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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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מאשר הנני קבלת מכתבו ובו בקשת ברכה פ"נ מיום ב' טבת.

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכת פ"ש לחותנו הרה"ג וכו' שליט"א.

נ.ב. במענה להערות כת"ר:

א( מובן שהעיקר בתעמולה – ובפרט בתקופתנו – הוא בנוגע למעשה בפועל. ואין כדאי להכנס 

לויכוחים )וע"פ רוב מעוררים נצחנות ו"מי בראש" וכו' ולאו דוקא חיפוש האמת(. וכן כדאי להשתמט 

משקו"ט בענינים שאין השומעים מוכשרים לקבלם במצבם בהווה – אבל מוכרח שתושלל האפשרות 

לפרש זה כנתינת "הכשר" או הסכמה וכו'. והרי בלאה"כ – זמן הפגישות מצומצם ביותר.

המשך בעמוד גי
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d"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡¯‡Â ּבאֿל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל »≈»ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

וגֹו', להם נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ְְְֲִִֶַַָָָָֹׁשּדי,

אתכם  והֹוצאתי הוי', אני יׂשראל לבני אמר ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹלכן

וגֹו' מצרים סבלת הּכתּוב 1מּתחת ּוממׁשי .2 ְְְְִִִִִַַַַַָֹ

מצרים  מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹּבּצּוּוי

ּולאחרי  מארצֹו". יׂשראל ּבני את ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָויׁשּלח

אבתם" ּבית ראׁשי ּב"אּלה הענין ,3ׁשהפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

נתיחסּו ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא ,4ללּמדנּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַֹֹ

ּפרעה  אל מׁשה ׁשל ּדּבּורֹו לענין הּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹחֹוזר

מּמצרים  ּבניֿיׂשראל את ּומסּים 5להֹוציא ,6: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

ּוׁשמנים  ׁשלׁש ּבן ואהרן ׁשנה ׁשמנים ּבן ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹּומׁשה

ּנֹוגע  מה להבין, וצרי ּפרעה. אל ּבדּברם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשנה

מצרים, ליציאת ואהרן מׁשה ׁשל הּיחס ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹסדר

נֹוגע  מה להבין צרי וגם הּכתּוב. הקּדימֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּלכן

ּבני  היּו ואהרן ׁשּמׁשה הענין מצרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹליציאת

ּדוקא. ׁשנה ְְִַָָָׁשמֹונים

ּבן LÈÂב) ּומׁשה ׁשּכתּוב ּבמה ּבּדּיּוק להֹוסיף ¿≈ְְִִֶֶֶַַָֹ

הּוצר מּדּוע להבין ׁשּצרי לכ נֹוסף ּדלכאֹורה, גֹו', ׁשנה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשמנים

היה  לא עדין הרי החׁשּבֹון, ׁשעלּֿפי זאת, עֹוד הּנה זה, ענין להדּגיׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּכתּוב

הּׁשמֹונים  לׁשנת נכנס רק אּלא ׁשנה, ׁשמֹונים ּבן ׁשנה 7מׁשה ארּבעים [ּכי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבניסן  ּבעׂשירי הּירּדן מן עלּו (ׁשהרי ּבּמדּבר יׂשראל ּבני היּו ואז 8ׁשלמֹות , ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּפסח  את מּתבּואת 9עׂשּו 'חדׁש' לאכֹול ׁשּיּוכלּו ּכדי העֹומר, את והקריבּו , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשלמֹות 10הארץ  ׁשנה ועׂשרים מאה חי ׁשּמׁשה וכיון ׁשּביציאת 11), נמצא, , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשלמֹות. ׁשנה מּׁשמֹונים ניסן) ט"ו עד אּדר (מז' יֹותר קצת מׁשה היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמצרים

ׁשנה  לער הּוא הּמּכֹות, קֹודם ּפרעה, לפני מׁשה עמד ׁשּבֹו הּזמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹואילּו

ּב'עדּיֹות' ּבּמׁשנה (ּכדאיתא חדׁש,12לפניֿזה ֿ עׂשר ׁשנים הּמצר ּיים ׁשּמׁשּפט ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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d"kyz'dו ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y

ׁשהרי 13והינּו הּמּכֹות, לּתׁשע חדׁשים ּתׁשעה , ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָ

ּבחצי  אחד, ּברגע ׁשהיתה ּבכֹורֹות מּכת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמּלבד

"ּבעמדֹו14הּלילה  היתה עליה ההתראה וגם , ְְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָ

חֹוׁש מּכת ׁשל ּבסּיּומּה ּפרעה" ּכל 15לפני הּנה , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

חֹודׁש, רביע מׁשּמׁשת היתה הּמּכֹות מּתׁשע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּכה

ּבהם  ּומתרה מעיד היה חלקים ועֹוד 16ּוׁשלׁשה . ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּכדאיתא  נכסה, מׁשה היה ׁשּבהם חדׁשים ְְְֳִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשלׁשה

הּפסּוק 17ּבּמדרׁש מה 18על גֹו', לצבי ּדֹודי ּדֹומה ְְִִִִֶַַַַָָ

הראׁשֹון  ּגֹואל ּכ ונכסה, וחֹוזר נגלה הּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּצבי

הּכתּוב  מדּגיׁש ואףֿעלּֿפיֿכן ונכסה)], ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָנגלה

ׁשנה". ׁשמנים ּבן ְִֶֶָָֹֹ"ּומׁשה

¯ÈÚ‰Ïe] הּמפרׁשים הּכתּוב 19מּדברי ׁשּכּונת , ¿»ƒְְְִִִֵֶַַַַָָָ

מׁשה להפל  מעלת ּגֹודל את יא ְְֲִֶֶֶַַַֹ

הטריחּו ׁשמֹונים, ּבני זקנים, ׁשהיּו ׁשאף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹואהרן,

כּו', ּפרעה אל ליל והזּדרזּו והׁשּכימּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹעצמם

הֹוראה  ּגם (וזֹוהי  כ ּו' יׂשראל ׁשל טֹובתם ְְְִִִִֵֶַָָָָָּבׁשביל 

להׁשּתּדל  צרי ּכּמה עד מּיׂשראל, אחד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלכל

זקן  ׁשהּוא לֹומר ולא כּו', חברֹו ואינֹו20ּבטֹובת ְְְֲֵֵֵֶַַָֹ

הּכתּובים, ּפׁשטּות עלּֿפי אבל, כּו'). ּכבֹודֹו ְְְְֲִִִַַַָלפי

מאה  ּבן מׁשה ּבהיֹות  ׁשאפילּו מצינּו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָֹהרי

לחה  נס ולא עינֹו כהתה לא ׁשנה, ,21ועׂשרים ְְְֲִֵֵֶָָָָָֹֹֹ

ּכל  לאחרי ימיו, ּבסֹוף אמּורים הּדברים ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָואם

ּובמיּוחד  ּכֹולל כּו', עליו ׁשעברּו ְְְִֵֶַָָָָָהמאֹורעֹות

ׁשל  ּכחֹו מּתׁשת ׁשהּתֹורה מּתןּֿתֹורה, ְֶֶֶֶַַַַַַָָֹלאחר

לפני 22אדם  ׁשּבעמדֹו עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הרי , ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ

כּו'. הּבריאּות ּתֹוקף ּבכל היה ּומּתןּֿתֹורה, מצרים יציאת קֹודם ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּפרעה,

יׂשראל]. ּבני טֹובת ּבׁשביל כּו' ׁשהׁשּתּדל ּבכ חידּוׁש אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָואםּֿכן,

הּתֹורה'‡Cג) ּב'אֹור צדק' ה'צמח ׁשּמביא ּכפי הּוא, ּׁשּכתב 23הענין מה «ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

יפֹות' מׁשה 24ה'ּפנים אׁשר לבאר ּכדי הּיחס, סדר הּכתּוב ׁשהקּדים , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

כּו' חביבין הּׁשביעין וכל לאברהם, ׁשביעי ּדֹור הם לבאר,25ואהרן ּומֹוסיף . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

"ׁשאמר  עלּֿדר ׁשהּוא ׁשּדי, ּבאֿל גֹו' אברהם אל וארא ׁשּנאמר מה ּגם ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּזהּו
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שם.13) תפא"י יב.14)ראה שם, ופירש"י מכילתא וראה כט. יב, ד.15)בא יא, שם כה.16)פירש"י ז, פרשתנו פירש"י

[ג].17) ט פ"ב, שהש"ר ב. פי"א, ט.18)במדב"ר ב, עה"פ.19)שה"ש ספורנו ב.20)ראה ל, ב"מ - חז"ל ברכה 21)לשון

ז. ב.22)לד, כו, סנהדרין רכז.23)ראה ס"ע כו.24)פרשתנו ו, יא.25)פרשתנו פכ"ט, ויק"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙Bkn‰ ÚLzÏ ÌÈL„Á ‰ÚLzלהלן שיפרט lÓ·„כפי È¯‰L ƒ¿»√»ƒ¿≈«««∆¬≈ƒ¿«

‰ÏÈl‰ ÈˆÁa ,„Á‡ Ú‚¯a ‰˙È‰L ˙B¯BÎa ˙kÓ14,בדיוקÌ‚Â ««¿∆»¿»¿∆«∆»«¬ƒ««¿»¿«
ÏL dÓeiÒa "‰Ú¯t ÈÙÏ B„ÓÚa" ‰˙È‰ ‰ÈÏÚ ‰‡¯˙‰‰««¿»»»∆»»¿»¿»¿ƒ¿≈«¿…¿ƒ»∆

CLBÁ ˙kÓ15,,בפועל בכורות מכת של התרחשותה לפני קצר זמן היינו ««∆
˙Bkn‰ ÚLzÓ ‰kÓ Ïk ‰p‰ƒ≈»«»ƒ≈«««
,L„BÁ ÚÈ·¯ ˙LnLÓ ‰˙È‰»¿»¿«∆∆¿ƒ«∆

ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe רבעים שלושה ¿…»¬»ƒ
Óe˙¯‰מהחודש „ÈÚÓ ‰È‰»»≈ƒ«¿∆
Ì‰a16ÌÈL„Á ‰LÏL „BÚÂ . »∆¿¿…»√»ƒ

שנה LÓ‰באותה ‰È‰ Ì‰aL∆»∆»»…∆
‡˙È‡„k ,‰ÒÎ כמובא ƒ¿∆ƒ¿ƒ»

L¯„na17˜eÒt‰ ÏÚ18‰ÓBc «ƒ¿»««»∆
‰f‰ È·v‰ ‰Ó ,'B‚ È·ˆÏ È„Bcƒƒ¿ƒ««¿ƒ«∆
Ï‡Bb Ck ,‰ÒÎÂ ¯ÊBÁÂ ‰Ï‚ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿∆»≈

ÔBL‡¯‰ רבנו ÒÎÂ‰משה ‰Ï‚ »ƒƒ¿∆¿ƒ¿∆
ונגלה  חוזר מכן ŒÛ‡Âולאחר ,[(¿«

ÔÎŒÈtŒÏÚ עדיין שלמעשה למרות «ƒ≈
רק  אלא שנה שמונים למשה מלאו לא

השמונים, לשנתו LÈb„Ó«¿ƒנכנס
ÌÈÓL Ôa ‰LÓe" ·e˙k‰«»…∆∆¿…ƒ

."‰L»»
ÌÈL¯Ùn‰ È¯·cÓ ¯ÈÚ‰Ïe]19, ¿»ƒƒƒ¿≈«¿»¿ƒ

בסיפור  מפסיקה שהתורה הדבר בטעם

מספר  על ומספרת מצרים יציאת

ואהרן, משה של »«»∆ekL˙שנותיהם
Ï„Bb ˙‡ ‡ÈÏÙ‰Ï ·e˙k‰«»¿«¿ƒ∆∆
Û‡L ,Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙ÏÚÓ«¬«…∆¿«¬…∆«
,ÌÈBÓL Èa ,ÌÈ˜Ê eÈ‰L∆»¿≈ƒ¿≈¿ƒ
eÓÈkL‰Â ÌÓˆÚ eÁÈ¯Ë‰ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ
,'eÎ ‰Ú¯t Ï‡ CÏÈÏ eÊ¯cÊ‰Â¿ƒ¿»¿≈≈∆«¿…

שבדבר, הקושי ÏÈ·Laƒ¿ƒלמרות
'eÎ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙·BË»»∆ƒ¿»≈

ממצרים Ìbלהוציאם È‰BÊÂ)¿ƒ«
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯B‰»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
ÏczL‰Ï CÈ¯ˆ ‰nk „Ú««»»ƒ¿ƒ¿«≈

'eÎ B¯·Á ˙·BËa הדבר אם גם ¿«¬≈
מיוחד, מאמץ ÓBÏ¯דורש ‡ÏÂ¿…«

Ô˜Ê ‡e‰L20B„B·k ÈÙÏ BÈ‡Â ∆»≈¿≈¿ƒ¿
˙eËLt ÈtŒÏÚ ,Ï·‡ .('eÎ¬»«ƒ«¿

ÌÈ·e˙k‰ הסיבה שזו לקבל קשה «¿ƒ
הכתוב  מספר שבגללה את מפרט

כי ואהרון, משה של ≈¬‰¯Èהשנים

eÈˆÓבתורה ÌÈ¯NÚÂמפורש ‰‡Ó Ôa ‰LÓ ˙BÈ‰a eÏÈÙ‡L »ƒ∆¬ƒƒ¿…∆∆≈»¿∆¿ƒ
,‰L,יותר מאוחר שנה ÁÏ‰ארבעים Ò ‡ÏÂ BÈÚ ‰˙‰Î ‡Ï21, »»…»¬»≈¿…»≈…

˙BÚ¯B‡Ó‰ Ïk È¯Á‡Ï ,ÂÈÓÈ ÛBÒa ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ì‡Â¿ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»¿«¬≈»«¿»
'eÎ ÂÈÏÚ e¯·ÚL שמלאו ועד מצרים מיציאת שחלפו השנים בארבעים ∆»¿»»

שנה, ועשרים מאה ≈ÏÏBkלו
,‰¯BzŒÔzÓ ¯Á‡Ï „ÁeÈÓ·eƒ¿»¿««««»

BÁk ˙LzÓ ‰¯Bz‰L הגשמי ∆«»«∆∆…
Ì„‡ ÏL22Œ˙Á‡ŒÏÚ È¯‰ , ∆»»¬≈«««

ÈÙÏ B„ÓÚaL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆¿»¿ƒ¿≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ Ì„B˜ ,‰Ú¯t«¿…∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‰È‰ ,‰¯BzŒÔzÓe רבינו משה ««»»»
.'eÎ ˙e‡È¯a‰ Û˜Bz ÏÎa¿»∆«¿ƒ
CÎa Le„ÈÁ ÔÈ‡ ,ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈ƒ¿»

'eÎ ÏczL‰L והתאמץ וטרח ∆ƒ¿«≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙·BË ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈

לומר צריך אלא הזקנה, שהדבר למרות

כפי  אחרת, סיבה בגלל כאן נזכר

ומבאר  ].שממשיך
ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‚«»ƒ¿»¿ƒ
¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·nL∆≈ƒ«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰23ÌÈt'‰ ·˙kM ‰Ó «»«∆»««»ƒ
'˙BÙÈ24, רבי מאת התורה על פירוש »

המגיד  מתלמידי הורביץ, הלוי פינחס

‰e˙k·ממעזריטש ÌÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ«»
¯L‡ ¯‡·Ï È„k ,ÒÁi‰ ¯„Ò≈∆«««¿≈¿»≈¬∆
ÈÚÈ·L ¯Bc Ì‰ Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…≈¿ƒƒ

Ì‰¯·‡Ï,לוי יעקב, יצחק, (אברהם, ¿«¿»»
ואהרן) משה עמרם, «¿ÏÎÂקהת,
'eÎ ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰25. «¿ƒƒ¬ƒƒ

ÛÈÒBÓe'יפות Ï·‡¯,ה'פנים ƒ¿»≈
¯Ó‡pL ‰Ó Ìb e‰fL כאן ∆∆««∆∆¡«

ÏŒ‡a 'B‚ Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â»≈»∆«¿»»¿≈
‡e‰L ,ÈcL"שֿדֿי" ŒÏÚהשם «»∆«
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ז awri l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

ּדי" ׁשהאירה 26לעֹולמֹו הּבחינה ׁשּזֹוהי נמצא, , ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו וכן ּבראׁשית. ימי 27ּבׁשׁשת ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָ

עֹולם 28"ּבהּבראם" ענין ׁשּזהּו "ּבאברהם", – ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ

יּבנה  ּבחינת 29חסד ׁשהּוא הוי', ׁשמי אמנם, . ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבת  ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבת

הּבחינה 30להוי' וזֹוהי להם", נֹודעּתי "לא , ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

הּׁשביעין  ּכל ענין זהּו ּכן, ואם למׁשה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנגלתה

ימי  ׁשׁשת על הּׁשּבת ּכחביבּות - ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָחביבין

ֲֶַַהּמעׂשה.

CÈLÓÓe ּומביא ּׁשּכתּוב 31ה'צמחֿצדק', מה «¿ƒִֵֶֶֶֶַַַָ

יפֹות' ּבן 24ּב'ּפנים ּומׁשה ׁשענין , ְְִִֶֶֶַָָֹ

ּׁשּכתּוב  מה עם קׁשּור גֹו' ׁשנה "ימי 32ׁשמנים ְְִִֵֶַָָָָֹ

ׁשנה", ׁשמֹונים ּבגבּורֹות ואם גֹו' ְְְְִִִֵָָׁשנֹותינּו

ּומבאר, הּגבּורֹות. ענין הּוא ׁשנה" ְְְְִִֵֶַַָָָׁש"ּׁשמֹונים

מּדֹות  מּׁשבע נמׁש ׁשנה" "ׁשבעים ְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשענין

ענין  א כּו'. מעׂשר הּכלּולֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָהעליֹונֹות

ׁשהּוא  ּתמינאה' מ'ּכתרא נמׁש ׁשנה" ְְְְְִִִִִֶָָָָָ"ׁשמֹונים

הּבינה  "אני 33ספירת נאמר הּבינה ּובספירת , ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָ

ּגבּורה" לי עּתיק 34ּבינה ׁש'התּגּלּות וידּוע , ְְְִִִִֶַַַָָָ

הּוא 35ּבבינה' מצרים ּדיציאת הענין והרי . ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ

מה  ּגם וזהּו כּו'. עּתיק ּבחינת התּגּלּות ְְְְִִִֵֶַַַַַַעלֿידי

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבּזהר מצרים 36ּׁשּכתּוב ׁשּיציאת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ

הּבינה, ספירת ׁשהּוא ּדיֹובלא' מ'סטרא ְְְְְִִִִִֶַַָָָָנמׁש

ּבּתֹורה, מצרים יציאת ּפעמים חמּׁשים נזּכר ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָלכן

ּבינה  ׁשערי חמּׁשים מׁשה 37ּכנגד היּו ולכן . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשאז  ׁשנה, ׁשמֹונים ּבני להיֹות צריכים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹואהרן

כּו'. עליֹונה ּגבּורה ּבחינת ְְְְִִֶַָָָמאירה
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ג.26) פמ"ו, ח. פ"ה, ב"ר גם וראה א. יב, ב.27)חגיגה קנד, ב. פו, זח"א ט. פי"ב, ד.28)ב"ר ב, תהלים 29)בראשית

ג. בהר.30)פט, ר"פ - הכתוב רכח.31)לשון ע' שם י.32)אוה"ת צ, (אוה"ת 33)תהלים ע"ב רי"ז דף ויחי בזהר כמ"ש

יד.34)שם). ח, סע"ב.35)משלי יא, לך לך תו"א ב. קעח, זח"ג ועוד.36)ראה ב. מג, ח"ב ב. כא, בפרדס 37)ח"א כמ"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"Èc BÓÏBÚÏ ¯Ó‡L" C¯c26,הבריאה עם במיוחד שקשור שם היינו ∆∆∆»«¿»«

ÔÎÂ .˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa ‰¯È‡‰L ‰ÈÁa‰ È‰BfL ,‡ˆÓƒ¿»∆ƒ«¿ƒ»∆≈ƒ»¿≈∆¿≈¿≈ƒ¿≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡27"Ì‡¯a‰a"28אותיות –,"Ì‰¯·‡a" »¿«≈«¿ƒ»¿»¿«¿»»

‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ ÔÈÚ e‰fL29 מידת היא אברהם של מידתו שהרי ∆∆ƒ¿«»∆∆ƒ»∆
מבין  הראשון הוא ואברהם החסד,

‰ÈÂ',השבעה. ÈÓL ,ÌÓ‡ השם »¿»¿ƒ¬»»
מהבריאה ÈÁa˙שלמעלה ‡e‰L∆¿ƒ«

˙aL השביעי ÏÚÓlL‰היום «»∆¿«¿»
ÓÈ ˙LMÓ,˙ÈL‡¯a È ככתוב ƒ≈∆¿≈¿≈ƒ
'ÈÂ‰Ï ˙aL30, השבת שיום הרי «»«¬»»

הוי', לשם במיוחד …"Ï‡קשור
"Ì‰Ï ÈzÚ„B התגלה לא «¿ƒ»∆

(ולשאר  הבריאה עניין לאברהם,

‰ÈÁa‰האבות), È‰BÊÂ¿ƒ«¿ƒ»
‰LÓÏ ‰˙Ï‚pL הקשור השביעי, ∆ƒ¿¿»¿…∆

השבת. ÔÈÚביום e‰Ê ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈∆ƒ¿«
Y ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ Ïk»«¿ƒƒ¬ƒƒ
משה  של המיוחדת החביבות

˙LL ÏÚ ˙aM‰ ˙e·È·Ák«¬ƒ««»«≈∆
‰NÚn‰ ÈÓÈ ייחוסו כאן נזכר ולכן ¿≈««¬∆

השביעי. שהוא להדגיש משה, של

,'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ CÈLÓÓe«¿ƒ«∆«∆∆
‡È·Óe31a ·e˙kM ‰Ó ספר ≈ƒ«∆»¿

'˙BÙÈ ÌÈt'24 מספר בעניין »ƒ»
רבינו, משה של »¿ÔÈÚL∆ƒשנותיו

'B‚ ‰L ÌÈÓL Ôa ‰LÓe…∆∆¿…ƒ»»
·e˙kM ‰Ó ÌÚ ¯eL˜32 אודות »ƒ«∆»

בכלל האדם של שנותיו ≈¿"ÈÓÈמספר
˙B¯e·‚a Ì‡Â 'B‚ eÈ˙BL¿≈¿ƒƒ¿
ÌÈBÓM"L ,"‰L ÌÈBÓL¿ƒ»»∆¿ƒ
.˙B¯e·b‰ ÔÈÚ ‡e‰ "‰L»»ƒ¿««¿
ÌÈÚ·L" ÔÈÚL ,¯‡·Óe¿»≈∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
˙BcÓ Ú·MÓ CLÓ "‰L»»ƒ¿»ƒ∆«ƒ

˙BÏeÏk‰ ˙BBÈÏÚ‰ מהן אחת כל »∆¿«¿
¯NÚÓ שכנגד הנפש כוחות עשר כל ≈∆∆

(במידת  העליונות הספירות עשר

בינה  שבחסד, חכמה יש למשל, החסד,

הלאה) וכן CLÓשבחסד "‰L ÌÈBÓL" ÔÈÚ C‡ .'eÎ«ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»
'‰‡ÈÓz ‡¯˙k'Ó השמיני ‰Èa‰הכתר ˙¯ÈÙÒ ‡e‰L33, ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ»

"‰¯e·b ÈÏ ‰Èa È‡" ¯Ó‡ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ·e34, כמבואר ƒ¿ƒ««ƒ»∆¡«¬ƒƒ»ƒ¿»
חסד, (חכמה, חח"נ – 'קוים' לשלושה נחלקות שהספירות וחסידות בקבלה

תפארת, (דעת, דת"י השמאל, בקו הוד) גבורה, (בינה, בג"ה הימין, בקו נצח)

שייכת  השמיני, הכתר בחינת הבינה ספירת אופן ובכל האמצעי, בקו יסוד)

שעיקרן  מהמידות בשונה הגבורה, (התייחסות לספירת החסד מידת הוא

לזולת) ÈzÚ˜בזוהר Úe„ÈÂוהשפעה ˙elb˙‰'L'יומין 'עתיק בחינת ¿»«∆ƒ¿««ƒ
הספירות, מעשר שלמעלה עליון' 'כתר בבחינת מדריגה È·a35‰'שהיא ¿ƒ»

הנפש  כוחות לגבי בחסידות כמבואר

הוא  'עתיק' של ומדריגתו שעניינו

כאשר  דווקא מתענג אדם והרי התענוג,

והעניין  השכלי, העניין את מבין הוא

זמן  כל אבל ("געשמאק"), לו ערב

אינו  בעניין, והשגה הבנה לו שאין

עליו  ÈˆÈc‡˙מתענג ÔÈÚ‰ È¯‰Â .«¬≈»ƒ¿»ƒƒ«
˙elb˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿≈ƒ¿«

'eÎ ˜ÈzÚ ˙ÈÁa שלמעלה הארה ¿ƒ««ƒ
הספירות  בעשר המתלבש מהאור

ומקבל  נברא העולם שבאמצעותם

ניסים  נעשו מצרים ביציאת והרי שפע,

העולם. מגדרי למעלה

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«…«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa36˙‡ÈˆiL ¿«»¿∆¿ƒ«

‡¯ËÒ'Ó CLÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿»
'‡Ï·BÈcהיובל של e‰L‡הצד ¿¿»∆

‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ בזוהר (כמבואר ¿ƒ««ƒ»
ספפירת  הוא ש'יובל' קבלה ובספרי

מה  הוא דיובלא' ו'סטרא עצמה, הבינה

'צדדי' חלק מהבינה, ומתגלה שנמשך

שייך  ה'יובל' עניין אופן ובכל ממנה,

הבינה), kÊ¯לספירת ÔÎÏ»≈ƒ¿»
˙‡ÈˆÈ ÌÈÓÚt ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈMÓÁ „‚k ,‰¯Bza ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«»¿∆∆¬ƒƒ

‰Èa È¯ÚL37 הבינה ספירת «¬≈ƒ»
דרגות  לחמישים מחולקת העליונה

ז"ל  חכמינו (כדברי 'שערים' המכונות

בינה  שערי חמישים שישנם בגמרא

אחת  חסר רבינו למשה ניתנו וכולם

מאלוקים', מעט 'ותחסרהו שנאמר

הנו"ן  לשער זכה בפטירתו שרק ואמרו

בו", "נו"ן נבו, בהר שנקבר בכך כנרמז

להגיע  מסוגל שהאדם נאמר ימים מ"ט שהיא העומר ספירת לגבי וגם

השבועות) בחג מלמעלה משפיעים הנו"ן שער ואת המ"ט השער עד בעבודתו

ללב. יורדת שבמוח (השכל) הבינה אלה, 'שערים' חמישים ≈«¿ÔÎÏÂובאמצעות
Ê‡L ,‰L ÌÈBÓL Èa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ô¯‰‡Â ‰LÓ eÈ‰»…∆¿«¬…¿ƒƒƒ¿¿≈¿ƒ»»∆»

b ˙ÈÁa ‰¯È‡Ó'eÎ ‰BÈÏÚ ‰¯e·.מצרים יציאת נפעלה ומכוחה ¿ƒ»¿ƒ«¿»∆¿»
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d"kyz'dח ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y

ׁשל ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) הּיחס סדר ׁשהן מּובן, ¿«ƒ∆ֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשמֹונים  ּבן הי ֹותֹו והן ְְֱִֵֶֶֹמׁשה,

ּכי  מצרים, ּדיציאת לענין ונֹוגע ׁשּי ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָׁשנה,

הּיציאה  הּוא מצרים ּדיציאת הענין ְְְְִִִִִִַַַָָָָּכללּות

ּוגבּולים  מצרים ּגם (ּכֹולל ּוגבּולים ְְְִִִִִֵֵַָָממצרים

מצרים  נׁשּתלׁשל ׁשּמּזה ּדקדּוׁשה, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָ(מצרים)

זה  ּובׁשביל כּו'), מצרים לגלּות ועד ְְְְְִִִִִֶַַָּכפׁשּוטֹו,

מּגדרי  למעלה ׁשהּוא נעלה ּבגילּוי צֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָיׁש

עלֿידי  היתה ּׁשהּגאּולה מה וזהּו כּו'. ְְְְֵֶֶַַַָָָָָהעֹולם

וכל  לאברהם, ׁשביעי ּדֹור ׁשהּוא ּדוקא, ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹמׁשה

ּגילּוי  היה מׁשה ׁשאצל והינּו, חביבין, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהּׁשביעין

מּׁשׁשת  ׁשּלמעלה הּׁשּבת ּבחינת ׁשּזהּו הוי', ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשם

ּבן  היה ּׁשּמׁשה מה ּגם וזהּו ּבראׁשית. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹימי

ׁשהיא  הּבינה מדרגת ענין ׁשּזהּו ׁשנה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשמֹונים

ּכּידּוע  ּבזה, והענין הּבנין. ימי מּׁשבעת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה

ׁשּלפעמים  (אף ענינים ׁשני יׁש ּבינה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבבחינת

ּובינה  ּתבּונה ּביניהם), מחּלקים ּדענין 38אין , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

לפֹועל  ׁשּׁשּי ּכפי הּׂשכל ענין הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָהּתבּונה

ענין  הּוא הּבינה ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִִֵֵֶַַַַַָָמּמׁש,

ּבלימּוד  ּוכמֹו עצמֹו. מּצד ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַַהּׂשכל

ּבטּלית" אֹוחזין ּתבּונה 39ּד"ׁשנים ּבבחינת הּנה , ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  כּו', הּטּלית על היא ּדעּתֹו -ְִִֵֵֶַַַַַ

עצמּה, ההׂשּכלה על היא ּדעּתֹו ּבינה, ְְְְִִִִַַַַַַָָָָּבבחינת

ענין  עקר [ׁשּזהּו למעלה הּוא ׁשהענין ּכפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָועד

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּתֹורתֹו ׁשהיא ִֶֶַַָָָָהּתֹורה,

להיֹות  (ׁשּצריכה הּתֹורה ּבברּכת ׁשאֹומרים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָּכפי

ּבּתֹורה  "ּברכּו ּבענין ּכּידּוע הּלימּוד, ְְְִִֶַַַַַָָָקֹודם

לא 40ּתחלה" ׁשּׁשם ּתֹורתֹו], את לנּו ונתן ( ְְִֶֶַָָָָָֹ

[ּומּובן, כּו' ּגׁשמּיים ענינים אֹודֹות ְְְִִִִַָָָמדּוּבר
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שם). (אוה"ת רס"ב ד' ואתחנן פ' ובזח"ג י"ג ובכ"מ.38)שער ב. קכו, דרמ"צ ב"מ.39)ראה מסכת ב"מ 40)ריש ראה

א. כט, ראה פ' לקו"ת וראה סמ"ז. או"ח לטור ב"ח שם. ובר"ן א פא, נדרים ב. פה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙BÈ‰ Ô‰Â ,‰LÓ ÏL ÒÁi‰ ¯„Ò Ô‰L ,Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»∆≈≈∆«««∆…∆¿≈¡

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚÏ Ú‚BÂ CiL ,‰L ÌÈBÓL Ôa ולכן ∆¿ƒ»»«»¿≈«»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
מצרים, יציאת סיפור בתוך נזכרו הללו ‰ÔÈÚהדברים ˙eÏÏk Èk התוכן ƒ¿»»ƒ¿»

ÌÈÏe·‚eהכללי ÌÈ¯ˆÓÓ ‰‡Èˆi‰ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc יציאה ƒƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ
הגבלות מעל Ìbוהתעלות ÏÏBk)≈«
) ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ בביטוי הנרמזים ≈»ƒ¿ƒ

‰fnL ,‰Le„˜c (ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿»∆ƒ∆
שהוא  כפי וההגבלות המיצרים מעניין

הקדושה ÌÈ¯ˆÓבצד ÏLÏzLƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ
BËeLÙk מצרים של המציאות ƒ¿

הזה, eÏ‚Ï˙בעולם „ÚÂ ישראל בני ¿«¿»
eÎ'בארץ ÌÈ¯ˆÓ ירידה שהיא ƒ¿«ƒ

'מצרים' במושג ÏÈ·L·eנוספת ,(ƒ¿ƒ
‰Ê מהמצרים ולהתעלות לצאת כדי ∆

ÈeÏÈ‚aוההגבלות  C¯Bˆ LÈ אלוקי ≈∆¿ƒ
È¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰ÏÚ«¬∆∆¿«¿»ƒƒ¿≈

'eÎ ÌÏBÚ‰ כוח נתינת שיהיה גילוי »»
העולם. מגדרי לצאת

e‰ÊÂ הפנימי Ó‰על הטעם ¿∆«
‰Ïe‡b‰M ממצרים ישראל בני של ∆«¿»

,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈…∆«¿»
,Ì‰¯·‡Ï ÈÚÈ·L ¯Bc ‡e‰L∆¿ƒƒ¿«¿»»

,ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ כמבואר ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
לעיל, Ïˆ‡Lומפורט ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆

,'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb ‰È‰ ‰LÓ…∆»»ƒ≈¬»»
מזו  יותר נעלית אלוקית התגלות

 ֿ שֿד "אֿל בשם האבות אצל שהייתה

‰aM˙י", ˙ÈÁa e‰fL היום ∆∆¿ƒ«««»
ÈÓÈהשביעי  ˙LMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆¿≈

.˙ÈL‡¯a¿≈ƒ
e‰ÊÂÌb על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆««

‰È‰ ‰LnM מצרים יציאת Ôaבעת ∆…∆»»∆
e‰fL ,‰L ÌÈBÓL המספר ¿ƒ»»∆∆

‰Èa‰שמונים  ˙‚¯„Ó ÔÈÚƒ¿««¿≈««ƒ»
ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈

ÔÈa‰ שכל כפי המידות שבע הם «ƒ¿»
(הספירות  מעשר כלולה מהן אחת

והבינה  שבעים, וביחד העליונות)

היוצרת  והיא מהמידות שלמעלה

שמונים, המספר את מרכיבה מעשר, כלולה שהיא כפי המידות, את ו'מולידה'

ומבאר. שממשיך וכפי

Û‡) ÌÈÈÚ ÈL LÈ ‰Èa ˙ÈÁ·aL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»«∆ƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ¿»ƒ«

Ì‰ÈÈa ÌÈ˜lÁÓ ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙlL באופן הבינה לעניין מתייחסים אלא ∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿ƒ≈≈∆
È·e‰כללי  ‰e·z ,(38ÈÙk ÏÎO‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰e·z‰ ÔÈÚc , ¿»ƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆¿ƒ

LnÓ ÏÚBÙÏ CiML איך ולחשוב לתכנן השכל דברים הפעלת לבצע ∆«»¿««»
בפועל, ‰ÏÎOלמעשה ÔÈÚ ‡e‰ ‰Èa‰ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ««ƒ»ƒ¿««≈∆

BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L ÈÙk כרעיון ¿ƒ∆ƒ««¿
מופשט. לדוגמה BÓÎeשכלי ¿

„eÓÈÏa המשנה ÌÈL"cדברי ¿ƒ¿¿«ƒ
"˙ÈlËa ÔÈÊÁB‡39 לשון (וזה ¬ƒ¿«ƒ

זה  בטלית, אוחזין שניים " המשנה:

אני  אומר וזה מצאתיה אני אומר

אומר  וזה שלי כולה אומר זה מצאתיה,

בה  לו שאין יישבע זה שלי, כולה

בה  לו שאין יישבע וזה מחציה, פחות

כולה  אומר זה ויחלוקו. מחצייה, פחות

האומר  שלי, חצייה אומר וזה שלי

פחות  בה לו שאין יישבע שלי, כולה

שלי, חצייה והאומר חלקים משלשה

זה  מרביע, פחות בה לו שאין יישבע

רביע"), נוטל וזה חלקים, שלשה נוטל

‰e·z ˙ÈÁ·a ‰p‰ העיון שבה ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»
המעשה  לגבי היא בפועל וההתבוננות

-BzÚc ומתבונן ה של ‰È‡לומד «¿ƒ
'eÎ ˙Èlh‰ ÏÚ דינה יהיה מה «««ƒ

הדין, בעלי שני בין תתחלק היא וכיצד

,‰Èa ˙ÈÁ·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«ƒ»
‰ÏkN‰‰ ÏÚ ‡È‰ BzÚc«¿ƒ«««¿»»

,dÓˆÚ ברעיון היא וההתבוננות «¿»
‰e‡השכלי, ÔÈÚ‰L ÈÙk „ÚÂ¿«¿ƒ∆»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ברוחניות¯˜Ú e‰fL] ¿«¿»∆∆ƒ«
‰¯Bz‰ ÔÈÚ הפנימי שלה,והתוכן ƒ¿««»

ŒLB„w‰ ÏL B˙¯Bz ‡È‰L∆ƒ»∆«»
ÌÈ¯ÓB‡L ÈÙk ,‡e‰ŒCe¯a»¿ƒ∆¿ƒ
‰ÎÈ¯vL) ‰¯Bz‰ ˙k¯·a¿ƒ¿««»∆¿ƒ»

,„eÓÈl‰ Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï כהכנה ƒ¿∆«ƒ
מאמר Úe„ikללימוד,והקדמה  «»«

ז"ל  Bza¯‰חכמינו eÎ¯a" ÔÈÚa¿ƒ¿«»¿«»
"‰ÏÁz40,התורה ברכות כמה עד ¿ƒ»

ה', תורת היא שהתורה הכרה מתוך

כך  כדי ועד מאד, חשוב דבר הוא

ל"אבדה  גרם התורה ברכות הברכה)הארץ"שהעדר eÏוכנוסח Ô˙Â¿»«»
B˙¯Bzהקדושֿברוךֿהוא  ה'‡˙ ÌMLתורת למעלה ], היא שהתורה כפי ∆»∆»

eÎ'ברוחניות  ÌÈiÓLb ÌÈÈÚ ˙B„B‡ ¯ae„Ó ‡Ï דברים על אלא …¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
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ט awri l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

למעׂשה  ּבנֹוגע ּגם הּליּמּוד להיֹות צרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבוּדאי

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד ּגדֹול ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָּבפֹועל,

הּתֹורה 41מעׂשה  ענין עקר אףֿעלּֿפיֿכן, אבל , ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשּבמאמר  ּגם וזהּו כּו']. מהעֹולם למעלה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָהּוא

ז"ל  ׁשּבהם 42רּבֹותינּו ּדברים העׁשרה אֹודֹות ְֲִֵֶֶַַָָָָָ

הענין  נזּכר - ע ֹולמֹו את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֶַָָָָָָָָּברא

ּתבּונה  ּבחינת ּכי ּד'בינה', הענין ולא ְְְְְְִִִִִַָָָָָֹּד'תבּונה',

למעלה  היא ּבינה ּבחינת ורק לעֹולם, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּיכת

ׁשּבּה ׁשנה, ּדׁשמֹונים הּדרּגה וזֹוהי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָמהעֹולם.

היה  ועלֿידיֿזה ּפרעה, לפני ּבעמדֹו מׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהיה

הּגאּולה. ענין להיֹות ְְְִִַַָָיכֹול

היה ‡ÌÓ,ה) מצרים ּדיציאת ׁשהענין אף »¿»ְְִִִִִֶַַַָָָָ

ּדוקא, מׁשה עלֿידי להיֹות ְְְִִֵֶַַָָֹצרי

ּבן  ּבהיֹותֹו מׁשה ׁשל ּדרּגתֹו מּצד ּגּופא ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּובזה

להיֹות  צריכה מּכלֿמקֹום ּדוקא, ׁשנה ְְְְִִִִַָָָָָָׁשמֹונים

מה  ׁשּזהּו האבֹות, מּבחינת ּכח' ה'נתינת ְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּגם

הּפסּוק  על ּפרׁשתנּו ּבריׁש רׁש"י וּיאמר 43ּׁשּפרׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לקּים  ּכיֿאם ׁשלחּתי לחּנם "לא הוי', אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאליו

ׁשּמצינּו ועד הראׁשֹונים". לאבֹות ׁשּדּברּתי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּדברי

ּכדאיתא  האבֹות, לידת עם קׁשּור הּגאּולה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשענין

[ׁשּנאמר 44ּבּגמרא  אבֹות נֹולדּו ויהי 45ּבניסן ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָ

ּבני  לצאת ׁשנה מאֹות וארּבע ׁשנה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹּבׁשמנים

ּבחֹודׁש הרביעית ּבּׁשנה מצרים מארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

ּבניסן  כּו' עֹולם] זיוּתני ּבֹו ׁשּנֹולדּו ּבּירח ְְְְִִִֵֶֶַַָָזיו,

ׁשּמעלת  לפי והינּו, ליגאל. עתידין ּבניסן ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָנגאלּו

ּבּמדרׁש וכדאיתא ּביֹותר. ּגדֹולה על 46האבֹות ְְְְְִִִֵַַָָָָָ

לֹו ׁשאמר  וגֹו', אברהם אל וארא ְְֵֶֶַַַָָָָָָהּפסּוק

ולא  ּדאבדין על חבל למׁשה: ְְְְֲִֶַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

אברהם  על נגליתי ּפעמים הרּבה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָמׁשּתּכחין,

כּו'.י  מּדֹותי אחר הרהרּו ולא כּו' ויעקב צחק ְְְְֲֲִִִַַַַָֹֹ

(ּבנֹוגע  למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ְְְֵֶֶַַַַָָָֹועד
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ב.41) מ, א.42)קידושין יב, ב.43)חגיגה א.44)ו, יא, א.45)ר"ה ו, פרשתנו 46)מלכיםֿא פירש"י ד. ו, פרשתנו שמו"ר

ט. ו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רוחניים באופן [Ô·eÓe,אלוקיים הלימוד של הגדולה והמעלה שהחשיבות »

בהלכה  בעיסוק מזה, ולמעלה ההלכה, של השכלי ברעיון התבוננות של כזה,

ההלכה  לימוד של ולחשיבות לצורך סותר אינו ברוחניות למעלה שהיא כפי

כיוון ממש, בפועל הדברים את לקיים מנת על ˆ¯CÈלמעשה, È‡cÂaL∆¿««»ƒ
Ú‚Ba Ìb „enÈl‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ«¿≈«
ÏB„b È¯‰L ,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿«∆¬≈»

„eÓÏz של והגדולה החשיבות «¿
היא העיוני È„ÈÏהלימוד ‡È·nL∆≈ƒƒ≈

‰NÚÓ41,בפועל הדברים של יישום «¬∆
,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡ למרות ¬»««ƒ≈

הפועלֿממש  של הגדולה החשיבות

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ¯˜Úƒ«ƒ¿««»¿«¿»
'eÎ ÌÏBÚ‰Ó בעולם שמתגלה ומה ≈»»

של  וחיצוני מועט חלק רק הוא

].התורה 
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓaL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆¿«¬««≈

Ï"Ê42בגמרא‰¯LÚ‰ ˙B„B‡ «»¬»»
ŒLB„w‰ ‡¯a Ì‰aL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆»∆»»«»
¯kÊ - BÓÏBÚ ˙‡ ‡e‰ŒCe¯a»∆»ƒ¿»

,'‰e·˙'c ÔÈÚ‰ ההתבוננות »ƒ¿»ƒ¿»
למעשה  בשייכות …¿ÏÂ‡וההשכלה

,'‰È·'c ÔÈÚ‰ ההתבוננות »ƒ¿»¿ƒ»
המופשטת, ÈÁa˙וההשכלה Èkƒ¿ƒ«

ÌÏBÚÏ ˙ÎiL ‰e·z ולכן ¿»«∆∆»»
בה, השתמש הקדושֿברוךֿהוא

העולם, את לברוא כדי »¿Â¯˜כביכול,
‰Èa ˙ÈÁa יותר הנעלה החלק ¿ƒ«ƒ»

והמוחין השכל ÏÚÓÏ‰בעניין ‡È‰ƒ¿«¿»
È‰BÊÂ .ÌÏBÚ‰Ó בינה בחינת ≈»»¿ƒ

כמבואר  תבונה, מבחינת (שלמעלה

L‰,לעיל) ÌÈBÓLc ‰b¯c‰««¿»ƒ¿ƒ»»
ÈÙÏ B„ÓÚa ‰LÓ ‰È‰ daL∆»»»…∆¿»¿ƒ¿≈
ÏBÎÈ ‰È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰Ú¯t«¿…¿«¿≈∆»»»

‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï בחינה כי ƒ¿ƒ¿««¿»
שמונים, במספר הקשורה בינה, זו,

מהעולם  שלמעלה אור התגלות

השייכות  המידות בשבע (שנברא

לפעול  שיכולה היא שבעים) למספר

והגבלות. ממיצרים וגאולה יציאה

ÔÈÚ‰L Û‡ ,ÌÓ‡ (‰»¿»«∆»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc הפנימי שתוכנו ƒƒ«ƒ¿«ƒ

המיצרים  מכללות וגאולה יציאה הוא

Ùeb‡וההגבלות  ‰Ê·e ,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿≈…∆«¿»»∆»

להיות צריכה משה ידי על  הגאולה עצמו, זה ÏLובענין B˙b¯c „vÓƒ««¿»∆
‰ÎÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡˜Âc ‰L ÌÈBÓL Ôa B˙BÈ‰a ‰LÓ…∆ƒ¿∆¿ƒ»»«¿»ƒ»»¿ƒ»

˙BÈ‰Ïמצרים יציאת Ák'לצורך ˙È˙'‰ Ìb זו וגאולה ליציאה ƒ¿««¿ƒ«…«
ÏÚ e˙L¯t LÈ¯a È"L¯ L¯tM ‰Ó e‰fL ,˙B·‡‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»∆∆«∆≈≈«ƒ¿≈»»»≈«

˜eÒt‰43¯Ó‡iÂ ברוך הקדוש «»«…∆
משה‡ÂÈÏהוא ‰ÈÂ',אל È‡ ≈»¬ƒ¬»»

Ì‡ŒÈk EÈzÁÏL ÌpÁÏ ‡Ï"…¿ƒ»¿«¿ƒƒƒ
˙B·‡Ï Èz¯acL È¯·c Ìi˜Ï¿«≈¿»«∆ƒ«¿ƒ»»

"ÌÈBL‡¯‰ של כוחם שגם הרי »ƒƒ
ממצרים. היציאה את פועל האבות

eÈˆnL „ÚÂ ז"ל חכמינו בדברי ¿«∆»ƒ
‰Ïe‡b‰ ÔÈÚL ישראל בני של ∆ƒ¿««¿»

ÈÏ„˙ממצרים ÌÚ ¯eL»̃ƒ≈«
‡˙È‡„k ,˙B·‡‰ כמובא »»ƒ¿ƒ»

‡¯Óba44˙B·‡ e„ÏB ÔÒÈa «¿»»¿ƒ»¿»
¯Ó‡pL]45 בית בניין אודות ∆∆¡«

המלך  שלמה עלֿידי הראשון המקדש

Úa¯‡Â ‰L ÌÈÓLa È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿…ƒ»»¿«¿«
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ˆÏ ‰L ˙B‡Ó≈»»¿≈¿≈ƒ¿»≈
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰Ma ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«»»»¿ƒƒ

,ÂÈÊ L„BÁa ז"ל חכמינו ופירשו ¿∆ƒ
מכוון  אייר, חודש (שהוא "זיו" שירח

רש"י  (כפירוש ניסן חודש על כאן

כבר  נולדו אייר כשנתחדש בגמרא:

דתקופה  דניסן זימנין נמי אי בניסן;

לבנה") של אייר בתוך »∆»Á¯iaנמשך
ÌÏBÚ ÈzÂÈÊ Ba e„ÏBpL האבות ∆¿ƒ¿¿≈»

ואור  זיו לעולם ÔÒÈaשהביאו 'eÎ [¿ƒ»
.Ï‡‚ÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈa eÏ‡‚ƒ¿¬¿ƒ»¬ƒƒƒ»≈

,eÈ‰Â הגאולה כי שאף לכך והסיבה ¿«¿
בכוח  גם צורך היה משה ידי על הייתה

‰‡·B˙האבות ˙ÏÚnL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬«»»
‡˙È‡„ÎÂ .¯˙BÈa ‰ÏB„b¿»¿≈¿ƒ¿ƒ»

‰L¯„na46˜eÒtוכמובא ÏÚ «ƒ¿»««»
,'B‚Â Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â»≈»∆«¿»»¿
‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ ¯Ó‡L∆»««»»
‡ÏÂ ÔÈ„·‡c ÏÚ Ï·Á :‰LÓÏ¿…∆¬»«¿»¿ƒ¿»

,ÔÈÁkzLÓ ואינם שאבדו אלו על ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈÏ‚נמצאים ÌÈÓÚt ‰a¯‰«¿≈¿»ƒƒ¿≈ƒ

'eÎ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»ƒ¿»¿«¬…
.'eÎ È˙BcÓ ¯Á‡ e¯‰¯‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿¬««ƒ«

„ÚÂ במדרש ז"ל חכמינו כדברי ¿«
ÌB˜Óa :(˙B·‡‰Ï Ú‚Ba) ‰LÓÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ¯Ó‡L∆»««»»¿…∆¿≈«¿»»ƒ¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



d"kyz'dי ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y

ּתעמֹוד  אל ּגדֹולים ּבמקֹום ועֹוד 47להאבֹות): . ְְְְֲִִַַָָ

ׁשביעי  ּדֹור ׁשהּוא מׁשה ּבמעלת ׁשּגם ְְֲִִֶֶֶַַַֹֹזאת,

מעלת  מּודגׁשת חביבין, הּׁשביעין וכל ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָלאברהם,

היֹותֹו היא הּׁשביעי ׁשל מעלתֹו ׁשהרי ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָאברהם,

הּוא  העקר - ּבזה ּגם ואםּֿכן לראׁשֹון, ְְִִִִִֵֶַָָָָׁשביעי

.48הראׁשֹון  ִָ

(לקּים Ô·eÈÂו) רׁש"י ּבלׁשֹון הּדּיּוק ּבהקּדים ¿»ְְְְִִִִֵַַַַ

הראׁשֹונים, ל)אבֹות ׁשּדּברּתי ְְִִִִֶַַָָָָּדברי

(אבֹות) להֹוסיף  צרי לּמה מּובן, אינֹו ְְְִִִֵָָָָָָּדלכאֹורה

נקראים  ויעקב יצחק אברהם רק הרי ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹהראׁשֹונים,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר אבֹות 49אבֹות, קֹורין אין ְֲִֵֵַַַַָָ

הּידּוע  עלּֿפי זה לבאר ויׁש לׁשלׁשה. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

הּכתר  ספירת על קאי ׁשּנקראּו50ּד'ראׁשֹון' וזהּו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

הּוא  האבֹות ׁשל ענינם ּכי "הראׁשֹונים", ְִִִִֶָָָָָָאבֹות

הּמּדֹות  וׁשרׁש ּתפארת), ּגבּורה (חסד ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹהּמּדֹות

הּכתר  ּבבחינת מּצד 51הּוא ּדהּנה, ּבזה, והענין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּגבּורה  חסד לּמּדֹות ׁשּׁשּיכים  ּכפי האבֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמדרגת

ׁשּבהם  הּפרטּיים העבֹודה עניני יׁשנם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּתפארת,

אברהם  עבֹודת ּוכמֹו מּזה, זה האבֹות ְְֲֲִִֶֶַַָָָָחלּוקים

ּבארֹות, ּבחפירת יצחק עבֹודת אֹורחים, ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָּבהכנסת

ענין  יׁשנֹו א כּו'. הּמקלֹות ּבענין יעקב ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָֹועבֹודת

ּבבחינת  ׁשרׁשם מּצד האבֹות, אצל יֹותר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָנעלה

ׁשּזהּו "הראׁשֹונים", אבֹות נקראּו ׁשּלכן ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהּכתר,

זה  ועל כ ּו'. ּפרטים מהתחּלקּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָענין

ׁשּזהּו ּתעמֹוד, אל ּגדֹולים ּבמקֹום למׁשה: ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַֹנאמר

) ׁשהּמּדֹות ּבגדלּותן,ּכפי הם האבֹות) מדרגת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

הם  ׁשׁשם הּכתר, ּבבחינת ּומקֹורם ּבׁשרׁשם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהינּו,

מׁשה). ׁשל (ּדרּגתֹו החכמה מּבחינת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

למׁשה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ְְֶֶֶַַָָָֹוזהּו

מּמצרים  יׂשראל ּבני את להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָׁשּׁשליחּותֹו

הראׁשֹונים, לאבֹות ׁשּדּברּתי ּדברי לקּים ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיא

מדרגת  עם קׁשּור מצרים ּדיציאת ׁשהענין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָהינּו,
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ז.47) פ"ב, 48.29)דב"ר ע' ה'ש"ת סה"מ ב.49)ראה טז, א'ריג.50)ברכות ע' ח"ג תער"ב המשך רנג. ע' תרס"ה סה"מ

קצד.51)ובכ"מ. ע' תרפ"ד קצה. ע' עטר"ת סה"מ קלג. ע' פרשתנו אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„BÓÚz Ï‡ ÌÈÏB„b47 עם שיחד עולה אלה ז"ל חכמינו ממאמרי וגם ¿ƒ««¬

וא  משה של משה,מעלתו ידי על דווקא היתה ממצרים שהגאולה ףֿעלֿפי

"אברהם  המדרש: לשון (וזה האבות של מעלתם מודגשת עצמו זה בעניין גם

וזכה  למלכות הנני לכהונה, הנני 'הנני'... ואמר הקדושֿברוךֿהוא לו קרא

ביקש  משה ואף למלכות וזכה לכהונה

משה  משה ויאמר שנאמר כן לעשות

למלכות, הנני לכהונה הנני הנני, ויאמר

תתהדר  אל הקדושֿברוךֿהוא לו אמר

אל  גדולים ובמקום מלך, לפני

ÌbLתעמוד"). ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«
¯Bc ‡e‰L ‰LÓ ˙ÏÚÓa¿«¬«…∆∆
ÏÎÂ ,Ì‰¯·‡Ï ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿«¿»»¿»

,ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ מעלה שבגלל «¿ƒƒ¬ƒƒ
ישראל  בני את המוציא הוא זו מיוחדת

ÏÚÓ˙ממצרים, ˙L‚„eÓ¿∆∆«¬«
ÏL B˙ÏÚÓ È¯‰L ,Ì‰¯·‡«¿»»∆¬≈«¬»∆
ÈÚÈ·L B˙BÈ‰ ‡È‰ ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ¡¿ƒƒ
‰Êa Ìb ÔkŒÌ‡Â ,ÔBL‡¯Ï»ƒ¿ƒ≈«»∆
- השביעי בהיותו משה מעלת עצמו,

ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ¯˜Ú‰48. »ƒ»»ƒ
Ô·eÈÂ (Â אחד שמצד זה עניין ¿»

משה, של המיוחדת מעלתו מודגשת

כוחם  את דוקא מדגישים שני ומצד

האבות  של ÌÈc˜‰a¿«¿ƒומעלתם
È"L¯ ÔBLÏa ˜eic‰ פסוקים על «ƒƒ¿«ƒ

שהקדושֿברוךֿהוא  לעיל המובא אלה,

היא  מצרים שיציאת למשה אומר

˙B·‡(Ï Èz¯acL È¯·c Ìi˜Ï)¿«≈¿»«∆ƒ«¿ƒ»»
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÏ ,Ô·eÓ»»»»ƒ¿ƒ
˜¯ È¯‰ ,ÌÈBL‡¯‰ (˙B·‡)»»ƒƒ¬≈«
ÌÈ‡¯˜ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,˙B·‡49 »¿«¬««≈«

‡l‡ ˙B·‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡≈ƒ»∆»
‰LÏLÏ התוספת מהי כן אם ƒ¿…»

"הראשונים"? הם שהאבות וההדגשה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
È‡˜ 'ÔBL‡¯'c מכווןÏÚ ¿ƒ»≈«
¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ50, כתר' בחינת ¿ƒ««∆∆

והיא  הספירות מעשר שלמעלה עליון'

להם  וקודמת ∆¿e‰ÊÂ'ראשונה'
,"ÌÈBL‡¯‰" ˙B·‡ e‡¯˜pL∆ƒ¿¿»»ƒƒ
‡e‰ ˙B·‡‰ ÏL ÌÈÚ Èkƒƒ¿»»∆»»

„ÒÁ) ˙Bcn‰ אברהם של יצחק e·b¯‰מידתו של Ùz‡¯˙מידתו «ƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆
יעקב  של ‰k˙¯מידתו ˙ÈÁ·a ‡e‰ ˙Bcn‰ L¯LÂ כמו 51), ¿…∆«ƒƒ¿ƒ««∆∆

הן  והמידות הכללי, הרצון כוח ענין הוא שהכתר הנפש, בכוחות שמצינו

פרטיים. רגשות

„vÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ«
ÌÈÎiML ÈÙk ˙B·‡‰ ˙‚¯„Ó«¿≈«»»¿ƒ∆«»ƒ

˙BcnÏ של e·b¯‰הפרטיות „ÒÁ «ƒ∆∆¿»
‰„B·Ú‰ ÈÈÚ ÌLÈ ,˙¯‡Ùzƒ¿∆∆∆¿»ƒ¿¿≈»¬»
ÌÈ˜eÏÁ Ì‰aL ÌÈiË¯t‰«¿»ƒƒ∆»∆¬ƒ

ונבדלים  fÓ‰,שונים ‰Ê ˙B·‡‰»»∆ƒ∆
˙ÒÎ‰a Ì‰¯·‡ ˙„B·Ú BÓÎe¿¬««¿»»¿«¿»«
˜ÁˆÈ ˙„B·Ú ,ÌÈÁ¯B‡¿ƒ¬«ƒ¿»
˙„B·ÚÂ ,˙B¯‡a ˙¯ÈÙÁa«¬ƒ«¿≈«¬«

'eÎ ˙BÏ˜n‰ ÔÈÚa ·˜ÚÈ שכל «¬…¿ƒ¿«««¿
שייכת  אלה עבודות משלוש אחת

משלושת  אחד כל של הפרטית למדה

ÏÚ‰האבות. ÔÈÚ BLÈ C‡«∆¿ƒ¿»«¬∆
„vÓ ,˙B·‡‰ Ïˆ‡ ¯˙BÈ≈≈∆»»ƒ«
ÔÎlL ,¯˙k‰ ˙ÈÁ·a ÌL¯L»¿»ƒ¿ƒ««∆∆∆»≈
,"ÌÈBL‡¯‰" ˙B·‡ e‡¯˜ƒ¿¿»»ƒƒ
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿«¿»

'eÎ ÌÈË¯t ˙e˜lÁ˙‰Ó והוא ≈ƒ¿«¿¿»ƒ
(כמו  האבות שלושת כל אצל שווה

נטייה  הוא הרצון כוח הנפש שבכוחות

הגוף  בכל ונמצא הנפש של כללית

פרטי  באבר מתלבש ולא בשוה

LÓÏ‰:מסויים). ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿…∆
,„BÓÚz Ï‡ ÌÈÏB„b ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ««¬
˙‚¯„Ó) ˙Bcn‰L ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆«ƒ«¿≈«

Ô˙eÏ„‚a Ì‰ (˙B·‡‰ בענין »»≈¿«¿»
כפי  מהמידות למעלה שלהם, הכללי

פרטיים, לענינים ¿»‰eÈ,שירדו
˙ÈÁ·a Ì¯B˜Óe ÌL¯La¿»¿»¿»ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌLL ,¯˙k‰«∆∆∆»≈¿«¿»
ÏL B˙b¯c) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»«¿»∆

.(‰LÓ…∆
ŒCe¯aŒLB„w‰ ¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»««»»
B˙eÁÈÏML ‰LÓÏ ‡e‰¿…∆∆¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈
È¯·c Ìi˜Ï È„k ‡È‰ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿«≈¿»«

מצרים  יציאת על Èz¯acL∆ƒ«¿ƒההבטחה
,eÈ‰ ,ÌÈBL‡¯‰ ˙B·‡Ï»»»ƒƒ«¿
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
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הּכתר  ּבבחינת ּבׁשרׁשם ׁשהם ּכפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהאבֹות

ענין  והּוא מהתחּלקּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ("הראׁשֹונים ")

 ֿ מּטעם ׁשּלמעלה כּו' והּׁשבּועה ּברית' ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָה'ּכריתת

ַַָודעת.

e‰ÊÂּבחדׁש היתה מּמצרים ּׁשהּגאּולה מה ּגם ¿∆ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבאּור  ּובהקּדים האבֹות. נֹולדּו ׁשּבֹו ְְְִִֵֶַָָָניסן

ההּולדת  יֹום ההסּתּלקּות.52מעלת יֹום לגּבי ּגם ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו אף ּתאמין 53ּדהּנה, אל ְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

מעלה  ׁשּיׁש מּובן ׁשּמּזה ,מֹות יֹום עד ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּבעצמ

יֹום  לגּבי העבֹודה, ּגמר  לאחרי ההסּתּלקּות ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָּביֹום

העבֹודה  ּתהיה ּכיצד יֹודעים לא ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹההּולדת

ּביֹום  מעלה מצינּו ּגיסא לאיד הרי כּו', ְְְֲֲִִִֵַַָָָָּבפֹועל

ּכדאיתא  ההסּתּלקּות, יֹום לגּבי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָההּולדת

הּפּור 54ּבגמרא  נפל ׁשּכאׁשר להמן, ּבנֹוגע ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

לי  נפל אמר: ּגדֹולה. ׂשמחה ׂשמח אדר, ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹּבחדׁש

יֹודע  היה ולא מׁשה, ּבֹו ׁשּמת ּבּירח ְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּפּור

נֹולד, ּבאדר  ּובׁשבעה  מת ּבאדר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשּבׁשבעה

הּמיתה  על ׁשּתכּפר  הּלידה ּכדאי רׁש"י, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומפרׁש

הּלידה  לאחרי ּבאה הּמיתה הרי ׁשּלכאֹורה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ(אף

להפ ולא אֹותּה, יֹום 55ּומבּטלת מעלת ּכי ,( ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

ּכפי  ּבפֹועל העבֹודה עם קׁשּורה ְְְְְֲִִִַַַָָָההסּתּלקּות

טעםֿודעת  עלּֿפי הּגּוף, עלֿידי ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָׁשּנעׂשית

מעלת  ואילּו כּו', לפרטים התחּלקּות ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּובאֹופן

הּנׁשמה  ׁשל ההתּגּלּות עם קׁשּורה ההּולדת ְְְִִֶֶֶַַַַָָָיֹום

הּגּוף), עלֿידי ּבפֹועל העבֹודה לפני (עֹוד ְְְְֲִֵֵַַַַָָָעצמּה

ּולמעלה ּכפ  מּטעםֿודעת למעלה ׁשהיא י ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָ

ּבהעלם  ּבּה ּכלּולה  (וגם כ ּו' לפרטים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמהתחּלקּות

 ֿ על ׁשּתהיה הּגּוף מּצד ּבפֹועל העבֹודה ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָמעלת

חּייו). ימי ּכל ּבמׁש יגיעתֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָידי

צֹורC‡ז) יׁש מצרים, ּדיציאת הענין ׁשּבׁשביל אמת. ׁשּׁשניהם הּוא, הענין «ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבבחינת  ּבׁשרׁשם ׁשהם ּכפי "הראׁשֹונים", האבֹות מּמדרגת ּכח ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבנתינת
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ע"ה 52) חנה מרת הצדקנית הרבנית שליט"א, אדמו"ר כ"ק אם של הפ"ה ההולדת יום הוא - טבת כ"ח - זה שיום להעיר,

מ"ד.53)(המו"ל). פ"ב ב.54)אבות יג, בתחלתו.55)מגילה חכ"ו לקו"ש בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙k‰ ˙ÈÁ·a ÌL¯La Ì‰L ÈÙk ˙B·‡‰ ˙‚¯„Ó ÌÚ ¯eL»̃ƒ«¿≈«»»¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿ƒ««∆∆

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ("ÌÈBL‡¯‰"),פרטיות e‰Â‡במידות »ƒƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
'eÎ ‰Úe·M‰Â '˙È¯a ˙˙È¯k'‰ ÔÈÚ האבות עם ה' שעשה ƒ¿««¿ƒ«¿ƒ¿«¿»

Ó ‰ÏÚÓlL˙Ú„ÂŒÌÚh האבות מעלת מצד ושבועה וברית הבטחה ∆¿«¿»ƒ««»««
ומעבר  מעל שהיא ב'כתר' בשורשם

בשכל  המובן פי על שראוי למה

חכמה  בחינת המוחין, מענין ולמעלה

רבינו. משה של דרגתו שהיא

Ìb e‰ÊÂ הפנימי Ó‰על הטעם ¿∆««
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰M∆«¿»ƒƒ¿«ƒ»¿»
e„ÏB BaL ÔÒÈ L„Áa¿…∆ƒ»∆¿
¯e‡a ÌÈc˜‰·e .˙B·‡‰»»¿«¿ƒ≈

˙„Ïe‰‰ ÌBÈ ˙ÏÚÓ52Ìb «¬««∆∆«
‰‰e˜lzÒ˙.אפילו  ÌBÈ Èa‚Ï¿«≈«ƒ¿«¿

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆»¿«≈
Ï"Ê53 אבות ÔÈÓ‡zבפרקי Ï‡ «««¬ƒ

CÓˆÚa רצון את תעשה שבוודאות ¿«¿»
חסֿושלום  בחטא תיכשל ולא »Ú„ה'

LiL Ô·eÓ ‰fnL ,C˙BÓ ÌBÈ»∆ƒ∆»∆≈
˙e˜lzÒ‰‰ ÌBÈa ‰ÏÚÓ«¬»¿«ƒ¿«¿
Èa‚Ï ,‰„B·Ú‰ ¯Ób È¯Á‡Ï¿«¬≈¿«»¬»¿«≈

Ê‡L ˙„Ïe‰‰ ÌBÈ האדם כאשר «∆∆∆»
עתה  זה Èkˆ„נולד ÌÈÚ„BÈ ‡Ï…¿ƒ≈«

ÏÚBÙa ‰„B·Ú‰ ‰È‰z במשך ƒ¿∆»¬»¿«
חייו  ימי שנסתלק eÎ'כל מי ואילו

אין  כבר עבודתו את שהשלים לאחר

הרוחני, עתידו לגבי ≈¬‰¯Èחשש
‡ÒÈb C„È‡Ï שני eÈˆÓמצד ¿ƒ»ƒ»»ƒ

Èa‚Ï ˙„Ïe‰‰ ÌBÈa ‰ÏÚÓ«¬»¿«∆∆¿«≈
‡˙È‡„k ,˙e˜lzÒ‰‰ ÌBÈ כפי «ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

Ó‚a54,ÔÓ‰Ï¯‡שמובא  Ú‚Ba ƒ¿»»¿≈«¿»»
¯et‰ ÏÙ ¯L‡kL באיזה הגורל ∆«¬∆»««

הגזירה  את לעשות ∆…¿L„Áaיום
.‰ÏB„b ‰ÁÓN ÁÓN ,¯„‡¬»»«ƒ¿»¿»
˙nL Á¯ia ¯et ÈÏ ÏÙ :¯Ó‡»«»«ƒ«∆«∆≈

‰È‰ ‡ÏÂ ,‰LÓ Ba המןÚ„BÈ …∆¿…»»≈«
˙Ó ¯„‡a ‰Ú·LaL משה ∆¿ƒ¿»«¬»≈
„ÏB ¯„‡a ‰Ú·L·e משה, ¿ƒ¿»«¬»«

‰„Èl‰ È‡„k ,È"L¯ L¯ÙÓe¿»≈«ƒ¿««≈»
‰˙Èn‰ ÏÚ ¯tÎzL שמצד היינו ∆¿«≈««ƒ»

יום  המן שהוא היה משה, בו שמת

סבור  היה כי החודש שמח זה שבגלל

אלא  לגזירה, משה,מתאים נולד זה שבחודש שמצד ידע המעלה שלא

את  מבטלת הלידה המיתה שעניין שבעניין B‡ÎlL¯‰החיסרון Û‡)«∆ƒ¿»
בפועל  הדברים התרחשות של È¯Á‡Ïבמציאות ‰‡a ‰˙Èn‰ È¯‰¬≈«ƒ»»»¿«¬≈

CÙ‰Ï ‡ÏÂ ,d˙B‡ ˙Ïh·Óe ‰„Èl‰55 העניין בתוכן זאת ובכל «≈»¿«∆∆»¿…¿≈∆
המיתה  את מבטלת Èkהלידה ,(ƒ

˙e˜lzÒ‰‰ ÌBÈ ˙ÏÚÓ«¬««ƒ¿«¿
ÏÚBÙa ‰„B·Ú‰ ÌÚ ‰¯eL¿̃»ƒ»¬»¿«
,Ûeb‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ÈÙk¿ƒ∆«¬≈«¿≈«

˙Ú„ÂŒÌÚË ÈtŒÏÚ במידה «ƒ««»««
השכל,הנדרשת  פי על והמתחייבת

˙e˜lÁ˙‰ ÏL ÔÙB‡·e¿∆∆ƒ¿«¿
'eÎ ÌÈË¯ÙÏ,ירידה של ענין שהיא ƒ¿»ƒ

˙„Ïe‰‰ ÌBÈ ˙ÏÚÓ eÏÈ‡Â¿ƒ«¬««∆∆
ÏL ˙elb˙‰‰ ÌÚ ‰¯eL¿̃»ƒ«ƒ¿«∆
ÈÙÏ „BÚ) dÓˆÚ ‰ÓLp‰«¿»»«¿»ƒ¿≈
È„ÈŒÏÚ ÏÚBÙa ‰„B·Ú‰»¬»¿««¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÈÙk ,(Ûeb‰«¿ƒ∆ƒ¿«¿»
‰ÏÚÓÏe ˙Ú„ÂŒÌÚhÓƒ««»««¿«¿»

'eÎ ÌÈË¯ÙÏ ˙e˜lÁ˙‰Ó ֿ על ≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
בעניין  לעיל המבואר הכתר דרך מעלת

המידות  לגבי »¿(Ì‚Âהפרטיות הכללי
da ‰ÏeÏk כבר בהתחלה,בנשמה ¿»»
הלידה, ÏÚÓ˙בעת ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«¬«

Ûeb‰ „vÓ ÏÚBÙa ‰„B·Ú‰»¬»¿«ƒ««
‰È‰zL בעתידB˙ÚÈ‚È È„ÈŒÏÚ ∆ƒ¿∆«¿≈¿ƒ»

.(ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa¿∆∆»¿≈«»
Ì‰ÈML ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (Ê«»ƒ¿»∆¿≈∆

˙Ó‡ סתירה אין דבר של ולאמיתו ¡∆
הייתה  מצרים שיציאת לעיל האמור בין

ד  להיות משה,צריכה של בכוחו ווקא

בכוח  היא מצרים שיציאת להמבואר

כיוון  נכונים. הדברים שני כי האבות,

˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ«
Ák ˙È˙a C¯Bˆ LÈ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿ƒ«…«
˙B·‡‰ ˙‚¯„nÓƒ«¿≈«»»
Ì‰L ÈÙk ,"ÌÈBL‡¯‰"»ƒƒ¿ƒ∆≈
,¯˙k‰ ˙ÈÁ·a ÌL¯La¿»¿»ƒ¿ƒ««∆∆
L„Áa CLÓpM ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ¿»¿…∆
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d"kyz'dיב ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y

נֹולדּו ׁשּבֹו ניסן ּבחדׁש ּׁשּנמׁש מה ׁשּזהּו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּכתר,

העבֹודה  ּגם להיֹות צריכה זה עם ּוביחד ְְְֲִִִֶַַַָָָָָהאבֹות.

כּו', לפרטים ּבהתחּלקּות הּגּוף, מּצד ְְְְְִִִִַַַַָּבפֹועל

הוי' ּדׁשם הּגילּוי היה ׁשאצלֹו מׁשה, ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבכחֹו

ׁשנה, ׁשמֹונים  ּבן ּובהיֹותֹו מהעֹולם, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשּלמעלה

למעלה  ׁשהיא הּבינה למדרגת הּגיע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאז

האבֹות  מּמדרגת (למעלה הּבנין ימי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָמּׁשבעת

ׁשעבֹודה  אּלא לעֹולם), ׁשּׁשּיכֹות הּמּדֹות ְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבבחינת

העצם  ּבבחינת חדּורה להיֹות צריכה ּגּופא ְְְֲִִִִֶֶַָָָָזֹו

כּו'. מהתחּלקּות ְְְְִֵֶַַָׁשּלמעלה

ׁשל LÈÂח) ההילּולא יֹום עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּקביעּותֹו טבת, ּבכ"ד הּזקן ְְִֵֵֵֵֶַַָרּבנּו

וארא  ּבפרׁשת היא ׁשנים וכּמה ׁשּנֹוסף 56ּבכּמה , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ּכללית, נׁשמה ּבתֹור עבֹודתֹו, עניני ּפרטי ּכל ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָעל

חדׁשה  והפצת 57ּונׁשמה ּגילּוי התחיל ועלֿידֹו , ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָ

ענין  ּגם אצלֹו היה וכּו', חּב"ד חסידּות ְְְֲִִֶַַַַָָָּתֹורת

כּו', לפרטים מהתחּלקּות ׁשּלמעלה יֹותר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָנעלה

ּבּׁשמים  לי ּד"מי הענין אצלֹו ּׁשהיה מה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּזהּו

ּבארץ" חפצּתי לא נׁשמע 58ועּמ ׁשהיה ּכפי , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹ

ו  אי ּבדבק ּותֹו: וויל לׁשֹונֹו אי ניסט , גאר זע ויל ְְְִִִִִִֵֶָ

עֹולםֿהּבא  דאיין ניט וויל אי ּגןֿעדן, דאיין ִִִִִִֵֶַַַַָָניט

אליין  ּדי אז ניט מער וויל אי ענין 59כּו', ׁשּזהּו , ְִִִִִֵֶֶֶַַָ

ּגם  (למעלה כּו' לפרטים מהתחּלקּות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

מי  יׁש ּבבחינת עדין ׁשהיא ּבתענּוגים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמאהבה

כּו' ּד"אבֹות 60ׁשאֹוהב הענין עלּֿדר ׁשּזהּו ,( ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

חּב"ד  חסידּות ׁשּבתֹורת זאת, ועֹוד ְְֲִִִֶַַַָֹהראׁשֹונים".

ּכּידּוע  ּדוקא, עצמֹו ּבכח ּבעבֹודה הּצֹור ְְְְֲֶַַַַַַָָָָָֹמּודגׁש

חג"ת  לחסידּות חּב"ד חסידּות ׁשּבין ֲֲִִִֵֶַַַַַַּבחלּוק

וֿז)61כּו' (סעיפים לעיל האמּור עלּֿדר ׁשּזהּו ,ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

האבֹות, לידת מּצד ניסן חדׁש מעלת על ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנֹוסף

ּבהם  ׁשנֹותינּו "ימי ּבמׁש הּיגיעה עלֿידי ּבפֹועל העבֹודה ּגם להיֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצריכה

כּו'. ׁשנה" ׁשמֹונים ּבגבּורֹות ואם ׁשנה ְְְְִִִִִָָָָׁשבעים
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(56.56 ע' חט"ז ואילך. 40 ע' ח"ו לקו"ש גם וש"נ.57)ראה .22 ע' תש"ו השיחות ספר כה.58)ראה עג, הובא 59)תהלים

כסלו). יח יום" ב"היום נעתק - סע"א קלח, להצ"צ (סהמ"צ מ פרק התפילה מצות ביאוה"ז 60)בשורש ד. קיד, תו"א ראה

ועוד. ואילך. א פא, האמצעי 61.500)לאדמו"ר ע' .475 ע' ח"ב לקו"ש ב. קמא, ח"ב לקו"ד ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B·‡‰ e„ÏB BaL ÔÒÈ מהמיצרים יציאה היא מצרים יציאת כי ƒ»∆¿»»

מבחינת  נמשך זה ועניין ודעת, מטעם שלמעלה למצב והתעלות וההגבלות

וירידה  מהתחלקות שלמעלה הכללי העניין מהספירות, שלמעלה הכתר

לעיל. כמבואר ‰B·Ú„‰לפרטים, Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿«»¬»
‰Ûeb,במעשה  „vÓ ÏÚBÙa¿«ƒ««

,'eÎ ÌÈË¯ÙÏ ˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
‰È‰ BÏˆ‡L ,‰LÓ ÏL BÁÎa¿…∆…∆∆∆¿»»
‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌLc ÈeÏÈb‰«ƒ¿≈¬»»∆¿«¿»

ÌÏBÚ‰Ó מהגילוי נעלה גילוי והוא ≈»»
לאבות,"בשם  שהיה שדֿי" אֿל

,‰L ÌÈBÓL Ôa B˙BÈ‰·eƒ¿∆¿ƒ»»
‰Èa‰ ˙‚¯„ÓÏ ÚÈb‰ Ê‡L∆»ƒƒ«¿«¿≈««ƒ»
ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈

ÔÈa‰ הבריאה (ÏÚÓÏ‰של «ƒ¿»¿«¿»
˙ÈÁ·a ˙B·‡‰ ˙‚¯„nÓƒ«¿≈«»»ƒ¿ƒ«
,(ÌÏBÚÏ ˙BÎiML ˙Bcn‰«ƒ∆«»»»

לעיל  «∆‡l‡באריכות,כמבואר
‡Ùeb BÊ ‰„B·ÚL היינו עצמה, ∆¬»»

והירידה  הגוף עם בפועל העבודה

e„Á¯‰לפרטים, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬»
‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆∆∆¿«¿»

.'eÎ ˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿
ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ (Á¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
Ô˜f‰ ea¯ ÏL ‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈ«ƒ»∆«≈«»≈

Ë·˙שנסתלק  „"Îa,תקע"ג בשנת ¿≈≈
ÌÈL ‰nÎÂ ‰nÎa B˙eÚÈ·wL∆¿ƒ¿«»¿«»»ƒ

‡¯‡Â ˙L¯Ùa ‡È‰56ÛÒBpL , ƒ¿»»«»≈»∆»
t Ïk ÏÚB˙„B·Ú ÈÈÚ ÈË¯ של «»¿»≈ƒ¿¿≈¬»

ההילולא, בעל הזקן ¿B˙a¯רבנו
˙ÈÏÏk ‰ÓL הדור כל שנשמות ¿»»¿»ƒ

בה  L„Á‰קשורות ‰ÓLe ,57 ¿»»¬»»
לכן, קודם לעולם ירדה »¿ŒÏÚÂשלא

˙ˆÙ‰Â ÈeÏÈb ÏÈÁ˙‰ B„È»ƒ¿ƒƒ«¬»«
,'eÎÂ „"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙¯Bz«¬ƒ««¿
פעולות  הם אלה נעלים ענינים שכל

לפרטים התחלקות ‡ˆBÏשל  ‰È‰»»∆¿
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ Ìb'ה בעבודת «ƒ¿»«¬∆≈

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
‰È‰M ‰Ó e‰fL ,'eÎ ÌÈË¯ÙÏƒ¿»ƒ∆∆«∆»»
ÌÈÓMa ÈÏ ÈÓ"c ÔÈÚ‰ BÏˆ‡∆¿»ƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ

"ı¯‡a ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ58, ¿ƒ¿…»«¿ƒ»»∆
דביקות  היא הפסוק ומשמעות

עניין  בשום ורצון עניין שום לו שאין כך כל נעלית במדריגה באלוקות

'בארץ' או ‡CÈ'בשמים' :B˙e˜·„a BBLÏ ÚÓL ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÏÈÂÂ CÈ‡ ,Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,ËÒÈ ¯‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ«ƒ«≈∆ƒƒ
CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,'eÎ ‡a‰ŒÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈƒ«ƒ»«»ƒƒ∆ƒ«ƒ

ÔÈÈÏ‡59, אינני דבר, שום רוצה אינני «≈
את  רוצה אינני שלך, הגןֿעדן את רוצה

אלא  רוצה אינני שלך, הבא העולם

בעצמך, ÔÈÚאותך e‰fL'עצמי' ∆∆ƒ¿»
e˜lÁ˙‰Ó˙כללי ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

Ìb ‰ÏÚÓÏ) 'eÎ ÌÈË¯ÙÏƒ¿»ƒ¿«¿»«
‡È‰L ÌÈ‚eÚ˙a ‰·‰‡Ó עם ≈«¬»¿«¬ƒ∆ƒ

הנפלאה  מעלתה ÈÁ·a˙כל ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿ƒ«
'eÎ ·‰B‡L ÈÓ LÈ60 וייתכן ≈ƒ∆≈

ה' את האוהב של האישית שהמציאות

התבטלה  לא עדיין בתענוגים באהבה

'יש' בבחינת והוא e‰fLלחלוטין ,(∆∆
˙B·‡"c ÔÈÚ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆»ƒ¿»¿»

,"ÌÈBL‡¯‰ כפי האבות היינו »ƒƒ
פרטיות. למדות ההתחלקות מצד שהם

˙e„ÈÒÁ ˙¯B˙aL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿«¬ƒ
‰„B·Úa C¯Bv‰ L‚„eÓ „"aÁ««¿»«∆»¬»

,‡˜Âc BÓˆÚ ÁÎa העבודה שהיא ¿…««¿«¿»
והכוחות  המידות עם האדם של

שלו eÏÁa˜הפרטיים Úe„ik«»««ƒ
„"aÁ ˙e„ÈÒÁ ÔÈaL הדורשת ∆≈¬ƒ««

עצמו  בכוח האדם של ויגיעה עבודה

˙"‚Á ˙e„ÈÒÁÏ הוא הדגש שם «¬ƒ««
בצדיק האמונה eÎ61e‰fL'על ,∆∆

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ«∆∆»»¿≈
ÏÚ ÛÒBpL (ÊŒÂ ÌÈÙÈÚÒ)¿ƒƒ∆»«
˙„ÈÏ „vÓ ÔÒÈ L„Á ˙ÏÚÓ«¬«…∆ƒ»ƒ«≈«

,˙B·‡‰ הם שהאבות כפי היינו »»
הכתר, בבחינת «ÎÈ¯¿̂ƒ‰בשורשם,

ÏÚBÙa ‰„B·Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¬»¿«
ÈÓÈ" CLÓa ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿∆∆¿≈
‰L ÌÈÚ·L Ì‰a eÈ˙BL¿≈»∆ƒ¿ƒ»»
"‰L ÌÈBÓL ˙B¯e·‚a Ì‡Â¿ƒƒ¿¿ƒ»»

'eÎ עצמו בכוח עבודה כאמור שהיא

לפרטים. התחלקות ועם
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מצרים ÏÎÂט) ּדיציאת להענין ּגם נֹוגע זה ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר יֹום, 62ׁשּבכל ְְֲֵֶַַַַָ

לראֹות  אדם חיב ויֹום יֹום ּובכל ודֹור ּדֹור ְְְִַָָָָָָָּבכל

ׁשענין  מּמצרים, הּיֹום יצא הּוא ּכאילּו עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאת

מסירּות  הּוא ׁשענינּה ּבקריאתֿׁשמע נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשּנמׁשכת  ּובאֹופן מהגּבלה, ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש

ׁשבּבֹוקר  (קריאתֿׁשמע ּכּולֹו הּיֹום ּבכל ְְְְִֶֶֶֶַַַַָוחֹודרת

ּבכל  - ׁשּבערב ּוקריאתֿׁשמע הּיֹום, ּבכל -ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

הּוא  עב ֹודתֹו סדר ּכאׁשר ּגם הּנה ׁשּלכן, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּלילה),

"ואספּת להיֹות ׁשּצרי יׁשמעאל רּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשיטת

גֹו' "ארץ"63ּדגנ ּדר מנהג ּבהם "הנהג ,64, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּגמרא  יׁשמעאל 64ּוכדברי ּכרּבי עׂשּו ׁשהרּבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עלתה  ולא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון (ּכרּבי ּבידן ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹועלתה

הּנס  על סֹומכין ׁשאין לפי ׁשּזהּו הרי 65ּבידן), , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּקֹובע  ּבלבד זֹו עֹוד לא אּלא לּתֹורה, עּתים ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  ּבאֹופן הּוא ּבּתֹורה ׁשּלימּודֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹזאת,

ׁשל  לימּודֹו מאֹופן ׁשּלמדים ּכפי כּו'), הּׁשעֹון על מסּתּכל (ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגּבלה

ואחד  אחד ׁשּבכל מׁשה ּבחינת עלֿידי נעׂשה זה וענין ּבעצמֹו. יׁשמעאל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹרּבי

כּו'66מּיׂשראל  עליו ּופֹועל ׁשּבֹו ּפרעה ּבחינת עם ׁשמדּבר ׁשּמתּבּטל 67, ועד , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כּו'. הּגאּולה אל הּגלּות מן ויֹוצא ְְְִִֵֶַַַָָהּׁשעּבּוד,
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רפמ"ז.62) תניא ב. קטז, פסחים יד.63)משנה יא, ב.64)עקב לה, קיא,65)ברכות זח"א ב. סד, פסחים א. לב, שבת ראה

ועוד. ב. קיב, פמ"ב.66)ב. תניא (המו"ל).67)ראה קצת חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌBÈ ÏÎaL ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰Ï Ìb Ú‚B ‰Ê ÏÎÂ (Ë¿»∆≈««¿»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆¿»
המציאות  וגדרי מההגבלות לצאת אדם כל של התמידית הרוחנית העבודה

Ï"Êשלו  eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók62במשנה¯B„Â ¯Bc ÏÎa על והוסיף ¿«¬««≈«¿»»
בתניא הזקן רבינו BÓˆÚכך ˙‡ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·ÈÁ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿∆«¿

ÌBi‰ ‡ˆÈ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒ»»«
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬∆

ÚÓLŒ˙‡È¯˜a בהלכה כמבואר ƒ¿ƒ«¿«
לקריאת  ציצית פרשת את הוסיפו שלכן

יציאת  זיכרון על מדובר בה כי שמע,

מצרים dÈÚLמצרים יציאת של ∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓlL LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆∆¿«¿»

,‰Ïa‚‰Ó של ונכונות החלטה ≈«¿»»
ויתור  במחיר גם ה' את לעבוד האדם

ללא  נפש ומסירות מציאותו, כל על

ÎLÓpL˙גבול ÔÙB‡·e היציאת ¿∆∆ƒ¿∆∆
שמע  בקריאת בעצמו שפעל מצרים

BÏek ÌBi‰ ÏÎa ˙¯„BÁÂ¿∆∆¿»«
ÏÎa - ¯˜Ba·L ÚÓLŒ˙‡È¯˜)¿ƒ«¿«∆«∆¿»
·¯ÚaL ÚÓLŒ˙‡È¯˜e ,ÌBi‰«¿ƒ«¿«∆»∆∆
‰p‰ ,ÔÎlL ,(‰ÏÈl‰ ÏÎa -¿»««¿»∆»≈ƒ≈
B˙„B·Ú ¯„Ò ¯L‡k Ìb««¬∆≈∆¬»

בפרט זה אדם של ‰e‡וההנהגה
CÈ¯vL Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ˙ËÈLk¿ƒ««ƒƒ¿»≈∆»ƒ

'B‚ "E‚c zÙÒ‡Â" ˙BÈ‰Ï63, ƒ¿¿»«¿»¿»∆
C¯c ‚‰Ó Ì‰a ‚‰‰"«¿≈»∆ƒ¿«∆∆

"ı¯‡64, בעניני לעסוק צריך והאדם ∆∆
פרנסתו, לצורך ≈¿È¯·„Îe¿ƒהעולם

‡¯Ób‰64Èa¯k eNÚ ‰a¯‰L «¿»»∆«¿≈»¿«ƒ
Èa¯k) Ô„Èa ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿»¿»¿»»¿«ƒ

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL יישאר לא וכו' וזריעה בחרישה עוסק אדם שאם שאמר ƒ¿∆»ƒ
בתורה לעסוק פנאי Ô„Èaלו ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ יכולים לא אכן האדם בני רוב כי ¿…»¿»¿»»

בתורה  רק ‰Òpלעסוק ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈÙÏ e‰fL צריך 65), אלא ∆∆¿ƒ∆≈¿ƒ««≈
הטבע, בדרך לפרנסה ו'לבוש' 'כלי' אומנתו ‰¯Èלעשות תורתו שאין מי גם ¬≈

העולם בעניני עסוק BÊולמעשה ‡Ï…
‰¯BzÏ ÌÈzÚ Ú·BwL „·Ïa עד ƒ¿«∆≈«ƒƒ«»

שבאפשרותו, Ê‡˙,כמה „BÚ ‡l‡∆»…
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰¯Bza B„eÓÈlL∆ƒ«»¿∆
BÈ‡L) ‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿»»∆≈

'eÎ ÔBÚM‰ ÏÚ ÏkzÒÓ כדי ƒ¿«≈««»
שנקבע  הזמן בסיום בדיוק להפסיק

מההגבלות  מתעלה אלא ),ללימוד,
B„eÓÈÏ ÔÙB‡Ó ÌÈ„ÓlL ÈÙk¿ƒ∆¿≈ƒ≈∆ƒ
.BÓˆÚa Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ÏL∆«ƒƒ¿»≈¿«¿

‰Ê ÔÈÚÂ ועבודת בתורה, עיסוק של ¿ƒ¿»∆
מההגבלות, יציאה תוך בכלל, ה'

‰LÓ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈¿ƒ«…∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ66ÌÚ ¯a„ÓL , ƒƒ¿»≈∆¿«≈ƒ
ÏÚBÙe BaL ‰Ú¯t ˙ÈÁa¿ƒ««¿…∆≈

eÎ'משפיע ÂÈÏÚ67„ÚÂ , »»¿«
ÔÓ ‡ˆBÈÂ ,„eaÚM‰ Ïha˙nL∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈ƒ

.'eÎ ‰Ïe‡b‰ Ï‡ ˙eÏb‰«»∆«¿»
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מצרים ÏÎÂט) ּדיציאת להענין ּגם נֹוגע זה ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר יֹום, 62ׁשּבכל ְְֲֵֶַַַַָ

לראֹות  אדם חיב ויֹום יֹום ּובכל ודֹור ּדֹור ְְְִַָָָָָָָּבכל

ׁשענין  מּמצרים, הּיֹום יצא הּוא ּכאילּו עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאת

מסירּות  הּוא ׁשענינּה ּבקריאתֿׁשמע נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשּנמׁשכת  ּובאֹופן מהגּבלה, ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש

ׁשבּבֹוקר  (קריאתֿׁשמע ּכּולֹו הּיֹום ּבכל ְְְְִֶֶֶֶַַַַָוחֹודרת

ּבכל  - ׁשּבערב ּוקריאתֿׁשמע הּיֹום, ּבכל -ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

הּוא  עב ֹודתֹו סדר ּכאׁשר ּגם הּנה ׁשּלכן, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּלילה),

"ואספּת להיֹות ׁשּצרי יׁשמעאל רּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשיטת

גֹו' "ארץ"63ּדגנ ּדר מנהג ּבהם "הנהג ,64, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּגמרא  יׁשמעאל 64ּוכדברי ּכרּבי עׂשּו ׁשהרּבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עלתה  ולא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון (ּכרּבי ּבידן ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹועלתה

הּנס  על סֹומכין ׁשאין לפי ׁשּזהּו הרי 65ּבידן), , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּקֹובע  ּבלבד זֹו עֹוד לא אּלא לּתֹורה, עּתים ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  ּבאֹופן הּוא ּבּתֹורה ׁשּלימּודֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹזאת,

ׁשל  לימּודֹו מאֹופן ׁשּלמדים ּכפי כּו'), הּׁשעֹון על מסּתּכל (ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגּבלה

ואחד  אחד ׁשּבכל מׁשה ּבחינת עלֿידי נעׂשה זה וענין ּבעצמֹו. יׁשמעאל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹרּבי

כּו'66מּיׂשראל  עליו ּופֹועל ׁשּבֹו ּפרעה ּבחינת עם ׁשמדּבר ׁשּמתּבּטל 67, ועד , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כּו'. הּגאּולה אל הּגלּות מן ויֹוצא ְְְִִֵֶַַַָָהּׁשעּבּוד,
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.BÓˆÚa Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ÏL∆«ƒƒ¿»≈¿«¿

‰Ê ÔÈÚÂ ועבודת בתורה, עיסוק של ¿ƒ¿»∆
מההגבלות, יציאה תוך בכלל, ה'

‰LÓ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈¿ƒ«…∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ66ÌÚ ¯a„ÓL , ƒƒ¿»≈∆¿«≈ƒ
ÏÚBÙe BaL ‰Ú¯t ˙ÈÁa¿ƒ««¿…∆≈
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awri l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

מצרים ÏÎÂט) ּדיציאת להענין ּגם נֹוגע זה ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר יֹום, 62ׁשּבכל ְְֲֵֶַַַַָ

לראֹות  אדם חיב ויֹום יֹום ּובכל ודֹור ּדֹור ְְְִַָָָָָָָּבכל

ׁשענין  מּמצרים, הּיֹום יצא הּוא ּכאילּו עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאת

מסירּות  הּוא ׁשענינּה ּבקריאתֿׁשמע נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשּנמׁשכת  ּובאֹופן מהגּבלה, ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש

ׁשבּבֹוקר  (קריאתֿׁשמע ּכּולֹו הּיֹום ּבכל ְְְְִֶֶֶֶַַַַָוחֹודרת

ּבכל  - ׁשּבערב ּוקריאתֿׁשמע הּיֹום, ּבכל -ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

הּוא  עב ֹודתֹו סדר ּכאׁשר ּגם הּנה ׁשּלכן, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּלילה),

"ואספּת להיֹות ׁשּצרי יׁשמעאל רּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשיטת

גֹו' "ארץ"63ּדגנ ּדר מנהג ּבהם "הנהג ,64, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּגמרא  יׁשמעאל 64ּוכדברי ּכרּבי עׂשּו ׁשהרּבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עלתה  ולא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון (ּכרּבי ּבידן ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹועלתה

הּנס  על סֹומכין ׁשאין לפי ׁשּזהּו הרי 65ּבידן), , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּקֹובע  ּבלבד זֹו עֹוד לא אּלא לּתֹורה, עּתים ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  ּבאֹופן הּוא ּבּתֹורה ׁשּלימּודֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹזאת,

ׁשל  לימּודֹו מאֹופן ׁשּלמדים ּכפי כּו'), הּׁשעֹון על מסּתּכל (ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגּבלה

ואחד  אחד ׁשּבכל מׁשה ּבחינת עלֿידי נעׂשה זה וענין ּבעצמֹו. יׁשמעאל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹרּבי

כּו'66מּיׂשראל  עליו ּופֹועל ׁשּבֹו ּפרעה ּבחינת עם ׁשמדּבר ׁשּמתּבּטל 67, ועד , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כּו'. הּגאּולה אל הּגלּות מן ויֹוצא ְְְִִֵֶַַַָָהּׁשעּבּוד,
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ב( הלימוד – ע"פ הנ"ל – כדאי שיהי' בשטח הנוגע לחיי יום יום וברובו ככולו ה"ה בענינים 

שהוקשו נשים לאנשים וכולם חייבים בידיעות אלו.

ג( פשוט שע"פ ד"ת – עניי עירך קודמין, עליו להמשיך בהפצת היהדות וכו' במקומו עתה –

ונוסף ע"ז ועיקר – הרי עבודה זו באפריקא ובחו"ל בכלל – ה"ז פקו"נ ממש )מטמיעה וכו', 

ר"ל( משא"כ באהקת"ו. וק"ל.

בחו"ל  חוגו  )בתקופתנו(  העוזב  רוחני  ומדריך  ור"מ  רב  שכל   – לכו"כ  אמורה  מילתי  וכבר 

ומעתיק לאה"ק – ה"ז בדוגמת שר צבא הבורח מהמערכה בשעת מלחמה ובעת התקפת השונא וק"ל.

המשך מעמוד י



יד

.d"kyz'd ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

אלקים א. "וידבר רש"י: ומפרש ה'", אני אליו ויאמר משה אל אלקים "וידבר נאמר הפרשה בהתחלת
- ה' אני אליו "ויאמר הזה", לעם הרעותה למה ולומר לדבר שהקשה על משפט אתו דיבר - משה אל

וכו'". טוב שכר לשלם נאמן

(א) מובן: אינו דלכאורה - ה'" גו' ויאמר גו' אלקים "וידבר שכתוב מה לבאר רש"י כוונת כלומר:
רש"י  מפרש ולכן - להוי'? ומאלקים לאמירה מדיבור השינוי טעם מהו (ב) הדברים, בכפל הצורך מהו

קשה  לשון שהוא דיבור - אלקים" "וידבר (א) ענינים: ב' ישנם זה שם 1שבכתוב שהוא אלקים ושם ,
הדין  רכה 2מדת לשון שהיא אמירה - ה'" אני אליו "ויאמר (ב) כו'", משפט אתו "דיבר הוי'1- ושם ,

הרחמים  מדת שם וכו'".2שהוא טוב שכר לשלם "נאמן -

מפרשים ·. יש כו'", משפט אתו "דיבר רש"י שכתב במה בהמשך 3והנה, שכתוב למה היא שהכוונה
רש"י  סנהדרין (4פירוש במסכת הגמרא יש 5מדברי משתכחין, ולא דאבדין על חבל הקב"ה לו ש"אמר (

. האבות מיתת על להתאונן בדמים לי שקנה עד קרקע מצא לא שרה את לקבור אברהם כשביקש .
אהלו, לנטות השדה חלקת את ויקן ביעקב וכן חפר, אשר הבארות על עליו ערערו ביצחק וכן מרובים,

הרעותה". למה אמרת ואתה מדותי, אחר הרהרו ולא
פשוטו  עלֿפי זה הרי כו'", משפט אתו "דיבר רש"י שכתב מה כי כן, לפרש אפשר אי באמת, אבל
רש"י  מקדים מדותי", אחר הרהרו ש"לא האבות אודות הנ"ל הדברים להמשך בנוגע ואילו מקרא, של

כו'". המקרא אחר מתיישב המדרש ש"אין ומסיק דרשוהו", "ורבותינו

מפרשים  על 3ויש שמות, פרשת בסוף רש"י שכתב למה - היא כו'" משפט אתו ב"דיבר שהכוונה ,
שם 6הפסוק  (מסנהדרין וגו'" תראה ביצחק 5"עתה כי לו שאמרתי כאברהם לא מדותי, על "הרהרת ,(

לפיכך מדותי, אחר הרהר ולא לעולה, העלהו לו אמרתי ואחרֿכך זרע, לך העשוי dzrיקרא תראה,
לארץ". כשאביאם אומות ז' למלכי העשוי ולא תראה, לפרעה

שכתוב  ממה היא כו'" משפט אתו ש"דיבר רש"י של ההוכחה שהרי כן, לפרש אפשר אי באמת, אבל
אמירה, (לשון הוי'" "ויאמר נאמר שמות פרשת בסוף ואילו אלקים), ושם דיבור, (לשון אלקים" "וידבר

הוי'). ושם

אחר  ההרהור ענין את רש"י מביא פרשתנו שבהמשך - הנ"ל רש"י פירושי ב' בין החילוק [ביאור
ואילו  ויעקב; יצחק אברהם האבות שלשה לכל ובנוגע (ב) רבותינו, מדרשת (א) הקב"ה של מדותיו
לאברהם  ובנוגע לאברהם, בנוגע ורק (ב) מקרא, של בפשוטו (א) זה ענין מביא שמות, פרשת בסוף
טענת  כי, - יצחק עקידת מסיפור אלא מרובים, בדמים לקנות שהוצרך שרה קבורת מסיפור לא גופא,

שנוגע ענין אלא אליו, שנוגע פרטי ענין היתה לא גו'" הרעותה "למה l`xyiמשה llkl7,הפשט דרך ועל ,
בנוגע  הקדושֿברוךֿהוא של מדותיו אחר הרהרו שלא ויעקב יצחק אברהם מהנהגת זה על להשיב אין

miihxtd mdipiprl החטא שגרם בגלל נתקיימה לא שההבטחה שחשבו לומר דיש מהֿשאיןֿכן 8, ,
רק  הוא היחידי המענה ולכן, הזה". לעם "הרעותה יגרום משה של שחטאו שייך לא הרי בנדוןֿדידן,
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א.1) יב, בהעלותך פרש"י
א.2) ח, נח פרש"י
ועוד.3) רא"ם. ראה
ט'.4) פסוק
א.5) קיא,
א.6) ו,

אוהב 7) רבינו "משה ואילך) סע"א סה, (מנחות וכמארז"ל
הי'". ישראל

מארז"ל8) גם הזכיר שליט"א אדמו"ר  "אם כ"ק א) ה, (ברכות
. במעשיו יפשפש עליו באין שיסורין אדם ולא רואה פשפש .

בזה  הידוע הפירוש שישנו והוסיף, תורה", בביטול יתלה .*מצא

.
*(hl mildz lr iaii ax 'itl dpeekd ile`,) bl"end(.
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שלאחריו  הדורות להמשך שנוגע ענין שזהו יצחק, בעקידת אברהם רבותינו,9מהנהגת מדרש לפי אבל .
למעלה  כמו מרכבה בבחינת היו למטה שבהיותם האבות מעלת גודל מצד ענין 10הרי אצלם שייך לא ,

הוגה  - הפרטיים לעניניהם בנוגע גם כו' הרהרו שלא האבות מהנהגת להוכיח שפיר יכולים ולכן החטא,
שליט"א  אדמו"ר קדושת כבוד 49ֿ50].11עלֿידי עמוד ט"ז חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס ,

נתפרש  ולא כו'", משפט אתו ש"דיבר אלקים", "וידבר רק נאמר למה להבין: צריך עלֿפיֿזה אך
אתו? שדיבר המשפט מהו

בזה:‚. הביאור לומר ויש
שמצינו  עלֿדרך זה הרי - לא ותו משפט", אתו ש"דיבר אלקים", "וידבר רק נאמר שבכתוב הטעם

הפסוק  על רש"י שפירש כפי לפרש, מבלי ורומז מקצר שהמקרא מקומות קין",12בכמה הורג כל "לכן
לו, יעשה כה גערה, לשון קין, הורג כל לכן פירשו: ולא ורמזו דבריהם שקיצרו המקראות מן אחד "זה

מקומות  בכמה ועלֿדרךֿזה עונשו", פירש ולא עונשו, וכך .13כך

שהתו  כיון - הדבר רק וטעם נכתבו בתורה צדיקים; סיפורי לא גם בעלמא, סיפורים מספרת אינה רה
הוראה  מלשון (תורה הוראה בהם שיש על 14הענינים ("התורה האדם בני לרוב אלא ליחיד, רק ולא ,(

תדבר" ).15הרוב

משה", אל אלקים "וידבר רק נאמר לכן - אלינו הוראה בהם שיש הענינים רק נכתבו שבתורה וכיון
אתו שנוגעת htynש"דיבר הוראה יש זה שבענין הזה", לעם הרעותה למה ולומר לדבר שהקשה על

אלינו,

לעיל  שנתבאר "למה16[וכפי להקדושֿברוךֿהוא משה מטענת אצל שכתוצאה נשתלשל גו'" הרעותה
כרחם. על מצרים מארץ לגרשם צורך שיהיה ישראל שכל בני מצד מקום לה יש משה שטענת שאף והיינו,

בדקות  בלתיֿרצוי, לענין זו טענה גם נחשבת רבינו, משה של מעלתו גודל מצד הנה דקדושה,
על  הגלות מן לגרשם צריכים שהיו - יותר חמור ענין בניֿישראל שאר אצל נשתלשל ומזה ֿ פנים; עלֿכל

כרחם.

הגלות, מן לצאת רוצים שאינם כאלו ישנם עכשיו שגם כך, כדי טוב ועד במצב שנמצאים באמרם,
כו'.

בהפצת  לעסוק נשיאינו רבותינו ותביעת הוראת ממלאים שאינם כך על היחידי זכות" ה"לימוד וזהו
בהפצת  תלויה שביאתו עצמו המשיח מלך הבטחת אודות שיודעים אף התוקף, בכל והמעיינות היהדות

חוצה  -17המעיינות להזולת ובנוגע המשיח!... בביאת צורך להם אין עצמם שבשביל שסבורים כיון -
להם. איכפת לא

הזולת, טובת בשביל חוצה והמעיינות היהדות בהפצת לעסוק צריכים שהיו לכך שנוסף היא האמת

אליהו - דבי בתנא חז"ל ברזל 18ובלשון של חבלים ולקשור לילך להם "היה לסנהדרין): (בנוגע
יוכל  לא זה שבגלל קדושה, של טענה לו יש כאשר גם ישראל", עיירות בכל ויחזרו כו' להתפלל במתניהם

-באריכות 
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ביתו 9) ואת בניו את יצוה אשר "למען יט) יח, (וירא וכמ"ש
דולה  אליעזר הי' זאת לולי שגם אע"פ דוקא, בניו ע"י - אחריו"
דומה  זה שאין כיון ב), טו, לך לך (פרש"י רבו מתורת ומשקה
לקו"ש  (ראה דאבוה" כרעא "ברא ע"י שנעשית לפעולה כלל

וש"נ). .52 הערה שבפנים
בהיותם10) שגם חסידות  בדרושי  היו וכמבואר למטה

ובכ"מ). ואילך. ב עב, יתרו תו"א (ראה האצילות עולם במדריגת
אדמו"ר 11) כ"ק חזר שבה תשל"א, וארא ש"פ משיחת

בשיחה  - (תשכ"ה שנים שש לפני שנאמר הביאור על שליט"א
ביאור. עוד והוסיף זו),

טו.12) ד, בראשית
וישב13) ו. יג, לך לך ויחי ראה מט. שם, יג. מא, מקץ ד. לט,

ועוד. א. מח,
הרד"ק).14) (בשם בראשית  ר"פ גו"א ועוד.ראה 
פל"ד.15) ח"ג מו"נ ראה
חמ"ב 16) התוועדויות - מנחם (תורת סי"ד שמות ש"פ שיחת

ואילך). 117 ס"ע
בתחלתו.17) כש"ט - דהבעש"ט ובכ"מ.אגה"ק
פי"א.18) - רבא
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כדי - עצמו לטובת גם להיות צריכה בזה ההתעסקות חושב edy`הרי שהוא אלא הגלות, מן יצא
שגם  היא, האמת אבל בטהרה", צורתו שנגמרה "כלי של ומצב במעמד שנמצא כיון לכך, זקוק שאינו

בטבילה צורך לו יש עדיין הרי כזה, במצב נמצא אכן כו'.ycewl19אם דמשיח הענין שזהו ,

משה  מבחינת יש בו שגם מישראל, אחד לכל בנוגע רבינו ממשה ללמוד שיש ההוראה גם וזוהי
באופן 20רבינו  הזולת אצל מזה להשתלשל יכול הענינים, לדקות בנוגע עצמו על מדקדק אינו שכאשר -

כו']. יותר חמור

היא זו הוראה אבלzellknאמנם, משפט"; אתו ש"דיבר זה ednהענין אין - אתו שדיבר המשפט
בתורה. הדבר נתפרש לא ולכן אלינו, נוגע

להבין:„. צריך עדיין אך
. מדותי על "הרהרת למשה אמר שהקדושֿברוךֿהוא רש"י מפרש שמות פרשת שבסוף לפיכך כיון .

" הוא הכתוב לשון מדוע כן, אם - מוסר דברי של תוכן שזהו ied'כו'", xn`ie כמו ולא משה", אל
" `miwlבפרשתנו: xacie?"משה אל

בזה: הביאור לומר ויש

"ואלה  - מתחילתה הגלות, פרשת היא שמות שפרשת - וארא לפרשת שמות פרשת שבין החילוק
עד הגלות קושי שנתגבר - סופה ועד מצרימה", הבאים ישראל בני טען שמות רבינו שמשה כך כדי

גאולה  של לשונות ד' - הגאולה ענין אודות כבר מדובר וארא בפרשת ואילו כו'"; הרעותה ואף 21"למה ,
כו' העבודה בטלה וכבר המכות, כבר התחילו מכלֿמקום בפועל, ממצרים יצאו לא .22שעדיין

ולכן:

"ביד  לבסוף הנה כו', הגלות תוקף שלמרות - טוב בדבר הכתוב מסיים הגלות, פרשת שמות, בפרשת
" כתיב ולכן מארצו", יגרשם חזקה וביד ישלחם אמירה)xn`ieחזקה על ied'(לשון שמורה הוי' שם - "

דוקא. הרחמים מדת עלֿידי היא שהגאולה כיון הרחמים, מדת

. מדותי על "הרהרת תראה", "עתה (א) שמות: פרשת בסוף שכתוב העשוי ומה תראה, עתה לפיכך .
כרחם  "על מארצו", יגרשם חזקה "ביד (ב) לארץ", כשאביאם אומות ז' למלכי העשוי ולא תראה, לפרעה
- (כנ"ל) להקדושֿברוךֿהוא משה מטענת כתוצאה ישראל בני אצל שנשתלשל מה שזהו ישראל", של

רק זה fnxaeהרי ab` jxcaמה ואילו ,yxtzpy.הגאולה ענין זה הרי - בכתוב

" נאמר וארא בפרשת `miwlורק xacieאתו "דיבר משה", למה htynאל ולומר לדבר שהקשה על
הזה". לעם הרעותה

אני אליו "ויאמר נאמר זה לאחרי מיד שם ied'ואףֿעלֿפיֿכן, גילוי שיהיה היא שהתכלית כיון - "
תתהפך  עצמה הדין שמדת מזה, יתירה אלא תתבטל, הדין שמדת באופן רק ולא הרחמים, מדת הוי',

הרחמים. למדת

שכתוב  כמו - זה מגלות בגאולה שיהיה ועו 23וכפי גו'", בשר כל וראו הוי' כבוד זאת,"ונגלה ד
בי" אנפת כי הוי' אודך ההוא ביום כדאי 24"ואמרת שהיה הגלות יסורי על להקב"ה יודו ישראל שבני ,

ממש. בקרוב צדקנו משיח עלֿידי שתבוא העתידה, הגאולה בשביל לסבלם

***

וגו'.‰. אברהם אל וארא דבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***
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רפ"ג.19) חגיגה
תשל"א.20) וארא ש"פ שיחת בארוכה וראה רפמ"ב. תניא
וֿז.21) ו,

רע"א.22) יא, ר"ה ראה
ה.23) מ, ישעי'
א.24) יב, שם
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.Â אותן ואף הגיע, "לא ארצה", נתך לא "ומטר הפסוק על פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש הביאור
. לארץ הגיעו לא באויר באויר,שהיו תלויים נשארו אם הפירושים, ב' חילוק ביאור - לארץ" הוצק לא .

רז"ל  למאמר השייכות מציאותם; שנתבטלה .25או משמיא הוא "גמירי "גמירי" אם שקלי", לא משקל .
באויר, העמדתו מאשר יותר גדול פלא הוא בחזרה) (לקיחתו המטר של ביטולו שעלֿפיֿזה מדאורייתא ,
יותר; גדול נס הוא באויר העמדתו אלא כלֿכך, גדול נס המטר ביטול אין שעלֿפיֿזה דרבנן, רק או
ובמילא  החטא, את לגמרי לבטל בכחה היה אם ברד), ממכת (כתוצאה דפרעה לתשובה בנוגע והחילוק
ואילך. 46 ע' ו חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - לא או העונש, את גם
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א.25) כה, תענית

d"kyz'd ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e zyxt zay zgiy

.Â אותן ואף הגיע, "לא ארצה", נתך לא "ומטר הפסוק על פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש הביאור
. לארץ הגיעו לא באויר באויר,שהיו תלויים נשארו אם הפירושים, ב' חילוק ביאור - לארץ" הוצק לא .

רז"ל  למאמר השייכות מציאותם; שנתבטלה .25או משמיא הוא "גמירי "גמירי" אם שקלי", לא משקל .
באויר, העמדתו מאשר יותר גדול פלא הוא בחזרה) (לקיחתו המטר של ביטולו שעלֿפיֿזה מדאורייתא ,
יותר; גדול נס הוא באויר העמדתו אלא כלֿכך, גדול נס המטר ביטול אין שעלֿפיֿזה דרבנן, רק או
ובמילא  החטא, את לגמרי לבטל בכחה היה אם ברד), ממכת (כתוצאה דפרעה לתשובה בנוגע והחילוק
ואילך. 46 ע' ו חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - לא או העונש, את גם
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א.25) כה, תענית

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מנר השלישי.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו.

וע"פ המבואר בכ"מ הצנור והכלי לפעילת והתעוררות ר"ר דבעל הציון הוא ההליכה בדרכיו 

והנהגותיו, שלכן תקותי חזקה, שנוסף על הקביעות עיתים בלימוד תורת החסידות שיש לו בטח עוד 

יוסיף מזמן לזמן כהציווי דמעלין בקדש והנ"ל יוסיף בהתעוררות ר"ר ויבשר טוב בהנוגע לו ולב"ב שי' 

שאין לך דבר העומד בפני הרצון, ויהי רצון שגם בסביבתו ועל ידידיו ומכיריו ישפיע בכיוון האמור,

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליטא.

מזכיר

ד"ת  לדבר  התירו  דבקושי  ס"פ תשא  לתו"א  בהוספות  א( מקור מרז"ל המובא  לשאלותיו: 

)ובפרט  וידוע שכמה מרז"ל  יונה.  לר'  ג"כ בסו"ס היראה  ציינתי, ככתבו, שמובא  - הנה כבר  בשבת 

דירוש'( היו לעיני הראשונים ואינם בס' שלפנינו. ועייג"כ ירוש' שבת פט"ו ריש ה"ג )לכאן צוין המקור 

ע"י הגאון הרגאצובי - בשו"ת צפע"נ ח"ב ס"ה(. זח"ג צד, סע"ב. - אין לפרש דקאי על עיון בד"ת - כיון 

דבכל הנ"ל ההדגשה היא על הדבור בפה.

קצות  וראה  במכתבו.  גם  וכמצוין  באחרונים  בזה  האריכו  כבר   - בנשים.  הגומל  ברכת  ב( 

השולחן להרב נאה ר"ס ס"ה.- ולהעיר ממנהג הכי תמוה דספרדים בלונדון שמברכת בפ"ע )הובא בס' 

כתר ש"ט להרב גאגין(.

ג( בנוסח "בברכה המשולשת בתורה" - הבי"ת של בתורה מוכח דהפי' שהשילוש הוא בתורה. 

וראה בכתר ש"ט בנוגע להערותיו הוא בזה.
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ÌÈ‡¯ ‡Ï "...‰˙Â‡ ÔÈÎÓ ÂÈ‰Â" È"˘¯ È¯·„

Ë˘ÙÎ
הפסוק  הצפרדע 1מן ותעל ידו... את אהרן "ויט

"ותעל  המילים את רש"י מצטט מצרים" ארץ את ותכס
מכין  והיו היתה אחת "צפרדע ומפרש: הצפרדע",

נחילים...". נחילים מתזת והיא אותה

נכתב  מדוע כאן להסביר רש"י רוצה לכאורה,
צפרדעים  היו כאשר יחיד, בלשון הצפרדע" "ותעל
אחת, צפרדע היתה שבתחילה מפרש, והוא רבים,
"נחילים  ממנה יצאו אותה" מכין ש"היו ועלֿידי

נחילים".

בגמרא  רבה"2גם מה 3(וב"שמות על מתעכבים (
עלֿכך  ומובאות יחיד, בלשון הצפרדע" "ותעל שנאמר
היתה  אחת צפרדע אומר עקיבא "רבי דעות: שתי
רבי  לו אמר מצרים. ארץ כל ומלאה השריצה) (והיא
והם  להם שרקה היתה אחת צפרדע עזריה... בן אלעזר

באו".

על  כידוע, מבוסס, רש"י פירוש להבין: צריך
ש"קודשאֿבריךֿהוא  שהכלל וכיון מקרא. של פשוטו

למגנא" ניסא עביד אינו 4לא (=הקדושֿברוךֿהוא
כפי  הפשט, דרך לפי מתאים לחינם), נסים מחולל

בהרחבה  פעם נס 5שהוסבר שגם לומר, סביר לפיכך ,
שיש  בדרך האפשר ככל לפרשו צריך התקיים, שאכן
הוא  כי לומר הכרח ואין הטבע, בדרכי אחיזה בה
כזאת  תוספת כל כי הטבע לחוקי לגמרי המנוגד באופן

"למגנא" ,6היא

המדרש  (מן רש"י מצטט מדוע כך, את 7ואם (
נחילים" נחילים מתזת והיא אותה מכין ש"היו הפירוש

"נחילים  חדשים נבראים ההכאה מן (שנבראו
בעוד  הטבע, בדרכי אחיזה שום לכך שאין נחילים"),
רבה') ו'שמות הגמרא (עלֿפי לפרש היה יכול אשר

עזריה, בן אלעזר רבי להם כדעת "שרקה שהצפרדע
כל  קולה ש"שמעו רש"י שם שמסביר (כפי באו" והם
מופלא  נס איננו שזה באו"), והם שבעולם הצפרדעים

חדשה  בריאה של רבי 8כלֿכך כדעת לפחות או, ,
ש"השריצה  שאמנם,9עקיבא מצרים", ארץ כל ומלאה

ההולדה  לדרך קשורה אך ניסי, באופן בריאה זוהי גם
"השריצה" – רש"י 10הטבעית שמסביר כפי ,11:
ולדות"? ויצאו "ממעיה

.·
‡¯Â˜ ÌÈÚ„¯Ùˆ‰ ıÂ¯˘" È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

"˙Â„ÈÁÈ ÔÂ˘Ï
ופשוטו  מדרשו. "זהו ואומר רש"י ממשיך אחרֿכך
וכן  יחידות. לשון קורא הצפרדעים שירוץ לומר יש

הכנם  למקרא'12ותהי חמש שה'בן (וכדי הרחישה –
ללע"ז  רש"י מתרגם היטב, גדוליר"א 13יבין בלע"ז 14)

בלע"ז". גרינוליר"א הצפרדע ותעל ואף

מקרא, של פשוטו לפרש רש"י בתחילה להבין: וצריך
"אגדה  רש"י מביא 'חלק', אינו הפשט כאשר ורק

המקרא" דברי מקדים 15המיישבת אפוא, מדוע, –
לפני  מציין, עצמו שהוא כפי "מדרשו", את רש"י

"פשוטו"?

מובן: אינו גם

שב"הצפרדע" הוכחה להביא רש"י של הצורך
קשה  בפשטות: מובן הצפרדעים", ל"שרוץ הכוונה
(הצפרדעים), לשירוץ מכוון "צפרדע" שהשם לומר,
לכל  המתאים מושג והוא בפסוק מוזכר שאיננו דבר
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ב.1) ח, פרשתנו
סע"ב.2) סז, סנהדרין
ד.3) פ"י, פרשתנו
ע'4) ח"ג [המתורגם] בלקו"ש נעתק – ח דרוש הר"ן דרשות ראה

עיי"ש. ,225
ע'5) [המתורגם] ח"ו ואילך. 126 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה

ועוד. .53
ושם 6) פלאות. פלאי אפילות.. לב): (ט, בפרשתנו מפרש"י להעיר

נס. בתוך נס כד): (ט,
שם:7) אבל פ"ז. תדבא"ר (יד). כאן בתנחומא נמצא רש"י ל' ע"ד

הלשון  נאמר לא ב) .28 הערה לקמן וראה כו'. מכין היו שהמצרים א)
כאן. (באבער) אגדה במדרש הלשון וראה שברש"י. נחילים" "נחילים

כל 8) קולה ד"שמעו נוסף נס הי' בזה גם פירש"י שע"פ אף

באו". והם שבעולם הצפרדעים
ר"א 9) בדעת (כ"א רע"ק בדברי "השריצה" תיבת גריס לא בגמ'

אומר  רע"ק "כתנאי הש"ס כל' רע"ק, כוונת שזוהי  מובן אבל לפנ"ז).
הגדול  ומדרש קפג) (רמז פרשתנו יל"ש שם, בשמו"ר וכמפורש כו'",

הבאה. הערה וראה בגמ'. כזו גירסא הובאה לסנה' ובדק"ס כאן.
אותה 10) מכין כו' ש"היו רע"ק שדעת שם, ותדבא"ר בתנחומא

הקודמת) שבהערה (ובמקומות בש"ס אבל – הרבה" צפרדעים ומתזת
כבפנים. הוא

כו'.11) ואולידת הות חדא ב): (כט, פרשתנו זהר וראה
יג.12) פסוק שם
זה.13) סיום ליתא כת"י) (וברש"י דרש"י ושני ראשון בדפוס
יג.14) פסוק לקמן בפרש"י וכ"ה פדוליר"א. דפוסים: בכמה
ח.15) ג, בראשית רש"י ל'
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הוכחה  רש"י מביא לכן לצפרדע. דוקא ולאו השרצים,
שגם  למרות "רחישה", היא ש"כנם" הכנם", מ"ותהי

ה"כינים". למין רק קשורה אינה "רחישה"

שונה  הצפרדעים שירוץ היה אילו אחרות: במילים
(כשם  שב"צפרדע" מובן היה אחרים, משרצים
הבחינות: מכל הזה המסויים לשרץ היא שהכוונה
המסויים  לשירוץ היא הכוונה בהתנהגותו...) במראהו,

הזה.

צריכה  היתה המילה כי "חלק", איננו זה גם אםֿכי
לעומת  "כנם" כמו וכדומה) (בניקוד שונה, להיות

"כינים".

"שירוץ" ביטוי באותו משתמשת שהתורה כיון אך
כל  ולגבי הצפרדעים חיה"לגבי נפש קשה,16"שרץ

שדומה  לדבר ב"צפרדע" שהכוונה להסביר לכאורה,
מ"ותהי  הוכחה רש"י מביא ולכן השרצים, כל אצל

הכנם".

שב"ותהי  רש"י אצל פשוט מדוע מובן, אינו אך
לכך  מביא אינו שלכן ל"הרחישה", הכוונה הכנם"
הצפרדע" "ותעל לגבי ואילו נוסף, פירוש או הוכחה
שירוץ  לומר "יש שני) כפירוש (ורק אומר הוא

יחידות"? לשון קורא הצפרדעים

.‚
ÈÂËÈ· ÂÈ‡˘ ˙Â¯ÓÏ ,ÌÈÚ„¯Ùˆ ıÂ¯˘ Y Ú„¯Ùˆ

„ÁÂÈÓ
המסבירים  "ותהי 17יש לפרש רש"י של שההכרח ,

(נו"ן  "כנם" שהמילה מכך נובע "הרחישה", – הכנם"
כלשון  ואינה ("כנים") הרבים כלשון אינה קמוצה)
 ֿ לשם הכוונה שאין לומר הכרחי ולכן ("כנה"), היחיד

הכנים. "רחישת" לפעולת אלא הכנים, של העצם

שגם  מושלמת הוכחה אינה שזו מובן, זה לפי
שום  אין כי הצפרדעים", ל"שרוץ הכוונה ב"צפרדע"
שונה  כאן "הצפרדע" הביטוי שמשמעות הוכחה
בלשון  צפרדע של עצם כשם זו מילה ממשמעות

.18יחיד 

הכנם... ותהי "וכן רש"י: בלשון הדיוק גם וזהו
"גרינולירא  מוסיף הוא כן ועל – הצפרדע" ותעל ואף
למילה  בלע"ז התרגום את מביא הוא אין הרי בלע"ז",

שמכך  לפניֿכן, פעמים מספר המוזכרת "צפרדעים"
אומר  שרש"י ולאחר ידוע, זו מילה שפירוש מובן
ידועה  ה"שירוץ" משמעות וגם הצפרדעים" "שרוץ
מוסיף  מה צפרדעים), היאור (ושרץ – מלפניֿכן

ללע"ז? הצפרדעים" "שרוץ של התרגום

זאת: היא שהסיבה אלא,

כבר  זאת ואת – "גרינולי" היא בלע"ז "צפרדע"
גם  וכך (צרפתית, שפתו זוהי שהרי החמש, בן יודע

בימינו),

חל  הצפרדעים" "שרוץ של ללע"ז בתרגום ואילו
בין  שינוי שיש כשם "גרינולירא", ואומרים שינוי,
הצפרדע" ותעל "ואף זאת למרות "כנים". לבין "כנם"
זאת  בכל במילה, שינוי אין התורה שבלשון למרות –
ולא  בלע"ז", "גרינולירא היא כאן משמעותה

"גרינולי".

הכנים  לרחישת התורה קוראת זאת שבכל כיון אך
קשורה  אינה שרחישה בכך להתחשב בלי "כנם", בשם
הביטויים  בהסבר העיקרי הקושי (שזהו הכנים למין רק

או "כנ  "רחישה" של במשמעות "צפרדע" או ם"
כאן  "צפרדע" שהמילה לומר" "יש לפיכך – "שרוץ")

צפרדעים". "שרוץ של במשמעות היא

להסביר  לכאורה, היה, ניתן זה שרש"י 17לפי ,
הפירו  לפני המדרש פירוש את שהוא מקדים ש

ו"חלק" פשוט אינו בעניננו "פשוטו" כי "פשוטו",
כדלעיל. כלֿכך,

.„
Ë˘ÙÏ ‰ÂÂÎ‰˘ ÚÈ·ˆÓ - "ÂËÂ˘ÙÂ" ÈÂËÈ·‰

˙¯‡Â·Ó‰ ‰ÏÈÓ‰ Ï˘
משום  ש(רק) לומר איֿאפשר דבר, של לאמיתו אך
"שרוץ  לפירוש המדרש פירוש את רש"י מקדים כך

הסבר: להקדים יש זאת להבין כדי הצפרדעים".

הפשט, דרך לפי הוא מסויים שפירוש להדגיש כדי
א) הבאים: בביטויים רש"י משתמש דרש, ולא

מקרא" של "ופשוטו ב) "ופשוטו". – ,19כבעניננו
הביטוי  משמעות בפשטות: מובן ביניהם ההבדל
הפשט  לפי הוא זה שפירוש היא, מקרא" של "ופשוטו
זאת, לעומת בפסוקים. הכללי התוכן של – המקרא של
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שם).16) (ובפרש"י כ א, בראשית כח. ז, פרשתנו
לשריצת 17) שם "והוא (ושם: כאן הלוי) בקראט (לר"א הזכרון ס'

רחובות) (באר רש"י בדקדוקי אבל יג. פסוק מלבי"ם גם וראה הכנים".
שם). ראב"ע גם וראה באו"א. מפרש שם

כאן.18) לדוד משכיל גם ראה
מקרא").19) של ("ישובו ח ד, ח. ג, כז. א, בראשית לדוגמא: ראה

יא. יב, ה. יב, לך טז. ז, נח
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הפשוט  הפירוש שזהו היא, "ופשוטו" הביטוי כוונת
אם  בלבד, רש"י מתעכב שעליו הענין או המילה של

הכללי. התוכן של לפשוטו מתאים הוא שאין ייתכן כי

את  מקדים שרש"י נאמר, אם בעניננו: יוצא זה לפי

שהמשמעות  מפני "פשוטו" של לפירוש המדרש פירוש

"צפרדע", במילה קיימת איננה הצפרדעים" "שרוץ
אכן  הוא צפרדע המילה פירוש המדרש לפי אשר בעוד

"ופשוטו  לומר צריך רש"י היה לא אחת, צפרדע

צפרדע  המילה של הפשוטה המשמעות (שכוונתו:
של  "ופשוטו אלא הצפרדעים", שרוץ היא)...

לנס  רמז הפסוק בהמשך שאין כיון כלומר, מקרא...".
לכן  נחילים" נחילים מתזת והיא אותה מכין ש"היו

שנלמד  נס "מדרשו", לפי הוא הראשון, זה, פירוש

מקרא  של פשוטו לפי ואילו שבתורה, הדרש בדרך
הצפרדע" "ותעל של הפשוטה המשמעות צריכה

הצפרדעים". "שרוץ להיות

.‰
ÈÏÏÎ‰ ÔÎÂ˙Ï ¯˙ÂÈ ÌÈ‡˙Ó ˘¯„Ó‰ ˘Â¯ÈÙ

ÌÈ˜ÂÒÙ·
עצמו  רש"י רש"י: בפירוש נוספת תמיהה יש

על  לומר ארץ ש"דרך וישלח, פרשת בתחילת מסביר

מאותו  לרבים לקרוא שאפשר – שור" הרבה שוורים
יכול  רש"י היה וכך המין. עלֿשם יחיד, בלשון מין

פירושו  הצפרדע" ש"ותעל בפשטות, כאן לפרש
יחיד  בלשון כאן הנקראות רבות ?20צפרדעים

המפרשים  מסבירים כך לרש"י 21על שקשה ,

זו  מכה מכונה הפרשה בהמשך התורה: בלשון השינוי
דוקא  ומדוע – "צפרדעים" – רבים בלשון פעמים עשר

"ותעל  יחיד: בלשון וכותבת התורה משנה זה בפסוק
אלא  המין, עלֿשם זה שאין מובן מזה הצפרדע"?
לדבר  לרמוז כדי יחיד בלשון זאת מדגישה התורה

כאן  רק אחת 22שאירע "צפרדע רש"י מפרש ולכן ,
היתה...".

דרש, הוא כי אם המדרש, שלפירוש מובן זה לפי
מצד  הצפרדעים" "שרוץ הפירוש עלֿפני יתרון יש
פירוש  לפי דוקא מקרא"): של ("פשוטו הפסוקים תוכן
הצפרדע" "ותעל כאן רק כתוב מדוע מובן המדרש
הצפרדעים" "שרוץ הפירוש אשר בעוד יחיד. בלשון
בלשון  בפרשה מקום בכל כתוב לא מדוע מסביר אמנם

כאשר 23יחיד  רק יחיד בלשון להשתמש מתאים (שהרי
הצפרדעים" "שרוץ על הוא 24מדובר הקושי אך ,(

כאן, וגם מקום, בכל כתוב להיות היה צריך הפוך:
כלֿכך  "חלקה" אינה כאן היחיד צורת רבים, ,25לשון

ויעלו  החרטומים... כן "ויעשו כתוב מכן לאחר מיד כי
הצפרדעים"? את

פירוש  ואילו שני, כפירוש רש"י זאת מציין לכן
מקרא. של פשוטו לפי והעיקרי הראשון הוא המדרש

יותר  השני הפירוש מהווה במה מובן: לא עדיין אך
הצפרדע", "ותעל המילים משמעות לגבי "פשוטו",

המדרש? פירוש לעומת

.Â
˙Ê˙Ó"˘ Ú„¯Ùˆ È„ÈŒÏÚ ÈÂÂÈˆ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ Ô¯‰‡

"ÌÈÏÈÁ
את  רק להסביר צריך אינו רש"י הוא: לכך ההסבר
בלשון  השימוש – מכך יותר אלא בלשון, השינוי
בפסוק  לאהרן ה' להוראות סותר הצפרדע" "ותעל
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דקדוקי 20) (וראה יצחק בבאר – כאן. טוב) (לקח בפס"ז שפי' וכמו
יחידות" ל' קורא הצפרדעים ב"שרוץ רש"י דכוונת (17 שבהערה רש"י
גם  הצפרדעים", "שרוץ ברש"י מפורש שהרי – וצע"ג המין. ע"ש הוא

שם). (כבפס"ז וישלח מר"פ ולא הכנם" מ"ותהי הוכחה מביא
כאן.21) תו"ת כאן. לדוד משכיל שם. לשמו"ר תואר יפה
לאסוף 22) אלא יכלו "לא דהחרטומים כאן, לדוד משכיל ראה

ר"פ  וכדעת – הצפרדעים"* את ויעלו כתיב ולכך הצפרדעים.. ולכנוס
אלא  מיברו מצו לא כגמלא דאפי' רבנן) – ז שם, (ובשמו"ר שם בסנה'

מכניף. לא והאי להו מכניף האי
משמע  כו'"** "לבראותם יד) פסוק (לקמן רש"י ממש"כ אבל
לברוא*** יכול השד דאין שם) (ושמו"ר) (בסנה' ר"א כדעת דמפרש

– י"ל ועפ"ז יד). פסוק לדוד במשכיל (וכמ"ש מכשעורה פחותה ברי'
כמ"ש  (ודלא אחת בצפרדע הצפרדעים העלו החרטומים גם דאדרבה:
הטבע). כפי ברי' אלא לברוא מצו לא ר"א לדעת דגם שם, לדוד במשכיל
את  ויעלו גו' "ויעשו והעלי' דהחרטומים העשי' באופן ומש"נ
כן  ויעשו שכותב: כיון כי – הצפרדע" ותעל גו' "ויעשו ולא הצפרדעים"

ואכ"מ. אהרן. עשיית כאופן פירושו – החרטומים
הצפרדעים"23) "שרוץ הוא ד"פשוטו" רש"י מפרש למה – דאל"כ

המין? ע"ש – מקומות כבכמה ולא מוכרח), פירוש (שאינו
ב"כנים"),24) (וכמו בפועל ה"שרוץ" – היינו
רק 25) הוא השינוי כי – המין) ע"ש (כבפי' חזקה קשיא אינה אבל

א'. במקום

elrd md mb q"qe li`ed :my (cecl likyna) uxzn ± (my 'dpql b"`cg .eh weqt o"anxa dywdy enk) "`id miwl` rav`" exn` mipk zkna `wecy dne (*
.llk lertl elki `ly mipk iab k"`yn `id miwl` rav` xnel egxked `l mircxtv

.my i"yxtl (zeilbxn f"`xdl) mixt` my ± dkex`ae .my i"yx iyxtn d`xe .'ek m`ivedle mze`xal :ze`qxib dnkae .ze`qxibd aexa d"k (**
d`xe .my iigae o"anx d`x ± edl sipkin 'it` elki `l dxerykn zegtac t"x zrck rnyn ± ("`exal" `le) "'ek lr hley cyd oi`y" i"yx k"ynn la` (***

.n"k`e .my mixt` my dkex`a
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הצפרדעים...". את והעל במטך... ידך את "נטה הקודם
(שלא  הצפרדעים..." את "והעל ההדגשה מן כי

נאמר  שם ארבה, מצרים 26כבמכת ארץ על ידך "נטה

אחרות  במכות וכך ויעל..." ה)ארבה מכת ),27ב(שביל
ההכנה  עלֿידי רק אינו לאהרן שהציווי מובן,

לפעול  עליו אלא במטך...", ידך את "נטה – וההתחלה
את  "והעל – ובריבוי ממש, הצפרדעים כל להבאת עד

כאשר  זה ציווי קיים הוא אפוא, וכיצד, – הצפרדעים"

(צפרדע  הצפרדע" "ותעל של באופן זה היה למעשה
אחת)?

מתזת  והיא אותה מכין "והיו רש"י מפרש לכן
אהרן  "ויט עלֿידי מלכתחילה, אמנם, נחילים". נחילים

זו  היתה אך בלבד, אחת צפרדע הגיעה ידו...", את

כפי  – נחילים נחילים מתזת אשר מיוחדת, צפרדע
ואין  מצרים", מימי "על מכים כאשר ניתזים שמים

הצפרדע  גם היתה וכך מאין. יש חדשים מים נוצרים

אותה, מכה מי חשוב ולא מצרים", מ"מימי שבאה
משמיט  "מצרים".28ולפיכך המילה את רש"י

כפי  לפרש, יכול רש"י אין מדוע מובן זה לפי
והם  להם ש"שרקה רבה', וב'שמות בגמרא שמוסבר

לפי  כי מצרים", ארץ כל ומלאה ש"השריצה או באו"

בלבד  אחת צפרדע להבאת גרם שאהרן יוצא זה
או  "שרקה" עלֿידי הצפרדעים ריבוי נגרם ואחרֿכך

את  "והעל הציווי את אהרן קיים לא ובכך "השריצה",
הפירוש  את להביא רש"י מוכרח לכן הצפרדעים".

נחילים". ש"מתזת

.Ê
È˘ ˙‡ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó È˙˘ Y "ÏÚ˙Â"

˘¯„Ó· ÌÈË¯Ù‰
את  "והעל צווה שאהרן בפירוש אומרת התורה

מובן  להיות אפוא, ומוכרח, רבים, בלשון הצפרדעים",

קויים. זה שציווי ברמז, לפחות הפסוק, מן

אפשר  הצפרדע" "ותעל את הוא: לכך ההסבר

– בהפעיל ב) עלתה. הצפרדע א) דרכים: בשתי לבאר
אחרות  צפרדעים העלתה .29הצפרדע

גרם  שאהרן (א) – המדרש בפירוש הפרטים ושני
– אחרות העלתה שהצפרדע (ב) אחת, צפרדע לבוא
הצפרדע" "ותעל א) הנ"ל: המשמעויות בשתי כלולים
נחילים  "מתזת – "ותעל" ב) היתה", אחת "צפרדע –

נחילים".

– ה"דרש" את רש"י מביא מדוע גם מובן בכך
"ותעל  המילים על נחילים" נחילים מתזת "והיא

מצרים". ארץ את "ותכס על ולא הצפרדע"

.Á
˙ÂÈÂÚÓ˘Ó È˙˘ ˘¯ÙÏ Ô˙È "Â˘¯„Ó" ÈÙÏ ˜¯
הפסוק, בלשון אחיזה יש זה לפירוש אמנם,

כך על אך לפי כדלעיל, כי – מדרשו" "זהו רש"י אומר
השונות  המשמעויות ששתי לומר מוכרחים זה פירוש
לדרך  מתאים אינו וזה קויימו, הצפרדע" "ותעל של

"מדרשו" דרך זוהי אלא המקרא, בלימוד לפי 30הפשט .
בלבד: אחד באופן להתפרש המילה צריכה "פשוטו"
להסביר  צריך "ותכס", ההמשך על כמו "ותעל", על
"שרוץ  היא – יחיד לשון – ב"צפרדע" שהכוונה

הצפרדעים".

הפירוש  ואילו – שני כפירוש רש"י מביאו זאת עם
הכתובים  תוכן מצד א) כי: – מדרשו" הוא העיקרי
(כאמור  מקרא של לפשוטו יותר המדרש פירוש מתאים
"חלק" "צפרדע" המילה של המובן עצם גם ב) לעיל),
"שרוץ  הפירוש מכפי המדרש פירוש לפי יותר

ס"ג).31הצפרדעים" (כדלעיל ,

.Ë
ÏÈÁ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ,¯ÂÓ‚Ï ¯˘Ù‡ŒÈ‡ Ì‡ Ì‚

רש"י: בפירוש אשר תורה" של מ"יינה

כלל  גמור",32ישנו לו אומרים במצוה ש"המתחיל
מזהירים  שחז"ל כאשר 33כפי נגרמים כבדים שעונשים

אותה. גומרים ואין מצוה, לגמור אפשר
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ובפרש"י.26) יב י, בא
"והך 27) – כנים יט): ז, (פרשתנו גו'" דם ויהיו גו' ידך "ונטה – דם

והי' גו' וזרקו גו' "קחו – שחין יב): (ח, גו'" לכנים והי' הארץ עפר את
ויהי  גו' ידך את "נטה – ברד חֿט): (ט, גו'" לשחין גו' והי' גו'" לאבק

כא). י, (בא, גו'" חשך ויהי גו' ידך "נטה – חשך כב): (ט, גו'" ברד
מכין 28) המצריים  ד"היו (7 בהערה (נסמן ותדבא"ר כבתנחומא דלא

"מצריים". תיבת ליתא (באבער) אגדה ובמדרש אותה".
כאן.29) מלבי"ם ראה
הרבה 30) טעמים אמרו רבותינו ד): (ה, אסתר מפרש"י להעיר

שם  ובגמרא – רבים טעמים ועוד ומסיים) – בלבד אחד טעם (ומביא

אבל  ואכ"מ. אמוראי. וככולהו תנאי ככולהי כו' עבדה ב): טו, (מגילה
ואכ"מ. המאורע. ולכללות טעם כ"א הכתוב, תיבות לפי' שייך זה אין שם

"שרוץ 31) בפירוש הקושי כי – "פשוטו" הוא הב' הפי' רק ואעפ"כ
(שצריך  המדרש פי' אבל מכריחה, ראי' ע"ז שאין רק הוא הצפרדעים"
הוא  – מחתא) בחדא ומפעיל) (פועל אופנים בב' הצפרדע" "ותעל לפרש

פשוטו. ע"פ פירוש היפך
ירושלמי 32) ב). יג, (וסוטה ו שם מתנחומא – א ח, עקב פרש"י

ספ"ב. מגילה ספ"א. ר"ה ה"ה. פ"י פסחים
שם.33) ותנחומא סוטה
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הזולת, עם תורה לימוד לגבי ובמיוחד, מכך, יותר
ומוכן  הערוך כשולחן – לפניהם" "תשים להיות צריך

האדם  לפני .34לאכול

בלתיֿנמנעות  שמסיבות יודע יהודי אם עםֿזאת,

בכל  המותחלת, המצוה את להשלים יוכל לא הוא

וקיום  המצוה מהתחלת להימנע לו אסור זאת
אצל  שמוצאים כפי לקיים, שבאפשרותו החלק

המקלט  ערי שלוש את הבדיל שהוא רבינו, משה

הירדן  שיבדלו 35בעבר עד קולטות ש"אינן למרות ,
כנען" שבארץ לקיימה 36אותן שאפשר "מצוה כי ,

.37אקיימנה"

הרי  המצוה, שלימות מהי ספק יש שכאשר מובן

ואילו  משובח, זה הרי המרבה כל צדקה, כגון במצוות

יוסיף" פן יוסיף "לא הרי מלקות כגון אשר 38במצוות עד ,
חדא  רבנן "בצרי מהאמוראים כמה (=הפחיתו 39לדעת

יוסיף  "פן של החשש "מפני אחת) ".40חכמים

רש"י: פירושי שני בין ההבדל לכך דומה

את  ל"העל גרם שאהרן יוצא, הראשון הפירוש לפי
מאוחר  נגרם מצרים" ארץ את "ותכס אבל הצפרדעים",

מכין". ש"היו עלֿידי יותר,

לכל  גרם שאהרן יוצא, השני הפירוש לפי ואילו

מצרים. ארץ כל את שכסה הצפרדעים, שירוץ

ונגף  מכה – בפשטות א) היו: הצפרדעים כי
פעולה  ב) לכל. אהרן גרם בפשוטו ולכן למצרים,

יותר  מאוחר להיות שצריך פרעה ילמד שממנה
כך  אהרן פעל מדרשו לפי ולכן העם", את "ואשלחה

"מכין". אחרֿכך שיהיה

בדרך  התורה את מבארים כאשר אחרות: במילים

את  "והעל לציווי הפירוש גם הוא שכך הרי הדרש,

אלא  כפשוטו, רבים צפרדעים דוקא לאו – הצפרדעים"
ענין  שזהו וכיון אחת, לצפרדע שהכוונה לפרש אפשר

הוא  שהציווי הניח והוא "בצרי" לכן למלקות, הדומה

יוסיף". ל"פן חשש ואין "אחת...", על

.È
‰‡¯Â‰‰

היא: הפירושים משני הנלמדת ההוראה

"צפרדע  רק העלה (שאהרן הראשון מהפירוש
למצרים) (מכה פרעניות במדת שאם לומדים אחת")

עלֿאחתֿכמהֿוכמה  טובה במדה לדאוג 41כך, שצריך ,
יגרע". "פן של לחשש

לומדים  המצוה) "גמר" (שאהרן  השני מהפירוש
מתחילתה  בשלימותה מצוה לקיים להשתדל שצריך
קירוב  במצות לדוגמא, מדובר, וכאשר סופה. ועד
אין  כולם", כנגד תורה ו"תלמוד ולמצוות לתורה יהודי
צריך  להשלימו, צריך אלא הקירוב, בהתחלת להסתפק
ההתעלות. שיא הערוך, כשולחן שיהיה עד בכך לעסוק

רק  לו מתאפשר שבו במצב נמצא האדם אם אבל
הזולת  בקירוב "להתחיל" רק ויוכל במצוה, להתחיל
ערך  מה לחשוב: עלול הוא הרי ולמצוות, לתורה
הזולת, בקירוב ה"התעסקות" התחלת של לפעולה
יודע  ומי בכך, להצליח יוכל אם יודע הוא אין כאשר

דבר? של בסופו יהא מה

שאפשר  ש"מצוה האמורה ההוראה באה לכך
אקיימנה". לקיימה

לעריכת  להיכנס אין "בהדי ובכלל: – חישובים
לך" למה דרחמנא ֿ 42כבשא הקדוש של (=בצפונותיו

שלו, ה"עסק" זה אין להתעסק), לך למה ברוךֿהוא
לקרב  כדי ביכולתו אשר ככל להתחיל צריך היהודי

אחר. יהודי

בו, התלוי כל את יעשה הוא כאשר – מכך ויותר
מצרפה  הקדושֿברוךֿהוא טובה "מחשבה הרי

את 43למעשה" ומביא מצרף הקדושֿברוךֿהוא –
מעשה  לידי הטובה .44המחשבה

ה"מצוה", את "גומר" הקדושֿברוךֿהוא וכאשר
של  לשיא עד מגבלות, שום ללא מתקיימת היא

השלימות.
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עיניו  ותכהין  יצחק  זקן  כי  ויהי   – א  כז,  בראשית 
מראות ויקרא את עשו בנו הגדול ויאמר אליו בני 

ויאמר אליו הנני

רמז, מצות עשה רמ"ח, בגי' "אברהם" )חסדים(, ומצות 
לא תעשה שס"ה, בגי' "זקן יצחק" )גבורות(

יצחק הוא גבורות1, אלקים דפחד2 יצחק.
מצות לא תעשה הם בחי' גבורות, מספרם שס"ה, והוא 
מראות  עיניו  ותכהין  שאז  במכוון,  יצח"ק  זק"ן  מספר3 

מפני התגברות הגבורות והדינין4.
ומצות עשה שהם בחי' חסדים, מספרם רמ"ח, מספר 

אברה"ם5, בחי' חסד.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד תיט

יצחק בן קכ"ג )בגי' פג"ם( כשכהו עיניו

תוקף6  מצד  מראות  עיניו  כהו  קכ"ג  בן  כשהי'  יצחק 
הגבורות. פג"ם7 הוא מספר קכ"ג.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד יט

בראשית כז, ט – לך נא אל הצאן וקח לי משם שני 
לאביך  מטעמים  אותם  ואעשה  טובים  עזים  גדיי 

כאשר אהב

ביאור הזוהר "שני גדיי עזים" כנגד קרבן פסח וחגיגה, או 
שני שעירים דיוהכ"פ

תרי  עבדת  דא  ועל  וכו'  הוה  פסח  ערב  זמנא  בההוא8 

הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ד'.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה   )1
שם.  מקומות  במראי  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ב'  חלק  התורה  פרשיות 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.
2 ( בראשית לא, מב "ופחד יצחק הי' לי". ראה זהר חלק א' דף לא 

ע"ב הלשון "אלקים דפחד יצחק".
3( זק"ן )בגי' 157( + יצח"ק )208( = 365, שס"ה.

4( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, שמבאר שותכהין עיניו מראות הי' 
מפני התגברות הגבורות והדינים, שנעשה סומא, וסומא חשוב כמת, 

דמיתה בא מגבורות.
]וראה זהר חלק א' – פרשת תולדות – דף קמב, א. מובא לעיל סימן 

יז הערה 8[.
5( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם".

6( ראה זהר חלק א' – פרשת תולדות – דף קמב, א. מובא לעיל סימן 
יז הערה 8.

7( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק בביאור מ"ש בזוהר פרשת בראשית 
דף נב, ב "בקדמיתא לא אתפגים".

עשתה  כן  ועל  וכו',  פסח  ערב  הי'  זמן  באותו  ללה"ק[  ]תרגום   )8
להקריב  יעקב  בני  שעתידין  כאן,  ָרַמז  אמר  ר"י  תבשילין,  ב'  רבקה 
שני שעירים אחד לה' ואחד לעזאזל ביום הכיפורים, ועל כן הקריבה 

רבקה שני גדיי עזים וכו'.

דיעקב  בנוי  דזמינין  הכא  רמז  אמר  יהודה  ר'  תבשילין, 
לקרבא שני שעירים חד לה' וחד לעזאזל ביומא דכפורי, 

ובגין כך קריבת שני גדיי עזים וכו'.
ספר הזהר חלק א' דף קמב עמוד ב'

עבדת תרי תבשילין, היינו לנגד קרבן פסח וקרבן 
חגיגה שבערב פסח )כי הפסח9 נאכל על השובע(.

ונתנה לחם, כמו שכתוב ואת הלחם10 אשר עשתה, הוא 
לנגד מצה.

ויבא11 לו יין, הוא על כוסות דפסח.
מרירות  עצמו,  יצחק  בחי'  הוא  לומר  יש12  )ומרור 
גבורות. או יש לומר מרור שהוא בקו האמצעי13 הוא בחי' 

יעקב14(.
ר"י אמר רמז הכא כו' שני שעירים חד לה' 
וחד לעזאזל ביומא דכפורי, השייכות דיום הכפורים 
לפסח, הוא כי ביום הכפורים כתיב15 בזאת יבא אהרן אל 
הקדש, בזאת דוקא16 מדת מלכות, דא תרעא17 לעלאה בי', 

והוא מצה דפסח הא לחמא עניא.
ַהָׁשָּתא18,  )כמו  מעוברת  בשנה  שלפעמים  מה  והיינו 
אחרי  שבפרשת  הכפורים  יום  פרשת  קורין  ת"ש(  שנת 

קודם הפסח.
ואחר הסדר דפסח אומרים לשנה הבאה בירושלם, וכן 

בגמר יום הכפורים אומרים זה, וד"ל.
 לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד צז
"ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק בראשית סימן לט"

9( ראה פסחים ע. מכילתא בא יב, ח. רמב"ם הל' קרבן פסח פרק ח' 
הלכה ג'

10( בראשית כז, יז.
11( שם פסוק כה.

12( ראה גם לקמן סימן רלג.
13( ראה לקוטי תורה בהעלותך לה, ב.

14( יעקב קו האמצעי – ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב ואילך. 
תורה אור פרשת נח יא, א. לעיל סימן ר.

15( ויקרא טז, ג.
ויקרא  התורה  אור  ד.  ע,  ליוה"כ  דרושים  תורה  לקוטי  ראה   )16
וזה  ד"א  ג'  קנ"ד  פל"ח  תצוה  רבות  וז"ל:  רפו-ז  עמוד  )הוספות( 
חנינא  נכנס לבית קדשי הקדשים, א"ר  הי' אהרן  זכות  הדבר באיזה 
בנו של ר' ישמעאל זכות המילה היתה נכנסת עמו שנאמר בזאת יבא 
י"ז  זו המילה כמד"א זאת בריתי אשר תשמרו בפרשת לך לך  אהרן 
וכה"א בריתי היתה אתו החיים והשלום )במלאכי סי' ב( ולכאורה הרי 
זאת היא נוק' מל' והמילה ביסוד, אך הטעם כי תכלית המילה ביסוד 
וכמ"ש  בנוק'  ויומשכו  ה"ח  יתגלו  ואזי  ק"נ  שהיא  הערלה  להעביר 
בזח"א פרשת לך לך דף צ"ג סע"ב ותאנא זה וזאת בחד דרגא אינון 

ולא מתפרשין כו' וע"ש שזהו ענין בזאת אני בוטח.
המאמרים  ספר  וראה  ע"ב.  ריש  יא,  א.  ח,  עמוד  א'  חלק  זהר   )17

תרפ"ט עמוד 122 הערה 77.
18( הרב המחבר כתב פירוש זה בשנת הת"ש וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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א. ]תוכן: תורת החסידות - ואבות החסידות, הם 
הכנה להגאולה העתידה. תיבת שד"י ר"ת שניאור 

)אדה"ז(, דובער )המגיד(, ישראל )הבעש"ט([.

א. כ"ד טבת – יום ההילולא דאדמו"ר הזקן – חל ברוב 
ביום  זו–  שנה  ]ובקביעות  וארא1  דפרשת  בשבוע  השנים 
החמישי, "קמי שבתא"2, ויתירה מזו – בתוך הג' ימים3 דשבת 

פ' וארא[.

ע"פ הידוע4 שהמועדים וימים מיוחדים בשנה יש להם 
שייכות עם – ומרמוזים בתוכן – הפרשה שקוראים באותו 
זמן, מובן שבפ' וארא יכולים למצוא קשר עם יום ההילולא 
דאדמו"ר הזקן, שביום ההילולא נמצאים בגלוי "כל מעשיו 
"פועל  וה"ה  חייו",  ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו 

ישועות בקרב הארץ"5.

הפרשה  בתחלת  מרומזת  בפשטות  ביניהם  השייכות 
– "וארא )אל האבות – פרש"י( אל אברהם אל יצחק ואל 
המגיד  הבעש"ט,  החסידות–  אבות  שד-י";  בא-ל  יעקב 
)מייסדי תורת החסידות הכללית(, ואדמו"ר הזקן )מייסד 
אברהם  הכלליים,  האבות  בדוגמת  הם  חב"ד(–  חסידות 
ויעקב; וכשם שהי' "וארא אל האבות", כך גם אצל  יצחק 
גילוי  ע"י  בעולם,  אלקות  )וארא(  שגילו  החסידות,  אבות 

פנימיות התורה )סתים דקוב"ה(6.

ולהעיר, ששמו של הקב"ה שנתגלה אל האבות – ")א-
)הראשונים  השמות  של  תיבות  ראשי  הוא   – שד"י"  ל( 
)זלמן(,  שניאור  החסידות,  אבות  ג'  של  והעיקריים7( 

דוב)ער(, ישראל.

למתן  הכנה  היתה  הראשונים  האבות  שעבודת  וכשם 
הכניסה   – מכן  ולאחר  מצרים  וגאולת  גלות  לאחרי  תורה 
הקב"ה  הבטחת  ובקיום  בזכות  באה  אשר  ישראל,  לארץ 
"וארא  )לאחרי  הכתובים  בהמשך  כמסופר   – להאבות 
"וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ  גו'"(8: 
אשר  ישראל  בני  נאקת  את  שמעתי  אני  וגם  גו',  כנען 
מצרים מעבידים אותם ואזכיר את בריתי, לכן )ע"פ אותה 
גו' והצלתי  השבועה9( אמור לבנ"י אני ה' והוצאתי אתכם 
והבאתי אתכם אל הארץ אשר  גו'  ולקחתי  גו'  וגאלתי  גו' 

1( ובשנת ההסתלקות תקע"ג היתה הקביעות דכ"ד טבת ביום א' פ' וארא, במוצש"ק 

"אחר שהתפלל ערבית והבדלה" )הקדמת בני המחבר לשו"ע אדה"ז(.

2( פסחים קו, סע"א.

3( הנחשבים )בכמה ענינים( לנקודה אחת ]ולדוגמא: כל פחות משלשה כלבוד דמי 

)שבת צז, א. רמב"ם הל' שבת פט"ז ה"ח(. הבדלה ושמו"ת עד יום ג' )שו"ע אדה"ז 

או"ח סרצ"ט ס"ח. סרפ"ה ס"ה(. ועוד[.

4( של"ה חלק תושב"כ ר"פ וישב )רצז, א(.

5( תניא אגה"ק סי' ז"ך וכ"ח.

6( ראה זח"ג עג, א.

7( ובפרש ששמו השני של אדה"ז והמגיד )באם כותבים דוב בער בב' תיבות( הוא 

בלע"ז.

8( וארא , ד-ח.

9( פרש"י עה"פ ד"ה לכן.

נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי 
אותה לכם מורשה" – כמו"כ עבודת אבות החסידות היא 
התורה  פנימיות  וגילוי  והשלימה  האמיתית  לגאולה  הכנה 
)והוצאתי,  הנ"ל  הגאולה  לשונות  שד'  כידוע11  לע"ל10, 
העתידה,  הגאולה  כנגד  גם  הם  ולקחתי(  וגאלתי,  והצלתי, 
מארץ  צאתך  "כימי   – מצרים  לגאולת  מדמים  שאותה 

מצרים אראנו נפלאות"12.

טו. ...ולסיים בהוראה בנוגע לפועל:

ביותר,  ונכון  כדאי   – דאדה"ז  ההילולא  יום  עם  בקשר 
דאדה"ז,  בתורה  עתים  בקביעות  יוסיפו  ואחת  אחד  שכל 
עם  ביחד  התניא,  ובספר  ערוך  בשולחן   – ובמיוחד 
בנגלה  הביאורים  הן   – נשיאנו  מרבותינו  בזה  הביאורים 
דתורה )מאדה"ז, מאדמו"ר האמצעי, שנדפס ספר פסקי 
דינים שלו לאחרונה, ועאכו"כ מהצ"צ, ומרבותינו נשיאינו 

ממלאי מקומם(, והן בפנימיות התורה, תורת החסידות.

מחוייבות  נשים  שגם  כיון  ואחת,  אחד  כל   – וכאמור 
פנימיות  ובלימוד  להן,  הצריכות  בהלכות  התורה  בלימוד 
כו',  בה'  ואמונה  ה'  ויראת  ה'  לאהבת  )שמביאה  התורה 

מהמצוות התמידיות שבהן מחוייבים כולם13(.

בדיוק   – מעתיקה  היתה  ע"ה  מורתי  שאמי  ולהעיר,   -
אבי'  בבית  מגיעים  שהיו  חסידות  מאמרי   – ובמהירות 
)חסיד עוד מאדמו"ר מהר"ש(, כפי שהי' נהוג בזמנים ההם, 
והיו  וציפו שיגיע מאמר חסידות מליובאוויטש,  שהמתינו 
שבקרוב  ויה"ר  וכו'.  העתקות  בכמה  מיד  אותו  מעתיקים 
ממש נזכה לשלימות הגילוי דתורת אדה"ז – ספריו וכתבי-
הענינים  את  בדפוס  וידפיסו  וכו',  מעתיקים  ושל  שלו  יד 

שהנם עדיין בכתבי־יד.

דספרי  בהדפסה  ריבוי  האחרונות  בשנים  שנוסף  וכפי 
 – במיוחד  לאחרונה  כולל  נשיאינו,  רבותינו  של  חסידות 
מודפסים  שהיו  הספרים  של  מרובעות  באותיות  דפוס 

לע"ע באותיות רש"י, כמדובר כמ"פ.

ויה"ר שע"י ההוספה בהדפסת ספרי חסידות ימהר זה 
עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה, כידוע הסיפור 
למטה  כפשוטה,  הגאולה   – הלקו"ת  הדפסת  עם  בקשר 

מעשרים טפחים.

כל  אלא  ח"ו,  בגלות  ישאר  לא  ויחיד  אחד  יהודי  ואף 
בגופים  כנשמות  ובבנותינו,  בבנינו  ובזקינינו  בנערינו  בנ"י, 
בתכלית השלימות – נגאלים בגאולה האמיתית והשלימה.

ועוד והוא העיקר – תיכף ומיד ממש.
תורת מנחם התוועדיות ה'תשנ"א ח"ב עמוד 163 – 

משיחות ש"פ וארא כ"ו טבת מבה"ח שבט ה'תשנ"א

10ראה שה"ש א, ב ובפרש"י.

11ראה בארוכה ד"ה והי' אור הלבנה תרנ"ד )סה"מ ע' קכד ואילך(. לכן אמור לבנ"י 

תרנ"ח )סה"מ ע' פז ואילך(. תרע"ח )סה"מ ע' קלט ואילך(. ובכ"מ.

12מיכה ז, טו.

13אגרת המחבר שבריש ספר החינוך )בסופה(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא



כה `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy

ß zah a"k oey`x mei ß

å(á):ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû øaãéå©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑?"הּזה לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר ׁשהקׁשה על מׁשּפט אּתֹו .ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

'‰ È‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑,ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לּמתהּלכים טֹוב ׂשכר לׁשּלם ּדברי נאמן לקּים ּכיֿאם «…∆≈»¬ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
להּפרע, נאמן ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון הראׁשֹונים. לאבֹות ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּדּברּתי
ּכגֹון: מצוֹות, קּיּום אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכׁשהּוא

ׂשכר  לּתן נאמן ה'", אני אֹותם, ועׂשיתם מצותי, ."ּוׁשמרּתם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 828 'nr ,a jxk b"nyz zeiecreezd .b"nyz `x`e zyxt zay zgiy)

וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'''' אברהםאברהםאברהםאברהם אלאלאלאל ואראואראואראוארא ממממׁשׁשׁשׁשהההה............ אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב־ג)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
רּבנּו, מׁשה הּזה". לעם הרעתה "לּמה ׁשמֹות) ּפרׁשת (ּבסֹוף לטענתֹו ּכמענה ּבאּו וגֹו', "וארא" רּבנּו, למׁשה הּקּב"ה ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּדברי
הרעתה", "לּמה לטענת מקֹום יׁש הּׂשכל מּצד אכן, עֹונה: והּקּב"ה הּגלּות, חׁש על לּקּב"ה ּבטענה ּבא ּדקדּׁשה, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻחכמה
ּבׂשכלֹו, מּובנת רק לא שהאלֹוקּות ּכזֹו, ּבצּורה להיֹות צריכה יהּודי ׁשל עבֹודתֹו אבל נפילת־רּוח, יגרם הּגלּות ׁשחׁש ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹויּתכן 

ּכל  למרֹות קֹונֹו, את עֹובד הּוא ּביֹותר הּגדֹול ּבחׁש ּגם ׁשאז ("וארא"), ּבגלּוי לֹו נראית ההפרעֹות.אּלא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
עֹולם. עד אחריהם לבניהם לזה הּכח את והֹוריׁשּו ּבגלּוי, אלקּות ראּו עצמם הם האבֹות". אל) מ"(וארא נּתן לזה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּכח
ׁשּיכת  אלקּות ׁשראּית להֹורֹות האבֹות"), "אל אֹו אברהם" אל "וארא (ולא סתם "וארא" הּוא הּפרׁשה ׁשם – לּדבר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹרמז

מּיׂשראל. אחד ְְִִֵֶָָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 26 'nr ,`l jxk zegiyÎihewl)

הההה'''' אניאניאניאני אליואליואליואליו ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
והּתכלית  ׁשהּמּטרה למׁשה, הֹודיע הּקּב"ה הּזה": לעם הרעתה "לּמה מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹמבאר

ּביֹותר. קׁשה ּגלּות ּתחּלה להיֹות צריכה זה, נעלה לגּלּוי לזּכֹות ּוכדי הוי', ׁשם התּגּלּות היא מצרים ּגלּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשל
סתם  רּוחנית ּגאּולה לא ואף ּבלבד, ּגׁשמית ּגאּולה ׁשאינּה העתידה, ּבּגאּלה ּגם ּכן מצרים, ּבגאּלת היה ׁשהּדבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻּכׁשם

הוי'. ׁשם ּגּלּוי אּלא מּיצר־הרע), ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ(ּגאּולה
ּבתחּלת  ּבלבד". ה' את לדעת אּלא העֹולם ּכל עסק יהיה "ׁשּלא החזקה– הּיד ספר ּבסּיּום הרמּב"ם ּכּונת עמק ּגם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹזה
ּבראׁשי־ּתבֹות  רק (אּלא ּבמפרׁש הוי' ׁשם הרמּב"ם הזּכיר לא ה', ידיעת מצות לגּבי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹספרֹו,

החכמהחכמהחכמהחכמֹוֹוֹוֹות ת ת ת – ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודדדד ההההּיּיּיּיססססֹוֹוֹוֹודדדדֹוֹוֹוֹותתתת –""""יסיסיסיסֹוֹוֹוֹודדדד העתידה ּבּגאּלה ּכׁשעֹוסק – ּכאן אבל ראׁשֹון". מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע וכתב ,(" ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
הוי'. ׁשם ּגּלּוי – ה'" את "לדעת ּבמפרׁש, וכֹותב הרמּב"ם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמדּגיׁש

(â)ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe écL©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

i"yx£‡¯‡Â∑ האבֹות ÈcL.אל Ï‡a∑ ׁשּדי הב אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן הבטחֹות, ‰'.טחּתים ÈÓLe »≈»ֶָָ¿≈«»ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ¿ƒ
Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï∑",ׁשּלי אמּתית ּבמּדה להם נּכרּתי לא – נֹודעּתי" "לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הֹודעּתי" לא …«¿ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

קּימּתי  ולא הבטחּתים ׁשהרי ּדברי, לאּמת נאמן – ה' ׁשמי נקרא .ׁשעליה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ÈÈ:ב  ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈¬»¿»
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:ÔB‰Ï ˙ÈÚ„B‰ ‡Ï ÈÈ ÈÓLe ÈcL«»¿ƒ¿»»»ƒ¿
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x`e`כו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - `"nyz `x`e zyxt w"y zgiyn)

ֵֵֵֵָָָָָָָָוארא וארא וארא וארא 
ּבפרׁשתנּו. הּׁשנים ּברב חל ,'ערּו וה'ּׁשלחן הּתניא ּבעל הּזקן, רּבנּו ׁשל הסּתּלקּותֹו יֹום ּבטבת, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻכ"ד

הּזקן: אדמּו"ר ׁשל ׁשמֹו מרּמז ("וארא") הּסדרה ּבׁשם ּפלא: זה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוראה
ראׁש־ּתיבת היא הּנֹוספת האל"ף א'". "אֹור אֹותּיֹות ּבמפרׁש,אאאאֹוֹוֹוֹור ר ר ר "וארא" אחת ּפעם ּפעמים: ה'אֹור' רמּוז זֹו ׁשּבתיבה הרי . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

את  ׁשהאיר ׁשם על ּכן ׁשּנקרא אֹור), (ׁשני ׁשניאֹור – הרּבי ׁשל לׁשמֹו מתאים זה ּדבר ּובראׁשי־ּתבֹות. ּברמז אחת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּופעם
החסידּות. ּתֹורת – נסּתר ּובאֹור הּנגלה, ּתֹורת – ּגלּוי ּבאֹור – אֹורֹות ּבׁשני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהעֹולם

ã ycew zegiyn zecewp ã(52 'nr fh jxk zegiy ihewl)

האבהאבהאבהאבֹוֹוֹוֹותתתת ג)אלאלאלאל ו, היֹותם (רש"י מּפני ּומּוחׁשית, וּדאית ראּיה ("וארא"), ּבאלקּות ראּיה לבחינת זכּו ויעקב יצחק אברהם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
האבֹות  ׁש"ּבחינת ּבחסידּות, וכּמבאר אחריהם. לבניהם ּגם ּבירּוׁשה ּתעבר זֹו ׁשּבחינה ּכדי היינּו יׂשראל, ּבני ׁשל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאבֹות

אדם". ּבכל להיֹות צריכה האבֹות ּבחינת . . ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ירּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 262 'nr ,` jxk ,a"pyz zegiydÎxtq)

להםלהםלהםלהם ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתיייי לאלאלאלא הההה'''' ג)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמימימימי (ו, ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשם  לגּלּוי ּבמּתן־ּתֹורה זכּו ּבני־יׂשראל ואּלּו הוי', ׁשם לגּלּוי זכּו לא למּתן־ּתֹורה, קדמּו אׁשר ׁשהאבֹות, ּבחסידּות, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמבאר

הוי'"]. אני ּכי וידעּתם הוי'... אני לבני־יׂשראל אמֹור "לכן הּכתּוב, ּבהמׁש ׁשּנאמר [ּכפי ְְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהוי'
לא  הוי' ּד"ׁשמי הענין אלינּו ּׁשּי מה ּבמּתן־ּתֹורה, הוי' ׁשם ׁשּנתּגּלה מאז ׁשנים אלפי עברּו ׁשּכבר מּכיון לׁשאֹול, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹויׁש

נצחית)? היא הּתֹורה (והרי להם" ְְֲִִִִֵֶַַַָָנֹודעּתי
נעלה  ּבאפן הוי' ׁשם יתּגּלה ׁשּלעתיד־לבֹוא ּכיון מּכל־מקֹום הוי', ׁשם נתּגּלה ׁשּבמּתן־ּתֹורה ּדאף־על־ּפי לֹומר, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש

הוי' ּד"ׁשמי ּבאפן הּוא מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי ּומּצב הּמעמד ׁשּגם נמצא, ּבחסידּות, ּכּמבאר ,ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתי י י י לאין־ערֹו ּבערלאלאלאלא " ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ
לעתיד־לבֹוא. ׁשּיהיה הּגּלּוי ְְִִִֶֶֶַָָלאֹותֹו

(ã)-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïòðk õøà¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

i"yx£'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â∑,"ׁשּדי ּב"אל להם ּכׁשּנראיתי ּביני וגם ּבריתי והעמדּתי הּצבּתי ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ÔÚk.ּוביניהם  ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï∑:נאמר מילה ּבפרׁשת יז)לאברהם, ונ (בראשית וגֹו' ׁשדי אל תּתי "אני ֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿»«ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ליצחק: ."מגּורי ארץ את אחרי ּולזרע כו)ל והקימתי (בראשית האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל "ּכי ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי" ּב"אל – לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה ואֹותּה לאברהם", נׁשּבעּתי אׁשר הּׁשבּועה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת

לה) להם,(בראשית ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", אׁשר הארץ  ואת וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, אל קּימּתי "אני .ולא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ä)íâå|øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî íéøöî¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È‡ Ì‚Â∑,הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי יׂשראל ּכמֹו ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. עלי יׁש ¿«¬ƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
kÊ‡Â¯.הּנֹואקים  Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡∑ את "וגם לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו ֲִַ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

אנכי" ּדן יעבדּו אׁשר .הּגֹוי ֲֲִֶַַָָֹֹ

ÔB‰Ïד  ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿

:d· e·˙Bz‡c¿ƒ»«

Ï‡¯NÈה  Èa ˙ÏÈ·˜ ˙È ÚÈÓL ÈÓ„˜ Û‡Â¿«√»«¿ƒ«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈
:ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„Â ÔB‰a ÔÈÁÏÙÓ È‡¯ˆÓ Ècƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»»¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

oidnY df lre .'eke dlbp dNigY§¦¨¦§¨§©¤§¥¦
oinipA axd iRnE .WxiR dn mlFrd̈¨©¥©¦¦¨©¦§¨¦
`d xn`Y m`e ,FWExiR ikdC iYrnẄ©§¦§¨¦¥§¦Ÿ©¨

aizkCiYrcFp `l,il El`W `l FnM ¦§¦Ÿ©§¦§Ÿ¨£¦

ixdW ,xWt` i`,'eke dlbp dNigYn ¦¤§¨¤£¥¦§¦¨¦§¨
oM m`e ,FnW KMW mricFdC llMnE¦§©§¦¨¤¨§§¦¥
itl mipFW`xd lr `dFY did `lŸ¨¨¤©¨¦¦§¦
El`W `NW itl `N` dcB` Wxcn¦§©©¨¨¤¨§¦¤Ÿ¨£

`iWEw `xcd oM m`e ,l`W dfe ,FnWl¦§§¤¨©§¦¥¨§¨§¨
El`W `l aFYkl Fl didW `YkEcl§§¨¤¨¨¦§Ÿ¨£

:ilc dxez ¦



כז `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `k jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבריתיריתיריתיריתי אתאתאתאת ואזואזואזואזּכּכּכּכרררר .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני נאקתנאקתנאקתנאקת אתאתאתאת ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּתיייי אניאניאניאני ה)וגםוגםוגםוגם (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹ
("ולקחּתי  ּתֹורה ּבמּתן הּמצֹות קּבלת ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזה. לעם הרעֹות לּמה – מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן יׁש היכן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוקׁשה,

התּבּט ּדֹורׁשת לעם") לי ׁשּבני אתכם ּכדי לכן, ה'. רצֹון להיֹותּה ורק א הּמצוה את מקּים האדם ּכאׁשר מחלטת, לּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
את ואף הּגלּות, יּסּורי את לעבר צריכים היּו הּתֹורה, לקּבלת 'ּכלים' יהיּו יּסּורים קקקקׁשׁשׁשׁשיייייׂשראל העבֹודה"). ("ּתכּבד הּׁשעּבּוד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ ְְֲִִִִִִִִַַָָֹֹ

הּמצֹות. לקּיּום אֹותם ו'הכׁשירּו' ּבּטּול ּבהם ּפעלּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָאּלּו

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®
:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà ézìàâå§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«

i"yx£ÔÎÏ∑ הּׁשבּועה אֹותּה ‰'.עלּֿפי È‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡∑ ּבהבטחתי ‡˙ÌÎ.הּנאמן È˙‡ˆB‰Â∑ »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆
ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן הבטחּתיו, כן ÌÈ¯ˆÓ.ּכי ˙Ï·Ò∑ מצרים מּׂשא .טרח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

(æ)íéäìûì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®
ìà ýåýé éðà ék ízòãéåýíëúà àéöBnä íëé ¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½

:íéøöî úBìáñ úçzî¦©−©¦§¬¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

מר  והן ּבתׁשּובה, מדרגֹות ד' ׁשּיׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי "סּור מבאר ורדפהּו": ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מרע "סּור ּבּכתּוב ּמזֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
את  ולעקר העבר על להתחרט - ּתׁשּובה לעׂשֹות וצרי ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ּגׁשמּיים ּבעֹונֹות יפּגם "ׁשּלא - ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹמרע"
"ועׂשה  עלמין. ּכל ממּלא ּבבחינת אלקּות ּגילּוי ׁשּיהיה אּלא "יתּבר ואחדּותֹו מּיחּודֹו להּפרד ירצה ׁשּלא כּו' הרע מן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹרצֹונֹו
ׁשּיתמּלא  ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה ו"ּכדי ּותפּלה" ּבתֹורה עצמֹו את ליּגע טֹוב ועׂשה ּבמצֹות, ממעט "ׁשהּוא על הּתׁשּובה - ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָטֹוב"
סֹובב  ׁשהּוא הוי' ּבׁשם ּולהּדבק להתקּׁשר . . עצּומה ּתׁשּובה לעׂשֹות צרי זה על מצות־עׂשה, ּבבּטּול ׁשחסר האֹור ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּגם
עיּלאה  ּתׁשּובה ּבחינת הּוא ׁשלֹום" "ּבּקׁש ּתּתאה. ּתׁשּובה ּבחינת הן אּלּו ּתׁשּובה ּבחינֹות ּוב' מּקיף". ּובחינת עלמין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָּכל
ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נעם ּדרכי ו"ּדרכיה מּטה" ׁשל ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום ׁש"מׂשים הּתֹורה על־ידי ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשהּוא
נגלה  ּכנגד ּבחינֹות, ּב' ּבזה ויׁש עלמין". ּכל ּוממּלא עלמין ּכל מּסֹובב ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור "לעצמּות מּגיע ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעל־ידי ־זה

הּתֹורה. ּופנימּיּות ְְִִַָָּדתֹורה
ּבחינֹות  ד' ּכנגד הן הּלׁשֹונֹות ד' הרי זה, ּולפי הּנ"ל. ּתׁשּובה ּבחינֹות ד' ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' הּתֹורה', ּב'אֹור מבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּנה
"צל", מּלׁשֹון הּוא "והּצלּתי" מרע. סּור ענין הּוא מצרים) מּטמאת (הּיציאה מצרים" סבלֹות מּתחת אתכם "והֹוצאתי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻאּלּו:
גֹו'". ּכּסיתי ידי "ּובצל נאמר: זה ׁשעל ּכּנ"ל, הּמצֹות על־ידי ׁשּנמׁש עלמין ּכל הּסֹובב אֹור - הּמּקיף ּבחינת ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
ּכנגד  - ּובפרטּיּות ּתֹורה", ּבתלמּוד ׁשעֹוסק מי אּלא ּבן־חֹורין ל "אין ז"ל: רּבֹותינּו ּכמאמר הּתֹורה, ּכנגד הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ"וגאלּתי"
ענין  והּוא ּברּו־הּוא, אין־סֹוף ּבאֹור האמיּתי הּיחּוד הינּו לעם", לי אתכם "ולקחּתי חז"ל. מאמר ּכפׁשטּות ּדתֹורה, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנגלה
וזֹוהי  וׁשּנּויים, מהתחּלקּות ׁשּלמעלה ּבבחינה ׁשּזהּו והינּו לעֹולם", זז אינֹו "לי" ׁשּנאמר מקֹום (ּד"ּכל הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפנימּיּות
מּלמּטה  הּוא עבֹודתּה ׁשאפן ּבתׁשּובה, ּבחינֹות ד' ׁשהן ולהיֹות כּו'"). מחלקת ולא . . קׁשיא לא ּתּמן "ּדלית הּתֹורה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻּפנימּיּות

למעלה. מּלמּטה ׁשל ּבסדר הן הּלׁשֹונֹות ד' ּגם לכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלמעלה,
"וגאלּתי  הרי מּמעׂשה, חׁשּוב ליּמּוד ּדאם ועׂשּיה. ּדלּמּוד ּבחׁשיבּות ּתלּוי הּנ"ל ּבעבֹודה הּבחינֹות ד' ׁשל סדרן ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאמנם,

ׁשּנמנין הּבחינֹות ד' ּבסדר האחרֹונים הם למעלה למעלה למעלה למעלה ולקחּתי" ּבא ממממּלּלּלּלממממּטּטּטּטהההה "והּצלּתי" אז מּליּמּוד, חׁשּוב מעׂשה ואם ; ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מּכּלם. למעלה להיֹותֹו ְְְֲִִַַָָָָֻּבאחרֹונה

ּכתּובים ׁשהם מהּסדר וׁשּנּויֹו הּזקן, אדמּו"ר 'ערּו ּב'ׁשלחן הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל הּסּדּור טעם יבאר ׁשּבכתב ּובזה ּבּתֹורה ּבּתֹורה: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּכּנ"ל, הּתֹורה ענין ׁשהּוא "ולקחּתי", "וגאלּתי" ּבחינֹות ּבאֹות ׁשּבּה) ההלכה חלק ׁשאינֹו ּבמקֹום ׁשּבעל־ּפה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ(ּובּתֹורה
ההלכה  לחלק ׁשּׁשּי הּזקן) (אדמּו"ר 'ערּו ּב'ׁשלחן אּולם הּתֹורה; מעלת ּומדּגׁשת מרּגׁשת עצמּה הּתֹורה מּצד ּכי ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻּבאחרֹונה,
ּבאחרֹונה  ּבאה ולכן הּמעׂשה, ּומעלת יתרֹון העיּקר, הּוא ׁשהּמעׂשה היא ההכרעה הרי ׁשּבּתֹורה, והּמעׂשה ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוהּפסק־ּדין

ּכּנ"ל. הּמעׂשה, ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶַַַַַַ"והּצלּתי"
אחר: ּבאפן ּבזה לבאר יׁש ְְְֵֵֵֶֶַָָֹועֹוד
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לׁשאל; יֹודע וׁשאינֹו ּתם רׁשע, חכם, הּוא: סּדּורם ׁשאפן ּבנים", ה"ארּבעה ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' חּיים' עץ ּב'ּפרי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאיתא
ּכֹוס  כּו', אצילּות נגד קּדּוׁש ׁשל א' "ּכֹוס הּכֹוסֹות: ד' סדר ועל־ּדר־זה ויצירה. ּבריאה עׂשּיה, אצילּות, העֹולמֹות: ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּובסדר
ּבבריאה  הּמזֹון ּבברּכת ג' ּכֹוס כּו'. עׂשּיה נגד רׁשע אמר לכן עבֹודה־זרה, עֹובדי היּו מּתחּלה אֹומרים ׁשאנּו הּגדה סּפּור ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּב'

כּו'". ּביצירה ד' ּכֹוס' ִִָכּו',
אצילּות  הּוא הּכֹוסֹות) ּכסדר (ׁשהם ולקחּתי וגאלּתי והּצלּתי והֹוצאתי ּגאּולה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל ּדהּסדר נמצא, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל־ּפי־זה

יצירה. ּבריאה ְְֲִִִָָָעׂשּיה
הרׁשע  להיֹות ׁשּצרי מדרגתם, סדר לפי זה אין ׁשּלכאֹורה היֹות עם - להחכם הרׁשע נסמ ההּגדה ׁשּבסדר הּטעם ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָוהּנה
ּבסדר  ועל־ּדר־זה מרׁשעתֹו; ּולהחזירֹו עליו לפעל יכֹול החכם ּדוקא ּכי לחכם, סמּו יהיה ׁשהרׁשע ּבכדי הּוא - ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלבּסֹוף
לֹו המׁשי לכן כּו' ּגדֹול אֹור צריכה ׁשעׂשּיה לפי לעׂשּיה, סמּו אצילּות "ולּמה חּיים': עץ ּב'ּפרי ּכמבֹואר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָהעֹולמֹות,

אצילּות". מן ְְֲִִִַָמּלמעלה
חכם, הּסדר: להיֹות צרי - הרׁשע הּבן על ּגם - הּבנים ד' ּכל על לפעל - "לבנ "והּגדּת ׁשענינּה ההּגדה, ּבסדר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹולכן
אדמּו"ר  'ערּו ּב'ׁשלחן אמנם ולקחּתי. וגאלּתי והּצלּתי והֹוצאתי הּכֹוסֹות, ּבסדר ּוכנגדם לׁשאֹול. יֹודע וׁשאינֹו ּתם ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻרׁשע,
לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּתם, חכם, הּוא: הּבנים) (ּבד' הּסדר  ועל־ּפי־זה , .'ערּו 'ׁשלחן על־ּפי מעלתם לפי אֹותם מֹונה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהּזקן

והּצלּתי. ולקחּתי, וגאלּתי, והֹוצאתי, הּכֹוסֹות: ּובסדר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָרׁשע.
ּבבחינת  ּכּולם ׁשּיהיּו הּבנים, ד' ּבכל "לבנ ּב"והּגדּת עבֹודתנּו ועל־ידי - נפלאֹות" אראּנּו מצרים מארץ צאת "ּכימי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכתיב.

