáåéãár Bì eøîàiå ¦§©¥©Ÿ̄§´£¨À̈
äørð Cìnä éðãàì eL÷áé§©§º©«Ÿ¦³©¤̧¤Æ©«£¨´

äìeúáïî ínçì äôé äìeúaäL §½̈¤©§¨¨¨§©¥¦

äìeòaäCìnä éðôì äãîråúBéäì ©§¨§¨«§¨Æ¦§¥´©¤½¤¦§

Bì äðëeîúðëñ Bì-éäúeúînçî ¨¨§¦−Ÿ¤®¤§©¤¤

éðãàì íçå E÷éçá äáëLå§¨«§¨´§¥¤½§©−©«Ÿ¦¬



רסו

âìûøNé ìeáb ìëa äôé äørð eL÷áéå©§©§Æ©«£¨´¨½̈§−Ÿ§´¦§¨¥®
úénðeMä âLéáà-úà eàöîiåeàáiå ©¦§§À¤£¦©Æ©´©¦½©¨¦¬

:Cìnì dúàããàî-ãr äôé äørpäå Ÿ−̈©¤«¤§©©«£−̈¨¨´©§®Ÿ
Cìnäå eäúøLzå úðëñ Cìnì éäzå©§¦̧©¤³¤Ÿ¤̧¤Æ©§¨´§¥½§©¤−¤

:drãé àìäàOðúî úébç-ïá äiðãàå ¬Ÿ§¨¨«©«£«Ÿ¦¨¯¤©¦²¦§©¥¬
áëø Bì Nriå Cìîà éðà øîàì¥−Ÿ£¦´¤§®Ÿ©©´©À¤µ¤
:åéðôì íéöø Léà íéMîçå íéLøôe¨´¨¦½©«£¦¦¬¦−¨¦¬§¨¨«

årecî øîàì åéîiî åéáà Báör-àìå§«Ÿ£¨¸¨¦³¦¨¨Æ¥½Ÿ©−©
ãàî øàz-áBè àeä-íâå úéNr äëḱ̈¨¨¦®¨§©³«¸Ÿ©Æ§½Ÿ

:íBìLáà éøçà äãìé Búàåæeéäiå §Ÿ¬¨§¨−©«£¥¬©§¨«©¦«§´
øúéáà írå äéeøö-ïa áàBé ír åéøáã§¨À̈¦µ¨´¤§½̈§¦−¤§¨¨´

:äiðãà éøçà eøæriå ïäkäçòãéBäé-ïá eäéðáe ïäkä ÷Bãöå ©Ÿ¥®©©§§½©«£¥−£«Ÿ¦¨«§¨´©ÂŸ¥Â§¨¨̧¤§«¨¹̈
eéä àì ãåãì øLà íéøBabäå érøå érîLå àéápä ïúðå§¨¨³©¨¦Æ§¦§¦´§¥¦½§©¦¦−£¤´§¨¦®¬Ÿ¨−

:eäiðãà-írèïáà ír àéøîe ø÷áe ïàö eäiðãà çaæiå ¦£«Ÿ¦¨«©¦§©´£«Ÿ¦À̈³Ÿ¨¨Æ§¦½¦µ¤´¤
Cìnä éða åéçà-ìk-úà àø÷iå ìâø ïér ìöà-øLà úìçfä©Ÿ¤½¤£¤¥−¤¥´Ÿ¥®©¦§À̈¤¨¤¨Æ§¥´©¤½¤

:Cìnä éãár äãeäé éLðà-ìëìeéeäéðáe àéápä ïúð-úàå §¨©§¥¬§−̈©§¥¬©¤«¤§¤¨¨Á©¨¦̧§¨¹̈
L-úàå íéøBabä-úàå:àø÷ àì åéçà äîìàéïúð øîàiå §¤©¦¦²§¤§Ÿ¬Ÿ¨¦−¬Ÿ¨¨«©´Ÿ¤¨À̈

eäiðãà Cìî ék zrîL àBìä øîàì äîìL-íà òáL-úa-ìà¤©¤³©¥«§ŸŸÆ¥½Ÿ£´¨©½©§¦¬¨©−£«Ÿ¦¨´
:òãé àì ãåã eðéðãàå úébç-ïááéäör àð Cöréà éëì äzrå ¤©¦®©«£Ÿ¥¬¨¦−¬Ÿ¨¨«§©¾̈§¦²¦¨¥¬¨−¥¨®

ða Lôð-úàå CLôð-úà éèlîe:äîìL Câééàáe éëì| ©§¦Æ¤©§¥½§¤¤¬¤§¥−§Ÿ«Ÿ§¦º´Ÿ¦
zraLð Cìnä éðãà äzà-àìä åéìà zøîàå ãåc Cìnä-ìà¤©¤´¤¨¦À§¨©³§§¥¨Æ£«Ÿ©º̈£Ÿ¦´©¤À¤¦§©³§¨