מּמׁש. ּבקרֹוב והּׁשלמה האמּתית ּבגאּולתנּו - ּגאּולה ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' לכל נזּכה אלקיכם", לה' אּתם ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבנים
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i"yx£‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑קּבלּו ¯Áe.ּתנחּומין לא ¯ˆwÓ∑,קצרה ּונׁשימתֹו רּוחֹו – מצר ׁשהּוא מי ּכל ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹƒ…∆«ְְִִֵֵֶָָָָ
להארי יכֹול ראיה ואינֹו לי והביא אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ּבפרׁשה ׁשמעּתי זה, לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

זה: טז)מּמקרא ֿ (ירמיה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו למדנּו, ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את אֹודיעם הּזאת "ּבּפעם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לטֹובה  האמנה וכלֿׁשּכן ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע לפרענּות, אפּלּו ּדבריו, את מאמן ּדרׁשּוהּו.הּוא (שמות ורּבֹותינּו ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

קיא) סנהדרין מׁשה:רבה. ׁשאמר מעלה, ׁשל ה)לענין על (לעיל חבל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר הרעתה"? "למה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ולא  ׁשּדי", ּב"אל עליהם נגליתי ּפעמים הרּבה האבֹות, מיתת על להתאֹונן לי יׁש מׁשּתּכחין! ולא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּדאבּדין

ּׁשמֹו "מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה לי: אליהם"?אמרּו אמר B‚Â'.מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑ אברהם ּוכׁשּבּקׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ¿«¬ƒƒ¿ְְִֵֶַָָ
מרּבים, ּבדמים ׁשּקנה עד קרקע מצא לא ׂשרה, את חפר,לקּבר אׁשר הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק וכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ּביעקב: לג)וכן "למה (בראשית אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ולא אהלֹו, לנטֹות הּׂשדה" חלקת את "וּיקן ְְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא אחת, ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהרעתה"?.
הֹוצאתי אׁשר ה' "אני נאמר: הּבתרים, ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹואם

היא ועֹוד, ּכׂשדים". ּבּדברים מאּור נמׁשכת אמר הּסמיכה "לכן וגֹו'", ׁשמעּתי אני "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה אפניו", על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב אֹומר: אני לכן יׂשראל". ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹלבני

כג) סלע",(ירמיה יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי ּכה ניצֹוצֹות "הלא לכּמה מתחּלק -. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

ּבׂשֹורת  אפילּו לׁשמע יכֹולים היּו ׁשּלא ּכ ּכדי עד ּפר ּבעבֹודת הּׁשעּבּוד קׁשי להיֹות ׁשהצר הּטעם מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻוצרי
קׁשי  להיֹות הצר מּדּוע מּובן אינֹו מּכל־מקֹום גֹו', אֹותם ועּנּו ועבדּום הּבתרים ּבין ּבברית ׁשּנגזר אף ּדלכאֹורה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהּגאּלה.

.ּכל־ּכ ּפר ּבעבֹודת ְֲִֶֶַַַָָהּׁשעּבּוד

È¯ÓÈÓaח  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¿¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ
Ôz‡Â ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï d˙È ÔzÓÏ¿ƒ«»«¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿∆≈

:ÈÈ ‡‡ ‡z¯È ÔBÎÏ d˙È»«¿¿À»¬»¿»

˜eÏÈaט  ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·Ï Ôk ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»«ƒ
‰Â‰c ‡ÁÏtÓe ‡Áe¯ ˜ÈÚnÓ ‰LÓ ÔÓƒ…∆ƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL»̃¿»¬≈



כט `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ipy meil inei xeriy
זכּו ּובלבנים ּבחמר מצרים ׁשעּבּוד ׁשעל־ידי אֹור', ּב'תֹורה טבת) (ּדכ"ד ההילּולא ּבעל ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹא
ּכי  אברהם, ּבימי עדין ּתֹורה נּתנה לא ּולכ הּברזל, ּכּור ּכמֹו וזּכּו ּברּור ׁשל ענין הּוא מצרים ׁשּׁשעּבּוד ּכיון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלמּתן־ּתֹורה,
אחר  עד ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי אין־סֹוף אֹור המׁשכת להיֹות העֹולם חמרּיּות ונזּדּכ נתּברר לא עדין אברהם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבימי
כּו', הּטֹוב מן הרע נפרד להיֹות ּובלבנים ּבחמר הּׁשעּבּוד ק ׁשי על־ידי יׂשראל את ׁשּזּכ הּברזל ּכּור ׁשהּוא מצרים, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹיציאת 

וחמרּיּותו. וגׁשמּיּותֹו העֹולם ּגם־ּכן נזּדּכ יׂשראל נזּדּככּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכאׁשר

(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤
:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«

(áé)ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥Æ
éàå éìà eòîL-àìðòîLé Cìøò éðàå äòøô é Ÿ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

:íéúôN§¨¨«¦
i"yx£‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈ CÈ‡Â∑ אחד ׁשּבּתֹורהזה קלֿוחמר לב)מעׂשרה פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑ אטּום ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¬«¿»»ƒֲ

אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה, לׁשֹון ּכל וכן ו)ׂשפתים. מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): "ערליֿלב"(שם ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ
מהבין, אטּומים ב)– ׁשהּגיד (חבקוק – ּבׂשר" "ערלת הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם – והערל" אּתה ּגם "ׁשתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּבּה, ּומכּסה יט)אטּום אכילתֹו,(ויקרא ּבפני ׁשּיבּדיל אּסּור, וכּסּוי אטם לֹו עׂשּו – ערלתֹו" "ׁשלׁש(שם)"וערלּתם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

מּלאכלֹו ּומבּדל ּומכּסה אטּום – ערלים" לכם יהיה .ׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻֻ

(âé)éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´
-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå ìàøNé¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«

:íéøöî õøàî ìàøNé¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני מׁשה: ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּולמליץ  לפה לֹו להיֹות אהרן Ï‡¯NÈ.את Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ∑(רבה ּבנחת (שמות להנהיגם עליהם אֹותם צּוה .ולסּבל ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡Â∑ יׂשראל ּדבר על צּום ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק עליו צּום ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מׁשה  ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? הּצּוּוי ּודבר ּפרעה, אל ׁשליחּותֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹועל
נתיחסּו ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי ּב"אּלה הענין הפסיק .ואהרן, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ß zah b"k ipy mei ß

(ãé)ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

ÓÈÓÏ¯:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÌÈ¯ˆÓיא  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ«≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂƒ««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

·Èיב  ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈¿«≈ƒƒ

:ÏÏÓÓ ¯È˜È ‡‡Â ‰Ú¯Ù«¿…«¬»«ƒ«¿»

Ôep„wÙeיג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

¯‡Ô·eיד  Èa ÔB‰˙‰·‡ ˙È· ÈLÈ¯ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓ¯ÎÂ ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CBÁ Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai).ìàøNé éða ïähWRd itl`l ¥§¥¦§¨¥§¦©§¨Ÿ
,il` ErnWEgiPd iM xn`Y m`e ¨§¥©§¦Ÿ©¦¦¦

rFnWNngEx xvTnKxvEd Kkl ,'ebe ¦¦§©¦Ÿ¤©§¨§©
xnFl.miztU lxr ip`e`OW ,inp i` ©©£¦£©§¨©¦¦©¦¤¨

aEzMd xn`X dn rcFi did `l dWn¤Ÿ¨¨¥©©¤¨©©¨
gEx xvTni"xdn iYrnWe .'ebe ¦Ÿ¤©§¨©§¦¥¨

xnFgeÎlTd Wxtn didW d"peayiln¦¤¨¨§¨¥©©¨¤
xnFlM ,i"Wx WxiRWl`xUi ipA od ¤¥©©¦§©¥§¥¦§¨¥

xnF` ip`e mdilrW gEx xvTn s` 'ebe©¦Ÿ¤©¤£¥¤©£¦¥
ÎKExAÎWFcTd z`n `A ip`W mdl̈¤¤£¦¨¥¥©¨¨
mc`e ,cEArXd on mkzFCtl `Ed¦§§¤¦©¦§§¨¨
mc` `AW rnFWe xdQd ziaA `EdW¤§¥©Ÿ©§¥©¤¨¨¨

Fz`xwl gnUe `vFi `Ed FzFCtl¦§¥§¨¥©¦§¨
mpf` EHd `l mde ,FlFwl rnFWe§¥©§§¥Ÿ¦¨§¨
ip`W drxRW oMWÎlM ,il` rFnWl¦§©¥©¨¤¥¤©§Ÿ¤£¦
rnWi `NW FcEAriW riwtdl `Ä§©§¦©¦§¤Ÿ¦§©

:il`bi dxez ¥©



x`e`ל zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ipy meil inei xeriy

i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑,ואהרן מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ׁשבטֹו ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֻ
ּתֹולדֹותם ּדר ליחסם ׁשבטים התחיל לׁשלׁשה אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ראיתי: ּגדֹולה (ּוּבפסיקּתא מראּובן. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

הם) ׁשחׁשּובים לֹומר לבּדם, ּכאן ויחסם הּכתּוב חזר מֹותֹו, ּבׁשעת .הּללּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

(åè)øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa ìeàLå§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע לוי? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא קּים, הּׁשבטים א)מן מל(לעיל "וּיקם :ואחרּֿכ אחיו", וכל יֹוסף "וּימת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ימים  הארי ולוי ּכּלם חדׁש", .על ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
ìL úä÷ìLe L:äðL úàîe íéL §½̈¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ ÈLe ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe∑ מאֹות ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו זה מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מצרים  מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום אּלא היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא הּכתּוב, ׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשנה
נבלעים  ׁשנים והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם ּוׁשנֹות ׁשנֹותיו ּכל חׁשב ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהיה.

האבֹות  ּבׁשני .לּבנים ְִִֵַָָָ

(èé)éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúì§«Ÿ§Ÿ¨«

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©

ìLe:äðL úàîe íéL §¦²§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑ אבּוהי,אח קהת ת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

ÔÈÎÈÂטו  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBL¯bטז  ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ:יז  ÈÚÓLÂ È·Ï ÔBL¯‚ Èa¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח  ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ Ì¯ÓÚ ˙‰˜ È·e¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÂÏיט  ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

dÏכ  È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ ·ÈÒe¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
ÈLe ‰LÓ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈL Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

È¯ÎÊÂ:כא  ‚ÙÂ Á¯˜ ¯‰ˆÈ È·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(k).íøîò çwiåclFPW itl ,Wxcn ©¦©©§¨¦§¨§¦¤©
zxM aYkp `l Kkl ,a` zFg`n dWn¤¥£¨§¨Ÿ¦§©¨¥
cQiIW Edfe .FcFak ipRn FzcFC zexrA§¤§©¨¦§¥§§¤¤¦¥

zFxdf`A hiIRd(iWing a"` ,owf EdIl` iAxl), ©©¨¨©§¨§©¦¥¦¨¨¥£¦¦

LQkY ,mlrp lM lr a` zFg` dTEg'¨£¨©Ÿ¤§¨§©§
:'mlFrl Yxkpe dWEA`k dxez ¨§¦§©¨§¨

(`k).øäöé éðáemxnr ipA aWg dOl §¥¦§¨¨¨¨©§¥©§¨
mipa ipA mdW l`iGEr ipaE xdvi ipaE§¥¦§¨§¥¦¥¤¥§¥¨¦
oFWxB lW mipa ipA `le ,zdw lW¤§¨§Ÿ§¥¨¦¤¥§
lW mipa ipA inp aiWg `le ,ixxnE§¨¦§Ÿ£¦©¦§¥¨¦¤
xnFl Wie .mipa ipA x`W FnM oFxag¤§§§¨§¥¨¦§¥©
,oxd`e dWn ipRn mxnr ipA aiWgC©£¦§¥©§¨¦§¥¤§©£Ÿ

cizrW ipRn gxw ipRn xdvi ipaE§¥¦§¨¦§¥Ÿ©¦§¥¤¨¦
l`Win l`iGEr ipaE ,oOwl EPOn xAcl§©¥¦¤§©¨§¥¦¥¦¨¥
`NW mixg`d ipAn `l la` ,otvl`e§¤§¨¨£¨Ÿ¦§¥¨£¥¦¤Ÿ
Kix`d `l Kkl mFwn mEWA odA xAC¦¤¨¤§¨§¨Ÿ¤¡¦
`NW inp i` .mdipA xiMfdl o`M mdÄ¤¨§©§¦§¥¤¦©¦¤Ÿ

:mipA Fl Eidak dxez ¨¨¦



לי `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ipy meil inei xeriy

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬
àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½

:øîúéà-úàå øæòìà-úà¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק(בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיה מּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה לבלבלבלבּדּדּדּדקקקק צריצריצריצרי אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא למדנלמדנלמדנלמדנּוּוּוּו כג)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן ו, ּדֹודתֹו"ממממּכּכּכּכאןאןאןאן(רש"י יֹוכבד את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
לוי קהת קהת קהת קהת (ּבת נ ֹולדּואחאחאחאחֹוֹוֹוֹות ת ת ת  היא" ללּמד ּבאה ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). ואהרןואהרןואהרןואהרן, ׁש"ּדֹודתֹו"ממממׁשׁשׁשׁשהההה אפֹוא, ּומסּתּבר נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹ

ליחס ואהרןואהרןואהרןואהרןּבא ממממׁשׁשׁשׁשהההה עמרם").אתאתאתאת ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ולא קהת, ואחֹות לוי ּבת ׁשהיתה אּמם, מּצד ּגם ְֵֶֶֶֶַָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
את  ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּכאן א יֹוכבד. ׁשל לאחיה לא אביו), ידי (על לעמרם הּקׁשר את מדּגיׁש 'ּדֹודתֹו' ועֹוד: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹזאת

אהרן").ּבּבּבּבניניניני ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא נחׁשֹון" ׁש"אחֹות ּומסּתּבר אהרן, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(ãë)älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤
:éçøwä úçtLî¦§§¬Ÿ©¨§¦«

(äë)Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´
úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬

:íúçtLîì íiåìä©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙BaÓ∑ עגלים ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףמּזרע ּומּזרע ּביצרֹולעבֹודתּֿכוכבים, קט)ׁשּפטּפט .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà àeä¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰∑"'ה אמר אׁשר ּומׁשה אהרן "הּוא לעמרם, יֹוכבד ׁשּילדה למעלה, ׁשהזּכרּו אּלּו «¬……∆ְְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
פ"א) רבה ׁשּׁשקּולין (שמות ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ויׁש למׁשה, אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש .ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹ

ˆ·‡Ì˙B.ּכאחד  ÏÚ∑,ועל ּבצבאֹותם" אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. צבאם ּכל ְֶָ«ƒ¿»ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ּבחרּב ּכמֹו תחיה", לג)חרּב ּבחרּבכם (יחזקאל ּכמֹו חרּבכם", על ."עמדּתם ְְְְְְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַ

(æë)àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְִִִִִֵָָָָ
סֹוף  .ועד ְַ

(çë):íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ ׁשּלאחריו מחּבר .לּמקרא «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

È¯˙ÒÂ:כב  ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ„·כג  ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ ÔBLÁc d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

‡ÔÈlכד  ÛÒ‡È·‡Â ‰˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה  ˙aÓ dÏ ·ÈÒ Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁÈt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰¯Ôכו  ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

„ÌÈ¯ˆÓכז  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

Ú¯‡a‡כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ



x`e`לב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyily meil inei xeriy

ß zah c"k iyily mei ß

(èë)øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

éìà:E ¥¤«
i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑ ׁשהפסיק מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למעלה: האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבֹו להתחיל עליו הענין חזר ליחסם, ּכדי ‰'.הענין È‡∑ ׁשליחּותי ּדברי ּולקּים לׁשלח אני .ּכדאי ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָ¬ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָ

(ì)íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦
éàå:äòøt éìà òîLé C §¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,"אלי ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן למעלה: ׁשאמר האמירה הּכתּוב היא וׁשנה «…∆…∆ƒ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונֹות  על נחזר האֹומר: ּכאדם הּׁשּטה, היא וכ הענין, ׁשהפסיק ּכיון .ּכאן, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ

æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé E §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙∑ ויּסּורין ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ורֹודה E‡È·.ׁשֹופט ‰È‰È∑ יהי ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְְְִִִֵֶַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְֵַ
מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי לעם ּומׁשמיע הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון ּכל וכן .נז)מתרּגמנ "ניב (ישעיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻ

י)ׂשפתים", ּדׁשמּואל(משלי מהתנּבאֹות" "ויכל חכמה", י)"ינּוב פרעדיג"ר (סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז ,. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàE ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑ אחת ויטעימּנּוּפעם ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ּכל «»¿«≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּפרעה  .ּבאזני ְְְֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr ` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WcTd oFWlA ± drxtl dWn xEAC¦Ÿ¤§©§Ÿ¦§©Ÿ¤

אלאלאלאל־־־־ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ידידידידּבּבּבּברררר אחיאחיאחיאחי ואהרןואהרןואהרןואהרן אצאצאצאצּוּוּוּוּךּךּךּך ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת תדתדתדתדּבּבּבּברררר ב)אאאאּתּתּתּתהההה (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
רׁש"י מבאר גֹו'", ּפרעה אל ידּבר אחי ואהרן אצּוּך אׁשר ּכל את תדּבר "אּתה הּפסּוק ּתדּבר)על אּתה אחת (בד"ה "ּפעם : ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפרעה". ּבאזני ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכל
מהּקּב"ה  הּׁשליחּות ּדברי את אמר ׁשּמׁשה אּלא ּפרעה, אל אהרן עם ּכן גם הל ׁשּמׁשה נראה, רׁש"י לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּומּפׁשטּות

הּקדׁש ּובלׁשֹון ׁשּׁשמע ּכפי מּפי")ּבדּיּוק ׁשּׁשמעּת לפרעה("ּכפי ּתרּגמֹו ואהרן בינותם"), "והמליץ ע"ד ּבאזניו ("ימליצנו" והטעימֹו , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
מארצֹו". יׂשראל ּבני את "וׁשּלח לפעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹעל־מנת

הּקדׁש ּבלׁשֹון מׁשה אליו ּׁשּדּבר מה הבין לא ּפרעה והרי לפרעה, מׁשה ּבהליכת היה טעם מה אליו וקׁשה: ׁשּדּבר (ּכפי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

?הּקּב"ה) ַָָ

ÏlÓכט  ÈÈ ‡‡ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«¬»¿»«≈
‡‡ Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¬»

:CnÚ ÏÈlÓÓ¿«≈ƒ»

ÏÏÓÓל  ¯ÈwÈ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»«ƒ«¿»
:‰Ú¯t ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â¿∆¿≈¿«≈ƒƒ«¿…

Ú¯ÙÏ‰א  ·¯ C˙ÈpÓ ÈÊÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈«≈»«¿«¿…
:CÓb¯˙Ó È‰È CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿≈¿À¿¿»»

‡CeÁב  Ô¯‰‡Â Cp„wÙ‡ Èc Ïk ˙È ÏlÓz z‡«¿¿«≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿«¬…»
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓÈ¿«≈ƒ«¿…ƒ««»¿≈ƒ¿»≈

:dÚ¯‡Ó≈«¿≈
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לג `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyily meil inei xeriy
לבאר: ְְֵֵָויׁש

לּצּדיק  אפילּו אזי ּתקּפן, ּבעצם הם ׁשהּקלּפֹות ׁשּבׁשעה חסידּות, ּבספרי מבאר לפרעה" אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹעל
הּפסּוק  ּכּונת וזֹוהי ּבֹו". ּתתּגרה אל לֹו מׂשחקת ׁשהּׁשעה רׁשע ראית "אם חז"ל מאמר ועל־דר לׁשברם. הּכח את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאין

לפ  אלקים נתּתי ועד "ראה ּפרעה", על מּמׁש ּבא־ל זרֹוע "ממׁשלה – מיחדים ּכחֹות למׁשה הּקּב"ה נתן ׁשּבזה – רעה" ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ
ויּסּורין". "ּבמּכֹות ְְְִִִַלרּדֹותֹו

לפרעה ּבעצמֹו ללכת מׁשה צרי היה זה לבּדֹו)ּומּטעם אהרן רק ּגם (ולא ולכן ּפרעה. את לׁשּבר הּכח את היה לֹו רק ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹ
הקדׁש ּבלׁשֹון אּתֹו הבין)ּדּבר ׁשּלא מצד (הגם ׁשהּוא עּמֹו להתעּסק ּכלֹומר, לבררֹו, על־מנת היה לא ּפרעה עם ּדּבּורֹו ׁשּכן , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ׁשּבדּבּורֹו. האלקי הּכח אּלא הּדברים, הבנת נֹוגע היה לא ּובזה ּולׁשברֹו. לרּדֹותֹו מנת על היה הּדּבּור אּלא יסּכים, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹעצמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ויטעימויטעימויטעימויטעימּנּנּנּנּוּוּוּו ב)ימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו ז, הצרימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו(רש"י ולכן  מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר מׁשה – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את לתרּגם ּבנֹוסף יטעימיטעימיטעימיטעימּנּנּנּנּוּוּוּואהרן – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכ מׁשה ּדברי את ּולהטעים להסּביר אהרן על היה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלכ
."ּבאזני ּדברי "יּכנסּו רׁש"י: ְְְְִִֵֵֶַַָָָּופרׁש

(â)éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²
:íéøöî õøàa éúôBî-úàå§¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È‡Â∑,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע לתת מאחר עֹובדיּֿכֹוכבים ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי «¬ƒ«¿∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
אֹותֹותי  ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם הּקדֹוׁשלב ׁשל מּדתֹו וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי עֹובדיּֿכֹוכבים, האּומות על ּפרענּות מביא ג)ּֿברּוֿהּוא: "הכרּתי (צפניה ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
לא  הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש ואףֿעלּֿפיֿכן מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א "אמרּתי וגֹו'". ּפּנֹותם נׁשּמּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹּגֹוים

ּפרעה", לב את ה' "ויחּזק "ּבלכּתנאמר: הּמתחיל: ּדּבּור ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם (ועּין ּפרעה". לב "וּיחזק אּלא ְְְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ
ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת" ּבפסּוק: ׁשמֹות ּפרׁשת ּוכדלעיל ,ּביד ׂשמּתי עד .לׁשּוב" ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 43 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

'l`xUi liaWA' `id zFO`d Wpr mB©Ÿ¤¨ª¦¦§¦¦§¨¥

ּפרעה" לב את אקׁשה "ואני ּבפרׁשתנּו הּפסּוק ג)על אֹותֹותי (ז, את הרּבֹות למען לּבֹו, ׁשּיתקּׁשה לי "טֹוב רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ
וייראּו". יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי אלילים, עֹובדי אּמֹות על ּפרענּות מביא הּקּב"ה, ׁשל מּדתֹו וכן ּגבּורתי, את ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻותּכירּו

עליהם, ּפרענּות הּקּב"ה ׁשּיביא מסּפיק טעם ּכבר זה הרי לענׁש, הראּוי ּבאפן מתנהגים האּמֹות ּכאׁשר הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻולכאֹורה
"ּכדי  אּלא מעׂשיהם מּצד לא אלילים" עֹובדי אּמֹות על ּפרענּות ׁש"מביא היא הּקּב"ה" ׁשל ׁש"מּדתֹו זה מהּו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻואם־ּכן

וייראּו"? יׂשראל ְְְְִִִֵֶָָׁשּיׁשמעּו
הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים זה לבאר בראשית)ויׁש ר"פ ּוכׁשם (רש"י . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּתּגיע  היא ׁשּמטרתם ׁשּבעֹולם, המארעֹות ּבכל הּוא ּכן והּתֹורה, יׂשראל ּבׁשביל נבראה ׁשּכּלּה הּבריאה, ּבעצם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשהּוא
והּתֹורה. ליׂשראל ּתֹועלת ְְְִִֵֶֶֶַָָמּזה

ל  והּפנימית האמּתית הּסיּבה ּבאמת הּנה מסּים, למאֹורע אחרת סיּבה ׁשּיׁש נראה ּכאׁשר הּתֹועלת ואפילּו היא המאֹורע ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ליׂשראל. מּזה ְְִִִֵֶֶַַָׁשּתּגיע

אּמֹות  על ׁשהּפרענּות נראה ׁשּבחיצֹונּיּות אף ּכי וייראּו", יׂשראל ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות ׁשּגם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻֻֻוזהּו
אּלּו מארעֹות ׁשּגם היא האמת הּנה מעניׁשֹו, והּקּב"ה חטא ּׁשּגֹוי מה ליׂשראל ּנֹוגע מה ׁשהרי ּבׁשבילם, רק היא ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהעֹולם

האמיּתי הּטעם ּכי יׂשראל, ּבׁשביל וייראּו".הם יׂשראל ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות להבאת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 63 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה לבלבלבלב אתאתאתאת אקאקאקאקׁשׁשׁשׁשהההה ג)ואניואניואניואני (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ֹֹ
ׁשּיתקּׁשה  לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּומֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי ּכנגּדי, והתריס ׁשהרׁשיע ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמאחר

ּגבּורתי את ותּכירּו אֹותֹותי ּבֹו הרּבֹות למען (רש"י)לּבֹו, ְְְְִִִֶַַַַַָ
את  מּמּנּו לּטֹול מּדּוע א להענׁש, עליו – ענׁש לֹו מּגיע אם לּבֹו"? ׁשּיתקּׁשה ל"טֹוב והתריס" "ׁשהרׁשיע ּבין הּקׁשר ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמה

הּבחירה? ְִַַָֹּכח

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
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מּדה": ּכנגד "מּדה ׁשל ּבדר הּוא הענׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבקֹולֹו" אׁשמע אׁשר ה' "מי ואמר: ה' ּכנגד התריס ה)ּפרעה ׁשל (שמות ּבמרּותֹו מּכיר ׁשאינֹו ּובחצּפה ּבגאוה הצהיר הּוא . ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּברׁשּות  ׁשאינֹו הּׁשמים מן לֹו והראּו לּבֹו, ׁשּנתקּׁשה היה ענׁשֹו ּכן על רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות חפׁשי והּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה,

חפׁשית. ּבחירה נטּול והּוא ּוכלל, ּכלל ְְְְְְְִִַָָָָעצמֹו

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

:íéìãb íéèôLa íéøöî¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«

(ä)-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם ∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

(å)ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬
:eNò̈«

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeíéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−
:äòøt-ìà íøaãa äðL̈¨®§©§−̈¤©§«Ÿ

ß zah d"k iriax mei ß

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)úôBî íëì eðz øîàì äòøt íëìà øaãé ék¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®
äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ

:ïépúì éäé§¦¬§©¦«
i"yx£˙ÙBÓ∑ אֹותצר ׁשּיׁש אתכם להֹודיע ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו). ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

(é)øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−
äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ

:ïépúì éäéå åéãáò éðôìå§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«
i"yx£ÔÈp˙Ï∑נחׁש. ¿«ƒָָ

ÁÓ˙ד  ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה  ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
Èa ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰ÈÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

Ôkו  ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»

Ï˙e˙ז  ÔÓz ¯a Ô¯‰‡Â ÔÈL ÔÓz ¯a ‰LÓe…∆«¿»»¿ƒ¿«¬…«¿»»¿»
:‰Ú¯t ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÔÈL¿ƒ¿«»¿ƒ«¿…

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

ÔBÎÏט  e·‰ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ÔBÎ˙ÂÏ ÏlÓÈ È¯‡¬≈¿«≈¿»¿«¿…¿≈«»¿
Ì„˜ ÈÓ¯e C¯ËeÁ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯ÓÈ˙Â ‡˙‡»»¿≈«¿«¬…«»¿»¿≈√»

:‡Èp˙Ï È‰È ‰Ú¯t«¿…¿ƒ¿«ƒ»

Ók‡י  ÔÎ e„·ÚÂ ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ d¯ËeÁ ˙È Ô¯‰‡ ‡Ó¯e ÈÈ „È˜Ùcƒ«ƒ¿»¿»«¬…»¿≈√»«¿…

:‡Èp˙Ï ‰Â‰Â È‰Bc·Ú Ì„˜Â¿»»«¿ƒ«¬»¿«ƒ»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(h).ïépúì éäé`xwpe d`BzPW lr §¦§©¦©¤¦§¨¨§¦§¨
(b hk l`wfgi)Fl dUrp ,lFcBd miPYd©©¦©¨©£¨

mTrzn WgP dn ,xnFle .oiPYn zF`¦©¦§©©¨¨¦§©¥

drxR s` ,KlFde(cÎb h x"eny)cFre . §¥©©§Ÿ§
'ebe cg` rbp eilr `iad(` `i oldl), ¥¦¨¨¤©¤¨

drxRn oiadl Ll did ,rWx :Fl xnFl©¨¨¨¨§§¨¦¦©§Ÿ

dxU aMrW lr rBpzPW oFW`xd̈¦¤¦§©©©¤¦¥¨¨
:mdxa` xrvei dxez §¦¥©§¨¨
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(àé)eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«

i"yx£Ì‰ÈË‰Ïa∑:לֹו לדּמֹות ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ג)ּבלחׁשיהֹון, ּדֹומה (בראשית הּמתהּפכת", החרב "להט ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
מתהּפכת  .עלֿידיֿלחׁשׁשהיא ְְִִֵֶֶֶַַַַ

(áé)-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥
:íúhî-úà ïøäà©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ∑(צז מּטה,(שבת ונעׂשה ׁשחזר ּכּלן מאחר את .ּבלע «ƒ¿««≈«¬…ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 57 'nr ,ek jxk zegiy ihewl)

ממממּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותםתםתםתם אתאתאתאת אהרןאהרןאהרןאהרן ממממּטּטּטּטהההה יב)ווווּיּיּיּיבלעבלעבלעבלע (ז, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכּלם את ּבלע מּטה ונעׂשה ׁשחזר (רש"י)מאחר ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת רׁש"י ּדברי ְְֲִִֵֵַַַָָָּבאּור

ּוכפי  לּתֹורה". ּומקרבן הּברּיֹות את "אֹוהב – הּכהן אהרן ּכהנהגת אהבת־יׂשראל, מּתֹו להיֹות צריכה הּזּולת עם ּפעּלה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכל
לקרבן  יּוכל ואּולי האי וכּולי אהבה, עבֹותֹות ּבחבלי למׁשכן צרי ועבֹודתֹו... ה' מּתֹורת הרחֹוקים "אף ּב'ּתניא': ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר
מבּטלת  "והרחמנּות  עליהם, רחמים לעֹורר ויׁש ּכן", ּגם לאהבם "מצוה לׂשנאתם, ׁשּמצוה א ּלּו ואפילּו ה'". ועבֹודת  ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלּתֹורה

האהבה". ּומעֹוררת ְְֲִֶֶַַָָָהּׂשנאה
ּבדברים, ּבהּכאה להׁשּתּמׁש צר ׁשּיׁש ,ּכל־ּכ מסּתר ׁשּבֹו הּטֹוב הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשרּוי ׁשהּזּולת קֹורה לפעמים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻא

לעצמֹוול  מציאּות') ('אֹויס הּמציאּות ּבהעּדר ׁשּיהיה ּבליעה, – ּכללּיים ּוׁשבירה ּבּטּול ּבֹו לפעל היא הּיחידה העצה פעמים ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
חדּור  ׁשּכל־ּכּלֹו אדם על־ידי היינּו ּדוקא, אהרן" "מּטה על־ידי להעׂשֹות צריכה זֹו ׁשּבליעה ההֹוראה, ּבאה זה ועל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּכלל.
ערּבּוב  חס־וׁשלֹום ּכאן ואין אהבת־יׂשראל, מּתֹו ורק א ּפֹועל ׁשהּוא ּבֹו אנּו ּובטּוחים אמּתּיים, ּובאהבת־יׂשראל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבחסד

הּטבעית. נפׁשֹו ׁשל הרעֹות הּמּדֹות מּצד ּונטּיֹות סּבֹות ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָׁשל
ּכעס  ׁשל ּברגׁש ּכ'תּנין', לא להעׂשֹות צריכה עצמּה הּפעּלה אּלא אהבת־יׂשראל, היא הּפעּלה ׁשּסּבת ּדי לא ועֹוד: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻֻזאת
חס־וׁשלֹום, וכעס רגז ׁשל רגׁש ׁשּום ללא ּכ'מּקל', לפעל צרי הּמֹוכיח ּכ'מּטה': אּלא ּולהּזיק), להפחיד ׁשּטבעֹו זה, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ(ּכנחׁש

עצמֹו. מציאּות הרּגׁשת ללא ְְְְְִַַַַָֹואף

(âé)øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(ãé)ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−
ì:íòä çlL §©©¬¨¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני "אתיּקר", ולא "יּקיר", יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד ."ּכי »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈

:Eãéa çwz¦©¬§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ לּנילּוס ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

צרכיו ׁשם רבה)ועֹוׂשה .(שמות ְְֶָָָ

iL¯ÁÏe‡יא  ‡iÓÈkÁÏ ‰Ú¯t Û‡ ‡¯˜e¿»««¿…¿«ƒ«»¿»»«»
ÔB‰ÈLÁÏa ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ôep‡ Û‡ e„·ÚÂ«¬»«ƒ»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈

:Ôk≈

ÚÏ·eיב  ‡iÈp˙Ï BÂ‰Â d¯ËeÁ ¯·b BÓ¯e¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰È¯ËÁ ˙È Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈

ÔB‰pÓיג  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

(יד  ¯wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â לפרש"י(¯ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ·È¯Ò ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

iÓÏ‡טו  ˜ÈÙ ‡‰ ‡¯Ùˆa ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡¯ËeÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa ·qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»



x`e`לו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy

(æè)ìà ýåýé åéìà zøîàåýéìà éðçìL íéøáòä éE §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ
-àì äpäå øaãna éðãáòéå énò-úà çlL øîàì¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ

:äk-ãò zòîL̈©−§¨©«Ÿ
i"yx£‰k „Ú∑ ּכחצֹות ה' אמר "ּכה ּב"ּכה": ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה , עד «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

.הּלילה" ְַַָ

(æé)äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧
äkî éëðà|øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ

:íãì eëôäðå§¤«¤§¬§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰Â∑ עֹובדים ּומצרים הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ּבמצרים, יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹותם  הלקה ואחרּֿכ יראתם, את הלקה לפיכ .לּנילּוס, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָ

(çé)eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´
ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzL ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡ÏÂ∑ לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה .לבּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe|-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©

íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå íäéøàé§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−
íéöòáe íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå§¦«§¨®§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−

:íéðáàáe¨«£¨¦«
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ ולא ּבדם לא עלֿידֹו, לקה לא לפיכ לתֹוכֹו, ּכׁשּנׁשל מׁשה על היאר ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

אהרן  עלֿידי ולקה ׁשּלנּו∑Ì˙¯‰.ּבצפרּדעים, ּנהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים נהרֹות ּברכֹות ∑Ì‰È¯‡È.הם הם ְְְְְֲִֵַַַַָָֹ«¬…»ְְְְִֵֵֶַָָָ¿…≈∆ְֵֵ
ּומׁשקה  היארים ּדר ועֹולה מתּברכים, מימיו ונילּוס לּׂשדֹות, הּנהר מּׂשפת אדם ּבידי העׂשּויֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹונּגרים

לֹו∑‡‚Ì‰ÈÓ.הּׂשדֹות  וקֹורין אחד ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן נֹובעין ׁשאינן מים קבּוצת ַָ«¿≈∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ÌÈ¯ˆÓ.אשטנ"ק  ı¯‡ ÏÎa∑ ׁשּבּבּתים ּובאמּבטאֹות ּבּמרחצאֹות ÌÈ·‡·e.אף ÌÈˆÚ·e∑ ׁשּבכלי מים ¿»∆∆ƒ¿«ƒְְְֲִֶֶַַַַָָָָ»≈ƒ»¬»ƒְִִֵֶַ

אבן עץ  .ּובכלי ְִֵֵֶֶ

(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤
iå ähnaäòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiå åéãáò éðéòìe§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

ÈÁlLטז  È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏÈa˜ ‡Ï ‡‰Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

‰‡יז  ÈÈ ‡p‡ È¯‡ Úc˙ ‡„a ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¿»ƒ«¬≈¬»¿»»
Èc ‡iÓ ÏÚ È„È· Èc ‡¯ËÁa ÈÁÓ ‡‡¬»»≈¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡¯‰·¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»

Ôe‡ÏÈÂיח  ‡¯‰ È¯Òe ˙eÓz ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

C¯ËÁיט  ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È¯‰ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈk ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡·‡ ÈÓ·e ‡Ú‡ ÈÓ·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

ÈÈכ  „È˜Ùc ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡¯‰· Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡¯ËÁa ÌÈ¯‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰Bc·Ú ÈÈÚÏe ‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡¯‰· Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gi).LàáeW`ap did `l ENi`W itl ¨©§¦¤¦Ÿ¨¨¦§¨
iM ,EPnid zFYWNn oirpnp Eid `lŸ¨¦§¨¦¦¦§¥¤¦
did Fnrh ,mC Fzi`xOW iRÎlrÎs ©̀©¦¤©§¦¨©§¨¨
FnM oizFW Eid `OW [F`] .min©¦¤¨¨¦§

Kkitl ,dYr oilkF` mlFrd zFOE`W¤¨¨§¦©¨§¦¨
oke .xF`id W`aIW icM zEnY dbCd©¨¨¨§¥¤¦§©©§§¥
oM m` ,il dWwe .oOwl aizkcM rnWn©§©§¦§¦§©¨§¨¤¦¦¥
`le mCd mW lr dMOd z`xwp dOl̈¨¦§¥©©¨©¥©¨§Ÿ

itl il d`xp ,dW`add mW lr©¨©©§¨¨¦§¤¦§¦
mCde zxMip Dpi` dW`addW¤©©§¨¨¥¨¦¤¤§©¨

:xMiphi dxez ¦¨



לז `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy

(àë)-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ
ì íéøöî eìëéícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¨«§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

(áë)-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«
ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt: ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£Ì‰ÈËÏa∑:אמרּו ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין סז)לחׁש ׁשדים.(סנהדרין מע ׂשה ּבלטיהם, ¿»≈∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּכׁשפים  מעׂשה Ú¯t‰.ּבלהטיהם, ·Ï ˜ÊÁiÂ∑,ּכן עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות עלֿידי פה)לֹומר: אּתם (מנחות ּתבן ְְֲֲִֵֵֶַַָ«∆¡«≈«¿…ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכׁשפים  ׁשּכּלּה למצרים מכּׁשפּות מביאים אּתם אף ּתבן? ׁשּכּלּה עיר לעפרים, .מכניסין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

(âë)-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©
:úàæì̈«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין, ׁשּנהפ הּמּטה .למֹופת «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåúBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®
ì eìëé àì ék:øàéä éîénî úzL ¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë)-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤
:øàéä©§«Ÿ

i"yx£‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת ּוׁשלׁשה מנין חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה מעיד היה רבה)חלקים .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ

ÏÂ‡כא  ‡¯‰ È¯Òe e˙ÈÓ ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב  ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«≈ƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

daÏכג  ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד  ‡¯‰ ˙e¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰c¿«¬»

È˙כה  ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰«¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ak).ïë eNòiå,miOd Egwl okidn ©©£¥¥¥¨¨§©©¦
miOn inp i` ,E`iad xg` mFwOn¦¨©¥¥¦¦©¦¦©¦
(extg) ixdW il `iWw EdinE .ExtgW¤¨§¦©§¨¦¤£¥

[ExRgIe]dWxR cgaE ,oM xg` aizM ©©§§§¦©©¥§©¨¨¨
xgE`nE mCwEn oi` xninl KiIW `lŸ©¨§¥©¥§¨§¨
xg` xaC gMn `l m` ,dxFYA©¨¦Ÿ¦Ÿ©¨¨©¥

:lirl ziWixtcMbk dxez §¦§¦¦§¥
(dk).àìniåKxC did oMW i"Wx WxiR ©¦¨¥¥©©¦¤¥¨¨¤¤

zWOWn dzid zg` lMW ,zFMOd lM̈©©¤¨©©¨§¨§©¤¤
did miwlg dWlXde ,Wcg riax§¦©Ÿ¤§©§¨£¨¦¨¨
d`xzdd mr dMOd z`vnp .FA dxzn©§¤¦§¥©©¨¦©©§¨¨

aizkCn ,mlW WcFg did(h dlw mildz) ¨¨¤¨¥¦¦§¦
,mixvn ikkFzA miztnE zzF` glẄ©ŸŸ§¦§¥¦¦§¨¦
s"M ixd ,'KFzA' aFYkl lFki didW¤¨¨¨¦§§£¥¨
WcFg ixd ,miWlW oilFrW oixizi c"Ei§¥¦¤¦§¦£¥¤
itl ixdW il `iWw EdinE .mlẄ¥¦©§¨¦¤£¥§¦
m`ÎiM dzid `NW rnWn WExiRd©¥©§©¤Ÿ¨§¨¦¦
xnFl Wie ,mFi dpFnWE mixUr¤§¦§¨§¥©

cr oiYnn did dMOd mFi xg`NW¤§©©©©¨¨¨©§¦©
`iWw EdinE .[WcFg W`x] (g"k)Ÿ¤¦©§¨
zWW m`ÎiM WOiW `l KWg ixdW¤£¥¤Ÿ¦¥¦¦¥¤

aizkC mini(ak i oldl),mini zWlW ¨¦¦§¦§Ÿ¤¨¦
Wi` Enw `NW mixg` dWlW cFre§§¨£¥¦¤Ÿ¨¦

eiYgYn(bk weqt my)KWFgA xnFl Wie . ¦©§¨§¥©©¤
aizkC sEq mi lr didW(k ci oldl)idie ¤¨¨©©¦§¦©§¦

oipn milWd KWFg FzF` ,KWgde oprd¤¨¨§©Ÿ¤¤¦§¦¦§©
draW(b ci x"eny):øîzéàålW dcBdA ¦§¨§¦§©©©¨¨¤

ozFp did [dcEdi] (ryedi) iAx ,gqR¤©©¦§¨¨¨¥
.a"g`A W"cr K"vC mipniq mdÄ¤¦¨¦§©£©§©©
oniQn DPin `wtp i`n mrd oil`FWe§£¦¨¨©¨§¨¦¨¦¦¨
xW` iAxA wgvi iAx axd WxtnE .df¤§¨¥¨©©¦¦§¨§©¦¨¥
xA wgvi EpiAx xhtPW mFiA clFPW¤©§¤¦§©©¥¦§¨©
E`xwe ,FnW lr EdE`xwE l"f xW`̈¥©§¨©§§¨§

eilr(d ` zldw)`aE WnXd gxfe ¨¨§¨©©¤¤¨
xW`MW ,oniQd df KkNW ,WnXd©¨¤¤§¨¤©¦¨¤©£¤
df lr df a"g`A W"cr K"vC miUŸ¦§©£©§©©¤©¤

rvn`A dNigYA oipr lkA `vnY¦§¨§¨¦§¨©§¦¨¨¤§©
oYWlW xnFl ,miPM oigW KWg sFQaE©¤§¦¦¦©§¨§¨
,cviM WxRz` `le ,cg`M oiWOWn§©§¦§¤¨§¨¦§§©¥©
dide ,Ktidl KWFg `dIW `vnp mbe§©¦§¨¤§¥¤§¥¤§¨¨
mbe .oNM mr WOWn KWFgdW xnF`¥¤©¤§©¥¦ª¨§©
lMA `vnY ,miPM oigW KWg miUYWM§¤¨¦¤§¦¦¦¦§¨©Ÿ
xnFl ,miPM oigW KWg sFQaE ,dNigYA©§¦¨©¤§¦¦¦©
mr `iaEAxrA oiWOWn oYWlXW¤§¨§¨§©§¦§¦§§¨¦
oiicre .cviM WxRz` `le ,mixg`d̈£¥¦§¨¦§§©¥©©£©¦
,mipniq mdA ozFp did KkNW xnFl Wi¥©¤§¨¨¨¥¨¤¦¨¦
xcQM `l ,EWOW dGd xcQAW ricFdl§¦©¤©¥¤©¤¦§Ÿ©¥¤

miNdY xtqA aEzMd(`pÎbn gr)inp i` . ©¨§¥¤§¦¦¦©¦
Fpi` Ff i`aE dxzn did Ff i`A rcil¥©§¥¨¨©§¤§¥¥
ziWilW dMn lkA mlFrNW ,dxzn©§¤¤§¨§¨©¨§¦¦

opixn`cM ,dxzn did `l(:`t oixcdpq) Ÿ¨¨©§¤¦§¨§¦©
dRikl FzF` oiqpFM dpWe dwNW in¦¤¨¨§¨¨§¦§¦¨
FqixMW cr mixFrU FzF` oilik`nE©£¦¦§¦©¤§¥

:zrwap.øàéä úà 'ä úBkä éøçà ¦§©©©£¥©¤©§Ÿ



x`e`לח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם ּוּוּוּומתרהמתרהמתרהמתרה מעידמעידמעידמעיד כה)היההיההיההיה ּבוּדאי מעידמעידמעידמעיד(ז, ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה עדּות, מּלׁשֹון העדאה, – ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּדם ּובמּכת לדם".העידהעידהעידהעידּבעתיד. ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . . ּכה עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: –מתרהמתרהמתרהמתרהמׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבהנהגתֹו ּתלּויה מה ּדבר ׁשּביאת  ּכ על אזהרה היא מאן התרההתרההתרההתרההתראה "ואם ּבפרעה: מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּבצפרּדעים". ּגבּול ּכל את נגף אנכי הּנה לׁשּלח, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹאּתה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 cenr ,`l jxk zegiy ihewl)

היארהיארהיארהיאר אתאתאתאת הההה'''' ההההּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת כה)ווווּיּיּיּיּמּמּמּמלאלאלאלא (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
מעיד  היה חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוּיּמלא

ּבהם (רש"י)ּומתרה ְֶֶַָ
האחרֹונים  החדׁש רבעי ּובׁשלׁשת הּמּכה, ּתהיה החדׁש ׁשל הראׁשֹון ׁשּברבע מראׁש ׁשּנקּבע ּכ חדׁש, הקצב מּכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻלכל
הּוא  מראׁש ׁשּנקצב הּזמן ּומּדּוע הּבאה, הּמּכה לקראת ואזהרה הקּדמה היא ההתראה הרי לתמּה: ויׁש ההתראה. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּתהיה

ההתראה? לאחר־מּכן ורק הּמּכה ּתבֹוא ׁשּקדם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּבאפן
ה  אּלא ּפרעה, על ּבלבד ואּיּום אזהרה לׁשם היּו לא ההתראֹות ׁשּמׁשה והּבאּור: הּדבר ּבעצם ּוליּסרֹו, לצערֹו נֹועדּו עצמן ן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נׁשּבר  וכ הּמּכה, לאחר מּיד ּבאים הם ּכאׁשר יֹותר ּגדֹולים אּלּו יּסּורים מצרים. מל ּפרעה לפני ּכאּלה ּדברים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמדּבר
יֹותר. עֹוד לּבֹו ונכנע ְְְִִֵַַֹּפרעה

הּמל ּפֹותח הּנּצחֹון למען לקדּׁשה. ההתנּגדּות את מחלט, נּצחֹון ּכדי עד ּולהכניע, לׁשּבר יׁש ה': ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻמּכאן
הּׁשנים  ּברב היא וארא ּפרׁשת ׁשּׁשּבת ׁשבט', יּו"ד ּב'המׁש לגּני' 'ּבאתי ּבמאמרי (ּכּמסּבר ּכמּוסים אֹוצרֹות ּגם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּומבזּבז
עקבתא  ׁשל החׁשּוכה ּבּתקּופה ּגם יהּודי, ּכל ׁשל לידיו הּללּו האֹוצרֹות נּתנּו זה נּצחֹון ּולצר ׁשבט), החדׁש מברכים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּבת

הּׁשלמה. ּבּגאּלה הּמחלט הּנּצחֹון את להביא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּדמׁשיחא,

(åë)zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà äk åéìà¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlL-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨
:íéòcøôöa Eìeáb§«§−©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑,הּמפעל ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ממאן, ּכמֹו מאן אּתה. סרּבן ׁשלו ואם ּכמֹו: ¿ƒ»≈«»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
וזעף סר כ)וׁשקט, א EÏe·b.(מלכים Ïk ˙‡ Û‚∑,מּכה לׁשֹון אּלא מיתה לׁשֹון אינֹו 'מּגפה' לׁשֹון ּכל וכן מּכה, ְְֵֵָָָ…≈∆»¿¿ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

כא)וכן: וכן:(שמות מיתה, לׁשֹון אינֹו הרה", אּׁשה יג)"ונגפּו רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו צא)"ּובטרם ּתּגף (תהלים "ּפן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
,"רגל ח)ּבאבן נגף"(ישעיה ."ּולאבן ְְֶֶֶֶֶֶֶַָ

dÏכו  ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז  ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡iÚc¯Úa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

mixvOdW itl ,dNigY xF`id Kkitl§¦¨©§§¦¨§¦¤©¦§¦
einiOW ipRn xF`il oicaFr Eid̈§¦©§¦§¥¤¥¨
`EdÎKExAÎWFcTd xn` ,oikxAzn¦§¨§¦¨©©¨¨
lWn oke ,FOr xg`e eiptl eidl` dM ©̀¤¡Ÿ¨§¨¨§©©©§¥¨¨

'`IxnEM oEldAzie `Idl` ign'h x"eny) ¨¥¡¨©¨§¦§©£¨©¨
(h:ek dxez

(ek).àamFwnaC `pW i`n ,DniY Ÿ¥©©§¨¦§¨
aizM cg``AaizM xg` mFwnaE ¤¨§¦Ÿ§¨©¥§¦

(fh g oldl)axdn iYrnWe .mMWd©§¥§¨©§¦¥¨©
C ,l"f wgvi`a,iOr `A rnWn ¦§¨©§Ÿ©§©Ÿ¦¦

aEzMW xg` mFwnaE ,LOr Kl`e§¥¥¦§§¨©¥¤¨

Wd,dniOd `vFi dPd aizM ,mM ©§¥§¦¦¥¥©¨§¨
KxC df oi`e ,eikxv zFUrl WExiR¥©£§¨¨§¥¤¤¤
,il `iWwe .dpikW mW KlYW cFaM̈¤¥¥¨§¦¨§©§¨¦
dvFx did `l dNw dNtY ENit`C©£¦§¦¨©¨Ÿ¨¨¤
dzidW itl mixvnA zFUrl dWn¤©£§¦§©¦§¦¤¨§¨
dzid `NW oMWÎlM ,milENiB d`ln§¥¨¦¦¨¤¥¤Ÿ¨§¨
iz`vOW cFre .FOr zklFd dpikW§¦¨¤¤¦§¤¨¨¦

azMW cxA zMn z`xzdA(bi h oldl) §©§¨©©©¨¨¤¨©
.dniOd `vFi dPd aizM `le mMWd©§¥§Ÿ§¦¦¥¥©©§¨
d`xzdA iElY xaCdW il d`xpe§¦§¤¦¤©¨¨¨§©§¨¨
Eid zFWcg zF`xzd lMW ,dWcg£¨¨¤¨©§¨£¨¨

ixdW .oM gMWze wFce ,dnMWdA©©§¨¨§§¦§©¥¤£¥
aEzM `vnY mcA(eh weqt)l` Kl §¨¦§¨¨¥¤

oke ,dpFW`x dzidW ,xwAA drxR©§Ÿ©Ÿ¤¤¨§¨¦¨§¥
dzidW [aFxr] (xac) z`xzdA§©§¨©¨¤¨§¨
DA oi` diptNW dMOaC ,dWcg£¨¨§©©¨¤§¨¤¨¥¨
[aFxr] (xac) oM m`e ,d`xzd©§¨¨§¦¥¨
aizkC `id dWcg d`xzd dixg`W¤©£¤¨©§¨¨£¨¨¦¦§¦

DA(fh g oldl)cxaA oke ,mMWdoldl) ¨©§¥§¥§¨¨
(bi hoigWaC ,dWcg d`xzd dzidW¤¨§¨©§¨¨£¨¨§¦§¦

:d`xzd DA oi` diptNWfk dxez ¤§¨¤¨¥¨©§¨¨



לט `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy

(çë)àéä õøLåEúéáa eàáe eìòå íéòcøôö ø §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½
éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLî øãçáeEnòáe E ©«£©¬¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½

éøepúáeéúBøàLîáe E:E §©¤−§¦§£¤«
i"yx£eÏÚÂ∑ היאר ּומּמּנּו∑E˙È·a.מן עּמֹו", אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ואחרּֿכ ¿»ְִַֹ¿≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּפרענּות רבה)התחילה ושמות יא. .(סוטה ְְִִַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 123 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

כח)ּוּוּוּובתבתבתבתּנּנּנּנּוּוּוּורררר (ז, ְְְְֶֶֶֶַַַַ
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

התּבּטאה  מצרים ּתּנּורי לתֹו הּצפרּדעים ׁשּנכנסּו ּובזה צפרּדעים". הּיאֹור "וׁשרץ ּכּכתּוב הּמים, מן נבראּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָהּצפרּדעים
האׁש... לתֹו קפצּו הּמים ּברּואי ּביֹותר: ּגדֹולה נפׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמסירּות

* * *
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

מצרים, ּתּנּורי את ׁשּצּננה צפרּדע, מּכת הּזה. עֹולם ּבעניני וההתלהבּות החמימּות – ּדקליּפה האש סמל הם מצרים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָּתּנּורי
.ההפּו הּתהלי לאחר הּבא הּׁשני, הּצעד זה וׁשויֹון־נפׁש. קרירּות ׁשל ּביחס והחלפתּה זֹו, חמימּות ּבּטּול ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָמסּמלת

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסי (סנהדרין מעיהם ּומקרקרין ן ּבתֹו. ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

ç(à)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³
-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä-ìò Ehîa Eãé-úà¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä-úà ìòäå íénâàä̈«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦
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mc`d zcFarA "rCxtv"E "mC"¨§©§¥©©£©¨¨¨

ּבּתניא ּבזה ּומבאר מּמצרים, יצא  הּוא  ּכאּלּו עצמֹו את  לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל חז"ל אמרּו יציאת (פמ"ז)הּנה "והיא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשהּיציאה  ּוכמֹו ". . ּבכלל והּמצֹות הּתֹורה עסק ע"י ב"ה א"ס אֹור ּביחּוד ליּכלל ּדחויא מׁשכא הּגּוף מּמאסר האלֹוקית ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנפׁש
ּדעׂשר  העבֹודה ע"י הּוא הּגּוף מּמאסר הּיציאה ׁשּתחּלת האדם, ּבעבֹודת הּוא כן ּכמֹו מּכֹות, עׂשר ע"י התחילה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָמּמצרים

צפרּדע. ּומּכת ּדם מּכת וראׁשיתם ְְְִֵֵַַַַַַַָָמּכֹות,
והינּו ולח, קר הּוא הּמים טבע הּוא; האדם ּבעבֹודת וענינֹו לדם, ׁשּנהּפכּו הּיאֹור מי הּכאת היה הּמּכה ענין ּדם: ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמּכת
ּבמקֹום  ה' ּבעבֹודת חּיּות להכניס ּדם ּדמּכת העבֹודה וזֹוהי הּנפׁש. הּוא הּדם ׁשּכן חּיּות, על מֹורה ודם ה', ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָהּקרירּות

לקדּׁשה. הּמנּגדים הּדברים ּכל אחר־ּכ לבֹוא יכֹולים קדּׁשה לעניני מהּקרירּות ׁשּכן הראׁשֹונה, היא זֹו ּומּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻהּקרירּות.
הּמים  ּבריאת היא צפרּדע ׁשּכן וחמרּיּות, ּגׁשמּיּות ּבעניני קרירּות להכניס ה' ּבעבֹודת וענינּה צפרּדע, מּכת ּבאה מּכן ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָלאחר

ג) פ"י, וחמרּיּות.(שמו"ר ּבגׁשמּיּות החם ּבתקף קרירּות להכניס והינּו "ּבתּנּורי" ׁשּנכנסה ועד הּמצרּיים ּבבּתי נכנסה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהיא
ׁשּלֹו. ּוגבּולים מהּמיצרים האדם יצא ׁשעל־ידם העבֹודה ּתחּלת הם אּלּו ענינים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוב'

(á)ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ
à-úà ñëzå òcøôvä:íéøöî õø ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה מדרׁשֹו.(שמות זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז, גדוליר"א הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, לׁשֹון קֹורא הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּופׁשּוטֹו

ּבלע"ז  גרינוליר"א הּצפרּדע", "וּתעל .ואף ְְְְֵַַַַַַַַַ

ÔeÏÚÈÂכח  Ôe˜qÈÂ ‡iÚc¯Ú ‡¯‰ Èa¯ÈÂƒ«≈«¬»À¿¿»«»¿ƒ¿¿∆¡
CÒ¯Ú ÏÚÂ C·kLÓ ˙Èa ÔB¯c‡·e C˙È·a¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿««¿»
:C˙Âˆ‡·e C¯ep˙·e CnÚ·e CÈc·Ú ˙È··e¿≈«¿»¿«»¿«»¿«¿»»

Ôe˜qÈכט  CÈc·Ú ÏÎ·e CnÚ·e C·e»¿«»¿»«¿»ƒ¿
:‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»

C„Èא  ˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»¿»
‡iÓ‚‡ ÏÚÂ ‡iz¯‡ ÏÚ ‡i¯‰ ÏÚ C¯ËÁa¿À¿»««¬«»«¬ƒ«»¿««¿«»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯Ú ˙È ˜Èq‡Â¿«≈»À¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

„È‡¯ˆÓב  ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â«¬≈«¬…»¿≈««»¿ƒ¿»≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡iÚc¯Ú ˙˜ÈÏÒe¿≈«À¿¿»«»«¬«»«¿»¿ƒ¿»ƒ
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רׁש"י  מפרׁש ולכן רּבים. לׁשֹון "צפרּדעים" נאמר הּפרׁשה ּבכל ׁשהרי הּמין, ׁשם על יחיד לׁשֹון "צפרּדע" ׁשּנאמר לפרׁש ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָאין
מּתזת  והיא אֹותּה מּכין ׁש"היּו ּכיון הצפרּדעים", את "והעל הּצּוּוי את אהרן קּים ואף־על־ּפי־כן היתה", אחת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ"צפרּדע
(ב) ּבעצמּה, ּפעל) (לׁשֹון עלתה (אחת) הּצפרּדע (א) ּבׁשּתים: הּוא הּצפרּדע" "וּתעל ּפרּוׁש ועל־ּפי־זה, נחילים". ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹנחילים
ּתיבת  לפרׁש אין הּפׁשט ּדר ׁשעל ּכיון מדרׁשֹו", "זהּו אבל  צפרּדעים. ׁשל נחילים נחילים מפעיל) (לׁשֹון  העלתה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּצפרּדע

אֹופּנים. ּבב' ְִַַַַ"וּתעל"
ּדוקא), לצפרּדעים מיחד אינֹו הּׁשירּוץ ׁשענין (אף יחידּות לׁשֹון קֹורא הצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר, יׁש "ּופׁשּוטֹו מֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻולכן
ּבׁשּנּוי  נכּתבה הּכּנים ׁשרחיׁשת למרֹות וזאת, ּבלבד). לכּנים מיחד אינֹו הרחיׁשה ׁשענין (אף הרחיׁשה" הּכּנם, וּתהי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻוכן

הּצפרּדעים". "ׁשירּוץ על ׁשּקאי ׁשּיֹוכיח לׁשֹון ׁשּנּוי ללא "צפרּדע", ּתיבת מה־ּׁשאין־ּכן ("הּכּנם"), ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלׁשֹון
רּבים  ּבלׁשֹון נאמר הּפרׁשה ׁשּבכל הּכתּובים, לתכן יֹותר קרֹוב ּד"מדרׁשֹו" הּפרּוׁש ּכי ל"ּפׁשּוטֹו", "מדרׁשֹו" רׁש"י ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּומקּדים

אֹופּנים. ּבב' מתּפרׁשת ׁשאינּה "וּתעל", ּתיבת ׁשל ּב"ּפׁשּוטֹו" היא הּב' הּפירּוׁש מעלת ואילּו יחיד, ּבלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָוכאן
לפעּולה  ּבנֹוגע - הּפעּולה את ּגמר ּגם אֹו הּפעּולה, התחלת את רק עׂשה אהרן אם הּפרּוׁשים, ּב' ּבין מהחילּוק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוההֹוראה 
כּו', ולפעל להתחיל יׁש להתחיל, רק ׁשּיכֹול ּבמּצב ּגם אבל הּפעּולה, את ּולהׁשלים לגמר להׁשּתּדל ׁשּיׁש הּזּולת, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּדקרּוב

- למעׂשה" מצרפּה הּקּב"ה טֹובה ְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָו"מחׁשבה
אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּפתּגם [ּכּידּוע לבב וטּוב ׂשמחה מּתֹו נסמן)(ודוקא ושם ואילך. 323 עמוד סוף תש"ט השיחות ספר אֹודֹות (ראה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

ּכמפּתח" חֹוגר יתהּלל ׁש"אל אף ּכי נּצחֹון", ׁשל "מארׁש מּתֹו לּמלחמה יא)יציאה כ, ׁשּיֹוצא (מלכים־א ּגּופא הא הרי , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבפ  הּנּצחֹון ׁשּיהיה מסּיע זה הרי ּבּנּצחֹון, ּגמּור ּבּטחֹון מּתֹו ּומביאה לּמלחמה עֹולם, ׁשל ּגדרֹו ׁשּפֹורצת יֹותר], ּבנקל על ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האמיּתי  ּגאּולה הּכללית, הּגאּולה ּפֹועלים ועל־ידּה מּיׂשראל, ּפרטי איׁש ׁשל רּוחנית ּגאּולה - הּגאּולה והׁשלמה את ת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
צדקנּו). מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 58Î48 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

!cqg lW devnA wx - xnB Fl mixnF` devnA ligzOd©©§¦§¦§¨§¦§Ÿ©§¦§¨¤¤¤

הּצפרּדע" "וּתעל הּפסּוק ב)על ח, נחילים".(שמות נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת "צפרּדע רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ
ּבדרכי  נפלאה הֹוראה ללמד יׁש הּמצרּיים, על־ידי מּמּנה עלּו הצפרּדעים ּוׁשאר אחת צפרּדע רק אהרן ׁשהעלה ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּומּזה

ֲָָהעבֹודה:
ּגמר" לֹו אֹומרים ּבמצוה ׁש"הּמתחיל ז"ל חכמינּו מקומות)הֹורּו ובכמה ו. שם תנחומא על־פי א ח, עקב רש"י יׁש(פירוש אם ולכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

הּמצוה. את ׁשּגמר ּברּור ׁשּידע עד ּולהׁשּתּדל להֹוסיף עליו הּמצוה, ּכל את הׁשלים אם ספק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָלאדם
יׁשנֹו ׁשאם ,להפ הרי - ּבזה וכּיֹוצא להעניׁש היא הּמצוה אם אבל וכּדֹומה, הּצדקה ּכמצות ּבמצֹות הּוא זה ּכל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאמנם

יֹותר. להעניׁש לֹו אסּור הּמצוה, את ּגמר ׁשּכבר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשׁש
הסּתּפק  אחת, צפרּדע ּבהעלאת ידי־חֹובתֹו ׁשּיצא לֹומר מקֹום ׁשּיׁש מּכיון ּכי הּצפרּדעים, ּכל את אהרן העלה לא ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכן

יֹותר. העלה ולא ְֱֵֶֶָָֹּבזה

(â)-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

(ã)eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¸̈©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´
äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ

:ýåýéì eçaæéå íòä-úà¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

(ä)éúîì éìò øàtúä äòøôì äLî øîàiå|øézòà ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´
éãáòìå EìEnî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe E §À§©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−

ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø E ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨
i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו וניט"ר (ישעיה ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? החֹוצב על הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

È˙ג  e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

ˆBlד  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬««
ÁÏL‡Â ÈnÚÓe ÈpÓ ‡iÚc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ≈«ƒ¿∆¿«

:ÈÈ Ì„˜ ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È»«»¿ƒ¿¿√»¿»

ÈÏה  ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¿…¿«»¿»«ƒ
CnÚ ÏÚÂ CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï ÔÓÊ¿«¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»¿««»
„BÁÏ CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»À¿¿»«»ƒ»ƒ»»¿

:Ô¯‡zLz ‡¯‰a¿«¬»ƒ¿»»»



מי `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k iying meil inei xeriy
ולֹומר  ּגדֹול ּדבר ולׁשאל להתחּכם הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר וכן: לעׂשֹותֹוּבלע"ז, אּוכל ˙ÓÏÈ.ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ¿»«

EÏ ¯ÈzÚ‡∑,ׁשּיּכרתּו ּתרצה למתי הּצפרּדעים, הכרתת על הּיֹום ל אעּתיר  אׁשר אׁשלים את אם ותראה «¿ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
"למתי", ׁשּנאמר: עכׁשו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר, מתי נאמר: אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּדברי
ׁשּיּכרתּו. ּתרצה יֹום לאיזה אמר לי, ׁשּתקּבע לּזמן הּצפרּדעים ׁשּיּכרתּו עלי אתּפּלל הּיֹום אני ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמׁשמע:

נאמר: ולא ו"העּתרּתי", "העּתירּו" ּפּלל "אעּתיר", הרּבֹות עתר, לׁשֹון ׁשּכל מּפני ועתרּתי, עתרּו אעּתר, ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
ואב  ּדברים, והעּתרּתי העּתירּו אעּתיר, יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה הרּבּו, יאמר: וכאׁשר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא,

לה)לכּלם: הרּביתם (יחזקאל ּדבריכם, עלי .העּתרּתם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

(å)ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−
ìà ýåýéký:eðé ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּיֹום למחר התּפּלל .ׁשּיּכרתּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

ß zah e"k iying mei ß

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåáòîe EéãEnòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®
:äðøàMz øàéa ÷ø©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨

(ç)äLî ÷òöiå äòøt íòî ïøäàå äLî àöiå©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ
:äòøôì íN-øLà íéòcøôöä øác-ìò ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ

i"yx£˜ÚˆiÂ ‡ˆiÂ∑ למחר ׁשּיּכרתּו .מּיד, «≈≈«ƒ¿«ְְִִֶָָָָ

(è)-ïî íéòcøôöä eúîiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©¬©§Ÿ̈−¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦
:úãOä-ïîe úøöçä-ïî íézaä©¨¦¬¦©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ

(é):õøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiå©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯ÓÁ ÌÈ¯ÓÁ∑ ּגּלין ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: צּבּורים, .צּבּורים √»ƒ√»ƒְְְְִִִִִִִַַ

(àé)Baì-úà ãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìå§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑:וכן ונסֹוע", הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל ג)לׁשֹון ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א (שמואל ¿«¿≈∆ƒְְְְְֵֶַַָָָָֹ
ל  ּבאלהים","וׁשאֹול כ)ֹו א ּופצע"(מלכים ‰'."הּכה ¯ac ¯L‡k∑"ּפרעה אליכם יׁשמע "ולא ּדּבר? .והיכן ְִֵֵַַָָֹֹ«¬∆ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(áé)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´
-ìëa ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå Ehî-úà¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦

Úc˙cו  ÏÈ„a CÓb˙Ùk ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«»¡»»»

CÈc·ÚÓeז  CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»≈«¿»
:Ô¯‡zLÈ ‡¯‰a „BÁÏ CnÚÓe≈«»¿¿«¬»ƒ¿»»»

LÓ‰ח  ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«¬…ƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆
:‰Ú¯ÙÏ ÈeL Èc ‡iÚc¯Ú ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ¿«¿…

iÚc¯Ú‡ט  e˙ÈÓe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆ƒÀ¿¿»«»
:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙¯c ÔÓ ‡iza ÔÓƒ»«»ƒ»»»ƒ«¿»»

ÏÚי  e‡È¯Òe ÔÈ¯B‚c ÔÈ¯B‚c ÔB‰˙È eLÎe¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

È˙יא  ¯wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ¯ ˙Â‰ È¯‡ ‰Ú¯Ù ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈¬«¿«¿»¿ƒ¿««»
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏƒ≈¿»«ƒƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

È˙יב  ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»
‡‰ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe C¯ËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»ƒ≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï¿«¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(h).íézaä ïîmXd iEEivA mg xEPzA Eqpkpe `EdÎKExAÎWFcTdA EghAW itl ,Ezn `l mixEPYAW mzF` la`fnx hewli) ¦©¨¦£¨¨¤©©¦Ÿ¥§¦¤¨§§©¨¨§¦§§§©©§¦©¥
(atw:i dxez



x`e`מב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k iying meil inei xeriy

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי מׁשה, ידי על ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
אהרן  עלֿידי ולקה .ּבחֹול, ְְֲֵַַַָָֹ

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiå-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤
øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôò£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä̈¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע"ז פדוליר"א .הרחיׁשה, «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑(ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחר לבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑ ׁשֹולט הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֵֶַ
מּכּׂשעֹורה  ּפחּותה ּברּיה .על ְְְִִַַָָָ

(åè)àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑ היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, עלֿידי אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑ יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַֹ

ּפרעה" .אליכם ְֲֵֶַֹ

(æè)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ
äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô éðôì¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ

:éðãáòéå énò çlL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦

(æé)ðéà-íà ékEa çéìLî éððä énò-úà çlLî E ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáòáeézááe Enòáe Eéza eàìîe áøòä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³

:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà íéøöî¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה לׁשֹו(דברים ּבם", אׁשּלח ּבלע"ז "וׁשןּֿבהמת אינציט"ר ׁשּסּוי, ‡˙.ן «¿ƒ«¿ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ∆

·¯Ú‰∑'ּב'אּגדה ּבּדבר טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ּבערּבּוביא, ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּכל ∆»…ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
עיר: על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי זֹו? ולּמה זֹו לּמה ּומּכה: מּכה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבכל
הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ואחרּֿכ מעינֹותיה, מקלקל ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבתחּלה

ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו', והֹומים .מקרקרים ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָ

d¯ËÁaיג  d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈«¬≈«¬…»¿≈¿À¿≈
‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe¿»»«¿»¿«¿»«¬««¿¿»
˙Â‰ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»¿«¿»¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙יד  ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«»»»
‡L‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»

˜„Ìטו  ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ‡iL¯Á e¯Ó‡Â«¬»»»«»¿«¿…»»»ƒ√»
ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â ‡È‰ ÈÈ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

zÚ˙‡Â„טז  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«≈ƒ¿«

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»«««ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡‡יז  ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¬«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc
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מג `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i jxk zegiy ihewl)

רערערערעֹוֹוֹוֹותתתת חחחחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת מינימינימינימיני יז)ּכּכּכּכלללל ח, א(רש"י ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות "ּדּבים  ׁשהיּו דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ
עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּכתב ּוּוּוּונמריםנמריםנמריםנמריםרׁש"י אריאריאריאריֹוֹוֹוֹותתתת ּבּתאר ּדּדּדּדּבּבּבּביםיםיםים אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ

ּדוקא. אּלּו חּיֹות  ׁשם ׁשהי ּו לֹומר  הכרח אין מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי ּגם ּומה רעֹות". "חּיֹות ויויויויּתּתּתּתּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןהּכללי -צרעין צרעין צרעין צרעין  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
להּלן ּפרׁש כז)רׁש"י מעֹורם.(פסוק הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו לא ׁשהּמצרים ּכדי מתּו לא ׁשהערֹוב ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(çé)énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦Æ
ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò ãîòŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²

:õøàä áø÷a ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, וכן:(לקמן ה'", ל)"והפלה מבּדלת (דברים לא – "מּמ היא נפלאת "לא ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֻ

מּמ היא ‰‡¯ı.ּומפרׁשת ·¯˜a '‰ È‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ∑ מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי אףֿעלּֿפי ְְִִֶֶֻ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.ּבּתחּתֹונים  ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 'nr `i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oWB ux`A mB zFpFW`xd zFMn 'b Eid m`d©¦¨©¨¦©§¤¤Ÿ¤

ערבערבערבערב היהיהיהיֹוֹוֹוֹותתתת־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם לבללבללבללבלּתּתּתּתיייי עליהעליהעליהעליה עמדעמדעמדעמד עעעעּמּמּמּמיייי אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת־־־־ארץארץארץארץ ההההההההּוּוּוּואאאא בבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם יח)והפליתיוהפליתיוהפליתיוהפליתי (ח, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
האּבן  גֹו'". "והפליתי ּבפרּוׁש ּבהם נאמרה ׁשּלא אף ּגׁשן, ּבארץ היּו לא הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּגם ּבאם הראׁשֹונים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹנחלקּו

ּכתב כט)עזרא שם, וראה כד. הרדּב"ז(ז, ּבׁשּו"ת א והעברים". הּמצרּיים ּכֹוללת היתה והּכּנים והצפרּדעים הּדם (ח"א "מּכת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
תתיג) יׂשראל"סי' את ׁשּיׁשלח לפרעה ּבּה יׁש ראיה מה ליׂשראל ּגם היתה הּמּכה ּד"אם והקׁשה עליו לדעת חלק הּוא (וכן ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

יג) ח, יז. ז, וארא בתו"ש הּובאּו ראׁשֹונים, .הרּבה ְְִִֵַ

ּכתּובים, ׁשל מּפׁשּוטם ׁשּנראה ּכפי הּדברים היּו ׁשּלדעּתֹו מׁשמע ּכלּום, ּכתב לא הּתֹורה על ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י מּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוהּנה
ּגׁשן  ּבארץ ּגם היּו הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' מה־ׁשאין־ּכן ּגׁשן, ּבארץ היתה לא גֹו'" "והפליתי נאמר ׁשּבּה ערֹוב מּכת ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשרק

(וש"נ) י. פ"ט, רבה בשמות דאיתא מים (והא שותה וישראל דם מלאה מוציאה כו' ומצרי מים מלאה והגיגית אחד בבית וישראל ד"מצרי (ועוד,

כלל). התורה על רש"י בפרוש הובא לא הרדּב"ז?כו'" לקׁשית רׁש"י חׁש לא אמאי ּביאּור ְְְְִִִַַַַַַַָָָֹֻוצרי
פעּלתם. לפעל ּבכדי ּגׁשן, ּבארץ ּגם להיֹות הראׁשֹונֹות מּכֹות ג' הצרכּו ּכתּובים, ׁשל ּפׁשּוטם ׁשּלפי לֹומר, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻֻויׁש

לּיאֹור קׁשּורֹות ׁשהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבב' צפרדעים")ּדהּנה היאור "ושרץ כח ושם, ביאור", אשר המים את "ויך כ ז, פרשתנו (ראה ְְְְִִֵֶַַָָ
הּכּונה ה'"היתה אני "ּכי ּפרעה ידע יז)ׁשעל־ידן שם, יראתם"(פרשתנו את ׁש"הלקה שם), היה (רש"י לא ּבאם ּכן ואם . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ה'" ּב"יכלת אין ׁשם ׁשּנמצא העבֹודה־זרה ׁשחלק חֹוׁשב ּפרעה היה ּגׁשן, ּבארץ אׁשר הּיאֹור חלק את ּגם מּכה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהּקּב"ה
מתמּלאת. היתה לא ה'" אני "ּכי ּפרעה ׁשּידע הּקּב"ה וכּונת ח"ו, עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלׁשלט

היא" אלקים "אצּבע – מהּקּב"ה מּגיעה ׁשהּמּכה להראֹות היתה ׁשהּכּונה מּכיון ּכּנים, ּבמּכת טו)ועל־דר־זה ח, ,(פרשתנו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּלא  ּדאף חֹוׁשבים החרטּומים היּו מסּים, חלק על רק הּמּכה היתה ּבאם ּכי מצרים. ארץ ּבכל להיֹות צריכה הּמּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהיתה
הם  ׁשּגם ראיה זה הרי מסּים, חלק על רק להעלֹותם יכֹולים היּו ואהרן ׁשּמׁשה מּזה א ּכלל, הּכּנים להעלֹות הם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻיכלּו

אלקים". "אצּבע זה ואין ְְְֱִִֵֶֶַָֹֻמגּבלים,
הרי  זאת", היתה ה' ׁש"מאת הּקּב"ה הראה ׁשּכבר אחרי אבל ּגׁשן. ארץ על ּגם יהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ׁשג' נצר היה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן

ּבּיֹום "והפליתי הּנה ואיל ּבני ההּוא מּכאן ׁשל מֹוׁשבם ּבמקֹום הּמּכֹות היּו ולא גֹו'", עליה עֹומד עּמי אׁשר ּגׁשן ארץ את ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ְִֵָיׂשראל.

ß zah f"k iyiy mei ß

(èé)äéäé øçîì Enò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàä̈¬Ÿ©¤«

i"yx£˙„Ù ÈzÓNÂ∑עּמ ּובין עּמי ּבין .ׁשּיבּדיל ¿«¿ƒ¿Àְִִֵֵֶֶַַַ

„‚ÔLיח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»«»«¿»¿∆
Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚcƒ«ƒ»ƒ¬«¿ƒ¿»¿∆¡≈«»
B‚a ËÈlL ÈÈ ‡‡ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ¿

:‡Ú¯‡«¿»

ÁÓ‡יט  È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ Ô˜¯eÙ ÈÂL‡Â∆¡«ƒ¿«¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»
:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ¯ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈



x`e`מד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy

(ë)úéáe äòøô äúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´
éðtî õøàä úçMz íéøöî õøà-ìëáe åéãáò£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬

:áøòä¤¨«Ÿ
i"yx£ı¯‡‰ ˙ÁMz∑,הארץ ארעא נׁשחתה .אתחּבלת ƒ»≈»»∆ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(àë)eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²
ìàì eçáæý:õøàa íëé ¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ÌÎÈ‰Ï‡Ï eÁ·Ê∑ ּבּמדּבר ּבמקֹומכם ּתלכּו .ולא ƒ¿≈…≈∆»»∆ְְְְְִִֵֶַָֹ

(áë)úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´
ìà ýåýéì çaæð íéøöîýúáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì íéøöî¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב אֹותם (מלכים קֹורא יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת "ּולמלּכם ¬«ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
למצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר מצרים", "ּתֹועבת אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש ועֹוד ׁשהרי ּתֹועבה. זֹובחים, ׁשאנּו זביחה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

זֹובחים  אנּו eÏ˜ÒÈ.יראתם ‡ÏÂ∑ ּבתמיהה. ְְִִָָָ¿…ƒ¿¿Àְִִָ

(âë)ìL Cøcýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úL ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
ìàý:eðéìà øîàé øLàk eðé ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

(ãë)ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º
ìà ýåýéìýe÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−

:éãòa eøézòä úëìì̈¤®¤©§¦−©«£¦«

(äë)ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´
øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®
íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈

:ýåýéì çaæì¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£Ï˙‰∑ להתל .ּכמֹו »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑.ּבתפּלה וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, לֹומר ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

להתּפּלל  וּירּבה מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר ּכׁשהּוא .עכׁשו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

È·Ï˙כ  ÛÈw˙ ‡·B¯Ú ‡˙‡Â Ôk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»≈«¬»»»«ƒ¿≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e È‰Bc·Ú ˙È·Ïe ‰Ú¯t«¿…¿≈«¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡·B¯Ú Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡ƒ¿«»««¿»ƒ√»»»

‡eÏÈÊכא  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬«¡ƒ
:‡Ú¯‡a ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ eÁac«»√»¡»¬¿«¿»

‡¯Èכב  Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡Á‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„ ‡‰ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡Ób¯ÓÏ Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

Áa„eכג  ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

ÔeÁa„˙Âכד  ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה  CnÚÓ ˜Ù ‡‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»



מה `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy

(æë)äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ
:ãçà øàLð àì Bnòîe åéãáòî¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ ּבעֹורֹותם הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם הּצפרּדעים, ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו .ולא «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ
:íòä-úà çlL¦©−¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: .אףֿעלּֿפי «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

è(à)zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéå§©«©§ª«¦

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

i"yx£‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, ועל לׁשֹון 'ּתהיה', העתיד ועל 'היתה', ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
רֹועה  רֹוצה, עֹוׂשה, ּכמֹו: 'הֹויה', .העֹומד ְֵָָָָָ

(ã)äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´
-ìkî úeîé àìå íéøöî:øác ìàøNé éðáì ¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑ והבּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

(ä)ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²
:õøàa äfä øácä©¨¨¬©¤−¨¨«¤

(å)ìk úîiå úøçnî äfä øácä-úà ýåýé Nòiå©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ
:ãçà úî-àì ìàøNé-éðá äð÷nîe íéøöî äð÷î¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

(æ)ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt çìLiå©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−
:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå ãçà-ãò©¤¨®©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

(ç)íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ
äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç àìî§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨

:äòøô éðéòì§¥¥¬©§«Ÿ

B¯Ú·‡כז  ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח  ‡„‰ ‡ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא  ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡zב  ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג  ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

ÔÈ·eד  Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
È·Ï ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«

ÈÈה  „aÚÈ ¯ÁÓ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú¯‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈa ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿ƒ
È·„ ‡¯ÈÚaÓe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿≈

:„Á ˙ÈÓ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»

ÈÚaÓ¯‡ז  ˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ¯wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿…¿»

:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÈÏÓח  ÔBÎÏ e·ÈÒ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ¿¿≈
˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜¯ÊÈÂ ‡ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈÙÁ»¿≈ƒ»¿«»¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈

:‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ ‡iÓL¿«»¿≈≈«¿…



x`e`מו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÌÎÈÙÁ ‡ÏÓ∑ ּבלע"ז ÔL·k.ילוייניי"ש ÁÈt∑,ּבּכבׁשן הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ¿…»¿≈∆ְַַƒ«ƒ¿»ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּומפריחן  מפיחן ׁשהרּוח הפחה, לׁשֹון ּפיח, אולב"ש. LÓ‰.ּובלע"ז B˜¯Êe∑אינֹו ּבכח, הּנזרק ּדבר וכל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ¿»…∆ְְְִֵַַָָָָֹ

אחת. ּביד אּלא ואחד,נזרק אהרן. וׁשל ׁשּלֹו חפנים מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק אחד, הרּבה: נּסים הרי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
על ׁשה  האבק מצרים ל ארץ .ּכל ְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(è)-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©
ì äîäaä-ìòå íãàä-ìëa úòaòáà çøt ïéçL ¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙ÚaÚ·‡ Á¯t ÔÈÁLÏ∑ ּבּועֹות צֹומחין ׁשעלֿידֹו אבעּבעין, סגי לׁשיחנא לׁשֹון ∑ÔÈÁL.ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֻ¿ƒְ

ׁשחּונה חמימּות. ׁשנה מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש .והרּבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el jxk zegiy ihewl)

חמימחמימחמימחמימּוּוּוּותתתת ט)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, הּמּכה,(רש"י ּגּוף זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּמׁשה  מּזה אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה והּנס טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, (החמימּות) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּׁשחין
(החמימּות) הּמּכה ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשּלא מכרח ּבידם, זה ּפיח החזיקּו ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻואהרן

נס. ּבּדר ְֵֶֶָָהיה

(é)÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬Ÿ
çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî BúàŸ²¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©

:äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑?"מצרים מקנה ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא הּבהמֹות, להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הניס  ה' ּדבר  את והּירא ּבּׂשדה, אׁשר  ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ׁשּבּׂשדֹות אֹותן על אּלא ּגזרה נגזרה לא ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
ּבחּור" רכב ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּב'ּמכילּתא' ׁשנּויה וכן הּבּתים". אל מקנהּו יד)את .(לקמן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

(áé)íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàk©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

(âé)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôìýé ¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä̈«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(ãé)ék|éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ
éãáòáe Eaì-ìàïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬

:õøàä-ìëa éðîk̈−Ÿ¦§¨¨¨«¤
i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מּכאן הּמּכֹות ּבכֹורֹות למדנּו ּכל ּכנגד .ׁשקּולה ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

È‰ÈÂט  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡˜·‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¿»«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈
ÈbÒ ‡ÁÈLÏ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡ ÏÚ«¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú¯t‰י  Ì„˜ eÓ˜Â ‡ez‡„ ‡ÁÈt ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿«»¿»√»«¿…
‡ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÓיא  ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
‡iL¯Áa ‡ÁÈL ‰Â‰ È¯‡ ‡ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»¿»»«»

:È‡¯ˆÓ ÏÎ·e¿»ƒ¿»≈

˜ÏÈaיב  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

zÚ˙‡Â„יג  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד  Ïk ˙È ÁÏL ‡‡ ‡„‰ ‡ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»



מז `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy

(åè)Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
:õøàä-ïî ãçkzå øáca©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑ והּכיתי ׁשלחּתיה ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עּמ ואת הּבהמֹות אֹות ‰‡¯ı.עם ÔÓ „ÁkzÂ∑ ז ּבעבּור וגֹו'אבל העמדּתי .את ְְְְִֵֶַַ«ƒ»≈ƒ»»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàåEúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçk-úà¤Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

ß zah g"k ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑,ּכביׁשא ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

ּבלׁשֹון  לדּבר ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר קלקי"ר. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּובלע"ז
ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו נֹותן יב)מתּפעל, מּגזרת (קהלת החגב" "וּיסּתּבל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

טז)סבל, וכן:(במדבר ונגיד, ׂשר מּגזרת עלינּו" תׂשּתרר ח)"ּכי ז הוית"(דניאל ."מׂשּתּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

(çé)øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧
-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©

:äzò̈«¨
i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ה ּכעת ירד לכאן, חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ׂשריטה לֹו .ּברד ׂשרט »≈»»ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

‰„Òe‰∑ ּתבא מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יּו"ד, יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ƒ»¿»ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, הּולדּה, הּוסדּה, ּכמֹו: הּיֹו"ד ּבמקֹום כט)הּוי"ו עבד"(משלי יּוסר לא ."ּבדברים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä óñàé àìå§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«
i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש, ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ."העזּו ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

‰˙Èa‰ ÛÒ‡È ‡ÏÂ∑ הּוא הכנסה לׁשֹון -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

(ë)-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤
÷î-úàå åéãáò:íézaä-ìà eäð £¨¨¬§¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ‰∑"וּינס" לׁשֹון .הבריח, ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ
:äãOa eäð÷î-úàå åéãáò-úà¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

È˙טו  ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯˜ ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«¿≈√»«¿∆¿«»
‡˙BÓa CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ««¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»¿»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«ƒ«¿»

C˙eÈÊÁ‡Ïטז  ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓ ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»

Ïc‡יז  ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

ÁÓ¯יח  ÔÈ„‰ ‡cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰»¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈¿«
d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯a«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈
:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

CÏיט  Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LBk ÁÏL ÔÚÎe¿«¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ»
ÁÎzL‡c ‡¯ÈÚ·e ‡L‡ Ïk ‡Ï˜Áa¿«¿»»¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«
ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï Lk˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»ƒ¿¿≈¿≈»¿≈¬≈

:Ôe˙eÓÈÂ ‡c¯a«¿»ƒ

„ÈÈכ  ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cLk ‰Ú¯t È„·ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא  ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»



x`e`מח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy

(áë)-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk ìòå äîäaä-ìòå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓM‰ ÏÚ∑ למעלה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הגּביהֹו אּגדה: ּומדרׁש הּׁשמים, הּׁשמים לצד .מן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³
ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈

:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ãë)ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´
æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈

:éBâì äúéä̈«§¨¬§«
i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑:נס ּבתֹו קֹונם,נס רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מערבין, והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ּביניהם ׁשלֹום רבה)עׂשּו .(שמות ֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - fk zxaeg zeniyx ,"a"yz `x`e" zniyx itÎlr)

uEg iAbl "xw"e Fnvrl "mg"©§©§§©§©¥

ההההּבּבּבּברד רד רד רד  ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו מתלמתלמתלמתלּקּקּקּקחתחתחתחת ואואואואׁשׁשׁשׁש ברדברדברדברד ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויהיויהיויהיויהי
מעורבין והּברד האׁש נס, ּבתֹו ובפרש"י)נס כד. (ט, ְְְִֵֵֵַָָָָֹ

ּכלל? רגיל ׁשאינֹו ּדבר ּבזה, זה מערבין יהיּו והּברד ׁשהאׁש ּכזה, ּבאפן הּמצרּיים את הּקּב"ה הלקה טעם לאיזה לעּין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹיׁש
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

עׂשיתני" ואני יאֹורי לי אמר "אׁשר ּפרעה על ּפרׁשתנּו ּבהפטרת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגאוה, ענין היתה והּמצרּיים ּדפרעה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּקלּפה
ג) כט, .(יחזקאל

ּדרך  רגׁש.והּנה ּובלי ּבקרירּות מתנהג הּוא הרי ּולזּולתֹו עצמֹו, על רק ׁשחֹוׁשב הּוא הּבעל־ּגאוה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
היא  האמת א ּדבר, ּכל לגּבי ּבקרירּות להיֹות הּוא הּבעל־ּגאוה ׁשּטבע מּׁשּום הּוא זֹו להנהגה ׁשהּטעם לחׁשב, היּו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיכֹולים
מתנהג  הּוא הרי לכן לגמרי, ּבזה וׁשקּוע מאד עצמֹו את ואֹוהב ׁשּמרּגיׁש ּדמּכיון חמימּות. היא סּבתּה זּו ׁשּקרירּות ,ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהפ

ּבקרירּות. חברֹו ְֲִִִֵעם
מערבין  ואׁש ּברד עם ּכּנ"ל, ּגאוה ּבעלי ׁשהיּו הּמצרּיים את הלקה ׁשהּקּב"ה מּדה, ּכנגד מּדה ׁשהיתה ּברד, מּכת ענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹוזהּו

ּביחד. וחמימּות קרירּות ּבזה, ְְֲִִֶֶַַַָזה

(äë)iåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

:øaL äãOä õò-ìk-úàå ãøaä äkä¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë)äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈
:ãøä¨«

ˆÈ˙כב  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»«≈
ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL¿«»ƒ≈«¿»¿»«¿»¿ƒ¿»≈«
‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡¬»»¿«¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÈÂכג  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈«≈¿«»«»
ÏÚ ‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿«¿»«¿»««¿»¿ƒ¿»ƒ

B‚aכד  ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c¯· ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯·«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»

Ïkכה  ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe¿»«¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»»
Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó ‡Ï˜Á· Ècƒ¿«¿»≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚÔÏÈ‡ Ïk ˙ÈÂ ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»»ƒ«
:¯·z ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿«

Ï‡¯NÈכו  Èa Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a „BÁÏ¿¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈
:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ï»¬»«¿»



מט `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy

(æë)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íéòLøä̈«§¨¦«

(çë)íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו .ּדי ¿«ְְִֶַַָ

(èë)Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ
àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ

:õøàä ýåýéì ék òãz ïòîì ãBò-äéäé¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ּגּלּולים מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)מן .(שמות ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

(ì)éãáòå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéäìû ýåýé§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑:ּכמֹו קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ׁשּבּמקרא "טרם" ּכל וכן ּתיראּון, לא עדין ∆∆ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
יט) ׁשכיבּו,(בראשית לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם ּכי (שם ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – יצמח" "טרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבקלקּולכם  ּתעמדּו הרוחה ּומּׁשּתהיה יראים, אינכם .עדין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

i"yx£‰˙k ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו". "לא וכן נכאים, נכה", "ּפרעה לׁשֹון: נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹֹֹֻ
ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו "נּכּו" הּכתה, ּכמֹו "נּכתה" לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻֻֻלׁשֹון

מּגזרת הּוא לג)והרי עצמֹותיו"(איוב ‡·È·."וׁשּפּו ‰¯ÚO‰ Èk∑ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר ְְְֲִִֵַַַָֻƒ«¿…»»ƒְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבגבעֹוליה  לעמד והּקׁשה ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ‡·È·.ונפלּו, ‰¯ÚO‰∑ ל ּבאּביה, השירים ׁשֹוןעמדה (שיר ְְְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ«¿…»»ƒְְְִֶָָָ

הּנחל ו) .""ּבאּבי ְִֵַַַ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨
i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑ ואת" ׁשּנאמר: ואףֿעלּֿפי קׁשה. ּבפני לעמד ויכֹולֹות רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

Ó‡Â¯כז  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»¿…∆¿«¬…«¬«
ÈnÚÂ ‡‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡ÓÊ ˙È·Á ÔB‰Ï¿»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»¿«ƒ

:ÔÈ·iÁ«»ƒ

ÔB‰Èכח  ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ ÈÈ Ì„˜ Bl«̂√»¿»¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿
‡c¯·e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»¿»«¿»
:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¿¿»¿¿ƒ¿«»»

‡NB¯Ùכט  ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿
‡Ï ‡c¯·e ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿«¿»»

:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È¿≈¿ƒ¿ƒ«¬≈«¿»«¿»

Ï‡ל  ÔÚk „Ú È¯‡ ‡Ú„È CÈc·ÚÂ z‡Â¿«¿¿«¿»¿«¿»¬≈«¿«»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔezÚk˙‡ƒ¿¿«¿ƒ√»¿»¡…ƒ

‡ÔÈ·Èaלא  ‡È¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

‡ÏÈÙ˙‡לב  È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡izÎÂ ‰‡hÁÂ¿ƒ»»¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»
:Ôep‡ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fk).÷écvä 'älr df xaC xn` KklE ©©¦§¨¨©¨¨¤©
itl ,zFMOd x`W lkAn xzFi cxAd©¨¨¥¦§¨§¨©©§¦

`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`W(hi weqt) ¤¨©©¨¨
,Ezn ziAA Etq`p `NW inE ,frd glW§©¨¥¦¤Ÿ¤¤§©©¦¥

Fl xn` KkitlwiCSd 'dipxidfdW §¦¨¨©©©¦¤¦§¦©¦
,ahid,mirWxd iOre ip`erWxA iM ¥¥©£¦§©¦¨§¨¦¦§¤©

Epin`d `le zFcVA mzFndA EgiPd¦¦§¥¨©¨§Ÿ¤¡¦
`EdÎKExAÎWFcTdA(d ai x"eny):gk dxez §©¨¨

(hk).øéòä úà éúàökKxvEd Kkl §¥¦¤¨¦§¨§©
lNRzdl KxvEdWM xird on z`vl̈¥¦¨¦§¤§©§¦§©¥
,zFMn x`WAn xzFi cxAd zMn lr©©©©¨¨¥¦¦§¨©

aizM cxAd zMn lrW itl(k weqt) §¦¤©©©©¨¨§¦

DzF`A xird lM d`Nnzpe ,'ebe `xId©¨¥§¦§©§¨¨¨¦§¨
micaFr EidW mixvOn milENiB drẄ¨¦¦¦¦§©¦¤¨§¦
mpn` .xird on `vi KklE ,zFndAl©§¥§¨¨¨¦¨¦¨§¨
did zFNtY x`Wl mBW xnFl Kixv̈¦©¤©¦§¨§¦¨¨
lkl oicnl Ep` dGnE ,xird on `vFi¥¦¨¦¦¤¨§¥¦§¨

:x`Xdl dxezàøàå úùøô úìñç ©§¨



x`e`נ zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy
ללקֹות  הראּויים  ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּכל
נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת על ׁשּנחלק ּו מרּבֹותינּו יׁש ּתנחּומא, רּבי ּומדרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבברד.

לקּו: ׁשּלא ֶֶָָֹלהם

(âì)åétk Nøôiå øéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬

:äöøà̈«§¨
i"yx£Cz ‡Ï∑:לֹו ודֹומה לארץ, הּגיעּו לא ּבאויר, ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, ט)לא האלה (דניאל עלינּו וּתּת" …ƒ«ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבחלק חּברֹו סרּוק ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, כב)והּׁשבּועה" מּתכת,(יחזקאל יציקת לׁשֹון ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
"וּיּצק" ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני לז)ורֹואה "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי לארץ"(שמות נּת "לא זה: אף לאּתכא, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ארצה  הּצק לא –. ְַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz `x`e t"y zgiyn ,jli`e 52 'r e"g y:ewl)

לעני  הּתֹורה, ּפנימּיּות ׁשל לענין ּגם קׁשּורים אּלּו, רׁש"י ּפירּוׁשי  החסידּות.ׁשני ּתֹורת על־ּפי מּואר ׁשהּוא ּכפי - הּתׁשּובה ן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
יׂשראל  ּבני את  ׁשחרר ולא ּבקּדֹוׁש־ּברּו־ הּוא מרד אׁשר חטאֹו, עקב ּפרעה אל הּגיעה האחרֹות, הּמּכֹות ּככל "ּברד", ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּכת
תֹוסיפּו ולא אתכם "ואׁשלחה וגם העבר, על וחרטה וידּוי - הרׁשעים" ועּמי ואני "חטאתי... אמר הּוא ּכאׁשר א ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמּמצרים.

ארצה". נּת לא ּומטר והּברד הּקֹולֹות "וּיחּדלּו - הענׁש את ּבתׁשּובה זֹו חזרתֹו ּבּטלה לעתיד, קּבלה - ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹלעמֹוד"
ּכיון  לחלּוטין? הּברד, את הענׁש, את לבּטל ּבכֹוחּה ׁשהיה עצּומה, ּכה היתה ּתׁשּובתֹו האם הּׁשאלה: מתעֹוררת ּכאן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹא
מחקה  ּבתׁשּובה החזרה אם לכן, מיּסר, עצמֹו ׁשהרע ,"רעת ּתיּסר" ּכּנאמר עצמֹו, החטא ׁשל ּתֹוצאה הּוא עֹונׁש ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּכל
הּׁשני  ּכפירּוׁשֹו להסּביר יׁש זֹו, ּדעה ּולפי - החטא ׁשל ּתֹוצאה ׁשהּוא הּברד, עֹונׁש את ּבּטלה היא הרי לחלּוטין, החטא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת

התּבּטלה. הּמטר ׁשל ׁשּמציאּותֹו הּוצק", "לא - רׁש"י ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשל
הּיּסּורים  את לא ּגם - ּומּמילא לחלּוטין, החטא את ּולׁשרׁש למחֹוק ּפרעה ׁשל ּתׁשּובתֹו ּבכח היה ׁשּלא לֹומר, ׁשאפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאֹו
את  - ּבמעׂשה הּברד ענׁש את להסיר ּכדי ּבכ היה ּדי ּבתׁשּובה, חזר זאת ּבכל הּוא ׁשּבמעׂשה ּכיון אּלא, מּמּנּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּנֹובעים
- הּגיע" "לא - רׁש"י ׁשל הראׁשֹון הּפירּוׁש לפי הּדברים את להסּביר יׁש זֹו, ּדעה לפי מּמׁש. ּבפעל החטא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹּתֹוצאת

ּבמציאּותֹו. נׁשאר הּוא א אליהם, יּגיע לא ׁשהענׁש ּכ לידי הביאה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּתׁשּובה
לאו? אם הענׁש), (ואת החטא את לחלּוטין לבּטל ּפרעה ּתׁשּובת ׁשל ּבכחּה אם הּספק, ּתלּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹּבּמה

והּוא  ּוקדּוׁשה. טֹוב היא יהּודי ׁשל מהּותֹו החטא, ּבׁשעת אף לחלּוטין. החטא את מֹוחקת  ׁשּתׁשּובתם ּברּור יהּודים, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלגּבי
ּתׁשּובה, ּבעׂשֹותֹו מּיד ולכן, ּבאמת. העצמי מרצֹונֹו להפ לפעֹול הרע" יצרֹו ׁש"ּתקפֹו מּפני רק חס־וׁשלֹום עברה ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעֹובר

האמּתית  למציאּותֹו ׁשב הּוא הרע, לּיצר יֹותר לׁשמֹוע ׁשּלא "ּתׁשּובה".ּובהחלטתֹו הּמּלה ּכמׁשמעּות , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
- מּתחלתֹו" עֹונֹו "נעקר מאהבה ּבתׁשּובה ּדוקא ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאמנם,

לפני  היא ה"סּבה" ׁשהרי לׁשינּוי, הּגֹורם לפני יׁשּתּנה ׁשּדבר יּתכן ׁשּלא למרֹות העבר, על ּגם מׁשּפיעה זֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ(ּותׁשּובה
ּכי: ִַָָהּתֹוצאה,

ּכאחד. - ועתיד הוה עבר ואז זה, קׁשר מח ּדׁש הּתׁשּובה ּומעׂשה ּכאחד, ויהיה הוה היה הוי', לׁשם קׁשּורים יהּודים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹא)
הּנגלה: ְְִֶֶֶַּובדר

מּצב  מגּלה רק היא ּכאׁשר א חדׁש. ּדבר יצירת לגּבי ּדוקא אמּור העבר, על להׁשּפיע יכֹולה אינּה ׁשּפעּולה זה, ּכלל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָב)
הּוא  ׁשּיהּודי וכיון העבר. ׁשל הּמּצב את מבהירה רק היא ּכי העבר, על להׁשּפיע יכֹולה מאּוחרת ׁשּפעּולה מּובן, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָקֹודם,
ּבאמצעּותּה ּכי למפרע, החטא את לבּטל מאהבה ּתׁשּובה יכֹולה ּבהעלם, הּטֹוב היה החטא ּבזמן ורק וקדֹוׁש, טֹוב ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּתמיד

הּיהּודי. אצל כן לפני ׁשּיׁש והּקדּוׁשה הּטֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמתּגּלים
ׁש"לעֹולם  ההלכה קֹובעת ולכן נּדח", מּמּנּו יּדח לא "ּכי ּכּנאמר ּתׁשּובה, לעׂשֹות סֹופֹו ׁשּבוּדאי יהּודי, ּכל לגּבי ידּוע ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹג)
החטא, ּבׁשעת אף ולכן ּבוּדאי". לׁשמּה, ּבא לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּומצֹות ּבתֹורה ׁשּיהיה) מי (יהיה אדם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹיעסוק
ׁשּלֹו הרע את לבּטל ּכדי ּבפעל זאת ליׂשם ׁשּצרי אּלא וכּדֹומה, ּדמי", ּכחתּו לחּתֹו העֹומד "ּכל ׁשל הּדין עליו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹחל

ְַֹּבפעל).
ּבגמרא, ּכּנאמר ׁשּבחטא, מהרע מּׁשהּו נׁשאר עדין ואיל מּכאן ואפילּו ,"ואיל "מּכאן רק מֹועילה מּיראה" "ּתׁשּובה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָואילּו

ּכׁשגגֹות. הּזדֹונֹות נעׂשים - מּיראה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָׁשּבתׁשּובה
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זהּו הרי ּתׁשּובה, על־ידי ׁשּמתּבּטל - "זדֹונֹות" - הרע ׁשל זה חלק ּולגּבי ,"ואיל ׁש"מּכאן הּזמן לגּבי לפחֹות זאת, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבכל
לכן  ׁשּתקפֹו", הּוא "יצרֹו רק ּובעברה מהּותֹו, ּבעצם לרע קׁשּור אינֹו ׁשּיהּודי ּכיון מּמציאּותֹו. ּבטל זה ׁשרע מּוחלט, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּביטּול

מּמציאּותֹו. הרע מתּבּטל ולכן מהּותֹו, מתּגּלת יצרֹו" ׁש"ּתׁשׁש ׁשעל־ידי ,לכ הּתׁשּובה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּגֹורמת
ולכן  ׁשּתקפֹו", הּוא ׁש"יצרֹו מּׁשּום רק עברה עבר ׁשאדם מּפני היא החטא את לבּטל יכֹולה ׁשהּתׁשּובה לכ ׁשהּסּבה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּכיון
הּתׁשּובה  ׁשל ּבכחּה להם, נֹוסף ּדבר אינֹו הרע ׁשאצלם נח, ּבני  ׁשּלגּבי מּובן, - ּבֹו ּׁש"נדּבק" מה רק להסיר הּתׁשּובה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹצריכה

עצמֹו. הענׁש מציאּות ואת ׁשּבחטא, הרע את לחלּוטין לבּטל לא א ּבמעׂשה, הענׁש את למנֹוע ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹרק
ּבחרּת", "ּובנּו ׁשל הענין התחּדׁש לא עדין ּכאׁשר מּתן־ּתֹורה, ׁשּלפני ּבּתקּופה ואילּו מּתן־ּתֹורה. לאחר נח ּבני לגּבי זאת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹא

הרע. מציאּות את לחלּוטין לבּטל היתה יכֹולה - נח ּבני ׁשל הּתׁשּובה ׁשּגם לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹיׁש
רׁש"י: ׁשל הּפירּוׁשים ׁשני ּבין ההבּדל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַוזהּו

ולכן  הרע, מציאּות את לבּטל נח ּבני ׁשל ּתׁשּובתם ׁשל ּבכחּה היה לא מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם יֹוצא, הראׁשֹון הּפירּוׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלפי
ּבמציאּותֹו. נׁשאר הּוא א לארץ, הּגיע לא הּמטר - הּגיע" "לא הּוא ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹההסּבר

ולכן  הרע, מציאּות את לבּטל נח ּבני ׁשל ּתׁשּובתם ׁשל ּבכחּה היה אכן מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם יֹוצא, הּׁשני הּפירּוׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּולפי
התּבּטלה. הּמטר ׁשל ׁשּמציאּותֹו הּוצק", "לא הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹההסּבר

"לא  הּמּלים על הּפירּוׁשים ׁשּׁשני  מּופלאים": "ענינים מכיל רׁש"י ּפירּוׁש ּכיצד רֹואים אחרים, רּבים ּבמקֹומֹות ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוכאן,
ּבמה  ׁשֹונים הסּברים ׁשני הם - מּלּולית מׁשמעּות לגּבי רק ּביניהם נבּדלים ראׁשֹון ׁשּבמּבט - "ׁשּבֹונּת האפן לגּבי ּותם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

."נּת "לא הּמּלה את ּגם ּובפרּוׁשֹו ּב"ּדּבּור־הּמתחיל" רׁש"י מצּטט ולכן ירד, לא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהּמטר
עד  מֹורידין"), ולא ּבּקדׁש מעלין "ּגמירי, (ּכגֹון "ּגמירי" הּבּטּוי מֹופיע ׁשּבהן להלכֹות קׁשּורים אּלּו ּפירּוׁשים :מּכ ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹויֹותר

מּתן־ּתֹורה. לפני נח ּבני ׁשל הּתׁשּובה אפן לגּבי מׁשמעּותי ענין מתּברר ּבאמצעּותם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאׁשר

(ãì)úìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
å àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå:åéãáò ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

(äì)ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

סימן. יעיא"ל סימן. גיבעו"ל פסוקים, וארא קכ"א פרשת חסלת

c¯·e‡לד  ‡¯ËÓ ÚÓ˙‡ È¯‡ ‰Ú¯t ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈ƒ¿¿«ƒ¿»«¿»
‡e‰ daÏÏ d¯wÈÂ ÈËÁÓÏ ÛÒB‡Â ‡iÏ˜Â¿»«»¿≈¿∆¡≈¿«¿≈¿ƒ≈

:È‰Bc·ÚÂ¿«¿ƒ

Èaלה  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:‰LÓc ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

Ù Ù Ù

åëø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àøàå úùøôì äøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ז טבת.

כאלו  מפרטים  מצטרפים  וחייו  האדם  שהרי  כותב,  אודותם  בהפרטים  אני  שמעונין  ומובן 

ואפילו הענינים הכי עיקרים, וכמו שנצטוינו על ענין האחדות כפשוטו, כך על האדם להשתדל שיהיו 

כל עניניו מאוחדים ועד ליחוד גמור ובסגנון חז"ל ]אשר כללו כללים גדולים בפתגם קצר, איזוהי פרשה 

קטנה שכל גופי תורה תלוים בה[ בכל דרכיך דעהו )ברכות ס"ג א( ועיין הביאור בזה בהלכות דיעות 

להמורה הגדול הוא הרמב"ם פס"ד הלכה בשו"ע או"ח סי' רל"א.

כמובן ביחוד נעם לי לקרות במכתבו ע"ד רצונו הטוב גם חזק לעלות במסילה העולה בית א-ל 

לימוד תורתנו הק' והנהגה מתאימה לזה, והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

במענה לשאלותיו מבוארות הן בפסקי הדינים אשר בשלחן ערוך.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



נב

יום ראשון - כ"ב טבת
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום רביעי - כ"ה טבת
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שני - כ"ג טבת
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום חמישי - כ"ו טבת
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שלישי - כ"ד טבת
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שישי - כ"ז טבת
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

שבת קודש - כ"ח טבת
פרק כ

מפרק קלה עד סוף פרק קלט

לשבוע פרשת וארא  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 



נג zah b"kÎa"k ipyÎoey`x mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ב ראשון יום
פרק יב יום ראשון ֿ שני כ "ב ֿ כ "ג טבת  ,fi 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenàø÷ð åðéà ë"ôòàå...,34 'nr cr.'åë äìôú ïåéòå

טבת  כ"ג שני יום
,34 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenìéòåî äæìù ÷ø...,34 'nr cråéçà íò óñåéî.

,ììk "÷écö" àø÷ð Bðéà ïë-ét-ìò-óàå`xwp `ed `l` - §©©¦¥¥¦§¨©¦§¨
,"ipepia"ìò úéäìàä Lôð øBàì øLà äfä ïBøúiL éðtî¦§¥¤¦§©¤£¤§¤¤¨¡Ÿ¦©

àlà Bðéà ¯ àìénî äçãpä ätìwä ìL úeìëñå CLçä©Ÿ¤§¦§¤©§¦¨©¦§¤¦¥¨¥¤¨
ìLa,ìéòì íéøkæpä äéLeáì äLxeaic ,daygna ;xnelk - ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥

xzei dwfg ,cala dyrne
ytpdn ziwl`d ytpd

,zindaddúeäîa àìå§Ÿ§¨¨
dúeîöòåytpd ly - §©§¨
,ziwl`ddúeäî ìò©¨¨

ätìwä ìL dúeîöòå- §©§¨¤©§¦¨
,zindad ytpdeék¦

ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦
ììçaL ätìwänL¤¥©§¦¨¤§¨¨

éìàîOämvr - ©§¨¦
ytpd ly dze`ivn

,zindadììk äçãð àìŸ¦§¨§¨
øçà éðBðéáa BîB÷nî¦§§¥¦©©

ïéàL ,älôzä,f` - ©§¦¨¤¥
'ä úáäà Là étLø¦§¥¥©£©
ììça Baì úelbúäa§¦§©¦¤¨¨

,éðîéäxacdy enk - ©§¨¦
xen`k ,ezltz zrya
elv` 'd zad`y ,lirl
`ed ,zelbzda `id f`

,dad`d z` eala yibxnBëBz íà-ékiniptd wlgd - ¦¦
,ealay,"úøzñî äáäà" óeöø`ed oi` ielba eli`e - ¨©£¨§ª¤¤

,dad`d z` yibxnLôpaL úéòáhä äáäà àéäL¤¦©£¨©¦§¦¤©¤¤
.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,úéäìàäicedi lkay ,g"i wxta - ¨¡Ÿ¦§¤¦§¨¥§©¨
.d"awl zxzeqn dad` dpyiéæàå,ezlitz ixg` - ©£©

,eala zelbzda dpi` dad`dykìéñkä úeìëñ úBéäì ìBëé̈¦§¦§©§¦
òøä,zindad ytpd ly -,éìàîOä ììça Baì úelbúäa ¨©§¦§©¦¤¨¨©§¨¦

øzäa ïéa ,äfä íìBò úeiîLb éðéðò ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨¦§§¥©§¦¨©¤¥§¤¥
myl mzeyrl oi`y `l` ,mzeyrl xzeny mixaca mb -
,miny myl m`Îik de`z
mdl de`zn `ed eli`e

,mday beprzd llbaïéa¥
,íBìLå-ñç øeqàamb - §¦©§¨

on mixeq` mdy mixaca
,dxezdàì elàk§¦Ÿ

àlà .ììk ìltúä¦§©¥§¨¤¨
Bðéà øeqà øáãaL¤¦§©¦¥
úBNòì Bzòãa äìBò¤§©§©£
Lnî ìòôa øeqàä̈¦§Ÿ©©¨

,íBìLå-ñçoi` jkl - ©§¨
.llk zekiiy "ipepia"l
äøáò éøeäøä àlà¤¨¦§¥£¥¨

äøáòî íéLwäitk - ©¨¦¥£¥¨
,mcewd wxta xaqedy
úBìòì ìòôì íéìBëé§¦¦§Ÿ©£
äøBzî Bìaìáìe Bçîì§Ÿ§©§§¦¨
øîàîëe ,äãBáòå©£¨§©£©

ì"æø8ïéà úBøáò 'â" : ©©£¥¥
ìëa ïäî ìBvð íãà̈¨¦¥¤§¨

,íBéc`n dyw ,oky -
:mde ,mdilr xearln lvpidlälôz ïeiòå äøáò øeäøä¦§£¥¨§¦§¦¨

."'eëxzeia dywy mixacdn md "dxiar ixedxd"y ixd -
x`eza miynzyn dkxalÎmpexkf epinkgyke ,mdn lvpidl
levip epi` "ipepia"dy ixd ."ipepia"d lr fnex df ,mzq "mc`"

,dxiar ixedxdn

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷øea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
,dlitzd ixg` mb
ezaygn zewnrzdn
zrya 'd zlecba

,dlitzd'ä úàøéå§¦§©
úøzñîä Búáäàå§©£¨©§ª¤¤

¯ ,éðîéä ììça,ealay ¤¨¨©§¨¦
,el zexfer odøabúäì§¦§©¥

ìå¯ äfä òøä ìò èìL §¦§Ÿ©¨©©¤
,zindad ytpd ly

¯ øéòa äìLîîe äèéìL Bì úBéäì àlL ,äåàz äeàúnä©¦§©¤©£¨¤Ÿ¦§§¦¨¤§¨¨¨¦
dhily rxl didz `ly

,seba dlynneàéöBäì§¦
ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©

¯.ynn lretaLaìúäì§¦§©¥
elôàå .óebä éøáàa§¥§¥©©£¦
øäøäì ,Bcáì çna©Ÿ©§©§©§¥
äèéìL Bì ïéà ,òøa§©¥§¦¨
-ñç øäøäì äìLîîe¤§¨¨§©§¥©
,BçîaL BðBöøa íBìLå§¨¦§¤§Ÿ
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éðôî ììë ÷éãö àø÷ð åðéà ë"ôòàå
úåìëñå êùåçä ìò úéäìàä ùôð øåàì øùà äæä ïåøúéù
'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
ìù äúåîöòå äúåäî ìò äúåîöòå äúåäîá àìå ì"ðä
úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî éë äôéì÷ä
åîå÷îî ììë äçãð àì éìàîùä ììçáù äôéì÷äîù
'ä úáäà ùà éôùø ïéàù äìôúä øçà éðåðéáá
äáäà óåöø åëåú íà éë éðîéä ììçá åáì úåìâúäá
úéäìàä ùôðáù úéòáèä äáäà àéäù úøúåñî
òøä ìéñëä úåìëñ úåéäì ìåëé éæàå ïî÷ì ù"îë
éðééðò ìëì äåàú úåàúäì éìàîùä ììçá åáì 'åìâúäá
àì åìàë å"ç øåñéàá ïéá øúéäá ïéá æ"äåò úåéîùâ
åúòãá äìåò åðéà øåñéà øáãáù àìà ììë ììôúä
äøéáò éøåäøä àìà å"ç ùîî ìòåôá øåñéàä úåùòì
åìáìáìå åçåîì úåìòì ìåòôì íéìåëé äøéáòî íéù÷ä
ïäî ìåöéð íãà ïéà úåøéáò 'â ì"æøàîëå äãåáòå äøåúî

'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá

ìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä
åúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù åì úåéäì àìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî
å"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì åãáì
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ב.8. קסד, בתרא בבא



zahנד c"k iyily mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ד שלישי יום
פרק יג  ,gi 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå .âé ÷øô,gi 'nr cr.ì"ðë êùåçä ïî

¯dvex `edy iptn df oi` ,mirx mixedxd ea milery dn
ibeprz ixg` oiicr ddep ealy iptn m`Îik ,mda aeygl

y ,dl` dee`zÎzeaygn egena `linn zeltep ,mlerd`l
,epevxaäìBòä òøä äæ øeäøä íBìLå-ñç ïBöøa ìa÷iL¤§©¥§¨©§¨¦§¤¨©¨¤

çnì áläî åéìàî¥¥¨¥©¥©Ÿ©
ìéòì økæpk9¯ ,,ixd ©¦§¨§¥

oi` ,cala gend lr mby
ytpd ly "rx"l dhily

,zindadãiî àlà¤¨¦¨
ì Búiìòa¯ ,íL ©£¦¨§¨

,egena xedxdd dleryn
¯ ,íéãé ézLa eäçBc¥¦§¥¨©¦
xedxdd z` dgec `ed
el ozep epi`e egek `elna

,egena llk mewnçéqîe©¦©
àeäL økæpL ãiî Bzòc©§¦¨¤¦§¨¤
Bìa÷î Bðéàå ,òø øeäøä¦§©§¥§©§
Ba øäøäì elôà ïBöøa§¨£¦§©§¥

¯ ,ïBöøaepi`y wx `l §¨
zevxl ezrca dler

rval,ef drx daygn
xdxdl oevxd mb `l`
jiiy epi` - jka

,"ipepia"a-ñç BúBNòì úòcä ìò BúBìòäì ïkL-ìëå§¨¤¥§©£©©©©©£©
¯ ,Ba øaãì elôà Bà ,íBìLåjiiy `ly i`cea jkl §¨£¦§©¥

,"ipepia"d¯ øäøäîä ék,dxiar ixedxdòLø àø÷ð ïBöøa ¦©§©§¥§¨¦§¨¨¨
¯ ,äòL dúBàa,eli`eúçà äòL elôà òLø Bðéà éðBðéaäå §¨¨¨§©¥¦¥¨¨£¦¨¨©©

¯ .íìBòìaeygl dvxiy jiiy `ly xnel gxkdd ony ,ixd §¨
ealay rxl ozep `ed oi`y ,xaec o`k cr .dxiar ixedxda
oia" ly beqd on mdy mixacl qgia `edy iehia dfi`l ribdl

,d"awdl mc` oia ,"mewnl mc`¯ ïëå,xacd jkïéaL íéøáãa §¥¦§¨¦¤¥
¯ ,Bøáçì íãàicedil qgia ,ealay drx dcny ozep `ed oi` ¨¨©£¥

`ly i`cee ,xeaica e` ,daygna iygen iehia icil `eaz ,ipy
`l` ,dyrnaäàðNå àðéè Bæéà çnì áläî Bì äìBòL ãiî¦¨¤¤¥©¥©Ÿ©¥¦¨§¦§¨
¯ ,íBìLå-ñç,zleflàãéô÷ Bà ñòk Bà äàð÷ Bæéà Bà ©§¨¥¦§¨©©§¥¨

¯ .BðBöøáe Bçîa ììk ïìa÷î Bðéà ¯ ïäéîBãådvxiy §¥¤¥§©§¨§¨§Ÿ¦§
,oda xdxdlBaìaL çeøa ìLBîe èélL çnä ,äaøcàå§©§©¨©Ÿ©©¦¥¨©¤§¦

¯ ,Lnî Côää úBNòì:ealay ybxd yxecy dnnâäðúäì ©£©¥¤©¨§¦§©¥
¯ ,ãñç úcîa Bøáç íòqrkd e` d`pyd ybxl cebipa z`fe ¦£¥§¦©¤¤

qgiizi - zlefd itlk eala yiy - "dxeab"d zcnn raepd -
,cqgd zcna eil`¯ Bì úòãeî äøúé äaçåel ze`xdl §¦¨§¥¨©©

cr ,zcgein dad`ìañì¦§Ÿ
,ïBøçàä äö÷ ãò epnî¦¤©¨¤¨©£
¯ ,íBìLå-ñç ñòëì àìå§Ÿ¦§Ÿ©§¨
,epnn laeq `edy in lr

ì àlL íâåBì ílL §©¤Ÿ§©¥
¯ ,íBìLå-ñç Bìòôkmb §¨¢©§¨

`ly z`f zeyrl `l
,qrk jeznäaøcà àlà¤¨©§©¨

¯ íéáiçì ìîâì,ecbpk ¦§Ÿ§©¨¦
áeúkL Bîk ,úBáBè§¤¨

øäfa10óñBiî ãîìì , ©Ÿ©¦§Ÿ¦¥
¯ :åéçà íòmewnay ¦¤¨

- el enxby mixeqid
,ixd .zeaeha mdl mliy
mc` oia"y mixaca mby
"ipepia"d oi` ,"exiagl
`eal ealay rxl ozep
,daygna iehia icil
`ly i`ceae xeaica

.dyrna
ytpl yi ,lretle dyrnl xeywd lkay ,oaen df wxtn
`ed oi` lretl - sebd lr d`lnd dhilyd "ipepia"a ziwl`d
zeevn miiwn `l` ,xeq`y dna ayeg epi`e xacn epi` ,dyer
zegeka ,xnelk ,ely "mvr"a eli`e .dxeza xdxdne xacne
cnrn zindad ytpd ly rxl yi ,ytpd ly zecnde lkyd
,epcnly dnl xywa .eala zee`z zelrdl ezlkiae ,wfg ic
i`ck - zelrzdl icedi lkl oevx zr `id dlitzd zryy
zg`a xn` yhiee`aeiln r"p v"iixden iaxdy dn siqedl
envr z` yibxn `ed - dxez cnel icediy drya - :eizegiyn
dnkg cnel cinlzy myk .eax iptl cinlzk ,d"awd itlk
dryae ;dxez `idy dnkg d"awdn cnel `ed jk ,eaxn
iptl oak ,d"awd itlk envr z` yibxn `ed - lltzn icediy

.eia`

.âé ÷øtokzi m` mb ,"ipepia"l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
- eala de`z xxerzzy

gekk ziwl`d ytpd zynyn

ynenz `l de`zdy ,mlea

.daygna e` xeaica ,dyrna

- cala ziwl`d ytpd iciÎlr "ipepia"a mihlyp ,dl` miyeal dyly

dxez ixac xacle aeygl

.zeevn miiwle

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

òøä äæ øåäøä å"ç ïåöøá ìá÷éù åçåîáù åðåöøá
íùì åúééìòá ãéî àìà ì"ðë çåîì áìäî åéìàî äìåòä
àåäù øëæðù ãéî åúòã çéñîå íéãé éúùá åäçåã
ïåöøá åá øäøäì 'éôà ïåöøá åìá÷î åðéàå òø øåäøä
øáãì 'éôà åà å"ç åúåùòì úòãä ìò åúåìòäì ù"ëå
éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá
íéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø åðéà
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè
çåîä äáøãàå åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù
åì úòãåî äøúé äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäì
àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì
íéáééçì ìåîâì äáøãà àìà å"ç åìòôë åì íìùì

:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè

äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé
[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
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בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ב.1.ח"א סא, ברכות



נה zah c"k iyily mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,[òøä øöéå áBè øöé ,Leøt] "ïèôBLaehdÎxvid §¨¥¥¤§¥¤¨©
mzrc mirinyne ,mihteyk mdipy miynyn rxdÎxvide

:jkl di`x d`ian `xnbde ."ipepia"aáéúëc2ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ
¯ ,"BLôð éèôBMî òéLBäì ïBéáà ïéîéì,miax oeyl "ihtey" ¦¦¤§§¦©¦§¥©§

Îxvid ,mc`a mihtey ipy
Îlr .rxdÎxvide aehd
"mipepia"l qgia ,miptÎlk
l"f epinkg miynzyn

dfe df" iehiaa"ohtey-
äæå äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨¤
¯ ,íBìLå-ñç "íéìLBî§¦©§¨
yexitk yxtp m` ,oky
in `ed "ipepia"y ,heytd
zeevn zivgn ea yiy
ixd ,zexiar zivgne
aehdÎxvid mb ,mdipyy

,rxdÎxvid mbemilyen
ly etebaf`e - "ipepia"d

l"f epinkg lr did
iehiaa ynzydl
xearl ick ik ,"milyen"
rxdÎxvid lr ,dxiar

helylleynle.seba
xnel xyt` i` ,"ipepia"d ly ezedn lr xaqedy dn itl ,mxa

:oldl xaqeiy itk - "milyen"äèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨
¯ ,"äpè÷ øéò"a òøä øöiì äìLîîedhilyd lry ,sebd ¤§¨¨©¥¤¨©¨¦§©¨

,rxdÎxvil aehÎxvid oia wa`nd ldpzn eilräòL éôì elôà£¦§¦¨¨
¯ äl÷xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykp ,`edy onf dfi`ae ©¨

,daygna e`¯ .äòL dúBàa òLø àø÷ðo`k xaecn ixde ¦§¨¨¨§¨¨¨
,"ryx"a `le "ipepia"a-Cøc-ìò ÷ø Bðéà òøä øöiä àlà¤¨©¥¤¨©¥©©¤¤

¯ ,ètLna Bzòc øîBàä ïiãå èôBL Bîk ìLîel yiy `le ¨¨§¥§©¨¨¥©§©¦§¨
,sebd lr dhily÷ñt äéäé àlL úBéäì ìBëé ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦§¤Ÿ¦§¤§©

¯ ,äNòîì Ck äëìä,df htey ly ezrckãBò LiL éðtî £¨¨¨§©£¤¦§¥¤¥
éøöå ,åéìò ÷ìBçä ïiãå èôBLäëìäå ,íäéðéa òéøëäì C ¥§©¨©¥¨¨§¨¦§©§¦©¥¥¤©£¨¨

¯ Ck .òéøënä éøáãkÎxvid oia ldpznd wa`na xac eze` §¦§¥©©§¦©©

:"ipepia"a rxdÎxvid oial aehdììça Bzòc øîBà òøä øöiä©¥¤¨©¥©§¤¨¨
¯ ,álaL éìàîOän jka ,ala de`z xxern `edz`haz ©§¨¦¤©¥

,bdpzdl sebd lr cvik "ezrc" zrnydçnì äìBò áläîe¥©¥¤©Ÿ©
¯ ,Ba øäøäì,oky .`linn jxca d`a genl aldn ef dilr §©§¥

,ala de`z zxxerznyk
mixedxd `linn mieedzn

,gena¯ ãiîeziilr mr ¦¨
,gena mixedxdd÷ìBç¥

éðMä èôBMä åéìò̈¨©¥©¥¦
úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
ììça èMtúnä ,çnaL¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨
íB÷î álaL éðîéä©§¨¦¤©¥§
¯ ,áBè øöiä ïkLî¦§©©¥¤
,alay ipnid "llg"a
,aehdÎxvid dlbzn
ytpd ly zecnd
aehdÎxvid .ziwl`d
,rxdÎxvid mr wa`p
mewn zzl `ly
,de`zd ly dyeninl
aehdÎxvid ly "ezrc"
zegekd lky ,`id
,sebd ly mixai`de

.cala dyecw ly mipipra lvpidl mikixvéøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥
¯ ,áBè øöiäì BøæBòä àeä-Ceøa-LBãwä àeä ,òéøënä©©§¦©©¨¨¨§§©¥¤

,rxdÎxvid lr xabzdl egeka didiyì"æø øîàîk3: §©£©©©
¯ BøæBò àeä-Ceøa-LBãwä àìîìà",aehdÎxvilìBëé ïéà ¦§¨¥©¨¨§¥¨

¯ ."Bì.mei icn mc`a xabznd rxdÎxvil¯ ,øæòäåd"awdy §¨¥¤
:`ed ,aehdÎxvil xferLôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää àéä¦©¤¨¨¤¥¦©¤¤

øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe ïBøúé dì úBéäì ,úéäìàä̈¡Ÿ¦¦§¨¦§§¦¨©¦§©§¦§¥¤
¯ .ìéòì økæpk ,CLçä ïî øBàä ïBøúék ,òøä,a"i wxta ¨©§¦§¨¦©Ÿ¤©¦§¨§¥

beqp jyegde ,jyegd on daxd dgec xe`d on zvwy myky
jyegdne "zelkq"dn daxd dgcp jk ,mlrpe xe`dn `linn
ytpdn xi`nd dyecwd xe`n hrn znerl ,rxdÎxvid ly

aehdÎxvil d"awd ly ezxfr z`hazn jka - ziwl`d4.

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

íéøîà éèå÷éì
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì

.ì"ðë êùåçä ïî øåàä
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לא.2. קט, ב.3.תהלים ל, הלב",4.קדושין על שליט שה"מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
בתאוה ומושל שולט אדמו"ר שכלו כ"ק מתרץ כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש  ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון על טעם "זה בהערה: ש ·ÁÂÓשליט"א הימני שבחלל ב) ;·Ï·,(במוח יתבונן שלא (אם השמאלי חלל על
שנסתלקו דאף שהתפלל, לאחר דקאי בפי"ב היצה"ר „‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏמשא"כ דעת  אמירת  אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -

לשמה". תמידי ההגיון מפני (ע"ב) לקמן ועד"ז במוח,



zahנו d"k iriax mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת יום  כ"ה רביעי
,gi 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenòøäù øçàî êà...,38 'nr cr[ïìåë ãâðë úåéçä

zligza dywd xy` z` ,owfd epax uxzn ,mi`ad eixaca
dn lr ,oey`xd wxtdmlerd lk elit`e" zxne` `xnbdy

dpynd ixd - "ryxk jipira did ,dz` wicv jl mixne` elek
m` :mbe" ?"jnvr ipta ryx idz l`e" :zxne` zea` zkqna

rxi ryxk eipira didi
lkei `le avr didie eaal
aehae dgnya 'd cearl
owfd epax xiaqn - ?"aal
ewiic l"f epinkg :oldl
,"ryxk" exn`e mpeyla
,"ryx" envr aeygiy `l
aeygiy ,"ryxk" `l`
mixacay inl envr
dnec `ed miniieqn
`id dpeekde ,ryxl
mb ,oky ."ipepia"l
eytpay "rx"d "ipepia"a
okzie ,etwza oiicr
,ala de`z ea xexyzy

."ryx" lv` dfy enkCà©
ììçaL òøäL øçàî¥©©¤¨©¤§¨¨
àeä éðBðéaa éìàîOä©§¨¦©¥¦
,BzãìBúk Bt÷úa§¨§§©§
ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨
àìå ,äfä íìBò éâeðòz©£¥¨©¤§Ÿ
éaâì èeòîa ìhaúð¦§©¥§¦§©¥

¯ ,áBhäytpd ly ©
xacdy enk ,ziwl`d

,"wicv"a¯ Bì ïéàL ÷ø ,ììk BîB÷nî äçãð àìå,"rx"l §Ÿ¦§¤¦§§¨©¤¥
¯ ,óebä éøáàa èMtúäì äìLîîe äèéìL"rx"l oi` §¦¨¤§¨¨§¦§©¥§¥§¥©

aeygl e` xacl ,zeyrl ,sebd ixa` lr drtyde dhily
.mirx mixac:xirn iaxd- rxd zehytzd zripna - dfa mb"

epi` zehytzdd xcrd ik ,etweza rxde ,ezclezn dpzyp `l
:"m`Îik ,mc`ay aehd iptnãîBòä àeä-Ceøa-LBãwä éðtî¦§¥©¨¨¨¥

¯ úéäìàä Lôpì øéàîe øæBòå ïBéáà ïéîéìcenrl lkezy ¦¦¤§§¥¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦
ixa` lr dhily zindad ytpl oi` ,okle ,zindad ytpd cbp
etwza `ed - zindad ytpd ly envr "rx"d la` .sebd

.ezclezk¯ àø÷ð ïëì,"ipepia"d¯ ,"òLøk",ryx enk ¨¥¦§¨§¨¨
÷écö Eì íéøîBà Blk íìBòä ìk elôà" :ì"æø øîàîk§©£©©©£¦¨¨¨ª§¦§©¦

éðéòa äéä ,äzà¯ ,Lnî òLø àìå ,"òLøk Edpynd ,oky5 ©¨¡¥§¥¤§¨¨§Ÿ¨¨©¨
etna zxne` ixd,xen`k ,mbe ,"jnvr ipta ryx idz l`e" :yx

,dgnya z"iyd z` cearl lkei `l ,eipira ryx didi m`a
íìBòäì ïéîàäì àìå ,éðBðéáì Bîöò ÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦©§§¥¦§Ÿ§©£¦§¨¨
úâéøãî BfL ,áBhä éaâì ìhaúð BaL òøäL íéøîBàL¤§¦¤¨©¤¦§©¥§©¥©¤©§¥©

¯ ,÷écö,"aeh"l jtde envr "rx"d lhazp cala "wicv"a ©¦
- `idy efi` dxiar xaer epi`y - eiyrn xe`ly ,`ed eli`e

"rx" xak oi` ea mby "mler"d ayegmxebdel l` - zexiarl
,lha `l oiicr eay rxd ik ,ef dric lawlåéðéòa äéäé àlà¤¨¦§¤§¥¨

Búeîöòå Búeäî elàk§¦¨§©§
Bt÷úa àeä òøä ìL¤¨©§¨§
ììça Búøeáâáe¦§¨¤¨¨
àìå ,BzãìBúk éìàîOä©§¨¦§©§§Ÿ
¯ epnî Cìäå óìç̈©§¨©¦¤

,"rx"däaøcàå ,äîeàî§¨§©§©¨
CLîäa øúBé ÷fçúð¦§©¥¥§¤§¥
¯ Ba LnzLpL ,ïîfä©§©¤¦§©¥
"llg"ny "rx"a

,il`nydäìéëàa äaøä©§¥©£¦¨
éðéðò øàLe äiúLe§¦¨§¨¦§§¥
¯ .äfä íìBò¨©¤
zcnznd zeynzydd
ipiprl zindad ytpa
z` zwfgn ,dfdÎmlerd
`ed xy`n xzei dgek
ep`y itk ,ezclezn raha
eraha df xac mi`ven
wfgzn `edy ,yeg lk ly
iciÎlr ccgzne
,epcnl .ea zeynzydd
yxtn owfd epaxy ,ixd
did" :`xnbd xn`n z`
dpeekd - "ryxk jipira
dpeilr dbixcna ecnrny in s`e ."ipepia"l envr z` wifgiy
z` wifgi m` ik ,"ipepia"l envr z` wifgdl el uegpe aeh -
wiqti - "aeh"l lha xak ely "rx"dy aeygie "wicv"l envr
"wicv" `ed oi` oiicr m`ae ,zindad ytpd mr ezngln z`

."ipepia"n dhnly dbxcl ezbixcnn letil lelr `ed
e` xgqna mb wqery ,wqr lra "ipepia" zece` epcnl dzr cr
oldl .dceard lre dxezd lr meid lk ayei epi`e dk`lna
wqra elek cinz oezpy ,"lde` ayei" - "ipepia" zece` cnlp

:dxezdäìéìå íîBé da äbäéå Böôç 'ä úøBúaL éî óàå§©¦¤§©¤§§¤§¤¨¨¨©§¨
ìàlà ,BîB÷nî òøä äçãpL ììk äçëBä Bæ ïéà ¯ dîL ¦§¨¥¨¨§¨¤¦§¤¨©¦§¤¨

¯ Búeîöòå BúeänL úBéäì ìBëé,rxd lyBt÷úa àeä ¨¦§¤¨§©§§¨§
¯ ,éìàîOä ììça BîB÷îa Búøeáâáe,alay,åéLeálL ÷ø ¦§¨¦§¤¨¨©§¨¦©¤§¨

ïðéà ,úéîäaä Lôð ìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤¤¤©§¥¦¥¨
¯ ,óebä éøáà øàLe íéãiäå ätäå çna íéLaìúî,aeygl ¦§©§¦©Ÿ©§©¤§©¨©¦§¨¥§¥©

,xeq`y dn z` zeyrle xacläèéìL ïúpL 'ä éðtî¦§¥¤¨©§¦¨
úìLBî çnaL úéäìàä Lôð ïëìå .álä ìò çnì äìLîîe¤§¨¨©Ÿ©©©¥§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
ììçáù òøäù øçàî êà
äåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä éðåðéáá éìàîùä
àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð
ïåéáà ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäì
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå
äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôà
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá
åáù òøäù íéøîåàù íìåòäì ïéîàäì àìå éðåðéáì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð
åúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî åìàë
äîåàî åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçá
äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå
úøåúáù éî óàå æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä
åúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà åîå÷îî òøä äçãðù
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä
ùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä
ìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî óåâä éøáà
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יג.5. ב, אבות



נז zah d"k iriax mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äákøîe Leáì eéäiL ,ílk óebä éøáà ,"äpè÷ øéò"ä¦§©¨¥§¥©ª¨¤¦§§¤§¨¨
ììL¯ äéLeáì äLiyeal zyelya miyeal eidi sebd ixa`y ¦§Ÿ¨§¤¨

"akex"d iabl "dakxn"k mdl milha eidie ziwl`d ytpd
,dilr¯ ,íäa eLaìúiL,sebd ixa`aøeac äáLçî íäL ¤¦§©§¨¤¤¥©£¨¨¦

úBöî â"éøz ìL äNòîe©£¤¤©§©¦§
¯ .äøBzälkay ,ixd ©¨

xeaicle daygnl xeywd
- zeevn ziiyrle ,dxeza
- ziwl`d ytpd zhley
lr - d"awd ly ezxfra
lr zepeilrd dciae ,sebd

.zindad ytpdìáà£¨
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
dì ïéà ¯ úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¥¨
ìò äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
,éðBðéaa úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦©¥¦
úáäàL äòLa íà-ék¦¦§¨¨¤©£©
Baì úelbúäa àeä 'ä§¦§©¦

¯ ,íéðnæî íézòa,cala §¦¦§ª¨¦
älôzä úòLa Bîk§¦§©©§¦¨

¯ .da àöBiëåitk ,f`y §©¥¨
oezp ,mcewd wxta xkfpy
Îadl zad`a "ipepia"d
xac ,d"awdl zadly
ly "rx"d lr ritynd
didiy ,zindad ytpd

.ziwl`d ytpd ly "aeh"l lha¯ ,íòtä úàæ íb óàåmb §©©Ÿ©©©
,zindad ytpd lr zxabzn ziwl`d ytpdyk ,aewpd onfa

¯ ,ãáì äìLîîe äèéìL ÷ø dðéàzhley ziwl`d ytpd ¥¨©§¦¨¤§¨¨§©
ly dzedn mvr lr drityn `id oi` la` ,zindad ytpd lr
ytpd ipta ixnbl lhazz dnvr `idy ,zindad ytpd

,ziwl`dkáéúëã6¯ "õîàé íàlî íàìe" :xn`p df weqt §¦§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
ytpd oiay wa`nd lr fnex xacd "dcear"ae ,eyre awri lr
"awri"y ,cala "un`i" df ixd - zindad ytpl ziwl`d

wfgzn:z`f mixicbn l"f epinkgy enke ,"eyr" znerl cala
"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð äæ í÷ äfLk"7¯ ,ytply ,ixd §¤¤¨¤¥§¤¤¨

yi "ipepia"a ziwl`ddhilycala ipnf ote`a z`f mbe - cala
.zindad ytpd lr -úøabúîe úönàúî úéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤

ìò¯ ,äðéa àéäL úBøeábä øB÷îa ,úéîäaä Lôðitk ©¤¤©§¥¦¦§©§¤¦¦¨
."zexeab"d xewn `id "dpia"d zxitqy ,dlawd zxeza `aeny
gek `ed ,ziwl`d ytpd zxeabl xewndy ,ytpl qgia mb jk

,d"awd ly ezlecb z` oian `ed ea ,"dpia"dúlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©
Là étLøk 'äì äfò äáäà ãéìBäìe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä¥¨§¦©£¨©¨©§¦§¥¥

¯ æàå ,BaìaL éðîéä ììçaz` z`han ziwl`d ytpdyk ¤¨¨©§¨¦¤§¦§¨
,d"awdl efk dwfge dielb dad`a dnvr-àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨

¯ .éìàîOä ììçaL àøçàil`nyd llgay "`xg` `xhq"d ¨¢¨¤§¨¨©§¨¦
,ziwl`d ytpd iciÎlr zhlype zttkp ,alay¯ ìáà,"rx"d £¨

éøîâì ìhaúð àìŸ¦§©¥§©§¥
¯ ,÷écöa àlà ,éðBðéaa©¥¦¤¨§©¦
rxd lha cala "wicv"a
lilk zindad ytpd ly
ytpd ly "aeh"l

,ziwl`dBa øîàpL8¯ : ¤¤¡©
,"wicv"aììç éaìå"9 §¦¦¨©

¯ ,"éaø÷aly enewn §¦§¦
ly eala rxdÎxvid

,wix - "wicv"d¯ àeäå§
,"wicv"dòøa ñàBî¥¨©

äàðOä úéìëúa BàðBNå§§§©§¦©¦§¨
¯ ,ñeànäåxacd jk §©¦

,"xenb wicv"aàlL Bà¤Ÿ
¯ ,äàðOä úéìëúajk §©§¦©¦§¨

epi`y wicv"a xacd
,"xenb¯ .ìéòì økæpk©¦§¨§¥

`ed xen`d lk .i wxta
eli`e ,"wicv"l qgia

,"ipepia"aéðBðéaa ìáà£¨©¥¦
¯ àeäeytp ly "rx"d

,zindadìLî-Cøc¤¤¨¨
ìBëiL ,ïLiL íãàk§¨¨¤¨¥¤¨

¯ ,BúðMî øBòéìå øæçìmc`d ly eizegek oi` ezpiy zrya ©£Ÿ§¥¦§¨
eizegeke ezpiyn xxerzdl rbx lk lelr `ed la` ,milret

,milirte mixr miyrpììça ïLék àeä éðBðéaa òøä Ck̈¨©©¥¦§¨¥©¨¨
¯ éìàîOäde`z zexxerzd lr `l mb rityn epi`e ,alay ©§¨¦

edfe - alaøòBa BalL ,älôúe òîL-úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©§¦¨¤¦¥
¯ ,'ä úáäàadidi ,zindad ytpd ly rxdy rityn dfe §©£©

,mxa .dpiya oezp eli`k¯ Ck-øçàå,dltzd ixg`¯ ìBëé §©©¨¨
,"rx"d¯ .øBòéðå øæBç úBéäì,xiaqdl owfd epax ligzn o`k ¦§¥§¥

oezp `edyk - "ipepia"a xzei dpeilr dbxc zniiwymeid lk
oezp eay "rx"d okle ,dltzd zrya enk d"awdl dad`a
dax did leki cvik epl xaqei jka - dpiya eli`k "cinz"
Îi`y epcnl oey`xd wxta ."ipepia" `edy envr lr xnel
zeevn zivgn ea yiy in `ed "ipepia"y ,zehyta xnel xyt`
envra zerhl dax leki did cvik - ok m` ik ,zexiar zivgne
lehia ly dxiard elit` ea dzid `ly drya ,"ipepia" `edy

itl mb ,mxa ?dxez,llk zexiar oi` "ipepia"ly xaqedy dn
,oiadl dyw oiicr - rxl de`z eala minrtl dlery `l`
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íéøîà éèå÷éì
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéù
úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéà
àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä

ì úåìâúäáäìôúä úòùá åîë íéðîåæî íéúòá åá
äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì
ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå
ïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá úéîäáä ùôð
éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá ùà
÷éãöá àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù
äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä
÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
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כג.6. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות 8."שיכול

כב. קט, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר -˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו
יותר נעלית מדרי' למיעוטי ˘‰ÂÎÙהוא Ì‰¯·‡„.(למעליותא - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש' ופשטות ברכות ברש"י אבל



zahנח d"k iriax mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

did ixd `edy xg`n ,"ipepia"l envr z` dax wifgd cvik
itk ,`l` ?rxl de`z llk eala oi`y ahid rcie "wicv"
dler `ly "ipepia"a ztqep dbixcn zniiwy ,oldl xaqeiy

eala.ahid xacd epl oaei - rxl de`z mrt s`äaø äéä ïëìå§¨¥¨¨©¨
,éðBðéák Bîöò ÷éæçî©£¦©§§¥¦
déîet ÷éñt àìc óà©§Ÿ¨¦¥

¯ ,àñøbîwqt `ly s` ¦¦§¨
,dxez ceniln eit
íîBé Böôç 'ä úøBúáe§©¤§¨
ä÷éLçå äöéôça ,äìéìå̈¨§¨©£¦¨©£¦¨
ä÷÷BL Lôðå ä÷eLúe§¨§¤¤¥¨
äaø äáäàa 'äì©§©£¨©¨
òîL-úàéø÷ úòLák§¦§©§¦©§©

¯ ,älôúexaqedy itke §¦¨
"ipepia"d f` xxern ,xak
cr ,z"iydl dad` ekeza
"rx"a yibxn epi`y
.ealay il`nyd llga

y - daxmeid lkea dxra
`le ,z"iydl dad`

el dzidmrt s`lk
- mlerd zee`zl zekiiy
llba ,aeygl did leki
,"ipepia"l envr z` ,jk

meyn¯ åéðéòa äîãðå§¦§¤§¥¨
,dax ly¯ ,íBiä ìk ìltúnä éðBðéákdze`a meid lk oezpy ©¥¦©¦§©¥¨©

lk elv` zelbzda `id dad`d - dltzd zrya enk dbixcn
oi`e ,dpiya oezp eli`k cinz `ed eay "rx"d `linne ,meid

,`idy efi` de`zl mrt s` jiiy `edì"æø øîàîëe10: §©£©©©
¯ :"Blk íBiä ìk íãà ìltúiL éàåìä"did leki `linn ©§©¤¦§©¥¨¨¨©ª

"ipepia"a efk dbixcn - "ipepia"l envr z` aeygl dax xak
eze`a oezp `ed meid lky ,"meid lk lltznd ipepia" z`xwpd
qgia xaqed ixd ,miptÎlkÎlr .dltzd zrya enk avn
f`y ,ezltz zrya mby ,"ipepia" ly zillkd ezbixcnl
ziwl`d ytpd zexabzd m`Îik df oi` ,z"iydl ezad` dlbzn
xxerzz dltzd ixg`y xacd okzi okle ,zindad ytpd lr
zizin`d dceard ef oi` - jky oeikne ,zindad ytpd aey
ly dbixcn `id "zn`" ,oky - "miwicv"d zbixcn iabl
,z`f zexnly ,oldl xiaqn owfd epaxe ,zepzydÎi`e zecinz
,zizin`l "mipepia" xeza "mipepia"d ly mzad` zaygp

.zicinz dcearl,íéðBðéaa äøeîàä ,Bæ äáäà úcî ,äpäå§¦¥¦©©£¨¨£¨©¥¦
¯ úeøabúä éãé-ìò älôzä úòLa,ly zipnfdLôpä ¦§©©§¦¨©§¥¦§©§©¤¤

¯ ,'eë úéäìàä,zindad ytpd lrúâøãî éaâì äpä ¨¡Ÿ¦¦¥§©¥©§¥©
¯ Bæ äáäà úðéça ïéà ¯ Bzîàì úîàa 'ä éãáBò íé÷écvä©©¦¦§¥¤¡¤©£¦¥§¦©©£¨

,"mipepia"aøçàî ,ììk "úîà úãBáò" íLa úàø÷ð¦§¥§¥£©¡¤§¨¥©©
áéúëe ,älôzä øçà úøáBòå úôìBçL11úîà úôN" : ¤¤¤§¤¤©©©§¦¨§¦§©¡¤

ì äòébøà ãòå ,ãòì ïBkz."ø÷L ïBL¯lg "zn`" x`ezd ¦¨©§©©§¦¨§¨¤

`ed xacd ly eneiwyk eli`e ,icinz meiw ea yiy xac lr wx
xg`n ,eppipra mb jk .zizin` ze`ivn df oi` - cala ipnf
ixg`e ,cala ezltz zrya ef dad`a yge yibxn "ipepia"dy
ly ezceary ixd - eala zelbzda ef dad` oi` dltzd
zcna dpi` "ipepia"d
ly zizin`d zn`d

;"miwicv"-ét-ìò-óàå§©©¦
úâøãî éaâì ,ïë¥§©¥©§¥©
úàø÷ð ¯ íéðBðéaä©¥¦¦§¥
úîàa "änz äãBáò"£¨©¨¤¡¤

¯ ,íälL Bzîàìly ©£¦¤¨¤
,"mipepia"dLéà Léà¦¦

úâøãîa Búâøãî éôk§¦©§¥¨§©§¥©
¯ ,íéðBðéaäepcnly itk ©¥¦

zepey zebxc zeniiwy
."mipepia"aàøB÷ éðéøäå©£¥¦¥

íb íúlôúaL íúáäàa§©£¨¨¤¦§¦¨¨©
ïBkz úîà úôN" ¯ ïk¥§©¡¤¦

¯ ,"ãòìly mzad` ¨©
zizin` `id "mipepia"d

zicinze`idy zexnl
zrya iehia icil d`a
,oky .cala dltzd
íLôð çëáe ìéàBä¦§Ÿ©©§¨
øøBòìe øæçì úéäìàä̈¡Ÿ¦©£Ÿ§¥

¯ ,íìBòì Bæ äáäà úðéça,ycgn¯ dúeøabúäaytpd ly §¦©©£¨§¨§¦§©§¨
,ziwl`däðëä éãé-ìò ,íBéa íBé écî älôzä úòLa¦§©©§¦¨¦¥§©§¥£¨¨

¯ .dúâøãîe dkøò éôk Lôð ìëì äéeàøä`idy ytp ,oky ¨§¨§¨¤¤§¦¤§¨©§¥¨¨
ick jk lk dlecb dpkdl dwewf dpi` ,xzei dpeilr dbixcna
,ytpa xzei dkenp dbixcn eli`e ,z"iydl dad` da xxerl
dni`zn dpkd ixg`l - mipt lk lr .xzei dax dpkdl dwewf
.z"iydl dad` ,ezlitz zrya ,ekeza xxerl cinz `ed leki
ea z`vnp `id oky ,elv` mb zicinz `id dad`dy ,ixd
cinzy ,il`ivphet ote`a e` ,dlirtÎziyrn dxeva m` ,cinz
- lirl xen`ke) ielb iehial ef dad` `iadl zlekid el yi
zegtl el didzy ,leki "ipepia" ,"elek meid lk lltzdl"

agek.(meid lk jyna ,dltz ly dbixcnde dad`d ,epeylae
:dxrda epiax w"k ly yecwdote`a gka e` lreta"lekiy

lreta d`iadlcinz,mxa ."(elek meid lk lltzdl l"pke)
"miwicv"d zbixcn iably okzi cvik :xaqd xacd oerh oiicr

dpi`"mipepia" iabl eli`e ,"zn`"l ef dcear zaygpok`
dilr - "zn`" ef m` :dxe`kl ?"zn`"l dcear dze` zaygp

jk zeidllka,"`ipz"a oldl exaqei mixacd - !zebixcnd
dzedn z` z`han `id ,dbixcn lka zniiw "zn`"d zcny
dze`l m`zda `id "zn`"d `linne ,dbixcn lk ly zinvrd
,dlrnl zenlerd ly zebixcnd lka xacd jk .dbixcn
zebixcnl oi`y xg`ne .xzeia dpezgzl cr xzeia dpeilrdn
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íéøîà éèå÷éì
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá
åæ äáäà úãî äðäå :åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù
ùôðä úåøáâúä é"ò äìôúä úòùá íéðåðéáá äøåîàä
úîàá 'ä éãáåò íé÷éãöä úâøãî éáâì äðä 'åë úéäìàä
úîà úãåáò íùá úàø÷ð åæ äáäà 'éçá ïéà åúéîàì
áéúëå äìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî ììë
ë"ôòàå ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú úîà úôù
úîàá äîú äãåáò úàø÷ð íéðåðéáä úâøãî éáâì
úâøãîá åúâøãî éôë ùéà ùéà íäìù åúéîàì
úôù ë"â íúìôúáù íúáäàá àøå÷ éðéøäå íéðåðéáä
øåæçì úéäìàä íùôð çëáå ìéàåä ãòì ïåëú úîà
úòùá äúåøáâúäá íìåòì åæ äáäà 'éçá øøåòìå
éôë ùôð ìëì äéåàøä äðëä é"ò íåéá íåé éãî äìôúä
á÷òé ìù åúãî àéä úîà úãî äðä éë 'úâøãîå äëøò
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א.10. כא, יט.11.ברכות יב, משלי



נט zah e"k iying mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ו חמישי יום
פרק יד  ,38 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úãî äðäå ãé ÷øô,38 'nr cr.úîàä øåôëì

zebixcnd iabl ,zeniiw opi` eli`ke ,jxr lk xzei zepezgzd
zepezgz zebixcn oze` zeleki ,`eti` ,cvik - zepeilrd
xaqdd j` - ?zepeilrd zebixcnl d`eeyda "zn`" `xwidl

zn`d zcewp dl yi dbixcn lk :`eddly.dly jxrd itl ,
àéä úîà úcî ,äpä ék¦¦¥¦©¡¤¦

¯ ,á÷òé ìL Búcîenk ¦¨¤©£Ÿ
aezky12zn` ozz" :

,"awrilçéøa" :àø÷pä©¦§¨¨¦©
ïî çéøánä ïBëézä©¦©©§¦©¦
¯ "äöwä ìà äöwä©¨¤¤©¨¤

:zeipgexa xnelkíeøî¥
ãò úBâøãîe úBìònä©©£©§¥©

¯ ,ïébøc ìk óBñseq cr ¨©§¦
,zebixcnd lkìëáe§¨

çéøáî äâøãîe äìòî©£¨©§¥¨©§¦©
¯ ,úéòöîàä äc÷ð CBz§ª¨¨¤§¨¦

,dbixcn dze` lyàéäL¤¦
¯ .dlL úîà úcî úðéçáe úc÷ðyi dbixcn lky dgkede §ª©§¦©¦©¡¤¤¨

zn`d zcn ,dldly:,"íéøöî éìa äìçð" àéä úîà úcîe¦©¡¤¦©£¨§¦§¨¦
úBìòî ìëå ,úBìònä íeø ãò äìòîì øeòL dì ïéàå§¥¨¦§©§¨©©©£§¨©£
äìòîlL úBâøãîe úBìòî éaâì ïéàk íä ähîlL úBâøãîe©§¥¤§©¨¥§©¦§©¥©£©§¥¤§©§¨

¯ ïäîiabl oi`k od dhnly zebixcndy ,z`f zexnle ¥¤
`idy xg`n ,zn`d zcn oda mb zniiw - dlrnly zebixcnd
zn`d zcne dbixcn lky ixd - zebixcnd lk jxc zxceg
,o`k xn`py dnl xewn oldl `ian owfd epax .dly
:dpeilrd dbixcnd iabl "oi`k" `id dpezgzd dbixcndy

¯ ,ïç-éòãBéì òeãik],dlawd zxezïéçîe Làø úðéçaL ©¨©§§¥¥¤§¦©ŸŸ¦
éìâøå íéá÷ò úðéçaî ähîì ïä úBðBzçz úBâøãî ìL¤©§¥©§¥§©¨¦§¦©£¥©¦§©§¥

ì"æø øîàîëe ,ïäî úBðBéìò úBâøãî13úBiçä éìâø" : ©§¥¤§¥¤§©£©©©©§¥©©

¯ :["ïlk ãâðk,dbixcn lka zccnp ,zn`d zcny ,ixd §¤¤ª¨
,jk m` ,oaen .zebxcd mleqa dnewne davnl m`zda
dbixcnl m`zda ,zizin` dcear `id "mipepia"d zceary

mdlyzcear z`xwp `id oi` "miwicv"d zbixcn iably s` ,
.zn`

epcnly dnl xywda
zece` ,df wxta
aehdÎxvid ly dnglnd
,"ipepia"a rxdÎxvide
xn`y dn ,siqedl ie`x
zecreezda) epiax w"k

ly oexg`zpya gqt
zeric izy :(`"kyz
xywa `iapd ixaca
a`f xbe" giynd zenil
zg` dric :"yak mr
zxaeq ('eke m"anxd)
.l`xyi ipa - licadle ,mlerd inr lr lyn wx md mixacdy
md mixacdy zxaeq ('eke o"anxd ,c"a`xd) dipy dric
dpzyi - odly rahd ik ,zeigd oia xexyi melydy ,mheytk
xiaqd iaxde ,dipyd drick zxaeq zeciqgd zxez .ixnbl
mdy dl` oia melyd f` xexyiy myk :jk mixacd z`
dl` oia cgeinae ,mc`d - d`ixad ly dzilkze dxwir
l`xyi ipa ,"mc` miiexw mz` - mz` mc`" mi`xwpy
oia l`xyi ipaa xexyiy melyd iciÎlr ixd ."mc`" mi`xwpd
z`e" f` miiewiy xg`n ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd
x`y lr mb xacd rityi - "ux`d on xiar` d`nehd gex
zeigd mby cr .melyd xexyi mda mby ,d`ixad iwlg

.dipyd mr zg` melya dpiigz

.ãé ÷øtlr lg "ipepia" x`ezdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lk ;xeqi` ly xaca ,dyrne xeaic ,daygna ,lykidl `ly xdfpd icedi

eytpay rxd .cala zeevnae dxeza md eiyrne eixeaic ,eizeaygn

j` ,dfdÎmlerd ipiprl de`z eala zelrdl wfg ic oiicr mpn` zindad

iehia icil d`a ef de`z oi`

miyeald zyelyn cg`a

- ziwl`d ytpd .mixen`d

zpzep dpi` - d"awd "zxfr"a

epax .seba hytzdl "rx"l

:`ad wxta jiynn owfd

àéä éðBðéaä úcî ,äpäå§¦¥¦©©¥¦¦
¯ ,íãà ìk úcî¦©¨¨¨

,mc` lkl zn`zen¯ ,CLîé íãà ìk äéøçàåoiicry in lk §©£¤¨¨¨¨¦§Ÿ
,dribie dcear iciÎlr ,lczydl eilr ,ef dbixcnl ribd `l

dlrnl edfy aeygi `l wxy - "ipepia"d zcnl ribdl
,eizegeknìëáe úò ìëa éðBðéa úBéäì ìBëé íãà ìkL¤¨¨¨¨¦§¥¦§¨¥§¨

¯ .äòL,"ipepia"d zbxcl ribdl cinz ezlekia yiéðBðéaä ék ¨¨¦©¥¦
¯ ,òøa ñàBî Bðéàcrdnhyne d`py yibxiy jk ick ¥¥¨©

,zeinyb zee`zl¯ eäfL¤¤
,"rx"a qe`indøác̈¨

¯ ,álì øeñnäitk ©¨©¥
oi` ,epcnl xaky
oiicr hley "ipepia"d

`linn ,alay "rx"aoi`
;rxa q`en `edìk àìå§Ÿ¨

¯ ,úBåL íézòä̈¦¦¨
`lnzn ealyk ,dltzd zrya enk ,gezt ealyk ,minrtl
d`py ly ybx ea xxerzdl leki - d"awdl dielb dad`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

çéøáîä ïåëéúä çéøá àø÷ðäíåøî äö÷ä ìà äö÷ä ïî
äâøãîå äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîä
úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äì ïéàå íéøöî éìá äìçð àéä úîà úãîå äìù úîà
úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
ïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî éáâì ïéàë íä äèîìù
úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå

äðäå ãé ÷øôíãà ìë úãî àéä éðåðéáä úãî
ìëù êåùîé íãà ìë äéøçàå
éðåðéáä éë äòù ìëáå úò ìëá éðåðéá úåéäì ìåëé íãà
íéúòä ìë àìå áìì øåñîä øáã åäæù òøá ñàåî åðéà
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zahס e"k iying mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xxerl "ipepia"d ly egeka oi`e "meh`" ald minrtle ;"rx"l
`l `ed rxa qe`indy ,oaen k"`e ."rx"l aeriz ly ybx eala

ezbixcn `idy ,"ipepia"d ly "ogan"d,zicinzd¯ àìàepipr ¤¨
:`ed "ipepia"d lyìòôa eðéäc ,"áBè äNòå òøî øeñ"¥©©£¥§©§§Ÿ©

øeac äNòîa ,Lnî©¨§©£¤¦
¯ ,äáLçîerxn xeq"d ©£¨¨

`hazn "aeh dyre
,ynn lreta "ipepia"a
`ly :zihwxt dxeva
`lye xacl `ly ,aeygl
,xeq`y dn zeyrl
,aeygl z`f znerle
deeivy dn zeyrle xacl

,d"awd¯ íäaL¤¨¤
,daygne xeaic ,dyrna
mixaca enk `ly

,all mixeqndäøéçaä©§¦¨
äðeúð úeLøäå úìëéäå§©§Ÿ¤§¨§§¨
øaãìe úBNòì íãà ìëì§¨¨¨©£§©¥
àeäM äî íb áLçìå§©£Ÿ©©¤
dëôäå Baì úåàz ãâð¤¤©£©¦§¤§¨
äòLa íb ék ,Lnî©¨¦©§¨¨
äeàúîe ãîBç áläL¤©¥¥¦§©¤
úéiîLb äåàz Bæéà¥©£¨©§¦¦

¯ øzäayiy xzen xacl §¤¥
`l` ,miny myl ezeyrl

,eze`z z` `lnl ick ea cneg `edyíBìLå-ñç øeqàa Bà§¦©§¨
¯ øabúäì ìBëé ¯,de`zd lr,éøîâì äpnî Bzòc çéqäìe ¨§¦§©¥§©¦©©§¦¤¨§©§¥

¯- ?z`f zeyrl ezlkia cvik¯ :Baìì Bøîàa`edy iciÎlr §¨§§¦
:envrl gikene xiaqnäòL elôà òLø úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§¨¨£¦¨¨

¯ ,úçàz` zeyrle izee`z ixg` `lnl dvex ippi` ,xnelk ¤¨
- ?jka dvex ip` oi` recn ."ryx" jk meyn `xwidle ,xeq`d
ãçà 'äî íBìLå-ñç ãøôðå ìcáî úBéäì äöBø épðéà ék¦¥¤¦¤¦§ª§¨§¦§¨©§¨¥¤¨

áéúëãk ,ïôà íeLa1¯ ,"'Bâå íéìécáî íëéúBðBò" :oia §Ÿ¤§¦§¦£¥¤©§¦¦§
cxtp icedid dyrp ,dxiar iciÎlry ,ixd .d"awd oial icedi
,dxkdl e`eae ,dl` mixaca ezewnrzd iciÎlre .'dn lcaene

yoi`y iptn ,"ryx" zeidl dvex `edepi`cxtp zeidl dvex
zeidl ,de`zl de`zn aldyk mb ,egeka yi - d"awdn dlilg
`diy ick ,eli`e .lreta dxiar ziiyrn rpnidle "rxn xeq"
eilr ,zeyrl jixvy dn z` zeyrl ,"aeh dyr"a xidf

:opeazdl¯ Ba ä÷áãì äöBø éðà ÷ø,d"awdaéçeø éLôð ©£¦¤§¨§¨©§¦¦
ìLa ïLaìúäa ,éúîLðå¯ ,Cøaúé åéLeáì äLitk ,xnelk §¦§¨¦§¦§©§¨¦§Ÿ¨§¨¦§¨¥

dxez ly dyrne xeaic ,daygna ,cin xne` "`ipz"dy
envra d"awd mr cg` xac mdy eznkge epevx ody ,zeevne

,"jxazi eiyeal dyly" mi`xwp md okle -äNòî :íäL¤¥©£¤
¯ ,åéúBöîe BúøBúå 'äa ,äáLçîe øeacipevx raep okidne ¦©£¨¨©§¨¦§¨

:df ixd - ?d"awd mr cge`ne weac zeidl zn`a zevxl ,df
¯ ,'äì éaìaL úøzñî äáäàîdze`a yg ip` oi`y zexnle ¥©£¨§ª¤¤¤§¦¦©

,iala zxzqene dpenh i`cea `id ,dad`úeììk áìa Bîk§§¥§¨
eàø÷pL ìàøNé2¯ ,"EîL éáäBà"dad` icedi lkl ,oky ¦§¨¥¤¦§§£¥§¤

,d"awdl eala zxzeqn
da yg `ed oi`yk mb

.dielb dxevaì÷ elôàå©£¦©
øñîì ìBëé íélwaL¤©©¦¨¦§Ÿ
¯ ,íMä úMã÷ ìò BLôð©§©§ª©©¥
xetkl eze` egixki m`a
,raep df xac .d"awda
miwxta xaqeiy itk
ezad`n ,mi`ad
,d"awdl zxzeqnd
dlbzne zxxerznd
yibxn `edy rbx eze`a
wzpl dlilg mivexy
edixd ,d"awdn eze`
`ly ick eytp xqen
dlilg cxtp zeyridl
lw" mby ,ixd .d"awdn
dze` ea dpyi "milway
l` zxzeqn dad`

,d"awdéëðà ìôBð àìå§Ÿ¥¨Ÿ¦
¯ ,éàcåa epnîeze`n ¦¤§©©

`l` ."milway lw"
recn ,d"awdl dad` ea zniiw ok` m` :dl`yd zl`ypy

- ?"milway lw" `ed¯ ,úeèL çeø Ba ñðëpL àlàenk ¤¨¤¦§©©§
mixne`y3ok m` `l` dxiar xaer mc` oi`" :l"f epinkg

,"zehy gex ea dqpkpBúeãäéa epãBò Bæ äøáòaL Bì äîãðå§¦§¤¤©£¥¨¤§©£
¯,"ezecdi"a znbete dwifn ef dxiar oi`yBúîLð ïéàå§¥¦§¨

¯ ,ìàøNé éäìàî úìcáîxiaqiy itk ,`id zn`d eli`e ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥
,dlilg cxtp `ed ,dxiara lykp icediy dryay ,c"k wxta

dyrn zryayg did "milway lw"d mb m`e ;d"awdn ,
did `l - d"awdn cxtp `ed dxiar dze`a ok`y yibxne
eze` dgicn "zehy gex" dze`y `l` .mipt meya `heg
recn .`heg `edy drya mb d"awdn cxtp `ed oi`y ,aeygl
el daizkn d"awdl ezad`y zexnl ,zeevn miiwn `ed oi`

:iptn df ixd - ?oniiwl eilry'äì Búáäà çëBL íâå§©¥©©£¨©
¯ ,Baìa úøzñîädzid eli` .zeevn miiwn `ed oi` okle ©§ª¤¤§¦

,ezlkia xy` lkk dyer did ,d`lnd ezxkda 'dl ezad`
qgia `ed xen`d lk .d"awd mr ,ozervn`a ,cg`zdl ick

:eytp oeayga jiynn icedi eze` eli`e ,"milway lw"lìáà£¨
¯ .úîàä øtëì eäBîk äèBL úBéäì äöBø épðéà éðà£¦¥¤¦¤¦§¤¨¦§Ÿ¨¡¤

dxiar iciÎlry ,ixd `id "zn`"deok`cxtp mc`d dyrp
`id "zn`"d ixde ,d"awdnzniiwy"zxzeqn dad`" icedia
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íéøîà éèå÷éì
ùîî ìòåôá åðééäã áåè äùòå òøî øåñ àìà úååù
úìåëéäå äøéçáä íäáù äáùçîå øåáã äùòîá
íâ áåùçìå øáãìå úåùòì íãà ìëì äðåúð úåùøäå
äòùá íâ éë ùîî äëôäå åáì úåàú ãâð àåäù äî
åà øúéäá úééîùâ äåàú åæéà äåàúîå ãîåç áìäù
éøîâì äðîî åúòã çéñäìå øáâúäì ìåëé å"ç øåñéàá
úçà äòù 'éôà òùø úåéäì äöåø éððéà åáìì åøîàá
íåùá ãçà 'äî å"ç ãøôðå ìãáåî úåéäì äöåø éððéà éë
äöåø éðà ÷ø 'åâå íéìéãáî íëéúåðåò áéúëãë ïôåà
äùìùá ïùáìúäá éúîùðå éçåø éùôð åá ä÷áãì
åúøåúå 'äá äáùçîå øåáã äùòî íäù 'úé åéùåáì
'åììë áìá åîë 'äì éáìáù úøúåñî äáäàî åéúåöîå
ìåëé íéì÷áù ì÷ 'éôàå êîù éáäåà åàø÷ðù ìàøùé
åðîî éëðà ìôåð àìå 'ä úùåã÷ ìò åùôð øåñîì
'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå

.úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø
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סי zah f"k iyiy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ז שישי יום
,38 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáãá ë"àùî,k 'nr cr.ù"ò 'åë íé÷éãö

,dvex ip` oi` ,jk meyne - zeevn miiwl el daizknd ,d"awdl
zexidfl qgiizn xen`d "ytpd oeayg" ."zn`"d z` xetkl

ervn`a .dyrne xeaic ,daygna lykidl `ly ,ziynnz

xeq"a mb ,rxd exvi lr xabzdl icedi lk lbeqn df "oeayg"
lczydl - "aeh dyre"a mbe ,zexiara lykidl `ly ,"rxn

."ipepia" zbixcnl ribdl ezlkia jke - zeevn miiwl

¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä øáãa ïk-ïéàM-äîzee`z ©¤¥¥§¨¨©¨©¥§©§¤§¥¨©
,miinyb zebeprze,äàðN úéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàî̈©¨©¥§¨§©§¦¦§¨

¯,"xenb wicv"a xacdy itkäàðN úéìëúa àlL elôà Bà£¦¤Ÿ§©§¦¦§¨
¯,"xenb epi`y wicv"a xacdy itkäéäiL øLôà éà äæ äpä¦¥¤¦¤§¨¤¦§¤

-ìò àlà Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¤¨©
äáäàä ó÷úå ìãb éãé§¥Ÿ¤§Ÿ¤¨©£¨
äáäà" úðéçáa ,'äì©¦§¦©©£¨
ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©
¯ ,àaä íìBò ïéòî 'ä¥¥¨©¨

" ,`adÎmlera ,okyoipdp
eifn - zenypd -
zepdp od ,"dpikyd
.zewl`n zebprzne
,d"awdl ef dad`
- zewl`n beprz dliknd
,"rx"l d`py zxvei
mibeprzle zee`zl
xacdy itk ,miipteb
.mincewd miwxta xaqed

¯ äæ ìòåef dcear lr §©¤
,"mibeprza dad`" lyì"æø eøîà4éiça äàøz EîìBò" :E ¨§©©¨§¦§¤§©¤

¯ ;"'eëÎmlerdn wlg eiiga "d`ex" ,ef dcearl ribdy in
,`ad¯ eäæ ék ,äæì äëBæ íãà ìk ïéàåefk dad` zbixcn §¥¨¨¨¤¨¤¦¤

`id ,'d zceara¯ ,øëN ìea÷ ïéòklhep mc` oi` "xky"e §¥¦¨¨
.dlrnln eze` lawn `ed ,envraáéúëãëe5äðzî úãBáò" : §¦§¦£©©¨¨

¯ ,"'Bâå íëúpäk úà ïzàxkyÎzpznk mkzpedk z` dyr` ¤¥¤§ª©§¤§
in lka) "mibeprza dad`" zbixcn zxzken ipgex oaena .mkl

" x`eza (mipdk wx `l ,dbxc dze`a `vnpydpedkjk lre ."
,dlrnln dpzn `id "dpedk"d zceary ,aezkd xne`Bîk§

¯ .øçà íB÷îa øàaúpL`idy ,"wicv" zbixcny ,ixd ¤¦§¨¥§¨©¥
dad`"n zraepd ,"rx"d ly eqe`ina ,alay dcear

cg` lky xnel xyt` i` - dlrnln dpzn `idy "mibeprza
ribdl cg` lk leki "ipepia"d zbixcnl eli`e .ef dcearl jiiy
xn`n lr `iyewd z` owfd epax uxzi jka .zinvrd ezceara
z`xa ,mler ly epeaix" (:d"awdl aei` ixac lr) `xnbd
- "miryx z`xa ,miwicv
owfd epax jk lr l`y
ryxe wicv `de" :` wxta
miraewyk - "?xn`w `l
eakxde ezxev dlrnl
cnerd mc`d ly
didi m` mipc ,cleeidl
eli`e 'eke yth e` mkg
`l ,ryx e` wicvl qgia
xacd oky ,xac my xn`p
,mc`d ly ezxigal xeqn
aei` xne` ,`eti` ,cvik

"z`xad"awdy ,"miwicv
,`l` ?miwicv `xa
xacd - xen`l m`zda
mc` lk `l ik ,xaqen
ezprh dzid efe ,dlrnln dpzn `ide "wicv" zbixcnl dkef

" aei` lyz`xaocia didiy zenyp `xa d"awdy ,"miwicv
:owfd epax xne` jke ."wicv" ly dlrp dbixcn dze`l zekfl

¯ ;"'eë íé÷écö úàøa" :áBià øîà ïëìåel`k zenyp §¨¥¨©¦¨¨¨©¦¦
d"awd `xa ok` ,"wicv" ly ef dbixcnl zekfl elkeiy
epax uxzi - "miryx z`xa"l xywa `iyewd z`) dligzkln

.(f"k wxta oldl owfdíéðewza àúéàãëå6¯ ,,"xdf ipewiz"a §¦§¦¨©¦¦
,íéãéñç :úBðéçáe úBâøãî éðéî änk ìàøNé úBîLða LiL¤¥§¦§¦§¨¥©¨¦¥©§¥§¦£¦¦

¯ ,äøBz éøàî ,íøöé ìò íéøabúnä íéøBab,"dxez ilra" ¦¦©¦§©§¦©¦§¨¨¥¨
¯ :íL ïiò ,'eë íé÷écö ,'eë íéàéáðzenypd zpigany ixd §¦¦©¦¦©¥¨

"miwicv" zbixcna ody el`k opyi onvr7.
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íéøîà éèå÷éì
ë"àùî
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú
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א.4. יז, ז.5.ברכות יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ˘ËÈÏ"‡כך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ï·‡
.ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות, יכול עיון". "צריך

יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו כאן המנויים
שבשורשם  נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים והם לצדיקים, דומים הם אין שבכך
קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים שיש כשם ה"גבורה", למדת שייכות להם יש



zahסב g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ח קודש שבת יום
,k 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..ïáåé äæáå,40 'nr cr.÷éãö éäú

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBLoeyl ltk xaqei jka ¨¤¨¤¤§©§¨
z` oiriayn ,`xnbd xn`na .` wxta xkfedy ,dreayd

:mc`dék ,deîz äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå ,÷écö éäz"§¦©¦§©§¦¨¨§¦§¨¨©¦
¯ ,"÷écö éäz" BúBà íéòéaLnL øçàî`ly xacd i`ce ¥©©¤©§¦¦§¦©¦

jk m`e ,ryx didiänì̈¨
ãBò BòéaLäì íéëéøö§¦¦§©§¦
àlà ?òLø äéäé àlL¤Ÿ¦§¤¨¨¤¨
íãà ìk ïéàL íeMî¦¤¥¨¨¨
ïéàå ,÷écö úBéäì äëBæ¤¦§©¦§¥
äøéçaä ètLî íãàì̈¨¨¦§©©§¦¨
ìò âpòúäì ,Ck ìk äæä¤¨¨§¦§©¥©
òøä äéäiLå ,úîàa 'ä¤¡¤§¤¦§¤¨©
¯ ,úîàa Lnî ñeàî̈©¨¤¡¤
dpyi cg` lkl `ly ,ixd
d`lnd dxigad
"wicv" zeidl zexyt`de

-úéðL íéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦¥¦
-ìk-ìò "òLø éäz ìà"©§¦¨¨©¨

¯ ,íéðtmiptÎlkÎlr ¨¦
,xnelk .ryx didi `ly
zbixcnl dkfz `lyk mb
l` zegtl la` ,"wicv"
- m`Îik ,"ryx" didz

."ipepia"¯ äæaL`ly ¤¨¤
,"ryx" didiètLî¦§©

äðeúð úeLøäå äøéçaä©§¦¨§¨§§¨
çeøa ìLîì íãà ìëì§¨¨¨¦§Ÿ§©
Laëìå BaìaL Búåàz©£¨¤§¦§¦§Ÿ
òLø äéäé àlL ,Bøöé¦§¤Ÿ¦§¤¨¨

¯ "òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,åéîé ìk úçà äòL elôà`ly £¦¨¨©©¨¨¨¥¦§¦©¥©
,dyrzÎ`lÎzeevn lr xearl¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïéa¥¦§¦©©£¥

,dyrÎzeevn miiwl¯ ,"äøBz àlà áBè ïéà"åepinkg xn`nk §¥¤¨¨
l"f8mc`d lry o`k xne` `edyke ,"dxez `l` aeh oi`" :

dyre"a xidf zeidl"aeh,dxez mb llek df -ãeîìz eðéäc§©§©§
¯ .ïlk ãâðkL äøBzdyrÎzevn lr xearln s` xidf didiy ¨¤§¤¤ª¨

lra ezeida ,oky .dxez lehia oeerk ,jkn xnyidl dywy ,efk
,d`ln dxigaxyt`jk myl .dxez lehian mb xnyidl el

ipy eze` miriaynel oi` m`a mb ,oky ."ryx" didi `ly ,z
zegtl el yi la` ",wicv" zbixcnl ribdl zexyt`de zekfd
envr ea ielz df xace ."ryx" zeidl `ly zexyt`d
eze` lkei `l mrt s`y ,xacd okziy zexnl ,mxa .ezxigaae
mby ,oldl owfd epax xne` - "wicv" zbixcnl ribdl icedi
zen`zend zecear oze`a weqrle un`zdl jixv dfk icedi
zee`za qe`nl lbxzdl lczydl :enk - "wicv" zbixcnl

eala xxerl lczydl - z`f znerle ,miinyb mibeprzae
zlecba dwenr zeppeazd iciÎlr ,d"awdl beprz ly dad`
mb gilvi ile` zniieqn dcnae) miiwl lczydl jke - z"iyd
miriayny dreayd z` (lreta dyrnl xacd z` `iadl
jke ."wicv idz" eze`

:owfd epax xne`-óà ,Cà©©
¯ ïë-ét-ìò,zexnl ©¦¥

mc` lk `l ,xen`d itky
"rxa q`en" zeidl leki
- "mibeprza dad`" lrae
ly ezbixcn `idy
ixd o`k eli`e ,"wicv"d

,"ipepia"a xaecnéøöC ¨¦
ïk íb íézò Bì òa÷ì¦§Ÿ©¦¦©¥

ìBLôða úBöò úéL ¨¦¥§©§
¯ ,òøa ñàBî úBéäì¦§¥§©
qe`in ly ybx xxerl
zee`zl aerize

,miinyb mibeprzleïBâk§
ì"æ eðéîëç úöòa9¯ : ©£©£¨¥©

zee`za qe`nl cvik
xiaqiy iciÎlr ,miyp

:envrlúîç äMà"¦¨¥¤
,"'eë äàBö äàìî§¥¨¨

¯ àðåb éàäëe.dnecke §©©§¨
,dlik`d zee`za qe`nle

:ezeppeazd iciÎlrïëå§¥
íénòèî éðéî ìk̈¦¥©§©¦
:Ck íéNòð íépãòîe©£©¦©£¦¨
äàBø íëçä ,äfä íìBò éâeðòz ìk ïëå ;'eë àìî úîç¥¤¨¥§¥¨©£¥¨©¤¤¨¨¤

¯ .ätLàå änø úBéäìå á÷øì ïôBqL ,ïäî ãìBpäiciÎlr ©¨¥¤¤¨¦§Ÿ§¦§¦¨§©§¨
mibeprze zee`z `epyl lbxzi ,dl` mixaca ezeppeazd

,miinyb¯ ,Côääå,lbxzdl lczydl eilrçîNìå âpòúäì §©¥¤§¦§©¥§¦§Ÿ©
a óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä éãé-ìò ,'äaéôk àeä-Ceø ©©§¥¦§§¦§ª©¥¨§¦

¯ .Bzìëé,zewl`a beprz ea zxveid d"awd ly ezelcb biydl §¨§
¯ Bzîàì úîàa Bæ äâøãîì òébé àlL BLôða òãBiL óà©¤¥©§©§¤Ÿ©¦©§©§¥¨¤¡¤©£¦

,zewl`a bprzdle "rx"d z` `epyl¯ úBðBéîãa íà-ék¦¦§¦§
ok` `edy el dnciyzn`azewl`n bprzne "rx"d z` `pey

.'d zceara xnyidle xdfidl c`n ixd yi "zepeinc"ne -
äòeáMä úà íi÷ì ,BlL úà äNòé àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©£¤¤¤§©¥¤©§¨

¯ .åéðéòa áBhä äNòé 'äå ,"÷écö éäz" íéòéaLnLzzl m` ¤©§¦¦§¦©¦©©£¤©§¥¨
.`l e` ,"wicv"d zbixcn z` dpzna el¯ ,ãBòåsqep xac §

,"wicv" ly eizeceara lbxziy iciÎlr eil` ribdl leki `edy
:zewl`a bprzdle "rx"a qe`nl¯ øác ìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé

øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù
äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà

íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ
'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå

òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî
äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù

äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì
åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå

ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá
ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà

øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå
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א.8. ה, ברכות ג. ו, א.9.אבות קנב, שבת



סג zah g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äéäé ¯ òøä úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL òáè äNòðå ,ïBèìL¦§§©£¨¤©¥¦§¤©§¦§¨¥¤¨©¦§¤
¯ ,úîàa úö÷ ñàîðz` `epyl ligzi ok` onfd jynay ¦§¨§¨¤¡¤

."rx"d¯ ìébøiLëe,envr z`éãé-ìò 'äa Bùôð çnNì §¤©§¦§©¥©©§©©§¥
àúeøòúà àzúìc àúeøòúàa éøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä¦§§¦§ª©£¥§¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨

¯ ,àìéòìciciÎlr ¦§¥¨
,dhnl mc`d zexxerzd
zexxerzd zxvep

,dlrnlnéàä élëå§ª¥©
¯ éìeàå,z`f lk ixg` §©

,íBønî çeø åéìò äøòé©£¤¨¨©¦¨
çeø úðéçáì äkæéå§¦§¤¦§¦©©
÷écö äæéà LøMî¦Ÿ¤¥¤©¦

¯ ,Ba øaòúzLote`a ¤¦§©¥
"xeair" ly10`aeny itk .

epyiy myky ,"dlaw"a
y oiprdjk ,xg` xaca e` seba zlblebn dnypy ,"leblb" l

"zxarzn" "wicv" ly eznypy ,"xeair" ly oiprd epyi
z` cearl lkei "ipepia"dy ick z`fe ,"ipepia" ly eznypa

- edfe ."wicv" ly ezbixcn itl z"iydäçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨
áéúëãk ,úézîà11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :ybcen mb jka £¦¦§¦§¦¦§©¦¦©

wicv"k xzkend "wicv" ly eznyp cgi zeybtpy dryay
- "oezgz wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp mr "oeilr

egny" f` rvaznmiwicv,"'da - miax oeyl -Ba íi÷úúå§¦§©¥
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnL äòeáMä úîàa,cala ef `l ¤¡¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlr dreayd z` miiwiyzelczyd`l` ,"wicv" zeidl
zn`a ribdle ,ynn lret icil xacd z` ok` `iai `edy
."wicv" znyp ly "xeair"l zecez z`fe ,"wicv" zbixcnl
ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda

egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr zexabznd "mixeab"
ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd exvi z` "yeakl"
,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxdy ,aehÎmyÎlrad

:eizegiyn zg`a d`iadz` yaekd xeab edfi`" :dpynd lr
ÎmyÎlrad xn` - "exvi
- exvi z` "xaeyd" :aeh
ezxiaya ik ,xn`p `l
meyn oi` rxdÎxvid ly
`id dxeabd .dxeab
,rxdÎxvid z` "yeakl"
ynzydl ,xnelk
ly eizelrnae eizegeka
ly mipipra ,rxdÎxvid
axe" :xn`p ixde .dyecw
- "xey gka ze`eaz
yie - wfege swez da yi "xey" z`xwpd zindad ytpd
yaekd xeab edfi`" edfe .dyecwa df wfege geka ynzydl
ly eizegek z` "yaek"y in `ed xeab - "exvi z`

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid
miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
- gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez seqal
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly ezxni` dfa xikfp
:ocrÎeznyp a"yxden iaxd ,eia` mya xqny ,yhiee`aeiln

inyb mixac ly d`eeyde qgi lk xqeg lr mrt exacaiabl mi
jyna el eidiy mc` - :a"yxden iaxd xn` ,miipgex mipipr
oi` ,zelkide zepenx` mr igiex ipefne iig ipa ,dpy miray
.dxez xtqa zg` dwiypa el yiy zekfd iabl jxr lk xacl
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íéøîà éèå÷éì
ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש"א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו יב.11."ולא צז, תהלים

zah g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äéäé ¯ òøä úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL òáè äNòðå ,ïBèìL¦§§©£¨¤©¥¦§¤©§¦§¨¥¤¨©¦§¤
¯ ,úîàa úö÷ ñàîðz` `epyl ligzi ok` onfd jynay ¦§¨§¨¤¡¤

."rx"d¯ ìébøiLëe,envr z`éãé-ìò 'äa Bùôð çnNì §¤©§¦§©¥©©§©©§¥
àúeøòúà àzúìc àúeøòúàa éøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä¦§§¦§ª©£¥§¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨

¯ ,àìéòìciciÎlr ¦§¥¨
,dhnl mc`d zexxerzd
zexxerzd zxvep

,dlrnlnéàä élëå§ª¥©
¯ éìeàå,z`f lk ixg` §©

,íBønî çeø åéìò äøòé©£¤¨¨©¦¨
çeø úðéçáì äkæéå§¦§¤¦§¦©©
÷écö äæéà LøMî¦Ÿ¤¥¤©¦

¯ ,Ba øaòúzLote`a ¤¦§©¥
"xeair" ly10`aeny itk .

epyiy myky ,"dlaw"a
y oiprdjk ,xg` xaca e` seba zlblebn dnypy ,"leblb" l

"zxarzn" "wicv" ly eznypy ,"xeair" ly oiprd epyi
z` cearl lkei "ipepia"dy ick z`fe ,"ipepia" ly eznypa

- edfe ."wicv" ly ezbixcn itl z"iydäçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨
áéúëãk ,úézîà11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :ybcen mb jka £¦¦§¦§¦¦§©¦¦©

wicv"k xzkend "wicv" ly eznyp cgi zeybtpy dryay
- "oezgz wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp mr "oeilr

egny" f` rvaznmiwicv,"'da - miax oeyl -Ba íi÷úúå§¦§©¥
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnL äòeáMä úîàa,cala ef `l ¤¡¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlr dreayd z` miiwiyzelczyd`l` ,"wicv" zeidl
zn`a ribdle ,ynn lret icil xacd z` ok` `iai `edy
."wicv" znyp ly "xeair"l zecez z`fe ,"wicv" zbixcnl
ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda

egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr zexabznd "mixeab"
ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd exvi z` "yeakl"
,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxdy ,aehÎmyÎlrad

:eizegiyn zg`a d`iadz` yaekd xeab edfi`" :dpynd lr
ÎmyÎlrad xn` - "exvi
- exvi z` "xaeyd" :aeh
ezxiaya ik ,xn`p `l
meyn oi` rxdÎxvid ly
`id dxeabd .dxeab
,rxdÎxvid z` "yeakl"
ynzydl ,xnelk
ly eizelrnae eizegeka
ly mipipra ,rxdÎxvid
axe" :xn`p ixde .dyecw
- "xey gka ze`eaz
yie - wfege swez da yi "xey" z`xwpd zindad ytpd
yaekd xeab edfi`" edfe .dyecwa df wfege geka ynzydl
ly eizegek z` "yaek"y in `ed xeab - "exvi z`

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid
miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
- gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez seqal
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly ezxni` dfa xikfp
:ocrÎeznyp a"yxden iaxd ,eia` mya xqny ,yhiee`aeiln

inyb mixac ly d`eeyde qgi lk xqeg lr mrt exacaiabl mi
jyna el eidiy mc` - :a"yxden iaxd xn` ,miipgex mipipr
oi` ,zelkide zepenx` mr igiex ipefne iig ipa ,dpy miray
.dxez xtqa zg` dwiypa el yiy zekfd iabl jxr lk xacl

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

íéøîà éèå÷éì
ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú

1

2

3

4

5

6

7

8

.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש"א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו יב.11."ולא צז, תהלים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc oihib(iyily meil)

àì ,ätzLðå øæç àì.zegilyl xyk epi` - Ÿ¨©§¦§©¨Ÿ
jk ab`énð àðz`neqa,çztúðå øæçå ànzñðå çeútmby s` lr ¨¨©¦¨©§¦§©¨§¨©§¦§©©

.sqei ax zxaqke ,xyk gztzpe xfg `l m`à÷éc ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¨
énð,sqei ax ixack epzpynn mb wiecn -éðz÷c`tiqa,ììkä äæ ©¦§¨¨¥¤©§¨
ìkgily,øLk úòãa BôBñå BúléçzLxa gilyd `diy jixvy ¨¤§¦¨§§©©¨¥

,dziiyrae zegilyd iepina zrcéðz÷ àìådpynaBúléçzL ìk §Ÿ¨¨¥¨¤§¦¨
,øLk úeøLëa BôBñådpéî òîL,lqet seqa zrc oexqig `weecy , §§©§¨¥§©¦¨

z` d`x m`y ,seqa lqet epi` ,`neq oebk ,xg` zexyk oexqg j`
.hb `iadl leki ,dnizgde daizkd

:hb zegilya iprpk car ly epic dn zxxan `xnbddépéî eòä¦¥
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היום יום . . . סד

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה 
דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש פשוט, אזוי 
איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע שעה וועגען 
דעם חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן און יתר מכפי כחו, 
זעהן פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם דרך ווָאס מען איז זיי 

מדריך.