`xenl iy
.úînçî(ä,àOðúî.øàtúî,åéðôì íéöø Léà íéMîçåâäðîk §©¤¤¦§©¥¦§¨¥©£¦¦¦¨¦§¨¨§¦§©

.ïéæ éìëa íéìiç íäéðôì íéëìBäL íéëìnä(å,Báöò àìå.Bñéòëä àì ©§¨¦¤§¦¦§¥¤©¨¦¦§¥©¦§Ÿ£¨Ÿ¦§¦

.äúéî éãéì Bàéáî Bðaî äçëBz òðBnäL Eãnììe,íBìLáà éøçàéôìe §©¤§¤©¥©¨¨¦§§¦¦¥¦¨©£¥©§¨§¦
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mixn zxhr
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ïúð àBáa BìöàîCìnä éðôì àázå ¥¤§§¨¨©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤
:Cìnä éðôì ãîrzåèëòáMiå ©©«£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤©¦¨©¬

ýåýé-éç øîàiå Cìnä-øLà ©¤−¤©Ÿ©®©§Ÿ̈¾£¤
:äøö-ìkî éLôð-úà äãtìék ¨¨¬¤©§¦−¦¨¨¨«¦¿

Cì ézraLð øLàkæàýåýéa ©«£¤Á¦§©̧§¦¹̈¨©«Ÿ̈¸
äîìL-ék øîàì ìàøNé éýìû¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ

ðáéøçà Cìîé Càeäå éúBî øçà §¥Æ¦§´Ÿ©«£©½©©¦§²

ïk ék ézçz éàñk-ìr áLé¥¥¬©¦§¦−©§¨®¦²¥¬
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øîàzå Cìnì eçzLzå õøà¤½¤©¦§©−©¤®¤©¾Ÿ¤

íìòì ãåc Cìnä éðãà éçééiç §¦À£Ÿ¦²©¤¬¤¨¦−§Ÿ¨«©¥

:àaä íìBòì Lôð¤¤¨¨©¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתנו כשהי' כאן, לפלא קצת שמאז לא הי' ממנו ידיעות נוספות, ובטח כל העכבה 

לטובה.

נוגע  באמת  אבל  חב"ד,  ובנות  נשי  לאגודת  הוא  שנכתב  אם  אשר  מכתבי,  העתק  מוסג"פ 

שנדמה  או  רואים  ענינים  כמה  שבהתחלת  בעצמו,  גם  כ"א  שרואים  וכמו  כאו"א,  בעבודת  גם  הוא 

שרואים שהענין הוא במצב של תהו ובהו וחשך, אבל בהחלטה החזקה שמוכרח להביא לידי פועל, הנה 

ההתחלה היא שלא בהדרגה, כ"א במאמר יהי אור, ואור כזה שאין עולם מתוקן אפילו ראוי להשתמש 

בו ועאכו"כ מצב של תהו ובהו וחשך, ודוקא ע"י ההתחלה שלא בערך כלל וכלל, ושגם אחר כך מוכרח 

ובתורה, הרי אח"כ אפשר להתחיל בעבודה מסודרת מלמטה למעלה, צומח,  ולצדיקים  לגנזו לע"ל 

ואח"כ חי, ואח"כ אדם מבחר הבריאה וד"ל.

בברכה.



לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה בערים שונות בעולם רע
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
6:006:058:058:088:408:439:369:3816:4916:4517:1617:1216:2517:22באר שבע )ח(

6:016:078:058:088:408:439:369:3816:4916:4417:1317:0916:1517:20חיפה )ח(

5:596:048:048:068:398:419:359:3716:5116:4717:1317:0916:0817:20ירושלים )ח(

6:016:068:068:088:418:439:379:3916:4816:4317:1517:1116:2417:21תל אביב )ח(

6:466:568:258:299:109:1510:0110:0416:2916:2117:0516:5716:0417:11אוסטריה, וינה )ח(

6:096:038:538:499:359:3210:4610:4420:0020:0720:2920:3619:4820:49אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:446:538:278:319:109:1510:0210:0516:3616:2917:1017:0316:1217:16אוקראינה, אודסה )ח(

6:206:297:598:038:448:499:359:3816:0415:5616:3916:3215:3916:45אוקראינה, דונייצק )ח(

6:326:418:108:158:569:009:469:5016:1416:0616:4916:4215:4916:55אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:027:128:368:419:249:2910:1310:1716:3516:2617:1217:0316:0917:18אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:567:068:298:339:169:2210:0610:1016:2716:1817:0416:5516:0117:10אוקראינה, קייב )ח(

7:087:178:538:579:359:4010:2710:3017:0717:0017:3817:3116:4317:44איטליה, מילאנו )ח(

5:545:548:248:248:548:549:569:5718:0118:0218:2418:2517:4418:34אקוואדור, קיטו )ח(

5:485:438:328:289:119:0910:2110:2019:2819:3419:5620:0219:1520:14ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:276:209:119:079:569:5311:0811:0720:3120:3921:0421:1220:2021:25ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:396:468:348:379:129:1610:0610:0917:0116:5517:3017:2516:3817:37ארה״ב, בולטימור )ח(