ָכל  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ ֲהָנַחת  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ַהִהְתַוֲעדּויֹות:  ַאַחת  ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַהְכָרַזת 
ְך  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ ִאיׁש  אֹו  ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ּגָ הּוא  ִאם  ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ַעל  אֹוַרְייָתא  ּדְ ִמְצָוה  ִהיא  יֹום 
ֹכחֹו  ּבְ ֶ ָעה אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה ּשׁ ל יֹום ֲחִצי ׁשָ ל ְיהּוִדי ַלֲחׁשֹב ּכָ מּור ַעל ּכָ חֹוב ּגָ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר ִמּכְ

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  י  "ּכִ יּוָבן":  ל  ְמׁשָ "ְוַהּנִ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ה"  ּפֶ ם  ׂשָ "ִמי  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ַמֲעָלה", ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה".

ב ְוִלְפֹקַח  ִתיָחה[ ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּלֵ ְנעּול' ]=ָיִדית ַהּפְ ת ַהּמַ ּפַ ע. ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק 'ּכַ ׁשַ ֲאָנחֹות ְלַבד לֹא ִנּוָ ּבַ
ר יּוַכל ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות  ֲאׁשֶ ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ִאיׁש ִאיׁש ּבַ ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ

ַכְסּפֹו. ְנאּומֹו ְוֶזה ּבְ ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ַצת ַהּתֹוָרה ּוׁשְ ַתֲעמּוָלה ְלִחּזּוק ַהּתֹוָרה ַהְרּבָ ּבְ

ה'תש"גכד טבתיום ששי

חומש: שמות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: יג. ובזה . . . החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי ש"ק פ' שמות תקע"ג. ומ"כ בעיר 
האדיץ.

אאזמו"ר שאל את הצ"צ: ווָאס הָאט דער זיידע געווָאלט מיט דרכי החסידות, און 
ווָאס הָאט ער געווָאלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים 
זָאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטרָאגען א 
חיות און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זָאל וויסען פון דעם אייגענעם רע 

ווי ער איז, אויף מתקן זיין עס.

בֹוד  מֹות תקע"ג. ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ת ׁשְ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ יֶעָנא ּבְ ְכַפר ּפְ ֵקן ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ

ָבא  ַהּסָ ל  ׁשֶ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ֶמה  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ַאל  ׁשָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



סה היום יום . . . 
 – ֵהן  ַהֲחִסידּות'  ְרֵכי  'ּדַ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֲעֵנהּו  ַוּיַ ֲחִסידּות?  ּבַ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ּוֶמה  ַהֲחִסידּות',  'ַדְרֵכי  ּבְ
ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ַחּיּות,  ִהיא  'ֲחִסידּות'  ַאֲהָבה.  ּבְ ּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ַאַחת,  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ִיְהיּו  ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ ׁשֶ

נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ירּו ֶאת ָהַרע ָהִאיׁשִ ּכִ ּיַ ם ֶאת ַה"ּלֹא־טֹוב", ׁשֶ ּוְלָהִאיר ֶאת ַהּכֹל, ּגַ

ה'תש"גכה טבתשבת
ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָבט, ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשְ

ֵרׁש. ִאים ַיׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַהּבָ
חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: אך מאחר . . . כנגד כולן.

און  וגבולים,  מצרים  פון  ארויסגעהן  דער  איז  מצרים  יציאת  אאמו"ר:  משיחות 
חסידות איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט. עס איז פאראן א 
הפרש: יצי"מ איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. 
יצי"מ פון חסידות איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט ָאבער 
אין וועלט. ד. ה. זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול 
פון וועלט. ארָאּפנעהמען דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין 

איז באמת גוט, ווייל דָאס איז דָאך רצונו ית', איז דָאס דורך עבודה פון חסידות.

ֵדי  לֹות; ַוֲחִסידּות ִהיא ּכְ ָצִרים ּוִמְגּבָ "ּב[: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהְיִציָאה ִמּמֵ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ְלֵצאת ֵמַהּמֵ

ְיִציַאת  ְצַרִים;  ִמּמִ ּגְֹרׁשּו  ָלֵכן  ַוֲעִזיָבה,  ִביָרה  ׁשְ ל  ׁשֶ ְתנּוָעה  ּבִ ִהיא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ל:  ֶהְבּדֵ נֹו  ֶיׁשְ
לֹוַמר:  תֹוְך ָהעֹוָלם. ּכְ לֹות ָהעֹוָלם, ַאְך ּבְ ְצֵרי ּוִמְגּבְ רּור ְוִתּקּון – ְיִציָאה ִמּמֵ ל ֲחִסידּות ִהיא ּבֵ ִמְצַרִים ׁשֶ
בּול ְוִלְקלֹט  ַצר ְוַהּגְ ַצר ּוְגבּול ָהעֹוָלם. ְלָהִסיר ֶאת ַהּמֵ יִציָאה ִמּמֵ עֹוָלם, ֵיׁש ִלְהיֹות ּבִ ְצאּות ּבָ ִעם ַהִהּמָ
ְיֵדי  ַעל  ג[  ]ֻמּשָׂ ֶזה  ֲהֵרי  ֵרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טֹוב,  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ַעְצמֹו  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ֶאת 

ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות.

ה'תש"גכו טבתיום ראשון

חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק יד. והנה . . . 38 לכפור האמת.

ר  ֲאׁשֶ ָנה,  ּוָ ְלַהּכַ ַמְתִאים  "ְוַתְכִניַע",  ְלֵתַבת  ר"  "ּוְתַמּגֵ ין  ּבֵ ְקָצת  ַמְפִסיִקים  יִנים"  ְלׁשִ "ְוַלּמַ ת  ִבְרּכַ ּבְ
ת ֹנַגּה  ִריִכים ַהֲעָבָרה ְלַגְמֵרי, "ְוַתְכִניַע" – ְלֶנֶגד ְקִלּפַ ּצְ ר" ֵהם ֶנֶגד ג' ְקִלּפֹות ׁשֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ַעּקֵ "ּתְ

רּור. ּה ּבֵ ִריָכה ַהְכָנָעה ְוֵיׁש ּבָ ּצְ ׁשֶ

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

אונז  גיט  אויבערשטער  דער  רוחניות,  איז  גשמיות  אידישע  אמר:  הזקן  רבינו 
גשמיות, מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען 

געבען דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . סו

ֵדי  ִמּיּות, ּכְ ׁשְ רּוְך־הּוא נֹוֵתן ָלנּו ּגַ דֹוׁש־ּבָ ל ְיהּוִדים ִהיא רּוָחִנּיּות. ַהּקָ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֵקן ָאַמר: ּגַ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
רּוְך־הּוא ְולּו ִמְנַחת  דֹוׁש־ּבָ ן, ֵיׁש ָלֵתת ַלּקָ ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ׁשֶ

ַפע. ׁשֶ ָעִני, ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹות.  ַהּגָ ה  ַהְרּבֵ ֲחֵסִרים  ס –  ְדּפָ ַהּנִ ֶצֶדק"  ַמח  ְלַה"ּצֶ ֱאמּוָנה(  ֶרְך  )ּדֶ ַהֲחִקיָרה  ֵסֶפר  ּבְ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל ּכַ ָ ּשׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ רֹו ּבְ ִחּבְ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח טבת, תשכ"א

ברוקלין.

מר בנימין שי' למפרט

שלום וברכה!

ספנות  חברת  לארגן  היזמה  ע"ד  כותב  בו  ושלאחריו,  חשון  מי'  מכתבו  קבלת  מאשר  הנני 

שתפעיל אני' מאה"ק ת"ו לארה"ב שהנסיעה תהי' באופן המותר על פי השו"ע.

וגודל הזכות שבזה בודאי שלדכוותי' לא צריך אריכות ומובן שאני מעונין בזה בלב ונפש, שהרי 

זהו ענין לזכות הרבים.

ענין שלגמרי אינו  זה  ידי צוות של אינם-יהודים הרי  בנוגע הסברה שהאני' תופעל על  והנה 

מעשי מכמה טעמים, כפי שהארכתי קצת בזה במכתבי, שהעתקתו מצ"ב.

ובפרט אשר לפי סברה זו יהי' צריך לכפול את הצוות, ועוד וגם זה עיקר, אשר בפועל לא יימנע 

אשר כמה מלאכות ופעולות יהיו נעשים על ידי יהודים, וד"ל.

ולכן נחה דעתי בראותי אשר במכתבו השני מזכיר רק האפשריות שהאני' תעמוד בשבת.

כיון שכ' בקי במהלך האניות, בטח יודע שלאחרי שאני' מעגנת עוד יש לעשות כמה מלאכות 

עד כדי שביתה גמורה. ועל דרך זה ג"כ קודם שיוצאת לדרך יש לעשות כמה הכנות לחמם ולהפעיל את 

המכונות מה שדורש שעה מסויימת, מזה מובן שעמידת האני' צריכה להיות איזה זמן קודם כניסת 

השבת וכן צריך לקבוע מלכתחילה שיציאתה במוצאי שבת תהי' איזה זמן אחרי יציאת השבת.

בנוגע לגיוס עזר ממעונינים, הנה כפי שידוע לי יש חברת יהודים חרדים המנהלים מו"מ עם 

חברות ספנות לסדר נסיעות וכן משלוח מטען באופן של שמירת שבת, וכדאי שכ' יבוא בקישור עמהם 

עפ"י הכתובת בשולי המכתב. ומצדי ג"כ הודעתי להם ע"ד יזמת כ' באופן שאם יכתוב להם לא יהי' 

אצלם חידוש.

הרבים  וזכות  בהאמור  שיצליח  רצון  יהי'  שבו,  ההכרח  וגודל  הענין  ערך  לגודל  לב  בשים 

מסייעתו, והלואי שיתבררו ויתלבנו הדברים ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד שישראל שומרים שבת 

כהלכתה ומיד הם נגאלים.

בכבוד ובברכה.
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ה'תשע"ו  טבת כ"ב ראשון יום שביעית  של יין על קידוש

:„È ‰ÎÏ‰ ,ËÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìò àlà ïéLc÷î ïéà¥§©§¦¤¨©
Bà ,òø BçéøL ïéé àéöBäì ...çaænä éab ìò Cqðì éeàøä ïéiä©©¦¨¨§©¥©©¥©¦§¥©§¦©¦¤¥©

.ìMáî Bà ,älâî§ª¤§ª¨
איגר ס"ד)הגר"ע ערב סי' שאין (א"ח זה דין האם הסתפק

רק  אמור המזבח על לניסוך ראוי שאינו יין על מקדשים
'חמר  על לקדש שאפשר היום בקידוש אבל הלילה בקידוש

לניסוך)מדינה' ראוי רע (שאינו שריחו יין על גם לקדש מותר –
הלכה' ה'ביאור אך מגולה. יין אפשר (שם)או שאמנם כתב

ראוי  שאינו יין אבל מדינה', 'חמר על היום בקידוש לקדש
גריעותו מחמת מגולה)לניסוך או רע פסול (ריחו הוא הרי

הירצך?' - לפחתך נא 'הקריבהו מדין לקידוש
הירושלמי דברי את שמח' ה'אור מבאר זו (שבת ובהלכה

ה"א) ביאור.פ"ח הטעונים
ארבע  שתיית חובת [ידי לצאת "מהו מסתפק: הירושלמי
ביין  יוצאין הושעיא ר' תני שביעית? של ביין בפסח] כוסות

המפרשים ותמהו שביעית". ועוד)של ירושלים טוב העדה, ,(קרבן
של  ביין כוסות ארבע מצות יוצאים אם ספק יש בכלל מדוע

שביעית?
והביאור:

היום  קידוש עליו אומרים הכוסות מארבע ראשון כוס
א) קיד, לנסך (פסחים הראוי היין על אלא מקדשין ש"אין וכיון

יין  על לקדש אפשר האם הספק מתעורר המזבח" גבי על
שבת  "והיתה נאמר שהרי לניסוך, ראוי שאינו שביעית של
אין  ולכן לשריפה" ולא "לאכלה ודרשו לאכלה" לכם הארץ

שביעית מפירות מנחות א)מביאים פד, כי (מנחות הוא והספק .
אין  גריעותו משום לניסוך ראוי שאינו יין שרק לומר יתכן
מנסכים  ואין חסרון אין עצמו שבו יין אבל עליו, מקדשים

צדדי  דין מחמת לשריפה')בו ולא עליו.('לאכלה, מקדשים כן
אף  שביעית יין על שמקדשים היא הירושלמי מסקנת ואכן,

המזבח. גבי על לנסך ראוי שאינו

ה'תשע"ו  טבת כ"ג שני יום לבית? מבית להוציא כדי עירוב צריך האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ìkL ,ïwz Cëéôì§¦¨¦¥¤¨
úeLø da ãçàå ãçà ìk æçàéå ,ïéøBéãa ÷ìçzL ãéçiä úeLø§©¨¦¤¥¨¥§§¦§Ÿ©¨¤¨§¤¨¨§
ïBâk ,Ba äåL ïlk ãéå ïlk úeLøa íB÷î äpnî øàMéå ,Bîöòì§©§§¦¨¥¦¤¨¨¦§ª¨§©ª¨¨¨§
úeLøì Bîöòì ÷ìçL úeLøî àéöBäì øeñà äéäé ...íézaì øöç̈¥©¨¦¦§¤¨§¦¥§¤¨©§©§¦§
úeLø ìkäL ét ìò óà ,ïlk eáøòiL ãò ...Ba äåL ílk ãiL¤©ª¨¨¨©¤§¨§ª¨©©¦¤©Ÿ§

.ãéçiä©¨¦
טוב' יום מ"א)ה'תוספות פ"ז הרמב"ם (עירובין מדברי מדייק

כי  משותפת, חצר להם שיש בבתים רק היתה עירוב שתקנת
רשות  כעין היא המשותפת והחצר היחיד רשות הם הבתים
כשם  ויאמרו" העם יטעו שלא "כדי הוא והעירוב הרבים,
מותר  כך המשותפת לרשות היחיד מרשות להוציא שמותר
דרך  שלא לבית מבית להוציא אבל הרבים, לרשות להוציא

עירוב. ללא מותר משותפת חצר
הגמרא דברי היפך זה הרי ב)ולכאורה עו, שאפילו (שם

חדרים  שני בין (ואפילו חלון דרך לבית מבית לטלטל כדי
עירוב! צריך שונים) אנשים שני בבעלות

ומבאר:

הוצאה  על אלא היתה לא התקנה אכן הרמב"ם לשיטת
שאחר  אלא לרבים, המשותפת היחיד לרשות היחיד מרשות
לרשות  אחד אדם מרשות הוצאה על גם חכמים גזרו כך

אחר. אדם
להל  כתבו אברהם'וכן ה'מגן סק"א)כה שסו סי' (א"ח

הזקן החצר (שם)ואדמו"ר בדרך שלא לבית מבית ש"אפילו
שלא  להרחיק לתורה סייג שעשו עירוב, בלי לטלטל אסור
רשות  ששתיהן אע"פ זה של לרשות זה של מרשות להוציא

היחיד".
סוברים שיש כאן)ואף החזקה' יד על 'קובץ שהגזירה (ראה

שהיא  משותפת לרשות היחיד מרשות הוצאה על רק היתה
הלכה' ה'ביאור כתב כבר - הרבים רשות ס"ג כעין שעג (סי'

או) שאסרו ד"ה ועוד, ואדה"ז אברהם ' 'מגן היא שהלכה
החצר. דרך שלא יחיד של לבית יחיד של מבית אף לטלטל

הרשב"א ס"ט)ולדעת ג שער הקודש "עיקר (עבודת אדרבה,
מבית  דאפילו הוסיפו כך ואחר לבית מבית היתה הגזירה

אסור". לחצר

ה'תשע"ו  טבת כ"ד שלישי יום מבואות' 'שתוף לענין סחורה של שותפות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰äéäL éBáî éLðà©§¥¨¤¨¨
óezL ïéëéøö ïðéà ...äøBçñ ïéðòì ãçà ìëàîa óezL ïäéðéa¥¥¤¦§©£¨¤¨§¦§©§¨¥¨§¦¦¦
,àeäå .äøBçñ ìL óezL ìò ïéëîBñ àlà ,úaL ïéðòì øçà©¥§¦§©©¨¤¨§¦©¦¤§¨¨

.ãçà éìëáe ãçà ïéî Ba ïéôzL ïäL ïénä äéäiL¤¦§¤©¦¤¥ª¨¦¦¤¨¦§¦¤¨
למבוי  ומהחצרות במבוי לטלטל המבוי לאנשי ההיתר
הדיירים  השתתפות היינו מבואות', 'שיתוף ידי על הוא
ואמרו  החצרות. באחת המונח משקה או מאכל בדבר

א),במשנה עא, אנשי (עירובין בין שותפות כבר היתה שאם

'שיתוף  לעשות צריכים אינם במשקה או במאכל המבוי
לשבת. מבואות'

ורבא רב שותפים (שם)ומבארים שהם המאכל אם שרק
אם  אבל חדש 'שיתוף' לעשות צורך אין אחד בכלי מונח בו
לענין  אחר שיתוף צריכים אלו "הרי - כלים בשני מונח היה

שבת".
המשמש  המאכל את להניח שאפשר שמצינו ואף

כלים בשני א ל'שיתוף' מח, הלל),(שם בית כאשר לדעת רק זהו ?
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כלים  בשני והניחוהו לשבת, 'שיתוף' לשם המאכל את  גבו
שותפות  כשהיתה כן שאין מה הספיק, לא אחד כלי כי
כשהמאכל  רק מועיל השיתוף לשבת, ולא לסחורה קודמת

אחד רב)בכלי אמר ד"ה א. עא, שם .(רש"י
לסחורה  שיתוף על לסמוך שאפשר נקט כאן והרמב"ם
לזה  שותף מהן אחד היה "אם אבל אחד במין בשותפות רק
כי  שבת", לענין אחר שיתוף צריכין ... בשמן ולאחר ביין

כלים. כשני הם מינים שני לדעתו
הלכה' יעקב')וה'ביאור 'גאון ספר בשם לזה, ד"ה שפו סי' (או"ח

אין  ושמן כיין מינים בשני רק שלא הרמב"ם בדעת הוסיף

אך  אחד ממין שניהם כאשר גם אלא זו שותפות על לסמוך
מדרי  לשנים שותף שהיה כגון זה, עם זה מתערבים אינם
מצטרפים, אינם אחרת), בפת אחד (לכל בפת המבוא

יחד. הנבללים במשקים רק מועילה והשותפות
הטור לדעת שפו)אבל סי' היא (או"ח השותפות אם בשני גם

זה  הרי בשמן ולאחר ביין לאחד שותף שהוא היינו מינים,
כתב  וכן אחד. בכלי מונחים הם אם לשבת גם מועיל

ס"ג)הרמ"א בסחורה,(שם שכניו עם משותף היה "אפילו :
בכלי  שיהיה והוא להשתתף, צריך אין בשמן ולזה ביין לזה

בשולחנו אדה"ז גם פסק וכן ס"ג)אחד". .(שם,

ה'תשע"ו  טבת כ"ה רביעי יום תחומין  ערובי על ברכה

:„Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ìò ïéëøánL íLk§¥¤§¨§¦©
.ïéîeçz éáeøò ìò ïéëøáî Ck ,úBàBáî éôezLå úBøöç éáeøò¥¥£¥§¦¥§¨§¨§¦©¥¥§¦
עירוב  מצות על לברך שיש הגאונים מן מוסכם וכן

משנה)תחומין .(מגיד
עירובי  "בשלמא כי לברך, שאין כתב הראב"ד אך
להוציא  שלא לשבת, היכר בהן יש מבואות ושתופי חצרות
ולא  לשבת מיניה נפקא קולא הא אלא הרבים, לרשות

עירוב". מצות על 'ציוונו' יאמר ואיך ... חומרא
הרש"ש א)וכתב פב, "ורבים (עירובין סתומים שהדברים

הראב"ד: דברי את הוא פירש וכך בו", מתקשים
בהם  הותר מבואות ושתופי חצרות עירובי עשיית ידי על
ובעשיית  קודם, שהיה מהאיסור נשאר ולא לגמרי, הטלטול

חכמים גזירת שיש הדבר ניכר והשיתוף עשיית העירוב (קודם

והשיתוף) בעירוב העירוב כן שאין מה זה. על לברך יש ולכן

גמור, היתר נוצר לא העירוב עשיית לאחר אף תחומין,
ממקום  אמה מאלפיים יותר ללכת אסור עכשיו גם שהרי
עדיין  חכמים וגזירת נמשך הטלטול שאיסור וכיון העירוב,

ב  צורך אין עומדת, חכמיםxkidבמקומה נעשה לגזירת (והעירוב

האדם) על להקל כדי זו.רק עשיה על לברך אין ולכן ,
טוב' יום מ"א)וה'תוספות פ"ח לשיטת (עירובין סיוע הביא

הגמרא מלשון א)הרמב"ם פב, ערובי (שם מערבין "אין
הלשון שמשמעות מצוה", לדבר אלא oiaxrn'תחומין oi`'
מצוה לדבר שלא לערב איסור שיש אסור היא אינו אם (כי

מצוה" לדבר אלא תחומין ערובי "אין לומר: היה צריך - מועיל אינו רק אלא

בדבר?וכדומה) יש איסור איזה ולכאורה,
זה  ולפי ברכה, טעונה תחומין עירובי שהנחת מכאן אלא
בדבר, איסור יש כי מערבין...", "אין הלשון ומדויק מתאים
לבטלה. ברכתו תהיה מצוה לדבר שלא עירוב יעשה שאם

ה'תשע"ו  טבת כ"ו חמישי יום רופאים  בין במחלוקת הכרעה

:Á ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰ïéàôBøä úö÷î¦§¨¨§¦
éøö :ïéøîBàéøö Bðéà :ïéøîBà ïúö÷îe ,Cøçà ïéëìBä Z C §¦¨¦¦§¨¨§¦¥¨¦§¦©©

.áøä̈Ÿ
גם  הרוב אחר שהולכים עולה כאן הרמב"ם מדברי
חלוקים  הרופאים כאשר ולכן נפש. פיקוח של בנושאים
אומרים  שניים אם לא, או לאכול צריך החולה האם ביניהם
ואינו  הרוב כדעת מכריעים שצריך, אומר ואחד צריך שאינו

אוכל.
שבת בהלכות ה"כ)אך לחלל (פ"ב שמותר הרמב"ם פסק

מדובר  אם אף הריסות, תחת שנלכד אדם להציל כדי שבת
אף  יהודי, שהוא בלבד לאלף אחד של בהסתברות
גוי, של ולא יהודי של נפש פיקוח עבור רק שבת שמחללים
ומדוע  קטן, למיעוט אפילו חוששים נפש שבפיקוח משום
האומר  הרופא של המיעוט לדעת חוששים אין כאן כן אם

לאכול? צריך שהחולה

והביאור:
והספק  נפש, פיקוח של ברור במקרה מדובר מפולת לגבי
אין  ובזה גוי, של או יהודי של נפש פיקוח זהו האם הוא
אך  רחוקה, לסבירות אפילו וחוששים הרוב אחר הולכים
לא  או נפש בפיקוח מדובר אמנם האם היא השאלה כאן
שהחולה  צורך אין הרוב לדעת ואם הרוב אחר הולכים ובזה

כלל  נפש פיקוח כאן אין ב)יאכל יוה"כ ענייני ח"ג, חיים .(משמרת
שאין  הסוברים הרופאים כדעת היא ההכרעה כאן ועוד,
משום  אלא הרוב, שהם משום רק לא לאכול, צורך
צריך  שהחולה האומר הרופא שהרי עמם, שהצדק שמסתבר
שאינו  האומרים ואילו סיכון כל עצמו על נוטל אינו לאכול
החולה  של לשלומו אחריות עצמם על נוטלים לאכול צריך
נזק, כל לו יארע ולא לצום יוכל כי בוודאות אומרים כאשר

בכך,ובוו  ספק של צל להם היה אם זאת אומרים היו לא דאי
איתם שהצדק מסתבר קעא)ולכן ע' שבתון .(שבת
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ה'תשע"ו  טבת כ"ז שישי יום נפש? אוכל מלאכת – הבערה

:„ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéáiçL äëàìî ìk̈§¨¨¤©¨¦
Z äìéëà Cøöì àlL áBè íBéa dúBà äNò íà ,úaLa äéìò̈¤¨§©¨¦¨¨¨§¤Ÿ§Ÿ¤£¦¨
CBznL ;äøòáääå úeLøì úeLøî äàöBää ïî õeç ,ä÷Bì¤¦©¨¨¥§¦§§©©§¨¨¤¦
Cøöì àlL äøzä ,äìéëà Cøöì áBè íBéa äàöBä äøzäL¤ª§¨¨¨§§Ÿ¤£¦¨ª§¨¤Ÿ§Ÿ¤
.äìéëà Cøöì BðéàL ét-ìò-óà ,øéòáäì øzî ...Cëéôì .äìéëà£¦¨§¦¨ª¨§©§¦©©¦¤¥§Ÿ¤£¦¨
אכילה': לצורך 'שלא מלאכה מהי הגדיר משנה' ה'מגיד
וכתבו  ושתיה". באכילה נעשית שאינה מלאכה "כל

ד)הפוסקים קו"א תצה סי' אדה"ז שו"ע תקיח; סי' ריש שההיתר (מג"א
לצורך  שלא הותרה אכילה לצורך שהותרה... "מתוך של
או  האוכל בגוף הנעשות במלאכות רק נאמר אכילה"
נפש' אוכל 'מלאכות שאינן המלאכות שאר אבל המשקה.
"מכשירי  (מדין ממש נפש אוכל לצורך שהותרו למרות –
גם  להתיר כדי 'מתוך...' בהם אומרים אין נפש"), אוכל

נפש. אוכל לצורך שלא
והבערה, הוצאה של למלאכות בנוגע לעיין יש זה ולפי
'מתוך' בהם אומרים זאת ובכל האוכל, בגוף נעשות שלא
משנה': ה'מגיד ומבאר נפש; אוכל לצורך שלא גם והותרו

היא  שאף לפי ההוצאה, אלו: מלאכות לשני טעם "ונראה
מתוך. אמרינן אחרים, בדברים שהיא ואע"פ ומשקה, באוכל
תבערו  לא כתיב – ומשקין באוכלין שאינה אע"פ וההבערה,
הא  דאסיר הוא בשבת השבת, ביום מושבותיכם בכל אש

שרי". טוב ביום
אברהם' ה'מגן זה על הגמרא(שם)והקשה מדברי (פסחים ,

א) פסח ה, של ראשון טוב ביום החמץ את לשרוף שאסור ,
שהיא  להבערה ומצינו - תעשו לא מלאכה "כל שכתוב כיון
למלאכה  נחשבת שההבערה כן, אם מפורש, – מלאכה" אב

ביו"ט! גם
הזקן אדמו"ר :(שם)ומבאר

באוכל  הנעשית למלאכה נחשבת הבערה מלאכת גם
וכליון  "שריפת אינו ההבערה מלאכת גדר כי עצמו:
"או  האש הוצאת שהיא עצמה הפעולה אלא העצים",
– הוכחות) לכך (והביא המלאכה היא היא האש" שמרבה
ומבשלת  המתקנת היא שהרבה או שהוציא זו האש "וגוף

נפש". אוכל מלאכת בכלל היא "גם ולכן האוכל", את

ה'תשע"ו  טבת כ"ח קודש שבת טוב  ביום הגרלות עריכת

:Î ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ìç ïéìéèî ïéàåíéL §¥©¦¦£¨¦
ìç ïéìéèî ìáà ,úBðnä ìò,áBè íBéa íéLãwä øNa ìò íéL ©©¨£¨©¦¦£¨¦©§©©¢¨¦§

.äåönä úà áaçì éãk§¥§©¥¤©¦§¨
מצוה? לצורך טוב ביום גורל להטיל מותר האם

ב)במשנה קמח, על (שבת (גורלות) חלשין "מטילין נאמר:
המנות". על לא אבל טוב, ביום הקדשים

הדברים: בפירוש ראשונים ונחלקו
רש"י תוי"ט)לדעת ע"פ לשם (שם, גורלות להטיל מותר ,

כלל  שבדרך (למרות טוב ביום שנשחטו הקדשים חלוקת
כמקח  שנראה מפני טוב, וביום בשבת גורלות לערוך אסור
לידי  הכהנים יבואו שלא כדי הוא ההיתר וטעם וממכר),
קדשים  היינו ה'מנות', על גורלות מטילים אין אך מריבה,
זאת  לעשות היה שניתן משום טוב, יום מערב שנשחטו

מאתמול.
הרמב"ם כאן)אך מ"מ וראה שם, ההיתר (פיה"מ שטעם מפרש

הבדל  ואין הקדשים, אכילת של מצוה חיבוב משום הוא
את  מפרש והוא לא, או מאתמול זאת לעשות היה ניתן אם

מנות היינו המנות' על לא 'אבל oilegהמשנה: ly שעליהן
ל  בכל אסור מותר הקדשים על אך טוב, ביום גורל הטיל

אופן.
אברהם' ה'מגן סק"ט)ומדברי שכב סי' שההיתר (או"ח נראה

הלכה' ה'ביאור אך מצוה, צורך לכל סקכ"ד)הוא כתב (שם
שהיא  קדשים בשר אכילת לצורך רק הוא שההיתר שיתכן

אחרים. לדברים ולא מהתורה גמורה עשה מצות
בגורל  המחמירים לדעת גם כי אברהם', ה'מגן כתב עוד
על  גורל בהטלת רק הוא האיסור מאתמול, לעשותו שאפשר
לקבוע  כגון האנשים, על גורל להטיל איסור אין אך חפץ,
המקדש  בבית מצאנו שהרי לתורה, יעלה או קדיש יאמר מי
את  יזרוק ומי ישחוט מי ויום יום בכל גורל עורכים שהיו
האנשים. על שהוא זה כגון בגורל איסור שאין ומכאן הדם

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

oebkäéälrad÷eMa øáBò[aegxa-]òîLåíéøôBñ ìB÷iazek ¨¨¥©§¨©§¦
eidy oihibïéø÷îcnlzdl mi`al hbd gqep z` mi`ixwn - ©§¦

eazk mkiptl hb `aiyk ,mdl exn`e ,mlv`úà Løâî éðBìt Léà¦§¦§¨¥¤
,éðBìt íB÷nî úéðBìt,`nbecl zeny mzq xikfdeøîàålrad §¦¦¨§¦§¨©

`ldézLà íL äæå éîL äæ-ick mixteqd eazky zenyd mze` ¤§¦§¤¥¦§¦
df hb .ea yxbl dvexe izy` mye inyk md cnlzdlLøâì ìeñẗ§¨¥

Ba,.cnlzdl ick `l` oiyexib myl azkp `ly oeik

yl `ly azkpy hb wx `le`l` ,leqt ,llk oiyexib m,ïkéî øúé̈¥¦¥
m` s`áúkick lrad ly eieeiva hb xteqdBzLà úà Løâìly ¨©§¨¥¤¦§

,deevnd
Cìîðåhxgzp -jk xg`e ,dyxbl dvex epi`e lradBøéò ïa Bàöî §¦§©§¨¤¦

xir dze`n mc` lrad z` ybt -ézLà íLå EîLk éîL Bì øîàå§¨©§¦§¦§§¥¦§¦
EzLà íLkhbd ,izy` z` ea yxb`y ick hbd z` il ozeìeñt §¥¦§§¨
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המשך בגאור למס' יגטגן לגום רבגעג עמ' א
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ה'תשע"ו  טבת כ"ב ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

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

.à‡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

ב').2) עמוד י"ז דף עירובין היישוב 3)(מסכת או העיר
בתוכו. גר תעשה 4)שהוא לא על העובר כל כדין

י"חֿי"ט. פרקים סנהדרין בהלכות כמבואר שבתורה,
המינים 5) שאמרו כמו ממש ממקומו יזוז שלא הכוונה ואין

חדש  מדי "והיה כ"ג): פסוק ס"ו, פרק (ישעיה נאמר שהרי
לפני  להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו

מיימוניות). (הגהות ה'" אלפים 6)אמר הוא המיל שיעור
רבינו  כתב שכ"א) (מל"ת המצות בספר והנה אמה.
לאלפים  מחוץ להלוך "שלא זה בפסוק הזהירה שהתורה
פרשה  (בשלח מהמכילתא וראייתו אחת", אמה אפילו אמה
רבינו  כתב וכן אמה", אלפים אלו ממקומו איש יצא "אל ה)
ראשונים, הוצאת המאור, (ספר המשניות לפירוש בהקדמתו
שיטת  שזוהי מכיון זו, מדיעה רבינו חזר וכאן כ"ד), עמוד
"בו  במשנה: ב') עמוד כ"ז דף סוטה (מסכת  עקיבא רבי
רבי  את ומינו מנשיאות גמליאל רבן את (שהעבירו ביום
דרש  א'), עמוד כ"ח דף בברכות כמובא עזריה בן אלעזר
אבל  התורה)", (מן שבת תחום אמה אלפים עקיבא: רבי
מקומות  בהרבה שמצאנו כמו כדבריו, פסקו לא חז"ל
שאמרו: ב') עמוד קנ"ג דף א', עמוד ס"ט דף שבת (מסכת
ששיטת  הרי עקיבא" דרבי ואליבא דאורייתא, "תחומין
בזה. עקיבא לרבי מודים חכמים שאין היא התלמוד

יומא 7) (מסכת – מיל) עשר (=שנים פרסאות שלש שהוא
הלכה  ג' פרק עירובין (מסכת ובירושלמי ב'). עמוד ע"ה דף
לקוניא: בן יוסי רבי בי שמעון רבי בשם יונתן "רבי ד')
כרסנא  בר שמעון רבי תורה: דבר שבת תחומי על לוקין
תחום  אלא מכולם, (ברור) מחוור לך אין אחא: רבי בשם
פוסקים  הרבה ברם, ישראל". כמחנה מיל עשר שנים
פעם  אף הביא שלא הבבלי התלמוד כדעת נקטו ראשונים

מיל. עשר בשנים התורה, מן תחומין משנה 8)איסור

א'). עמוד מ"ה דף עירובין כ"ח 9)(מסכת בפרק להלן
אמה. אלפים למדוד מתחילים מהיכן שנאמר 10)מבואר

יהיה  זה בתוך והעיר כו' באמה אלפים קדמה פאת "את
ועיי"ש  ה' פסוק ל"ה פרק (במדבר הערים" מגרשי להם

ברש"י).

.á„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"
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המן, ללקוט בידו הכלי עם יצא שלא בשבת, הוצאה
הלכ  ז' בפרק א'.כמבואר ה

.âCl‰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").

.ãÈÓ21¯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

.äCl‰Ó‰30‰ÓÏLÂ ,Cl‰Ï BÏ LiL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ «¿«≈«¿«ƒ«»∆≈¿«≈¿»¿»
‰È„n‰ CB˙a B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ¯‰Ò B‡ ¯Èc CB˙a B˙cÓƒ»¿ƒ««¿»»¿«¿ƒ»
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡ -≈¿«≈∆»«ƒ»¿≈¿ƒ
˙‡ Cl‰Ó ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a B˙cÓ ‰˙ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ»¿¿«»ƒ¿«≈∆
˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙ÏkLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dlkÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»ƒ»¿ƒ¿»
d˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ún‰ ˙ˆ˜Óa B‡ ¯ÈÚ‰»ƒ¿ƒ¿»«¿»»¬»ƒ»¿»»
- BlL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a ˙ÚÏ·Ó „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒÀ¿««¿«¿«ƒ«»∆

,˙Bn‡ Úa¯‡k ˙eL¯‰ d˙B‡ Ïk BÏ ·LÁz≈»≈»»»¿¿«¿««
¯‡M‰ ˙‡ BÏ ÔÈÓÈÏLÓe31. «¿ƒƒ∆«¿»

ב').30) עמוד ס' דף עירובין לו 31)(מסכת שנשאר
שטח  כי מלוניל יהונתן רבינו לדעת בניגוד אמה, מאלפים
אמות  ארבע אפילו מפחית ואינו כלל נחשב אינו העיר

האמה. מאלפים

.åB‡ 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

.æCB˙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

.çÈÓ37ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯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

זמן 42) - השבת, בכניסת מחיצה באויר שבת שלא לפי
השביתה. אין 43)קנין דירה, לשם שלא הקיפוה שאם

אמות. ארבע אלא בתוכה מטלטלים

.èÈÓ44‰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:
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הייתי  שכבר אתם, מותרים להם: אמר לתחום)? מחוץ
חשכה". שלא עד התחום בתוך והיינו (במשקפת) מסתכל

ביבשה.45)

.é‰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

.àéÈÓ47˙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»≈

ב').47) עמוד נ"ב דף עירובין (מסכת דעת 48)משנה
לו  מותר אמות, ארבע התחום מן יצא שלא שכל הראב"ד
לחזור  רשות לו שיש ומכיון העיר, לתוך וליכנס לחזור
העיר, כבני הוא והרי כלל, יצא לא כאילו נחשב עירו, לתוך
היא". מילתא תחומין "הבלעת הפוסקים בלשון נקרא וזה

שמעון,49) כרבי פוסקים שיש הביא משנה" ב"מגיד
יכנס, – לתחום מחוץ אמות עשרה חמש יצא ש"אפילו
את  (מצמצמים) ממצים התחומין) (מודדי המשוחות שאין
הטועין  מפני סופו), לפני התחום את קובעים (אלא המדות
לסימן  מהלאה שעברו עד נזכרים ואין בטעות (היוצאים

לתחום.50)התחום)". מחוץ בדרך נמצא השבת כשנכנס
העיר.51) אפשר 52)מתחום איך תמהו: המבארים

והוא  לתחום מחוץ שיצא כיון העיר, במקצת מדתו שתכלה
רבינו  דברי את מבארים ויש אמה? העיר תחום מסוף רחוק
העיר  בתוך נגמרה כשמדתו אחר ובמקרה אחרת עיר על
שהחשיך" מי "וכן של להלכה כהמשך הדברים נאמרו ולא

שלא 53)(מער"ק). בגמרא הסובר כדעת פסק הראב"ד
בעירובין  המקיל כדברי שהלכה רבינו דעת אבל יכנס,

משנה") ("מגיד

.áéÈÓ54ÔB‚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 המשפט:56)שנטרפה חסר בנ"א

(מער"ק). אמות" ארבע אלא לו אין לדעת "חזר
וחוצה 58)התחום.57) אמות, כארבע לא העיר כל והרי

רוח. לכל אמה כאלפים לה

.âé‡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 על 61)מן הוציאוהו אם רק כי

בהלכה  כמבואר כולה את מהלך היחיד רשות לתוך כרחו
-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

.ãéÈÓ65Ûw‰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.

.åèÈÓ Ïk69BÓB˜nÓ ÊeÊÏ BÏ ÔÈ‡L70CB˙a ‡l‡ »ƒ∆≈»ƒ¿∆»¿
ÂÈ·˜Ï C¯ˆ Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡71‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - «¿««ƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈∆≈
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עג zay zekld - mipnf xtq - zah a"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜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.

.æèÈÓ Ïk75ÌÈ„Ú‰ ÔB‚k ,ÔÈcŒ˙Èa ˙eL¯a ‡ˆiL »ƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰·l‰ ˙i‡¯ ÏÚ „ÈÚ‰Ï e‡aL76ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»¿»ƒ«¿ƒ««¿»»¿«≈»∆ƒƒ

‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙‡ˆÏ BÏ ¯znL77‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈ - ∆À»»≈ƒ¿«ƒ¿»≈«¿«ƒ«»
BÏ ÚÈb‰L ÌB˜Ó B˙B‡a Áe¯ ÏÎÏ78ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿»«¿»∆ƒƒ«¿ƒƒƒ«

¯ÈÚ‰ ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰È„ÓÏ79ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ , ƒ¿ƒ»¬≈¿«¿≈»ƒ¿≈«¿«ƒ
.‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡«»¿»««¿ƒ»

ב').75) עמוד כ"ג דף השנה (ראש שהרי 76)משנה
להעיד, דין לבית הולכין אלו הרי החודש, את שראו "עדים
במועדם" אותם תקראו אשר שנאמר: שבת, היה אפילו

ב'). הלכה ג' פרק החודש קדוש "הבא 77)(הלכות כמו
הלכה  כדלהלן המפולת" ומן הנהר ומן הדליקה מן להציל

(מפני 78)י"ז. היום כל משם זזין היו לא "בראשונה
שיהיו  הזקן, גמליאל רבן התקין בשבת) לתחום חוץ שיצאו

שם). (משנה רוח" לכל אמה אלפים "שכיון 79)מהלכין
בו  קנו כאלו אליו, שהגיעו המקום הרי ברשות, שהלכו

משנה"). ("מגיד השמשות" בין שביתה

.æé‰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

.à˙Èa Ïk2‰¯Èc3‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L4‰È‰ Ì‡ , »≈ƒ»∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ»»
‰n‡ ÈLÈÏL ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa5, ≈≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»¿≈¿ƒ≈«»

ÚÏˆ ‡e‰L6˙Úa¯Ó‰ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa7- ‰fÓ ˙BÁt B‡ , ∆∆«≈»«ƒ«¿À««»ƒ∆
‰È„nÏ Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰8ÔÈ„„BnLÎe ;‰pnÓ ·LÁÂ ¬≈∆ƒ¿»≈«¿ƒ»¿∆¿»ƒ∆»¿∆¿ƒ

‰¯Èc ˙ÈaÓ ıeÁ ÔÈ„„BÓ ,Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒƒ≈ƒ»
.‰Ê∆

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).

.á‰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,
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.â˙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

.ãdnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L el‡Â25ÔÈ‡L ˙BvÁÓ ÈzL : ¿≈∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿≈¿ƒ∆≈
¯Lb‰Â ,Ô‰ÈÈa ÔÈ¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ26 ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆»ƒ≈≈∆¿«∆∆

¯·w‰Â27˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e ˙Òk‰ ˙È·e ¿«∆∆≈«¿∆∆≈¬«»ƒ«»
ÁÈM‰Â ¯Ba‰Â ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ˙B¯ˆB‡‰Â28 ¿»»∆≈»∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«

‰¯Ún‰Â29C·BM‰Â30‰ÈÙÒaL ˙È·e31el‡ Ïk - ¿«¿»»¿«»«ƒ∆ƒ¿ƒ»»≈
.dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»

דירה.25) בית שם עליהם השומר 26)שאין שם שגר אף
המכס. את הקברות.27)הגובה שומר שם אם גם

ארוכה.28) יסתתרו 29)חפירה סלע, או הר בתוך חלל
אדם. בני יונים.30)בו קבוע,31)קן שאינו כיון

אמה. לשבעים מחוץ הספינה הולכת שפעמים

.äeÈ‰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 היא 42)החומה אפילו
אחרי  הוקפה שהחומה מכיון הבתים, מן הרבה רחוקה

מיושבת. היתה שהעיר

.å¯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

.æÔÎÂ46˙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
(ציור 48) שלפנינו כבציור
מושכים 49)ג).

הקצר  הצד את ומשווים
הארוך. עירובין 50)כפי

לצפון  צפונה "נותן א: נו,
לדרום  ודרומה העולם,
אחר: בנוסח העולם";
העולם" "כריבוע

(שונצינו).

.ç‰˙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
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¯˙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

.è¯ÈÚ59ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙·LBiL60‰ÈÙÏ LÈ Ì‡ : ƒ∆∆∆«¿««««ƒ≈¿»∆»
‰wc61È„k ,ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ «»…««¿«««¿««««¿≈

ÏÁpa eLnzLÈÂ ‰ÈÏÚ e„ÓÚiL62ÏÁp‰ ‡ˆÓ - ∆««¿»∆»¿ƒ¿«¿«««ƒ¿»«««
ÏÁp‰ ˙ÙNÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe ,¯ÈÚ‰ ÏÏÎaƒ¿«»ƒ¿ƒ»«¿«ƒ«»ƒ¿««««
ÈtÓ ‰È„n‰ ÏÏÎa Blk ÏÁp‰ ‰NÚÈÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿≈»∆«««Àƒ¿««¿ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ‡ - ‰wc ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BcvÓ ‰Èea‰ ‰wc‰««»«¿»ƒƒ¿ƒ…»»»«»≈

Ô‰Èza Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ63ÏÁp‰ ‡ˆÓÂ , ¿ƒ»∆∆»ƒ∆«»≈∆¿ƒ¿»«««
Ì‰lL ÌÈtÏ‡‰ ÔÓ „cÓ64. ƒ¿»ƒ»«¿«ƒ∆»∆

א.59) סא, בימי 60)עירובין באפיק שוטפים מים מקום
הקיץ. בימי ומתייבש או 61)הגשמים, קטנה במה כעין

הכ"ד). פ"ה עירובין בהל' רבינו (כלשון בעת 62)"מצבה"
(ריטב"א). מים מלא העיר.63)שהנחל זוהי 64)מקיר

רש"י  דעת אבל הגאונים, דעת וכן זו, בהלכה רבינו שיטת
מפחד  קבועה, ישיבתה אין הנחל, שפת על היושבת שעיר
בגובה  (מחיצה דקה עשו אם לפיכך הנחל, של השטפונות
ישיבת  נחשבת השטפון, מפני הישוב על להגן אמות) ארבע
לא  ואם התחומין, את העיר מקיר לה ומודדים קבועה, העיר
אלא  אחד לכל מודדים ואין קבועה, ישיבתה אין דקה, עשו
נחשב  אופן בכל אבל י'. בהלכה הצריפין כדין ביתו, מפתח

(מגידֿמשנה). אמה אלפים בתוך הנחל

.éÔÈÙÈ¯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

.àéÔÈ‡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

.áéÌÈ¯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

.âé‰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

.ãéÚÈb‰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
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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).

.åèÚÈb‰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 ואינו 97)עשרה השיפוע, את מבליע
ההר. בתחתית למטה רחבו לפי אלא שהוא 98)מודד כיון

לו. והולך מעריכו מאד, המדה,99)זקוף בחיתוך מודדו
יז. בהלכה כמבואר

.æè„ˆÈk100ÔÈ¯c˜Ó101BÈ‡L ˙BÈ‡‚a B‡ ÌÈ¯‰a ≈«¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈»∆≈
,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL Ï·Á ÌÈL ÔÈÊÁB‡ ?ÔÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»¬ƒ¿«ƒ∆∆∆«¿««

B˙ˆ˜ ÊÁB‡ ÔBÈÏÚ‰102ÔBzÁz‰Â ,ÂÈ˙BÏb¯Ó „‚kÓ »∆¿≈¿»ƒ¿∆∆«¿¿»¿««¿
BaÏ „‚k ÈM‰ ‰ˆwa ÊÁB‡103„ÓÚÏ ÔBÈÏÚ‰ ¯ÊBÁÂ ; ≈«»∆«≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»∆¿«¬…

˙cÓ epnÓ ˜ÈÁ¯Óe „¯BÈ ÔBzÁz‰Â ,ÔBzÁz‰ ÌB˜Óaƒ¿««¿¿««¿≈«¿ƒƒ∆ƒ«
˙‡ ÔÈ„„BnL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏbÏb˙Ó ÔÎÂ ;Ï·Á‰«∆∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ∆

Blk104ÚÈÏ·‰Ï „„Bn‰ CÏiLÎe .‡Ï - ‡Èb‰ B‡ ¯‰‰ À¿∆≈≈«≈¿«¿ƒ«»»««¿…
,ÌÈ¯·BÚ‰ B˙B‡ e‡¯È ‡lL ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ≈≈«¿∆…ƒ¿»¿ƒ

Ô‡ÎÏ ‰‡a ÔÈÓeÁz ˙cÓ :e¯Ó‡ÈÂ105. ¿…¿ƒ«¿ƒ»»¿»

בזו 100) להבליעו, יכול אינו "אם א: נח, בעירובין משנה,
שמעתי  מאיר, רבי משום ינאי רבי בשם דוסתאי רבי אמר

בהרים". שמודד 101)שמקדרין המדה את מחתכים
(פירוש  אמה חמשים בשל ולא אמות ארבע של בחבל
כאילו  ההר מדת משוה "נוקבים" פירש: ורש"י המשניות),
שיתבאר. וכמו העליון, רגלי מעמד במקום נקוב הוא

החבל.102) כל 103)קצה של מדרונו מתמעט עלֿידיֿזה
(רש"י). איש קומת בחצי אמות בתוספתא 104)ארבע

היה  שלא אמורים, דברים "במה מובא: ד) פרק (עירובין
המישור, את מודד ומישור הר שם היה אם אבל מישור, שם

נשכר". ונמצא ההר, את כאן.105)ומניח עד מגיעה
לתחום. מחוץ בשבת לצאת אדם בני ויטעו

.æéÔÈ‡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

.çéÔBL‡¯‰ ‡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

.èéelÙ‡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

.à˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ Lc˜Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿«≈∆««»
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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

.áeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌBi‰ Lec˜ ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«ƒ«»«»¡…≈
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ4e· ‰ˆ¯Â ÂÈ˙BˆÓa5, ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»»

BL„˜ ˙aLÂ6ÔBˆ¯Â ‰·‰‡a7ÔB¯kÊ ,eÏÈÁ‰ ¿««»¿¿«¬»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ8‰lÁz .9L„˜ È‡¯˜ÓÏ10¯ÎÊ , ¿«¬≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆≈∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ11z¯Á· e· Èk .12zLc˜ e˙B‡Â13 ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»
EL„˜ ˙aLÂ ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ14ÔBˆ¯·e ‰·‰‡a15 ƒ»»«ƒ¿««»¿¿¿«¬»¿»

ezÏÁ‰16˙aM‰ Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .17. ƒ¿«¿»»«»¿«≈««»

ביוםֿטוב 4) כמו בנו" בחר "אשר בשבת אומרים ואין
ישראל, לבחירת קדמה ששבת משום יט), הלכה (להלן
יב): ה, (דברים שכתוב נו:) (סנהדרין במרה ניתנה שבת
היכן  אלהיך", ה' צוך כאשר לקדשו השבת יום את "שמור
חוק  לו ׂשם "ׁשם כה) טו, (שמות שכתוב כמו במרה, - צוך?
במתן  התחילה האומות מכל ישראל ובחירת ומשפט".
מכל  סגולה לי "והייתם ה): יט, (שמות ה' כשאמר תורה,

('אבודרהם'). "כי 5)העמים" ד): קמט, (תהילים שנאמר
אתכם". "ורציתי כז) מג, (יחזקאל וכתוב בעמו", ה' רוצה

להם".6) הודעת קדשך שבת "ואת יד): ט, (נחמיה שנאמר
בכפיית 7) בסיני ניתנו - המועדים ובכללם המצוות, כל

ההר", בתחתית "ויתיצבו יז): יט, (שמות שכתוב כמו ההר,
ההר  את הקב"ה עליהם "שכפה פח.): (שבת חז"ל ודרשו
ואם  מוטב, התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר כגיגית,
במרה  ניתנה שבת מצות אבל קבורתכם", תהיה שם - לאו

ברצון. כיֿאם אונס חֿיא):8)בלי כ, (שמות שנאמר
את  ה' עשה ימים ששת כי לקדשו... השבת יום את "זכור
ביום  וינח בם אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים
ויקדשהו". השבת יום את ה' ברך כן על השביעי,

יום 9) הוא "כי הנוסחא: ווניציאה, שונצינו בדפוסי
ז:). (כתובות ברש"י וכ"ה נאמרה 10)תחילה", שבת
כג). (ויקרא המועדים בפרשת (דברים 11)תחילה שנאמר

ה' ויוציאך מצרים, בארץ היית עבד כי "וזכרת טו): ה,
אלהיך  ה' צוך כן על נטויה, ובזרוע חזקה ביד משם אלקיך
"כי  שם: הרמב"ן שהסביר וכמו השבת", יום את לעשות
מחדש, קדמון, אלוה על מורה מצרים יציאת היות בעבור

המורה  השבת על ספק בלבך יעלה ואם . . . ויכול חפץ,
ביציאת  עיניך שראו מה תזכור והיכולת, והחפץ החידוש על
"צריך  אמרו: קיז: ובפסחים לראיה. לך שהוא מצרים,
טז, (דברים הכא כתיב היום, בקידוש מצרים יציאת להזכיר
התם  וכתיב מצרים, מארץ צאתך יום את תזכור למען ג):
שם  ועיין לקדשו", השבת יום את זכור ח): כ, (שמות

למען. ד"ה (דברים 12)ב'תוספות' בכם" "ויבחר שנאמר
ז). יט).13)ז, כו, (דברים קדוש" עם "ולהיותך

להלן 14) וראה קד.). (פסחים הפתיחה מעין לחתימה סמוך
כמו 15)הכ"ב. עוונות המזכיר חטאת קרבן אין שבשבת

לרצון  שהיא עולה אלא כט.) כח. (במדבר במועדים שיש
('מעשה  ובששון" "בשמחה אחר: ובנוסח ג). א, (ויקרא
שמחתכם  "וביום בהעלותך פרשת ב'ספרי' וכ"ה רוקח').
עמ' ח"ב מו"ק על שיטה [ועיין השבתות" אלו ובמועדיכם,

מט.]. לברכות הרא"ש ותוס' שנאמר:16)סב. כמו
טז). לא, (שמות עולם" ברית קיז,17)"לדורותם פסחים

"מקדש  וביוםֿטוב השבת", "מקדש אומרים בשבת ב.
ימי  מששת ועומדת קבועה שבת כי והזמנים", ישראל
אבל  דין. בבית ולקדשה לקבעה צריך ואין בראשית,
ובמסכת  החדשים. את הקובע דין, בבית תלוי יוםֿטוב
אלא  ישראל, בחתימה מזכיר אינו "בשבת (פי"ג): סופרים

לישראל" קדמה שהשבת השבת, מקדש

.â‰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

.ã¯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.),
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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

.ä¯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

.åÌÈ¯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

.æ„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

.çÔÈ‡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
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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

.è‰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

.éÈÓ59ÁÎLÂ ,˙aL ÈÏÈÏa ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï Ôek˙pL ƒ∆ƒ¿«≈¿«≈«««ƒ¿≈≈«»¿»«
,˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - Lc˜iL Ì„˜ ÂÈ„È ÏËÂ¿»«»»…∆∆¿«≈¬≈∆¿«≈«««
.‰cÚÒÏ ÂÈ„È ÏËpL ¯Á‡ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈«««ƒ««∆»«»»ƒ¿À»
„ÚÒiL Ì„˜ ˙aM‰ ÌBÈa ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»¿»≈«««ƒ¿««»…∆∆ƒ¿…

‰iL ‰cÚÒ60"‰a¯ ‡Lec˜" ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .61. ¿À»¿ƒ»¿∆«ƒ¿»ƒ»«»
Ck ¯Á‡Â ,‰˙BLÂ „·Ïa "ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó¿»≈≈¿ƒ«»∆ƒ¿«¿∆¿««»
Ì„˜ ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â .„ÚÒÈÂ ÂÈ„È ÏhÈƒ…»»¿ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿…¿…∆

Lc˜iL62ÌB˜Óa ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê Lec˜ Ì‚Â . ∆¿«≈¿«ƒ∆…ƒ¿∆∆»ƒ¿
.‰cÚÒ¿À»

(59- ידיו הנוטל רב, אמר ברונא רב "אמר א: קו, פסחים
נטילה  בין הפסק הוא שהקידוש רשב"ם ופירש יקדש"; לא

ה"ו. למעלה וראה רז"ל:60)ל"המוציא", שאמרו כמו
אלא  לי אין היין, על זוכרהו לקדשו, השבת יום את "זכור
השבת" יום את זכור תלמודֿלומר – מנין? ביום בלילה,
בכניסת  אלא התורה מן קידוש חיוב ואין קו.) (פסחים

מדרבנן. רק הוא היום קידוש אבל בלילה, כמו 61)השבת
שהיא  יום של קידוש גם כך נהור", "סגי לעיור שקוראים
אותה  כינו בלבד, הגפן פרי בורא ברכת אלא שאינה קצרה

(מגידֿמשנה). רבה" "קידושא שתיקנו 62)בשם: שכל
ביום, קידוש שתיקנו וכיון תיקנו, תורה בדבר כמו - רבנן
ולקדש  קידוש, קודם לטעום שלא בלילה, כמו בו נוהגים
שלא  וסובר רבינו, על חולק הראב"ד אבל סעודה. במקום
בלילה, קידש לא אם אלא קידוש קודם ביום לטעום אסרו

ביום  לקדש חייב שהחסיר שאז מה להשלים התורה מן
בלילה.

.àéÌ„‡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

.áéÈÓ66ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,˙aL ·¯Úa ÏÎB‡ ‰È‰L67 ƒ∆»»≈¿∆∆«»¿»«»»«
‰tÓ Ò¯Bt - ‰cÚq‰ CB˙a ‡e‰Â68ÔÁÏM‰ ÏÚ ¿¿«¿À»≈«»««À¿»

˙k¯a C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,B˙cÚÒ ¯ÓB‚Â ,Lc˜Óe¿«≈¿≈¿À»¿««»¿»≈ƒ¿«
‰È‰ .ÔBÊn‰69CB˙a ‡e‰Â ˙aM‰ ‡ˆÈÂ ,˙aLa ÏÎB‡ «»»»≈¿«»¿»»««»¿¿

B˙cÚÒ ¯ÓBb - B˙cÚÒ70ÂÈ„È ÏËBÂ ,71˙k¯a C¯·Óe , ¿À»≈¿À»¿≈»»¿»≈ƒ¿«
ÂÈÏÚ ÏÈc·Ó Ck ¯Á‡Â ,ÒBk‰ ÏÚ ÔBÊn‰72Ì‡Â .‰È‰ «»««¿««»«¿ƒ»»¿ƒ»»

‰i˙M‰ CB˙a73˜ÒBt -74¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â ,ÏÈc·Óe ¿«¿ƒ»≈«¿ƒ¿««»≈
.B˙i˙LÏƒ¿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

.âé‰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»¿««»¿«≈«
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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,

.ãéÔÈ‡79Èab ÏÚ CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ≈¿«¿ƒ∆»«««ƒ»»¿«≈««≈
elÙ‡ ,¯B‡N B‡ L·c Ba ·¯Ú˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»≈¿«¿¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ˙È·Áa Ïc¯Á‰ ˙tËk80. ¿ƒ«««¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒ»»
·¯Ún‰ ÏÎa ÔÈ¯BÓ e‡ Ck81Lc˜Ï ¯ÈznL ÈÓ LÈÂ . »»ƒ¿»««¬»¿≈ƒ∆«ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ82Èab ÏÚ CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰' ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡Â , »»¿≈…∆¡«««ƒ»»¿«≈««≈
‰l‚Ó B‡ ,Ú¯ BÁÈ¯L ÔÈÈ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'ÁaÊn‰83B‡ , «ƒ¿≈«∆»¿ƒ«ƒ∆≈«¿À∆

Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ,ÏM·Ó84. ¿À»∆≈¿«¿ƒ«∆»≈∆

א.79) צז, יא):80)בבאֿבתרא ב, (ויקרא התורה שאמרה
לה'", אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי
ה"א. פ"ה מזבח איסורי בהל' כמבואר שהוא, בכל ואוסרים

ה"י 81) פי"א אסורות מאכלות בהל' רבינו כתב זה וכעין
גאוני  "הורו לשונו: וזה גוי, של יין שאם באיסור המערב,

למזבח, ראוי ואינו הואיל דבש, מעט ישראל ביין נתערב
הגוי". עם לשתותו ומותר מתנסך 'ירושלמי'82)אינו

המעורב  יין והוא קונדיטון" ביין "יוצאין ה"א: פ"י פסחים
פ"ה. ח"א בתשב"ץ ראה מהם 83)בדבש, שתה "שמא

רוצח  בהל' (רבינו וימות" עפר, מזוחלי וכיוצא נחש
ה"ו). פי"א נפש לנסכים 84)ושמירת פסולין שכולן

מחמת  ופסולם וה"י) ה"ט מזבח מאיסורי פ"ו (רמב"ם
(מגידֿמשנה). עצמם

.åèÔÈÈ85ÔÈÈ ÁÈ¯ BÁÈ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ıÓÁ ÌÚË BÓÚhL «ƒ∆«¿««…∆««ƒ∆≈≈««ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ -86,ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ . ≈¿«¿ƒ»»¿≈¿»ƒ∆»«¬≈∆«ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡87. ««ƒ∆≈»∆«««ƒ≈¿«¿ƒ¬≈∆
‰LÏL ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚ Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿»ƒ¿»
‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ«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. פרי 87)הלכה "בורא עליהם מברכים שאין כיון
ה"ט. פ"ח ברכות בהל' כמבואר "שהכל", אלא - הגפן"

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

.æèÈÏk89‰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

.æéÔÈÈ92ÔÈÈ 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

.çéÈ‡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. ¿»≈¿«»

השבת 102) יום את "זכור ז): פרשה (יתרו מכילתא
- בכניסתו. היין על מקדשין אמרו מכאן בברכה, לקדשו"
(ויקרא  תלמודֿלומר מנין? ימיםֿטובים שבת, אלא לי אין
אין  אבל לשבת, מועדים הוקשו ה'". מועדי "אלה לז) כג,

(מגידֿמשנה). התורה מן ביוםֿטוב משנה 103)הקידוש
כו:). הכ"א.104)(חולין פ"א למעלה מבואר

.èéCÏÓ 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¿
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:‰lÙza Ì˙BÁL C¯„k Ì˙BÁÂ ,˙aL ¯ÈkÊÓ - ˙aLa¿«»«¿ƒ«»¿≈¿∆∆∆≈«¿ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó122. ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

אלקיך,105) לה' אתה קדוש עם "כי ז): ז, (דברים שנאמר
אשר  העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלקיך ה' בחר בך

האדמה". פני אתכם 106)על "רק ב): ג, (עמוס שנאמר
(תהילים  שם על רוממות האדמה", משפחות מכל ידעתי
('אבודרהם'). צדיק" קרנות "תרוממנה יא) עה,

יחזיקו 107) אשר ההמה "בימים כג): ח, (זכריה שנאמר
איש  בכנף והחזיקו הגוים לשונות מכל אנשים עשרה

(כת"י 108)יהודי". עם" מכל קדשנו "אשר אחר: בנוסח
שתי  בנו" "בחר להזכיר שאין נכון, והנוסח התימנים),

רוקח'). ('מעשה בנו 109)פעמים רצה "ויגדלנו המלים:
מאוחרת  הוספה אלא הברכה ממטבע אינן ויפארנו",

ההגדה). בפירוש טז,110)('אבודרהם' (דברים שנאמר
בחגך". "ושמחת "אלה 111)יד): ד): כג, (ויקרא שנאמר

קודש". מקראי ה' (דברים 112)מועדי בתורה שנקרא כמו
חצות  עד רק היא פסח אכילת כי הפסח", "חג ולא טז), טז,

כ  - מצות אכילת אבל הראשון, שבעה.הלילה ל
יג.113) טז, ממצרים.114)דברים יצאנו שבפסח
יד):115) טז, (דברים הסוכות בחג מפורשת החג שמחת

החגים. לשאר למדים ומשם בחגך", בפסח 116)"ושמחת
מיום  שבועות שבעה אחרי השבועות חג ממצרים, יצאו
ידעו  "למען מג): כג, (ויקרא שנאמר וסוכות, מצרים. יציאת
אותם  בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם
זכר" קודש מקרא "באהבה אחר: בנוסח מצרים"; מארץ

התימנים). ב.117)(כת"י בהלכה פסחים 118)מבואר
החתימה. מעין לפתיחה סמוך לומר שצריך ב. קד,

ב.119) קיז, "כי 120)פסחים כח): לז, (יחזקאל שנאמר
ישראל". את מקדש ה' את 121)אני מקדשים שישרא

אשר  . . . ה' מועדי "אלה ד): כג, (ויקרא שנאמר המועדים,
במועדם". אותם תלויים 122)תקראו התורה מועדי "כל

קציר  בזמן שבועות שעורים, קציר בזמן פסח בזמנים,
בא). פ' בחיי (רבינו האסיף" בזמן וסוכות חיטים,

.ë‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ :¯ÓB‡ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»≈«ƒ∆»¡…≈¿«¬»
·BË ÌBÈ ˙‡123L„˜ ‡¯˜Ó124¯ÎÊ ,‰f‰ÔB125,‰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

.àë˙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

.áë„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

.âëÈÏÈÏ 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

.ãë‰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
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נב:). (ברכות באור כמבואר 144)יש הבדלה, ברכת אומר
ג. בהלכה

.äëÔÈ‡145e˙B‡iL „Ú ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó146È„k B¯B‡Ï ≈¿»¿ƒ««≈«∆≈¿¿≈
.˙¯Á‡ ‰È„Ó ÚaËÓÏ BÊ ‰È„Ó ÚaËÓ ÔÈa ¯ÈkiL∆«ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿«¿≈«¿ƒ»«∆∆

ÔÈ‡Â147ÌÈ·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

.åëB‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˜ÈÏ„‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈»ƒ«»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - Ï‡¯NiÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ150; ≈»ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿ƒ»»

ÔÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»≈≈»ƒ«»≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó151:¯B‡ ‰‡¯Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . ¿»¿ƒ»»»»¿«≈«¿»¿»»

·¯ Ì‡152BÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ C¯k‰ ÈL‡ ƒ…«¿≈«»»¿≈»ƒ«»≈
Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ,C¯·Ó153,ÔL·k ÏL ¯B‡ .C¯·Ó - ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈¿»≈∆ƒ¿»

‰lÁzÎÏ - ÌÈ¯Èk ÏLÂ ¯epz ÏL154ÂÈÏÚ C¯·È ‡Ï155. ∆«¿∆ƒ«ƒ¿«¿ƒ»…¿»≈»»
- ÂÈÏ‡Ó ˜ÏBc Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎiLk Ì‡ ,ÌÈÏÁb‰«∆»ƒƒ¿∆«¿ƒ≈»≈≈∆≈≈≈»

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó156L¯„n‰ ˙Èa ÏL ¯B‡ .157LÈ Ì‡ , ¿»¿ƒ¬≈∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈
;ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏÈ·La ÌÈ˜ÈÏ„nL ·eLÁ Ì„‡ ÌL»»»»∆«¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»
- ÌL ¯„ ‡e‰L ÔfÁ ÌL LÈ Ì‡ ,˙Òk‰ ˙Èa ÏL∆≈«¿∆∆ƒ≈»«»∆»»

‰˜e·‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó158ÔÓ ‰ÂˆÓ - ‰Ïc·‰Ï ¿»¿ƒ»»«¬»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
¯B‡‰ ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â .¯Á·n‰159¯„kÔÈ¯fÁnL C «À¿»¿≈¿«¿ƒ«»¿∆∆∆¿«¿ƒ

.ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏ LÈ Ì‡ ‡l‡ ,˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ¿∆»ƒ≈¿»¿ƒ»»

מסיבתם 150) סתם שהרי גויים, של במסיבה היה לא אם
(מגידֿמשנה). על 151)לעבודהֿזרה אלא מברכים שאין

- בשבת הגוי שהדליק ואור עבירה, ממלאכת ששבת אור
עליו. מברכים אין לפיכך עובר, ישראל הדליקו שאם כיון

(מגידֿמשנה).152) מחצה על מחצה אפילו או
הוא.153) ישראל של שהאור תולים בתחילת 154)שאנו

הלבנים. לשרוף 155)שריפת אלא להאיר, עשוי שאינו
הלבנים. עשויים 156)את אם אבל להאיר, עשויים אם

עליהן. מברכים אין - לכבוד 157)לחמם נרות מדליקים
להאיר. ולא נרות 158)המקום או עץ קסמי ב. קג, פסחים

ביחד. דולקים ב.159)רבים נג, ברכות

.æë¯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 165)מותר. ששקעה "כיון מובא: במדרש
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"

.çë·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

.èë?˙aL È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ¿»»¿»¿ƒ««¿»ƒ¿»≈«»
˙·‡Bc LÙp‰L ÈtÓ171ÔÈÁnNÓ ,˙aL ˙‡ÈˆÈÏ ƒ¿≈∆«∆∆∆∆ƒƒ««»¿«¿ƒ

.·BË ÁÈ¯a d˙B‡ ÔÈ·MÈÓe d˙B‡»¿«¿ƒ»¿≈«

יתירה 171) נשמה לקיש, בן שמעון רבי "אמר א: טז, ביצה
שבת  ולמוצאי שבת, ערב באדם הקדושֿברוךֿהוא נותן

ממנו". אותה נוטלין

ה'תשע"ו  טבת כ"ג שני יום

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
והדברים 1) הם. מה ועינוגו השבת כבוד חיובי בו נתבארו

ונסתיימו  ועינוגו. השבת כבוד מפני מלעשותם המוזהרים
חמורה  מצוה והיותו השבת מצוות מעלת בהפלגת ההלכות
ומכופל. צב.) סמן תהילים במדרש (ראה כפול ושכרה מאוד

.à‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL ,˙aLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆∆¿¿«»¿«ƒƒ«»
È„È ÏÚ ÔÈL¯ÙÓ Ô‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÈLe¿«ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿…»ƒ«¿≈

¯BÓLÂ ¯BÎÊ - ‰¯BzaL .ÌÈ‡È·p‰2ÏÚ eL¯t˙pLÂ ; «¿ƒƒ∆«»»¿»¿∆ƒ¿»¿«
„B·k - ÌÈ‡È·p‰ È„È3‚ÚÂ4˙aMÏ ˙‡¯˜Â :¯Ó‡pL , ¿≈«¿ƒƒ»»…∆∆∆¡«¿»»»««»

'‰ LB„˜ÏÂ ,‚Ú5.„aÎÓ …∆¿ƒ¿¿À»

והיא 2) ח') פסוק כ' פרק (שמות הראשונות בדברות זכור
בדברות  ושמור א') הלכה כ"ט פרק (למעלה קידוש מצות
"לא  מצות והיא י"ב) פסוק ה', פרק (דברים האחרונות

מלאכה". כל השבת 3)תעשה קודם השייכים הענינים הם
כתב  וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת כבוד לצורך להכין

תקכ"ט. חיים באורח מוילנה אליהו רבינו ענינים 4)הגאון
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו  שביאר כמו השבת, לצורך עצמו בשבת השייכים
שם. מוילנה הגאון כתב וכן כמו 5)בסמוך השבת הוא

יום  את אלקים "ויברך ג') פסוק ב' פרק (בראשית שנאמר
אותו". ויקדש השביעי

.áÏÚ ‰ÂˆnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ?„B·k e‰ÊÈ‡≈∆»∆∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿»«
,˙aL ·¯Úa ÔÈnÁa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁ¯Ï Ì„‡»»ƒ¿…»»»»¿«¿»¿«ƒ¿∆∆«»

˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙Óe .˙aM‰ „B·k ÈtÓ6„·Îa ·LBÈÂ , ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿…∆
‡ˆBÈ ‡e‰L BÓk ,˙aM‰ Èt ˙Ïa˜‰Ï ÏÁÈÓ ,L‡…̄¿«≈¿«¿»«¿≈««»¿∆≈
ÔÈˆa˜Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁÂ .CÏn‰ ˙‡¯˜Ïƒ¿««∆∆«¬»ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
e‡Ba :ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÙhÚ˙Óe ,˙aL ·¯Úa Ô‰È„ÈÓÏz«¿ƒ≈∆¿∆∆«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ

CÏn‰ ˙aL ˙‡¯˜Ï ‡ˆÂ7. ¿≈≈ƒ¿««»«∆∆

לו 6) מביאים אלעאי, בר' יהודה רבי של מנהגו היה "כך
ורגליו, ידיו פניו ורוחץ חמים) (=מים חמין מליאה עריבה
צבאות" ה' למלאך ודומה המצוייצין בסדינין ויושב ומתעטף

ב'). עמוד כ"ה דף שבת קי"ט 7)(מסכת דף שבת מסכת
אבל  המלכה" שבת לקראת ונצא "בואו כתוב: ושם א'. עמוד
הוא  (וכן מלכא" שבת "לקראת רבינו גרסת היתה כנראה

"מלך". של תרגום והוא משנה) במגיד

.â‰È‰È ‡ÏÂ .‰i˜ ˙eÒk LaÏiL - ˙aM‰ „B·kÓeƒ¿««»∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙aM‰ LeaÏÓk ÏÁ‰ LeaÏÓ8ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿«…¿«¿««»¿ƒ≈¿«¬ƒ

B˙ÈlË ÏLÏLÓ -9LeaÏÓk BLeaÏÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿«¿≈«ƒ¿≈∆…¿≈«¿¿«¿
Ôwz ‡¯ÊÚÂ .ÏÁ‰10ÈLÈÓÁa ÌÈÒaÎÓ ÌÚ‰ e‰iL ,11, «…¿∆¿»ƒ≈∆¿»»¿«¿ƒ«¬ƒƒ

.˙aM‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿««»

במלבושים 8) "וכבדתו ב') פרק (בראשית תנחומא במדרש
דף  ובשבת בחול". כמו נראה יהא שלא נקיה ובכסות נאים
שבת  של מלבושך יהא שלא "וכבדתו אמרו: א '. עמוד קי"ג
לה  שהיו רות על חכמים אמרו וכן חול" של כמלבושך
הלכה  ח' פרק פאה מסכת (ירושלמי לשבת מיוחדים בגדים

היושבים 9)ז'). העשירים מדת והוא ארוכים, "שיראו
בשביל  הארץ מן בגדיהם לסלק צריכים ואינם בביתם
שם). שבת במסכת (רש"י הוא" שבת וכבוד מלאכה,

ב'.10) עמוד פ"ב דף קמא בבא בערב 11)מסכת ולא
אברהם). (מגן שבת בצרכי להתעסק פנויים שיהיו כדי שבת,
ג' עמ' ב' חלק קטן מועד על ידידיה רבינו בשיטת [וראה

.[10 הערה

.ã‰zLÓe ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡12ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa »ƒ¿…«¿À»ƒ¿∆¿∆∆«»ƒ¿≈
˙aM‰ „B·k13;CLÁzL „Ú ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯zÓe . ¿««»À»∆¡…¿ƒ¿«∆∆¿«

ÔÓ Ì„‡ ÚniL ˙aM‰ „B·kÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ¿««»∆ƒ»«»»ƒ
‰cÚÒ Úa˜lÓ ‰ÏÚÓÏe ‰Án‰14˙aMÏ ÒkiL È„k , «ƒ¿»¿«¿»ƒƒ¿…«¿À»¿≈∆ƒ»≈««»

ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡e‰Lk15. ¿∆ƒ¿«∆∆¡…

סעודת 12) כגון בחול, לעשות רגיל שאין כזה משתה
א'). הלכה א' פרק כתובות מסכת (ירושלמי ודומיהן אירוסין

רבי 13) "אמר – שבת. סעודת צרכי מהכנת יתבטל שלא
סעודתה  קבעה אחת בירושלים, היו משפחות שתי יוחנן,
יושבים  והם בשבת לרבים דרשות דורש (כשהחכם בשבת
קבעה  ואחת לאחר) או הסעודה להקדים להם והיה בסעודה,
ל"ח  דף גיטין (מסכת נעקרו" ושתיהן שבת. בערב סעודתה

ב'). (וראה 14)עמוד חול בימות בה שנוהג רגילה

והכוונה 15)למעלה). ב' עמוד צ"ט דף פסחים מסכת
מה  (ראה ולמעלה ומחצה שעות מתשע שהוא קטנה, למנחה

המגיד). הרב ג'. פרק תפילה בהלכות רבינו שכתב

.äÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL ·¯Úa BÁÏL Ì„‡ ¯cÒÓ¿«≈»»À¿»¿∆∆«»¿««ƒ
˙ÈÊÎÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L16BÁÏL ¯cÒÓ ÔÎÂ ; ∆≈»ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈¿«≈À¿»

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»¿««ƒ∆≈»ƒ∆»
˙ÈÊÎÏ17CÈ¯ˆÂ .B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa B„aÎÏ È„k ; ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿»ƒ

˙aM‰ „B·k ÈtÓ ,ÌBÈ „BÚaÓ B˙Èa Ôw˙Ï18‰È‰ÈÂ . ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿≈¿««»¿ƒ¿∆
ÏkL ;˙ÚvÓ ‰hÓe ,ÏÎ‡Ï Ce¯Ú ÔÁÏLÂ ,˜eÏc ¯≈»¿À¿»»∆¡…ƒ»À««∆»

Ô‰ ˙aL „B·ÎÏ el‡19. ≈ƒ¿«»≈

ב'.16) עמוד קי"ט דף שבת שם.17)מסכת שבת מסכת
הוא  שבת שמכבוד מלכה", "מלוה סעודת הנקראת והיא
המלך  את המלווה כאדם כבוד, דרך ביציאתה ללוותה

(רש"י). העיר מן ומסודר 18)בצאתו ערוך שימצאנו כדי
רסב). (או"ח הכנסת מבית יהודה 19)בבואו בר' יוסי "רבי

מבית  שבת בערב לאדם לו מלוין השרת מלאכי שני אומר,
נר  ומצא לביתו, וכשבא רע, ואחד טוב אחד לביתו, הכנסת
רצון  יהי אומר: טוב מלאך מוצעת, ומטה ערוך ושלחן דלוק
כרחו" על אמן עונה רע ומלאך כך, אחרת לשבת שתהא
שיושבים  המטה היינו מוצעת "ומטה שם). שבת (מסכת
הקדמונים. בימים מנהגם היה שכך הסעודה, בשעת עליה
מוצעת  תהיה עליה ששוכב המטה שגם כתב (רסב) והב"ח
לאכול  ערוך "ושלחן כתב שהרי רבינו מדברי נראה [וכן
ולא  לאכול הוא הערוך השלחן שרק משמע – מוצעת" ומטה
ג' הלכה אישות מהלכות י"ג בפרק וראה המוצעת. המטה

המאירי]. בשם שם שכתבנו ומה

.åBk¯c ÔÈ‡Â ,¯˙BÈa ·eLÁ Ì„‡ ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»»»¿≈¿≈«¿
˙BÎ‡ÏÓa ˜qÚ˙‰Ï ‡ÏÂ ˜eM‰ ÔÓ ÌÈ¯·c ÁwÏƒ«¿»ƒƒ«¿…¿ƒ¿«≈ƒ¿»
˙aM‰ C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ ·iÁ - ˙ÈaaL∆««ƒ«»«¬¿»ƒ∆≈¿…∆««»
Ì‰Ó - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ .B„B·k ‡e‰ ‰fL ,BÙe‚a¿∆∆¿¬»ƒ»ƒƒ≈∆
‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;Ô‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ‰ ÏvÙÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈»≈ƒ¿«≈»∆≈∆ƒ∆»»
˜ÈÏ„Ó B‡ ,˙BÏÈ˙t Ï„Bb B‡ ,¯Na ÁÏBÓ B‡ ,ÏM·Ó¿«≈≈«»»≈¿ƒ«¿ƒ
C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·„ ‰B˜Â ‡ˆBÈ ‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;˙B¯≈≈∆ƒ∆»»≈¿∆¿»ƒ∆≈¿…∆
Îa Bk¯c ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓe ÏÎ‡nÓ ˙aM‰.C ««»ƒ«¬»«¿∆««ƒ∆≈«¿¿»

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ‰a¯n‰ ÏÎÂ20. ¿»««¿∆¿»»∆¬≈∆¿À»

עוסק 20) (שאם מבשלוחו" יותר בו מצוה יוסף רב "אמר
ב'). עמוד מ"א דף קידושין יותר. שכר מקבל במצוה גופו

.æÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰Ê ?‚Ú e‰ÊÈ‡21Ôw˙Ï CÈ¯vL , ≈∆…∆∆∆»¿¬»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÓL ÏÈL·z22Ïk‰ - ˙aLÏ ÌN·Ó ‰˜LÓe ¯˙BÈa «¿ƒ»≈¿≈«¿∆¿À»¿«»«…

˙aL ˙‡ˆB‰a ‰a¯n‰ ÏÎÂ .Ì„‡ ÏL BBÓÓ ÈÙÏ¿ƒ»∆»»¿»««¿∆¿»««»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·BËÂ ÌÈa¯ ÌÈÏÎ‡Ó Ôew˙·e23. ¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»

˜ÏL ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï elÙ‡ - ˙‚NÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆¬ƒ…»»∆»∆∆
˙aL ‚Ú ‰Ê È¯‰ ,˙aL „B·k ÌeMÓ Ba ‡ˆBiÎÂ24. ¿«≈ƒ¿«»¬≈∆…∆«»

È„k ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡LÏÂ BÓˆÚÏ ¯ˆ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»¿»≈¿«¿¿ƒ¿…≈¬≈ƒ¿≈
˙aLa ÏÎ‡Óa ˙Ba¯‰Ï25ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿«¿¿«¬»¿«»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰26ÏÁ EzaL ‰NÚ :27C¯Ëˆz Ï‡Â , »ƒƒ¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˙Bi¯aÏ28. «¿ƒ

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



zayפד zekld - mipnf xtq - zah b"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב'.21) עמוד קי"ח דף שבת רב 22)מסכת בדברי הוא [כן
ברכות:"ואכילת  למסכת המפתח לספר בהקדמתו גאון נסים
רז"ה  כתב וכן מהנשים". אפילו נעלם לא והאליה הטמון
את  ולענג ולהטמין, לבשל "ולהזמין, דשבת: ג' בפרק

ולהשמין"]. לו 23)השבת קצובין אדם של מזונותיו "כל
בניו  והוצאת טוב, ויום שבת מהוצאת חוץ השנה, מראש
מוסיפין  הוסיף ואם לו, פוחתין פחת שאם תורה, לתלמוד

א'). עמוד ט"ז דף ביצה (מסכת דף 24)לו" שבת מסכת
ב'. עמוד (נחמה 25)קי"ח "כתוב חכמים שאמרו ומה

ושלחו  ממתקים ושתו משמנים אכלו לכו י') פסוק ח' פרק
כי  תעצבו ואל לאדוננו, היום קדוש כי לו נכון לאין מנות
בני, לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר מעוזכם, היא ה' חדות
היינו  - פורע", ואני בי והאמינו היום קדושת וקדשו עלי לוו
ידו  תחת כסף לו שאין רק חובו, לפרוע משכנות לו כשיש
חייב  כן פי על ואף ב'). עמוד ט"ו דף ביצה (תוספות
השבת  את לכבד כדי החול ימות בשאר אכילתו לצמצם

תבשילין. א'.26)בתוספת עמוד קי"ב דף פסחים מסכת
כמו 27) סעודות בשתי ודיו בצמצום סעודותיו שיאכל

החול. מי 28)בימות אבל צדקה. של מקופה ליטול
גבאי  על חובה מוטלת אז החול, ימות כל גם לקופה שנצרך
או"ח  (טור החול מבימות יותר בשבת לפרנסו הצדקה

ט'. הלכה להלן וראה רמ"ב),

.ç- ˙aLk ÂÈÓÈ Ïk È¯‰Â ,¯ÈLÚÂ ‚Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»…¿»ƒ«¬≈»»»¿«»
È‡ Ì‡Â .ÏÁ‰ ÏÎ‡nÓ ˙aL ÏÎ‡Ó ˙BpLÏ CÈ¯»̂ƒ¿««¬««»ƒ«¬««…¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÔÓÊ ‰pLÓ - ˙BpLÏ ¯LÙ‡29ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ : ∆¿»¿«¿«∆¿«»¬ƒ»ƒ»»»ƒ
¯Á‡Ó - ÌÈc˜‰Ï30.ÌÈc˜Ó - ¯Á‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ»»»ƒ¿«≈«¿ƒ

היכר 29) שיהא כדי א'. עמוד קי"ט קף שבת מסכת
השבת. לכבוד שהוא מדאי 30)בסעודתו יותר לא אבל

רפ"ח). סימן או"ח (שו"ע שבת מעונג ויתבטל ירעב שלא

.è˙aLa ˙BcÚÒ LÏL ÏÎ‡Ï Ì„‡ ·iÁ31˙Á‡ : «»»»∆¡…»¿À¿«»««
‰ÁÓa ˙Á‡Â ,˙È¯ÁL ˙Á‡Â ,˙È·¯Ú32CÈ¯ˆÂ . «¿ƒ¿«««¬ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ

.ÏÏk Ô‰Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,el‡ ˙BcÚÒ LÏLa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»¿À≈∆…ƒ¿…≈∆¿»
LÏL „ÚBÒ ,‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ,ÈÚ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»≈»

˙BcÚÒ33‰È‰L B‡ ,‰ÏÈÎ‡‰ ·¯Ó ‰ÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿ƒ»»∆≈…»¬ƒ»∆»»
‰pÚ˙Ó34„ÈÓz35˙BcÚÒ LÏMÓ ¯eËt -36CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«∆»ƒ»ƒ»¿À¿»ƒ

ÔÈi‰ ÏÚ ÔzLÏMÓ ‰cÚÒ Ïk Úa˜Ï37ÏÚ Úˆ·ÏÂ , ƒ¿…«»¿À»ƒ¿»¿»«««ƒ¿ƒ¿…««
˙B¯kk ÈzL38ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ÔÎÂ .39. ¿≈ƒ»¿≈¿»ƒƒ

בשבת,31) סעודות שלש לאכול אדם חייב רבנן, "תנו
שבת  כי היום, "אכלוהו כ"ה) פסוק ט"ז פרק (שמות שנאמר
היום, פעמים שלש – בשדה" תמצאוהו לא היום לה', היום
עמוד  קי"ז דף שבת (מסכת בשבת" סעודות לשלש מכאן
ארבע  שהצריך חידקא רבי על החולקים רבנן לדעת ב'

הללו,32)סעודות). בזמנים חיוב שאין אומרים ויש
המגיד). (הרב סעודות שלש בשבת לאכול רק והעיקר

ז'.33) הלכה למעלה וראה ז' משנה ח' פרק פאה מסכת
ולהלן 34) תענית) מהלכות א' בפרק (ראה חלום תענית כגון

י"ב. בכסף 35)בהלכה וראה "תמיד" תיבת חסרה בכ"י
שישתה 36)משנה. והיינו ב' עמוד מ"ב דף ברכות מסכת

אינה  היין על קידוש חובת אבל שלישית. בסעודה גם יין

(כ"מ). ובלילה ביום עמוד 37)אלא מ"ב דף ברכות מסכת
חובת  אבל שלישית. בסעודה גם יין שישתה והיינו ב'

(כ"מ). ובלילה ביום אלא אינה היין על "אמר 38)קידוש
דכתיב  בשבת, ככרות שתי על לבצוע אדם חייב אבא רבי
אשי: רב ואמר משנה", "לחם כ"ב) פסוק ט"ז פרק (שמות
אחד  ובצע הברכה בשעת ככרות שתי שאחז לרב ראיתי
ב'). עמוד קי"ז דף שבת (מסכת כתיב "לקטו" אמר: מהם,
לחם  צריך אין שלישית שבסעודה כתב הלקט שבלי ובס'
בתשובת  וכתב כן. הכריעו לא הפוסקים כל אבל משנה,
די  ככר וחצי אחד שלם ככר רק לו יש שאם יעקב, שבות
משמורה  ב') עמוד ג' דף ברכות (מסכת שמבואר בזה,
נחשבים  וחצי ככר כן כמו להו, חשיב משמורות תרי ופלגא

טוב 39)לשתים. יום ובערב המן ירד לא טוב ביום שגם
ב' עמוד ב' דף ביצה מסכת (תוספות משנה לחם להם היה

בשלח). המכילתא מדברי

.éBÏ ‡e‰ ‚Ú - ˙aLa ÔÈÈ ˙i˙Le ¯Na ˙ÏÈÎ‡40. ¬ƒ«»»¿ƒ««ƒ¿«»…∆
˙‚NÓ B„È ‰˙È‰L ,‡e‰Â41ÏÚ ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡Â . »∆»¿»»«∆∆¿»ƒ¿…«¿À»«

L¯„n‰ ˙Èa ˙ÚLa ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙aLa ÔÈi‰42. ««ƒ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈«ƒ¿»
Ïlt˙Ó :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ˜Ècv‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ck ‡l‡∆»»»»ƒ¿«««ƒƒ»ƒƒƒ¿«≈
‡B·ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙aLa Ì„‡»»¿«»«¬ƒ»¿≈«¿∆∆¿»
‡¯˜È ,L¯„n‰ ˙È·Ï CÏÈÂ ,‰iL ‰cÚÒ „ÚÒÈÂ B˙È·Ï¿≈¿ƒ¿…¿À»¿ƒ»¿≈≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
Úa˜È Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓ Ïlt˙ÈÂ ,‰Án‰ „Ú ‰LÈÂ¿ƒ¿∆««ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿««»ƒ¿«
È‡ˆBÓ „Ú ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ˙ÈLÈÏL ‰cÚÒ¿À»¿ƒƒ«««ƒ¿…«¿ƒ¿∆«»≈

.˙aL«»

(40– עונג שהוא שכיון א'. עמוד קי"ט דף שבת מסכת
פסוק  נ"ח פרק (ישעיה נאמר שהרי בשבת, לעשותו מצוה
א'. בהלכה למעלה וראה עונג". לשבת "וקראת י"ג):

ז'.41) הלכה למעלה עמוד 42)ראה ל"ח דף גיטין מסכת
ד'. בהלכה למעלה והובאה ב'

.àé¯˙BÈ ˙B˙aL È·¯Úa Cl‰iL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡»»»»∆¿«≈¿«¿≈«»≈
˙B‡Ò¯t LÏMÓ43B˙È·Ï ÚÈbiL È„k ,ÌBi‰ ˙lÁzÓ44 ƒ»«¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆«ƒ«¿≈

˙aLÏ ‰cÚÒ ÔÈÎÈÂ ,·¯ ÌBi‰ „BÚÂ45ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿««¿»ƒ¿À»¿«»∆¬≈≈
‡ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈÎ‰Ï È„k ‡B·È ÌBi‰L ÔÈÚ„BÈ B˙Èa ÈL «¿≈≈¿ƒ∆«»¿≈¿»ƒ¿≈

‡e‰L ;ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»ƒ¿»≈«≈∆¬≈ƒ∆
.ÔÈÁ¯B‡Ï Èe‡¯‰ ¯·c Ô‰Ï eÈÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔLi·Ó¿«¿»ƒ¿≈∆…≈ƒ»∆»»»»¿¿ƒ

ארבעה 43) – פרסה וכל ב' עמוד מ"ד דף סוכה מסכת
אמה. אלפים שמונת שהן בעגלה 44)מילין, וכשמהלך

שלש  הילוך זמן משך בה שיש דרך לנסוע אסור ברכבת או
רמט). (ב"ח ברגל ס"ח 45)פרסאות דף פסחים מסכת

ב'. עמוד ל"א דף ברכות ומסכת ב' עמוד

.áé˙BpÚ˙‰Ï ¯eÒ‡46Lw·Ïe ÔpÁ˙‰Ïe ˜ÚÊÏÂ »¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿«≈
¯eav‰L ,˙B¯v‰ ÔÓ ‰¯ˆa elÙ‡Â .˙aLa ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿«»«¬ƒ¿»»ƒ«»∆«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ¿…«¿ƒƒ

˙aLa47ıeÁ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ‡ÏÂ ,48‰eÙÈw‰L ¯ÈÚÓ ¿«»¿…¿»ƒƒ≈ƒ∆ƒƒ»
˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡ ,¯‰ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ49 ¿≈»ƒ«»»»¿ƒ»«ƒ»∆∆

Ìia50Ô¯ÊÚÏ ˙aLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙nL -51ÔÈpÁ˙Óe , «»∆«¿ƒƒ¬≈∆¿«»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÈÓÁ¯ Ô‰ÈÏÚ ÔÈL˜·Óe¿«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ
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על 46) בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה ש"מצות
סופרים  מדברי ומצוה . . . הצבור על תבא שלא צרה כל
מהלכות  א' בפרק (רבינו ". . . צרה כל על להתענות

לענין 47)תענית). אבל ותרועות, תענית לענין זה וכל
בפני  העומד דבר לך שאין ב') (פרק רבינו כתב כבר הצלה,
מישראל. יחיד אפילו להציל שבת ומחללין נפש, פקוח

א'.48) עמוד י"ט דף תענית במסכת שהסער 49)משנה
להשתבר. וקרובה ואילך ב'50)טורפה פרק למעלה ראה

כ"ד. ו'51)הלכה הלכה תענית מהלכות א' בפרק [ראה
יש  וכן ולהצילן". אותם לעזור – אלא תוקעין "אין שכתב:

כאן]. לפרש

.âé˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«¬»∆¿≈»ƒ«»
˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt52·MÈ˙zL È„k ; »ƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈

ÌÈÏ‰·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ ˙Úc«««¿≈«ƒ¿»»¬≈∆¿…ƒ¿¿…»ƒ
ÔÈ‚ÈÏÙÓ ÔÈ‡ .˙aLa ÌÈ„e¯Ëe53˙BÁt ‰ÈÙÒa ¿ƒ¿«»≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»»

BzÚc ·MÈ˙zL È„k ;˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈«¿
ÈcÓ ¯˙BÈ ¯ÚËˆÈ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜ ÂÈÏÚ54¯·„ÏÂ . »»…∆««»¿…ƒ¿«≈≈ƒ«¿ƒ¿«

˜ÒBÙe .˙aL ·¯Úa elÙ‡ Ìia ‚ÈÏÙÓ - ‰ÂˆÓ55BnÚ ƒ¿»«¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆«»≈ƒ
˙·BL BÈ‡Â ,˙aLÏ56ÔB„ÈˆÏ ¯vÓe .57- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿…¿≈≈ƒ…¿ƒ¿«≈»∆

.˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙ‰Ï ¯zÓ ˙eL¯‰ ¯·„Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«»¿À»¿«¿ƒ¿∆∆«»
ÔÈ‡ - ÏÏk ˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬∆…«¿ƒ¿∆∆«»¿»≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ58. «¿ƒƒ

מלחמה 52) עמהן "ועושין א'. עמוד י"ט דף שבת מסכת
פסוק  כ' פרק (דברים שנאמר בשבת, ואפילו ויום יום בכל
מלחמת  בין מצוה מלחמת בין בשבת, ואפילו רדתה, עד כ')

מלכים). מהלכות ו' פרק (רבינו שבת 53)הרשות" מסכת
מפליגין". אין זה "ומפני הגירסא ובכ"י לפי 54)שם.

ימים  בג' להם יש המלוחים בימים המפליגים שכל
מנענוע  משתבר וגופם וסת ושנוי ובלבול צער הראשונים

ימים. שלשה עד חוזרת רוחם ואין ומתנה 55)הספינה,
בשבת. שישבות הנכרי ישבות 56)עם לא כך אחר אם

אחד.57)הגוי. יום מהלך אלא ביניהן מסכת 58)שאין
אסור  זה, מנהג אבותם שקבלו שכיון ב' עמוד נ' דף פסחים
מוסר  בני "שמע ח') פסוק א' פרק (משלי שנאמר לבטלו,

אמך". תורת תטוש ואל אביך

.ãé‡e‰ ˙aL ‚ÚÓ - ‰hn‰ LÈÓLz59˙BÚ CÎÈÙÏ . «¿ƒ«ƒ»≈…∆«»¿ƒ»«
˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈLnLÓ ,ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ≈≈«»

˙aL ÈÏÈÏÏ60,˙aLa ‰lÁzÎÏ ‰Ïe˙a ÏÚ·Ï ¯zÓe . ¿≈≈«»À»ƒ¿…¿»¿«¿ƒ»¿«»
dÏ ¯Úˆ ÌeMÓ ‡ÏÂ Ï·BÁ ÌeMÓ ‡Ï ‰Êa ÔÈ‡Â61. ¿≈»∆…ƒ≈¿…ƒ««»

ב'.59) עמוד ס"ב דף כתובות דרשו 60)מסכת חכמים
בעתו" יתן פריו "אשר ג') פסוק א' פרק (תהילים הכתוב על
תענוג  ליל שהוא שבת, בליל חכמים תלמידי עונת זה

(רש"י). הגוף והנאת ז'61)ושביתה דף כתובות מסכת
בית  בכותלי מובלע אינו הבתולים שדם מפני א'. עמוד
וזה  הכלי, בתוך ומוצנע כמופקד שם הוא כנוס אלא הרחם,

חבורה. עושה ואינו מתוכו, הדם שיצא פתחו

.åè˙Á‡ Ïk - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÂ ˙aM‰««»«¬«»ƒ«»»««

‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ¯‡L „‚k ‰Ïe˜L Ô‰ÈzLÓ62. ƒ¿≈∆¿»¿∆∆¿»»ƒ¿«»
eÈ·e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈaL ˙B‡‰ ‡È‰ ˙aM‰Â¿««»ƒ»∆≈«»»≈≈
È¯‰ - ˙Bˆn‰ ¯‡L ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ»»»≈«¿»«ƒ¿¬≈
˙aL ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÈÚL¯ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿«≈«»
,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»¬≈¿≈¬«»ƒ«»
.Ì‰È¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk Ì‰ÈLe¿≈∆¿¿≈»ƒ«»¿»ƒ¿≈∆
‰NÚÈ LB‡ È¯L‡ :¯ÓB‡Â ‡È·p‰ ÁaLÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«≈««»ƒ¿≈«¿≈¡«¬∆
.¯ÓB‚Â BÏlÁÓ ˙aL ¯ÓL ,da ˜ÈÊÁÈ Ì„‡ŒÔ·e ,˙‡f…∆»»«¬ƒ»…≈«»≈«¿¿≈
d‚pÚÓe d„aÎÓe ,d˙ÎÏ‰k ˙aM‰ ˙‡ ¯ÓBM‰ ÏÎÂ¿»«≈∆««»¿ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»

Ó ¯·k - BÁk ÈÙk‰f‰ ÌÏBÚa B¯ÎN ‰Ïawa L¯Ù ¿ƒ…¿»¿…»««»»¿»»»«∆
Ê‡ :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ÔeÙv‰ ¯ÎN‰ ÏÚ ¯˙È»≈««»»«»»»«»∆∆¡«»
EÈzÏÎ‡‰Â ,ı¯‡ È˙Óa ÏÚ EÈz·k¯‰Â ,'‰ ÏÚ ‚pÚ˙zƒ¿«««ƒƒ¿«¿ƒ«»√≈»∆¿«¬«¿ƒ

.¯ac '‰ Èt Èk ,EÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙ÏÁ«¬««¬…»ƒƒƒƒ≈

סיני 62) הר "ועל י"גֿי"ד) פסוקים ט' פרק (נחמיה שנאמר
ישרים  משפטים להם ותתן משמים, עמהם ודבר ירדת
הודעת  קדשך שבת ואת טובים, ומצות חוקים אמת ותורות
עבדך" משה ביד להם צוית ותורה וחוקים ומצוות להם
שהשבת  הרי ט'), הלכה ג' פרק נדרים מסכת (ירושלמי
א'. עמוד ה' דף בחולין הוא וכן המצוות. כל כנגד שקולה
"וכי  כ"ב) פסוק ט"ו פרק (במדבר שנאמר זרה, ועבודה
ביד  ה' דבר אשר האלה המצות כל את  תעשו ולא תשגו
א') עמוד ח' דף הוריות (מסכת חכמים ואמרו משה"

מדבר. הכתוב זרה עבודה שבעובד
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ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ1ÔÓ dÈ‡Â , ƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ
ÔÈn‰2. «ƒ¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
הימיםֿא 1) דברי ראה סופרים, נקראים הראשונים חכמים

למה  ה"א) (פ"ה שקלים ב'ירושלמי' ועיין ו. ז, ועזרא נה. ב,
סופרים. הראשונים חכמים מצוות 2)נקראו תרי"ג של

'הלכות  לבעל בניגוד כג:). (מכות בסיני למשה שנאמרו
דרבנן. מצוות כמה גם המצוות תרי"ג בין שמנה גדולות'
אסתר' ו'מגילת וברמב"ן ראשון, שרש המצוות' ב'ספר וראה

שם.

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
זה 3) ומאי הוא, וכיצד מהו, העירוב עניין בכלל, בו נתבאר

העושהו. הוא ומי עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר
המבואות. ושיתוף החצרות עירובי בעניין זה כל ונתבאר

.àÌÈÎL da LiL ¯ˆÁ4˙È·a Ì‰Ó „Á‡ Ïk ,‰a¯‰ »≈∆≈»¿≈ƒ«¿≈»∆»≈∆¿«ƒ
ÏËÏËÏ ÔÈ¯zÓ Ôlk eÈ‰iL ,‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc - BÓˆÚÏ¿«¿ƒ»∆ƒ¿À»À»ƒ¿«¿≈
ÈtÓ ;ÌÈzaÏ ¯ˆÁ‰Óe ,¯ˆÁÏ ÌÈzaÓe ,¯ˆÁ‰ ÏÎa¿»∆»≈ƒ»ƒ∆»≈≈∆»≈«»ƒƒ¿≈
.dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ,˙Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ¯ˆÁ‰ ÏkL∆»∆»≈¿«»ƒ««À»¿«¿≈¿À»

ÈB·Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ5‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ BÏ LiL6Ïk eÈ‰iL , ¿≈«ƒ¿»∆≈¿ƒ»∆ƒ¿»
,ÈB·nÏ ˙B¯ˆÁÓe ,BlÎa ÏËÏËÏ ÌÈ¯zÓ ÈB·n‰ Èa¿≈«»À»ƒ¿«¿≈¿À≈¬≈«»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ÈB·n‰ ÏkL ;˙B¯ˆÁÏ ÈB·nÓe7.‡e‰ ƒ»«¬≈∆»«»¿«»ƒ
‰¯NÚ ‰‰B·b ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‡È‰L ‰È„Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿ƒ»∆ƒÀ∆∆»¿»¬»»
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˙BÏÚÂ ˙B˙Ïc dÏ LiL ,ÌÈÁÙË8dlkL ,‰ÏÈla ¿»ƒ∆≈»¿»¿ƒ¿»««¿»∆À»
.‰¯Bz ÔÈc ‡e‰ ‰Ê .‡È‰ „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒƒ∆ƒ»

חצר.4) אותה בתוך הגרים בנויים 5)דיירים היו הבתים
ריוח  לאותו ופתוחים חצר, של רוחות לשלש סביב
שנקרא  לרחוב נכנסים החצר ומן 'חצר'. שנקרא שבאמצע
מפני  מבוי, ונקרא למבוי. פתוחות חצרות והרבה 'מבוי',
מבוא  את נא "הראנו מלשון והוא לחצרות, באים שעלֿידו

כד). א, (שופטים מהלכות 6)העיר" (פי"ז רבינו לשון זה
רוחותיו], [משלש הסתום מבוי מתירים "היאך ה"ב): שבת
כמחיצה  (שהוא אחד (קרש) לחי רביעית ברוח לו עושה
היכר, יהיה (שעלֿידיֿזה קורה עליו עושה או רביעית) ברוח
שלא  וגם גמורה, הרבים ברשות ולטלטל לטעות יבואו שלא
או  קורה אותה ותחשב ודיו, ולחוץ) משם לטלטל יבואו
היחיד  רשות ויעשה רביעית, רוח סתם כאילו לחי אותו

מחיצות וי  בשלש - תורה שדין בכולו, לטלטל מותר היה
הרביעית, הרוח היא סופרים ומדברי לטלטל, מותר בלבד

קורה". או בלחי לה די "רשות 7)ולפיכך הגירסא: בכת"י
ב'מגיד 8)אחת". הוא וכן "ננעלות", הגירסא: בכת"י

שבת  מהל' בפי"ז רבינו שכתב למה מתאים וזה משנה'.
שיהיו  צריך אבל בלילה, הדלתות לנעול צריך "ואינו ה"י:
נעולות  שיהיו שצריך נראה נוסחתנו, ולפי להנעל". ראויות

הרשב"א). בשם שם פי"ז כסףֿמשנה (ועיין

.áÏËÏËÏ ÌÈÎLÏ ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿«¿≈
e·¯ÚiL „Ú ,ÔÈ¯BÈ„a ‰wÏÁ da LiL „ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿«»ƒ∆≈»¬À»¿¿ƒ«∆¿»¿
„Á‡Â ,¯ˆÁ „Á‡ .˙aL ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈÎM‰ Ïk»«¿≈ƒÀ»≈∆∆«»∆»»≈¿∆»
˙È·e ‰ÓÏL ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‰È„n‰ „Á‡Â ,ÈB·Ó»¿∆»«¿ƒ»¿»»∆«»«¿……≈

BÈc10. ƒ

חצרות.9) אמר 10)עירובי יהודה רב "אמר כא: בעירובין
בתֿקול  יצתה - עירובין שלמה שתיקן בשעה שמואל,
אני  גם לבי ישמח לבך, חכם אם בני טו) כג, (משלי ואמרה
היו  כי העירוב, ענין נתקן לא המלך שלמה "ועד וכו'".
מלחמה  ובמחנה האויבים, עם במלחמות אז עד שרויים
נתן  ובימיו שלמה, שבא עד בסמוך) (ראה מלערב פטורין
בתשובה  גאון האי (רב בארץ" שלום הקדושֿברוךֿהוא

עירובין). הלכות תחילת בסמ"ג המובאה

.âÔÎÂ11ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ12‰ÁÓ B‡ ˙BkÒ B‡13 ¿≈¿≈…»ƒÀ«¬∆
„Ú Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ‰vÁÓ e‰eÙÈw‰L∆ƒƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆«

ÚiLÔlk e·¯14‡¯iL Ï·‡ .15ÔÈ‡ - ‰vÁÓ ‰ÙÈw‰L ∆¿»¿À»¬»«»»∆ƒƒ»¿ƒ»≈
‡Ïa Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»≈∆»ƒƒ≈…∆¿…∆¿…
ÌÈÏ‰‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk Ô‰L ÈÙÏ ;·e¯Ú≈¿ƒ∆≈À»¿…»ƒ¿≈»…»ƒ

.Ô‰Ï ÔÈÚe·¿̃ƒ»∆

ה"י).11) פ"א (עירובין ֿ 12)'ירושלמי' (מגיד הקבועים
אבל 13)משנה). להילחם, שלא אנשים שם שחונים

מלכים  (הל' רבינו שכתב כמו מלערב, פטורין מלחמה במחנה
שפטורים  מהם ואחד במחנה, פטרו דברים ארבעה הי"ג) פ"ו
לאוהל  מאוהל מטלטלין אלא במחנה, חצרות עירובי מלערב

לסוכה. כל 14)ומסוכה ולפיכך הם, קבועים אלו שכל לפי
לעצמו. רשות הוא ואחד ואין 15)אחד לדרכה שהולכת

משנה'. 'מגיד ועיין אחת, כרשות כולם - קבועים האהלים

מעירובין: ראשון פרק סוף ב'ירושלמי' רבינו דברי ומקור
אינן  - שבשיירה אהלים עירוב, צריכין - שבמחנה "אהלים
וכן  להיפך. הגירסא ב, פרק בתוספתא אבל עירוב", צריכין

הריטב"א. נוסחת לפי ב'ירושלמי' הוא

.ãeÚËÈ ‡lL È„k ?‰Ê ¯·c ‰ÓÏL Ôwz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ≈¿……»»∆¿≈∆…ƒ¿
˙B¯ˆÁ‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌLk :e¯Ó‡ÈÂ ÌÚ‰»»¿…¿¿≈∆À»¿ƒƒ«¬≈

‰È„n‰ ˙B·BÁ¯Ï16,˙B¯ˆÁÏ Ì‰Ó ÒÈÎ‰Ïe ‰È˜ÂLe ƒ¿«¿ƒ»¿»∆»¿«¿ƒ≈∆«¬≈
‰„NÏ ‰È„n‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ Ck17ÔÓ ÒÈÎ‰Ïe »À»¿ƒƒ«¿ƒ»«»∆¿«¿ƒƒ

- ˙B·BÁ¯‰Â ÌÈ˜ÂM‰L ,e·LÁÈÂ ;‰È„nÏ ‰„N‰«»∆«¿ƒ»¿«¿¿∆«¿»ƒ¿»¿
˙eL¯ Ô‰Â ÏÈ‡B‰˙B¯a„nÎÂ ˙B„Nk Ô‰ È¯‰ ,ÏkÏ18; ƒ¿≈¿«…¬≈≈«»¿«ƒ¿»

,en„ÈÂ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ „·Ïa ˙B¯ˆÁ‰L ,e¯Ó‡ÈÂ¿…¿∆«¬≈ƒ¿«≈¿«»ƒƒ«
ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯znLÂ ‰Î‡ÏÓ ‰‡ˆB‰‰ ÔÈ‡L∆≈«»»¿»»¿∆À»¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó19. ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

(למעלה 16) טפחים עשרה גבוהה חומה מוקפת כשהיא
הוא 17)ה"א). שדה שהרי עיון, צריכים אלו [דברים

המדינה  "מן לכתוב לו והיה ה"ד), משבת (פי"ד כרמלית
הרבים"]. ה"א.18)לרשות שבת מהלכות פי"ד ראה

הם 19) שהשווקים שיחשבו מבואות שיתופי לענין זה כל
שגם  שיחשבו חצרות עירובי גם תיקן ושוב הרבים, רשות
ה'. בהלכה בסמוך שכתב וכמו הרבים, רשות כמו היא החצר

.ä,ÔÈ¯BÈ„a ˜ÏÁzL „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏkL ,Ôwz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈∆»¿«»ƒ∆≈»≈¿¿ƒ
¯‡MÈÂ ,BÓˆÚÏ ˙eL¯ da „Á‡Â „Á‡ Ïk ÊÁ‡ÈÂ¿…«»∆»¿∆»»¿¿«¿¿ƒ»≈

Ôlk ˙eL¯a ÌB˜Ó ‰pnÓ20ÔB‚k ,Ba ‰ÂL Ôlk „ÈÂ ƒ∆»»ƒ¿À»¿«À»»»¿
‰ÂL Ôlk „iL ÌB˜n‰ B˙B‡ ·LÁpL - ÌÈzaÏ ¯ˆÁ»≈«»ƒ∆«¿…«»∆«À»»»
ÌB˜Ó Ïk ·LÁÂ ,ÌÈa¯Ï ˙eL¯ ‡e‰ el‡k Ba¿ƒ¿»«ƒ¿∆¿»»»
,BÓˆÚÏ B˜ÏÁÂ ÌÈÎM‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ÊÁ‡L ,ÌB˜Óe»∆»«»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»¿«¿
‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ „·Ïa ‡e‰L∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ
,Ba ‰ÂL Ìlk „iL ˙eL¯Ï BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯Ó≈¿∆»«¿«¿ƒ¿∆«À»»»
;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L BÓk¿∆≈ƒƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
,„·Ïa BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯a „Á‡ Ïk LnzLÈ ‡l‡∆»ƒ¿«≈»∆»»¿∆»«¿«¿ƒ¿«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôlk e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿À»««ƒ∆«…¿«»ƒ

חצר 20) להם שיש בבתים רק עירוב תיקנו שלא רבינו דעת
(במסכת  והגמרא המשנה מדברי נראה וכן משותפת,
או  חצרות" "עירובי אלא מקום בכל הוזכר שלא עירובין)
('תפארת  בתים" "עירובי מצינו ולא מבואות", "שיתופי
(שם) טוב' יום ה'תוספות אבל ז), פרק עירובין ישראל'
דין  יש משותפת חצר בלי בדירות שגם המשנה, מן הוכיח

עליו. חולקים הפוסקים אבל עירוב,

.å‰Óe21ÏÎ‡Óa e·¯Ú˙iL ‡e‰ ?‰f‰ ·e¯Ú‰ ‡e‰ «»≈«∆∆ƒ¿»¿¿«¬»
elkL ,¯ÓBÏk .˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,„Á‡∆»∆«ƒƒ≈∆∆«»¿«∆À»
˜ÏBÁ epnÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ,elÎÏ „Á‡ ÏÎ‡Â ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿…∆∆»¿À»¿≈»∆»ƒ∆≈
‰Ê ÌB˜Óa ‰ÂL elk „iL ÌLk ‡l‡ ,B¯·ÁÓ ˙eL¿̄≈¬≈∆»¿≈∆«À»»»¿»∆
ÊÁ‡iL ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÂL elk „È Ck ,elÎÏ ¯‡LpL∆ƒ¿«¿À»»«À»»»¿»»∆…«
‰NÚn·e .„Á‡ ˙eL¯ elk È¯‰Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk»∆»¿«¿«¬≈À»¿∆»««¬∆
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ,˙Bn„Ïe ˙BÚËÏ e‡B·È ‡Ï ‰f‰«∆…»ƒ¿¿«∆À»¿ƒ

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÒÈÎ‰Ïe¿«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

א.21) מט, עירובין
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.æ‡e‰ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¯ˆÁ‰ Èa ÌÈNBÚL ·e¯Ú‰»≈∆ƒ¿≈∆»≈∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÈB·Ó ÈL‡ ÔÈNBÚLÂ ;˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈≈¬≈¿∆ƒ«¿≈»∆ƒ

ÛezL ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‰È„n‰ Èa Ïk B‡ ‰Ê. ∆»¿≈«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

.çÔÈ‡22‰ÓÏL ˙Ùa ‡l‡ ˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ23.„·Ïa ≈¿»¿ƒ«¬≈∆»¿«¿≈»ƒ¿«
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰Òe¯Ù ‡È‰Â ‰‡Ò ‰Ù‡Ó ¯kk elÙ‡¬ƒƒ»«¬≈¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ

¯q‡k ‡È‰Â ‰ÓÏL ‰˙È‰ ;da24ÌLÎe .da ÔÈ·¯ÚÓ - »»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈
Ê¯‡ ˙Ùa ÔÈ·¯ÚÓ Ck ,‰‡e·z ˙Ùa ÔÈ·¯ÚnL25˙Ù·e ∆¿»¿ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ¿«…∆¿«

ÔÁc ˙Ùa ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL„Ú26ÛezLÂ .27˙Ùa ÔÈa - ¬»ƒ¬»…¿«…«¿ƒ≈¿«
ÔÈÙzzLÓ ÏÎ‡ ÏÎa .ÌÈÏÎ‡ ¯‡La ÔÈa28ÔÓ ıeÁ , ≈ƒ¿»√»ƒ¿»…∆ƒ¿«¿ƒƒ
BÓˆÚ ÈÙa ÁÏÓ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈn‰29ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ««ƒƒ¿≈«¿»∆«ƒ¿≈«¿¿≈¿≈ƒ

ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡L ,Ô‰a ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡ - ˙Bi¯ËÙeƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆≈»¬ƒ
ÌÈÏÎ‡k30ÒÈ¯eÓk ‰NÚ - ÁÏÓ ÌÚ ÌÈÓ ·¯Ú .31 »√»ƒ≈««ƒƒ∆««¬»¿¿»

.ÔÈÙzzLÓeƒ¿«¿ƒ

ב.22) פ, בעירובין שלימה 23)משנה, אחת חלה "שגובין
שיבואו  איבה" "משום טז) הלכה (להלן ובית" בית  מכל
פרוסה?" וחברי שלמה נותן "אני שיאמר: מחלוקת, לידי

פא.). "איסר 24)(עירובין התלמוד בלשון הנקרא
שם), (רש"י כסף של מטבע והוא ב.), (קידושין האיטלקי"
4 ומשקלו נא:), (בבאֿמציעא בדינר וארבעה מעשרים אחד
פ"ט). מקוואות המשניות בפירוש (רבינו שעורות

הדין 25) והוא יהונתן'), ('רבינו לחם מהם לאפות שדרך
פת 26)עדשים. ממנו לעשות דרך שאין "הירזע", שנקרא

ה"י). ברכות בפ"ג למעלה זה 27)(ראה מבוי, אנשי של
זה. ב.28)עם כו, בעירובין חשוב 29)משנה שאינו

כז.). (שם בביאוריו 30)מאכל מוילנה אליהו רבינו הגאון
כמהין  הלא זה, על תמה סקט"ז) שפו (סי' או"ח לשו"ע
כי  הגאון, החליט ולכן אוכלים? הם מבושלים, ופטריות
כי  בדפוס, חסרון ע"י הגמרא דברי בהבנת כאן נפלה טעות
ומן  המים מן חוץ - ומשתתפין מערבין "בכל אמרו במשנה
והמלח", המים מן חוץ - מעשר בכסף ניקח והכל המלח,
(הלא  איכא והוא ליכא? "ותו בתלמוד שם שאלו זה ועל
מן  למדין אין שמעֿמינה אלא ופטריות? כמהין יש)
במשנה  וכשאמרו חוץ", בו שנאמר במקום אפילו הכללות
ופטריות, כמהין גם הכוונה המלח", ומן המים מן "חוץ
המוזכר  הראשון הדין על סובב שזה התלמוד מפרשי וחשבו
שכאן  היא האמת אבל ומשתתפין", מערבין "בכל במשנה

הענין  וכל "וכו'", התיבה של חסרה השני הדין על סובב
דבר  רק ניקח מעשר בכסף כי מעשר", בכסף ניקח "הכל
האויר, מן גדלים ופטריות וכמהין קרקע", "גידולי שהוא
קרקע, גידולי להיות צריך שאין מבואות, שיתופי לענין אבל
ופטריות. בכמהין גם להשתמש אפשר מאכל, דבר רק

לחם.31) עם לאכלו וראוי מלוחים, דגים של ציר

.è‰nÎÂ32˙¯‚B¯‚k ?Ba ÔÈÙzzLnL ÏÎ‡‰ ¯eÚL33 ¿«»ƒ»…∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
.‰È„n‰ ÈaÓ B‡ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿≈«¿ƒ»

‡e‰Â34‰¯NÚ ‰BÓL eÈ‰iL ,35Ï·‡ .˙BÁt B‡36Ì‡ »∆ƒ¿¿∆∆¿≈»¬»ƒ
Ô‰L ,˙BcÚÒ ÈzL B¯eÚL - ‰Ê ÏÚ ÌÈa¯Ó eÈ‰»¿Àƒ«∆ƒ¿≈¿À∆≈
ÌÈˆÈa LLk Ô‰L ,˙B¯‚B¯b ‰¯NÚ ‰BÓLkƒ¿∆∆¿≈¿»∆≈¿≈≈ƒ

˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ ÔÈÙzzLn‰ eÈ‰ elÙ‡ .˙BiBÈa37- ≈ƒ¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»
.ÔlÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿À»

ב.32) פב, עירובין לפי 33)משנה, ושיעורה יבשה, תאנה
דציֿליטר. שישית היום הנהוגה משנה,34)המדה

ב. פ, כגרוגרת.35)עירובין שיעור אחד לכל מגיע שאז
שם.36) עירובין שם.37)משנה, עירובין,

.éÏÎ‡ Ïk38˙t ÔB‚k ,‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ ‡e‰L »…∆∆∆¡»¿∆¿«
Ô‚„ ÈÈÓe39ÔBÊÓ B¯eÚL - Ba eÙzzL Ì‡ ,ÈÁ ¯N·e ƒ≈»»»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿

ÔzÙÏ ‡e‰L ÏÎÂ ;˙BcÚÒ ÈzL40ÏÎ‡Ï ÌÚ‰ C¯„Â ¿≈¿À¿…∆ƒ¿»¿∆∆»»∆¡…
,ÒÈ¯eÓe ,ıÓÁÂ ,ÈÏˆ ¯N·e ,ÏM·Ó ÔÈÈ ÔB‚k ,Ôzt Baƒ»¿«ƒ¿À»»»»ƒ¿…∆¿»
Ba ÏÎ‡Ï È„k B¯eÚL - ÌÈÏˆa ÏL ˙B‰n‡Â ,ÌÈ˙ÈÊÂ¿≈ƒ¿ƒ»∆¿»ƒƒ¿≈∆¡…

˙BcÚÒ ÈzL41. ¿≈¿À

א.38) כט, ('מעשה 39)עירובין, "דגים" אחרת: נוסחא
לחם.40)רוקח'). עמו שאוכלים תבשיל קדירה, מעשה

סעודות.41) שתי שיעור בעצמו מזה צריך ואין

.àéeÙzzL42ÈÁ ÔÈÈa43˙BiÚÈ·¯ ÈzL B¯eÚL -44 ƒ¿«¿¿«ƒ«ƒ¿≈¿ƒƒ
ÎLa ÔÎÂ .ÔlÎÏ¯45;ÌÈzL - ÌÈˆÈa .˙BiÚÈ·¯ ÈzL - ¿À»¿≈¿≈»¿≈¿ƒƒ≈ƒ¿«ƒ

˙BiÁ Ô‰ elÙ‡Â Ô‰a ÔÈÙzzLÓe46.ÌÈL - ÌÈBn¯Â . ƒ¿«¿ƒ»∆«¬ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒ
‰MÓÁ .„Á‡ - ‚B¯˙‡47ÌÈ˜Ò¯Ù‡ ‰MÓÁ .ÌÈÊB‚‡48. ∆¿∆»¬ƒ»¡ƒ¬ƒ»¬«¿¿ƒ

‡¯ËÈÏ49ÏÈLa ‰È‰ Ì‡Â .˜eÏL ÔÈa ÈÁ ÔÈa ,˜¯È ÏL ƒ¿»∆»»≈«≈»¿ƒ»»»ƒ
Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÈLa ‡ÏÂ50Èe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿…»ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ∆≈»

‡ÏÎeÚ .‰ÏÈÎ‡Ï51·˜ .ÔÈÏ·z52·˜ .ÌÈ¯Óz «¬ƒ»¿»¿»ƒ«¿»ƒ«
˙B¯‚B¯b53‰Ï·c ‰Ó .54˙eLk .ÔÈÁetz ·˜ .55- ¿»»∆¿≈»««ƒ¿

ÊÈÊÁ .„i‰ ‡ÏÓk - ÔÈÁÏ ÔÈÏBt .„i‰ ‡ÏÓk56- ƒ¿…«»ƒ«ƒƒ¿…«»»ƒ
ÔÈ·¯ÚÓe ˜¯i‰ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ„¯z‰Â .‡¯ËÈÏƒ¿»¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿««»»¿»¿ƒ
Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆa ÈÏÚ .Ô‰a»∆¬≈¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆∆»ƒ
˙BÁt Ï·‡ ;˙¯Ê Ô‰Ó ‰ÏÚ Ïk C¯‡ ‰NÚÂ eÏÈˆ·‰ƒ¿ƒ¿«¬»…∆»»∆≈∆∆∆¬»»
- ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡ Ô‡kÓƒ»≈…∆¿»≈«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÎÂ ;el‡ ÔÈ¯eÚL Ô‰a e˙ CÎÈÙÏe ,Ô‰ ÔzÙÏk¿ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»∆ƒƒ≈¿…

ÛezM‰ ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBik57. «≈»∆¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ

שם.42) שתי 43)עירובין, מזון שיעורו - מבושל יין אבל
י. בהלכה כמבואר רביעית 44)סעודות, היא רביעית

הנהוגה  המדה ולפי ומחצה, ביצה שיעור שהיא הלוג,
דציֿליטר. רבעי שלושת היא בכל 45)בזמננו הדין והוא

שפו). סי' או"ח (שו"ע המים מן חוץ המשקין שאר
בישול.46) בלי אותה אוכלים לפעמים בכת"י:47)כי

ו  בגמרא. הוא וכן משנה'."עשרה", ב'מגיד הם 48)ראה
אגוזים. עשרה כמו הוא מהם וחמשה שם 49)גדולים,

זו. שלאחר בהלכה ראה כט,50)משקל, עירובין בגמרא
לשאר  שהואֿהדין רבינו וסובר תרדין, לענין כן אמרו א

עליו. חולק והראב"ד המבואר 51)ירקות, משקל שם
זו. שלאחר יג.52)בהלכה בהלכה שיבואר מדה שם

יבשות.53) אותן 54)תאנים כותשים לחות תאנים
פת  כעיגולי מהן ועושים בידים אותן ומעמלין במכתשת,

צמח.55)(הערוך). "חזרת".56)מין הגירסא: בכת"י
ירק  כשהוא תבואה של שחת והיא "חזיז", ב כח, ובעירובין

כח.). שם (רש"י אותו ואוכלין א:57)וגוזזין כט, עירובין
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לעירוב", סעודות שתי במזון . . . מצטרפין האוכלין "כל
מדין  מדברת שם המשנה כי זה, דין על חולק והראב"ד
בשיתופי  אבל אחד. לכל זה שיעור ששם תחומין, עירובי
הרבה. מינים מצטרפין אין - הרבה לאנשים שהם מבואות

.áé‡¯ËÈÏ58ÈzL ‡ÏÓ - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ƒ¿»»¬»¿»»¿…¿≈
‰¯eÓ‡‰ ‰Óe .˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ - ‡ÏÎeÚÂ .˙BiÚÈ·¿̄ƒƒ¿¿»¬ƒ¿ƒƒ»∆»¬»
‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â .¯Èc ‰‡Ó - ÌB˜Ó ÏÎa¿»»≈»ƒ»¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»
‰Úa¯‡ - ÚÏq‰Â .˙B¯BÚN ‰¯NÚ LL Ï˜LÓ -ƒ¿«≈∆¿≈¿¿«∆««¿»»
ÔÈi‰ ÔÓ B‡ ÌÈn‰ ÔÓ ˙˜ÊÁÓ ˙ÈÚÈ·¯‰Â .ÔÈ¯Ècƒ»ƒ¿»¿ƒƒ«¬∆∆ƒ««ƒƒ««ƒ
:‡ˆÓ .·e¯˜a ¯È„ ÈˆÁÂ ÔÈ¯Èc ¯NÚ ‰Ú·L Ï˜LÓƒ¿«ƒ¿»»»ƒ»ƒ«¬ƒƒ»¿≈ƒ¿»
‡ÏÎeÚ‰Â ,¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ Ï˜LÓ - ‡¯ËÈl‰«ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒƒ»¿»¿»

.ÚÈ·¯ ˙BÁt ÔÈ¯È„ ‰ÚLz Ï˜LÓ -ƒ¿«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿ƒ«

בדברי 58) מקורם זו, בהלכה האמורים השיעורים כל
היה  רבינו ואף ומדדו, ושקלו מדעתם בזה שדקדקו הגאונים
המשנה  פירוש בהקדמת זאת והזכיר המדקדקים, מן

(מגידֿמשנה). למנחות

.âéÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰‡Ò59·w‰Â .ÔÈa˜ ˙LL - ¿»»¬»¿»»≈∆«ƒ¿««
e¯‡a ¯·Îe .˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ - ‚l‰Â .ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ -«¿»»Àƒ¿«…«¿«¿ƒƒ¿»≈«¿
CÈ¯ˆ Ì„‡L ÔÈ¯eÚM‰ el‡Â .dÏ˜LÓe ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙cÓƒ«»¿ƒƒƒ¿»»¿≈«ƒƒ∆»»»ƒ

.„ÈÓz Ô˙B‡ ¯kÊÏƒ¿…»»ƒ

חכמים.59) ובדברי בתורה שהוזכרה

.ãéÏÎ‡60‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L …∆∆À»«¬ƒ»««ƒ∆
Ba ·¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ¯eÒ‡61ÛzzLÓe »»∆«¿»≈¬≈∆¿»≈ƒ¿«≈

- Ï‡¯NÈÂ ,ÔÈÈa ¯ÈÊp‰ ÛzzLÓ ?„ˆÈk .Ba≈«ƒ¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‰Óe¯˙a62‡lL ÚaLpL B‡ ‰Ê ÏÎ‡Ó ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈«≈≈…∆∆∆ƒ¿«∆…

;Ba ÛzzLÓe Ba ·¯ÚÓ - epÏÎ‡ÈÈe‡¯ BÈ‡ Ì‡L …¿∆¿»≈ƒ¿«≈∆ƒ≈»
.¯Á‡Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÊÏ»∆¬≈»¿«≈

ב.60) כו, עירובין שהרי 61)משנה, תחומין, עירובי
בפת. אלא אינם חצרות שהיא 62)עירובי טהורה כשהיא

אפר  ואין מתים, טמאי שהכהנים הזה ובזמן לכהן, מותרת
('קובץ'). א"י בתרומת מערבין אין להזאה, פרה

.åèÏ·‡63Ï·Ë ÔB‚k ,ÏkÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c64Ï·Ë elÙ‡ , ¬»»»»»«…¿∆∆¬ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL65‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ÔÎÂ , ∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈ƒ∆…ƒ¿»

Ô‚‰k B˙Óe¯z66ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ , ¿»«…∆¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿
‰ÎÏ‰k67ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ -68Ï·‡ .Ô‰a ÔÈÙzzLÓe «¬»»≈¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆¬»

È‡Ó„a ÔÈÙzzLÓe ÔÈ·¯ÚÓ69;ÌÈiÚÏ Èe‡¯L ÈtÓ , ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»«¬ƒƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ·e70ÈL ¯NÚÓ·e ; ¿«¬≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ecÙpL Lc˜‰Â71,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆«…∆
ÔÈ·¯ÚÓe .·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L72ÈL ¯NÚÓa ∆≈«…∆¿«≈¿»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ

‡Ï Ï·‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÌL Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿≈∆»»«¬ƒ»¬»…
ÔÈÏe·‚a73. ƒ¿ƒ

א.63) לא, עירובין הפרישו 64)משנה, שלא תבואה
לאכול  טוב לא לא, - "טב ומעשרות, תרומות ממנה
פ"ז). ברכות המשניות בפירוש (רבינו זו" מתבואה

חכמים.65) מדברי רק הוא שלה ומעשרות תרומה שחיוב

מהתבואה 66) שהפרישו לפני שלו המעשר את לקח שהלוי
גדולה. שאין 67)תרומה מטבע על שני מעשר שפדה כגון

קרקע. על שפדאו והקדש צורה, חצרות 68)עליו עירובי
הפריש 69)ותחומין. שלא לחשוש שיש עםֿהארץ פירות

זה. מה יודעין אנו אין דאֿמאי, 'דמאי' מעשר. ממנה
תרומה 70) ממנו ניטלה שלא אףֿעלֿפי מעשר תרומת

עוד  היתה כשהתבואה שלו המעשר את לקח שהלוי גדולה,
בפרק  למעלה וראה גדולה, בתרומה חייבת שאינה בשבלים,

וה"כ. הי "ט ברכות מהל' הקרן.)71א' תוספתא 72)רק
ולא  העיר, בתוך שהם חצירות עירובי והיינו פ"ב. בעירובין

לעיר. מחוץ שהם תחומין לירושלים.73)עירובי חוץ

.æè„ˆÈk74˙Á‡ ‰lÁ ÔÈ·Bb ?˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ ≈«¿»¿ƒ«¬≈ƒ«»««
˙È·e ˙Èa ÏkÓ ‰ÓÏL75„Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÔÈÁÈpÓe , ¿≈»ƒ»«ƒ«ƒ«ƒƒ«…ƒ¿ƒ∆»

„Á‡ ˙È·a76˙È·a B‡ Ô·z‰ ˙È·a elÙ‡ ,¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ¿«ƒ∆»ƒ»≈∆»≈¬ƒ¿≈«∆∆¿≈
¯ˆB‡‰ ˙È·a B‡ ¯˜a‰77¯ÚL ˙È·a B˙ Ì‡ Ï·‡ .78, «»»¿≈»»¬»ƒ¿»¿≈««

˙Òt¯Óa B‡ ‰¯„ÒÎ‡a B‡ ,„ÈÁÈ ÏL ¯ÚL ˙Èa elÙ‡¬ƒ≈««∆»ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙È·a B‡79- ¿«ƒ∆≈«¿««««¿««

·e¯Ú BÈ‡80·e¯Ú‰ ıa˜nLÎe .81‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ≈≈¿∆¿«≈»≈¿»≈»«»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

eeˆÂ82‰È‰È ‰Ê ·e¯Úa :¯ÓB‡Â .·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆ƒ¿∆
˙È·Ï ˙ÈaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ83 À»¿»¿≈∆»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ˙Ba‚Ï ÔË˜Ï LÈÂ .˙aLa84˙È·e . ¿«»¿≈¿»»ƒ¿≈≈¬≈«ƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,·e¯Ú Ba ÔÈÁÈpnL85Ì‡Â . ∆«ƒƒ≈≈»ƒƒ≈∆««¿ƒ

ÈÎ¯c ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - Ba ÁÈp‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒ¿«ƒ«≈¿«ƒƒ¿≈«¿≈
ÌBÏL86. »

ב.74) סה, עירובין צורך 75)משנה, שאין הראב"ד ודעת
מכל  קמח גובים אלא ובית בית מכל שלימה חלה לגבות
(מגידֿמשנה). לכולם אחת שלימה חלה ועושים אחד

(ראה 76) זה בבית דרים כולם כאילו נחשב ועלֿידיֿזה
ו). לדירה.77)בהלכה ראויים שהם ששם כ 78)כיון יון

דירה. חשוב לא החצר, בני לכל הרגל סוכה 79)דריסת
בתוכו. לדור ראוי שאינו ב. הזה 80)ג, בזמן "והמנהג

אףֿעלֿפי  הקדמונים, נהגו וכן הכנסת, בבית העירוב להניח
לאכול  שאסור קדושתו, מפני לדירה ראוי אינו הכנסת שבית
מבואות, שיתופי דין להם יש שלנו העירובין בתוכו, ולישון
וראה  שסו, סי' או"ח (רמ"א דירה" בבית להניחו צריך שאין

יז). המצוות 81)בהלכה כל על כי במקומו, שמניחו לפני
ז:). (פסחים לעשייתן (לפני) עובר - לברך אף 82)צריכים

- התורה מן ולא המלך שלמה מתקנת הוא עירוב שמצות
יא) יז, (דברים בתורה צונו ה' כי "וצונו", מברך זאת בכל
לך  יאמרו אשר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי "על
ושמאל", ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה,
חכמים  שאמרו והמנהגות התקנות הגזירות הם זה ובכלל

פ"א). ממרים בהל' (רבינו ויניציא,83)לעשות בדפוס

לבית". ומחצר לחצר "ומבית א.84)נוסף לא, עירובין
כאילו 85) שייחשב דירה", משום "עירוב כי א. מט, עירובין

ובעל  מאכלם, שם ששמים עלֿידי בית באותו גרים כולם
שם. ממילא גר "מערבין 86)הבית א: נט, גיטין משנה,

אמרו: (ס:) שם ובתלמוד שלום". דרכי מפני - ישן בבית
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והורגל  "הואיל רש"י ופירש חשדא", מפני - טעמא? "מאי
הנכנסין  מקומו, את לשנות באת אם בית, באותו העירוב
החצר  בני את יחשדו העירוב את שם יראו ולא בית לאותו
יאמרו  "שלא מפרש ורבינוֿתם עירוב", בלא שמטלטלין
עירוב, של הפת את שגונב הבית בעל את שחושדים מפני
המשניות: בפירוש מפרש ורבינו שם", אותו מניחין אין
העירוב  בו שמניחים שהבית הנאה, בזה להם שיש "לפי

כאן. מדבריו נראה וכן הפת", את ליתן צריך אינו

.æé„ˆÈÎÂ87Bb ?ÈB·Óa ÔÈÙzzLÓ˙¯‚B¯‚k ÏÎ‡ ‰· ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¿»∆…∆ƒ¿∆∆
eÈ‰ Ì‡ ˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt B‡ ,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»»ƒƒ¿∆∆ƒ»
ÈB·n‰ ˙B¯ˆÁÓ ¯ˆÁa „Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÁÈpÓe ,ÔÈa¯Ó¿Àƒ«ƒ««…ƒ¿ƒ∆»¿»≈≈«¿«»

ÔË˜ ˙Èa elÙ‡ .ÌÈza‰ ÔÓ ˙È·a B‡88‰¯„ÒÎ‡ B‡ ¿«ƒƒ«»ƒ¬ƒ«ƒ»»«¿«¿»
¯ÈÂ‡a BÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÛezL ‰Ê È¯‰ - ˙Òt¯Ó B‡ƒ¿∆∆¬≈∆ƒ¬»ƒƒƒ«¬ƒ

Ì‡Â .ÛezL BÈ‡ - ÈB·Ó89¯ˆÁa ÈÏk‰ ÁÈp‰90CÈ¯ˆ , »≈ƒ¿ƒƒƒ««¿ƒ¿»≈»ƒ
¯k ‰È‰iL È„k ,ÁÙË Ú˜¯w‰ ÔÓ ÈÏk‰ dÈa‚‰Ï91. ¿«¿ƒ««¿ƒƒ««¿«∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ :C¯·Óe92‰È‰È ÛezM‰ ‰Êa :¯ÓB‡Â . ¿»≈«ƒ¿«≈¿≈¿∆«ƒƒ¿∆
ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ93˙B¯ˆÁÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï À»¿»¿≈«»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬≈

.˙aLa ÈB·nÏ«»¿«»

ב.87) פה, ארבע 88)עירובין על אמות ארבע בו שאין
ג.). (סוכה ב.89)אמות עט, אם 90)עירובין הואֿהדין

(כסףֿמשנה). בבית פירשו 91)הניחו וכן לעירוב. שהוא
לזכות  צריך אין אם אפילו זה, ולפי (רשב"א). הגאונים
מפרשים  ויש המבוי. בני מכל אוכל שגבו כגון בשבילם,
ועוד). (רש"י משלו להם במזכה אלא להגביה צריך שאין

ומשותפין 92) שמעורבין עירוב, לשון שייך שיתוף על שגם
שצו). סי' ברורה' ('משנה יחד שבמבוי החצירות כל

יאמרו 93) עירוב, במקום שיתוף על לסמוך רוצים ואם
שצו). סי' (רמ"א להם" ומבתים לבתים "ומהם

.çéÈt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ˙‡ B‡ ·e¯Ú‰ ˙‡ e˜ÏÁ»¿∆»≈∆«ƒ««ƒ
·e¯Ú BÈ‡ - „Á‡ ˙È·a ‡e‰L94˙‡ e‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿«ƒ∆»≈≈¬»ƒƒ¿∆

ÈÏÎa e‰eÁÈp‰Â ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ·e¯Ú‰ ÔÓ ÈÏk‰«¿ƒƒ»≈¿ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒƒƒ¿ƒ
¯zÓ - ¯Á‡95. «≈À»

מחולק.94) ולא מעורב שיהיה מט.) (עירובין שמו" "עירוב
בבית 95) הכלים שני אם ודוקא בכוונה. חלקוהו שלא כיון

(מגידֿמשנה). אחד

.èéÔÈÙzzLn‰96˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÈB·Óa97, «ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈«¬≈
ÔÈ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈz‰ eÁkLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿¿«ƒ«≈∆¬≈≈

ÈB·na ‰NÚp ‰Ó ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰98Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«ƒƒ««¬∆«»¿ƒ»ƒ
˙Ùa ÈB·na eÙzzL99ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ¿«¿«»¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒƒ

˙Ùa ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰ È¯‰L ;˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ100. ¿»≈«¬≈∆¬≈«ƒ«ƒƒ¿«
Èa101‰¯e·Á102ÔÈaÒÓ eÈ‰L103ÌBi‰ Ô‰ÈÏÚ L„˜Â104 ¿≈¬»∆»¿Àƒ¿»«¬≈∆«

ÔÁÏM‰ ÏÚL ˙t -105È·e¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ «∆««À¿»¿ƒ»∆»ƒ≈≈
- ÛezL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ CÓÒÏ eˆ¯ Ì‡Â .˙B¯ˆÁ¬≈¿ƒ»ƒ¿…»∆»ƒƒ

.¯ˆÁa ÔÈaÒÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««ƒ∆≈¿Àƒ∆»≈

ב.96) עא, הבתים.97)עירובין -98)עם ויאמרו
עירבו. לא שבחצר,99)אבותינו בבית שלימה פת שהניחו

חצירות. עירובי לפיכך 100)כדין האדם, חיי שהפת מתוך

יוסף').מכירים ('בית בו כשמשתתפים עירובין 101)בו
ב. מבוי.102)פה, בין 103)מאותו שבת ערב בבית,

לא 104)השמשות. והרי סעודתם, באמצע השבת נכנסה
ביניהם. אם 105)עירבו אף הרשב"א ולדעת המשותף,

ושיתוף, עירוב משום עליו סומכים הבית בעל של הוא הפת
ונעשה  בפת חלק להם הקנה לאכול, שהזמינם בזה כי

שלהם.

.ëÁ˜Ï106BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ˙Á‡ ˙t ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡ »«∆»ƒ¿≈∆»≈«««¿»«¬≈
,˙BcÚÒ ÈzLk ÏÎ‡ ‡e‰L B‡ ;¯ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ¿»¿≈∆»≈∆…∆ƒ¿≈¿À
˙Ba‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆¿»¿≈«»≈»ƒƒ¿
È„È ÏÚ Ba Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»¬»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡107,ÌÈÏB„b‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ˙BkÊÏ BÏ LÈÂ . «≈¿≈ƒ««¿≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ È„È ÏÚÂ ,È¯·Ú‰ Bc·Ú È„È ÏÚÂ¿«¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿¬»…«
B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ Bz·e B· È„È¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»

B„Èk Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰108Ô‰Ï ˙BkÊÏ BÏ LÈ ÔÎÂ . «¿«¬ƒƒ¿≈∆»»¿»¿≈≈ƒ«»∆
B˙ÁÙL È„È ÏÚ;‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙È¯·Ú‰ «¿≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿«»

È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ ÔËw‰L∆«»»∆«¬≈ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ109È·Ï B‡ ¯ˆÁ‰ È·Ï ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆»≈ƒ¿≈

‡È‰ ˙eÎfL ;Ô‰ÈÏÚ ·¯ÚÂ Ô‰Ï ‰kÊ È¯‰L ÈB·n‰«»∆¬≈ƒ»»∆¿≈≈¬≈∆∆¿ƒ
Ô‰Ï110.ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï BÏ ÔÈÎÊÂ , »∆¿»ƒ»»»∆…¿»»

ב.106) עט, עירובין זה 107)משנה, פת קיבל לו שיאמר
לזכות, יכול אינו עצמו ידי ועל החצר. בני לכל בו וזכה

מרשותו. יצא לא בידו שהוא זמן יצא 108)שכל ולא
מרשותו. תורה 109)הפת מדברי אינו עירוב ענין כל כי

ה"ב). (למעלה המלך שלמה תקנת שיהיה 110)אלא
החצר. בכל לטלטל מותר

.àë„BÚaÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈÙzzLÓ ‡ÏÂ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«»∆»ƒ¿
ÌBÈ111˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe .112˙B‡B·Ó ÈÙezLÂ ¿»¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ≈¿

˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»««ƒ∆»≈ƒ«»≈
ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ÌÏBÚÏe .‰ÏÈl‰ ÔÓƒ««¿»¿»»ƒ∆¿≈»≈«ƒ

CÎÈÙÏ .˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡Â ÈeˆÓ113, »¿∆¿»¿»¿»≈«¿»¿ƒ»
Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡114‡ B‡ ,‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ ,„· ƒ»«»»«»«ƒ¿«∆»»

,·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓ :˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z¿»¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈
‰ÎLÁMÓ115˜ÙÒ Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -116‰Ê È¯‰ - ƒ∆»≈»¬≈∆≈¿ƒ»≈¬≈∆

.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú≈∆¿≈»≈»≈

א.111) לד, שבת עירוב 112)משנה, אלא שאינם
(שבת  אסור בית כקנין שהם תחומין עירובי אבל רשויות.

להר"ן). המיוחסים בחידושים ועיי"ש משנה,113)שם,
א. לה, אבנים.114)עירובין קדש 115)של שכבר

ויש 116)השבת. שבת, לפני שם הניחו שבוודאי היינו
את  מעמידים השבת, כניסת בעת קיים היה העירוב אם ספק
שם  הניחו אם ספק יש אם אבל וכשר, בחזקתו העירוב

שצד). סי' או"ח (שו"ע אסור - העירוב את בכלל

.áëÔ˙117Ïc‚Óa ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰118,ÂÈÏÚ ÏÚÂ »«»≈«ƒ¿ƒ¿»¿»«»»
BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰ÎLÁL Ì„˜ ÁzÙn‰ „·‡Â¿»«««¿≈«…∆∆»≈»ƒƒ∆¿»

‰Î‡ÏÓ ‰NÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e¯Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï119ÔÈa ¿ƒ»≈∆»ƒ≈»»¿»»≈
È¯‰L ;·e¯Ú BÈ‡Â ,„·‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰«¿»¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈≈∆¬≈
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LÈ¯Ù‰ .BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡120B‡ ¯NÚÓ ˙Óe¯z ƒ∆¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿««¬≈
„Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z¿»¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬«ƒƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»¿»ƒ¿

ב.117) לד, עירובין לסתרו 118)משנה, שאסור בנין, של
בהל'119)בשבת. (ראה התורה מן שאסורה גמורה,

על  משם להוציאו אפשר אם אבל ואילך). ז מפרק שבת,
"כל  שסובר רבי כדעת עירוב, עירובו - דרבנן איסור ידי
השמשות". בין עליו גזרו לא - שבות משום שהוא דבר

א.120) לו, עירובין

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בחצרות,1) העירוב עשיית חיסרון דיני רבינו בו כלל

מהיעדרו, המגיע האיסור הוא מה נעשה, לא אם רצונוֿלומר
הרשות  ביטול והוא נעשה, כשלא בדבר, שיש והתקנה
תקנה  או ושעירוב עירוב, הצריכין הם ומי מהם. לאחד
- האסור לביטול שצריכין הוא ומי להם. מועילה הנזכרת
מקום. שכירות במקומו שצריך כגוי רצונוֿלומר, אחר, דבר

הפרק.ו  נסתיים בזה

.à¯ˆÁ‰ ÈL‡2‡lL Ô‰Ó „Á‡Ó ıeÁ ,Ôlk e·¯ÚL «¿≈∆»≈∆≈¿À»≈∆»≈∆∆…
„ÈÊÓ ÔÈa ,Ô‰nÚ ·¯Ú3¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÎBL ÔÈa ≈«ƒ»∆≈≈ƒ≈≈«¬≈∆≈

Ô‰ÈÏÚ4B‡ ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔlÎÏ ¯eÒ‡Â , ¬≈∆¿»¿À»¿ƒƒ»≈∆∆»≈
B¯ˆÁ ˙eL¯ ·¯Ú ‡lL ‰Ê Ô‰Ï Ïha .Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓ≈»≈¿»≈∆ƒ≈»∆∆∆…≈«¿¬≈

„·Ïa5Ô‰ÈzaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿«¬≈≈À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆
Ïha .¯eÒ‡ - B˙È·Ï Ï·‡ ;Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓe ¯ˆÁÏ∆»≈≈»≈¿»≈∆¬»¿≈»ƒ≈
,Ô‰ .ÔÈ¯zÓ Ìlk È¯‰ - B¯ˆÁ ˙eL¯e B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï»∆¿≈¿¬≈¬≈À»À»ƒ≈

ÈtÓ6;B¯ˆÁÂ B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï Ïha È¯‰Â ,e·¯ÚL ƒ¿≈∆≈¿«¬≈ƒ≈»∆¿≈«¬≈
‡e‰ È¯‰Â ,˙eL¯ BÏ ¯‡L ‡lL ÈtÓ ,¯zÓ ‡e‰ Ì‚Â¿«À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿«¬≈

Á¯B‡k7¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰Â ,ÌÏˆ‡8. ¿≈«∆¿»¿»≈«≈≈

ב.2) סט, עירובין ומה 3)משנה, לערב, רצה שלא
חצר "אנשי במשנה: עירב",˘˘ÁÎשנאמר ולא מהם אחד

בני  עם לערב רגיל אחד שכל ומשום במזיד, הואֿהדין
"שכח". נאמר - החצר תשמישי על להקל כדי החצר,

עירב.4) שלא לאחד רשות יש החצר, מן חלק שבכל לפי
(או"ח 5) מרשותו ומסתלק לכם", מבוטלת "רשותי שאומר

על  לאסור שלא כדי חצרו, רשות לבטל מצוי, וכך שפ). סי'
חכמים: שלמדונו כמו ביתו, רשות לבטל ולא האחרים,

ישראל'). ('תפארת ביתך" מתוך רבים בנוסח 6)"מנע
התימנים). (כת"י מפני" מותרין הן מותרין, "כולם אחר:

לא 7) אם עצמו, בפני בבית נתארח אפילו בחצר. "המתארח
אוסר  אינו פחות, או יום לשלושים אלא קבע דרך נתארח
בביתם, בין בביתו בין מותרים והם והוא החצר, בני על
יש  אם אבל אחד. הבית ובעל רבים האורחים אם ואפילו
אוסרים  ביניהם, אחד הבית בעל אף שאין בלבד, אורחים

עו). סי' הדשן' ('תרומת זה" על "אינו 8)זה אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה נאסר"

.áÏh·Ó‰9Ì˙Ò B˙eL¯10˙eL¯ ,Ïha B¯ˆÁ ˙eL¯ - «¿«≈¿¿»¿¬≈ƒ≈¿
Ïha ‡Ï B˙Èa11CÈ¯ˆ ,¯ˆÁ È·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó‰Â . ≈…ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ¿≈»≈»ƒ

Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ïh·ÏÈ˙eL¯ :¯ÓB‡Â ,Le¯Ùa „ ¿«≈¿»∆»¿∆»¿≈¿≈¿ƒ
EÏe EÏe EÏ ˙Ïh·Ó12˙eL¯ Ïh·Ó L¯Bi‰Â .13Û‡ ¿À∆∆¿¿¿¿«≈¿«≈¿«

˙Áz Ì˜ L¯Bi‰L ;˙aLa BLÈ¯BÓ ˙nL Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ¿«»∆«≈»««
¯zÓ - ˙aLa ˙eL¯ Ïeh·e .¯·c ÏÎÏ BLÈ¯BÓƒ¿»»»ƒ¿¿«»À»

‰lÁzÎÏ14. ¿«¿ƒ»

ב.9) סט, אלא 10)עירובין מבטל, הוא מה פירש שלא
מבוטלת. רשותי הקודמת.11)אמר: בהלכה כמבואר

"רשותי 12) אומר אם מספיק רש"י, ולדעת א. ע, עירובין
ככולו", "רובו שלפעמים רבינו ודעת לכולכם", מבוטלת
וזה  הרוב, אל אלא נתכוון לא אולי "כולכם" אומר אם לכן

על "מלוך ראשֿהשנה בתפלת אומרים שאנו ÏÎהטעם
(ט"ז ÂÏÂÎהעולם רובו על נפרש שלא לשון, כפל בכבודך"

שפ). סי' ב.13)או"ח ע, עירובין 14)עירובין משנה,
מבעוד  אומרים שמאי בית רשות? נותנין "מאימתי ב: סט,
קנין  לעשות ואסור רשות, הקנאת הוא רשות ביטול (כי יום
בשבת, אף (מותר משחשיכה אומרים הלל ובית בשבת).
אם  מקום שבכל ואף הקנאה). ולא רשות סילוק רק שזהו
רשותו  ביטל אם כאן - השבת לכל אסור שבת למקצת נאסר

ע:). (עירובין בשבת לטלטל מותר בשבת,

.âeÏha15- ·¯Ú ‡lL ‰ÊÏ Ô˙eL¯ ÔÈ·¯ÚÓ‰ el‡ ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»»∆∆…≈«
Ó ‡e‰‡lL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ;Bc·Ï ¯‡L È¯‰L ,¯zÀ»∆¬≈ƒ¿»¿«¿≈¬ƒ∆…

ÌÈÁ¯B‡k eÈ‰È :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙eL¯ Ô‰Ï ¯‡Lƒ¿«»∆¿¿≈¿ƒƒ¿¿¿ƒ
BÏˆ‡16„Á‡ Ïˆ‡ ÔÈÁ¯B‡ ÌÈa¯ ÔÈ‡L ;17. ∆¿∆≈«ƒ¿ƒ≈∆∆»

ב.15) סט, עירובין הבדל 16)משנה, אין ממש באורחים
אין  - יחיד אצל מתארחים רבים אם ואף ליחיד, רבים בין
שייכים  והבתים החצר באמת הרי כאן אבל עליו, אוסרים
('חיי  מרשותם נסתלקו - לטלטל מותר שיהא כדי אלא להם

היחיד 17)אדם'). אצל אורח היחיד שאין והואֿהדין
(רשב"א).

.ãeÈ‰18eÏha Ì‡ ,¯˙È B‡ ÌÈL e·¯Ú ‡lL el‡ »≈∆…≈¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿
‡lL el‡Â ,ÔÈ¯zÓ ÔÈ·¯ÚÓ‰ - ÔÈ·¯ÚÓÏ Ì˙eL¿̄»«¿»¿ƒ«¿»¿ƒÀ»ƒ¿≈∆…

ÔÈ¯eÒ‡ e·¯Ú19Ì˙eL¯ Ïh·Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ·¯ÚÓ‰ ÔÈ‡Â . ≈¿¬ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»
ÏÚ ¯ÒB‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;e·¯Ú ‡lL ÌÈMÏ«¿«ƒ∆…≈¿∆»∆»≈∆≈«

B¯·Á20B˙eL¯ Ïh·e ·¯Ú ‡lL „Á‡‰ ¯ÊÁ elÙ‡Â . ¬≈«¬ƒ»«»∆»∆…≈«ƒ≈¿
·¯Ú ‡lL ÈMÏ21eÏhaL ‰ÚLaL ;¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - «≈ƒ∆…≈«¬≈∆≈∆¿»»∆ƒ¿

·¯ÚL „Á‡ .‰È‰ ¯eÒ‡ ÔÈ·¯ÚÓ‰ BÏ22Ïh·Ó BÈ‡ «¿»¿ƒ»»»∆»∆≈«≈¿«≈
·¯Ú ‡lL „Á‡‰ Ï·‡ ,·¯Ú ‡lL „Á‡Ï B˙eL¿̄¿∆»∆…≈«¬»»∆»∆…≈«

.·¯ÚL „Á‡Ï B˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿¿∆»∆≈«

ב.18) סט, אורחים 19)עירובין נעשים הרבים שאין
רשותם 20)(רשב"א). את ביטלו שהמערבים אחרי גם

שפ). סי' (או"ח המערבים.21)להם שביטלו אחרי
עירב 22) לא והשלישי יחד עירבו כששנים מדובר כאן

השנים  מותרים - רשותו מבטל השלישי אם לכן עמהם,
אינו  שעירבו, מהשנים אחד - שעירב" "אחד אבל בטלטול.
שנים  נשארים שעדיין מפני לשלישי, רשותו לבטל יכול
לאחד  רשותו "מבטל רבינו ודברי זה, עם זה עירבו שלא
ויש  חי, כשהוא אבל מהשנים, אחד כשמת כוונתו - שעירב"
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כמבואר  ואחד אחד לכל לבטל צריך עירבו, שלא שנים
וראב"ד). (מגידֿמשנה למעלה

.äÌLk23a‰ ÏÚ·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó ‰Ê ˙Èa‰ ÏÚaL˙È ¿≈∆««««ƒ∆¿«≈¿¿««««ƒ
¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·Ó Ck ,˙Á‡ ¯ˆÁa ‰Ê24ÔÈÏh·Óe . ∆¿»≈««»¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿«¿ƒ

„ˆÈk .ÔÈÏh·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ25,¯ˆÁa ÌÈÈe¯ML ÌÈL ? ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿«ƒ∆¿ƒ¿»≈
‡ˆÓÂ ,ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Ó - Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈«∆»≈∆¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ¿»
‰NÚiL „Ú B¯·Á BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÓ ÈM‰«≈ƒ¿«¿≈ƒ¿∆ƒ≈¬≈«∆«¬∆

ÂÈÎ¯ˆ26,ÔBL‡¯Ï B˙eL¯ Ïh·Óe ÈM‰ ¯ÊBÁÂ ; ¿»»¿≈«≈ƒ¿«≈¿»ƒ
‰nk ÔÎÂ .BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÔBL‡¯‰ ÏËÏËÓe¿«¿≈»ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈«»

‰a¯Áa ˙eL¯ Ïeha LÈÂ .ÌÈÓÚt27‡e‰L C¯„k ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿»¿∆∆∆
¯ˆÁa28. ¿»≈

ב.23) סו, לזו 24)עירובין זו פתוחות חצרות "ששתי
על  אוסרת אחת שאין אףֿעלֿפי הרבים, לרשות ופתוחות
היא  - השניה אצל רשותה לבטל האחת רצתה אם חברתה,

(מגידֿמשנה). מותרת" וחברתה וחוזר 25)אסורה מבטל
ורשותו.26)ומבטל. בחצרו זכה שוב שאין 27)ובזה

על  זה ואוסרים לתוכה פתוחים בתים ושני בתוכה, דיירים
שמועיל  כדרך ביניהם מועיל והביטול עירבו, לא אם זה

(מגידֿמשנה). אינו 28)בחצר רשות שביטול אומרים ואין
אדם  בני של תשמישם עיקר ששם בחצר אלא מועיל

שפא). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.åÈÓ29:ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÂ ¯ÊÁÂ B˙eL¯ ÏhaL ƒ∆ƒ≈¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ≈
‡Ï È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰ „ÈÊÓa Ì‡ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆≈¬≈∆∆¬≈…

BÏeh·a „ÓÚ30,¯ÒB‡ BÈ‡ - ‡ÈˆB‰ ‚‚BLa Ì‡Â ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÏeh·a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ï ÏhaL el‡ e˜ÈÊÁ‰Â eÓ„˜ ‡lL∆…»¿¿∆¡ƒ≈∆ƒ≈»∆¬»ƒ»¿
‚‚BLa ÔÈa ,‡ÈˆB‰Â ‡e‰ ¯ÊÁ Ì‡ ,e‡ÈˆB‰Â e˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿≈

Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - „ÈÊÓa ÔÈa31. ≈¿≈ƒ≈≈¬≈∆

ב.29) סט, עירובין מעשיו"30)משנה, ביטל "שהרי
המשניות). רבן 31)(פירוש "אמר ב: סא, עירובין משנה,

במבוי  עמנו דר שהיה אחד בצדוקי מעשה גמליאל,
מהרו  אבא: לנו ואמר רשותו). להם (וביטל בירושלים
אין  ברשותו, החזקתם אם (כי למבוי הכלים את והוציאו
עליכם  ויאסור יוציא שלא עד מביטולו), לחזור יכול הצדוקי

שביטל)". ברשותו ויזכה (שיחזור

.æÈL32ÌeÙÈw‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ¿ƒƒ
‰vÁÓ ÌÈ¯Î33ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ˙aLa »¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«¿ƒ∆»∆ƒ

LÓ‡Ó ·¯ÚÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â34¯ˆÁ ÈaÓ „Á‡ .35 ¿ƒ∆¿»»∆¿»≈≈∆∆∆»ƒ¿≈»≈
˙nL36˜eM‰ ÔÓ „Á‡Ï B˙eL¯ ÁÈp‰Â37˙Ó Ì‡ : ∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ«ƒ≈

ÌBÈ „BÚaÓ38¯ÒB‡ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ BÈ‡L L¯Bi‰ È¯‰ - ƒ¿¬≈«≈∆≈ƒ¿≈∆»≈≈
Ì‰ÈÏÚ39.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ; ¬≈∆¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈≈¬≈∆

˜eM‰ ÔÓ „Á‡Â40ÈaÓ „Á‡Ï B˙eL¯ ÁÈp‰Â ˙nL ¿∆»ƒ«∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ¿≈
,Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ˙Ó ÌBÈ „BÚaÓ Ì‡ :¯ˆÁ‰∆»≈ƒƒ¿≈≈≈¬≈∆

‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ;ÌÈ·¯ÚÓ Ôlk È¯‰L41¯ÒB‡ - ∆¬≈À»¿…»ƒ¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈
.Ô‰Ï BLÈ¯BÓ ˙eL¯ Ïh·iL „Ú ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«∆¿«≈¿ƒ»∆

ב.32) ע, פתוחים 33)עירובין בתים ששני כחצר ונעשו

זה. על זה ואוסרים למקצת 34)לתוכה, שנאסרו וכיון
השבת. לכל נאסרו החצר.35)השבת, בני עם שעירב

חצר.36) באותה ביתו מבני נשאר רשותו 37)ולא שנפלה
לגור  בשבת בא והוא אחר, במקום הגר מבניו לאחד בירושה

(מגידֿמשנה). המת של ביתו כניסת 38)בתוך לפני
לכל 39)השבת. הותר - שבת למקצת שהותר שכיון
בחצר.40)השבת. דירה לו יכול 41)שהיתה שאינו

עוד. לערב

.çÏ‡¯NÈ42‰¯ÚÓa ÌÈÈe¯ML ¯‚Â43˙Óe ,˙Á‡ ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒƒ¿»»««≈
¯b‰44Ï‡¯NÈ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ «≈ƒ¿««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»≈

ÂÈÒÎa ¯Á‡˜ÈÊÁn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁL „Ú45¯ÒB‡46 «≈ƒ¿»»«∆»≈»¬≈∆««¬ƒ≈
L¯BÈk ‡e‰ È¯‰L ;Ïh·iL „Ú47¯b‰ ˙Ó Ì‡Â . «∆¿«≈∆¬≈¿≈¿ƒ≈«≈

‰ÎLÁMÓ48¯Á‡ Ï‡¯NÈ ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆»≈»««ƒ∆∆¡ƒƒ¿»≈«≈
‡e‰ ÔBL‡¯‰ B¯z‰a ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÂÈÒÎaƒ¿»»≈≈»»∆»¿∆≈»ƒ

„ÓBÚ49. ≈

ב.42) ע, "בחצר 43)עירובין אחר: ובנוסח יחד. ועירבו
ומבאר  אחת", "במגורה ובברייתא: רוקח'). ('מעשה אחת"
פתחו  אחד לכל והיה לחדרים, וחלוק גורן "כמין רש"י:

זה". על זה ואוסרים הוליד 44)בחצר ולא שמת "וגר
הקודם  כל אלא יורשים, לו אין שנתגייר, אחר ישראל
ה"ו). ומתנה זכיה מהל' בפ"א (רבינו זכה" - בנכסיו והחזיק

הגר.45) בנכסי השבת,46)שזכה שבכניסת אףֿעלֿפי 
 ֿ אףֿעלֿפי – אוסרת היתה ולא בעלים בלא זו דירה היתה
הותרה  - השבת בכניסת שהותרה "כיון בה: אומרים אין כן
הישראל  בה שיחזיק ראויה והיתה הואיל השבת", לכל

יום. כניסת 47)מבעוד שעם אףֿעלֿפי לבטל יכול ויורש
ז). הלכה (למעלה חי מורישו היה קנה 48)השבת שכבר

השבת. בכניסת -49)העירוב שבת למקצת שהותר כיון
לכולה. הותר

.èÏ‡¯NÈ50ÌÚ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ¯c‰ ƒ¿»≈«»ƒ»≈»ƒ«»ƒ
·LBz ¯b51„·BÚ‰ ˙¯ÈcL ;ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ¯ˆÁa ≈»¿»≈≈≈»»∆ƒ«»≈

‡e‰ ‰Ó‰·k ‡l‡ ,‰¯Èc dÈ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»ƒ»∆»ƒ¿≈»
·eLÁ52„·BÚÂ ¯˙È B‡ ÌÈÏ‡¯NÈ ÈL eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿≈ƒ¿¿≈ƒ»≈¿≈

.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚ ÔÎL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»»≈ƒ»∆¬≈∆≈¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ eÈkLÈ ‡lL ,‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿≈»∆…«¿ƒ≈»ƒ«»
e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ .ÂÈNÚnÓ e„ÓÏÈ ‡lL ,Ô‰nÚƒ»∆∆…ƒ¿¿ƒ«¬»¿»»…»¿
ÈtÓ ?„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ „Á‡ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿≈»ƒ«»∆»ƒ¿≈
BnÚ „ÁÈ˙È ‡nL „ÁÙÈ È¯‰L ,ÈeˆÓ ¯·c BÈ‡L∆≈»»»∆¬≈ƒ¿«∆»ƒ¿«≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï e¯Ò‡ ¯·Îe ;ep‚¯‰ÈÂ¿««¿∆¿»»¿¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ

˙BÏfÓe53. «»

ב.50) סא, עירובין פ"ו 51)משנה, עירובין 'ירושלמי'
לעבוד  שלא עליו שקיבל אלא נתגייר שלא נכרי והוא ה"ב.

אדם 52)עבודהֿזרה. מרעיתי, צאן צאני "ואתן שנאמר:
עכו"ם  ואין אדם קרוים אתם לא) לד, (יחזקאל אתם"
זה  לענין כגוי דינו תושב, וגר סא.). (יבמות אדם קרויים

'ירושלמי'). בשם עם 53)(מגידֿמשנה מתייחדים "אין
אמר  ולכן דמים, שפיכות על חשודים שמקצתם מפני הגוים,
שהיהודי  עליו, אוסר אינו - ישראל ואחד גוי אחד כשיהיה
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שפיכות  על חשוד שהוא לפי לו, ולהשכיר אתו לגור ימנע
להתייחד  להם שמותר ישראלים, שני היו אם אבל דמים,
ילמד  שמא גזירה עמו, ידור שלא כדי אסור, נאמר אז עמו,

המשניות). (פירוש ממעשיו"

.éÈL54,„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»∆»
- ÔÓˆÚÏ ÌÈÏ‡¯Ni‰ e·¯ÚÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈÎBM‰«¿ƒ¿»≈««¿≈¿«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ eÏha Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk eÏÈÚB‰ ‡Ï…ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÏ‡¯Ni‰ eÏha B‡ ,Ô‰Ï Ïha B‡ ˙BÏfÓe«»ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ∆»∆
‡Ï - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÈÁÈk eNÚÂ¿«¬¿»ƒƒ»≈»ƒ«»…
„·BÚ ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ·e¯Ú ÔÈ‡L ;ÌeÏk eÏÈÚB‰ƒ¿∆≈≈ƒƒ¿≈
ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ˙eL¯ Ïeha ÔÈ‡Â ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿
‡l‡ ,‰wz Ô‰Ï ÔÈ‡Â .˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿≈»∆«»»∆»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰NÚÈÂ ,B˙eL¯ epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆¿¿«¬∆»≈»ƒ

Ô‰nÚ Á¯B‡ ‡e‰ el‡k ˙BÏfÓe55È„·BÚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿ƒ≈«ƒ»∆¿≈ƒ»¿≈
Ì˙eL¯ ÔÈ¯ÈkNÓ - ÌÈa¯ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒ«¿ƒƒ¿»
Ï‡¯NÈÂ .ÔÈ¯zÓe ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÏ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÚ ·¯ÚÓ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯ÎNL „Á‡∆»∆»«ƒ»≈»ƒ«»¿»≈ƒ
CÈ¯ˆ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ;Ìlk e¯zÈÂ ÌÈÏ‡¯Ni‰ ¯‡L¿»«ƒ¿¿≈ƒ¿À¿À»¿≈»∆»»ƒ

.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯kNÏƒ¿…ƒ»≈»ƒ«»

א.54) סב, מפני 55)עירובין בזה והטעם א. סו, עירובין
החמירו  לכן הגוים, מן ישראל דירת להרחיק חכמים שרצו
אינו  שהגוי ומאחר רשות, ממנו שישכור עד תקנה לו שאין
שלא  כדי עמו מלדור הישראל ימנע להשכיר, בקלות רוצה

בשבת. הטלטול את עליו יאסור

.àéÈzL56BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ57„·BÚÂ Ï‡¯NÈÂ , ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈
¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,˙ÈÓÈta ÌÈ¯c ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk58 »ƒ«»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«≈

˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯NÈ ‰È‰L B‡ ;‰BˆÈÁa«ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿≈»ƒ«»
ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓÈta ¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿ƒ¿»≈«≈«¿ƒƒ¬≈∆≈«

epnÓ ¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰59ÈL ÈÏ‚¯ È¯‰L , «ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆∆¬≈«¿≈¿≈
;ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»¿ƒ»

˙ÈÓÈta ¯zÓ ÈÓÈt‰Â60. ¿«¿ƒƒÀ»«¿ƒƒ

ב.56) סה, צריכים 57)עירובין הפנימית החצר ודיירי
החיצונה. החצר דרך "אחד"58)לצאת אחר: בנוסח

התימנים). החיצונה,59)(כת"י דרך הולכים שכולם כיון
ביחד  דרים וגוי ישראלים שני והרי שם, דרים כאילו נחשב

ה"י). (כדלעיל עליהם בחיצונה 60)שאוסר גר הגוי שהרי
או  לבדו ישראל בה היה אם בין הפנימית, על אוסר ואינו

ה"ט). (כדלעיל וגוי ישראל

.áéÔÈ¯ÎBN61elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¬ƒ
˙aLa62dÈ‡L ;‡È‰ ˙eL¯ Ïeh·k ˙e¯ÈÎN‰L , ¿«»∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»

„·Ïa ¯k‰ ‡l‡ ,˙È‡cÂ ˙e¯ÈÎN63ÔÈ¯ÎBN ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«»ƒ∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
‰ÂMÓ ˙BÁÙa elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓƒ»≈»ƒ«»¬ƒ¿»ƒ»∆

‰Ëe¯t64˙¯kNÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BzL‡Â , ¿»¿ƒ¿∆≈»ƒ«»«¿∆∆
BzÚ„Ï ‡lL65‡lL ÔÈ¯ÈkNÓ BLnLÂ B¯ÈÎN ÔÎÂ , ∆…¿«¿¿≈¿ƒ¿«»«¿ƒƒ∆…

È¯‰ - ÈÏ‡¯NÈ BLnL B‡ B¯ÈÎN ‰È‰ elÙ‡Â ;BzÚ„Ï¿«¿«¬ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¬≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ï‡L .BzÚ„Ï ‡lL ¯ÈkNÓ ‰Ê∆«¿ƒ∆…¿«¿»«ƒ»≈»ƒ

È¯‰ - BÏÈ‡L‰Â ,ÂÈˆÙÁ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó ˙BÏfÓe«»»¿«ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈
eÈ‰ .BzÚ„Ï ‡lL ¯ÈkNÓe ,B˙eL¯a BnÚ ÛzzLƒ¿«≈ƒƒ¿«¿ƒ∆…¿«¿»
B‡ ÌÈLnL B‡ ÌÈ¯ÈÎN ‰Ê ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ«»∆¿ƒƒ«»ƒ

Bic - Ô‰Ó „Á‡ ¯ÈkN‰ Ì‡ ,ÌÈa¯ ÌÈL66. »ƒ«ƒƒƒ¿ƒ∆»≈∆«

ב.61) סה, עבור 62)עירובין מאכל דבר לו ונותנים
הטלטול  להתיר כדי שהוא לו לפרש צריך ואין השכירות,
סי' (או"ח השכירות על כתב לעשות הגוי צריך ואין בשבת,

למקח 63)שפב). דומה זה ואין בחצר, טלטול להתיר
בשבת. שאסור פחות 64)וממכר גם נחשב גוי, שלגבי

ט). הלכה פ"ט מלכים בהל' (רבינו ממון פרוטה משוה
מועילה 65) להשכיר, הנכרי מסרב אם ואפילו א. ס, עירובין

(מגידֿמשנה). מאשתו א.66)שכירות סו, עירובין

.âéÈL67ÌÈ¯c‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»«»ƒ
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯ÎNÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa¿»≈««¿»¿ƒ»≈»ƒ«»

„Á‡‰ ¯ÊBÁ - ˙aLa68ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Óe69, ¿«»≈»∆»¿«≈¿«≈ƒ
¯zÓe70˙aLa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ≈»≈»ƒ«»¿«»

¯Á‡‰ Ï‡¯NÈÏ ÈÏ‡¯Ni‰ Ïh·Ó -71¯zÓ ‰È‰ÈÂ , ¿«≈«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»≈»«≈¿ƒ¿∆À»
.ÏËÏËÏ¿«¿≈

ב.67) סח, שעשו,69)הישראלי.68)עירובין שהעירוב
ביניהם. גוי שהיה כיון - הועיל לבטל 70)לא שמותר

ב. הלכה למעלה שכתב כמו בשבת, שמת 71)רשות כיון
בכניסת  חי שהיה אף חצר, באותה רשותו בטלה הגוי,

השבת.

.ãé˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ72ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÈkN‰L ≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
„·BÚ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡ Ì‡ :˙BÏfÓe«»ƒ≈»ƒ»¿ƒ»≈
- B˙e¯ÈÎN ÔÓÊ ÌÈÏLiL „Ú ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«≈ƒ«∆«¿ƒ¿«¿ƒ
È¯‰L ,ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰fÓ ÔÈ¯ÎBN¿ƒƒ∆»≈»ƒ«»«≈ƒ∆¬≈
‡ÈˆB‰Ï ÔBL‡¯Ï ˙eL¯ LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ ˙Áz ÒÎƒ¿««««¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

·ÎBk „·BÚ‰˙Ú ÏÎa epnÓ ¯ÎBN‰ ˙BÏfÓe ÌÈ »≈»ƒ«»«≈ƒ∆¿»≈
‰ˆ¯iL73„ÓBÚ ÈM‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,74e¯ÎNÂ , ∆ƒ¿∆ƒ…»»«≈ƒ≈¿»¿

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰«ƒ¿¿≈ƒƒ»ƒ¬≈≈À»ƒ

חנינא,72) דרבי ותלמידי לקיש "ריש ב: סה, עירובין
והוה  שוכר הוה ולא (מלון), פונדק לההוא (נזדמנו) איקלעי
לשכור  מועיל (האם מיניה? למיגר מהו אמרו: משכיר,
(כשאין  ליה מסלק מצי דלא היכא כל - מהמשכיר) רשות
לא  מדירה) השוכר את עכשיו להוציא יכול המשכיר
רשות), ממנו לשכור שאין (ברור אגרינא דלא לך תיבעיא
כיון  - מאי? ליה, מסלק (כשיכול) דמצי היכא תיבעיא כי
השתא  דילמא או (שוכרים), אגרינא ליה מסלק דמצי
נשכור, לקיש: ריש להן אמר סלקיה, לא מיהא (עכשיו)
שיילו  אתו להן, נשאל שבדרום רבותינו אצל ולכשנגיע
עשיתם  יפה להן: אמר אפס, לרבי ליה ושאלו) (באו

שהשכירו.73)ששכרתם". בשעה כן אתו שהתנה כגון
לפנינו 74) השוכר אם אבל שוכר". הוה "ולא הגמרא כלשון

שפב. סי' יוסף' ב'בית וראה ממנו, אלא לשכור אין -

.åè¯ˆÁ75˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NiL »≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»
da ÔÈÈe¯L76‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙ÈaÓ ˙BÁe˙t ˙BBlÁ eÈ‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ∆
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ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c ·e¯Ú eNÚÂ ,‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆¿»≈∆∆«««
˙BBlÁ C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt77, ƒ∆≈À»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆«
ÌÈÁ˙t C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰78, ¬≈≈¬ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆¿»ƒ

ÔÈ‡L ;¯ÈkNiL „Ú ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆«¿ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ·e¯Úa ÌÈNÚ ÌÈa«̄ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»≈»ƒ

˙BÏfÓe79. «»

ב.75) עד, לחצר.ופת 76)עירובין פתוחים חיהם
אין 77) ששם שעשו, העירוב חל שביניהם חלונות שעלֿידי

מפסקת. הנכרי בין 78)רשות מפסיק החצר אויר אם
ביניהם 79)הפתחים. שעירבו שכיון נוטה שהדעת אף

הנכרי  אין בחצר הנכרי עם הדר ויחיד כאחד, כולם נעשו
שלא  ממש ליחיד דומה אינו - ט) הלכה (לעיל עליו אוסר
להתייחד  שיפחד אתו, שידור שכיח שלא מפני עליו גזרו
ואין  זה, טעם אין יותר או בשנים אבל יהרגנו, שמא אתו

ביניהם. עירבו אם אפילו כאחד לחשבם

.æè‡e‰L B‡ ,‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«≈«»¿«¿∆¿»∆
„·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈¿≈
BÈ‡Â ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»¿»»¿≈¿»¿ƒƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ‡l‡ ,˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿∆»¿ƒƒ∆¿≈»ƒ

˙BÏfÓe80ÔÈ‡L ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»»ƒ»∆ƒ¿ƒ∆≈
,˙aL ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈ„·BÚ¿ƒ¬«»ƒ«»¿≈¿«¿ƒ«»

ÔÈÒBzÈ·e ÔÈ˜B„ˆ ÔB‚k81ÏÚaL ‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰ ÏÎÂ ¿»ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ«»∆¿«
˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,‰t∆¿»∆»»»ƒ∆≈∆¿ƒ¿«
;·e¯Úa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ·e¯Ú≈≈¿»¿ƒƒ¿ƒ∆≈∆¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk BÈ‡L ÈÙÏ ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ∆≈¿≈»ƒ

¯Lk‰ Ï‡¯NÈÏ B˙eL¯ ‡e‰ Ïh·Ó Ï·‡ ;˙BÏfÓe82, «»¬»¿«≈¿¿ƒ¿»≈«»≈
‰ÊÂ ¯Lk „Á‡ Ï‡¯NÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙wz ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«»»¿≈ƒ»»ƒ¿»≈∆»»≈¿∆
BÏ Ïh·iL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ¯ˆÁa È˜B„v‰«¿ƒ¿»≈¬≈∆≈»»«∆¿«≈

.B˙eL¿̄

בשוק 80) שבתו משמר מומר, "ישראל ב: סט, בעירובין
שבתו  משמר שאינו רשות. מבטל - בצנעא) שמחלל (אף
רשות, מבטל אינו - בפרהסיא) אף שבת (שמחלל בשוק
עד  ובנכרי רשות, ונותן רשות נוטל ישראל שאמרו: מפני

שמוצאם 81)שישכיר". הכלל, מן שיצאו הרעות "כתות
בפירוש  שטעו סוכו, איש אנטיגנוס תלמידי ובייתוס מצדוק
ולפרש  רבותינו, של הקבלה על להשיב התחילו רבם, דברי
כלל, לחכם שישמעו מבלתי להם, שיראה כמו הפסוקים את
יורוך  אשר התורה פי על יא): יז, (דברים יתברך אמרו היפך
הדבר  מן תסור לא תעשה, לך יאמרו אשר המשפט ועל
המשניות  בפירוש (רבינו ושמאל" ימין לך יגידו אשר
בתשובה, רבינו השיב הקראים, ולענין מ"ג). א פרק לאבות
בחיוב  מודים בלתי להיותם מנין, בהם להשלים ראוי שאין
מודה  שאינו מי כי אמרו שג"כ מעירוב, ראיה והביא הזה.
פריימן  הרמב"ם (תשובות עמו מערבים אין עירוב במצות

ה"ג. פ"ג ממרים הל' ועי' יד) אחר:82)סי' בנוסח
רוקח'). ('מעשה הכשר" "כישראל

ה'תשע"ו  טבת כ"ד שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיש 1) רצונוֿלומר המעורבות, החצרות רבינו בו ביאר

דין  מהו זו, אצל זו שרויות והן חלון, או פתח ביניהן
להם  הכרח או ביחד, שתיהן לערב צריכין אם בהם, העירוב
הצדדין  אלו כל כי בידם, הרשות או בעצמה, אחת כל לערב
עם  אלו החצרות ענייני ביאור לזה ונמשך בהם נמצאים הם

הן. מה עירוב בלא אלו

.àÔBlÁ2‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL «∆≈¿≈¬≈ƒ≈«¿»»
‰È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«∆¿»»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯˜3elÙ‡ -4Blk »ƒ»»∆¿¬»»¿»ƒ¬ƒÀ
CB˙a Blk B‡ ,‰¯NÚ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬»»ƒ¿»¿¬»»À¿
ÈzL È·LBÈ eˆ¯ Ì‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚ¬»»ƒ¿»¿«¿»≈¬»»ƒ»¿≈¿≈
,Ô„Èa ˙eL¯‰ - „Á‡ ·e¯Ú Ôlk ·¯ÚÏ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¿»≈À»≈∆»»¿¿»»

BÊÏ BfÓ eÏËÏËÈÂ ˙Á‡ ¯ˆÁk eNÚÈÂ5- eˆ¯ Ì‡Â ; ¿≈»¿»≈««ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔBlÁ‰6‰ÏÚÓÏ Blk ‰È‰L B‡ , ««»≈«¿»»∆»»À¿«¿»
‰¯NÚÓ7el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ≈¬»»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

ב'.2) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת שאין 3)משנה
בהלכות  (כמבואר טפחים עשרה מגובה פחותה מחיצה
אחת, כחצר שתיהן וחשובות א'), הלכה י"ד פרק שבת

מפסקת. מחיצה ביניהן אפילו"4)שאין "או בנ"א:
החצרות.5)(מער"ק). שתי בין כפתח נחשב החלון כי

בלבד.6) כחור אלא כפתח נחשב תחתיו 7)אינו שיש
החצרות. את המחלקת גמורה מחיצה

.á;˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«∆≈¿≈¬≈
ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï·‡8,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ elÙ‡ , ¬»∆≈¿≈»ƒ¬ƒ»»¿«¿»≈¬»»

·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ÔÎÂ¿≈«∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈
ÌlÒ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L elÙ‡ ,„Á‡9Ba ‰È‰iL ,‡e‰Â .10 ∆»¬ƒ∆≈≈≈∆À»»∆ƒ¿∆

È„k Ba LÈ Ì‡ ,Ï‚Ú ÔBlÁ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡«¿»»««¿»»»»«»…ƒ≈¿≈
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba Úa¯Ï11.Úa¯Ók ‡e‰ È¯‰ - ¿«≈««¿»»««¿»»¬≈ƒ¿À»

עמוד 8) ע"ו דף עירובין (מסכת דמי" דמליא כמאן "ביתא
למעלה  החלון אם וגם כמלא, הוא הרי גג לו שיש כיון ב')

עשרה. בתוך הוא כאילו נחשב טפחים, לעלות 9)מעשרה
אחד. כבית מצטרפים בעליה, להשתמש אפשר ואי למעלה

ארבעה 11)בחלון.10) של רבוע בחללו להכניס שאפשר
עשר  שבעה העיגול היקף שאם מובא ובגמרא ארבעה, על
על  ד' של מרובע מתוכו לרבע אפשר חומש, פחות טפחים

הרשב"א). בשם משנה" "מגיד (ראה ד'

.âÏ˙k12L ÔÈaL Ôa˙Ó B‡ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaLÈz …∆∆≈¿≈¬≈«¿≈∆≈¿≈
˙B¯ˆÁ13ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt14·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - ¬≈»≈¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈

‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰ ;ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡15¯˙È B‡ ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ»»»«¬»»»≈
el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - Ôk ÏÚ«≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈
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- Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ ÌlÒ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ»»≈≈∆À»ƒ»¿À»ƒ»
Á˙Ùk Ô‰ È¯‰16elÙ‡Â .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡Â ; ¬≈≈¿∆«¿ƒ»¿»¿ƒ∆»«¬ƒ

ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,Ï˙kÏ CeÓÒÂ Ûe˜Ê Ìlq‰ ‰È‰»»«À»»¿»«…∆∆¬≈≈¿ƒ
- Ï˙k‰ ÔÓ ÂÈzÁzÓ ˜Á¯˙ÈÂ CLniL „Ú Ba ˙BÏÚÏ«¬«∆ƒ»≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿»ƒ«…∆
Ìlq‰ L‡¯ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡Â .¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ«¬ƒ…»»«ƒ«…«À»

‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ ,Ï˙k‰ L‡¯Ï17- ¿…«…∆ƒƒ¿«≈≈∆»ƒ¿»
.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ»

שם.12) עירובין במסכת במסכת 13)משנה משנה
על  ביניהן מפסיק תבן של גדיש א' עמוד ע"ט דף עירובין

החצר. רוחב כל אינה 14)פני מעשרה פחותה שמחיצה
לאחת. נחשבות החצרות ושתי מחיצה, אפילו 15)נקראת

משנה). מגיד (ראה ארבעה רחב שאפשר 16)אינו מכיון
הסולם. דרך ביניהן משלשה 17)להשתמש פחות "שכל

ז' דף סוכה מסכת דומה. (=כמחובר דמי" כלבוד טפחים
א'). עמוד

.ã‰È‰18‰Úa¯‡ ·Á¯ Ï˙k‰19ÌlÒ eNÚÂ ,20Ô‡kÓ »»«…∆»»«¿»»¿»À»ƒ»
‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÓlq‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‡kÓ ÌlÒÂ¿À»ƒ»««ƒ∆«À»¿À»ƒ∆ƒ∆
:‰Úa¯‡ Ï˙k‰ ·Á¯a ÔÈ‡ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -ƒ»¿»¿ƒ∆»≈¿…««…∆«¿»»
‰È‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL ˙BÓlq‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«À»¿»¿»¿ƒ∆»»»

ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL Ì‰ÈÈa21. ≈≈∆¿»¿»¿ƒ¿«ƒ

ב'.18) עמוד ע"ז דף עירובין ארבעה 19)מסכת היינו
הכותל. על ללכת אפשר ובקלות שם 20)טפחים בגמרא

(מגיד  רבינו הזכירו ולא טפחים ארבעה רחב שהסולם אמרו
החצרות.21)משנה). בין מפסיק שהכותל

.ä‰·vÓ ‰a22Ï˙k‰ „ˆa ‰·vÓ Èab ÏÚ23LÈ Ì‡ : »»«≈»««≈«≈»¿««…∆ƒ≈
ËÚÓÓ - ‰Úa¯‡ ‰BzÁza24‰Úa¯‡ ‰BzÁza ÔÈ‡ ; ««¿»«¿»»¿«≈≈««¿»«¿»»
‰BÈÏÚ‰ ÔÈ·Ï dÈa ÔÈ‡Â25‰LÏL26Ì‡Â ,ËÚÓÓ - ¿≈≈»¿≈»∆¿»¿»¿«≈¿ƒ

ıÚ ÏL ˙B‚¯„Óa ÔÎÂ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯27ÔÎÓqL »¿»¿ƒ∆»¿≈¿«¿≈∆≈∆¿»»
.Ï˙kÏ«…∆

שבת 22) מערב בנה כלומר ב' עמוד כ"ז דף עירובין מסכת
וא  בקרקע, ובלשון וקבעה בשבת. משם ליטלה אפשר י

אבן. של ספסל כעין והוא "איצטבא", ומן 23)הגמרא

טפחים. עשרה אין הכותל לראש עד את 24)המצבה
מחיצה  כאן אין כאילו וחשוב הטפחים, עשרת שיעור

רחבה 25)עשרה. שאם ארבעה, רחבה אינה היא ואף
ביאור  – חננאל רבינו בפירוש נראה (וכן ממעטת ארבעה
מ"מ). ועיין י"א, סעיף שע"ב סימן ברורה למשנה הלכה

הוא.26) (כמחובר) כלבוד שלושה תוך  מסכת 27)וכל
"סולם  אבוה בר רבה אמר נחמן רב בשם שם עירובין

וכו'". פורחות ששליבותיו

.åÏ˙k28dB·b29ÊÈÊÂ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL30‡ˆBÈ …∆»«∆≈¿≈¬≈¿ƒ≈
˙BÁt Ï˙k‰ L‡¯ „Ú ÊÈf‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,B˙ÈÚˆÓ‡a¿∆¿»ƒƒƒ¿«ƒ«ƒ«…«…∆»

ÊÈf‰ ÈÙÏ ÌlÒ ÁÈpÓ - ‰¯NÚÓ31Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ≈¬»»«ƒ«À»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ
eˆ¯32.ËÚÓÓ BÈ‡ - ÊÈf‰ „ˆa Ìlq‰ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒƒƒ««À»¿««ƒ≈¿«≈

ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ - ÌÈÁÙË ¯NÚ ‰ÚLz dB·b Ï˙k‰ ‰È‰»»«…∆»«ƒ¿»»»¿»ƒƒƒ
ÊÈf‰ ÔÓ È¯‰L ;eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,ÚˆÓ‡a „Á‡∆»»∆¿«¿»¿ƒ∆»ƒ»∆¬≈ƒ«ƒ

L‡¯ „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÓe ,‰¯NÚÓ ˙BÁt ı¯‡‰ „Ú«»»∆»≈¬»»ƒ«ƒ»∆¿«…
ÌÈ¯NÚ dB·b Ï˙k‰ ‰È‰ .‰¯NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰«…∆»≈¬»»»»«…∆»«∆¿ƒ

ÔÈÊÈÊ ÈL CÈ¯ˆ - ÌÈÁÙË33„Ú ,‰Ê „‚k ‡lL ‰Ê ¿»ƒ»ƒ¿≈ƒƒ∆∆…¿∆∆∆«
,‰¯NÚÓ ˙BÁt ı¯‡‰ ÔÈ·e ÔBzÁz‰ ÊÈf‰ ÔÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈«ƒ««¿≈»»∆»≈¬»»
,‰¯NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰ L‡¯ ÔÈ·e ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÈ·e≈«ƒ»∆¿≈…«…∆»≈¬»»

.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe¿»¿ƒ∆»ƒ»

א'.28) עמוד ע"ח דף עירובין מעשרה 29)מסכת יותר
הכותל.30)טפחים. מן יוצאת שיסמוך 31)בליטה

הסולם  נחשב זה ידי ועל בזיז, הסולם של העליון ראשו
לזיז. בגמרא 32)כמדרגה אחרת שיטה לו יש הראב"ד

על  ארבעה בו שיש בזיז הוא שהמדובר נוסחתו, לפי
הכותל  יחשב שלא עשרה משיעור הממעט ארבעה,
יכול  אינו הזיז, לאותו הסולם את הסמיך אם אולם למחיצה,
את  למעט ראוי אינו שהסולם כוחו, ומיעט בזיז להשתמש
לפי  ראוי אינו והזיז צרכו, כל רחב שאינו לפי הכותל
החצרות, שתי בין מחיצה כאן ויש עליו, סמוך שהסולם
משנה"). ("מגיד אחד מערבין ואין שתים מערבים ולכן

בתוך 33) למעלה הימנו ואחד תחתונים, עשרה קודם אחד
לקבוע  שיוכל כדי זה, כנגד שלא זה ויעמידם עליונים עשרה

(רש"י). לשני מאחד סולם

.æ- ı¯‡‰ ÏÚÂ Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ BÎÓÒe BÎ˙ÁL Ï˜c∆∆∆¬»¿»«…«…∆¿«»»∆
„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ34.ÔÈaa BÚ·˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,eˆ¯ Ì‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»

ÔÎÂ35B¯aÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÚ·B˜ B„·k - Ìlq‰ ¿≈«À»»¿¿¿≈»ƒ¿«¿
ÌlÒÂ ,˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó ÔÈM˜ eÈ‰ .ÔÈaa«ƒ¿»»«ƒ«¿ƒƒ≈¿≈«¬≈¿À»

Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ36ÔÈ‡ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ƒ»¿À»ƒ»≈¿»¿ƒ∆»∆¬≈≈
‰Ó ÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ìlqa ‰ÏBÚ Ï‚¯‰ Ûk«»∆∆∆«À»¿ƒ∆≈««

CÓÒiM37ÔÈM˜Â Ô‡kÓ ÔÈM˜Â ,ÚˆÓ‡a ÌlÒ ‰È‰ . ∆ƒ¿…»»À»»∆¿«¿«ƒƒ»¿«ƒ
Ô‡kÓ38ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -39. ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«ƒ

אינן 34) שבבבל "דקלים א'. עמוד ע"ח דף עירובין במסכת
שיש  פי על ואף קובעתן" כבידן טעמא? מאי קבע, צריכין
ונקבעו. נוטלם, אדם אין כבדם מפני – כלי תורת עליהם

שם.35) עירובין "שהמחיצה 36)מסכת לאמר רוצה
והסולמות  קשין של היא החצרות] שתי [בין החוצצת
להרב  הבחירה (בית מכאן וזה מכאן זה עליהם סמוכים

שם). תתמוטט.37)המאירי "שהמחיצה 38)שהמחיצה
חזק  בנין באמצעה שיש אלא קש, של – ארכה כל פני על
הבחירה  (בית הסולמות" ראשי קביעות למקום עמוד כעין

אחד,39)שם). מערבין רצו שאם הוא כאן החידוש עיקר
החצרות  שתי מצרף הסולם בסולם, להשתמש שיכול כיון
מערבין  רצו "[אם אריה: בן בהגהות הגיה ולכן אחת, להיות

שנים". מערבין רצו אם אחד],

.ç‰È‰40Ì‡ - Ï˙kÏ ÌlÒ e‰NÚÂ ,Ï˙k‰ „ˆa ÔÏÈ‡ »»ƒ»¿««…∆¿»»À»«…∆ƒ
˙e·L ¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯41‡e‰ »¿»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿

ÔÏÈ‡a ‰ÏÚÈ ‡lL BÏ Ì¯bL42‰¯L‡ ‰NÚ .43ÌlÒ ∆»«∆…«¬∆»ƒ»»»¬≈»À»
˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ï˙kÏ«…∆≈¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬

.‰È‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«»∆¬≈ƒ¬»«¬»»

ב'.40) עמוד ע"ח דף עירובין אסרו 41)מסכת חכמים
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שבת  בהלכות (כמבואר שבות משום בשבת באילן לעלות
א'). הלכה כ"א עליו 42)פרק גזרו "לא כאן: נוסף בנ"א:

משום  שהוא דבר "שכל רוקח), (מעשה השמשות" בין
מהלכות  כ"ד (פרק השמשות" בין עליו גזרו לא – שבות
ידי  על לאחת מצורפות החצרות שתי הרי י'). הלכה שבת
(למעלה  השמשות בין דהיינו העירוב, דין שחל בזמן האילן,

כ"א). הלכה א' זרה 43)פרק לעבודה שעבדוהו אילן
ג') פסוק י"ב פרק (דברים אמרה שהתורה בהנאה, אסור

באש". תשרפון "ואשריהם

.èÏ˙k44BËÚÓÏ ‡·e ,‰¯NÚ dB·bL45·¯ÚÏ È„k …∆∆»«¬»»»¿«¬¿≈¿»≈
‰Úa¯‡ ËeÚn‰ C¯‡a LÈ Ì‡ ,„Á‡ ·e¯Ú46ÌÈÁÙË ≈∆»ƒ≈¿…∆«ƒ«¿»»¿»ƒ

Ï˙k‰ ˙ˆ˜Ó ¯˙Ò .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -47ËÚÓ˙pL „Ú ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»«…∆«∆ƒ¿«≈
BÊ ¯ˆÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ¯ˆw‰ Bcˆ - ‰¯NÚÓ48¯‡Le , ≈¬»»ƒ«»»¿ƒ¿»≈¿»
.˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈ·Ï dB·b‰ Ï˙k‰«…∆«»«¿≈¿≈«¬≈

א'.44) עמוד ע"ז דף עירובין עפר 45)מסכת תל שעשה
מעשרה, פחות שיהיה כדי לכותל, סמוך בקרקע למטה

לאחת. החצרות שתי לפני 46)לצרף שהיה בנוסח
המגיד  הרב מצא (וכן טפחים" "עשרה כתוב היה הראב"ד
בשיעור  שמספיק ודעתו רבנו, על השיג לכן בספריו),
"ארבעה  כלפנינו ספרים במקצת אבל טפחים. ארבעה
האמיתית  הנוסחא היא וכן שם בגמרא וכמפורש טפחים"

משנה). שבצד 47)(מגיד עד הכותל, עובי מקצת כלומר
משנה). (לחם מעשרה הכותל נתמעט החצירות אחת

עשרה.48) הכותל גובה אין החצר אותה בצד כי

.éı¯Ù49‰˙È‰ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL dB·b‰ Ï˙k‰ ƒ¿««…∆«»«∆≈≈∆ƒ»¿»
‰ˆ¯t‰50˙Bn‡ ¯NÚ „Ú51;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - «ƒ¿»«∆∆«¿»¿ƒ¿≈≈ƒ

‰˙È‰ ;Á˙Ùk ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»¿»
‰¯NÚÓ ¯˙È52‡Â „Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ -ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ »≈≈¬»»¿»¿ƒ≈∆»¿≈¿»¿ƒ

.ÔÈ·e¯Ú ÈL¿≈≈ƒ

ב'.49) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת ברוחב.50)משנה
לפתח.51) נחשב הצדדים משני הכותל מן משהו ונשאר
מחיצה,52) זו אין הכותל, ברוחב מאד הרבה נשאר אפילו

בהלכות  (כמבואר אמות עשר על יתרה פרצה שיש כיון
ט"ז). הלכה ט"ז פרק שבת

.àé‰˙È‰53dÓÈÏL‰Ï ‡·e ,¯NÚÓ ‰˙eÁt ‰ˆ¯t‰ »¿»«ƒ¿»¿»≈∆∆»¿«¿ƒ»
¯NÚÓ ¯˙ÈÏ54ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b Ï˙ka ˜˜BÁ -55, ¿»≈≈∆∆≈«…∆…«¬»»¿»ƒ

‰lÁzÎÏ ı¯ÙÏ ‡a Ì‡Â .„Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe56 ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ»ƒ¿…¿«¿ƒ»
d·b ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - Ï˙k‰ ÏÎa ¯NÚÓ ¯˙È ‰ˆ¯tƒ¿»»≈≈∆∆¿»«…∆»ƒƒ¿…«

B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ‰ˆ¯t‰57. «ƒ¿»¿…»

בכותל 53) להשלים "חקק ב' עמוד ע"ח דף עירובין מסכת
כאן. וראב"ד שם רש"י ועיין משתי 54)וכו'" לעשות כדי

אחת. חצר להשלים 55)החצרות צריך שהוא הרוחב אותו
מהקרקע, טפחים עשרה של בגובה יחקוק אמות, לעשר
שאינו  ואף ומצרפתן, לפתח הפרצה נחשבה זה ידי שעל
ידי  על הדבר ניכר בקלות, הפתח אותו דרך לעבור יכול
כדי  יחד, החצרות שתי לחבר שברצונו שלו החקיקה מעשה

אחד. פתח.56)לערב בו לעשות ובא סתום, כותל שהיה
בלא 57) לזו מזו עובר אדם בהיות כאחת, החצרות "שיראו

סילוק  כוונת על מורים מעשיו אין כן לא שאם דוחק,
השניה  החצר בני עם להשתמש שברצונו אלא המחיצה,

משנה"). ("מגיד בלבד"

.áéıÈ¯Á58·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ :˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL »ƒ∆≈¿≈¬≈»…¬»»¿»»
‰Úa¯‡59Ô‡kÓ ˙BÁt ;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ «¿»»»≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ»ƒ»

B˜ÓÚ ËÚÓ Ì‡Â .ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈»¿
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ˙B¯B¯ˆa B‡ ¯ÙÚa¿»»ƒ¿¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ

Ô‰ ÔÈÏh·Ó ıÈ¯Áa ˙B¯B¯ˆe ¯ÙÚ Ì˙qL ;ÌÈL60. ¿«ƒ∆¿»»»¿¿»ƒ¿À»ƒ≈
L˜ B‡ Ô·z e‰‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡61ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ -62„Ú ¬»ƒƒ¿»∆∆«≈¿«¬ƒ«
Ïh·iL63. ∆¿«≈

ב'.58) עמוד ע"ח דף עירובין במסכת כי 59)משנה
שבת  בהלכות (כמבואר בגובה כמו בעומק המחיצות שיעור

כ"ג). הלכה י"ד החצרות.60)פרק שתי בין מחיצה ואין
בהמה.61) למאכל משם 62)הראויים לקחתם שיכול לפי

שם.63)בשבת. להשאירם בלבו יסכים

.âéÔÎÂ64BaÁ¯ ËÚÓ Ì‡65‰˜a B‡ ÁeÏa66, ¿≈ƒƒ≈»¿¿«¿»∆
ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ıÈ¯Á‰ Ïk C¯‡a BËÈLB‰L∆ƒ¿…∆»∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿≈

ÈL ÔÈ·¯ÚÓÏq‰ ÔB‚k ,˙aLa Ïhp‰ ¯·c ÏÎÂ .Ì ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»»«ƒ»¿«»¿««
Ba ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,ÏÙq‰Â67ı¯‡a B¯aÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«≈∆≈¿«¬ƒ∆»ƒ≈ƒ¿»»∆

¯˜ca ¯tÁiL „Ú BËÓLÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯eaÁ68. ƒ∆ƒ∆¿»¿»¿«∆«¿…¿∆∆

א'.64) עמוד ע"ט דף עירובין במסכת משנה
טפחים.65) מארבעה דברים 66)והפחיתו שם שהניח

ומיעטו  שם נקבעו כאילו ונחשב בשבת, לטלטל האסורים
המחיצה. ותשאר 67)משיעור בשבת, משם ינטלו שאולי

שהיתה. כמו כיון 68)המחיצה לקבוע, נחשב וזה מעדר,

בשבת. לחפור שאסור

.ãéÔ˙69·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ »««∆»»«¿»»¿»ƒ«…«
ıÈ¯Á‰70ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

˙B‡¯ËÊÊ‚ ÈzL ÔÎÂ .ÔÈ·e¯Ú71ËÈLB‰ Ì‡ ,BÊ „‚k BÊ ≈ƒ¿≈¿≈¿À¿¿»¿∆∆ƒƒ
·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - BÊÏ BfÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ«∆»»«¿»»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒ≈
ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»
˙Á‡ ‡l‡ ,‰ÂLa ÔÈ‡Â BÊ „ˆa BÊ eÈ‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â¿≈¿«¿»»¿«¿≈»¿»∆∆»««
‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ :dz¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬∆¿»ƒ≈≈≈∆»ƒ¿»

‡¯ËˆˆÎk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË72˙Á‡73;˙Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿¿»««¿»¿ƒ««
ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ ‰LÏL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡Â74, ¿ƒ≈≈≈∆¿»»≈¿»¿ƒ¿«ƒ

.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡≈¿«¿»¿≈¿«¿»

ב'.69) עמוד ע"ח דף בעירובין גשר 70)משנה כעין
עליו. דיירים.71)לעבור שני של עליות שתי של

ע"ט 73)כגזוזטרא.72) דף עירובין (מסכת עקומה והיא
א'). ולחשבו 74)עמוד לגשר, נסר לשים מועיל לא וכאן

שמתייראים  ועוד עושים", אין זוית בקרן "פתח כי כפתח,
במדרון. שהוא הגשר על לעבור

.åèÏ˙k75‰Úa¯‡ ·Á¯ ‡e‰L ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL76, …∆∆≈¿≈¬≈∆»»«¿»»
Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â¿»»»«¬»»¿»ƒ≈»≈¿»∆¿«¿«

‰iL ¯ˆÁ77‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁ‰ È·Ï BaÁ¯ ÔÈ˙B - »≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»≈∆»∆
Ô¯ˆÁÓ ·LÁÈÂ Ô‰Ï78el‡Ï ˙Áa BLÈÓL˙Â ÏÈ‡B‰ ; »∆¿≈»≈≈¬≈»ƒ¿«¿ƒ¿««¿≈
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el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,el‡Ï ‰L˜a BLÈÓL˙Â¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒ¿≈
,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ıÈ¯Á ÔÎÂ .˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««¿≈»ƒ∆≈¿≈¬≈

Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁ „vÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˜ÓÚ¯ˆÁ »…¬»»¿»ƒƒ«»≈¿»∆¿«¿«»≈
ÈtÓ ;dÏ ‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁÏ BaÁ¯ ÔÈ˙B - ‰iL¿ƒ»¿ƒ»¿∆»≈∆»»»ƒ¿≈
el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,‰ÊÏ ‰L˜Â ‰ÊÏ ˙Á BLÈÓLzL∆«¿ƒ««»∆¿»∆»∆¿ƒ¿≈

.˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««

א'.75) עמוד ע"ז דף עירובין רחב 76)מסכת אינו שאם
וממנו  בו, לטלטל ומותר פטור מקום הוא – טפחים ארבעה
משנה. מגיד – י"אֿי"ב) הלכה שבת מהלכות י"ד (פרק

שהיתה 77) ולא שניה, משל גבוהה אחת בחצר שהקרקע
שאינו  אלא כותל, נקרא אינו שאםֿכן לארץ, ממש שוה

רוקח"). ("מעשה טפחים עשרה מותרים 78)גבוה והם
בשבת. בהם לטלטל

.æè‰È‰79¯ˆÁÓ CeÓ ˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈaL Ï˙k‰ »»«…∆∆≈¿≈«¬≈»≈»≈
‰BzÁz‰ ¯ˆÁÓ dB·‚Â ‰BÈÏÚ‰80Èa e‡ˆÓpL , »∆¿»¿»«≈»≈««¿»∆ƒ¿¿¿≈

BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BÈÏÚ‰81ÏeLÏL È„È ÏÚ82È·e , »∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿¿≈
‰˜È¯Ê È„È ÏÚ BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BzÁz‰83Ô‰ÈL - ««¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈¿ƒ»¿≈∆

Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú ,Ba ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«∆¿»¿¿≈∆≈∆»¬»ƒ
ÌÈzaÏ ‰Ê Ï˙k È·ÚÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡Ï84, …≈¿≈«¿ƒƒ≈√ƒ…∆∆«»ƒ

.BÈ·ÚÏ ÌÈza‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ≈«»ƒ¿»¿

ב'.79) עמוד פ"ג דף עירובין הן 80)מסכת שהחצירות
ההר. הכותל.81)בשיפוע ידי 82)בגג על בהורדה

משלשול.83)חבל. לשימוש אבל 84)הקשה
וכן  הכותל מעובי להכניס לשתיהן מותר לחצרותיהן

י"חֿי"ט. הלכה להלן וראה משנה"). ("מגיד להוציא

.æéÈL85‰a¯Á Ô‰ÈÈaL ÌÈza86˙eL¯ ‡È‰L ¿≈»ƒ∆≈≈∆À¿»∆ƒ¿
È„È ÏÚ ‰a¯Áa LnzL‰Ï Ì‰ÈL ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈«À¿»«¿≈

‰˜È¯Ê87dLÈÓLz ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ - ¿ƒ»¿ƒ∆«∆¿ƒ»»«¿ƒ»
‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ˜¯ÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ¯Á‡‰Â ,˙Áa ‰ÊÏ»∆¿««¿»«≈≈»ƒ¿…»ƒ¿≈∆ƒ
da LnzLÓ ˙Áa BÏ ‡È‰L ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ ‰wÓÚ¬À»ƒ∆»¬≈∆∆ƒ¿««ƒ¿«≈»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ88. «¿≈¿ƒ»

א'.85) עמוד פ"ה דף עירובין הרוס.86)מסכת בית
החלון 87) שדרך אלא החורבה, לצד פתח להם שאין

לתוכו. בה.88)זורקים להשתמש אסור והשני

.çé¯ÈÚ‰ ˙Bbb Ïk89‰ÊÂ dB·b ‰fL Èt ÏÚ Û‡ , »«»ƒ««ƒ∆∆»«¿∆
˙BÙÈt¯w‰ Ïk ÌÚÂ ˙B¯ˆÁ‰ Ïk ÌÚ ,CeÓ90eÙw‰L »ƒ»«¬≈¿ƒ»««¿≈∆À¿

˙Èa ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL∆…¿≈ƒ»∆≈¿»∆»≈∆»≈«≈
ÌÈ˙‡Ò91ÌÚ ,˙B¯ˆÁ‰ ÔÈaL ÌÈÏ˙k‰ È·Ú ÌÚ , »«ƒƒ√ƒ«¿»ƒ∆≈«¬≈ƒ

˙Á‡ ˙eL¯ Ôlk - ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ Ô‰Ï LiL ˙B‡B·n‰«¿∆≈»∆¿ƒ»À»¿««
e˙·ML ÌÈÏk ·e¯Ú ‡Ïa ÔlÎa ÔÈÏËÏËÓe ,Ô‰≈¿«¿¿ƒ¿À»¿…≈≈ƒ∆»¿

ÔÎB˙a92‡l‡ ,˙Èa‰ CB˙a e˙·ML ÌÈÏk ‡Ï Ï·‡ ; ¿»¬»…≈ƒ∆»¿¿««ƒ∆»
e·¯Ú Ôk Ì‡93. ƒ≈≈¿

א'.89) עמוד פ"ט דף עירובין במסכת מקום 90)משנה
בתוכו  לשים אלא דירה, לשם שלא גדר המוקף נרחב

כ"ג 91)סחורה. דף עירובין (מסכת המשכן חצר כשיעור

פרק  (שמות חמישים רוחב על אמה מאה אורך ב') עמוד
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא ט'ֿי"ב), פסוקים כ"ז

ג'). הלכה שבת מהלכות ט"ז (פרק שהיו 92)מרובעות
בפרוטרוט). השניה בהלכה (כמבואר בשבת בתוכם

ולטלטל 93) הבית מתוך כלים להוציא אסור עירבו לא ואם
בהם.

.èé?„ˆÈk94e·¯Ú ÔÈa ,¯ˆÁ‰ CB˙a ˙·ML ÈÏk ≈«¿ƒ∆»«¿∆»≈≈≈¿
¯ˆÁ‰ ÈL‡95¯zÓ - e·¯Ú ‡Ï ÔÈa96ÔÓ B˙BÏÚ‰Ï «¿≈∆»≈≈…≈¿À»¿«¬ƒ

¯Á‡ ‚‚Ï ‚b‰ ÔÓe ,Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ‚bÏ ¯ˆÁ‰∆»≈«»¿…«…∆ƒ«»¿««≈
B‡ ‡e‰L Ïk epnÓ dB·‚ ‰È‰ elÙ‡ ,BÏ CeÓq‰«»¬ƒ»»»«ƒ∆»∆
‰iL ¯ˆÁÓe ,‰iL ¯ˆÁÏ ¯Á‡‰ ‚b‰ ÔÓe ,CeÓ»ƒ«»»«≈¿»≈¿ƒ»≈»≈¿ƒ»
,ÈB·ÓÏ ÈLÈÏL ‚bÓe ,˙ÈLÈÏL ¯ˆÁ ÏL ÈLÈÏL ‚‚Ï¿«¿ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿»
‰È„n‰ Ïk ep¯È·ÚiL „Ú ,ÈÚÈ·¯ ‚‚Ï ÈB·n‰ ÔÓeƒ«»¿«¿ƒƒ«∆«¬ƒ∆»«¿ƒ»
B‡ ,˙BÙÈt¯˜Â ˙Bbb C¯c B‡ ,˙B¯ˆÁÂ ˙Bbb C¯c dlÎÀ»∆∆««¬≈∆∆«¿«¿ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ÔzLÏL C¯c B‡ ,˙BÙÈt¯˜Â ˙B¯ˆÁ C¯c∆∆¬≈¿«¿ƒ∆∆¿»¿»ƒ∆»∆
ÔÓ ˙È·Ï ‰Ê ÈÏÎa ÒkÈ ‡lL „·Ï·e ;‰ÊÏ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿«ƒƒ
el‡‰ ˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈza‰«»ƒ∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿»≈

.„Á‡ ·e¯Ú≈∆»

והחצרות 94) הגגות בכל כלי לטלטל מותר כיצד כלומר:
(כ"י 95)והקרפיפות? המקומות" "אנשי בנ"א:

אצל 96)התימנים). תורה לומדים כשהיינו רבי: "אמר
מגג  (מגבת) ואלונטית שמן מעלים היינו בתקוע, שמעון רבי
ומקרפף  לקרפף ומחצר לחצר ומחצר לחצר, ומגג לגג
שהיינו  המעיין אצל מגיעים שהיינו עד אחר, לקרפף
והיינו  הסכנה בשעת מעשה יהודה: רבי אמר בו; רוחצים
לקרפף  ומחצר לחצר ומגג לגג מחצר תורה ספר מעלים

א'). עמוד צ"א דף עירובין (מסכת בו" לקרות

.ë‡Ï - ¯ˆÁÏ B‡ÈˆB‰Â ˙Èaa ÈÏk‰ ˙·L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈…
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ep¯È·ÚÈ97Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ¯Á‡ ‚‚Ï B‡ «¬ƒ∆¿»≈«∆∆¿««≈¿…«…∆

˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ût¯˜Ï B‡¿«¿≈∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿
.„Á‡ ·e¯Ú ‰Ê ÈÏk Ô‰a ÔÈ¯È·ÚnL∆«¬ƒƒ»∆¿ƒ∆≈∆»

בבית.97) ששבת כיון

.àë¯Ba98˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL99epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ∆≈¿≈¬≈≈¿«¿ƒƒ∆
˙aLa100‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ BÏ eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«»∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»
ÌÈÁÙË101.B˙eL¯Ó ‰ÏBc „Á‡ Ïk ‰È‰iL È„k , ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»∆≈¿

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡ ?‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÈ‰Â¿≈»«¬ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿»ƒ
CB˙a „¯BÈ ‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈn‰««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»≈¿
CÈ¯ˆ - ÌÈn‰ CB˙a dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»¿««ƒ»ƒ
È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈¿«¿»ƒ««ƒ¿≈

‰Ê ˙eL¯Ó ‰Ê ˙eL¯ ˙¯k ‰È‰zL102. ∆ƒ¿∆ƒ∆∆¿∆≈¿∆

א'.98) עמוד פ"ו דף עירובין במסכת ולא 99)משנה
ביניהם. מרשות 100)עירבו ממלא אחד כל שנמצא

הרשויות.101)חבירו. בין ישאב 102)שתפסיק שלא
חבירו. מרשות בדלי

.áëÔÎÂ103‰·Á¯ ‰¯B˜ ¯Ba‰ Èt ÏÚ eNÚ Ì‡104 ¿≈ƒ»«ƒ«»¿»»
‡lÓÓ ‰ÊÂ ,‰¯Bw‰ „vÓ ‡lÓÓ ‰Ê - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¿«≈ƒ««»¿∆¿«≈
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.‰Ê ˜ÏÁÓ ‰Ê ˜ÏÁ ‰ÏÈc·‰ el‡Îe ,¯Á‡‰ dcvÓƒƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈∆∆≈≈∆∆
el˜‰L ‡e‰ Ï˜ ,‰hÓlÓ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««ƒ¿…»ƒƒ¿«»«∆≈≈

ÌÈÓa ÌÈÓÎÁ105. ¬»ƒ¿«ƒ

ב'.103) עמוד פ"ו דף עירובין בדפוס 104)מסכת כן
הקרקע 105)רומי. עד להגיע צריכה מחיצה שכל ואף

להתיר  במים חכמים הקילו – מועילה אינה תלויה ומחיצה
המים  (כי מדבריהם במים טלטול "שאיסור תלויה, מחיצה
לעשות  כדי אלא שאינה במחיצה והקילו כרמלית), הם
ורואים  י"ג). הלכה ט"ו פרק שבת בהלכות (כמבואר היכר"
רשות  כל וחולק המים עד ויורד נמשך זה קרש כאילו אנו
שאין  לפי חבירו, מרשות שידלה לחשוש אין וכאן לעצמו,

טפ  מארבעה יותר מהלך חים.דלי

.âë¯‡a106ÏÈ·M‰ ÚˆÓ‡aL107ÈÏ˙k ÈL ÔÈa ¿≈∆¿∆¿««¿ƒ≈¿≈»¿≈
˙‚ÏÙÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯ˆÁ108‰Ê Ï˙kÓ ¬≈««ƒ∆ƒÀ¿∆∆ƒ…∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Ê Ï˙kÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡109- «¿»»¿»ƒƒ…∆∆«¿»»¿»ƒ
ÔÈÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‰ÈL110 ¿≈∆¿«¿ƒƒ∆»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒƒ

ÔÈ‡L ;dab ÏÚ¯ÈÂ‡ C¯c B¯·Á ÏÚ ¯ÒB‡ Ì„‡111. ««»∆≈»»≈«¬≈∆∆¬ƒ

א'.106) עמוד פ"ה דף עירובין מבוי 107)מסכת שיש
ומן  באמצע, ובאר לשתיהן, השייך החצרות שתי בין קטן
מים. לשאוב בחבל הדלי את מורידים החלון

מותר 109)מרוחקת.108) בודאי מארבעה ובפחות
מים. משם היכר.110)לשאוב לשם קטנה בליטתֿקרש

אוסר 111) חבירו אויר אין החלון, דרך הוא שתשמישם כיון
עליו.

.ãë¯ˆÁ112d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜113‰ÏB„b ¯ˆÁÏ »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¿»
ÌBÈ „BÚaÓ114‰ÏB„‚ ÈL‡ -115ÔÓˆÚÏ ÔÈ·¯ÚÓ ƒ¿«¿≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔÈÓÈvt Ô‰Ï ¯‡L È¯‰L ,ÌÈ¯zÓe116;Ô‡kÓe Ô‡kÓ À»ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆«ƒƒƒ»ƒ»
,Ô‰lL ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ ‰pË˜ ÈL‡Â¿«¿≈¿«»¬ƒ¿ƒƒ»≈∆∆»≈∆»∆
ÔÈ¯BÈcL ;„Á‡ ·e¯Ú ‰ÏB„b‰ Èa ÌÚ e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿ƒ¿≈«¿»≈∆»∆»ƒ

‰pË˜k ÔÈ·eLÁ ‰ÏB„b ÏL117‰pË˜ È¯BÈc ÔÈ‡Â , ∆¿»¬ƒƒ¿«»¿≈»≈¿«»
.‰ÏB„‚k ÔÈ·eLÁ¬ƒƒ¿»

ב'.112) עמוד צ"ג דף עירובין רוחב 113)מסכת כל
כלום. ממנו נשאר ולא בשבת 114)הכותל, נפרצה שאם

לכולה  הותרה שבת למקצת והותרה "הואיל אומרים:
שם). עירובין החצר 115)(מסכת שבתוך הדיירים

המתירות 116)הגדולה. מחיצות בה נשארו שהרי קרשים.
(מער"ק). "פסים" ובנ"א: הטלטול. שחצרם 117)את

הגדולה. עם כאחת – גדולה" של "כפתחה נחשבת

.äëÈzL118Á˙t‰ C¯c „Á‡ ·e¯Ú e·¯ÚL ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈∆≈¿≈∆»∆∆«∆«
Á˙t‰ ÌzÒÂ ,ÔBlÁ‰ C¯c B‡ Ô‰ÈÈaL119ÔBlÁ‰ B‡ ∆≈≈∆∆∆««¿ƒ¿««∆«««

dÓˆÚÏ ˙¯zÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk - ˙aLa120ÏÈ‡B‰ ; ¿«»»««¿««À∆∆¿«¿»ƒ
˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â121˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÎÂ .dlk ‰¯z‰ - ¿À¿»ƒ¿»«»À¿»À»¿≈¿≈¬≈

Ï˙k‰ ÏÙÂ ,dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚL∆≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿»««…∆
Ô‰ÈÈaL122ÔÈ‡ÈˆBÓe ,ÔÓˆÚÏ ÌÈ¯zÓ el‡ - ˙aLa ∆≈≈∆¿«»≈À»ƒ¿«¿»ƒƒ

ÔÈÏËÏËÓ el‡Â ,‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú ÔÈÏËÏËÓe Ô‰ÈzaÓƒ»≈∆¿«¿¿ƒ«ƒ««¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ
- ˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú Ôk≈«ƒ««¿ƒ»ƒ¿À¿»ƒ¿»«»

ÔÈ¯BÈc‰L ,ÔÈ¯BÈc‰ eÙÒBzpL Èt ÏÚ Û‡Â .dlÎ ‰¯z‰À¿»À»¿««ƒ∆ƒ¿«»ƒ∆«»ƒ
‰NÚÂ ÔBlÁ‰ ÁzÙ .ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ ˙aLa ÔÈ‡a‰«»ƒ¿«»≈»¿ƒƒ¿«««¿«¬»

ÔzÚ„Ï ÌÈ¯Î eNÚL B‡ ,‰‚‚La Á˙t‰123e¯ÊÁ - «∆«ƒ¿»»∆»»¿ƒ¿«¿»»¿
Ô¯z‰Ï124ÔÎÂ .125,BÊa BÊ ˙B¯eL˜ eÈ‰L ˙BÈÙÒ ÈzL ¿∆≈»¿≈¿≈¿ƒ∆»¿»
e·¯ÚÂ126elÙ‡Â ,BÊÏ BfÓ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e˜ÒÙÂ , ¿≈¿¿ƒ¿¿»¿«¿≈ƒ»«¬ƒ

‰vÁÓ ˙BÙwÓ eÈ‰127e¯ÊÁ - ‚‚BLa e¯L˜Â e¯ÊÁ . »À»¿ƒ»»¿¿ƒ¿¿¿≈»¿
Ô¯z‰Ï128. ¿∆≈»

ב'.118) עמוד צ"ג דף עירובין שנפלה 119)מסכת
(רש"י). נגדו מונח 120)מפולת שהעירוב פי על ואף

לטלטל  אבל (מ"מ). משם להוציאו אפשר ואי האחרת בחצר
ועיין  להלן, ספינות בשתי כמו התירו, לא לחצר מחצר

השמשות.121)ראב"ד. יתרה 122)בין כשהפרצה
לפתח. נחשבת אינה אמות, עצמם.123)מעשר מדעת

לחצר.124) מחצר עמוד 125)לטלטל ק' דף שבת מסכת
מאחת 126)ב'. לטלטל ומותר אחת כחצר נחשבות

(פירוש 127)לשניה. ביניהן מיריעות מחיצה שהקיף
נקראת 128)המשניות). בשבת שנעשתה מחיצה "שכל

שלא  חכמים קנסוהו במזיד עשאה שאם אלא מחיצה",
מעשיו. יועילו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלוקי 1) הנקראים הם מי החצרות, בדירת רבינו בו ביאר

זמן. זה ובאי ויאסור, שם, ידור מקום זה ובאי הדירה,
ונמשך  החצירות. שתי ובדין בעצמה אחת החצר זה וביאור
מה  ולעליות. תחתיים לבתים החלוקה החצר ביאור זה  אחר
אחרת  חצר הימנה לפנים שיש החצר וכן אלו, עם אלו הם
ביאור  לזה ונמשך משפטן. מה עלייה דרך העוברת
דינן  מה החצרות, מן יוצאות כשהן והדיוטות הגזוזטראות

אלו. עם אלו

.àÈL‡2„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ Ìlk eÈ‰L ¯ˆÁ3, «¿≈»≈∆»À»¿ƒ«À¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆»¿∆»≈«ƒƒ¿≈«¿
„Á‡ ˙Èa ÈL‡k Ô‰L ÈtÓ ,·e¯Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -4. ≈¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«ƒ∆»

B˙È· È·e Ì„‡ ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ÌLÎe5ÂÈ„·ÚÂ ¿≈∆≈ƒ¿∆»»¿≈≈«¬»»
el‡ Ck ;Ô‰nÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ»»¿≈»ƒ¿»≈ƒ»∆»≈
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»≈ƒ¿≈∆≈À»¿ƒ«

.„Á‡ ÔÁÏLÀ¿»∆»

היא 2) שם - אוכל שהוא הפת שמקום א. עג, עירובין
שולחנות,3)דירתו. שני על אוכלים אם אפילו הואֿהדין

ואףֿעלֿפי  (כסףֿמשנה). אחד בבית אוכלים שהם מכיון
(שם). במאכלם מעורבים ואינם עצמו, משל אוכל אחד שכל
ב'מגיד  וכ"ה תמיד", אחד שולחן "על תימן: ובכת"י

אדם 4)משנה'. של דירתו עיקר - גורם" פיתא "מקום
למעלה. כנזכר אוכל, שהוא אחר:5)במקום בנוסח

(שונצינו). ביתו" ובני "ובניו

.á¯ˆÁ ÈL‡ ÌÚ ·e¯Ú ˙BNÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒÀ¿¿«¬≈ƒ«¿≈»≈
ÔÈÎÈÏBÓ „·Ïa ˙Á‡ ˙Ùe ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡«∆∆≈∆»¿À»«««ƒ¿«ƒƒ
‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜Ó B˙B‡Ï¿»∆¿»¿ƒƒ¿ƒ»»»≈»

ÔÏˆ‡6Ba ÔÈÁÈpnL ˙Èa‰ BÓk ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆¿»≈»¿ƒƒ¿»≈¿««ƒ∆«ƒƒ

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



oiaexirצח zekld - mipnf xtq - zah c"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ·e¯Ú‰7kL ;ÌÈza‰ el‡ Ï »≈∆≈»ƒƒ≈∆««∆»≈«»ƒ
.ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ˙È·k¿«ƒ∆»≈¬ƒ

זו.6) בחצר העירוב את מניחים האחרת החצר שאנשי
הט"ז.7) בפ"א כמבואר

.âÔÎÂ8.„Á‡ ˙È·k Ôlk eNÚ - e·¯ÚL ¯ˆÁ ÈL‡ ¿≈«¿≈»≈∆≈¿«¬À»¿«ƒ∆»
„Á‡ ¯kk - ‰iL ¯ˆÁ ÌÚ ·¯ÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â9„·Ïa ¿ƒÀ¿¿¿»≈ƒ»≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿«

.Ba ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜nÏ Ôlk È„È ÏÚ ÔÈÎÈÏBnL ‡e‰∆ƒƒ«¿≈À»«»∆¿»¿ƒ
.˙t ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡ ‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈»∆¿»≈»¿ƒƒƒ≈«

שם.8) מערבין 9)עירובין, "כיצד הט"ז: בפ"א כמבואר
ובית". בית מכל שלימה אחת חלה גובין - בחצירות?

אחד. כבית נחשבים ביניהם, שעשו העירוב ועלֿידי

.ã‰MÓÁ10·e¯Ú‰ ˙‡ e·bL11ÌB˜nÏ BÎÈÏB‰Ï ¬ƒ»∆»∆»≈¿ƒ«»
·e¯Ú‰ Ba ÔÈÁÈpnL12ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÔÈÎÈÏBÓ Ì‰Lk - ∆«ƒƒ»≈¿∆≈ƒƒ≈»¿ƒƒ

ÔÂÈkL ;˙Á‡ ¯kk ‡l‡ ÔzLÓÁ È„È ÏÚ CÈÏB‰Ï¿ƒ«¿≈¬ƒ¿»∆»ƒ»««∆≈»
.„Á‡ ˙Èa ÈL‡k eNÚ ,Ôlk e·bL∆»À»«¬¿«¿≈«ƒ∆»

שם.10) החצר.11)עירובין, אותה בני שרוצים 12)של
אחרת. חצר בני עם גם לערב

.ä·‡‰13B·e14¯ˆÁa ÔÈÈe¯L Ô‰L B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰Â15 »»¿¿»«¿«¿ƒ∆≈¿ƒ¿»≈
ÏÚ Û‡Â .„Á‡ ˙È·k Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈¿«ƒ∆»¿««
ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙe „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÓÚtL Ètƒ∆¿»ƒ¿ƒ«À¿»∆»¿»ƒ≈»

.„Á‡ ˙È·k Ô‰ È¯‰ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¬≈≈¿«ƒ∆»

שם.13) אביו.14)עירובין, שולחן על "רבי 15)האוכל
לערב, צריכין אנו אין אמר: (בישיבה), רבי בי (שהיה) חייא
והמדובר  רבי". של שולחנו על (אוכלים) סומכין אנו שהרי

שם). (גמרא, בחצר אחרים דיירים כשאין

.åÌÈÁ‡‰16,BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL »«ƒ∆»∆»≈∆«ƒƒ¿≈«¿
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â17B‡ ÌÈLp‰ ÔÎÂ ;Ô‰È·‡ ÔÁÏL ÏÚ ¿≈»¿ƒ«À¿«¬ƒ∆¿≈«»ƒ

ÌÈ„·Ú‰18Ôa¯ B‡ Ô‰ÈÏÚa ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L »¬»ƒ∆≈»¿ƒ«À¿««¿≈∆«»
„ÈÓz19‰Î‡ÏÓ ¯ÎNa BÁÏL ÏÚ Ì‰ ÔÈÏÎB‡ Ï·‡ , »ƒ¬»¿ƒ≈«À¿»ƒ¿«¿»»

„ÚBqL ÈÓk ,ÔÈÚe„È ÌÈÓÈ ‰·BËa B‡ BÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈
ÔÈ¯BÈc Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ :L„Á B‡ Úe·L B¯·Á Ïˆ‡≈∆¬≈»«…∆ƒ≈ƒ»∆»ƒ

·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ˆÁa ÌÈ¯Á‡20ÌÚ e·¯Ú Ì‡Â , ¬≈ƒ∆»≈≈»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
·e¯Ú‰ ‡a Ì‡Â ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡ ¯ˆÁ»≈«∆∆≈∆»¿À»¿ƒ»»≈
¯ˆÁa Ô‰nÚ ÔÈ¯BÈc eÈ‰ Ì‡Â ;˙t ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡∆¿»≈¿ƒ«¿ƒ»»ƒƒ»∆∆»≈

¯ˆÁ‰ ÈL‡ ¯‡Lk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙t ÔÈÎÈ¯ˆ -21, ¿ƒƒ«¿»∆»¿∆»ƒ¿»«¿≈∆»≈
.„ÈÓz „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¿ƒ«À¿»∆»»ƒ

שם.16) ('מעשה 17)עירובין, "אוכלין" אחר: בנוסח
בתירא,18)רוקח'). בן יהודה רבי בין מחלוקת בזה יש

בבא, בן יהודה רבי לבין בעבדים, ואוסר בנשים המתיר
להקל, שניהם כדברי והלכה בנשים, ואוסר בעבדים המתיר

מו.). (עירובין בעירוב" המיקל כדברי "הלכה זהו 19)כי
שאין  פרס", "מקבלי בתלמוד: שאמרו למה רבינו פירוש
זמן  אצלו סועדים לפעמים אלא אביהם, אצל תמיד אוכלים
מפרשים  ורש"י הראב"ד אבל חודש, או שבוע ממושך
(בלחם  פרנסתם להם נותן שהאב - פרס" "מקבלי אחרת:

ממקור  שניזונים וכיון בבתיהם, אוכלים והם בכסף), או
במקצ  חלוקים הם בבתיהם, ואוכלים ומאוחדים אחד ת

עירוב. לענין אחד.20)במקצת כבית שנחשבים
כחלוקים 21) ונחשבים עליהם, אוסרים האחרים שהדיורים

בדירותיהם.

.æLÓÁ22e˙·ML ˙B¯e·Á23ÔÈÏ˜¯Ëa24Ì‡ :„Á‡ »≈¬∆»¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ
˙Úbn‰ ‰ˆÈÁÓ ‰¯e·ÁÂ ‰¯e·Á Ïk ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰»»«¿ƒ≈»¬»«¬»¿ƒ»««««

‰¯˜zÏ25¯„Áa ‡È‰ el‡k Ô‰Ó ‰¯e·Á Ïk È¯‰ - «ƒ¿»¬≈»¬»≈∆¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,dÓˆÚ ÈÙa ‰iÏÚa B‡ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»¿ƒƒ
‰¯˜zÏ ˙BÚÈbÓ ˙BˆÈÁn‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯e·Á ÏkÓ ˙t«ƒ»¬»¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ÔlÎÏ „Á‡ ¯kk -26.ÔÈ·eLÁ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k ÔlkL , ƒ»∆»¿À»∆À»¿«¿≈«ƒ∆»¬ƒ

א.22) עב, עירובין בשבת.23)משנה, אולם 24)גרו
הרבה. חדרים וסביבו שלשה 25)גדול, לתקרה סמוך או

למעלה. עד וסתום כ'לבוד' נחשב שאז לפי טפחים,
כלל 26) עירוב צריכים אינם - בחצר אחרים דיירים אין ואם

ס"ג). שע, סי' או"ח (שו"ע

.çÈÓ27¯ÚL ˙Èa B¯·Á ¯ˆÁa BÏ LiL28ÌÈa¯L ƒ∆≈«¬«¬≈≈««∆«ƒ
‰¯„ÒÎ‡ B‡ Ba ÔÈÒ¯Bc29˙Òt¯Ó B‡30˙Èa B‡ ¿ƒ«¿«¿»ƒ¿∆∆≈

¯˜a‰31ÌÈˆÚ‰ ˙Èa B‡ Ô·z‰ ˙Èa B‡32¯ˆB‡ B‡33- «»»≈«∆∆≈»≈ƒ»
ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰34¯ˆÁa BnÚ BÏ ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆≈≈»»«∆ƒ¿∆ƒ∆»≈

Bzt Ba ÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰¯Èc ÌB˜Ó35¯Á‡Â , ¿ƒ»∆≈»»∆¡…ƒ¿««
ÌB˜Ó Ï·‡ .BnÚ ·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰È‰È Ck»ƒ¿∆≈»»«∆¿»≈ƒ¬»¿

CÎÈÙÏ .¯ÒB‡ BÈ‡ ‰ÈÏ36ÏÎ‡Ï ÌB˜Ó BÏ Ú·˜ Ì‡ , ƒ»≈≈¿ƒ»ƒ»«»∆¡…
¯ÒB‡ BÈ‡ - ˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡a B‡ ¯ÚL ˙È·a Ba¿≈««¿«¿«¿»ƒ¿∆∆≈≈

.‰¯Èc ÌB˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆≈¿ƒ»

ב.27) עב, יושב 28)עירובין ובו השער, יד שעל חדר
הבית. עמודים 29)שומר על נשענת שתקרתו מקורה חדר
קירות. מדרגות 30)בלי ובו הבית, בחצר גבוה מקום

פג:). לעירובין המשניות (פירוש לעליות בהם עולין
הבית.32)רפת.31) לחימום העצים צבור 33)מחסן

סחורות. מיני כל דירה.34)של חשובים אף 35)שאינם
שם. ישן פה:36)שאינו עירובין משנה,

.è‰¯NÚ37‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza38ÈÓÈt‰ ˙Èa‰ - ¬»»»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆««ƒ«¿ƒƒ
ÌÈza ‰BÓM‰Â ,·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙BpL Ì‰ BÏ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈∆¿ƒ∆»≈¿«¿»»ƒ
ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ;·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ≈»¿ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒ¯Bc39¯ÚL ˙È·a ¯c‰Â ,¯ÚL ˙È·k Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ¿ƒ»∆¬≈≈¿≈««¿«»¿≈««
‡l‡ ÌÈa¯ Ba ÔÈÒ¯Bc ÔÈ‡ - ÈÚÈLz‰ Ï·‡ .¯ÒB‡ BÈ‡≈≈¬»«¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ∆»

„ÈÁÈ40B·e¯Ú ÔziL „Ú ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,41. »ƒ¿ƒ»≈«∆ƒ≈≈

ב.37) עח, יוצאים 38)עירובין הפנימיים החדרים ודיירי
החיצוניים. החדרים דרך לחצר.39)לחצר דרכם עוברים

('מעשה 40) יחיד" "אלא המלים: חסרות אחר, בנוסח
יוצא 41)רוקח'). אחד כשדייר חדרים, בשני הדין וכן

ז). שע, סי' ברורה' ('משנה לחצר השני החדר דרך

.éÈzL42‰Ê ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈≈≈∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ô·e¯Ú BÊ ¯ˆÁ Èa e‡È·‰Â ,˙B¯ˆÁÏ ÌÈÁe˙Ùe ‰ÊÏ»∆¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿≈»≈≈»

ˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙Èa‰ C¯cÔÎÂ ,ÈÚ ∆∆««ƒ«»«»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ¿≈
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Áe˙t‰ [˙Èa‰] C¯c Ô·e¯Ú ˙¯Á‡‰ ¯ˆÁ‰ Èa e‡È·‰≈ƒ¿≈∆»≈»«∆∆≈»∆∆««ƒ«»«
ÌÈza ‰LÏM‰ Ô˙B‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ»«¿»»ƒ

˙t‰ ˙‡ ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡43ÈtÓ - ÈÚˆÓ‡‰ . ≈»¿ƒƒƒ≈∆««»∆¿»ƒƒ¿≈
ÏkL ÈtÓ - ÂÈ„„ˆnL ÌÈM‰Â ,·e¯Ú‰ Ba eÁÈp‰L∆ƒƒ»≈¿«¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿≈∆»

¯ÚL ˙Èa Ô‰Ó „Á‡44.¯ˆÁ ÈL‡Ï ∆»≈∆≈««¿«¿≈»≈

שם.42) (פ"א 43)עירובין, למעלה רבינו שכתב כמו
את  ליתן צריך אינו העירוב, בו שמניחין "בית הט"ז):

לחצר.44)הפת". משום שעוברים כיון

.àéÈzL45‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÁe˙t ÌÈza ÈLe ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈¿≈»ƒ¿ƒ∆»∆
Ô‰ÈÈa46Èa‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡ e‡È·‰Â ,,Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙ ≈≈∆¿≈ƒ≈≈»∆∆««ƒ«»«»∆

e‡È·‰Â ,˙¯Á‡‰ ¯ˆÁÏ CeÓq‰ ÈM‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ«≈ƒ«»∆»≈»«∆∆¿≈ƒ
˙Èaa e‰eÁÈp‰Â ,Ô‰Ï CeÓq‰ Á˙t‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡≈≈»∆∆«∆««»»∆¿ƒƒ««ƒ
ÁÈp‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;·e¯Ú e˜ ‡Ï Ô‰ÈzL - ¯Á‡‰»«≈¿≈∆…»≈∆»∆»≈∆ƒƒ«

¯ÚL ˙È·a B·e¯Ú47.˙¯Á‡ ¯ˆÁ ÏL ≈¿≈««∆»≈«∆∆

א.45) עו, אחת 46)עירובין כל אלא יחד, עירבו ולא
דירה,47)לעצמה. במקום העירוב להניח צריך והרי

הט"ז. בפ"א כמבואר

.áé„Á‡48ÒÒB‚ ‰È‰L ¯ˆÁ‰ ÈaÓ49Èt ÏÚ Û‡ , ∆»ƒ¿≈∆»≈∆»»≈««ƒ
Èa ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBia Ba ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«¬≈∆≈«¿≈
,ÔË˜ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e·¯ÚÈÂ ˙Ùa BÏ ekÊiL „Ú ,¯ˆÁ‰∆»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿»»¿≈»»
¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»∆¡…««ƒ¬≈∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ e·¯ÚiL „Ú50, «∆¿»¿»»¬»»≈«≈≈¿»
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

ה.48) פרק עירובין כחי 49)'תוספתא' ודינו למות, נוטה
דבריו. שבא 50)לכל (מושל) "קסדור שם: ב'תוספתא'

אוסר  זה הרי יום), ל' שם לשהות (שדעתו יום ל' עד לעיר,
בית  לו ייחדו לא דירה. בית לו שייחדו בזמן - אימתי מיד,
אוסר". אינו לעולם - (אורח) אכסנאי אוסר; אין - דירה

ה"א.51) פ"ב למעלה

.âé„Á‡52B˙Èa ÁÈp‰L ¯ˆÁ ÈaÓ53˙·LÂ CÏ‰Â ∆»ƒ¿≈»≈∆ƒƒ«≈¿»«¿»«
Ì‡ ,B¯ˆÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa¿»≈«∆∆¬ƒ»¿»¿»«¬≈ƒ

ÚÈq‰54È¯‰ - ˙aLa B˙È·Ï ¯ÊÁÏ BzÚc ÔÈ‡Â BalÓ ƒƒ«ƒƒ¿≈«¿«¬…¿≈¿«»¬≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê55?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡¯NÈa56˙aLÏ CÏ‰ elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»≈¬»≈»ƒ¬ƒ»«ƒ¿…
epnÓ e¯kNiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ«∆∆≈¬≈∆«∆ƒ¿¿ƒ∆

˙aLa ‡B·iL ¯LÙ‡ È¯‰L ,BÓB˜Ó57. ¿∆¬≈∆¿»∆»¿«»

א.52) פו, עירובין השבת.53)משנה, הרחיק.54)לפני
דירה.55) שמה לא בעלים, בלי דירה דרך 56)כי שאין

שהותרה  כיון במקרה, יבוא אם ואף בשבת, לבוא ישראל
(מגידֿמשנה). לכולה הותרה - שבת ודוקא 57)למקצת

לבוא  שיכול אחד, יום מהלך דהיינו קרוב, במקום הוא אם
אוסר  אינו - רחוקה לדרך הלך אם אבל יום. באותו

(מגידֿמשנה).

.ãé,ÌÈ¯Á‡Ï B¯ˆÁ ÈzaÓ ¯ÈkN‰L ¯ˆÁ‰ ÏÚa««∆»≈∆ƒ¿ƒƒ»≈¬≈«¬≈ƒ
Ô‰Ó ˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰¯BÁÒ ÈÈÓ B‡ ÌÈÏk BÏ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«≈ƒƒ≈¿»¿»«ƒ«ƒ≈∆

ÏÎa „È ˙ÒÈÙz BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈»¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ«»¿»
BÏˆ‡ ÔÈÁ¯B‡k Ïk‰ eNÚ ,Ô‰Ó ˙Èa58ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ≈∆«¬«…¿¿ƒ∆¿«∆¿»ƒ

,˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÌL ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒƒ«»»»∆»¿«¿¿¿«»
˙BiLLÚÂ Ï·Ë ÔB‚k59˙Èa ÏÎa BÏ ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆∆«¬»ƒ¬»ƒƒ¿«¿»«ƒ

¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÏËÏËÏ ¯znL ÌÈÏk Ô‰Ó≈∆≈ƒ∆À»¿«¿¿»ƒ¿∆¿»
È¯‰ ,„È ˙ÒÈÙz ÌL BÏ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ Ì‡ÈˆBiL∆ƒ≈«¿…ƒ»≈»¿ƒ«»¬≈

.e·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ el‡≈¿ƒ»»«∆¿»¿

ב.58) פה, בעירובין יהודה של 59)כרבי עבות חתיכות
פו.). (עירובין בשבת בטלטול ואסורות כלים שאינן מתכת,

.åè¯ˆÁ‰ ÈL‡60ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡ÏÂ eÁÎML «¿≈∆»≈∆»¿¿…≈¿≈ƒƒ
Ô‰ ÔÈÏËÏËÓ Ï·‡ .ÌÈz·Ï ¯ˆÁÓ ‡ÏÂ ¯ˆÁÏ ÌÈzaÓƒ»ƒ¿»≈¿…≈»≈¿»ƒ¬»¿«¿¿ƒ≈

¯ˆÁa e˙·ML ÌÈÏk61ÌÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ≈ƒ∆»¿∆»≈¿»∆»≈¿»«∆¿»ƒ
Ì‡Â .¯ˆÁ‰62e·¯ÚÂ ,‰iÏÚ B‡ ˙Òt¯Ó ÌM ‰˙È‰ ∆»≈¿ƒ»¿»»ƒ¿∆∆¬ƒ»¿≈¿

ÈL‡ - ÔÓˆÚÏ ˙Òt¯n‰ ÈL‡Â ÔÓˆÚÏ ¯ˆÁ‰ ÈL‡«¿≈∆»≈¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿∆∆¿«¿»«¿≈
e˙·ML ÌÈÏk ÔÈÏËÏËÓ ‰iÏÚ‰ ÈL‡ B‡ ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆«¿≈»¬ƒ»¿«¿¿ƒ≈ƒ∆»¿
ÏÎa B‡ dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ˙Òt¯n‰ ÏÎa Ô‰Èz·a¿»≈∆¿»«ƒ¿∆∆¿»«∆¿»ƒ»¿»
¯ˆÁ‰ ÈL‡Â ,dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ‰iÏÚ‰ ·Á…̄«»¬ƒ»¿»«∆¿»ƒ»¿«¿≈∆»≈
Ì‡ ÔÎÂ .dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÔÈÏËÏËÓ¿«¿¿ƒ¿»∆»≈¿»«∆¿»ƒ»¿≈ƒ
‡ÏÂ eÁÎLÂ ,‰iÏÚa ¯c „ÈÁÈÂ ¯ˆÁa ¯c „ÈÁÈ ‰È‰»»»ƒ»¿»≈¿»ƒ»«¬ƒ»¿»¿¿…
‰ÊÂ ,dnÚ ·LÁp‰Â ‰iÏÚ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰Ê - e·¯Ú≈¿∆¿«¿≈¿»»¬ƒ»¿«∆¿»ƒ»¿∆

.dnÚ ·LÁp‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ¿«¿≈¿»∆»≈¿«∆¿»ƒ»

א.60) וצא, א. פט, השבת.61)עירובין כניסת בתחילת
ב.62) פג, עירובין משנה,

.æè„ˆÈk63CB˙aL Ba ‡ˆBiÎÂ Ïz B‡ ÚÏq‰ ? ≈««∆«≈¿«≈∆¿
¯ˆÁ‰64el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡ : ∆»≈ƒ≈»¿ƒ¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙Òt¯n‰ ÔÈ·e ¯ˆÁ‰ ÔÈa ÔÈ·LÁ65ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ∆¿»ƒ≈∆»≈≈«ƒ¿∆∆¿≈∆¬ƒ
,‰¯NÚ ÔÈ‰B·b Ì‡Â ;ÌÈzaaL ÌÈÏk ÌL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙Òt¯n‰ ÔÈ·e Ô‰ÈÈa ‰È‰Â¿»»≈≈∆≈«ƒ¿∆∆»≈«¿»»¿»ƒ
,dÏ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰L ,˙Òt¯n‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈∆¿»ƒƒ«ƒ¿∆∆∆¬≈≈»ƒ»

Ì‰a ÔÈ¯zÓ ˙Òt¯Ó È·e66ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ eÈ‰ Ì‡Â ; ¿≈ƒ¿∆∆À»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆«¿»»¿»ƒ»≈«≈««ƒ
,˙Òt¯n‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ - ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL∆¿ƒ¬»»¬≈≈ƒ¿«∆»≈¿«ƒ¿∆∆
,‰˜È¯Ê È„È ÏÚ Ô‰a LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ô‰ÈML ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈∆∆¿»¿ƒ¿«≈»∆«¿≈¿ƒ»

ÌÈza‰ ÈÏk ÌLÏ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL CÎÈÙÏ67„Ú ¿ƒ»¿≈∆¬ƒ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ«
‰˙È‰ .e·¯ÚiL68‰·vÓ69ÈÙÏ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ ∆¿»¿»¿»«≈»¿»»«¿»»¿»ƒƒ¿≈

,¯ˆÁ‰ Èa ÏÚ ˙¯ÒB‡ ˙Òt¯n‰ ÔÈ‡ - ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆≈«ƒ¿∆∆∆∆«¿≈∆»≈
Ô‰Ó ‰˜ÏÁ È¯‰L70. ∆¬≈∆¿¿»≈∆

שם.63) ולמרפסת.64)משנה, לחצר ומשותף
המרפסת".65) ועם החצר עם "נחשבין אחר: בנוסח
החצר.66) לבני מאשר בסלע להשתמש יותר נוח שלהם
השבת.67) כניסת בשעת בבתים א.68)שהיו ס, עירובין
מחיצה.69) כעין והפסק 70)עמוד מחיצה שעשו ידי על

החצר. מן להסתלק שרוצים דעתם גילו לפניהם,

.æéÔÈÊÈÊ71‰hÓÏ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ…∆¿«»
LÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ¯ˆÁ‰ ÔÓ ·72È·e , ≈¬»»¿»ƒ¬≈∆∆¿»ƒ∆»≈¿≈
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‰¯NÚ CB˙a ‡e‰L ÏÎÂ ;Ba ÔÈLnzLÓ ¯ˆÁ‰∆»≈ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿¬»»
‰iÏÚ ÈL‡ - ‰iÏÚÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ»«¿≈¬ƒ»
„Ú ÌÈBzÁz‰ ‰¯NÚ ÔÈa ¯‡Lp‰Â ;Ba ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈¬»»««¿ƒ«
- ÌL ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÊÈf‰ ÔÓ ÌÈBÈÏÚ‰ ‰¯NÚ ˙lÁz¿ƒ«¬»»»∆¿ƒƒ«ƒƒ«¿ƒ»
ÌÈÏÎa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ

.e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈzaaL∆«»ƒ∆»ƒ≈≈¿

הקירות.71) מן היוצאות בליטות והן א. פד, עירובין
ולא 72) לעצמם, העליה ובני לעצמם החצר בני כשעירבו

שעה). סי' (או"ח יחד שניהם עירבו

.çé¯Ba73ÌÈÏ·Ë ˙B¯t ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL74 ∆¿»≈ƒ»»»≈≈¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙aLa ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡L∆»¿«¿¿»¿«»¿«≈»∆¬≈

B˙ÈÏÁÂ75dB·b ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL Ïz B‡ ÚÏÒk ¿À¿»¿∆«≈∆¿»≈ƒ»»»«
ÌÚ ·LÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Òt¯nÏ CeÓÒ ‰¯NÚ¬»»»«ƒ¿∆∆¬≈∆¿»ƒ
¯ˆÁ Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆¬»ƒ»»»≈«ƒ≈¿≈»≈

e·¯ÚiL „Ú ÌÈzaÏ epnÓ ÔÈÒÈÎÓ ˙Òt¯Ó Èa ‡ÏÂ76. ¿…¿≈ƒ¿∆∆«¿ƒƒƒ∆«»ƒ«∆¿»¿

א.73) פ, תרומות 74)עירובין מהם הפרישו שלא פירות
באכילה. ואסורים מסביב 75)ומעשרות אשר העפר צבור

הבור. מים,76)לשפת מלא בור על חכמים שגזרו
לבתים  משם להכניס ויבואו ממנו, חסרים המים שלפעמים

שם). (עירובין

.èéÈzL77˙B¯ˆÁ78˙ÈÓÈt‰ ÈL‡Â ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿«¿≈«¿ƒƒ
‰·¯Ú :‰BˆÈÁ‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÒÎÂ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ««ƒ»≈¿»

˙¯zÓ ˙ÈÓÈt‰ - ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰79, «¿ƒƒ¿…≈¿»«ƒ»«¿ƒƒÀ∆∆
‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰Â80‰·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ; ¿«ƒ»¬»≈¿»«ƒ»¿…≈¿»

˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰81‡lL ÈtÓ - ˙ÈÓÈt‰ : «¿ƒƒ¿≈∆¬«¿ƒƒƒ¿≈∆…
ÔÈ¯·BÚL e·¯Ú ‡lL el‡ ÈtÓ - ‰BˆÈÁ‰Â ,‰·¯Ú≈¿»¿«ƒ»ƒ¿≈≈∆…≈¿∆¿ƒ
ÈÙa ˙¯zÓ BÊ - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ e·¯Ú ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿¿«¿»¿¿«¿»À∆∆ƒ¿≈
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,dÓˆÚ ÈÙa ˙¯zÓ BÊÂ dÓˆÚ«¿»¿À∆∆ƒ¿≈«¿»¬»≈¿«¿¿ƒ

.BÊÏ BfÓƒ»

א.77) עה, עירובין דיירים 78)משנה, יש אחת שבכל
בחצרה.79)קבועים. לפנימית 80)לטלטל שיש לפי

עליה. ואוסרת החיצונה דרך הרגל שהפנימית 81)דריסת
הכלל, "זה החיצונה. על רגלה בדריסת אוסרת עירבה, שלא
המותרת  ורגל במקומה. שלא אוסרת במקומה, האסורה רגל
שעוברת  מפני במקומה שלא אוסרת אינה - במקומה

כג). בהלכה להלן (רבינו עליהן"

.ëÁÎL82˙ÈÓÈt‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡ »«∆»ƒ«ƒ»¿…≈««¿ƒƒ
˙„ÓBÚ d¯z‰a83‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ Èa ÔÓ „Á‡ ÁÎL . ¿∆≈»∆∆»«∆»ƒ¿≈«¿ƒƒ¿…

Èa el‡ ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰ Û‡ - Ô‰nÚ ·¯Ú≈«ƒ»∆««ƒ»¬»ƒ¿≈≈¿≈
.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ Ô‰L ,·e¯Ú Ô‰Ï ‰ÏÚ ‡lL ,˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆…»»»∆≈∆≈¿ƒ¬≈∆

לא 82) משנה' ה'מגיד שלפני ובספר א. עה, עירובין משנה,
עיי"ש. עומדת", וכו' החיצונה מן אחד "שכח זו בבא היתה

שתאסור 83) הפנימית של הרגל דריסת לחיצונה אין כי
עליה.

.àëeNÚ84e‰eÁÈp‰ Ì‡ :„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL »¿≈∆≈∆»ƒƒƒ

‰È‰L ÔÈa ,·¯Ú ‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿»«∆»≈∆¿…≈«≈∆»»
Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓ ÔÈa ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓƒ¿≈«ƒ»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆

˙B¯eÒ‡85Ô‰Ï Ïh·iL „Ú86¯‡a È¯‰L ,e87 ¬«∆¿«≈»∆∆¬≈≈«¿
,˙ÈÓÈta Ô·e¯Ú eÁÈp‰ Ì‡Â ;¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·nL∆¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿ƒƒƒ≈»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎLÂ¿»«∆»ƒ¿≈«ƒ»¿…≈««ƒ»

‰¯eÒ‡88˙¯zÓ ˙ÈÓÈÙe ,89dÓB˜Óa90„Á‡ ÁÎL ; ¬»¿ƒƒÀ∆∆ƒ¿»»«∆»
„Ú ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓƒ¿≈«¿ƒƒ¿…≈«¿≈∆¬«

.Ô‰Ï Ïh·iL∆¿«≈»∆

א.84) עה, עירובין דרים 85)משנה, כאילו הם שהרי
עליהם. אוסר עירב שלא ואחד אחת, בחצר כולם

ה"ה.87)רשותו.86) לא 88)פ"ב מהם אחד שהרי
שהשתתפו 89)עירב. ואף לעצמה, רשותה חולקת שהיא

לא  החיצוניים מן כשאחד עכשיו הרי - ביחד לערב מקודם
ולא  שדרתיך "לתקוני להגיד: הפנימית יכולה עירב,
- שקלקלת ועכשיו לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן לעוותי"

(גמרא). בשיתוף רוצה המלה 90)איני חסרה אחר, בנוסח
(ויניציאה). "במקומה"

.áë‰È‰91- BÊ ¯ˆÁa ¯c „Á‡Â BÊ ¯ˆÁa ¯c „Á‡ »»∆»»¿»≈¿∆»»¿»≈
ÏÎa LnzLÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»¿ƒƒ¿»≈∆»»∆»≈∆ƒ¿«≈¿»

B¯ˆÁ92˙ÈÓÈta ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡Â .93, ¬≈¿ƒ»»≈»ƒ«»«¿ƒƒ
ÏÚ ¯ÒB‡Â ,ÌÈa¯k ‡e‰ È¯‰ - „Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆»¬≈¿«ƒ¿≈«

BÓB˜Ó e¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰94. «ƒ»«∆ƒ¿¿¿

שם.91) עירובין אוסר 92)משנה, שבפנימית היחיד שאין
(מגידֿמשנה). רבים בה שיש ואףֿעלֿפי החיצונה, על
למעלה  כמבואר הפנימית, על אוסרת אינה והחיצונה

יט. כפי 93)בהלכה ישראלים, שני דרים ובחיצונה
('מעשה  רבים לשון שישכרו" "עד מהמילה: שמוכח

הי"ב.94)רוקח'). בפ"ה כמבואר

.âëLÏL95BÊÏ BÊ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ96ÏÎa ÌÈa¯Â , »¬≈«¿»¿«ƒ¿»
- ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÌÚ ˙BBˆÈÁ‰ ÌÈzL e·¯Ú ,Ô‰Ó ¯ˆÁ»≈≈∆≈¿¿«ƒ«ƒƒ»∆¿»ƒ

‡È‰97ÌÈzLe ,dnÚ ˙B¯zÓ Ô‰Â ,Ô‰nÚ ˙¯zÓ ƒÀ∆∆ƒ»∆¿≈À»ƒ»¿«ƒ
BÊ ÌÚ BÊ ˙B¯eÒ‡ ˙BBˆÈÁ‰98ÔzLÏL eNÚiL „Ú «ƒ¬ƒ«∆«¬¿»¿»

‰È‰ .„Á‡ ·e¯Ú99Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎa ≈∆»»»¿»»≈≈∆∆»««ƒ
‰BˆÈÁa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯L100;·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆«ƒ¿ƒ«ƒ»≈»¿ƒƒ¿»≈

- ˙ÈÓÈta ÌÈL eÈ‰ .BÓB˜Óa ¯zÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆À»ƒ¿»¿«ƒ«¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ ,e·¯ÚiL „Ú ÔÓB˜Óa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¬ƒƒ¿»«∆¿»¿¬≈≈
„Ú ‰BˆÈÁaLÂ ˙ÈÚˆÓ‡aL ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ««¿ƒƒ∆»∆¿»ƒ¿∆«ƒ»«
‰¯eÒ‡‰ Ï‚¯ :ÏÏk‰ ‰Ê .˙ÈÓÈtaL ÌÈL e·¯ÚiL∆¿»¿¿«ƒ∆«¿ƒƒ∆«¿»∆∆»¬»

dÓB˜Óa101˙¯zn‰ Ï‚¯Â ;dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ - ƒ¿»∆∆∆…ƒ¿»¿∆∆«À∆∆
ÈtÓ ,dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ dÈ‡ - dÓB˜Óaƒ¿»≈»∆∆∆…ƒ¿»ƒ¿≈

.Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚL∆∆∆¬≈∆

ב.95) מה, עירובין לרשום 96)משנה, אחת כל ופתוחות
זו  רגל דריסת להם ואין לעצמה רשות אחת שכל הרבים,

(רש"י). זו עמה.97)בתוך עירבו ששתיהן האמצעית
ביניהן.98) עירבו לא החיצונות שתי עירובין 99)שהרי

ב. לפנים 100)עה, זו חצרות בשלש מדובר זו בהלכה
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הרבים, לרשות פתוחה בלבד והחיצונה הפנימית מזו, ורגלי
(מגידֿמשנה). החיצונה בפנימית 101)דרך השנים כמו

עירבו. שלא מכיון במקומם, האסורים

.ãë˙Bi¯Ëˆˆk ÈzL102‰ÏÚÓÏ Ô‰L ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿À¿¿ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿«¿»
ÌÈn‰ ÔÓ103Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰˙NÚL Èt ÏÚ Û‡ - ƒ««ƒ««ƒ∆»¿»»««≈∆

˙„¯BÈ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ104˙Á‡ ÏkÓ ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ∆∆ƒ»««
‰¯NÚ CB˙a ˙Bi¯Ëˆˆk‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ ,˙Á‡Â¿««ƒ»¿≈«¿À¿¿ƒ¿¬»»
e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË¿»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«…«∆¿»¿

„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL105.˙Á‡ ‡¯ËˆˆÎk Ô‰L ÈtÓ , ¿≈∆≈∆»ƒ¿≈∆≈ƒ¿À¿¿»««
‰BzÁz‰Â ‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â‰¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ ¿ƒ»»≈»∆¿»¿««¿»≈«¬»»

ÌÈÁÙË106Ô‰ÈzL - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚÂ , ¿»ƒ¿≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿≈∆
˙‡lÓÏ ˙B¯zÓ107. À»¿«…

"גזוזטראות"102) אחר: ובנוסח ב. פז, עירובין משנה,
רוקח'). היוצא 103)('מעשה מקורה במקום המדובר

כמו  ונהר, מעין על או הרבים רשות על היחיד רשות מכותל
המעין  מן הנקב אותו דרך וממלאים נקב בו ונוקבים - זיז

המשניות). (פירוש הנהר שהמחיצה 104)או אומרים ואנו
המים. עד למטה הגיעה זה.105)כאילו על זה ואוסרים

לעצמן.106) רשויות רבינו 107)שחולקות שכתב באופן
עשרה  גבוהה מחיצה "לעשות הט"ו): פט"ו שבת (בהל'
תהיה  או שבגזוזטרא, החלון כנגד המים גבי על טפחים
אותה  ורואין המים, כנגד הגזוזטרא מן יורדת המחיצה

המים". עד ונגעה ירדה כאילו

.äë‡Ï108Ó ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ‰˙NÚÂ ,‰vÁ …»¿»»∆¿»¿ƒ»¿»¿»
ÈÏc ÈtÓ ,˙‡lÓÏ ‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰ Û‡ - ‰BzÁz‰««¿»«««¿»¬»¿«…ƒ¿≈¿ƒ
.‰ÈÏÚ ¯·BÚL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,‰BÈÏÚ‰ Èa ÏL∆¿≈»∆¿»∆≈¬ƒ∆≈»∆»
- ‰BzÁz‰ ‰˙NÚ ‡ÏÂ ,‰vÁÓ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ»¿»»∆¿»¿ƒ»¿…»¿»««¿»
Ì‡Â .‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰Â ,˙‡lÓÏ ˙¯zÓ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»À∆∆¿«…¿««¿»¬»¿ƒ
‰vÁna ‰BÈÏÚ‰ Èa ÌÚ ‰BzÁz‰ Èa eÙzzLƒ¿«¿¿≈««¿»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ»
·e¯Ú e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - eNÚL∆»¿≈∆¬¿«…«∆¿»¿≈

.„Á‡∆»

ב.108) פז, עירובין משנה,

.åëLÏL109˙BË‡Èc110‰BÈÏÚ ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »¿»¿«¿»ƒ∆¿»
‡Ï - „Á‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡Â ,„Á‡ ÏL ‰BzÁ˙Â¿«¿»∆∆»¿∆¿»ƒ∆∆»…

ÏLÏLÈ111;˙ÈÚˆÓ‡ C¯c ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆∆∆¿»ƒ
¯Á‡ ˙eL¯ C¯c ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÔÈÏLÏLÓ ÔÈ‡L112. ∆≈¿«¿¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆¿«≈

C¯c ‡lL ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ‡e‰ ÏLÏLÓ Ï·‡¬»¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆…∆∆
.˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ

ה.109) פרק עירובין עליות.110)'תוספתא'
וכן 112)יוריד.111) "אחר", המילה חסרה אחר, בנוסח

בתוספתא.

.æëÈzL113˙Á‡ ¯ˆÁÂ ,BÊ „‚k BÊ ˙BË‡È„114 ¿≈¿»¿∆∆¿»≈««
Ô‰ÈzÁz115eÎtLÈ ‡Ï - ÌÈn‰ dÎB˙Ï ÔÈÎÙBML «¿≈∆∆¿ƒ¿»««ƒ…ƒ¿¿

Ô˙ˆ˜Ó eNÚ .„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú dÎB˙Ï¿»«∆¿»¿¿≈∆≈∆»»ƒ¿»»
‰˜eÚ116- eNÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óe ,ÌÈn‰ da CtLÏ ¯ˆÁa »∆»≈ƒ¿…»««ƒƒ¿»»…»

eNÚ ‡lL el‡Â ,Ô‰lL ‰˜eÚÏ ÌÈÎÙBL eNÚL el‡≈∆»¿ƒ»»∆»∆¿≈∆…»

‰˜eÚ el‡ eNÚ Ì‡Â .e·¯ÚiL „Ú ¯ˆÁÏ eÎtLÈ ‡Ï…ƒ¿¿∆»≈«∆¿»¿¿ƒ»≈»
‰˜eÚÏ ˙ÎÙBL Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk - ‰˜eÚ el‡Â¿≈»»««ƒ¿≈∆∆∆»»

.e·¯Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆…≈¿

ב.113) פח, עירובין אמות 114)משנה, ארבע בה  שיש
מועיל  עירוב אין מכן בפחות אבל יותר, או אמות ארבע על
שופכים  אין אמות מד' פחותה "חצר כי (גומא), עוקה בלי
(הל' הרבים" לרשות יוצאים שהם מפני בשבת, מים בתוכה

הט"ז). פט"ו (כת"י 115)שבת "ביניהן" אחר: בנוסח
בהל'116)התימנים). זו הלכה פרטי וראה בורֿשופכין.

וי"ז. הט"ז טו פרק שבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כל 1) בו ונתבארו המבוי, שיתוף עניין רבינו בו כלל

רצונוֿלומר  הקודמים, פרקים בג' בחצרות, שנזכרו הפרטים
ד'. ופרק ג' פרק ב', פרק

.àÈL‡2ÈB·Ó3„Á‡ ÏÎ‡Óa ÛezL Ô‰ÈÈa ‰È‰L «¿≈»∆»»≈≈∆ƒ¿«¬»∆»
ÏB‡ ÔÓL B‡ ˙eÙzLa ÔÈÈ ewL ÔB‚k ,‰¯BÁÒ ÔÈÚ¿ƒ¿«¿»¿∆»«ƒ¿À»∆∆

ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·c¿«¿«≈»∆≈»¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿«
,‡e‰Â .‰¯BÁÒ ÏL ÛezL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ‡l‡ ,˙aL«»∆»¿ƒ«ƒ∆¿»»
„Á‡ ÈÏÎ·e „Á‡ ÔÈÓ Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÔÈn‰ ‰È‰iL4; ∆ƒ¿∆«ƒ∆≈À»ƒƒ∆»ƒ¿ƒ∆»

¯Á‡Ïe ÔÈÈa ‰ÊÏ ÛzL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»∆»≈∆À»»∆¿«ƒ¿«≈
È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa ‰È‰Â ÔÈÈ Ïk‰ ‰È‰L B‡ ,ÔÓLa¿∆∆∆»»«…«ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈

.˙aL ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ el‡≈¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿««»

א.2) עא, עירובין הרבה 3)משנה, לתוכו שפתוחות
החצרות  דיירי שיעשו עד במבוי לטלטל ואסור חצירות,
ובין  בפת בין אותם ועושים "שיתופיֿמבואות". ביניהם
עושים  שאין חצרות בעירובי מהֿשאיןֿכן אוכלים, בשאר
מגידֿמשנה). ועיין ה"ז, פ"א (למעלה בפת אלא אותם

ביין 4) לזה שותפין היו שאם שפו) סי' (או"ח ה'טור' דעת
(וכ"ה  שיתוף כן גם נקרא אחד, בכלי והם בשמן ולזה

בהג"ה). ס"ג שסו סי' או"ח בשו"ע

.á„Á‡5ÔÓL B‡ ÔÈÈ B¯·ÁÓ LwaL ÈB·n‰ ÈaÓ6 ∆»ƒ¿≈«»∆ƒ≈≈¬≈«ƒ∆∆
ÛezM‰ ÏËa - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜7‰lb È¯‰L ; …∆««»¿…»«»≈«ƒ∆¬≈ƒ»

.‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L ÔÈÙzLk Ôlk ÔÈ‡L ,BzÚ„«¿∆≈»À»¿À»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆«∆
„Á‡8,ÈB·n‰ Èa ÌÚ ÛzzL‰Ï ÏÈ‚¯L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«»

ÛzzL ‡ÏÂ9epnÓ ÔÈÏËBÂ B˙È·Ï ÔÈÒÎ ÈB·Ó Èa - ¿…ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿¿ƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa ÛezL10„Á‡Â .11BÈ‡L ÈB·n‰ ÈaÓ ƒ¿«»¿¿∆»ƒ¿≈«»∆≈

ÏÏk ÛzzL‰Ï ‰ˆB¯12B˙B‡ ÔÈÙBk - ÈB·n‰ Èa ÌÚ13 ∆¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈«»ƒ
.Ô‰nÚ ÛzzL‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆

א.5) סח, לשיתוף.6)עירובין כיון 7)המיוחדים
"שכולנו  לומר: הוא והשיתוף העירוב של טעמו שעיקר
חולק  מאתנו אחד כל ואין לכולנו, אחד ואוכל מעורבין
בטלים  זה, על זה מקפידים אם - ה"ו) (פ"א מחבירו" רשות
אלא  זה דין נאמר לא הראב"ד ולדעת והשיתוף. העירוב
נותן  הוא אם אבל אחר, ידי על העירוב את לו כשמזכים
מבטלת  הקפדתו אין שם, מונח וחלקו השיתוף, בתוך חלקו

השיתוף. א.8)את פ, הטלטול 9)עירובין את ואוסר
המבוי. בני שהוא 10)לכל אלא לטובתו, גם שהדבר כיון
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עם  נפשי "תמות בבחינת לאחרים, צער לגרום רוצה
יהונתן'). ('רבינו בבאֿבתרא 11)פלשתים" 'ירושלמי'

ה"ה. המבוי.12)פ"א בני עם השתתף לא פעם שאף
בעל 13) ממנו ליטול רשות אין ליחידים (אבל דין, בית

'מדת  הוא חסר" לא וזה נהנה ש"זה בדבר שעיכוב כרחו).
פי"ב  שכנים (הל' סדום' 'מדת על כופין וביתֿדין סדום',

ה"א).

.â„Á‡14B‡ ÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡ BÏ ‰È‰L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»»»∆«ƒ
ÏÎÏ ËÚÓ epnÓ ‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÓL∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿«∆ƒ∆¿«¿»

ÈB·n‰ Èa15Û‡Â .Ì‰ÈÏÚ Ba ·¯ÚÓe ,Ba ÛzzL‰Ï ¿≈«»¿ƒ¿«≈¿»≈¬≈∆¿«
B„ÁÈ ‡ÏÂ BLÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ16‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬∆»¬≈

.ÛezL ‰Ê È¯‰ - ¯ˆB‡a ·¯ÚÓ¿…»»»¬≈∆ƒ

א.14) סח, בו.15)עירובין חלק אחד לכל שיהיה
לשיתוף.16) שישמש החלק את ייחד שלא

.ã¯ˆÁ17Ì‡ ,˙B‡B·Ó ÈLÏ ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL »≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ
,ÈM‰ ÈB·na ‰¯Ò‡ - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰ÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆»≈∆ƒ¿«∆∆¿»«»«≈ƒ

Ba ‰ÒÈÎÓe ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡Â18„Á‡ ‰kÊ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ»∆»
ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,Ô‰ÈÏÚ ÛzLÂ ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ÛezMa«ƒ¿»¿≈«»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ¿ƒ«

ÙzzLÓ ÔÈ‡L ,BÊ ¯ˆÁ‰ ÈL‡Ï;ÔzÚcÓ ‡l‡ ÔÈ ¿«¿≈∆»≈∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ«¿»
ÌÈˆB¯ ÈM‰ ÈB·na ‡nL ,Ô‰Ï ˙eÎÊ dÈ‡L∆≈»¿»∆∆»«»«≈ƒƒ

‰Êa ‡ÏÂ ÛzzL‰Ï19. ¿ƒ¿«≈¿…»∆

ב.17) פ, אתו.18)עירובין שיתוף לה שאין כיון
המבואות 19) שני עם להשתתף יכולה שהיא ואףֿעלֿפי

זו  אין כן ואם הכ"ג), פ"ד למעלה (ראה בשניהם ולטלטל
(פ"א  למעלה רבינו שכתב שיתוף בכל כמו זכות, אלא חובה
רוצה  שאינו יתכן - (ראב"ד) להודיע צריך שאינו ה"כ)
כליהם, שם וישימו חצר באותה ישתמשו רבים שאנשים
דרך  יציאה לה יש שהרי מבוי, לאותו זקוקה שאינה בשעה

(מגידֿמשנה). האחר המבוי

.äBzÚcÓ ‡lL BÏ ˙·¯ÚÓ Ì„‡ ÏL BzL‡20,‡e‰Â . ƒ¿∆»»¿»∆∆∆…ƒ«¿»
ÎL ÏÚ B¯Ò‡È ‡lLdÈ‡ - ¯ÒB‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈ ∆…««¿«¿≈»¬»ƒ≈≈»

„ˆÈk .BzÚcÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˙ÙzzLÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ˙·¯ÚÓ¿»∆∆»»¿…ƒ¿«∆∆»»∆»ƒ«¿≈«
ÈÈ‡ :B‡ ,ÌÎnÚ ·¯ÚÓ ÈÈ‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ?¯ÒB‡≈¿∆»«≈ƒ¿»≈ƒ»∆≈ƒ

ÌÎnÚ ÛzzLÓ21. ƒ¿«≈ƒ»∆

הנשק 20) (שומר טרזינא "ההוא אמרו: א פ, בעירובין
דרבי  (בשכנותו) בשבבותיה דהוה היה) נכרי העיר, לשמירת
אוגר  לא רשותך! לנו) (השכיר לן אוגיר ליה: אמרו זירא,
אמרו  זירא, דרבי לקמיה (באו) אתו להם), השכיר (לא להו
רשותו  את לשכור מספיק (האם מדביתהו למיגר מהו ליה:
משמיה  לקיש ריש אמר (כך) הכי להו: אמר מאשתו)?
חנינא: רבי (ומיהו) ומנו גדול) אדם (בשם רבה דגברא

מדעתו". שלא מערבת אדם, של בעירובין,21)אשתו
אין  - בעליהן מדעת שלא ונשתתפו שעירבו "נשים שם:
בגמרא: שם ומחלקים שיתוף", שיתופן ואין עירוב עירובן
בפירוש  והראב"ד רש"י ודעת אסר". דלא והא דאסר, "הא
העירוב  מן הימנעותו אם - דאסר" "הא להיפך: הסוגיא
לערב  אשתו יכולה אצלם, מלהשתמש המבוי בני על תאסור
עליהם  אוסר אינו הוא אם אסר", דלא "הא מדעתו, שלא

להשתתף  לאשתו רשות אין מלהשתתף, הימנעותו ידי על
בעלה. הסכמת בלי

.åeÙzzL22ÈMÓ „Á‡ ÌÚ BÊ ¯ˆÁ ÈL‡ ƒ¿«¿«¿≈»≈ƒ∆»ƒ¿≈
B˙B‡ ‰Ïk elÙ‡ ,eÙzzL „Á‡ ÔÈÓa Ì‡ :˙B‡B·n‰«¿ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«¿¬ƒ»»
BÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰kÊÓe ¯Á‡ ÛezL ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰«ƒ¬≈∆∆ƒ«≈¿«∆»∆¿≈

ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ23ÔÈÈÓ ÈLa Ì‡Â ;‰iL ÌÚt »ƒ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒƒ
eÙzzL24ÏÎ‡‰ ËÚÓ˙Â ,25BÈ‡Â ,‰kÊÓe ÛÈÒBÓ - ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»…∆ƒ¿«∆¿≈

ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ26CÈ¯ˆÂ ,Ì‰Ï ‰kÊÓ - eÏk Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«∆»∆¿»ƒ
ÌÚÈ„B‰Ï27ÌÈÎL eÙÒBz .28,Ì‰Ï ‰kÊÓ - ‰Ê ¯ˆÁa ¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈∆¿«∆»∆

.ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»

ב.22) פ, עירובין מסכימים 23)משנה, אם לשאלם
חזקתם  על אותם מעמידים כי שניה, פעם להשתתף
('לבוש'). הקודמת בפעם כמו יסכימו שבוודאי

מצטרפין 24) האוכלין שכל הי"א פ"א למעלה כדעתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד שיתוף. מן 25)לשיעור

ה"ט. בפ"א המבואר יסכימו 26)השיעור שבוודאי
העירוב. את מבוי 27)להשלים איזה עם יודעים אנו שאין

צריך  אין אחד למבוי הפתוח חצר אבל להשתתף, רוצה הוא
ז  שהרי יוכל לשאלו, השיתוף ידי שעל - לו היא כות

א  בפרק כמבואר בפניו, שלא לאדם וזכים שם, להשתמש
כ. (משנה,28)הלכה השיתוף הנחת בשעת היו שלא

שם).

.æ‰ÙzzL29BÊ ¯ˆÁ30,‰Ê Á˙tÓ ‰Ê ÈB·n‰ Èa ÌÚ ƒ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»∆ƒ∆«∆
ÌÚ ˙¯zÓ - ¯Á‡‰ Á˙t‰ ÔÓ ÈM‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈«»«≈ƒƒ«∆«»«≈À∆∆ƒ

Ô‰ÈL31˙B‡B·n‰ ÈLe ,dnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ,32ÔÈ¯eÒ‡ ¿≈∆¿≈À»ƒƒ»¿≈«¿¬ƒ
Ì‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰·¯Ú ‡Ï .‰Ê ÌÚ ‰Ê33ÏÚ ˙¯ÒB‡ - ∆ƒ∆…≈¿»ƒ∆»≈∆∆∆«

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.29) מט, לשני 30)עירובין פתחים שני לה שיש
ֿ 31)מבואות. (מגיד כשמואל ולא - שם רב, כדעת
ביניהם.32)משנה). השתתפו אחד 33)שלא אף עם

זה. עם ולא זה עם לא כלומר מהם,

.ç‰˙È‰34„Á‡ Á˙Ùa ‰ÏÈ‚¯ BÊ ¯ˆÁ35Á˙t‰Â , »¿»»≈¿ƒ»¿∆«∆»¿«∆«
Ba ˙‡ˆÏÂ Òk‰Ï ‰ÏÈ‚¯L ‰Ê - ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡ ÈM‰«≈ƒ≈»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈¿»≈

¯ÒB‡36ÌÚ ‰·¯Ú .¯ÒB‡ BÈ‡ Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡LÂ , ≈¿∆≈»¿ƒ»≈≈≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ÈB·n‰ ¯z‰ - Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·Ó»∆≈»¿ƒ»À««»»«≈

BÓˆÚÏ37.dnÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¿¿≈»ƒ¿»≈ƒ»

שם.34) שם.35)עירובין, דרך ולבוא לצאת בחול
עמו.36) עירבה לא מן 37)אם בזה הסתלקה שהרי

בו. רגילה אינה וכאילו בו, רגילה שהיא המבוי

.èe·¯Ú38‡È‰Â ,ÔÓˆÚÏ Ba ‰ÏÈ‚¯ ‡È‰L ÈB·n‰ Èa ≈¿¿≈«»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
dÈ‡L ¯Á‡‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚ ‡ÏÂ BnÚ ‰·¯Ú ‡Ï…≈¿»ƒ¿…ƒ¿≈«»»«≈∆≈»
‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ Èa e·¯Ú ‡Ï Ì‚Â ,Ba ‰ÏÈ‚¿̄ƒ»¿«…≈¿¿≈«»∆≈»¿ƒ»

‡ ÔÈÁBc - Ba‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ ‰Ê Ïˆ‡ d˙B39, ƒ»≈∆∆«»∆≈»¿ƒ»
‡Ï ‡e‰Â ‰·¯Ú ‡Ï ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .·¯Ú ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…≈«ƒ¿ƒ…≈¿»¿…
ÈB·Ó ÏÚ ¯Ò‡z ‡lL È„k ,BÏˆ‡ d˙B‡ ÔÈÁBc ,·¯Ú≈«ƒ»∆¿¿≈∆…∆¡…«»

.BÓˆÚÏ ·¯ÚL ‰Ê∆∆≈«¿«¿
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שם.38) שיהא 39)עירובין, כדי שרגילה, מאותו ותסתלק
לא  שהרי בדבר, מפסדת אינה שהיא כיון מותר, המבוי
בהסתלקותה, לאחרים רווח ויש המבוי, בני עם שיתפה
כופין  - חסר לא וזה נהנה "זה מותרים, יהיו שעלֿידיֿזה

שפו). סי' (או"ח סדום" מדת על

.é¯ˆÁ40‰Ú˜·Ï ¯Á‡ Á˙Ùe ÈB·ÓÏ Á˙t dÏ LiL41 »≈∆≈»∆«¿»∆««≈¿ƒ¿»
Ût¯˜Ï B‡42ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È43¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿«¿≈»≈ƒ≈»«ƒƒ¿»

ÏÚ ‡l‡ CÓBÒ BÈ‡ ,Ût¯w‰ B˙B‡Ï ¯ˆÁÓ ÏËÏËÏ¿«¿≈≈»≈¿««¿≈≈≈∆»«
„Ú ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,ÈB·Ó ÏL Á˙t∆«∆»¿ƒ»≈«¿≈«»«
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ût¯w‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰nÚ ÛzzLiL∆ƒ¿«≈ƒ»∆¬»ƒ»»««¿≈≈»«ƒ

˙BÁt B‡44Á˙t‰ ÏÚL ;ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - »≈≈«¿≈«»∆««∆«
BÏ „ÁÈÓ‰45ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈ‡B‰ ,CÓBÒ «¿À»≈ƒÀ»¿«¿≈¿»

.Ût¯w‰««¿≈

ב.40) סז, מחיצות.41)עירובין לה מקום 42)שאין
המחיצות  אין דירה, בית בתוכו ואין מחיצות לו שיש נרחב
ה"א). פט"ז שבת בהל' (רבינו בתוכו לטלטל מועילות

מאה 43) שארכו המשכן, חצר כשיעור הוא סאתים שיעור
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא חמישים, ורחבו אמה

ה"ג). פט"ז שבת (הל' היה 44)מרובעות אם והואֿהדין
(רש"י). דירה לשם ומוקף סאתים, מבית ואין 45)יותר

בו. הרגל דריסת לאחרים

.àé„Á‡46˙aLÏ CÏ‰L ÈB·Ó ÈaÓ47- ¯Á‡ ÈB·Óa ∆»ƒ¿≈»∆»«ƒ¿…¿»«≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡48ÔÎÂ .49‰aL ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ≈≈¬≈∆¿≈∆»ƒ¿≈»∆»»

‰·vÓ50BÈ‡ - BÁ˙t ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ «≈»¿»»«¿»»¿»ƒ«ƒ¿≈
˜ÏÁÂ ,Ô‰Ó BÓˆÚ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡≈¬≈∆∆¬≈ƒ¿ƒ«¿≈∆¿»«

.B˙eL¿̄

א.46) פו, עירובין באותה 47)משנה, לחזור דעתו ואין
החצר. מבני אחד לענין הי"ג, ד' בפרק כמבואר שבת,

בעלים 48) בלא שדירה מפני מהם, שהלך מבוי אותו בני על
לאסור. יכולה ואינה דירה ב.49)אינה נט, עירובין

עמוד.50)

.áéÈB·Ó ÈL‡51Ô˙ˆ˜Ó eÁÎLÂ ,Ô˙ˆ˜Ó eÙzzLpL «¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»
.eÙzzLpL el‡Ï Ô˙eL¯ ÔÈÏh·Ó - eÙzzL ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿
ÁÎML ¯ˆÁ ÈL‡ ÔÈ„k - ˙eL¯ Ïeha ÔÈÚÏ ÌÈ„Â¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈»≈∆»«

e·¯Ú ‡ÏÂ ÌÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡52e¯Ó‡ ¯·Îe .53ÏkL , ∆»≈∆¿«ƒ¿…≈¿¿»»«¿∆»
LÈ‡k - BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ B˙Èa ÈL‡ ÌÚ Ì„‡»»ƒ«¿≈≈«¿ƒ«À¿»¿ƒ
ÈÙezLÏ ÔÈa ˙B¯ˆÁ È·e¯ÚÏ ÔÈa ,ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ≈¿≈≈¬≈≈¿ƒ≈

.˙B‡B·Ó¿

ב.51) עג, ה"א.52)עירובין בפ"ב בפ"ד 53)המבואר
ה"א.

.âéÈB·Ó54¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ,BaL ˙B¯ˆÁ Ïk e·¯ÚL »∆≈¿»¬≈∆»»≈¿»≈
lk eÙzzL Ck ¯Á‡Â ,dÓˆÚ ÈÙaÁÎL ,ÈB·na Ô ƒ¿≈«¿»¿««»ƒ¿«¿À»«»»«

‡Ï - B¯ˆÁ Èa ÌÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆»≈¿…≈«ƒ¿≈¬≈…
ÛezM‰ ÏÚÂ ,eÙzzL Ìlk È¯‰L ;ÌeÏk „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ¿∆¬≈À»ƒ¿«¿¿««ƒ
ÛezM‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ«ƒ

·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈzÏ ÁkLÏ ‡lL ‡l‡55e·¯Ú È¯‰Â , ∆»∆…¿«≈««ƒ«≈«¬≈≈¿

˙B¯ˆÁa56‡ÏÂ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎL Ì‡ Ï·‡ . «¬≈¬»ƒ»«∆»ƒ¿≈«»¿…
¯ˆÁ Èa Ïk ÔÈ¯zÓe ,ÈB·na ÌÈ¯eÒ‡ - ÛzzLƒ¿«≈¬ƒ«»À»ƒ»¿≈»≈

ÌÈzaÏ ¯ˆÁk ˙B¯ˆÁÏ ÈB·n‰L ;Ô¯ˆÁa ÏËÏËÏ57. ¿«¿≈«¬≈»∆«»«¬≈¿»≈«»ƒ

ב.54) עג, עירובין התינוקות 55)משנה, אין שהרי
עירבו. לא אבותינו ויאמרו: במבוי, שנעשה מה יודעים

מלבד 56) לערב שההלכה שפז) סי' (או"ח הרמ"א ודעת
נתנו  לא החצר שבני התלמוד, בזמן רק היתה השיתוף
לשיתוף, נתן החצר מבני ואחד יחד עירבו אלא לשיתוף,
יהיה  וזה בו, ישתתף החצר מבני אחד שכל נכון יותר אבל

שם). ברורה' ('משנה יחד ושיתוף כשם 57)לעירוב
אסור  כך עירוב, בלי לחצר הבתים מן להוציא שאסור

(רש"י). שיתוף בלא למבוי החצר מן להוציא

.ãéeÙzzL58,˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ Ôlk eÁÎLÂ ,ÈB·na ƒ¿«¿«»¿»¿À»¿»≈«¬≈
Ô˙Òe¯t ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ Ì‡59ÛezM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ≈«¿ƒƒ«¿»»¿ƒ««ƒ

‰Ê ¯·c Ô‰Ï ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â .„·Ïa ‰BL‡¯‰ ˙aMa««»»ƒ»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»∆»»∆
˜ÁcÓ ‡l‡60. ∆»ƒ…«

ה"ח.58) פ"ו עירובין שאוכלים.59)'ירושלמי' הלחם על
בשם  בון רבי בי יוסה "רבי הנוסח: שלפנינו, וב'ירושלמי'
על  מקפידין שאינן דליה בר אנשי (כגון) כדון יהודה, רב
זה. על זה מקפידים ואין שותפים שהם פרוטתן",

עירובי 60) גם לעשות צריכים לכתחילה אבל הדחק, בשעת
התינוקות, מן עירוב תורת תשתכח שלא כדי חצירות,

הקודמת. בהלכה כמבואר

.åèÈB·Ó61ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯Ú Ì‡ ,Ba eÙzzL ‡lL »∆…ƒ¿«¿ƒ≈¿¬≈ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ÌÈza‰«»ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
‰NÚ ,ÌÈza‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯ÚL ¯Á‡Ó .˙ÈÏÓ¯Îk¿«¿¿ƒ≈««∆≈¿¬≈ƒ«»ƒ«¬»
‡Ïa „·Ïa ÌÈza ‡l‡ BÏ Áe˙t BÈ‡ el‡k ÈB·n‰«»¿ƒ≈»«∆»»ƒƒ¿«¿…

˙B¯ˆÁ62BlÎa ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,63‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ¿À¿ƒ…
BlÎa ÔÈÏËÏËÓ - ˙B¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯Ú63ÌÈÏk ≈¿«¿≈«¬≈¿«¿¿ƒ¿À≈ƒ

e˙·ML64da e·¯Ú ‡lL ¯ˆÁk ,BÎB˙a65. ∆»¿¿¿»≈∆…≈¿»

ב.61) קל, ה"ח,62)שבת פי"ז שבת הל' למעלה ראה
וחצרות  בתים שיהיו עד וקורה בלחי ניתר המבוי שאין
דברי  על חולקים הפוסקים וכל והראב"ד לתוכו. פתוחים
לכלים  הם אחת רשות ומבוי שחצר ודעתם אלו, רבינו

בתוכם. "בכולו".63)ששבתו בתוכו 64)צ"ל שהיו
השבת. ואחד 65)בכניסת גגות אחד אומר, שמעון "רבי

ששבתו  לכלים הן אחד רשות כולן קרפיפות, ואחד חצירות
פ"ד  למעלה וראה הבית". בתוך ששבתו לכלים ולא בתוכן

הט"ו.

.æèÌÈ·ÎBk „·BÚ66ÈB·ÓaL ¯ˆÁa Èe¯M‰ È˜B„ˆ B‡ ≈»ƒ»ƒ«»¿»≈∆¿»
¯ˆÁ‰ Èa ÌÚ BÈ„k ÈB·n‰ Èa ÌÚ BÈc -67, ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ¿≈∆»≈

B˙È· ÈaÓ „Á‡Ó B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÎBNL∆¿ƒƒ»≈»ƒ≈∆»ƒ¿≈≈
‰È‰ Ì‡Â .È˜B„v‰ Ô‰Ï Ïh·Ó B‡ ,ÈB·naL B˙eL¿̄∆«»¿«≈»∆«»ƒ¿ƒ»»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - „Á‡ Ï‡¯NÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈB·na«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»≈»ƒ

ÛezL68ÔÈÎÓBÒ Ô‰L ÌÈa¯ ÔÈ„Â „Á‡ Ï‡¯NÈ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒƒ¿»≈∆»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈc - „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ69. «À¿»∆»ƒ∆»
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ב.66) סא, עירובין הט"ז.67)משנה, בפ"ב כמבואר
אתו,68) להתייחד אסור שהרי מצוי, דבר שאינו "מפני

ה"ט). בפ"ב (כמבואר יהרגנו" בפ"ד 69)שמא כמבואר
ט. הלכה ב בפרק המגיד' 'הרב שכתב מה וראה ה"א.

.æéÌÈ·ÎBk „·BÚ70BÏ LÈ Ì‡ - ÈB·na ¯„ ‰È‰L ≈»ƒ∆»»»¿»ƒ≈
Á˙t B¯ˆÁa71‰Ú˜·Ï „Á‡72Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ , «¬≈∆«∆»¿ƒ¿»≈≈«¿≈

,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔË˜ Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â ;ÈB·n‰«»«¬ƒ»»∆«»»«¿»»««¿»»
Á˙t‰ C¯c ˙BB¯˜e ÌÈlÓb ‡ÈˆBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«∆«
ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·naL∆«»≈≈¬≈∆∆≈«¿∆»«
Áe˙t ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ú˜aÏ ‡e‰L ,BÏ „ÁÈÓ‰ Á˙t∆««¿À»∆«ƒ¿»¿≈ƒ»»»«

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‡e‰L Ût¯˜Ï73Áe˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ¿«¿≈∆»≈«≈»«ƒ¬≈∆¿»«
B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡Â ,‰Ú˜·Ï¿ƒ¿»¿≈≈¬≈∆»»≈»«ƒ

˙BÁt74„Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - »≈≈¬≈∆¿≈¬≈∆«
.epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆

א.70) סז, שפט).71)עירובין סי' (או"ח חלון או
הצר 72) בפתח להשתמש לו ונוח טוב. אויר שם שיש

הבקעה. לעבר י.73)המוביל בהלכה למעלה מבואר
הפתוח 74) בפתח גם ומשתמש לו, נוח ואינו קטן המקום

למבוי.

.çéÈB·Ó75„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL »∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
ÌÈÏ‡¯NÈ76˙BBlÁ eÈ‰Â ,77ÏL ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BÁe˙t ƒ¿¿≈ƒ¿»«¿≈»≈¿»≈∆

eNÚpL Èt ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c Ôlk e·¯ÚÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿À»∆∆«««ƒ∆«¬
C¯c ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓe „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆∆
C¯c ÈB·na LnzL‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,˙BBlÁ«¬≈≈¬ƒ¿ƒ¿«≈«»∆∆

ÌÈÁ˙t78ÔÈ‡L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯kNiL „Ú ¿»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ»≈»ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ÌÈNÚ79. «¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ

ב.75) עד, למבוי.76)עירובין פתוחות וחצרותיהם
לחצר.77) מחצר פתוחים פתחים הפתוחים 78)או

הט"ו.79)למבוי. בפ"ב למעלה חצר, לגבי כמבואר

.èé„ˆÈk80?‰È„Óa ÔÈÙzzLÓ81¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈¿»≈
dÓˆÚÏ ˙·¯ÚÓ82˙B˜BÈz‰ ÁkLÏ ‡lL ,83¯Á‡Â , ¿»∆∆¿«¿»∆…¿«≈««ƒ¿««

ÔÈÙzzLnL C¯„k ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÔÈÙzzLÓ Ck»ƒ¿«¿ƒ»«¿≈«¿ƒ»¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÈB·Óa84elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔÈ˜ ‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¬ƒ

„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - ÌÈa¯ ÏL ˙ÈNÚ85, «¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»
LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„n‰ ÏÎa eÏËÏËÈÂƒ«¿¿¿»«¿ƒ»¿≈ƒ»¿»∆«ƒ¿≈

„Á‡ Á˙t dÏ86.„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - »∆«∆»ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»

א.80) נט, עירובין גבוהה 81)משנה, חומה המוקפת עיר
בפ"א  (כמבואר היחיד כרשות דלתות לה ויש טפחים, עשרה
היחיד  רשות העיר שכל לחצאין, אותה מערבים "ואין ה"א)
מבוי" חצי מערבים ואין אחד כמבוי הוא והרי גמורה,

חצרות.82)(מגידֿמשנה). שהיתר 83)עירובי שידעו
העירוב. מסיבת הוא החצרות 84)הטלטול ואותן

ואלו  זו, עם זו לטלטל מותרות - המבואות עם שהשתתפו
אסורות. - השתתפו קנין 85)שלא תחילה שהיה כיון

יחד. לערב החצר בני כל וצריכים דומה, אחת כחצר יחיד,
פתח 86) אותו דרך ורק הצדדים, מכל סתומה שהיא

כולה. את ומערבים כחצר, דינה יוצאים,

.ëÏ·‡87,ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ¬»ƒ»¿»∆«ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ
ÏL ˙ÈNÚ elÙ‡ - ‰Êa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Êa ÔÈÒÎ ÌÚ‰L∆»»ƒ¿»ƒ»∆¿¿ƒ»∆¬ƒ«¬≈∆

„ÈÁÈ88dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ ,89‰pnÓ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ; »ƒ≈¿»¿ƒ∆À»∆»«ƒƒƒ∆»
ÔÈÙzzLÓe ,˙Á‡ ¯ˆÁa „Á‡ ˙Èa elÙ‡ ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒ«ƒ∆»¿»≈««ƒ¿«¿ƒ

¯‡M‰90ÏÎa ÔÈ¯zÓ Ôlk ÔÈÙzzLn‰ el‡ eÈ‰ÈÂ . «¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒÀ»À»ƒ¿»
Ô˙B‡ eÈ‰ÈÂ .e¯iML ÌB˜Ó B˙B‡Ó ıeÁ ,‰È„n‰«¿ƒ»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿»
,ÔÓˆÚÏ ÔÈNBÚL ÛezMa ÔÓB˜Óa ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯‡Lp‰«ƒ¿»ƒÀ»ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»
Ïk ¯‡La ÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯‡Lp‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿»ƒ«ƒ«¬ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

.‰È„n‰«¿ƒ»

א.87) נט, לו.88)עירובין שמא 89)שמכרוה גזירה
בשבת; לטלטל כן גם ויקלו הרבים, רשות ותעשה תחזור
ואפשר  רבים, של בעיר אפילו בזה, להזהר נוהגים ואין
שבת  בהל' (כמבואר ו'תוספות' רש"י דעת על שסומכים
ששים  שם יש אם אלא הרבים רשות שאין ה"א), פי"ד
ברורה' ו'משנה אברהם' ('מגן שכיח אינו זה ודבר רבוא,

שצב). סי' רבים 90)או"ח של עיר כי אצלנו: "העיקר
אחרת, ברשותֿהרבים אדם בני יכנסו שערים, שני לה כשיש
התשמיש  להם שהתיר הוא העירוב כי יודעים אינם והם
כדי  עירוב בלי שיור ממנה להניח חובה ולפיכך בתוכה,
הוא  העירוב כי להודיע המדינה עם שיור אותו ישתמש שלא
לכן  מקודם העיר כשהיתה וגם בתוכה, התשמיש לנו שהתיר
לשיור  צריכה שהיא יחיד, של היום היא אפילו רבים של

המשניות). (פירוש עלֿכלֿפנים"

.àë·e¯Ú‰L eÚ„iL È„k ,‡e‰ ¯k‰ ÌeMÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ∆≈¿≈∆≈¿∆»≈
BÊ ‰È„Óa ÏËÏËÏ Ô‰Ï ¯Èz‰91;da ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯L ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ - Ô‰nÚ ÛzzL ‡ÏÂ ¯‡LpL ÌB˜n‰ È¯‰L∆¬≈«»∆ƒ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ»∆≈
.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ‡l‡ ,Ba ÔÈÏËÏËÓ¿«¿¿ƒ∆»≈¿«¿»¿≈¿«¿»

תורת 91) ותשתכח העירוב ישתכח שיור, יעשו לא ואם
הרבים  לרשות הדומה בעיר טלטול ידי על הרבים, רשות

שצב). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.áë‰È„Ó92ÌlÒÂ „Á‡ Á˙t dÏ LiL ÌÈa¯ ÏL ¿ƒ»∆«ƒ∆≈»∆«∆»¿À»
¯Á‡ ÌB˜Óa93dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ -94‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¿»«≈¿»¿ƒ∆À»¿≈»¿ƒ»

Á˙Ùk ·eLÁ ‰ÓBÁaL Ìlq‰ ÔÈ‡L ;¯eiL95. ƒ∆≈«À»∆«»»¿∆«
ÌÈza‰96ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eiL B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «»ƒ∆«ƒƒƒ««ƒ∆≈»

- ıeÁÏ Ì‰ÈÙe ¯ÈÚÏ Ô‰È¯BÁ‡ ‡l‡ ,¯ÈÚÏ ÔÈÁe˙t¿ƒ»ƒ∆»¬≈∆»ƒ¿≈∆«
¯eiL B˙B‡ ÔÈNBÚ97.¯‡M‰ ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ƒƒ¿»¿ƒ∆«¿»

ב.92) נט, יורדים 93)עירובין הסולם ודרך השני, בצד
לחומה. אחד.94)מעבר פתח לה שיש עיר כדין

נוח.95) אינו הסולם, דרך א:96)שההילוך ס, בעירובין
לן  הב ליה: אמרו יוסף, דרב לקמיה (שבאו) דאתי "הנהו
לעירנו), עירוב שיתקן אדם לנו (תן מאתין לן דליערב גברא
בבי  עלה מצווחא דלא וחזי להו, ערב זיל לאביי: ליה אמר
חזא  אזל, המדרש), בבית זה על יתנגדו שלא (ראה מדרשא
אחורי  שפתחיהם בתים (ראה לנהרא דפתיחי בתי להנהו
יהיו  (אלה למתא שיור ליהוי הני אמר: הנהר), לצד העיר
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יחיד  של ונעשית רבים של בעיר מדובר ושם לעיר)" שיור
שיור. בית 97)הצריכה אפילו אחד, בית רק הוא ואפילו

גרים  אין אם לעירוב צריכים שאינם התבן, בית או הבקר
שצב). סי' (או"ח שיור אותם עושים בהם, ואוכלים

.âëÔlk e·¯Ú Ì‡ ,‰È„n‰ È·Ï ÛezLa ‰kÊÓ‰98 «¿«∆¿ƒƒ¿≈«¿ƒ»ƒ≈¿À»
„Á‡ ·e¯Ú99‡e‰ ˙eÎfL ;ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ≈∆»≈»ƒ¿ƒ»∆¿

Ô‰Ï100Èa ÌÚ ÛzzL ‡ÏÂ ÁÎML ÈÓ ÔÈ„Â . »∆¿ƒƒ∆»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈
„·BÚ B‡ ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa ˙aLÏ CÏ‰L ÈÓ B‡ ,‰È„n‰«¿ƒ»ƒ∆»«ƒ¿…¿ƒ«∆∆≈
ÌÈ„k Ïk‰ ÔÈc - ‰È„na Ô‰nÚ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»»ƒ»∆«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»

ÈB·Óe ¯ˆÁa101. ¿»≈»

לכולן".98) עירב "אם צ"ל: משנה', ה'מגיד לדעת
זכות.99) אינו אחד עירוב לכולן, עירב לא אם אבל

בפניו.100) שלא לאדם בחצר,101)וזכין שכח דין
בפ"ד  - אחרת בעיר לשבות הלך ודין ה"א. בפ"ב מבואר

הי"ג. ובפ"ד ה"ט בפ"ב - גוי ודין הי"ג.

.ãë‰È„Ó102ÈB·nÓ ıeÁ ‰È·LBÈ Ïk eÙzzLpL ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»
‰·vÓ ea Ì‡Â .Ôlk ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - „Á‡103ÏÚ ∆»¬≈∆≈«À»¿ƒ»«≈»«

¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·n‰ Á˙t104ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆««»≈≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ
ÈB·Ó ÈB·Ó B‡ dlk B‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡ˆÁÏ ‰È„Ó105. ¿ƒ»«¬»ƒ∆»À»»»

‰ˆ¯ Ì‡ ,BÁ˙t ÏÚ ‰·vÓ ÈB·Óe ÈB·Ó Ïk ‰B·e∆»»»«≈»«ƒ¿ƒ»»
¯‡L ÏÚ ¯Ò‡È ‡lL È„k ,Ô‰Ó B˙eL¯ ˜ÏÁÏ«¬…¿≈∆¿≈∆…∆¡…«¿»

.˙B‡B·n‰«¿

כולה 102) את שמערבים יחיד, של שהיתה עיר נט: עירובין
שיור. צריכה ארבעה 103)ואינה רחב שהוא עמוד

הט"ז. פ"ד למעלה וראה מפרידה 104)טפחים, שהמצבה
המדינה. משאר המבוי על 105)את זה יאסרו שלא כדי

זה.

ה'תשע"ו  טבת כ"ה רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) מהו, בפת, תחומין עירוב עניין בכלל בו נתבאר

ומי  עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר זה ומאי הוא,
עירוב  בעניין ראשון בפרק שנתבאר כמו העושהו, הוא

החצרות.

.àÈÓ2‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆiL3ÔBÊÓ ÁÈp‰Â ,˙aL ·¯Úa ƒ∆»»ƒ«¿ƒ»¿∆∆«»¿ƒƒ«¿
˙BcÚÒ ÈzL4ÌeÁz‰ CB˙a ‰È„n‰ ÔÓ ˜BÁ¯5Ú·˜Â , ¿≈¿À»ƒ«¿ƒ»¿«¿¿»«
ÌL B˙˙È·L6‰È„nÏ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,7B˙È·a ÔÏÂ ¿ƒ»»««ƒ∆»««¿ƒ»¿»¿≈

ÈzL Ba ÁÈp‰L ÌB˜na ˙·L el‡k B˙B‡ ·LÁ -∆¿»¿ƒ»««»∆ƒƒ«¿≈
ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙BcÚq‰8. «¿À¿∆«ƒ¿»≈≈¿ƒ

א'.2) עמוד ס' דף עירובין במסכת שגר 3)משנה עיר
כשש 4)בתוכה. שהן גרוגרות, עשרה "כשמונה שהן

ט'). הלכה א' בפרק למעלה (כמבואר בינוניות" ביצים
ברורה 5) (משנה מביתו מתחום יותר שהוא אף העיר, של

ת"ח). סימן חיים המזון 6)אורח את שם שהניח בזה
שביתה. שם לקנות שאם 7)בכוונה השבת, כניסת לפני

קנה  שהרי עירוב, להניח צריך אינו השבת, עד שם נשאר

א'). הלכה ז' פרק להלן (ראה בעצמו נקרא 8)שביתה
בו  ללכת יכול היה שלא תחום מערב שהוא לפי – "עירוב"

בו. ללכת יכול שהוא התחום עם תחילה

.á‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈÂ9 ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»»«¿«ƒ«»
B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡e‰Lk ,CÎÈÙÏ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿ƒ»¿∆¿«≈ƒ¿≈

‰È„n‰ „‚k ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ10Cl‰Ó BÈ‡ , ¿»»«¿«ƒ«»¿∆∆«¿ƒ»≈¿«≈
B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na11‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»∆»«ƒ»¿ƒ»¿»«¿ƒ»

B˙cÓ CB˙a ˙ÚÏ·Ó12Úa¯‡k dlk ‰È„n‰ ·LÁz - À¿««¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»¿«¿«
.dl ‰ˆeÁ B˙cÓ ÌÈÏLÈÂ ,˙Bn‡«¿«¿ƒƒ»»»

בשבת 9) תחומין מהלכות כדין כ"ז בפרק רבינו שכתב וכמו
לעיר  חוץ אדם יצא שלא סופרים "מדברי א': הלכה שבת
אסור, אמה לאלפים חוץ אבל אמה, אלפים עד אלא
– אמה אלפים ושיעור העיר" מגרש הוא אמה שאלפים

בערך. מטרים בה.10)1516 גר שהוא העיר לצד
יותר.11) להלך לו אסור העיר, באמצע כלתה מדתו ואם
ב'.12) בהלכה יבואר

.â?„ˆÈk13‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ˙‡ ÁÈp‰L È¯‰ ≈«¬≈∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆∆«»
¯ÁÓÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ - Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰È„naL B˙ÈaÓƒ≈∆«¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿«≈¿»»
ÌB˜nÓ Cl‰Óe ,Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú ÌB˜nÓƒ¿≈«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿
„Ú ·e¯Ú‰ ÔnL ÛÏ‡ :·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú≈«¿«ƒ«»¿«¬»∆∆∆ƒ»≈«
Cl‰Ó BÈ‡Â ,‰È„n‰ CB˙a B˙ÈaÓ ‰n‡ ÛÏ‡Â ,B˙Èa≈¿∆∆«»ƒ≈¿«¿ƒ»¿≈¿«≈

aÛBÒ „Ú B˙ÈaÓ ‰È‰ .ÛÏ‡‰ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„n«¿ƒ»∆»«»∆∆»»ƒ≈«
˙‡ˆÓpL ,˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÛÏ‡Ó ˙BÁt ‰È„n‰«¿ƒ»»≈∆∆¬ƒ«»««∆ƒ¿≈

‰È„nÏ ıeÁ ‰˙Ïk B˙cÓ14dlk ‰È„n‰ ·LÁz - ƒ»»¿»«¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»
LL ˙B‡Ó ÚLz dl ‰ˆeÁ Cl‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡k¿«¿««ƒ«≈»»¿«≈≈

.ÌÈtÏ‡‰ ÌeÏLz ,‰n‡ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿»«¿«ƒ

שם.13) עירובין במסכת של 14)משנה מדתו שכלתה או
העיר  כל נחשבת כן גם העיר, מדת עם בשווה אמה אלפים
לעיר  מחוץ אמה אלפים למנות ומתחיל אמות, כארבע

המשניות). (פירוש

.ãCÎÈÙÏ15‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
dlk ‰È„n‰ Ïk ˙‡ „ÈÒÙ‰ - ‰È„naL B˙ÈaÓ16; ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ»À»

,‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú „Ú B˙ÈaÓ Cl‰Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«≈ƒ≈«≈«¿«ƒ«»
Áe¯Ï ‰È„na B˙ÈaÓ Cl‰Ó BÈ‡Â ,ÌÈtÏ‡ B·e¯ÚÓe≈≈«¿«ƒ¿≈¿«≈ƒ≈«¿ƒ»¿«

ÁÈpn‰ .˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ·¯ÚÓ17˙eL¯a B·e¯Ú «¬»¬ƒ«»∆»««ƒ«≈ƒ¿
„ÈÁi‰18‰ÂÈk ‰ÏB„‚ ‰È„Ó ‰˙È‰ elÙ‡ -19, «»ƒ¬ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

‰·¯Á ¯ÈÚ elÙ‡Â20ÔÈ¯BÈ„Ï ‰Èe‡¯‰ ‰¯ÚÓ B‡21- «¬ƒƒ¬≈»¿»»»¿»¿»ƒ
.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ dlk ˙‡ Cl‰Ó¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«

שם.15) עירובין במסכת ההליכה 16)משנה לו אסורה
ללכת  לו מותר לעירוב בכיוון ורק כולה משנה 17).בעיר

א'. עמוד ס"א דף עירובין המוקף 18)במסכת מקום
אחר. במקום עכשיו ושביתתו נקראת 19)מחיצות. שכן

לאלהים". גדולה "עיר ג'): פסוק ג' פרק (יונה הנביא בדברי
נשארו.20) המחיצות אבל דיירים בה במסכת 21)שאין

כמערת  (גדולה) היא "אפילו ב' עמוד ס"א דף עירובין
(רש"י). יהודה" מלך צדקיהו
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.äÁÈpn‰22‡Ï - da ˙·ML ‰È„n‰ CB˙a B·e¯Ú ««ƒ«≈¿«¿ƒ»∆»«»…
ÌeÏk ‰NÚ23‡l‡ ,B·e¯Ú ÌB˜nÓ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â , »»¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ï LiL ,Ôlk ‰È„n‰ È·k ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈«¿ƒ»À»∆≈»∆«¿«ƒ«»
˙BÓB˜na B·e¯Ú Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ¿»««¿ƒ»¿≈ƒ»«≈«¿

¯ÈÚÏ ÔÈÙ¯Ëˆn‰24- Ì‰Ó ıeÁ ÌeÁz‰ ÔÈ„„BnL , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«¿≈∆
ÌeÁzÏ ıeÁ B·e¯Ú Ô˙ .¯ÈÚ‰ CB˙a B˙Bk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿¿»ƒ»«≈«¿

·e¯Ú BÈ‡ -25. ≈≈

א'.22) עמוד ס' דף עירובין במסכת שהרי 23)משנה
רוח, לכל אמה אלפים העיר מן לו יש כן גם עירוב בלא

(רש"י). בשבילו אמות כארבע העיר היינו 24)וכל
אמה  שלישי ושני אמה שבעים שהוא עיר", של "עיבורה
וב'). א' הלכה כ"ח פרק שבת בהלכות (כמבואר

זמן 25) השבת, בכניסת לשם להגיע לו אפשר שאי מכיון
(רש"י). לתחום חוץ שהוא מפני העירוב, קניית

.å‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡26, ≈¿»¿ƒ≈≈¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»
ÏL ‰zLÓÏ B‡ Ï·‡‰ ˙È·Ï CÏÈÏ ‰ˆB¯ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»∆≈≈¿≈»≈∆¿ƒ¿∆∆

Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï B‡ ,ÔÈ‡eN27B¯·Á B‡28ÔÓ ‡aL ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«¬≈∆»ƒ
‰È‰L ÔB‚k ,‰‡¯i‰ ÈtÓ B‡ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ,C¯c‰«∆∆¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿∆»»
ÌÈËÒl‰ ÔÓ B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Á¯·Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿ƒ
‡l‡ ,el‡ ÏkÓ „Á‡Ï ‡lL ·¯Ú Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ≈«∆…¿∆»ƒ»≈∆»

·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯‰ È¯·„Ï29. ¿ƒ¿≈»¿¬≈∆≈

חכמים 26) התירו ש"לא א' עמוד פ"ב דף עירובין מסכת
(רש"י). עירוב" ידי על לתחום חוץ משנה 27)לצאת

ב'. עמוד ל"ו דף עירובין לומד 28)במסכת שהוא חכם
שם: עירובין במסכת הדבר ומקור תט"ו). סימן (ב"י ממנו
(הגר"א). טפי" בחבריה ליה דניחא זימנין "ורבנן

"ולשבות 29) א' עמוד מ"ט דף פסחים במסכת משנה
לקנות  התחום על להחשיך הולך "שהיה – הרשות" שביתת
לילך  אמה אלפים ולהלן משם לו שיהא כדי שם, שביתה
הרמב"ם  [ובספרי (הגר"א). רש"י – הרשות" לדבר
במסכת  מאירי עירוב". אינו זה "הרי כתוב המדוייקים
מ"ט  דף פסחים ובמסכת 120 עמ' א' עמוד פ"ב דף עירובין

.[70 עמ' א' עמוד

.æÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ba ÔÈ·¯ÚÓ - Ba ÔÈÙzzLnL Ïk30, …∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈≈¿ƒ
.ÔÈÓeÁz Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ba ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈ƒ¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ
ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ?ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ≈≈¿ƒ¿¿≈¿À¿»

„Á‡Â „Á‡31ÔzÙÏ ‰È‰ Ì‡Â ;32ÈzL Ba ÏÎ‡Ï È„k - ∆»¿∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿≈∆¡…¿≈
ÛezM‰ BÓk .˙BcÚÒ33. ¿À¿«ƒ

מערבין 30) "בכל ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
שם. בתוספות ועיין במסכת 31)ומשתתפין" משנה

א'. בהלכה כמבואר ב' עמוד פ"ב דף מסכת 32)עירובין
הפת. עם לאכול שרגילים דבר ב' עמוד כ"ט דף עירובין

י'.33) הלכה א' פרק למעלה

.çCÈ¯ˆÂ34È„k ,„Á‡ ÌB˜Óa B·e¯ÚÂ ‡e‰ ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»¿≈
˙BLÓM‰ ÔÈa BÏÎ‡Ï BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆∆¿»¿»¿≈«¿»¿ƒ»ƒ

˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a B‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿

˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ;·e¯Ú BÈ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ≈≈∆ƒ∆¿»¿ƒ≈¿
.‰¯·Úa ‡l‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰«»ƒƒ¿»«ƒ≈«¿»∆»«¬≈»

ב'.34) עמוד ל"ב דף עירובין במסכת זמן 35)משנה הוא
ואז  ד'). הלכה ה' פרק שבת בהלכות (כמבואר השבת כניסת

העירוב. ידי על שביתה קניית זמן –

.èÏ·‡36˙eL¯a B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿«»ƒƒ¿
˙ÈÏÓ¯Îa B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÌÈa¯‰37˙aLÏ Ôek˙pL B‡ , »«ƒ¿ƒƒ«≈¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…

˙eL¯a B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿«»ƒƒ¿
‡e‰L ,·e¯Ú‰ ˙i˜ ˙ÚLaL ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆≈∆ƒ¿«¿ƒ«»≈∆
˙Á‡ ÏkÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»À»¿ƒ¿«¿ƒƒ»««
¯·c ÏkL ;‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙ÈÏÓ¯ÎÏ ˙BiL¯‰ È˙MÓƒ¿≈»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆»»»
˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L∆ƒƒ¿≈¿ƒ…»¿»»≈«¿»

˜Ác‰ ˙ÚLa B‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa38. ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿»

ב'.36) עמוד ל"ב דף עירובין במסכת משנה
אלא 37) אינו ממנה, ולהוציא אליה להכניס שהאיסור

י"ד). פרק שבת בהלכות (כמבואר מפורש 38)מדרבנן וכן
י'. הלכה שבת מהלכות כ"ד בפרק

.éB˙39ÏBÎÈ Ì‡ ,ÁzÙn‰ „·‡Â ,ÏÚÂ Ïc‚Óa ¿»¿ƒ¿»¿»«¿»«««¿≈«ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï40ÔÈ‡L ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆≈∆≈

‡l‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡»«¬≈«¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Òcw‰ B‡ ‰w‰ L‡¯a B˙ .‰Î‡ÏÓ41ÔÓ ÔÈÁÓBv‰ ¿»»¿»¿…«»∆«À¿»«¿ƒƒ

LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ;·e¯Ú BÈ‡ - ı¯‡‰42eÈ‰ Ì‡Â . »»∆≈≈¿≈»∆»ƒ¿¿ƒ»
.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆeÚe ÔÈLeÏz¿ƒ¿ƒ¬≈∆≈

ב'.39) עמוד ל"ד דף עירובין במסכת האסורה 40)משנה
התורה. הרמחים.41)מן ממנו שעושין דק שבט

מחובר 42) לו יתחלף בתלוש, בו להשתמש שרגילים כיון
בין  גם זה על גזרו לכן שיתלוש, לודאי וקרוב בתלוש,

משנה"). ("מגיד השמשות

.àéÚa¯‡ B·e¯Ú ÌB˜Óa BÏ LÈ ,B·e¯Ú ÁÈpn‰ Ïk»««ƒ«≈≈ƒ¿≈«¿«
˙Bn‡43CÎÈÙÏ .44ÛBÒa BlL ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÁÈpn‰ , «¿ƒ»««ƒ«≈≈¿ƒ∆¿

ÏbÏb˙Â ,ÌeÁz‰45CB˙a ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ·e¯Ú‰ «¿¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»«¿¿
˙Bn‡ ÈzL46‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe ,·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ¿≈«¬≈∆≈¿ƒ…»»

;·e¯Ú BÈ‡ - ˙Bn‡ ÈzLÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â .BÓB˜nÓƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈«≈≈
ıeÁ B·e¯Ú ÁÈpn‰Â ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‰NÚ È¯‰L∆¬≈«¬»«¿¿««ƒ«≈

ÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,·e¯Ú BÈ‡ - ÌeÁzÏÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏB «¿≈≈ƒ¿≈∆≈»¿«ƒ«∆
.B·e¯Ú≈

עירובו 43) מקום כלומר: א'. עמוד ל"ה דף עירובין מסכת
שנותנים  אמה מאלפים (חוץ סביבותיו אמות ארבע לו קונה
אמות  ושתי זה מצד אמות שתי לומר, רוצה רוח), לכל לו
חולקים  שיש להלן וראה אמות. ארבע הם שביחד זה מצד

רבינו. שם.44)על עירובין במסכת בין 45)משנה לפני
צד 46)השמשות. מכל אמות ארבע לו שיש סוברים ויש

אורח  ערוך בשולחן פסק וכן אמות שמונה הם שביחד וצד,
ה'. סעיף ת"ט סימן חיים

.áéÏbÏb˙47,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Bn‡ ÈzL ‡ˆÈÂ ·e¯Ú‰ ƒ¿«¿≈»≈¿»»¿≈««¿
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˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ „·‡ B‡48: »«ƒ¿«∆»»¿»¿ƒ¿≈
;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ ;·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓƒ¿≈≈ƒ∆»≈»¬≈∆≈

˜ÙÒ Ì‡Â .˙BLÓM‰ ÔÈa ·e¯Ú‰ ˙iwL49‰Ê È¯‰ - ∆¿ƒ«»≈≈«¿»¿ƒ»≈¬≈∆
¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú50ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .51 ≈∆¿≈»≈»≈¿ƒ»ƒ∆¡«
˙BLÓM‰ ÔÈa ·e¯Ú‰52.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - »≈≈«¿»¬≈∆≈

שם.47) עירובין במסכת לא 48)משנה ראויה שאינה
לישראל. ולא נטמא 49)לכהן או נשרף או אבד אם

משחשיכה. – או יום, את 50)מבעוד מעמידים שאנו
שחשכה. לאחרי נתקלקל כי ותולים חזקתו על העירוב

נטמא.51) או נשרף לילה.52)או ספק יום ספק

.âéBÏ e¯Ó‡53eÈÏÚ ·¯ÚÂ ‡ˆ :ÌÈL54„Á‡ ,55·¯Ú »¿¿«ƒ≈¿»≈»≈∆»≈«
„Á‡Â ,ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ56,˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ·¯Ú »»ƒ¿¿∆»≈«»»≈«¿»

ÔÈa B·e¯Ú ÏÎ‡ ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·¯ÚL ‰ÊÂ¿∆∆≈«»»ƒ¿∆¡«≈≈
ÏÎ‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ·¯ÚL ‰ÊÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿∆∆≈«»»≈«¿»∆¡«
ÔÈaL ;·e¯Ú e˜ Ì‰ÈL - ‰ÎLÁMÓ B·e¯Ú≈ƒ∆»≈»¿≈∆»≈∆≈

¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙÒe ,‡e‰ ˜ÙÒ ˙BLÓM‰57ÏÚ Û‡ . «¿»»≈¿≈»≈»≈««
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰ÎLÁ ‡Ï ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ ,ÔÎ Ètƒ≈»≈»≈»»≈…»≈»≈¿»¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú58.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú Ì‡Â ; ≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈«¬≈∆≈

א'.53) עמוד ל"ד דף שבת שליח 54)מסכת שעשאוהו
בשבילם. אחד.55)לערב אחד.56)בשביל ובשביל

סותרים 57) והעירובין לשניהם, נעשה הזה שהשליח ואף
מועיל  אינו ליום, השמשות בין נחשוב שאם זה, את זה
נחשוב  ואם השמשות, בין עירובו שנאכל זה של העירוב
עירובו  את שהניח זה של העירוב מועיל אינו ללילה, אותו
להקל, ספקו מדרבנן, הוא שעירוב כיון – השמשות בין
ללילה, אותו נחשוב השמשות, בין עירובו שנאכל ולאותו
ליום. נחשבהו השמשות, בין עירובו שהניח ולאותו

שעירובי 58) פי על ואף שם. שבת במסכת וגמרא משנה
הלכה  א' פרק (למעלה השמשות בין לעשות מותר חצרות
המשניות  (פירוש חמור יותר תחומין עירובי דין – כ"א)

שם). שבת במסכת

.ãéÏÙ59Ïb ·e¯Ú‰ ÏÚ60ÏBÎÈ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ »««»≈«ƒ¿ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï61;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆»≈
˙BLÓM‰ ÔÈa B‡ÈˆB‰Ï ¯znL62˙i˜ ˙ÚL ‡È‰L , ∆À»¿ƒ≈«¿»∆ƒ¿«¿ƒ«

,·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡Â .·e¯Ú‰»≈¿ƒ»«»»«ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˙iNÚa ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ∆¿»¿ƒ∆»«¬ƒ«

‰Î‡ÏÓ63È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ B‡ ÏÙ ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÙÒ . ¿»»»≈ƒ¿»«ƒ∆»≈»¬≈
.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;¯Lk ‰Ê∆»≈∆¿≈»≈»≈

א'.59) עמוד ל"ה דף עירובין במסכת של 60)משנה
מוקצה. איסור משום מדרבנן בשבת לטלטל שאסור אבנים,

התורה.61) מן משום 62)האסורה האסור דבר שכל
ט'). הלכה (למעלה השמשות בין עליו גזרו לא שבות

בו.63) להשתמש אפשר היה העירוב, קניית בשעת שהרי

.åèÏ·‡64- ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Óe¯˙a ·¯Ú Ì‡ ¬»ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ»≈¿≈»
‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ dÈ‡L ;·e¯Ú BÈ‡65eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈∆≈»¿À»»¿»¿≈ƒ»

˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÈzL ÂÈÙÏ¿»»¿≈ƒ»∆¿»««¿»¿««

:¯Ó‡Â ,Ô‰ÈzLÓ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,‰‡ÓË¿≈»¿≈≈«≈ƒƒ¿≈∆¿»«
;·e¯Ú BÈ‡ - ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰ha È·e¯Ú≈ƒ«¿»¿»»∆≈≈

.‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ Ô‡k ÔÈ‡L∆≈»¿À»»¿»«¬ƒ»

א'.64) עמוד ל"ו דף עירובין אסורה 65)מסכת שהרי
ספק  כאן, לומר אפשר ואי טומאה. ספק מחמת באכילה
לעירוב  היתה שם כי י"ב, בהלכה למעלה כמו כשר, עירוב
דבר  קרה כך שאחר אלא שם, שהניחו בשעה היתר חזקת
את  מעמידים ואנו העירוב, נתקלקל אם בו מסופקים שאנו
כשרות  חזקת היתה לא כאן, אבל כשר, בחזקת העירוב

(רש"י). מעולם זה לעירוב

.æè¯Ó‡66da ·¯ÚÂ ,L„˜ ¯ÁÓÏe ÏÁ ÌBi‰ BÊ ¯kk : »«ƒ»«…¿»»…∆¿≈«»
‰Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„Ú ˙BLÓM‰ ÔÈaL ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈∆≈«¿»¬«ƒ…ƒ¿«¿»
:¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌBÈ „BÚaÓ ‰˙È‰ ‰Èe‡¯e ,È‡cÂ««¿»»¿»ƒ¿¬»ƒ»«
dÈ‡L ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÁ ¯ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰«…∆¿»»…≈¿»¿ƒ»∆≈»

CLÁzL „Ú ‰Èe‡¯67‰˙‰Â ,‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«∆∆¿«¿≈ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL „Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…ƒ¿∆¿»«∆∆¿«≈¿»¿ƒ
CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ È¯‰L ;da»∆¬≈ƒ∆∆»≈«¿»¿»ƒ

.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯ ‰cÚq‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿À»¿»ƒ¿

א'.66) עמוד ל"ו דף עירובין עירובין 67)מסכת במסכת
ההבדל  (מה שנא מאי נחמן: לרב רבא לו "אמר שם:
(ירדה) נחתא לא קדש, ולמחר חול היום לו: אמר ביניהם)?
בין  העירוב חל ולכן (מספק, מספיקא קדושה ליה
פקעא  לא מספיקא חול, ולמחר קדש היום השמשות),
ולכן  אותו, עוזבת הקדושה אין – (מספק מיניה קדושתיה

השמשות)". בין העירוב חל לא

.æéÔ˙Bp‰68ÈÙÏ ;·e¯Ú BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a B·e¯Ú «≈≈¿≈«¿»≈≈¿ƒ
aL‰È‰a ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ ˙È69Ìei˜a ‰ˆB¯L ÔÂÈÎÂ , ∆≈«¿»»«¬»»¿≈»∆∆¿ƒ

‰i˜ ¯Á‡ ÌL ·e¯Ú‰70Ba ‰‰ È¯‰ -71˙È·a B˙ . »≈»««¿ƒ»¬≈∆¡∆¿»¿≈
Ò¯t‰72·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -73ÈtÓ ;Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â , «¿»¬≈∆≈«¬ƒ»»…≈ƒ¿≈

Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÌL ÒkÏ ÏBÎiL74ÁtiL B‡ ∆»ƒ»≈»¿ƒ¿»«≈«∆¿«≈«
CÏB‰Â75. ¿≈

ל"א 68) דף ושם ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
בגמרא. ב' כיצד?69)עמוד בהנאה, אסורים קברות "בתי

בהם  עושין ואין בהם שותין ואין בהם אוכלין אין –
י"ג). הלכה י"ד פרק אבל (הלכות ועצם 70)מלאכה"

לדבר  אלא מערבין שאין לפי הנאה אינה העירוב הנחת
(גמרא  ניתנו ליהנות לאו ומצוות ו') הלכה (למעלה מצוה
מן  יהנה שלא כדי העירוב, את שם לתת ואסור שם).

איגר). (ר"ע אינו 71)האיסור באיסור עירובו שהניח וכיון
מילתא  ש"כל מפני עביד עירוב אי תעביד, לא רחמנא דאמר

מסכת  ובועז' ב'יכין ראה ב') עמוד ד' דף (תמורה מהני" לא
לשו"ע  הגרע"א ובהגהות ג' אות א' משנה ג' פרק עירובין

א'. סעיף ת"ט סימן קבר,72)או"ח בו שנחרש "מקום
בכל  ונתפזרו העפר, בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי
בהלכות  (רבינו השדה" כל על טומאה חכמים וגזרו השדה,

א'). הלכה י' פרק מת חכמים 73)טומאת בו גזרו שלא
גזרו. לא הנאה איסור אבל טומאה איסור באויר,74)אלא
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בטומאה. נוגע נמצאת 75)ואינו אם ובודק העפר את
כן, לעשות חכמים לו והתירו המטמאו. כשעורה עצם בתוכו
קרבן  ולענין מצוה. לדבר שהוא כיון נטמא, שהוא פי על אף
פסח, קרבן לעשות לו ומותר כלל טומאה עליו גזרו לא פסח
כרת  חיוב בו שיש במקום גזרותיהם חכמים העמידו שלא
בפרק  רבינו שכתב כמו כרת) יתחייב פסח יעשה לא (שאם
כ"ט  דף בכורות תוס' (ועיין ח' הלכה פסח קרבן מהלכות ו'

היכי). ד"ה א' עמוד

.çéÌÈa¯76- ÔÈÓeÁz È·e¯Úa ÛzzL‰Ï eˆ¯L «ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ,Ô·e¯Ú Ôlk ÔÈˆa˜Ó77, ¿«¿ƒÀ»≈»¿≈¿À¿»∆»¿∆»

‰NÚ Ì‡Â .eˆ¯iL ÌB˜Óa „Á‡ ÈÏÎa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒƒ¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿¿ƒ»»
È„È ÏÚ Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - Ôlk È„È ÏÚ ·e¯Ú „Á‡∆»≈«¿≈À»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡78Ì„‡Ï BÏ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ;ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . «≈¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»¿ƒ»»»
BzÚ„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú79·¯ÚÏ ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡nL , ≈≈¿ƒ∆»¿«¿∆»≈∆¿»≈

Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ BÚÈ„B‰ Ì‡Â .‰Ê ‰ˆ¯L Áe¯‰ d˙B‡a¿»»«∆»»∆¿ƒƒƒ¿«
Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - CLÁzMÓ ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»∆»ƒ∆∆¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÔÈ‡L ;Ba ‡ˆBÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú BÚÈ„B‰ ‡Ï…ƒ«∆»¿»≈≈∆≈

.CLÁzMÓ ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒƒ∆∆¿«

א'.76) עמוד פ"ב דף עירובין במסכת "הצריכו 77)משנה
הוא, תחומין עירובי שענין לפי אחד, לכל סעודות שתי מזון
אליו  הצריך מזונו שם ויניח מקום באותו שביתתו שיתן

המשניות). (פירוש פת 78)לשבת" קבל לאחר: שיאמר
אינו  עצמו ידי ועל בו. לזכות הרוצים אלה לכל בה וזכה זה
מרשותו, יצא לא בידו שהעירוב זמן שכל להם, לזכות יכול

בו. לזכות יכולים האחרים לצד 79)ואין עירוב המניח כי
אם  לשאול צריך ולכן השני, לצד אמה אלפים מפסיד אחד,

זה. בצד לזכות כדי זה בצד להפסיד הוא מסכים

.èé‰ÎBf‰ Ïk80˙B¯ˆÁ È·e¯Úa81B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ - »«∆¿≈≈¬≈¿«ƒ«»
‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÓeÁz È·e¯ÚaÈ·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ∆≈¿«ƒ«»≈≈

.ÔÈÓeÁz È·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙B¯ˆÁ¬≈≈¿«ƒ«»≈≈¿ƒ

ב'.80) עמוד פ' דף עירובין א'81)מסכת בפרק כמבואר
כ'. הלכה

.ëÔ˙B82˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰ÚÓ Ì„‡83BÏ ÁwiL È„k , ≈»»»»¿««««ƒ¿≈∆ƒ«
ÈÂÁÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÓeÁz È·e¯Ú da BÏ ·¯ÚÈÂ ˙t«ƒ»≈»≈≈¿ƒ¬»ƒ»«¿∆¿»ƒ

ÌBzÁÏ B‡84BÈ‡ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏ ‰ÎÊ :BÏ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»«¿≈ƒ¿»»≈
‰Ê È¯‰ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏÚ ·¯Ú :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .·e¯Ú≈¿ƒ»«»≈»«¿»»¬≈∆

ÂÈÏÚ ·¯ÚÓe ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ÏÎ‡ B‡ ˙t da Á˜BÏ85. ≈«»«…∆ƒ»√»ƒ¿»≈»»
ÈÏ ‰ÎÊe ÏÎ‡ ‰Êa ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÈÏk BÏ Ô˙ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«≈ƒ»∆…∆¿≈ƒ

ÏÚ ·¯ÚÓe ÏÎ‡ Á˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BaBa ÂÈ86. ¬≈∆≈«…∆¿»≈»»

ב'.82) עמוד פ"א דף עירובין במסכת אף 83)משנה
שנתן  כיון במשיכה, אלא במעות נקנים אינם שמטלטלין
נתכוון  שלא תולים אנו למכור, דרכו שאין הבית לבעל

עליו. לערב שליח לעשותו אלא פת, ממנו כיון 84)לקנות
אינן  ומעות מהם, לקנות שהתכוון תולים אנו למכור, שדרכן

ימשוך. עד – עירוב 85)קונות לעשות שליח שעשאו
חזקה  אומרים: שאנו עליו, ומערב מאחר פת וקונה עבורו

לדעתו. ומערב שליחותו עושה הוא 86)שליח הדין כי

כלי  קנה לו: ואומר שהוא כל כלי למקנה הקונה נותן "אם
וקנהו, הכלי את המוכר שהגביה כיון . . . מטלטלין חלף זה
הדמים  נתן לא שעדיין אע"פ המטלטלין את הלוקח קנה
חליפין  קנין הנקרא והוא לחזור" יכול אינו מהם ואחד

ה'). הלכה ה' פרק מכירה בהל' (רבינו

.àë·¯ÚÓ87Bz·e Ba È„È ÏÚ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ì„‡ ¿»≈»»≈≈¿ƒ«¿≈¿ƒ
ÌÈpËw‰88ÔÈa ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ , «¿«ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈

ÔzÚcÓ ‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ89Ô‰ÈÏÚ ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿»≈∆…ƒ«¿»¿ƒ»ƒ≈«¬≈∆
·¯ÚÓ BÈ‡ Ï·‡ .Ôa¯ ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ - ÔÓˆÚÏ e·¯ÚÂ¿≈¿¿«¿»¿ƒ¿∆«»¬»≈¿»≈
Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏB„b‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ‡Ï…«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿…«¿≈«¿
,ÔzÚcÓ ‡l‡ ,BzL‡ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…«¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»
·¯Ú Ì‡Â .BÁÏL ÏÚ BÏˆ‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ∆¿«À¿»¿ƒ≈«
.B·e¯Úa ÔÈ‡ˆBÈ - eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙LÂ eÚÓLÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿≈
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - ÔÓˆÚÏ Ô‰ e·¯ÚÂ Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ·¯Ú≈««∆»≈∆¿≈¿≈¿«¿»≈¿∆»»

ÔÓˆÚ ·e¯Úa ÔÈ‡ˆBÈÂ ,BfÓ ‰ÏB„b90LL Ôa ÔË˜ . ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«¿»»»∆≈
Bn‡ ·e¯Úa ‡ˆBÈ - ˙BÁt B‡ ÌÈL91CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »ƒ»≈¿≈ƒ¿≈»ƒ

.BÓˆÚÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«»»¿¿≈¿À¿«¿

ב'.87) עמוד פ"ב דף עירובין עד 88)מסכת שש מגיל
תי"ד). סימן חיים אורח ברורה (משנה עשרה שלש

מצוה,89) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין שאין כיון
(הרא"ש). במצוות לחנכם כדי ידיעתם בלי עליהם מערב

שעירבו.90) צד לאותו הוא 91)והולכים שש גיל שעד
אמו. אחרי כרוך

.áëBÏ BÁÈp‰Ï ¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÏ ‰ˆB¯‰»∆¿«≈«≈¿««≈¿«ƒ
˙eL¯‰ - ÌL B˙˙È·L Úa˜Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ÌB˜na«»∆∆ƒ¿…«¿ƒ»»»¿

B„Èa92L¯Á „Èa BÁlLÓ BÈ‡ - BÁlLÓ ‡e‰LÎe . ¿»¿∆¿«¿≈¿«¿¿«≈≈
ÔË˜Â ‰ËBL93˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ „Èa ‡ÏÂ , ∆¿»»¿…¿«ƒ∆≈∆¿ƒ¿«

·e¯Ú94„Èa BÁlL Ì‡Â .·e¯Ú BÈ‡ - ÁlL Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«≈≈¿ƒƒ¿¿«
È„k ,¯Lk Ì„‡Ï BÎÈÏB‰Ï ÔÈÏeÒt‰ el‡Ó „Á‡∆»≈≈«¿ƒ¿ƒ¿»»»≈¿≈
‰Ê È¯‰ - ·e¯Ú‰ ÌB˜Óa BÁÈpÈÂ ¯Lk‰ BÎÈÏBiL∆ƒ«»≈¿«ƒƒ¿»≈¬≈∆

¯Lk95ÏÈt‰ ÏÚ B‡ ÛBw‰ ÏÚ BÁlL elÙ‡Â .96,‡e‰Â . »≈«¬ƒƒ¿««««ƒ»
B‡ ÏeÒt‰ ‰Ê ‰‡¯iL „Ú ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈»«∆ƒ¿∆∆«»
˙‡ CÈÏB‰Ï BÏ ¯Ó‡L ¯Lk‰ Ïˆ‡ eÚÈb‰L ‰Ó‰a‰«¿≈»∆ƒƒ≈∆«»≈∆»«¿ƒ∆

ÔÎÂ .„ˆ·e¯Ú‰97ÔÈÓeÁz È·e¯Úa eÙzzLpL ÌÈa¯ »≈¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ
.ÔÈÁlLÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡ „Èa Ô·e¯Ú ÁÏLÏ eˆ¯Â¿»ƒ¿…«≈»¿««≈¬≈≈¿«¿ƒ

לסמוך 92) ויכול ב' עמוד ל"א דף עירובין במסכת משנה
שליחותו". עושה שליח "חזקה כי בשבת, וללכת עליו

עבורו.93) שביתה לקנות יכולים ואינם דעת בני שאינם
עירוב.94) לשם הניחו לא שמא גוי, או כותי אם 95)כגון

לס  הבטיח הכשר שליח האדם "חזקה כי העירוב, את לו דר
שליחותו". שם.96)עושה עירובין מסכת 97)מסכת

ב'. עמוד פ"ב דף עירובין

.âë„Á‡98·¯ÚÂ ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ÌÈa¯ B‡ ∆»«ƒ∆»¿¿∆»≈¿»≈
eÈÏÚ99‰ˆ¯L Áe¯ ‰Ê È‡a Ô‰ÈÏÚ ·¯ÚÂ ,100È¯‰ - »≈¿≈«¬≈∆¿≈∆«∆»»¬≈

Ba ÔÈ‡ˆBÈÂ ·e¯Ú ‰Ê101.Áe¯ BÏ e„ÁÈ ‡Ï È¯‰L , ∆≈¿¿ƒ∆¬≈…ƒ¬«
¯ÓB‡‰102ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,ÌÈ¯Ó˙a ÈÏÚ ·¯Ú :B¯·ÁÏ »≈«¬≈»≈»«ƒ¿»ƒ¿≈«»»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B¯‚B¯‚a103¯Ó‡ ;ÌÈ¯Ó˙a ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,˙B¯‚B¯‚a ; ƒ¿»ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»ƒ»«
,C·BLa ;C·BLa BÁÈp‰Â ,Ïc‚Óa È·e¯Ú Áp‰ :BÏ««≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»

a ;Ïc‚Óa BÁÈp‰Â,‰iÏÚa ;‰iÏÚa BÁÈp‰Â ,˙È· ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»«¬ƒ»
·e¯Ú BÈ‡ - ˙È·a BÁÈp‰Â104·¯Ú" BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ¿«ƒ≈≈¬»ƒ»«»≈

,ÌÈ¯Ó˙a ÔÈa ˙B¯‚B¯‚a ÔÈa - ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,Ì˙Ò "ÈÏÚ»«¿»¿≈≈»»≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚa ÔÈa ˙È·a ÔÈa105. ≈¿«ƒ≈«¬ƒ»¬≈∆≈

ב'.98) עמוד נ' דף עירובין לו 99)מסכת פירשו ולא
יערב. צד אינם 100)לאיזה והמשלחים שרצה, צד לאיזה

עליהם. שעירב צד באותו אלא ללכת עכשיו יכולים
למפרע 101) הדבר הוברר – ברירה" "יש אומרים ואנו

ועיין  עליהם, לערב שליח לעשותו נתכוונו זה שלצד
ב'.102)ראב"ד. עמוד ס"ה דף גיטין מסכת

יבשות.103) המשלח,104)תאנים מדעת ששינה כיון
לשליח. עוד נחשב ואינו שליחותו, את שאנו 105)עקר

שהשליח  במה לו שיערב המשלח מסכים הסתם מן אומרים
יערב. במה מתחילה לו פירש שלא כיון רוצה,

.ãë˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLk106ÈÙezLÂ ¿≈∆¿»¿ƒ«≈≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,˙B‡B·Ó107:¯ÓB‡Â . ¿»¿»¿ƒ«≈≈¿ƒ¿≈

Cl‰Ï ÈÏ ¯zÓ ‰È‰È ·e¯Ú‰ ‰Êa108ÌB˜ÓÏ109‰Ê ¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿«≈¿»∆
È„È ÏÚ ·¯ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»∆»¿»≈«¿≈
B‡ ,ÈBÏÙÏ ¯zÓ ‰È‰È ·e¯Ú‰ ‰Êa :¯ÓB‡ ,ÌÈa«̄ƒ≈¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ
ÌB˜nÓ Cl‰Ï ,BÊ ¯ÈÚ È·Ï B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó È·Ïƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»

.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰Ê∆«¿«ƒ«»¿»«

ט"ז.106) הלכה א' בפרק למעלה על 107)כמבואר ואף
ד'). הלכה שם (למעלה מדרבנן אלא אינה עירוב שמצות פי
אמרו  שהרי – וצונו" במצותיו קדשנו "אשר מברך: –
אמר  אויא רב צונו? והיכן א'): עמוד כ"ג דף שבת (מסכת
(דברים  ושמאל" ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא
זקניך  ויגדך אביך "שאל אמר נחמיה רב י"א) פסוק ז' פרק
שצוה  היינו ו"צונו" ז'). פסוק ל"ב פרק (שם לך ויאמרו
(מגיד  עירוב בלי לתחום חוץ בשבת לצאת שלא עלינו

אברהם). ומגן לכל 108)משנה מערב ואם "למחר",
השנה". שבתות "לכל יאמר השנה צריך 109)שבתות

סימן  חיים אורח ערוך בשולחן הוא וכן "ממקום" לומר:
ד'. סעיף תט"ו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כן,1) גם ובאמירה דינו, מה ברגל העירוב עניין בו נתבאר

וזמן  בו, עומד שאינו במקום שביתתו שיקבע לומר רצונו
וקביעות  חבירו, בעד כן לעשות יכול אחד ואם זה, עשיית

לסיימו. צריך כיצד המקום,

.àÈÓ2‰È„nÏ ıeÁ ˙aL ·¯ÚÓ ‡ˆiL3„ÓÚÂ , ƒ∆»»≈∆∆«»«¿ƒ»¿»«
Úe„È ÌB˜Óa4BÙBÒa B‡ ÌeÁz‰ CB˙a5:¯Ó‡Â , ¿»»«¿«¿¿¿»«

B¯ÈÚÏ ¯ÊÁÂ ,‰Ê ÌB˜Óa È˙˙È·L6BÏ LÈ - ÌL ÔÏÂ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿»«¿ƒ¿»»≈
Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜Ó B˙B‡Ó ¯ÁÓÏ Cl‰Ï7. ¿«≈¿»»≈»«¿«ƒ«»¿»«

‡ÏÂ .ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ ,ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯wÚ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ«≈≈¿ƒ¿»≈¿«¿»¿…
,ÌB˜na „·Ïa ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ˙Áp‰a ·¯ÚÏ e¯Ó‡»¿¿»≈¿«»«¿¿≈¿Àƒ¿««»
ÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿…»«»∆»¿»≈«

¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÈ ‡l‡ ,‡ˆÈ ‡lL ,¯ÈLÚ‰8 ∆»ƒ∆…≈≈∆»ƒ¿«≈¿««≈
.BÏ BÁÈpÈÂ¿«ƒ

ב.2) מט, עירובין מסויים.4)לעיר.3)משנה, מקום
וה"ח. ה"ה להלן מחוץ 5)ראה ולא אמה, אלפים בסוף

ה"א.6)להן. פ"ו למעלה וראה השבת, כניסת אחרי וחזר
מקום.7) באותו שביתה קנה השבת בכניסת שהרי
בכניסת 8) התחום בסוף נמצא בעצמו הוא כאילו ונחשב

שביתה. וקנה השבת

.áÔÎÂ9,BÏˆ‡ Úe„È ÌB˜Óa B˙˙È·L Úa˜Ï Ôek˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿ƒ»¿»»«∆¿
LÈÂ ,BÓB˜Ó ¯ÈkÓ ‡e‰L ¯„b B‡ ˙Èa B‡ ÔÏÈ‡ ÔB‚k¿ƒ»«ƒ»≈∆«ƒ¿¿≈
˜ÈÊÁ‰Â ,˙BÁt B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰ÎLÁLk BÈ·e BÈa≈≈¿∆»¿»«¿«ƒ«»»¿∆¡ƒ

L È„k CÏ‰Â C¯caÌB˜Ó B˙B‡Ï ÚÈbi10Ba ‰˜ÈÂ «∆∆¿»«¿≈∆«ƒ«¿»¿ƒ¿∆
‡l‡ ,ÌL „ÓÚ ‡ÏÂ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙È·L¿ƒ»««ƒ∆…ƒƒ«¿…»«»∆»
,ÔeÏÏ BÓˆÚÓ ¯ÊÁL B‡ ,BÏˆ‡ ÔeÏÏ B¯·Á B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ¬≈»∆¿∆»«≈«¿»
Ôek˙pL ÌB˜Ó „Ú Cl‰Ï BÏ LÈ ¯ÁÓÏ - ·kÚ˙ B‡ƒ¿«≈¿»»≈¿«≈«»∆ƒ¿«≈
ÔÂÈkL ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜n‰ B˙B‡Óe ,BÏ≈«»«¿«ƒ«»¿»«∆≈»
,C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â B˙˙È·L ÌL Úa˜Ï BaÏa ¯ÓbL∆»«¿ƒƒ¿…«»¿ƒ»¿∆¡ƒ«∆∆

ÌL „ÓÚL ÈÓk ‰NÚ11.ÌL B·e¯Ú ÁÈp‰L B‡ «¬»¿ƒ∆»«»∆ƒƒ«≈»

א.9) נב, עירובין השבת.10)משנה, כניסת לפני
ברגליו.11) ועירב

.â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡L ,ÈÚa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ
·e¯Ú ÁÈp‰Ï B˙B‡13‡a ‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ,˜BÁ¯a B‡ , ¿«ƒ«≈¿»¿ƒ∆»»»

ÔÓ ¯‡MiL ,‡e‰Â ;CLÁz ‡nL ‡¯È ‰È‰Â C¯ca«∆∆¿»»»≈∆»∆¿«»∆ƒ»≈ƒ
Ì„˜ ‰˙È·L Ba ‰wL ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÚÈb‰Ï È„k ÌBi‰«¿≈¿«ƒ«¿»∆»»¿ƒ»…∆
B˙B‡ ÔÈ·e BÈa ‰È‰Â ,BÁk ÏÎa ı¯ Ì‡ CLÁzL∆∆¿«ƒ»¿»…¿»»≈≈
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÁt B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CLÁzLk ÌB˜Ó»¿∆∆¿««¿«ƒ«»»¬»ƒ…
È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL B‡ ,ÈÚ ‡ÏÂ ˜BÁ¯ ‰È‰»»»¿…»ƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿≈

ÚÈbiL14ÌB˜n‰ ÔÈa ‰È‰L B‡ ,BÁk ÏÎa ı¯ elÙ‡ ∆«ƒ«¬ƒ»¿»…∆»»≈«»
Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜n‰ ÔÈ·e Ba ˙aLÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…≈«»∆≈
ÌB˜n‰ Ôek ‡lL B‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡Ó ¯˙È ‰ÎLÁLk¿∆»¿»»≈≈«¿«ƒ«»∆…ƒ≈«»
˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰˙È·L Ba ‰wL∆»»¿ƒ»¬≈∆…»»¿ƒ»¿ƒ

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÌB˜Ó15ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ »¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»
.‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L∆≈¿∆»¿»

ב.12) נא, סעודות 13)עירובין שתי מזון לו שאין
לכן  חכמים, רצו לא ברגליו ולערב ללכת ולהטריחו לעירוב,
('משנה  פלוני במקום שביתתי בביתו: אומר אם מספיק

תי). סי' או"ח לאותו 14)ברורה' "שיגיע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה בין 15)מקום" יש "אם הראב"ד: לדעת

בו  לשבות שנתכוון למקום משחשיכה עומד שהוא המקום
ואין  לתחום חוץ שיצא כמו הוא הרי אמה, מאלפיים יותר

במקומו". אמות ארבע אלא לו

.ãÈÓ16„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌBÈ „BÚaÓ „ÓÚL17ÌL ‰˜Â ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»»»
˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‰È‰L B‡ ,‰˙È·L¿ƒ»∆»»»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙˙È·L ÌL ‰˜Â BÏˆ‡ Úe„i‰ „ÈÁi‰«»ƒ«»«∆¿¿»»»¿ƒ»¬≈∆

dlk ˙‡ Cl‰Ó18.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ , ¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«
‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL ÌB˜Ó BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿«»ƒ»∆…À«¿ƒ»

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



oiaexirקי zekld - mipnf xtq - zah d"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ú˜a B‡ Ïz B‡19B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa da ‰È‰ Ì‡ : ≈ƒ¿»ƒ»»»≈»«ƒ
n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰Ó - ˙BÁt‰ »¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â ;Áe¯ ÏÎÏ20ÔÈ‡ - ¿»«¿ƒ»¿»≈«≈»«ƒ≈
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ó ‰ˆeÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ da BÏ»∆»«¿««¿»≈∆«¿«ƒ«»
Ûw‰ ‡lL ÌB˜Óa B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿≈ƒƒƒ«≈¿»∆…À«

.‰¯È„Ï¿ƒ»

ב.16) נ, דירה.17)עירובין לשם שהוקף מקום או עיר
מאד.18) גדול השטח אם "או 19)אפילו אחר: בנוסח

גומה  כעין השדה בתוך חפירה והוא התימנים). (כת"י נקע"
ה"א.20)('הערוך'). שבת מהל' בפט"ז למעלה ראה

.ä‰Bw‰21ÌiÒ ‡ÏÂ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L22ÌB˜Ó «∆¿ƒ»¿ƒ»¿…ƒ≈¿
‡a ‰È‰ ?„ˆÈk .ÌL ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - B˙˙È·L¿ƒ»…»»¿ƒ»»≈«»»»
‰„Na :B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙È·L :¯Ó‡Â ,C¯ca«∆∆¿»«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆
‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a :B‡ ,˙ÈBÏt ‰Ú˜·a :B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆∆«»
‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÓB˜nÓ ÌÈtÏ‡ B‡«¿«ƒƒ¿ƒ∆¬≈∆…»»¿ƒ»
ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,˜eÁ¯a¿ƒ¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»

‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L23. ∆≈¿∆»¿»

ב.21) מט, בדיוק.22)עירובין שם,23)ציין כשמואל
ממקומו. לזוז לו שאסור שאמר כרב ולא

.å¯Ó‡24ÚÏÒ ˙Áz :B‡ ,ÈBÏt ÔÏÈ‡ ˙Áz È˙˙È·L : »«¿ƒ»ƒ««ƒ»¿ƒ««∆«
‰BÓL ÚÏÒ B˙B‡ B‡ ÔÏÈ‡ B˙B‡ ˙Áz LÈ Ì‡ ,ÈBÏt¿ƒƒ≈««ƒ»∆«¿∆

˙Bn‡25Ôek ‡Ï È¯‰L ,‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - ¯˙È B‡ «»≈…»»¿ƒ»∆¬≈…ƒ≈
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ˙aLÏ ‡a Ì‡L ;B˙˙È·L ÌB˜Ó¿¿ƒ»∆ƒ»ƒ¿…¿«¿««
‰wL ‡e‰ ˙B¯Á‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡nL ,el‡≈∆»¿«¿««»¬≈∆»»

.‰˙È·L¿ƒ»

ב.24) נ, אדם,25)עירובין של מקומו הן אמות ארבע כי
איש  יצא אל תחתיו איש "שבו כט): טז, (שמות כתוב שכן
"כמה  מח.): (עירובין ואמרו השביעי". ביום ממקומו
ידיו  לפשוט כדי ואמה לגופו שלש אמות, ארבע תחתיו?
לשני  נחשב - אמות שמונה האילן תחת יש אם לכן ורגליו",
מקום  את ציין לא - תחתיו שביתתי אמר ואם מקומות,

כלל. שביתה קנה לא לכן בדיוק, השביתה

.æCÎÈÙÏ26Úa¯‡a B‡ ,B¯wÚa ˙aLÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»¿«¿«
˙BÁt ÂÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .BBÙˆaL B‡ BÓB¯„aL ˙Bn‡«∆ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»»«¿»»
È¯‰L ;‰˜ - ÂÈzÁz ˙aLÏ Ôek˙Â ,˙Bn‡ ‰BÓMÓƒ¿∆«¿ƒ¿«≈ƒ¿…«¿»»»∆¬≈
BÓB˜Ó ˙ˆ˜Ó È¯‰Â ,˙BÓB˜Ó ÈL ¯eÚL ÌL ÔÈ‡≈»ƒ¿≈¿«¬≈ƒ¿»¿

ÌiÒÓ27¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ,C¯ca ÌÈ‡a ÌÈL eÈ‰ . ¿À»»¿«ƒ»ƒ«∆∆∆»≈∆«ƒ
,‰˙È·L Ba Ú·B˜ ‡e‰L ÌB˜Ó B‡ ¯„b B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»≈»∆≈«¿ƒ»
B˙˙È·L ¯ÒBÓ ¯ÈkÓ BÈ‡L ‰Ê - ¯ÈkÓ BÈ‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ≈¿ƒ»
ÌB˜na B¯·ÁÂ ‡e‰ ˙aLÏ Ôek˙Ó ¯Èkn‰Â ,¯ÈknÏ««ƒ¿««ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¬≈«»

¯ÈkÓ ‡e‰L28. ∆«ƒ

ב.26) נ, אמה 27)עירובין הרי אמות, שבע היו שאם
הזאת  שבאמה אומרים ואנו מקומות, לשני משותפת אחת

שביתה. קא 28)קנה הוו יוסף ורב "רבה א: נא, בעירובין
לרב  רבה ליה אמר בדרך), מהלכים (היו באורחא אזלי

ליה: אמר - הדקל) (תחת דקלא תותי שביתתנו תהא יוסף:
ליה: אמר האילן). מקום את מכיר (אינני ליה ידענא לא
אומר: והמכיר עמך, שביתתי לו שאומר - עלי" סמוך

(רש"י). פלוני" במקום שביתתנו

.ç¯ÈÚ‰ ÈL‡29Ô‰Ï CÈÏB‰Ï Ô‰Ó „Á‡ eÁÏML «¿≈»ƒ∆»¿∆»≈∆¿ƒ»∆
Úe„È ÌB˜ÓÏ Ô·e¯Ú30C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â ,31B¯ÈÊÁ‰Â , ≈»¿»»«¿∆¡ƒ«∆∆¿∆¡ƒ

B˙B‡a ‰˙È·L e˜ ‡Ï Ô‰ - Ô·e¯Ú CÈÏB‰ ‡ÏÂ B¯·Á¬≈¿…ƒ≈»≈…»¿ƒ»¿
Cl‰Ï Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô·e¯Ú ÌL Áp‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌB˜Ó»∆¬≈…À«»≈»¿≈»∆¿«≈

ÌÈtÏ‡ ‡l‡ Ô˙È„nÓÌL ‰˜ ‡e‰Â ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ƒ¿ƒ»»∆»«¿«ƒ«»¿»«¿»»»
ÌL ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‡e‰ È¯‰L ,·e¯Ú≈∆¬≈»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï Cl‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ ,C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿»

.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ epnÓ Cl‰Ïe ,¯ÁÓÏ¿»»¿«≈ƒ∆«¿«ƒ«»¿»«

א.29) נב, עירובין וה"ה.30)משנה, ה"א למעלה ראה
בעלמא 31) בדיבור לערב חכמים התירו בדרך, שבא ובמי

(בעירובין  הראשונים מגדולי כמה ודעת ה"ג). למעלה (ראה
אבל  ממש, לדרך ביוצא אלא בדרך בא נקרא לא כי נב.)
שביתה  קנה לא העירוב את להניח במיוחד יצא אם
אבל  ברגליו, שעירב או העירוב, את שם הניח אלאֿאםֿכן

לא. - לחוד בדיבור

.è‰Ê32˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰Bw‰ CÈ¯vL e¯Ó‡L ∆∆»«¿∆»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,‰„Na CÏÈÂ ‡ˆiL ‡Ï - C¯ca ˜ÈÊÁiL ÌB˜Ó»∆«¬ƒ«∆∆…∆≈≈¿≈≈«»∆∆»

‰iÏÚ‰ ÔÓ „¯È elÙ‡33Ì„˜Â ,ÌB˜Ó B˙B‡Ï CÏÈÏ ¬ƒ»«ƒ»¬ƒ»≈≈¿»¿…∆
,˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á B¯ÈÊÁ‰ ¯ˆÁ‰ Á˙tÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«∆»≈∆¡ƒ¬≈¬≈∆∆¡ƒ
,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰Bw‰ ÏÎÂ .‰˙È·L ‰˜Â¿»»¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»¿ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ;ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙È·L :¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ∆»≈»
ÌL ‰˜ - ‡e‰L Ïk C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â BaÏa ¯ÓbL∆»«¿ƒ¿∆¡ƒ«∆∆»∆»»»
„ÓÚÂ ÂÈÏ‚¯a ‡ˆiL ÈÓ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰˙È·L¿ƒ»¿≈»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»¿»«
;ÌeÏk ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,‰˙È·L Ba ‰BwL ÌB˜na«»∆∆¿ƒ»∆≈»ƒ«¿

.‰˜ - BaÏa ¯ÓbL ÔÂÈk ‡l‡∆»≈»∆»«¿ƒ»»

א.32) נב, אייתו 33)עירובין אישתתא, בר יהודה "רב
בר  נתן לרב פירות) עם (סל דפירי כלכלה לו) (הביאו ליה
אזיל  הוה כי מאלפים), יותר רחוק (ממקום אושעיא
אמה, אלפים לסוף שביתה לקנות שבת לפני לחזור (כשרצה
דרגא  דנחית עד שבקיה בשבת), לביתו לחזור שיוכל כדי
(החזירו  ליה אמר אחת), ממדרגה שירד עד ללכת לו (הניח
(למחר  ואזיל קדים למחר כאן), (לין הכא בית לו): ואמר
בדרך, החזיק נקרא ללכת, שהתחיל כיון ותלך)". תשכים

שם). (עירובין, שביתה לקנות מחשבתו לו ומספיקה

.éÌÈ„ÈÓÏz‰34˙aL ÈÏÈÏa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ««¿ƒƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈«»
‰ÈeˆÓ ÔztL ,ÌÈza‰ ÈÏÚa Ïˆ‡ ÌÈÓ¯Îe ˙B„Na¿»¿»ƒ≈∆«¬≈«»ƒ∆ƒ»¿»
˙È·a ÌÈÏÂ ÌÈ‡·e ,ÌL ÌÈ‡a‰ ÌÈÎ¯„ È¯·BÚÏ¿¿≈¿»ƒ«»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈaÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÔÈÎl‰Ó - L¯„n‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ≈
Ô˙cÚÒ e‡ˆÓ el‡L ;‰ÏÈÎ‡‰ ÌB˜nÓ ‡Ï ,L¯„n‰«ƒ¿»…ƒ¿»¬ƒ»∆ƒ»¿¿À»»
ÔzÚc ÔÈ‡Â ,‰„NÏ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ ‡Ï ,L¯„n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»…»¿ƒ«»∆¿≈«¿»

ÌL¯„Ó ˙Èa ÏÚ ‡l‡ ‰¯È„Ï ˙ÎÓBÒ35. ∆∆¿ƒ»∆»«≈ƒ¿»»

ב.34) עג, מרב 35)עירובין אבין בר חייא רב מניה "בעא
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דאכלי  רבם) אצל הלומדים (תלמידים רב בי בני ששת:
אכסניא  (בית בבאגא סעודתם) לחם (האוכלים נהמא
בתוך  שהיה המדרש (בבית רב בבי (ולנים) ובייתי בבקעה)
רב  מבי - תחומא (כשמודדים) משחינן כי אמה), אלפים
משחינן  ליה: אמר להו? משחינן מבאגא או להו משחינן
דאי  שבת), תחום להם מודדים (מביתֿהמדרש רב מבי להו
רצוי  היה (יותר טפי להו ניחא רב, לבי ריפתא להו מייתו
מקומם  שהוא המדרש לבית מאכלים להם שיביאו להם

שם. עירובין, – הקבוע)"

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) המערב רצונוֿלומר עירובין, שני משפט בו נתבארו

או  אחד, ביום חלוקות, לשעות חלוקים, במקומות עירובין
מחולקין. או לזה, זה סמוכין שהימים אם חלוקים, לימים
עירב  ולא לשבת הסמוכין טובים ימים ביאור לזה ונמשך
ונשלמו  בהן [ו]תחומין [חצרות] עירובי דין מה בערביהן.