6:316:388:248:279:039:079:569:5916:4716:4117:1817:1216:2417:24ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:326:398:248:289:049:079:5710:0016:4816:4217:1817:1316:2517:24ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:117:189:019:049:419:4510:3410:3717:2017:1417:5217:4616:5717:58ארה״ב, דטרויט )ח(

6:386:438:468:489:209:2210:1610:1817:3217:2817:5817:5417:1118:05ארה״ב, האוסטון )ח(

6:156:218:188:208:538:569:499:5116:5616:5117:2317:1916:3417:30ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:326:368:448:459:169:1810:1410:1517:3717:3418:0217:5917:1618:09ארה״ב, מיאמי )ח(

6:286:358:208:239:009:039:539:5516:4216:3617:1317:0716:1917:19ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:557:028:488:519:279:3110:2010:2317:1217:0617:4217:3716:4917:49ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:286:368:198:228:599:039:529:5516:4016:3317:1117:0516:1617:17ארה״ב, שיקגו )ח(

5:535:518:318:309:039:0210:0910:0818:3918:4219:0319:0618:2319:16בוליביה, לה-פס )ח(

7:427:539:149:1810:0210:0710:5110:5517:0916:5917:4717:3816:4317:52בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:417:529:149:1810:0210:0710:5110:5517:1017:0117:4817:3916:4417:53בלגיה, בריסל )ח(

5:185:157:597:578:328:319:409:3918:2718:3118:4818:5218:1219:03ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:075:047:477:468:218:209:289:2718:1018:1318:3518:3917:5518:49ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:017:128:328:379:209:2610:0910:1316:2816:1817:0416:5516:0517:10בריטניה, לונדון )ח(

7:167:278:418:469:329:3810:2010:2416:2816:1817:0816:5916:0517:14בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:107:218:388:439:289:3410:1710:2116:3116:2117:0816:5916:0417:14גרמניה, ברלין )ח(

7:227:328:569:019:439:4910:3310:3716:5516:4617:3217:2416:3017:38גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:155:127:567:548:318:309:399:3818:3418:3818:5318:5818:1919:08דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:416:448:589:009:299:3110:2810:3018:0318:0118:2718:2617:4318:35הודו, מומבאי )ח(

6:366:398:548:569:259:2710:2410:2518:0017:5818:2418:2217:4018:32הודו, פונה )ח(

6:346:438:148:188:589:039:499:5216:2016:1216:5516:4815:5617:01הונגריה, בודפשט )ח(

6:366:438:288:329:089:1210:0110:0416:5116:4517:2217:1616:2817:28טורקיה, איסטנבול )ח(

6:557:018:528:559:309:3310:2410:2617:2217:1617:5117:4616:5917:58יוון, אתונה )ח(

6:537:028:358:399:199:2310:1010:1316:4316:3517:1717:0916:1817:23מולדובה, קישינב )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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רעי לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה 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
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6:396:428:568:579:279:2910:2610:2718:0017:5818:2418:2217:4018:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:024:547:457:408:368:329:509:4719:2519:3420:0020:1019:1420:25ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:176:228:278:299:009:039:579:5917:1717:1317:4317:4016:5617:50נפאל, קטמנדו )ח(

6:476:548:428:459:209:2410:1410:1717:0817:0217:3817:3216:4317:44סין, בייג'ין )ח(

6:466:479:169:169:459:4610:4710:4818:5018:5019:1319:1418:3219:23סינגפור, סינגפור )ח(

6:396:508:088:128:579:039:469:5016:0015:5016:3816:2915:3316:44פולין, ורשא )ח(

5:345:338:108:108:418:419:469:4618:0918:1118:3318:3517:5318:45פרו, לימה )ח(

7:267:359:109:149:539:5810:4510:4817:2217:1417:5517:4816:5718:01צרפת, ליאון )ח(

7:447:549:219:2610:0710:1210:5711:0117:2517:1717:5917:5217:0018:05צרפת, פריז )ח(

5:425:438:098:108:398:409:419:4117:3817:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

6:597:078:478:509:289:3210:2010:2317:0616:5917:3517:2916:4217:41קנדה, טורונטו )ח(

6:406:488:248:289:079:119:5810:0116:3716:2917:0917:0216:1217:15קנדה, מונטריאול )ח(

6:106:168:118:148:478:519:439:4516:4816:4317:1617:1116:2617:22קפריסין, לרנקה )ח(

8:088:209:289:3410:2110:2811:0911:1317:1117:0017:5317:4316:4417:59רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:447:579:029:089:5610:0310:4310:4816:4516:3317:2417:1316:1717:30רוסיה, מוסקבה )ח(

7:107:198:518:559:359:4010:2610:3016:5916:5117:3317:2616:3417:39רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:157:248:569:009:409:4510:3110:3517:0716:5917:3717:3016:4317:43שוויץ, ציריך )ח(

6:146:168:368:379:069:0710:0610:0717:4917:4818:1318:1217:3018:21תאילנד, 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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