ההלכות.

.àÔÈ‡2„Á‡Â Á¯ÊÓa „Á‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒ¿≈≈ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆»
ÈMÓ „Á‡ ÏÚ ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa Cl‰iL È„k ,·¯ÚÓa¿«¬»¿≈∆¿«≈¿ƒ¿»««∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡L ;ÈM‰ ·e¯Ú‰ ÏÚ ÌBi‰ ¯‡L·e ,ÔÈ·e¯Ú‰»≈ƒƒ¿»««»≈«≈ƒ∆≈

‰ÚË .„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ3ÈzLÏ ·¯ÚÂ ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿∆»»»¿≈«ƒ¿≈
B‡ ,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·¯ÚnL ‡e‰ ‰n„Ók ,˙BÁe¯ƒ¿À∆∆¿»¿ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ·¯Ú „Á‡ ,ÈÏÚ e·¯ÚÂ e‡ˆ :ÌÈLÏ ¯Ó‡L∆»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»«∆»≈«»»
ÈÏ‚¯k Cl‰Ó - ÌB¯„Ï ÂÈÏÚ ·¯Ú „Á‡Â ÔBÙˆÏ¿»¿∆»≈«»»¿»¿«≈¿«¿≈

Ì‰ÈL4. ¿≈∆

א.2) לח, עירובין היה 3)משנה, שסבור ב. נ, עירובין
וערבית  אחת, לרוח שחרית ללכת מנת על לערב שאפשר

ללכת 4)לאחרת. יכול ואינו שניהם, חומרות עליו נותנים
אחד  שרק למקום אבל ללכת, יכולים ששניהם למקום אלא

אסור. - ללכת יכול

.á„ˆÈk5Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ?Ì‰ÈL ÈÏ‚¯k Cl‰Ó ≈«¿«≈¿«¿≈¿≈∆∆≈»¿«≈
„Á‡‰ Ô˙ .Ba Cl‰Ï Ì‰ÈLÏ LiL ÌB˜Óa ‡l‡∆»¿»∆≈ƒ¿≈∆¿«≈»«»∆»

Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ·e¯Ú6ÈM‰ ÁÈp‰Â , ≈¿ƒ∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒƒ««≈ƒ
·¯ÚÓ Áe¯Ï ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ ˜eÁ¯a B·e¯Ú Ô‰Ó7- ≈∆≈¿ƒ¬≈≈«»¿««¬»

Ï‡ ‡l‡ ·¯ÚÓa Cl‰Ó ÂÈÏÚ e·¯ÚL ‰Ê ÔÈ‡,‰n‡ Û ≈∆∆≈¿»»¿«≈¿«¬»∆»∆∆«»
Á¯ÊÓa Cl‰È ‡ÏÂ ;Á¯ÊÓa ÂÈÏÚ ·¯ÚL ÈÓ ÈÏ‚¯k¿«¿≈ƒ∆≈«»»¿ƒ¿»¿…¿«≈¿ƒ¿»
ÂÈÏÚ ·¯ÚL ÈÓ ÈÏ‚¯k ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ‡l‡∆»∆∆«¬≈≈«»¿«¿≈ƒ∆≈«»»
ÔÈ·e¯Ú ÈL ÂÈÏÚ e·¯Ú B‡ ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa¿«¬»¿ƒ»ƒ≈«≈¿»»¿≈≈ƒ
˜eÁ¯a „Á‡Â Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a „Á‡ el‡≈∆»¿ƒ«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿∆»¿ƒ

BÓB˜nÓ ÊeÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡8. «¿«ƒ«»¿«¬»¬≈∆…»ƒ¿

שם.5) מערב 6)עירובין, לצד אלף בזה הפסיד כן אם
לשם. ללכת יכול אמה 7)שאינו מאות חמש בזה והפסיד

מזרח. אלא 8)לצד במקומו, לשבות נתכוון לא שהרי
עירוב, קנה מהם איזה יודעים אנו ואין עירובו, במקום
של  ועירובו מערב, לצד אלפים מפסידו מזרח של ועירובו

ממקומו. יזוז לא לכן מזרח, לצד אלפים מפסידו מערב

.â·¯ÚÓ9‰˙Óe ,˙BÁe¯ ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL Ì„‡10 ¿»≈»»¿≈≈ƒƒ¿≈«¿∆

‰ÂˆÓ ¯·c ÈÏ Ú¯‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â11ÈzˆÁÏ B‡ ,12 ¿≈ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆÂ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ˙ÈM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰Â ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿»≈∆»««≈ƒ≈¿¿ƒ
È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - ˙ÈM‰ BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆƒ¿«¿ƒ¿««≈ƒ∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ‰BL‡¯‰ Áe¯aLÂ ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿∆»«»ƒ»≈¿¿ƒ
·e¯Ú ‰ÊÈ‡ ÏÚ CÓÒÏ ÈÏ LÈ - ˙BÁe¯‰ ÈzLÏ ÈzÎ¯ˆƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿…«≈∆≈
¯·c ÈÏ Ú¯‡ ‡Ï Ì‡Â ;CÏ‡ ‰ˆ¯‡L ‰ÊÈ‡Ïe ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆¿≈∆∆∆¿∆≈≈¿ƒ…≈«ƒ»»

Ô‰Ó Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆ ‡ÏÂ13el‡‰ ÔÈ·e¯Ú‰ ÈL ÔÈ‡ - ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆≈¿≈»≈ƒ»≈
È·k ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ CÓBÒ ÈÈ‡Â ,·e¯Ú≈¿≈ƒ≈«∆»≈∆∆»¬≈ƒƒ¿≈
.‰ÓBÁÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÈÏ LiL È¯ÈÚƒƒ∆≈ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ«»

(9- ואומר עירובו על אדם "מתנה ב: לו, עירובין משנה,
לברוח  צריך (ואני המזרח מן המכס) (גובי גויים באו אם
ואם  למערב. עירובי אמה) אלפים ארבעת לסוף מפניהם
- ומכאן מכאן באו אם למזרח. עירובי - המערב מן יבואו
עירי. כבני הריני מכאן, ולא מכאן לא אלך. שארצה למקום
- המזרח מן דרשתו) לשמוע רוצה (שאני חכם בא אם
מכאן  בא למערב, עירובי - המערב מן למזרח, עירובי
הריני  - מכאן ולא מכאן לא אלך, שארצה למקום - ומכאן

עירי". הדבר 10)כבני הוברר אומרים: אנו השבת וביום
שביתה  וקנה עירובו, שיחול התכוון זה לצד כי למפרע
אנו  מדרבנן) אלא אינם (=עירובין בדרבנן כי צד, באותו
ז). הלכה ולהלן לז: (עירובין ברירה" "יש אומרים

בזה.11) וכיוצא חכם  פני גויים 12)קבלת מפני לברוח
בזה. וכיוצא להתנפל, "לרוח 13)הבאים אחר: בנוסח

התימנים). (כת"י משתיהן"

.ã˙aLa ÌeÁzÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk14Ck , ¿≈∆»»≈«¿¿«»»
·BË ÌBÈa ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e16ÌLÎe . »»≈¿¿«ƒƒ¿≈
¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰L·iÁ - ˙aLa ˙eL17Ck , ∆«ƒ≈¿ƒ¿¿«»«»»

·iÁ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰18. «ƒ≈¿ƒ¿¿«ƒƒ«»
˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ ·BË ÌBÈa Ï·‡19. ¬»¿À»¿ƒ≈¿ƒ¿

˙B‡B·Óa ÔÈÙzzLÓe ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿»¿ƒ≈≈¬≈ƒ¿«¿ƒƒ¿
ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe ,˙aLk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ¿«ƒƒ¿«»¿»¿ƒ≈≈¿ƒ¿
.˙aLÏ ÔÈ·¯ÚnL C¯„k ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏe ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿«»

ביום 14) ממקומו איש יצא "אל כט): טז, (שמות שנאמר
אלפים  אלו - "ממקומו נא.): (עירובין ואמרו השביעי",

ז,15)אמה". במגילה אמרו וכן במשנה. א לח, עירובין
בלבד". נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב בין "אין במשנה: ב

זדונו 16) (שבת) שזה אלא הכיפורים ליום  שבת בין "אין
(יום  וזה ביתֿדין), (מיתת אדם בידי במזיד) שבת חילל (אם
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שם). (מגילה בכרת" זדונו הכיפורים)
יש  שבשבת לשבת, זה בדין שוים הכיפורים ויום יוםֿטוב
(פכ"ז  מיל עשר לשנים חוץ כגון התורה מן תחומין איסור
אין  בזה גם ויוםֿכיפור ביוםֿטוב ואילו הי"א) שבת מהל'
י, הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה מדרבנן אלא איסור

יד]. הלכה שם ה"ח.17)ובפ"ה פי"ב שבת בהל' כמבואר
הוצאה 18) איסור אין כי שאמר רפרם דברי נדחו שהרי

יד.). (כריתות הכיפורים הוצאה 19)ביום שהותרה מתוך
אשר  "אך טז): יב, (שמות כתוב שהרי נפש, אוכל לצורך
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שלא  גם הותרה - לכם" יעשה לבדו הוא נפש, לכל יאכל
יב.). (ביצה לצורך

.ä·BË ÌBÈ20ÔÈa ,˙aLÏ CeÓÒ ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿»¿«»≈
‰ÈÙlÓ21‰È¯Á‡lÓ ÔÈa22ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL B‡ , ƒ¿»∆»≈ƒ¿«¬∆»¿≈»ƒƒ∆
˙BiÏb23BÏ LÈ -24,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ »À≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈

ÏÚÂ ,ÔBL‡¯‰ ÌBiÏ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ CÓBÒÂ¿≈«≈∆≈∆∆ƒ¿∆«»ƒ¿«
ÈM‰ ÌBiÏ ‰iM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰25·e¯Ú ·¯ÚÓ B‡ . »≈∆»««¿ƒ»««≈ƒ¿»≈≈

,ÌÈÓÈ ÈMÓ „Á‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ,˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡∆»¿«««¿≈»»¿∆»ƒ¿≈»ƒ
,·e¯Ú ‰NÚ ‡Ï el‡Îe ,¯ÈÚ‰ È·k ‰È‰È ÈM‰ ÌBi·e««≈ƒƒ¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ…»»≈
ÌÈ¯·c ‰na .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ«»¿»««∆¿»ƒ
ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈

‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ26,„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»
.˙Á‡ Áe¯Ï ‡l‡ ÌÈÓÈ ÈLÏ ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈ƒ¿≈»ƒ∆»¿«∆»

א.20) לח, עירובין ששי.21)משנה, ביום 22)ביום
יום  (מלבד המועדים כל את עושים לארץ, בחוץ ראשון.
בגולה  יודעים היו שלא הספק, "מפני ימים, שני הכיפורים)
ואפילו  החודש", את ישראל ארץ בני בו שקבעו היום את
אלא  עדים פי על ישראל בארץ מקדשים שאין הזה בזמן
במנהג  שיזהרו היא חכמים "תקנת המקובל, החשבון לפי
ה"ד  פ"ה החודש קידוש הל' (רבינו שבידיהם" אבותיהם

הוא.23)וה"ה). הם 24)יכול ושבת שיוםֿטוב לפי
לח:) (עירובין להם נפרדות קדושות שתי נפרדים, ימים שני
- נקבעו ספק מפני גלויות, של ימיםֿטובים שני כן וכמו

חול. מהם פי 25)ואחד על מקדשים שהיו בזמן "אפילו
שני  ראשֿהשנה עושים היו ישראל בארץ ואפילו הראיה,

ה"ז). פ"ה החודש קידוש (הל' ימי 26)ימים" שני
ו"קדושה  ארוך) (יום אריכתא" "יומא נקראים ראשֿהשנה
ומקצתו  זה לצד מקצתו אחד ביום לערב אפשר ואי אחת",

ד. הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"א וראה אחר. לצד

.åÔÎÂ27˙aLÏ È·e¯Ú :¯ÓB‡Â B·e¯Ú ÏÚ Ì„‡ ‰˙Ó ¿≈«¿∆»»«≈¿≈≈ƒ¿«»
Ï·‡ ,˙¯Á‡ ˙aLÏ :B‡ ;˙¯Á‡ ˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,BÊ¬»…¿«»«∆∆¿«»«∆∆¬»
ÌÈÓÈÏ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏ ‡ÏÂ ,˙B˙aLÏ ;BÊ ˙aLÏ ‡Ï…¿«»¿«»¿…¿»ƒƒ¿»ƒ

.˙B˙aLÏ ‡ÏÂ ,ÌÈ·BËƒ¿…¿«»

פ"ג.27) עירובין 'תוספתא'

.æ¯Ó‡28·¯ÚÓ ÈÈ¯‰ :‰MÓÁÏ29ÌkÓ ‰ÊÈ‡ ÏÚ »««¬ƒ»¬≈ƒ¿»≈«≈∆ƒ∆
CÏÈ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏÈ - È˙Èˆ¯ ,‰ˆ¯‡L30Û‡ , ∆∆¿∆»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈«

‰ÎLÁMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ31È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c .CÏÈ - «ƒ∆»»ƒ∆»¿»≈≈»»∆ƒƒ¿≈
‰¯¯a Ba LÈ ÌÈ¯ÙBÒ32Ïk ÏL ˙B˙aLÏ ·¯ÚÓ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿≈»¿≈«¿»≈¿«»∆»
È˙Èˆ¯ :¯Ó‡Â ,‰M‰33,CÏ‡ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏ‡ - «»»¿»«»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈

Û‡ ,CÏÈ ‰ˆ¯iL ˙aL Ïk - È¯ÈÚ È·k ‰È‰‡ ‡l‡∆»∆¿∆ƒ¿≈ƒƒ»«»∆ƒ¿∆≈≈«
.CLÁzMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ∆∆¿«

ב.28) לז, עירוב.29)עירובין רומי:30)מניח בדפוס
בדפוסי  הוא וכן ילך" לא - רציתי לא ילך, - "רציתי

רוקח'. ו'מעשה שונצינו שאחרי 31)ויניציאה, זמן שהוא
העירוב. שרוצה 32)קניית שכשם למפרע, הדבר הוברר

העירוב. קניית בעת גם רצה - שאני 33)עכשיו בשבת
בעירובי. רוצה

.ç·¯ÚÓ‰34˙aLÏ B‡ ˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLÏ «¿»≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À¿«»
·BË ÌBÈÂ35˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡ ·e¯Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈∆»¿«««

ÌÈÓi‰ ÈLÏ36ÈeˆÓ BÓB˜Óa ·e¯Ú‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ , ƒ¿≈«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»≈ƒ¿»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk ÈL ÏÈÏ·e ÔBL‡¯‰ ÏÈÏa37„ˆÈk . ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ»≈«¿»≈«

˙aL ·¯Úa B‡ ·BË ÌBÈ ·¯Úa BÎÈÏBÓ ?‰NBÚ ‡e‰∆ƒ¿∆∆¿∆∆«»
B„Èa BÏËBÂ ,ÂÈÏÚ CÈLÁÓe38ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - BÏ ‡·e «¿ƒ»»¿¿¿»»ƒ»»≈

·BË ÌBÈ39ÌL BÁÈpÓe ÌB˜Ó B˙B‡Ï BÎÈÏBÓ ¯ÁÓÏe ,¿»»ƒ¿»«ƒ»
˙aL ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - BÏÎB‡Â ,CLÁzL „Ú40B‡ , «∆∆¿«¿¿ƒ»»≈«»

ÈzL Ô‰L ÈtÓ .·BË ÌBÈ ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - B‡È·Ó¿ƒƒ»»≈ƒ¿≈∆≈¿≈
ÔBL‡¯ ÏÈlÓ :¯Ó‡pL È„k ,„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,˙BM„¿̃À¿≈»¿∆»¿≈∆…«ƒ≈ƒ

ÌÈÓÈ ÈLÏ ·e¯Ú‰ ‰˜41. »»»≈ƒ¿≈»ƒ

א.34) לח, עירובין שהעירוב 35)משנה, בפירוש שאמר
ושבת. יוםֿטוב על או הימים, שני על שהוא 36)יחול

כיוון. באותו הימים בשני ללכת קניית 37)רוצה שעת
יהיה 38)העירוב. ולא יאבד, או יגנב שמא מתיירא אם

השני. בלילה הוצאה.39)שם איסור בו שאין
משם.40) להוליכו ימיםֿטובים 41)שאסור בשני אבל

אחת  וקדושה אריכתא" כ"יומא שהם ראשֿהשנה, של
לסמוך  יכול ראשון, בליל עירוב הניח אם - ה"ה) (למעלה
- הראשון היום של השמשות בין כי שני, ליום גם עליו
"כיומא  אמרו שלא הראב"ד ודעת הימים. לשני קונה
שהעירוב  מצריך ולכן לקולא, ולא לחומרא אלא אריכתא"

ראשֿהשנה. של שני בליל גם קיים יהיה

.èÏÎ‡42ÔBL‡¯a ·e¯Ú‰43,ÔBL‡¯Ï ·e¯Ú‰ ‰˜ - ∆¡«»≈»ƒ»»»≈»ƒ
CÈ¯ˆ - ÔBL‡¯a ÂÈÏ‚¯a ·¯Ú .ÈMÏ ·e¯Ú BÏ ÔÈ‡Â¿≈≈«≈ƒ≈«¿«¿»»ƒ»ƒ
B˙B‡a „ÓÚÈÂ CÏiL ,‡e‰Â ;ÈMa ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ¿»≈¿«¿»«≈ƒ¿∆≈≈¿«¬…¿

BaÏa ·LÁÈÂ ,ÌB˜Ó44˙Ùa ·¯Ú .‰˙È·L ÌL ‰˜iL »¿«¿…¿ƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ»≈«¿«
‰Ê È¯‰ - ÈMa ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ :ÔBL‡¯a»ƒƒ»»¿»≈¿«¿»«≈ƒ¬≈∆
d˙B‡a ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ - ˙Ùa ·¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â ;·e¯Ú≈¿ƒ»»¿»≈¿«»ƒ¿»≈¿»

dÓˆÚ ˙t‰45.ÔBL‡¯a da ·¯ÚL «««¿»∆≈«»»ƒ

א.42) לח, ימי 43)עירובין בשני נאמרה זו ֿ הלכה ם
או  לפניה לשבת הסמוך ביוםֿטוב או גלויות, של טובים

מיוםֿטוב 44)לאחריה. הכנה משום אסורה אמירה אבל
(מגידֿמשנה). צריך 45)לחבירו אחרת, פת יקח שאם

מכין  הוא והרי יום, מבעוד עירוב שם עליה לקרוא
לחבירו. מיוםֿטוב

.é¯Á‡Ï B‡ ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ∆»ƒ¿∆∆«»¿««
‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜nL ÔÓÊa ,˙aL46ÈÏ ‰‡¯È - «»ƒ¿«∆¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»≈»∆ƒ

Ì‰ ˙Á‡ ‰M„˜e ,„Á‡ ÌBÈk Ô‰L47. ∆≈¿∆»¿À»««≈

לשבת,46) סמוך הכיפורים יום לחול יכול זמן ובאותו
מעת  אבל שם. ו'תוספות' ברש"י ועיין מז. בפסחים כמבואר
בהלכות  כמבואר החשבון, לפי החדשים את קובעין שאנו
לשבת, סמוך הכיפורים יום יחול לא פ"ה, החודש קידוש
ולהכין  המתים, את לקבור שביניהם חול ביום שיספיקו כדי
(ראש  הכיפורים יום לערב או שבת לכבוד טריים ירקות

כ.). ביום 47)השנה אסור בשבת, שאסור שכל לפי
משנה'). ('מגיד הכיפורים
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.àé‰Ê48ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ BÏ LiL ,e¯Ó‡L ∆∆»«¿∆≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈
ÚÈb‰Ï BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â ,ÌÈÓi‰ ÈLÏ ˙BÁe¯ƒ¿≈«»ƒ»∆ƒ¿∆∆¿»¿«ƒ«

ÔBL‡¯‰ ÌBia ÔÈ·e¯Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ49Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆»ƒ¿≈»≈ƒ«»ƒ¬»ƒ
ÌBia ÈM‰ ÌBÈ ÏL ·e¯ÚÏ ÚÈb‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿«ƒ«»≈∆«≈ƒ«
B˙ÂˆÓ ·e¯Ú‰L .·e¯Ú ÈM‰ ·e¯Ú ÔÈ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ≈≈«≈ƒ≈∆»≈ƒ¿»

‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒa ‰È‰iLÌBÈ „BÚaÓ50ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÂ , ∆ƒ¿∆ƒ¿À»»¿»ƒ¿¿∆ƒ
BÊ È¯‰ ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ·e¯Ú‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«ƒ«¿∆»≈«»ƒ¬≈

.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯ dÈ‡≈»¿»ƒ¿

ב.48) לח, זה 49)עירובין רחוקים אינם המקומות ששני
יום. באותו ללכת ויכול אמה, מאלפים יותר אף 50)מזה

צריך  מכלֿמקום משתחשך, הוא העירוב שביתת שקנין
ראשון. יום בסוף לעירוב להגיע באפשרותו שתהיה

.áé‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
ÁÈp‰Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,Á¯ÊÓ Áe¯Ï B˙ÈaÓƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿ƒ¿ƒƒ«
Áe¯a ÛÏ‡ B‡ ‰‡Ó B‡ ˙Á‡ ‰n‡ ˜eÁ¯a ÈL ·e¯Ú≈≈ƒ¿ƒ«»««≈»∆∆¿«
;·e¯Ú ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡ - ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,·¯ÚÓ«¬»¿»«»»¿≈ƒ≈∆«≈ƒ≈
BÏ Èe‡¯ ÈM‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡ ÔBL‡¯‰ ÌBia È¯‰L∆¬≈«»ƒ≈∆»≈«≈ƒ»
‡Ï È¯‰L ,ÂÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ∆≈»¿«ƒ«≈»∆¬≈…

ÌeÏk ·¯ÚÓ Áe¯a BÏ ¯‡L51. ƒ¿«¿««¬»¿

והפסיד 51) מזרח, לצד אמה אלפים ארבעת לו יש שהרי
מערב. בצד עלֿידיֿזה

.âé˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ«≈¿ƒ∆∆«¬≈≈
B˙ÈaÓ ‰n‡52Á¯ÊÓ Áe¯a53ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ , «»ƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿

·¯ÚÓ Áe¯Ï B˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ÈL ·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿ƒƒ«≈≈ƒ»ƒ≈¿««¬»
È¯‰ - ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ CB˙a¿¬≈≈«»¿»«»»¿≈ƒ¬≈
.ÔBL‡¯‰ ÌBia BÏ ÚÈbiL BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ‰Ê∆≈∆¬≈∆¿»∆«ƒ««»ƒ

חשובה 52) העיר כל בעיר, ביתו אם אבל בשדה. כשביתו
העיר  לחומת מחוץ אמה אלפים ומודדים אמות, כארבע לו

תטז). סי' או"ח ברורה' עוד 53)('משנה לו יש זה, ולפי
ביום  שמה להגיע שביכלתו למערב, אמה מאות חמש

ראשון.

.ãé·BË ÌBÈ54‰NBÚ BÈ‡ - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿∆∆«»≈∆
È·e¯Ú ‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡Ï ,·BË ÌBÈa ·e¯Ú≈¿…≈≈¬≈¿…≈≈

ÔÈÓeÁz55·¯Ú ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÌBÈa ‡e‰ ·¯ÚÓ ‡l‡ ; ¿ƒ∆»¿»≈¿¬ƒƒ∆∆∆
˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL eÏÁ Ì‡Â .·BË ÌBÈ¿ƒ»¿≈»ƒƒ∆»À
È·e¯Ú ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ·¯ÚÓ - ˙aL ·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿∆∆«»¿»≈ƒ¿ƒƒ≈≈
È¯‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡Â .˙B¯ˆÁ È·e¯ÚÂ ÔÈÓeÁz¿ƒ¿≈≈¬≈¿ƒ»«¿…≈«¬≈
˙aL ·¯Ú·e ÈLÈÓÁa ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ·¯ÚÓ ‰Ê∆¿»≈≈≈¬≈«¬ƒƒ¿∆∆«»

ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ‡Ï Ï·‡ ,‰˙Óe56. «¿∆¬»…≈≈¿ƒ

ב.54) טז, מחר,55)ביצה לצורך דבר כמתקן שנראה
לשבת. מיוםֿטוב להכין הוא 56)ואסור שביתה שקנין

בתנאי. אפילו ביוםֿטוב לקנות ואסור בית, כקנין

.åèÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÈLÈÓÁa ¯ÓB‡ ?‰˙Ó „ˆÈk≈««¿∆≈«¬ƒƒƒ«
·BË57ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ -58Â‡Ï Ì‡Â ,59‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»«¿¿ƒ»¬≈∆

·e¯Ú60ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ,·¯ÚÓe ¯ÊBÁ ¯ÁÓÏe ; ≈¿»»≈¿»≈¿≈ƒ«
,ÌeÏk ÌBi‰ È¯·„a ÔÈ‡Â LÓ‡Ó Èz·¯Ú ¯·k - ·BË¿»≈«¿ƒ≈∆∆¿≈ƒ¿»««¿

LÓ‡ Ì‡ÂÌÈ¯·c ‰na .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ‰È‰ ¿ƒ∆∆»»¬≈∆≈«∆¿»ƒ
ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈

„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ61, »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»
.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡l‡ Ô‰Ï ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈»∆∆»≈∆∆

יום 57) ובכל מספק, הם גלויות של ימיםֿטובים שני שהרי
יוםֿטוב. או חול הוא אם מסופקים לערב 58)אנו שאסור

חול.59)ביוםֿטוב. יום בין 60)והיום העירוב יחול
ֿ 61)השמשות. (מגיד תבשילין עירובי לענין א. ו, ביצה

משנה).

ה'תשע"ו  טבת כ"ו ה' יום

-mipnfxtq
xFUr zziaW zFkld¦§§¦©¨

ÈzLe ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
Ba ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .‰Î‡ÏnÓƒ¿»»∆…«¬¿»»

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL („ .Ba ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«∆…∆¡…¿ƒ¿
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שבת 1) עם בשווה והוא בכלל, המלאכה איסור בו נתבאר

דברים, משני חוץ ומדבריהם, התורה מן האיסור בכל
ואיסור  והשתייה, האכילה איסור בו ונזכר שם. כמבואר
וזמן  ותשמיש, וסיכה הסנדל ונעילת כרחיצה הדברים, שאר

ויציאתו. היום התחלת

.à‰NÚ ˙ÂˆÓ2L„ÁÏ ¯BNÚa ‰Î‡ÏnÓ ˙aLÏ ƒ¿«¬≈ƒ¿…ƒ¿»»∆»«…∆
ÈÚÈ·M‰3ÏÎÂ .ÌÎÏ ‡e‰ ÔB˙aL ˙aL :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ∆∆¡««««»»∆¿»

‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰»∆¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk ¯ÓB‚Â ¯BNÚ·e :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«∆»¿≈»¿»»…
?‰Ê ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe .eNÚ˙4 «¬««»«¬ƒ«¿»»¿∆

BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡5ÔB„Êa6˙¯k ·iÁ -7‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»»ƒ¿¿»«»»≈¿ƒ»»
‰‚‚La8‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -9. ƒ¿»»«»»¿««»¿»

שבתון 2) אמר אשי "רב ב': עמוד כ"ד דף שבת במסכת
הוא". הוא 3)עשה ניסן חודש כי תשרי, חודש הוא

פסוק  י"ב פרק (שמות שנאמר כמו החדשים, למנין הראשון
לכם  הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש ב'):

השנה". עמוד 4)לחדשי ב' דף כריתות במסכת (משנה
לכך.5)א'). אנסוהו לעשות 6)שלא אסור שהיום יודע

מהלכות  ב' בפרק (ראה כרת עליה ושחייבין זו מלאכה
ב'). הלכה ל'):7)שגגות פסוק כ"ג פרק (ויקרא שנאמר

הזה, היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר הנפש "וכל
כרת  הוא ואבדון עמה", מקרב ההיא הנפש את והאבדתי

כהנים). שלא 8)(תורת או אסורה, זו שמלאכה ידע שלא
הכפורים. יום שהיום הבהמה 9)ידע מן הבאה "היא

קבוע, שאינו קרבן שהוא ויורד עולה לקרבן בניגוד בלבד,
מביא  עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה אם אלא
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פרק  שגגות בהלכות (ראה האיפה" עשירית מביא ודל עוף,
א').

.á‰Î‡ÏÓ Ïk10‰ÏÈ˜Ò ˙aLa dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL11, »¿»»∆«»ƒ«¿»¿«»¿ƒ»
ÔÈ·iÁ12ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ÏÎÂ .˙¯k ¯BNÚa dB„Ê ÏÚ «»ƒ«¿»∆»»≈¿…∆«»ƒ»»

˙aLa ˙‡hÁ Ôa¯˜13ÌBÈa ˙‡hÁ Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ , »¿««»¿«»«»ƒ»»»¿««»¿
ÏÚ Û‡ ˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»»»∆»«¬¿«»««

‰Î‡ÏÓ dÈ‡L Èt14;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ , ƒ∆≈»¿»»»«¬¿«ƒƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰NÚ Ì‡Â15ÔÈknL C¯„k , ¿ƒ»»«ƒ«««¿¿∆∆∆«ƒ

˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ .˙aM‰ ÏÚ B˙B‡16, «««»¿…∆»¿«¿¿¿«»
B¯Ó‡Ï ¯eÒ‡L ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡17 »¿«¿¿¿«ƒƒ¿…∆»¿»¿

‰lÁzÎÏ B˙BNÚÏ B‡18ÌBÈa ¯eÒ‡ Ck ,˙aLa «¬¿«¿ƒ»¿«»»»¿
ÌBÈÏ ˙aL ÔÈa ÔÈ‡ :¯·c ÏL BÏÏk .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»∆»»≈≈«»¿

el‡ ÌÈÈÚa ÌÈ¯etk‰19˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÔB„fL ‡l‡ , «ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»∆¿¿»»¿«»
.˙¯Îa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ,‰ÏÈ˜Òa -ƒ¿ƒ»¿«ƒƒ¿»≈

הוצאה 10) מלאכת גם ובכללן מלאכות, ותשע שלשים
הוצאה  איסור שאין רפרם, לדעת בניגוד לרשות, מרשות
בפרק  וראה א'). עמוד י"ד דף כריתות (מסכת הכפורים ביום

ג'. הלכה עירובין מהלכות מגילה 11)ח' במסכת משנה
זדונו  שזה אלא הכפורים ליום שבת בין "אין ב' עמוד ז' דף
בכרת". זדונו וזה דין) בית ידי על (=סקילה אדם בידי

לצורך 12) שהן המלאכות הותרו הטובים הימים בשאר
הוא  נפש לכל יאכל אשר "אך אמרה: שהתורה לפי אכילה,
יום  אבל ט"ז), פסוק י"ב פרק (שמות לכם" יעשה לבדו
אוכל  מלאכת בו להתיר אין באכילה אסור שהוא הכפורים
 ֿ כ"ח פסוקים כ"ג פרק (ויקרא בכתוב מבואר וזה  נפש,
כל  כי . . . הזה היום בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כ"ט):
מה  זה, "כי" ". . . הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
על  טעם הוא אלא הם, שונים איסורים שני והרי טיבו?
(העמק  לאכול שאסור משום - נפש, אוכל מלאכת איסור

חייב 13)דבר). במזיד בשבת, עשאה שאם מלאכה כל
בפרק  (ראה חטאת חייב בשוגג עשאה אם - סקילה, עליה

שבת). מהלכות כל 14)א' עשהו אם התורה, מן ואסור
כ"א  בפרק רבינו דעת וכן הרמב"ן. שכתב כמו היום,

שם. במ"מ ועיין א' הלכה שבת אין 15)מהלכות ומלקות
"תשבות". של בעשה אלא בלאו שאינן מפורש 16)בהן
ואילך. י"ב מהלכה שבת מהלכות כ"ד מפורש 17)בפרק

ואילך. א ' מהלכה בשטחים 19)מדרבנן.18)שם אבל 
שיתבאר  כפי הכפורים, ליום שבת בין הבדלים ישנם אחרים

להלן.

.âÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˜¯i‰ ˙‡ ·p˜Ï ¯zÓe20ÔÓ À»¿«≈∆«»»¿«ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰21˙‡ ¯ÈÒiL ?·epw‰ e‰Óe . «ƒ¿»¿«¿»««ƒ∆»ƒ∆
˙BLtÚÓ‰ ÌÈÏÚ‰22B˙B‡ Ôw˙ÈÂ ,¯‡M‰ ıv˜ÈÂ , ∆»ƒ«¿À»ƒ«≈«¿»ƒ«≈

ÔÈÚvÙÓ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï23ÔÈÎ¯ÙÓe ÔÈÊB‚‡a24 «¬ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ
LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,‰ÏÚÓÏe ‰Án‰ ÔÓ ÌÈBn¯a25. ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ¿≈»¿«∆∆

‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ˙·È˜a ¯eÒ‡ ,˙aLa ˙BÈ ¿«ƒƒ∆»ƒ¿¿«»»ƒ¿ƒ«
ÌBi‰ Ïk ÌÈBn¯ ˙ÎÈ¯Ù·e ÌÈÊB‚‡ ˙ÚÈˆÙ·e ˜¯È26. »»ƒ¿ƒ«¡ƒƒ¿ƒ«ƒƒ»«

¯ÚLa ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe27·¯Ún·e28eNÚÈ ‡lL , ¿»»¬»»¿ƒ¿»««¬»∆…«¬

ÌBv‰ ÌBÈa el‡ ÏkÓ ˙Á‡29‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ««ƒ»≈¿«∆»¬≈
.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ˙aLk¿«»¿»¿»»

ב').20) עמוד קי"ד דף שבת לזה 21)(מסכת מקודם אבל
המאור). (בעל מהם ויאכל ישכח שמא אסור,

הירק".22) "הדחת מפרשים: והרשב"א והרמב"ן
הקליפה.23) שבירת ידי על הפרי מוציאים מפצחין, כלומר:
מתוכה.24) הפרי ומוציאים הקליפה שלא 25)פותחים

(מגיד  מבערב מוכן מאכל לו כשיהיה נפש, עגמת לו תהיה
ועינוי  נפש עגמת לו שתהיה להיפך: פירש ורש"י משנה).
לאכול  תאבה שנפשו אכילה איסור בשעת ביום שיתקן יותר

שאסור 26)ביום. בשבת להיות שחל הכפורים ליום "מנין
כ"ג): פסוק ט"ז פרק (שמות לומר תלמוד ירק בקניבת
קי"ד  דף שבת (מסכת שבות" שבתון – קדש" שבת "שבתון

ולמעלה. המנחה מן אפילו ואסור ב') בכל.27)עמוד היא
מרכז 28) שהיתה בבל של במערבה שהיא ישראל ארץ היא

התלמוד. בזמן עמוד 29)היהדות קט"ו דף שבת במסכת
(שהיו  מחרפי קא דהוו [רבה] שראה) (מאחר דחזא "כיון א'
(באה  איגרתא אתא להו אמר יום), מבעוד לעשות מקדימין
שרבה  הרי דאסור", יוחנן דרבי משמיה ממערבא אגרת)

אסרו. ישראל בארץ שהיה יוחנן ורבי בבבל שהיה

.ã˙¯Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ30:‡È‰Â ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa LÈ ƒ¿«¬≈«∆∆≈¿«ƒƒ»ƒ
˙‡ epÚz :¯Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó Ba ˙aLÏƒ¿…≈¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
ÈepÚ ‡e‰ ‰Ê È‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÎÈ˙LÙ«¿…≈∆ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ

ÌBv‰ ‰Ê ?LÙpÏ ‡e‰L31˙ÂˆÓ Ìi˜ - Ba Ìv‰ ÏÎÂ . ∆«∆∆∆«¿»«»ƒ≈ƒ¿«
,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - Ba ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ ,‰NÚ¬≈¿»»≈¿∆ƒ≈ƒ¿«¬≈

‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ32¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL , ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆
LÚL ¯Á‡Ó ;‰˙¯ÎÂ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰pÚ˙ ‡Ï…¿À∆¿∆∆««∆¿ƒ¿¿»≈««∆»«
e‡ ÔÈ¯‰ÊnL e„ÓÏ ,‰pÚ˙ ‡lL ÈÓÏ ˙¯k ·e˙k‰«»»≈¿ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆À¿»ƒ»

Ba33‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ34‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ . «¬ƒ»¿ƒ»¿»»≈«∆
Ba35‚‚BLa36‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -37. ¿≈«»»¿««»¿»

שתיה 30) כי אחת", עשה "מצות הגירסא ספרים בקצת
היא  שלפנינו הנוסחא אבל אחת. מצוה והן אכילה בכלל

רוקח). מעשה (עיין בו,31)הנכונה תלויה שהנפש דבר
המשניות). בפירוש (רבינו ושתיה אכילה (משנה 32)היא

א') עמוד פ"א דף ויומא א' עמוד ב' דף כריתות במסכת
קצ"ו. לאוין המצוות בספר הכתוב 33)וראה ענש לא כי

מתחילה. הזהיר כן אם מכלל 34)אלא ושתיה. מאכילה
אינם  ובעילה הסנדל נעילת סיכה רחיצה, העינויים: יתר כי
וראה  משנה). (לחם סופרים מדברי אלא התורה מן אסורים

ה'. הלכה א'.35)להלן עמוד פ"א דף ביומא משנה
שהיום 36) ידע שלא או ולשתות, לאכול שאסור ידע שלא

הכפורים. למעלה 37)יום ראה ויורד, עולה לקרבן בניגוד
א'. הלכה

.äÔÎÂ38‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ39ıÁ¯Ï ¯eÒ‡L ,40,Ba ¿≈»«¿ƒƒ«¿»∆»ƒ¿…
CeÒÏ B‡41Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ B‡ ,Ba42ÏÚ·Ï B‡ ,43. »ƒ¿…∆««¿»ƒ¿…

aLÏ ‰ÂˆÓe‰ÏÈÎ‡Ó ˙·BML C¯„k el‡ ÏkÓ ˙ ƒ¿»ƒ¿…ƒ»≈¿∆∆∆≈≈¬ƒ»
ÔÈÚÏ - ˙aL ;ÔB˙aL ˙aL :¯Ó‡pL ,‰i˙Le¿ƒ»∆∆¡««««»««¿ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡44˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .el‡ ÌÈÈÚÏ - ÔB˙aLÂ , ¬ƒ»¿«»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈«»ƒ»≈
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‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ Ôa¯˜ B‡45ıÁ¯ Ì‡ Ï·‡ ; »¿»∆»«¬ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»«
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÏÚa B‡ ÏÚ B‡ CÒ B‡46. »»«»««ƒ«««¿

ב').38) עמוד ע"ג דף יומא במסכת קבלו 39)(משנה כך
הכפורים. ביום "עינוי" של פירושו שנאמר 40)חכמים

וכשמן  בקרבו כמים "ותבא י"ח): פסוק ק"ט פרק (תהלים
"מנין 41)בעצמותיו". א'. עמוד פ"ו דף שבת במסכת

ראיה  שאין פי על אף הכפורים? ביום כשתייה שהיא לסיכה
המשניות: בפירוש שם רבינו וכותב ". . . לדבר זכר לדבר
שהוא  כמו כרת עליה חייב שיהיה כשתיה באמרו רוצה "אין
השתיה  כמו אסור שהוא הכוונה אבל השתיה, על חייב
ראשונים  ושאר תם רבינו דעת אבל מלקות". עליה ויתחייב
ד' הלכה למעלה וראה מדרבנן, אלא אינם אלו עינויים כי

משנה. כ"ה):42)בלחם פסוק ב' פרק (ירמיה שנאמר
מצמאה". וגרונך מיחף רגלך (בראשית 43)"מנעי שנאמר

("להשבית  בנותי" את תענה "אם נ'): פסוק ל"א פרק
אלו  שכל הרי ב'). עמוד ע"ז דף יומא רש"י, – עונתן"
הפעולות: מאלה ישבות ואם לעינוי, נחשבים הדברים
את  משלים הוא והבעילה הסנדל נעילת הסיכה, הרחיצה,

משנה). (סדר "לענין 44)העינוי הגירסא: ספרים ובקצת
זה  בפרק רבינו ביאר כך כי הנכונה, הגירסא והיא מלאכה",
בשביתה  עשה מצות שיש ללמדנו בא זה פסוק כי א', הלכה

רוקח). (מעשה עמוד 45)ממלאכה ע"ד דף יומא מסכת
וראה 46)א'. חכמים, דברי נגד שמרד על דרבנן עונש

ד'. הלכה למעלה

.å‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia ÔÈa Ba ‰Î‡ÏÓ ˙e·ML ÌLk47, ¿≈∆¿¿»»≈«≈««¿»
ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ÈepÚÏ ˙e·L Ck»¿¿ƒ≈«≈««¿»¿»ƒ¿ƒ

L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ48:¯Ó‡pL ,B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ≈…««…∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆∆¡«
:¯ÓBÏk ;·¯Úa L„ÁÏ ‰ÚL˙a ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ Ì˙ÈpÚÂ¿ƒƒ∆∆«¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆»∆∆¿«

ÌeˆÏ ÏÁ˙‰49‰ÚLz ·¯ÚÓ ˙BpÚ˙‰Ïe50CeÓq‰ «¿≈»¿ƒ¿«≈∆∆ƒ¿»«»
„Á‡ ÏÈlÓ ËÚÓ BÈepÚa ‰‰BL ‰‡ÈˆÈa ÔÎÂ .È¯ÈNÚÏ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆¿ƒ¿«ƒ≈««

¯NÚ51·¯Ú „ÚÂ ·¯ÚÓ :¯Ó‡pL ,È¯ÈNÚÏ CeÓÒ »»»«¬ƒƒ∆∆¡«≈∆∆¿«∆∆
ÌÎzaL e˙aLz52. ƒ¿¿««¿∆

וחד 47) דיממא, לאזהרה חד במלאכה, כתיבי קראי "חמשה
דליליא, לעונש וחד דיממא, לעונש חד דליליא, לאזהרה

למגמ  לאפנויי דליליא"וחד בין דיממא בין ממלאכה עינוי ר
הלילה  מקום שבכל ואף א'). עמוד פ"א דף יומא (מסכת
ללילה, מיוחד פסוק לכתוב כאן צריך - היום, אחר הולך
היום  "בעצם כ"ח): פסוק כ"ג פרק (ויקרא שכתוב מפני

א').48)הזה". עמוד ט' פרק השנה ראש (מסכת
אלא 49) הקודש על מחול להוסיף חיוב אין רבינו לדעת

מלאכה, בשביתת גם להוסיף שיש אומרים ויש הצום. לענין
טובים, ימים ושאר בשבתות גם אלא הכפורים ביום רק ולא
על  מחול מוסיפין שבות משום בו שיש מקום ש"כל

משנה. מגיד ועיין שיעור 50)הקודש" זו לתוספת אין
בין  (כי להוסיף צריך השמשות בין קודם אבל קצוב,
ספק  מכח ממילא אסור לילה ספק יום ספק שהוא השמשות
"פלג  של הגבול בתוך הרבה או מעט אם – הכפורים) יום

תר"ח). (או"ח ומעלה הכוכבים 51)המנחה" צאת אחרי
לילה. ודאי עמוד 52)שהוא ט' דף ר"ה בגמרא הוא כן

מענין  התוספת דין לומד עקיבא ר' ואילו ישמעאל. לרבי א'
לומד  הוא זה ומפסוק יום שביעית בערב לאכול שמצוה

וכי  – לחודש בתשעה נפשותיכם את "ועניתם הכפורים,
כל  לך: לומר אלא מתענין? בעשירי והלא מתענין בתשעה
התענה  כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל
עצמכם  הכינו "כלומר הרא"ש: וביאר ועשירי", תשיעי
כדי  ושתיה באכילה להתחזק המחרת לעינוי לחודש בתשעה
ברוך  המקום של חיבתו להראות מחר, להתענות שתוכלו
יום  להתענות עליו וגזר שעשועים ילד לו שיש כאדם הוא,
שיוכל  כדי התענית יום ערב ולהשקותו להאכילו וצוה אחד,
הלכה  ג' פרק נדרים בהלכות זה לדין רמז [ורבינו לסבול".
ועיין  תוספת. לענין נדרש זה פסוק שהרי עיון וצריך ט'.

כאילו]. ד"ה ב' עמוד ט' דף ר"ה תוספות

.æÌÈL53‰ÎLÁL „Ú ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡L54ÔÈ‡ Ô‰Â , »ƒ∆¿¿«∆»¿»¿≈≈»
ÔÈ‡ - L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ ÛÈÒB‰Ï ‰ÂˆnL ˙BÚ„BÈ¿∆ƒ¿»¿ƒ≈…««…∆≈
È‡ È¯‰L .ÔB„Êa ˙BNÚÏ e‡B·È ‡lL ;Ô„Èa ÔÈÁÓÓ¿«ƒ¿»»∆…»«¬¿»∆¬≈ƒ
¯È‰Ê‰Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙È·a ¯ËBL ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆≈¿≈»∆»¿∆»¿«¿ƒ

L ,Ô‰Ï Áp‰Â ,ÂÈLÔÈ„ÈÊÓ e‰È Ï‡Â ,ÔÈ‚‚BL e‰i55. »»¿««»∆∆¿¿ƒ¿«¿¿ƒƒ
‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ56. ¿≈»«∆»∆

א'.53) עמוד ל' דף ביצה שקדש 54)מסכת לפני כלומר:
להוכיחו 55)היום. מחוייב מזיד, הוא החוטא אם אבל

פרק  (ויקרא בתורה כתוב שכן לו, ישמע שלא יודע אם אף
אברהם  (מגן עמיתך" את תוכיח "הוכח י"ז): פסוק י"ט
עליו, חולקים רוקח ומעשה ורדים בגנת אבל סמ"ג), בשם
חיוב  אין לעולם – לו ישמע לא שהחוטא שברור במקום כי

בו 56)תוכחה. ונהגו בתורה, מפורש שאינו דבר בכל
שיהו  מוטב כי כן, הדין אדם, בני לכל מסור והדבר היתר,

משנה). (מגיד מזידין יהו ואל שוגגין

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הראויים 1) והדברים והשתייה, האכילה שיעורי בו נתבארו

וכן  זה. איסור נדחה מי אצל ביאור בו ונזכר ראויים. ושאינן
מתענה. שאינו ומי מדבריהם המתענה הוא מי בו נאמר

.àÏÎB‡‰2ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÏÎ‡Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa3ÏÎ‡Ï »≈¿«ƒƒ«¬»ƒ»¿ƒ∆¡…
˙·˙BÎk Ì„‡Ï4‰qb‰5‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ‡È‰L ,6 ¿»»¿∆∆««»∆ƒ»ƒ¿≈»

ËÚÓk7ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«¬≈∆«»¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ
‰Ê ¯eÚLÏ8˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈«∆«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓk Ì„‡9ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,‰˙BL ÏL »»ƒ¿…À¿»∆∆»∆»¿∆»¿ƒ
ÂÈÓ‚Ï10·iÁ -11Ì˜lÒiL È„k ?ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰nÎÂ . À¿»«»¿«»¿…À¿»¿≈∆¿«¿≈

„Á‡ „ˆÏ12Ì„‡a ‰Ê ¯eÚLÂ .ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰‡¯ÈÂ ¿«∆»¿≈»∆¿…À¿»¿ƒ∆¿»»
ÈBÈa13˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt -14ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ

¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰Â .‰Ê ¯eÚLÏ¿ƒ∆¿»¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
„Á‡15. ∆»

ב.2) עג, יומא כזֿכט)3)משנה, כג, (ויקרא שנאמר:
תעונה" לא אשר הנפש כל כי - נפשותיכם את "ועניתם
יומא  (ראה העינוי את ומבטלים הנפש את המשיבים דברים
שאינם  ה) הלכה (להלן ראויים שאינם לאוכלין פרט פא:)

הנפש. את להתייבש.4)משיבים בהחלו התמר פרי
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ב:6)הגדולה.5) עט, ביומא הגמרא מסקנת היא כן
(כלים  בינונית" אלא קטנה ולא גדולה לא שאמרו, "וכביצה

ו). "במעט".7)יז, הגירסא ספרים, משנה,8)בקצת
שם. הפה.9)יומא שוה 10)כמלוא השיעור אין שכאן

כל  של לוגמיו מלוא לפי אלא באכילה, כמו אדם, לכל
שפיו  ולמי גדול, שיעורו - גדול שפיו למי ושותה, שותה

קטן. שיעורו - זה 11)קטן בשיעור כי חכמים שקיבלו
העינוי. ממנו וסר אדם, של דעתו שאין 12)מתיישבת

מלאים  פיו צידי שני שיהיו ממש, לוגמיו מלוא הכוונה
למלוא  נחשב זה ובולט, מלא אחד צד אם אלא משקה,

פ.). (יומא השיעור 13)לוגמיו (=במדה) גדול באדם אבל
מרביעית" יותר מחזיק אבטיח בן של "לוגמו שהרי יותר,

ה"ב). פ"ח יומא יום 14)('ירושלמי' שדין נמצא
דברים  משאר שונה עינוי, מצות בו שיש הכיפורים

בכזי  הם אכילה שיעורי רוב כי באכילה, ורוב שאסורים ת,
שיעור  כיפור, ביום ואילו ברביעית. הם שתיה שיעורי
- השתיה ושיעור הגסה, בככותבת - העינוי לבטל אכילה

לגומיו. ושתה 15)במלוא מככותבת, פחות אכל שאם
שאין  חכמים קיבלו כי מצטרפים, אינם לוגמיו ממלוא פחות

עינוי. מצוות בטל ולא בזה, מתיישבת אדם של דעתו

.áÌÈ¯·c ÏÎ‡L B‡ ÌÈ¯zn‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ „Á‡∆»»≈√»ƒ«À»ƒ∆»«¿»ƒ
ÔÈ¯eÒ‡‰16Ïebt ÔB‚k ,17¯˙BÂ18Ï·ËÂ19˙BÏ·e »¬ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ - Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ˙BÙ¯Ëe¿≈¿≈∆»ƒ¿»«√»ƒ»¿ƒ
ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈∆«»»≈ƒ≈¿

ÌÈ¯etk‰20. «ƒƒ

ב.16) עד, ידי 17)יומא על ונפסלו שנתפלגו קדשים
שקבעה  הזמן לאחר לאכלם ההקרבה בשעת הכהן מחשבת

יח). ז, (ויקרא שלהם 18)התורה בשר שנותר קדשים
ימים  שני או ולילה יום התורה, להם שקבעה זמנם אחר

ל). כב, (ויקרא אחד הופרשה 19)ולילה שלא תבואה
ומעשרות. תרומות כרת 20)ממנה חייב שממילא ואף

יתכן  - ודם) חלב נותר, (פיגול, ההוא האיסור אוכל משום
את  והשלים כזית, משיעור פחות אלו מאיסורים שאכל
האיסורים  משום חייב שאינו באופן היתר, בדבר האכילה

(מהרש"ל). הכיפורים יום איסור מחמת אלא ההם

.â·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡»«»»»ƒƒ∆≈«»
˙¯k21‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;22ÈˆÁa »≈««ƒ∆»ƒ«»«¬ƒ

B‡ ÏÎB‡‰Â .¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,¯eÚLƒ≈«»ƒ»≈∆»«¿ƒ¿»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯eÚL ÈˆÁ ‰˙BM‰23. «∆¬ƒƒ«ƒ«««¿

א.21) עד, "כל 22)יומא כג): ז, (ויקרא שנאמר משום
כל  משמעו זה "כל" תאכלו", לא ועז וכשב שור חלב
עח, (תהילים שנאמר כעין מכשיעור, פחות ואפילו שהוא,
והסבירו  שהוא, כל שפירושו חמתו" כל יעיר "ולא לח):
ראוי  שהוא משום "חציֿהשיעור" איסור את עד.) (ביומא
פרס  אכילת כדי בתוך יאכל שאם איסור, לשיעור להצטרף
שניהם  יצטרפו - שיעור חצי עוד ד) הלכה להלן (ראה
סב), סי' יו"ד מגדים' 'פרי (ראה כרת ויתחייב שלם לשיעור
התורה  מן לאסור שבתורה איסורים לכל נלמד חלב ומדין

ה"ז. ומצה חמץ מהל' בפ"א וראה שיעור'. עונש 23)'חצי
מרדו. על חכמים עליו שהטילו

.ãÏÎ‡24ËÚÓ25ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ26˙lÁzÓ LÈ Ì‡ : »«¿«¿»«¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
˙ÏÈÎ‡ È„k ‰B¯Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈¬ƒ«

ÌÈˆÈa LÏL27¯eÚMÎÏ ˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -28Ì‡Â ; »≈ƒ¬≈≈ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ
¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰˙L .¯eÚMÎÏ ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï»≈ƒ¿»¿¿«ƒ»»¿«¿»«
ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰i˙L ˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :‰˙LÂ¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«

˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ‰B¯Á‡ ‰i˙L29ÔÈÙ¯ËˆÓ - ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ
¯eÚLÏ.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ

א.24) פ, מכשיעור.25)יומא יש 26)פחות הכל ובין
"אכילת 27)כשיעור. והפוסקים התלמוד בלשון ונקרא

חצי  הוא זה ושיעור דבר, איזה של חציו פירושו פרס פרס",
כי  אומרים ויש מ"ב). פ"ח (עירובין ביצים שש של ככר
הוא  הזמן ושיעור (מגידֿמשנה). ביצים ארבע שיעורו
ויש  טז). סי' ו חלק סופר' 'חתם (שו"ת רגעים תשעה
ארבעה  או שלשה רגעים, ששה רגעים, שמונה אומרים
פרס). אכילת ערך תלמודית (אנציקולופדיא רגעים

שיעור.28) חצי כאוכל תרומות 29)ודינו בהלכות גם
שאמרו: ממה שם הראב"ד והשיגו כן, רבינו כתב ה"ג) (פ"י
הגוף) את (לטמא הגויה את לפסול מצטרפין המשקין  "כל
נאמר  שזה סובר, ורבינו יג.). (כריתות פרס" אכילת בכדי
צריך  הצירוף שיעור אז ברביעית, ששיעורה בשתיה רק
פרס. אכילת בכדי שהוא מרביעית, גדול בשיעור להיות
מרביעית, בפחות הוא שתיה ששיעור הכיפורים, ביום אבל
דעת  נראה וכן מנוח'). ('רבינו רביעית שתיית בכדי מצטרף

רבינו. על כאן השיג שלא הראב"ד

.äÌ„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡30ÔB‚k , »«√»ƒ∆≈¿ƒ¿«¬«»»¿
ÌÈÙ¯N B‡ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·NÚ31‰˙ML B‡ ,ÔÈLe‡a‰ ¬»ƒ«»ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆»»

¯Èˆ ÔB‚k ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ32ÒÈ¯eÓ B‡33 «¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÈÁ ıÓÁÂ34‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ Ô‰Ó ‰˙LÂ ÏÎ‡ elÙ‡ , ¿…∆«¬ƒ»«¿»»≈∆«¿≈¬≈∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt35. »ƒ«»≈¬»«ƒ«««¿

א.30) פא, יומא האילנות.31)משנה, מן הנוטפים מיצים
מלוחים.32) מדגים היוצאים היוצא 33)מים שומן

מלוחים. משיב 34)מדגים שחומץ ב פא, ביומא רבי דעת
כרבי, הלכה אין מבירי: מנשה בר גידל רב "דרש הנפש. את
בחומץ) מים (עירבו מזגו (כולם) עלמא כולי (יצאו) נפקו
דאמרי  אימר אמר: (והקפיד), ואיקפד גידל רב שמע ושתו,
פורתא  אנא דאמרי אימר אמרי? מי לכתחילה - דיעבד אנא
- חי אנא דאמרי אימר אמרי? מי (הרבה) טובא - (מעט)

אמרי?". מי הביא 35)מזוג תרי"ב סי' באו"ח ה'טור'
ראויים  שאינם אוכלין אכל שאם העזרי': 'אבי בשם
וכדומה  בעפר שם והמדובר ליכא, איסורא אפילו לאכילה,

כלל. אוכל שם עליהם שאין

.å·iÁ - ÌÈÓa ‚eÊÓ ıÓÁ ‰˙L36ÒÒBk‰ .37ÔÈÏtÏt »»…∆»¿«ƒ«»«≈ƒ¿¿ƒ
ÏÈ·bÊ Ï·‡ ;¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·È ÏÈ·bÊÂ38 ¿«¿¿ƒ»≈¿«≈»∆»¬»«¿¿ƒ

·iÁ - ·Ë¯39È·ÏeÏ ;¯eËt - ÌÈÙ‚ ÈÏÚ ÏÎ‡ . »…«»»«¬≈¿»ƒ»¿≈
ÌÈÙ‚40Ïk ?ÌÈÙ‚ È·ÏeÏ Ô‰ eÏÈ‡Â .·iÁ - ¿»ƒ«»¿≈≈¿≈¿»ƒ…

e·Ï·lL41Ï‡¯NÈ ı¯‡a42ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈≈…«»»¿«
ÌÈ¯etk‰43ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;44.¯eËÙe «ƒƒ»≈«∆¬≈≈¿≈ƒ»

.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈
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שם.36) כדרכו,37)יומא, שלא אוכל שאדם דבר "כל
לו:). ברכות (רש"י כסיסה" ֿ 39)קנמון.38)נקרא מגיד

וכן  פלפלין. על גם ומוסב חייב", רטובין "אבל גורס: משנה
ה"ז  ברכות מהל' בפ"ח רבינו כתב וכן שם. בגמרא הוא
פרי  "בורא עליהם ומברך אוכל, הם רטובין שפלפלין

משנה'. 'מגיד ועיין גפנים.40)האדמה". של רכים ענפים
בשאר 42)שהניצו.41) גם הדין כן כי דוקא, לאו

כך. להיות רגילים ישראל שבארץ אלא הארצות,
לאכילה.43) וראויים הם, ורכים לחים שכבר 44)עדיין

קשים. נעשו

.æÏÎ‡45¯Èˆ ;¯NaÏ ÁÏn‰ Û¯ËˆÓ - ÁÏÓa ÈÏˆ46 »«»ƒ¿∆«ƒ¿»≈«∆««»»ƒ
Û¯ËˆÓ - ˜¯È Èab ÏÚL47ÏÎ‡‰ È¯ÈLÎnL ÈtÓ ; ∆««≈»»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈»…∆

Ú·N ‰È‰ .ÌÈ·eLÁ Ô‰ ÏÎ‡k - ÏÎ‡‰ ÌÚ ÌÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒƒ»…∆¿…∆≈¬ƒ»»»≈«
ÏÎ‡L ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Ó48¯˙È ÏÎ‡Â ,BBÊÓa ıwL „Ú ≈¬ƒ»«»∆»««∆»ƒ¿¿»«»≈
¯eËt - BÚ·N ÏÚ49ÌÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L ÈÓk , «»¿»¿ƒ∆»«√»ƒ∆≈»

¯˙i‰ ÏÎ‡n‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L ;‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»∆««ƒ∆∆««¬»«»≈
‰Êk Ú·NL ÈÓ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡ ,·Ú¯Ï Èe‡¯50. »¿»≈≈»¿»ƒ∆»≈«»∆

ב.45) פ, שהיא 47)מיץ.46)יומא הגסה" ל"ככותבת
שם). (יומא אכילה כיפור,48)שיעור יום ליל בתחילת

שעוד  - וראה מדובר (מגידֿמשנה). ביום מאכילתו ֵַָׂשבע
אכילה 49)להלן. האוכל לקיש, ריש "אמר ב: פ, ביומא

תעונה' לא 'אשר טעמא? מאי פטור, - הכיפורים ביום גסה
ׂשבע  "היה אחרת: גירסא כאן ויש למזיק". פרט כתיב, -ֵַָ
אכל  ואחרֿכך ראויין שאינן אוכלין שאכל גסה מאכילה
למסכת  ב'שיטה' הוא וכן (המאירי). פטור" - ראויין אוכלין
כי  זו, לגירסא הכרח ויש בהקדמה), רוקח' ('מעשה יומא
גסה, אכילה על פטור שהוא יתכן איך שלפנינו, גירסא לפי
משנה' 'מגיד ולדעת אכילתו? בתחילת נתחייב שכבר כיון
על  מיד הכיפורים יום ליל בתחילת שאכל כגון פירושו, –

הכיפורים. יום בערב שאכל מאכלים 50)אכילה אכל ואם
"רווחא  כי חייב, - אכילתו על מתובלים או מבושמים
בבטן  גם מצוי (רווחֿמקום ז:) (מגילה שכיח" לבסומא

('כלבו'). וטוב) מבוסם לדבר מלאה

.ç‰ÏBÁ51‰kÒ Ba LiL52ÌBÈa ÏÎ‡Ï Ï‡ML , ∆∆≈«»»∆»«∆¡…¿
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡È˜a‰ ÌÈ‡ÙB¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ««ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ BÈ‡53BÓˆÚ Èt ÏÚ54„Ú , ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ«¿«
Èic :¯Ó‡iL55ÈÈ‡ :‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡ .‡ÙB¯‰Â ,CÈ¯ˆ ∆…««ƒ»««∆≈ƒ»ƒ¿»≈

ÂÈt ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ :¯ÓB‡56,‡e‰Â . ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ»
È˜a ‡ÙB¯ ‰È‰iL57„Á‡Â ,CÈ¯ˆ :¯ÓB‡ „Á‡ ‡ÙB¯ . ∆ƒ¿∆≈»ƒ≈∆»≈»ƒ¿∆»

ÔÈ‡ÙB¯‰ ˙ˆ˜Ó .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ BÈ‡ :¯ÓB‡≈≈»ƒ«¬ƒƒƒ¿»»¿ƒ
- CÈ¯ˆ BÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô˙ˆ˜Óe ,CÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»ƒƒ¿»»¿ƒ≈»ƒ
‡lL „·Ï·e .ÔÈ‡È˜a‰ ¯Á‡ B‡ ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰¿ƒ««»…«««¿ƒƒƒ¿«∆…
È‡ CÈ¯ˆ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;È‡ CÈ¯ˆ :‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡È…««∆»ƒ¬ƒ¬»ƒ»«»ƒ¬ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó -58,CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡ ‡Ï . «¬ƒƒ…»««∆∆»ƒ
e¯Ó‡L el‡Â ,ÔÈ‡È˜a ÌlÎ eÈ‰Â ,ÌÈ‡ÙB¯‰ e˜ÏÁÂ¿∆¿¿»¿ƒ¿»À»¿ƒƒ¿≈∆»¿
.B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ e¯Ó‡L ÔÈnk CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«ƒ¿»∆»¿»ƒ«¬ƒƒ

א.51) פב, יומא לאכול,52)משנה, לו יתנו לא שאם
תריח). סי' או"ח (שו"ע ויסתכן החולי עליו שיכבד אפשר

ואת 53) חוקותי את "ושמרתם ה): יח, (ויקרא שכתוב מפני
בהם, "וחי - בהם" וחי האדם אותם יעשה אשר משפטי

פה:). (יומא בהם" שימות "אמר 54)ולא א: פג, ביומא
- צריך אינו אומר ורופא צריך, אומר חולה ינאי, רבי
יד, (משלי נפשו מרת יודע לב טעמא? מאי לחולה, שומעין

ומשקין 55)י)". מאכילין סי"ג) פ"ח (יומא הרא"ש לדעת
לאכילה  אכילה בין וישהה מכשיעור, פחות מעט מעט אותו
פרס  אכילת כדי בתוך יצטרפו שלא כדי לשתיה, שתיה ובין
אבל  ס"ז. תריח סי' או"ח בשו"ע הוא וכן ד), בהלכה (ראה
לא  זה שדין העלה קסז) שאילתא שאלה' ('העמק הנצי"ב
חולה  גבי אבל יג.), כריתות (ראה מעוברת לענין אלא נאמר

הגבלות. שום בלי כדרכו אותו החולה 56)מאכילין שמא
מרגיש  ואינו שם).נבעת (יומא חולשא רוב מחמת בחליו

('פרי  לו שומעין אין מומחה, רופא בעצמו החולה ואפילו
אומן".57)מגדים'). "רופא תימני: בכתבֿיד

צריך 58) דאמר היכא כל אשי, רב בר מר אמר שם: ביומא,
(אין  להו צייתנו לא צריך, לא אמרי מאה אפילו אני,

להם). שומעין

.è‰¯aÚ59‰ÁÈ¯‰L60ÌBiL dÊ‡a dÏ ÔÈLÁBÏ - À»»∆≈ƒ»¬ƒ»¿»¿»∆
‡e‰ ÌÈ¯etk‰61- ‰Ê ÔB¯kÊa dzÚ„ ‰¯¯˜˙ Ì‡ ; «ƒƒƒƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»∆

·MÈ˙zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ»¿ƒ»«¬ƒƒ»«∆ƒ¿«≈
ÔÎÂ .dLÙ62ÒBÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ63B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - «¿»¿≈ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ

ÔÈÏÈÎ‡Ó ÌÈˆ˜Le ˙BÏ· elÙ‡Â .ÂÈÈÚ e¯B‡iL „Ú«∆≈≈»«¬ƒ¿≈¿»ƒ«¬ƒƒ
„iÓ B˙B‡64ÌÈ¯·c e‡ˆÓiL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈«¿ƒ«∆ƒ¿¿¿»ƒ

.ÔÈ¯zn‰«À»ƒ

א.59) פב, יומא לא 60)משנה, שאם וידוע מאכל. ריח
מסוכנים. וולדה היא מתאווה, שהיא מה לה נותנים

עוברה 61) "ההיא פב:): (יומא בזה ספרו ז"ל חכמינו
לקמיה  (באו) אתו הכיפורים), ביום מאכל (שהריחה דארחה

זילו  להו, אמר דכיפורא דרבי, דיומא (באזנה) לה ולחושו
העובר  שפסק הלחישה, (קבלה ואילחשה לה לחושו הוא,
א, (ירמיה ידעתיך בבטן אצרך בטרם עליה: קרי מתאוותו),
עוברה  ההיא יוחנן. רבי זה) מעובר (נולד מינה נפק ד).
ולא  לה, לחושו להו, אמר חנינא, דרבי לקמיה אתו דארחה,
ד), נח, (תהילים מרחם רשעים זורו עליה: קרי אילחישא,
להפקיע  כדי פירות (שאוצר אוצרֿפירי שבתאי מינה נפק

אין ותניא דבר שערים, וכל ישראל בארץ פירות אוצרין
השערים)". את שמפקיעין לפי נפש, חיי שהוא

א.62) פג, יומא שעיניו 63)משנה, וסימנו הרעבון, חולי
לראות. יכול ואינו (איסור 64)כהות הקל אותו "ומאכילין

מאכילין  לאו ואם דיו, - עיניו האירו אם תחילה, הקל הקל)
הט"ז). פי"ד אסורות מאכלות בהל' (רבינו החמור" אותו

.éÔË˜65ÚLz Ôa66ÌÈL67ÌÈL ¯NÚ Ô·e68, »»∆≈«»ƒ∆∆∆»ƒ
ÔÈÎpÁÓ69ÏÎ‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ ?„ˆÈk .˙BÚLÏ B˙B‡ ¿«¿ƒ¿»≈«»»»ƒ∆¡…

LÏLa B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ÌBia ˙BÚL ÈzLa70‰È‰ ; ƒ¿≈»««¬ƒƒ¿»»»
Ôa‰ Ák ÈÙÏ .Úa¯‡a B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - LÏLa ÏÈ‚»̄ƒ¿»«¬ƒƒ¿«¿«¿ƒ…««≈
,‰L ‰¯NÚ ˙Á‡ Ôa .˙BÚLa B˙B‡ ˙BpÚÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿«¿»∆««∆¿≈»»

‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa71È¯·cÓ ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó , ≈»»≈¿≈»ƒ¿«∆«¿ƒƒƒ¿≈
.˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿«ƒ¿

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



xeyrקיח zziay zekld - mipnf xtq - zah e"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.65) פב, יומא בריא.66)משנה, הוא אם
(פוסקים).67) הכיפורים יום לפני נשלמו שהשנים שלמות,
חלש.68) קצת הוא ו):69)אם כב, (משלי שנאמר משום

דרכו". פי על לנער אותן 70)"חנוך מחנכים כן וכמו
('טור'). וסיכה רחיצה שגם 71)לענין הראב"ד, ודעת

לפי  והנקבה זמנו לפי הזכר הבריאות, לפי הכל - ההשלמה
זמנה.

.àé˙a72LÏL Ô·e „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL «¿≈∆¿≈»»¿∆»∆¿
˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰L ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ73È¯‰ - ∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¬≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓÈÏLÓe ,˙Bˆn‰ ÏÎÏ ÌÈÏB„‚k Ô‰74; ≈ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒƒƒ«»
,Ô‰ ÌÈpË˜ ÔÈ„Ú - ˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…≈ƒ¿≈¿»¬«ƒ¿«ƒ≈

ÔË˜ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈÓÈÏLÓ ÌÈ‡Â75‡e‰L ¿≈»«¿ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ»»∆
B˙B‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡ ,ÚLz ÔaÓ ˙BÁt76,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ∆≈«≈¿«ƒ¿«ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k77. ¿≈∆…»ƒ≈«»»

ב.72) מה, נדה בדברי 73)משנה, אלו הלכות פרטי ראה
ואילך. י הלכה פ"ב אישות בהל' למשה 74)רבינו הלכה

ה:). (סוכה מסיני" למשה הלכה . . . "שיעורין כי מסיני.
שיהא  התורה בכל מצאנו לא כי הכתוב, מן לזה רמז ויש
מצינו  שנה י"ג בבן אבל שנה, י"ג מבן בפחות איש קרוי
. "ויקחו כה): לד, (בראשית כדכתיב איש, הכתוב שקראו
י"ג  בני היו שעה ובאותה חרבו", איש . . ולוי שמעון . .
כתוב  התורה מצוות וברוב שם), ברש"י כט: (נזיר שנה

ה). פרק ב'אבות' מוילנה (הגאון יומא 75)"איש" משנה,
א. שעות.76)סב, לחינוך  רוצה 77)אפילו אפילו

('כלבו'). בידו מוחים - עצמו על להחמיר

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובאי 1) לו, הדומין ושאר הרחיצה ענייני פרטי בו נתבארו

הסדר  על לאחת אחת עניינן בו ונזכר והותרו. נאסרו צד זה
ראשון. בפרק שנזכרו

.à¯eÒ‡2ıÁ¯Ï3ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ¿…¿«ƒƒ≈¿«ƒ≈
ÔBˆa4Úaˆ‡ elÙ‡ .„Á‡ ¯·‡ ÔÈa BÙeb Ïk ÔÈa , ¿≈≈»≈≈»∆»¬ƒ∆¿«

ÌÈna dËÈLB‰Ï ¯eÒ‡ ‰pË˜5CÏn‰Â .6‰lk‰Â ¿«»»¿ƒ»¿«ƒ¿«∆∆¿««»
ÔÈˆÁB¯7Ô‰Èt ˙‡8ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k - ‰lk ; ¬ƒ∆¿≈∆«»¿≈∆…ƒ¿«∆«
dÏÚa9CÏÓ :¯Ó‡pL ,BÈÙÈa ‰‡¯iL È„k - CÏn‰Â , «¿»¿«∆∆¿≈∆≈»∆¿»¿∆∆¡«∆∆

„Ú ?‰lk ˙‡¯˜ ‰nk „ÚÂ .EÈÈÚ ‰ÈÊÁz BÈÙÈa¿»¿∆¡∆»≈∆¿««»ƒ¿≈«»«
ÌBÈ ÌÈLÏL10. ¿ƒ

ב.2) עז, ודף ב. עג, יש 3)יומא הכיפורים ביום שהרי
ב, (מלכיםֿא שכתוב ממה עז.) (ביומא ולמדו עינוי, מצוות
כי  שדיך על לך ענתות המלך, אמר הכהן "ולאביתר כו):
וכי  . . . נשאת כי אמיתך לא הזה וביום אתה, מות איש
(שמואלֿב  כתוב דוד וגבי אבי". התענה אשר בכל התענית
העם  אמרו כי . . . לדוד הגישו . . . וחמאה "ודבש כט): יז,
שכן  מרחיצה, עיף הכוונה ועיף במדבר", ומצא ועיף רעב
הרי  עיפה", נפש על קרים "מים כה): כה, (משלי כתוב

עינוי. נקרא רחיצה המובא 4)שהעדר בפסוק [שהרי
"מים כתוב: עיפה"].˜¯ÌÈלמעלה, נפש פסחים 5)על

ב. ב.6)נד, עג, יומא הסנדל 7)משנה, נעילת אבל
אפשר  הסנדל בנעילת כי וכלה, למלך אף התירו לא וסיכה

משום  אלא אינה וסיכה חשוב, ומשי בגד של ללבוש להם
חביב). בן (מהר"ם יופי משום ולא העדר 8)תענוג כי

הפנים. על יותר ניכר כאן 9)הרחיצה יש התימנים, בכת"י
איסור  התירו איך - מובן ובזה מגרשה", "ונמצא הוספה:
של  חשש שיש כיון - לכלה? הכיפורים ביום רחיצה
שנכתב  "שמי סו:): (נדרים שמבואר וכמו גירושין,
בין  שלום לעשות כדי המאררים מים על ימחה בקדושה,

לאשתו". חופתה.10)איש אחרי

.áÈÓ11ÌB˜Ó ıÁB¯ - ËÈË B‡ ‰‡Bˆa CÏÎÏÓ ‰È‰L ƒ∆»»¿À¿»¿»ƒ≈¿
d„È ‰M‡ ‰ÁÈ„Óe .LLBÁ BÈ‡Â ,Bk¯„k ˙Ùph‰«ƒ…∆¿«¿¿≈≈¿ƒ»ƒ»»»
ıÁB¯ ‰ÏBÁ‰Â .˜BÈzÏ ˙t ˙˙BÂ ,ÌÈÓa ˙Á‡««¿«ƒ¿∆∆««ƒ¿«∆≈

È·iÁ ÏÎÂ .ÔkÒÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Bk¯„k12˙BÏÈ·Ë ¿«¿««ƒ∆≈¿À»¿»«»≈¿ƒ
Ôk¯„k ÔÈÏ·BË13ÌBÈa ÔÈa ·‡a ‰ÚL˙a ÔÈa , ¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿»¿»≈¿

.ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ב.11) עז, ב.12)יומא יח, שדעת 13)ביצה אףֿעלֿפי
בזמנה  שטבילה ה"ו) התורה יסודי מהל' פ"ו (למעלה רבינו
ה'תוספות' כתבו וכן לטבול. מותר זאת בכל - מצוה אינה
עוד: שם וכתבו שם). (לחםֿמשנה כל ד"ה שם בביצה
לטבול  צריכין היו בטהרות, עושים שהיו בזמניהם ש"דוקא
להם  אסור בזמנינו אבל הטהרות, את יטמאו שלא כדי מיד

הכיפורים". יום מוצאי עד לטבול

.âÈÓ14‰f‰ ÔÓfa È¯˜ ‰‡¯L15,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ƒ∆»»∆ƒ«¿««∆¿«ƒƒ
‡e‰ L·È Ì‡Â ;Bi„Â ‰tÓa Áp˜Ó - ‡e‰ ÁÏ Ì‡ƒ«¿«≈«¿«»¿«¿ƒ»≈
„·Ïa ÔÈÎÏÎÏÓ‰ ˙BÓB˜Ó ıÁB¯ - CÏÎÏ˙pL B‡∆ƒ¿«¿≈≈¿«¿À¿»ƒƒ¿«
;ÏaËÏ B‡ BÙeb Ïk ıÁ¯Ï BÏ ¯eÒ‡Â .Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ¿…»ƒ¿…
,˙Ó ˙‡ÓË ÈtÓ ,¯B‰Ë ‰f‰ ÔÓfa Ï·Bh‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«¿««∆»ƒ¿≈À¿«≈
‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ‰lÙ˙Ï È¯wÓ ‰ˆÈÁ¯‰ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¿««∆∆»

‚‰Ó16Ïh·Ï ‚‰Ó ÔÈ‡Â ,17‡l‡ ,¯eÒ‡‰ ¯·c ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿«≈»»»»∆»
ÌBÈa È¯˜ ‰‡B¯‰L e¯Ó‡ ‡ÏÂ .¯zn‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï∆¡…∆«À»¿…»¿∆»∆∆ƒ¿
ÈÏÚ·Ï ‰ÏÈ·Ë ewzLk ‡l‡ ,Ï·BË ÌÈ¯etk‰«ƒƒ≈∆»¿∆ƒ¿¿ƒ»¿«¬≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈÈ¯˜18‰ÏËaL19.BÊ ‰wz ¿»ƒ¿»≈«¿∆»¿»«»»

א.14) פח, ובית 15)יומא עזרא תקנת שנתבטלה אחרי
יקרא  לא בתורה, יקרא לא קרי שבעל תיקנו שהם דינו,
באה  זו טומאה כי שיטבול, עד יתפלל, ולא שמע קריאת
יורד  קרי בעל כי הדין היה ובזמניהם ראש, קלות מפני
הקדוש. ביום ותפילה מתורה יתבטל שלא כדי וטובל,

ה"ו.16) פ"ד תפילה הל' המנהג 17)ראה בידי כח אין
טו:): השנה (ראש כמבואר הדין, מצד שאסור דבר להתיר

ליה?". שבקינן נהגו כי איסורא, ק"ש 18)"במקום בהל'
פ"ד. תפילה ובהל' "אין 19)פ"ד, כי שבטלוה, לא

גדול  אלאֿאםֿכן חבירו, דין בית דברי לבטל יכול ביתֿדין
לא  שמתחילה אלא א), פרק (עדיות ובמנין" בחכמה ממנו
כח  היה שלא נתקבלה, ולא ישראל, בכל זו תקנה פשטה
נהגו  "וכבר מקרה, כל אחרי לטבול בה, לעמוד ישראל ברוב
שאין  לפי שמע, קריאת ולקרות בתורה לקרות ישראל כל
לעולם, בטהרתם עומדים אלא טומאה, מקבלים תורה דברי
ה'", נאום כאש, דברי כה "הלא כט): כג, (ירמיה שנאמר
מקבלים  אינם תורה דברי אף טומאה, מקבלת אינה אש מה

ה"ח). פ"ד ק"ש בהל' (רבינו טומאה"
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.ãËÈË20ÂÈÏÚ B„È Ì„‡ ÁÈpiL È„k ,¯˙BÈa ÁÏ ‡e‰L ƒ∆«¿≈¿≈∆«ƒ«»»»»»
B„ÈÏ d˙B‡ ˜Èa„‰ Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏ da ‰ÏÚ˙Â¿«¬∆»«¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÁeÏÁÏ da ˜a„z ˙¯Á‡‰21. »«∆∆ƒ¿«»«¿ƒ»≈≈»»
‡Ï22k Ì„‡ ‡lÓÈÌÈn‰L ;Ba ÔpËˆÈÂ ÌÈÓ N¯Á ÈÏ …¿«≈»»¿ƒ∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈∆««ƒ

ÌÈÏÁÊ23‡nL ,¯eÒ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk elÙ‡ .ÂÈÙcÓ ƒ¿»ƒƒ¿»»¬ƒ¿ƒ«»»∆»
˙B¯Ùa ÔpËˆ‰Ï ¯zÓe .B¯Na ÏÚ ÌÈÓ eÊ˙pÈ24. ƒ»¿«ƒ«¿»À»¿ƒ¿«≈¿≈

א.20) עח, וקרוב 21)יומא עונג, הוי הטיט "שלחלוח
(רש"י). שם.22)לרחיצה" התימנים:23)יומא, בכת"י

לחלוחית.24)"נוזלים". בהם שאין כיון

.äÁ˜BÏ25‰¯BLÂ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙ÁtËÓ Ì„‡ ≈«»»ƒ¿««≈∆∆«ƒƒ¿∆
ËÚÓ d·bÓe ,ÌÈÓa d˙B‡26,ÌÈ„‚a‰ ˙Áz dÁÈpÓe , »¿«ƒ¿«¿»¿««ƒ»«««¿»ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ,ÂÈt ÏÚ d¯È·ÚÓ ¯ÁÓÏe27Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»«¬ƒ»«»»¿≈≈¿««ƒ
.‰a¯‰ ¯˜ da LiL∆≈»…«¿≈

שם.25) להטפיח",26)יומא, מנת על "טופח תהא שלא
להרטיב  יוכל בה שהנוגע כזו רטיבות בה תהא שלא כלומר:

ד). בהלכה למעלה (כנזכר ביום 27)אחרים רחיצה מדין
שלא  ליזהר צריך אבל קצת. נגובה שהיא כיון הכיפורים,
דברי  (ראה המטפחת מן המים סחיטת של חשש בה יהיה

פכ"ב). שבת בהל' רבינו

.åCÏB‰‰28Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï29ÈÓ B‡ ÂÈ·‡ Èt B‡ «≈¿«¿ƒ¿≈«¿≈»ƒƒ
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L30˙È·a ˙B¯˜Ï B‡ , ∆»ƒ∆¿»¿»ƒ¿¿≈

ÌÈna ¯·BÚ - L¯„n‰31LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú32. «ƒ¿»≈««ƒ««»¿≈≈
ÌÈna ¯ÊBÁÂ ,d˙BNÚÏ CÏ‰L ‰ÂˆÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ¿»∆»««¬»¿≈««ƒ

CÏB‰ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ BÏ ¯Èzz ‡Ï Ì‡L ;BÓB˜ÓÏ33, ƒ¿∆ƒ…«ƒ«¬…≈≈
ÏLÎ ‡ˆÓÂ34¯ÓLÏ CÏB‰‰ ÔÎÂ .‰Âˆn‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿…

LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú ÌÈna ¯·BÚ - ÂÈ˙B¯t35. ≈»≈««ƒ««»¿≈≈
„·Ï·e36ÈÏeL ˙ÁzÓ Ì‰È„È e‡ÈˆBÈ ‡lL ƒ¿«∆…ƒ¿≈∆ƒ««≈

Ì‰ÈÏÈÚÓ37ÏÁa ÔÈNBÚL C¯„k ,38. ¿ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿…

ב.28) עז, יצחק,29)יומא רבי "אמר ב: טו, השנה ראש
כג): ד, (מלכיםֿב שנאמר ברגל, רבו פני להקביל אדם חייב
מכלל  שבת", ולא חודש לא היום אליו הולכת את "מדוע
(הל' רבינו בדברי מובא וכן למיזל", איבעי ושבת דבחודש

ה"ז). פ"ה תורה פניו,30)תלמוד להקביל שמצוה
ואזלו  שקלו הוו חייא, ורבי "רבי ה:): (חגיגה כמבואר
(כאשר  מתא לההיא מטו כי בדרך), מהלכין (היו באורחא
הכא  מרבנן צורבא איכא אי אמרו: מקום), לאותו הגיעו
ונקבל  (נלך אפיה ונקביל ניזיל תלמידֿחכם) כאן יש (אם

אסור 31)פניו)". - בספינה לעבור או במים לשחות אבל
גדולות'). 'הלכות בעל בשם איסור 32)('טור' משום

להנאת  מתכוין ואינו מצוה, לדבר שהולך כיון רחיצה,
אחרת  דרך לו כשאין שהמדובר הפוסקים וכתבו רחיצה.

הנהר. דרך תחילתו".33)אלא משום סופו "התירו
"נ 34) הגירסא ספרים, הפסד 35)מנע".בקצת משום

התירו. - ישראל של ב.36)ממונם עז, בכת"י 37)יומא
"בגדיהם". הגירסא פני 38)התימנים, על כשט [ונראה

והואֿהדין  ה), הלכה שבת מהל' (פכ"ג בשבת שאסור המים
ליוםֿכיפור].

.æ¯eÒ‡39ÏÚÓ ÏÚÏ40.˙Á‡ BÏ‚¯a elÙ‡ ÏcÒÂ »ƒ¿…ƒ¿»¿«¿»¬ƒ¿«¿««
¯zÓe41ÌÚL ÏL ÏcÒa ˙‡ˆÏ42ÈÓb ÏLÂ43‡ˆBiÎÂ À»»≈¿«¿»∆««¿∆∆ƒ¿«≈

C¯BÎÂ .Ô‰a44È¯‰L ,Ba ‡ˆBÈÂ ÂÈÏ‚¯ ÏÚ „‚a Ì„‡ »∆¿≈»»∆∆««¿»¿≈∆¬≈
ÛÁÈ ‡e‰L LÈb¯Óe ÂÈÏ‚¯Ï ÚÈbÓ ı¯‡‰ ÈL˜45. ¿ƒ»»∆«ƒ«¿«¿»«¿ƒ∆»≈

‰i˙L·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈz‰«ƒ««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏcÒÂ ÏÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÚBÓ ,‰ÎÈÒÂ ‰ˆÈÁ¯e46. ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿»¿«¿»

ב.39) עג, שנחשב 40)יומא עז.) (יומא בגמרא למדו
מיחף  רגלך "מנעי כה): ב, (ירמיה שכתוב ממה לעינוי,

מצמאה". ב.41)וגרונך עח, עץ.42)יומא קליפת
עשב.43) סודרא 44)מין כריך הונא, רב בר "רבה

שם). (יומא, ונפיק" עינוי 45)אכרעיה מצוות בזה ומקיים
הכיפורים. לגידולו 46)ביום שנחוצים וסיכה "רחיצה

נעילת  אבל רבנן, בהם גזרו לא הילד, של והתפתחותו
רבנן" בה גזרו - בה תלוי הילד של גידולו שאין הסנדל

(מגידֿמשנה).

.ç¯zÓ47·¯˜Ú ˙ÓÁÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ Ì„‡ ÏÎÏ48 À»¿»»»ƒ¿…∆««¿»≈¬««¿»
da ‡ˆBiÎÂ49‰iÁ‰Â .epÎMz ‡lL È„k ,50˙¯zÓ ¿«≈»¿≈∆…ƒ»∆¿««»À∆∆

‰pˆ ÌeMÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ51ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk52. ƒ¿…∆««¿»ƒƒ»»¿ƒ
‰ÏBÁ‰Â53.‰kÒ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBik ¿«∆«≈»««ƒ∆≈»«»»

ב.47) עח, דברים 48)יומא או עקרבים שם מצויים אם
תריד). סי' או"ח (שו"ע המזיקים.49)הנושכים מן

ב.51)היולדת.50) עג, יומא אותו 52)משנה, שעד
שבת  מהל' בפ"ב כמבואר סכנה, בו שאין כחולה היא זמן

(מגידֿמשנה). ה"א):53)הי"ג פ"ח (יומא 'ירושלמי'
לוי  בן יהושע רבי לגבי (עלה) סליק נחמן, בר יצחק "רבי
(יצא  לגביה נפיק הכיפורים), יום (בליל רבא צומא בליל
אמר  דין? מה לו אמר עור), (נעלי סוליסא לבוש לקראתו)

משנה'). ('סדר אני)" ומצונן (חלש אנא איסטניס לו

.è¯eÒ‡54CeÒÏ55ÔÈa ,BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó56‰ÎÈÒ »»ƒ¿»¿»≈ƒ»
‚eÚz ÏL dÈ‡L ‰ÎÈÒ ÔÈa ‚eÚz ÏL57Ì‡Â .58‰È‰ ∆«¬≈ƒ»∆≈»∆«¬¿ƒ»»

BÏ LiL B‡ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏBÁ∆««ƒ∆≈«»»∆≈
ÔÈËËÁ59LLBÁ BÈ‡Â Bk¯„k CÒ - BL‡¯a60. ¬»ƒ¿…»¿«¿¿≈≈

ב.54) עז, המשניות),55)יומא בפירוש (רבינו "בשמן"
רחיצה  שנקרא מים לאפוקי דברים בשאר הדין והוא

רוקח'). "ביום 56)('מעשה ה"א: פ"ח יומא ב'ירושלמי'
של  שאינה סיכה בין תענוג של שהיא סיכה  בין כיפור
שהיא  סיכה ציבור, ובתענית באב בתשעה אסור. - תענוג
פסק  ולכן מותר". - תענוג של שאינה אסור, - תענוג של
(פ"ה  הזוהמא להעביר שהיא בסיכה מותר שבאבל רבינו

באב. תשעה כדין אבל שדין ה"ד), אבל כגון 57)מהל'
עצם  כי בסיכה, אסור הלכלוך את או הזוהמא את להעביר
כוונתו  אין אם מותר ברחיצה אבל תענוג, היא הסיכה

רוקח'). ('מעשה הלכלוך את להעביר רק דין 58)לתענוג
לגבי  זו, שלפני בהלכה המבואר ה'ירושלמי' מן נלמד זה
ושתייה  אכילה מלבד - העינויים שאר כל כי הסנדל, נעילת
חכמים. גזרו לא צער במקום להם: אחד דין -

רפואה 60)אבעבועות.59) עשיית משום איסור כאן ואין
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וכמו בשבת  בחול, כן לסוך הבריאים שדרך מפני ויוםֿטוב,
סי' ברורה' ('משנה הכ"ג שבת מהל' בפכ"א רבינו שכתב

תריד).

.éLÈ61ÌBÈ ÈÏÈÏa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó ≈¿∆»¬¿«¿ƒ∆«≈¿≈≈
‡ÏÂ ,BzL‡Ó ÌÈt ˙La BÏ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆»ƒ≈ƒ¿¿…
‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰hn‰ LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈«¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆»¬∆…

˜ÈÏ„‰Ï62,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡N˙Â BzL‡ ‰‡¯È ‡nL , ¿«¿ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»≈¿≈»
LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ63˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿»ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»«ƒƒƒ¿

ÌB˜Ó ÏÎa ˜ÈÏ„‰Ï Ïk‰ ÔÈ·iÁ - ˙aLa64˙˜Ï„‰L ; ¿«»«»ƒ«…¿«¿ƒ¿»»∆«¿»«
‰·BÁ - ˙aLa ¯65. ≈¿«»»

הנר 61) את להדליק שנהגו "מקום ב: נג, פסחים משנה,
להדליק, שלא שנהגו מקום מדליקין. הכיפורים, יום בלילי

מדליקין". כא):62)אין ס, (ישעיה אומר הוא שניהם ועל
שאמרו  בין וגו', ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם "ועמך
אלא  נתכוונו לא שניהם להדליק, שלא שאמרו ובין להדליק
המנהג  ובמקומותינו בגמרא). שם, (פסחים אחד" לדבר
(שו"ע). ההדלקה על ולברך הכיפורים יום בליל נר להדליק

ובמבואות 63) מדרשות ובבתי כנסיות בבתי "ומדליקין
שם). (משנה, החולים" גבי ועל תנא 64)האפלים "תני

יום  אומר: אלעזר בן שמעון רבי יוחנן, דרבי קמיה
שלא  שאמרו במקום אף בשבת, להיות שחל הכיפורים
השבת" כבוד מפני מדליקים הכיפורים], [ביום להדליק
בשם  סימון "רבי ה"ד): פ"ד (שם וב'ירושלמי' נג:). (פסחים
הלכה  - רבי בשם שאול בן יוסי רבי לוי, בן יהושע רבי

(מגידֿמשנה). אלעזר" בן שמעון שכתב 65)כרבי כמו
ה"א. שבת מהל' פ"ה למעלה רבינו

ה'תשע"ו  טבת כ"ז ו' יום
-mipnfxtqh"FizziaWzFkld¦§§¦©

-mipnfxtq
aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©

,‰NÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .ÁÒt ÏM ÔBL‡¯a¿ƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL („ .ÁÒt ÏL ÈÚÈ·La ˙aLÏƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆∆«∆…«¬
‡lL (Â .˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰ .‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿««»∆…
‡lL (Á .‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…
‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿ƒ∆«
˙aLÏ (‡È .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (È .˙Bkq‰«À∆…«¬¿»»ƒ¿…

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È .‚Á ÏL ÈÈÓLa«¿ƒƒ∆«∆…«¬¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÌÈÓÈ ˙˙È·L ¯e‡·e≈¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
טוב.1) ביום לעשותן המותרות המלאכות כל רבינו בו כלל

מדברי  והאסורות תורה מדברי האסורות המלאכות וכלל
המלאכות  וביאר בזה. סופרים איסור וסיבת סופרים,
לימות  אף או בלבד, היום לצורך מותרות אם המותרות,
חיים  בעל לאיזה וכן דינן, מה החול לימות נעשו ואם החול.
י"ט  השוואת בו וביאר ולגוים. לבהמות הותרו אם הותרו,

ונתבאר  שבהן. העונש הבדל מלבד מלאכות, בקצת לשבת
מדבריהם. שהוא ומה התורה מן שהוא במה הזה השווי
ענין  והוא הזה, הכלל מן היוצא אחד פרט בו ונתבאר
ונמשך  בשבת. ומותר טוב ביום מדבריהם שנאסר המוקצה
בזה, זה הרצופין טובים ימים שני וחילוק הנולד. עניין לזה

בזה. משפטן מהו הסמוכין, טוב ויום שבת או

.à·e˙k‰ Ô¯Ò‡L el‡‰ ÌÈÓÈ ˙LL2˙iNÚa ≈∆»ƒ»≈∆¬»»«»«¬ƒ«
ÔBL‡¯Â ,ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ :Ô‰L ,‰Î‡ÏÓ¿»»∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
„Á‡·e ,˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ·e ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿««»¿∆»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÈÚÈ·M‰ L„ÁÏ3˙˙È·Le . «…∆«¿ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ«
‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L .‰ÂL Ôlk4ıeÁ , À»»»∆≈¬ƒ¿»¿∆∆¬»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏnÓ5¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆∆¡««¬∆
.¯ÓB‚Â LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È≈»≈¿»∆∆¿≈

ט"ז.2) פרק דברים כ"ג, פרק אלו 3)ויקרא שימים לפי
י"ד) פסוק ט"ז פרק (דברים שכתוב כמו בשמחה, חייבים
ו' בפרק להלן רבינו שביאר וכמו בחגיך", "ושמחת
וחגיגה  שמחה שלמי שיקריב א', פרק חגיגה ובהלכות
שמחה  "שאין יין, ושותין בשר ואוכלין בשמחה, ויאכלם
אלו  ימים נקראים ולפיכך ביין, אלא שמחה ואין בבשר אלא
ט"ו): פסוק ח' (פרק קהלת שאומר כמו טובים", "ימים
השמש  תחת לאדם טוב אין אשר השמחה, את אני "ושבחתי

שמואלֿא וראה ולשמוח". ולשתות לאכול אם כ"ה כי פרק
י"ז. פסוק ח' פרק ואסתר ח' (ויקרא 4)פסוק כתוב שכן

וביאר  תעשו". לא עבודה מלאכת "כל ח'): פסוק כ"ג פרק
המלאכות  לכל עבודה" ב"מלאכת הכוונה כי הרמב"ן
אוכל  שאילו נפש, אוכל לצורך משמשים שאינם ושמושים

עבודה. מלאכת ולא הנאה" "מלאכת נקרא שיש 5)נפש
זה. בפרק להלן רבינו שמבאר כמו דינים, חילוקי כמה בזה

.áÈ¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰„B·Ú ˙Î‡ÏnÓ ˙·BM‰ Ïk»«≈ƒ¿∆∆¬»¿∆»≈∆¬≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜6"ÔB˙aL" Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L ;7, ƒ≈ƒ¿«¬≈∆¬≈∆¡«»∆«»

‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó „Á‡a ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙e·L ,¯ÓBÏk8 ¿«¿¿»»∆¿∆»≈∆¿»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ dÈ‡L9‚¯‡ B‡ Ò¯‰ B‡ ‰aL ÔB‚k , ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿∆»»»«»«

‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
Ïk ,eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk :¯Ó‡pL ;‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬»
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰NÚ Ì‡Â .Ô‰· ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ10 ¿»»…≈»∆»∆¿ƒ»»¿≈ƒ¿«¿»»

‰˜BÏ -11‰¯Bz‰ ÔÓ12. ∆ƒ«»

ב'.6) עמוד כ"ד דף שבת באחד 7)מסכת נכתב זה ביטוי
(ויקרא  הסוכות חג של ושמיני ובראשון השביעי לחודש
רבינו  ביאר כבר אמנם המועדים, בשאר ולא כ"ג), פרק
"מקראי  בהם שנכתב שכיון קנט) עשה המצוות (בספר
כאילו  מלאכה, בו תעשה שלא קדשהו שפירושו קודש",

ממלאכה. תשבות שבתון, אבות 8)נכתב מל"ט אחת
ז' מפרק שבת בהלכות המבוארות מתולדותיהן, או מלאכות

שעיקרה 9)ואילך. כיון אכילה, לצורך עשאה אם אפילו
(הרב  נפש אוכל צורך נחשבת לא לאכילה, עומדת אינה

–10)המגיד). העבירה עובר את מתרים עדים ששני
לו  הצפוי והעונש החטא חומר על – אותה עשותו קודם

ראה 11)בעקבו. שבתורה, תעשה לא כל על העובר כדין
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ט'. הלכה י' פרק סנהדרין כ"ה 12)בהלכות פרק דברים
בֿג. פסוקים

.â‰NBÚ‰13˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡14·BË ÌBÈa ‰a¯‰ »∆¬¿»«¿≈¿
‚¯‡Â ¯˙ÒÂ ‰·e Ú¯fL ÔB‚k ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««¿∆»«»»¿»«¿»«
˜elÁ .˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««≈∆∆»««ƒ

˙aLÏ ˙BÎ‡ÏÓ15·BË ÌBÈÏ ˙BÎ‡ÏÓ ˜elÁ ÔÈ‡Â ,16. ¿»¿«»¿≈ƒ¿»¿

ב'.13) עמוד כ"א דף מכות בהלכות 14)מסכת מבוארות
ז'. פרק בהעלם 15)שבת הרבה מלאכות בשוגג שהעושה

בהלכות  (ראה ומלאכה מלאכה כל על חטאת חייב אחד,
ז'). פרק למדנו 16)שבת לשבת מלאכות חילוק שדין לפי

"מחלליה  י"ד) פסוק ל"א פרק (שמות מדכתיב ע) דף (שבת
אחד, חלול על הרבה קרבנות התורה ריבתה – יומת" מות
אש  תבערו "לא ג') פסוק ל"ה פרק (שם שכתוב ממה או
המלאכות  כל בכלל הבערה השבת", בים מושבותיכם בכל
הבערה  מה לך, ולומר אליה להקיש יצאה? ולמה היתה,
שהיא  כל אף עצמה, בפני עליה וחייבין מלאכה אב שהיא
שכתוב  ממה או עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה אב
מצות  מכל בשגגה תחטא כי "נפש ב') פסוק ד' פרק (ויקרא
שחייבים  פעמים מהנה" מאחת ועשה תעשינה, לא אשר ה'
חיוב  לענין נאמרו אלו וכל ואחת, אחת כל על חטאת
חטאת  חיוב אין טוב שביום וכיון מלקות, לחיוב ולא חטאת,
במסכת  (רש"י מלאכות חילוק דין בו אין מלקות, חיוב רק

שם). מכות

.ãÏk17‰NÚ Ì‡ ,˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰Î‡ÏÓ »¿»»∆«»ƒ»∆»¿«»ƒ»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL ·BË ÌBÈa d˙B‡18ıeÁ ,‰˜BÏ - »¿∆…¿…∆¬ƒ»∆

‰‡ˆB‰‰ ÔÓ19‰¯Ú·‰‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó20CBznL ;21 ƒ«»»≈¿ƒ¿¿««¿»»∆ƒ
‰¯z‰L22‰¯z‰ ,‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ∆À¿»»»¿¿…∆¬ƒ»À¿»

‡ÈˆB‰Ï ·BË ÌBÈa ¯zÓ CÎÈÙÏ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL∆…¿…∆¬ƒ»¿ƒ»À»¿¿ƒ
˙eL¯Ó el‡a ‡ˆBiÎÂ ÁzÙÓ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÔË»̃»≈∆»«¿≈«¿«≈»≈≈¿
C¯ˆÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÈÚ·‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .˙eL¯Ïƒ¿¿≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈¿…∆
- ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba LiL Ïk :˙BÎ‡ÏÓ ¯‡Le .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»¿»»∆≈…∆¬ƒ»

‰LÈÏÂ ‰iÙ‡Â ‰ËÈÁL ÔB‚k ,¯zÓ23;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ À»¿¿ƒ»«¬ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
‰·È˙k ÔB‚k ,¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»∆…∆¬ƒ»»¿¿ƒ»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ·e ‰‚È¯‡Â«¬ƒ»ƒ¿»¿«≈»∆

ב'.17) עמוד ט"ז דף מגילה במסכת והן 18)משנה
כתיבה, כגון: אכילה, לעניני עומדות אינן שמעיקרן מלאכות

ספר). בקרית (המבי"ט בהן וכיוצא ובנין מפני 19)אריגה
משא  תוציאו "ולא כ"ב): פסוק י"ז פרק (ירמיה שכתוב
ביצה  (מסכת טוב ביום ולא – בשבת השבת", ביום מבתיכם

א'). עמוד י"ב ג'):20)דף פסוק ל"ה פרק (שמות שכתוב
אין  בשבת השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא
מסכת  (ירושלמי טוב ביום אתה מבעיר אבל מבעיר אתה

ב'). הלכה ה' פרק י"ב 21)ביצה דף ביצה מסכת משנה
שמאי  לבית הלל, ובית שמאי בית בין מחלוקת א' עמוד
שנפסקה  – הלל לבית אבל נפש, אוכל לצורך רק מותר אינו
הותרה  נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך – כמותם  הלכה

נפש". אוכל לצורך שלא פרק 22)גם (שמות כתוב שכן
לא  מלאכה כל לכם, יהיה קדש "מקרא ט"ז): פסוק י"ב

לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם, יעשה
פרק 23) ביצה מסכת שרק בירושלמי אמרו י' הלכה א'

טחינה, אבל מותרות, – ואילך מלישה שהם המלאכות
מפני  נפש, אוכל לצורך מותרות אינן וכדומה, רקידה
לכם  יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שכתוב:
משמור  ט"זֿי"ז), פסוקים שם (שמות המצות" את ושמרתם

ז'. בהלכה להלן וראה מותר. ואילך

.ä·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙BNÚ‰Ï ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ Ïk24, »¿»»∆∆¿»¿≈»≈∆∆
·¯ÚaÓ ˙ÈNÚ Ì‡ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ da ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆¿≈¿…ƒ»ƒ«¬≈ƒ»∆∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ -25ŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ˙BNÚÏ »¿¬»ƒ«¬»¿««
‰¯Êb ?‰Ê ¯·c e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L Èt26 ƒ∆ƒ¿…∆¬ƒ»¿»»»¿»»∆¿≈»

·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡nL∆»«ƒ«»»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆
·BË ÌBÈÏ ,·BË ÌBÈ27CÏB‰ Blk ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ , ¿¿ƒ¿»À≈

‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,˙BÎ‡ÏÓ Ô˙B‡ ˙iNÚa«¬ƒ«»¿»¿ƒ»«ƒƒ¿«¿…
ÏÎ‡Ï È‡t BÏ ‰È‰È28. ƒ¿∆¿«∆¡…

א'.24) עמוד קל"ד דף שבת במסכת זו סברא מקור
אלו 25) דברים הנ"ל י' הלכה א' פרק דביצה הירושלמי לפי

גורס  שהוא אלא הראב"ד, דעת (וכן התורה מן אסורים
אינן  רבינו לדעת אבל ואילך"). "מתלישה בירושלמי

מדרבנן. אלא במשנה 26)אסורות ראה זו לגזירה מקור
א'. עמוד י"א דף קטן מועד הגירסא:27)מסכת בכ"י

טוב". ביום אותם ויעשה טוב יום בנ"א:28)"מערב
(מער"ק). ולשתות" "לאכול

.å.·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰‰ e¯Ò‡ ‡Ï BÓˆÚ ÌÚh‰ ‰fÓeƒ∆««««¿…»¿«»»¿
¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ ‡È‰ ‰‡ˆB‰‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»»ƒ¿»»∆∆¿»
È„k ?‰e¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ d˙BNÚÏ«¬»≈∆∆¿»»…¬»»¿≈
‰Ó Ïk ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNa ˙Ba¯‰Ï¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»«
ÂÈ„iL ÈÓk ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈˆÙÁ ÌÈÏLÈÂ ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¬»»¿…ƒ¿∆¿ƒ∆»»
·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ˙BÎ‡ÏÓ ¯‡L Ï·‡ .˙B¯eÒ‡¬¬»¿»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆

˜ÒÚ Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ·BË ÌBÈ29Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ƒ¿≈»∆≈∆≈ƒ»
.·BË ÌBÈa¿

מוליך 29) הוא מועט ובזמן עסק, בה אין ההוצאה ואילו
רוקח). (מעשה שצריך מה ומביא

.æ?„ˆÈk30ÔÈ¯ˆB˜ ÔÈ‡31ÔÈL„ ‡ÏÂ32‡ÏÂ ÔÈ¯BÊ ‡ÏÂ ≈«≈¿ƒ¿…»ƒ¿…ƒ¿…
ÔÈ¯¯Ba33ÔÈÁBË ‡ÏÂ34ÔÈ„w¯Ó ‡ÏÂ ÌÈhÁ‰ ˙‡35 ¿ƒ¿…¬ƒ∆«ƒƒ¿…¿«¿ƒ

Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ;·BË ÌBÈa¿∆»≈¿«≈»∆∆¿»«¬»
.ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¿≈¿»∆¿≈¿…ƒ»

לצורך 30) שהם אף מלאכות, קצת לעשות חכמים אסרו
ה'. בהלכה למעלה ראה נפש, דף 31)אוכל חגיגה מסכת

היא  (=האם שרי" מי טוב ביום "קצירה א' עמוד י"ח
בסוגיא 32)מותרת?). ב' עמוד י"ב דף ביצה מסכת
במשנה.33)דמלילות. ב' עמוד י"ד דף דף 34)שם שם

א'. עמוד ב'.35)י"ד עמוד כ"ט דף שם בנפה, לנפות

.çÔÈLÏ Ï·‡36ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈËÁBLÂ ÔÈÙB‡Â ¬»»ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ¿
„ÒÙ‰ CÎa LÈ ,·¯ÚaÓ el‡ ‰NÚ Ì‡L ;·BË37B‡ ∆ƒ»»≈ƒ»∆∆≈¿»∆¿≈

ÌBi‰ ÏMaL ÏÈL·z B‡ ÌÁ ÌÁÏ ÔÈ‡L .ÌÚË ÔB¯ÒÁ∆¿««∆≈∆∆««¿ƒ∆ƒ≈«
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h"eiקכב zziay zekld - mipnf xtq - zah f"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,LÓ‡Ó ÏMa˙pL ÏÈL·˙Îe LÓ‡Ó ‰Ù‡pL ÌÁÏk¿∆∆∆∆¡»≈∆∆¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈≈∆∆
ÔÎÂ ,LÓ‡Ó ËÁLpL ¯N·k ÌBi‰ ËÁLpL ¯Na ‡ÏÂ¿…»»∆ƒ¿««¿»»∆ƒ¿«≈∆∆¿≈

È¯ÈLÎÓ ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik Ïk38Ô‰a LiL ,LÙ ÏÎ‡ …«≈»≈¿≈«¿ƒ≈…∆∆∆∆≈»∆
,·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ - ·¯ÚaÓ eNÚ Ì‡ ÔB¯qÁƒ»ƒ«¬ƒ»∆∆ƒ»¿

ÔÈÏ·z ˙˜ÈÁL ÔB‚k39.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿ƒ«¿»ƒ¿«≈»∆

א'.36) עמוד קל"ד דף שבת חולק 37)מסכת הראב"ד
יותר, וטעימים יפין והירקות הפירות גם הרי כי זה, טעם על
פירות  לתלוש התירו לא כן פי על ואף יומן, בני כשהן

טוב. ביום כר'38)וירקות ב' עמוד כ"ח דף ביצה מסכת
את 39)יהודה. להכשיר אלא אוכל עצמם התבלין שאין

בהשגת  ועיין נפש, אוכל מכשירי הם ולפיכך באו האוכל
י'. הלכה ד' פרק להלן הראב"ד

.èÔÈ‡40,ÏÁa ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»≈¿…
È„k ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ‰¯z‰ ‡ÏÂ¿…À¿»¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆»¿≈

‰NÚ .·BË ÌBÈa da ˙B‰Ï41,·BË ÌBÈa ÏÎ‡Ï È„k ≈»»¿»»¿≈∆¡…¿
.ÏÁa ¯˙Bn‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¯È˙B‰Â¿ƒÀ»∆¡…«»¿…

ט"ו.40) הלכה להלן וראה ב' עמוד מ"ו דף פסחים מסכת
ב'.41) עמוד ט"ו דף ביצה מסכת במשנה זה כעין

.é‰‡ÏÓÓ42¯Na ‰¯„˜ ‰M‡43dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿»ƒ»¿≈»»»««ƒ∆≈»
‡lÓÓ .˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ ‰ÎÈ¯ˆ44˙È·Á ÌBzÁ ¿ƒ»∆»«¬ƒ»««¿«≈«¿»ƒ

.„Á‡ ÔB˙È˜Ï ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÏL∆«ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆»¿ƒ∆»
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙t ¯epz ‰M‡ ‰‡ÏÓÓe¿«¿»ƒ»««««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÔÓÊaL ;„Á‡ ¯kÎÏ ‡l‡45‡È‰ ¯epza ‰a¯Ó ˙t‰L ∆»¿ƒ»∆»∆ƒ¿«∆««¿À»««ƒ
‰ÙÈ ˙Ù‡46ÁÏBÓe .47˙·a ¯Na ˙BÎÈ˙Á ‰nk Ì„‡ ∆¡≈»∆≈«»»«»¬ƒ»»¿«

˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡48. ««««ƒ∆≈»ƒ∆»«¬ƒ»««
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א'.42) עמוד י"ז דף ביצה האש 43)מסכת על ונותנת
להלן). (ראה מלאה אחת 44)כשהקדרה שבטירחא לפי

(רש"י). חול לצורך במיוחד טורח ואינו הכל, את עושה הוא
כנ"ל. וקדרה באשה הדין קטנים 45)והוא היו תנוריהם

אין  מלא, שהוא ומתוך בדפנותיהם. הפת מדבקים והיו
אורח  ערוך (שלחן יפה נאפה והפת להתפשט, לחומו מקום

תק"ז). סימן שם.46)חיים אלעזר בן שמעון ר' כדעת
וכתב  מותר. לחוד בתנור פת כל נותן אפילו זה ולפי
בשר, להוסיף שמותר בקדירה, הדין הוא זה שלפי הרשב"א

בשר. הרבה בו כשיש יותר שמן מסכת 47)שהתבשיל
ב'. עמוד י"א דף (רש"י).48)ביצה לכולן אחת שטירחא

.àéÏM·Ó‰49Ba ÏÎ‡Ï È„k ·BË ÌBÈa ‰ÙB‡‰ B‡ «¿«≈»∆¿¿≈∆¡…
ÏÈL·z‰ ¯‡LÂ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,ÌBi·«∆ƒ≈¿ƒ¿…»¿ƒ¿«««¿ƒ
ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,¯ÁÓÏ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙t‰Â¿««¬≈∆À»∆¡…¿»»≈¿…≈

˙aLa50ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ;51,¯eÒ‡ - ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ∆¡ƒ»
e¯ÈÓÁ‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aLa elÙ‡Â«¬ƒ¿«»∆««ƒ¿≈∆∆¿ƒ

„ÈÊn‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÚÓa52. ¿«¬ƒ≈ƒ«≈ƒ

ב'.49) עמוד י"ז דף ביצה מיום 50)מסכת לבשל שאסור
ו', בפרק להלן כמבואר תבשילין, עירוב בלי לשבת טוב
לאכלו. מותר לשבת ונשאר ביום לבו שבשלו וכאן

אני 51) עוד לומר יערים לא טוב, יום לצורך שבישל "לאחר
ויותירם  אחרים תבשילין ויבשל אורחים, להזמין צריך

(רש"י). על 52)לשבת" לעבור הוא רשע מזיד "שאלו
משים  עצמו והוא הימנו, למדים אחרים ואין חכמים, דברי
לא  הלכך בהיתר, לעשות סבור מערים אבל – ושב לבו אל
לפיכך  – הימנו למדים ואחרים בו, לחזור לבו אל ישיב

(רש"י). רבנן" קנסוהו

.áéÈÓ53˙kÒÓ ‰Ó‰a Bl ‰˙È‰L54ËÁLÈ ‡Ï - ƒ∆»¿»¿≈»¿À∆∆…ƒ¿«
ÏBÎiL Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡55ÏÎ‡Ï »¿∆»ƒ≈≈«∆»∆¡…

˙ÈÊk ‰pnÓ56ÈÏˆ57ËÁLÈ ‡lL È„k ;ÌBÈ „BÚaÓ ƒ∆»¿«ƒ»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÁa ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆…««…¿≈…«≈»∆

א'.53) עמוד כ"ה דף ביצה במסכת "שהוא 54)משנה
סעודתו, סעד שכבר לבשר, צריך ואינו תמות, שמא ירא

(רש"י). שוחט" הוא הפסדו מחמת שהות 55)אלא שיש
הפסד  משום התירו אוכל, שאינו אף טוב, ביום ממנו לאכול

המגיד). (הרב לשחוט 56)ממונו יכול כזית אותו ומשום
ודוקא  שחיטה. בלא בשר לכזית אפשר אי כי הבהמה את
אלא  לשחוט אסור בריאה בהמה אבל זאת, התירו במסוכנת

(מ"מ). טוב ביום לאכלה רוצה כן מהר,57)אם שמתבשל
ישראל). (תפארת הדחה ולא מליחה לא צריך ואין

.âéÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ÔÈ‡58ÏÈÎ‡‰Ï È„k ·BË ÌBÈa ≈ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«¬ƒ
- ÌÎÏ ‰NÚÈ Bc·Ï ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Ïk B‡ ÌÈ˙ekƒ¿»ƒ∆∆¡«¿«≈»∆»∆

ÌÈ·ÏÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ ,ÌÈ˙eÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ59CÎÈÙÏ . »∆¿…¿ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»
˙aLa È˙ek‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ60ÌBÈa B˙B‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ∆«ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒ¿

È˙ek‰ ‡a Ì‡ Ï·‡ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ‰¯Êb ,·BË¿≈»∆»«¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«ƒ
¯·kL ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰M ‰Ó Ô‰nÚ ÏÎB‡ - ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈ƒ»∆«∆≈¿ƒ∆¿»

.‰eÈÎ‰¡ƒ»

מלאכת 58) לכל הדין והוא ב' עמוד כ"א דף ביצה מסכת
גוים. לצורך לעשותה שאסור – נפש בכ"י 59)אוכל

"לבהמה". בשבילו.60)הגירסא: שיבשל לחוש שאין

.ãé‰Ó‰a61- Ï‡¯NÈ ÏL dÈˆÁÂ È˙ek ÏL dÈˆÁL ¿≈»∆∆¿»∆ƒ¿∆¿»∆ƒ¿»≈
‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ;·BË ÌBÈa dËÁLÏ ¯zÓÀ»¿»¬»¿∆ƒ∆¿»∆¡…ƒ∆»
ÌÈ˙eÎÏ dÈˆÁL ‰qÚ Ï·‡ .‰ËÈÁL ‡Ïa ¯Na ˙ÈÊk¿«ƒ»»¿…¿ƒ»¬»ƒ»∆∆¿»¿ƒ
ÏBÎiL ÈtÓ ,d˙B‡ ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈÏ dÈˆÁÂ¿∆¿»¿ƒ¿»≈»∆¡»ƒ¿≈∆»

Èa .˜ˆa‰ ˜lÁÏ62Ï‡¯NÈÏ ÁÓ˜ e˙pL ÏÈÁ‰ ¿«≈«»≈¿≈««ƒ∆»¿∆«¿ƒ¿»≈
‰pnÓ ˙t ÔÈ˙BpLk Ì‡ ,·BË ÌBÈa ˙t Ì‰Ï ˙BNÚÏ«¬»∆«¿ƒ¿∆¿ƒ«ƒ∆»
;·BË ÌBÈa Ô‰Ï B˙BÙ‡Ï ¯zÓ - ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˜BÈ˙Ï¿ƒ≈«¿ƒƒÀ»∆¡»∆¿

˙qÚ .˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ˙ÙÂ ˙t ÏkL63ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ∆»«»«»¿ƒƒ««¿»ƒƒ¿«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L64˙ÈÙ‡ - ‰pnÓ65.·BË ÌBÈa ∆»ƒ¿ƒƒ∆»∆¡≈¿

א'.61) עמוד כ"א דף ביצה הרי"ף 62)מסכת דעת
בהלכה  כמבואר טוב, ביום הפת את להם לאפות שאסור
סובר  ורבינו טוב, ביום הנכרי את מזמנין שאין זו, שלפני
פת  לאפות זו, למלאכה יורדים אנו אונס שמתוך שמאחר
בתינו  לתוך ירדו הם להם נעשה לא ואם הנכרים, חיל לבני
עיקר  להיות מתפשטת דעתנו אין לנו, המזומן את ולוקחין
וגם  (מאירי) התינוק לצורך אלא הם לצרכם אפייתנו

רבינו. לדעת הסכים פרק 63)הראב"ד חלה במסכת משנה
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א'. עמוד כ"א דף ביצה במסכת והובאה שהמורסן 64)א'
אדם. לאכילת ראויה והיא מועט חלק 65)שבה משום

(ראה  הבצק את לחלק לו שאפשר פי על ואף הרועים.
הכלבים  את לפייס שאפשר כיון – י"ד) הלכה למעלה
לחוד  הרועים בשביל אופה כאילו זה הרי נבילה בבשר

שם). ביצה מסכת (גמרא

.åèÏM·Ó‰66B‡ ‰Ó‰aÏ B‡ ÌÈ˙eÎÏ ·BË ÌBÈa «¿«≈¿¿ƒƒ¿≈»
ÌÈÁ¯B‡ BÏ e‡a el‡L ;‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÁÏ ÁÈp‰Ï67, ¿«ƒ«¿…≈∆∆ƒ»¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯ ÏÈL·z B˙B‡ ‰È‰68¯È˙B‰Â BLÙÏ ‰NÚ . »»«¿ƒ»»∆»»¿«¿¿ƒ
ÌÈ˙ekÏ epnÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -69.‰Ó‰aÏÂ À»¿«¬ƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»

ב'.66) עמוד מ"ו דף פסחים פת 67)מסכת צריכים שיהיו
(רש"י). היום חזי 68)זה אורחים ליה ומיקלעי "הואיל

(גמרא). למעלה 69)ליה" ראה מאליהם, לביתו שבאו
י"ג. הלכה

.æè‰ˆÈÁ¯70‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ‰ÎÈÒÂ71, ¿ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»
ÏÎ‡È ¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚÂ¿ƒ»¿∆∆¡««¬∆≈»≈

Ûeb‰ CÈ¯vL ÏÎÏ - LÙ ÏÎÏ72ÔÈnÁÓ ,CÎÈÙÏ . ¿»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ»¿«ƒ
Ï·‡ ;ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁB¯Â ,·BË ÌBÈa ÔÈnÁ«ƒ¿¿≈»∆»»»»¿«¿»¬»

ıÁ¯Ó ˙¯Êb ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - BÙeb Ïk73ÔÈnÁÂ .74 »»ƒ¿≈«∆¿»¿«ƒ
ÌBÈa BÙeb Ïk Ô‰a ıÁB¯ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ enÁe‰L∆«≈∆∆≈»∆»¿

„·Ïa ˙aLa ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;·BË75. ∆…»¿«»»∆∆»¿«»ƒ¿«

ב'.70) עמוד כ"א דף ביצה במסכת כעין 71)משנה ביטוי
"מנין  א'). עמוד פ"ו דף שבת (מסכת במשנה  מצינו זה
ראיה  שאין פי על אף הכפורים, ביום כשתייה שהיא לסיכה
י"ח) פסוק ק"ט פרק (תהלים שנאמר לדבר, זכר לדבר

בעצמותיו". וכשמן בקרבו כמים לא 72)"ותבא זה דרש
בידינו  המצויים במדרשים ולא התלמודים בשני לא מצאנו
עמוד  כ"ב דף בפסחים שאמרו מה על מבוסס ודאי זה [אבל
להנאה. ובין לאכילה בין הדיעות לכל נדרש ש"יאכל" ב'

קי"ג]. סימן יראים בספר מפורש (מסכת 73)וכן ירושלמי
קפרא, לבר שאל פילוסופיוס "חד ג') הלכה ג' פרק שבת
אמר  לרחוץ? ואסור לשתות מותר סריסא, ללוי שאל אבלט
לך? רע אינו שמא אשתך, עם מחבק סריס תראה אם לו,
שלא  לו אמר כלום? לה הוא ומכי לו אמר אין, – לו אמר
שירגילו  חכמים (חששו יתפרצו שלא והכא א"ל תתפרץ,
חששו  לא לשתייה אבל כלל, לצורך שלא אף לחמם עצמם
לא), לרחיצה אבל מזונו, לצורך הוא וגם הוא מועט דדבר
לנו  – בקנה דחית לזה רבי תלמידיו, לו  אמרו שיצא כיון
יאכל  אשר אך – נאמר כבר והלא להם אמר משיב, אתה מה
שוה  אינו גופו כל (ורחיצת לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל
רבינו  לדעת אבל התורה. מן איסורו זה ולפי נפש)". לכל
מדרבנן. אלא אסור ואינו מרחץ גזירת משום הוא

הגאונים.74) בשם מן 75)הרי"ף לחמם אסור שבשבת
גזרו  לא מדרבנן אלא איסורו שאין טוב ביום אבל התורה,

טוב. יום ערב על

.æéÏk76˙aLa ¯eÒ‡L77ÓB„ ‡e‰L ÌeMÓ ÔÈa -‰ …∆»¿«»≈ƒ∆∆
ÌeMÓ ‡e‰L ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡È·Ó B‡ ‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»≈ƒƒ≈¿»»≈∆ƒ
‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ˙e·L¿¬≈»¿∆»ƒ≈»»

ÌÈ¯zÓ Ì‰L ÌÈ¯·„ B‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba…∆¬ƒ»¿«≈»¿»ƒ∆≈À»ƒ
¯eÒ‡L ÏÎÂ .el‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,·BË ÌBÈa¿¿∆ƒ¿»≈«¬»≈¿…∆»
‡l‡ ,·BË ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa BÏËÏËÏ¿«¿¿¿«»»¿«¿¿¿∆»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ78¯zÓ - ˙aLa ¯znL ÏÎÂ .da ‡ˆBiÎÂ ¿…∆¬ƒ»¿«≈»¿…∆À»¿«»À»
¯eq‡ :˙aLa ÔÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa LÈÂ .·BË ÌBÈa¿¿≈¿«∆≈¿«»ƒ
;˙aLa ¯zÓe ·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ,‰ˆ˜ÓÀ¿∆∆«À¿∆»¿À»¿«»

ÈtÓ79,‰ˆ˜n‰ Ba e¯Ò‡ ,˙aMÓ Ï˜ ·BË ÌBiL ƒ¿≈∆«ƒ«»»¿«À¿∆
.Ba ÏÊÏÊÏ ‡B·È ‡nL∆»»¿«¿≈

טוב 76) יום בין "אין ב': עמוד ל"ו דף ביצה מסכת משנה
בלבד". נפש אוכל אלא רבינו 77)לשבת בדברי מבואר

שאסרום  דברים שיש א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק
מביאים  שהם ויש למלאכה דומים שהם מפני חכמים
גם  ויש א'). הלכה כ"ד בפרק עוד שם (ועיין למלאכה
כגון  "תשבות", של עשה מצות משום התורה מן שאסורים
משביתת  א' בפרק עוד ועיין היום. כל שבותים עושה אם

ב'. הלכה י'78)עשור הלכה ג' פרק להלן רבינו כתב כן
בתנור  לאפות כדי מוקצה, שהוא האפר, לגרוף שמותר
עמוד  ח' דף ביצה במסכת התוס' כתבו וכן טוב יום לצורך
לטלטל  שמותר יצחק הר"ר בשם יהודה רב אמר ד"ה א'

נפש. אוכל לצורך טוב ביום דף 79)מוקצה ביצה מסכת
לן  סתם בה, לזלזולי אתי ולא דחמירא "שבת ב': עמוד ב'
לזלזולי  ואתי דקיל טוב יום מוקצה, להתיר שמעון כרבי

מוקצה". לאסור יהודה כרבי לן סתם ביה,

.çé?„ˆÈk80˙Ï‚¯z81¯BLÂ ,ÌÈˆÈa Ïc‚Ï ˙„ÓBÚ‰ ≈««¿¿…∆»∆∆¿«≈≈ƒ¿
ÔÈ„ÓBÚ‰ ˙B¯Ùe ,C·BL ÈBÈÂ ,‰LÈ¯ÁÏ „ÓBÚ‰»≈«¬ƒ»¿≈»≈»¿ƒ
¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰ˆ˜Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ‰¯BÁÒÏƒ¿»»≈¿«≈»∆À¿∆≈¿»
·¯ÚaÓ Ì˙B‡ ÔÈÎiL „Ú ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿«∆»ƒ»ƒ»∆∆

‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ·LÁÈÂ82ÔÎeÓ Ïk‰ - ˙aLa Ï·‡ . ¿«¿…¬≈∆«¬ƒ»¬»¿«»«…»
¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ÌLÎe .‰Î‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙aL Ïˆ‡≈∆«»¿≈»ƒ¬»»¿≈∆«À¿∆»

„ÏBp‰ Ck ,·BË ÌBÈa83.¯eÒ‡ ¿»«»»

ביום 80) אסור שמוקצה זו שלפני בהלכה האמור על מוסב
ב'.81)טוב. עמוד י"ט דף שבת משנה 82)מסכת

א'. עמוד י' דף ביצה (להלן 83)במסכת כלים שברי [כמו
ביום  ונולד בעולם היה שלא דבר אבל י"ב), הלכה ב' פרק
עמוד  ב' דף ביצה (מסכת ממוקצה חמור יותר איסורו טוב

כאן]. בלח"מ ועיין א'),

.èéÏÁ84ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ÔÈÎÓ ÏÁÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ …≈ƒ¿«»¿…≈ƒ¿¬»≈
.·BË ÌBÈÏ ‰ÈÎÓ ˙aL ‡ÏÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ ·BË ÌBÈ≈ƒ¿«»¿…«»¿ƒ»¿

CÎÈÙÏ85- ˙aM‰ ¯Á‡ ·BË ÌBÈa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa , ¿ƒ»≈»∆¿»¿««««»
‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ ˙Ï‚¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰¯eÒ‡86; ¬»¿««ƒ∆««¿¿…∆∆∆«¬ƒ»

LÓ‡Óe ÏÈ‡B‰87ÔÈÎÓ ˙aL ‡ˆÓ ,‰ˆÈa‰ ‰¯Ó‚ ƒ≈∆∆ƒ¿¿»«≈»ƒ¿»«»≈ƒ
·BË ÌBÈÏ d˙B‡88·BË ÌBÈ ÏÎa ‰e¯Ò‡Â .89‰¯Êb , »¿«¬»»¿»¿≈»

ÏÎa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa ÔÎÂ .˙aL ¯Á‡L ·BË ÌBÈ ÌeMÓƒ∆«««»¿≈≈»∆¿»¿»
.·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰¯eÒ‡ - ˙aL«»¬»¿≈»ƒ«»∆««

דכתיב 84) מאי רבה אמר ב': עמוד ב' דף ביצה מסכת
יום  (וסתם הששי ביום "והיה ה') הלכה ט"ז פרק (שמות
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חול  – יביאו" אשר את והכינו רש"י) חול, יום הוא ששי
שבת  קרוי טוב יום (שגם טוב ליום מכין וחול לשבת, מכין
ליום  מכינה שבת ואין לשבת, מכין טוב יום ואין רש"י) –

א').85)טוב". עמוד ב' דף ביצה (מסכת משנה
י"ח).86) הלכה למעלה (ראה מוקצה שכל 87)ואינה

לפני  שעות וארבע עשרים התרנגולת במעי נגמרת ביצה
שם). ביצה (מסכת העולם לאויר שבת 88)יציאתה והכנת

הכנה  וצריכה היא חשובה טוב יום וסעודת הכנה אינה
שם). (רש"י לשבת הדין והוא אסורה, אבל 89)ולפיכך

לא  חול "סעודת כי אסרוה, לא טוב יום שלאחר חול ביום
כהאי  שמים בידי הכנה ואין הזמנה, בה שייכא ולא חשיבא,

ביצה). מסכת בריש רש"י (ראה אוסרת" גוונא

.ëÌLÎe90.dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿»¿»»»¿«¿¿»
¯ÁÓÏ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡ Ôlk - ÛÏ‡a ‰·¯Ú˙ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿»¿»¿∆∆À»¬∆¬≈¿»»
ÛÏ‡a elÙ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c ÏÎÂ ,Ïk‰ e¯zÈÀ¿«…¿»»»≈≈«ƒƒ¬ƒ¿∆∆

ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡91ËÁBM‰ .92·BË ÌBÈa ˙Ï‚¯z93 ¬»ƒ≈»≈«≈«¿¿…∆¿
ÔÈ‡L ;˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ˙B¯eÓb ÌÈˆÈa da ‡ˆÓe»»»≈ƒ¿¬≈≈À»∆≈
È‡¯˜‡ ‡l‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„Â ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·c ‰Ê∆»»»»ƒ¿»»∆≈»∆»«¿«

Ba e¯Ê‚ ‡Ï - ‡ÓÏÚa94. ¿»¿»…»¿

בשבת,90) שנולדה ביצה "אחד ב' עמוד ג' דף ביצה מסכת
לא  אותה, מטלטלין אין טוב, ביום שנולדה ביצה ואחד
ואם  – המטה כרעי בה לסמוך ולא הכלי, את בה לכסות

אסורות". כולן באלף שמן 91)נתערבה פי על "ואף
כ"ג  פרק (שמות שכתוב מפני בשנים, אחד בטל התורה
כאן, חכמים החמירו – להטות" רבים "אחרי ב'): פסוק
יאכלנו  לא ביטול, בלי זמן לאחר מתירין לו ויש הואיל

(רש"י). ביטול" ידי על ב'92)באיסור דף ביצה מסכת
ב'. הכנה 93)עמוד כאן שאין השבת אחר הוא אם אפילו

ותוספות  (רש"י כדרכה נולדה שלא כיון טוב ליום משבת
(מסכת 94)שם). רבנן" בה גזרו לא שכיחא דלא "מילתא

ב'). עמוד ב' דף ביצה

.àë‰Ê95·BË ÌBÈ Ïk ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈNBÚ e‡L ∆∆»ƒ¿»»»∆»
‡e‰ ‚‰Ó - ÌÈÓÈ ÈL el‡Ó96È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ . ≈≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒƒƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙eÏba eLcÁ˙pL ÌÈ¯·cÓe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿«»¿≈
‡l‡ ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL Ï‡¯NÈ ı¯‡ Èa ÔÈNBÚƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈»ƒƒ∆»
¯ÙqÓ L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰·e .„·Ïa ‰M‰ L‡¯a¿…«»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«…∆ƒ≈∆
L‡¯ ÔÈNBÚ ÌÚË ‰Ê È‡Óe ,‰Ê ‚‰Ó ¯wÚ ¯‡· ‰Ê∆¿»≈ƒ«ƒ¿»∆≈≈∆««ƒ…

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰97. «»»¿≈»ƒ¿»»

א'.95) עמוד ד' דף ביצה גם 96)מסכת רבינו כתב כן
עשרים  ברשימת י"ד הלכה תורה תלמוד מהלכות ו' בפרק
אחד  בדבר המזלזל "ה' עליהם: המנדים דברים וארבעה
אף  גלויות של שני טוב יום המחלל י"א – סופרים מדברי
ואילו  סופרים. מדברי שאינו הרי מנהג". שהוא פי על
וכן  הוא" סופרים מדברי שני טוב "ויום רבינו כתב בסמוך
וביאור  ו'. הלכה החודש קידוש מהלכות ה' בפרק כתב
י"ד) הלכה מת"ת ו' (בפרק משנה הלחם שכתב כמו הדבר
(מסכת  שאמרו כמו במנהג התחיל שני טוב יום עיקר שכל
ולאחר  אבותיכם" במנהג "הזהרו ב') עמוד ד' דף ביצה

יבטלו  שלא חכמים תקנו הראייה פי על הקידוש שבטל
אבל  סופרים. מדברי תקנה לפנינו והרי כנ"ל, אבותינו מנהג
טוב  ליום חכמים נתנו לא מנהג היה הדבר עיקר שכל מכיון
העדיפו  ולא יתר חומרת התקנה, מצד שבא היום, של שני

שם). משנה לחם (ראה הקדום המנהג על "יום 97)אותה
היו  הראייה, פי על קובעין שהיו בזמן השנה, ראש של טוב
שלא  לפי מספק, ימים שני אותו עושים ישראל ארץ בני רוב
השלוחין  שאין החדש את דין בית בו שקבעו יום יודעין היו
עצמה, בירושלים אפילו אלא עוד ולא טוב. ביום יוצאין
של  טוב יום עושין היו רבות פעמים דין, בית מקום שהוא
יום  כל העדים באין היו לא שאם ימים, שני השנה ראש
ולמחר  קדש לעדים שמצפין יום באותו היו נוהגין שלושים,
בזמן  ואפילו ימים שני אותו עושים והיו והואיל קדש.
אותו  ישראל ארץ בני אפילו עושים שיהו התקינו הראייה,
(רבינו  החשבון" על שקובעים הזה בזמן ימים שני תמיד
אלפס  רב כתב וכן ז'). הלכה ה' פרק החודש קדוש בהלכות

דביצה. א' בפרק

.áë·BË ÌBÈ98È¯·cÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÈL≈ƒ««ƒ∆ƒƒ¿≈
c Ïk ,ÌÈ¯ÙBÒÏÎÂ .ÈMa ¯eÒ‡ - ÔBL‡¯a ¯eÒ‡L ¯· ¿ƒ»»»∆»»ƒ»«≈ƒ¿»

ÏlÁÓ‰99‰M‰ L‡¯ ÏL elÙ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈ100- «¿«≈≈ƒ«¬ƒ∆…«»»
˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a ÔÈa101‰Î‡ÏÓa ÔÈa ,102, ≈¿»»∆ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ÔÈa103˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ≈∆»»«¿«ƒ««
˙ec¯Ó104ÔÈcÓ B‡ ,105Ì‡ ,B˙B‡106ÔÓ ‰È‰È ‡Ï «¿¿«ƒƒ…ƒ¿∆ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰107ÌLÎe .108„tÒ‰a ¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰L ««¿ƒƒ¿≈∆»ƒ»¿∆¿≈
‰ÁÓNa ·iÁÂ ,˙ÈÚ˙Â109Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ÈM‰ Ck - ¿«¬ƒ¿«»¿ƒ¿»»«≈ƒ¿≈≈≈∆

.„·Ïa ˙Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ ,L¯Ù‰∆¿≈∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«

ב'.98) עמוד ד' דף ביצה שכותב 99)מסכת מה ראה
י"ד. הלכה ו' פרק תורה תלמוד בהלכות רבינו

שני 100) כשעשו הראייה פי על מקדשים שהיו [שבזמן
והיום  ימים שני אותו שעשו מקרים גם היו בספק ימים
ולא  לערב סמוך באו שהעדים כגון העיקר היה השני
ביום  גם נהגו כן פי על ואף למחר עד לקבלם הספיקו
עמוד  ה' דף ביצה (מסכת אמרו זה שמטעם קודש ראשון
אחד  כיום הם השנה ראש של טובים ימים ששני ב')
שיום  ונמצא כ"ד), הלכה בסמוך (עיין להם אחת וקדושה
ביום  העובר והרי התורה מן עיקרו השנה ראש של שני טוב
מנדים  אין מדרבנן אלא איסורו שאין דבר על ראשון טוב
רבינו  ומשמיענו תצ"ו) סימן או"ח הב"י שכתב (כמו אותו
ר"ה  של שני טוב יום חילל אם אותו מנדים כן פי על שאף
לחם  ועיין שבות, משום שהוא בדבר חיללו אם אפילו

כ"א.101)משנה]. פרק שבת בהלכות כל 102)מבואר
שבת. מהלכות ז' בפרק מנויות פרק 103)המלאכות שם

איסור 104)כ"ז. על העובר את מענישין דין שבית עונש
י"ח  (בפרק רבינו ולשון שיעורו, נתפרש ולא דרבנן,

שיראו". מה "כפי ד') הלכה עדות לשון 105)מהלכות
יושבין  אין הקהל, מן אותו שמבדילין והבדלה, ריחוק
שבקדושה, דבר לכל אותו מצרפין ואין אמותיו, בארבע
תלמוד  מהלכות ז' פרק רבינו בדברי ראה ופירושו וכדומה,

ד'. הלכה א'.106)תורה עמוד נ"ב דף פסחים מסכת
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קל.107) עונש עליו נותנים התורה כבוד מועד 108)מפני
א'. עמוד ח' דף ו'.109)קטן פרק להלן ראה

.âë?„ˆÈk110e˜qÚ˙È ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa - ˙n‰ ≈««≈¿ƒƒ¿«¿
ÌÈ˙ek‰ B˙¯e·˜a111ÈL ·BË ÌBÈ·e ,112Ba e˜qÚ˙È ƒ¿»«ƒ¿≈ƒƒ¿«¿

‰hn‰ ˙iNÚ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿»»¿¬ƒ««ƒ»
‡ˆBik ÏÎÂ ÌÈÓNa‰ ˙ˆÈˆ˜e ÔÈÎÈ¯Îz‰ ˙¯ÈÙ˙e¿ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿…«≈
,·eLÁ ‡e‰ ÏÁk ˙n‰ Èa‚Ï ÈL ·BË ÌBiL ;‰Êa»∆∆≈ƒ¿«≈«≈¿…»

.‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

א'.110) עמוד ו' דף ביצה ואף 111)מסכת ישראל. ולא
סנהדרין  (הלכות רבינו שביאר כמו היא, מצוה מת, שקבורת
עשה  הוא טוב שיום לפי טוב, יום דוחה אינו - ט"ו), פרק
לא  דוחה עשה ואין א'), בהלכה למעלה (ראה תעשה ולא
ודוקא  תקכ"ו). סימן חיים אורח אברהם (מגן ועשה תעשה
מים  לו ולחמם להלבישו אבל ישראל ידי על אסור לקוברו
(שלחן  ישראל ידי על מותר בקבר ולשומו להוציאו לטהרו,

תקכ"ו). סימן חיים אורח ד'112)ערוך דף ביצה מסכת
ב'. עמוד

.ãë˙BM„˜ ÈzL - ˙BiÏb ÏL el‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ≈∆»À¿≈¿À
„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,Ô‰113‰ˆ˜Ó ‰È‰L ¯·c ,CÎÈÙÏ . ≈¿≈»¿∆»¿ƒ»»»∆»»À¿∆

B˙B‡ ÔÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡¯a „ÏBpL B‡ ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa¿ƒ∆«»ƒƒ≈ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈMÏ114?„ˆÈk .115‰„ÏBpL ‰ˆÈa «≈ƒ¬≈∆À»≈«≈»∆¿»

ae„BvpL ÛBÚÂ ‰iÁ .ÈMa ÏÎ‡z - ÔBL‡¯116 »ƒ≈»≈«≈ƒ«»»∆ƒ
¯˜ÚpL Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·c .ÈMa eÏÎ‡È - ÔBL‡¯a»ƒ≈»¿«≈ƒ»»«¿À»««¿«∆∆¡«

ÔÎÂ .ÈMa ÏÎ‡È - ÔBL‡¯a117ÔÈÚ‰ ˙‡ ÏÁÎÏ ¯zÓ »ƒ≈»≈«≈ƒ¿≈À»ƒ¿…∆»«ƒ
ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈa118‰na . ¿≈ƒ¿««ƒ∆≈»…ƒ«∆

Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»
Ô‰ ˙Á‡ ‰M„˜ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈL119, ¿≈»ƒ∆…«»»¿À»««≈

‡l‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ ÌÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ÌBÈÎe¿∆»≈¬ƒ¿»≈«¿»ƒ∆»
ÏL ÔBL‡¯a ‰„ÏBpL ‰ˆÈa Ï·‡ ,„·Ïa ˙n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¬»≈»∆¿»»ƒ∆

ÈM· ‰¯eÒ‡ - ‰M‰ L‡¯120‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .121. …«»»¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆
Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆÈa ‰„ÏBÂ ,·BË ÌBÈÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aL«»«¿»¿¿¿»≈»¿««≈∆
‰„ÏB elÙ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÈMa ‰¯eÒ‡ -¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆«¬ƒ¿»

.BÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aMa ÏÎ‡z ‡Ï - ÈL ÌBÈa¿≈ƒ…≈»≈««»«¿»

אחד 113) נפשך ממה כן ואם ימים, שני עושים מספק שהרי
הוא. חול הרי 114)מהם קודש היה הראשון היום שאם

היה  אתמול כן אם טוב, יום היום ואם ומותר, חול היום
טוב. ליום מכין וחול עמוד 115)חול, ד' דף ביצה מסכת

א'.116)ב'. עמוד כ"ד דף עמוד 117)שם כ"ב דף שם

לא 118)א'. לכן בריא, גופו כל אבל קצת, בעינו שחש
שני. טוב ביום רק חומר 119)התירו עליו הטילו חכמים

(הר"ן). ארוך אחד א'.120)יום עמוד ד' דף ביצה מסכת
(להלן 121) ביום בו שאסור טוב ביום שנולד אפרוח כגון

ליום  הסמוכה בשבת שאסור הדין הוא – א') הלכה ב' פרק
לו. הסמוכה בשבת אסור טוב ביום נולד אם וכן טוב.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואיזו 1) מוקצה, הוא ומה בפרט, המוקצה דיני בו נתבארו

באכילה  המוקצה וענין המוקצים, לדברים מועילה הכנה
בשלימות. והנולד המוקצה דיני וכל ובטלטול,

.àÁB¯Ù‡2¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa „ÏBpL3‡e‰L ÈtÓ , ∆¿«∆«¿»ƒ¿≈∆
Ï‚ÚÂ .‰ˆ˜Ó4Bn‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,·BË ÌBÈa „ÏBpL À¿∆¿≈∆∆«¿ƒ»¿»ƒ

¯zÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ5Èab ÏÚ ÔÎeÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆∆«¬ƒ»À»ƒ¿≈∆»««≈
ÌBÈa ¯zÓ ‰ÈÚÓaL ‰Ê ‰È‰ ,Bn‡ ËÁL el‡Â ,Bn‡ƒ¿ƒ»«ƒ»»∆∆¿≈∆»À»¿

.„ÏB ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ·BË««ƒ∆…»

שמתיר),2) יוחנן כרבי (ודלא אסור דאמר כרב א. ו, ביצה
ה'תוספות  של פירושו לפי מ"ב פ"ד עדיות במשנה הוא וכן

שם. טוב' ביוםֿטוב.3)יום ולטלטלו ביצה 4)לאכלו
ב. ויצא 5)ו, חדשיו, לו שכלו בבירור יודעין אנו אם

בן  שיהיה עד לשחטו אסור כן, לא שאם נפל. ספק מידי
פ"ד. אסורות מאכלות בהל' רבינו בדברי ראה ימים, שמונה

.á˙BÓ‰a6˙B‡·e ,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙BÚB¯Â ˙B‡ˆBiL ¿≈∆¿¿«¿»
ÌeÁz‰ CB˙a ˙BÏÂ7ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ¿»¿«¿¬≈≈»ƒ¿¿ƒ

˙BÏÂ ˙BÚB¯‰ Ï·‡ .·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÁBLÂ Ô‰Ó≈∆¿¬ƒ»¿¬»»¿»
ÌeÁzÏ ıeÁ8ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa e‡a Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÁBL «¿ƒ»¿≈¬ƒ»

¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙Úc ÔÈ‡Â ,ÔÈˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈa¿ƒ¿≈∆≈À¿ƒ¿≈«««¿≈»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

א.6) מ, ביצה הבייתיות"7)משנה, "הבהמות והן
שם. שם.8)שבמשנה שבמשנה "מדבריות" והן

.âÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ9- ·BË ÌBÈa ÌeÓ da „ÏBpL ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»¿
¯eÒ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»«¿»∆»≈∆∆»

·BË ÌBÈa dËÁLÏ10˙B‡¯Ï ¯eÒ‡ ,CÎÈÙÏ .11ÈÓeÓ ¿»¬»¿¿ƒ»»ƒ¿≈
ÌÈL„˜12ÌÎÁ‰ Ì¯ÈzÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿≈»∆»«ƒ≈∆»»

Ï·‡ .ÌBia Ba ËÁLÏ ‰Ê ‡B·ÈÂ ,ÔÓeÓa13‡e‰ ‰‡B¯ ¿»¿»∆ƒ¿…«¬»∆
.¯ÒB‡ B‡ ¯ÈzÓ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ìen‰«≈∆∆¿»»«ƒ≈

(9 ֿ אי ולהקריבן קדשים, שהם בהמה ומעשר בכור כגון
קבוע, מום בו שיפול עד וממתינים מקדש, שאין אפשר
אם  לחכם הבהמה את ומראים לחולין. יוצא שעלֿידיֿזה
פ"ו). בכורות בהל' רבינו בדברי (ראה קבוע מום הוא

מו:).10) (שבת מוקצה שמעון,11)שהיא רבי כדעת
א. כו, ביצה מערב 12)במס' בבהמה נפלו אם אפילו

(מגידֿמשנה). אז החכם אותה ראה שלא כיון יוםֿטוב,
ב.13) כו, ביצה

.ã¯BÎa14ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - BnÚ BÓeÓe „ÏBpL15ÔÈ‡Â . ¿∆«ƒ¬≈∆»¿≈
B˙B‡ ÌÈ¯w·Ó16BÓeÓ ‰‡¯Â ¯·Ú Ì‡Â .·BË ÌBÈa ¿«¿ƒ¿¿ƒ»«¿»»

ÏÙpL ¯BÎa .ÏÎB‡Â ËÁBL ‰Ê È¯‰ - B¯Èz‰Â B¯w·e17 ƒ¿¿ƒƒ¬≈∆≈¿≈¿∆»«
ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ;BÓB˜Óa ‰Ò¯t BÏ ‰NBÚ - ¯B·Ï¿∆«¿»»ƒ¿∆¬≈≈»
.·BË ÌBÈa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,B˙BÏÚ‰Ï¿«¬ƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ»¿

B˙B‡18Ba ˙‡Â19ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ - ¯B·Ï eÏÙpL ¿∆¿∆»¿¿«¬∆∆»ƒ
˙‡ ‰ÏÚÓe ÌÈ¯ÚÓe ,BËÁBL BÈ‡Â ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ«¿»¿»¬¿≈¬«¬ƒ«¬∆∆
Ô‰Ó ‰Ê È‡ ˙‡ ËÁBLÂ ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÈM‰«≈ƒ«¿»¿»¬¿≈∆≈∆≈∆

e¯Èz‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ;‰ˆ¯iL20ÌÈ¯Ú‰Ï21. ∆ƒ¿∆ƒ«««¬≈«ƒƒƒ¿«¬ƒ
˙Ó‰a22‰ÏÙpL ÔÈlÁ23,˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰„ÓÚÂ ,‚b‰ ÔÓ ∆¡«Àƒ∆»¿»ƒ««¿»¿»≈≈¿≈
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‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ È¯‰Â24·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL - «¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿
ÏÎ‡˙Â ‰¯Lk ‡ˆnzL ¯LÙ‡ ,˜„a˙Â25. ¿ƒ»≈∆¿»∆ƒ»≈¿≈»¿≈»≈

ואסור 14) הקדש, הוא טהורה, בהמה שבכור א. כו, ביצה
שאין  בזמן לכן בעזרה, נשחט אלאֿאםֿכן לאכלו לכהן
(רבינו  הכהן ויאכלנו קבוע, מום בו שיפול עד מניחו מקדש,

פ"א). בכורות כיון 15)בהל' מעולם, אסור היה לא שהרי
לאכילה  מוכן היה היוםֿטוב ובכניסת (רש"י), במומו שנולד
בבכורה  קדוש אינו הלידה שלפני אמו, שחיטת ידי על

כו:). להתירו 16)(ביצה קבוע מום בו יש אם לראות
מה  מטלטל ונמצא קבוע, מום בו יהיה לא "שמא בשחיטה
ידקדק  לא שמא או טלטול, בלא שאיֿאפשר לו, ראוי שאינו

(ראב"ד). יוםֿטוב" שמחת מפני כו,17)בראייתו ביצה
שמעון. כרבי א.18)א. לז, לשחוט 19)ביצה שאסור

שה, או "ושור כח) כב, (ויקרא שנאמר אחד, ביום שניהם
אחד". ביום תשחטו לא בנו ואת ק 20)אותו ב.שבת יז,

על  חסה שהתורה ומצינו וה"י. ה"ט שבת מהל' פכ"א ועיין
חמור  תראה "כי ה) כג, (שמות שנאמר חיים, בעלי צער
ב'כסף  וראה עמו". תעזוב עזוב - משאו תחת רובץ שונאך
'צער  שדין רבינו שדעת ה"ט, רוצח מהל' בפי"ג משנה'

התורה. מן הוא חיים' תיקרא 21)בעלי ההיתר "תחבולות
בפירוש  (רבינו מרמה" תיקרא להיתר ושאינו ערמה,

מ"א). פ"ה תמורה א.22)המשניות, לד, ביצה
היא 23) שאז מאבריה, אחד נתרסק לא אם בדיקה וצריכה

ה"כ). פ"ט שחיטה בהל' (רבינו באכילה ואסורה טריפה
מעת 24) שהתה שאם רבינו כתב שחיטה, מהלכות בפ"ט

מיד  נבדקת עמדה ואם בכך, ומותרת בדיקה צריכה לעת
כאן  רבינו שכתב מה זה, ולפי לעת. מעת  צריכה ואינה
שהרי  לעת", מעת "ושהתה פירושו לעת" מעת "ועמדה
המילים  חסרות אחר, ובנוסח לעת. מעת צריכה אינה עמדה
ובנוסח  ממש. עמדה היינו "עמדה" זה ולפי לעת", "מעת
לעת" מעת "ועמדה המילים שלושת כל חסרות אחר,

רוקח'). הן.25)('מעשה כשרות ועופות בהמות שרוב

.äÔÈÊe‡26˙ÈaaL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â27el‡ È¯‰ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¬≈≈
ÔÈÎeÓ28C·BL ÈBÈ Ï·‡ .ÔenÊ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,29ÈBÈÂ »ƒ¿≈¿ƒƒƒ¬»≈»¿≈

ÌÈ¯tˆÂ ‰iÏÚ30ÔÈÁÈÙËa epwL31‰¯ÈÎa B‡32 ¬ƒ»¿ƒ√ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .‰ˆ˜Ó el‡ È¯‰ - Òc¯Ù·e33·¯ÚaÓ ÔnÊÏ ¿«¿≈¬≈≈À¿∆¿»ƒ¿«≈ƒ»∆∆

.ÚÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ;ÏËB È‡ el‡Â el‡ :¯ÓBÏÂ¿«≈»≈¬ƒ≈¿≈»ƒ¿«¿≈«

א.26) כה, או"ח 27)ביצה אברהם' ('מגן בבית הגדילים
תצז). אם 28)סי' בשבת שאף ביוםֿטוב, לצודם ומותר

כניצודים. שהם לפי הכ"ד) שבת מהל' (פי"א פטור צדם
יונים.29) בעלייתו.30)קן שיקננו מדבריות יונים
עופות.31) בהם לקנן בכתלים הבנויים חרס כלי
אלו.32) תיבות חסרות א.33)בכת"י י, ביצה משנה,

ביונים  וכו' עליה ויוני שובך יוני מפרשים ויש הלל. כבית
הזמנה  מועילה לא כן, לא שאם לפרוח. יכולים שאינם
ביוםֿטוב  אסורה צידתה כן ואם צידה, מחוסרים הם שהרי

(מגידֿמשנה).

.åÔnÊ34ÌÈ·Ïe ÌÈ¯ÁL35ÌB˜Óa ÌÈ¯ÁL ‡ˆÓe , ƒ≈¿…ƒ¿»ƒ»»¿…ƒƒ¿
È‡L ;ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈ¯ÁL ÌB˜Óa ÌÈ·Ïe ÌÈ·Ï¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿…ƒ¬ƒ∆¬ƒ

ÌÈ¯Á‡ el‡Â ,Ô‰Ï eÁ¯t ÔnfL Ô˙B‡ ‡nL :¯ÓB‡≈∆»»∆ƒ≈»¿»∆¿≈¬≈ƒ
Ô‰36¯eÒ‡ - ÔÎeÓ ˜ÙÒ ÏÎÂ ,37‡ˆÓe ÌÈL ÔnÊ . ≈¿»¿≈»»ƒ≈¿«ƒ»»

‰ - ‰LÏL¯eÒ‡ Ïk38.ÔÈ¯zÓ - ÌÈL ‡ˆÓe ‰LÏL . ¿»«…»¿»»»¿«ƒÀ»ƒ
Ôwa ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,Ôw‰ ÈÙÏ ‡ˆÓe Ôw‰ CB˙a ÔnÊƒ≈¿«≈»»ƒ¿≈«≈ƒ≈»«≈
Ô˜ ÌL LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Á¯ÙÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â Ô‰ ‡l‡∆»≈¿≈»¿ƒƒ¿…«««ƒ∆≈»≈
el‡ È¯‰ - ‰n‡ ÌÈMÓÁ CB˙a ˙ÈÂÊ Ô¯˜a ¯Á‡«≈¿∆∆»ƒ¿¬ƒƒ«»¬≈≈
.‰ÂLa Bp˜ „‚k ‡l‡ ‰c„Ó ‰c„Ó‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆≈«¿«∆¿«∆∆»¿∆∆ƒ¿»∆

ב.34) י, ביצה לבנים.35)משנה, ויונים שחורים יונים
חוששים 36) אלא היונים, אותם שהם אומרים אנו ואין

(גמרא). מקומותיהם הפכו והטעם,37)שמא א. כד, ביצה
ג: (ביצה יוםֿטוב אחרי מתירין לו שיש דבר שהוא מפני
(מגידֿמשנה). זה בספק להחמיר חכמים שרצו או ד.)

ּבׁשנים 38) בטל ואינו החוץ, מן בא בוודאי מהם שאחד ְִַַלפי
באלף, אפילו בטל לא מתירין לו שיש שדבר המוזמנים,

ה"כ. בפ"א כמבואר

.æÌÈ‚c39ÔÈ¯·È·aL40ÛBÚÂ ‰iÁ ÔÎÂ ,ÌÈÏB„b »ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»»
ÔÈ¯·È·aL41„Ú ,‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏB„b ∆¿≈»ƒ¿ƒ…∆¿À«ƒ»«

‰ˆ˜Ó ‰Ê È¯‰ - ep„eˆe ‰„eˆÓ ‡·‰ :ÌÈ¯ÓB‡L42, ∆¿ƒ»≈¿»¿∆¬≈∆À¿∆
.eÏÎ‡È ‡Ï - „ˆ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»¿¿ƒ»…≈»≈
B˙B‡ ÔÈ„ˆÂ ,ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰„eˆÓ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»ƒ¿»¬≈∆»¿»ƒ

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ·BË ÌBÈa43Òc¯Ùa ‰pwL ‰iÁ44 ¿¿¿ƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿«¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ Ô‰Lk ‰È„ÏÈ - ¯ÈÚÏ CeÓq‰«»»ƒ¿»∆»¿∆≈¿«ƒ∆≈»¿ƒƒ
.Ô‰ÈÏÚ BzÚcL ÈtÓ ,ÔenÊ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ ,‰„Èƒ̂»≈»¿ƒƒƒƒ¿≈∆«¿¬≈∆

ב.39) כג, ביצה מוקפות 40)משנה, מים של בריכות
רוחות. סביב.41)מארבע גדר מוקפים חיות גני

המותרות 42) המלאכות מן היא שצידה רבינו שדעת נראה
לאכילה  יותר טובים ביוםֿטוב שהניצודים לפי ביוםֿטוב,
משום  אלא אינו איסורו וכל יוםֿטוב, בערב מהניצודים
ב'חידושי  (ועיין יז הלכה להלן גם נראה וכן מוקצה.

כג:). ביצה א.43)המאירי' כה, מקום 44)ביצה שהוא
בנקל. משם לצאת יכול הוולד ואין המשתמר,

.ç˙B„eˆÓ45ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÒ¯tL ,ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ¿«»¿¿»ƒ∆¿»»≈∆∆
Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏhÈ ‡Ï - ·BË…ƒ…≈∆¿∆»ƒ≈≈«

·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„BvpL46¯ÎBq‰ .47·¯ÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ∆ƒ≈∆∆«≈««««ƒ≈∆∆
el‡ È¯‰ - ÌÈ‚c da ‡ˆÓe ÌÈkL‰ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ¿»»ƒ¿ƒ»»»»ƒ¬≈≈
Ô‰ È¯‰Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„Bv ¯·kL ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¿»ƒ≈∆∆«¬≈≈

.ÔÈÎeÓ»ƒ

א.45) כד, ביצה ו,46)משנה, הלכה למעלה שכתב כמו
אסור. - מוכן ספק א.47)שכל כה, ביצה

.è˙Èa48ÔÈÎeÓ ˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L49˙ÁÙÂ ,50- «ƒ∆»≈≈»ƒ¿ƒ¿«
˙Át‰ ÌB˜nÓ ÏËB51„ÓBÚ‰ .52‰ˆ˜n‰ ÏÚ53·¯ÚÓ ≈ƒ¿«¿»»≈««À¿∆≈∆∆

·BË ÌBÈ54˙ÈÚÈ·M‰ ‰Ma55- ¯˜Ù‰ ˙B¯t‰ ÏkL , «»»«¿ƒƒ∆»«≈∆¿≈
ÌL¯iL CÈ¯ˆ56.ÏËB È‡ Ô‡k „ÚÂ Ô‡kÓ :¯Ó‡ÈÂ »ƒ∆ƒ¿…¿…«ƒ»¿«»¬ƒ≈

.ÏhÈ ‡Ï - ÌL¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«…ƒ…

ב.48) לא, ביצה ולא 50)לאכילה.49)משנה, מאליו.
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ביוםֿטוב. הכותל את שבתוכו 51)ששברו הפירות ואין
(רמב"ן). עצמם מחמת אסורים היו לא שהרי מוקצים,

א.52) לד, ביצה לייבש,53)משנה, שמונחין פירות
מלאכלן. ונאסרו שבת".54)והוקצו, "ערב שם: במשנה,

הי"ז) פ"א (למעלה בשבת מותר שמוקצה שפסק רבינו אבל
(מגידֿמשנה). טוב" "יום וכתב המשנה, מלשון שינה

אבל 55) ומעשרות. מתרומות ופטורים הפקר, שהפירות
אינו  מוקצה שסתם טבל, משום אסורים - השנים בשאר
 ֿ ואף (מגידֿמשנה). מלאכה גמר לפני הוא שהרי מעושר,
– מלאכה גמר קודם עראי אכילת לאכול שמותר עלֿפי
משום  למעשר קובעת ששבת שכשם אסור, ביוםֿטוב
יוםֿטוב  כן כמו לד:), (ביצה עונג" לשבת "וקראת שנאמר
וכל  הט"ז), פ"ו (להלן עונג מצות יש בו שגם למעשר קובע

קבע. אכילות הן שבו שהקצה 56)אכילות במוקצה כאן
למעלה  אבל מעשה. והצריכו יותר החמירו בידיו, האדם
('תוספות' בלבד אמירה אלא צריך אין (ה"ה) שובך ביוני

ואומר). ד"ה לד: ביצה

.éÈ˙ek57LÈ Ì‡ :·BË ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ‰¯eLz ‡È·‰L ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
‡È·‰L B‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó58B‡ ‰iÁ ≈«ƒƒ¿À»««¿«≈≈ƒ«»

el‡ È¯‰ - ÌBia Ba Ô„eˆÏ ¯LÙ‡L ÌÈ‚„ B‡ ˙BÙBÚ»ƒ∆∆¿»¿»«¬≈≈
·¯ÚÏ „Ú ÔÈ¯eÒ‡59eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,60elÙ‡Â . ¬ƒ«»∆∆¿«¿ƒƒ¿≈∆«¬«¬ƒ

Ò„‰61ÔÈzÓiL „Ú ·¯ÚÏ Ba ÁÈ¯Ó BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ ¬«¿«≈≈≈ƒ«»∆∆«∆«¿ƒ
,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .eNÚiL È„Îaƒ¿≈∆«¬¿ƒ≈≈«ƒƒ¿À»««¿«
B‡ ¯˜Ú ÏBÓ˙‡nL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»««»»∆≈∆¿∆¡«
B‡È·‰ Ì‡Â ,¯zÓ - ÌeÁz‰ CBzÓ B‡È·‰ Ì‡ :„Bvƒƒ¡ƒƒ«¿À»¿ƒ¡ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡a‰Â .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁÓƒ«¿¬≈∆»¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

¯Á‡ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁÓ ‰Ê62. ∆ƒ«¿À»¿ƒ¿»≈«≈

פפא.57) רב של מימרא ב. כד, שם.58)ביצה ברייתא,
שהוא 59) אף ראשון, ערב היינו "לערב, שם: רש"י בפירוש

חול  הוא הלילה אם ממהֿנפשך, ומותרין שני, יוםֿטוב ליל
בוודאי  אז הוא, קודש ואם שיעשו. בכדי המתין הרי -
ולא  בזה, ראיות הרבה לי ויש בחול. נלקטו שהרי מותרין,
בו  נוהגים היו כי בזה, יעקב רבינו פי את לשאול זכיתי
של  פטירתו ולאחר פשוט, דבר לי והיה במקומינו, היתר
ליל  עד אוסר, שהוא הלוי יצחק רבינו את שמעתי רבינו
ב'הלכות  וגם כמותו, עירו אנשי וכל שני, יום ֿטוב מוצאי
הדבר, לי הועיל ולא לפניו ודנתי כן, אוסר גדולות'
גם  כמותי, מצאתי הגאולה מאור גרשום רבינו ובתשובת
זקן  גדול אדם לשם שבא מגרמיי"ש מכתב אלי בא עתה
בכל  ובקי קלונימוס, ר' ושמו רומא, מן בישיבה ויושב
ב'מגיד  ועיין הכרע. אין רבינו ובדעת כן". והורה הש"ס

שם. משנה' וב'לחם הכ"ד, פ"א למעלה שלא 60)משנה'
לתלוש  לגוי יאמר שלא ועוד, יוםֿטוב. ממלאכת יהנה

שם). ו'תוספות' (רש"י בעירובין 61)בשבילו מפורש כן
א. החמיר 62)מ, שאינו שלא תחומין, באיסור חכמים ו

[ואף  כה.). ביצה (רש"י העולם כל על לאסרו מדרבנן, אלא
אין  ביוםֿטוב שהרי זה, בכלל מיל לי"ב מחוץ הביאו אם
הי"ד, פ"ה להלן ראה רבינו. לדעת התורה מן תחומין איסור

הבתים']. 'ספר בשם רוקח' 'מעשה ובהקדמת

.àéÌÈˆÚ63¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa Ï˜c‰ ÔÓ e¯LpL ≈ƒ∆»¿ƒ«∆∆¿»

„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜Èq‰Ï64¯epz‰ CB˙Ï e¯L Ì‡Â . ¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»¿¿««
‰a¯Ó -65˙ÓÈ¯Ú .Ô˜ÈqÓe ÔÈÎeÓ ÌÈˆÚ Ô‰ÈÏÚ66 «¿∆¬≈∆≈ƒ»ƒ«ƒ»¬≈«

Ô·z‰67ÌBÈa Ô‰a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚ ÏL ¯ˆB‡Â «∆∆¿»∆≈ƒ≈«¿ƒƒ»∆¿
.‰ˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚaÓ ÔÈÎ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË∆»ƒ≈≈ƒƒ»∆∆ƒ¿≈∆≈À¿∆

·¯ÚÓ Ô·z‰ ‰È‰ Ì‡Â68ÌÈˆB˜a69Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»»«∆∆¿…»¿ƒ∆¬≈≈»
.ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - L‡Ï ‡l‡∆»»≈¬≈∆»

ב.63) ד, שמא 64)ביצה גזירה נוסף: טעם כתב הרי"ף
ויתלוש. שדבר 65)יעלה ה"כ בפ"א רבינו שביאר ואף

מן  נהנה שאינו כיון - באלף אפילו בטל לא מתירין לו שיש
כאן  ואין מותר. לכן שנשרפו, לאחר רק בעין כשהם העצים
זה  איסור שכל כיון לכתחילה, איסור מבטלים אין משום

שם). (גמרא, מדרבנן אלא א.66)אינו ל, ביצה משנה,
מותר 67) - בהמה למאכל עומד אם אבל לסחורה, שהוכן

אליהו 68)(לחםֿמשנה). רבי (הגאון יוםֿטוב מערב
תקיח). סי' או"ח תקיח 69)מוילנה, סי' או"ח ובשו"ע

וב'תוספות'). בגמרא שם (ועיין סרוח גם שיהא הצריך ס"ז,

.áéÔÈ‡70¯‡ÂqÓ ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó71ÈtÓ ,˙B¯B˜ ÏL ≈¿«¿ƒ≈ƒƒ¿»∆ƒ¿≈
,·BË ÌBÈa ‰¯aLpL ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;‰ˆ˜Ó Ô‰L∆≈À¿∆¿…ƒ«»∆ƒ¿¿»¿

ÔÎÂ .„ÏB ‡È‰L ÈtÓ72- ·BË ÌBÈa e¯aLpL ÌÈÏk ƒ¿≈∆ƒ»¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿¿
ÔÈ˜ÈqÓ Ï·‡ .„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡≈«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈»¬»«ƒƒ

ÌÈÓÏL ÌÈÏÎa73ÌBÈ ·¯ÚÓ e¯aLpL ÌÈÏÎa B‡ , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆
‡ˆBik .·¯ÚaÓ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ eÎe‰ È¯‰L ,·BË∆¬≈¿ƒ¿»»«∆∆ƒ»∆∆«≈

ÌÈÊB‚‡ :Ba74- ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÏÎ‡L ÌÈ„˜Le ¡ƒ¿≈ƒ∆¬»»≈∆∆
- ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ¬»»¿

LÈÂ .Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡75:Ô‰a LiL ˙B‡ÁÒ ≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿≈À¿»∆≈»∆
È¯‰L ,Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡ - ·¯ÚaÓ ÔÏÎ‡ Ì‡L∆ƒ¬»»ƒ»∆∆≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆∆¬≈
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ˜ÈqÓ - ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;eˆ˜‰À¿¿ƒ¬»»¿«ƒƒƒ¿≈∆≈

.ÏÎ‡‰ ·b ÏÚ ÔÈÎeÓ»ƒ««»…∆

א.70) לא, ביצה המושכבות 71)משנה, קורות של סדר
(רש"י). לבנין ראויות ותהיינה תתעקמנה שלא לארץ

א.72) כט, בהן 73)שבת שאחז לאחר בהן יגע לא אבל
בטלטול  שאסור נולד, והם כלים שברי נעשו שאז האור,

אין 74)(הרשב"א). ביוםֿטוב אכלן "ואם עד מכאן
כת"י  לפי דיוםֿטוב פ"ג בתוספתא הוא בקליפיהן" מסיקין

.(206 עמ' צוקמ. (הוצאת זה 75)ווין על כותב הראב"ד
רוקח' ב'מעשה העיד וכבר זו", נוסחא שמענו לא "מעולם
עוז' וה'מגדל רבינו. מדברי זה כל נמחק קדמון שבכתבֿיד
לא  אשר נוסחאות לידו שהגיעו היא נפלאת "לא כותב
שנכתבה  הנוסחא מן בידו לבוא זכה שהרי לידינו, הגיעו
וגם  שלנו, תורה כספרי בגוילים, התלמוד מחברי בימי
לבן  המכונה בעזרה ממנה מגיהין שהיו ספרֿתורה במקרא
לגמרא  אינה אלו בנוסחאות רבינו שכוונת ונראה אשר".
המשנה' 'מרכבת כתב (וכן למעלה הנזכרת לתוספתא אלא

הי"ד). יוםֿטוב מהלכות בפ"א

.âéıB˜76Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,‰ˆ˜Ó ‡e‰ È¯‰ - ·Ë»̄…¬≈À¿∆ƒ¿≈∆≈»
Ò‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï˙BÏˆÏ „etL BÓk ˙BNÚÏ BÏ ¯e ¿«»»¿ƒ»»«¬¿«ƒ¿
¯Na Ba77.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿≈…«≈»∆
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"חיזרא".76) נקרא התלמוד ובלשון א. לג, ביצה
כמין 77) הבשר, בתוך להכניסו עץ מהן "ליטול ברי"ף:

שכתב  במה רבינו כוונת וכן הצלי". בו לצלות שפוד
שפוד. כמין הבשר בתוך להכניסו - שפוד" כמו "לעשות

.ãéÔÈÏËB78ÈÙ„Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈˆÚ79ÔÈ˜ÈqÓe ‰kq‰ ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿»¿≈«À»«ƒƒ
‰„N‰ ÔÓ ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ô‰a80eÈ‰ elÙ‡ , »∆¬»≈¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ»

·¯ÚaÓ ÌL ÔÈÒpÎÓ81Ï·‡ .82·a‚Ó83‰„Na ‡e‰84 ¿À»ƒ»ƒ»∆∆¬»¿«≈«»∆
ÂÈÙlÓ85ÔÈ‡È·Óe .ÌL ˜ÈÏ„Óe ,86ÔÈÒpÎÓ‰ ÔÓ ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒƒ«¿À»ƒ

ÌLÏ ‡lL ˙ÙwÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯aL∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿»À∆∆∆…¿≈
˙Á˙Bt dÏ ‰È‰iL „·Ï·e ;‰¯Èc87CB˙a ‰È‰˙Â , ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿∆»««¿ƒ¿∆¿

˙aL ÌeÁz88Ô‰ È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈≈
.‰ˆ˜ÓÀ¿∆

ב.78) ל, ביצה אסור,79)משנה, עצמם הדפנות מן אבל
אוהל. סותר הוא התלושים.80)שהרי העצים

ר"ן.81) ועיין מחר, לצורך עצים כמעמר שנראה
א.82) לג, ביצה שם 84)מלקט.83)משנה, במשנה

הוא  וכן בשדה, רבינו ומפרשה משלפניו", "מגבב כתוב
המשנה. לבשל 85)בפירוש כדי רק שעושה מוכיח שזה

מעמר. משום בו ואין א.86)קדירתו, לא, ביצה משנה,
הדבר 88)מסגר.87) נחשב התנאים, אלו כל יש שאם

כמוכן.

.åèÈÏÚ89ÔÈÒpÎÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÙ‚ ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ¬≈»ƒ«¬≈¿»ƒ««ƒ∆≈¿À»ƒ
Ût¯˜a90Ô‰ È¯‰ ,Ô˙B‡ ˙¯fÙÓ Áe¯‰L ÔÂÈk - ¿«¿≈≈»∆»«¿«∆∆»¬≈≈

ÔÈ¯fÙÓk91„·k ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡Â ƒ¿À»ƒ«¬ƒ¿ƒƒƒ«¬≈∆¿ƒ»≈
.ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¬≈≈»ƒ

א.89) לא, לעיר.90)ביצה מחוץ גדר, מוקף נרחב, מקום
שהרוח 91) חושב שהוא יוםֿטוב, מערב עליהן סומך שאינו

(רש"י). כבר פזרתן

.æè‰Ó‰a92˙kÒÓ ‰˙È‰ Ì‡ :·BË ÌBÈa ‰˙nL93 ¿≈»∆≈»¿ƒ»¿»¿À∆∆
Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈ·ÏÎÏ ‰ÎzÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¬≈∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‡ÏÂ ,‰ˆ˜Ó ‰Ê È¯‰ ,‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ -ƒ¿…»¿»«¿»∆»¬≈∆À¿∆¿…

ÌÈL„˜ ˙Ó‰a .dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ94‰Óe¯˙e ,‰˙nL ¿ƒ∆»ƒ¿»∆¡«»»ƒ∆≈»¿»
dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï - ˙‡ÓËpL95. ∆ƒ¿≈…¿ƒ∆»ƒ¿»

ב.92) כז, ודף א. ב, שתמות 93)ביצה עליה שחשב
לכלב. ויתננה מערב 94)ביוםֿטוב מסוכנת היתה אפילו

את  מאכילין אין אצלנו העיקר כי בטלטול, אסורה יו"ט
מצות  שהרי להר"מ) המשניות (פירוש לכלבים הקדשים
כז: ביצה ברש"י וראה בשריפה. היא טמאים קדשים

שם. עליה 95)ו'תוספות' טרפון רבי את ושאלו "ומעשה,
לו  ואמרו ושאל, המדרש לבית ונכנס שנטמאת, החלה ועל

שם). (ביצה, ממקומם" יזיזם לא

.æéÌÈ‚c96‰ˆ˜Ó Ô‰L ‰iÁÂ ˙BÙBÚÂ97ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿¿«»∆≈À¿∆≈«¿ƒ
˙BBÊÓ Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa Ô˙B‡98‡nL ; »¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿∆»

LnzL‰Ï B‡ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÏÎÂ .Ô‰Ó ÁwÏ ‡B·È»ƒ«≈∆¿…∆»¿»¿¿ƒ¿«≈
.BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ·BË ÌBÈa Ba¿ƒ¿≈∆À¿∆»¿«¿¿

ב.96) כג, ז.97)ביצה הלכה למעלה ֿ 98)ראה אףֿעל
שם. רש"י ועיין מאליהם, ניזונים שאינם עליו, שמזונותם פי

.çéÒÈÎn‰99BÏ „ÁÈ Ì‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ¯ÙÚ ««¿ƒ»»≈∆∆ƒƒ≈
¯˜ B¯ˆÁaBÏËÏËÏ ¯zÓe ,ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÂÊ Ô «¬≈∆∆»ƒ¬≈∆»À»¿«¿¿

ÔÎÂ .ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ba ˙BNÚÏÂ100ÌBÈ ·¯ÚÓ ˜q‰L ¯Ù‡ ¿«¬»¿»»¿≈≈∆∆À«≈∆∆
·BË101˜q‰LÂ ;ÔÎeÓ -102‡e‰L ÔÓÊ Ïk :·BË ÌBÈa »¿∆À«¿»¿«∆

‰ˆÈa Ba ˙BÏˆÏ È„k ÌÁ103ÔÈ„ÚL ,BÏËÏËÏ ¯zÓ - «¿≈ƒ¿≈»À»¿«¿¿∆¬«ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;‡e‰ L‡≈¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆

ÈÓ .„ÏB104¯˜c BÏ ‰È‰L105,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ıeÚ »ƒ∆»»∆∆»≈∆∆
B˜zÂ106¯ÙÚ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡ :¯ÙÚ ‰ÏÚ‰Â ,·BË ÌBÈa ¿ƒ¿¿¿∆¡»»»ƒ»»»»
ÁeÁÈz107‰qÎÓ ‰Ê È¯‰ -108Ì‡ Ï·‡ ;BÏËÏËÓe Ba ƒ«¬≈∆¿«∆¿«¿¿¬»ƒ

LzÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ Le‚ ‰ÏÚ‰109ÌBÈa B˙B‡ ∆¡»»»¬≈∆…ƒ¿¿
.·BË

יהודה.99) רב של מימרא א. ח, (ביצה 100)ביצה משנה
הוא". מוכן כירה, "אפר א.101)ב.) ח, ביצה

שאר 103)שם.102) מכל יותר מהר מתבשלת שהיא
ב.).104)דברים. (ביצה ברזל 105)משנה יתד

הקרקע. את בו שעבר 106)שחופרין כלומר בדיעבד.
שחט  כבר אם אפילו לנתקו אסור לכתחילה אבל ונתקו.
ומכסה  "שוחט כתב ולא בו", "מכסה בסמוך כתב (שהרי
עבר) ואם ד"ה ג ציון ב. ביצה למסכת הלכה' 'בירור – בו"
(להלן  כיסוי מצות לצורך מוקצה טלטול אפילו התירו שלא
יכסה  לא - ושחט ועבר מוכן, עפר לו אין שאם ה"א פ"ג
אףֿעלֿפי  מלאכה, איסור התירו שלא וכלֿשכן הערב), עד
שחט  שאם "ומודים במשנה שאמרו ומה מדרבנן. שהוא
"מלאכה  שסובר למי אלא אינו זה - ויכסה" בדקר שיחפור
א' קולות: שתי כאן ויש עליה" פטור לגופה צריכה שאינה
רבינו  לדעת אבל מקלקל. וב' לגופה, צריכה שאינה מלאכה
שבת  מהל' (פ"א עליה חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה
התירו  לא - מקלקל של אחת קולא אלא כאן ואין ה"ז)
ג. ובהערה ה"א, פ"ג להלן וראה כאן). המלך' ('שער

רך.107) שמצוותֿעשה 108)עפר עוף או חיה שחט אם
שחיטה  בהל' רבינו שכותב כמו בעפר, דמם את לכסות

פרק 109)פי"ד. שבת בהל' כמבואר אסורה, שכתישה
שמיני.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומה 1) בפרטיהן, המותרות המלאכות קצת בו נתבארו

הוא  זה בפרק הנזכרות לאלו הכולל והענין בהן, שאסור
ומשקין. לאוכלין היותן

.àÈÓ2ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰L3¯znL ,ÔÎeÓ ¯Ù‡ B‡ ƒ∆»»»»»≈∆»∆À»
;ÌÓ„ ‰qÎÓe ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - BÏËÏËÏ¿«¿¿¬≈∆≈«»»¿«∆»»
- BÏËÏËÏ Èe‡¯‰ ¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»»≈∆»»¿«¿¿
ÌÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï - ËÁLÂ ¯·Ú Ì‡Â ;ËÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ¿«¿ƒ»«¿»«…¿«∆»»

·¯ÚÏ „Ú4‰i¯a ÔÎÂ .5˜ÙÒ ‡e‰L6Ì‡ ‡È‰ ‰iÁ Ì‡ «»∆∆¿≈¿ƒ»∆»≈ƒ«»ƒƒ
‰Ó‰a7ËÁL Ì‡Â ;·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ¿≈»≈¬ƒ»¿¿ƒ»«

ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ elÙ‡ ,·¯ÚÏ „Ú dÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï -…¿«∆»»«»∆∆¬ƒ»»»»»
‡È‰ ˙È‡cÂ ‰iÁ :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;¯Ù‡ B‡≈∆∆»…«»∆«»«»ƒƒ
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¯Èz‰Ï ‰‡B¯‰ ‡B·ÈÂ ,·BË ÌBÈa BÓ„ ‰qk CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ»»¿¿»»∆¿«ƒ
BaÏÁ8. ∆¿

א.2) ב, ביצה יוםֿטוב.3)משנה, ראה 4)מערב
גדולי  לדעת אבל .(106 (בהערה שני פרק בסוף למעלה
בו  שחופרין ברזל (יתד נעוץ דקר לו יש אם הראשונים,
כדברי  בו, לכסות יכול תיחוח, בעפר יום מבעוד קרקע)
ויכסה". בדקר שיחפור שחט שאם "ומודים המשנה

פ"ב.5) ביכורים "כוי".6)משנה, התלמוד בלשון ונקרא
שחיטה).7) מהל' בפי"ד (רבינו מספק לכסות וצריך
מותר 8) חיה וחלב כרת, חייב בהמה מחלב כזית והאוכל

אסור  חלבו וכוי פ"ז), אסורות מאכלות בהל' (רבינו באכילה
מאכלות  מהל' בפ"א (רבינו אכילתו על לוקין ואין מספק,

אסורות).

.áÔÎÂ9‡Ï - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ ¿≈«≈«»»≈∆∆…
·BË ÌBÈa ÌÓ„ ‰qÎÈ10‰Ó‰a ËÁL .11ÛBÚÂ ‰iÁ ¿«∆»»¿»«¿≈»«»»

„Ú B˙B‡ ‰qÎÈ ‡Ï - ÌÓc ·¯Ú˙Â ,·BË ÌBÈa¿¿ƒ¿»≈»»…¿«∆«
·¯ÚÏ12ÏBÎÈÂ ,¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ Ì‡Â ; »∆∆¿ƒ»»»»»≈∆¿»

e‰qÎÈ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯È˜„a Ïk‰ ˙BqÎÏ13. ¿««…ƒ¿ƒ»««¬≈∆¿«≈

ב.9) ח, ואין 10)ביצה יוםֿטוב, מערב לכסות לו שהיה
יכול  שהרי יוםֿטוב, משמחת אותו מונע הכיסוי מצוות
(רש"י). יוםֿטוב במוצאי דמו את ולכסות הבשר, את לאכול

מכיסוי.11) פטור טרחא 12)שדמה טורח הוא שהרי
(רש"י). בהמה דם ביניהם שיש מצוה, של שאינה

אפילו 13) הדם את לכסות יכול החצר, באמצע שחט ואם
אברהם' ('מגן כליו יתלכלכו שלא כדי דקירות, בכמה

תצח). סי' או"ח בשו"ע

.âËÁBM‰14¯Óˆ LÏ˙Ï BÏ ¯zÓ - ·BË ÌBÈa ‰Ó‰a «≈¿≈»¿À»ƒ¿∆∆
ÔÈkq‰ ÌB˜ÓÏ15B„Èa16epÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«∆…¿ƒ∆

BÓB˜nÓ17¯‡Lk CaÒÓ ÌL ¯‡MÈ ‡l‡ ,18¯Óˆ ƒ¿∆»ƒ»≈»¿À»ƒ¿»∆∆
,Bk¯„ ‡e‰L ÈtÓ ;Ë¯ÓÈ ‡Ï - ÛBÚa Ï·‡ .¯‡ev‰««»¬»¿…ƒ¿…ƒ¿≈∆«¿

LÏBz ‡ˆÓÂ19·BË ÌBÈa20. ¿ƒ¿»≈¿

א.14) כה, והסכין 15)בכורות תלישה, בלי ישחוט שאם
חלדה, משום פסולה השחיטה תהיה - בצמר מכוסה יהיה

ה"י. פ"ג, שחיטה הל' אלא 16)ראה גזיזה דרך שאין
כלאחד  שהוא בידו, והתירו ה"ח) שבת מהל' (פ"ט בכלי

יוםֿטוב. שמחת משום רק 17)יד, שתולש שייראה כדי
פ"ג  בבכורות ישראל' ('תפארת לצרכו ולא שחיטה לצורך

יו"ט). לענין וה"ה בכור, לענין ובנוסחאות 18)מ"א
(בבי"ת). "בשאר" הגירסא: התירו 19)ישנות, שלא

מערב  לעשות שאיֿאפשר מה אלא נפש אוכל מכשירי
חסרון  או הפסד שיגרום מבלי ה"ח) בפ"א (ראה  יוםֿטוב
מערב  לעשותו אפשר הנוצה מריטת אבל לאוכל, טעם

(הרא"ש). למרוט 20)יוםֿטוב השוחטים עכשיו "נהגו
על  שחולק הרמב"ן דעת על וסומכין שחיטה, קודם הנוצה
 ֿ שאי שחיטה, לפני הצואר מן נוצה תלישת ומתיר רבינו,
בפירוש  ורבינו סט). כלל אדם' ('חיי זה בלא לשחוט אפשר
הגמרא  דברי כל את העתיק שם, בכורות במס' המשניות
והתנצל  המשנה, בפירוש כן דרכו שאין אףֿעלֿפי זה, בענין

לפי  המסכת מכוונת שאינו ואע"פ זה, "וזכרתי זה: בלשון
עליו". עוברים אדם בני שרוב

.ã·BË ÌBÈa ‰Ó‰a ¯BÚ ËÈLÙn‰21;epÁÏÓÈ ‡Ï - ««¿ƒ¿≈»¿…ƒ¿»∆
‡e‰ „eaÚ ‰fL22C¯ˆÏ ‡lL ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡ˆÓÂ , ∆∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»»∆…¿…∆

B˙B Ï·‡ .‰ÏÈÎ‡23eÒ¯„iL È„k ,‰ÒÈ¯c‰ ˙Èa ÈÙÏ ¬ƒ»¬»¿ƒ¿≈≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿¿
ÂÈÏÚ24ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .„ÒtÈ ‡ÏÂ »»¿…ƒ»≈¿…ƒƒ»»∆∆»ƒ¿≈

ËÁLlÓ ÚnÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓN25¯zÓe . ƒ¿«¿≈∆…ƒ»«ƒƒ¿…À»
ÈÏˆÏ ¯Na ÁÏÓÏ26¯BÚ‰ Èab ÏÚ27¯·„a ÌÈÓÈ¯ÚÓe , ƒ¿…«»»¿»ƒ««≈»«¬ƒƒ¿»»

‰Ê28,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ¯Na ËÚÓ ÁÏBÓ ?„ˆÈk . ∆≈«≈«¿«»»ƒ»¿«ƒ»
.Blk ¯BÚ‰ ÁÏÓiL „Ú«∆ƒ¿«»À

(מגידֿמשנה).21) ביוםֿטוב נשחטה "שהמליחה 22)וגם
פי"א). שבת בהל' (רבינו הוא" עיבוד המדובר 23)מין

מערב  נשחטה אם (אבל כנ"ל ביוםֿטוב שנשחטה בבהמה
יוםֿטוב. מערב למלחו יכול והיה הואיל - אסור יוםֿטוב,

העור 24)מגידֿמשנה). לתיקון שכוונתו כלֿכך ניכר ולא
יא:). יא.).25)(ביצה (ביצה תחילתן" משום סופן "התירו

ה'.26) הלכה כדלהלן מועטת, מליחה אף 27)שהיא
קצת. העור גם ימלח פ"א 28)שעלֿידיֿזה 'ירושלמי'

שלא  כדי הערמה, קצת שנראה זה דבר התירו וחכמים ה"ו.
ביוםֿטוב, לשחוט ירצה ולא העור, והפסד קלקול לידי יבוא

יוםֿטוב. משמחת וימנע

.ä‰na29BÈ‡L ,ÈÏˆÏ ÁÏBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈
‰a¯‰ ÁÏÓ CÈ¯ˆ30‰¯„˜Ï Ï·‡ ;31ÁÏÓÏ ¯eÒ‡ - »ƒ∆««¿≈¬»ƒ¿≈»»ƒ¿…«

ÔÎÂ .¯BÚ‰ ÏÚ32ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡33ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ «»¿≈≈¿ƒ∆«¬»ƒ¿≈
ÔÈÎt‰Ó34Èab ÏÚ Áe¯a Ô˙B‡ ÔÈÁËBL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ¿«¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»»«««≈

˙B„˙È35.‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

א.29) יא, נראה 30)ביצה הי"ב, אסורות מהלכות [בפ"ו
(עיי"ש  לקדירה כמו מליחה צריך שלצלי רבינו מדברי
מזבח  איסורי מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן במגידֿמשנה).
כמולח  יפה יפה (בקרבנות) הבשר למלוח "ומצוה הי"א:

וצ"ע]. לצלי", לצלי 31)בשר מולח אם והואֿהדין
שם). (ביצה, אסור - לקדירה כמו מרובה מליחה

שם.32) מולח 33)ביצה, אם גמור, אוכל שאינו שדבר
מעבד. משום בו יש - יסריח שלא תיקון 34)כדי שזה

יסרחו. שלא יהושע.35)לחלבים כרבי ולא כתנאֿקמא
יא:). (שם למלחם יבוא שמא גזירה

.åËÈLÙn‰36.·BË ÌBÈa ÏÈb¯È ‡Ï - ‰Ó‰a‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿≈»…«¿ƒ¿
Ï‚¯Ó ¯Na Ïk ‡ÈˆBn‰ ‰Ê ?ÏÈb¯n‰ ‡e‰ „ˆÈk≈«««¿ƒ∆«ƒ»»»≈∆∆
ÈtÓ .Ú¯wÈ ‡ÏÂ ÌÏL ¯BÚ‰ Ïk ‡ÈˆBiL È„k ,˙Á‡««¿≈∆ƒ»»»≈¿…ƒ»≈«ƒ¿≈

ÏB„b Á¯Ë ‰Ê ËLÙ‰a Á¯BhL37C¯ˆ Ba ÔÈ‡Â , ∆≈«¿∆¿≈∆…«»¿≈…∆
ÔÎÂ .„ÚBnÏ38„È ˙Èa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡39,‡e‰Â .¯Naa «≈¿≈»«¬≈»«»»»

‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL .ÔÈkÒa ‰NÚiL∆«¬∆««ƒ∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÔÓÈÒ ˙BNÚÏ ¯zÓe .ÏÁa40.¯Naa ¿…À»«¬ƒ»«»»

א.36) לג, שתי 37)בכורות דרך העור את מפשיט אבל
ועלֿידיֿזה  השניה, עד האחת מרגל שחותך הרגלים,
יוסף' ('בית בזה מרובה הטרחא שאין שלם, העור מפשיט

כאן). כסףֿמשנה ועיין תצט, סי' א.38)או"ח כח, ביצה
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להוליכו 39) ללוקח ונותנו יד בית בו עושה בשר, "כשמוכר
מקח  שאין היכר, לעשות לשנות צריך וביוםֿטוב לביתו,

כח.). ביצה (רש"י ביוםֿטוב" יחליפהו 40)וממכר "שלא
(רש"י). הנושאו"

.æÔÈ‚ÏBÓ41L‡¯‰ ˙‡42ÔÈ·‰·‰Óe ,ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡Â ¿ƒ∆»…¿∆»«¿«ƒ¿«¿¬ƒ
„ÈÒa Ô˙B‡ ÔÈÏÙBË ÔÈ‡ Ï·‡ ;¯e‡a Ô˙B‡43 »»¬»≈¿ƒ»¿ƒ

˙ÈÒ¯Á·e44Ô˙B‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡Â ,‰Ó„‡a ‡ÏÂ ¿«¿ƒ¿…«¬»»¿≈¿ƒ»
ÌÈ¯tÒÓa45;BlL ˙¯tÒ˙a ˜¯i‰ ˙‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»«ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»¿ƒ¿…∆∆

˜ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ Ba LiL ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó Ï·‡Òc46 ¬»¿«¿ƒ∆»…∆∆≈ƒ¿À¿»
˙Bi·kÚÂ47˙¯tÒ˙a ,48. ¿«»ƒ¿ƒ¿…∆

א.41) לד, השיער.42)ביצה את להסיר כדי ברותחין,
כעיבוד.43) נראה חרס.44)שזה כלי ממנו שעושין חומר
(רש"י).45) השיער לצורך זה עושה כאילו שנראה
"קורנס".46) הגירסא התימנים, שיש 47)בכת"י צמח מין

למאכל. ראוי והוא קוצים, אוכל 48)בו צורך שהוא כיון
נפש.

.ç¯zÓ49Ll‰Â .·BË ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰qÚ LeÏÏ50‰qÚ À»»ƒ»¿»¿¿«»ƒ»
ÌBÈa ‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ BÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆≈«¿ƒƒ∆»«»¿

·BË51‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ - ·BË ÌBÈa dLÏ Ì‡Â .52 ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ∆»«»
Ì‡Â .Ô‰kÏ d˙BÂ53˙‡ÓËpL B‡ ,‰‡ÓË ‰qÚ ‰˙È‰ ¿¿»«…≈¿ƒ»¿»ƒ»¿≈»∆ƒ¿≈

ÌBÈa ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ˙‡ ÏM·È ‡Ï - ‰lÁ‰««»…¿«≈∆««»∆≈¿«¿ƒ¿
ÏÎ‡Ï ‡l‡ ·BË54‰Ù¯NÏ BÊÂ ,55ÔÎÂ .˙„ÓBÚ56ÔÈ‡ ∆»∆¡…¿ƒ¿≈»∆∆¿≈≈

ÌÈL„˜ ÔÈÙ¯BN ÔÈ‡L ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÙ¯BN57 ¿ƒ»¿∆≈¿ƒ»»ƒ
- e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ˙Ù¯NL ;·BË ÌBÈa e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¿∆¿≈«»»ƒ∆ƒ¿¿
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Û¯NÈ L‡a :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆∆¡«»≈ƒ»≈«¬ƒ«¿»»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ dÈ‡L58‡ÏÂ ‰NÚ - ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿«≈»∆¬≈¿…
‰NÚ˙59‰NÚÂ ‰NÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‰NÚ ÔÈ‡Â ,60. «¬∆¿≈¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

מרובה 49) פת אופים אין אומרים, שמאי "בית ב: כב, ביצה
וראה  הלל. כבית והלכה מתירים". הלל ובית ביוםֿטוב,

וכו'. פת תנור אשה שממלאה ה"י פ"א ביצה 50)למעלה
א. יוםֿטוב.51)ט, מערב לעשותה שאפשר

שנאמר 52) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש "מצותֿעשה
תרימ  חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, תרומה"(במדבר ו

ביכורים). מהל' ה"א א.53)(פ"ה מו, פסחים משנה,
הוא 54) נפש לכל יאכל אשר "אך טז) יב, (שמות ֵֵָשנאמר

לכם". יעׂשה נאכלת 55)לבדו שאינה טמאה תרומה כדין ֵֶָ
פ"ב). תרומות בהל' (רבינו בשריפתה יהנו רק לכהן,

ב.56) כד, ֿ 57)שבת שמצות קדשים, בכלל שתרומה
כה. שבת ועיין פי"ג. אליהו דבי (תנא לשורפן היא עשה

שם). ו'תוספות' 'מעשה 58)ורש"י בעל שלפני בכתבֿיד
בהן". "וכיוצא תיבות נמצאו לא למעלה 59)רוקח', ראה

ה"ב. ב.60)פ"א כה, שבת

.è·¯Ú‰ „Ú ‰pÁÈpÈ ?da ‰NÚÈ „ˆÈk61Û¯NÈÂ ≈««¬∆»«ƒ∆»«»∆∆¿ƒ¿…
‰È‰ .d˙B‡62‰pÁÈpÈ Ì‡L ,ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ »»»∆∆«∆ƒ«ƒ∆»

ıÈÓÁz63‡l‡ ,˜ˆa ‰lÁ‰ ˙‡ LÈ¯ÙÈ ‡Ï -64‰Ù‡È «¿ƒ…«¿ƒ∆««»»≈∆»…∆
‰lÁ‰ LÈ¯ÙÈ Ck ¯Á‡Â ,‰‡Óh‰ ‰qÚ‰ Ïk ˙‡∆»»ƒ»«¿≈»¿««»«¿ƒ««»

.ÌÁÏ∆∆

בנותר 61) אלא אינו זה - בלילה קדשים שורפין שאין [אף
מהדורא  ביהודה' 'נודע – בלילה נשרף טמא אבל ופיגול,
מפסולי  פי"ט הרמב"ם לשון מדקדוק צו, סי' או"ח תנינא

ה"ה]. א.62)המוקדשין מו, פסחים ואף 63)משנה,
חמץ  מהל' (בפ"ד רבינו וביאר הקדש, של היא שהחלה
יג, (שמות שנאמר הקדש, של חמץ על עובר שאינו ומצה)
רואה  אתה אבל רואה, אתה אי שלך לך", יראה "ולא ז)
שלא  כיון כשלו, החמץ נחשב כאן - גבוה? ושל אחרים של
"הואיל  ההפרשה, על לישאל ויכול כהן, לידי עדיין נתנו
מו:). (שם הוא" ממוניה עלה, מתשיל בעי ואי

בצונן",64) תטיל אומר, בתירא "בן עוד: אמרו במשנה,
זו, תקנה על לסמוך אין לכתחילה אבל מלהחמיץ, המונעו
(הרא"ש). תחמיץ שלא יפה יזהר לא שמא חכמים שחששו

.éÔÈ‡65È¯eÙa ÔÈÙB‡66˙Átz ‡nL ‰¯Êb ,‰L„Á67 ≈ƒ¿¿ƒ¬»»¿≈»∆»ƒ»≈
ÔÈ‡ .·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,ÌÁl‰ „ÈÒÙ˙Â68 ¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ»«ƒƒ¿«≈

ÔÈÙ¯Bb69ÔÈLaÎÓ Ï·‡ ,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz70¯Ù‡‰ ˙‡ ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¬»¿«¿ƒ∆»≈∆
Ô‰aL71‡l‡ ˙BÏˆÏ B‡ Ba ˙BÙ‡Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ∆»∆¿ƒƒ∆¿»∆¡ƒ¿∆»

ÔÈÓ˙BÒÂ .¯zÓ - Û¯b Ôk Ì‡72LÙ¯Â ËÈËa ¯epz‰ Èt ƒ≈»«À»¿¿ƒƒ««¿ƒ»∆∆
BÎk¯L ,‡e‰Â .¯‰p‰ ˙B·È·ÒaL73Ï·‡ .LÓ‡Ó ∆ƒ¿ƒ«»»»∆ƒ¿≈∆∆¬»

˙‡ Ïa‚Ï ¯zÓe .¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa ËÈË Ïa‚Ï¿«≈ƒ¿»À»¿«≈∆
¯Ù‡‰74.¯epz‰ Èt Ba ÌzÒÏ »≈∆ƒ¿…ƒ««

א.65) לד, חרס.66)ביצה של גג 67)תנור יתקלקל
מלבנים, שנעשו שלנו, בתנורים אבל הפת. על ויפול התנור
חזקים, והם יחד, להדביקן לחברתה לבינה בין טיט ונותן

תקז). סי' או"ח ברורה' ('משנה זה חשש משנה,68)אין
ב. לב, הטיט.69)ביצה מטיח לתוכו נפל אם

יגע 70) ולא חלק שיהיה כדי שבו, והאפר האש להשכיב
לאחר 71)בפת. והגחלים האפר מן התנור את "ולגרוף

אי  מכבה, שהוא ואףֿעלֿפי מותר, שהוא לי יראה הסקה,
כך  נפש, אוכל לצורך להבעיר שמותר וכשם כן, בלא אפשר
על  בשר כמניח זה והרי נפש, אוכל לצורך לכבות מותר

הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה שם.72)הגחלים" ביצה,
מאתמול".73) סימן) בו (=עשה דצייריה "והוא שם בגמרא

"דמריח" וצ"ל "דטריח", דק"ס) (כת"י הרי"ף בנוסחת אבל
ל'). ציון שם, הלכה' ('בירור גיבול בו ואין ממורח שהוא

באפר,74) גיבול שאין (הט"ז) שבת מהל' בפ"ח לשיטתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד

.àé¯epz75ÔÈÎÒ ÔÈ‡ - ÌÈL„Á ÌÈ¯ÈÎÂ76ÔÓLa Ô˙B‡ «¿ƒ«ƒ¬»ƒ≈»ƒ»¿∆∆
ÔÈ‚ÈÙÓ ÔÈ‡Â ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡ ÔÈLË ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa77 ¿¿≈»ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÔÓqÁÏ È„k ÔBˆa Ô˙B‡78˙BÙ‡Ï ÏÈ·La Ì‡Â ;79Ô‰a »¿≈¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ∆¡»∆
ÔÈ‡ .¯zÓ -80ÌÈ·‡‰ ˙‡ ÔÈaÏÓ81B‡ ˙BÏˆÏ À»≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿

ÔÓqÁnL ÈtÓ ,Ô‰ÈÏÚ ˙BÙ‡Ï82ÔÈÙB‡Â ÔÈ˜ÈqÓe . ∆¡¬≈∆ƒ¿≈∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ
¯eÙaÈ83ÈÎÈË‡a ÔÈnÁ ÔÈnÁÓe ,84. ¿¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

א.75) לד, החדשים 76)ביצה התנורים לסוך היה דרכן
משום  ואסור ולצחצחן, להחליקן כדי אותן, ולשפשף בשמן

כלי. הכלי.77)תיקון את מחזק היסק, אחר הבא שהצונן
שיוכלו 79)לחזקן.78) כדי התנור את להפיג שהוצרכו

הפת. ישרף ולא בהם, א.80)לאפות לג, ביצה משנה,

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



קלי h"ei zziay zekld - mipnf xtq - zah f"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו 81) גירסת וכן "הרעפים", הגירסא ספרים, בכמה
הגגות. את בהם שמכסים חרסים והם המשניות, בפירוש

אבל 82) ישנים, ברעפים אפילו אסור משנה' ה'מגיד לדעת
אלא  נאסר שלא מפורש להרמב"ם המשנה בפירוש

א. לד, ביצה הגמרא דברי וכפשטות תנור 83)בחדשים,
חרס. של אלה,84)גדול בשני והשמיענו גדולה. יורה

 ֿ (מגיד עושה הוא חול לצורך יאמרו: שמא חוששים שאין
משנה).

.áéÔÈ‡85·¯ÚÓ Ôab Ì‡L ;·BË ÌBÈa ‰È·b ÔÈNBÚ ≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ≈≈∆∆
Ï·‡ .ÌÚË ÔB¯ÒÁ ‰Êa ÔÈ‡ ,·BË ÌBÈ86˙‡ ÔÈÎc ≈»∆∆¿««¬»»ƒ∆

‚eÙÈ ,·¯ÚaÓ Ô˙B‡ Ce„È Ì‡L ;Ôk¯„k ÔÈÏ·z‰«¿»ƒ¿«¿»∆ƒ»»ƒ»∆∆»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa CBc BÈ‡ ÁÏÓ Ï·‡ .ÔÓÚË«¿»¬»∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ú˜a Ce„iL B‡ ,LzÎn‰ ‰h‰ƒ»««¿≈∆»ƒ¿»»¿«≈»¿≈
‚eÙÈ ‡Ï ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÁÏn‰ ˜ÁL Ì‡L ;‰pLiL∆¿«∆∆ƒ»««∆«≈∆∆…»

ÔÈ‡Â .BÓÚË87Ô‰lL ÌÈÁ¯a ÔÈÏtÏt‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBL88, «¿¿≈¬ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ∆»∆
ÔÈÏ·z‰ ÏÎk ‰Îe„Óa Ô˙B‡ Cc ‡l‡89. ∆»»»ƒ¿»¿»«¿»ƒ

א.85) קלד, א.86)שבת יד, ביצה משנה,87)משנה,
עזריה. בן אלעזר רבי על החולקים כרבנן א. כג, ביצה

איכא).88) ד"ה א. יד, ביצה ('תוספות' חול כמעשה שנראה
יוםֿטוב 89) מערב אותם דכים אם טעמם מפיגים הם שאף

שם). ('תוספות'

.âéÔÈ‡90˙BÙÈ¯‰ ˙‡ ÔÈL˙Bk91‰ÏB„b ˙LzÎÓa92, ≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆∆¿»
ÈepM‰ ‡e‰ ‰fL ,‰pË˜ ˙LzÎÓa ÔÈL˙Bk Ï·‡¬»¿ƒ¿«¿∆∆¿«»∆∆«ƒ
;¯eÒ‡ ‰pË˜a elÙ‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e .dlL∆»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿«»»
Ì˙B‡ ÔÈL˙Bk Ì‡Â ,‡È‰ ‰·BË Ô‰lL ‰‡e·z‰L∆«¿»∆»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ93. ≈∆∆≈¿»∆¿≈

א.90) יד, במכתש.91)ביצה כתושים שעורים
ואם 92) טובה, התבואה אין לארץ שבחוצה אףֿעלֿפי

אסור  זאת בכל נפסדת, היא יוםֿטוב מערב אותה כותשין
פלפלים  לטחון שאסרו כמו גדולה, במכתשת לכתוש

לחםֿמשנה. – הי"ב) (למעלה שלהם כן 93)בריחיים
ישראל  ארץ בין יד:) (שם בתלמוד שחילקו מה רבינו מפרש
בשינוי, לדוך שהתירו למלח דומה זה ואין לארץ. לחוץ
(למעלה  יוםֿטוב מערב דכים אם מתקלקל שאינו אףֿעלֿפי
המאכלים  כל שהרי הוא, הכרחי צורך שמלח מפני הי"ב),

(לחםֿמשנה). מלח צריכים

.ãéÁÓw‰94B„w¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,95·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ «∆«««ƒ∆ƒ¿≈∆∆
‰iL ÌÚt B˙B‡ ÔÈ„w¯Ó ÔÈ‡ - ÔÈaq‰ epnÓ ¯ÈÒ‰Â¿≈ƒƒ∆«Àƒ≈¿«¿ƒ««¿ƒ»

ÏÙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa96ÌÒÈ˜ B‡ ¯B¯ˆ BÎB˙a ¿∆»ƒ≈»«¿¿≈»
È¯BÁ‡Ó „w¯iL ÔB‚k ,¯zÓ - ‰pL Ì‡Â .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒƒ»À»¿∆¿«≈≈¬≈

ÔÁÏM‰ Èab ÏÚ „w¯L B‡ ,‰Ùp‰97ÈepLa ‡ˆBiÎÂ , «»»∆ƒ≈««≈«À¿»¿«≈¿ƒ
.‰Ê∆

ב.94) כט, נפש,95)ביצה אוכל לצורך אף אסורה רקידה
מערב  לעשותה שאפשר לפי הי"ז, בפ"א רבינו שכותב כמו
מזה  לעשות הדרך כי וגם טעמו, את שיפסיד מבלי יוםֿטוב
חול. לצורך ביוםֿטוב וטורח רבים, לימים הרבה

להסיר 96) אלא הקמח, לייפות כדי לרקד כוונתו שאין

הצרורות. תיבה 97)מתוכו גבי על לעשותן הדרך שבחול,
עריבה. או

.åèÔÈÏÏBÓ98˙BÏÈÏÓ99ÔÈÎ¯ÙÓe100ÌBÈa ˙ÈË˜ ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿
elÙ‡Â ,ÏÎB‡Â BÁk ÏÎa „È ÏÚ „È ÏÚ ÁtÓe .·BË¿«≈««»«»¿»…¿≈«¬ƒ

ÔB˜a101ÈeÁÓ˙a B‡102Ï·‡ ,103‰Ùa ‡Ï104‡ÏÂ ¿»¿«¿¬»…¿»»¿…
ÔÎÂ .‰¯·Îa105¯¯Ba - ·BË ÌBÈa ˙BiË˜ ¯¯Ba‰ ƒ¿»»¿≈«≈ƒ¿ƒ¿≈

‡Ï·Ëa ‡ÏÂ ‰Ùa ‡Ï Ï·‡ ,ÈeÁÓ˙·e B˜ÈÁa Bk¯„k¿«¿¿≈¿«¿¬»…¿»»¿…¿«¿»
.‰¯·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»

ואילו 98) שינוי, בלי כדרכו שמולל ונראה ב. יב, ביצה
רבינו  כי הי"ד) שבת מהל' (פכ"א בשינוי מולל בשבת
- בשינוי" - מולל "כיצד יג:) (ביצה שאמרו מה מפרש
שם). ו'תוספות' רש"י (ועיין ביוםֿטוב ולא בשבת

על 99) ממנה נפרשים והגרעינים לבישולה, שהגיעה שבולת
ביד. אותה כשמוללים השרביטין 100)נקלה מפרק

מהן. זרע והשני 101)ומוציא רחב, אחד שראשו כלי
ומנענע  הרחב בראשו הקטניות ונותנין מרזב, כמין עשוי
(רש"י). בכלי נשאר והפסולת המרזב, דרך ומתגלגל האוכל

גדולה.102) אלו 103)קערה בכלים לעשות שדרך לפי
מחר. לצורך עובד כאילו ונראה רבה, בכמות

"בטבלא".104) הגירסא ב.105)בכת"י, יד, ביצה משנה,

.æè‰na106ÏÚ ‰a¯Ó ÏÎ‡‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»…∆¿À∆«
˙ÏÒt‰107ÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó ˙ÏÒt‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿…∆¬»ƒ»¿»«¿…∆¿À»«»…∆

Á¯Ë ‰È‰ Ì‡Â .˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰ ˙‡ ¯¯Ba -≈∆»…∆«ƒ«∆«¿…∆¿ƒ»»…«
ÏÎ‡‰ ˙¯È¯·a Á¯hÓ ¯˙È ÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÏÒt‰ ˙¯È¯·aƒ¿ƒ««¿…∆ƒ»…∆»≈ƒ…«ƒ¿ƒ«»…∆
˙‡ ¯¯Ba ,‰a¯Ó ÏÎ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙ÏÒt‰ ÔÓƒ«¿…∆««ƒ∆»…∆¿À∆≈∆

.˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰»…∆«ƒ«∆«¿…∆

שם.106) הפסולת,107)ביצה, לברור יותר טוב שאז
מועטה. שטרחתו

.æéÔÈ‡108ÈtÓ ,dlL ˙pÒÓa Ïc¯Á‰ ˙‡ ÔÈpÒÓ ≈¿«¿ƒ∆««¿»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿≈
¯¯B·k ‰‡¯pL109ÏL ˙ÒÓa ‰ˆÈa ÔÈ˙B Ï·‡ ; ∆ƒ¿∆¿≈¬»¿ƒ≈»¿¿«∆∆∆

Ïc¯Á110ÂÈÏ‡Ó ÔpzÒÓ ‡e‰Â ,111Ì‡Â .112‰˙È‰ «¿»¿ƒ¿«≈≈≈»¿ƒ»¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÈ dÏ ÔzÏ ¯zÓ - ‰ÈeÏz ˙¯nLÓ‰113; «¿«∆∆¿»À»ƒ≈»«ƒ¿

Ï·‡114‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,‰lÁza ‰Ï˙È ‡Ï ¬»…ƒ¿∆«¿ƒ»∆…«¬∆¿∆∆∆
ÏÁa ‰NBÚ115ÌÈ¯ÚÓe .116˙¯ÓLÓ‰ ˙‡ ‰ÏB˙Â ∆¿…«¬ƒ¿∆∆«¿«∆∆

Ck ¯Á‡Â ,ÌÈBn¯ da ‰ÏB˙Â ,ÌÈBn¯ da ˙BÏ˙Ïƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒƒ¿««»
.ÌÈ¯ÓL dÎB˙Ï Ô˙B≈¿»¿»ƒ

ממתקין 108) ואין החרדל, את מסננין "אין א: קלד, בשבת
(מגידֿמשנה). מיירי וביוםֿטוב בגחלת". אותו

לאכילה 109) ראוי שלו הפסולת שגם אינו, ממש ובורר
ס"ג). תקי סי' ברורה' החרדל 110)('משנה בה שנתנו

סט"ו). שיט סי' ברורה' ('משנה יוםֿטוב כי 111)מערב
העכורים  בדברים אותם ונותנים שטורפים הביצים טבע כך
כ'). פרק שבת להר"מ המשנה (פירוש אותם מזככים והם

הי"ד. שבת מהל' בפ"ח ב.112)וראה קלז, שבת משנה,
חטאת 113) חייב ובשבת היא, גמורה שהמלאכה אףֿעלֿפי

נפש  אוכל משום מותר ביוםֿטוב – הי"ז) שבת מהל' (פכ"א
הלכה'). ב'ביאור ס"ד תקי סי' ברורה' שבת,114)('משנה
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הכלי 115)שם. על אוהל, כעושה שנראה א. קלח, שם,
רבינו  כתב הי"ז), (פכ"א שבת ובהל' שם). ברורה' ('משנה

לשמר". יבוא ב.116)"שמא קלט, שבת

ה'תשע"ו  טבת כ"ח ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאסור 1) ומה בפרטיהן, המותרות המלאכות יתר בו נתבאר

הוא  המלאכות, לאלו הכולל והענין ההוצאה. מן חוץ בהן,
עוד  משקין. ולא אוכלין שאינן בדברים או בכלים, היותן
וממכר, מקח גזרת משום האסורין דברים זה בפרק נתבארו
יכתוב. שמא גזירה משום שאסורה שבת בהלכות ונתבאר

.àÔÈ‡2ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ‡Ï L‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ3ÔÓ ‡ÏÂ ≈ƒƒ∆»≈…ƒ»≈ƒ¿…ƒ
ÔÈÎÎBÁL ÔB‚k ,˙BÎzn‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·‡‰4BÊ Ô˙B‡ »¬»ƒ¿…ƒ««»¿∆¿ƒ»

ËÙp‰ ÔÎÂ .L‡‰ ‡ˆzL „Ú BÊ· BÊ ÔÈkÓ B‡ BÊa5 »«ƒ¿«∆≈≈»≈¿≈«≈¿
ÌÈÓa ‡e‰L ¯˙BÈa „Á‰6„Ú Ì˙B‡ ÔÈ„ÈnL , ««¿≈∆¿«ƒ∆¿ƒƒ»«

˙ÈÎeÎÊ B‡ ‰L˜ CÊ ÈÏk B‡ ,˜ÏciL7,ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ∆ƒ»≈¿ƒ«»∆¿ƒ¿≈»«ƒ
d‰‚ ¯ÊÁiL „Ú LÓM‰ ÔÈÚ „‚k d˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»¿∆∆≈«∆∆«∆«¬…»¿»

ÔzLÙÏ8¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ˜ÏcÈÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»≈»∆¿«≈»
Ú·‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa ¯z‰ ‡lL ;·BË ÌBÈaL‡Ó ¯È ¿∆…À«¿∆»¿«¿ƒ≈≈

‰ÈeˆÓ9¯eÒ‡ - L‡ ‡ÈˆÓ‰Ï Ï·‡ ,10¯LÙ‡ È¯‰L , ¿»¬»¿«¿ƒ≈»∆¬≈∆¿»
·¯ÚaÓ d˙B‡ ‡ÈˆÓ‰Ï11. ¿«¿ƒ»ƒ»∆∆

א'.2) עמוד ל"ג דף ביצה במסכת הדין 3)משנה והוא
ומשיב  שואל (שו"ת אש ולהוציא גפרור לחכך שאסור
ס"ז). סימן (או"ח סופר כתב ושו"ת ס"ב סימן ו' מהדורא

"שחופפין".4) הגירסא מה 5)בכ"י רבינו מפרש כן
המים". מן האור את מוציאין "אין שם במשנה שאמרו

"כמים".6) הגירסא זכוכית".7)בכ"י "כלי הגירסא בכ"י
הגאונים,8) (אוצר הגאון פירשו וכן הפשתן. שיידלק לומר

במשנה  שאמרו למה שם ורש"י צ"ו) סימן התשובות  חלק
המים". מן האור את מוציאין ואפיה 9)"אין בישול לשם

טוב  יום מערב לעשותם שאיֿאפשר טוב ביום מותר זה וכל
ח'). הלכה א' פרק את 10)(למעלה הוציא כבר ואם

ועיין  המגיד (הרב טוב ביום בה להשתמש מותר האש,
טוב 11)ראב"ד). יום מערב לעשותם שאפשר ומכשירים

ב') עמוד כ"ח דף (ביצה יהודה לר' גם התורה מן אסורים
(שם  בגמרא לפרש שהוצרכו ממה רבינו על תמה והמאירי
נראה  [אבל טוב ביום מוליד שהוא משום ב' עמוד ל"ג דף
סוף  היא מוציאין" "ואין של זו שבבא שם הגמרא שדעת
ל"ד  דף (שם השניה במשנה אמרו ולכן שם אליעזר ר' דברי
והרי  שם) רש"י (ועיין אליעזר" רבי אמר "ועוד א') עמוד
שמכשירין  ב') עמוד קל"ז דף (שבת סובר אליעזר ר'
טוב  ביום מותרים כן גם טוב יום מערב לעשותם שאפשר
להלכה  אבל מוליד משום אחר טעם לפרש הוצרכו ולפיכך
סק"א  תק"ב סימן בט"ז ועיין הנכון. הטעם את רבינו מביא

שם]. יהושע ובפני

.á‡lL ·BË ÌBÈa ‰¯Ú·‰ ‰¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À¿»«¿»»¿∆…
C¯ˆÏ12¯eÒ‡ ,13‰¯Ú·‰ elÙ‡ L‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ ¿…∆»¿«∆»≈¬ƒÀ¿¬»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ14C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ; ¿…∆¬ƒ»∆«ƒ¿»»∆≈…∆

ÏÏk ‰ÏÈÎ‡15ÔÈ‡ Ck ,L‡‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ ÔÈ‡L ÌLÎe . ¬ƒ»¿»¿≈∆≈¿«ƒ∆»≈»≈
B‡ ‚¯‡L ÈÓk ,‰˜BÏ - ‰ak Ì‡Â .¯p‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ¿«ƒ∆«≈¿ƒƒ»∆¿ƒ∆»«

.‰a»»

שלא 12) נמי הותרה נפש) (אוכל לצורך שהותרה "שמתוך
י"ב). הלכה א' פרק (למעלה דף 13)לצורך" ביצה מסכת

א'. עמוד לכבות 14)כ"ב לו שנתיר לטעות מקום והיה
טוב  יום משמחת וימנע אחרת פעם ידליק לא כן לא שאם

יב). הלכה להלן וראה משנה גדולה 15)(לחם האש ואם
אם  אלא הקדירה לבשל אפשר שאי או התבשיל, ומקלקלת
זהב  וטורי תקיב, סימן או"ח (רמ"א לכבות מותר יכבה,

תק"ב). סימן או"ח

.âÔÈ‡16¯p‰ Èt ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ17‰ÏÚÓÏ18,‰aÎzL È„k ≈¿«¿ƒ∆ƒ«≈¿«¿»¿≈∆ƒ¿∆
epnÓ ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓ ÔÈ‡Â19BÈ‡Â ,20˙‡ C˙BÁ ¿≈¿ƒƒ∆«∆∆ƒ∆¿≈≈∆

.B„Èa dL‡¯ ˙‡ ıÙB Ï·‡ ,ÈÏka ‰ÏÈ˙t‰ L‡…̄«¿ƒ»«∆ƒ¬»≈∆…»¿»
‰c‚‡21‡lL ıÚ Ïk - ‰¯e„Óa ‰˜Ï„‰L ÌÈˆÚ ÏL ¬À»∆≈ƒ∆À¿¿»ƒ¿»»≈∆…

BËÓLÏ ¯zÓ L‡‰ B· ‰ÊÁ‡22¯ÈÒÓÏ ‰ÓB„ BÈ‡Â , »¬»»≈À»¿»¿¿≈∆¿≈ƒ
.¯p‰ ÔÓ ÔÓL∆∆ƒ«≈

א'.16) עמוד כ"ב דף ביצה הפתילה.17)מסכת
השמן.18) מן שבת 19)להוציאו מהלכות י"ב פרק ראה

ב'. ביצה 20)הלכה במסכת שאמרו מה רבינו מפרש כן
דהיינו  טוב" ביום הפתילה את "מוחטין ב' עמוד ל"ב דף

ראב"ד. ועיין בכלי ולא הרי"ף 21)ביד כגירסת גרס רבינו
והיינו  שרי" קינסא רב "אמר א' עמוד כ"ב דף ביצה במסכת

חננאל. רבינו שפירש כמו דקים) (עצים שאינו 22)קיסמין
שידלק. מונעו אלא מכבה

.ãÔÈ‡23ÔBÓÓ ÏÈv‰Ï È„k ‰˜Ïc‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ24ÌBÈa ≈¿«ƒ∆«¿≈»¿≈¿«ƒ»¿
dÁÈpÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈaÎÓ ÔÈ‡L C¯„k ,·BË¿∆∆∆≈¿«ƒ¿«»∆»«ƒ»

‡ˆBÈÂ25ÔÈaÎÓ ÔÈ‡Â .26,‰hn‰ LÈÓLz ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ¿≈¿≈¿«ƒ∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ«ƒ»
ÔÈ·Ï BÈa ‰vÁÓ ‰NBÚ B‡ ,ÈÏk ÂÈÏÚ ‰ÙBk ‡l‡∆»∆»»¿ƒ∆¿ƒ»≈¿≈
˙BNÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .¯Á‡ ˙È·Ï B‡ÈˆBÓ B‡ ,¯p‰«≈ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ≈»«¬
LnLÏ ¯eÒ‡Â ,˙BaÎÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈¬≈∆»¿«¿»¿«≈

.‰ÈÏ‡Ó ‰aÎzL „Ú«∆ƒ¿∆≈≈∆»

א'.23) עמוד כ"ב דף ביצה יש 24)מסכת אם אבל
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת מותר נפשות לספק לחשוש

אליהו 25) בשם של"ד) סימן (או"ח ברורה המשנה כתב
הדליקה  לכבות ההיתר "יצא הגדולה כנסת ושיירי רבה,
יחסר  לא יכבנה לא שאם שאפשר כיון בשבת אף מקום בכל
ותבא  לברוח, יכול שאין חולה או זקן בעיר שם מהיות

עליו". המתיר 26)הדליקה יהודה ר' על החולקים כרבנן
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת טוב ביום צרכיו כל

.ä¯zÓ27ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,˜ÏB„ ‡e‰Â ¯p‰ ˙‡ ÏËÏËÏ28 À»¿«¿≈∆«≈¿≈¿≈¿ƒ
‰aÎÈ ‡nL29Ï˜„ Èab ÏÚ ¯p‰ ˙‡ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â . ∆»¿«∆¿»¿«ƒ«∆«≈««≈∆∆

·BË ÌBÈa Ba ‡ˆBiÎÂ30LnzL‰Ï ‡B·È ‡nL , ¿«≈¿∆»»¿ƒ¿«≈
.·BË ÌBÈa ¯aÁÓa«¿À»¿

דף 27) שבת דמסכת (מהגמרא בסמוך שאמר ממה נלמד
– טוב ביום דקל גבי על הנר להניח שאין א') עמוד מ"ה
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ועיין  משנה) (מגיד מותרים אחרים שטלטולים משמע
כ"י. בנוסחת "חוששין".28)בסמוך הגירסא בכתבֿיד

א'29) פרק שבת הלכות (עיין מותר מתכוון שאינו דבר כי
ה'). ולפי 30)הלכה טוב". יום "מערב הגירסא בכתבֿיד

ביום  במחובר להשתמש יבוא "שמא שמסיים מה מובן זה
"ביום  וכופל חוזר הוא למה קשה נוסחתנו לפי ואילו טוב",

בסמוך. למעלה ועיין רוקח) (מעשה טוב"

.åÔÈ‡31ÔÈMÚÓ32‡e‰L ÈtÓ ,·BË ÌBÈa ˙¯Ë˜a ≈¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆
da ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â ,‰aÎÓ33¯n‚Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«∆«¬ƒ¿»ƒ«»¿≈»ƒ«¿«≈

˙Áz ÔMÚÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÏk‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«≈ƒ∆»À»¿«≈««
˙BÏˆÏ ¯znL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï e¯LÎiL È„k ˙B¯t‰«≈¿≈∆À¿¿«¬ƒ»¿∆À»ƒ¿

L‡‰ ÏÚ ¯Na34ÔÈ˜zÓÓe .35ÏL ˙ÏÁ‚a Ïc¯Á‰ ˙‡ »»«»≈¿«¿ƒ∆««¿»¿«∆∆∆
.‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ıÚ ÏL ˙ÏÁ‚a ‡Ï Ï·‡ ,˙ÎzÓ«∆∆¬»…¿«∆∆∆≈ƒ¿≈∆¿«∆

ÔÈ‡Â36‰¯„w‰ ÔMÚ˙z ‡lL È„k L‡‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ37 ¿≈¿«ƒ∆»≈¿≈∆…ƒ¿«≈«¿≈»
.˙Èa‰ B‡««ƒ

ב'.31) עמוד כ"ב דף ביצה נקרא 32)מסכת זה בגמרא
גחלים. על בשמים מיני לפזר לא 33)"מוגמר", שזה

יאכל  אשר "אך שכתוב מכיון נפש", "אוכל בכלל הותר
נפש  לכל השווה דבר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל
נפש  לכל שווה אינו ומוגמר ז) דף (כתובות התורה התירה
דעת  טוב ביום סיגריות עישון ובענין למפונקים. אלא שאינו
י') אות א' פרק ביצה (מסכת הרא"ש על נתנאל הקרבן
אבל  נפש, לכל שווה אינה זו שהנאה זה מטעם לאסור
מביא  הלכה בביאור תקי"א) סימן (או"ח ברורה במשנה
הרבה  שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שעריֿתשובה"

נפש. לכל השווה כדבר דינו – בזה בכ"י 34)רגילים
העץ". "על א'.35)הגירסא עמוד קל"ד דף שבת מסכת

ר'36) על החולקים כרבנן א' עמוד כ"ב דף ביצה מסכת
טוב. ביום הצרכים כל המתיר אם 37)יהודה אבל

צורך  שזה לכבות מותר הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל
לציון). (ראשון נפש אוכל

.æÔÈ‡38ÁetÓa ÔÈÁÙB39‰NÚÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈa ≈¿ƒ¿««¿¿≈∆…«¬∆
.˙¯ÙBÙLa ÔÈÁÙB Ï·‡ ;ÔÈNBÚ ÔÈn‡‰L C¯„k¿∆∆∆»À»ƒƒ¬»¿ƒƒ¿∆∆

ÔÈ‡40ÔÈÓÁt ÔÈNBÚ41ÔÈÏ„Bb ÔÈ‡Â ,42,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ»
ÌÈLÏ d˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ ‡ÏÂ ,d˙B‡ ÔÈ·‰·‰Ó ‡ÏÂ¿…¿«¿¬ƒ»¿…¿ƒ»ƒ¿«ƒ

„ia dÎÚÓÓ Ï·‡ ;ÈÏÎa43,ÔÓLa d˙B‡ ‰¯BLÂ , ƒ¿ƒ¬»¿«¬»«»¿∆»«∆∆
˙‡ˆÓÂ ,ÚˆÓ‡a ˜ÈÏ„Óe ˙B¯ ÈzL ÔÈa d˙B‡ ÁÈpÓe«ƒ«»≈¿≈≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÈzL ÈÙa ˙˜ÏÁ ‰ÏÈ˙t‰«¿ƒ»∆¡∆∆¿ƒ¿≈≈

א'.38) עמוד ל"ד דף ביצה אבל 39)מסכת אומנין, של
הרב  ערוך (שולחן להתיר המנהג בתים בעלי של במפוח

תק"ב). א'.40)סימן עמוד ל"ב דף ביצה במסכת משנה
כלי.41) מתקן הוא וגם מכבה, לשזור 42)שהוא

(רש"י).43)הפתילה. ומותר יד כלאחר תיקון רק דזה

.çÔÈ‡44¯Èp‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â N¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆«¿»
˙BÏˆÏ45ÔÈÚˆBt ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ46B˙BNÚÏ ‰w‰ ˙‡ ƒ¿¬≈∆¿≈¿ƒ∆«»∆«¬

„etL .ÁÈÏÓ Ba ˙BÏˆÏ „etL BÓk47Ûˆ¯pL48, ¿«ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«
ÔÈw˙Ó ÔÈ‡ - B„Èa BËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿»¿¿»≈¿«¿ƒ

ÈL .B˙B‡49,Ô˙iNÚ ˙lÁ˙a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»»
Ô˙B‡ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ˙BÒBk ÈL B‡ ˙B¯ ÈzL ÔB‚k¿¿≈≈¿≈≈¬ƒ»

.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈLÏƒ¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆ƒ

ב'.44) עמוד ל"ב דף ביצה במסכת כשרוצים 45)משנה
קנה  קולפים או נייר או חרס לוקחים התנור, על דג לצלות
ישרף. שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים

א'.46) עמוד ל"ד דף ביצה דף 47)מסכת ביצה מסכת
ב'. עמוד שלא 48)כ"ח טוב ביום נעקם ואפילו שנעקם.

כרבנן  שהלכה אסור, – טוב יום מערב לתקנו לו אפשר היה
ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' ביצה 49)לגבי במסכת משנה

רבינו  וכפירוש הנר" את פוחתין "אין א' עמוד ל"ב דף
המשנה. בפירוש

.èÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡50dlL ˙ÊÁLÓa ÔÈkq‰ ˙‡51Ï·‡ , ≈«¿ƒƒ∆««ƒ¿«¿∆∆∆»¬»
ÔÈ‡Â .Ô·‡ B‡ N¯Á Èab ÏÚ B‡ ıÚ‰ Èab ÏÚ d„cÁÓ¿«¿»««≈»≈««≈∆∆∆∆¿≈

ÌÈ¯BÓ52d„cÁÏ e‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c ƒ»»∆»«ƒ¿≈∆…»¿«¿»
CzÁÏ ‰ÏBÎiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»«¿…
ÏÏk CzÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓbÙpL B‡ ˜Á„a¿…«∆ƒ¿¿»¬»ƒ≈»¿»«¿…¿»
‡B·È ‡nL ,ıÚ‰ ÏÚ elÙ‡ d˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ»¬ƒ«»≈∆»»

˙B‡¯‰Ï e¯Ò‡ ‰Ê ÈtÓe .˙ÊÁLÓa dÊÈÁL‰Ï53ÔÈkÒ ¿«¿ƒ»¿«¿∆∆ƒ¿≈∆»¿¿«¿«ƒ
ÌÎÁÏ54:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,‰Óe‚t ‰È‰z ‡nL ,·BË ÌBÈa ¿»»¿∆»ƒ¿∆¿»¿…«

‰p„cÁÈÂ CÏÈÂ ,d˙ÓÈ‚t ÌeMÓ da ËÁLÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ¿ƒ»»¿≈≈ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÏ ÔÈkq‰ ‰‡¯L ÌÎÁÂ .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆¿»»∆»»««ƒ¿«¿¬≈∆

.ı¯‡‰ ÌÚÏ dÏÈ‡LÓ«¿ƒ»¿«»»∆

א'.50) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת אפילו 51)משנה
מאתמול. לעשות אפשר היה שלא טוב, ביום נתקלקלה
ביום  אסורים נפש אוכל שמכשירי שאמרו יהודה דר' וכרבנן
טוב. יום בערב לעשותם אפשר היה לא אם אפילו טוב

ב'.52) עמוד כ"ח דף ביצה שהשוחט,53)מסכת הכוונה
לעם  סכין "לראות הגירסא ובכ"י לחכם. סכינו יראה
סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי הארץ",

לפני 54) לחכם סכינו להראות השוחט צריך הדין לפי
(יורה  השחיטה הפוסלת פגימה בו אין אם שיבדקנו שחיטה

י"ח). סימן דעה

.éÔÈ‡55‡ÏÂ Ìc¯˜a ‡Ï ,·BË ÌBÈa ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó ≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…¿À¿…¿…
ıÈÙB˜a ‡l‡ ,‰¯‚Óa ‡ÏÂ ÏbÓa56;BlL „Á‰ „v·e ¿«»¿…ƒ¿≈»∆»¿ƒ««««∆

‰ÓÏÂ .Ìc¯˜k ‡e‰L ÈtÓ ,·Á¯‰ „va ‡Ï Ï·‡¬»…««»»»ƒ¿≈∆¿À¿…¿»»
‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ?Ba ‡ˆBiÎÂ Ìc¯˜a e¯Ò‡»¿¿À¿…¿«≈∆…«¬∆¿∆∆∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ Úw·Ï BÏ ‰È‰ ¯LÙ‡ È¯‰L ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆¬≈∆¿»»»¿«≈«≈∆∆

·BË57Úewa‰ ¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ .58¯LÙ‡L ÈtÓ ?ÏÏk ¿»»…∆¡««ƒ«¿»ƒ¿≈∆∆¿»
ÚnÈÂ ,B¯ÈÚ·‰Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,‰·Ú ıÚa ÚbÙiL∆ƒ¿«¿≈»∆¿…«¿«¿ƒ¿ƒ»«
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .ÈepLa Úw·Ï e¯Èz‰ CÎÈÙÏ ,ÏM·lÓƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿»«¿»ƒ
,e¯Èz‰M ‰Ó Ô‰a e¯Èz‰ ÌÚh‰ ‰fÓ - ‰ÊÏ ÔÈÓBc‰«ƒ»∆ƒ∆«««ƒƒ»∆«∆ƒƒ

.e¯Ò‡M ‰Ó e¯Ò‡Â¿»¿«∆»¿

ב'.55) עמוד ל"א דף ביצה במסכת של 56)משנה סכין
מערב 57)קצבים. לעשות שאפשר נפש אוכל ומכשירי

טוב. יום דוחים אינם טוב, שאפשר 58)יום מאחר
טוב. יום מערב לעשותו
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.àé‡Ï59„e‡ Ô‰Ó ÏhÏ ÌÈˆÚ‰ ÔÈa ‰M‡ Òkz60 …ƒ»≈ƒ»≈»≈ƒƒ…≈∆
Ba ˙BÏˆÏ61ÔÈ‡Â ,62˙‡ ‡ÏÂ ‰¯„w‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ƒ¿¿≈¿ƒ∆«¿≈»¿…∆

¯B˜ ÏL ˙Ú˜·a ˙Ïc‰ÌÈˆÚ ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡lL ;‰ «∆∆ƒ¿««∆»∆…ƒƒ¿«¿≈≈ƒ
„·Ïa ‰˜q‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa63. ¿∆»¿«»»ƒ¿«

א'.59) עמוד ל"ג דף ביצה עץ 60)מסכת חתיכץ
והגחלים. העצים בו ומהפכים התנור בו שגורפים

מאתמול.61) לכך הוכן שלא במסכת 62)מאחר משנה
ב'. עמוד ל"ב דף להסקה"63)ביצה אלא עצים נתנו "לא

א'). עמוד ל"ג דף ביצה (מסכת

.áéÔÈ˜lÒÓ64ÈÒÈ¯z65˙BiÁ66ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ¿«¿ƒ¿ƒ≈¬À«¬ƒƒ»¿
ÔÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÈÏ·z ‡ÈˆBiL È„k ,·BË¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ

·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈ ‡ÏÂ ,˙eÁ‰67ÌÈ¯·c ‰na . «¬¿…ƒ»«ƒƒ¿««∆¿»ƒ
¯Èˆ Ô‰Ï LiLa ?ÌÈ¯eÓ‡68Ô‰Ï LÈ Ï·‡ ;ÚˆÓ‡a ¬ƒ¿∆≈»∆ƒ»∆¿«¬»≈»∆

Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - „v‰ ÔÓ ¯Èˆ69Ô‰Ï ÔÈ‡LÂ . ƒƒ««»¿≈»∆»ƒ¿«¿∆≈»∆
˙Èaa elÙ‡ - ¯wÚ Ïk ¯Èˆ70.¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓ ƒ»ƒ»¬ƒ««ƒÀ»¿«¬ƒ

ב'.64) עמוד י"א דף ביצה במסכת דפים 65)משנה
הארגזים. את בהם מחוברים 66)שסוגרים שאינם ארגזים

תבלין. מיני בתוכם ומונחים פי 67)לאדמה, על ואף
שאם  חכמים התירוה טוב יום שמחת לצורך אינה שהחזרה
משום  סופן "התירו – לפתוח. ירצה לא להחזיר יוכל לא

ב'). עמוד י"א דף ביצה (מסכת ברזל 68)תחילתן" יתד
הדלת. סובבת ויתחייב 69)שעליו בחוזק אותו יתחוב

י"ג). הלכה שבת מהלכות י' (פרק בונה תריסי 70)משום
יום  שמחת משום כאן שאין שבחנויות, ולא שבבית, כלים

טוב.

.âéÌÈÏk71ÔÈÏvÙÓ Ô‰L72,˙BÈÏÁ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k , ≈ƒ∆≈¿À»ƒ¿¿»∆À¿
ÔÈ„ÈÓÚÓ - ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á Ô‰L ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ¿ƒ≈¿À¿»∆≈¬ƒ¬ƒ«¬ƒƒ

Ì˙B‡73Ú˜˙È ‡lL ,‡e‰Â .·BË ÌBÈa74ÔÈ‡L ÈÙÏ . »¿»∆…ƒ¿«¿ƒ∆≈
Ô„cˆÏ ¯zÓ - ‡qk‰ ˙Èa ÏL ÌÈ·‡ .ÌÈÏÎa ÔÈa75 ƒ¿»¿≈ƒ¬»ƒ∆≈«ƒ≈À»¿«¿»
e¯Ê‚ ‡Ï B„B·k ÌeMÓe ,‡e‰ È‡¯Ú ÔÈa ;·BË ÌBÈa76. ¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿…»¿

ב'.71) עמוד כ"א דף ביצה במסכת מורכבים 72)משנה
לפרקם. שאפשר "אותן".73)מחלקים הגירסא בכ"י

י"ב.74) הלכה למעלה וראה בחוזק אותו יתחוב
לא 76)לסדרן.75) ארעי בנין תורה אסרה קבע "בנין

קבע, בנין משום ארעי בנין על רבנן וגזרו תורה, אסרה
(מסכת  רבנן" בו גזרו לא הבריות) (כבוד כבודו משום והכא

ב'). עמוד ל"ב דף ביצה

.ãé‰NBÚ‰77˙‡ C¯BÚ ‡e‰Lk ,·BË ÌBÈa ‰¯e„Ó »∆¿»¿¿∆≈∆
,‰Î¯Ún‰ ¯ÈcÒiL „Ú ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÁÈpÓ BÈ‡ - ÌÈˆÚ‰»≈ƒ≈«ƒ«∆«∆«∆«¿ƒ««¬»»
È‡¯Ú ÔÈa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿««ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ

¯eÒ‡ -78C¯BÚ B‡ ,·ea¯Úa ÌÈˆÚ‰ CÙBL B‡ ‡l‡ . »∆»≈»≈ƒ¿ƒ¿≈
,ÂÈzÁz ¯Á‡ ÁÈpÓe ,‰ÏÚÓÏ ıÚ ÁÈpÓ ?„ˆÈk .ÈepLa¿ƒ≈««ƒ«≈¿«¿»«ƒ««≈«¿»

ı¯‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,ÂÈzÁz ¯Á‡Â79. ¿«≈«¿»«∆«ƒ«»»∆

ב'.77) עמוד ל"ב דף ביצה בנין 78)מסכת חכמים אסרו
קבע. בנין לעשות יבא שלא להשים 79)ארעי מותר אבל

צריך  שאינו כיון בנין, משום כאן ואין רגליו, גבי על שולחן
המגיד). (הרב שתחתיו לאויר

.åèÔÎÂ80ÒÈÎÓe d˙B‡ ÊÁB‡ - ‰¯„w‰81ÌÈ·‡‰ ¿≈«¿≈»≈»«¿ƒ»¬»ƒ
‰hn‰ ÔÎÂ .ÌÈ·‡‰ Èab ÏÚ ‰pÁÈpÈ ‡Ï Ï·‡ ,‰ÈzÁz«¿∆»¬»…«ƒ∆»««≈»¬»ƒ¿≈«ƒ»
.Ô‰ÈzÁz ÌÈÏ‚¯‰ ÒÈÎÓe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL¯w‰ ÊÁB‡ -≈«¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ»«¿«ƒ«¿≈∆
‰¯eL Èab ÏÚ ‰¯eL Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï ÌÈˆÈa elÙ‡¬ƒ≈ƒ…«¬ƒ»»««≈»

Ïc‚Ó BÓk e„ÓÚiL „Ú82ÏÈÁ˙ÈÂ ‰pLÈ ‡l‡ , «∆««¿¿ƒ¿»∆»¿«∆¿«¿ƒ
.ÈepL CÈ¯ˆ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿≈…«≈»∆»ƒƒ

א'.80) עמוד ל"ג דף ביצה הגירסא 81)מסכת בכ"י
הביצים,82)"ומניח". לצלות ביניהם האש שיכניס כדי

ברורה  (משנה מותר שתחתיו לאויר צריך אינו אם אבל

תק"ב). סימן או"ח

.æèÔÈ¯ÈÒÓ83ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ó‰aa ÌÈÏ˙p‰ ÔÈ·e·Ê ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿≈»««ƒ
‰¯eaÁ ÔÈNBÚ Ô‰L84ÔÈ‡Â .85ÔÈ„lÈÓ86‰Ó‰a‰ ˙‡ ∆≈ƒ«»¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈»

‡lL „Ïea ÊÁB‡ ?„ˆÈk .ÔÈ„ÚÒÓ Ï·‡ ,·BË ÌBÈa¿¬»¿«¬ƒ≈«≈«»»∆…
BÓËÁa BÏ ÁÙBÂ ,ı¯‡Ï ÏtÈ87.ÂÈt CB˙Ï „c Ô˙BÂ , ƒ…»»∆¿≈«¿»¿¿≈«¿ƒ

¯zÓ - „Ïe‰ ˙‡ ‰˜Á¯Â ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»¿»¿ƒ¬»∆«»»À»
ÛlÊÏ88Ïea ÔzÏÂ ÂÈÏÚ d˙ÈÏMÓ89È„k ,dÓÁ¯a ÁÏÓ ¿«≈ƒƒ¿»»»»¿ƒ≈∆«¿«¿»¿≈

,Ôk Ô‰Ï ˙BNÚÏ ¯eÒ‡ - ‰‡Óh‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÌÁ¯zL∆¿«≈»»¬»«¿≈»»«¬»∆≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ÈÙÏ90. ¿ƒ∆≈»¿ƒ»

א'.83) עמוד כ"ג דף ביצה במסכת שאינו 84)משנה לפי
מותר. – מתכוון שאינו ודבר חבורה לעשות מתכוון

ב'.85) עמוד קכ"ח דף שבת במסכת להוציא 86)משנה
הרחם. מן הוולד ברירין.87)את לשפוך.88)הסתום

אגרוף.89) אחרי 90)מלא לעולם מקרבתו שאינה
שריחקתו.

.æéÈÏk91ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»≈∆∆≈«¿ƒƒ
B˙‡ÓËa B˙B‡ ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa B˙B‡92. ¿¿≈»∆»«¿∆¿À¿»

Ì‡Â93ÌÈÓ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰94˙‡ ÏÈaËÓ - BaL ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«ƒ∆«¿ƒ∆
LLBÁ BÈ‡Â ÂÈÓÈÓa ÈÏk‰95ÈÏk .96¯B‰Ë ‰È‰L «¿ƒ¿≈»¿≈≈¿ƒ∆»»»

L„˜Ï BÏÈaË‰Ï ‰ˆ¯Â ,‰Óe¯˙Ï97¯zÓ - ƒ¿»¿»»¿«¿ƒ¿…∆À»
BÏÈaË‰Ï98˙BÏÚÓ ˙BÏÈ·hÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈…«≈»∆ƒ¿ƒ«¬

.[˙BÏÚÓ‰] (˙B‡Óh‰) ¯‡L¿»«À¿««¬

ב'.91) עמוד י"ז דף ביצה במסכת הוא 92)משנה בחול
שהוא  טוב ליום הכלי טבילת את וישהה במלאכתו, טרוד

שאפשר. מה כל טהרתו למהר רוצים ואנו מסכת 93)פנוי,
ב'. עמוד י"ח דף ידי 94)ביצה על שטהרתם טמאים

מקוה). מי עם וחיבור (=זריעה עם 95)השקה והמים
נטהרו. חננאל.96)הכלי רבנו וכפירוש שעשו 97)שם.

טבילה  צריך לתרומה שהטהור לקודש מעלות חכמים
י"ג. פרק הטומאות אבות בהלכות כמבואר לקודש,

ישהה".98) "שמא גזרו לא דרבנן במעלות כי

.çéÈÏk99ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈa ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿
·BË100„ÏÂ Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ÈÏk‰ ‡ÓË .101 ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈¿«

,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ,‰‡Óh‰«À¿»≈∆∆«¿ƒƒ¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰L ÈÙÏ102¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ∆»ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

.ÂÈÏ‡Ó ¯B‰Ë ‡e‰Â ‡ÓË ÈÏ„a ÔÈÏ„Óe .BÓB˜Óaƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈≈»
‰c103ÌÈ„‚a dÏ ÔÈ‡L104˙Ó¯ÚÓ - ÛÈÏÁ‰Ï ƒ»∆≈»¿»ƒ¿«¬ƒ«¬∆∆

‰È„‚·a ˙Ï·BËÂ105. ¿∆∆ƒ¿»∆»
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קלה h"ei zziay zekld - mipnf xtq - zah g"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א'.99) עמוד י"ח דף ביצה היה 100)מסכת שלא כיון
טוב. יום מערב להטבילו לטומאה,101)אפשר ראשון

הטומאה. מאב אלא – טומאה מקבל כלי אין התורה ומן
ישהה".102) "שמא בו גזרו לטבול 103)ולא לה מותר

טוב. טבילתה,104)ביום אחרי וללבוש להחליף טהורים
בגדיה. להטביל לה אפשר אי טוב הם 105)וביום אם

ואין  ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים
חציצה. משום כאן

.èéÁwÓ ˙¯Êb ÌeMÓ ·BË ÌBÈa e¯Ò‡ ÌÈa¯ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ»
¯kÓÓe106ÔÈ‡ ?„ˆÈk .107ÌÈÓc ÌÈ˜ÒBt108‰lÁzÎÏ ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

˙BÂL ˙BÓ‰a ÈzL ‡È·Ó ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»¿∆»≈ƒ¿≈¿≈»
¯ÁÓÏe ,Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈËÁBLÂ ,BÊÏ BÊ»¿¬ƒ««≈∆¿«¿ƒ≈≈∆¿»»

‰iM‰ ÈÓ„ ‰nk ÔÈÚ„BÈ109Ô˙B „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒ«»¿≈«¿ƒ»¿»∆»¿∆»≈
:‰Ê ¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Lk .B˜ÏÁ ÈÓc¿≈∆¿¿∆≈¿«¿ƒ≈≈∆……«∆
,ÌÈÓc ÌeL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,ÌÈLa ‰z‡Â ÚÏÒa È‡¬ƒ¿∆«¿«»ƒ¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ»ƒ

.ÚÈ·¯ ‰ÊÂ LÈÏL ÏËB ‰Ê ‡l‡∆»∆≈¿ƒ¿∆¿ƒ«

פסוק 106) י"ג פרק נחמיה בספר כמפורש בשבת שאסור
ומוכרים  מכר וכל דג מביאים בה ישבו "והצורים ט"ז:
יהודה  חורי את ואריבה ובירושלים. יהודה לבני בשבת
עושים  אתם אשר הזה הרע הדבר מה להם: ואומרה
כ"ז  דף ביצה מסכת רש"י (ראה השבת" יום את ומחללים
שמא  היא חכמים וגזירת טוב. ליום הדין והוא ב') עמוד
י"ב). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק לכתוב יבוא

ב'.107) עמוד כ"ז דף ביצה במסכת מחיר.108)משנה
בהקפה. לוקח אלא משלם לא אם הדין 109)ואפילו והוא

צריך  אין לו, ומאמינים מקח בדמי הקצב על סומכין שאם
בלא  חצי, או רגל ממנו לוקח אלא אחרת, בהמה להביא
לו  משלם הוא ולמחר דמים, פיסוק או וממכר מקח זכירת

(תניא).

.ëÔ‰Lk110ÔÈ‡L ;ÌÈÊ‡Óa eÏ˜LÈ ‡Ï - ÔÈ˜lÁÓ ¿∆≈¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿…¿«ƒ∆≈
ÔÈÁÈbLÓ111Ba ÔzÏ elÙ‡ .¯wÚ Ïk ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «¿ƒƒ¿«…¿«ƒ»ƒ»¬ƒƒ≈

ÌÈÊ‡n‰ eÈ‰ Ì‡ ,¯eÒ‡ - ÌÈ¯aÎÚ‰ ÔÓ B¯ÓLÏ ¯Na»»¿»¿ƒ»«¿»ƒ»ƒ»«…¿«ƒ
ÔÈÈeÏz112ÁaË .ÌÈÊ‡Ó ÛÎa Ï˜BLk ‰‡¯pL ÈtÓ , ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«…¿«ƒ«»
Ôn‡113¯eÒ‡Â .B„Èa Ï˜LÏ ¯eÒ‡114ÈÏÎa Ï˜LÏ À»»ƒ¿…¿»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ‡ÏÓ115ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ116,˙Bn‰ ÏÚ »≈»ƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ««»
Ï·‡117,·BË ÌBÈa ÌÈL„w‰ ¯Na ÏÚ ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ ¬»«ƒƒ¬»ƒ«¿««√»ƒ¿

.‰Âˆn‰ ˙‡ ·aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«ƒ¿»

א'.110) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת מעיינים 111)משנה
במקום 112)ומשתמשים. דוקא ולאו שהוא מקום בכל

ב'). סעיף ת"ק סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים
בידו.113) המשקל לכוון שאינו 114)שיודע מי אפילו

והרי"ף). הר"ח לפי הוא (כן במסכת 115)אומן משנה
ב'. עמוד קמ"ח דף בגמרא 117)גורלות.116)שבת

המנ  על לא "אבל אמרו: ב') עמוד קמ"ט דף שבת ות (מסכת
יום  של היינו חול" "של והראב"ד רש"י ולפי חול", של
אבל  אמורים. הדברים ובקדשים טוב, יום מערב כלומר חול,
של  מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב"ם

המצוה. את לחבב כדי מותר קדשים

.àë‡Ï118¯È„a ÈÏ Ôz' ÁaËÏ Ì„‡ ¯Ó‡È119,'¯Na ……«»»¿«»≈ƒ¿ƒ»»»
ÔÈNBÚ ¯ÁÓÏe ,'˜ÏÁ ÈˆÁ' B‡ '˜ÏÁ ÈÏ Ôz' ‡l‡∆»≈ƒ≈∆¬ƒ≈∆¿»»ƒ

ÔÎÂ .BÈÂL ÏÚ ÔBaLÁ120‰cÓa ˙eÁ‰ ÏÚaÓ ÁwÈ ‡Ï ∆¿«»¿¿≈…ƒ«ƒ«««¬¿ƒ»
ÈÂÁÏ ¯ÓB‡ ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk ‡l‡ .Ï˜LÓa B‡¿ƒ¿»∆»≈«∆≈«∆¿»ƒ

elÙ‡Â .BÈÂL BÏ Ô˙B ¯ÁÓÏe ,'‰Ê ÈÏk ÈÏ ‡lÓ'121 «≈ƒ¿ƒ∆¿»»≈»¿«¬ƒ
¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;ep‡ÏÓÈ - ‰cÓÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏk ‰È‰»»¿ƒ«¿À»¿ƒ»¿«¿∆¿∆…«¿ƒ

.‰cÓ ÌL BÏ≈ƒ»

ב'.118) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת שאסור 119)משנה
(רש"י). דמים שם דף 120)להזכיר ביצה במסכת משנה

א'. עמוד א'.121)כ"ט עמוד כ"ט דף שם כרבא

.áëÌBzÁp‰122ÏÈ·La ,‰¯„˜Ï Ô˙BÂ ÔÈÏ·z „„BÓ ««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÁÓ˜ „Óz ‡Ï ‰M‡‰ Ï·‡ .BÏÈL·z „ÈÒÙÈ ‡lL∆…«¿ƒ«¿ƒ¬»»ƒ»…»…∆«

‰qÚÏ123ÈÙÏ ÔzÏ ÌÈ¯BÚN Ì„‡ „ÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…»…»»¿ƒƒ≈ƒ¿≈
dÏ Ô˙BÂ ¯ÚLÓ ‡l‡ ,BzÓ‰a124. ¿∆¿∆»¿«≈¿≈»

נחתום 122) כי אומרים ויש א'. עמוד כ"ט דף ביצה מסכת
בהווה  חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו

משנה). (מגיד חשש 123)(=ברגיל) אין שכאן מכיון
שלא  אלא לאכילה, ראויה תהיה ולא העיסה שתתקלקל

למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר שאין 124)יהיה מכיון
המדידה. בלי וקלקול הפסד

.âë¯zÓe125ÈÂÁ‰ ÔÓ ÁwÏ126ÌÈÊB‚‡Â ÌÈˆÈa À»ƒ«ƒ«∆¿»ƒ≈ƒ∆¡ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓa¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿«∆…«¿ƒ
È¯‰ ?ÔÈn‰ ÌeÎÒ „ˆÈk .ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL»ƒ¿…¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»¬≈
- ÌÈÊB‚‡ ‰¯NÚ B‡ ÌÈBn¯ ‰¯NÚ Ba ‰LB ‰È‰L∆»»∆¬»»ƒƒ¬»»¡ƒ
EÏ ‰È‰iL È„k ‰¯NÚ ÈÏ Ôz' ·BË ÌBÈa BÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿≈ƒ¬»»¿≈∆ƒ¿∆¿
‰NBÚ ¯ÁÓÏe Ì˙Ò Á˜BÏ ‡l‡ ,'ÈÏˆ‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«¿»¿»»∆

.ÔBaLÁ∆¿

ב'.125) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת הרגיל 126)משנה
וכל  (רש"י) המחיר על לדבר מבלי לו לתת  ומאמינו אצלו
שהחנוני  אף בזה, משמיענו חידוש אלא אחר, לאדם שכן
מזכיר  שאינו מכיון מותר זה כל עם וממכר, למקח מתכוון

שכ"ג). סימן ברורה (משנה מנין או משקל ולא דמים לא

.ãëCÏB‰127ÈÂÁ Ïˆ‡ Ì„‡128ÏÈ‚¯‰ ‰ÚB¯ B‡129 ≈»»≈∆∆¿»ƒ∆»»ƒ
Ìht‰ Ïˆ‡ B‡ BÏˆ‡130epnÓ Á˜BÏÂ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚¯‰ ∆¿≈∆««»»»ƒ∆¿¿≈«ƒ∆

ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÂ ˙BÙBÚÂ ˙BÓ‰a¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰ ¿≈¿¿»«∆ƒ¿∆»∆…«¿ƒ
ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL BÏ131. »ƒ¿…¿ƒ¿»

ב'.127) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת בכ"י 128)משנה
ו"חנוני" אצלו" הרגיל רועה אצל אדם "הולך הגירסא

בלי 129)ליתא. לו ונותנו מאמינו אצלו שרגיל מתוך
(רש"י). דמים בהמות.130)פיסוק בפיטום העוסק

מנין".131) שום "ולא בכ"י:

.äë˙‡ÂÏ‰132·BË ÌBÈ133ÔÈca d˙B‡ ÔÈÚ·Bz -134; «¿»«¿ƒ»«ƒ
,ÌeÏk BÏ Ô˙B BÈ‡ - Ú·z‰Ï ‰z ‡Ï ¯Ó‡z Ì‡L∆ƒ…«…ƒ¿»¿ƒ»≈«≈≈¿

.·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«

עמו 132) קמ"ח דף שבת במסכת יוסף רב לגבי ב'.כרבא ד
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טוב 133) יום לשמחת השייכים ומשתה מאכל מיני שהלווה
תקכ"ה). סימן או"ח אברהם מסרב 134)(מגן אם

לו. נזקקין דין בית טוב, יום אחרי להשלים

.åëÈtŒÏÚŒÛ‡135ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡L136˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z ««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿»««¿
Ì‡ ,·BË ÌBÈa137Ô‰Èa‚‰L ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z BÏ eÈ‰ ¿ƒ»¿««¿∆ƒ¿ƒ»

LÓ‡Ó138·BË ÌBÈa Ô‰kÏ ÔÎÈÏBÓ ‰Ê È¯‰ -139ÔÈ‡Â ; ≈∆∆¬≈∆ƒ»«…≈¿¿≈
‰·˜Â ÌÈÈÁÏe ÚB¯Êe ‰lÁ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ140ÔÎÈÏBnL , »ƒ««»¿«¿»«ƒ¿≈»∆ƒ»

È‡a‚Â .·BË ÌBÈa Ô‰kÏ141ÔÓ ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ «…≈¿¿«»≈¿»»ƒƒ
˙B¯ˆÁ‰142C¯„k ÔÈÊÈ¯ÎÓ eÈ‰È ‡ÏÂ .·BË ÌBÈa «¬≈¿¿…ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆

CB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,‰Úˆa ÔÈ·B‚ ‡l‡ ,ÏÁa ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«…∆»ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿
.dÓˆÚ ÈÙa ‰eÎLe ‰eÎL ÏÎÏ ÔÈ˜lÁÓe .Ô˜ÈÁ≈»¿«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿»

ב'.135) עמוד ל"ו דף ביצה במסכת משנה
עמוד 137)מפרישין.136) י"ב דף ביצה במסכת משנה

טוב.138)ב'. יום טוב 139)מערב יום שמחת משום
הכהן. לפני 140)של גם שהרי כלום, מתקן אינו שבזה

לכתחילה  להפרישם ומותר הבשר. לאכול מותר הפרשתן
שם). ביצה (מסכת טוב ג'141)ביום פרק תוספתא

הלכה 142)דדמאי. עניים מתנות מהלכות ט' פרק ראה
וחצר". חצר מכל – "שלוקחין ב':

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כדי 1) חכמים, בה שאסרו ומה ההוצאה, עניני בו נתבארו

בו  נתבארו כן ואחרי בחול. עושה שהוא כדרך יעשה שלא
התחומין. עניני

.à‰¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡2‡lL elÙ‡ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ««ƒ∆À¿»»»¿¬ƒ∆…
C¯ˆÏ3‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ˙BÏB„b ˙B‡NÓ ‡NÈ ‡Ï , ¿…∆…ƒ»«»¿¿∆∆∆∆

- ˙BpLÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .˙BpLÏ CÈ¯ˆ ‡l‡ ,ÏÁa¿…∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿«
¯zÓ4‡È·n‰ ?„ˆÈk .5ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck6‡Ï - À»≈««≈ƒ«≈«ƒƒ»¿»…

‰t˜·e ÏÒa Ì‡È·È7B‡ BÙ˙k ÏÚ ‡e‰ ‡È·Ó Ï·‡ , ¿ƒ≈¿«¿À»¬»≈ƒ«¿≈
‡ CÈÏBn‰ .ÂÈÙÏÔ·z‰ ˙8ÏÈLÙÈ ‡Ï -9‰tw‰ ˙‡ ¿»»«ƒ∆«∆∆…«¿ƒ∆«À»
ÂÈ¯Á‡Ï10B„Èa dÎÈÏBÓ Ï·‡ ,11. ¿«¬»¬»ƒ»¿»

ה"ד.2) בפ"א לעיל א.4)אכילה.3)כמבואר ל, ביצה
ב.5) כט, ביצה עירובי 6)משנה, עלֿידי או התחום בתוך

(רש"י). היום 7)תחומין לסעודת צריך שהוא מה אפילו
('טור'). החג (רש"י).8)של לבהמתו להאכיל או להיסק

מלאכה 10)ישליך.9) לעשות מתכוון כאילו שנראה
(רש"י). ממקום 11)גדולה הדברים מוליך אם ודוקא

(=מעשי  דחול' כ'עובדין שנראה הרבים, רשות דרך למקום
טוב  יותר למקום, ממקום בחצר כשמוליכן אבל חול),
להרבות  ויצטרך מעט מעט משיוליך ביחד, הרבה להוליך
ברורה' 'משנה ('תוספות', יוםֿטוב משמחת ויתבטל בהילוך

תקי). סי'

.áÔÎÂ12Ôk¯cL ˙B‡BNÓ13‡NÈ - ËBÓa Ô˙B‡ ‡NÏ ¿≈«∆«¿»ƒ»»¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ó Ô˙B‡ ‡NÏ Ôk¯cLÂ ;ÂÈ¯Á‡Ó Bab ÏÚ Ô˙B‡»««≈«¬»¿∆«¿»ƒ»»≈¬»
Û˙k‰ ÏÚ ‡Np‰Ï Ôk¯cLÂ ;BÙ˙k ÏÚ Ô˙B‡ ‡NÈ -ƒ»»«¿≈¿∆«¿»¿ƒ»≈««»≈

„‚a Ô‰ÈÏÚ N¯ÙÈ B‡ ;ÂÈÙÏ B„Èa Ô˙B‡ ‡NÈ -14, ƒ»»¿»¿»»ƒ¿…¬≈∆∆∆
¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .‡Nn‰ ÈepMÓ ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆ƒƒ««»¿ƒƒ∆¿»

˙BpLÏ15ÌÈ¯·c ‰na .Bk¯„k ‡È·Óe ‡NB - ¿«≈≈ƒ¿«¿«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡16- ‰Ó‰a Èab ÏÚ Ï·‡ ;Ì„‡‰ ÏÚ ‡NBa ¬ƒ¿≈«»»»¬»««≈¿≈»
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,ÏÏk ‡È·È ‡Ï…»ƒ¿»∆…«¬∆¿∆∆∆∆

ÏÁa17. ¿…

א.12) ל, רבא),13)ביצה של (עירו במחוזא רבא "אתקין
גבו  (על ברגלא לדרו (במוט) בדוחקא (שמוליכין) דדרו
הכתף)...". (על באגרא לדרו ברגלא דדרו מאחוריו),

"בגדו".14) הגירסא אורחים 15)בכת"י, שזימן כגון
(רש"י). לפניהם להביא למהר וצריך שמותר 16)הרבה,

ביוםֿטוב. משאות שאין 17)להביא מפני שכתב מי ויש
כמו  זמורה, יחתוך שמא ביוםֿטוב בבעליֿחיים משתמשין
 ֿ (מגיד ה"ט שבת מהל' בפכ"א כמפורש בשבת כן שאסרו

משנה).

.âÔÈ‡18ÏwÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚È‰Ó19‡Óeq‰ ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ∆«¿≈»¿«≈¿≈«»
BÏ˜Óa ‡ˆBÈ20ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,BÏÈÓ¯˙a ‰ÚB¯‰ ‡ÏÂ ,21 ≈¿«¿¿…»∆¿«¿ƒ¿≈¿ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ ,‡qÎa22‰NÚÈ ‡lL ; ¿ƒ≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆…«¬∆
ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯ eÈ‰L LÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k¿∆∆∆∆¿…¿ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ

BÏ23ÂÈ¯Á‡ ‡qÎa ÔÈ‡ˆBÈ -24ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿ƒ«ƒ≈«¬»ƒƒ«
ÔBÈ¯t‡a elÙ‡ ,Û˙k‰25. «»≈¬ƒ¿«ƒ¿

ב.18) לב, ביצה לחנגא"19)משנה, דאזיל כמאן "דמחזי
א. לג, ביצה - למכור) לשוק מוליכה כאילו (=שנראה

ואינו 20) מקל, בלא לילך לו שאפשר כיון ב. כה, ביצה
ללכת  יכול שלא מי אבל פסיעותיו, וליישר לתקן אלא נוטלו

תקכב). סי' (או"ח מותר - מקל שם.21)בלא ביצה,
להלן 22) וראה האשה", ואחר האיש "אחר הגירסא בכת"י,

דרשתו.23)בסמוך. לשמוע המדרש בדפוס 24)לבית
הכסא  לישא אסור ולפי"ז בכסא". "יוצא ש"י: וויניציאה

תקכב). סי' (ב"ח כאוהל,25)אחריו יריעות מכוסה כסא
שם. שבגמרא "אלונקי" והוא בחוץ. אדם בני בו לשאת

.ãÔÈ‡26C·BL ÏL Ìlq‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ27C·BMÓ ≈ƒƒ∆«À»∆»ƒ»
‡e‰ Bbb Ôw˙Ï e¯Ó‡È ‡nL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a C·BLÏ¿»ƒ¿»«ƒ∆»…¿¿«≈«

BÎÈÏBÓ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;BÎÈÏBÓ28ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¬»ƒ¿«»ƒƒ««ƒ
- ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L ÌB˜Ó ÏkL∆»»∆»¿¬»ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ
˙ÁÓN ÈtÓ e¯Èz‰ Ô‡k ,¯eÒ‡ ÌÈ¯„Á È¯„Áa elÙ‡¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»»ƒƒƒ¿≈ƒ¿«

.·BË ÌBÈ

א.26) ט, ביצה הלל,28)קןֿיונה.27)משנה, כבית
של  סולם ודוקא (שם). אמי בר חנן רב של שני וכלשון
עליו  שאין לטלטלו אסור - עליה של סולם אבל שובך,

ה"ז). שבת מהל' בפכ"ו (למעלה כלי תורת

.äÈÓ29Ì˙BpÙÏ CÈ¯ˆÂ ,Bbb ÏÚ ˙B¯t BÏ eÈ‰L ƒ∆»≈««¿»ƒ¿«»
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ30ÔÈbba elÙ‡Â ,‚‚Ï ‚bÓ ÌËÈLBÈ ‡Ï - ¿»«≈…ƒ≈ƒ«¿««¬ƒ««ƒ

,˙BBlÁ‰ ÔÓ Ï·Áa ÌÏLÏLÈ ‡ÏÂ ,ÔÈÂM‰‡ÏÂ «»ƒ¿…¿«¿¿≈¿∆∆ƒ««¿…
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;˙BÓlÒa Ì„È¯BÈƒ≈¿À»∆…«¬∆¿∆∆∆∆

ÔÏÈMÓ Ï·‡ .ÏÁa31‰a¯‡ C¯c elÙ‡ ,32ÌB˜nÓ , ¿…¬»«ƒ»¬ƒ∆∆¬À»ƒ»
ËÁL .‚b‰ B˙B‡a ÌB˜ÓÏ33‰„Na ‰Ó‰a34‡Ï - ¿»¿«»»«¿≈»«»∆…

ËBÓa ‰p‡È·È35‰ËBÓa B‡ ,¯ÈÚÏ36d‡È·Ó ‡l‡ , ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»∆»¿ƒ»
ÌÈ¯·‡ ÌÈ¯·‡37. ¬»ƒ¬»ƒ
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ב.29) לה, ביצה ממשמשים 30)משנה, גשמים שרואה
צריך  והוא אורחים שקיבל או הפירות, את ויפסידו ובאים

ולהושיבם. האורחים לקבלת הפירות מפילן,31)למקום
זיתך". ישל "כי מ) כח, (דברים בגג 32)מלשון חור

א.33)הבית. כח, ביצה להוליכו 34)משנה, צריך והוא
ליוםֿטוב. לבשל יג,35)לבית (במדבר מלשון עץ, בד

בשנים". במוט "וישאוהו קטן.36)כג) ואם 37)מוט
איברים, איברים להביאו פנאי ואין לאורחים, לתת ממהר

תצח). סי' ברורה' ('משנה במוט להביאו מותר

.åÏk38ÔÈ˙B‡pL39ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÁa elÙ‡ Ba …∆¿ƒ¬ƒ¿…««ƒ∆≈
ÔÈlÙz ÔB‚k ,·BË ÌBÈa Ba ÔÈ˙B‡40ÔÁlLÏ ¯zÓ - ¿ƒ¿¿¿ƒƒÀ»¿«¿»

Ba ÔÈ˙B‡pL ¯·c ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;·BË ÌBÈa B¯·ÁÏ«¬≈¿¿≈»ƒ«»»∆¿ƒ
¯znL ,˙B˙ÏÒe ÌÈÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,·BË ÌBÈa¿¿≈¿»ƒ¿»∆À»
‰NÚiL „Ú ÏÁa Ba ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÔÁlLÏ¿«¿»¿»»»∆≈¿ƒ¿…«∆«¬∆
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ‰NÚÓ B·«¬∆∆»«¬¿≈¿«¿ƒ

.·BË ÌBÈa B˙B‡¿

ב.38) יד, ביצה אינו 40)נהנין.39)משנה, שיוםֿטוב
תפילין. זמן

.æ?„ˆÈk41ÈÙÏ ,‰‡e·z ·BË ÌBÈa ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ
ÔÁË Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÁa da ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L42¯eÒ‡Â , ∆≈¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«¿»

ÔÁËÏ43ÈtÓ ,˙BiË˜ ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ;·BË ÌBÈa ƒ¿…¿¬»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈
‰ÏB˜ B‡ ·BË ÌBÈa ÔÏM·nL44.ÔÏÎB‡Â Ô˙B‡ ∆¿«¿»¿∆»¿¿»

ÌÈiÁ elÙ‡ ,˙BÙBÚÂ ‰Ó‰a ‰iÁ ÔÈÁlLÓe45ÈtÓ , ¿«¿ƒ«»¿≈»¿¬ƒ«ƒƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ËÁLÏ ¯znL∆À»ƒ¿…¿¿≈…«≈»∆

ב.41) יד, ביצה מהם 42)משנה, לאכול שאפשר ואף
לטחינה. התבואות עומדות כלל בדרך מכלֿמקום קליות,

לו 43) לשלוח מותר לבהמתו, תבואה לתת צריך חבירו ואם
('משנה  טחינה בלא ממנה ליהנות שאפשר כיון ביוםֿטוב,

תקטז). סי' "קולף".44)ברורה' הגירסא בכת"י,
וולדות 45) לגדל או להליכה ולא לשחיטה, עומדים אם

ברורה'). ('משנה

.ç¯·c Ïk46epÁÏLiLk ,·BË ÌBÈa BÁlLÏ ¯znL »»»∆À»¿«¿¿¿∆ƒ¿»∆
‰¯eLz B¯·ÁÏ47‰¯eLa epÁÏLÈ ‡Ï -48‰¯eL ÔÈ‡Â . «¬≈¿»…ƒ¿»∆¿»¿≈»

ÁlML È¯‰ ?„ˆÈk .Ì„‡ Èa ‰LÏMÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿»¿≈»»≈«¬≈∆»«
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ˙BÈÈ B‡ ˙BÓ‰a B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈¿«¿»¿≈»»¿∆»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰Úa¯‡ B‡49˙Á‡ ‰¯eLa ÔÈÎÏB‰ ÔlÎÂ , «¿»»∆««∆¿À»¿ƒ¿»««
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÁlL .ÏÁa¿…»«¿»ƒƒ¿«¿»¿≈»»¿∆»

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»

ב.46) יד, שולחם 48)מתנה.47)ביצה כאילו שנראה
משום  שאסור מפרש אפרים ורבינו (רש"י). בשוק למכור
סרסור  והשלישי לוקח, השני מוכר, האחד כאילו שנראה

אדם 49)(מתווך). בני ארבעה או "שלשה הגירסא בכת"י,
זה". אחר זה כאחד,

.è·¯ÚÓ‰50BzÓ‰a È¯‰ - ·BË ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú «¿»≈≈≈¿ƒ¿¬≈¿∆¿
e‰BÓk ÂÈ˙B¯Ùe ÂÈÏÎÂ51‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»≈»»¿≈ƒƒ»∆»

.B·e¯Ú ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a¿«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿≈

הבעלים".50) כרגלי והכלים "הבהמה א: לז, ביצה משנה,
נגררים 51) ובהמותיו כליו גם שביתתו, קונה שאדם במקום

אחריו.

.éÈˆÙÁ52Ô‰a ‰ÎfL ÈÓ ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - ¯˜Ù‰53. ∆¿≈∆¿≈¬≈≈¿«¿≈ƒ∆»»»∆
ÈˆÙÁÂ54ÌÈ˙ek‰55Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÓB˜Óa ‰˙È·L ÔÈB˜ ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»∆

ÌÈ˙ek ÌÈÏÚa ‰¯Êb ;ÔÓB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒƒ
˙B¯t .Ï‡¯NÈ ÌÈÏÚa ÌeMÓ56ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆiL57 ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈∆»¿ƒ¿»

ÈtÓ ,ÔÓB˜Ó ˙‡ e„ÈÒÙ‰ ‡Ï - „ÈÊÓa elÙ‡ ,e¯ÊÁÂ¿»¿¬ƒ¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡k Ô‰L58.Ò‡a ¯ÊÁÂ Ò‡a ‡ˆiL ∆≈¿»»∆»»¿…∆¿»«¿…∆

שביתה 52) החפצים קנו שלא א) לט, (ביצה משנה
שבת  מס' לתלמוד רבינו של בפירושו נראה [וכן במקומם.

שב]. עמ' יח כרך "סיני" ב. במס'53)יח, שפסקו ומה
קונין  הפקר ש"חפצי נורי בן יוחנן כרבי הלכה (מו.) עירובין
כי  לחומרא, ולא לקולא אלא זה אין - במקומן" שביתה
ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין בעירובין, המיקל כדברי הלכה

ב.54) מז, קונים 55)עירובין אינם הדין שלפי אףֿעלֿפי
שביתה  לדין שייכות להם אין שלהם הבעלים שהרי שביתה,

שם). (רש"י ב.56)כלל מא, בכת"י,57)עירובין
לתחומן". "חוץ כז 58)הגירסא (פרק שבת בהלכות לעיל

לא  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי הי"אֿהי"ב):
(באונס)... לדעתו שלא לתחום חוץ שיצא מי יכנס...

יצא". לא כאילו (באונס) החזירוהו

.àé¯ÒBn‰59B·Ï BzÓ‰a60ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰ - «≈¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿«¿≈
·‡‰61d¯ÒÓ .62- ·BË ÌBÈa BÏ d˙ elÙ‡Â ,‰ÚB¯Ï »»¿»»¿∆«¬ƒ¿»»¿

‰ÚB¯‰ ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰63ÌÈÚB¯ ÈLÏ d¯ÒÓ .64È¯‰ - ¬≈ƒ¿«¿≈»∆¿»»ƒ¿≈ƒ¬≈
Ô‰Ó „Á‡ ‰˜ ‡lL ÈtÓ ,‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k ‡È‰65. ƒ¿«¿≈¿»∆»ƒ¿≈∆…»»∆»≈∆

א.59) לז, ביצה בערב 60)משנה, לו מסר אפילו
בניהם,61)יוםֿטוב. ביד כליהם להפקיד אדם בני שדרך

מגןֿאברהם). (מגידֿמשנה. ברשותם למסור כוונתם ואין
ב.62) לז, יוםֿטוב 63)ביצה מערב כי ברשותו, שמסרה

הרועה. אצל אלא אצלו שביתה לקנות שלא בדעתו היה
יוםֿטוב.64) מערב כל 65)אפילו נותן פעמים שכמה

שלא  התחום יתמעט כזה ובאופן אחר, למקום עירובו אחד
דעתו  אין ולכן האמצעיים, אמה אלפים כיֿאם לה יהיה

שצז). סי' הציון' ('שער הרועים אחרי נמשכין שיהיו

.áéÈÓ66·BË ÌBÈa ÌÈÁ¯B‡ BÏˆ‡ ÔnfL67‡Ï - ƒ∆ƒ≈∆¿¿ƒ¿…
ÏBÎÈ ‰cÚq‰ ÏÚa ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ˙BÓ Ì„Èa eÎÈÏBÈƒ¿»»»¿»∆≈«««¿À»»
‡Ï ,‰cÚq‰ ÏÚa ÈÏ‚¯k ‰cÚq‰ ÏkL ;Ba CÏÈÏ≈≈∆»«¿À»¿«¿≈«««¿À»…

¯Á‡ Ô‰Ï ‰ÎÊ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÏ‚¯k68˙BÓa ¿«¿≈»¿ƒ∆»ƒ≈»»»∆«≈¿»
.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ el‡≈≈∆∆

א.66) מ, ביצה מערב 67)משנה, זימנם אם והואֿהדין
('משנה  יוםֿטוב מערב מנותיהם להם זיכה ולא יוםֿטוב

זה 68)ברורה'). הבית בעל "שמסרם שם: רש"י פירש כן
לפלוני ‡Á¯לאדם הללו במנות זכה לו, ואמר במשיכה,

יום  מבעוד שלהם והיו בפניו, שלא לאדם לו שזכין ופלוני,
שצריך  דביצה פ"ד בתוספתא מפורש וכן כרגליהם". לילך
ואין  ביצה). מסכת סוף בר"ח (הובאה אחר עלֿידי לזכות
שואל  בדין י"ז בהלכה להלן שכתב למה דומה זה
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הרי  ביוםֿטוב, אלא המשאיל לו נתנו שלא (שאףֿעלֿפי
מערב  ברשותו העמידו שהמשאיל השואל כרגלי הוא
שהאורחים  לפי - אחר) ידי על זיכהו שלא אע"פ יוםֿטוב,
הבית, בעל שולחן על סמוכים להיות אלא דעתם אין
מהֿשאיןֿכן  במנות, לזכות דעתם ואין משלו ואוכלים
המילה  חסרה ובכת"י אלא). ד"ה שם ('תוספות' שואל

רוקח'). ('מעשה רבינו בדברי "אחר"

.âéÔÎÂ69˙¯Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ„˜ÙÓ ÂÈ˙B¯t eÈ‰L ÈÓ70, ¿≈ƒ∆»≈»À¿»ƒ¿ƒ«∆∆
BÏ e‡È·È ‡Ï - BÏˆ‡ ‡B·Ï ¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa e·¯ÚÂ¿≈¿¿≈»»ƒ»∆¿…»ƒ

e‰BÓk ÂÈ˙B¯tL ;ÂÈ˙B¯tÓ71„Èa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»∆≈»»««ƒ∆≈¿«
Ô¯˜ Ô‰Ï „ÁiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e·¯ÚL el‡≈∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ≈»∆∆∆

˙ÈÂÊ72‰Ê ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï „ÁÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; »ƒ¬»ƒ…ƒ≈»∆¬≈≈¿«¿≈∆
BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ Ô‰L73. ∆≈À¿»ƒ∆¿

ב.69) לט, ביצה לתחום.70)משנה, והרי 71)מחוץ
עירוב. הניח לא ואמר 72)הוא בביתו, מקום לו שהשאיל

חו"מ  (שו"ע שמירה קבלת כאן שאין לפניך, הבית הרי לו
ב'מאירי'). וראה רצא, לשמור,73)סי' קיבלם שהרי

עומדים. הם ובאחריותו

.ãé¯Ba74ÂÈÏÚa ÈÏ‚¯k - „ÈÁÈ ÏL75d˙B‡ ÏLÂ ; ∆»ƒ¿«¿≈¿»»¿∆»
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚¯k - ¯ÈÚ‰76Ï·a ÈÏBÚ ÏLÂ ;77, »ƒ¿«¿≈«¿≈»»ƒ¿∆≈»∆

- ÏkÏ ÔÈ¯eÒÓ Ô‰LÈÓ ÏkL ;Ô‰Ó ‡lÓÓ‰ ÈÏ‚¯k ∆≈¿ƒ«…¿«¿≈«¿«≈≈∆∆»ƒ
˙B¯‰ .Cl‰Ó ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏBÓ - Ô‰Ó ‡lnL∆ƒ≈≈∆ƒ»¿»∆¿«≈¿»

ÔÈÎLBn‰78ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe79Ì„‡ Ïk ÈÏ‚¯k -80. «¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«¿≈»»»
ÔÈ‡ÏÓÓ - ÌeÁz‰ CB˙Ï ÌeÁzÏ ıeÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒƒ«¿¿«¿¿«¿ƒ

˙aLa Ô‰Ó81·BË ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,82. ≈∆¿«»¿≈»ƒ«¿

מכונסים.74) מים בו ויש א. לט, ביצה ומי 75)משנה,
יכול  הבור שבעל למקום רק להוליכן יכול לא מים, שמילא

לשם. להוליך 76)ללכת יכולים העיר מאנשי אחד וכל
- העיר מאותה שאינו זר אדם אבל שעירבו. למקום המים

ממימיו,77)לא. לשתות דרכים עוברי בשביל שעשאוהו
הפקר. נובעין.78)והוא שאינן ֿ 79)אףֿעלֿפי אףֿעל

נביעתם. ממקום לימשך יוצאים שאינם שלא 80)פי לפי
(רש"י). במקומם קבועים שאינם משום שביתה קנו

כנ"ל.81) שביתה דין בהם שאין שיסוד 82)לפי לפי
מיל) עשר בשנים (כמו התורה מן הוא בשבת תחומין איסור
(פכ"ז  השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל שנאמר לפי
תחומין  איסור כל אין ביוםֿטוב ואילו ה"א), שבת מהל'
של  בנו אברהם רבינו כתב [וכן בנימין') ('בני מדרבנן אלא
יב. סימן הבבלי דניאל לר' נסים' 'מעשה בספר הרמב"ם

ה"י]. פ"ב ולמעלה מו, עמ' "זמנים" בספר מש"כ וראה

.åè¯BL83‰ÚB¯ ÏL84;¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚¯k - ∆∆¿«¿≈«¿≈»»ƒ
Ìht ÏL ¯BLÂ85ÌBÈa BËÁLÏ BÁ˜lL ÈÓ ÈÏ‚¯k - ¿∆«»¿«¿≈ƒ∆¿»¿»¬¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡Ï B¯ÎÓÏ ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,·BËƒ¿≈∆««¿»»¿»¿«¬»ƒ¬≈ƒ
Ïk‰Â ,ÌhÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ıeÁ≈«¿≈»»ƒƒ¿≈∆¿À»¿«…
ÂÈÏÚa BËÁL Ì‡ ÔÎÂ .B˙B˜Ï ÔÈ‡·e BÚÓL ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿»ƒƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»
ÌÈÁ˜Bl‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk - B¯Na ¯ÎÓe ·BË ÌBÈa¿»«¿»»∆»¿∆»ƒ«¿ƒ
ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜nÏ B˙Ó CÈÏBÓƒ¿»«»∆≈ƒ¿≈∆««¿»»

˙B¯ÈÚ ÈL‡ epnÓ eÁ˜iL ,‡e‰ Ck ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆»∆ƒ¿ƒ∆«¿≈¬»
‡e‰L ,Ï·a ÈÏBÚ ÏL ¯B·k ‰Ê ¯BL ‡ˆÓÂ ,˙B¯Á‡¬≈¿ƒ¿»∆«∆≈»∆∆

.ÏkÏ ¯eÒÓ»«…

א.83) לח, מוכרו 84)ביצה הוא ולפעמים בהמות, מגדל
דרך  אין - מפוטם אינו שהשור וכיון ומכיריו, לשכניו
במקומו, אחד כל ימצא כזה ששור אחרות, מעיירות לקנותו

העיר. אותה אנשי על רק בעליו דעת אין שמפטם 85)לכן
לקנות. אחרים ממקומות גם באים כזה ושור למכור, שוורים

.æè˙ÏÁb‰86‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k -87;dÏ‡BL ÈÏ‚¯k ‡ÏÂ ««∆∆¿«¿≈¿»∆»¿…¿«¿≈¬»
˙·‰ÏM‰Â88,CÎÈÙÏ .B„Èa ‡È‰L ÈÓ ÈÏ‚¯k - ¿««¿∆∆¿«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

ÌB˜Ó ÏÎÏ BÎÈÏBÓ - B¯·ÁÓ ıÚ B‡ ¯ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ≈≈≈¬≈ƒ¿»»
.CÏB‰ ‡e‰L∆≈

לט,86) ביצה הרי 87)א.משנה, ממש, בה ויש הואיל
הבעלים. כרגלי שהם כלים כשאר בה 88)היא שאין

בעליה. שביתת עליה חל ולא ממש,

.æéÏ‡BM‰89ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈≈∆∆««ƒ
ÈÏ‚¯k ‡e‰ È¯‰ - ·BË ÌBÈa ‡l‡ BÏ B˙ ‡lL∆…¿»∆»¿¬≈¿«¿≈

Ï‡BM‰90Bk¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa epnÓ BÏ‡L . «≈¿≈ƒ∆¿««ƒ∆«¿
‰Ê ÈÏk epnÓ Ï‡LÏ „ÈÓz91‡e‰ È¯‰ - ·BË ÌBÈ ÏÎa »ƒƒ¿…ƒ∆¿ƒ∆¿»¬≈

ÏÈ‡Ln‰ ÈÏ‚¯k92. ¿«¿≈««¿ƒ

א.89) לז, ביצה לו 90)משנה, לתת שהבטיחו שכיון
שביתה  אצלו לקנות ברשותו העמידו יוםֿטוב, מערב

הי"ב. למעלה וראה יוםֿטוב, בכתבֿיד,91)בכניסת
איננה. "זה" מערב 92)תיבת לשאול בא שלא שכיון

חשב  כי שואל, של ברשותו הכלי בעל העמידו לא יוםֿטוב,
(גמרא). לשאול אחר מקום לו מצא שהשואל

.çéÌÈL93epnÓ BÏ‡L „Á‡‰ ,„Á‡ ˜eÏÁ eÏ‡ML ¿«ƒ∆»¬»∆»»∆»¿≈ƒ∆
BÏ BziL epnÓ BÏ‡L ÈM‰Â ,˙È¯ÁL BÏ BziL∆ƒ¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿
ÌÈ‡Â ,ÌÈÏ‡BM‰ ÈL ÈÏ‚¯k ‰Ê ÈÏk È¯‰ - ˙È·¯Ú«¿ƒ¬≈¿ƒ∆¿«¿≈¿≈«¬ƒ¿≈»
Cl‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈML ÌB˜n· ‡l‡ B˙B‡ ÌÈÎÈÏBÓƒƒ∆»«»∆¿≈∆¿ƒ¿«≈

.Ba

ב.93) לז, ביצה

.èé?„ˆÈk94È¯‰‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ÔBL‡¯‰ ·¯ÚL ≈«¬≈∆≈≈»ƒ¿ƒ∆∆«»
LÓÁ ˜eÁ¯a ÈM‰ ·¯ÚÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓƒ¿∆»¿ƒ¿»¿≈≈«≈ƒ¿ƒ¬≈
Á˜BlLk - ·¯ÚÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó≈«»ƒ¿∆»¿«¬»¿∆≈«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ Á¯ÊÓÏ BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,˜eÏÁ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿»∆»«∆∆
ÛBÒ ‡e‰L ,˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰n‡«»«¬≈≈«»ƒ¿∆»∆
ÁwiLÎe ;Ba Cl‰Ï ·¯ÚÓa ·¯ÚL ‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰«¿∆»∆∆≈≈¿«¬»¿«≈¿∆ƒ«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ ·¯ÚÓa BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,‰Ê ÈÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿«¬»∆»«∆∆
‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÏk‰ ÌB˜nÓ ‰n‡«»ƒ¿«¿ƒ∆«¿∆»∆
˜eÁ¯a ‰Ê ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba Cl‰Ï Á¯ÊÓa ·¯ÚL∆≈≈¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ
ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a ‰ÊÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÔÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿«ƒ

.BÓB˜nÓ e‰eÊÈÊÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡«»¿«¬»¬≈≈…¿ƒƒ¿

שם.94) ביצה,
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.ëÔÎÂ95,ÁÏÓ B‡ ÌÈÓ dz¯·ÁÓ ‰Ï‡ML ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¬»≈¬∆¿»«ƒ∆«
‰qÚ‰ È¯‰ - ÏÈL·z Ô‰a ‰ÏMa B‡ d˙qÚ Ô‰a ‰LÏÂ¿»»»∆ƒ»»ƒ¿»»∆«¿ƒ¬≈»ƒ»

Ô‰ÈzL ÈÏ‚¯k ÏÈL·z‰ B‡96eÁ˜lL ÌÈL ÔÎÂ . ««¿ƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈¿«ƒ∆»¿
Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa eËÁLÂ ˙eÙzLa ‰Ó‰a¿≈»¿À»¿»¬¿««ƒ∆»«
Ï·‡ .Ô‰ÈL ÈÏ‚¯k ¯Na‰ Ïk È¯‰ - B˙Ó „Á‡ Ïk»∆»¿»¬≈»«»»¿«¿≈¿≈∆¬»

˙È·Á eÁ˜Ï Ì‡97·BË ÌBÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ,˙eÙzLa ƒ»¿»ƒ¿À»¿»¿»¿
ÔÈÓeÁ˙e ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏ‚¯k „Á‡ Ïk ÏL B˜ÏÁ È¯‰ -¬≈∆¿∆»∆»¿«¿»ƒ¿ƒ
˜ÏÁ el‡k ·LÁÂ ,Ô‰a ‰¯¯a LÈ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ≈¿≈»»∆¿«¿…¿ƒ≈∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙È·Áa Ïc·Óe BÏ ¯e¯a ‰È‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«»∆»»»À¿»∆»ƒ≈∆∆
Ôk ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .·¯ÚÓ ‰È‰ ‡Ï el‡Îe ,·BË¿ƒ…»»¿…»¿≈«»»«≈
B˙B‡ ·LÁ elÙ‡ ,BÚÈb‰L ‰Ê ˜ÏÁL .‰Ó‰aa«¿≈»∆≈∆∆∆ƒƒ¬ƒ«¿…
‰È‰ el‡Îe ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰Ó‰aa Ïc·Ó ‰È‰L∆»»À¿»«¿≈»≈∆∆¿ƒ»»

˜È È¯‰ ,¯e¯a98‰Ó‰a‰ ‰˙È‰Lk B¯·Á ÏL B˜ÏÁÓ »¬≈»«≈∆¿∆¬≈¿∆»¿»«¿≈»
¯·È‡ Ïk ‡ˆÓÂ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜BÈ ‰È¯·È‡ ÏkL ,˙Ói«̃∆∆∆»≈»∆»¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»»≈»
ÈÏ‚¯k Ô‰ CÎÈÙÏ ,B¯·Á ˜ÏÁÂ B˜ÏÁÓ ·¯ÚÓ ¯·È‡Â¿≈»¿…»≈∆¿¿≈∆¬≈¿ƒ»≈¿«¿≈

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.95) לז, ביצה העיסה 96)משנה, להוליך רשאית ואינה
כיון  ללכת, הרשות להן יש ששתיהן במקום אלא והתבשיל
רק  שזהו ואף אחר, אצל שביתה שקנה דבר בהם שנתערב
מתירין  לו שיש דבר שהוא מפני - בטל אינו מועט, דבר
לא  באלף אפילו - מתירין לו שיש דבר וכל יום ֿטוב, אחרי

לט.). (ביצה יין.97)בטל על 98)של שם, בגמרא
תחומין  ינקי "דקא הבהמה את האוסר רב, של זאת שיטה
לא  מוקצה "לאיסור לרב: אסי ורב כהנא רב שאלו מהדדי",
כך  ומתוך רב. ושתק חששו?" תחומין לאיסור חששו,
שצז) סי' ברורה' ב'משנה (המובאים ראשונים כמה סוברים

בו. שחזר מוכח רב, ששתק שממה מותרת, הבהמה שגם

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדיני 1) הפרק ונסתיים תבשילין. עירובי דיני בו נתבארו

שאסור  ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד
מצות  מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים בין לעשות

ותענית. הספד והוא יו"ט,

.à·BË ÌBÈ2ÔÈ‡ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL3ÔÈÙB‡ ∆»ƒ¿∆∆«»≈ƒ
.˙aLa ¯ÁÓÏ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe¿«¿ƒ¿«∆≈¿»»¿«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰Ê ¯eq‡Â4ÏM·Ï ‡B·È ‡lL È„k , ¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…»¿«≈
BÈ‡ ˙aLÏ :‡e‰ ¯ÓÁÂ ÏwL ;ÏÁÏ ·BË ÌBiÓƒ¿…∆«»…∆¿«»≈

ÏÁÏ ÔkL Ïk ,ÏM·Ó5ÏÈL·z ‰NÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«≈»∆≈¿…¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ
‰ÙB‡Â ÏM·Óe ÂÈÏÚ CÓBÒ ‰È‰iL ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆∆ƒ¿∆≈»»¿«≈¿∆
CÓBqL ÏÈL·˙Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLÏ ·BË ÌBÈa¿¿«»¬≈∆À»¿«¿ƒ∆≈

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»≈≈«¿ƒƒ

ב.2) טו, ביצה הכתוב 3)משנה, על זה את סמכו חכמים
שבתון  ה' דבר אשר הוא אליהם "ויאמר כג): טז, (שמות
תבשלו  אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר, לה' קודש שבת
ביוםֿטוב  (פת אופין אין אליעזר, רבי אמר "מכאן בשלו",
ואין  חמישי), (מיום האפוי על אלא שבת) בערב שחל
מכאן  חמישי), (מיום המבושל על אלא (תבשיל) מבשלין
נחשב  שזה התורה", מן תבשילין לעירובי חכמים סמכו

לצורך  יוםֿטוב מערב והאפיה הבישול התחיל כאילו
בחול. בה שהתחיל המלאכה אותה גומר וביוםֿטוב השבת,

"צרכי 4) בידינו: הוא שכלל איסור, כאן אין התורה מן אבל
'הגהות  ועיין מו:). (פסחים ביוםֿטוב" נעשים שבת

תקכז. סי' או"ח וב"י מן 5)מיימוניות', שהוא אשי כרב
(שם) ולרבא ולשמואל טו:). (ביצה האחרונים האמוראים
"זכור  ח): כ, (שמות קרא "דאמר השבת, כבוד משום הוא
להשכיחו" שבא מאחר זכרהו לקדשו", השבת יום את
הוא  אחר יום מחמת שבת צרכי להכין לשכוח (שאפשר
מנה  שיברור "כדי עירוב ותיקנו בו), טרוד שהוא היוםֿטוב
עירוב  שעושה (מתוך ליוםֿטוב יפה ומנה לשבת יפה
הסעודה  כל את יכלה ולא השבת, את יזכור תבשילין

לשבת)". יפה מנה ישאיר אלא ביוםֿטוב,

.á‰nÏÂ6·e¯Ú‰L ÌLkL ?·e¯Ú BÓL ‡¯˜ ¿»»ƒ¿»¿≈∆¿≈∆»≈
ÌeMÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙B‡B·Óe ˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈¿≈∆∆«»ƒ
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL È„k ,¯k‰∆≈¿≈∆…«¬∆««¿»∆À»¿ƒ
ÌeMÓ - ÏÈL·z‰ ‰Ê Ck ;˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿«»»∆««¿ƒƒ
˙BÙ‡Ï ¯znL e·LÁÈÂ en„È ‡lL È„k ,ÔB¯kÊÂ ¯k‰∆≈¿ƒ»¿≈∆…¿«¿«¿¿∆À»∆¡
‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÌBia Ba ÏÎ‡ BÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆≈∆¡»«¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰Ê ÏÈL·z«¿ƒ∆≈≈«¿ƒƒ

צרכי 6) מערב הוא העירוב, עלֿידי כי מסביר, והראב"ד
מכין  כאילו נחשב ולא יחד, לעשותם ויוםֿטוב שבת
שהתחיל  מה עם יחד אותם עושה אלא לשבת מיוםֿטוב

ביוםֿטוב. אותם גומר והוא יוםֿטוב, מערב לבשל

.âÈ·e¯Ú7ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÔÈ‡ B¯eÚL - ÔÈÏÈL·z ≈≈«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿«ƒ≈
„Á‡Ï8ÌÈÙÏ‡Ï ÔÈa9˙Ùa ‡Ï ‰Ê ·e¯Ú ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿∆»≈«¬»ƒ¿≈ƒ≈∆…¿«

˙BÙÈ¯a ‡ÏÂ10ÏÈL·˙a ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ11‡e‰L ¿…¿ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
˙¯t¯t12.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈ·e ÌÈ‚„Â ¯Na ÔB‚k , «¿∆∆¿»»¿»ƒ≈ƒ¿«≈»∆

ÏÚL ˙ÈeÓL elÙ‡Â .‰¯„˜ ÈÏeLaL ÌÈL„Ú elÙ‡Â«¬ƒ¬»ƒ∆¿≈¿≈»«¬ƒ«¿ƒ∆«
da LÈ Ì‡ ,B„¯Bb - ÈÏv‰ da ÔÈÎ˙BÁL ÔÈkq‰ Èab«≈««ƒ∆¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌeMÓ ÂÈÏÚ CÓBÒ - ˙ÈÊk¿«ƒ≈»»ƒ≈≈«¿ƒƒ

ב.7) טז, אחד.8)ביצה איש 9)לאיש אלפי לכמה
ה"ט). עירובין מהל' בפ"א כתושות 10)(וראה חטים

כב). כז, מבושל.11)(משלי את 12)דבר בה שמלפתים
אתה). הלחם (שאוכלים הפת

.ãÏÈL·z13,ÈÏˆ elÙ‡ - ‰Ê ·e¯Ú ÔÈÚÏ e¯Ó‡L «¿ƒ∆»¿¿ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ
˜eÏL elÙ‡14Le·k elÙ‡ ,15ÔMÚÓ B‡16ÌÈ‚c elÙ‡ . ¬ƒ»¬ƒ»¿À»¬ƒ»ƒ

ÔÏeMa ‡È‰ Ô˙Á„‰Â ,ÔÈnÁ ÌÈÓa ÔÁÈ„‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆¡ƒ»¿«ƒ«ƒ«¬»»»ƒƒ»
.Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈∆≈¬≈∆

ב.13) טז, מדי.14)ביצה יותר במים 15)מבושל שרוי
ויתחיל  האש על שיתננו כדי עד וציר בחומץ או שלם, יום

ה"א).16)להרתיח. ו פרק (נדרים 'ירושלמי'

.äCÈ¯ˆÂ17‰Ó Ïk ‰Ù‡iL „Ú ÈeˆÓ ‰Ê ·e¯Ú ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»«∆…∆»«
ˆ ‡e‰L Ïk ÏM·Ïe ,˙BÙ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M,ÏM·Ï CÈ¯ ∆»ƒ∆¡¿«≈»∆»ƒ¿«≈

B‡ ·e¯Ú‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .CÈ¯ˆ ‡e‰L Ïk ÔÈnÁ ÌÁÈÂ¿»≈«ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆¡«»≈
- ‰Ù‡È B‡ ÏM·iL Ì„˜ Û¯N B‡ „·‡»«ƒ¿«…∆∆¿«≈…∆
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‰Ó ‡l‡ ÌÁ‰Ï B‡ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»∆¡¿«≈¿»≈∆»«
ÏÈÁ˙‰ .„·Ïa ·BË ÌBÈa ÏÎB‡ ‡e‰M18B˙qÚa19B‡ ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»

BÏÈL·˙a20¯ÓBb ‰Ê È¯‰ - „·‡ B‡ ·e¯Ú‰ ÏÎ‡Â ,21. ¿«¿ƒ¿∆¡«»≈»«¬≈∆≈

ב.17) טו, ביצה ב.18)משנה, יז, שהתחיל 19)ביצה
אותם 20)ללוש. ׂשם לא אפילו וכדומה, הירק ָלחתוך

באיסור  חכמים הקילו אוכלין הפסד שמשום האש, על עדיין
('מאירי'). מדרבנן אלא מה 21)שאינו ולבשל לאפות

שהתחיל.

.åÁÈpn‰22‡e‰ Ì‰ÈÏÚ CÓÒiL È„k ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆
È·e¯Úa ‰kÊnL C¯„k Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯Á‡Â«¬≈ƒ»ƒ¿«»∆¿∆∆∆¿«∆¿≈≈

˙aL23È·e¯Úa ‰ÎBÊ - ˙aL È·e¯Úa ‰ÎBfL ÏÎÂ . «»¿»∆∆¿≈≈«»∆¿≈≈
‰ÎBÊ BÈ‡ - ·e¯Ú B˙B‡a ‰ÎBÊ BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»∆≈∆¿≈≈∆

.‰Êa»∆

א.22) פ, ע 23)עירובין בהל' למעלה פ"א עיין ירובין
בפרטות. ה"ב

.æBÈ‡Â24ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ25·¯ÚÓ Ô‰Ï ‰kfL el‡Ï ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»»∆≈∆∆
Ô‰Ï ‰kÊ ¯·kL Ú„ÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ Ï·‡ ,·BË ÌBÈ¬»≈¿ƒƒ≈«∆¿»ƒ»»∆
eÏM·ÈÂ ÂÈÏÚ eÎÓÒÈ Ck ¯Á‡Â ,Ô‰Ï ·¯ÚÂ ¯Á‡«≈¿≈≈»∆¿««»ƒ¿¿»»ƒ«¿
È¯‰ - ·BË ÌBÈa ‡l‡ eÚ„È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .eÙ‡ÈÂ¿…««ƒ∆…»¿∆»¿¬≈

LÈÂ .ÔÈ¯zÓ el‡26¯ÈÚ‰ Ïk ÏÚ ·¯ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ≈À»ƒ¿≈¿»»¿»≈«»»ƒ
ÊÈ¯ÎÓ ¯ÁÓÏe ,ÌeÁz‰ CB˙a ‰ÈÏ‡ ·B¯w‰ Ïk ÏÚÂ¿«»«»≈∆»¿«¿¿»»«¿ƒ
CÓÒÈ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ÈÓ Ïk :¯ÓB‡Â¿≈»ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ¿…

.È·e¯Ú ÏÚ«≈ƒ

ב.24) טז, בפניו".25)ביצה שלא לאדם "זכין
הניח 26) שלא מי אידי, בר יעקב רבי "מכריז ב: טז, ביצה

רב  אמר כמה? ועד שלי. על ויסמוך יבוא - תבשילין עירוב
אבוה  שבת. תחום עד דאביי, משמיה זכריה בר נהומי
אמי  ר' נהרדעא), כל (על נהרדעא אכולה מערב דשמואל

טבריה)". כל (על טבריה אכולהו מערבי אסי ור'

.çC¯·Ï ·iÁ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpn‰27‰z‡ Ce¯a : ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ«»¿»≈»«»
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa :¯ÓB‡Â .·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆À«ƒ∆¡

ÏM·Ïe28¯ÁÓlL ·BË ÌBiÓ29Ba ‰kÊ Ì‡Â .˙aLÏ ¿«≈ƒ∆¿»»¿«»¿ƒƒ»
ÈL‡Ï B‡ ,ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏÂ ÈÏ :¯Ó‡È - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿≈

.˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ,Ìlk ¯ÈÚ‰»ƒÀ»∆¡¿«≈ƒ¿«»

(לפני)27) עובר עליהן מברך המצוות "כל ב: ז, פסחים
כל  "וכן ה"ג): פי"א ברכות (הל' הרמב"ם ולשון לעשייתן".
חובה  שהיא מצוה בין (חכמים) סופרים מדברי שהן המצוות
ונטילת  עירוב כגון חובה, שאינן מצוות בין מדבריהם...
במצותיו  קדשנו אשר לעשייתן קודם הכל על מברך ידים,
יז, (דברים בה שכתוב בתורה צונו? והיכן לעשות, וצונו
והציען  הדברים ענין נמצא תעשה", לך יאמרו "אשר יא):
מאלו  לשמוע בהן שצוה במצותיו קדשנו אשר הוא , כך
וכן  המגילה, את לקרות או חנוכה של נר להדליק שצוונו

סופרים". שמדברי המצוות כל הגאונים:28)שאר נוסח
ולאדלוקי  ולאטמוני ולבשולי לאפויי לנא, שרא יהא "בדין

תקכז). סי' (או"ח צרכנא" כל ולמעבד הנר) (ולהדליק שרגא
שלא  שרגא" "לאדלוקי להזכיר צריך שאין אומרים יש אבל
הנר  להדלקת ולא אכילה לצרכי אלא עירוב הצריכו
'תוספות', בשם ב'מאירי' ועיין הקודש', ב'עבודת (הרשב"א

י). ציון כא: ביצה למסכת הלכה' שחל 29)וב'בירור כגון
ישראל, בארץ או השבת. וביום הששי ביום יוםֿטוב
אבל  ששי. ביום בלבד, אחד יום אלא אינו שיוםֿטוב
וששי, חמישי ביום יוםֿטוב וחל גלויות, של בימיםֿטובים
לא  - רביעי יום שהוא יוםֿטוב בערב העירוב את ומניח
אלא  לשבת לבשל אסור שהרי "שלמחר", לומר שייך
להלן  (מגידֿמשנה ראשון ביוםֿטוב ולא שני, ביוםֿטוב

לחםֿמשנה). – הי"ב

.èÈÓ30BÏ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒ¿…ƒƒ
BÁÓ˜ Ck ,˙BÙ‡ÏÂ ÏM·Ï BÏ ¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈∆»¿«≈¿∆¡»ƒ¿
ÏM·Ï BÓˆÚÏ ÁÈp‰L ¯Á‡Ï ¯eÒ‡Â .¯eÒ‡ BÏÎ‡Óe«¬»»¿»¿«≈∆ƒƒ«¿«¿¿«≈
‰Ê ‡ˆÓpL ;BÏ ‰˜iL „Ú ,ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ ˙BÙ‡ÏÂ¿∆¡»∆∆…ƒƒ««∆«¿∆∆ƒ¿»∆
¯Á‡ ÔzÈ ,‰ˆ¯ Ì‡Â .e‰˜ È¯‰L ,BlL ‰ÙB‡Â ÏM·Ó¿«≈¿∆∆∆¬≈»»¿ƒ»»ƒ≈««

‰zÓa ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ Ck31. »»∆∆…ƒƒ«¿«»»

א.30) יז, אמר 31)ביצה מאחרים, לאכול קיבל לא ואם
אופין  תבשילין, עירוב הניח שלא "מי כא:): (ביצה הונא רב
הנר. את לו ומדליקין אחת, קדירה לו ומבשלין אחת פת לו
שרו  חייו כדי קטן, דג לו צולין אף אמרו, יצחק רבי משום
ולא  זו, מימרא השמיטו האלפסי והרב רבינו אבל רבנן". לו

שם. הלכה' 'בירור וראה הביאוה.

.éÈÓ32‰Ù‡Â ÏM·e ,ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ≈¿»»
- e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,¯È˙B‰Â ,ÌBia ÏÎ‡Ï∆¡…«¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ¿…»

Ì‡Â .¯ÁÓÏ ¯˙Bn‰ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰33‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Ú‰ ¬≈∆≈«»¿»»¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ - ˙aLÏ ÏM·e ‰Ù‡Â ¯·Ú .BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡»¿»¿»«¿»»ƒ≈««»≈¿ƒ
e¯Ò‡ ‡ÏÂ ÌÈ¯Ún‰ ÏÚ e¯Ò‡Â e¯ÈÓÁ‰ ‰ÓÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿»»∆¡ƒ¿»¿«««¬ƒ¿…»¿
Ïk‰ e‡ˆÓ - ÌÈ¯ÚnÏ ¯Èzz Ì‡L ?„ÈÊn‰ ÏÚ««≈ƒ∆ƒ«ƒ««¬ƒƒ¿¿«…
„ÈÊn‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌL ÚwzLÈÂ ,ÔÈÓÈ¯ÚÓ«¬ƒƒ¿ƒ¿««≈≈≈«¿ƒƒ¬»«≈ƒ
.˙¯Á‡ ÌÚt ¯·ÚÈ ‡Ï - ÌBi‰ ¯·Ú Ì‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿ƒ»««…«¬…«««∆∆

הותיר 32) ואם ליוםֿטוב, הוא "מבשל ב: טו, ביצה משנה,
לשבת". הותיר ב.33)- יז, ביצה

.àéÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL34·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï eÏÁL ¿≈»ƒƒ∆»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆∆
‡e‰L ,ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰NBÚ - ˙aL«»∆≈≈«¿ƒƒƒ¿ƒƒ∆

ÁÎL .·BË ÌBÈ ·¯Ú35ÔBL‡¯a BÁÈpÓ - ÁÈp‰ ‡ÏÂ ∆∆»«¿…ƒƒ««ƒ»ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈa ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpÓ ?„ˆÈk .‰˙Óe«¿∆≈««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿¬ƒƒ

ÏÁ ¯ÁÓÏe ·BË ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â36¯ÁÓÏ - ¿≈ƒ«¿»»…¿»»
ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â ;ÌeÏk CÈ¯ˆ ÈÈ‡Â ˙aLÏ ‰Ù‡Â ÏM·‡¬«≈¿…∆¿«»¿≈ƒ»ƒ¿¿ƒ«…
ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa - ·BË ÌBÈ ¯ÁÓÏe¿»»¿≈∆À«ƒ∆¡¿«≈

˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ¯ÁÓÏ37. ¿»»ƒ««»

להניח 34) השני הדין שהרי גלויות". "של נוסף: בכת"י
של  ימיםֿטובים בשני רק אפשר תנאי, על ראשון ביוםֿטוב
כמבואר  השנה, ראש של ימיםֿטובים בשני ולא גלויות,

יג. הלכה א.35)להלן יז, הגירסא:36)ביצה בכת"י
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יוםֿטוב, ולמחר חול היום ואם כלום, בדברי אין "חול
מעתה". עירובי מניח לומר 37)הריני צריך אין ולמחר

תקכז). סי' או"ח (שו"ע כלום

.áé‡ˆBik38˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ :Ba39Ï·Ë ÏL40 «≈»¿»»¿≈«¿»∆∆∆
·BË ÌBÈa41‰È‰z - ÏÁ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ ¿ƒ≈ƒ«…ƒ¿∆

.ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡Â ,BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ¿»«¿ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿
ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â42dÁÈpÓe43¯ÊBÁ ÈMa ¯ÁÓÏe .44 ¿≈»∆»≈«ƒ»¿»»«≈ƒ≈

Ì‡Â ,ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â¿≈ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿¿ƒ
ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰z - ÏÁ ÌBi‰«…ƒ¿∆¿»«¿≈»∆»≈
BÊ ˙‡ ÁÈpÓe .ÔBL‡¯a ‰ÈÏÚ ‡¯wL C¯„k ,dÁÈpÓe«ƒ»¿∆∆∆»»»∆»»ƒ«ƒ«∆

e¯z ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯wL.‰iM‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,‰Ó ∆»»»∆»≈¿»¿≈∆«¿ƒ»

ב.38) לט, שלא 40)סלים.39)עירובין תבואה
ממנה, לאכול ואסור ומעשרות, תרומות ממנה הפרישו

לאכילה. טובה שאינה טבֿלא, טבל, ואסור 41)נקראת
יוםֿטוב  הל' (ראה ביוםֿטוב ומעשרות תרומות להפריש

הכ"א). ממנה.43)תרומה.42)פ"ד אוכל ואינו
(רש"י).44) אתמול עליה שאמר הכלכלה לאותה

.âé‰na45ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
;˙BiÏb,‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa Ï·‡ »À¬»ƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

,ÁÈpÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ÁÈp‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ƒ»«¿…ƒƒ«¿¿ƒƒ≈«ƒ«
‰˜Ó B‡ ,ÂÈÏÚ e·¯Ú Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡∆»≈«¬≈ƒƒ≈¿»»«¿∆

BÁÓ˜46ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰È‰È B‡ ,·¯ÚL ÈÓÏ ƒ¿¿ƒ∆≈≈ƒ¿∆»∆¡¿«≈
ÌBiÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .˙aLÏ««»¿≈ƒ»«¿…ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙aL È‡ˆBÓ „Ú LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯47. ¿ƒƒ≈«¿ƒ«»≈«»

בשני 45) אשי דרב קמיה יתיב הוה "רבינא א: ו, ביצה
ליה: אמר עציב. דהוה חזייה השנה. ראש של ימיםֿטובים
עירוב  אותיבי "דלא ליה: אמר מר?" עציב "אמאי
לא  מי (עכשיו), האדינא מר "ולותיב ליה: אמר תבשילין",
לחבירו  מיוםֿטוב תבשילין עירוב אדם מניח רבא: אמר
ימיםֿטובים  בשני רבא, דאמר "אימר ליה: אמר ומתנה?"
אמר?". מי - השנה ראש של ימיםֿטובים בשני גלויות, של

איננה.46) "קמחו" תיבת הרמב"ם 47)בכת"י, כתב כבר
השנה, ראש של ימיםֿטובים "שני הכ"ד): פ"א (למעלה
הדברים", אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן, אחת קדושה
חול", ולמחר יוםֿטוב היום "אם להתנות איֿאפשר כן אם

אחד. ליום נחשבים שהם כיון

.ãéeÈ‰L ÔÓÊa eÈ‰ e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈∆»«¿»ƒ¿«∆»
,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»
˜lzÒ‰Ï È„k ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ ˙BiÏb‰ Èa eÈ‰Â¿»¿≈«»Àƒ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
Èa eLcwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜Ùq‰ ÔÓƒ«»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆ƒ¿¿≈
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÈaL ,ÌBi‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¬»«∆¿≈∆∆ƒ¿»≈
ÌBÈ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿¿«¿ƒ»»≈
.„·Ïa ‚‰Ó ‡l‡ ,˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï ÈL ·BË≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«»≈∆»ƒ¿»ƒ¿«

.åèÔÓfa ‰˙Óe Ì„‡ ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»¬ƒ≈∆≈¿»≈»»«¿∆«¿«
‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡Ï ,‰f‰«∆…≈≈«¿ƒƒ¿…≈≈¬≈¿…

‡l‡ ;È‡z ÏÚ Ï·h‰ ¯NÚÓ BÈ‡Â ,˙B‡B·Ó ÈÙezLƒ≈¿¿≈¿«≈«∆∆«¿«∆»
„·Ïa ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ïk‰48. «…≈∆∆ƒ¿«

(48 ֿ ימים שני על תנאי להתנות הזה, הדין שמקור ואף
מהאמוראים  שהיה רבא, מדברי הוא גלויות, של טובים
הי"ג: פ"ה החודש קידוש בהל' רבינו כתב הרי - האחרונים
מסוף  זה, בחשבון לחשב ישראל כל התחילו "ומאימתי
שם  נשאר ולא ישראל ארץ שחרבה בעת הגמרא, חכמי
גמרא  חכמי בימי וכן משנה חכמי בימי אבל קבוע, ביתֿדין

Â¯·‡עד ÈÈ·‡ ÈÓÈ."סומכין היו ישראל ארץ קביעת על -
דרב  קמיה יתיב הוה דרבינא ב"עובדא מבואר שבגמרא ואף
כתב  הרי - אשי? רב בימי גם נהג הזה שהדין אשי",
קבלת  בסדר תורה' 'משנה לספר בהקדמתו הרמב"ם
אשי  רב מרבא, שקיבלו החכמים "שמכלל החכמים:
אז  עד שנהג רבא של בדורו הם גם היו כן אם ורבינא",
כאן  והראב"ד הרמב"ם). (מפרשי ישראל ארץ קביעת סדר
שיש  "אףֿעלֿפי זה: בדין הרמב"ם של חידושו על כותב
שחלקו  הראשונים הגאונים ראינו לא טעם, כעין בדבריו
הוא, גמור חול השני היום אם הוא, כלֿשכן שהרי זה, בדבר
גלויות". של ימיםֿטובים בשני עירוב לעשות שיכול בוודאי
שהיום  יודעים שאנחנו שמכיון היא הרמב"ם דעת אבל
מנהג, בתור בידינו נשאר והשני ודאי, יוםֿטוב הוא הראשון

יוםֿטוב כאן יש כן ואיֿאפשר È‡„Âאם המנהג, מצד
הוא. חול אם - מספק עליו להתנות

.æèÌLk49Ïk Ck ,d‚pÚÏe ˙aL „aÎÏ ‰ÂˆnL ¿≈∆ƒ¿»¿«≈«»¿«¿»»»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ50„aÎÓ '‰ LB„˜Ï :¯Ó‡pL ;51ÏÎÂ , »ƒƒ∆∆¡«ƒ¿¿À»¿»

¯·Îe .L„˜ ‡¯˜Ó :Ô‰a ¯Ó‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆¡«»∆ƒ¿»…∆¿»
e¯‡a52„eak‰53‚epÚ‰Â54ÔÎÂ .˙aL ˙BÎÏ‰a55 ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»¿≈

Úa „ÚÒÈ ‡lL Ì„‡Ï Èe‡¯ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯ »¿»»∆…ƒ¿…¿«¿≈»ƒƒƒ
‰Án‰56ÏÏÎa ‰Ê ¯·cL ,˙aL ·¯Úk ,‰ÏÚÓÏe «ƒ¿»¿«¿»¿∆∆«»∆»»∆ƒ¿«

˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .„eak‰57ÏtË el‡k ,58 «ƒ¿»«¿«∆∆«¬¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ59. «¬«»ƒ

ב.49) טו, ולענגם.50)ביצה לכבדם ולפני 51)מצוה
והגאון  וכבוד. עונג כאן הרי עונג", לשבת "וקראת כתוב זה,
האחרונים  על הרמב"ם) על (בהגהותיו העיר האדר"ת
ולא  בשבת, כמו ביוםֿטוב עונג מצות יש אם שהסתפקו

ה"ט. פ"ב למעלה ועיין אלה. רבינו דברי בהל'52)הביאו
ה"ב). (פ"ל, בחמין,53)שבת ורגליו ידיו פניו לרחוץ

(שם). נקיה ובכסות נאים בבגדים לתקן 54)להתלבש
ממונו, לפי הכל - מבוסם ומשקה ביותר, שמן תבשיל
שתי  על לבצוע היין, על אותן לקבוע סעודות, לאכול

(שם). יין ושתיית בשר אכילת ב.55)ככרות, צט, פסחים
מהל'56) פ"ל למעלה (ראה לפניה שעה וחצי קטנה, מנחה

סעודת  שיאכל כדי וכסףֿמשנה), במגידֿמשנה ה"ד שבת
לתיאבון. בערב מכבד 57)יוםֿטוב שאינו א. קיח, פסחים

 ֿ חולו "המועדות" לפרש אפשר ואי הימיםֿטובים. ומענג
- שם) רשב"ם שפירש (כמו מלאכה ובעושה שלֿמועד
אסור  חולֿהמועד אין ה"א) פ"ז (להלן רבינו לדעת שהרי
 ֿ עבודה כעובד שהוא לומר סברא ואין התורה, מן במלאכה
חולו. ד"ה יח. בחגיגה ה'תוספות' כתבו וכן זרה.
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מסכה 59)נתחבר.58) "אלהי יזֿיח): לד (שמות שנאמר
תשמור". המצות חג את לך, תעשה לא

.æé¯‡L ÌÚ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓLe ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈«∆«¿«¿≈∆»ƒ¿»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ60„tÒ‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ìlk -61˙ÈÚ˙Â62. »ƒƒÀ»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ

ÁÓN Ô‰a ˙BÈ‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ63ÂÈ·e ‡e‰ ,·Ï ·BËÂ ¿«»»»ƒ¿»∆»≈«¿≈»»
ÂÈ· È·e BzL‡Â64:¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰ ÏÎÂ ¿ƒ¿¿≈»»¿»«ƒ¿ƒ»»∆∆¡«

‰¯eÓ‡‰ ‰ÁÓN‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯ÓB‚Â EbÁa zÁÓNÂ¿»«¿»¿«∆¿≈««ƒ∆«ƒ¿»»¬»
˙BÎÏ‰a ÔÈ¯‡·Ó e‡L BÓk ,ÌÈÓÏL Ôa¯˜ ‡È‰ Ô‡k»ƒ»¿«¿»ƒ¿∆»¿»¬ƒ¿ƒ¿
ÂÈ·e ‡e‰ ÁÓNÏ ‰ÁÓN d˙B‡ ÏÏÎa LÈ ,‰‚È‚Á¬ƒ»≈ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿…«»»

.BÏ Èe‡¯k „Á‡ Ïk ,B˙È· È·e¿≈≈»∆»»»

השנה.60) וראש השבועות כז,61)חג קטן מועד משנה,
ב.62)א. סח, א.63)פסחים קט, בכת"י,64)פסחים

ביתו". "ובני הגירסא:

.çé?„ˆÈk65˙BÈÏ˜ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈpËw‰ ≈««¿«ƒ≈»∆¿»
ÌÈ„‚a Ô‰Ï ‰B˜ - ÌÈLp‰Â ,˙Bc‚Óe ÌÈÊB‚‡Â∆¡ƒƒ¿»¿«»ƒ∆»∆¿»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ÌÈL‡‰Â ,BBÓÓ ÈÙk ÌÈ‡ ÌÈËÈLÎ˙Â¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿»¬»ƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,¯N·a ‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡L ;ÔÈÈ ÔÈ˙BLÂ ¯Na»»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»»¿≈
·iÁ - ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰LÎe .ÔÈÈa ‡l‡ ‰ÁÓNƒ¿»∆»¿«ƒ¿∆≈¿∆«»

‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ ÏÈÎ‡‰Ï66ÌÈiÚ‰ ¯‡L ÌÚ ¿«¬ƒ«≈«»¿»«¿»»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÏÎB‡Â ,B¯ˆÁ ˙B˙Ïc ÏÚBpL ÈÓ Ï·‡ .ÌÈÏÏÓ‡‰»À¿»ƒ¬»ƒ∆≈«¿¬≈¿≈
‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â ,BzL‡Â ÂÈ·e ‡e‰ ‰˙BLÂ¿∆»»¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿∆
,‰ÂˆÓ ˙ÁÓN BÊ ÔÈ‡ - LÙ È¯ÓÏe ÌÈiÚÏ«¬ƒƒ¿»≈∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»
Ì‰ÈÁ·Ê :¯Ó‡ el‡ ÏÚÂ ;BÒ¯k ˙ÁÓN ‡l‡∆»ƒ¿«¿≈¿«≈∆¡«ƒ¿≈∆
ÌÓÁÏ Èk ,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»ƒ«¿»
:¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ‡È‰ ÔBÏ˜ BÊk ‰ÁÓNÂ .ÌLÙÏ¿«¿»¿ƒ¿»»»ƒ»∆∆∆¡«

.ÌÎÈbÁ L¯t ,ÌÎÈt ÏÚ L¯Ù È˙È¯ÊÂ¿≈ƒƒ∆∆«¿≈∆∆∆«≈∆

ובני 65) בניו לשמח אדם חייב רבנן, "תנו א: קט, פסחים
ביין. משמחם? במה בחגך", "ושמחת שנאמר: ברגל, ביתו
להן", בראוי ונשים להם, בראוי "אנשים אומר: יהודה רבי

בא  צבעונין, בבגדי בבבל - ונשים ביין, – ישראל אנשים רץ
מגוהצים". פשתן יד):66)בבגדי טז, (דברים שנאמר

והגר  והלוי ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה בחגך, "ושמחת
בשעריך". אשר והאלמנה והיתום

.èéÈtŒÏÚŒÛ‡67ÏÏÎa ˙B„ÚBna ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡L ««ƒ∆¬ƒ»¿ƒ»«¬ƒ¿«
ÌBi‰ Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈…ƒ¿∆≈¿∆»«

Blk68˙c‰ ‡È‰ Ck ‡l‡ ,69¯˜aa :70Ïk ÔÈÓÈkLÓ À∆»»ƒ«»«…∆«¿ƒƒ»
ÔÈÏÏt˙Óe ,˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÚ‰»»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
Ì‰Èz·Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÌBi‰ ÔÈÚa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜Â¿ƒ«»¿ƒ¿««¿¿ƒ¿»≈∆
ÔÈBLÂ ÔÈ¯B˜ ,˙BL¯„Ó Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â ,ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ÌBi‰ ˙BˆÁ ¯Á‡Â ,ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«¿««¬«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«

n‰¯‡L ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰Èz·Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Á «ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈∆∆¡…¿ƒ¿¿»
.‰ÏÈl‰ „Ú ÌBi‰««««¿»

ב.67) טו, ח):68)ביצה טז, (דברים אומר אחד "כתוב
לה): כט, (במדבר אומר אחד וכתוב אלקיך", לה' "עצרת
"חלקהו, אומר: יהושע רבי כיצד? הא לכם", תהיה "עצרת
יושב  וחציו ושותה, אוכל חציו לכם", וחציו לה' חציו

"ביוםֿטוב 70)הדין.69)ושונה. אמרו: א כג, במגילה
ÔÈ¯Á‡Ó או"ח ל'טור' ב'פרישה' ועיין הכנסת). (לבית לבוא"

ה. ציון טו: ביצה למסכת הלכה' וב'בירור סק"ה, תקכט סי'

.ë‡Ï - Ï‚¯a ÁÓNÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈¿∆¿»≈«»∆∆…
ÏkL ,¯Ó‡ÈÂ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁN·e ÔÈÈa CLÓÈƒ¿…¿«ƒƒ¿¿«…¿…«∆»
;‰ÁÓN ˙ÂˆÓa ‰a¯È - ‰Êa ÛÈÒBiL ÈÓƒ∆ƒ»∆«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»
dÈ‡ L‡¯‰ ˙el˜Â ‰a¯‰ ˜BÁN‰Â ˙e¯ÎM‰L∆«ƒ¿¿«¿«¿≈¿«»…≈»
ÏÚ eÈeËˆ ‡ÏÂ ,˙eÏÎÒÂ ˙eÏÏB‰ ‡l‡ ,‰ÁÓNƒ¿»∆»≈¿ƒ¿¿…ƒ¿«ƒ«
da LiL ‰ÁÓN‰ ÏÚ ‡l‡ ,˙eÏÎq‰Â ˙eÏÏB‰‰«≈¿«ƒ¿∆»««ƒ¿»∆≈»
z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ¯ˆBÈ ˙„B·Ú¬«≈«…∆∆¡«««¬∆…»«¿»
.Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
„·ÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰ÁÓNa ‰„B·Ú‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿»«¬…
˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ÌM‰ ˙‡∆«≈…ƒ¿¿…ƒ«

˙e¯ÎL CBzÓ ‡ÏÂ L‡¯71. …¿…ƒƒ¿

א.71) לא, ברכות

.àëÔÈ·iÁ72,ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÒc¯t·e ˙Bpba ÔÈNtÁÓe ÔÈ·aÒÓ eÈ‰iL∆ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ««««¿≈ƒ¿«
ÌL ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï eˆa˜˙È ‡lL È„k ,˙B¯‰p‰«¿»¿≈∆…ƒ¿«¿∆¡…¿ƒ¿»
¯·„a e¯È‰ÊÈ ÔÎÂ .‰¯·Ú È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÈLÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¬≈»¿≈«¿ƒ¿»»
ÌÈLÂ ÌÈL‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê∆¿»»»¿≈∆…ƒ¿»¿¬»ƒ¿»ƒ
e‡B·È ‡nL ,ÔÈÈa eÎLÓÈ ‡ÏÂ ,‰ÁÓNÏ Ì‰Èz·a¿»≈∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿¿¿«ƒ∆»»

‰¯·Ú È„ÈÏ73. ƒ≈¬≈»

ה"א):72) פ"ד (סוכה בתוספתא הדברים "בראשונה מקור
ונשים  מבפנים רואים אנשים השואבה, בית שמחת כשהיה
ראש, קלות לידי באים שהם ביתֿדין וכשראו כבחוץ, רואות
נשים  ששם רוחות, שלש כנגד בעזרה, גזוזטראות שלש עשו
מעורבין". היו ולא השואבה, בית בשמחת ורואות יושבות

ריגלא"73) - דשתא סקבא אבין: "אמר א: פא, קידושין
שיש  הרגל, ימות - ולעבירה ליחוד השנה ימות של (ריעוע
זה  ונותנים ונושאים דרשה, לשמוע ונשים אנשים קבוצות

רש"י). זה, עם

.áëÔBL‡¯Â ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
CB˙a ‰Úa¯‡ ‰ÏBba Ô‰Â ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿≈«»«¿»»¿
ÏL BlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ‚Á‰ CB˙a ‰MÓÁÂ ÁÒt‰«∆««¬ƒ»¿∆»≈«ƒ¿»ƒÀ∆
ÔÈ·iÁ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .„ÚBÓ ÔÈ‡¯˜Â ,„ÚBÓ≈¿ƒ¿»ƒ≈¿««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰a „tÒÏ ¯zÓ ,˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒÀ»ƒ¿…»∆

ÂÈÙa ÌÎÁ „ÈÓÏz74¯eÒ‡ - ¯·wiL ¯Á‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒ»»¿»»¬»¿««∆ƒ»≈»
,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a B„ÙÒÏ¿»¿»∆¿≈»ƒ«¿»≈√»ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ„ÙBqL ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»«ƒ∆¿ƒ»∆«¿ƒ≈¬»ƒ

el‡ ÌÈÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ¿»»««ƒ∆»ƒ≈¬ƒ¿∆¿≈
.Ô‰a „tÒÏ ¯eÒ‡ - ‰¯e·w‰ ¯Á‡Ï Ï·‡ ;˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒ¬»¿«««¿»»ƒ¿…»∆

בפני 74) מועד "אין פפא: רב "אמר ב: כז, קטן מועד
חכם". תלמיד

.âëÔÈ‡75‡lL ,„ÚBna ·BÁ¯a ˙n‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒƒ««≈»¿«≈∆…
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קמג zenexz zekld - mirxf xtq - zah a"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B¯·˜Ï B˙ÈaÓ ‡l‡ ,„tÒ‰‰ ˙‡ ÏÈb¯‰Ï76ÔÈ‡Â .77 ¿«¿ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒ¿¿≈
ÔÈÏa‡˙Ó78ÔÈ¯·Ó ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÚBna79 ƒ¿«¿ƒ«≈¿≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ

Û˙k‰ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ80ÂÈ·B¯˜ ‡l‡ ,˙n‰ ÏÚ „ÚBna ¿…¿ƒ«»≈«≈««≈∆»¿»
ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈ·iÁ Ô‰L81ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .82B‡ ∆≈«»ƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ»»»»

¯Lk Ì„‡83˙ÏÈË ˙ÚLa ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ , »»»≈∆»»≈»»ƒ¿«¿ƒ«
ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÚBna ÂÈÏÚ Ú¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÓL¿»»¬≈∆≈«»»«≈««ƒ
,ÏÏk ÈL ·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â .B·B¯˜ BÈ‡L∆≈¿¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

.˙Ó ÏL ÂÈ·B¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ¿»∆≈

א.75) כז, קטן מועד מוכן 76)(משנה, כשהקבר כלומר
תקמז). סי' או"ח ב.77)(שו"ע כד, קטן מועד משנה,

הרגל 78) שמחת של דמצוותֿעשה אבילות, עליו חלה לא
(מועד  יחיד של שהיא אבילות דוחה רבים, של מצוה שהיא

יד:). אחרי 79)קטן לאבל שעושין ראשונה סעודה
לאבילות 80)הקבורה. הכתף לחלוץ נהגו לא ועכשיו

שמ). סי' יו"ד (שו"ע בחול קרובים.81)אפילו שבעה הם
ואשתו. אחותו, אחיו, בתו, בנו, אמו, מועד 82)אביו,

א. כה, (שם).83)קטן הגון

.ãëÌÈL84‡Ï Ï·‡ ,˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :„ÚBna »ƒ«≈ƒ¿≈«≈¿«¬»…
.˙BpÚÓ ÔÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ;˙BB˜Ó ‡ÏÂ ˙BÁtËÓ¿«¿¿…¿¿ƒ¿««≈≈»¿«
˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :ÌÈ¯eÙe ‰kÁÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ«¬À»ƒƒ¿≈«≈¿«
ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡ .˙BB˜Ó ‡Ï Ï·‡ ,˙BÁtËÓe¿«¿¬»…¿¿≈∆ƒ∆À»
.˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡ ?‰pÈ˜ .˙Á‡k ˙BBÚ¿««ƒ»««∆∆¿À»

¯eÒ‡Â85¯¯BÚiL Ì„‡Ï86ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ B˙Ó ÏÚ ¿»¿»»∆¿≈«≈…∆¿∆∆¿ƒ
‚‡Bc BaÏÂ ,·ˆÚ ‡e‰Â Ï‚¯‰ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌBÈ¿≈∆…»»∆∆¿∆¡»¿ƒ≈
ÔeÎÈÂ ,BalÓ ‰‚‡c‰ ¯ÈÒÈ ‡l‡ ;¯Úv‰ ÔB¯ÎfÓ ·‡BÎÂ¿≈ƒƒ¿«««∆»»ƒ«¿»»ƒƒƒ«≈

‰ÁÓNÏ BzÚc87. «¿¿ƒ¿»

ב.84) כח, שם א.85)משנה, ח, שם הספד.86)משנה,
בחגך".87) "ושמחת התורה: מצות לקיים



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz zah g"kÎa"k -

ה'תשע"ו  טבת כ"ב ראשון יום

-mirxfxtq
zFnExY zFkld¦§§

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חייב.1) ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר

אם  מעשר ותרומת ותרומה מצטרף. אם ואכל וחזר אכל אם
במזיד, או בשוגג בפסח חמץ תרומת האוכל מצטרפות.
לבניו  או לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה
האשה  החומש. את ולא הקרן את והמשלם הקטנים,
קופות  שתי בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה
מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת
ואח"כ  תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל
תרומה  גזל ואם משלם. ממה תרומה האוכל לכהן. נישאת

אכלה. ולא גנבה או

.à‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê2LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰‚‚La3. »∆»«¿»ƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆
,‰ÈÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰LÂ ‰Óe¯z ‡È‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«∆ƒ¿»¿∆À¿»»∆»

‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ Ì‡ Ú„È ‡Ï Ï·‡4BÊ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ¬»…»«ƒ«»»∆»ƒ»ƒ«¬≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓe ‰‚‚L¿»»¿«≈∆∆»…∆

קודש 2) יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
המקדש  קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף בשגגה
כל  שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא (=הקרבנות),
השמש  "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה הפרשה
ובספרא  שמש. הערב אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר",
להלן  נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה זאת למדו
בקדשי  להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי
המקדש), בקדשי (ולא מדבר הכתוב שני) (=מעשר הגבול
הכתוב  (=תרומה) הגבול בקדשי כאן, האמור קודש אף

שווה 3)מדבר"]. אכל אם כלומר, (=מחוץ), מלבר
[ואינו  מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה
שאם  חולין, מדמי פחותים שהם תרומה, דמי אלא משלם
חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל

השיווי. ערך לפי מזה, פחות וכרבי 4)אלא שמים. בידי
וכרבא  קרבן. לחייבו שגגה היא הרי כרת ששגגת יוחנן
ששגגת  כשם חומש, מחייבתו שמים, בידי מיתה ששגגת

קרבן. מחייבתו כרת,

.áÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡‰ „Á‡5‰˙BM‰ „Á‡Â ,6 ∆»»≈»»∆«¿∆¡…¿∆»«∆
;CeÒÏ Bk¯cL ¯·c Cq‰ „Á‡Â ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„»»∆«¿ƒ¿¿∆»«»»»∆«¿»
˙Ba¯Ï - Ï‡¯OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«
‰‡ÓË B‡ ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ „Á‡Â .Cq‰ ˙‡7 ∆«»¿∆»»≈¿»¿»¿≈»
„Ú LÓÁa ·iÁ BÈ‡Â .LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰‚‚Laƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆¿≈«»¿…∆«

˙ÈÊk ÏÎ‡iL8ÔÈ‡Â ,‰‚‚La L„˜ ÏÎ‡È Èk :¯Ó‡pL ; ∆…«««ƒ∆∆¡«ƒ…«…∆ƒ¿»»¿≈
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡L ÌLÎe .˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆¬ƒ«¿»

˙ÈÊÎa ‰i˙L Ck ,˙ÈÊÎa9. ƒ¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«ƒ

[ומקור 5) אכילה. חשוב לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז
של  יין "הסך ז: פרק תחילת תרומות בתוספתא דבריו
החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה

לסיכה. דרכו אין שיין אכילה.6)לפי בכלל ששתייה
משלם 7) טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות
שלמים,דמ  דמים משלם טמאה בתרומה כן כמו שלמים, ים

כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא
אלא  ראוייה שאינה מפני עצים, דמי אלא משלם שאינו
בשוגג  אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי - להסקה
בלבד, עצים דמי כשיווי ישלם אם תרומה, שהתשלומים
של  עצים דמי אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר
שלאחר  כזה, כשיווי החולין מן לשלם הוא צריך התרומה,
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של  עצים לדמי שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה.
כמותה  נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
אם  ואף טמאה, תרומה תשלומי כן כמו טהורה), (=תרומה
אולם  טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין משלם
תרומה  אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה
ואף  התרומה, של בשיווי אלא משלם שאינו בשוגג, טהורה
עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי

פרוטה.8) שווה בו שיהא צריך פי 9)ואין על ואף
ושתה  וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב נזיר שלעניין
ולא  ברביעית ששתייה הרי לוקה", זה הרי וכו' יין רביעית
יין  "חומץ במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית
בה  נאמרה שלא בתרומה אבל ישתה", לא שכר וחומץ
כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה
ומביא  יין מלא כוס מביא - בכזית? משקין משער וכיצד
בו  כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע לתוכו ונותן זית

חייב.

.âLÈ Ì‡ ,‰˙LÂ ¯ÊÁÂ ‰˙L ,ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ÏÎ‡»«¿»«¿»«»»¿»«¿»»ƒ≈
È„k ‰B¯Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰ÏÈÎ‡ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡10ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰i˙L ˙lÁzÓe , ¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«
˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ‰B¯Á‡ ‰i˙L11el‡ È¯‰ - ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒ¬≈≈
.˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ביצים,10) שש של כיכר לחצי והכוונה חצי, הוא פרס
ביצים. שלוש שאף 11)דהיינו יג. בכריתות שאמרו ומה

ח  בפרק רבינו פסק וכן פרס, אכילת בכדי בעינן בשתייה
אמורים  הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות  מהלכות
ששיעורה  שתייה אבל ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא

רביעית. שתיית בכדי מצטרפת מזה, בפחות

.ã‰Óe¯z‰12ÏL ÔÈa È‡Óc ÏL ÔÈa ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e «¿»¿««¬≈≈∆¿«≈∆
˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ÌÈ¯eka‰Â ‰lÁ‰Â ,È‡cÂ««¿««»¿«ƒƒÀ»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁÏ13‰Óe¯z e‡¯˜ ÔlkL ,LÓÁÂ14. ¿«≈¬≈∆ƒ»»…∆∆À»ƒ¿¿¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÚ LÓÁ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓeƒ«ƒ»»∆≈«»ƒ…∆«¿««¬≈
BÓk ,BlL [ÈL] ¯OÚÓ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc ÏL∆¿«∆≈«»ƒ««¬≈≈ƒ∆¿
‰ÈÏÚ ·iÁ˙È ‡Ï Ì‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ ;¯‡a˙iL15 ∆ƒ¿»≈¬»»¿¬»ƒƒ…ƒ¿«≈»∆»

da eÏÊÏÊÈ - LÓÁ16. …∆¿«¿¿»

גדולה.12) על 13)תרומה מוסב זה שאין הוא פשוט
מיתה.תרו  בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי מת
תרומה",14) תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: בחלה

שהכוונה  חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת נאמר: ובביכורים
התרומה.15)לביכורים. אלא 16)על חששו ולא

שוודאו  שני, למעשר ולא במיתה שוודאה בלבד, לתרומה
במיתה. אינו

.äBÈ‡Â ‰˜BÏ - Ba e¯˙‰Â] „ÈÊÓa ‰Óe¯z ÏÎ‡»«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿≈
ÌlLÓ - ‰¯B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡ :[Ba e¯˙‰ ‡Ï ;ÌlLÓ¿«≈…ƒ¿ƒ»¿»¿»¿«≈

LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡Â Ô¯w‰17‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡Â ; «∆∆¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ»¿»¿≈»
ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ -18‡l‡ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , ¿«≈¿≈≈ƒƒ¿≈∆≈»¿»∆»

ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ez ˙Óe¯z ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï19 ¿«»»¿ƒ»ƒ»«¿«ƒ¿ƒƒ

Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt - e‡ÓËpL ¿«≈»∆∆ƒ¿¿»ƒ««¿ƒ
.‰˜q‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿ƒ¿«»»

שאכל 17) למי אלא בחומש יתברך השם חייב ש"לא
אבל  בשגגה", קודש יאכל כי "ואיש אמרו: והוא בשגגה,
יתכפר  ולא מנשוא, גדול עוונו כי חומש, חייב אין במזיד

דברי 18)בתשלומים". [ומפשטות תרומות. תוספתא
כתב  וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא
במזיד, באוכל זה דין העתיק ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא
לפי  בלבד, עצים דמי אלא משלם אינו שבשניהם פי על אף
אלא  האמיתי שוויה לפי לשלם הוא צריך שבשוגג
לדמי  כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים
אינו  תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים,

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה הגירסא 19)משלם שם
שהרי  לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין לזלף אסור

של 20) המשקה שאין פירות, להדלקה.שאר ראוי הם

.åÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÁÒÙa ıÓÁ ˙Óe¯z ÏÎB‡‰»≈¿«»≈¿∆«≈¿»≈
‰‚‚La21ÔÓ ¯eËt - ‰¯B‰Ë ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa , ƒ¿»»≈¿≈»≈¿»»ƒ

‰vÓ dLÈ¯Ù‰ elÙ‡ .ÔÈÓeÏLz‰‰ˆÈÓÁ‰Â22- ««¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»«»¿∆¿ƒ»
dÈ‡ È¯‰L ,ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈˆÚ ÈÓ„ elÙ‡Â .¯eËt»«¬ƒ¿≈≈ƒ≈¿«≈∆¬≈≈»
dÏ ÔÈ‡ ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ;‰˜q‰Ï ‰Èe‡¿̄»¿«»»ƒ¿≈∆ƒ¬»«¬»»≈»

.ÌÈÓc»ƒ

הוא 21) משלם משלם, שכשהוא הסובר שם, עקיבא כרבי
התורה. של שווייה לפי כלומר, דמים, ורוצה 22)לפי

אינו  ואכלה, מכהן בפסח חמץ תרומת גזל אם רק לא לומר:
אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב

כלום. משלם אינו להפסד, לה שגרם

.æÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‚‚BM‰ Ï·‡23B‡ ¬»«≈∆»«¿»¿«ƒƒ
‰¯e˜ ‰Óe¯z ÏÎ‡L24‰Óe¯z ÔÈÈ ‰˙BM‰Â , ∆»«¿»¿»¿«∆≈¿»

‰lb˙pL25„Á‡k ÔÓLÂ ÔÈÈ Cq‰Â ,26ÔÓL ‰˙ML B‡ , ∆ƒ¿«»¿«»«ƒ»∆∆¿∆»∆»»∆∆
ıÓÁÂ27ÒÒkL B‡ ,„Á‡k28ÌÈhÁ‰ ˙‡29˙‡ ÚÓ‚ B‡ »…∆¿∆»∆»«∆«ƒƒ»«∆

ıÓÁ‰30.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - «…∆¬≈∆¿«≈∆∆»…∆

הכיפורים,23) יום על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו
משלם. ואינו לוקה זה הרי - מהם באחד בו התרו שאם

כן 24) פי על ואף הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה
שלא  למפרע הדבר הוברר הוזק, ולא שאכלה שכיוון משלם,

שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, שאסור 25)ניקרה
נחש. ממנו שתה שמא לפי 26)בשתייה, שם [בתוספתא

וחומש" קרן משלם וחומץ יין "הסך עהרפורט כתבֿיד
קרן  משלם כאחד ושמן יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה
שיין  ט, פרק סוף שם בתוספתא מפורש שהרי וחומש",

בסיכה]. דרכם אין שמן 27)וחומץ שהשותה פי על שאף
דרכו  - חומץ עם ביחד שתהו אם - חומש חייב אינו לבד

בורא 28)בכך. עליהם מברכים שהרי הוא, אכילה שדרך
האדמה. אוכלו 29)פרי שהוא וכל מבושלות. בלתי כשהן

"כוסס". הוא הרי אכילתו כדרך שם:30)שלא ירושלמי
לוקה". תרומה של חומץ המגמע יוחנן ר' בשם אבהו "רבי

בשוגג. אכלו אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא
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.çÚ·O ‰È‰31BÚ·O ÏÚ ÛÈÒB‰Â BBÊÓa ı˜Â »»»≈«¿»ƒ¿¿ƒ«»¿
:¯Ó‡pL ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡ - ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ«¿»≈¿«≈∆«…∆∆∆¡«

BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈfiL ‡Ï - ÏÎ‡È Èk32˙‡ ÒÒBk‰ ÔÎÂ . ƒ…«…∆«ƒ∆«¿¿≈«≈∆
.BÓˆÚ ˜Èf‰L ÈtÓ ,LÓÁ‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO‰«¿ƒ»ƒ«…∆ƒ¿≈∆ƒƒ«¿

שאכל 31) זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר פ: ביומא
את  משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה

למזיק". פרט יאכל, כי פירש:32)החומש, שם וברש"י
התרומה". את למזיק "פרט

.èÚÏaL ¯Ê33¯Á‡ ‡·e ,Ô‡È˜‰Â ‰Óe¯z ÏL ÔÈÙÊL »∆»«¿»ƒ∆¿»∆¡ƒ»»«≈
Ô¯˜ ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ - ‰‚‚La ‡e‰ Ìb ÔÏÎ‡Â«¬»»«ƒ¿»»»ƒ¿«≈∆∆

LÓÁÂ34ÔBL‡¯Ï ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ ÈM‰Â ,35. »…∆¿«≈ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»ƒ

אינם 33) והקיאם, וחזר ובלעם כססם שאם כסיסה. בלא
כלום. חייב השני ואין להסקה, אפילו שאף 34)ראויים

אכילה. דרך היא הראשון,35)בליעה שבלעה שכיוון
ישראל  בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה והרי נתחללה,

חבירו. ממון כמזיק אלא משלם ואינו עליה. מתעגל

.éÌÈÏÚBt‰ ÏÈÎ‡n‰36ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â37Ì‰ - ‰Óe¯z ««¬ƒ«¬ƒ¿∆»¿ƒ¿»≈
LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ38‡e‰Â ,ÔÈ‚‚BLk Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿ƒ∆∆»…∆ƒ¿≈∆≈¿¿ƒ¿

Ô˙cÚÒ ÈÓc Ì‰Ï ÌlLÓ39ÈÓcÓ ÔÈ¯˙È ÔÈlÁ‰ ÈÓcL ; ¿«≈»∆¿≈¿À»»∆¿≈«Àƒ¿≈ƒƒ¿≈
eÏÎ‡L ‰Óe¯z40Ì„‡ ÏL BLÙ ¯eÒ‡‰ ¯·cL , ¿»∆»¿∆»»»»«¿∆»»

epnÓ ‰˙BÁ41. ∆ƒ∆

חולין.36) להאכילם עמהם לתת 37)שפסק שנתחייב
חולין. של סעודה המאכיל.38)להם כלומר,39)ולא

להם. שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות
התרומה 40) של השווי כפי חולין פירות שילמו שהם

שלמה  סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של
כתנא  והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר הוא, ואילו
את  משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא
החומש. את משלמים והם לכהן, תרומה בדמי הקרן

פי 41) על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה נוקפו, שליבו בדבר, יודע שאינו

.àéÏÈÎ‡n‰42ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙‡43ÂÈ„·Ú ˙‡Â44ÔÈa ««¬ƒ∆»»«¿«ƒ¿∆¬»»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÏÎB‡‰Â ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b45, ¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈¿«»»»∆

˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰Â46‚‚ML ¯ÈÊÂ ,47 ¿»≈«∆»ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆»«
ÔÓL ‰˙BM‰Â ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‰˙LÂ48ÔÈi‰ ˙‡ Cq‰Â ¿»»«ƒ∆¿»¿«∆∆∆¿«»∆««ƒ

.LÓÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ÌÈÓlLÓ el‡ Ïk -»≈¿«¿ƒ∆«∆∆¿…∆«…∆

חיוב.43)זר.42) בני מה 44)שאינם שכל הכנענים,
לשלם. מה להם ואין רבם, קנה - אלא 45)שקנו שאינה

כתב 46)מדרבנן. ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם במשנה
בכזית. היא שאף שתייה, שכיוון 47)גם הוא, והטעם

- נזיר שהוא מצד היין עליו אסור תרומה מאיסור שחוץ
שהאוכל  פי על ואף זה. לעניין שתייה אינה איסור שתיית
זה  אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג
נזיר  אבל גברא", "איסור אלא שאינו הכיפורים ביום אלא
נזיר  בין מה מיושב לא עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא

מטעם  אסורה היא שאף הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה
עליה  חייבים כן פי על ואף תרומה, מאיסור חוץ הקדש

שמזיקו.48)חומש].

.áéÏ‡¯OÈÏ ‰‡eO ‰˙È‰L Ô‰k ˙a49‰ÏÒÙpL B‡50 «…≈∆»¿»¿»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»
˙‡ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ˙ÓlLÓ - ‰Óe¯z ‰ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿»¿»¿«∆∆∆«∆∆¿…∆

‰M‡‰ .LÓÁ‰51e¯Ó‡Â ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L «…∆»ƒ»∆»¿»∆∆ƒ¿»¿»¿
CL¯‚ B‡ CÈÏÚa ˙Ó :dÏ52ÔÎÂ ;„·Ú‰53ÏÎB‡ ‰È‰L »≈«¬ƒ≈¿≈¿≈»∆∆∆»»≈

ÏÈÎ‡Ó BÈ‡L L¯BÈ ÁÈp‰Â Ea¯ ˙Ó :BÏ e¯Ó‡Â54B‡ , ¿»¿≈«¿¿ƒƒ«≈∆≈«¬ƒ
E¯¯ÁL B‡ ,BÏ E˙ B‡ Ï‡¯OÈÏ E¯ÎnL55Ô‰k ÔÎÂ ; ∆¿»¿¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿∆¿¿≈…≈

‰Le¯b Ôa ‡e‰L BÏ Ú„BÂ ÏÎB‡ ‰È‰L56Ôa B‡ ∆»»≈¿«∆∆¿»∆
„·Ïa Ô¯w‰ ÔÈÓlLÓ el‡ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ57Ì‡Â . ¬»¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒ

el‡ È¯‰ - ÁÒt‰ ·¯Ú ‰È‰Â ıÓÁ ˙Óe¯z ‰˙È‰»¿»¿«»≈¿»»∆∆«∆«¬≈≈
ÌlLlÓ ÔÈ¯eËt58Ïe‰a dpÓfL ÈtÓ ;59eÊtÁ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿«»»∆¿¿

CB˙a ‰Óe¯z Ô‰Ï ‰˙È‰L ÔlÎÂ .e˜„a ‡ÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿…»¿¿À»∆»¿»»∆¿»¿
el‡ È¯‰ - ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L eÚ„iLk Ô‰Ètƒ∆¿∆»¿∆≈¬ƒ∆¡…¬≈≈

eËÏÙÈ60. ƒ¿…

משלמת 49) אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה פי על ואף
הקרן  אבל מתחילתה. זרה הייתה ולא הואיל החומש, את

חברו. גוזל כדין לה.50)משלמת לפסול שנבעלה כגון
לכהן.51) הנשואה ישראל  שאמרה 52)בת וכגון

בתרומה  אסורה שאינה פלוני, במקום גיטי לי קבל לשלוחה
הגיע  שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע עד

מקום. לאותו שאכל 53)השליח כהן של כנעני עבד
לישראל.54)בתרומה. שנישאת בתו בן על 55)כגון

בפניו. שלא לאדם וזכין לו הוא שזכות אחרים, ידי
בתרומה.56) לאכול ואסור חלל, הוא ולא 57)הרי

זרים  ואינם מקודם, שאכלו לפי - והעבד האשה חומש.
עבודתו  במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן בתחילה.
היא  שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד, כשרה
כיוון  לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור ולכך כעבודה,

תרומה. לאכול ראוי קרן.58)שאינו זה 59)אפילו והרי
קרן. אף מלשלם ופטור מאחר 60)אונס מפיהם, יוציאו

חוש  אנו ואין בה. להפסד.שאסורים שים

.âé,‰Óe¯z‰ ˙‡ÓË B‡ ˙‡ÓË :BÏ e¯Ó‡Â ÏÎB‡ ‰È‰»»≈¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»
˙ÈÈ‰ ‡ÓË61‡e‰L Ú„B B‡ ;‰Óe¯z‰ ‰˙È‰ ‰‡ÓË B‡ »≈»ƒ»¿≈»»¿»«¿»«∆

¯OÚÓ B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ B‡ ,Ï·Ë∆∆«¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»«¬≈
LtLt ÌÚË ÌÚhL B‡ ;ecÙ ‡lLLc˜‰Â ÈL62CB˙Ï ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿∆»«««ƒ¿≈¿

ÂÈt63eËÏÙÈ el‡ È¯‰ -64. ƒ¬≈≈ƒ¿…

באיסור.61) תחילה אדומים 62)ואכלת תולעים מין
העדשים. הרגיש 63)כצורת התרומה שאוכל בעת היינו

התרומה, גם מלאכול אותו מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם
והמיאוס. הטינוף פי 64)מפני על אף התרומה, גם

תרומה. אוכלי שמאבד

.ãé,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰Óe¯z ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»¿««≈∆¿≈»«¿≈

‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - ‰ÏÙ65ÔÈ‡ . »¿»¬≈ƒ≈¿∆¿»»¿»≈
- Ô‰Ó ˙Á‡ ¯Ê ÏÎ‡ ,‰Óe¯z ÏL ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È»«≈ƒ∆¿»»«»««≈∆
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ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰66B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ¬≈∆»ƒ««¿ƒ∆«ƒ≈¬≈
¯Á‡ ÏÎ‡ .‰Óe¯˙k da ‚‰B ‰iM‰Â ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»««≈
Ô‰ÈzL ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ .¯eËt ‡e‰ Û‡ - ‰iM‰ ˙‡∆«¿ƒ»«»»«∆»∆¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ÌlLÓ -67Ì‡Â ,Ô¯˜ - „ÈÊÓ Ì‡ ; ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ∆∆¿ƒ
.LÓÁÂ Ô¯˜ - ‚‚BL≈∆∆»…∆

היו 65) שאם פי על ואף שניהם. להתיר כדי לקולא ותולין
אלו  ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי
חולין  לתוך "חולין אומרים אנו שאין רבינו כתב אלו, לתוך
ואילו  דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו
על  החולין רבו אם אלא הותר לא תורה של בתרומה
נפלה  אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן התרומה,
רבינו  חילק לא כאן - ברוב שבטלה לפי חולין, לתוך תרומה
לא  אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו ומשמע בזה,
שלא  שכאן, לפי להקל, תולין אנו התרומה, על החולין רבו
בחזקתם, החולין את מעמידים אנו אחת סאה אלא נפלה
כבר  סאה, איזו נפלה בחולין שגם סאים, שתי בשנפלו אבל

חזקתם. הקרן 66)נתערערה שהרי החומש, מן והיינו
היא  השנייה אם נפשך: ממה ממנה, לכהן לתת חייב
תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה,
התרומה. עבור בתשלומין לכהן נותנה חולין, והשנייה

הראיה.67) עליו מחבירו שהמוציא

.åèÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La LÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡‰»≈∆«…∆ƒ¿»»¬≈∆ƒ»»
BLÓÁ68Ô¯˜k LÓÁ‰L ,69LÓÁ ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ À¿∆«…∆¿∆∆¿»»»¿≈ƒ…∆

ÌÏBÚÏ LÓÁ ÏÚ70È¯‰ - LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ‰ Ïk . «…∆¿»»«¿«≈∆∆»…∆¬≈
¯·c ÏÎÏ ‰Óe¯˙k ÔÈÓeÏLz‰71- eÚ¯Ê Ì‡L ‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»¿»»»∆»∆ƒƒ¿¿

ÔÈlÁ Ô‰ÈÏecb72BÈ‡ - ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ≈∆Àƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈
ÏÁBÓ73È¯‰ - „·Ïa Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈¿»«¿«≈∆«∆∆ƒ¿«¬≈

.ÏÁBÓ - ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ,ÔÈlÁ ÔÈÓeÏLz‰««¿ƒÀƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈

המקום 68) זה בזולת ית' השם בו שאמר מה עניין הוא "וזה
על  חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. יוסף וחמישיתו

שווה.69)חומש". התרומה ודין שהתורה 70)דינו
אחת. לקרן הרבה חמישיות שהם 71)ריבתה פי על שאף

תרומה. נעשים הם מתוקנים, שם:72)חולין ירושלמי
הן  הרי תרומה תשלומי חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר
פי  על שאף חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה
גזרו  לא - לזרים ואסרום תרומה גידולי על חכמים שגזרו

תרומה. תשלומי על שהרי 73)כן כפרה, אלא ממון שאינו
כפרה  משלם כלום, גזל שלא עצמו, תרומת אוכל אפילו
התשלומים  של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו

תרומה. נעשים

.æè‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L Ï‡¯OÈ ˙a74˙‡O Ck ¯Á‡Â «ƒ¿»≈∆»¿»¿»¿««»ƒ»
Ô‰ÎÏ75Ô‰k da ‰ÎÊ ‡lL ‰Óe¯z Ì‡ :76- ‰ÏÎ‡ ¿…≈ƒ¿»∆…»»»…≈»¿»

dÓˆÚÏ LÓÁÂ Ô¯˜ ˙ÓlLÓ77‰ÎfL ‰Óe¯z Ì‡Â ; ¿«∆∆∆∆»…∆¿«¿»¿ƒ¿»∆»»
ÌÈÏÚaÏ Ô¯˜ ˙ÓlLÓ - ‰ÏÎ‡ Ô‰k da78LÓÁÂ , »…≈»¿»¿«∆∆∆∆«¿»ƒ¿…∆

LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ‰ ÏkL .dÓˆÚÏ79Ô¯w‰ ÌlLÓ - ¿«¿»∆»«¿«≈∆∆»…∆¿«≈«∆∆
k ÏÎÏ LÓÁ‰Â ,ÌÈÏÚaÏ.‰ˆ¯iL Ô‰ «¿»ƒ¿«…∆¿»…≈∆ƒ¿∆

עצמה.74) משל באכילת 75)שהפרישה מותרת היא והרי

לכהן.76)תרומה. עוד נתנה בתורת 77)שלא לאכלם
מחוייבת  הייתה לא בעין התרומה הייתה שאילו תרומה.

בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי לכהן, ליתן לכהן 78)עתה
בה. במשנה 79)שזכה הוא וכן תרומה, באכילת כלומר,

קרן  משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני שם:
שירצה". מי לכל וחומש לבעלים

.æéÌlLÏ ‰˜ÈtÒ‰ ‡Ï80ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰L¯b˙pL „Ú …ƒ¿ƒ»¿«≈«∆ƒ¿»¿»≈»≈
Ck81˙‡O ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â ,dÓˆÚÏ ˙ÓlLÓ dÈ‡ »≈»¿«∆∆¿«¿»«¬≈ƒ¿ƒ∆…ƒ»

.ÌÏBÚÓ Ô‰ÎÏ¿…≈≈»

שאילו 80) התשלומין, את עוד הפרישה לא כלומר,
שלה. כבר הן הרי בעלה תחת בעודה בין 81)הפרישה

הכהן. בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה

.çé„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk82- »»≈¿»≈¿≈≈¿≈ƒ
Ô‰Ó e‡ÈˆB‰L ÌÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»ƒ«Àƒ«¿À»ƒ∆ƒ≈∆

˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z83ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓ ÔÈÓlLÓe . ¿««¿¿«¿ƒƒ«∆∆ƒ
¯˜Ù‰‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰84ÔBL‡¯ ¯OÚnÓe , «ƒ¿»ƒ«≈»ƒ«∆¿≈ƒ«¬≈ƒ

B˙Óe¯z ‰ÏhpL85Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ïh ‡ ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»
¯OÚn‰ ÌÈc˜‰ Ì‡ Ba LiL ‰ÏB„‚ ‰Óe¯¿̇»¿»∆≈ƒƒ¿ƒ««¬≈

‰Óe¯˙Ï86,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯OÚnÓ ÔÈÓlLÓe . ƒ¿»¿«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
‰ÎÏ‰k ‡lL ecÙpL Èt ÏÚ Û‡Â87ÏÚ L„Á‰ ÔÓe , ¿««ƒ∆ƒ¿∆…«¬»»ƒ∆»»«

ÔLi‰88:¯Ó‡pL ;BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ‡Ï Ï·‡ . «»»¬»…ƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡«
.ÏÎ‡L L„wk - L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â¿»««…≈∆«…∆«…∆∆»«

תשלומיו 82) במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק
פירות  הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך חולין,
מה  מעות משלם שאם מעות, ולא קודש, להיות הראויים
לו  והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" "התשלומין לומר שייך

מעות"]. "התשלומין לומר לכהן 83)לתנא "ונתן שנאמר:
דבר  כלומר, קודש", להיות הראוי "דבר - הקודש" את
קודש. עכשיו בו שיש ולא קודש, כך אחר להיות הראוי
עליו" חמישיתו "ויסף הפסוק מן שנלמד לחומש, הדין והוא

הקרן. כמו שהוא עליו, מתרומה 84)- פטורים שכולם
מתוקנים. כחולין הם והרי מעשר.85)ומעשר, תרומת

מתרומה 86) פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,
שאינו  משלמין, אין כלל תרומה ניטלה לא אבל גדולה.

החומש,87)מתוקן. את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
כתב: שם המשניות בפירוש רבינו אבל פדוי. הוא שבדיעבד
על  שנפדה וההקדש אסימון ידי על שנפדה שני מעשר
אפילו  פדויים אינם אלו באופנים שהרי עיון וצריך הקרקע.

שעברה.88)בדיעבד. השנה של וישן זו שנה של חדש

.èé˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL ÔÈ‡eM˜ ÏÎB‡‰89ÔÈzÓÈ - »≈ƒƒ∆∆∆¿ƒƒ«¿ƒ
BÈ‡L ;Ô‰Ó ÌlLÈÂ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÔÈ‡eMwÏ«ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«≈≈∆∆≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ B·BÁ ÌlLÏ ÏBÎÈ»¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

.BÓB˜Óaƒ¿

של 89) קישואים מצויים אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית.

.ëÔÈa ÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈlÁ ÌlLÓ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡»«¿»¿≈»¿«≈Àƒ≈¿≈ƒ≈
ÔÈ¯B‰Ë90ÔÈlÁ ÌlLÓ - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡ . ¿ƒ»«¿»¿»¿«≈Àƒ
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ÔÈ¯B‰Ë91ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÌlL Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒƒ≈Àƒ¿≈ƒ≈¿≈≈
„ÈÊÓa92ÔÈÓeÏLz ÂÈÓeÏLz -93ÔÓ ÌlLÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿≈ƒ«¿»«¿ƒ¿«¬…ƒ«≈ƒ

ÔÈ¯B‰h‰94. «¿ƒ

תרומה 90) שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי
טמאה, תרומה נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה
ובין  טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים

טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, כמו 91)חולין
שאכל. ומזיד 92)התרומה לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת

שאמר: מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת
שאכל  ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו אין "במזיד
לו  ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו
שלדעת  טומאתו", בימי לו ראויים שהם טמאים חולין
בעת  מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים
כן  ואם תרומה, הם התשלומין הלא מאוד קשה ששילם,
שהמדובר  נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים  אינם
אין  במזיד שהרי כלל, קשה לא האכילה, בעת  במזיד

תרומה. תרומה 93)תשלומיו נעשים והם שבשוגג ומשמע
כהן.94)טמאה. של הפסדו להשלים

.àë¯·Á ˙Óe¯z ÏÎ‡95˙Óe¯z ÏÎ‡ .BÏ ÌlLÓ - »«¿«»≈¿«≈»«¿«
Ô˙BÂ epnÓ ‰ÈÓc ÏËBÂ ,¯·ÁÏ ÌlLÓ - ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆¿«≈¿»≈¿≈»∆»ƒ∆¿≈

ı¯‡‰ ÌÚÏ96˙B¯‰Ë ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡L ;B˙Óe¯z ÏÎ‡L97 ¿«»»∆∆»«¿»∆≈¿ƒ¿»
.ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆

חבר.95) שכתבנו 97)לפייסו.96)כהן פי על [אף
חולין  ומשלם בשוגג טמאה תרומה שהאוכל למעלה,
כאן  גם כן ואם טמאה, תרומה נעשים הם טהורים,
טמאה, תרומה שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם
הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין
עם  ביד טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן -
ועכשיו  טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ,

בידו]. ייטמאו

.áëCk ¯Á‡Â ,dÏÎ‡Â Ô‰k Bn‡ È·‡Ó ‰Óe¯z ÏÊb»«¿»≈¬ƒƒ…≈«¬»»¿««»
BÓˆÚÏ ÌlLÓ BÈ‡ - Bn‡ È·‡ ˙Ó98L¯BÈÏ ‡l‡ , ≈¬ƒƒ≈¿«≈¿«¿∆»¿≈

È·‡Ó ‰Óe¯z BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .Ë·M‰ ¯‡MÓ ¯Á‡«≈ƒ¿»«≈∆¿≈ƒ»¿»¿»≈¬ƒ
B·BÁa ‰Óe¯z ‰·bL ·BÁ ÏÚ·e ,dÏÎ‡Â Bn‡ƒ«¬»»««∆»»¿»¿
LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ - ‰eÏÎ‡Â d˙a˙Îa ‰M‡‰Â¿»ƒ»ƒ¿À»»«¬»»¿«¿ƒ∆∆»…∆

¯·Á‰Â ,¯·Á Ô‰ÎÏ99ÌÈÓc Ì‰Ï Ô˙B100eÈ‰L ¿…≈»≈¿∆»≈≈»∆»ƒ∆»
da ÔÈ¯ÎBÓ101.eÏÎ‡L BÓk ‰Óe¯z‰ d˙B‡ ¿ƒ»»«¿»¿∆»¿

ידו.98) מתחת הגזילה להוציא שצריך שם, יוחנן כרבי
הקרן.100)הכהן.99) התרומה 101)דמי את שהיורש

שגבו  והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את למכור רשאי
באה  שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל בחובם,
מפני  כן, אמרו לא כהן אמו מאבי תרומה בגזל אבל לידם,

לידו. באה שבאיסור

.âëÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - dÏÎ‡ ‡ÏÂ ‰Óe¯z ·Bb‰«≈¿»¿…¬»»¿«≈«¿≈∆∆
ÌÈÏÚaÏ102‰Óe¯z ÈÓcÓ ÌlLÏ BÏ LÈÂ .103d·b . «¿»ƒ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»¿»»

ÔÓ - LÓÁÂ Ô¯˜ ;LÓÁÂ ÔÈ¯˜ ÈL ÌlLÓ - dÏÎ‡Â«¬»»¿«≈¿≈¿»ƒ»…∆∆∆»…∆ƒ
ÔÈlÁ‰104Ô¯˜Â ,105‰Óe¯z ÈÓcÓ elÙ‡ -106. «Àƒ¿∆∆¬ƒƒ¿≈¿»

ולפיכך 102) בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה ואין
כפל. תשלומי בו בשיווי 103)אין מעות משלם כלומר,

קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה
גם  נוהג שזה התרומה, בשיווי רק שמשלם חידוש כאן ואין
ולא  מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא תרומה, באוכל

גנובה,104)פירות. הייתה לא אפילו בה חייב שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם אינו כפל.105)ולפיכך

התרומה.106) בשיווי מעות

.ãë˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Óe¯z‰ ‰˙È‰107d·‚e »¿»«¿»∆¿≈¿∆∆««ƒ¿»»
ÈÓeÏLz ÔÈ‡L ;ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - dÏÎ‡Â«¬»»≈¿«≈«¿≈≈∆∆≈«¿≈

Lc˜‰a ÏÙÎ108ÌlLÓ Ï·‡ .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , ≈∆«∆¿≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»¿«≈
ÌÈLÓÁ ÈLe Ô¯˜109,‰Óe¯z ÏÎ‡ ÌeMÓ LÓÁ : ∆∆¿≈√»ƒ…∆ƒ…∆¿»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰pL ÌeMÓ LÓÁÂ110?ÌlLÓ ÈÓÏe . ¿…∆ƒ∆∆¡»ƒ«∆¿≈¿ƒ¿«≈
ÌlLÓ - ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡Â ˙ÈÊk da ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿«ƒ¿≈»»∆¿»¿«≈

ÌÈ‰kÏ111da LiL ÔÈa ,‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡Â ; «…¬ƒ¿ƒ≈»»∆¿»≈∆≈»
˙ÈÊk112˙ÈÊk da ÔÈ‡L ÔÈa113.Lc˜‰Ï ÌlLÓ - ¿«ƒ≈∆≈»¿«ƒ¿«≈¿∆¿≈

הבית.107) לבדק ברשותו שהיא כהן שהפרישה
לרעהו 108) לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם "כמאמר

להקדש". בו 109)ולא יש אם כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית הנהנה 110)גם אצלנו העיקר "כי

מן  שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן
חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה חומש 111)ההקדש

אבל  בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום
שווה  בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן שנהנה משום

אכילת 112)פרוטה. משום אחד חומשים, שני ומשלם
הקדש. הנאת משום ואחד חומש 113)תרומה ומשלם

לבד. הקדש הנאת משום אחד

.äë¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰ ¯eq‡ ÏÁ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ∆¿≈«ƒ
‰Óe¯z‰114˙¯zÓe ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡ ‰Óe¯z‰L ÈtÓ ? «¿»ƒ¿≈∆«¿»¬»¿»À∆∆

da ÛÒB CÎÈÙÏ ,Ô‰k‰ ÏÚ ‰¯Ò‡ - dLÈc˜‰ ,Ô‰ÎÏ¿…≈ƒ¿ƒ»∆∆¿»««…≈¿ƒ»«»
˙BÎÏ‰a e¯‡aL C¯c ÏÚ ,Ï‡¯OÈ ÏÚ Û‡ ¯eq‡ƒ««ƒ¿»≈«∆∆∆≈«¿¿ƒ¿

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡Â ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èaƒ¬¿ƒ≈«¬»

איסור.114) על חל איסור אין הרי

.åëdÏÎ‡Â ‰Óe¯z ÏÊBb‰115LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - «≈¿»«¬»»¿«≈∆∆¿…∆
LÓÁ‰L ,„Á‡È„È Ba ‡ˆÈ ‰Óe¯z ÌeMÓ Ba ·iÁL ∆»∆«…∆∆«»ƒ¿»»»¿≈

BÏÊ‚116·iÁ BÈ‡ - L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; ¿≈∆∆¡«¿»««…≈∆«…∆≈«»
„·Ïa L„˜ ÏL LÓÁ· ‡l‡117dÏÈÎ‡‰Â dÏÊb . ∆»«…∆∆…∆ƒ¿«¿»»¿∆¡ƒ»

¯Á‡Ï118ÌB˜Ó Ïk .LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ ÏÎB‡‰ - ¿«≈»≈¿«≈∆∆»…∆»»
‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ Ì‡ ,LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ e¯Ó‡L∆»«¿¿«≈∆∆»…∆ƒ»«»∆«¿»»

‰MÓÁ ‰ÂL ÌlLÓ -119ÏÎ‡L ÔÈnÓ120ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿«≈»∆¬ƒ»ƒƒ∆»«¿»»
‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,ÔÈLÓÁ ÈLe Ô¯˜ ÌlLÓ e¯Ó‡L∆»«¿¿«≈∆∆¿≈√»ƒ»«»∆«¿»»
ÈL ÌlLÓ e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰ML ÌlLÓ -¿«≈ƒ»¿»»∆»«¿¿«≈¿≈
ÈÓc ÌlLÓ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,„Á‡ LÓÁÂ ÔÈ¯¿̃»ƒ¿…∆∆»»«»∆«¿»»¿«≈¿≈

‰ÚLz121ÌÏBÚÏe .122ÌÈÓ„ ÈÙÏ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ ƒ¿»¿»≈¿«≈∆»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ‰ÂL ‰˙È‰L123˙ÚLa ‰ÏÊe‰L ÔÈa , ∆»¿»»»ƒ¿«¬ƒ»≈∆¿»ƒ¿«

.‰¯˜e‰L ÔÈa ÔÈÓeÏLz«¿ƒ≈∆¿»
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שחייב 115) הודה, כך ואחר ונשבע תרומה כשגזל והיינו
חומש. הגזל.116)לשלם בשביל חומש משום בו יוצא

אחר.117) דבר ולא תרומה שוגג.118)של היה והאחר
מלבר.119) חומש את 120)היינו משלמין שאין שכשם

אחר. ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין הקרן
אחד.121) מקרן אלא משתלם אינו אפילו 122)שהחומש

בשוגג. תרומה אכל את 123)אם אכל ובשוגג הואיל
משעת  אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן אינו התרומה,

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל כגזלן, הוא אכילה

ה'תשע"ו  טבת כ"ג שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהו 1) ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר

אם  מברייתן. התרומה פירות משנים ואם שריפה. שמן
פירות  אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין
ערל. חשוב אם משבעה פחות קטן ודין נטילה. צריך אם
חופפת  אם תרומה של בתלתן ראשה שחפפה כהנת
וגרעיני  תרומה של תאנים עוקצי ודין אחריה. הישראלית
אם  לזרים. מותר אם וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג
גידולי  או תרומה גידולי כנסיות. בבתי שריפה שמן מדליקין

דינו. מה תרומה והזורע גידולין.

.à˙z ‰Óe¯z‰2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï3; «¿»ƒ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈq‰L4¯Ó‡pL ,5Ba¯˜a ÌÈnÎ ‡·zÂ : ∆«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆∆¡««»…««ƒ¿ƒ¿

‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰Â ,ÂÈ˙BÓˆÚa ÔÓMÎÂ6ÏÎ‡Ï . ¿«∆∆¿«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»∆¡…
ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c7,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c ˙BzLÏÂ , »»∆«¿∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CeÒÏÂ8Ï·‡ ; ¿»»»∆«¿»…»«ƒ»…∆¬»
‡Óh‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ,¯B‰h‰ ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ9. »∆«∆∆«»«¿ƒ∆«»≈

‰Ù¯O ÔÓL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ10.ÌB˜Ó ÏÎa ¿∆«ƒ¿»∆∆¿≈»¿»»

הוצאת 2) ט, פרק תרומות (ותוספתא ב משנה פ"ח שביעית
.(54 851 עמ' אסור 3)ליברמן להדלקה אבל בלבד,

שם). בשביעית (משנה טהורה בשבת 4)בתרומה משנה
לדבר".5)פו. זכר לדבר, ראיה שאין "אע"פ נוסף: שם
עו.6) לאכול 7)יומא דרכו שאין דבר אבל א. הערה ראה

הלכה  שמיטה, מהלכות בפ"ה וראה אכילה. זו שאין אסור,
שם).8)ג. (תוספתא בסיכה דרכם לא 9)שאין אבל

שמותר, בטמא ולהדליק למעלה. שביארנו כמו הטהור,
תהא, "שלך - לך" נתתי "ואני הפסוק מן כה. בשבת למדו

תבשילך". תחת י,10)להסיקה משנה פי"א תרומות
ועוד. כד: ושבת

.áÔˆaÁÏ ¯zÓ - ‰Óe¯z ÏL ÌÈ¯Óz11Ôˆa˜Ïe ¿»ƒ∆¿»À»¿«¿»¿«¿»
‰Ï·c‰ ÏebÚk12¯ÎL Ì‰Ó ˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,13ÔÎÂ . ¿ƒ«¿≈»¿»«¬≈∆≈»¿≈

L·c ÌÈ¯Óz ÔÈOBÚ ÔÈ‡14‡ÏÂ ,ÔÈÈ ÌÈÁetz ‡ÏÂ , ≈ƒ¿»ƒ¿«¿…«ƒ«ƒ¿…
Â˙q‰ ˙B¯t15Ó ÔÈ‡ ˙B¯t‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .ıÓÁÔÈpL ≈«¿»…∆¿≈¿»»«≈≈¿«ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,‰Óe¯za Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡16. »ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«
e‰˙BL ‰Ê È¯‰ - ‰˜LÓ ÏÎ‡‰ ‰OÚÂ ¯·Ú17¯ÊÂ .18 »«¿»»»…∆«¿∆¬≈∆≈¿»

‰‚‚La Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁetz ÔÈÈÂ ÌÈ¯Óz L·c ÏÎ‡L∆»«¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿«≈»∆ƒ¿»»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -19B˙B‡ ÔÈkÓ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«≈¿ƒ»«¿≈ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ20. «««¿

גבינה.11) חביצי כמו ולהקשותם שאינו 12)להדקם
לח.). (ברכות מברייתם אותם משנים 13)משנה שאין

(שם). מברייתן תרומה ג.14)פירות משנה פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש משקה האוכל להחזיר שאסור

החורף.15) השי"ת 16)פירות "למאמר שם. משנה
ודגן", תירוש חלב וכל יצהר, חלב "כל יב) יח, (במדבר
ראשית  הכתוב וקראו השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש
ולפיכך  בתרומה, אותה וחייב ראשית, הביכורים שקרא כמו
שם). המשנה (פירוש משקה" מהם להוציא מותר

ולאבדה.17) תרומה להפסיד ב.18)שאסור משנה שם
שם).19) (ברכות בעלמא זיעה אלא משקה שאינם לפי

שם  רבינו ופירש פוטר", יהושע "ר' שם: בתרומות והנה
יהא  לא לשלם, חייב שקרן ומשמע החומש", מן "פטור

הראב"ד. שכתב כמו גזל, מן 20)אלא מלקות אבל
כנ"ל. בעלמא, זיעה אלא משקה שאינו לפי כאן, אין התורה

.â‰Ï·c ÔÈ˙B ÔÈ‡21ÒÈ¯en‰ CB˙Ï ˙B¯‚B¯‚e22, ≈¿ƒ¿≈»¿»¿«¿»
Ô„a‡Ó ‡e‰L ÈtÓ23CB˙Ï ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈ˙B Ï·‡ ; ƒ¿≈∆¿«¿»¬»¿ƒ∆««ƒ¿

ÒÈ¯en‰24ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ ÔÈ‡Â .25‡e‰L ÈtÓ , «¿»¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆ƒ¿≈∆
‰ÁLÓ ÔÓL e‰OBÚÂ ˙BÏÎ‡Ó ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ26Ï·‡ ; ƒƒ¿««¬»¿≈∆∆ƒ¿»¬»

ÔÈÏtÏÙe L·„e ÔÈÈ ÔÈ·¯ÚÓ27.ÔÏÎ‡Ï el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«≈»≈¿»¿»

א.21) משנה שם).22)שם (ר"ש מלוחים דגים ציר
להשליכן 23) ואחרֿכך מימיהן להוציא לסוחטן שהדרך

פ"ט). התוספתא ע"פ המורייס 24)(שם את למתק
טעמו. תרומה 25)ולהשביח של שמן מרקחין אין כלומר,

טוב. שריחם טעם 26)בדברים משנים הדברים "שאלו
במדרגת  אותו ומחזירים מתכונתו אותו ומוציאים השמן
(פירוש  לאכילה" ראויים שאינם הרופאים שעושים השמנים

שם). ובשבת 27)המשנה שם, שבמשנה "יינומלין" זהו
(ובפירוש  "אנומלין" רבינו, כדברי ופירשוהו קראוהו קמ.
ופלפלין". ודבש יין משמן מעורב שהוא רבינו, כתב המשנה
כאן: רבינו בדברי ספרים נוסחת שהביא בכסףֿמשנה וראה

ודבש"). ושמן יין מערבין "אבל

.ãÔÈÏM·Ó ÔÈ‡28‡e‰L ÈtÓ ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿»ƒ¿≈∆
BËÚÓÓ29ÌÈÏˆa ÔÈL·Bk ÔÈ‡ .30ıÓÁa ‰Óe¯z ÏL ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ∆¿»¿…∆

ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰Óe¯z ÏLıÓÁ‰ „31ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ . ∆¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«…∆≈¿»¿ƒ
‰‡e·z32‰fÓ ‰Ê L¯t˙iL ¯·c ÏÎÂ .˙BiË˜a ¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»≈∆ƒ∆

ÔÈ¯·BkLk33ÔÈ·¯ÚÓ - B˙B‡34‰„e‰È ‰·¯ÁMÓe .35 ¿∆¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿»¿»
‰‡e·˙a ‰‡e·z ·¯ÚÏ eÏÈÁ˙‰36,˙ÈË˜a ˙ÈË˜Â ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

.˙ÈË˜a ‰‡e·z ‡Ï Ï·‡¬»…¿»¿ƒ¿ƒ

שם.28) במשנה חסר 29)כחכמים, כשנתבשל, היין כי
הירושלמי, בשם שם ובר"ש שם). המשנה (פירוש בבישולו
אדם  כל שאין משותיו, שממעיטו מפני אחר פירוש מביא
יותר. חזק שמבושל חי, כיין מבושל יין שותה

(30.(41 551 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ט תרומות תוספתא
(רדב"ז).31) החומץ את פוגם שם 32)שהבצל תוספתא

החשובה  שהתבואה משום והיינו .(05 361 עמ' (שם פ"י
(רדב"ז). כך כל חשובים שאינם בקטניות, מתבטל

אותו.33) ומנפים בכברה להפריד 34)כששמים שיכול
שם. תוספתא המינים, ולא 35)שני מעט, היתה והתבואה
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תערובת. באכילת בשעורים,36)הקפידו חיטים היינו
בתרומה  גם כך לעשות מותר בחולין, כן שנהגו וכיון
כמבואר  בתרומה, נוהג כך בחולין, שנוהג [שכדרך (רדב"ז).

הסמוכה]. בהלכה

.äÔÈ„w¯nL C¯„k37‚‰B Ck ,ÔÈlÁa ÁÓw‰ ˙‡ ¿∆∆∆¿«¿ƒ∆«∆«¿Àƒ»≈
‰Óe¯˙a Ô‰k‰38˙‡ CÈÏLÓe ÏÎ‡Ï „w¯Ó : «…≈ƒ¿»¿«≈∆¡…«¿ƒ∆

ÔÒ¯n‰39˙ÏÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L È¯‰ .40˙BiÙa ‰tÓ «À¿»¬≈∆»»«¬…∆¿À»¿»ƒ
‡Ï - ‰‡q‰ ÔÓ ÌÈa˜ B‡ ·˜ ‡ÈˆBiL „Ú ,‰a¯‰«¿≈«∆ƒ«««ƒƒ«¿»…
‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯‡M‰ ˙‡ CÈÏLÈ«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆»«¬ƒ»∆»

.ÚˆÓ ÌB˜Óa e‰ÁÈpÈ«ƒ≈¿»À¿»

א.38)בנפה.37) משנה פי"א הסובין 39)תרומות הם
שם.40)הגסים.

.å‰Óe¯z ÏL ÔÓL41ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ -42¯epz Ba ∆∆∆¿»≈¿ƒ«
ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÈÎÂ43ÍeÒÈ ‡ÏÂ .BÏ‚¯ ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿…»¿«¿

ÏcÒÂ ÏÚÓ CB˙a ‡È‰Â44L·BÏÂ BÏ‚¯ ˙‡ CÒ Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿»¬»»∆«¿¿≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb Ïk CÒÂ ,Ïcq‰ B‡ ÏÚn‰«ƒ¿»««¿»¿»»ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏ·BË˜45BÈ‡ - ÔÈÎBq Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰L„Á »«¿»¬»»¿««ƒ∆≈ƒƒ≈
LLBÁ46ÔzÈ ‡Ï Ï·‡ .47ÏL ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ÔÓL ≈¬»…ƒ≈∆∆««≈«¿»∆

LÈL48B„a‡nL ÈtÓ ,‰ÈÏÚ ÏbÚ˙‰Ï49. «ƒ¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿≈∆¿«¿

(41.(88 361 עמ' (שם פ"י תרומות כלומר,42)תוספתא
כדי  חדשים בעודם בשמן אותם למשוח שדרך מחזקים, אין
אלא  תרומה של שמן ניתן שלא (כסףֿמשנה). לחזקם
(רדב"ז). כליו לסיכת ולא כהן, של גופו לסיכת

בעודם 43) אותם מושחים והעור שהמנעל שם. תוספתא
(כסףֿמשנה). וליפותם לרככם שהשמן 44)חדשים מפני

והסנדל. המנעל על גם או 45)נופל ששוכבים עור
(כסףֿמשנה). חדש בעודו אותו ומושחים עליו, יושבים

התרומה,46) נתחללה שכבר משום והיינו שם. תוספתא
ח. בהלכה להלן כמבואר קדושתה, ונתבטלה

שמעון.47) כר' ולא כחכמים שם, גבי 48)תוספתא על
שיש, של טבלא גבי על אבל אסור. בוודאי עור, של טבלא
שמעון  ר' סובר (וכן להתיר סברא ישנה בולעת, שאינה
לידי  קצת יבוא שלא שאיֿאפשר אסור, ואףֿעלֿפיֿכן שם),

(כסףֿמשנה). בטבלא,49)הפסד מעט נשאר שוודאי
(שם). בגופו הכל לקנח ואיֿאפשר האיל

.æ˙B¯t elÙ‡ ,‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk50˙ÏÈË CÈ¯ˆ - »»≈¿»¬ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÌÈ„È51¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«ƒ««ƒ∆»»»¿¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa52¯f‰ ÌÚ ˙ÏÎ‡ dÈ‡Â .53,ÔÁÏM‰ ÏÚ ƒ¿¿≈»∆¡∆∆ƒ«»««À¿»
- ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯˙e .‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»…«ƒ∆»¿«»»»∆

˙ÏÎ‡54˙ÏÈË ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ¯f‰ ÌÚ ∆¡∆∆ƒ«»««À¿»¿≈»¿ƒ»¿ƒ«
ÔÈlÁk ,ÌÈ„È55˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â .56. »«ƒ¿Àƒ¿≈»ƒ¿»¿»«ƒ¿…»

˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ ÏÙ57Ï·‡ . »««¿»¿«¿¿¿»«ƒ¿…»¬»
ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÒ58‰Ú·L CB˙a ‰Óe¯z ÔÓLa59, »ƒ∆«»»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

Ï¯Ú ·eLÁ BÈ‡ ‰Ú·L Ïk „ÏBp‰L60. ∆«»»ƒ¿»≈»»≈

"הנוטל 50) ואדרבה, ידים, נטילת צריכים אינם שבחולין
מהלכות  ופ"ו (שם, הרוח" מגסי זה הרי - לפירות ידיו

ג). הלכה יח:51)ברכות וחגיגה ט, משנה פ"א חלה
ח.52) הלכה הטומאה אבות מהלכות נראה 53)פ"ח כן

שתרומת  בסמוך), (הובא ה משנה פ"ד בחלה המשנה מן
(רדב"ז). אסורה א"י שתרומת מכאן הזר, עם נאכלת חו"ל

שם.54) היא 55)משנה [שהרי ֿ משנה) (כסף לפירות
א]. הלכה פי"ב להלן ראה נטילת 56)טמאה, בלי כלומר,

תרומות  תוספתא התרומה. את פוסלות האלו שהידים ידים,
י. בשעה 57)פרק נתחללה שכבר וסך, משפשפו כלומר,

קדושתה. ובטלה בשרו על ביבמות 58)שנפל היא בעיא
פ"א  שם בירושלמי היא פשוטה אבל נפשטה, ולא עא.

(הגרע"א). א אףֿעלֿפי 59)הלכה נימול שלא עד ללידתו
בתרומה. אסור וערל ערל, אכילת 60)שהוא איסור לענין

שם. ירושלמי וקדשים, תרומה

.çÔ‰k‰ ‡e‰ CÒ61‡È·Óe ‰Óe¯z ÏL ÔÓLa BÓˆÚ »«…≈«¿¿∆∆∆¿»≈ƒ
Ï‡¯OÈ Bza Ôa62ÂÈab ÏÚ BÏÈbÚÓe63BÓˆÚ CÒ Ì‡Â . ∆ƒƒ¿»≈«¿ƒ««»¿ƒ»«¿

ıÁ¯nÏ ÒÎÂ ÔÓLa64BÁLÓÏ ¯ÊÏ ¯zÓ -65ıÁ¯na ¿∆∆¿ƒ¿««∆¿»À»¿»¿»¿«∆¿»
epnÓ CBq ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡66. ««ƒ∆ƒƒ∆

ז.61) כריתות בבבלי הוא וכן שם. ֿ 62)תוספתא הוא
אצלו  ומצוי שרגיל משום בתו בן ונקט אחר, ישראל הדין

שם). "ומתו 63)(רש"י ט): כב, (ויקרא בתרומה שנאמר
(כריתות  קדושתה ובטלה נתחללה כבר וזו יחללוהו", כי בו

בזיון,64)שם). משום לסוך, אסור עצמו במרחץ כי יתכן
מהלכות  בפ"ה שביעית, פירות לענין רבינו שכתב כמו

(משנהֿלמלך). ו הלכה הכסףֿמשנה:65)שמיטה כתב
לקיים  נפשך ואם "למשמשו". להגיה וצריך הוא, "ט"ס
מה  והוא ארמי, כלשון למדדו למשחו תפרש הגירסא,
ולתקנם". ליישבם במרחץ האדם איברי למשמש שנוהגים

עיין 66) עצמו, כשסך התרומה נתחללה שכבר משום והיינו
רדב"ז.

.è‰ÙÙÁL ˙‰k67ÔÈ‡ - ‰Óe¯z ÏL ÔzÏ˙a dL‡¯ …∆∆∆»¿»…»¿ƒ¿»∆¿»≈
‰È¯Á‡ ÛÁÏ ˙¯zÓ ˙ÈÏ‡¯Oi‰68d¯ÚO ˙ÏbÚÓ Ï·‡ . «ƒ¿¿≈ƒÀ∆∆»…«¬∆»¬»¿«∆∆¿»»

d¯ÚOa69ÛÁÏ ÌÈ‰k‰ e¯z‰ ‰Ó ÈtÓe .70Ô¯ÚO ƒ¿»»ƒ¿≈»À¿«…¬ƒ»…¿»»
ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ?‰Óe¯z ÏL ÔzÏ˙a¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¬«

Ì„‡71. »»

(67.(21 061 עמ' ליברמן (הוצאת שם תרומות תוספתא
הנשאר.68) כבר 69)מהתלתן הכהנת, שבשער שהתלתן

כנ"ל. קדושתו, ובטלה רק 70)נתחלל ניתנת התרומה הרי
א). הלכה (למעלה ולסיכה ולשתיה על 71)לאכילה אלא

חייב  היה לא כלל, אדם מאכל היה לא שאם הדחק, ידי
על  אלא לאכילה ראוי ואינו והואיל (כסףֿמשנה). בתרומה
חפיפה  כמו אחרים, לצרכים בו להשתמש הותרו הדחק, ידי

לסיכה  הדומות ולמעלה ורחיצה ז, הלכה פי"ב להלן וראה .
ח. הלכה פ"ב

.éÌÈ‡z Èˆ˜Ú72˙B¯‚B¯‚e73ÌÈÒÈÏk‰Â ,74,ÔÈ·e¯Á‰Â À¿≈¿≈ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ
ÁÈh·‡ ÈÚÓe75ÁÈh·‡ ÈtÏ˜e76ÔBÙÙÏÓe ‚B¯˙‡Â ,77, ¿≈¬«ƒ«¿ƒ≈¬«ƒ«¿∆¿¿»¿

ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡78˜¯È ˙·È˜e ,79 ««ƒ∆≈»∆…∆¿ƒ«»»
ÌÈza ÈÏÚa ÔÈÎÈÏLnL80.ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ∆«¿ƒƒ«¬≈»ƒ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ

ÔÈpb‰ ÌÈ·p˜nL ˜¯È ˙·È˜ Ï·‡81.ÌÈ¯ÊÏ ˙¯zÓ - ¬»¿ƒ«»»∆¿«¿ƒ««»ƒÀ∆∆¿»ƒ
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ÈtÏ˜ÔÈÏBt82- ÏÎ‡ Ô‰a LÈ Ì‡ :ÔÈÓLÓLÂ ¿ƒ≈ƒ¿À¿¿ƒƒ≈»∆…∆
.ÔÈ¯zÓ - ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡ ;ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ≈»∆…∆À»ƒ

הדבק 72) הקטן העץ הוא עוקץ ד. משנה פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש הפרי ובעיקר האילן בבדי

יבשים.73) (שם).74)תאנים התאנים ממיני מין
פ"ג 75) לעדיות, המשניות (פירוש שבתוכו והרוטב הזרע

שם. דוסא כר' ולא כחכמים ופסק ג). תוספתא 76)משנה
דוסא. כר' ולא כחכמים ,(5 061 (עמ' פ"י תרומות

שם.77) באוכל,78)תוספתא מובלעים שהם שכיון
בשם  (רדב"ז כאוכל חשובים הם בו, דבוקים כלומר,

יוםֿטוב'). 'תוספות ועיין כחכמים,79)הירושלמי,
שחותכים  הקצוות היינו ירק וקניבת שם. ותוספתא במשנה
(פירוש  לבשל אותו כשמחתכים הירק, מן ומשליכים

שם). יא,80)המשנה הלכה מעשר מהלכות בפי"א להלן
אבל  בבית, בהשליכום אלא אמורים הדברים שאין מבואר

לזרים. מותרים - לאשפה השליכום שאינם 81)אם
גרס  שכן ונראה ביותר, המעופשים העלים אלא מקנבים
(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א תרומות בירושלמי רבינו

פ"י.82) תחלת תוספתא

.àéÌÈ¯zÓ - ‚B¯˙‡ ÈÈÚ¯b83ÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b . «¿ƒ≈∆¿À»ƒ«¿ƒ≈≈ƒ
ÌÈ¯Ó˙e84Ô‰k‰ ÔÒk ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯ÁÂ85- ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ∆…¿»»«…≈

ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰86ÔÓÊa :ÔÈÈÚ¯b‰ ¯‡Le . ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ¿»««¿ƒƒƒ¿«
ÔÒkL87˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰a LÈÂ88ÔÈ¯eÒ‡ - Ô˙B‡ ıˆÓÏ ∆¿»»¿≈»∆«¿ƒƒ¿…»¬ƒ

˙B¯zÓ - ÔÎÈÏL‰ Ì‡Â ;¯ÊÏ89. ¿»¿ƒƒ¿ƒ»À»

(רדב"ז).83) לאכילה ראויים ואינם מרים הם כי שם.
שם.84) דעתו 85)תוספתא ואין אותן, מכנס שאינו

אוכל.86)עליהם. קצת עליהם ודעתו 87)כשיש
ה. משנה פי"א תרומות שם.88)עליהן, ירושלמי

עליו 89) אין הדחק, ידי על אלא לאכילה ראוי שאינו שכיון
באוכל, ייחלף שמא מדרבנן, אלא התורה מן תרומה דין
(משנה  עליו גזרו ולא להחליף יבוא לא שהשליכן, וכיון

ראשונה).

.áéÌÈhÁ ÏL ÔÈaq‰90‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ˙BL„Á «Àƒ∆ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯91È˙Ó „ÚÂ .¯zÓ - ˙BLÈ ÏLÂ ; »¿«¬«»»¿∆¿»À»¿«»«

ÔÈa ËaÁÏ ÔÈÏÈ‚¯ Ì„‡ ÈaL ÔÓÊ Ïk ?˙BL„Á e‡¯˜ƒ¿¿¬»»¿«∆¿≈»»¿ƒƒ«¿…≈
˙B¯b‰92. «¿»

שם.90) היטב,91)תרומות נטחנות ואינן לחות שהן לפי
(רע"ב). בסובין מעורב קמח הרבה ֿ 92)ונשאר כתנא

שם. ובתוספתא שם בירושלמי קמא,

.âé˙BÏBvp‰93˙Bia˜¯‰Â94˙B¯eÒ‡ - ‰Óe¯z ÏL95; «ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»¬
˙B¯zÓ - ˜·‡ eÏÚ‰ Ì‡Â96‰Óe¯z ÏL ÌÈ¯ÓL .97 ¿ƒ∆¡»»À»¿»ƒ∆¿»

ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL98ÔBL‡¯‰ -99¯eÒ‡ ÈM‰Â ∆»«¬≈∆«ƒ»ƒ¿«≈ƒ»
ÌÈ¯ÊÏ100¯zÓ ÈLÈÏM‰Â ,101Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .102Ì‰ÈÏÚ ¿»ƒ¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ…»«¬≈∆

„·Ïa ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚÓ ÔÈi‰ ÔpÒÓ ‡l‡ ,ÌÈÓ103Û‡ - «ƒ∆»¿«≈««ƒ≈««¿»ƒƒ¿««
ÈLÈÏL‰104ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡105. «¿ƒƒ»¿»ƒ

ופירוש 93) ווין. כ"י כנוסחת (9 160 (עמ' שם תוספתא
אלהים  ויצל על (פס"ז) רבה בבראשית שאמרו כמו נצולות,

כלומר, החוסכים, שהם הערוך ופירוש הנצולות, מן -
א: משנה דאהלות בפ"ב [וראה (כסףֿמשנה). ודקים גרועים
ונעשה  שנימוח הבשר "שהוא רבינו, ופירש נצל". "וכזית
להתעפש"]. הבשר התחיל כאשר סרוחה ליחה

קצת.94) עליהן.95)רקובים תרומה שם עדיין
מהן.96) תרומה שם ובטל נתקלקלו, תוספתא 97)שכבר

צז. בתרא בבא בבבלי וברייתא ,(42 163 (עמ' שם
ושילש.98) והוציאן 99)ושנה שהכניסן ראשונים מים

שם). (רשב"ם ולא 100)משם מדתו כדי כשמצא המדובר
נתן  אם אלא חייבו לא טבל של שבשמרים ואףֿעלֿפי יותר,
- ז) הלכה מעשר מהלכות ופ"ב (שם, ארבעה ומצא שלשה

שכתב,בשמרים  שם רשב"ם ועיין יותר, החמירו תרומה של
שמרים. ד"ה בתוספות שם ועיין היא, דרבנן שחומרא

שם).101) (רשב"ם יין טעם בו יש אם ירושלמי 102)אף
ד. הלכה של 103)פי"א יין עליהם נותן שהוא ידי על

שם). שירליאו (ר"ש השלישי.104)חולין הסינון
(שם).105) היין את מחזקים שהשמרים

.ãé‰¯‚Ó106ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰Óe¯z ÈhÁ ‰pnÓ ‰ptL ¿≈»∆ƒ»ƒ∆»ƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ËwÏÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ƒ¿≈¿«≈««««¿««»ƒ≈

Bk¯„k „aÎÓ ‡l‡ ,ÔÈlÁ dÎB˙Ï107dÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿»Àƒ∆»¿«≈¿«¿¿≈¿»
ÔÈlÁ108˙È·Á ÔÎÂ .109- ‰ÎtLpL ‰Óe¯z ÔÓL ÏL Àƒ¿≈»ƒ∆∆∆¿»∆ƒ¿¿»

ÁtËÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡110‚‰B ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈¿«≈«∆»≈
ÔÈlÁa ‚‰BpL C¯„k da111. »¿∆∆∆≈¿Àƒ

ו.106) משנה פי"א תרומות תבואה, בו שאוגרים אוצר
האוצרות,107) מכבדין אדם שבני כדרך שיכבד "ר"ל

המשנה  (פירוש בהם" שהצניעו הדברים מן אותם כשמפנים
שאסור 108)שם). לכתחלה", איסור "מבטל בכלל ואינו

ואינו  הואיל - כה) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו
אליהו  רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות לבטל מכוין
י). סימן זרעים לסדר בפסקיו ועיין מלונדריש.

שם.109) נחייב 110)משנה שלא עניינו טפח, מן "נגזר
שום  יניח שלא עד הקרקע מן השמן בלקיטת לדקדק אותו

שם). המשנה (פירוש שהיה 111)לחלוחית" כמו ילקט
(שם). חולין שמן של חבית שם נשברה אילו מלקט

.åèÚÓ‰ÔÓL ÏL „k ‰¯112‰¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z «¿»∆«∆∆∆¿»¬≈∆¿»∆
,ËÚÓ ËÚÓ ÛËÏ ÔÓM‰ ÏÈÁ˙ÈÂ „enÚ‰ ˜ÒÙiL „Ú«∆ƒ¿…»«¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿…¿«¿«

Bic - BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈtË LÏL eÙËpL ÔÂÈÎÂ113¯zÓe , ¿≈»∆»¿»ƒƒ«««À»
Ô˙ ‡lL È¯‰ .ÔÈlÁ ÔÓL „ka ÔzÏ114ÁÈp‰ ‡l‡ , ƒ≈««∆∆Àƒ¬≈∆…»«∆»ƒƒ«

„k‰115˙ÈvÓ˙pL „Ú116‰Óe¯z ˙ÈˆÓz‰ d˙B‡ -117. «««∆ƒ¿«≈»««¿ƒ¿»

ח.112) משנה שם שני. אותו 113)לכד מחייבין "ואין
המשנה  (פירוש לחלוחית" שם ישאר שלא עד הכד לקנח

(שם).114)שם). אותו שעירה אחר חולין בו
(שם).115) צדו" על שום 116)"הטהו בו "ונתכנס

(שם). כל 117)שארית" ממנו שיצא כיון אומרים "ואין
שנמצא  מה כל טיפין, שלש טיפה אחר טיפה בו, שיש מה
(שם). ממנו" דעתו שהסיח לפי חולין אחרֿכך ממנו
שתהיה  בדעתו גמר מדה, אותה על תרומה שם שכשקרא
ד"ה  פז: בתרא בבא (תוספות המיצוי עם תרומה כולה
שאינו  משום היינו חולין, עליו לתת שהתירו ומה והתנן).
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אליהו מ  רבנו בשם יוםֿטוב' ('תוספות האיסור לבטל כוין
מלונדריש).

.æèÔ‰k‰ ‡lÓÓ118‰Ù¯O ÔÓL ¯119B˙BÂ ¿«≈«…≈≈∆∆¿≈»¿¿
˙BOÚÏ ¯„ÁÏ Òk‰Ïe ‰iÏÚÏ Ba ˙BÏÚÏ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«¬»¬ƒ»¿ƒ»≈«∆∆«¬

ÛzL ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ ‡Ï Ï·‡ ,Ô‰k‰ ÈÎ¯ˆ120 »¿≈«…≈¬»…»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»À»
¯zÓ - BnÚ121. ƒÀ»

פ"י.118) תרומות טמאה 119)תוספתא תרומה שמן
בהדלקה. לכהן 121)שם.120)שמותר גם שיש כיון

(רדב"ז). מזה הנאה

.æéÁ¯B‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈ122ÔÓL BÏ ˜ÈÏ„‰Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ¿»≈∆»»≈«≈∆…≈¿ƒ¿ƒ∆∆
„Ú B˙BaÎÏ ·iÁ BÈ‡ - BÏ CÏ‰Â Ô‰k‰ „ÓÚÂ ,‰Ù¯O¿≈»¿»««…≈¿»«≈«»¿««

‰ÏÈ˙t Ï‡¯Oi‰ Ï·BËÂ .ÂÈÏ‡Ó ‰aÎiL123Ô‰k‰ ¯a ∆ƒ¿∆≈≈»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈«…≈
da CÏÈÏ ˜ÈÏ„Óe124. «¿ƒ≈≈»

שם.122) שהנאה 124)שם.123)תוספתא רבינו, דעת
ולצורך  מדרבנן, אלא אסורה אינה לזר בתרומה כילוי של

משנהֿלמלך. עיין גזרו, לא באפילה ילך שלא כזה

.çéÔ‰k ÏL B¯˜a125ÏL B¯˜a Ïˆ‡ „ÓBÚ ‰È‰L ¿»∆…≈∆»»≈≈∆¿»∆
ÏL BÈÏk Ïˆ‡ ‚¯‡ ‰È‰L Ô‰k ÏL BÈÏÎÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿∆…≈∆»»∆¡»≈∆ƒ¿∆

‰Ù¯O ÔÓL Ô‰ÈÏÚ ˜ÈÏ„Ó ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ126‡lL ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆∆¿≈»∆…
Èz·a ‰Ù¯O ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÎÂ .Ô‰k‰ ˙eL¯aƒ¿«…≈¿≈«¿ƒƒ∆∆¿≈»¿»≈

ÌÈÏÙ‡‰ ˙B‡B·n·e ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ127‡lL ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿»¬≈ƒ∆…
Ô‰k ˙eL¯a128¯ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈlÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ƒ¿…≈ƒ∆≈Àƒ¿«¿ƒ≈

‰kÁ129.Ô‰k‰ ˙eL¯a ‡lL ‰Ù¯O ÔÓL ˜ÈÏ„Ó - ¬À»«¿ƒ∆∆¿≈»∆…ƒ¿«…≈
ÔÈlÁ‰ Èab ÏÚ ‰Ù¯O ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó130˙eL¯a «¿ƒƒ∆∆¿≈»««≈«Àƒƒ¿

Ô‰k131. …≈

שם.125) ונר 126)תוספתא מאורו, נהנה הכהן שגם
למאה. נר לא 127)לאחד מצוה ובמקום מצוה, אלו שכל

כנ"ל. ירושלמי 128)גזרו, דרבים. מצוה שהיא כיון
ה. הלכה פי"א לאו 129)תרומות שמצוות מפני שם.

[ונר  שם. הפנים מראה ועיין ניתנו, בערב ליהנות שאף אה
שריפה, בשמן מדליקין אין אמרו שלא להדליקו, מותר שבת
כג: בשבת כמפורש שבת, בערב להיות שחל ביוםֿטוב אלא

צ"ע). הרדב"ז ישראל.130)ודברי חולים לצורך
שם).131) המשנה (פירוש זה לנו שירשה ומצוותו במאמרו

מהכהן. רשות בלי אסורה דיחיד, מצוה אלא שאינה שכיון

.èéÏ‡¯OÈ ˙a132‰„eÓÏ ‡È‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL133Ïˆ‡ «ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈¿ƒ¿»≈∆
d˙eL¯a ˜ÈÏ„Ó - ‰È·‡134ÔÓL ˜ÈÏ„‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓ . »ƒ»«¿ƒƒ¿»À»¿…≈¿«¿ƒ∆∆

‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰ ˙È·a elÙ‡ ‰Ù¯O135LiL ¿≈»¬ƒ¿≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆∆≈
·ea¯Ú ÌL136‰pnÓ e˜tzÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,137; »ƒ¿¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ∆»

Ì‰ÈÏk ÔBÈ˜ ÈÙnL - ‰zLn‰ ˙È·a138ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ ¿≈«ƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿¿≈∆≈¿ƒ
ÈtÓ È‡t Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ - Ï·‡‰ ˙È··e ,Ba¿≈»≈∆ƒ¿≈∆≈»∆¿«ƒ¿≈

Ï·‡‰139. »≈∆

י.132) משנה פי"א רגילה.133)תרומות
לדעת 134) רבותינו: נחלקו שלמעלה, כהן" (ב"ברשות

היינו  רבינו, ולדעת שם. נמצא כשהכהן היינו הר"ש,

יהיה  שהכהן צורך ואין למעלה). (ראה ובמצוותו במאמרו
הנאת  של דרבנן איסור חכמים התירו מצוה שבמקום שם,
כאן, "ברשותה" אבל למעלה), (ראה מתרומה לזרים כילוי
ההיתר  שכל רבינו, לדעת גם לומר צריך מצוה, כאן שאין

בבית). כשהיא אלא שם.135)אינו במשנה שמעון, כר'
יקחו 136) שמא לחשוש מקום והיה אנשים, הרבה של

לכך, חששו לא ערבוב שבלי אףֿעלֿפי לאכילה, ממנה
יב). הלכה פי"ב (להלן מאוס בכלי נותנו שהרי

ממנו.137) יאכלו אוכלים 138)כלומר, שהם הכלים
שם). המשנה (פירוש המשתה בבית בהם ושותים

דבר.139) בשום מתעסקים ואין

.ë‰Óe¯z‰ ˙‡ Ú¯Bf‰140‚‚BLa :141Ct‰È -142, «≈«∆«¿»¿≈¿«≈
Ìi˜È - „ÈÊÓa143LÈÏL ‰‡È·‰ .144ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa , ¿≈ƒ¿«≈≈ƒ»¿ƒ≈¿≈ƒ≈

ÔzLt ‰È‰ Ì‡Â .Ìi˜È - ‚‚BLa145‰‡È·‰ elÙ‡ , ¿≈¿«≈¿ƒ»»ƒ¿»¬ƒ≈ƒ»
LÈÏL146Ct‰È - „ÈÊÓa elÙ‡Â147B· eÒ˜ Ò˜ ;148, ¿ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈¿»»¿

ÂÈˆÚa ˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ Ú¯ÊÈ ‡lL149. ∆…ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈»¿≈»

א.140) משנה פ"ט על 141)תרומות מתחרט לו וכשנודע
הסמוכה) (בהלכה תרומה יהיו הגידולין כל שהרי זה,

בזול. אףֿעלֿפי 142)הנמכרת הארץ, להפך לו מותר
לא  שוגג שהוא שכיון שם). (פיה"מ זרע אשר הזרע שיפסד
תרומה, מפסיד של איסור כאן [ואין לקיים. חכמים קנסוהו

לאכילה]. ראויה אינה שוב שזרעה, "עניינו 143)שכיון
הצומח  הדבר ויהיה שיצמחו כדי להניחה, חייב שהוא
התרומה, וזרע שעבר שכיון (שם). ספק" בלי תרומה,
גידולי  שדהו ותצמח להפוך, רשאי יהא שלא חכמים קנסוהו
חולין. מדמי פחותים ודמיהם לזרים, האסורים תרומה,

מהלכות 144) פ"ב להלן (ראה לאכילה ראויה היא שכבר
גידולי  הם שהרי להפוך, רשאי ואינו גֿה) הלכות מעשר
ואסור  הסמוכה), בהלכה (ראה כתרומה שהם תרומה

ר"ש. ועיין שמאבד 145)לאבדם, מפני לזרעו שאסר
להלן. וראה כב), הלכה (להלן חולין גידוליה אבל תרומה,

אם 146) וכו' שוגג תרומה "הזורע שם: במשנה נראה כן
שבפשתן  הרי יהפך", מזיד ובפשתן וכו' שליש הביאה
שליש  הביאה שאפילו שליש, הביאה אם אפילו מדובר
כב). הלכה (להלן חולין גידוליה שהרי תרומה, אינה

יהפך",147) מזיד "ובפשתן שם המשנה את רבינו מפרש כן
לקונסו, שאין שוגג מיבעי לא פירוש: מזיד. אפילו היינו:
אחר, דבר ולזרוע להפך רשאי כלומר, יהפך, שוודאי כנ"ל,

אפילו  אלא אלא להפך. חייב כלומר, יהפך, - במזיד
תוספתא  ועיין דחוק, - למזיד שוגג בין הזה שהשינוי

שם.148)כפשוטה. קנסוהו 149)ירושלמי לא [כלומר:
גידוליה  לאסור כך ולשם לקיים, תרומה, זורע כבכל חכמים,
אינה  פשתן של עיקרה כל שהרי כב), הלכה להלן (וראה
אלא  צג.), בתרא בבא (ראה לעצים אלא הזרע לאכילת
הגידולין, לאסור צורך אין כן ואם להפך, קנסוהו אדרבה,
 ֿ באור ועיין שם. להלן ראה לזרים, מותרים הם ולפיכך

שמח].

.àëÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏecb150,¯·c ÏÎÏ ƒ≈¿»¬≈≈¿Àƒ¿»»»
Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓÎÁ e¯Êb .ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡L ‡l‡151eÈ‰iL ∆»∆¬ƒ¿»ƒ»¿¬»ƒ¬≈∆∆ƒ¿

‰‡ÓË ‰Óe¯z ÌeMÓ ,‰Óe¯˙k ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡152 ¬ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈»
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‡ˆ˙Â ‰pÚ¯ÊiL È„k BÏˆ‡ ‰p‰LÈ ‡lL ,Ô‰k‰ „ÈaL∆¿««…≈∆…«¿∆»∆¿¿≈∆ƒ¿»∆»¿≈≈
CÎÈÙÏ .‰Ïwz È„ÈÏ da ‡a ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁÏ153¯zÓ154 ¿Àƒ¿ƒ¿»»»ƒ≈«»»¿ƒ»À»

˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ÔÈÏecb‰ ÏÎ‡Ï155Ïe·ËÏ ¯zÓe , ∆¡…«ƒƒ¿»«ƒ¿≈À»ƒ¿
ÌBÈ156.ÔÈlÁk ,¿Àƒ

בלקט 150) לחייבם והיינו א. הלכה פ"ו תרומות ירושלמי
ומה  כז), הלכה (להלן ומעשרות ותרומה ופאה שכחה
תרומה", תרומה "גידולי ד משנה דתרומות בפי"א שאמרו

שם). (ר"ש לזרים לאסור שגזרו 151)היינו דבר בי"ח
יז: בשבת והוא שם). המשנה שם.152)(פירוש

חולין.153) והן ח.154)הואיל פרק תרומות תוספתא
וראה 155) בפירות. והמדובר ידים, נטילת בלי כלומר,

ידים. נטילת צריכים תרומה של שפירות ז, הלכה למעלה
ב).156) הלכה פ"ז (למעלה אסור הוא שבתרומה

.áëÔÈÏec‚ ÈÏecb157¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ -158¯·„ elÙ‡Â . ƒ≈ƒƒÀƒ¿»»»«¬ƒ»»
¯wÚ‰ ÏÚ ÔÈÏecb‰ ea¯ Ì‡ ,‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L159 ∆≈«¿»∆ƒ««ƒƒ«»ƒ»

˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈiM‰ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ÔÈÏecb‰ ÈÏec‚a¿ƒ≈«ƒƒ¬≈«ƒƒ«¿ƒƒ«¬ƒ∆
¯wÚ‰160Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»««ƒ∆≈«¿»∆¿ƒ¿∆«…

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÔÎÂ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ161Ún„Ó‰Â162 À»¿»ƒ¿≈¿«»»»∆¿«¿À»
‰Óe¯z ˙ÙÒB˙Â163ÌÈÏÎ‡ ÌÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯ÊÂ164, ¿∆∆¿»¿≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ

ÔBˆe ˙ÙÏ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆe ˙ÙÏ Ú¯Ê ÔB‚k¿∆«∆∆¿««ƒ∆∆∆¿
.¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰ÈÏecb - ‰Óe¯z¿»ƒ≈∆À»ƒ«¬≈≈Àƒ¿»»»

ÔzLt Ú¯Bf‰ ÔÎÂ165ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ‰Óe¯z ÏL ¿≈«≈«ƒ¿»∆¿»«ƒƒÀ»ƒ
.ÌÈ¯ÊÏ¿»ƒ

תרומה.157) גידולי זרע אם היינו ד. משנה פ"ט תרומות
(כסףֿמשנה).158) לזרים לאכילה הזרע.159)ואפילו על
נט:160) שגם 161)נדרים היינו שם. בתרומות משנה

שאינה  מפני בה, גזרו שלא לזרים, מותרים עצמם הגידולים
(ירושלמי). חכמים גזרו לא מצוי שאינו ובדבר מצויה,

ממאה 162) בפחות שנתערבה תרומה והיא שם, משנה
(ירושלמי). חולין גידוליו חולין, שרובו ומפני חולין.

ועלה 163) כשתרם והיינו ח. פרק תחילת תרומות תוספתא
ויתרום  ויחזור תרומה זה שהרי ואחד, מששים אחד בידו

ו). הלכה פ"ג ח:164)(למעלה משנה פ"ה במעשרות
שאביהם  שאףֿעלֿפי וכו' נאכלים שאינם גינה "זרעוני
תרומה, בגידולי שם רבינו ופירשה יאכלו". אלו הרי תרומה,
כשהזרע  אלא תרומה, גידולי אומרים "שאין לשונו: וזו
לאכילה, ראויים שאינם אלו אבל לאכילה, ראוי הזרוע
הוא  זרעם שעיקר אףֿעלֿפי גידוליהן, לאכול מותר

נאכל,165)תרומה". אינו ולרוב גינה, מזרעוני הוא שאף
כלאים  מהלכות בפ"א וראה צג. בתרא בבבא כמבואר

ובכסףֿמשנה. הראב"ד בהשגת ועיין חֿט. הלכות

.âë‰‡ÓË ‰Óe¯z Ú¯Bf‰166ÌÈÏecb‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈«¿»¿≈»««ƒ∆«ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë167‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ -168ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ

¯·k ,‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‰Ú¯ÊpL ‰Óe¯z‰Â¿«¿»∆ƒ¿¿»¬»«¬ƒ»»¿»¿»
eÁ„169. ƒ¿

ז.166) משנה פ"ט (פרק 167)תרומות שמיני פ' בספרא
 ֿ תלמוד טהרו, שזרען טמאים לזרעים "מנין ב): הלכה יא

טהור". יזרע אשר לכהנים.168)לומר הוא 169)אף כן
היסח  משום לד. בפסחים שאמרו כמו והוא שם. בירושלמי
בפירושו  אבל טומאה. משום ולא הגוף, פסול והוא הדעת
משום  באכילה שאסורים רבינו, כתב שם תרומות למשנה

שם. בפסחים הגמרא וכמסקנת להקדש, זריעה אין

.ãëÔÈÏÚ‰ ˙‡ C˙Á170ÔÈiL ÔÈÏÚ e‡ˆÈÂ ,eÁÓvL »«∆∆»ƒ∆»¿¿»¿»ƒ¿ƒƒ
‡ È¯‰ - ÔÎ˙ÁÂCk ¯Á‡ ‡ˆiL ÏÎ171¯zÓ «¬»»¬≈…≈∆»»««»À»

‰ÏÈÎ‡a172. «¬ƒ»

שם.170) "עד 171)תרומות שם: במשנה יהודה כרבי
(כסףֿמשנה). שם בירושלמי נראה וכן וישנה". שיגום

אסור 172) לישראל אבל טומאה, משום עוד בו שאין לכהן,
גידולין  כגידולי זה שאין (ראב"ד), תרומה גידולי משום

שם). ראשונה (משנה לישראל באכילה שמותרים

.äëÈÏÈ˙L173ÔÈlÁ174‰Óe¯z Ô‡OÚÂ ÔÚ¯Êe e‡ÓËpL ¿ƒ≈Àƒ∆ƒ¿¿¿»»«¬»»¿»
‰ÚÈ¯Êa e¯‰Ë È¯‰L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -175‡ÏÂ , ¬≈≈À»ƒ∆¬≈»¬ƒ¿ƒ»¿…

.ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL È„k ‰Óe¯z Ô‰Lk e‡ÓËƒ¿¿¿∆≈¿»¿≈∆ƒ¿¬ƒ

וברדב"ז,173) בכסףֿמשנה אבל "שחלים". רומי: בדפוס
שלנו. ֿ 174)כבדפוסים בפני עיין ג, הלכה שם ירושלמי

כג.175)משה. הלכה למעלה ראה

.åë˙ÏaL176‰˙È‰L177È¯k‰ Á¯Óe ,È¯k‰ CB˙a178 ƒ…∆∆»¿»¿«¿ƒ≈««¿ƒ
CB˙a ‰Á¯ÓÂ ÏÈ‡B‰ ,Ï·Ë ˙ÏaM‰ d˙B‡ È¯‰ - BlkÀ¬≈»«ƒ…∆∆∆ƒ¿ƒ¿¿»¿
d‡OÚÂ ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯˜ Ck ¯Á‡Â dÏ˙L .È¯k‰«¿ƒ¿»»¿««»»»»∆»≈«¬»»

‰Óe¯z179˜ÙÒ BÊ È¯‰ -180,dÚ¯Êe ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯z ¿»¬≈¿≈¿»ƒ¿»»
‰pnÓ Ï·h‰ Á¯t ‡nL181‡Ï ÔÈ„ÚL ˙B¯Ùk ˙ÈOÚÂ ∆»»««∆∆ƒ∆»¿«¬≈«≈∆¬«ƒ…

e¯Ó‚182- ‰pÚ¯ÊiL Ì„˜ ‰Óe¯z d‡OÚ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿¿¬»ƒ¬»»¿»…∆∆ƒ¿»∆»
„ÈÊÓa ÏÎ‡Â ‰pnÓ LÏz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Óe¯z BÊ È¯‰¬≈¿»¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»¿»«¿≈ƒ

‰˙ÈÓ ·iÁ -183Ì‡Â .LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ - ‚‚BLa , «»ƒ»¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ
ÔÁb184Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa - ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÙa ÏÎ‡Â »«¿»«¿ƒƒ»»∆»¿»«¿≈∆»

CÎa Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ,Ì„‡185CÎÈÙÏ ;ÔÓ ¯eËt »»∆≈∆∆¿≈»»¿»¿ƒ»»ƒ
.‚‚BL ‰È‰ Ì‡ LÓÁ‰ ÔÓe ‰˙Èn‰«ƒ»ƒ«…∆ƒ»»≈

הקרקע.176) מן ע.177)תלושה שהשווה 178)מנחות
שם). (רש"י למעשר קביעותה שזוהי ברחת, אותה

אחרים.179) פירות שם.180)על במנחות היא בעיא
טבל 181) - טבל גידולי שהרי באכילה, להתירה ולא

מעשר  מהלכות פ"ו להלן וראה ו, משנה פ"ט (תרומות
(ראה  הפרשה הפרשתו שאין זה לענין אלא ו), הלכה

שם). מלאכתן,182)בשיטהֿמקובצת נגמרה לא כלומר,
כי  עוד [ויתכן הפרשה. הפרשתו אין שוודאי ונשתלו,
לעונת  הגיעו לא כלומר, בישולם, נגמר ללא הכוונה
ה), הלכה מעשר מהלכות פ"ב להלן (המבוארת המעשרות
ומה  ג). הלכה (שם כלל במעשרות חייבים אינם שאז
אין  טבל, - טבל גידולי ו): משנה ט פרק (תרומות שאמרו
שהם  זמן כל אבל המחובר, מן שתלשום לאחר אלא זה
המעשרות. לעונת הגיעו לא כאילו שהם אפשר מחוברים,
שם, ובמנחות ב]. הלכה מעשר מהלכות פ"ה להלן וראה
בתלוש  שמרחה כיון שמא הספק: של השני הצד גם סיימו
גם  ממנה חובתה נפקעה לא - הפרשה חובת עליה וחלה
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ו. משנה פ"א בפאה זה וכעין מנחות 183)כשנשתלה,
שם.184)שם. כל 185)התכופף, אצל דעתו ובטלה

שם). (רש"י אדם

.æë‰Óe¯z ÈÏecb ÏL ‰„O186Ë˜Ïa ˙·iÁ -187 »∆∆ƒ≈¿»«∆∆¿∆∆
‰Óe¯˙·e ‰‡Ùe ‰ÁÎL188˙B¯OÚÓe189.ÈÚ ¯OÚÓ·e ƒ¿»≈»ƒ¿»««¿¿«¿«»ƒ

˙BzÓ ‰pnÓ ÌÈÏËB ÌÈ‰k ÈiÚÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚÂ«¬ƒ≈ƒ¿»≈«¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒƒ∆»«»
Ï‡¯OÈ ÈiÚÂ ,Ì‰lL ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k ÈiÚ ;el‡≈¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒ∆∆»∆«¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÓc‰Â ,‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ì‰lL ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ∆∆»∆«…¬ƒƒ¿≈¿»¿«»ƒ

BÏL ¯OÚn‰ ¯ÎBÓ ÈÂÏ Ôa ÔÎÂ .ÌÈiÚ ÏL190 ∆¬ƒƒ¿≈∆≈ƒ≈««¬≈∆
.ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ

בֿג.186) משניות פ"ט התורה 187)תרומות שמן
אותם  לאסור היא חכמים שגזירת אלא חולין, הגידולין
תרומה  היתה (ואילו כא. הלכה למעלה שמבואר כמו לזרים,
ומטעם  קודש, שהיא לפי אלו מכל פטורה היתה התורה, מן
וראה  ד. משנה פ"א (חלה החלה מן פטורה היא זה
הספרי). בשם ד, הלכה ביכורים מהלכות פ"ו בכסףֿמשנה

שם). בתרומות ראשונה במשנה ג 188)וראה במשנה
לתרומה  והואֿהדין עני" ובמעשר במעשרות "וחייבת שם:

ורע"ב). (ר"ש שני.189)גדולה ומעשר ראשון מעשר
להלן. אסור 190)וראה שני מעשר אבל ראשון, מעשר

נותנו  אלא יז), הלכה שני מעשר מהלכות (פ"ג למכור
רבינו  בשם שם, יוםֿטוב' ו'תוספות (רדב"ז לכהן במתנה

מלונדריש). אליהו

.çëË·BÁ‰191ÁaLÓ - el‡ ÔÈÏecb192Lc‰Â . «≈ƒƒ≈¿À»¿«»
˙BÙÈÙk ‰ÏBz ?‰OÚÈ „ˆÈk ‰Ó‰·a193È¯‡eˆa ƒ¿≈»≈««¬∆∆¿ƒ¿«¿≈

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ‰Ó‰a194‡Ï ‡ˆÓ . ¿≈»¿≈¿»≈«ƒƒ¿»…
ÌÓBÊ195‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡196. ≈∆«¿≈»¿…«¬ƒ∆«¿»

דישה.191) לשם במקלות ֿ 192)מכה שעל שם. תרומות
פרה  חסימת של לאיסור מלהכנס עצמו מונע הוא ידיֿזה

להלן. ראה דישה, הוא 194)קופות.193)בשעת אם
כדי  שעורים, - שעורים דש הוא אם חיטים, - חיטים דש
שם). המשנה (פירוש וידוש הדישה בעת מהם שתאכל

תפק"195) אל "זממו מלשון הוא וזומם שם. המשנה לשון
בעת  בפיה המתג ישים שלא ועניינו ט). קמ, (תהלים
הדישה, בשעת הבהמה פי לקשור לו שאסור לפי האכילה,
- ד כה, (דברים בדישו שור תחסום לא אומר: שהכתוב

שם). המשנה בזרע 196)פירוש להכניסה לו שאסור
כהן  בהמת היתה אם אלא ממנו, אוכלת שהיא לפי התרומה,
דבר  אבל לאדם, מיוחדים שאינם כרשינים, היינו (שם).
שם). ראשונה (משנה לבהמה מאכילים אין לאדם המיוחד

ז. הלכה פ"ט למעלה וראה

ה'תשע"ו  טבת כ"ד שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
בספק 1) שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר

ודין  טמאה. והתחתונה העליונה בגת שנשברה וחבית
מעשיהן  לעשות מותר אם תרומה של ותלתן כרשינין
בטהרה. זיתיו תרומת הארץ לעם עושין אם ודין בטומאה.

שנטמאו  וענבים זיתים בטומאה. פירותיו שעושה וישראל
יטול  ואם שנתגלתה. תרומה תרומה. של שמן או פת או
לו  שנתנו כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן
לישראל  הכהן יסייע אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית

.à,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡nËÏ ¯eÒ‡»¿«≈∆«¿»∆∆∆ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,‰‡ÓË È„ÈÏ ‰p‡È·È ‡ÏÂ ,ÌÈL„w‰ ¯‡Lkƒ¿»«√»ƒ¿…¿ƒ∆»ƒ≈À¿»¿…
.‰‡Óh‰ ˜ÈÏ„Óe ‰¯B‰h‰ ÏÎB‡ ‡l‡ ;‰p„ÈÒÙÈ«¿ƒ∆»∆»≈«¿»«¿ƒ«¿≈»
ÏL ˙B‡ÓËa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ‡nËÏ ¯zÓeÀ»¿«≈¿«»»»∆¿À¿∆
,ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ‡l‡ ‰‡ÓË dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯Bz»¿««ƒ∆≈»¿≈»∆»¿∆∆»«ƒ
.Ì‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚL ÈtÓ ,Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L∆ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆
dÈ‡L ;ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ dÏ ‰ˆB˜ ‰c ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»»«»¿»»»∆∆≈»
.e¯‡aL BÓk ,da ÚbÏ ‡Ï ,dÏÎ‡Ï ‡l‡ ˙¯‰ÊÓÀ¿∆∆∆»¿»¿»…ƒ«»¿∆≈«¿

.á‡ÏÂ ÌÈÏÎB‡ ‡Ï - ˜ÙÒa ˙‡ÓËpL ‰Óe¯z¿»∆ƒ¿»¿»≈…¿ƒ¿…
˙È‡cÂ ‰‡ÓË ‡ÓhzL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ ,ÔÈÙ¯BO¿ƒ∆»ƒ¿∆À«««∆ƒ»≈À¿»«»ƒ
˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ ÌL LÈÂ .Û¯O˙Â¿ƒ»≈¿≈»¿≈∆¿ƒ¬≈∆∆

.‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»¿»√»

.âÈ¯‰ - ‰‡ÓË ˜ÙÒ dÏ „ÏBpL ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á»ƒ∆¿»∆«»¿≈À¿»¬≈
‡ÏÂ dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï :¯·c da LcÁÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈»»»…¿ƒ∆»ƒ¿»¿…
ÔÈ‡Â ;Û¯O˙Â È‡cÂ ‡ÓhzL „Ú ‰pÁÈpÈ ‡l‡ ,‰pl‚È¿«∆»∆»«ƒ∆»«∆ƒ»≈««¿ƒ»≈¿≈

.ÏÎ‡z ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»≈»≈

.ã:‰‡ÓË ‰BzÁz‰Â ,‰BÈÏÚ‰ ˙ba ‰¯aLpL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿¿»««»∆¿»¿««¿»¿≈»
Ì‡Â ;ÏÈvÈ - ‰¯‰Ëa ˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ƒ»¿«ƒƒ∆»¿ƒƒ¿»√»«ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡Ïa ÂÈ„Èa ÏÈvÈ - Â‡Ï««ƒ¿»»¿…¿ƒ«»«ƒ¿««ƒ

.˙B¯‰Ë ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,d‡nËÓ ‡e‰L∆¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»

.ä‡e‰Â ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿
‰L ,‰‡nÓ ˙BÁt ‰BzÁz‰ ˙ba ‰È‰iLÚÓcÈ È¯ ∆ƒ¿∆««««¿»»ƒ≈»∆¬≈ƒ»«

BÊa ‰‡Ó ‰BzÁza ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÒtÈÂ Ïk‰«…¿ƒ»≈¬»ƒ»»««¿»≈»¿
‰˙È‰L B‡ ,‰‡Óe ˙Á‡a ‰ÏBÚ ‡È‰ È¯‰L ,˙È·Á‰∆»ƒ∆¬≈ƒ»¿««≈»∆»¿»
;ÂÈ„Èa ‰p‡nËÈ Ï‡Â ,‡Óh˙Â „¯z - ÔÓL ÏL ˙È·Á»ƒ∆∆∆≈≈¿ƒ»≈¿«¿«¿∆»¿»»
.‰a¯Ó „ÒÙ‰ ÌL ÔÈ‡Â ,‰˜Ï„‰Ï Èe‡¯ Ïk‰ È¯‰L∆¬≈«…»¿«¿»»¿≈»∆¿≈¿À∆
˙ÈÚÈ·¯ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :‰ÎtLpL ÔÓL ˙È·Á ÔÎÂ¿≈»ƒ∆∆∆ƒ¿¿»ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ
ÔÂÈkL ;‰‡ÓËa ÏÈvÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÈ - ‰¯‰Ëa¿»√»«ƒ¿ƒ««ƒ¿À¿»∆≈»
,‰‡ÓËa ÏÈv‰Ï ‡lL ¯‰ÊÓ BÈ‡ - ˙È·Á‰ ‰¯aLpL∆ƒ¿¿»∆»ƒ≈À¿»∆…¿«ƒ¿À¿»

.Ïe‰a ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»

.åÏL ˙B¯kk B„È·e ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ ‰È‰»»≈ƒ»¿»¿»ƒ»∆
,Â‡Ï Ì‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÈÏ Ôz :È¯Îp‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰Óe¯z¿»»««»¿ƒ≈ƒ««≈∆¿ƒ«
ÏÚ ˙Á‡ ÂÈÙÏ ÁÈpÈ - Ô‡nËÓe ÔlÎa Ú‚B ÈÈ¯‰¬≈ƒ≈«¿À»¿«¿»«ƒ«¿»»«««
‡nËÈ ‡lL È„k ,B„È CB˙Ï ‰pzÈ Ï‡Â ÚÏq‰«∆«¿«ƒ¿∆»¿»¿≈∆…¿«≈

.ÌÈ„ia ‰Óe¯z‰«¿»«»«ƒ

.æÏÎ‡Ó BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈL¯k‰Â ÔzÏz‰«ƒ¿»¿««¿ƒƒ∆¿»ƒ¿≈«¬«
Ô‰ÈOÚÓ Ïk ˙BOÚÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡»»¬≈∆À»«¬»«¬≈∆
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zenexzקנד zekld - mirxf xtq - zah c"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì‡L ,ÌÈÓa Ô˙i¯L ˙Úa ‡l‡ ¯‰Ê BÈ‡Â .‰‡ÓËa¿À¿»¿≈ƒ¿»∆»¿≈¿ƒ»»¿«ƒ∆ƒ
Ï·‡ ;ÌÈ„ia Ì˙B‡ ‡nË È¯‰ ‰‡ÓËa Ì˙B‡ ‰¯L»»»¿À¿»¬≈ƒ≈»«»«ƒ¬»
ÔÈÈL¯k‰ ÛML ˙Úa ‡Ï ,¯‰Ê BÈ‡ - ‰i¯M‰ ¯Á‡«««¿ƒ»≈ƒ¿»…¿≈∆»««¿ƒƒ
˙Óe¯z ÔÈ˙B CÎÈÙÏ .‰Ó‰·Ï ÔÏÈÎ‡nL ˙Úa ‡ÏÂ¿…¿≈∆«¬ƒ»ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿«

.ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ ÔÈÈL¯ÎÂ ÔzÏzƒ¿»¿«¿ƒƒ¿…≈«»»∆

.çÈtÓ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰k Ïˆ‡ ‰Óe¯z ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿»≈∆…≈«»»∆ƒ¿≈
Ïˆ‡ d˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ï·‡ .dÏÎ‡Ï da Ò‚ BalL∆ƒ«»¿»¿»¬»«¿ƒƒ»≈∆
;ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏÎa ı¯‡‰ ÌÚ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«»»∆ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
ÌËÈÒz ‡lL ‰¯Êb ,ÔÈ¯LÎÓ ˙B¯t eÈ‰È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈»∆…¿ƒ≈

.‰c BzL‡ƒ¿ƒ»

.è;‰¯‰Ëa ÂÈ˙ÈÊ ˙Óe¯z ı¯‡‰ ÌÚÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ¿«»»∆¿«≈»¿»√»
ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,‰¯‰Ëa ÔÈlÁ È˙ÈÊ BÏ ÔÈOBÚ Ï·‡¬»ƒ≈≈Àƒ¿»√»ƒ¿≈«»
‰Óe¯z‰ Èck ÏËB ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .(„·Ï) „ca ÏL∆«»¿»¿≈«∆≈«≈«¿»

‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa dÁÈpÓe,ÌÈ·‡ ÈÏk ÔB‚k , «ƒ»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ¬»ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ - ‰Óe¯z‰Â ÔÈlÁ‰ ÏhÏ ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe¿∆»«»»∆ƒ…«Àƒ¿«¿»¿ƒ
.dÏ·ËÏ ¯ÊÁz ‡lL ,‰Óe¯za Úbz ‡nL ¯‰f‰ :BÏƒ»≈∆»ƒ««¿»∆…«¬…¿ƒ¿»

.éÔÈ¯ˆBa ÔÈ‡ - ‰‡ÓËa ÂÈ˙B¯t ‰OBÚL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆≈»¿À¿»≈¿ƒ
ÈtÓ ,BnÚ ÔÈÎ¯Bc ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BnÚƒ¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒƒ¿≈
˙Bi·Á BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ‰OÚzL ‰Óe¯z‰«¿»∆≈»∆¿À¿»¬»ƒƒƒ»ƒ

.˙b‰ ÔÓ ÔÈ‡È·Óe ,˙bÏ««¿ƒƒƒ««

.àéÔ˙B‡ ‰OBÚÂ ÔËÁBÒ - e‡ÓËpL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¬»¿∆»
ÔËÁBÒÂ ,‰Óe¯z eOÚpL ¯Á‡ e‡ÓË Ì‡Â .‰Óe¯z¿»¿ƒƒ¿¿««∆«¬¿»¿¬»
Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ È¯‰ - ‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ˙BÁt»»ƒ¿≈»¬≈««¿∆«≈≈∆
.Èe‡¯ ‰È‰ ÌÈÎÒÏ elÙ‡Â .ÌÈ‰kÏ ‰i˙La ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ»»»
e¯Ó‡ ‡ÏÂ .ÏÎ‡‰ CB˙a „˜ÙÓ ‡e‰ el‡k ‰˜Ln‰L∆««¿∆¿ƒÀ¿»¿»…∆¿…»¿
¯˙BÈ ‰OÚÈ ‡nL ‰¯Ê‚ ‡l‡ ,‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ˙BÁt»»ƒ¿≈»∆»¿≈»∆»«¬∆≈
eÈ‰ Ì‡Â .‰ˆÈ·Îa ‡nË˙Ó ‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰ˆÈ·kÓƒ¿≈»¿ƒ¿»««¿∆ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿ƒ»
,„a‰ ˙È··e ˙ba ÔÎ¯Bc - ‰‡ÓËÏ ÈLÈÏL el‡ ˙B¯t≈≈¿ƒƒ¿À¿»¿»««¿≈««
ÈÚÈ·¯ ‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰˜Ln‰Â¿««¿∆¿»¿»∆≈¿ƒƒ∆¿ƒƒ

.˙B¯‰Ë ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯˙aƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»

.áéÌÈˆÚ‰ ˙È·Ï dÎÈÏLÓ - ˙‡ÓËpL ‰Óe¯z ˙t«¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈»≈ƒ
Òe‡Ó ÈÏÎa B˙B - ‡ÓËpL ÔÓL ÔÎÂ .‰pÙ¯OiL „Ú«∆ƒ¿¿∆»¿≈∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,˜ÈÏ„iL „Ú«∆«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¿»»«¬≈ƒ
ÈÏÎa ÔÁÈpÓe Ô˜ÏBL - e‡ÓËpL ÌÈhÁÂ .e‰eÏÎ‡ÈÂ¿…¿¿ƒƒ∆ƒ¿¿¿»«ƒ»ƒ¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,Òe‡Ó»¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»¿««»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe .ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ô‰a ˜ÈqÈ«ƒ»∆«¿ƒ«ƒ«¿ƒ∆≈¿ƒ

.Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - ÔÈi‰ ÔB‚k ,e‡ÓËpL ‰˜Ï„‰Ï¿«¿»»∆ƒ¿¿¿««ƒ¿ƒ»

.âé˙pL ‰Óe¯z ÔÈÈ- ‰i˙La ¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰lb ≈¿»∆ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈÚeÏ„e ÌÈ‡eM˜Â ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÔÎÂ .CÙMÈƒ»≈¿≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
˙B¯wÓ e‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ˙BBÙÙÏÓe ÔÈÁÈh·‡Â«¬«ƒƒ¿»¿∆¿»∆ƒ¿¿¿À»
‰Ó .˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈«»«¿»«

.e¯·wÈ B‡ ÌiÏ CÈÏLÈ ?Ô‰a ‰OÚi«¬∆»∆«¿ƒ«»ƒ»¿

.ãé‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓa ‰LBlpL ‰qÚƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ««ƒ∆ƒ
.Û¯Oz - ‰Óe¯z¿»ƒ»≈

.åèBlL ˙BzÓ ¯‡L B‡ ‰Óe¯z ÏhÏ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡»¿…≈ƒ…¿»¿»«»∆
Ì˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL .ÌÈÏÚa‰ Ì˙B‡ eLÈ¯ÙiL „Ú«∆«¿ƒ»«¿»ƒ∆∆¡«≈ƒ»
È· eÓÈ¯È ¯L‡ :¯Ó‡Â ;ÌÈz˙ EÏ ÈÈÏ ezÈ ¯L‡¬∆ƒ¿«»¿¿«ƒ¿∆¡«¬∆»ƒ¿≈
‰kÊÈ Ck ¯Á‡Â eÓÈ¯iL „Ú - EÏ Èz˙ ÈÈÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«»»«ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¿∆
,ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ eÓ¯e‰L ¯Á‡ ÌÏhÈ ‡ÏÂ .Ì‰a»∆¿…ƒ¿≈««∆¿∆»ƒ««¿»ƒ
;eˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ÔzÏ ÌÈÏÚa ÏL Ì‰ È¯‰L∆¬≈≈∆¿»ƒƒ¿»¿»…≈∆ƒ¿
‡lL Á˜Ï Ì‡Â .eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆√»»ƒ¿¿ƒ»«∆…
‡l‡ Ô‰Ó ÌÈÏÚaÏ ÔÈ‡L ;Ô‰a ‰ÎÊ - ÌÈÏÚa ˙ÚcÓƒ««¿»ƒ»»»∆∆≈«¿»ƒ≈∆∆»

.ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,‰‡‰ ˙·BË«¬»»¿«¬»»≈»»

.æèÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da ‡ˆÓe ‰Óe¯z BÏ e˙pL Ô‰k…≈∆»¿¿»»»»¿»ƒ¬≈ƒ
ÌeÁÈp‰ ÌÈ¯Á‡ ‡nL ,ÏÊb ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈¬ƒƒ»≈∆»¬≈ƒƒƒ

.ÌeÏhiL „Ú ÌL»«∆ƒ¿

.æéÔÓ d‡È·‰ÏÂ ‰Óe¯za Ïth‰Ï ÔÈ·iÁ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡≈ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈«¿»¿«¬ƒ»ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ‰k ‡l‡ ,·eMiÏ ¯a„n‰ ÔÓe ¯ÈÚÏ Ô¯b‰«…∆»ƒƒ«ƒ¿»«ƒ∆»…¬ƒ¿ƒ
‡Ï Ì‡Â .ÌL Ô˜ÏÁ Ì‰Ï ÌÈ˙B Ï‡¯OÈÂ ˙B¯bÏ«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆∆¿»»¿ƒ…
‰˙È‰ Ì‡Â .Ô¯ba dÁÈpÓe LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - e‡ˆÈ»¿¬≈∆«¿ƒ«ƒ»«…∆¿ƒ»¿»
ÌL ˙¯nzLÓ dÈ‡Â ÌL dzÏÎB‡ ‰Ó‰a B‡ ‰iÁ«»¿≈»«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆»
¯ÈÚÏ ‰p‡È·ÈÂ da ÏthiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ - Ì‰Ó≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«≈»ƒƒ∆»»ƒ
dÁÈp‰Â dLÈ¯Ù‰ Ì‡L ;Ô‰kÓ d˙‡·‰ ¯ÎO ÏhÈÂ¿ƒ…¿«¬»»»ƒ…≈∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ»

.ÌM‰ ÏelÁ ‰Ê È¯‰ - ‰iÁÏÂ ‰Ó‰aÏ«¿≈»¿««»¬≈∆ƒ«≈

.çéÈ„k ˙B¯b‰ ˙È·a ÚiÒÏ ÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ¯eÒ‡»¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈
,ÌM‰ L„˜ ÏlÁ - ÚiÒÓ‰ ÏÎÂ .Ô‰È˙BzÓ ÏhÏƒ…«¿≈∆¿»«¿«≈«ƒ≈…∆«≈
Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â .ÈÂl‰ ˙È¯a ÌzÁL :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆∆¡«ƒ«∆¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈
.„B·Îa Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ,e‰ÚiÒiL BÁÈp‰Ï¿«ƒ∆¿«¿≈∆»≈»∆∆¿»¿»

.èéÈ„È ‡ˆÈ - d¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Ô‰ÎÏ ‰Óe¯z Ô˙»«¿»¿…≈«¿»¿«¬ƒ»»»¿≈
˙È·a ÚiÒÓk ‡ˆÓpL ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â .‰È˙¿ƒ»¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«≈«¿≈
,˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z eÙËÁiL Ô‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙B¯b‰«¿»¿≈»»∆∆«¿¿¿««¿
ÔÈÏËB ‡l‡ ,¯eÒ‡ - Ô‰ÈÙa Ô˜ÏÁ Ï‡LÏ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿…∆¿»¿ƒ∆»∆»¿ƒ
BÁÏL ÏÚÂ ,ÔÈÏÎB‡ Ì‰ ÌB˜n‰ ÔÁÏL ÏÚL .„B·Îa¿»∆«À¿««»≈¿ƒ¿«À¿»
;Ô‰Ï ‰kÊ ‡e‰Â ,Ì‰ ÌMÏ el‡ ˙BzÓe ,ÌÈ˙BL Ì‰≈ƒ«»≈«≈≈¿ƒ»»∆

.È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ ˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ¿∆∆¿…»

.ë¯BÎa ‡ÏÂ ,Bzb ¯ÓBLÏ ‰Óe¯z Ì„‡ ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈»»¿»¿≈ƒ¿…¿
Ô˙ Ì‡Â .BzÓ‰a ‰ÚB¯Ï ˙BzÓ ‡ÏÂ ,B¯„Ú ¯ÓBLÏ¿≈∆¿¿…«»¿≈¿∆¿¿ƒ»«
.‰lÁz Ô˙¯ÈÓL ¯ÎO Ì‰Ï Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÏlÁ -ƒ≈∆»ƒ≈»«»∆¿«¿ƒ»»¿ƒ»
,BÊ ÚÏÒ EÏ ‡‰ :¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ ¯ÓBÏ Ï‡¯OÈ È‡M¯Â¿««ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈«≈≈¿∆«
,Ô‰k‰ ÈBÏÙÏ ˙BzÓ ¯‡L B‡ ¯BÎa B‡ ‰Óe¯z Ô˙Â¿≈¿»¿¿»«»ƒ¿ƒ«…≈

.‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,È˙BÁ‡ Ôa B‡ Èza Ôa∆ƒƒ∆¬ƒ¿…«≈»∆

.àëÌÈˆB¯ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒƒ
ÈMÓ „Á‡Ï B‡ el‡ ÌÈ‰Î ÈMÓ „Á‡Ï Ì˙B‡ ÔzÏƒ≈»¿∆»ƒ¿≈…¬ƒ≈¿∆»ƒ¿≈
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;‰ÊÏ Ô˙Â EÏ ‡‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡Â ,ÌpÁa el‡ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ≈¿ƒ»¿»«¬≈≈¿¿≈»∆
˜ÏÁ EÏ ‡‰ :ÈÂÏÏ B‡ Ô‰ÎÏ e¯Ó‡L ÌÈÏÚa‰ Ï·‡¬»«¿»ƒ∆»¿¿…≈¿≈ƒ≈¿≈∆
˙BOÚÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡‰ ˙·BËa ‰Ê∆¿«¬»»¬≈∆»¿≈»«¬
Ô‰kÓ Á˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓe¯˙a ‰¯BÁÒ¿»ƒ¿««ƒ∆≈«ƒ…≈

.Ô‰ÎÏ ¯ÎBÓe≈¿…≈

.áëÔ‰Ï ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ‰¯OÚ,˙B¯b‰ ˙È·a ‰Óe¯z ¬»»≈¿ƒ»∆¿»¿≈«¿»
.d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó B‡ d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ»
˙Úc Ba ÔÈ‡L ÔËw‰Â ‰ËBM‰Â L¯Á‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈≈¿«∆¿«»»∆≈««
ÌeËÓh‰Â .˙Úc el‡a ÔÈ‡L ÈtÓ ,BwÁ O¯ÙÏƒ¿…Àƒ¿≈∆≈¿≈««¿«À¿
,„·Ú‰Â .ÔÓˆÚ ÈÙa ‰È¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÒBÈ‚B¯c‡‰Â¿»«¿¿ƒƒ¿≈∆≈¿¿»ƒ¿≈«¿»¿»∆∆
‡e‰L ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ‰„Oa ÌÈ¯·BÚ‰ e‰e‡¯È ‡nL∆»ƒ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ»»∆
,‰M‡‰Â .ÔÈÒe‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,‡Óh‰Â Ï¯Ú‰Â .Ô‰k…≈¿∆»≈¿«»≈ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»ƒ»
dÈ‡L ‰M‡ ‡OBp‰Â .„eÁi‰ ÈtÓe ,L¯b˙z ‡nL∆»ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿«≈ƒ»∆≈»
„Ú ˙B¯b‰ ˙È·a ˜ÏÁÈ ‡lL B˙B‡ eÒ˜ - BÏ ˙‚B‰∆∆»¿∆…«¬…¿≈«¿»«
Ô‰Ï ÔÈ˜ÏBÁÂ Ô‰Èz·Ï Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .‰pL¯‚iL∆¿»¿∆»¿À»¿«¿ƒ»∆¿»≈∆¿¿ƒ»∆
dÈ‡L ‰M‡ ‡OBp‰ ÔÓ ıeÁ ;Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡Lkƒ¿»»¿≈«¿ƒ«≈ƒ»∆≈»
.ÏÏk Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡L ,Ï¯Ú‰Â ‡Óh‰Â BÏ ˙‚B‰∆∆¿«»≈¿∆»≈∆≈¿«¿ƒ»∆¿»

ה'תשע"ו  טבת כ"ה רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בשאינו 1) מין הוא ואם ומאה. באחד עולה שהתרומה יבאר

והגביה  למאה שנפלה תרומה סאה ודין טעם. בנותן מינו
למאה  שנפלה תרומה סאה אחר. למקום ונפלה מהכל סאה
שנפל  צלול תרומה של יין לוג וכו'. אחרת ונפלה הגביהה
של  ואחת תרומה של אחת קופות שתי עכורין. לוגין למאה
ואחת  חולין אחת סאין שתי היא. איזו ידוע ואין חולין
וסאה  כריים שני לפניו היו אלו. לתוך אלו ונפלו תרומה

הכריים. מן אחד על תרומה זו הרי ואמר אחת

.à‰‡Óe „Á‡a ‰ÏBÚ ‰Óe¯z‰2‰‡Ò ?„ˆÈk . «¿»»¿∆»≈»≈«¿»
Ïk‰ ·¯Ú˙Â ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z¿»∆»¿»¿≈»¿»∆Àƒ¿ƒ¿»≈«…

Ô‰kÏ d˙BÂ ˙Á‡ ‰‡Ò Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ -3¯‡M‰Â , «¿ƒƒ«…¿»««¿¿»«…≈¿«¿»
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ4ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z ÏÎÂ . À»¿»ƒ¿»¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ

‰ÈÏÚ5ÌÈ¯BÚO‰Â ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏk‰ ˙Óe¯z ÔB‚k , »∆»¿¿««¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÙÂ ÏÈ‡B‰ ;dÈa‚‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌB„‡ ÏL∆¡≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿»

.ÌÈ¯fÏ ¯zÓ Ïk‰Â ,dËeÚÓa ‰ÏËa - ‰‡Óa¿≈»»¿»¿ƒ»¿«…À»«»ƒ

תרומת 2) שהרי בתרומות? מאה שיעור על סמכו ולמה
ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד מעשר
לתוכו  חזר אם ממנו מרים שאתה דבר חכמים: אמרו

כהנים.3)מקדשו. ממון שתרומה השבט, גזל משום
בתערובת.4) בטלה שנפלה, תרומה כאן 5)שסאה ואין

השבט. גזל

.áÏk‰ ‰OÚ - ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿»ƒ≈»«¬»«…
Ún„Ó6‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ¯ÎnÈÂ ,7ıeÁ , ¿À»¿ƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈¿»

‰‡Ò d˙B‡ ÈÓcÓ8·¯Ú˙pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÈÓa ÔÈÓ9ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ï·‡ ;10: ƒ¿ƒ¬»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««

,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ - ‰Óe¯z ÌÚË Ïka LÈ Ì‡ƒ≈«…««¿»«¬»«…¿À»
ÌÚË Ì‡Â ;BaL ‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ ¯ÎnÈÂ¿ƒ»≈«…¬ƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ««

.ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïk‰ - ÔÈlÁ ÌÚË Ïk‰«…««Àƒ«…À»¿»ƒ

תרומה).6) עם חולין =) שהכל 7)מעורב כיוון בזול,
לזרים. כהן.8)אסור של והיא תרומה שהיא מפני

במאה.9) בטל ובתרומה ברוב בטל האיסורים שבכל
ביטול.10) של השיעור

.â‰‡Ò dÈa‚‰Â ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò11ÔÓ ¿»¿»∆»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ dÈa‚‰L ‰‡q‰ ‰ÏÙÂ ,Ïk‰«…¿»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ«¿»«≈≈»

˙Ún„Ó12ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡13‰Óe¯z ‰‡Ò ÔÎÂ . ¿«««∆»¿ƒ∆¿¿≈¿»¿»
ÔÓ ÏÙÂ ,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚÂ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL∆»¿»¿»ƒ≈»¿«¬»«…¿À»¿»«ƒ
.ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ún„Ó BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ún„Ó‰«¿À»¿»«≈≈¿«≈«∆»¿ƒ∆¿
ÌÈÚL˙Ï ‰Óe¯z ÏL ÔÈ‡Ò ¯OÚ eÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿∆∆¿ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ
¯OÚ ‰Ê Ún„nÓ ÏÙ Ì‡ :Ïk‰ eÚncÂ ÔÈlÁ ‰‡Ò¿»Àƒ¿ƒ«¿«…ƒ»«ƒ¿À»∆∆∆
¯OÚa LÈ È¯‰L ,eÚnc - ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»ƒ≈»Àƒƒ«¿¬≈≈¿∆∆
˙BÁt ÔÎB˙Ï ÏÙ ;‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò Ún„Ó ÏL∆¿À»¿»∆¿»»«¿»»

.˙BÚn„Ó ÔÈ‡ - ÔÈ‡Ò ¯OÚÓ≈∆∆¿ƒ≈»¿«¿

סאה.11) להרים בתערובת.12)שצריך כי 13)אוסרת
בה  שאין אותה נחשב והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה
במאה  שהיא לפי בסאה, מק' חלק אלא וודאית מתרומה
בלבד  אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה
בסאה  נפל בסאה מק' חלק אומרים שאנחנו מדמעת אינה
בפחות  נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע, ואינו

מדומע. הכל אז מסאה

.ã,ÏÏa‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ»≈
ÌÈhÁÏ ÌÈhÁ ÔB‚k14Bk¯c Ï·‡ ;ÁÓ˜Ï ÁÓ˜ B‡ ¿ƒƒ¿ƒƒ∆«¿∆«¬»«¿

‰Óe¯z ÔÈÈ B‡ ÔÈlÁ ÔÓLÏ ‰Óe¯z ÔÓL ÔB‚k ,ÏÏa‰Ï¿ƒ»≈¿∆∆¿»¿∆∆Àƒ≈¿»
È¯‰ - ‰Óe¯z ·¯ Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÔÈlÁ ÔÈÈÏ¿≈Àƒ¿ƒ««»…ƒ…¿»¬≈
ÔÈlÁk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ·¯ Ì‡Â ;‰Óe¯˙k Ún„Ó ‰Ê∆¿«≈«ƒ¿»¿ƒ…Àƒ¬≈¿Àƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ún„Ó BÈ‡Â15. ¿≈¿«≈«««ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ

עצמה.14) בפני ניכרת אחת וכל נבללות, שאינן
(15- אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,

התערובת  את מדמעת חולין, שרובה הזאת, התערובת אין
השנייה.

.ä‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»
ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,˙¯Á‡16, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»¿»«∆∆¬≈«ÀƒÀ»ƒ

‰‡n‰ CB˙Ï eÏÙ Ì‡L ;Ô‰ÈÏÚ ‰Óe¯z ‰a¯zL „Ú«∆ƒ¿∆¿»¬≈∆∆ƒ»¿¿«≈»
„BÚÂ ‰‡Ò ‰‡Ó ÔÈlÁ17‰‡Ò ¯Á‡ ‰‡Ò ‰Óe¯z ÏL Àƒ≈»¿»¿∆¿»¿»««¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ -«¬»«…¿À»

כיוון 16) לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין
סאין  מאה יש סאה כל שנגד ונמצא בטלה, הראשונה שכבר

ומאה. באחד עולה ותרומה רבינו 17)חולין, מפרש כן
החולין". על תרומה שתרבה "עד שם: במשנה שאמרו מה
תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד
החולין, הגביה שמא חולין, סאה למאה סאה אחר סאה
ואחת  חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה
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אומרים  שאין רבינו ודעת חולין. של וחמישים תרומה של
ראשון  אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא
שהוא  למשקה להוסיף מורה הרבי שהיה [=וכפי ראשון

חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה

.åd‰Èa‚‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»¿…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
Ì„˜ ‰BL‡¯a Ú„È Ì‡ ,˙¯Á‡ ‰‡Ò ‰ÏÙpL „Ú«∆»¿»¿»«∆∆ƒ»«»ƒ»…∆
ÌÈ˙‡Ò LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,eÚÓc ‡Ï - ‰iM‰ ÏtzL∆ƒ…«¿ƒ»…ƒ«¿∆»«¿ƒ»«ƒ
‡È‰ È¯‰ ,˙BÏÚÏ dÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ¯‡M‰Â¿«¿»À»ƒ¿»»»«¬¬≈ƒ
¯Á‡ ‡l‡ ‰BL‡¯ ‰‡Òa Ú„È ‡Ï Ì‡Â .‰˙ÏÚ el‡k¿ƒ»¿»¿ƒ…»«ƒ¿»ƒ»∆»««
Ô‰ÈzL eÏÙ el‡Îe ,Ún„Ó ‰Ê È¯‰ - ‰iM‰ ‰ÏÙpL∆»¿»«¿ƒ»¬≈∆¿À»¿ƒ»¿¿≈∆

.˙Á‡k¿««

.æ¯Ò‡Ï dnÚ ˙Ù¯ËˆÓ ‰Óe¯z ÏL ˙ÏÒt ÔÈ‡≈¿…∆∆¿»ƒ¿»∆∆ƒ»∆¡…
ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ ÔÈlÁ‰ ˙ÏÒt Ï·‡ ,ÔÈlÁ‰«Àƒ¬»¿…∆«Àƒƒ¿»∆∆ƒ«Àƒ
ÏL ˙BÙÈ ÌÈhÁ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰Óe¯z‰ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«¿»≈«¿»ƒƒ»∆
,ÔÈlÁ ÏL ˙BÚ¯ ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z¿»∆»¿»¿≈»¿»ƒƒ»∆Àƒ
ÏLÂ ÔÈa¯Ó ÔÈlÁ ÏL ÔÒ¯n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïk‰ ÔÁËÂ¿»««…««ƒ∆«À¿»∆Àƒ¿Àƒ¿∆
‰‡nÓ ˙BÁÙa ‰Óe¯z ÏL ÁÓ˜ È¯‰Â ,ËÚeÓ ‰Óe¯z¿»»«¬≈∆«∆¿»¿»ƒ≈»
ÌÚ ÁÓwa ÔÈ¯ÚLÓe ;‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿«¬ƒ«∆«ƒ
‰‡Ò ‰ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡Â ‰‡Ó ‡e‰L ,ÔÒ¯n‰«À¿»∆≈»¿∆»¬»ƒ»¿»¿»
ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óe¯z ÏL ˙BÚ¯ ÌÈhÁƒƒ»∆¿»¿»ƒ≈»¿»ƒƒ
‰Óe¯z ÏL ÁÓw‰ È¯‰Â ,Ïk‰ ÔÁËÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÙÈ»∆Àƒ¿»««…«¬≈«∆«∆¿»
‰‡Óa ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓ ‰‡nÓ „Á‡∆»ƒ≈»ƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿≈»

.‰Óe¯z‰ ‰˙ÁÙe ,ÔÈlÁ‰ e¯È˙B‰ È¯‰L ;„Á‡Â¿∆»∆¬≈ƒ«Àƒ»¬»«¿»

.çÔÈ¯eÎÚ ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÏÙpL ÏeÏˆ ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‚Ï…«ƒ∆¿»»∆»«¿≈»Àƒ¬ƒ
Ì‰aL ÌÈ¯ÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -18˙‡ ÔÈÏÚÓ ‡l‡ , ≈ƒƒ¿»ƒ∆»∆∆»«¬ƒ∆

‚l‰19- ÔÈÏeÏˆ ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ¯eÎÚ ‚Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . «…¿≈ƒ»«…»¿≈»Àƒ¿ƒ
BaL ÌÈ¯ÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡20. ≈ƒƒ¿»ƒ∆

כדי 18) היין, מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר כמו 19)להרים

השמרים. עם מעורב איסור 20)שהוא יש בשמרים שגם
תרומה.

.è¯Á‡Â ,ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ÏÙpL ÌÈÓ ‚Ï…«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»Àƒ«ƒ¿««
,Ïk‰ Únc - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‚Ï Ïk‰ CB˙Ï ÏÙ Ck»»«¿«……«ƒ∆¿»ƒ«««…

ÔÈi‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L21. ∆≈««ƒ«¬∆∆««ƒ

התרומה,21) את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,
ויין  טעם בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי
לביטול  שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים

מצטרפין. אין - התרומה

.éeÏÙÂ ,ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»Àƒ¿»¿
‚‚BLa Ì‡ :‰‡Ó ÏÚ eÙÈÒB‰L „Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈlÁ22- Àƒ¬≈ƒ«∆ƒ«≈»ƒ¿≈

„ÈÊÓa Ì‡Â ;„Á‡Â ‰‡Óa ‰ÏBÚ BÊ È¯‰23Ïk‰ È¯‰ - ¬≈»¿≈»¿∆»¿ƒ¿≈ƒ¬≈«…
‰¯Bz È¯eq‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ,Ún„Ó24.‰lÁzÎÏ ¿À»∆≈¿«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ»

התרומה.23)הוסיף.22) את לבטל  כדי מאה עד הוסיף

אבל 24) התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,
מדרבנן. אלא אינה במאה תערובתה

.àé,·¯a dÏh·Ï ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z¿«»»»∆À»¿«¿»¿…
BÏ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .B˙‡ÓË ÈÓÈa dÏÎB‡Â¿¿»ƒ≈À¿»¿…∆»ƒ»»
„Á‡ ‚Ï epnÓ ÏËB - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÏL ÔÈÈ«ƒ∆¿«»»»∆≈ƒ∆…∆»
;‰LÏL Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁ ÔÈbÏ ÈL ÂÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»»¿≈ÀƒÀƒ¿ƒ¿»«…¿»
CB˙Ï Ô˙BÂ ‚Ï ‰Óe¯z ÏL ÔÈiÓ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«ƒ∆¿»…¿≈¿

‰LÏM‰25¯ÊBÁÂ ;‰˙BLÂ ‚Ï ÔzÚa¯‡Ó dÈa‚Óe , «¿»«¿ƒ«≈«¿«¿»…¿∆¿≈
.‰˙BLÂ ‚Ï ÏËBÂ ¯ÊBÁÂ ,¯Á‡ ‚Ï ÔÎB˙Ï CÈÏLÓe«¿ƒ¿»…«≈¿≈¿≈…¿∆
„Ú ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‚Ï ÏËBÂ ‰Óe¯z ‚Ï Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈…¿»¿≈…ƒ««¬…∆«
ÔÈbÏ ‰nk ÏËpL ‡ˆÓÂ .‰Óe¯z ÏL ÔÈi‰ Ïk ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»««ƒ∆¿»¿ƒ¿»∆»««»Àƒ

.ÔÈlÁ ÏL ÔÈbÏ ÈLaƒ¿≈Àƒ∆Àƒ

דתרומה 25) נטלי וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו
לתת  כי ייתכן זה ולפי הראב"ד. נוסחת וזוהי חד". ושקיל
יהיו  מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג עוד
נוסחת  אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה
נטלי  וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם רבינו
ומכיוון  חד". ושקיל דתרומה] נטלי חד תו [ורמי דתרומה

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, קמא שקמא

.áéÚ¯Ê e‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ÔÈlÁ‰ „ˆa ‰Óe¯z Ú¯Bf‰«≈«¿»¿««Àƒ¿…«≈∆∆«
‰‚Ï ‰‡Ó ‰È‰ elÙ‡ ,‰Óe¯z26‰‚ÏÂ ‰Óe¯z ÏL ¿»¬ƒ»»≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ¿»

ÔÈ¯zÓ Ôlk - ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡27?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««∆ÀƒÀ»À»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯BÚO‰Â ÌÈhÁ‰ ÔB‚k ,Ú˜¯wa ‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a¿»»∆«¿»∆««¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ
ÔB‚k ,ı¯‡a „ÒÙ BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»»»∆≈«¿ƒ¿»»»∆¿

ÌeM‰28‰‚ÏÂ ÔÈlÁ ÏL ‰‚Ï ‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈÏˆa‰Â «¿«¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ¿»∆Àƒ¿ƒ¿»
Ún„Ó Ïk‰ È¯‰ - Ô‰ÈÈa ˙·¯Úz ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡29. ««∆¿»«¬…∆≈≈∆¬≈«…¿À»

LÏ˙ Ì‡Â30.„Á‡Â ‰‡Óa ‰Óe¯z‰ ‰ÏÚz - Ïk‰ ¿ƒƒ¿««…«¬∆«¿»¿≈»¿∆»
‰lÁzÎÏ LÏ˙È ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿¿«¿ƒ»

ערוגה.26) והיינו הארץ" מן זרוע למקום קל 27)"שם
מתרת  חולין של אחת שערוגה תרומה, בגידולי שהקילו הוא
שעוד  כ"ב הלכה י"א פרק למעלה וראה ערוגות. מאה

חולין. הם - מדומע שגידולי הם 28)הקלו, שהשומים
כלה. זרעו שאין ומאה.29)דבר באחד עולה קרקע שאין

היא  מופרשת שהתרומה "לפי רבינו: כתב המשנה ובפירוש
בחולין". נתערבה  חבורו.30)ולא משום 31)ממקום

לכתחילה. איסור מבטלין שאין

.âé,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL B‡ ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ∆»¿»¿»∆¿»

˙Á‡ CB˙Ï32Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¿««≈∆¿≈»«¿≈»»¿»¿««»
˙Btw‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰ÏÙ33dÈ‡ - ÔÈlÁ‰ CB˙Ï »¿»««ƒ¿≈«À¿«Àƒ≈»

ÔzÚn„Ó34ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - Ì‰Ó ˙Á‡ Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿««¿»¿≈ƒ»«««≈∆«ƒƒÀƒ
‰Óe¯˙k da ‚‰B - ‰iM‰Â .¯·c ÏÎÏ35‰ÏÙ . ¿»»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»¿»

Ì‡ ÔÎÂ .˙Ún„Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iM‰ ‰tw‰«À»«¿ƒ»¿»«≈≈»¿«««¿≈ƒ
Ô‰ÈzL eÏÙ .ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ Ú¯Ê»««≈∆«¿ƒ»«ƒƒÀƒ»¿¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ˙Ún„Ó - „Á‡ ÌB˜ÓÏ36Ú¯Ê . ¿»∆»¿««««¿«»∆ƒ¿≈∆»«
ÔÈÏecb‰ - ‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a :Ì‰ÈzL ˙‡ „Á‡∆»∆¿≈∆¿»»∆«¿»∆«ƒƒ
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.Ún„Ó ÔÈÏecb‰ - ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„·e ,ÔÈlÁÀƒ¿»»∆≈«¿»∆«ƒƒ¿À»
‡lL „Ú ‰iM‰ ˙‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆«¿ƒ»«∆…

‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯ˆ˜37¯Á‡Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯ˆ˜ Ï·‡ ; »«∆»ƒ»¬»»«∆»ƒ»¿««
- ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ,‰iM‰ ˙‡ Ú¯Ê Ck»»«∆«¿ƒ»¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆
‰·BÁ ÔÈOÚ ÔÈ¯aÁÓe LeÏz ÔÈ‡L ;ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰«ƒƒÀƒ∆≈»¿À»ƒ«¬ƒ»

‰ÊÏ ‰Ê38. ∆»∆

תרומה 32) של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי הכוונה
"אין  שם: במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך

וכו'". תרומה של היא איזו תרומה 33)ידוע מהן שאחת
חולין. מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת

חולין.34) של אותה הייתה "אם 36)מספק.35)שמא
ונפלו  סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת יהיה
חולין  אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין השלוש
ואם  שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי ונחשב
הוא  ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה חולין באותן היה

מדומע". הכל יהיה זה 37)פחות והרי מחוברים ושתיהן
יחד. שתיהן זה 38)כזורע הונח "נעשין רומי: בדפוס

הוכיח". נעשה ומחובר תלוש "אין שם: ובירושלמי לזה".
חדא  דכל ותאכל, המותר הוא מי ותוכיח ראייה הבא כלומר,
כשני  להו דהוו מוחזק איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי

מינין.

.ãé,‰Óe¯z ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆Àƒ¿««∆¿»
ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,ÔÈ‡Ò ÈzL Ô‰ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ««∆Àƒ¿««∆
:¯ÓB‡ È‡L ;ÔÈ¯zÓ - el‡ CB˙Ï el‡ eÏÙÂ ,‰Óe¯z¿»¿»¿≈¿≈À»ƒ∆¬ƒ≈
Û‡Â .‰Óe¯z‰ CB˙Ï ‰Óe¯˙e ,eÏÙ ÔÈlÁ CB˙Ï ÔÈlÁÀƒ¿Àƒ»¿¿»¿«¿»¿«
ÌÈ¯·c ‰na .‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈlÁ ea¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«Àƒ««¿»«∆¿»ƒ
;Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»«¿««∆∆ƒƒ¿≈∆
ÏÚ ÔÈlÁ ea¯iL „Ú - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a Ï·‡¬»ƒ¿»∆»«∆ƒ¿Àƒ«

.‰Óe¯z‰«¿»

.åèÈ¯k‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò39¯Ó‡Â ,40: ¿»¿»∆»¿»¿«¿ƒ¿»«
‰‡Ò d˙B‡ ‰ÏÙpL ÌB˜na - BÎB˙Ï ‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z¿««¿ƒ∆¿«»∆»¿»»¿»

‰ÓizÒ ÌL41Ïk‰ ÚÓcÂ ,È¯k‰ ˙Óe¯z42‰Óe¯za »ƒ¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ«««…«¿»
BBÙˆa È¯k‰ ˙Óe¯z :¯Ó‡ .È¯k‰ ˙Óe¯˙·e ‰ÏÙpL∆»¿»ƒ¿««¿ƒ»«¿««¿ƒƒ¿
,ÌÈLÏ - ÔBÙvaL ÈˆÁ‰Â ,ÌÈLÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒƒ¿«ƒ¿«¬ƒ∆«»ƒ¿«ƒ
.Ún„Ó‰ ‡e‰ ,ÈBÙˆ ÔBÙˆ ‡e‰L ,È¯k‰ ÚÈ·¯ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ∆¿¿ƒ«¿À»

שתעלה 39) ודינה התרומה כנגד מאה שם והיה טבל, של
מדומע. הכרי עושה כן.40)ואינה נקבעה 41)אחרי

שנפלה. הסאה אצל מסויים נתרבתה 42)במקום שעכשיו
(הלכה  שלמעלה פי על [ואף מדומע הכל ועושה התרומה
עד  להגביהה הספיק ולא למאה שנפלה שסאה רבינו כתב ו)
שתיפול  קודם בראשונה ידע אם אחרת, סאה שנפלה
ביחד, הסאין שתי שנתחברו כיוון כאן - נדמעו לא השנייה,

ומדמעות]. הן מצטרפות

.æèÌÈÈ¯k ÈL ˙Óe¯z :¯Ó‡Â ,ÌÈÈ¯k ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈¿»ƒ¿»«¿«¿≈¿»ƒ
ÔÈÚn„Ó Ô‰ÈL È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a43ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ . ¿∆»≈∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ»¿»»¿≈

el‡‰ ÔÈ‡q‰ ÔÓ ˙Á‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,„Á‡ È¯Îe ÔÈ‡Ò¿ƒ¿ƒ∆»¿»«¬≈««ƒ«¿ƒ»≈

˙Á‡ È¯‰ - ‰f‰ È¯k‰ ÏÚ ‰Óe¯z ‰ÈeOÚÔ‰Ó ¬»¿»««¿ƒ«∆¬≈««≈∆
ÌÈÈ¯k ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z¿»¿≈»«≈ƒ»¿»»¿≈¿»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,˙Á‡ ‰‡Òe¿»««¿»«¬≈¿»«∆»ƒ
,Ô‰Ó „Á‡ ÔwzÂ ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰ - eÏl‰ ÌÈÈ¯k‰«¿»ƒ«»¬≈ƒ¿»¿ƒ«≈∆»≈∆

.Ï·h‰ ÔÓ Ôw˙Ó‰ ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈∆«¿À»ƒ«∆∆

התרומה.43) מהם באיזה יודעים אנו שאין

ה'תשע"ו  טבת כ"ו חמישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
תאנה 1) לתוכן ונפלה לבנות וג' שחורות תאנים ג' יבאר

עיגול  שנפל וקטנים גדולים דבילה עיגולי ודין תרומה.
של  סאה קטן. או גדול היה אם ידוע ואין לתוכן דבילה
סאה  תרומה. ספק וכל חטים, של מגורה פי על שנפלה חטין
שתי  חולין. ממאה לפחות שנפלה טהורה או טמאה תרומה
אחרת  נפלה ואח"כ מהן, לאחת תרומה סאה שנפלה קופות

נפלה. לאיזו נודע ולא

.à˙B‡z ÌÈMÓÁ2‰ÏÙpL ˙B·Ï ÌÈMÓÁÂ ˙B¯BÁL ¬ƒƒ¿≈¿«¬ƒƒ¿»∆»¿»
- ‰·Ï ‰˙È‰ :‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ‰‡z ÔÎB˙Ï¿»¿≈»««∆¿»»¿»¿»»

˙BÚn„Ó ˙B·l‰Â ,˙B¯zÓ ˙B¯BÁM‰3‰˙È‰ ; «¿À»¿«¿»¿À»»¿»
Ì‡Â .˙B¯zÓ ˙B·l‰Â ,˙BÚn„Ó ˙B¯BÁM‰ - ‰¯BÁL¿»«¿¿À»¿«¿»À»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡4‰ÏBÚ - ‰·Ï Ì‡Â ‰˙È‰ ‰¯BÁL Ì‡ ≈»«ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»»
Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a5‰˙È‰ ‰Ó Ú„È .6‰ÏÙpL ¯Á‡ ¿∆»≈»ƒ«…»«∆»¿»««∆»¿»

˙BÚn„Ó Ôlk È¯‰ - ÁÎLÂ7. ¿»«¬≈À»¿À»

ט.2) משנה פ"ד ואין 3)תרומות ממאה. פחות בהם שיש
הסאהֿתרומה  את לבטל ללבנות ומסייעות מעלות השחורות

שם). הרא"ש (פי' הם שמותרות מכיון שם 4)שנפלה,
ידי  על לברר שאיֿאפשר והמדובר עקיבא. כרבי ח, משנה
מקצתן  שנאבדו כגון והלבנות, השחורות התאנים מנין

רוקח). זו 5)(מעשה מעלות - איסור בספק שכולם שכיון
שם). הרא"ש (פירוש זו רב 6)את לדעת שם ירושלמי

[אבל 7)עקיבא. שירליאו). (ר"ש נאסרו - שנאסרו שכיון
סאה, ממאה לפחות שנפלה תרומה סאה הרי עיון: צריך
התרומה  לבטל מצטרפים - בשוגג חולין שם נפלו ושוב
נמצא  השכחה, ידי על כאן וגם ט), משנה פ"ה (תרומות

התרומה?]. את יבטלו לא ולמה התאנות, כל שנתערבו

.á‰Ï·c ÏL ÌÈaÏÓe ‰Ï·„ ÈÏebÚ ÔÎÂ8ÏebÚ ÏÙpL ¿≈ƒ≈¿≈»«¿¿ƒ∆¿≈»∆»«ƒ
ÔaÏÓ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ÔaÏÓ B‡«¿≈∆¿»¿»¿≈»«ƒ«¿≈
ÌÈaÏnÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏebÚ‰ È¯‰ - ÏebÚ B‡ ‰È‰9 »»ƒ¬≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ««¿¿ƒ
‰Ï·„ ÈÏebÚ .Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰Óe¯z‰ ‰ÏÚ˙Â¿«¬∆«¿»¿∆»≈»ƒ«…ƒ≈¿≈»

ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b10ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Ï·c ÏebÚ ÏÙpL ¿ƒ¿«ƒ∆»«ƒ¿≈»¿»¿≈
ÔÈa ÔÈÏÚÓ Ô‰ È¯‰ - ÔË˜ Ì‡ ‰È‰ ÏB„b Ì‡ Úe„È»«ƒ»»»ƒ»»¬≈≈«¬ƒ≈

Ï˜LÓa ÔÈa ÔÈÓa11ÔÈÏebÚ ‰‡ÓÏ ÏebÚ ÏÙ ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»«ƒ¿≈»ƒƒ
ÏÙ ÔË˜ ¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b12dÈa‚Óe , ¿ƒ¿«ƒ¬≈ƒ≈»»»««¿ƒ«

,ÌÈÏebÚ ÌÈÚa¯‡ CB˙Ï ÏebÚ ÏÙ .ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿«ƒ»«ƒ¿«¿»ƒƒƒ
,ÔÈ¯ËÈÏ Úa¯‡ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»«¿«ƒ¿ƒ
ÏÈ‡B‰ ,‡¯ËÏ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈ¯OÚ Ô‰Óe≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»ƒ¿»ƒ
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ÔË˜ ¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - „Á‡Â ÔÈ¯ËÈÏ ‰‡Ó Ïk‰ Ï˜LÓeƒ¿««…≈»ƒ¿ƒ¿∆»¬≈ƒ≈»»
.ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡ dÈa‚Óe ,ÏÙ»««¿ƒ«∆»ƒ«¿«ƒ

כמו 8) התאנים מדבלת עושים אדם "בני חֿט. משניות שם
מרובעות, דבלות כמין כן גם מהן ועושין עגולות, ככרות
שעושים  הדפוסים לאותם דומות שהן לפי מלבנים נקראות
החזיקי  ממש, עברי שהיא דעתי ולפיכך הלבנים, בהם

המשניות). פירוש - יד ג, (נחום שאין 9)מלבן" כיון
את  זו מעלות - מלבנים בין עגולים בין אסורות וכולן ידוע,

שם.10)זו. שם.11)במשנה כאן 12)ירושלמי ויש
חולין. של ואחד מאה

.â˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â13˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ¿«∆«¿«…∆≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆
.‰Óe¯z‰«¿»

שהם 13) ואףֿעלֿפי כחכמים. פ"ו, תרומות תוספתא
והיינו  זה. מתוך זה ולבררם לרקד אפשר הרי - מעורבים
מה  ידע לא אם אבל סולת, או קמח נפל, מה ידע אם דוקא
(תוספתא  למעלה ותאנים עיגולים כמו מצטרפים, - נפל

כפשוטה).

.ã‰ÏÙpL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò14‰¯e‚Ó Èt ÏÚ15ÏL ¿»∆ƒƒ∆»¿»«ƒ¿»∆
‰‡Óe „Á‡a d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈhÁ16ÔÈ‡L ; ƒƒ≈¿«¬ƒ»¿∆»≈»∆≈

‰ÏÏ· Ì‡ ‡l‡ ÔÈ¯ÚLÓ17B‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ ‰Óe¯z ¿«¬ƒ∆»ƒƒ¿¿»¿»ƒ«Àƒ
„ˆÈÎÂ .‰Óe¯z‰ ‰ÏÙ ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿≈∆»»¿»«¿»¿≈«
Èab ÏÚ ÌÈhÁ ‡È‰ el‡k ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ?‰OÚÈ«¬∆ƒ∆«¿»¿ƒƒƒƒ««≈

ÌÈ¯BÚO18Èab ÏÚ ‰ÏÙpL dÓˆÚ ‰Óe¯z‰ LÈ¯ÙÓe , ¿ƒ«¿ƒ«¿»«¿»∆»¿»««≈
ÈÓk ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL ÔÈlÁ‰ ÔÓ ËÚÓ ÌÚ ‰¯e‚n‰«¿»ƒ¿«ƒ«Àƒ∆»¿»¬≈∆¿ƒ

.ÔÈ¯BÚO Èab ÏÚÓ ÌÈhÁ Ûq‡nL∆¿«≈ƒƒ≈««≈¿ƒ

יא.14) משנה פ"ד בו 15)תרומות שאוצרים המקום הוא
המשנה). שבמגורה.16)(פירוש משנה 17)בתחתונות

יהושע. רבי כדעת פ"ה.18)שם, שם תוספתא

.ä˙Bt˜ ÈzL19‰Óe¯z ‰ÏÙpL ˙B¯e‚Ó ÈzL B‡ ¿≈À¿≈¿∆»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÏ·Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆¿ƒ¿¿»¿≈»«¿≈≈∆

„Á‡ ˙È·a ˙B¯e‚Ó ÈzL eÈ‰ Ì‡ :‰ÏÙ20el‡ È¯‰ - »¿»ƒ»¿≈¿¿«ƒ∆»¬≈≈
eÈ‰ el‡k Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ˙Â ,˙BÙ¯ËˆÓƒ¿»¿¿«¬∆¿∆»≈»ƒ«…¿ƒ»
‰˙È‰ elÙ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ˙Btw‰Â .˙Á‡ ‰¯e‚Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿»««¿«Àƒ¿»¿«¬ƒ»¿»
¯·c‰ ·B¯wL ÈÙÏ ,¯Á‡ ˙È·a ‰t˜Â ‰Ê ˙È·a ‰tÀ̃»¿«ƒ∆¿À»¿«ƒ«≈¿ƒ∆»«»»

Ô‰ÈzL ıa˜Ï21˙Btw‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ˙È·a ¿«≈¿≈∆¿«ƒ∆»¬»ƒ»¿≈«À
.˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙B¯ÈÚ ÈzLaƒ¿≈¬»≈»ƒ¿»¿

כחכמים.19) יב, משנה פ"ד ברייתא 20)תרומות
וכתנאֿקמא. שם קופות 21)בירושלמי ח): (הלכה שם

ופירוש  להתפנות. דרכן אין מגורות להתפנות, דרכן
וכיון  למקום, ממקום ולהעתיקן לטלטלן להתפנות,
(פירוש  הטלטול בשעת יתקבצו ונעתקות שמטלטלות

שם). המשנה

.å˙BÏÚ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ?‰ÏÙpL ‰‡Ò ‰ÏÚÓ „ˆÈÎÂ22 ¿≈««¬∆¿»∆»¿»ƒ»»¿«¬
dÈˆÁ ˙BÏÚ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â ,‰ÏÚÓ - Ô‰È˙MÓ „Á‡Ó≈∆»ƒ¿≈∆«¬∆¿ƒ»»¿«¬∆¿»
ÏL ÌÈ‡z ÌÈ‡ÏÓ ÌÈck .‰ÏÚÓ - BfÓ dÈˆÁÂ BfÓƒ¿∆¿»ƒ«¬∆«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆

ÔÈlÁ23„k ÈÙa ‰Óe¯z ÏL ÌÈ‡z ‡¯ËÈÏ Ò¯cL , Àƒ∆»«ƒ¿»¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«
„Á‡24‰‡Ó ÌL eÈ‰ Ì‡ :‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ì‰Ó ∆»≈∆¿≈»«≈ƒƒ»»≈»

Ì‰Ó „Á‡ „k Á˜BÏÂ ,‰ÏÚz BÊ È¯‰ - „ÎÂ „k«»«¬≈«¬∆¿≈««∆»≈∆
¯‡M‰Â ,‡¯ËÈÏ d˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ d¯ÎBÓe¿»¿…≈ƒ¿≈»ƒ¿»¿«¿»
Ôlk ÔÈnt‰ - ‰‡nÓ ˙BÁt eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»«ÀƒÀ»

ÔÈ¯zÓ ÌÈÏeM‰Â ,˙BÚn„Ó25. ¿À»¿««ƒÀ»ƒ

שם.22) וכרבי 23)ירושלמי יא, משנה שם תרומות
אחד 24)יהושע. להעלות רצה שאם למעלה, שכתב כמו

מעלה. - לבטל,25)מהם מסייעות התחתונות אין ולפיכך
פומין. מאה שיהיו וצריך

.ædÒ¯c Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡Â ,ÏebÚ Èt ÏÚ B‡ ˙¯ek Èt ÏÚ ¿≈ƒ¿»»«ƒ«∆∆«ƒƒ¿≈
ÏebÚ‰ Èt ÏÚ dÒ¯c .‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È27Úe„È ÔÈ‡Â »«≈∆¿»»«ƒ»ƒ¿≈»«

BÓB¯„a B‡ BBÙˆa Ì‡28‡e‰ ÏebÚ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ29- ƒƒ¿ƒ¿¿…≈∆ƒ
˙B„e¯t Ì‰ el‡k Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯30ÈÙÏ ‰ÏÚ˙Â , ƒ»¿ƒ≈¿¿«¬∆¿ƒ

- ÔÈ¯ËÈÏ ‰‡Ó ÔÈÏebÚ‰ ÏÎa LÈ Ì‡ ;Ï˜Ln‰«ƒ¿»ƒ≈¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏebÚ ÏÎa LiL ‡e‰Â .‰ÏÚz31ÈL ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó «¬∆¿∆≈¿»ƒ≈∆»≈«¿≈

ÔÈ¯ËÈÏ32˜ÙqL ;·¯a ‰Óe¯z‰ ÏË·zL È„k , ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»»…∆¿≈
.ÔÈlÁ‰ ·¯a ÏËa ‰Óe¯z‰«¿»»≈¿…«Àƒ

מאה 26) שם יש שאם הקודמת, בהלכה האמור על מוסב
שהואֿהדין  יעלו, לא פומין ממאה פחות ואם יעלו, פומין
בירושלמי  הפנים (מראה עיגול פי על או כוורת פי על בדרס

וצריך). ד"ה ז מראה 27)הלכה עצמה, בפני בבא היא זו
שם. ד.28)הפנים שני 29)ביצה ממנו נתעלמו כלומר:

באיזה  יודע אינו וגם דרס, עיגול באיזה יודע אינו דברים:
בעיגול. בשל 30)מקום מעורבים פומין כאילו כלומר:

להעלות  התחתונות ומצטרפות דימוע, בספק וכולם שולים,
שם). (רש"י הפה שעל הליטרא שם.31)את ירושלמי

בכל  שיהא צריך עצמו, בפני ניכר ועיגול עיגול שכל כיון
ואז  התורה, מן ברוב תרומה הספק לבטל כדי עיגול
שם). הפנים (מראה ומאה באחד להעלותה מצטרפין

שאין 32) הרי שהוא", וכל ליטרין "שני שם: (בירושלמי
ד"ה  מד. לפסחים מהרש"א ועיין ממש. בתרי" ב"חד צורך

א איתיביה  סעיף קט סימן יורהֿדעה ערוך' וב'שולחן .
תשובה). ובפתחי בפלתי בש"ך,

.ç¯ÒB‡ d˜ÙÒe ,‰‡Óa ¯ÒB‡ d‡cÂ - ‰Óe¯z‰«¿»«»»≈¿≈»¿≈»≈
ÌÈMÓÁa33¯˙BÈa ‰È‰ Ì‡Â ;·¯a ‡l‡ ¯z‰ dÏ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ¿≈»∆≈∆»¿…¿ƒ»»¿≈

˙Á‡ ‰‡z ?„ˆÈk .·¯ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ≈¬ƒƒ≈»¿ƒ»…≈«¿≈»««
ÔÈÓi˜ ‰‡n‰ È¯‰Â ,ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z34 ¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ»≈««¬≈«≈»«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ Ïk‰ -35. «…»¿»ƒ¿∆≈«¿

ה"ז.33) פ"ד שם תרומה.34)ירושלמי בוודאי כאן ויש
א.35) הלכה למעלה

.è˙Á‡ ‰ÏÙ36ÌÈMÓÁÓ37,Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„·‡Â »¿»««≈¬ƒƒ¿»¿»««ƒ«…
‰ÏÙpL ˙Á‡‰ B‡ ‰„·‡L ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙Á‡ ‡nL∆»««ƒ«Àƒƒ∆»¿»»««∆»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰a¯iL „Ú ,˙B¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰„·‡L ‡È‰ƒ∆»¿»¬≈≈¬«∆«¿∆¬≈∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ÔÈlÁ38ÌÈ‡z ÌÈMÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈÂ Àƒƒ»«≈¿ƒ¬≈∆¬ƒƒ¿≈ƒ
‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ‰ÏÙ Ì‡Â .Ïk‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˙Á‡Â¿««≈««…¿ƒ»¿»««∆¿»
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¯z‰ - Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„·‡Â ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ CB˙Ï¿¬ƒƒ¿««¿»¿»««ƒ«…À«
ÌÈ¯ÊÏ ¯‡M‰39. «¿»¿»ƒ

הקודמת.36) ההלכה של אברבנאל:37)המשך בכ"י
שם. הפנים מראה ועיין חמשים". כמפורש 38)"לתוך

שבתרומה  אףֿעלֿפי רוב". צריכה חמשים "עד בירושלמי:
לפי  ולהרבות, להוסיף אסור ממאה, לפחות שנפלה ודאי

לכתחילה. איסור מבטלין כאן 39)שאין שיש שכיון שם.
די  לפיכך שאבדה, היא תרומה של אותה שמא ספק

ואחד. בחמשים

.é‰Óe¯z ‰‡Ò40¯OÚÓ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»«¬≈
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯41ÈL ¯OÚÓÏ B‡ ƒ∆…ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ÔBL‡¯ ¯OÚÓÏ Ì‡ :Ïk‰ ÚncÂ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«««…ƒ¿«¬≈ƒ
Ïk‰ ¯ÎnÈÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯wÈ - ‰ÏÙ»¿»ƒ»≈≈ƒ¿««¬≈¿ƒ»≈«…

ÌÈ‰kÏ42˙Óe¯z ÈÓcÓe ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ «…¬ƒƒ¿≈¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«
È¯‰ - ‰ÏÙ Lc˜‰Â ÈL ¯OÚÓÏ Ì‡Â ;BaL ¯OÚÓ«¬≈∆¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆¿≈»¿»¬≈

e„tÈ el‡43.‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ e¯ÎnÈÂ ≈ƒ»¿ƒ»¿¿…≈ƒ¿≈¿»

א.40) משנה פ"ה מעשר.41)תרומות תרומת
לזרים.42) אסור חולין.43)שהדמוע ויהיו

.àé‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò44‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿»ƒ≈»
,Lc˜‰ B‡ ÈL ¯OÚÓ B‡ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ B‡ ÔÈlÁÀƒ«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈa45‰ ÚncÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔÈaÈ¯‰ - Ïk ≈¿≈ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ«««…¬≈
È¯‰Â ,ÏkÏ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡L ‰‡ÓË ‰Óe¯˙k Ïk‰«…ƒ¿»¿≈»∆¬»«¬ƒ»«…«¬≈
‰na .e·˜¯iL „Ú Ô˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ Ïk‰«…»¿»«ƒƒ»«∆≈»¿«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46;ÈÁ ÏÎ‡‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„a ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿≈»≈«
‡nL ,ÔÁÈpÈ ‡Ï - ÈÁ ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·„a Ï·‡¬»¿»»∆«¿¿≈»≈«…«ƒ≈∆»
C¯„k Ïk‰ ˜ÈÏ„È ‡l‡ ;Ô‰Ó ÏÎ‡ÈÂ Ì‰a Ï˜zÈƒ»≈»∆¿…«≈∆∆»«¿ƒ«…¿∆∆

‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈ˜ÈÏ„nL47. ∆«¿ƒƒ¿»¿≈»

שם.44) או 45)משנה מעשר או חולין, אותם כלומר,
ֿ 46)הקדש. (כסף שם כגירסתו המשנה, על ירושלמי
תקלה 47)משנה). יהיה שלא כדי מאוס בכלי שנותנים

יב. הלכה בפי"ב כמבואר לאחרים,

.áé‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰‡Ò48‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»
ÔÈlÁ49ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ¯ÎnÈ - ÔÈ‡ÓË Àƒ¿≈ƒƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈

˙BÈÏ˜ ‰Ê Ún„Ó ÏÎB‡ Ô‰k‰Â .‰Óe¯z50LeÏÈ B‡ , ¿»¿«…≈≈¿À»∆¿»»
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L ˙B¯t ÈÓa B˙B‡51‡ÓË˙ ‡lL È„k , ¿≈≈∆≈»«¿ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»

Ún„Ó LeÏÈ B‡ .ÔÈ‡Óh‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ BaL ‰Óe¯z‰«¿»∆ƒ«Àƒ«¿≈ƒ»¿À»
‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ‰Ê52ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡L , ∆»ƒ¿≈»∆≈…∆»≈¿«≈…∆

¯Á‡53‰Ê Ún„Ó ˜lÁ˙È B‡ .‰ˆÈ·k ‰È‰iL „Ú54 «≈«∆ƒ¿∆¿≈»ƒ¿«≈¿À»∆
‰Óe¯z‰ ‡Óhz ‡lL È„k ,‰qÚ ÏÎa ‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt»ƒ¿≈»¿»ƒ»¿≈∆…ƒ»≈«¿»

.BaL∆

שם.48) מדומע.49)משנה באש.50)שהכל קלוי
תיטמא  שלא לטומאה, המכשיר משקה עליהם יפול שלא
נפלו  אם אלא טומאה, מקבלים אינם שאוכלין לפי בתרומה,
בפ"א  כמבואר לטומאה, המכשירים משקין שבעה עליהם

אֿב. הלכות אוכלין טומאת לטומאה,51)מהלכות

ג. הלכה שם נקודים".52)כמבואר "יאכלו שם: במשנה
כחצי  אחת כל תהיה קטנות, ככרות שיעשנה הוא ונקודים

בר"ש). שם ועיין שם. המשניות (פירוש אבל 53)ביצה
מכביצה  בפחות שגם כביצה, צריך אין טומאה לקבלת

א). הלכה פ"ד (שם טומאה אחרות 54)מקבל לעיסות
עיסה. בכל והמדומע מכביצה פחות שיהיה

.âé‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò55ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»Àƒ
ÔÈ¯B‰Ë56‰‡Ò ÔÎÂ ,57‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ¿ƒ¿≈¿»¿»¿»∆»¿»¿≈»

‰ÏÚz - ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ58˙BÈÏ˜ ÏÎ‡˙Â ,‰‡Óe „Á‡a59 Àƒ¿≈ƒ«¬∆¿∆»≈»¿≈»≈¿»
‰‡q‰ ÔÈ‡L ;‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt B‡ ˙B¯t ÈÓa LBlz B‡ƒ¿≈≈»ƒ¿≈»∆≈«¿»

‰˙ÏÚL dÓˆÚ ‰‡q‰ ‡È‰ ‰ÏÙpL60. ∆»¿»ƒ«¿»«¿»∆»¿»

חכמים.55) כדעת ב, משנה שם שלא 56)תרומות
(ר"ש). בנפילתה התרומה טימאתם ולא שם 57)הוכשרו

הכל. לדברי ג, שם.58)משנה שלא 59)כחכמים
הטהורה. התרומה כר'60)תטמא ולא ותאכל. תעלה ולכן

לתוך  טמאה תרומה סאה נפלה שאם ב), משנה (שם אליעזר
שנפלה  שהיא ותישרף, התרומה תעלה - טהורים חולין מאה

שם. חכמים כדעת אלא שעלתה, היא

.ãé‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò61ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»¿»∆
ËeÚÓa ‰ÏËa - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z62Ïk‰ ÔÈÏÎB‡Â ¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ«…

‰¯‰Ëa63‰ÏÙ Ì‡Â .64Ïk‰ ÁÈpÈ - ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ¿»√»¿ƒ»¿»¿»ƒ≈»«ƒ««…
.·˜¯iL „Ú«∆≈»≈

ד.61) משנה (פירוש 62)שם תעלה ולא שם. כחכמים
תרומה. הכל שהרי שם), וכג.63)המשניות כב: בכורות

יא.64) הלכה למעלה והובא א, משנה שם

.åè˙Bt˜ ÈzL65‰‡Ò ‰ÏÙpL˙Á‡ CB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ¿≈À∆»¿»¿»∆¿»¿««
‰‡Ò ‰ÏÙ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ Ô‰Ó≈∆¿«¿≈≈∆»¿»¿««»»¿»¿»
:ÌÈ¯ÓB‡ - ‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ‰iL¿ƒ»¿≈»«¿≈≈∆»¿»¿ƒ
ÔÈÏBzL ÈÙÏ ,‰iL ‰ÏÙ ‰BL‡¯ ‰ÏÙpL ÌB˜nÏ«»∆»¿»ƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ

Ï˜Ï˜Óa ‰Ï˜Ïw‰ ˙‡66‰‡Ò ‰ÏÙ .67CB˙Ï ‰BL‡¯ ∆««¿»»«¿À¿»»¿»¿»ƒ»¿
Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈»«¿≈≈∆»¿»¿««»
ÔÈ‡ - ‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ ‰iL ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿ƒ»¿«¿≈≈∆»¿»≈
‡l‡ ,‰BL‡¯ ‰ÏÙ ‰iL ‰ÏÙpL ÌB˜nÏ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»∆»¿»¿ƒ»»¿»ƒ»∆»

.˙BÏ˜Ï˜Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿À¿»

ח.65) הלכה פ"ד שם וירושלמי פ"ז, תרומות תוספתא
התרומה, נגד ואחת מאה מהן אחת באף כשאין והמדובר
שיש  או נדמעה, - לתוכה תרומה הסאה שנפלה שזו באופן
תוכה  אל נפלה שהסאה וזו ואחת, מאה ואחת אחת בכל

(רדב"ז). לכהן סאה בהרמת שהראשונה 66)חייבת
מותרת. והשנייה למעלה. ראה בהרמה. נתחייבה או נדמעה

יד. הלכה פ"י למעלה שם.67)וראה וירושלמי תוספתא

.æè˙Bt˜ ÈzL eÈ‰68‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,69, »¿≈À««¿≈»¿««¿»
È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»∆¿»¿««≈∆¿≈»«≈

.‰ÏÙ ‰‡Óh‰ CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡ - ‡È‰ BÊƒ¿ƒ¿«¿≈»»¿»

ג.68) הלכה פ"ז שם וירושלמי שם, תוספתא
של 69) ואחת טמאה, תרומה של "אחת שם: בתוספתא
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של  שניהם אם הואֿהדין רבינו, ולדעת טהורה". תרומה
בו  תולין יותר, מקולקל שהוא שכל (כסףֿמשנה), חולין

הקלקלה.

.æé˙Bt˜ ÈzL70ÏL ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿»¿««∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ71CB˙Ï ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ : Àƒ¿≈ƒ»¿»¿»¿»¿»¿

‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡ - Ô‰Ó ˙Á‡72, ««≈∆¿ƒ¿∆¿»»¿»
‰Óe¯˙k ‰¯‰Ëa eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â73. ¿«Àƒ≈»¿¿»√»ƒ¿»

טהורה 70) תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
לתוך  טהורה תרומה סאה נפלה טמאין, חולין של ואחת
לתוך  אומר אני נפלה, מהן לאיזה ידוע ואין מהן, אחת
הלכה  למעלה וראה נקודים". יאכלו והחולין נפלה, תרומה

להלן. ועיין מכביצה. פחות היינו רבינו, שלדעת 71)יב,
לפני  שהיה כ"י ברמב"ם הוא וכן שם, בירושלמי הוא כן
"חולין  העתיק הנגיד ר"י בשו"ת אבל קורקוס. הר"י
קושיית  ליישב בכדי הכסףֿמשנה, הגיה וכן טהורים".
עז. והערה כא והלכה יח, הלכה להלן וראה הראב"ד.

יד.72) הלכה פ"י למעלה ראה מותרים. והחולין
במקום 73) אלא נפלה" תרומה לתוך "תרומה אמרו שלא

זה, לענין אבל באכילה), החולין איסור =) הפסד שיש
נפלה  שמא חששו - הפסד כאן שאין בטהרה, להזהר
הגוף  בטומאת תרומה אוכל ונמצא החולין, לתוך התרומה
עח). והערה כא, הלכה להלן (וראה קורקוס). (מהר"י
פחות  היינו נקודים", יאכלו "והחולין אמרו: שם ובירושלמי

התרומה. את יטמאו שלא מכביצה, פחות

.çé- Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿≈»¿««≈∆
‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡74eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â , ¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

.‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙k ‰¯‰Ëa) ˙BÈÏ¿̃»¿»√»ƒ¿»¿»

התרומה,74) לתוך נפלה אם בין הלא עיון: צריכה זו הלכה
תלו  ולמה אוסרת, היא החולין, לתוך נפלה אם ובין
את  ולהתיר התרומה את לאסור נפלה תרומה לתוך שתרומה
של  אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי מפורש וכן החולין.
סאה  נפלה וכו' טמאין חולין של ואחת טהורה, תרומה
תרומה  לתוך אי מהֿנפשך, אסורות, שתיהן טמאה, תרומה
עוד  (ועיין אסור" נפלה חולין של לתוך אי אסור, נפלה

עז). והערה כא הלכה להלן,

.èé- Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»¿≈»∆»¿»¿««≈∆
eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

(˙BÈÏ˜75˙B¯t ÈÓa eLBlÈ B‡76. ¿»ƒ¿≈≈

וברמב"ם 75) קושטא ובדפוס רומי בדפוס ליתא המוקף, כל
(תוספתא  כתביֿיד כמה ובעוד קורקוס, הר"י שלפני כ"י

כפולים. הדברים ואמנם על 76)כפשוטה). השיג הראב"ד
פירות, במי תלוש או קליות תאכל לומר יתכן "שלא זה
אלא  החולין, ונטמאו התרומה נטמאה כבר שהרי

בהלכה כש  הכסףֿמשנה הגיה זה ומתוך עסקינן". הוכשרו
דברי  מיושבים זה ולפי טהורין", חולין של "ואחת הקודמת
הוכשרו  לא שעוד טהורים בחולין שהמדובר כאן, רבינו
החולין, אל התרומה נפלה שמא וחששו טומאה, לקבל
ייטמאו  שלא טומאה, לקבל יכשירום שלא תיקנו ולפיכך

חששו  לא אכילה איסור שלענין שאףֿעלֿפי מהתרומה.
זהירות  =) הפסד שאין במקום - התרומה בהם נפלה שמא
הקודמת  בהלכה למעלה כמבואר חששו, להכשיר) שלא

עז). והערה כא הלכה להלן (וראה

.ë˙Bt˜ ÈzL77ÏL ˙Á‡Â ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿≈»¿««∆
CB˙Ï ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈlÁÀƒ¿ƒ¿»¿»¿»∆¿»¿»¿
ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï ÔÈ¯ÓB‡ - Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ

.˙BÈÏ˜ eÏÎ‡È≈»¿¿»

טמאה,77) תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
אני  טהורה, תרומה סאה נפלה כו' טהורין חולין של ואחת
יאכלו  והחולין נפלה, טמאה תרומה של לתוך אומר
ליברמן  הגר"ש (הוצאת פ"ו שם בתוספתא וכן נקודים".
ואחת  טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי :(64 141 עמ'
ואינו  מהן אחת לתוך תרומה סאה נפלה טהורין, חולין של
טמאה  תרומה לתוך אומר הריני נפלה, מהן זו לאי ידוע
שאין  שיתחשבו עד בטהרה יאכלו לא טהורין וחולין נפלה,
כבירושלמי, רבינו ומפרש כביצה". ועיסה עיסה בכל
דינו  טמאה, תרומה נפלה שאילו טהורה. תרומה בשנפלה

הסמוכה. בהלכה מפורש

.àë‰‡Ò ‰ÏÙ78Á‡ CB˙Ï ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÔ‰Ó ˙ »¿»¿»∆¿»¿≈»¿««≈∆
¯eÒ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ˜ÙqL .˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL -79, ¿≈∆¬∆¿≈¿»¿≈»»

‰‡ÓË ‰Óe¯z ¯eq‡L ÈtÓ ;¯zÓ - Ún„Ó‰ ˜ÙÒe¿≈«¿À»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈»
ÏÚ ,Ô‰È¯·cÓ - Ún„Ó‰ ¯eq‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ -ƒ«»¿ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆«

˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰80. »ƒ»ƒ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

טמאה,78) תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
לתוך  טמאה תרומה סאה ונפלה טהורין, חולין של ואחת
של  לתוך אומר אני נפלה, מהן לאיזה יודע ואינו מהן, אחת
הלכה  למעלה וראה בטהרה". יאכלו והחולין נפלה, תרומה
חולין  של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שבשתי יז,
שתיהן  - לתוכם טמאה תרומה של סאה ונפלה טמאים,
[ויתכן  עיון. צריכים רבינו ודברי הירושלמי. לדעת אסורות
לדברי  להשוותם ויש ונתהפכו, נשתבשו רבינו דברי כי
אחת  קופות, שתי יז) (הלכה להיות: צריך וכן הירושלמי.
סאה  נפלה טמאין, חולין של ואחת טהורה תרומה של
תרומה  של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה
נפלה  כא) (הלכה כתרומה. בטהרה יאכלו והחולין נפלה,
אסורות  שתיהן מהן, אחת לתוך טמאה תרומה של סאה
הערה  למעלה וראה הירושלמי. כדברי ממש זה והרי וכו'.
הכסףֿמשנה  ולהגהת הראב"ד להשגת מקום אין ולפי"ז עג.
כ) (הלכה עה. והערה ע הערה שם עיין יז, הלכה למעלה
חולין  של ואחת טמאה תרומה של אחת קופות, שתי
מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה ונפלה טהורין,
קליות. יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין
מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה נפלה יחֿיט) (הלכות
קליות  יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין

קליות) יאכלו כו' זה (בטהרה והרי פירות. במי ילושו או
קורקוס]. בר"י ועיין הירושלמי, כדברי מוסב 79)שוב [זה

והלכה  יז שהלכה למעלה, (ראה יז הלכה שלמעלה מה על
של  ואחת טהורה תרומה אחת קופות, ששתי מחוברות), כא
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אחת  לתוך טהורה תרומה של סאה שנפלה טמאין, חולין
ואףֿעלֿפיֿכן  נפלה, תרומה של לתוך שאומרין מהן,
שמא  חוששים אנו זה לענין כי בטהרה, יאכלו החולין
תרומה  שספק כתב זה ועל החולין, לתוך נפלה התרומה
שאם  היינו התורה, מן טמאה תרומה שאיסור אסור, טמאה
עובר  הוא הרי אותה, ויטמאו הטמאים, בחולין כאן נתערבה
שמן  שאףֿעלֿפי תרומה, מטמא של דאורייתא איסור על
שזהו  אכילה, לענין אלא זה אין ברוב, בטלה התורה
בטהרה, עוד להזהר שאפשר טומאה, לענין אבל בדיעבד.

מבטלין  אין והרי כלכתחילה, זה לכתחילה,הרי איסור
שכתב  כמו הדעות, לכל דאורייתא איסור זהו ובתרומה

יח). סימן בתשובה במין 80)אבניֿמילואים כלומר,
יֿיג. אֿו, הלכות פט"ו שם עיין במינו.

ה'תשע"ו  טבת כ"ז שישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שנתבלה 1) ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר

העיסה. לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין
ירק  הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו מין
פת  הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק עם  חולין של
יין  של כוסות ב' תרומה. של יין חבית פי על ונתנה חמה
של  שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד
הדברים  אחר. דבר גבי על או פירות גבי על שנפל תרומה

מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו

.à˙È·Á ?„ˆÈk .‡e‰L ÏÎa ˙Ún„Ó - ‰Óe˙Ò ˙È·Á»ƒ¿»¿«««¿»∆≈«»ƒ
˙Bi·Á ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL ‰Óe¯z ÏL ‰Óe˙Ò¿»∆¿»∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ»ƒ
‰ÏÚz - ˙Bi·Á‰ eÁzÙ .Ïk‰ Únc - ˙BÓe˙Ò¿ƒ«««…ƒ¿¿∆»ƒ«¬∆

.‰‡Óe „Á‡a¿∆»≈»

.á‰ÏÙÂ ,˙Bi·Á ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ‰Óe˙Ò ˙È·Á»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿»¿»
ÏL :ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ôlk e¯z‰ - ÏB„b‰ ÌiÏ Ì‰Ó ˙Á‡««≈∆«»«»À¿À»¿¿ƒ∆
‰ÏÙpL ‰‡˙a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‰ÏÙpL ‡È‰ ‰Óe¯z¿»ƒ∆»¿»«∆≈≈ƒ¿≈»∆»¿»
CÈ¯ˆ ‡l‡ ;ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙÂ ,‰‡ÓÏ¿≈»¿»¿»««≈∆«»«»∆»»ƒ
,˙¯k d˙ÏÈÙ - ˙È·Á‰L ÈÙÏ .˙Á‡ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ««¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆

.˙¯k d˙ÏÈÙ ÔÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ ‰‡˙e¿≈»¿«≈»≈¿ƒ»»ƒ∆∆

.â‰ÁzÙÂ ˙Bi·Á ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ‰Óe˙Ò ˙È·Á»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿¿»
d˙B‡ ‰˙BLÂ ‰‡nÓ „Á‡ ‰pnÓ ÏËB - Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆≈ƒ∆»∆»ƒ≈»¿∆»
.eÁ˙tiL „Ú ˙B¯eÒ‡ - ˙Bi·Á‰ ¯‡L Ï·‡ ;˙È·Á‰∆»ƒ¬»¿»∆»ƒ¬«∆ƒ»¿
È„k ‰pnÓ ÏËB - Ô‰Ó Á˙tzL ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ¿»««¿««∆ƒ»«≈∆≈ƒ∆»¿≈
‰‡Óa ˙È·Á ‰·¯Ú˙ .¯‡M‰ ‰˙BLÂ dÚen„ƒ»¿∆«¿»ƒ¿»¿»»ƒ¿≈»
Ì‰Ó ÏËB - ‰‡Ó Ì‰Ó eÁzÙÂ ,˙Bi·Á ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ»ƒ¿ƒ¿¿≈∆≈»≈≈∆
¯‡Le ;‰‡n‰ ‰˙BLÂ ˙Á‡ ˙È·Á Úen„ È„k¿≈ƒ«»ƒ««¿∆«≈»¿»
ÏL ˙È·Á d˙B‡Ï ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,˙B¯eÒ‡ ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒ¬¿≈«¬ƒƒ¿»»ƒ∆
- ˙Bi·Á ÌÈÙÏ‡ ‰nk eÈ‰ elÙ‡ .·¯a ‡È‰L ‰Óe¯z¿»∆ƒ¿…¬ƒ»«»¬»ƒ»ƒ

epÓÈ‰ ÏËB - Á˙tiM ‰Ó ÏÎÂ ,Ún„Ó Ôlk„Á‡ À»¿À»¿»«∆ƒ»«≈≈∆∆»
.Ún„Ó ¯‡M‰Â ,‰˙BL ÌÈ¯ÈM‰Â ,‰‡nÓƒ≈»¿«¿»ƒ∆¿«¿»¿À»

.ãınÁÓ‰L ,˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿«≈

Áetz ˜q¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ Ïa˙Ó‰Â¿«¿«≈≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ≈««
‰qÚ‰ Ïk - ‰ˆÈÓÁ‰Â ‰qÚ‰ CB˙Ï B˙e ‰Óe¯z ÏL∆¿»¿»¿»ƒ»¿∆¿ƒ»»»ƒ»

.ÌÈ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡Â ˙Ún„Ó¿À«««¬»¿»ƒ

.äelÙ‡ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·˙a ‰ÏazpL ‰ˆÈa≈»∆ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¿»¬ƒ
.ÚÏB· ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ dlL ÔBÓÏÁ∆¿∆»»ƒ¿≈∆≈«

.åB‰Èa‚‰Â ,‰qÚ‰ CB˙Ï ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ¯B‡O¿∆¿»∆»«¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ˆnÁ˙ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

.æBÈ‡La ÔÈÓ (‰Óe¯z) ·¯Ú˙ Ì‡L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿∆≈
ÌÚ ÏMa˙pL CzÁÓ Ïˆa ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓƒ¿≈««¿ƒ»»»¿À»∆ƒ¿«≈ƒ
Ba LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏÈL·z‰Â ‰Óe¯z Ïˆa‰ Ì‡ ,ÏÈL·z‰««¿ƒƒ«»»¿»¿««¿ƒÀƒ¿≈
Ïˆa‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ È¯‰ - Ïˆa‰ ÌÚË«««»»¬≈««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ«»»
Ïˆaa ÏÈL·z‰ ÌÚË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÈL·z‰Â ÔÈlÁÀƒ¿««¿ƒ¿»¿ƒ¿»««««¿ƒ«»»

.¯eÒ‡ Ïˆa‰ È¯‰ -¬≈«»»»

.çÏˆa ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â eÏMa˙pL ÌÈL„Ú¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»ƒ¿ƒ¿»»»
CzÁÓ ‰È‰ Ì‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏL ‰È‰ Ì‡ :L·È»≈ƒ»»»≈¬≈∆À»¿ƒ»»¿À»
ÔÈa ,ÌÈL„Ú‰ ÌÚ Ïˆa‰ ÏMa Ì‡Â .ÌÚË Ô˙Ba -¿≈««¿ƒƒ≈«»»ƒ»¬»ƒ≈
¯‡Le .ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - CzÁÓ ÔÈa ÌÏL»≈≈¿À»¿«¬ƒ¿≈««¿»
ÏMa˙pL ¯Á‡ Ïˆa‰ CÈÏL‰L ÔÈa - ÏÈL·z‰ Ïk»««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ«»»««∆ƒ¿«≈
- CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,ÏÈL·z‰ ÌÚ BÏMaL ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒ≈»≈≈¿À»
ÌÏL Ïˆa ‰Ó ÈtÓe .ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ¿≈««ƒ¿≈»»»»≈
ÈtÓ ?B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ eÏMa˙pL ÌÈL„Ú CB˙Ï¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿≈¿«¬ƒƒ¿≈
ËÏBt ‡ÏÂ ;ÌÏL ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰Ó ·‡BL BÈ‡L∆≈≈≈∆∆¬≈»≈¿…≈
È¯‰ - ÌÈk¯ ÌÈÏˆa eÈ‰ Ì‡Â .eÏMa˙ ¯·kL ,ÔÎB˙Ï¿»∆¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¬≈
,‰BˆÈÁ‰ B˙tÏ˜e B˙ÓËt ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .CzÁÓk Ô‰≈ƒ¿À»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»«ƒ»

ÁÓk ‡e‰ È¯‰ - ÁÏ ‰È‰L B‡ÔÈa - ËBÏÙw‰Â .Cz ∆»»«¬≈ƒ¿À»¿««¿≈
.ÌÚË Ô˙Ba - CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,L·È ÔÈa ÁÏ«≈»≈≈»≈≈¿À»¿≈««

.èÈ¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ˜¯È ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ˜¯È L·Bk‰«≈»»∆Àƒƒ»»∆¿»¬≈
,ÌÈÓeLÂ ¯ÈˆÁÂ ÌÈÏˆa ÈÈnÓ ıeÁ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
B‡ ,‰Óe¯z ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ˜¯È L·k Ì‡L∆ƒ»«»»∆Àƒƒ¿»ƒ∆¿»
el‡ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ÌÈÏˆa¿»ƒ∆Àƒƒ¿»ƒ∆¿»¬≈≈
- ÔÈlÁ ÏL Ïˆa ÌÚ ‰Óe¯z ÏL ˜¯È L·k .ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ»«»»∆¿»ƒ»»∆Àƒ

.ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïˆa‰ È¯‰¬≈«»»À»¿»ƒ

.éeÈ‰ Ì‡ :‰Óe¯z È˙ÈÊ ÌÚ ÔL·kL ÔÈlÁ È˙ÈÊ≈≈Àƒ∆¿»»ƒ≈≈¿»ƒ»
ÏLÂ ÔÈÚeˆt ÔÈlÁ eÈ‰L B‡ ,el‡Â el‡ ÔÈÚeˆt¿ƒ≈»≈∆»Àƒ¿ƒ¿∆
el‡ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÓa ÔL·kL B‡ ,ÔÈÓÏL ‰Óe¯z¿»¿≈ƒ∆¿»»¿≈¿»¬≈≈
È˙ÈÊ eÈ‰L B‡ ,ÔÈÓÏL Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¬»ƒ»¿≈∆¿≈ƒ∆»≈≈
el‡ È¯‰ - ÔÈÓÏL ÔÈlÁ‰ È˙ÈÊÂ ÔÈÚeˆt ‰Óe¯z¿»¿ƒ¿≈≈«Àƒ¿≈ƒ¬≈≈

.ÔÈÓÏM‰ ÔÓ ˙B·‡BL ÔÈÚeˆt‰L ÈÙÏ .ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒ

.àéÔ‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ˙B˜ÏL ÈÓe ÌÈL·k ÈÓ≈¿»ƒ≈¿»∆¿»¬≈≈
.ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿»ƒ
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xyrnקסב zekld - mirxf xtq - zah g"k ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.áéda LÈ - ‰¯„wa ÌÚË ‰˙ ‡lL „Ú :˙·M‰«∆∆«∆…»¿»«««¿≈»≈»
da ÔÈ‡ - ‰¯„wa ÌÚË ‰˙pMÓ ;‰Óe¯z ÌeMÓƒ¿»ƒ∆»¿»«««¿≈»≈»

.‰Óe¯z ÌeMÓƒ¿»

.âéÔÈÈ ÏL ˙È·Á Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t ‰„B¯‰»∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆≈
ÏLÂ ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡ :‰Óe¯z¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬≈À∆∆¿∆

.˙B·‡BML ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ - ÌÈ¯BÚO¿ƒ¬»ƒ¿≈∆¬

.ãé˙t‰ ˙‡ Ba ‰Ù‡Â ‰Óe¯z ÏL ÔBnÎa B˜Èq‰L ¯epz«∆ƒƒ¿«∆¿»¿»»∆««
ÁÈ¯‰Â ,BÁÈ¯ ‡l‡ ,ÔBnk ÌÚË da ÔÈ‡L ;˙¯zÓ ˙t‰ -««À∆∆∆≈»«««∆»≈¿»≈«

.¯eÒ‡ BÈ‡≈»

.åèÛ‡ ,ÌÈÓ ÏL ¯B·Ï eÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÈ¯BÚO¿ƒ∆¿»∆»¿¿∆«ƒ«
Ô˙B ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ - ÂÈÓÈÓ eLÈ‡·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ≈»¬≈≈À»ƒ∆≈≈

.¯ÒB‡ Ì‚ÙÏ ÌÚË««ƒ¿»≈

.æè¯Ba CB˙Ï ÏÙpL ,BˆÚÂ ‡e‰ ,‰Óe¯z ÏL ÔzÏzƒ¿»∆¿»¿≈∆»«¿
ÌÚË Bc·Ï ÔzÏ È„k ÔzÏz‰ Ú¯Êa LÈ Ì‡ ,ÔÈÈ ÏL∆«ƒƒ≈¿∆««ƒ¿»¿≈ƒ≈¿«««

.ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ ÔÈi‰ È¯‰ - ÔÈia««ƒ¬≈««ƒ»¿»ƒ

.æé‚ÊÓ ,ÔÈlÁ „Á‡Â ‰Óe¯z „Á‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBk ÈL¿≈∆«ƒ∆»¿»¿∆»Àƒ»«
ÔÈlÁ‰ ÔÈÈ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - Ô·¯Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈÓa „Á‡ Ïk»∆»¿«ƒ¿««»≈¿»ƒ∆≈«Àƒ
È¯‰L ,ÌÈna ·¯Ú˙ ‰Óe¯z‰ ÔÈÈ el‡Îe ,BÈ‡ el‡k¿ƒ≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿»≈««ƒ∆¬≈
ÔÈÈ ÌÚË Ïh·Ï ÌÈn‰ B˙B‡ Èe‡¯ Ì‡ :BÈÓ BÈ‡≈ƒƒ»««ƒ¿«≈««≈
;¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z‰«¿»¬≈«…À»¿»ƒ¿ƒ«»

.ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,e¯‡a ¯·kL∆¿»≈«¿∆≈««ƒ«¬ƒ∆««ƒ

.çéÌ‰Â ÌÁÈ„È - ˙B¯t Èab ÏÚ ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ«ƒ∆¿»∆»«««≈≈¿ƒ≈¿≈
- ˙B¯t Èab ÏÚ ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÓL ÔÎÂ .˙B¯zÓÀ»¿≈∆∆∆¿»∆»«««≈≈
‰t˜È - ÔÈÈ Èab ÏÚ ÔÓM‰ ÏÙ .˙B¯zÓ Ì‰Â ÌÁÈ„È¿ƒ≈¿≈À»»««∆∆««≈«ƒ«¿∆
‰t˜È - ¯Èv‰ Èab ÏÚ ÏÙ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ÔÈi‰Â ,B˙B‡¿««ƒÀ»¿»ƒ»«««≈«ƒ«¿∆
¯Èv‰ Ïk ¯ÈÒiL È„k ,¯Èv‰ ÏÚÓ ‰tÏ˜ ÏhÈÂ B˙B‡¿ƒ…¿ƒ»≈««ƒ¿≈∆»ƒ»«ƒ

.ÔÓM‰ ÌÚË BaL∆«««∆∆

.èé;ÔÈlÁ da ÏM·È ‡Ï - ‰Óe¯z da ÏMaL ‰¯„¿̃≈»∆ƒ≈»¿»…¿«≈»Àƒ
ÌÈÓa ‰¯„w‰ ÛËL Ì‡Â .ÌÚË Ô˙Ba - ÏMa Ì‡Â¿ƒƒ≈¿≈««¿ƒ»««¿≈»¿«ƒ
˙ˆ˜Óa ÏMa .da ÏM·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡¿«ƒ¬≈∆À»¿«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
ÌB˜Ó ÛËBL ‡l‡ ,Blk ˙‡ ÛËLÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÈÏk‰«¿ƒ≈»ƒƒ¿…∆À∆»≈¿

.„·Ïa ÏeMa‰«ƒƒ¿«

.ëÌÈ¯eka‰Â ‰lÁ‰Â ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z¿»¿»¿««¬≈¿««»¿«ƒƒ
:¯Ó‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙a .‰Óe¯z e‡¯˜ Ôlk -À»ƒ¿¿¿»ƒ¿««¬≈∆¡«
.Ô¯b ˙Óe¯˙k :¯ÓB‡Â .ÈÈ ˙Óe¯z epnÓ Ì˙Ó¯‰Â«¬≈…∆ƒ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«…∆
‡Ï :¯Ó‡Â .‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ :¯Ó‡ ‰lÁ·e¿«»∆¡««»»ƒ¿»¿∆¡«…
E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙ E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
ÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚhL ¯·„ EÏ ÔÈ‡Â ;E„È ˙Óe¯˙e 'B‚Â¿¿«»∆¿≈¿»»∆»¬»«»
Ô‰·e ,ÌÈ¯eka‰ ÔÓ ıeÁ ‰Ê ˜eÒÙa BË¯Ù ‡lL∆…≈¿¿»∆ƒ«ƒƒ»∆

ÔÈ‡e¯˜ Ô‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .E„È ˙Óe¯˙e :¯Ó‡∆¡«¿«»∆»»«¿»∆≈¿ƒ
.‰Óe¯z¿»

.àë- Úen„Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ ÔzÚa¯‡ ÔÈc ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ«
‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe ,‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ Ôlk :‡e‰ „Á‡∆»À»ƒ¿∆»≈»ƒ¿»¿ƒ∆
¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈ„Â .eÙ¯OÈ - e‡ÓË Ì‡Â ,‰Ê ÌÚƒ∆¿ƒƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈
ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙k - ÌÈÎ¯c‰ el‡ ÏÎa È‡Óc ÏL∆¿«¿»≈«¿»ƒƒ¿««¬≈∆

.d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ‡l‡ ,È‡cÂ««∆»∆≈ƒ«¬ƒ»»

.áë,ÏÎ‡Ó B˙B‡ ˙k¯a C¯·Ó - ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿»¿»≈ƒ¿««¬»
Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜a eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó Ck ¯Á‡Â¿««»¿»≈¬∆ƒ¿»ƒ¿À»∆«¬…
Ì˙B‡ eÈ‡¯Â eÏa˜ CÎÂ .‰Óe¯z ÏÎ‡Ï eeˆÂ¿ƒ»∆¡…¿»¿»ƒ«¿¿»ƒ»
˙ÏÈÎ‡ ÌbL .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁa elÙ‡ ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¬ƒ¿««»»»∆∆«¬ƒ«
Ôz‡ ‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL ,‰„B·Úk Ïe·b‰ ÈL„»̃¿≈«¿«¬»∆∆¡«¬…««»»∆≈

.ÌÎ˙p‰k ˙‡∆¿À«¿∆

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ו  טבת כ"ח קודש שבת יום

-mirxfxtq
xVrn zFkld¦§©£¥

‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ‡e‰Â ˙Á‡ ‰ÂˆÓƒ¿»««¿¿«¿ƒ«¬≈ƒ¿»»»
‰ÚÈ¯f‰ ˙MÓ ‰LÂ1.ÌiÂÏÏ BzÏÂBÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e ¿»»ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùaƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לאוכלו,1) מותר ישראל ואם ראשון, מעשר נקרא מה יבאר

פירותיהם  יאכלו הכהנים אם ודין קדושה. בו יש ואם
פירותיו  האוכל לכהן. מכהן המעשר מוציאין ואם בטבלם.
להיות  מותר אם בטבלו. מעשרו האוכל לוי בן או טבלין
על  זה ממקום מעשרין ואם יפריש. ואח"כ והולך אוכל
בהם. שוין והמעשר שהתרומה הדברים ודין אחר. מקום
שפטורים  והדברים ידך. על מעשר הריני לחבירו האומר
מעשרים  ואם המובחר. מן אלא מעשרין אין ודין מהמעשר.

מעשר. הוא אם מעשר מקצת המפריש ודין באומד.

.à¯Á‡2ÔÈLÈ¯ÙnL3‰ÏB„‚ ‰Óe¯z4„Á‡ LÈ¯ÙÓ ««∆«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ∆»
B·e .ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .¯‡Lp‰ ÔÓ ‰¯OÚÓ≈¬»»ƒ«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ
ÈÈÏ eÓÈ¯È ¯L‡ Ï‡¯OÈ Èa ¯OÚÓ ˙‡ Èk :¯Ó‡∆¡«ƒ∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«»

‰f‰ ¯OÚn‰Â .¯ÓB‚Â5ÌÈiÂÏÏ6˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,7; ¿≈¿««¬≈«∆«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ È·ÏÂ :¯Ó‡pL8Ï‡¯OÈa ¯OÚÓ Ïk Èz˙ ‰p‰ ∆∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ»«¬≈¿ƒ¿»≈

.‰ÏÁÏ¿«¬»

ההפרשה.2) סדר הוא נתן 3)שכן לא שעדיין ואף
שנאמר: שמה ראשון, מעשר מפריש - לכהן התרומה
סדר  על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך

הנתינות. סדר על ולא "תרומה 4)ההפרשות, נקראת
ואילו  ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת ביחס גדולה"

מחמישים. אחד היא גדולה שני 5)תרומה למעשר בניגוד
לבעלים. בן 6)שהוא אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי כדעת

לכהן. אף ראשון מעשר שאמר: לוייה 7)עזריה גם שהרי
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ואוכלת, מעשר לה נותנים זנות, בעילת נבעלה או שנשבית
ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא

שהוא 8) אבל ללויים, שהמעשר אלא למד  לא זה מפסוק
לוי" "ולבני אדרבא שהרי ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן

לוי". לבנות "ולא לדרוש: יש

.áÏ‡¯OÈÏ ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ9¯zÓe , «¬≈ƒÀ»«¬ƒ»¿ƒ¿»≈À»
‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï10ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡L ; ¿»¿¿À¿»∆≈¿À»¿»¿»»

¯OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ - ‰i„t B‡ L„˜ ˙B¯OÚÓa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿««¿…∆¿ƒ»≈∆»«¬≈
·LÁÂ :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁ ÔBL‡¯ ¯OÚnL ÔÈpÓe .ÈL≈ƒƒ«ƒ∆«¬≈ƒÀƒ∆∆¡«¿∆¿«
;·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆

·˜ÈÂ Ô¯b ‰Ó11ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Û‡ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ - «…∆¿∆∆Àƒ¿»»»««¬≈ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL12CÎÈÙÏ .¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ -13˙a , ∆ƒ¿»¿»Àƒ¿»»»¿ƒ»«

˙ÈaLpL ÈÂÏ14˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰ÏÚ·pL B‡15ÔÈ˙B - ≈ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿¬»¿ƒ«¿¿ƒ
˙ÏÎB‡Â ¯OÚn‰ dÏ16‰ÚÓML ÈÓ Ï·‡ .17˙nL »««¬≈¿∆∆¬»ƒ∆»¿»∆≈

„Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰ B‡ dÏÚa18˙qÂ ,19‡a Ck ¯Á‡Â , «¿»≈ƒ»≈∆»¿ƒ»¿««»»
‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ÌÈÓÎÁ d˙B‡ eÒ˜ - dÏÚa20 «¿»»¿»¬»ƒ∆ƒ¿∆¬»

.¯OÚÓa¿«¬≈

לזרים".9) אסור ראשון "מעשר שאמר מאיר כרבי דלא
בכל 10) אותו "ואכלתם הפסוק (מן בספרי זאת למדו

בקבר". "אפילו תרומות 11)מקום", מהם שהופרשו
באכילה 12)ומעשרות. אסור תרומתו שניטלה קודם אבל

בו. המעורבת מעשר תרומת חולין.13)משום שהוא לפי
לגוי.14) נבעלה שמא כנעני.15)וחוששים לעבד או לגוי

מתרומה. נפסלת הייתה כהן בת הייתה ולא 16)שאם
שזנות  משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אותה, קנסו

שכיחה. עד 17)אינה מפי או תומו לפי המסיח גוי מפי
אינם  אלה שכל ושפחה, עבד מפי או אחר עד מפי ששמע

אחרת. לעדות עדים 18)כשרים שני לה העידו שאם נראה
שלעניין  פי על [ואף קנסוה. לא - בעלה בא כך ואחר וניסת
ניסת  שאפילו ה, הלכה י פרק שם רבינו פסק לבעלה חזרה
שהרי  קנסוה, לא מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני
שכיחה, לא שזנות משום קנסוה, לא זנות בעילת נבעלה
ששני  ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו

שכיח]. לא זה גם שקר, העידו לא 19)העדים אם אבל
עשתה  לא שהרי קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת

מעשר.20)איסור. באכילת אף שאסורה משמע

.âÌÈiÂÏ21ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÌÈ‰ÎÂ22È„k , ¿ƒƒ¿…¬ƒ«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿≈
¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï23ÌÈ‰k‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿≈«…¬ƒ

˙BÓe¯z ¯‡L ÔÈLÈ¯ÙÓ24˙B¯OÚÓe25ÈÙÏe .ÔÓˆÚÏ «¿ƒƒ¿»¿««¿¿«¿»¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ÔÈÏËB ÌÈ‰k‰L26Ô‰È˙B¯t eÏÎ‡È ÏBÎÈ , ∆«…¬ƒ¿ƒƒ«…»…¿≈≈∆

ÈtÓ .Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏ·Ëa¿ƒ¿»«¿«≈»ƒ««∆ƒƒ
- 'Ìz‡ Ìb' ;ÌiÂÏ‰ el‡ - 'Ìz‡' :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿«∆≈«¿ƒƒ««∆

.ÌÈ‰k‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï¿«∆«…¬ƒ

מפרישים 21) לויים רק שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים
כדי  ולא מעשר תרומת ממנו להפריש כדי רק ראשון מעשר
מנת  על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי ליתנו

ללוי. שבישראל 22)ליתן פי על ואף לעצמן. ומשאירים
על  הפריש ואם לכהן או ללוי ליתנה ההפרשה מצוות עיקר

אין  וכהנים בלויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת
כן. כדי 23)הדבר המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,

הלויים  ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו
לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי מעשר מפרישים
תרומת  להפריש כדי ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו

לעצמם. שכולן 24)מעשר וביכורים, וחלה תרומה כגון
תרומה. במעשר 25)נקראות שהרי מובנים, הדברים אין

כתב  [וה"פרישה" חלק לכהן אין עני ובמעשר שני
גם  אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות
למעלה. הוזכר כבר ראשון מעשר שהרי מיושב לא זה
תרומות. שאר כלומר: תרומ'", "שאר כתוב שהיה ונראה
תרומות  "שאר פענחו ושוב תרו"מ, "שאר וכתבו וטעו

ומעשר"]. תרומות "שאר או כלומר,26)ומעשרות"
אותן. ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים
טבל, לאכול מותרים שיהיו לטעות מקום היה שכן, וכיוון

התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי

.ã¯OÚn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÌÈ‰k‰ „iÓ28:¯Ó‡pL ; ≈ƒƒ««¬≈ƒ««…¬ƒ∆∆¡«
Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ Èk29‰p‰k ˙BzÓ Ïk ÔÎÂ .30 ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¿¿À»

Ô‰ÎÏ Ô‰kÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -31˙‡ Ò˜ ‡¯ÊÚÂ . ≈ƒƒ»ƒ…≈¿…≈¿∆¿»»«∆
BpÓÊa ÌiÂÏ‰32Ô‰Ï ezÈ ‡lL33Ó‡l‡ ,ÔBL‡¯ ¯OÚ «¿ƒƒƒ¿«∆…ƒ¿»∆«¬≈ƒ∆»

ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ eÏÚ ‡lL ÈÙÏ ,ÌÈ‰kÏ Ô˙pÈ34. ƒ»≈«…¬ƒ¿ƒ∆…»ƒƒ»«ƒ

ראשון.27) מיד 28)מעשר אותו מוציאים שאין שכן וכל
מעשר 29)הלויים. נותנים "ישראל בספרי. הוא כן

הוא  וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים אין אבל ללויים,
את  לוקחים אתם ישראל בני "מאת שם: זוטא  בספרי
מכאן  הכהנים, מיד המעשר את לוקחים אתם אין המעשר,

הכהנים". מיד המעשר מוציאים אין תרומות,30)אמרו
וקיבה. ולחיים שתרומה 31)זרוע שם: שאמרו [ומה

הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר ותרומת
הכהנים]. מיד שדעת 32)ולא א) (הלכה למעלה ראה

לכהנים. ולא ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו
כלל  [=ללויים] להם יתנו שלא עזרא קנסם כן פי על ואף
בזמנו  אלא היה לא זה חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא
יתן: שירצה שלמי אלא קנס, לא מכן לאחר אבל עזרא של
איך  שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או לכהן
שתרומות  רבינו שלדעת וכתב התורה, מן מצוה עזרא עקר

שפיר. אתי התורה מן אינם עזרא בזמן אבל 33)ומעשרות
אם  בדיעבד וכן שלו, ראשון מעשר הלוי מן מוציאין אין
אמרו  שכן שלו, הוא הרי ראשון, מעשר ללוי ישראל נתן
משקל  להו, יהבינן דלא עזרא דקנסינהו "אימר שם: בחולין

אמר". מי עימו 34)מינייהו עלו שלא לזה, והמקור
ומבני  ובכהנים בעם "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים,

שם". מצאתי לא לוי

.äÂÈ˙B¯t ÏÎB‡‰35ÔÈÏ·Ë36¯OÚn‰ ÏÎ‡L ÈÂÏ ÔÎÂ , »≈≈»¿»ƒ¿≈≈ƒ∆»«««¬≈
BÏ·Ëa37Èt ÏÚ Û‡ ,38ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ Ô‰L39- ¿ƒ¿««ƒ∆≈«»ƒƒ»«»«ƒ

˙Bzn‰ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡40Ô‰ÈÏÚ·Ï41¯L‡ :¯Ó‡pL ; ≈¿«¿ƒ««»¿«¿≈∆∆∆¡«¬∆
.Ô˙B‡ eÓÈ¯iL „Ú ÌeÏk Ô‰a EÏ ÔÈ‡ - '‰Ï eÓÈ¯È»ƒ«≈¿»∆¿«∆»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e42CÏB‰Â ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿»»»∆À»¿»»ƒ¿≈¿≈
.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ¿»««¿
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חייב 35) אינו אחר של טבל פירות על אבל פירותיו, דווקא
מעשר 36)מיתה. או תרומה, ממנה הפריש שלא תבואה

הפריש  ולא ראשון ומעשר תרומה הפריש אם אבל ראשון,
מיתה. חייב אינו עני, הפריש 37)מעשר שלא כלומר,

מעשר. תרומת שחיוב 38)ממנו פי על אף לומר: ורוצה
הרי  כן ואם שבו התרומות תערובת מחמת הוא בטבל מיתה
שלא  לפי משלמים, אינם כן פי על אף - תרומה כאוכל הוא

ההפרשה. לאחר אלא הכהן בהם הוא 39)זכה כן
"מנין  ו פרק סוף אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין
קדשי  את יחללו ולא דכתיב במיתה שהוא הטבל את לאוכל
הכתוב  לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני
כאן  אף במיתה תרומה מה מתרומה חלול חלול ויליף מדבר
(בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה".

יחללוהו". כי בו אם 40)ומתו אבל בשוגג, כשאכל והיינו
שאינו  מפני בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל

ומשלם. המתנות,41)לוקה בעלי הינם והלויים הכהנים
למי  אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני שיש אלא

רוצים. ומואב.42)שהם ועמון שנער מצרים, היינו

.å‰Ê ÌB˜nÓ ÔÈ¯OÚÓ43CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¿«¿ƒƒ»∆«»«≈¿≈»ƒ
Ûwn‰ ÔÓ ¯OÚÏ44ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿«≈ƒ«À»¬»≈¿«¿ƒƒƒ«

BÈÓ BÈ‡L45ÔÓ ‡ÏÂ ,¯eËt‰ ÏÚ ·iÁ‰ ÔÓ ‡ÏÂ , ∆≈ƒ¿…ƒ««»««»¿…ƒ
.¯OÚÓ BÈ‡ - ¯OÚ Ì‡Â ;·iÁ‰ ÏÚ ¯eËt‰«»«««»¿ƒƒ≈≈¿À»

תבואה 43) על זה במקום הנמצאת מתבואה כלומר,
אחר. במקום מקיפין 44)הנמצאת "אין כמו סמוך כלומר,

ב  בפרק ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד חביות". שתי
המוקף". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים,
המוקף, מן שלא ניטל שהמעשר שכן שכל רבינו וסובר
המוקף, מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי למעלה שכתב
בתרומה  להם יתחלף שלא כדי מעשר, בתרומת אלא אינו זה
חשש. כל אין במעשר אבל המוקף, מן רק הנתרמת גדולה

אני 45) "ואף ד: הלכה ב פרק תרומות בירושלמי הוא כן
תורמין  שאין שבתבואה מינין שני שבדגן מינין שני מרבה
לעניין  ומעשר תרומה שהשוו הרי זה". על מזה מעשרין ולא

זה.

.æ‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L Ïk46, …∆»«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆«∆
e¯Ó‡L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡ :¯OÚÓa Ck»¿«¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«∆¿…∆»«¿

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡ :‰Óe¯˙a47:¯OÚÓa Ck , ƒ¿»ƒ»«¿»¿»»¿«¬≈
¯eËt ‡e‰L ÏÎÂ .˙B¯OÚÓ ÂÈ˙B¯OÚÓ - LÈ¯Ù‰ Ì‡ƒƒ¿ƒ«¿¿»««¿¿…∆»

‰Óe¯z‰ ÔÓ48Ì¯Bz‰ ÏÎÂ ;¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt -49- ƒ«¿»»ƒ««¬≈¿»«≈
- eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï :Ô‰a e¯Ó‡L Ïk .¯OÚÓ¿«≈…∆»«¿»∆…ƒ¿…¿ƒ»¿
Ô‰È˙B¯OÚÓ - e¯OÚ Ì‡ Ck ,‰Óe¯z Ô˙Óe¯z¿»»¿»»ƒƒ¿«¿¿≈∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡L ÏÎÂ .˙B¯OÚÓ50ÔÈ‡ Ck , ««¿¿…∆≈¿»¿»»≈
˙B¯OÚÓ Ô‰È˙B¯OÚÓ51. «¿¿≈∆««¿

פירות 46) על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון
הארץ. פירות על לארץ חוץ ופירות אחרת כגון 47)שנה

הטמא  מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע מן
בשוגג. הטהור או 48)על אדם, מאכל שאינו דבר כגון

והעוללות. והפרט והפאה והשכחה שאינו 49)הלקט זה
תרומתם  אין תרמו ואם יתרומו, שלא החמישה בכלל

ששומע 50)תרומה. והאלם שומע, ואינו המדבר כגון
והסומא. והשיכור והערום מדבר, אחד 51)ואינו כגון

שם. המנויים מהחמישה

.çEÈ„È ÏÚ ¯OÚÓ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰52BÈ‡ - »≈«¬≈¬≈ƒ¿«≈«»∆≈
‡Ï B‡ ¯OÚÈ Ì‡ ‰‡¯iL „Ú BnÚ „ÓÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈…

¯OÚÈ53CÈ¯ˆ - È„È ÏÚ ¯OÚ :B¯·ÁÏ ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»««¬≈«≈«»«»ƒ
BnÚ „ÓÚÏ54. «¬…ƒ

בשבילך.52) המעשרות מתקן הריני על 53)כלומר, שאף
אלא  להקל שליחותו" עושה "שליח אומרים שאין פי
אם  אבל השליח, את המשלח כשביקש היינו להחמיר,
שליחותו  עושה שליח חזקה אומרים עצמו, הציע השליח

להקל. אומרים 54)אף אין מהשליח ביקש שהוא שכיוון
שליחותו. עושה שליח חזקה

.èÔÈ·e¯Á‰55˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -‡l‡ ∆»ƒ≈»«»ƒ¿««¿∆»
Ì‰È¯·cÓ56·¯] ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,57.Ì„‡ [ ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»«¬«…»»

ÔÈ¯eËt - ÔË˜a ÔÈa ÔÏ„‚a ÔÈa ,ÌÈ¯n‰ ÌÈ„˜M‰Â58, ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈¿»¿»≈¿»¿»¿ƒ
ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈»…∆

מדרבנן,55) אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי הכוונה
מן  וחייבין הם אדם בני רוב מאכל חרובין שאר אבל

מדרבנן.56)התורה. כלומר סופרים, כן 57)מדברי
הגירסא: רומי ובדפוס הראב"ד, העתיק וכן להיות. צריך
שאם  הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן "לפי
דברי  ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל אינם
פירות  לרבות העץ "מפרי הירושלמי: ומן הספרי מן רבינו
וכו' צלמונה וחרובי שיטה חרובי מרבה שאני יכול האילן,
רבינו  וסובר העץ", פרי כל ולא העץ מפרי לומר תלמוד
חרובי  נתמעטו זה ולפי התורה, מן האילנות שמעשר
שמעשר  הראב"ד דעת אבל דאורייתא. מחיוב רק צלמונה
כן  ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ האילנות

לגמרי. פטורים צלמונה יוסי 58)חרובי בר' ישמעאל כר'
וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר

קטנים. בין גדולים בין מרים בגדלן 59)שקדים כלומר,
הרי  מתוקים, שהם אף ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל אינם
ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו הקדים ולפיכך נגמרו. לא עדיין

ממעשר. לפטרם יותר פשוט שבגדלם משום

.é;˙B¯OÚnÓ ¯eËt - ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL ÔÏÈ‡ƒ»∆¿»¿««ƒ»ƒ««¿
‡ˆi‰ EÚ¯Ê ˙‡e·z Ïk ˙‡ ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««≈¿«≈≈»¿««¿∆«…≈

‰„O‰60˙B¯OÚÓa ·iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «»∆¿≈»∆ƒ∆«»¿««¿
Ì‰È¯·cÓ61- ¯ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z È¯‰L .·iÁ ƒƒ¿≈∆∆¬≈¿≈»»∆∆¿»≈«»

˙Á‡k ÔÙÒ‡ Ì‡ ‰È˙B¯t ¯OÚÏ62. ¿«≈≈∆»ƒ¬»»¿∆»

חייבים.60) בשדה מעשרות 62)מדרבנן.61)דווקא
אחת  אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח: משנה ג פרק
כהנטוע  בחצר שהנטוע הרי חייב", צירף ואם ופטור. אחת
לדברי  שם המשנה דברי יסתרו שלא ובכדי בשדה,
מן  לפטור הירושלמי שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי
אינו  זה [וכל מדרבנן. לחייב שם המשנה וכוונת התורה,
לדעת  אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא
דברי  סותרים כורחנו על מדרבנן, אילנות שמעשר הראב"ד
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בהשגת  ועיין הנ"ל הירושלמי לדברי הנ"ל המשנה
הראב"ד].

.àéÌÈÏˆa63eLÈ¯L‰ elÙ‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eLÈ¯L‰L ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«∆¬ƒƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰iÏÚ Ú˜¯˜a¿«¿«¬ƒ»¿ƒƒ«««¿»¿»¬≈∆

˙ÏtÓ64‰„Oa ÔÈÚeËk el‡ È¯‰ - ÔÈl‚Ó Ô‰ È¯‰Â «…∆«¬≈≈¿Àƒ¬≈≈ƒ¿ƒ«»∆
.˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁÂ¿«»ƒ¿««¿

שהפטור 63) נראה כאן, זו הלכה רבינו שכתב זה ומתוך
ומכיוון  מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני הוא
חכמים. חייבוהו לא הבצלים של בהשרשתם רוצה שאינו

שדה.64) אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט היינו

.áée‰„O ¯nLÓ‰65ÛÒ‡Â ¯Á‡ ‡·e ,ÂÈ·Ú ÈtÓ «¿«≈»≈ƒ¿≈¬»»»«≈¿»«
‰È‰L B‡ ,‰„O d˙B‡a ˙B¯‡Lp‰ ÌÈ‡z‰ ˙‡∆«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»»∆∆»»

˙BÚÏ„n‰Â ˙B‡L˜n‰ ÈtÓ e‰„O ¯nLÓ66‡·e , ¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿»»
ÌÈ¯fÙÓ‰ ÌL ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ÛÒ‡Â ¯Á‡«≈¿»«∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ»«¿À»ƒ

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚaL ÔÓÊa :‰„Oa67- «»∆ƒ¿«∆«««»∆«¿ƒ¬≈∆
¯OÚÓa ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏe ,ÏÊb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒƒ»≈¿ƒ»«»ƒ¿«¬≈

‰Óe¯˙·e68ÔÈ¯zÓ - Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ; ƒ¿»≈««««ƒ«¿ƒ¬≈∆À»ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËÙe ,ÏÊb ÌeMÓ69. ƒ»≈¿ƒƒ««¬≈

ענבים.65) וגם תאנים גם בו צמיחת 66)ויש מקום
והדלועין. מקפיד 67)הקישואין שהוא בו שיודעין היינו,

מהם. יטלו אם 68)שלא או הפירות מן גזל אם כלומר,
השדה. בעל לו פטור 69)נתן והפקר הפקר שהן משום

המעשר. מן

.âé:¯Ó‡pL .¯Á·n‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»ƒ«À¿»∆∆¡«
˙‡e·˙k ÌiÂÏÏ ·LÁÂ ,epnÓ BaÏÁ ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a«¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆¿∆¿««¿ƒƒƒ¿«

¯OÚnL ÌLk ;·˜È ˙‡e·˙ÎÂ Ô¯b70ÌÈLÈ¯ÙnL …∆¿ƒ¿«»∆¿≈∆«¬≈∆«¿ƒƒ
BaL ·ÏÁ‰ ÔÓ - ÌiÂÏ‰71ÌÈLÈ¯ÙnL ¯OÚÓ Ck , «¿ƒƒƒ«≈∆∆»«¬≈∆«¿ƒƒ

BaL ·ÏÁ‰ ÔÓ - ·˜i‰ ÔÓe Ô¯b‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ72. ƒ¿»≈ƒ«…∆ƒ«∆∆ƒ«≈∆∆

המעשר.70) מן מעשר שהיא מעשר, תרומת כלומר,
את 71) "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב מן כלומר,

ממנו". היפה.72)חלבו מן שתורמים

.ãé„Ó‡a ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡73B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ‡l‡ , ≈¿«¿ƒ¿…∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈÓa74ÁaLÓ - ¯eÚLa ˜c˜„Ó‰ ÏÎÂ .75‰a¯n‰Â . ¿ƒ¿»¿»«¿«¿≈¿ƒ¿À»¿««¿∆

Ï·h‰ È¯‰L ,ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈ˙B¯OÚÓ - ˙B¯OÚÓa¿««¿«¿¿»¿À¿»ƒ∆¬≈«∆∆
Ô‰a ·¯ÚÓ76.ÔÈw˙Ó ÂÈ˙B¯Ùe , ¿…»»∆≈»¿À»ƒ

ותרומת 73) באומד דווקא ניטלת תרומה אבל מעשר, דווקא
כמעשר. אבל 74)מעשר בתלמוד, הרגיל הסדר תפס

והשוקל  המונה מן משובח והמודד משובח המונה להלכה
משניהם. המונה,75)משובח מן משובח המודד כלומר

משניהם. משובח יותר, מדוקדק שהוא והשוקל
והרי 76) עליו, מעשר שם אין העשירית על העודף כלומר,

טבל. הוא

.åè¯OÚÓ ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰77¯OÚÓ BÈ‡ -78‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»«¬≈≈«¬≈∆»
‰Ó¯Ú‰ ˙‡ ˜ÏÁL ÈÓk79[LÈ¯Ù‰Ï] CÈ¯ˆ Ï·‡ ; ¿ƒ∆»«∆»¬≈»¬»»ƒ¿«¿ƒ

‡ÈˆBiL ˜ÏÁ‰ ‰fÓ80BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .BlL ¯OÚÓ ƒ∆«≈∆∆ƒ«¬≈∆≈«»
BÈ‡ - ¯OÚÓ ÌLÏ ‰MÓÁ Ì‰Ó LÈ¯Ù‰ ,‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ»¿≈«¬≈≈
¯OÚÓ ÔÈ‡Ò LÓÁ‰ ÏÚ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯OÚÓ«¬≈¿≈»¿«¿ƒ«∆»≈¿ƒ«¬≈

¯Á‡ ÌB˜Óa81Ô‰Ó LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,82‡È‰L ,‰‡Ò ÈˆÁ ¿»«≈∆»«¿ƒ≈∆¬ƒ¿»∆ƒ
.Ô‰lL ¯OÚn‰««¬≈∆»∆

שלפניו.77) התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,
כשה  שאמרו והמדובר ומה ולהשלים. להוסיף בדעתו יה

מתוקנים  מעשרותיו במעשרות "הממעט בתוספתא:
להשלים. בדעתו כשאין היינו מקולקלין" ופירותיו

השלים.78) שלא הטבל 79)כיוון את שחלק כמי כלומר,
לפניו. טבל ערוגות שתי והרי חלקים, לשני סתם

ולא 80) ממנו, ודווקא חל. ולא מעשר בתורת שהפריש
הפטור. על החיוב מן כמפריש שנראה אחר ממקום

אחר.81) ממקום הסאין.82)כלומר, מחמשת

.æè‰Ê ¯OÚÓ LÈ¯Ùn‰83‰lÁz C¯·Ó84C¯„k , ««¿ƒ«¬≈∆¿»≈¿ƒ»¿∆∆
˙Bˆn‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL85ÈL ¯OÚÓ ÏÚ C¯·Ó ÔÎÂ . ∆¿»¿ƒ««ƒ¿¿≈¿»≈««¬≈≈ƒ

ÏÚ C¯·Ó .¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ ÏÚÂ ÈÚ ¯OÚÓ ÏÚÂ¿««¿«»ƒ¿««¬≈ƒ««¬≈¿»≈«
BÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ïk86¯Á‡ ‰Ê Ïk‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ; »∆»ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«…∆««

˙Á‡ ‰Î¯·a ÔÏÏBk - Ô‰ÈÈa ÁÒ ‡ÏÂ „iÓ ‰Ê∆ƒ»¿…»≈≈∆¿»ƒ¿»»««
˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯Ù‰Ï :C¯·Óe87. ¿»≈¿«¿ƒ¿««¿

ראשון.83) ההפרשה.84)מעשר "כל 85)לפני
לעשייתן". עובר עליהן מברך לברך 86)המצוות "צריך

ארבע  ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות". חמש
בהפסקה, לחוד, אחד כל במפריש זה וכל המעשרות.

שהמפריש 87)ביניהן. ברכות, מהלכות י"א בפרק וראה
תרומה". הפרשת "על מברך לאחרים
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ה'תשע"ו  טבת כ"ב ראשון יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר

הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום g)את ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש
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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"ו  טבת כ"ג שני יום
יום שני ֿ חמישי כ "ג ֿ כ "ו טבת 
הקודם. ביום נדפסה הקנ"ה ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ו  טבת כ"ד שלישי יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

ֿ מלאכה" כל ֿ תעׂשה i)"לא ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ו  טבת כ"ה רביעי יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― 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"ו  טבת כ"ו חמישי יום

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkd meia):אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ֿ הּמלאכֹות ְְְְֲִַָָָמן

לכם" היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,fh `xwie)ּבארנּו ּוכבר , ְְִֵֶַַַַָָָ
ּפעמים bqw)ּכּמה ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרםzay) ְְִַָָָָ

(:ck."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא ֿ מלאכה "וכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְִִַָָָָָָֹמלאכה

gk)תעׂשּו" ,bk my)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו l)ּכרת, ,my)― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמקריב
(:gi)ּומגּלה(:l).וזּולתן ְְִָָָ

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
ֿ נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא (myּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hk ,fhּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt): ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― ֿ נפׁשתיכם" את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה br.)ואיזהּו? `nei), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, ֿ הּפעּלֹות מּכל לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

ֿ נפׁשתיכם" את ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,my), ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלּו
― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת והּׁשביתה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻולעבֹודה,

אמר לפיכ(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת : ְְְִִַַַַָָָָ
(my zen ixg`)ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ

ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַַָָָּובסיכה
העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ֿ אּלּו ּכל הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

― הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
למי ּכרת וחּיב ֿ הענׁש את ׁשהזּכיר ּכיון אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ׁשּמזהר ידענּו "ּכיׁשּיאכל, אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
ונכרתה" וגֹו' ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש hk)כל ,bk my). ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻ

ּכרתֹות ּבכללם(a.)ּובריׁש מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו הּכּפּורים, ּביֹום ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאֹוכל
והּמילה. ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא ― ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכרת
ֿ תעׂשה, לא מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנה
קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּולפיכ
הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו

(g dpyn c wxt)זה ּדין יתחּיב ׁשּלא ,(zaxwp z`hgd)אּלא ְִִֵֶֶֶַָֹ
ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, ֿ תעׂשה לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבמצות
ֿ תעׂשינה" לא אׁשר ה' ֿ מצות מּכל "אחת קבּועה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

(bi ,c my)ספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
עּנּוי; ענׁש זה הרי ― ונכרתה ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכל
אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאבל
הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענׁש
הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָמה
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש ְְִִִֶֶֶָָָָָָהּוא
לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּובׁשּבתֹות
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאמר
― אזהרה" לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹמלאכה
נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ודיני ֿ ּׁשאמרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנה

יֹומא. מּסכת ְֶֶַָּבסֹוף
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ה'תשע"ו  טבת כ"ז שישי יום
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ז ֿ כ "ח טבת 

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה מּמלאכההּצּוּוי לׁשּבֹות ּוינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום

קדׁש" מקרא fh)הראׁשֹון ,ai zeny),זֹו הקּדמה ודע . ְְְִִֶַַָָָָֹ
ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ֿ ּׁשאמר ֿ מה ׁשּכל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהיא:
מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"קּדׁשהּו".
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ּׁשּמיחד מה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא

מּקדם crw)הזּכרנּו xeriy oldl)ּדבריהם ֿ dyrאת zeevn) ְְְִִִֵֶֶֶַֹ
(dlw ,vיֹום ֿ ּכל ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו dnec)ׁשאֹומר oeyl e`)אמר ּכאּלּו הּוא ְִֵֶַַָָ
ּבׁשביתה. צּוּוים ֿ אּלּו ּכל ― "ּתׁשּבֹות" אֹו ְְְִִִִִֵָָ"ׁשבֹות"

ה'" gl)ו"ׁשּבתת ,bk `xwie),ּכּלם הּמֹועדים לימי קרא ְְֲִִֵַַָָָֹֻ
ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים. לימים (zayּכלֹומר: ְְְְְִִִֵַַַַָ

(:g dvia .dk:ּכלֹומר ֿ תעׂשה", ולא עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:
ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לפיכ ֿ תעׂשה. לא מצות היא ― ּבֹו האסּורה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמלאכה
ולאֿ עׂשה על עבר אסּורה, מלאכה ֿ בֹו ֿ העֹוׂשה ְְֲֲֵֶַַָָָָָָֹּכל
הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָתעׂשה.

טֹוב יֹום .(dvia)ּבמּסכת ְֶֶַ

― השכ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶֶַַַָָָָמלאכה

בהם" ֿ יעׂשה לא fh)מלאכה ,ai zeny). ְֵֶֶָָָָֹ

― הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּׁשביעי
קדׁש"  ֿ .(my)מקרא ְִֶָֹ

― השכ"ד מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
והּו הּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ֿ מלאכהמלאכה "ּכל אמרֹו: א ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

בהם" ֿ יעׂשה ּובּׁשביעי.(my)לא ּבראׁשֹון ּכלֹומר: , ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ה'תשע"ו  טבת כ"ח קודש שבת יום

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ב לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכה

קדׁש"  ֿ מקרא k`)הּזה ,bk `xwie). ְִֶֶַָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא עבֹודה ֿ מלאכת "ּכל אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֲֶֶֶֶָָָָָֹמלאכה

.(my)תעׂשּו" ֲַ

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה ck)לחדׁש ,my)ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
oeylלׁשֹונם lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna epakrzd xak) ְָ

(l"fg."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ּביֹום ְְְְְֶֶַָָָָָָֹמלאכה

תעׂשּו" לא dk)עבדה ,my). ֲֲַָֹֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד נשיא הקהילה ברצלונה יצ"ו

שלום וברכה!

מכתב כ' מיום י"ח כסלו נתקבל בעתו. בינתים ביקר כאן הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק 

בצ"צ וכו' מוה"ר מיכאל שי' ליפסקר ודברנו אתו בתוכן מכתב כ', וכבר חזר לאירופא ואחרי שיעשה 

שם איזה זמן יבקר במחנם בדרכו למקנס, ואולי כבר ביקר במחנם לעת קבלת מכתב זה.

ובהזדמנות זו, בעמדנו ערב ש"ק ר"ח שבט, אתאפק לא אוכל מלהזכיר יום ההילולא של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעשירי בשבט, אשר כל היודע פרק בדברי ימי עמנו במדינת 

רוסיא, ובפרט אלה שעלו משם, הרי יום זה מעורר אצלם זכרונות וחוויות נפשיים מתקופת המלחמה 

בעד קיום התורה והמצוות ומוסדות הדת תחת דגלו של בעל ההילולא אשר חרף נפשו בפועל ממש 

לשמור על ערכי עמנו וצורת חייו, במסירות נפש ממש יום יום. ובודאי ידועה לכ' פרשה מזהירה זו, 

על כל פנים בקוים כלליים. והרי כל ענין של זכרון בחיי היהודי תכליתו הוא שיביא הוספה במעשה, 

ובנידון דידן הוספה במעשה בהתאם להשקפת עולמו ומשאת נפשו של בעל ההילולא, זי"ע.

בכבוד ובברכה לכל בני קהילתו שי'.
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i"yx
.ÌÈÙÎ ÏˆÏˆ ı¯‡ ÈÂ‰ בספינון (‡) לה דאתן ת''י

דטאיס  כנשרא פריסן וקלעיהון רחיקא מארעא
והארץ  במזרח שרויין שהן לפי אומר אני בכנפוהי,
בכנפי  מצולצלת והיא שם נאספים העופות חמה
שנא' כענין ומגוג גוג אוכלוסי על זו ונבואה עופות

לח) אתם:(ביחזקאל ופוט כוש ÌÈÎ‡ÏÓפרס ÂÎÏ (·)
.ÌÈÏ˜'למקומ ישראל שחזרו הוא אמת אם לראות

אשר  עם אל וממורט ממושך גוי הי' הוא אשר
בחזקתו: נורא היה Ï‰Â‡‰.הוא ‡Â‰ ÔÓ היום מן

והלאה: לעם נבחר ˜Â.אשר Â˜ ÈÂ‚ בו שנפרע

ל' קו קו ד''א למבוסה, וניתן במדה מדה בעוונו
ומאוס סחי ג)קיא ונוף:ÌÈ¯‰.:(איכה כוש מושלי

.'Â‚Â Ï·˙ È·˘ÂÈ ÏÎ לשלוח (‚) צריכים אינכם
בהקבץ  תראו הרים נס כנשוא כי כך על צירים

תשמעו: שופר וכתקוע ‡˘˜Ë‰.(„)הגליות
ואביטה  עסקי מכל אפנה גוג של שכרו מתשלום

לו: להטיב ‡Â¯.במכוני ÈÏÚ Áˆ ÌÂÁÎ יאיר
ללקט  כמו ירק על צח השמש כחם לו ויבהיק

ד)אורות ב' ÏË.:(מלכים ·ÚÎ מתאוים שהקוצרים
קציר: בחם נפש להשיב לו

cec zcevn
(‡).ı¯‡ ÈÂ‰ הצל אשר ארץ אתה  ואומר  אליהם  קורא כאלו 

העופות : ככנפי הפרושים הספינות  מקלעי בך  ‡˘¯רב 
.¯·ÚÓ:כוש נהרי מעבר יושבת  ההיא  הארץ (·)אשר

.ÁÏÂ˘‰מעצי בספינות ללכת  הים דרך  שלוחים ישלח  אשר
המים : ע ''פ  לשוט הקלים  מלאכיםÂÎÏ.גומא אתם  יאמר וכה

יהיה וזה וכו' ממשך גוי אל לכו ובמרוצה בקלות ההולכים
ישלחו לארצם ישראל  שחזרו כשישמעו  המשיח בימי

הוא: כן האמת  אם לדעת אליהם  Ë¯ÂÓÂ.שלוחיהם Í˘ÓÓ
ראשם שער  ומרטו האומות בידי נמשכים  היו  מאז  אשר

במשכם: Â¯‡.וזקנם  ÌÚ Ï‡מעשים בהם נראה אשר
Ï‰Â‡‰.נוראים : ‡Â‰ ÔÓ:והלאה לעם היה  אשר היום  מן

.‰ÒÂ·ÓÂ Â˜ Â˜ ÈÂ‚וחוזר לה ' מקוה היה  גלותם זמן בכל 
כשדים: ברגלי ונרמס  נדרס היה  כי ועם ·Â‡Ê.ומקוה ¯˘‡

ברגליהם : ורמסוהו ארצם  את  בזזו  כוכבים העובדי ˙·Ï.(‚)אשר  È·˘ÂÈ ÏÎאם ולדעת לשלוח  לכם מה  להם יאמר כאלו
הדבר תשמעו ובאזניכם ההרים  על הנס נשיאת  יראה כאשר  ישראל  החזרת תראו בעיניכם תבל יושבי כל  הלא הוא כן האמת

השופר: תקיעת  ישמע לזה‡˘˜Ë‰.(„)כאשר סב ) (לקמן צדקה  כנוגה יצא עד  אשקוט לא וכו' ציון למען שנאמר  לפי
לה: להטיב לשבתו המכון המקדש בבית ואביטה  אשקטה אז ויגאלו צדקה כנוגה  כשיצא ˆÁ.אמר ÌÁÎוברור צח חום  כמו 

כג): (ש''ב מארץ דשא ממטר מנוגה וכמ ''ש  האדמה תצמח אז  כי לה וסמוך המטר  על  כשבא לטובה ÏË.שהוא  ·ÚÎכעב
כמו לקציר מזיק  שאינו  הטל  בקרירות  נפשם  להקר  הקוצרים יתאוו  הקציר שבעת החום  בעבור  כי הקציר בחום  טל המביא

המטר:

oeiv zcevn
(‡).ÈÂ‰: קריאה ענין צל:ˆÏˆÏ.הוא ˆÌÈ¯È.(·)מל '

א ): (עובדיה  שולח  בגוים וציר כמו עץ‚ÓÂ‡.שלוחים  מין
ב ): (שמות גומא תיבת וכן המים  על  לשוט  ÌÈÎ‡ÏÓ.הקל 

משיכה:Í˘ÓÓ.שלוחים: השערË¯ÂÓÂ.מלשון תלישת ענין
ט): (עזרא  ראשי משער ואמרטה ˜Â.ולהלן:Ï‰Â‡‰.כמו 

תקוה: צרינוÒÂ·ÓÂ‰.מלשון יבוס כמו ודריסה רמיסה ענין
ס): וכן·Â‡Ê.(תהלים הכפל  אות במקום האל ''ף ובא בזזו

ימססו: ומשפטו נ''ח) (שם מים כמו כלונסÒ.(‚)ימאסו
מנוחה:‡˘˜Ë‰.(„)ארוך : הבטהËÈ·‡Â‰.ענין מל'

הכנה:·ÈÂÎÓ.והשגחה: כמוˆÁ.מלשון  ובהירות זוהר ענין 
ד ): (איכה מחלב אורו‡Â¯.צחו ענן  יפיץ כמו מטר  ענינו

ל ''ז): (איוב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oihib(ipy meil)

úëìéäà-,`xnbd zx`an .df xeriy epipy dkld dfi`lúàöBäì ¦§§¨§¨©
.úaLBøeòéL änëå,'dtig' enyy xerd lyïðúãkzaya(:gr)øBò ©¨§©¨¦§¦§©

úBNòì éãkeaòéî÷ea sehrle zeqkl ie`x zvw owezny oeiky - §¥©£¨¥©
.oirinw
àøzôéc,xer `edõéôà àìå çéî÷å çéìîcglna caerny - ¦§§¨§¨¦©§¨¦©§Ÿ¨¦

.mivtra `le ,gnwaeàúëìéä éàîìexeriy epipy dkld dfi`l - §©¦§§¨
,`xnbd zx`an .df xer ly.úaL úàöBäì.BøeòéL änëåzx`an §¨©©¨§©¨¦

mewn ea yi m` ,`xnbdèbä úà åéìò áBzëì éãk,epipyy enk §¥¦§¨¨¤©¥
:`xztic lr hb aezkl mixiykn opaxy epizpyna

,dpyna epipyïéøéLëî íéîëçålr e` wegnd xiipd lr azkpy hb ©£¨¦©§¦¦
:`xzticd

,`xnbd zxxaníéîëç ïàî,df hb mixiykny minkgd md in - ©£¨¦
.mnrh dne,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

המשך בגאור למס' יגטגן לגום שנג עמ' א

dk wxt ilyn - miaezk

äë ÷øô éìùîgkÎk

ë:òø-áì ìò íéøMa øLå øúð-ìò õîç äø÷ íBéa | ãâa äãòîàëíçì eäìëàä EàðN áòø-íà ©¬£¤¤̧¤§´¨−¨´Ÿ¤©¨®¤§¨¬©¹¦¦À©´¤¨«¦¨¥´−Ÿ©£©£¦¥´¨®¤
:íéî eä÷Lä àîö-íàåáë:Cì-ílLé äåäéå BLàø-ìò äúç äzà íéìçâ ékâëíLb ììBçz ïBôö çeø §¦¹̈¥À©§¥¬¨«¦¦³¤«¨¦À© −¨Ÿ¤´©Ÿ®©«¹À̈§©¤¨«´©¨−§´¥«¨®¤

ì íéîòæð íéðôe:øúñ ïBLãë:øáç úéáe íéðéãî (íéðåãî) úLàî âb-úpt-ìò úáL áBèäëíéø÷ íéî ¨¦¬¦¹§¨¦À§´¨«¤À¤¬¤©¦©¨®¥¥¬¤¦¹§¨¦À¥¬¨«¤©´¦¨−¦
:÷çøî õøàî äáBè äòeîLe äôéò Lôð-ìòåë:òLø-éðôì èî ÷écö úçLî øB÷îe Ntøð ïéòîæëìëà ©¤´¤£¥¨®§¨¬¹À̈¥¤¬¤¤§¨«©§΅¦−§¨¨´¨§¨®©¹¦À¨´¦§¥«¨¨«»̈³Ÿ
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i"yx
(Î).‰¯˜ ÌÂÈ· „‚· ‰„ÚÓ כלי מוסר בגד עדים בגד

כדמתרגמינן  בלוי שהוא לפי מעליו להסירו ראוי שהוא
קרה  ביום הוא הרי בלוי בגד פתרונו וזה ויעדי, ויסר

נתר: על שלנו ˙¯.כחומץ אדמה כגון רכה אדמה מין
ואם  כלים ועושין אותה חוקקים והיו קריד''א הנקרא

אף ונשחת. ממסמסו חומץ בו Ï·יפול ÏÚ ÌÈ¯È˘· ¯˘
.Ú¯ המלמד זה בשירים שר הוא ומה לשניהם דומה

לקיימה: בלבו אין אשר רשע לתלמיד ‡Ì(Î‡)תורה
.Í‡˘ ·Ú¯ הרע יצר על פירשוהו ורבותינו כמשמעו,

את  משוך בעבירות להשביעו לך ואומר הוא רעב אם
וכן  תורה של מלחמה והאכילהו המדרש לבית עצמך

תורה: של מימיה מים ‚ÌÈÏÁ.(Î·)השקהו ÈÎ לו הם
ראשו: על לתת המדורה מן ושואב חותה ÂÁ˙‰.שאתה

כדאמר  חותה קרי ההסק מתוך גחלים שאיבת כל
מיקוד אש ל)לחתות ÍÏ.:(ישעי' ÌÏ˘È '‰Â ישלימנו

עליך: יתגבר שלא ‚˘Ì.(Î‚)עמך ÏÏÂÁ˙ ÔÂÙˆ ÁÂ¯
הגשם: את ותברא ÌÈÓÚÊ.תוליד ÌÈÙÂ לשון תחולל

דמיון  וכן נזעמים, הקב''ה פני שיהיו גורם לה''ר סתר
סתר  ולשון גשם לחולל עשויה צפון רוח המקרא פתרון

נזעמים: לפנים ‚‚.(Î„)עשוי' ˙Ù ÏÚ ˙·˘ ·ÂË על
נאמר: השכינה ÌÈÈ„Ó.סלוק ˙˘‡Ó ישראל כנסת

להקב''ה: והקניטו מעשיה' את Á·¯.שהרשיעו ˙È·Â
לשכינה: גלולים בו שחברו ÙÈÚ‰.(Î‰)בית ˘Ù ÏÚ

עיפה: נפש להשיב ÂË·‰.עשויה ‰ÚÂÓ˘Â היא אף
אביהם יעקב רוח ותחי יעקב וכן להם מה)שוה :(בראשית

(ÂÎ).˘Ù¯ ÔÈÚÓ:ברגלים ¯˘Ú.עכור ÈÙÏ ËÓ ˜È„ˆ
דרכו  פניו על להוכיח וירא הרשע לפני מט כשהצדיק

נשחת: ומקור נרפש כמעין הדבר ‡ÏÂÎ(ÊÎ)שנאוי
לדורש „·˘. הדבר רמז מדאי יותר דבש לאכול

ועמי  לרבים לגלות בראשית ובמעשה מרכבה במעשה
מה  למעלה מה ושואלים הדברים על מלגלגים הארץ

Â·Î„.למטה: Ì„Â·Î ¯˜ÁÂ להיות ראוי החקר והיכן
לשאול  יש בגזירותיהם כבוד כבודם אשר חכמי' בדברי

וגזירה: גזירה בכל סייגו ולמה כך גזרו טעם מה

cec zcevn
(Î).‰„ÚÓקרה ביום מקושט  בגד  גופו על  המעלה כמו 

להגן תועלת שום  בזה  אין  אבל העין  למראה הוא  ונחמד
וחוזק הנתר רכות  שבעבור  נתר על  חומץ השופך  וכמו  מהקור 
לחלקו החומץ כח יוגבר לא אבל ממעל סדקים יוסדק החומץ 
נשבר לב על  שמחה בשירי השר  הוא כן מפורדים חלקים 
הצער מ ''מ שחוק למלא  פיו יפתח אם אף כי תוגה לה המלאה

לו: הלך ולא בלבו לו‰‡Â‰ÏÈÎ.(Î‡)שמור תטור ואל 
‚ÌÈÏÁ.(Î·)שנאה : ÈÎכאילו לו יצר אותו שתאכיל במה 

אשר על  מאוד יבוש  כי ראשו על לתת גחלים מהיקוד  שאבת 
מ''מ  לנקמה זה תחשב כי  ועם  הרעה  על  טובה לו תגמול

צדקה : שכר  ה ' לך ˆÔÂÙ.(Î‚)ישלם ÁÂ¯צפוני שרוח כמו 
האומר: על עליו האמור מן זעם של  פנים מוליד  בסתר הנאמר הרע לשון כן הגשם את  ‚‚.(Î„)מוליד  ˙Ù ÏÚמחסה מבלי

אנשים : חברת  מבלי  אנשים :Ó‡˘˙.ויחידי חבורת  במקום ואף מדינים  אשת  עם  בית  Â‚Â'.(Î‰)מלשבת ÌÈ¯˜ ÌÈÓאלו שני
ממרחק: לאדם  הבאה טובה ושמועה החום מרוב  העיפה  נפש על  הנשפכים  קרים  מים  והם  שוה Ù¯˘.(ÂÎ)הנאתן ÔÈÚÓכמו

מעתה : ישתוהו ולא  המים נעכר שהנה ברגל והנדרך הנרמס Á˘Ó˙.מעין ¯Â˜ÓÂ:במ ''ש הדבר וכפל הרגל ברמיסת  הנשחת
.˜È„ˆ יועיל מה הועיל  לא  לעצמו  אם  באמרם מפיו תורה  עוד  יבקשו לבל  סיבה היא  הרשע  לפני לנפול הצדיק ימוט  כאשר וכן

„·˘.(ÊÎ)לזולת: ÏÂÎ‡ לכבוד צדיקים  של  כבודם חקירת מרבית  אבל קשה ורובו  יפה מיעוטו כי טוב לא  הרבה  דבש  לאכול 
ותפארתם: כבודם שהיא  חכמתם לחקור  להרבות מהראוי ר''ל Â¯Ùˆ‰.(ÁÎ)יחשב  ¯ÈÚנבנית ולא חומתה  נפרצה עיר כמו 

כי פיו אמרי רוח  למנוע  יוכל  לא אשר  איש  כן בה בא  הרוצה כל כי העיר  שמירת  נתקלקלה בזה  הנה הפרצה במקום  חומה
נפשו מצרות  שומר  ולשונו פיו שומר וכמ''ש  נפשו שמירת מקלקל  כא)בזה  מקלקל (לעיל פיו אמרי רוח שמר  שלא מי א''כ 

הנפש: שמירת 

oeiv zcevn
(Î).‰„ÚÓ: וקשוט עדי קרירות:˜¯‰.מל ' מין˙¯.מל'

בנתר תכבסי אם  כמו בו  לכבס עשוי רכה ב'):אדמה  ¯Ú.(ירמיה
רועה: שן  כמו האשÂÁ˙‰.(Î·)מושבר  שאיבת עניינו

מיקוד  אש  לחתות כמו ל):מהיקוד  ענין˙ÏÏÂÁ.(Î‚)(ישעי'
חוללתי  בעון  הן  כמו והולדה נא):בריאה מל 'ÌÈÓÚÊ.(תהלים

וכעס: כמוÙ¯˘.(ÂÎ)זויות:Ù˙.(Î„)זעם רמיסה  ענין
תרפשון לד):ברגליכם נטיה :ËÓ.(יחזקאל Â¯Ùˆ‰.(ÁÎ)מל'

שבירה : המגפה ÚÓˆ¯.ענין ותעצר כמו מניעה יז):ענין (במדבר

.ÂÁÂ¯Ïשפתיו וברוח כמו דבור  י''א)ענין שבאה(ישעיה שם על
הפה: ברוח 
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i"yx
.ÌÈÙÎ ÏˆÏˆ ı¯‡ ÈÂ‰ בספינון (‡) לה דאתן ת''י

דטאיס  כנשרא פריסן וקלעיהון רחיקא מארעא
והארץ  במזרח שרויין שהן לפי אומר אני בכנפוהי,
בכנפי  מצולצלת והיא שם נאספים העופות חמה
שנא' כענין ומגוג גוג אוכלוסי על זו ונבואה עופות

לח) אתם:(ביחזקאל ופוט כוש ÌÈÎ‡ÏÓפרס ÂÎÏ (·)
.ÌÈÏ˜'למקומ ישראל שחזרו הוא אמת אם לראות

אשר  עם אל וממורט ממושך גוי הי' הוא אשר
בחזקתו: נורא היה Ï‰Â‡‰.הוא ‡Â‰ ÔÓ היום מן

והלאה: לעם נבחר ˜Â.אשר Â˜ ÈÂ‚ בו שנפרע

ל' קו קו ד''א למבוסה, וניתן במדה מדה בעוונו
ומאוס סחי ג)קיא ונוף:ÌÈ¯‰.:(איכה כוש מושלי

.'Â‚Â Ï·˙ È·˘ÂÈ ÏÎ לשלוח (‚) צריכים אינכם
בהקבץ  תראו הרים נס כנשוא כי כך על צירים

תשמעו: שופר וכתקוע ‡˘˜Ë‰.(„)הגליות
ואביטה  עסקי מכל אפנה גוג של שכרו מתשלום

לו: להטיב ‡Â¯.במכוני ÈÏÚ Áˆ ÌÂÁÎ יאיר
ללקט  כמו ירק על צח השמש כחם לו ויבהיק

ד)אורות ב' ÏË.:(מלכים ·ÚÎ מתאוים שהקוצרים
קציר: בחם נפש להשיב לו

cec zcevn
(‡).ı¯‡ ÈÂ‰ הצל אשר ארץ אתה  ואומר  אליהם  קורא כאלו 

העופות : ככנפי הפרושים הספינות  מקלעי בך  ‡˘¯רב 
.¯·ÚÓ:כוש נהרי מעבר יושבת  ההיא  הארץ (·)אשר

.ÁÏÂ˘‰מעצי בספינות ללכת  הים דרך  שלוחים ישלח  אשר
המים : ע ''פ  לשוט הקלים  מלאכיםÂÎÏ.גומא אתם  יאמר וכה

יהיה וזה וכו' ממשך גוי אל לכו ובמרוצה בקלות ההולכים
ישלחו לארצם ישראל  שחזרו כשישמעו  המשיח בימי

הוא: כן האמת  אם לדעת אליהם  Ë¯ÂÓÂ.שלוחיהם Í˘ÓÓ
ראשם שער  ומרטו האומות בידי נמשכים  היו  מאז  אשר

במשכם: Â¯‡.וזקנם  ÌÚ Ï‡מעשים בהם נראה אשר
Ï‰Â‡‰.נוראים : ‡Â‰ ÔÓ:והלאה לעם היה  אשר היום  מן

.‰ÒÂ·ÓÂ Â˜ Â˜ ÈÂ‚וחוזר לה ' מקוה היה  גלותם זמן בכל 
כשדים: ברגלי ונרמס  נדרס היה  כי ועם ·Â‡Ê.ומקוה ¯˘‡

ברגליהם : ורמסוהו ארצם  את  בזזו  כוכבים העובדי ˙·Ï.(‚)אשר  È·˘ÂÈ ÏÎאם ולדעת לשלוח  לכם מה  להם יאמר כאלו
הדבר תשמעו ובאזניכם ההרים  על הנס נשיאת  יראה כאשר  ישראל  החזרת תראו בעיניכם תבל יושבי כל  הלא הוא כן האמת

השופר: תקיעת  ישמע לזה‡˘˜Ë‰.(„)כאשר סב ) (לקמן צדקה  כנוגה יצא עד  אשקוט לא וכו' ציון למען שנאמר  לפי
לה: להטיב לשבתו המכון המקדש בבית ואביטה  אשקטה אז ויגאלו צדקה כנוגה  כשיצא ˆÁ.אמר ÌÁÎוברור צח חום  כמו 

כג): (ש''ב מארץ דשא ממטר מנוגה וכמ ''ש  האדמה תצמח אז  כי לה וסמוך המטר  על  כשבא לטובה ÏË.שהוא  ·ÚÎכעב
כמו לקציר מזיק  שאינו  הטל  בקרירות  נפשם  להקר  הקוצרים יתאוו  הקציר שבעת החום  בעבור  כי הקציר בחום  טל המביא

המטר:

oeiv zcevn
(‡).ÈÂ‰: קריאה ענין צל:ˆÏˆÏ.הוא ˆÌÈ¯È.(·)מל '

א ): (עובדיה  שולח  בגוים וציר כמו עץ‚ÓÂ‡.שלוחים  מין
ב ): (שמות גומא תיבת וכן המים  על  לשוט  ÌÈÎ‡ÏÓ.הקל 

משיכה:Í˘ÓÓ.שלוחים: השערË¯ÂÓÂ.מלשון תלישת ענין
ט): (עזרא  ראשי משער ואמרטה ˜Â.ולהלן:Ï‰Â‡‰.כמו 

תקוה: צרינוÒÂ·ÓÂ‰.מלשון יבוס כמו ודריסה רמיסה ענין
ס): וכן·Â‡Ê.(תהלים הכפל  אות במקום האל ''ף ובא בזזו

ימססו: ומשפטו נ''ח) (שם מים כמו כלונסÒ.(‚)ימאסו
מנוחה:‡˘˜Ë‰.(„)ארוך : הבטהËÈ·‡Â‰.ענין מל'

הכנה:·ÈÂÎÓ.והשגחה: כמוˆÁ.מלשון  ובהירות זוהר ענין 
ד ): (איכה מחלב אורו‡Â¯.צחו ענן  יפיץ כמו מטר  ענינו

ל ''ז): (איוב
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i"yx
(Î).‰¯˜ ÌÂÈ· „‚· ‰„ÚÓ כלי מוסר בגד עדים בגד

כדמתרגמינן  בלוי שהוא לפי מעליו להסירו ראוי שהוא
קרה  ביום הוא הרי בלוי בגד פתרונו וזה ויעדי, ויסר

נתר: על שלנו ˙¯.כחומץ אדמה כגון רכה אדמה מין
ואם  כלים ועושין אותה חוקקים והיו קריד''א הנקרא

אף ונשחת. ממסמסו חומץ בו Ï·יפול ÏÚ ÌÈ¯È˘· ¯˘
.Ú¯ המלמד זה בשירים שר הוא ומה לשניהם דומה

לקיימה: בלבו אין אשר רשע לתלמיד ‡Ì(Î‡)תורה
.Í‡˘ ·Ú¯ הרע יצר על פירשוהו ורבותינו כמשמעו,

את  משוך בעבירות להשביעו לך ואומר הוא רעב אם
וכן  תורה של מלחמה והאכילהו המדרש לבית עצמך

תורה: של מימיה מים ‚ÌÈÏÁ.(Î·)השקהו ÈÎ לו הם
ראשו: על לתת המדורה מן ושואב חותה ÂÁ˙‰.שאתה

כדאמר  חותה קרי ההסק מתוך גחלים שאיבת כל
מיקוד אש ל)לחתות ÍÏ.:(ישעי' ÌÏ˘È '‰Â ישלימנו

עליך: יתגבר שלא ‚˘Ì.(Î‚)עמך ÏÏÂÁ˙ ÔÂÙˆ ÁÂ¯
הגשם: את ותברא ÌÈÓÚÊ.תוליד ÌÈÙÂ לשון תחולל

דמיון  וכן נזעמים, הקב''ה פני שיהיו גורם לה''ר סתר
סתר  ולשון גשם לחולל עשויה צפון רוח המקרא פתרון

נזעמים: לפנים ‚‚.(Î„)עשוי' ˙Ù ÏÚ ˙·˘ ·ÂË על
נאמר: השכינה ÌÈÈ„Ó.סלוק ˙˘‡Ó ישראל כנסת

להקב''ה: והקניטו מעשיה' את Á·¯.שהרשיעו ˙È·Â
לשכינה: גלולים בו שחברו ÙÈÚ‰.(Î‰)בית ˘Ù ÏÚ

עיפה: נפש להשיב ÂË·‰.עשויה ‰ÚÂÓ˘Â היא אף
אביהם יעקב רוח ותחי יעקב וכן להם מה)שוה :(בראשית

(ÂÎ).˘Ù¯ ÔÈÚÓ:ברגלים ¯˘Ú.עכור ÈÙÏ ËÓ ˜È„ˆ
דרכו  פניו על להוכיח וירא הרשע לפני מט כשהצדיק

נשחת: ומקור נרפש כמעין הדבר ‡ÏÂÎ(ÊÎ)שנאוי
לדורש „·˘. הדבר רמז מדאי יותר דבש לאכול

ועמי  לרבים לגלות בראשית ובמעשה מרכבה במעשה
מה  למעלה מה ושואלים הדברים על מלגלגים הארץ

Â·Î„.למטה: Ì„Â·Î ¯˜ÁÂ להיות ראוי החקר והיכן
לשאול  יש בגזירותיהם כבוד כבודם אשר חכמי' בדברי

וגזירה: גזירה בכל סייגו ולמה כך גזרו טעם מה

cec zcevn
(Î).‰„ÚÓקרה ביום מקושט  בגד  גופו על  המעלה כמו 

להגן תועלת שום  בזה  אין  אבל העין  למראה הוא  ונחמד
וחוזק הנתר רכות  שבעבור  נתר על  חומץ השופך  וכמו  מהקור 
לחלקו החומץ כח יוגבר לא אבל ממעל סדקים יוסדק החומץ 
נשבר לב על  שמחה בשירי השר  הוא כן מפורדים חלקים 
הצער מ ''מ שחוק למלא  פיו יפתח אם אף כי תוגה לה המלאה

לו: הלך ולא בלבו לו‰‡Â‰ÏÈÎ.(Î‡)שמור תטור ואל 
‚ÌÈÏÁ.(Î·)שנאה : ÈÎכאילו לו יצר אותו שתאכיל במה 

אשר על  מאוד יבוש  כי ראשו על לתת גחלים מהיקוד  שאבת 
מ''מ  לנקמה זה תחשב כי  ועם  הרעה  על  טובה לו תגמול

צדקה : שכר  ה ' לך ˆÔÂÙ.(Î‚)ישלם ÁÂ¯צפוני שרוח כמו 
האומר: על עליו האמור מן זעם של  פנים מוליד  בסתר הנאמר הרע לשון כן הגשם את  ‚‚.(Î„)מוליד  ˙Ù ÏÚמחסה מבלי

אנשים : חברת  מבלי  אנשים :Ó‡˘˙.ויחידי חבורת  במקום ואף מדינים  אשת  עם  בית  Â‚Â'.(Î‰)מלשבת ÌÈ¯˜ ÌÈÓאלו שני
ממרחק: לאדם  הבאה טובה ושמועה החום מרוב  העיפה  נפש על  הנשפכים  קרים  מים  והם  שוה Ù¯˘.(ÂÎ)הנאתן ÔÈÚÓכמו

מעתה : ישתוהו ולא  המים נעכר שהנה ברגל והנדרך הנרמס Á˘Ó˙.מעין ¯Â˜ÓÂ:במ ''ש הדבר וכפל הרגל ברמיסת  הנשחת
.˜È„ˆ יועיל מה הועיל  לא  לעצמו  אם  באמרם מפיו תורה  עוד  יבקשו לבל  סיבה היא  הרשע  לפני לנפול הצדיק ימוט  כאשר וכן

„·˘.(ÊÎ)לזולת: ÏÂÎ‡ לכבוד צדיקים  של  כבודם חקירת מרבית  אבל קשה ורובו  יפה מיעוטו כי טוב לא  הרבה  דבש  לאכול 
ותפארתם: כבודם שהיא  חכמתם לחקור  להרבות מהראוי ר''ל Â¯Ùˆ‰.(ÁÎ)יחשב  ¯ÈÚנבנית ולא חומתה  נפרצה עיר כמו 

כי פיו אמרי רוח  למנוע  יוכל  לא אשר  איש  כן בה בא  הרוצה כל כי העיר  שמירת  נתקלקלה בזה  הנה הפרצה במקום  חומה
נפשו מצרות  שומר  ולשונו פיו שומר וכמ''ש  נפשו שמירת מקלקל  כא)בזה  מקלקל (לעיל פיו אמרי רוח שמר  שלא מי א''כ 

הנפש: שמירת 

oeiv zcevn
(Î).‰„ÚÓ: וקשוט עדי קרירות:˜¯‰.מל ' מין˙¯.מל'

בנתר תכבסי אם  כמו בו  לכבס עשוי רכה ב'):אדמה  ¯Ú.(ירמיה
רועה: שן  כמו האשÂÁ˙‰.(Î·)מושבר  שאיבת עניינו

מיקוד  אש  לחתות כמו ל):מהיקוד  ענין˙ÏÏÂÁ.(Î‚)(ישעי'
חוללתי  בעון  הן  כמו והולדה נא):בריאה מל 'ÌÈÓÚÊ.(תהלים

וכעס: כמוÙ¯˘.(ÂÎ)זויות:Ù˙.(Î„)זעם רמיסה  ענין
תרפשון לד):ברגליכם נטיה :ËÓ.(יחזקאל Â¯Ùˆ‰.(ÁÎ)מל'

שבירה : המגפה ÚÓˆ¯.ענין ותעצר כמו מניעה יז):ענין (במדבר

.ÂÁÂ¯Ïשפתיו וברוח כמו דבור  י''א)ענין שבאה(ישעיה שם על
הפה: ברוח 
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
אופנים: כמה הברייתא נקטה מדוע מבארת הגמרא ב: עמוד פד éàcדף .àëéøöe§¦¨§¦

ïðéòeîLà ל שנפל בתינוק הואíé,רק שהטעם אומרים éëäåהיינו éëäcàc íeMî ©§¦¨¨¦§©§¨¦§¨¦
לשאול דין לבית שילך עד -déì ìæà.לאיבוד ל ìáàהתינוק áéúéכשנפל à÷c ,øBa ¨©¥£¨§¨¨¦

לאיבוד, הולך ואינו שם יושב שהתינוק -àì àîéà רשות נטילת ללא השבת את יחלל ¥¨Ÿ
דין, ïðéòeîLàמבית éàå .àëéøö ל שנפל בתינוק שהטעם øBa,רק אומרים היינו §¦¨§¦©§¦¨

úéòáéîהוא à÷c íeMî.בסכנה והוא בבור פוחד התינוק -ìáà כשúìc äìòðð ¦§¨¦§¦£¨¦§£¨¤¤
הרי התינוק, áéúécבפני øLôàהגדולàñéb éàäaהדלת של זה בצד -LéaLîe ¤§¨§¨¦§©¦¨§©¥

déìדעתו ומסיח מפתהו -éæeâîàa,בהם לו שמקרקש באגוזים, -.àëéøö ¥§©§¥§¦¨
בברייתא: שנינו ïé÷éñôîeעוד ïéaëî:הגמרא מבררת הדליקה. éìמפני änì §©¦©§¦¦¨¨¦

להשמיענו התנא כוונת הגמרא: מבארת נוסף. אופן úøçàלהשמיענו øöçì eléôàc©£¦§¨¥©¤¤
לפנותם, אפשר ואי סמוכה בחצר הקטנים או והחולים זו, בחצר הדליקה נפלה אם -

לכבותה. מותר

øçà Lôð çewôa eëìä àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨§§¦©¤¤©©
áBøä הרוב לפי תולים אין וישראלים, נכרים שם ויש נפש, בפיקוח בשבת כשעוסקים - ¨

הגמרא: מבררת לא. או להציל àkéàcאם àîéð éà ,éîc éëéä אחת בחצר שיש - ¥¦¨¥¦¥¨§¦¨
,eäééðéa ãçà éúeëå ìàøNé äòLz הרי מי, על ידוע ולא אחד על מפולת ונפלה ¦§¨¦§¨¥§¦¤¨¥©§

,eäðéð ìàøNé àaeø.להצילו ברוב תולים énðו [(àìà)ובודאי éà[ נאמר ואפילו - ¨¦§¨¥¦§¦©¦
בחצר àbìôeשדרו àbìt ו הוא, שקול ספק הרי נכרים, ומחצה ישראל מחצה -÷ôñ ©§¨©§¨§¥

.ì÷äì úBLôð,àlà באופן מדובר ìàøNéåבהכרח íéiúek äòLz àkéàc §¨§¨¥¤¨§¦¨¦§¨¦¦§¦§¨¥
,ãçà:הגמרא מקשה הוא. ישראל שמא חוששים נכרים שרובם פי על énðואף àä ¤¨¨©¦

déì äåäc ,àèéLt שם הדר ש åבמקומו,÷òeáישראל הוא ה ìëכלל ÷òeáדבר §¦¨©£¨¥¨©§¨¨©
ספק, בו éîcשנולד äöçî ìò äöçîk.להקל נפשות וספק שקול, כספק נידון - §¤¡¨©¤¡¨¨¥
הגמרא: Leøôcמשיבה ,àëéøö àìוהלכו החצר דיירי -,úøçà øöçì נפלה ושם Ÿ§¦¨§¨§¨¥©¤¤

המפולת. àîéúcעליהם eäî ש הספיקות בכל הנוהג הדין כאן Léøôcשחל ìk ©§¥¨¨§¨¦
ש  תולים Léøt,ממקומו àaeøî שנפלה נתלה כאן נכרי,ואף על òîLîהמפולת à÷ ¥¨¨¦¨©§©

.áBøä øçà Lôð çewôa eëìä àìc ïì̈§Ÿ¨§§¦©¤¤©©¨
הגמרא: שמואל,éðéàמקשה אמר שכך יתכן האם -éaø øîà éqà éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦©¦¨©©¦

ãçà ìàøNéå íéiúek äòLz ,ïðçBé נפלה אם מהם, אחד על מפולת שנפלה ¨¨¦§¨¦¦§¦§¨¥¤¨
øöç dúBàaבה דרים נפלה ïéçwôîשהם אם אבל הוא. שקול שספק כיון בשבת, §¨¨¥§©§¦

ïéçwôî,כשהיו ïéà ,úøçà øöça הולכים נפש בפיקוח ואף כותים, שרובם כיון §¨¥©¤¤¥§©§¦
הגמרא: מתרצת הרוב. àäאחר ,àéL÷ àìבמקרה דיבר שמואל -eälek Leøôc Ÿ©§¨¨§¨§

הרוב  אחר הולכים אין אחד, ישראל ביניהם נמצא שבודאי ומכיון אחרת, לחצר

ו  במקרהàäומפקחים. דיבר יוחנן רבי -,eäééúö÷î Leøôc אותו אף אם ידוע ולא ¨§¨¦§¨©§
הרוב. אחר הולכים לפיכך שם, נכנס ישראל

הגמרא: ïðúäåמקשה ,éëä ìàeîL øîà éîe(מ"ז פ"ב בה ,(מכשירין שדרים עיר ¦¨©§¥¨¦§¨§©
ו  וכותים, áBøישראל íà ,CìLeî ÷Bðéz da àöîהעיר אותו íéiúekדיירי דנים ¨¨¨¦§¨¦¦¦

ìàøNéכ  áBø íàå ,éúek כ אותו היוìàøNé.דנים äöçî,ואם ìò äöçî דנים ¦§¦¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨
כ  eðLאותו àì ,áø øîàå .ìàøNé,כישראל אותו דנים ישראל רוב לענין àlàשאם ¦§¨¥§¨©©Ÿ¨¤¨

BúBéçäì,ימות בת,Bñçééìלעניןìáàשלא היא אם לכהן להתירה -àì. §©££¨§©£Ÿ

i"yx

éëäå éëäãàã :á ãåîò ãô óãm` .
dil lif` l`yil oic zial jli

:ceai`läéì ùáùîedztn .
:mifeb` el ywxwneøöçì åìéôàã

úøçàzeytpe ef xvga dwilc .
:miphw e` mileg mde zxg` xvga
áåøä øçà ùôð çå÷éôá åëìä àì.

l`xyi wtq e` izek wtq m`c
eed mizek `aexc b''r`e oigwtn

:mzdãçå ìàøùé äòùú àîéð éà
éúåëodn cg` lr zletn 'ltpe .

izek m` l`xyi m` reci oi`e
:`edíéúåë äòùú àëéàã àìà

ìàøùé ãçålr s`c opireny`e .
`ny opiyiig mizek `aexc ab
inp `d oigwtne `ed l`xyi

c `hiytlr dvgnk reaw lk l''iw
oixcdpqa ol `wtpc inc dvgn
wxefl hxt el ax`en zeaezkae

:ebl oa`øöçì ùåøôã àëéøö àì
úøçàcg`d lr dltp mye .
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"א טבת, בו כותבת אודות זמן הקמת המצבה.

ובודאי שאין זה ענין להכנס בשבילו למחלוקת ח"ו, דבר שאיסורו ברור מן התורה, ובפרט 

שככתבה כל המשפחה )לבדה( בדיעה אחת לחכות עד שנה ולא תתנגד לזה.

כבקשתה נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.

בברכה לבשו"ט ובענינים טובים ומתוך מנוחה וטוב לבב.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
אופנים: כמה הברייתא נקטה מדוע מבארת הגמרא ב: עמוד פד éàcדף .àëéøöe§¦¨§¦

ïðéòeîLà ל שנפל בתינוק הואíé,רק שהטעם אומרים éëäåהיינו éëäcàc íeMî ©§¦¨¨¦§©§¨¦§¨¦
לשאול דין לבית שילך עד -déì ìæà.לאיבוד ל ìáàהתינוק áéúéכשנפל à÷c ,øBa ¨©¥£¨§¨¨¦

לאיבוד, הולך ואינו שם יושב שהתינוק -àì àîéà רשות נטילת ללא השבת את יחלל ¥¨Ÿ
דין, ïðéòeîLàמבית éàå .àëéøö ל שנפל בתינוק שהטעם øBa,רק אומרים היינו §¦¨§¦©§¦¨

úéòáéîהוא à÷c íeMî.בסכנה והוא בבור פוחד התינוק -ìáà כשúìc äìòðð ¦§¨¦§¦£¨¦§£¨¤¤
הרי התינוק, áéúécבפני øLôàהגדולàñéb éàäaהדלת של זה בצד -LéaLîe ¤§¨§¨¦§©¦¨§©¥

déìדעתו ומסיח מפתהו -éæeâîàa,בהם לו שמקרקש באגוזים, -.àëéøö ¥§©§¥§¦¨
בברייתא: שנינו ïé÷éñôîeעוד ïéaëî:הגמרא מבררת הדליקה. éìמפני änì §©¦©§¦¦¨¨¦

להשמיענו התנא כוונת הגמרא: מבארת נוסף. אופן úøçàלהשמיענו øöçì eléôàc©£¦§¨¥©¤¤
לפנותם, אפשר ואי סמוכה בחצר הקטנים או והחולים זו, בחצר הדליקה נפלה אם -

לכבותה. מותר

øçà Lôð çewôa eëìä àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨§§¦©¤¤©©
áBøä הרוב לפי תולים אין וישראלים, נכרים שם ויש נפש, בפיקוח בשבת כשעוסקים - ¨

הגמרא: מבררת לא. או להציל àkéàcאם àîéð éà ,éîc éëéä אחת בחצר שיש - ¥¦¨¥¦¥¨§¦¨
,eäééðéa ãçà éúeëå ìàøNé äòLz הרי מי, על ידוע ולא אחד על מפולת ונפלה ¦§¨¦§¨¥§¦¤¨¥©§

,eäðéð ìàøNé àaeø.להצילו ברוב תולים énðו [(àìà)ובודאי éà[ נאמר ואפילו - ¨¦§¨¥¦§¦©¦
בחצר àbìôeשדרו àbìt ו הוא, שקול ספק הרי נכרים, ומחצה ישראל מחצה -÷ôñ ©§¨©§¨§¥

.ì÷äì úBLôð,àlà באופן מדובר ìàøNéåבהכרח íéiúek äòLz àkéàc §¨§¨¥¤¨§¦¨¦§¨¦¦§¦§¨¥
,ãçà:הגמרא מקשה הוא. ישראל שמא חוששים נכרים שרובם פי על énðואף àä ¤¨¨©¦

déì äåäc ,àèéLt שם הדר ש åבמקומו,÷òeáישראל הוא ה ìëכלל ÷òeáדבר §¦¨©£¨¥¨©§¨¨©
ספק, בו éîcשנולד äöçî ìò äöçîk.להקל נפשות וספק שקול, כספק נידון - §¤¡¨©¤¡¨¨¥
הגמרא: Leøôcמשיבה ,àëéøö àìוהלכו החצר דיירי -,úøçà øöçì נפלה ושם Ÿ§¦¨§¨§¨¥©¤¤

המפולת. àîéúcעליהם eäî ש הספיקות בכל הנוהג הדין כאן Léøôcשחל ìk ©§¥¨¨§¨¦
ש  תולים Léøt,ממקומו àaeøî שנפלה נתלה כאן נכרי,ואף על òîLîהמפולת à÷ ¥¨¨¦¨©§©

.áBøä øçà Lôð çewôa eëìä àìc ïì̈§Ÿ¨§§¦©¤¤©©¨
הגמרא: שמואל,éðéàמקשה אמר שכך יתכן האם -éaø øîà éqà éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦©¦¨©©¦

ãçà ìàøNéå íéiúek äòLz ,ïðçBé נפלה אם מהם, אחד על מפולת שנפלה ¨¨¦§¨¦¦§¦§¨¥¤¨
øöç dúBàaבה דרים נפלה ïéçwôîשהם אם אבל הוא. שקול שספק כיון בשבת, §¨¨¥§©§¦

ïéçwôî,כשהיו ïéà ,úøçà øöça הולכים נפש בפיקוח ואף כותים, שרובם כיון §¨¥©¤¤¥§©§¦
הגמרא: מתרצת הרוב. àäאחר ,àéL÷ àìבמקרה דיבר שמואל -eälek Leøôc Ÿ©§¨¨§¨§

הרוב  אחר הולכים אין אחד, ישראל ביניהם נמצא שבודאי ומכיון אחרת, לחצר

ו  במקרהàäומפקחים. דיבר יוחנן רבי -,eäééúö÷î Leøôc אותו אף אם ידוע ולא ¨§¨¦§¨©§
הרוב. אחר הולכים לפיכך שם, נכנס ישראל

הגמרא: ïðúäåמקשה ,éëä ìàeîL øîà éîe(מ"ז פ"ב בה ,(מכשירין שדרים עיר ¦¨©§¥¨¦§¨§©
ו  וכותים, áBøישראל íà ,CìLeî ÷Bðéz da àöîהעיר אותו íéiúekדיירי דנים ¨¨¨¦§¨¦¦¦

ìàøNéכ  áBø íàå ,éúek כ אותו היוìàøNé.דנים äöçî,ואם ìò äöçî דנים ¦§¦¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨
כ  eðLאותו àì ,áø øîàå .ìàøNé,כישראל אותו דנים ישראל רוב לענין àlàשאם ¦§¨¥§¨©©Ÿ¨¤¨

BúBéçäì,ימות בת,Bñçééìלעניןìáàשלא היא אם לכהן להתירה -àì. §©££¨§©£Ÿ

i"yx

éëäå éëäãàã :á ãåîò ãô óãm` .
dil lif` l`yil oic zial jli

:ceai`läéì ùáùîedztn .
:mifeb` el ywxwneøöçì åìéôàã

úøçàzeytpe ef xvga dwilc .
:miphw e` mileg mde zxg` xvga
áåøä øçà ùôð çå÷éôá åëìä àì.

l`xyi wtq e` izek wtq m`c
eed mizek `aexc b''r`e oigwtn

:mzdãçå ìàøùé äòùú àîéð éà
éúåëodn cg` lr zletn 'ltpe .

izek m` l`xyi m` reci oi`e
:`edíéúåë äòùú àëéàã àìà

ìàøùé ãçålr s`c opireny`e .
`ny opiyiig mizek `aexc ab
inp `d oigwtne `ed l`xyi

c `hiytlr dvgnk reaw lk l''iw
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åäééúö÷îded i` opirci `le .
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:wfgzi` `le li`ed `aexïðú àäå
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mizeke l`xyiy xira zexdh

:da mixcåðù àìaex m`c .
`l` l`xyil dil opiwfgn l`xyi

:ezeigdlåñçééì ìáàm` oebk .
`l da xzen odk `diy `id dawp
oebk iteq`l yginl `kil 'it`e
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:(.eh sc) w''ta



xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc oihib(oey`x meil)

ï÷æéðàLjka ,miyp` x`yn dpey -ééeð÷àì òãécmkgy itl - ¨¥©¦§¨©§©§¥
legi `l xenb oipwa mieell eizexhy z` dpwi `l m`y rceie `ed
iabl `ng xa inx ly ewitql epnn di`x `iadl oi`e .gwnd
dkixvy drci `ly okzie ,jk lk mipica d`iwa dpi`y dy`

.xenb oipwa `lahd z` dlral zepwdl
,àáø øîà àlàheytl yi df wtqàëäîdpyna epipy .df oicn - ¤¨¨©¨¨¥¨¨

(:drw a"a),áøò,d`eeld xhy lrúBøèL íezéç øçàì àöBiä- ¨¥©¥§©©¦§¨
ip`e' eci azka azke siqed ,xhyd lr micrd enzgy xg`ly

y `ed oicd ,'axräáBbaxrdn delndïéøBç éða íéñëpîmi`vnpd ¤¦§¨¦§¥¦
dpynd znizqne .mixg`l micareyn e` mixekn mpi`e ,ecia
xg`l 'axr ip`e' azke axrd siqedy ote`a s` xaecny rnyn
dpwd delndy milez ep`e ,delnd icil xhyd xqn xak deldy
zepwdl lkeie el jiiy xhyd didiy ick ,axrl xhyd z`
gkene .'axr ip`e' aezkie siqeiy jka ,delnl eiqkp z` caryle
,xhyd ici lr aiigznd mc`l exhy z` zepwdl rcei mc` lky
`lahd z` zepwdl dy`d zrcei ok enky o`kn heytl yie

,`xnbd dgec .oick oiyexibd elegiy icka lralø øîà,éMà á ¨©©©¦
àéLe÷ éàîlr azkpy hba zyxbzn dy`d oi`y xn`p m` mb - ©§¨

,delnd ly xhya aiigznd axrn dywi `l ,dly `lahitl
yàîìcy okzi -ééeð÷àì òãéc éðàL àøáboicn dpey yi` oic - ¦§¨©§¨©¦§¨©§©§¥

jixv legi oipwdy ickay rceie mipica xzei iwa yi`y itl dy`
.mipica d`iwa dpi` dy` la` ,dpwnl xhyd z` zepwdl `ed

,éMà áø øîà àlàheytl yi df wtqàëäîepipy .df oicn - ¤¨¨©©©¦¥¨¨
dpyna(:ak onwl)äMà,yxbzdl zcnerddhéb úà úáúBk- ¦¨¤¤¤¦¨

dlrae ,dlral ezepwdle dly xiip lr dhib z` aezkl dleki
.oiyexib myl dl epzepe xfegåok enkLéàäz` ezy`l rxety §¨¦

,dzaezkBøáBL úà áúBkrxty di`xd xhy z` aezkl leki - ¥¤§
micr eilr dnizgn dy`de ,dy`l ezepwdle daezkd z`
milekiy mrhde .di`xl ecia didiy ick lral ezxqene zxfege

itl ,ok zeyrl÷ ïéàLåéîúBça àlà èbä íeihbd ly exykd - ¤¥¦©¥¤¨§§¨
.mazk in welig oi`e ,ea minezgd micrd ici lr `ed xhyde
dazky xg`l dlral hbd z` zepwdl zrcei dy` mby gkene
`lah iab lr azkpy hba mb dy` yxbl xyt` ok m`e ,eze`

.dly
:car ici lr ezy` z` yxbnl oipra sqep oic d`ian `xnbdøîà̈©

,àáøy lradì áúkezy`lBðúðe ,èbøèL dì áúëå ,Bcáò ãéa ¨¨¨©¨¥§¨§©©§§¨©¨§©
åéìò äðzî,card lr -eäúàð÷,eciay hbd z`e card z` ©¨¨¨¨§¨©§

Ba úLøbúîeonwl epipye ,`ed dxvgk cardy oeik ,eciay hba - ¦§¨¤¤
(.fr)dryay s`e .zyxebn ef ixd dxvg jezl hb lrad wxf m`y

miiwzp `le dly card did `l card icil hbd z` lrad ozpy
dhib ixd ,card z` dl dpwn lradyk mewn lkn ,'dcia ozpe'

.jka zyxbzne ,zg` zaa dcil lrad zeyxn mi`a dxvge
,`xnbd dywnéànàåepi` card ixde ,jka zyxebn `id recn - §©©

`l` cg` mewna reawàéä úëläî øöçúëläî øöçå ,mewnn ¨¥§©¤¤¦§¨¥§©¤¤
,dnewna dreaw dpi`y ,mewnläð÷ àìqpkpd z` dilra Ÿ¨¨

.dkezlàîéz éëåcia hbdyky `ax ixacy uxzl dvxz m`e - §¦¥¨
wx `l` jldn cardyk mixen` mpi` ,zyxebn `id cardaote` §

cardy,ãîBò,xvgk dy`l dpew `ed okleàáø øîàäåixde - ¥§¨¨©¨¨
y xn` envr `axìkxaceléàLdid `edäð÷ àì Cläîeilra ¨¤¦§©¥Ÿ¨¨

`k mb if` ,ekezl qpkpd z` xvg oipwa`edd xacd xyãîBò¥
áLBéå,jldn `leäð÷ àì.xvg oipwa ekezl qpkpd z` eilra §¥Ÿ¨¨

die`x dpi`y xvgl dnec epi` ,zkll zexyt` el yiy oeiky
,`xnbd zvxzn .zkllàúëìäåzyxebn dy`dy xkfpd oicd - §¦§§¨

wx xen` ,card cia hbd xy`kúeôëazetk card xy`k - §¨
dpi`y xvgk epicy `id dkldd df ote`ay ,jldl leki epi`e

.dkezl qpkpd z` dilra xear dpewy zkldn
:mcewd oicl dnec sqep oic,àáø øîàåy lradì áúkezy`l,èb §¨©¨¨¨©¨¥

Bðúðehbdlåéìò äðzî øèL dì áúëå ,Bøöça,xvgd lr -dy`d §¨©£¥§¨©¨§©©¨¨¨¨
eäúàð÷,dkezay hbd z`e xvgd z`Ba úLøbúîe,df hba - §¨©§¦§¨¤¤

dcil lrad zeyxn mi`a dxvge dhiby lirl x`azpy enke
.jka zyxbzne ,zg` zaa

àëéøöemi`a dxivge dhib'y df oic rinydl jxved `ax - §¦¨

,exvga hbd ozpy ote`a ode ecar cia hbd ozpy ote`a od 'zg`k
meynïðéòîLà éàca wx df oic eprinyn did m` -äåä ,ãáò §¦©§§¦¨¤¤£¨
àðéîày mixne` epiid -à÷åcd cia hbd ozpy df ote`aãáòely £¦¨©§¨¤¤

,xyk hbd dy`l edpwdeìáàa hbd z` gipd m`øöçdpwde ely £¨¨¥
,dy`l dze`øæâéìdf ote`a yxbzz `ly xefbl yi -íeMî ¦§©¦

ïàkî øçàì äàaä døöçzyxebn `idy xnel erhi `ly ick - £¥¨©¨¨§©©¦¨
okn xg`le ,xg` mc` ly xvga hbd z` lrad ozpy ote`a s`
dpi`y `ed oicd zn`ae ,dy`l xvgd z` ozp e` xkn mc` eze`
.lradn dicil hbd z` dlaiw `l dy`dy oeikne jka zyxebn
dhibe dxvgyk `id zyxebne ok exfb `ly rinydl `ax jxvede

.dlra icin cg`k dl oi`a
ïðéòîLà éàåhbd ozpy ote`a wx df oic rinyn `ax did m`e - §¦©§§¦¨

aàðéîà äåä ,øöçy mixne` epiid -à÷åca hbd ozpykøöçely ¨¥£¨£¦¨©§¨¨¥
,xyk hbd dy`l dze` dpwdeìáàcia hbd ozp m`ãáòzetk £¨¤¤

,dy`l eze` dpwde elyøæâéìcar cia ozipd hb leqtpe xefbp - ¦§©
,úeôkeèàcia ozipd hb mb xiykdle zerhl e`eaiy yygn - ¨¨

car,úeôk BðéàLjklà÷ïì òîLîeprinydl `ax jxved - ¤¥¨¨©§©¨
.xyk hbd ,zetk car icia hb ozpy ote`ae ,ok mixfeb oi`y

:zg`k mi`a dxivge dhiby oicd lr wleg iia`éãkî ,éiaà øîà̈©©©¥¦§¦
a hb zpizp ici lr yxbl xyt`y oicdy xg`n -øöç,dy`d ¨¥

éaøúéà àëéäî,cnlp okidn -'dãi'îdxeza xn`py dnn -mixac) ¥¥¨¦§©¥¦¨¨
(` ckxnel yi ok m` ,'DciA ozpe zzixk xtq Dl azke'dãi äî- §¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨¨¨¨

,dcia hbd zpizp ici lr oiyexiby enkàúéàcmiyrp -ïéa §¦¨¥
,dçøBk ìòa ïéáe dzòcî`la s` zyxbzn dy`d ixdy ¦©§¨¥§©§¨

,dznkqdóàa hbd zpizp ici lr oiyexibàúéàc ,døöçmiyrp - ©£¥¨§¦¨
miiwzdl mileki mdy ote`adçøBk ìòa ïéáe dzòcî ïéaàäå , ¥¦©§¨¥§©§¨§¨

äðzîhbd dkezay exvg z` dl ozepy ici lr dyxbnyk ixde - ©¨¨
e`el` oiyexib ,hbd eciay ecar z`dçøBk ìòa àúéà dzòcî¦©§¨¦¨§©§¨

àúéìoky ,yxbzz `l ,`l m`e yxbzz `id mdl mikqz m` - ¥¨
`l ,card e` xvgd epiidc ,dpgnd z` dlran lawl axqz m`
minec mpi` df ote`a oiyexib okle ,zyxebn dpi`e mda dkfz
dpi` cara e` xvga zekfl dnikqny ote`a s` okle ,'dci'l

.zyxebn
é÷úîéMà øa éîéL áø dì ó,iia` ixac lräìa÷ì úeçéìL àäå- ©§¦¨©¦¦©©¦§¨§¦§©¨¨

,lradn hbd z` dxear lawl dy`d gily ixde,àúéà dzòcîc§¦©§¨¦¨
àúéì dçøBk ìòa,jka dvex dy`d xy`k wx `id ezegily - §©§¨¥¨

,dgxk lra hba dxear zekfl leki gilyd oi`eåmewn lkn §
dpevxn dlawl gily dzpin xy`käìa÷ì çéìL éåä à÷- ¨¨¥¨¦©§©¨¨

hbd lawn gilydy ici lr zyxbzn `ide zegilyd dliren
e` xvgd z` dpevxn zlawn dy`d xy`k mb ok m`e .lradn

.oiyexibd elegi ,card z`
,`xnbd zxne`éiaàå,dlawl zegilyn `iyewd z` uxzieèà §©©¥¨

éaøúéà dãiî úeçéìLgily zepnl dy`d dlekiy df oic ike - §¦¦¨¨¦§©¥
dlawl zegily ici lr oiyexib ,'dcia ozpe'n cnlp dlawl

,éaøúéà äçlLå çlLåîonwl x`eank(:aq)dxeza xn`py jkny ¦§¦©§¦§¨¦§©¥
(` ck mixac)ixd ,'FziAn glWe' xnel ic didy s` 'FziAn DgNWe'§¦§¨¦¥§¦©¦¥

dy`d mby cnlne ,[`"d witn `l] 'dgNWe' aezk eli`k df§¦§¨
elit` okl ,'dci'n cnlp epi` dlawl gilyy oeike .gily dyer
lkn ,dgxk lra dyxbl leki epi`e 'dci'l dnec gilyd oi`y

l leki mewn.dpevxn hbd z` dxear law
àîéà úéòa éàå,xg` uexiz -ìòa ïçkLà énð äìa÷ì úeçéìL §¦¨¥¥¨§¦§©¨¨©¦©§§¨§©

dçøBk,dy`d ly dgxk lra ziyrp mb -ïkLz` `iydy mc` §¨¤¥
d ,dphw dcera dyxbl dlra dvexe ,dphwd ezaìa÷î áà̈§©¥

lradnäpè÷ Bzáì èb,efdçøBk ìòaote` yiy oeikne ,eza ly ¥§¦§©¨§©§¨
`vnp ,dgxk lra dlawl zegily ici lr dy`d zyxbzn eay
ici lr oiyexib la` .dcia oiyexibl dnec dlawl zegilyy
minec mpi`e ,dgxk lra eniiwzi md eay ote` oi` ,dpzn

:elegi `le ,dcia oiyexibl
,hbd z` oiazek lkd lr ,dpyna epipy,'eëå úéæ ìL äìòä ìòlre ©¤¨¤¤©¦§

z` dl ozepe car ly ci lr ,dxtd z` dl ozepe dxt ly oxwd
,`xnbd zl`ey :cardàîìLaiab lr aezkd ylãáòc ãéoaen ¦§¨¨¨§¤¤

,card lk z` dl ozep m` wx zyxebn recn
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קעט
oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtxifp

ééåð÷àì òãéã éðàù ï÷æ,ixnbl el edpwn ok m` `l` xhy epi`y rcie ,mkg `edy Ð

`l` ,dzrca iiepw`l dxnb `le ,i`d ilek drci `l dy` la` .ipwne dizrc xnbe

.`nlra dl`yaúåøèù íåúéç øçàìip`e" eci azk axrd azk xhyd mzgpy xg`l Ð

."axräáåâ.epnn delnd Ðïéøåç éðá íéñëðîxhy `kilc oeik .icarynn `l la` Ð

micraÐlr delnk dil dede ,`lw dil zil

`xhy i`d `dc ,dpwn inp mc` lk :`nl` .dt

xeqn did xak onf xg`l axrd ea mzgyk

?ea micarzyn dfd axrd iqkp j`ide ,delnl

dildip diipw`c e`l i` ,"dpwn xtq" opira `de

.dildip dixqn xcde ,mzge axrl delnúáúåë
äèéâ úà.dldip dl aidie ,lral dil `ipwne Ð

åøáåù úà áúåë ùéàäådaezkd oerxt Ð

micr znzgn `ide ,dy`l edpwne ,rxty

.ecia di`xl el ezxqeneåéìò.card lr Ð

åäúàð÷.eciay hbde ,df dpzn xhya carl Ð

e`a dxivge dhibe ,dxvgk car i`d dil dedc

.cg`k dläð÷ àì úëìäî øöçåxen` ikc Ð

el dpew mc` ly exvg :opaxÐxvga e`l

irwxwnn iciipc irwxwn ip`yc ,xen` zkldn

mipy"a ,ipw `lc dxn` diteb `axe .iciip `lc

) "oifge`.(a,h `rivn `aaúåôëáie`x epi`c Ð

.jldlïàëî øçàì äàáä äøöçdl ozp oebk Ð

z` dl xkne xvg lra jlde ,exiag xvga hb

dpi` i`ce `de .dpzna dl ozp e` ,xvgd

hbd lrad ozpykc ?dl yxbn o`nc ,zyxebn

xvgaÐdxvg dl ipwzc ,dzid dly `l

dcil xvg i`d `z` ike .dcia epzep eli`kÐ

xvgd dl ozep iedipc dl `iz` lrad gkn e`l

.cgia hbdeàúéàã äãé äîlr oiyexiba Ð

.dgxkäøöç óàdzrcn oia iedlc inp opira Ð

mcew dly dzidy xvg oebk ,dgxk lra oia

.dkezl hbd wxfyàúéì äçøë ìòái`c Ð

"epnn dpzn lawl iyt` i`" dxn`Ð`ipw `l

dxn` `dc ,dia dyxbin `le ,xvg `dl dl

."ipwinl il `gip `l"[úåçéìù àäå]dy` Ð

dgxk lra la` ,dzrcn dlawl gily dyer

Ðla` .ezlawa yxbzzy dgely dyrp epi`

lr dl ozepe ,dkledl gily dyer lrad

.dgxkäìá÷ì çéìù éåùî÷åonwlc oiwxta Ð

"dglye" "glye"n ol `wtpc ,(a,aq)Ðixw

.`"d witn `la dglye diaäðè÷wxta zeaezka ol `wtpck ,dhib lawn dia` Ð §¦§¨¥

."dzide ...d`vie"n (`,fn) "dxrp"
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àìàbilt (`,aw zeaezk) "`yepd" yixac :wgvi epiaxl dyw - 'ek `veid axr `kdn

,axrc jdn ,i`pzk :mzd xn`we ,"xhya dpn jl ip` aiig"a yiwl yixe opgei iax

,d`ced meyn dil aiign axrc rnyn ok m` .d`ced `aiyg i` ibiltc qxhpewa yxite

`ed `xhy `idda rnyn `kde .dlr dl iziincn ,zern ozn zrya axr dyrpc dceny

epiax yexitle .dzrn aiigzdl diytp caryn

yie .`gip - d`ced meyn yxtn `lc ,mzdc mz

oia ,l`rnyi iaxe qpp oa ibilt izxzac :xnel

ea azky oia "axr ip`y dcen ip`e" xhya azky

axr :ipzwc `yixc ."eiykrn axr dyrp ip`e"

ibiltc rnyn - zexhy mezig xg` `veid

`ly axr :`pyil i`da hwp `lcn ,d`ceda

ixd :`tiqa dil xcdncne .aiig zern ozn zrya

.wepga inp ibiltc rnyn ,exiag wpeg didy

`ly it lr s` carzync ,wepgn `kd iziine

ibiltc qxhpewd yexitle .ely xhyd did

eci azk eilr `ived :opzc ab lr s` ,d`ceda

- ediizbelte ,eizgz mzge azka mzd - 'ek daeb

`l` ,mzg `lyk ixii` inp axre ,mzg `ly

.[micr ipta xhyd el xqne] "axr ip`" azky

àúëìéäå,opira oyie zetk - zetka

(`,gr) "wxefd"a onwl rnynck.

ezxnyne oyi ,dcar cia epzpe hb dl azk :xn`c

xvg `iedc ,hb epi` - xerip ,hb df ixd -

ied i`n` oyia :jixte .dzrcl `ly zxnzynd

xn`de - ip`y oyi z"ke !`id zkldn xvg ?hb

`l ayeie cner - dpw `l jldn eli`y lk :`ax

`idda :qxhpewa yxite .zetka `zklide !dpw

zekld ewqt oke .hb epi` xeripc `ax xn`w

ikdc xninl `kile .opira oyie zetkc zelecb

xvg aiyg `l - zetka `zklide :eyexit

zetkc oeike ,ayeie cnerl inc `lc ,zkldn

`l `ax mlerle ,liren inp cegl oyi - liren

xerip :`ax xn`w i`n` - ok m`c .zetka ixii`

?dzrcn `ly zxnzynd xvg iedc ,hb epi`

zezetk eiciy oebk ,dzrcl xnzyn ied elit`

zkldn xvgc ,hb ied `l - dcia ezfge`e laga

wxta mzd xn`wc e`l i`c ,dzlwc `inec .`id

`wc idi`e giip gpinc (a,h) `rivn `aac `nw

zxnzync ab lr s` ,hb ied `l - `zez `ibqn

rci `l ike ,ixii` zetka `ax i`ce `l` .dzrcl

`ly zxnzync meyn hb epi` xeripc `ixi` i`n :jxtinl ivn ded - zetka ixii`c izk`

.jixt dpin `ticrc `l` .`id zkldn xvgc ,inp dzrcl zxnzyn elit` ?dzrcl

ìáàxity opirny `de :xn`z m`e - o`kn xg`l d`ad dxvg meyn xefbl xvga

ixii`c ,opixfb `l i`ce carac :xnel yie !o`kn xg`l d`ad dxvg meyn opixfb `lc carn

.opax da exfb `le ,`id `giky `lc `zline ,zetkaåèà,zegilyn rxb `le i`axz` dci meyn xvgc opixn` (a,i) `rivn `aac `nw wxtac :xn`z m`e - 'ek i`axzi` dcin zegily

`ied `lc ab lr s` ,eilr dpzn xhy dl azkc ,`kd ok m` .eipta `ly mc`l oikfc zegily gkn ipwc ,cic `inec ied `le exivg cva cner epi`y it lr s` ipw - `ed zekfc d`ivnae

`inec opira - mixac x`ya la` ,el `ed zekfc icina zepwl ,zegilyn rxb `lc opixn` eipta `ly oiprl `wecc :xnel yie !zegily gkn yxbzz - dgxk lra `zil dpznc ,dcic `inec

"glye"n zegilyc rci `l eh` ?dil `iyw i`n iniy ax :xn`z m`e !ipw `l ci mrhnc ab lr s` ,jldn gily enk ,zegily mrhn dpwz ?dpw `l i`n` zkldn xvg - ok `l m`c .dcic

s` ,dcil hb zrbd `la zyxbznc zegilya ogky`c oeik :xaq iniy axc :xnel yie !`nlr ilekl `id `hiytc `zline (`,`n) oiyeciwc ipy wxta `id `ziixa `d ?i`axzi` "dglye"

l - ci meyn i`axzi`c ,inp xvg oiprl - dgxk lra `zilc ab lroeik ,xvgl zegilyn di`x `iadl oi`c dil xcdn iia`e .cic `inec iedilc ,ikd` `xw citwc xninl dil xazqin `

.ci meyn i`axzi` xvge "glye"n i`axzi` zegilyc

úéòáéàåx`yc ab lr s` ,a` ici lr dgxk lra zegily ogky`c oeik .`gip - dcin zegily i`axzi` elit`c xnel dvexy rnyn - dgxk lra ogky` inp dlawl zegily `ni`

xvg oebk ,dgxk lra xvg ogky`c oeik ,dcic `inec iedip - dgxk lra `zilc ab lr s` ,inp dpzn xvgc :dnize .dcic `inec xity aiyg - dizrcn `l` ied `l gily

la` ,eci lr cer yxbzz `le exiwtdl dlekic ,a`c zegily enk dgxk lra ied `l okl mcewnc dxvgc :wgvi epiax xne`e !zyxebnc (`,fr oihib) "wxefd"a opzc ,okl mcew dl didy

.wgece .dgxk lra hb lawi `ly oipr meya akrl dl xyt` i` a`c zegilyïëù,egxk lra el ozepyk ,zyxbzn a` ly egxk lra elit`e - dgxk lra dphw ezal hb lawn a`

.edenk lawl `id dleki - zyxbzn a` ly egxk lrac oeik :yexit .dia` oia `id oia - egxk lrac oiyexib ,`id `le dia` - zrcnc oiyecw :xn`c (`,cn) oiyecwc ipy wxta gkenck

enk ezrcn `ly zyxbzn dia` xvg ici lrc rnyn ?`inc dia` xvgk e` `inc dia` cik ,dlra cin dhib lawl gily dyrzy edn dxrp :mzd opixn` cere .qxhpewa my yxit oke

.`inc dia` xvgk m` elit` ,ezrcn `ly zlawn `idy
lr
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קפ
oiglbn el`ea cenr `k sc ± iyily wxtoihib

äééö÷îì øùôà àìea lag m`e ,ea lagl i`yx epi`e ,zevna jiiyc ÐÐzexigl `vei

ea lagl i`yx epi` :`nl` .mixa` iy`xa.øôñ.slw rnyn Ðíå÷î ìëî äì áúëå
."dcia zezixk xtq ozpe" azk `lcn Ðøôñá áúë éàzivne ,slwa aezki rnyn Ð

"dl azke"n iax ikc xninlÐ.iaxc `ed slwc `inecøôñ áéúëã àúùäef oi` Ð

dn lk lre ,"zezixk ixac zxitq azke" `l`

.aezkl iracäéì éãáò éàî äì áúëåedcicl Ð

raw `l ixdy ,xac lk zeaxl jixhvi` `l

"zezixk xtq ozpe"ne ,ezaizkl xac aezkd

.opirnyóñëá úùøâúî äðéàå:dl xn` m` Ð

.da il iyxbzde dhext jlidäàéöé ùé÷à
äééåäì."xg` yi`l dzide d`vie" aizkck Ð

äééåä.lral dnvr oda dedny ,oiyeciw Ð

úåúéøë øôñî."xtq"l "zezixk" jnqcn Ð

úøåëä øáã,cgi oxywnd i`pz ea `di `ly Ð

.mdipia licane zxekd i`pz `l`äæ ïéà íìåòì
úåúéøë.ea dxeyw dini lk ixdy Ðúøëî
úåúéøë."zxk xtq" azkinl ivnc Ð

äðùîøáåçîá ïéáúåë ïéàaizkc Ð

.dvivw xqegn epi`y ,"ozpe ...azke"ìò áúë
'åë øáåçîäoi` zxn` `d :jixt `xnba Ð

!oiazek÷åçîä øééðcr ewgenle xefgl leki Ð

`le .ea didy i`pz xiarie ,eazekle ,micrd

wgnd lr inp micr `dc ,`zlin `gken

.xkip ely wgn oi` ,`xztic oke .minezg

.`xztic i`n yxtn `xnbaeïéøéùëî íéîëçå
.dl yxtn `xnba Ðàøîâøééùù àåäåÐ

"xyk" ipzwc `tiqÐmewn xiiyy `ede

.dyilz xg`l eazke ,sxezdóøåúly eielb Ð

y.onfde dy`de yi`d mewn ,xhøæòìà éáøå
àéäyixcc ,yelza daizk irac oizipzn Ð

micr znizg` `le hbd azk` `xwc "azke"Ð

on dpi` hbd znizg :xn`c ,`id xfrl` iax

"azke" jklid ,mlerd oewiz iptn `l` ,dxezd

`xwcÐ.i`w hbd azk`åðéðù åîúç`tiqa Ð

dl epzpe enzg eylz :oizipzncÐs`e ,xyk

"azke" aizk ikc .xaegna elek azkpy it lr

`xwcÐxi`n iaxe ,xwir `idy micr znizg`

.`idäéì ìé÷ùão`k oi`e uivr dilekl Ð

qxgd xayi `ny yegl oi`e .dvivw xqegn

dvivw dil `iede ,dkizgd dl ozieÐ`lc

.uivrl dil ciqtn
ìé÷ùã
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ìòly dlr lr :`ztqeza `ipzck .miiwznc ,ea `veike zif ly dlr `wec - zif ly dlr

,milvae oiyixk ly dlr la` ,xyk - `niiw ly `edy xac lke ,zrlce aexge zif

.leqt - `niiw ly epi`y xac lke ,zewxi dlre ,micxe dlreàöédaizk xqegny df

elecibn xac xwery ,rwxwl xaegna e` miig ilraa `wec :l`eny epiax yxit - 'ek dvivw

ebilti` jenqac ,rcze .dvivw xqegn aiyg -

,aewp uivr ly dlr lr eazkyk `axe iia`

- aewp epi`yk la` ,mehwi `ny xfb `axc

iax axd yxit oke .xyk mehwi elit` rnyn

xg`e ,lecb slwa hb azk m`e .eyexita dirny

axd inia did dyrne .xyk df itl - ekzg jk

ilecb eilr ewlgpe ,elqte mgpn iaxa wgvi epiax

did mz epiax oke ,lqet zelecb zekldae .xecd

uivr ly qxg lr eazk :jenqa xn`wcn ,xingn

`de .dildip dl aidie dil liwyc ,xyk - aewp

`ny xfbinl `kilc meyn - `ax dlr bilt `lc

ly oxwa enk ,exaeyl jxc oi`c ,uivrd xayi

.uvwil jxc oi`c ,uvwi `ny opixfb `lc dxt

hwp `wec e`le .mehwi `ny opixfb dlra `wece

,aewp epi`yk oicd `edc ,aewp uivr ly dlr

aewpa elit`c ,dihwp iia`c `zeax meyn `l`

oi`c xazqnc :wgvi epiax xne` cere .xiykn

uivr ly dlr lr aezky hbd z` dpew dy`d

`ly onf lk ezdabda e` uivrd zkiyna aewp

lra xkn :jenqa opixn`ck ,dlrd zwipi dwqt

,mirxfa wifgiy cr dpw `l - uivr lral mirxf

iaiyg izk`c ,dpw `l uivrd zkiyna la`

meyn iia` xiyknc `de .dkiyn zrya oixaegn

mewna ezgipdc epiid - dl aidie dil liwyc

ith `zeax ied `zydc ,uivrd zwipi zwqety

dl aidic opixfb `lc ,aewp uivra iia` xiyknc

`we .dwipid zwiqt `la eh` dwipid zwiqta

zwiqta dl ozil jixvy it lr s` inp ol rnyn

epiaxe .dvivw xqegn ikda aiyg `l - dwipid

wxta aiygc :mz epiax yxitl di`x iziin wgvi

xqegn zgcpd xir xtr (`,ht oileg) "mcd ieqk"

hb xaegn aygp xzeie ,dtixye dviaw dyilz

`lc `de .zgcpd xir xtr xeaign lecb slwa

wxta dyilz xqegn ux`a dverpd dxewl aiyg

aiyg `lc meyn - (a,en oixcdpq) "oicd xnbp"

jzgp `wec mz epiaxle .i`d ilek rwxwl xeaig

on jzeg la` ,dvivw xqegn aiyg lecb slwn

aiyg `l - ezetiil oiyery enk ,hren xac hbd

onfl diifb :lirl opixn`ck ,dvivw xqegn ikda

daiz oia dhiyl dhiy oia ,'ek dldip diadie

xacc rnyn - "ily xiipde" iab ,edn daizl

.dvivw xqegn aiyg `l hrenãåîìúxnel

"azke" `ni`e :xn`z m`e - mewn lkn dl azke

!hxtay dn `l` llka oi`e ,hxt - "xtq" ,llk -

`lc ab lr s` .llke xfg - "ozpe" :xnel yie

wxta ogky` inp ikd - `nw `llk `l` iziin

`l` il oi` ,"rvxn" :(a,`k) oiyeciwc `nw

xnel cenlz - 'eke leqd zeaxl oipn ,rvxn

ipd xac lk - "zgwle".llke xfg - "epf`a zzpe" ,yixc `w llke hxte llkc gken mzdc `ibeqae .`xza `llk `ziixaa iziin `le ,cia gwäîira `l - miig gex ea oi`y xac xtq

,oi` miig ilra `wec `pin` ded - "o`v" aizk i`c opixn` ,dwprd iab (`,fi) oiyeciwc `nw wxtac ab lr s` .qwpite `lahe dlr iwet`l - 'ek miig ilran `ad xac xtq dn :xninl

wxtac ,el ie`xd oipr cg` lka hiwp minkgl dnecy dn itk lkdc :cere .envr miig ilra ly cv enk miig ilran `ad xac aeyg cv jk lk aiyg `l `ny ,`l - rwxw ilecb la`

.(lke` epi`e) [ux`d on elecibe] d`neh lawn epi`y xac dbibg dn :(a,`i) dkeqae ,rwxw ilecibe ixtn ixit hwp (a,fk oiaexir) "oiaxrn lka"äáéúëá"dl azke" ixz - zyxbzn

.dzxagle dl `le ,dl - "dl"ne ,zyxbzn daizka - `pixg` "azke"ne ,dnyl - "dl azke" opiyxc cg` ,aizkäðéàådil `wtp iia`l la` ,`axl - dyxc jd - sqka zyxbzn

hwpe ,ililbd iqei iaxc dyxc epiid - dzxek xtqn dvilg hrnn mzde .dvilg ihernl "azke" inp dicicl jixhvi` mewn lkne .'ek qipkn sqk :exn`ic ,`xaqn sqka zyxbzn dpi`c

.izkec dnka libx oke ,dheyt `idy itl dlàìùmixcpa) "oitzeyd"a opzck ,"dia` zia" ez aiyg `l - xkn m` e` ,dia` zn m` `d :dniz - zezixk df oi` mlerl jia` zial iklz

zia dpnl` iay" (gl ziy`xa) aizkck ,zny elit`e ,"eia` zia" miexw eivlg i`vei lkc :xnel yie !xzen - xg`l xkn e` ,zn - "gwel ipi`y jcy" "qpkp ipi`y jzial mpew" :(`,en

.i`xw igkenck ,dia` zn xake ,xnz iab "jia`

éáøåopax llka `ed ililbd iqei iaxe ,iyxc `l "zezixk" "zxk"c dixfr oa xfrl` iaxc opax lr xn`w (a,bt oihib) "yxbnd" wxtac :mz epiaxl dyw - 'ek zezixk zxkn ililbd iqei

.llk iyxc `lc xninl ira `le ,mzdc dyxc `iddl "zezixk" "zxk" iyxc `lc :xnel yie !mzdc
uivr
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äøt ìL ïø÷ àlà ,déiö÷îì øLôà àì¯dééö÷éì ¨¤§¨§¦§¦¥¤¨¤¤¤¨¨¦§§¥
!dì déáúéìå¯éî ,"dì ïúðå ...áúëå" :àø÷ øîà §¥§¥¨¨©§¨§¨©§¨©¨¦

øqeçnL äæ àöé ,äðéúðe äáéúk àlà øqeçî BðéàL¤¥§¨¤¨§¦¨§¦¨¨¨¤¤§¨
"øîBà éìéìbä éñBé éaø" .äðéúðe ,äöéö÷ ,äáéúk'åëå. §¦¨§¦¨§¦¨©¦¥©§¦¦¥

ïéà ,"øôñ" :àéðúc ?éìéìbä éñBé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¥©§¦¦§©§¨¥¤¥
:øîBì ãeîìz ?øác ìk úBaøì ïépî ,"øôñ" àlà éì¦¤¨¥¤¦©¦§©¨¨¨©§©
øîBì ãeîìz äî ,ïk íà ;íB÷î ìkî ,"dì áúëå"§¨©¨¦¨¨¦¥©©§©
,ìëBà Bðéàå íéiç çeø Ba ïéàL øác øôq äî ?"øôñ"¥¤©¥¤¨¨¤¥©©¦§¥¤

.ìëBà Bðéàå íéiç çeø Ba ïéàL øác ìk óà¯?ïðaøå ©¨¨¨¤¥©©¦§¥¤§©¨©
"øôña" áéúk éà¯"øôñ" áéúëc àzLä ,zøîà÷ãk ¦§¦§¥¤¦§¨¨§©¨§¨¦§¦¥¤

¯éàî "áúëå" éàä ,ïðaøå .àúàc àeä íéøác úøéôñì¦§¦©§¨¦§¨¨§©¨©©§¨©©
?déì éãáò¯dðéàå ,úLøbúî äáéúëa :eäì éòaéî ¨§¦¥¦¨¥§¦§¦¨¦§¨¤¤§¥¨

äàéöé Léwà àðéîà Czòc à÷ìñ .óñëa úLøbúî¦§¨¤¤§¤¤¨§¨©§¨¨¦¨©¥§¦¨
óñëa äééåä äî ,äééåäì¯,óñëa éîð äàéöé óà ©£¨¨©£¨¨§¤¤©§¦¨©¦§¤¤

.ïì òîLî à÷¯,"úeúéøk øôñ"î déì à÷ôð ?Cãéàå ¨©§©¨§¦¨¨§¨¥¦¥¤§¦
.dúøBk øçà øác ïéàå ,dúøBk øôñ¯éòaéî ?Cãéàå ¥¤§¨§¥¨¨©¥§¨§¦¨¦¨¥

äæ éøä" :àéðúãk .dðéáì Bðéa úøBkä øác :déì¥¨¨©¥¥§¥¨¦§©§¨£¥¤
éhébàlL úðî ìò" ,"ïéé ézLz àlL úðî ìò C ¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦©§¨¤Ÿ

éáà úéáì éëìz"íìBòì" ,"C¯ãò" .úeúéøk äæ ïéà ¥§¦§¥¨¦§¨¥¤§¦©
ìL"íBé íéL¯.úeúéøk äæ éøä¯"úøk"î ?Cãéàå §¦£¥¤§¦§¦¨¦¨¥

."úeúéøk"¯.éLøc àì "úeúéøk" ,"úøk" ?Cãéàå §¦§¦¨¨¥§¦¨¨§¥
äðùî,øaeçîa Báúk .ò÷ø÷ì øaeçîa ïéáúBk ïéà¥§¦¦§¨§©§©§¨¦§¨

ìzdì Bðúðe Bîúçå BL¯,ìñBt äãeäé éaø ;øLk §¨©£¨§¨¨¨¥©¦§¨¥
ïa äãeäé éaø .Leìúa Búîéúçå åúáéúk àäzL ãò©¤§¥§¦¨©£¦¨§¨©¦§¨¤
àìå ÷eçnä øéépä ìò àì ïéáúBk ïéà :øîBà àøéúa§¥¨¥¥§¦Ÿ©©§¨©¨§Ÿ

éicæäì ìBëé àeäL éðtî ,àøzôécä ìòíéîëçå ,ó ©©¦§§¨¦§¥¤¨§¦§©¥©£¨¦
.ïéøéLëîàøîâzøîàäå ."øaeçîä ìò Báúk" ©§¦¦§¨©©§¨§¨¨§©§

!ïéáúBk ïéà :àLéø¯:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ¥¨¥§¦¨©©§¨¨©§¥
øîà øæòìà éaø øîà ïëå ;óøBzä íB÷î øéiML àeäå§¤¦¥§©¤§¥¨©©¦¤§¨¨¨©

àeäå :àéòLBà éaøøîà ïëå ;óøBzä íB÷î øéiML ©¦©£¨§¤¦¥§©¤§¥¨©
:øîàã ,àéä øæòìà éaøå .óøBzä íB÷î øéiML àeäå :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¤¦¥§©¤§©¦¤§¨¨¦§¨©

ìúe ñôBhì Báúk .óøBz áBzëé ànL ñôBè ïéáúBk ïéà :øîà÷ éëäå .éúøk äøéñî éãò,BL ¥¥§¦¨¨§¦¨¦¨¨©¥§¦¤¤¨¦§¤§¨©¤§¨
dì Bðúðe óøBzì Báúk¯:øîà Lé÷ì Léøå .øLk"Bîúç":øîàã ,àéä øéàî éaøå ,eðéðL §¨©¤§¨¨¨¥§¥¨¦¨©£¨¨¦§©¦¥¦¦§¨©

ìz ,óøBzì Báúk ,íBzçé ànL äøéæb óøBz ïéáúBk ïéà :øîà÷ éëäå .éúøk äîéúç éãò,BL ¥¥£¦¨¨§¦§¨¦¨¨©¥§¦¤§¥¨¤¨©§§¨©¤§¨
dì Bðúðe Bîúç¯áe÷ð õéöò ìL ñøç ìò Báúk .øLk¯déì áéäéå déì ìé÷Lc ,øLk £¨§¨¨¨¥§¨©¤¤¤¨¦¨¨¥§¨¥¥§¨¥¥

áe÷ð õéöò ìL äìò ìò .dìäéð¯,øLk øîà ééaà .ìeñt :øîà àáøå ,øLk :øîà ééaà ¦£¨©¨¤¤¨¦¨©©¥¨©¨¥§¨¨¨©¨©©¥¨©¨¥
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גיטין. המביא גט - פרק שני דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc oihib(oey`x meil)

y oeikdééö÷îì øLôà àì,dy`l zzle eci z` uevwl xyt` i` - Ÿ¤§¨§¦§§¥
z` dl zzl lrad jixv okle ,ecara leagl oec`l xeq`y oeikn

,card lkàlàlr hb azekd recn ,zeywdl yiäøt ìL ïø÷ ¤¨¤¤¤¨¨
,dxtd lk z` dy`l ozil jixvdì äéáúéìå dééö÷éìleki ixd - ¦§§¥§¥§¥¨

,`xnbd zvxzn .dl zzle oxwd z` uevwlàø÷ øîà(` ck mixac) ¨©§¨
áúëå'zzixM xtq Dl,dì 'ïúðåxykd xtqy df weqtn epcnle §¨©¨¥¤§¦ª§¨©¨

`ed hbläðéúðe äáéúk àlà øqeçî BðéàL éîenr yxbl ickay - ¦¤¥§¨¤¨§¦¨§¦¨
,dy`d icil ezpizpe hbd zaizk caln sqep xac jixv oi`àöé- ¨¨

hb hrnzpäæ,dxt ly oxw lr azkpyäöéö÷ äáéúk øqeçnL ¤¤§¨§¦¨§¦¨
äðéúðemb dpizpde daizkd caln mikixv ea yxbl ickay - §¦¨

oi` aeye ,dxtd lk z` dl ozepy epipy okle ,oxwd z` uevwl
.dvivwl wewf hbd

dpyna epipy'eëå øîBà éìéìbä éñBé éaøxac lr `l oiazek oi` ©¦¥©§¦¦¥§
:milke`d lr `le miig gex ea yiy,zxxan `xnbdàîòè éàî©©§¨

éìéìbä éñBé éaøce` miig gex ea yiy xac lr azkpy hb lqety §©¦¥©§¦¦
hiy zx`ean day `ziixa `xnbd d`iane .lk`n ixac lr,ez

,àéðúcdxeza xn`py dnn(` ck mixac)Dl azke'øôñozpe zzixM §©§¨§¨©¨¥¤§¦ª§¨©
y rnyn did 'DciAéì ïéàxiykdlhbàlàiab lr azkpyk'øôñ' §¨¨¥¦¤¨¥¤

.[slw-]ïépîúBaøìlr azkpy hbøác ìk,xg`øîBì ãeîìz ¦©¦§©¨¨¨©§©
'dì áúëå','dcia zezixk xtq ozpe' xeviwa xn`p `ly jkne §¨©¨

xyk hbdy epcnlíB÷î ìkî`ly azkp m` elit` ,ote` lka - ¦¨¨
e .slw lrïk íà,slw lr `weec hb aezkl jixv oi`yãeîìz äî ¦¥©©§

.'øôñ' øîBì,yexcl yi `l`'øôq' äî`ed 'xtq'y enk -øác ©¥¤©¥¤¨¨
ìëBà Bðéàå íéiç çeø Ba ïéàL,[lk`n xac-]øác ìk óàmi`ay ¤¥©©¦§¥¤©¨¨¨

xac zeidl jixv ,hb eilr aezkl.ìëBà Bðéàå ,íéiç çeø Ba ïéàL¤¥©©¦§¥¤
.epic z` ililbd iqei iax cnl o`kne

ïðaøå,ililbd iqei iax ixacl eaiyiáéúk éàxn`p did m` - §©¨¨¦§¦
dl azke''øôqamiyxec epiidzøîà÷ckhbdy zxn`y itk - ©¥¤¦§¨¨§©§

la` ,xtql dnecd xac iab lr azkdl jixvàzLäáéúëczrk - ©§¨¦§¦
Dl azke' dxezd dazkyøôñ,'zzixMàúàc àeä íéøác úøéôñì §¨©¨¥¤§¦ª¦§¦©§¨¦§¨¨

cnll `ae ,zezixkd ixac xetiq `ed 'zezixk xtq' zernyn -
`le ,dyxbny mixacd xetiq z` dy`l aezkl jixv lrady

,`xnbd zl`ey .slw lr daizk jixvy epcnlléàä ,ïðaøådn - §©¨¨©
xn`pydéì éãáò éàî ,'áúëå'`l ixd .jkn miyxec md dn - §¨©©¨§¥¥

zeaxl jxhvpy ,slw lr `weec hbd zaizk z` dxezd dliabd
,`xnbd daiyn .mixac x`yeäì éòaéîwxy cnll ick ,'azke' ¦¨¥§

äáéúëaóñëa úLøbúî dðéàå ,úLøbúîdlra dl ozp m` - ¦§¦¨¦§¨¤¤§¥¨¦§¨¤¤§¤¤
ik ,dfl cgein cenil jixve .da iyxbzd dl xn`e dhextà÷ìñ̈§¨

àðéîà Czòcxn`py oeiky(a ck mixac)dklde FziAn d`vie' ©§¨£¦¨§¨§¨¦¥§¨§¨
d`vie'-] oiyexibd z` dxezd dkinqde ,'xg` Wi`l dzide§¨§¨§¦©¥

,['xg` yi`l dzide'-] oiyeciwl ['ezianäééåäì äàéöé Léwàyi - ©¦§¦¨©£¨¨
yexcle myiwdläééåä äîoiyeciw -óñëa,äàéöé óàoiyexib - ¨£¨¨§¤¤©§¦¨

,óñëa énðjkl ,sqk ici lr mb yxbzzeïì òîLî à÷weqtd ©¦§¤¤¨©§©¨
.daizka `l` zyxbzn dpi`y cnll ,'azke'

,`xnbd zl`eyCãéàåoi`y cnel `ed oipn ,ililbd iqei iaxe - §¦¨
qka zyxbzn dy`,daiyne .sdéì à÷ôðz`f cnel -îdn ©§¨¥¦

xn`py'úeúéøk øôq'zaizl 'xtq' zaiz dxezd dkinqd - ¥¤§¦
y jkn cenll yie ,'zezixk''øôñ'cala'dúøBk'dyxbn - ¥¤§¨

,dlranøçà øác ïéàåxtq epi`y -.äúøBk,`xnbd zl`ey §¥¨¨©¥§¨
Cãéàåzaizl 'xtq' zaiz zekinqn miyxec md dn ,minkge - §¦¨

,daiyne .'zezixk'déì éòaéîzeidl gxken hbdy cnlløác ¦¨¥¥¨¨
úøBkämlerl lican -dðéáì Bðéae .dy`l yi`d oia -àéðúãk, ©¥¥§¥¨¦§©§¨

ezy`l xne`déhéb äæ éøä'úðî ìò Cïéé ézLz àlLe` ,'mlerl £¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦
jhib df ixd' dl xn`yéáà úéáì éëìz àlL úðî ìò,'íìBòì C ©§¨¤Ÿ¥§¦§¥¨¦§¨

ïéàäæxtq''úeúéøkzaiiegn `id mlerly itl ,zyxebn dpi`e ¥¤§¦
zlcaen dpi`e lral dxeyw `id mlerly `vnpe ,df i`pzl

oii izyz `ly zpn lr jhib df ixd' xne`d la` .epnnìL ãòíéL ©§Ÿ¦
éøä ,'íBéäæxtq' llka'úeúéøkmiyely xg`ly oeikn ,zyxebne £¥¤§¦

,`xnbd zl`ey .lral cer dxeyw dpi` i`pzd z` miiwzy mei
Cãéàå,mlerl zxekd hb jixvy yxec `ed oipn ,ililbd iqei iax - §¦¨

z`f yxc `edy daiyne'úeúéøk' ¯ 'úøk'îdxezdy jkn - ¦Ÿ¥§¦
jixvy zeaxl yi ,'zxek xtq' `le 'zezixk xtq' dazke dkix`d

,`xnbd zl`ey .zhlgen dlcade zezixk didzyCãéàå- §¦¨
,daiyne .ef oeyl zekix`n miyxec md dn ,minkg¯ úøk'Ÿ¥

éLøc àì 'úeúéøk.ef oeyl zekix` z` miyxec mpi` minkg - §¦Ÿ¨§¥

äðùî
ïéáúBk ïéàhbad xacò÷øwì øaeçîdaizkd zryay jixvy , ¥§¦§§¨©©§©

la` .xaegnd on eylezl ekxhviy `la ,dpizpl ie`x hbd didi
m`øaeçîa Báúkjk xg`e ,rwxwlìzBLrwxwd onBîúçå- §¨¦§¨§¨©£¨

,yelzd hbd lr enzg micrd z` mizgdedì Bðúðe,,øLkmeyn §¨¨¨¥
.yelz `edyk eidi znizgdy `ed xwirdyäãeäé éaøwleg ©¦§¨

eàäzL ãò ìñBtmbå Búáéúkmb.Leìúa Búîéúç ¥©¤§¥§¦¨§£¦¨§¨
xac lr hb zaizka dzr dpynd dpc:dwignl ozip ea azkdy
ïéáúBk ïéà øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø,hb÷eçnä øéépä ìò àì- ©¦§¨¤§¥¨¥¥§¦Ÿ©©§¨©¨

,wgnpe ea aezk didyàøzôécä ìò àìåcaern epi`y slw - §Ÿ©©¦§§¨
,ahidéiãæäì ìBëé àeäL éðtîómiyyege ,dfk hb siifl xyt`y - ¦§¥¤¨§¦§©¥

mewn cr hbd z` wegnz `ide ,ezaehl i`pz lrad ea azk `ny
zxkip didz `le ,i`pz `ll ycg aezkze ,micrd znizg

.dwigndïéøéLëî íéîëçådid m` mircei dxiqnd icry meyn ©£¨¦©§¦¦
seifa epigaie ,i`pz ea:

àøîâ
,dpyna epipyìò Báúkxacøaeçîäepzpe enzge eylz ,rwxwl §¨©©§¨

,`xnbd dywn .xyk ,dlàLéø zøîàäåepipy ixd -,`yixa §¨¨§©§¥¨
yïéáúBk ïéà,`xnbd zvxzn .rwxwl xaegnd xac lr hbøîà ¥§¦¨©

àeäå ,ìàeîL øîà äãeäé áøxaegna azk m`y `tiqd oic - ©§¨¨©§¥§
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc oihib(oey`x meil)

y oeikdééö÷îì øLôà àì,dy`l zzle eci z` uevwl xyt` i` - Ÿ¤§¨§¦§§¥
z` dl zzl lrad jixv okle ,ecara leagl oec`l xeq`y oeikn

,card lkàlàlr hb azekd recn ,zeywdl yiäøt ìL ïø÷ ¤¨¤¤¤¨¨
,dxtd lk z` dy`l ozil jixvdì äéáúéìå dééö÷éìleki ixd - ¦§§¥§¥§¥¨

,`xnbd zvxzn .dl zzle oxwd z` uevwlàø÷ øîà(` ck mixac) ¨©§¨
áúëå'zzixM xtq Dl,dì 'ïúðåxykd xtqy df weqtn epcnle §¨©¨¥¤§¦ª§¨©¨

`ed hbläðéúðe äáéúk àlà øqeçî BðéàL éîenr yxbl ickay - ¦¤¥§¨¤¨§¦¨§¦¨
,dy`d icil ezpizpe hbd zaizk caln sqep xac jixv oi`àöé- ¨¨

hb hrnzpäæ,dxt ly oxw lr azkpyäöéö÷ äáéúk øqeçnL ¤¤§¨§¦¨§¦¨
äðéúðemb dpizpde daizkd caln mikixv ea yxbl ickay - §¦¨

oi` aeye ,dxtd lk z` dl ozepy epipy okle ,oxwd z` uevwl
.dvivwl wewf hbd

dpyna epipy'eëå øîBà éìéìbä éñBé éaøxac lr `l oiazek oi` ©¦¥©§¦¦¥§
:milke`d lr `le miig gex ea yiy,zxxan `xnbdàîòè éàî©©§¨

éìéìbä éñBé éaøce` miig gex ea yiy xac lr azkpy hb lqety §©¦¥©§¦¦
hiy zx`ean day `ziixa `xnbd d`iane .lk`n ixac lr,ez

,àéðúcdxeza xn`py dnn(` ck mixac)Dl azke'øôñozpe zzixM §©§¨§¨©¨¥¤§¦ª§¨©
y rnyn did 'DciAéì ïéàxiykdlhbàlàiab lr azkpyk'øôñ' §¨¨¥¦¤¨¥¤

.[slw-]ïépîúBaøìlr azkpy hbøác ìk,xg`øîBì ãeîìz ¦©¦§©¨¨¨©§©
'dì áúëå','dcia zezixk xtq ozpe' xeviwa xn`p `ly jkne §¨©¨

xyk hbdy epcnlíB÷î ìkî`ly azkp m` elit` ,ote` lka - ¦¨¨
e .slw lrïk íà,slw lr `weec hb aezkl jixv oi`yãeîìz äî ¦¥©©§

.'øôñ' øîBì,yexcl yi `l`'øôq' äî`ed 'xtq'y enk -øác ©¥¤©¥¤¨¨
ìëBà Bðéàå íéiç çeø Ba ïéàL,[lk`n xac-]øác ìk óàmi`ay ¤¥©©¦§¥¤©¨¨¨

xac zeidl jixv ,hb eilr aezkl.ìëBà Bðéàå ,íéiç çeø Ba ïéàL¤¥©©¦§¥¤
.epic z` ililbd iqei iax cnl o`kne

ïðaøå,ililbd iqei iax ixacl eaiyiáéúk éàxn`p did m` - §©¨¨¦§¦
dl azke''øôqamiyxec epiidzøîà÷ckhbdy zxn`y itk - ©¥¤¦§¨¨§©§

la` ,xtql dnecd xac iab lr azkdl jixvàzLäáéúëczrk - ©§¨¦§¦
Dl azke' dxezd dazkyøôñ,'zzixMàúàc àeä íéøác úøéôñì §¨©¨¥¤§¦ª¦§¦©§¨¦§¨¨

cnll `ae ,zezixkd ixac xetiq `ed 'zezixk xtq' zernyn -
`le ,dyxbny mixacd xetiq z` dy`l aezkl jixv lrady

,`xnbd zl`ey .slw lr daizk jixvy epcnlléàä ,ïðaøådn - §©¨¨©
xn`pydéì éãáò éàî ,'áúëå'`l ixd .jkn miyxec md dn - §¨©©¨§¥¥

zeaxl jxhvpy ,slw lr `weec hbd zaizk z` dxezd dliabd
,`xnbd daiyn .mixac x`yeäì éòaéîwxy cnll ick ,'azke' ¦¨¥§

äáéúëaóñëa úLøbúî dðéàå ,úLøbúîdlra dl ozp m` - ¦§¦¨¦§¨¤¤§¥¨¦§¨¤¤§¤¤
ik ,dfl cgein cenil jixve .da iyxbzd dl xn`e dhextà÷ìñ̈§¨

àðéîà Czòcxn`py oeiky(a ck mixac)dklde FziAn d`vie' ©§¨£¦¨§¨§¨¦¥§¨§¨
d`vie'-] oiyexibd z` dxezd dkinqde ,'xg` Wi`l dzide§¨§¨§¦©¥

,['xg` yi`l dzide'-] oiyeciwl ['ezianäééåäì äàéöé Léwàyi - ©¦§¦¨©£¨¨
yexcle myiwdläééåä äîoiyeciw -óñëa,äàéöé óàoiyexib - ¨£¨¨§¤¤©§¦¨

,óñëa énðjkl ,sqk ici lr mb yxbzzeïì òîLî à÷weqtd ©¦§¤¤¨©§©¨
.daizka `l` zyxbzn dpi`y cnll ,'azke'

,`xnbd zl`eyCãéàåoi`y cnel `ed oipn ,ililbd iqei iaxe - §¦¨
qka zyxbzn dy`,daiyne .sdéì à÷ôðz`f cnel -îdn ©§¨¥¦

xn`py'úeúéøk øôq'zaizl 'xtq' zaiz dxezd dkinqd - ¥¤§¦
y jkn cenll yie ,'zezixk''øôñ'cala'dúøBk'dyxbn - ¥¤§¨

,dlranøçà øác ïéàåxtq epi`y -.äúøBk,`xnbd zl`ey §¥¨¨©¥§¨
Cãéàåzaizl 'xtq' zaiz zekinqn miyxec md dn ,minkge - §¦¨

,daiyne .'zezixk'déì éòaéîzeidl gxken hbdy cnlløác ¦¨¥¥¨¨
úøBkämlerl lican -dðéáì Bðéae .dy`l yi`d oia -àéðúãk, ©¥¥§¥¨¦§©§¨

ezy`l xne`déhéb äæ éøä'úðî ìò Cïéé ézLz àlLe` ,'mlerl £¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦
jhib df ixd' dl xn`yéáà úéáì éëìz àlL úðî ìò,'íìBòì C ©§¨¤Ÿ¥§¦§¥¨¦§¨

ïéàäæxtq''úeúéøkzaiiegn `id mlerly itl ,zyxebn dpi`e ¥¤§¦
zlcaen dpi`e lral dxeyw `id mlerly `vnpe ,df i`pzl

oii izyz `ly zpn lr jhib df ixd' xne`d la` .epnnìL ãòíéL ©§Ÿ¦
éøä ,'íBéäæxtq' llka'úeúéøkmiyely xg`ly oeikn ,zyxebne £¥¤§¦

,`xnbd zl`ey .lral cer dxeyw dpi` i`pzd z` miiwzy mei
Cãéàå,mlerl zxekd hb jixvy yxec `ed oipn ,ililbd iqei iax - §¦¨

z`f yxc `edy daiyne'úeúéøk' ¯ 'úøk'îdxezdy jkn - ¦Ÿ¥§¦
jixvy zeaxl yi ,'zxek xtq' `le 'zezixk xtq' dazke dkix`d

,`xnbd zl`ey .zhlgen dlcade zezixk didzyCãéàå- §¦¨
,daiyne .ef oeyl zekix`n miyxec md dn ,minkg¯ úøk'Ÿ¥

éLøc àì 'úeúéøk.ef oeyl zekix` z` miyxec mpi` minkg - §¦Ÿ¨§¥

äðùî
ïéáúBk ïéàhbad xacò÷øwì øaeçîdaizkd zryay jixvy , ¥§¦§§¨©©§©

la` .xaegnd on eylezl ekxhviy `la ,dpizpl ie`x hbd didi
m`øaeçîa Báúkjk xg`e ,rwxwlìzBLrwxwd onBîúçå- §¨¦§¨§¨©£¨

,yelzd hbd lr enzg micrd z` mizgdedì Bðúðe,,øLkmeyn §¨¨¨¥
.yelz `edyk eidi znizgdy `ed xwirdyäãeäé éaøwleg ©¦§¨

eàäzL ãò ìñBtmbå Búáéúkmb.Leìúa Búîéúç ¥©¤§¥§¦¨§£¦¨§¨
xac lr hb zaizka dzr dpynd dpc:dwignl ozip ea azkdy
ïéáúBk ïéà øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø,hb÷eçnä øéépä ìò àì- ©¦§¨¤§¥¨¥¥§¦Ÿ©©§¨©¨

,wgnpe ea aezk didyàøzôécä ìò àìåcaern epi`y slw - §Ÿ©©¦§§¨
,ahidéiãæäì ìBëé àeäL éðtîómiyyege ,dfk hb siifl xyt`y - ¦§¥¤¨§¦§©¥

mewn cr hbd z` wegnz `ide ,ezaehl i`pz lrad ea azk `ny
zxkip didz `le ,i`pz `ll ycg aezkze ,micrd znizg

.dwigndïéøéLëî íéîëçådid m` mircei dxiqnd icry meyn ©£¨¦©§¦¦
seifa epigaie ,i`pz ea:

àøîâ
,dpyna epipyìò Báúkxacøaeçîäepzpe enzge eylz ,rwxwl §¨©©§¨

,`xnbd dywn .xyk ,dlàLéø zøîàäåepipy ixd -,`yixa §¨¨§©§¥¨
yïéáúBk ïéà,`xnbd zvxzn .rwxwl xaegnd xac lr hbøîà ¥§¦¨©

àeäå ,ìàeîL øîà äãeäé áøxaegna azk m`y `tiqd oic - ©§¨¨©§¥§
xaecn ,xykóøBzä íB÷î øéiMLeazke ,hbd xwir zaizk mewn - ¤¦¥§©¤

dxeza xn`pdy itl ,`ed xyke hbde ,xaegnd on eylzy xg`l
(` ck mixac).sxezd zaizk lr `l` epi` 'ozpe azke'éaø øîà ïëå§¥¨©©¦

äaø øîà ïëå ,óøBzä íB÷î øéiML àeäå àéòLBà áø øîà øæòìà¤§¨¨¨©©©§¨§¤¦¥§©¤§¥¨©©¨
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,hbd z` mixiyknd md ,dy`l lradn hbd zxiqn lr micirny
`l` micrd znizgl dpeekd oi` 'azke' dxeza xn`py dne

.yelza didz daizkdy jixv okle ,hbd zaizkløîà÷ éëäå- §¨¦¨¨©
,`pzd zpeek jkopaxcn dligzklïéáúBk ïéàz` elit`dñôBè ¥§¦¤
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d z`óøBzxak m` la` ,rwxwl xaegnd xac lrñôBhì Báúk ¤§¨©¤

,xaegnaìúe,BLeóøBzì Báúk,yelzadì Bðúðehbd ,øLkLéøå . §¨§¨©¤§¨¨¨¥§¥
øîà Lé÷ìixdy ,xg` ote`a dpynd z` uxiz -eðéðL Bîúç- ¨¦¨©£¨¨¦

,dl epzpe enzge eylz ,xaegna eazk' aezk dpyna epipy `ld
[sxezd s`] hbd lk zaizk la` ,ynn dnizg rnyne ,'xyk

li`ed `ed mrhd `l` .xaegna dzyrpåk epizpynøéàî éaø §©¦¥¦
,éúøk äîéúç éãò øîàc àéän`py dnedpeekd 'azke' dxeza x ¦§¨©¥¥£¦¨¨§¥

hbd ,yelza enzg mdy oeike ,hbd xwir mdy micrd znizgl
.xykøîà÷ éëäåoiazek oi`y `yixa `pzd xn`y dne - §¨¦¨¨©

dligzkly ezpeek ,rwxwl xaegnaïéáúBk ïéàz`óøBzlr ,hbd ¥§¦¤
,xaegnd xacíBzçé ànL äøéæbhbd lr micrd enzgi `ny - §¥¨¤¨©§

xak m` la` ,xaegn eceraóøBzì Báúke ,xaegnd lrìzBL §¨©¤§¨
edì Bðúðe Bîúçhbd ,,øLkhbd xwir `idy micrd znizgy oeik £¨§¨¨¨¥

.yelza dzyrp
miaygp eilecibe ,awp ea yiy uivr lr hbd zaizka dpc `xnbd

:awpd jxc dnc`d on miwpei mdy oeik ,rwxwl mixaegnlBáúk§¨
hblìòilk iabáe÷ð õéöò ìL ñøçxaegn aygp `edy s` ©¤¤¤¨¦¨

hbd ,rwxwløLkxaecne ,dìäéð déì áéäéå déì ìé÷Lc`edy - ¨¥§¨¦¥§¨¦¥¦£¨
oia ztqep dlert lk zeyrl ilan ,dl ozepe uivrd lk z` lhep
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meyndìäéð déì áéäéå déì ìé÷Lcozepe uivrd lk z` `ed lhep - §¨¦¥§¨¦¥¦£¨
.dpizpl daizkd oia ztqep dlert zeyrl `la dløîà àáøhbd ¨¨¨©

,ìeñt,uivrd lk z` dl ozi m` s`íBè÷é ànL äøæb`l `ny - ¨§¥¨¤¨¦§
eppzie hbd aezk eilry dlrd z` yelzi `l` ,elek z` dl ozi

dpizpl daizkd oia uvwy oeik ,dxezdn leqt hbde ,dl:
did :aewp uivr ly mipiipwd ipica dpc `xnbdõéöòaewpìL ¨¦¤

mc`ãçà,ådíéòøæea milcbdìLmc`øçàe ,õéöò ìòa øëîz` ¤¨§§¨¦¤©¥¨©©©¨¦
uivrdìòáìdCLnL ïåék ,íéòøæick uivrd z` mirxfd lra §©©§¨¦¥¨¤¨©

,ezepwl,äð÷.dkiyna mipwp oilhlhne ,yelzk epic uivrdy ¨¨
m` la`íéòøæ ìòa øëîmirxfd z`ìòáìd,õéöòlra ozp `le ¨©©©§¨¦§©©¨¦

,mxear zern uivrdäð÷ àì,mirxfd z` uivrd lra÷éæçiL ãò Ÿ¨¨©¤©£¦
íéòøæamixaegnk mirxfdy oeik ,mirxfa dwfg oipw dyriy cr - ¦§¨¦

.dwfgae xhya sqka `l` dkiyna mipwp mpi`y ,rwxwl
d eidå õéöòdìL íéòøæmc`ãçà,ì ïøëîemc`øçà,÷éæçä ¨¦§§¨¦¤¤¨§¨¨§©¥¤¡¦

æa,íéòø,uivrd lr cgein oipw dyr `ly s`äð÷d z` s`,õéöò ¦§¨¦¨¨¨¦
,oilhlhnd z` mb dpw rwxwd z` dpwy ab`yeðéðML àéä Bæå§¦¤¨¦

oiyeciwa(.ek)úeéøçà íäì ïéàL íéñëð,oilhlhn -ïéð÷ðcgiíò §¨¦¤¥¨¤©£¨¦§¦¦
úeéøçà ïäì LiL íéñëð-,zerwxwä÷æçáe øèLáe óñëa-cg`a §¨¦¤¥¨¤©£¨§¤¤¦§¨©£¨¨

jixv oi`e ,dwfg e` ,xhy ,sqk oipw ,rwxwa eyrpy mipiipwd on
m` la` .oilhlhnd z` zepwl ick sqep oipw zeyrldpewd

õéöòa ÷éæçäóà ,d z`äð÷ àì õéöò,çiL ãòíéòøæa ÷éæ,mnvr ¤¡¦§¨¦©¨¦Ÿ¨¨©¤©£¦¦§¨¦
.dwfga mipwp mpi`y oilhlhnk epic uivrdy oeik

aewp uivr :aewp uivra zexyrne zenexz zeklda dpc `xnbd
cner ewlge l`xyi ux` ghy lr cner ewlg ,leabd lr cnery

m` ,ux`l uegaõøàa Bá÷ð-,dnc`dn wpei `ed myny awpd ¦§¨¨¤
,l`xyi ux` zeleab jeza `vnpõøàì äöeça BôBðå-mitprde §§¨¨¨¤
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קפד
oiglbn el`ea cenr ak sc ± iyily wxtoihib

àéä øæòìà éáøicr `la diazinl ibq `le ,dxezd on dpi` hbd znizg :xn`c Ð

dexr (`,v oihib) opitlic ,micr opira jigxk lrc .zezixk icarc `ed edpi`c ,dxiqn

i`e ,diixwinl ikixv oxn` `dc ,`tiifn `nlcl opiyiig `l jklde .oennn "xac" "xac"

d`pz dia dedÐxwir dxiqn icr :xn`c o`ne ,irci edpi`Ðdkixv `ypil d`ad

,xi`n iaxl la` .mdiptl xqnpy micr `iadl

dxiqn icr opira `l :xn`cÐyginl `ki`

jinqc o`nc .`teifldnizg icr`Ðdy`

micr epiptl d`ian dpi` hba `ypil d`ad

yi m`e ,oznizga mixikn yi m` ea minezgd

diztiife d`pzÐ.rcic `kiløúìàì àìàÐ

ricedl ,dl xqnpy meia oic zial ez`iady

`pci`dc oeikc .`ypil dexizie dyexb `idy

dxiqn icirae ,dedÐ.`teifl opiyiig `l

äéúôééæå.micrd degky xake Ðïéèéâá àìàÐ

e`iadl dlekie ,dxizdl `l` oiieyr opi`c

dkixv dpi` aeye ,dexizie xzl`l oic zial

oic ziaa dxzedy oeikc .hblÐlewe oexkf yi

.xaclúåøèùá ìáà`piiaebl iniiwc ÐÐ

icr egkyie ,jex` onf cr dil witn `l `nlice

`ede ,dnizg icr` opiknqe ,xacd z` dxiqn

.enewna cner micrd mzege ,oeilrd azk siifn©

íéáø íéîécenrl ie`xd xac opira `nl` Ð

.xkn ixhya ,dinxia `xw i`de ,miiwzdle

äðùîïè÷å äèåù ùøç åìéôàå`xnba Ð

.dl yxtnäèéâ úà úáúåë.oiyexibl dl exqene xfege ,lral ezpwne Ðåøáåùxaey Ð

.di`xl el zeidl ,el exqenle eazekl dl did dy`dy .daezk oerxtàøîâåàì àäå
åäðéð äòéã éðá.dnyl aezkl erci `le Ð
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ìáà,jex` onf cr dil witn `l `nlice ,`piiaebl iniiwc :qxhpewa yxit - `l zexhya

mzege oeilrd azk siifn `ede ,dnizg icr` opiknqe ,xacd z` dxiqn icr egkyie

xaca dnizg icr lr jenqle zerhl epl yi dnlc ,wegc eyexite .enewna cner micrd

zexhya ixykn `lc ,`ed aezkd zxifbc meyn `nrhc :wgvi epiaxl d`xpe ?siifl lekiy

.miax mini cenrl ie`x opirac ,xzl`l elit`

opgei iaxc - zexhya elit` xn` opgei iaxe

.ixikc xkcin mini dxyr cr elit`c ,dinrhl

- "miax mini ecnri ornl" aizk `de :jixtc `de

zexhy ihernl `xwc oizrc `wlqc meyn epiid

dvrl :ipyne ?`z` i`nl - ikd e`l i`c ,iz`w

xn`w oihiba `wecc :xnel yi cere .`z` daeh

zexhya la` ,ixikc mini dxyr crc opgei iax

xzl`l `wece ,ixikc `l - mi`pz aex yiy

ie`x opira `de :xity jixt `zyde .xiykn

.xiykdl oi` xzl`l elit`e !miax mini cenrl

zexhya la` :xn`c ,xfrl` iaxl :xn`z m`e

`xza wxta opzc ,micr eilr oi`n `py i`n ,`l

miqkpn daeb xfrl` iaxlc (`,et oihib)

!qxhpewa yxitck zexhya epiide ,micareyn

lr aezkc oeik ,micr eilr oi` ip`yc :xnel yie

mlerl oixikn micrde ,siifl leki epi`y xac

- xac mey oitiifn eid m`e ,mdiptl xeqnd xhy

`ipz `icdac :dyw cer la` .seifd xkip did

e` xiipd lr el azk :(`,ek) oiyecwc `nw wxta

iax xiykn `nl` ,dpezpe dxekn ef ixd - "jl dpezp icy" "jl dxekn icy" qxgd lr

"`l zexhya la`" `kd xn`wc `dc :xnel yie !siicfdl lekiy xac zexhya s` xfrl`

- dry itl ea zepwl ieyry dpzne xkn xhy la` ,dii`xl micnerd zexhya ilin ipd -

dxiqn icra ,leki oi`l siicfdl lekiy xac oia welig oi`c :miyxtn yie .`hib enk ied

i`ce ixii` xfrl` iax xnelk ,'ek xfrl` iax xiykd `l :eyexit ikd `kde .xfrl` iaxl

s` ixii` xfrl` iaxc :mzd yxtne ,oihiba xfrl` iaxk dkld :(a,et oihib) `xza wxta ax xn`ck ,zexhya `le oihiba `l` dizeek ol `xiaq `lc epiid - "xiykd `l"e ,zexhy lka

jdc oeik ,oihiba xfrl` iaxk dkld :(my) `xza wxta diteb xfrl` iax hwpc `pyilk `kd hwpinl dil ded ok m`c ,d`xp oi`e .`cga dilr bilte ,`cga dizeek dl xaq axe ,zexhya

`nlr ilekl ?"miax mini ecnri ornl" aizkde :ith opgei iax` jixt i`n` :cere .`kdc xfrl` iaxe opgei iaxc ediizbelt mzd iiezi`l dil dedc :cere .cg` oipr `xza wxtce oizrny

!zexhyl oihib oia bilt `l xfrl` iaxc ecen edlekc ,jxtinl dil ded

àäå,'ek oze` oi`ex mixg`e ehgyy oleke :oilegc `nw wxta opzc `de .eiab lr cner lecbyk :ipyne .dnyl daizka yiig `l xi`n iaxc .jixt xfrl` iaxl - edpip dric ipa e`l

ixiin mzd - 'ek dhigyl dpeek ira `lc `pz o`n :(a,ai my) `xnba opixn`eexidfne ecnlne eiab lr cner lecby ixiin `kd la` .`nlra di`x `l` ,hegyl oiekl ecnln epi`yk

`l edpip dpeek ipa e`lc mrhn la` .dyxta aezk "yi`"c meyn ohwe ,d`ixw ipa opi`y itl zyxge yxg dvilgn hrnn (a,cw zenai) "dvilg zevn" wxta inp ikdle .dnyl zeyrl

elit` xyk eiab lr cner lecba ,`kd edine .eiab lr cner lecbk iede ,dnyl zeyrl oze` oixidfn oic ziac meyn - mdipy epeekziy cr dleqt ezvilgc mzd xn`c ab lr s` ,edl liqt

lr s` ,`ed dvilg xa e`l dheyc (xyr cg` wxt) zenaic `ztqeza exn` dvilg oiprl la` .dxir mye exir mye dnye eny azeky ,dnyl ciar `wc `zlin `gkenc meyn ,dheya

zegily opira `lc :xnel yie ?eiab lr cner lecbc ipdn i`n ,edpip zegily ipa e`l `d izk`e :xn`z m`e .hb iab enk dnyl ciarc `zlin `xkpin `lc - eze` oicnln oic ziay it

aiyg `l - lrad dev `lykc meyn `l` ,zegily meyn e`l - "enezg" micrle "aezk" xteql xn`iy jixv :(a,`r) onwl opixn`c `de .xteq` `l` ,i`w lra` e`l "azke"c ,daizka

:yexit ,i`d ihernl `pin` ded "azke" `pngx azk i`e :(a,ck oihib) "hbd lk" yixa xn`c `de .(a,a) migaf yixa opixn`ck ,`niiw oiyexibl e`l dy`c ,leqte ,`nzq aiyg `l` ,dnyl

edlekl lqtinl `pliki :(`,k) lirl xn`c `de .xg`l `l` edcic iyexibl azkp `ly itl `l` ,aezkl jixv lradc meyn `l - dl aizk `w edi` e`lc ,jlnpe ezy` z` yxbl azk

.`ed dlyc ,icin dl aidi `l - eieeiva azkp elit` `kde ,ozie eieeiva aezkiy opirac ,jinq "ozpe"` mzd - dil dazk `w idi` `kde "azke" aizkc meyn `nili` ?`nrh i`n .`hib

`zrclc meyn `l` ieb liqt `lc rnync :dyw la` .zezixk ipa eed - dheyd dtzype ohwd licbd m`e li`ed ,zezixk ipa iaiygc :xnel yie !edpip zezixk ipa e`l `de :xn`z m`e

`le zegily ira `lc icina edpip zezixk ipa e`lc meyn lqtinl jiiy `lc d`xpe ?leqt iebc `ziixa iiezi`l inp jixv dne !edpip zezixk ipa e`lc dil wetize ,ciar `w diytpcmyl

ipa e`l `de :mieb odinzegy oihib iab (a,i) `nw wxta lirl jixt zecr myl `idy xi`n iaxl dnizg e` ,'ek gily dyrp card oi`c ikd onwl opixn`c `ed zegilyc icinac .zecr

meyn ieba dlin (`,fk) dxf dcearc ipy wxta ilqt `l `dc ,edpip zezixk ipa e`lc meyn leqtl oi` - `ed zegily myl `le zecr meyl `lc ,xfrl` iaxl daizk la` .edpip zezixk

dl iwene .dnizg eh` daizk opixfbc ,opaxcn dnyl daizk opira inp xi`n iaxlc jzrc `wlqe ,xi`n iaxc `ail` ef `ibeqc xninl opivnc :wgvi epiax xne` cere .edpip dlin ipa e`lc

,eiab lr cner lecb dheya ipdn `l - dnyl `ziixe`cn daizk irac xfrl` iaxl la` .opaxcn `l` ded `lc oeik ,dvilgan ith ,dheya elit` ipdne ,eiab lr cner lecba `ped ax

cner lecb elit` leqte ,ciar `wc `ed diytpc dizrcl iebc :ipyne .ieb `l` leqtl hwp `lcn ,xi`n iaxk `z`c dil rnyne ,leqt ieb :ipzwc ,`ziixan ongp ax jixte .dvilga enk

i` oileqtc ohwe dhey yxgc oicd `ede ,xzei zrc oa `edy it lr s`c :`zeaxl ieb hwpe ,`id xfrl` iax - leqt ieb :ipzwc `ziixae ,'ek ongp ax xn` xcd .xi`n iaxl elit` eiab lr

xi`n iaxl elit`c rnyn oke .dvilga enk ,leqt i`ce dhey ,edine .eiab lr cner lecba mixyk ohwe dhey yxg eli`c ,oipr lka leqtc ieb hwp - zegily opira `l i`e .zegily opira

ira xi`n iax elit`c jzrc `wlq `zydc :d`xp cere .ciar `w diytpc `zrcl ieb i`ce `de :jixt ,xi`n iaxk oizipzn inp iwe`c xzal `dc ,opaxcn dnyl daizk irac jzrc `wlq

i`n ,dnyl "dl azke" :ongp axl `ax jixtcn .i`w dcegl daizk`c xaq xfrl` iaxe ,inp dnizg` i`w `xwc "azke"c :xaq xi`n iax ,ibiltc `ed dnizgae ,`ziixe`cn dnyl daizk

xyk dl epzpe enzge eylz :lirl opzc `de .xaegna daizk inp leqt df itle ,"azke"n xi`n iax ira daizk elit`c `ped ax ixac cinrdl `a did `axc rnyn - 'ek hbd zaizk e`l

,dnyl daizk ira `lc ,xi`n iax - oizipzne ,xfrl` iaxk - leqt ieb ipzwc `ziixac ongp ax :wiqne !`nlr ilekl edpip drc ipa e`l `de :jixt `zyde .sxezd mewn xiiyyk ixiin -

liqtcn opiwiicc `tiq la` .eiab lr cner lecba oixyk ohwe dhey yxg `wec dicicle ,xfrl` iaxk inp `iz` `yixc meyn - ieb hwp `l :inp i` .ieb oicd `ede - ohwe dhey yxg hwpe

`yixc meyn `l` !leqtc `yixa dil ipz `lcn wecil ,daxc` ,'ek oiprl iebl liqtcn wiicc` :iywiz `lc ,xity iz`e .xi`n iaxk `iz` - xyk daizk oiprlc llkn ,d`ad oiprl ieb

tpc `zrc` ieb i`ce `de :jixte .xi`n iaxl enk xfrl` iaxl inp `iz`.eiab lr cner lecba ,opaxcn zegtd lkl ,xi`n iaxl lqtil dil dede ,ciar `w diy
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,øzìàì àlà øæòìà éaø øéLëä àì :øæòìà éaø©¦¤§¨¨Ÿ¦§¦©¦¤§¨¨¤¨§©§©

íéîé äøNò ãò ïàkî ìáà¯àîìéc ïðéLééç ,àì £¨¦¨©£¨¨¨¦¨¨§¦©¦§¨
eléôà :øîà ïðçBé éaøå ;dézôéiæå äàðz déa äåä£¨¥§¨¨§¦©§¥§©¦¨¨¨©£¦
éàðz déa äåäc àúéà íàc ,íéîé äøNò ãò ïàkî¦¨©£¨¨¨¦§¦¦¨©£¨¥§©

¯éaø øéLëä àì :øæòìà éaø øîàå .éøéëc økãéî¦§©§¦¦§¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦§¦©¦
úBøèL øàLa ìáà ,ïéhéâa àlà øæòìà¯,àì ¤§¨¨¤¨§¦¦£¨¦§¨§¨Ÿ

;"íéaø íéîé eãîòé ïòîì Løç éìëa ízúðe" :áéúëc¦§¦§©¤¦§¦¨¤§©©©©§¨¦©¦
.úBøèLa eléôà :øîà ïðçBé éaøå¯ïòîì" :áéúëäå §©¦¨¨¨©£¦¦§¨§¨§¦§©©

!"íéaø íéîé eãîòé¯òîLî à÷ äáBè äöò íúä ©©§¨¦©¦¨¨¥¨¨¨©§©
.ïìäðùîeléôà ,èbä úà áBzëì ïéøLk ìkä ¨©Ÿ§¥¦¦§¤©¥£¦

Léàäå ,dhéb úà úáúBk äMàä .ïè÷å äèBL ,Løç¥¥¤§¨¨¨¦¨¤¤¤¦¨§¨¦
.åéîúBça àlà èbä íei÷ ïéàL ,BøáBL úà áúBk¥¤§¤¥¦©¥¤¨§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oihib(ipy meil)

zhiyk mzhiyy meyn mixiykn minkg,àéä øæòìà éaøøîàc ©¦¤§¨¨¦§¨©
éúøk äøéñî éãòmd hbd zxiqn lr micirny micrd - ¥¥§¦¨¨§¥

dn `exwl mikixv dxiqnd icry oeike ,hbd z` mixiyknd
,hbd z` siifz `id `ny yeygl oi` ,ezxiqn iptl hba aezky
dxiqnd icr z` `iadl jxhvz `ypidl `azy dryay oeik

.`l e` i`pz ea did m` eciri mde ,epiptl
xac lr azkpy hb mixiykn izn cr zwelgn d`ian `xnbd

:siicfdl lekiy] øæòìà éaø øîàå,[`xen`døæòìà éaø øéLëä àì §¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦§¦©¦¤§¨¨
,siicfdl lekiy xac lr azkpy hb [`pzd]øzìàì àlàm` wx - ¤¨§©§©

dl exiziy oic zial d`a hbd z` dlaiw `idy mei eze`a
m`e ,hba i`pz did m` micrd mixkef oiicr mei eze`ay ,`ypidl

,deyigki hbd z` dtiifàì ,íéîé äøNò ãò ïàkî ìáàm` la` - £¨¦¨©£¨¨¨¦Ÿ
hbd ,xzei dpiznd m` oky lke ,mini dxyr hbd mr dpiznd

,leqtdézôéiæå äàðz déa äåä àîìéc ïðéLééç`ny miyyeg ik - ©§¦¨¦§¨£¨¥§¨¨§¦©§¥
dn mixkef micrd oi`e ,eze` dwgn `ide ,dzrxl i`pz ea did

.mini dnk exary oeik ea aezk dideléôà ,øîà ïðçBé éaøåïàkî §©¦¨¨¨©£¦¦¨
íéîé äøNò ãòoeik ,xyk hbdøkãéî ,dàðz déa äåäc àúéà íàc ©£¨¨¨¦§¦¦¨©£¨¥§¨¨¦§©

éøéëceze` mixkef hbd z` exqny micrd ,i`pz hba did m` - §¦¥
.ax onf xg`l elit`

øæòìà éaø øîàå,[`xen`d]øæòìà éaø øéLëä àìxhy [`pzd] §¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦§¦©¦¤§¨¨
,siicfdl lekiy xac lr azkpyïéèéâa àlàdlekiy ,miyp ihib - ¤¨§¦¦

dpi` aeye ,`ypidl dexizie ,oic zial cin hbd z` `iadl
,dxzid mqxtzpy oeik hbd z` dkixv,úBøèL øàLa ìáàoebk £¨¦§¨§¨

,aeg ixhyàì,siicfdl lekiy xac lr eazekl xfrl` iax xizd Ÿ
icr egkyie ,onf xg`l wx xhyd z` delnd `ivei `l `ny ik
okzie ,dnizgd icr lr wx jenqp f`e ,ea aezk did dn dxiqnd
znizge ,mixg` mixac azke ,my aezk didy dn wgn `edy

,xacl di`xe .dnewna zcner micrdáéúëcxkn xhy iabdinxi) ¦§¦
(ci al,'íéaø íéîé eãîòé ïòîì Nøç éìëa ízúðe'jixvy rnyn §©¨¦§¦¨¤§©©©©§¨¦©¦

xac epiide ,ax onf miiwzdl lekiy xac lr xhyd z` aezkl
.ax onf xg`l mb eilr jenql elkeiy siicfdl leki oi`y

úBøèLa eléôà ,øîà ïðçBé éaøåxac lr mazkl xfrl` iax xizd §©¦¨¨¨©£¦¦§¨
mb mixkef mdiptl exqny micrdy xaeqy meyn ,siicfdl lekiy
zl`ey .miax mini cenrl leki `linne ,mini dxyr xg`l

,`xnbd,'íéaø íéîé eãîòé ïòîì' áéúëäåxhyy jixvy rnyne §¨§¦§©©©©§¨¦©¦
,`xnbd daiyn .ax onf cenrl lekiy xac lr aezk didiíúä̈¨

ïì òîLî à÷ äáBè äöòxhy aezkl yiy weqtd zpeek oi` - ¥¨¨¨©§©¨
ick mc`l daeh dvr zzl `l` ,ax onf miiwzdl lkeiy ote`a
ax onf eniiwzi jkae qxg ilka eizexhy gipiy ,eizeiekf exnyiy:

dxeza xn`p(` ck mixac)minkg eyxce ,'zezixk xtq dl azke'

(.k lirl)`l` .dy`d ly dnyl azkp hbd didiy 'dl azke'
mi`pzd ewlgpy(:b lirl)xne` xi`n iax ,mixen` mixacd dna

icry ,eznizg oiprl `l` hbd zaizk oiprl xacn aezkd oi`y
iax ixacle .zezixk dyerd hbd lg mzngny el` md dnizgd
hbd zaizk la` ,dnyl mznizg `dzy dxezd dkixvd xi`n

xyk dty`a e`vn elit`e i`pz mey da oi`(.bk oldl)iaxe .
xtql hbd dyrp mzngny el` md dxiqnd icry xne` xfrl`
okle ,hba micr znizg llk jixv oi` dxez oicne ,zezixk

y hbd zaizk oiprn dxezd dxaicy gxkdadnyl zeidl dkixv
(:b lirl)dnizgd mbe daizkd mb eidiy jixvy dcedi iax zhiy .
dnyl.(.c ,:b lirl)

.ohwe dhey yxg ici lr hbd zaizk exiykd epiptly dpyna
itle ,xfrl` iaxle xi`n iaxl df oic oiadl cvik xxaz `xnbde

:epizpyn z` cinrp mi`pzdn in

äðùî
ïéøLk ìkäxyk mc` lk -,èbä úà áBzëìeLøç eléôàäèBL ©Ÿ§¥¦¦§¤©¥£¦¥¥¤

ïè÷åoke .hbd z` aezkl md mixyk ,zrc mdl oi`y s`äMàä §¨¨¨¦¨
,dhéb úà úáúBkly etqkn azkp zeidl jixvy s` xyk hbde ¤¤¤¦¨

epzep `ede ,dlral hbd z` zepwdl dy`d dkixvy `l` ,lrad
.df hba zyxebne ,oiyexib myl dlåokBøáBL úà áúBk Léàä- §¨¦¥¤¨

xaey zazek dy`dy `id jxcdy s` ,daezkd oerxt xhy z`
iptn ,`ed mrhde .dzaezk rxty di`xl dlralíei÷ ïéàL- ¤¥¦

zexykèbäielz -åéîúBça àlàicry .ea minezgd micra - ©¥¤¨§§¨
enzg mixyk micry oeike ,hbd lg mzngny el` md dnizgd
ohwe dhey yxg elit` okl ,zyxbznd dy`d myl hbd lr

oke .hbd z` aezkl dleki dy`d oke ,eazekl milekixaey
z` rxt lrady di`xl xyk mixyk micr eilr minezgy

lrad eazky s` ,daezkd:

àøîâ
,ohwe dhey yxg edeazk m` xyk hbd recn ,`xnbd dywnàäå§¨

eäðéð äòéc éða åàìzrcly ,dnyl hbd z` aezkl mircei mpi`e ¨§¥¥¨¦§
jixv hby xaeqd xfril` iax zhiyk `id ef dpyn oywnd
mircei ohwe dhey yxg oi`e ,dy`de yi`d ly dnyl azkidl

.dnyl aezkl
,`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàiax zhiyk `id dpynd ok` ¨©©¨

,dnyl hbd z` eazkiy jixve xfril`
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xtql hbd dyrp mzngny el` md dxiqnd icry xne` xfrl`
okle ,hba micr znizg llk jixv oi` dxez oicne ,zezixk
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zexykèbäielz -åéîúBça àlàicry .ea minezgd micra - ©¥¤¨§§¨
enzg mixyk micry oeike ,hbd lg mzngny el` md dnizgd
ohwe dhey yxg elit` okl ,zyxbznd dy`d myl hbd lr

oke .hbd z` aezkl dleki dy`d oke ,eazekl milekixaey
z` rxt lrady di`xl xyk mixyk micr eilr minezgy
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àøîâ
,ohwe dhey yxg edeazk m` xyk hbd recn ,`xnbd dywnàäå§¨

eäðéð äòéc éða åàìzrcly ,dnyl hbd z` aezkl mircei mpi`e ¨§¥¥¨¦§
jixv hby xaeqd xfril` iax zhiyk `id ef dpyn oywnd
mircei ohwe dhey yxg oi`e ,dy`de yi`d ly dnyl azkidl
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה  זה,  על  ועוררתיו  לו  וכמו שכתבתי  על שכניו,  והשפעתו  ...לפלא שאינו מזכיר משיחותיו 

בודאי  יהיו  ובמילא  ריקם,  חוזרת  שאינה  לתעמולה  חזקה  והרי  בזה,  עושה  ובודאי  פעמים,  איזה 

וגודל הזכות דלהוציא יקר מזולל כבר אמורה בדברי רז"ל בכמה מקומות ואדם אוכל  פירות מזה. 

מפירותיהם בעולם הזה בהטבת הבריאות ובכלל בהמצטרך הן בגשמיות והן ברוחניות, וכיון שיום 

ההילולא עשרה בשבט ממשמש ובא, בטח ימצא אותיות המתאימות להסביר להשכנים שלו מעבודת 

הקדש של כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר עמל בה בחיים חיותו בעלמא דין, שאחד היסודות שלה היא אהבת 

ישראל שבמילא הביאה לקירוב בני ישראל מחוגים שונים למקור החיים והטוב הוא ה' אלקינו על פי 

הדרכים שהורנו בתורתו תורת חיים, והשי"ת יצליחו גם בזה.

בברכה לבשר טוב מהטבת בריאותו בקרוב ממש ובכל הנ"ל.



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc oihib(iyily meil)

àeäå`weec df mci lr hbd zaizk dpynd dxiykdy dn - §
käéäLmc`åéab ìò ãîBò ìBãbel xne`e ,ohwe dhey yxgd ly ¤¨¨¨¥©©¨

lecbdy itk oeekl eaila xneb azekde ,ipelt yi` myl aezkl
.edeevn

,`xnbd dywnïîçð áø déì øîà,`ped axläzòî àlàjixacl - ¨©¥©©§¨¤¨¥©¨
a jk m` ,xyk hbd eiab lr cner lecbykyíéáëBk ãáBòazekd ¥¨¦

hbénð éëä ,åéab ìò ãîBò ìàøNéåxn`p dfa mb m`d -.øLëcéëå §¦§¨¥¥©©¨¨¦©¦§¨¥§¦
énð éëä àîéz,jk ok`y xn`z m`e -àéðúäåepipy ixde -ãáBò ¥¨¨¦©¦§¨©§¨¥
ìeñt íéáëBkmipte`d lkay rnyn `ziixadne .hbd z` aezkl ¨¦¨

,`ped ax el dpr .leqt `eddéLôðc dézòãì íéáëBk ãáBòãáò- ¥¨¦§©§¥§©§¥¨©
aezkl eala xneb epi` zrc xa `edy oeik ,dyer envr zrcl

.xg` yi` myl azky miyyege ,edeevn l`xyidy itk
øãä[aey-]ïîçð áø øîà,éøîàc àéä àúléî åàìdn oekp `l - £©¨©©©§¨¨¦§¨¦§¨§¥

lka `l` ,eiab lr cner l`xyiyk elit` leqt ieby izxn`y
,xacl di`xe .dxyk ezaizk ote`déì ìéñt à÷cîclqty jkn - §¦§¨¨¦¥

d`ad dpyna `pzdä ïéðòì íéáëBk ãáBòìäàágily zeidl - §¥¨¦§¦§©£¨¨
,hb `iadläáéúk ïéðòìc ììkî`ed ixd ,leqt ieby xkfed `ly ¦§¨¦§¦§©§¦¨

øLkongp axle .dnyl daizk jixv oi`y xi`n iaxk epizpyne , ¨¥
lr cner lecb oi`y s` aezkl mixyk ohwe dhey yxg mb

,`xnbd dywn .mdiabìeñt íéáëBk ãáBò ,àéðúäåz` aezkl §¨©§¨¥¨¦¨
,`xnbd zvxzn .hbdàéää,`ziixad -køîàc ,àéä øæòìà éaø ©¦©¦¤§¨¨¦§¨©

lirl(:h)äøéñî éãòì äáéúk ïðéòáe ,éúøkdîLony oeikny , ¥¥§¦¨¨§¥§¦¨§¦¨¦§¨
'dl azke' weqtdy jgxk lr ,dnizg icr jixv oi` dxezd

,hbd zaizk lr xacn ,'dnyl - dl' edeyxcy,éàcå àäåyãáBò §¨©©¥
ãéáò÷ déLôðc dézòcà íéáëBkmb envr zrc lr dyer - ¨¦©©§¥§©§¥¨¨¦

ici lr hb zaizk `ziixad dlqt okle ,eiab lr cner l`xyiyk
.ieb

n iax zhiy z` zxxan `xnbd.xi`
,øéàî éaø äéä øîBà ,ïîçð áø øîàBàöî eléôàdy` hbl lrad ¨©©©§¨¥¨¨©¦¥¦£¦§¨

,ätLàae ,diyexib myl azkp `leBîúç,dnyl micra,dì Bðúðe ¨©§¨£¨§¨¨
.øLk,`xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déáéúéàdxeza xn`pmixac) ¨¥¥¦¥¨¨§©©§¨
(` ckdì áúëå'eyxce ,'(.k lirl)- dl'ì'dîL,åàì éàîyúáéúk §¨©¨¦§¨©¨§¦©
èbäiax zrca xiykdy ongp axl dywe ,dnyl zeidl dkixv ©¥

,`xnbd zvxzn .dnyl azkp `ly hb xi`nàìyexcp jk Ÿ
`l` ,weqtdníéãò úîéúç.dnyl `dzy dkixvy `iddéáéúéà £¦©¥¦¥¦¥

àáødpyna epipy ,ztqep `iyew ongp axl(.ck onwl)ázëpL èb ìk ¨¨¨¥¤¦§©
ì àlLíeLd iyexibìeñt ,äMàzeidl dkixv hbd zaizky ixd , ¤Ÿ§¦¨¨

,`xnbd zvxzn .dnylàîéàhb lk ,dpynaì àlL ízçpLíeL ¥¨¤¤§©¤Ÿ§
ìeñt äMà.dnyl zeidl dkixv `id wxe ,daizk llka dnizgy , ¦¨¨

déáéúéà,`ziixaa epipy ,ongp axl `axBáúBk àeäLkzvwnl ¥¦¥§¤§
aygp ,dnyl hbdBáúBk eléàkelekìåàì éàî .dîLyàeäLk §¦§¦§¨©¨§¤

óøBzì BáúBk[onfde dy`d yi`d my] hbd xwir -ì,dîLaygp §©¤¦§¨
BáúBk eléàks`ñôBhìhbd gqep x`yl -ìdîLjixvy ixd , §¦§©¤¦§¨

.dty`a e`vnyk xi`n iax xiykd ji`e ,dnyl hbd z` aezkl
,`xnbd zvxznàì`l` ,`ziixad z` yxtp jkBîúBç àeäLk Ÿ§¤§

ìdîLxacd aygpBáúBk eléàkelekì.dîL ¦§¨§¦§¦§¨
d:sqep ote`a epizpyn z` zx`an `xnbéðä ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨¥

àéä øæòìà éaø épî àúéiðúî,éúøk äøéñî éãò øîàchbd jixve , ©§¦¨¨©¦©¦¤§¨¨¦§¨©¥¥§¦¨¨§¥
,dnyl azkidlåkìàeîL øîà äãeäé áødpynd ixac x`iay §©§¨¨©§¥

,jkàeäå,ohwe dhey yxg ici lr hbd zaizk epxykdy dn - §
k xaecnøéiMLz` ezaizka ohwe dhey yxgdóøBzä íB÷î, ¤¦¥§©¤

.dnyl zrc xa epazkie
éaøå ,óøBzä íB÷î øéiML àeäå ,àìeòc déîMî àâç áø øîà ïëå§¥¨©©¨¨¦§¥§¨§¤¦¥§©¤§©¦

àéä øæòìà.dnyl hbd zaizk jixvnd ,øîà à÷éøæ éaøåmyaéaø ¤§¨¨¦§©¦§¦¨¨©©¦
äøBz dðéà ,ïðçBédpynd z` cinrdl oi`e dpekp dreny dpi` - ¨¨¥¨¨

,`xnbd zl`ey .xfrl` iaxk.äøBz dðéà éàî,`xnbd daiyn ©¥¨¨
ïàk ,àaà éaø øîàlr s` hbd zaizk z` dxizdy ,ef dpyna - ¨©©¦©¨¨

,ohwe dhey yxg iciì çk ïéàL ,EòéãBädîLaezkl jixv oi`y - ¦£¤¥Ÿ©¦§¨
,dnyl hbåk epizpynøîàc ,àéä øéàî éaølirl(:h)äîéúç éãò §©¦¥¦¦§¨©¥¥£¦¨

éúøkji` ,`xnbd dywn .dnyl daizkd `dzy jixv oi`e , ¨§¥
,xi`n iaxk dpynd z` opgei iax mya `wixf iax cinrdøîàäå§¨¨©

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaøzhiya dpyndy.àéä øæòìà éaø ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©¦¤§¨¨¦
,`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélàå eäðéð éàøBîàzwelgn - £¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨

e` xfrl` iaxk dpynd m`d ,opgei iax zhiya `id mi`xen`
xi`n iaxk:
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ïéøLk ìkälrad igely zeidlèbä úà àéáäì,dy`lLøçî õeç ©Ÿ§¥¦§¨¦¤©¥¥¥¥

àîeñå ,ïè÷å äèBL,d`ex epi`y -,íéáëBk ãáBòåx`eai `xnbae ¤§¨¨§¨§¥¨¦
.mileqt md recnïèwä ìaé÷z`,lrad cin hbdìécâäåmcew ¦¥©¨¨§¦§¦

,dy`l epzpy`edyk hb laiw m` okeçwtúðå ,Løçegwtzd - ¥¥§¦§©©
,dy`l epzpy mcew renyl eipfe``edyk hb laiw m` okeàîeñ, ¨

çztúðåoke ,epzpy mcew ze`xl eipir egztp -äèBLz` laiwy §¦§©©¤
,hbdätzLðålaiw m` oke ,epzpy mcew iety dyrp -áBòã §¦§©¨¥

íéáëBk,hbd z`øéibúðå,exqny mcewhbd,ìeñtonfay iptn ¨¦§¦§©¥¨
.mixyk eid `l md zegilyd iepinìáàcin hbd z` laiw m` £¨

`edyk lradLøçúðå ,çwt,ok ixg`øæçåaey,çwtúðåhbd ozpe ¦¥©§¦§¨¥§¨©§¦§©©
,gwit `edyk dy`l`edyk lrad cin hbd z` laiw m` e`

çeút,ze`xl zegezt eipir -ànzñðå,ok ixg`øæçåaey ¨©§¦§©¨§¨©
,çztúðådid m` okeéeôL,hbd z` laiwykähzLðå,ok ixg` §¦§©©¨§¦§©¨

øæçåaey,øLk ,ätzLðåoiae zegilyd iepin onfa oiay iptn §¨©§¦§©¨¨¥
.xyk gily did dziiyraìk ,ììkä äæjiledl edepiny gily ¤©§¨¨

hbBúléçzL,zrc xa did eiepin zligzay -BôBñåseqae - ¤§¦¨§
did ,dy`l hbd zpizp onfa ,ezegily,úòãa`l rvn`a m` s` §©©

hbd ,zrca did:øLk̈¥

àøîâ
,`xnbd zl`eyïè÷å äèBL Løç àîìLazeidln mileqt ¦§¨¨¥¥¤§¨¨

,migelyeäðéð äòéc éða åàìcxae lecb gilyd didiy jixve , §¨§¥¥¨¦§
oke ,zrcénð íéáëBk ãáBò,gily zeidl leki epi`y oaenøa åàìc ¥¨¦©¦§¨©

àeä àøézéäie`x epi`y xacae ,oihibe oiyeciw mdl oi`y - ¤¥¨
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,`xnbd dywn .miyp`d oia silgi `nye ,dy`dé÷úîáø dì ó ©§¦¨©
,óñBé,silgi epexeeir zngny miyyeg ep` m`øzeî àîeñ Càéä ¥¥©¨¨
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gilyd did hbdçeút,ànzñðå,dy`l hbd z` ozpy mcewéöîc ¨©§¦§©¨§¨¥

øîà,daizkd z` d`xy xnel `ed lekiy -øLëc énð éëä- ¨©¨¦©¦§¨¥
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`l` ,ok wiicl oi`y ,`xnbd zvxzn .zegilylìò óàc ïécä àeä©¦§©©

çztúðå øæç àìc ábxnel lekiy meyn ,hbd zegilyl `ed xyk ©§Ÿ¨©§¦§©©
,mzgp iptae azkp iptaéðz÷c éãéiàådpyna dpyy ab` -éeôL §©§¦§¨¨¥¨
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המשך בעמוד סי

oiglbn el`e` cenr bk sc ± iyily wxtxifp
åéáâ ìò ãîåò ìåãâ äéäù àåäåoizipzn :`ped ax xaqwc .ipelt jxevl aezk :el xne`e Ð

einzega `l` hbd meiw oi`y :xn`wc `tiqe .dnyl daizk irac `id xfrl` iaxÐ

,`yix` `le ,i`w `zrivn`e .minzegd ipta oixqnp oihib aexc ,dxiqn icr epiid

.eiab lr lecb `la yxg zaizk ixeyk`lãáò äéùôðã äéúòãìyie ,`ed lecb `dc Ð

ok el xne` dfy it lr s`e .zrc eaÐ`ny

ohw la` .xg` myl eala xnb `edÐea oi`

.edeevn dfy dnl `l` ,zrcàéä àúìéî åàì
éøîàã,'ek cner l`xyie ieb dzrn `l` Ð

leqtc il `xiaq dedcÐ,`ed xyk i`ce

yxg iabe .eiab lr cner l`xyi oi` elit`e

ab lr s`c .`ped axcl `zil inp ohwe dhey

eiab lr cner lecb oi`cÐoizipznc ,xyk inp

yixcc ,dnyl daizk ira `lc ,`id xi`n iax

.micr znizg` `xwc "azke"äéì ìéñô÷ãîã
éåâì.oizipznc `tiqa Ðäàáä ïéðòìitl Ð

dyrp mc` oi`e ,oiyeciwe oihib zxeza epi`y

dixiiy daizk iabe ,ea jiiy epi`y xacl gily

Ðdaizkae .d`ada ipzw `wec dpin rny

`l` hbd meiw oi`y :`nrh ipzwck ,xyk

.dnyl `ly azkp m` ol ztki` `le ,einzega

xiiye `pz i`cÐ.`tiqa ixeiyl inp dil ied

àéää.leqt :`ipzc Ðøîàã àéä øæòìà éáø
éúøë äøéñî éãòon dpi` micr znizge Ð

"dl azke" jklid ,dxezdÐopirae ,hbd azk`

.dnyl daizkéàãå àäåieb diazk ik ÐÐe`l

,ciarw diytpc `zrc` iebc ,`ed dnyl

.leqt :`ipz ikd meyneøîåà ïîçð áø øîà
'åë äéä,xazqn oke .`id `zlinc `zlgz` Ð

zi`e .xi`n iaxk ongp ax dinwen xak `dc

opikxte .`iyew oeyla !'ek ieb i`ce `de :iqxbc

'ek ongp ax xn` .xyk ieb ongp ax xn`c `d`

Ð.`ed `vexizåáúåë åìéàë åáúåë àåäùë
äîùìezvw azek `edyk :rnyn ikd Ð

dnylÐ`nl` ,dnyl elek eazek eli`k

.opira dnylóøåúì áúåë àåäùë åàì éàî
äîùì ñôåèì åáúåë åìéàë äîùìsxezc Ð

.xwir `edøééùù àåäå.ohwe dhey yxg Ð

óøåúä íå÷î`le .sxezd z` zrc oa azke Ð

`le ,eiab lr cner lecbya `nwe`l ira

.xi`n iaxk `nwe`läøåú äðéàoirney oi` Ð

.jlêòéãåä ïàëzaizka elflfy epizpyna Ð

daizka dnyl gk mey oi`y jriced ,oihib

.dnizga `l`äðç øá øá äáø øîàäålirl Ð

xfrl` iax :"xaegna oiazek oi`" iab (a,`k)

.`idéàøåîà.`wixf iaxe dpg xa xa dax Ð

äðùî'åë ïè÷å äèåù ùøçî õåç`xnba Ð

.edlekl yxtnïè÷ä ìáé÷lrad cin Ð

.ekiledlìéãâäå.dl exqny mcew Ð

àøîâåäðéð äòã éðá åàìãzegily iabe Ð

ol `wtp zegilyc ,ohw `le opira "yi`"

)zial dy yi` mdl egwie"n (`,an oiyecwa

"zea`Ð.olekl gwel cg`àøéúéä øá åàì
àåä.mda oibdep oihib oi`e ,oiyeciw odl oi`c Ð

ifg `l diytplc icinaeÐcarinl ivn `l

.ipixg`l `zegilyàì äôúùðå øæç àì àäÐ

zrc oa zeidl jixve ,`ed drc meyn `nrhc

.ezegily zeyrléîð à÷éãgezt" iablc Ð

."gztzpe xfg" `wec `pz `l "`nzqpeéðú÷ãî
'åë àôéñdrc meyn `nrhc `kid ,`nl` Ð

`edÐ`neq la` ,seqe dlgz opiraÐ`wec inp `neqa i`c ."azkp ipta" xninl ivn `lc ,dicegl dligz `l` ,seqe dligz opira `le ,drc meyn `nrh ied `lÐlk :ipzip

.zexyka eteqe ezligzyçéìù äùòéù åäî?`nlra dy`l gily dyriy edn ,mc` lk ly car .dy`l Ðäìòá ãéî èâ ìá÷ì,dkledl inp oicd `ede .ezlawa zyxebn `dze Ð

.yxcnd ziaa dl`yd dzid jk `l` ,`id `nrh `cg dlekcéåâì ìéñô÷ãî.car :`pz `le ,d`ada oizipzna Ð
ììëî
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àìàxaqwc ,`gip - eiab lr cner `la `nlya :yexit - 'ek cner l`xyie ieb dzrn

`xkid `kil - ieba la` .lrad it lr dnyl oiazekc `xkid `ki`c ongp ax

`la i`ce `l` !inp ieb elit` - eiab lr cner lecba `nwe`c i`nl la` .ikda dnylc

.edpip drc ipa e`l `dc ,oizkecl `iyew `xcd ok m`e .ixiin eiab lr cner lecb

éåâepiaxl dniz - ciarw diytpc dizrcl

dxf dcear) "oicinrn oi`" wxtac :wgvi

ikd elit`e ,dnyl dlin dcedi iax ira (`,fk

diytpc dizrclc xn` `le ,i`nx` leni :ipzw

xn`c `dc :wgvi epiax xne`e !ciar `w

,mzq dyery epiid - ciar diytpc dizrclc

yixa xn`ck ,i`w dnyl e`l mzq - hb iabe

oiyexibl e`l dy` mzqc meyn (a,a) migaf

,`niiw dnyl `nzq - dlin la` .zcner

.iniiw onyl onzq :migafa xn`ck

àîéàab lr s` - dy` myl `ly mzgpy

dl iwene ,'ek ok lr xzi :ipzw `tiqc

lekiy dn mewn lkn - xfrl` iaxk `xnba

meyn ,cinrn xi`n iaxk cinrdle wegcl

m`e .`id xi`n iax oizipzn mzqc ol `niiwc

?cvik :ipzw `de ?mzgpy xn`w ikide :xn`z

mixteqa :yxtn `xnbae ,oixwn mixteq lew rny

mixteq jxcc :xnel yie !cnlzdl oiieyrd

.cnlzdl ick hb mezgle aezkl

àåäåiyw`c i`n` - sxezd mewn xiiyy

`z` "edpip drc ipa e`l `de" lirl

.iiepyl

éåâ:xninl ivn ded - `ed `xzid xa e`lc inp

`gip `l` .zixa ipa mkgely opirac meyn

.cara s` jiiyc `nrh i`d xninl diléîî
xikiy jixvc rnyn o`kn - epzep inle elhep

yi `nye .ezy` `id efe lrad edfy gilyd

yegl yie ezerhdl lekiy ,`neq `wecc ,wlgl

.ederhi `ny xzei

àåä`de - 'ek gztzpe xfg `lc ab lr s` oicd

:(`,gkw `xza `aa) "oilgep yi"a xn`c

- `nzqpe ,`nzqp `ly cr zecr el rcei did

dy` elit` hb iabc ,`kd ip`y .zecrl leqt

:`kd xn`w `xwirn `neq elit`c ,rcz ,zpn`p

?`l i`n` `neq `l`
oi`
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:ïîçð áø déì øîà .åéab ìò ãîBò ìBãb äéäL àeäå§¤¨¨¨¥©©¨£©¥©©§¨
éîð éëä åéab ìò ãîBò ìàøNéå éBb ,äzòî àlà¤¨¥©¨§¦§¨¥¥©©¨¨¦©¦

éîð éëä àîéz éëå ?øLëc¯!ìeñt éBb :àéðúäå¯éBb §¨¥§¦¥¨¨¦©¦§¨©§¨¨
åàì :ïîçð áø øîà øãä .ãáò déLôðc dézòãì§©§¥§©§¥¨©£©£©©©§¨¨
ïéðòì éBbì déì ìéñt à÷cîc ,éøîàc àéä àúléî¦§¨¦©£©¦§¦§¨¨¥¥§¦§©

äáéúk ïéðòìc ììkî ,äàáä¯.øLk¯éBb :àéðúäå £¨¨¦§¨¦§¦§©§¦¨¨¥§¨©§¨
!ìeñt¯äøéñî éãò :øîàc ,àéä øæòìà éaø àéää ¨©¦©¦¤§¨¨¦§¨©¥¥§¦¨

ì äáéúk ïðéòáe ,éúøkdézòcà éBb éàcå àäå ,dîL ¨§¦¨¥©§¦¨¦§¨§¨©©©©§¥
øéàî éaø äéä øîBà ,ïîçð áø øîà .ãéáò÷ déLôðc§©§¥¨¨¥¨©©©§¨¥¨¨©¦¥¦

dì Bðúðe Bîúç ,ätLàa Bàöî eléôà¯.øLk £¦§¨¨©§¨£¨§¨¨¨¥
"dì áúëå" :ïîçð áøì àáø déáéúéà¯ìéàî ;dîL ¥¦¥¨¨§©©§¨§¨©¨¦§¨©

?èbä úáéúk åàì¯:àáø déáéúéà .íéãò úîéúç ,àì ¨§¦©©¥¨£¦©¥¦¥¦¥¨¨
ì àlL ázëpL èb ìkäMà íeL¯!ìeñt¯:àîéà ¨¥¤¦§©¤Ÿ§¦¨¨¥¨

ì àlL ízçpLäMà íeL¯àeäLk :déáéúéà .ìeñt ¤¤§©¤Ÿ§¦¨¨¥¦¥§¤
BáúBk¯ì BáúBk eléàkBáúBk àeäLk åàì éàî ;dîL §§¦§¦§¨©¨§¤§

ì óøBzìdîL¯ì ñôBhì BáúBk eléàk?dîL¯,àì ©¤¦§¨§¦§©¤¦§¨¨
ì BîúBç àeäLkdîL¯ì BáúBk eléàk.dîL §¤§¦§¨§¦§¦§¨

,àéä øæòìà éaø ?épî ïéúéðúî éðä :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨¥©§¦¦©¦©¦¤§¨¨¦
:ìàeîL øîà äãeäé áøå .éúøk äøéñî éãò :øîàc§¨©¥¥§¦¨¨§¦§©§¨¨©§¥
déîMî àbç éaø øîà ïëå ;óøBzä íB÷î øéiML àeäå§¤¦¥§©¤§¥¨©©¦©¨¦§¥
.àéä øæòìà éaøå ,óøBzä íB÷î øéiML àeäå :àleòc§¨§¤¦¥§©¤§©¦¤§¨¨¦
dðéà" éàî .äøBz äðéà :ïðçBé éaø øîà à÷éøæ éaøå§©¦§¦¨¨©©¦¨¨¥¨¨©¥¨

ì çk ïéàL EòéãBä ïàk :àaà éaø øîà ?"äøBz,dîL ¨¨©©¦©¨¨¦£¤¥Ÿ©¦§¨
.éúøk äîéúç éãò :øîàc ,àéä øéàî éaøå¯øîàäå §©¦¥¦¦§¨©¥¥£¦¨¨§¦§¨¨©

!àéä øæòìà éaø :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø¯ ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©¦¤§¨¨¦
.ïðçBé éaøc àaélàå ,eäðéð éàøBîàäðùîìkä £¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨©Ÿ

,ïè÷å ,äèBL ,Løçî õeç ,èbä úà àéáäì ïéøLk§¥¦§¨¦¤©¥¥¥¥¤§¨¨
àîeñ ,çwtúðå Løç ,ìécâäå ïèwä ìaé÷ .éBbå ,àîeñå§¨§¦¥©¨¨§¦§¦¥¥§¦§©¥©¨

øéibúðå éBb ,ätzLðå äèBL ,çztúðå¯ìáà ;ìeñt §¦§©¥©¤§¦§©¨§¦§©¥¨£¨
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é÷úî .BðúBð éîìe BìèBð énî òãBé BðéàL éôì?BzLàa øzeî àîeñ Càéä :óñBé áø dì ó §¦¤¥¥©¦¦§§¦§©§¦¨©¥¥¨¨¨§¦§
úeòéáèa éîð àëä ;àì÷c àðéò úeòéáèa àlà ?äìéla íäéúBLða íéøzeî íãà éða Càéä¥¨§¥¨¨¨¦¦§¥¤©©§¨¤¨¦§¦¥¨§¨¨¨¨©¦¦§¦
éðôáe ázëð éðôa" øîéîì éòác ,ïðé÷ñò õøàì äöeça àëä :óñBé áø øîà àlà !àì÷c àðéò¥¨§¨¨¤¨¨©©¥¨¨§¨¨¨¤¨§¦©§¨¥§¥©§¨©¦§©§¨©
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'åë äúåîçdl oiipqc zenaia yxtn edleka Ð

zny dcirdl zepn`p oi`e ,dlwlwl zepeekne

.dlraäúîáéd`pey ,dlra ig` zy` Ð

ipyn cg` zeni `ny ,dpnn d`xie dze`

.efl ef zexv edie mipa `la odilraèâ ïéá äîå
äúéîì.oipnidn hb`e oipnidn `l dzin`c Ð

àøîâõøàáipta" xnel dkixv dpi`y Ð

."azkpøòøòî ìòá éúà éàã`l :xn`e Ð

.eizazkäéá ïðéçâùîziaa miiwzp `l ixdy Ð

jkl zpeekzn efy xninl `ki`e ,oic

.lwlwzzyõøàì äöåçáxnel dekixvdy Ð

opiyiig `l eze ,eneiw edfe "azkp ipta"

.onidn `l xrxrn i`e ,xerxrl
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ïéàxn`c `pyille !ieb oky lke ,car ipzil oizipzne :xn`z m`e - 'ek gily dyrp card

ef" lirl opgei iax.xyk ieb elit` daizk oiprlc wcinl ieb hwpc ,`gip - "dxez oi`

epiax xne`e !`kdc opgei iaxc jdn dyw - xfrl` iaxk opgei iax iwenc `pyil jdl la`

.xiibzdl ezrc dzid dry dze`ay it lr s` ,leqt - xiibzpe ieb :opireny`l ieb hwpc :mz

ecia oi`y ,caran ith `zeax ieba iedc

.xxgzydl

éôì`de - oiyecwe oihib zxeza epi`y

mrhn epiid - dly cara zyxbznc

.xvg

éåâä:qxhpewa yxit - 'ek enxzy izekde

,wgvi epiaxl d`xpe .iebl oipw oi` xaqwc

,dl zgkyn - oipw yi :xn`c o`nl elit`c

`le ,ieb epnn dpwe l`xyi cia yily dlcbyk

,dia `pixw "jrxf z`eaz"c ,gwel mrhn xhtin

iebd drxfyk ,inp i` .ieb cia daxd dlcby oeik

.epnn d`pwe xfge ,yily dlcbe ,l`xyil dxkne

zexekac `nw wxt seqa mz epiax yxitc :cere

mcew gwlc `kid gwel xhtin `lc (a,`i)

lcbd aiig l`xyin dcy xkga inp i` ,gxnzpy

.iebl oipw yi elit`e ,dnexza ea

åúîåøúwxta migafa opixn`c `de - dnexz

`nw wxte (`,dn) "i`ny zia"

,dlirn meyn oda oi` mieb iycwc (a,a) dxenzc

,dnexzn "hg" "hg" opitlic meyn `nrh yxtne

,oerny 'xk `iz` - "l`xyi ipa" aizk dnexzae

oiyeciwc ipy wxt yixae ,`tiqa `kd biltc

.dl iziin (a,`n)ïðúåly z` mxzy ieb

,oerny iaxk `iz`c iiepyl ivn ded .'ek l`xyi

ipy wxta ,diytpc dnexza `zilc xaqc

.ipyn dipin `ticrc `l` .(a,`n) oiyecwc

äîipy wxtac :xn`z m`e - zixa ipa mz`

jixhvi` `l oerny iaxlc rnyn (my) oiyeciwc

dl iwene ,"zixa ipa mz` dn" yxcinl dil

`d ol `pn dicicl ok m`e ,izixg` `yxcl

`ed zegily xa e`l iebc izkec lka ol `niiwc

`aa) "jyp edfi`" wxta ,ziaxe dikf oiprl

oeik ,mewn lknc :xnel yie ?(a,`r `rivn

dpine ,"mz` mb"n dnexzn zegily opiyxcc

`nlra opiaxn `lc `nzqn - `nlra opitli

."mz`"c `inec `l`éàîopiqxb iaxc `nrh

zenai) "lxrd"ac ,opgei iaxc :opiqxb `le -

oke ,`ed en` jxi e`l xaerc opgei iax xaq (`,gr

.mzd `ibeq gken

äùòðådniz - dixa`n cg` dl dpwdy ink

dzkf j`id dxaer dzid :wgvi epiaxl

cik `id dcic oeik ,`ed en` jxic ab lr s` ?el

xxgiy elit`e .xaerd `l` xxgiy `ly ,dax

,el zekfl dl ded `l - dcin ueg dlek

meyn zekfl gk dl yi - dlek xxgynykc

`nw wxta opixn`ck ,cg`k oi`a dcie dhibc

.(`,bk) oiyeciwc

äáøãàxaq sqei axe - `xazqin `kti`

:zeidl jixv] dleki mewn lknc

micr ici lr ,ux`l dvega dlwlwl [mileki

.hbd dl gly `ly di`xe
`de
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ïéà :ïðçBé éaø øîà éñà áø øîà .øLk ãáòc ììkî¦§¨§¤¤¨¥¨©©©¦¨©©¦¨¨¥
éôì ,dìòa ãiî äMàì èb ìa÷ì çéìL äNòð ãáòä̈¤¤©£¤¨¦©§©¥¥¨¦¨¦©©§¨§¦

é÷úî .ïéLec÷å ïéhéb úøBúa BðéàL:øæòìà éaø dì ó ¤¥§©¦¦§¦¦©§¦¨©¦¤§¨¨
déúéàc àúléîa àä ,déúéìc àúléîa àîòè¯ ©£¨§¦§¨§¥¥¨§¦§¨§¦¥

äîeøz úøBúa eäðúéàc éúek àäå éBb àäå ?øLk̈¥§¨§¨¦§¦§§§©§¨
íälMî eîøzL éúekäå éBbä :ïðúc ,eäééLôðc¯ §©§©§¦§©©§©¦¤¨§¦¤¨¤

eléôà ìàøNé ìL íøzL éBb :ïðúe ,äîeøz íúîeøz§¨¨§¨§©¤¨©¤¦§¨¥£¦
úeLøa¯åàì ?àîòè éàî ,äîeøz Búîeøz ïéà ¦§¥§¨§¨©©£¨¨

ízà" :áéúëc íeMî"ìàøNé ízà äî ,"ízà íâ" , ¦¦§¦©¤©©¤¨©¤¦§¨¥
¯,àì :éàpé éaø éác éøîà ?ìàøNé íëçeìL óà©§£¤¦§¨¥¨§¦§¥©¦©©¨

úéøá éða ízà äî¯øîà .úéøá éða íëçeìL óà ¨©¤§¥§¦©§£¤§¥§¦¨©
äNòð ãáòä ïéà :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥¨¤¤©£¤
úøBúa BðéàL éôì ,dìòa ãiî äMà èb ìa÷ì çéìL̈¦©§©¥¥¦¨¦©©§¨§¦¤¥§©

:eðéðML ét ìò óàå ,ïéLecé÷å ïéhéb"äçôL zà éøä ¦¦§¦¦©©¦¤¨¦£¥©§¦§¨
ïéøBç ïa Cãìåe"äøaeò äúéä íà ,¯.Bì äúëæ¯ §¨¥¤¦¦¨§¨¨¨¨§¨

áø àúà ék ?"Bì äúëæ äøaeò äúéä íà" éàî©¦¨§¨¨¨¨§¨¦£¨©
íéàøð :øîà ézøz ïðçBé éaø ,øîà äãeäé øa ìàeîL§¥©§¨£©©¦¨¨©§¥¨©¦§¦
,Bøéáç ìL Baø ãiî Bøéáçì èb ìa÷î ãáòäL íéøác§¨¦¤¨¤¤§©¥¥©£¥¦©©¤£¥
Bæ :øîBì íãà ELçì íàå .BlL Baø ãiî àì ìáà£¨Ÿ¦©©¤§¦§¨§¨¨©

äøaeò äúéä íà :äéeðL äëìä¯øBîà !Bì äúëæ £¨¨§¨¦¨§¨¨¨¨§¨¡
àøéæ éaø ,øácä úà eLøét øBcä éìBãâ éðL :Bì§¥§¥©¥§¤©¨¨©¦¥¨
éaø ?épî àä :øîà ãç ;÷çöé áø øa ìàeîL éaøå§©¦§¥©©¦§¨©£©¨©¦©¦

Bcáò éöç øøçLîä :øîàc ,àéä¯:øîà ãçå ;äð÷ ¦§¨©©§©§¥£¦©§¨¨§©£©
,àeä Bnà Cøé øaeò :øáñ÷ ?àäa éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦§¨¨¨©¨¤¤¦

.äéøáàî ãçà dì äð÷äL éîk äNòðåäðùîóà §©£¨§¦¤¦§¨¨¤¨¥¥¨¤¨©
úBðîàð ,"dìòa úî" øîBì úBðîàð ïðéàL íéLpä©¨¦¤¥¨¤¡¨©¥©§¨¤¡¨
,dúøöå ,dúBîç úáe ,dúBîç :dhéb úà àéáäì§¨¦¤¦¨£¨©£¨§¨¨¨
áúkäL ?äúéîì èb ïéa äî .dìòa úáe ,dzîáéå¦¦§¨©©§¨©¥¥§¦¨¤©§¨
àéäL ãáìáe ,dhéb úà äàéáî dîöò äMàä .çéëBî¦©¨¦¨©§¨§¦¨¤¦¨¦§©¤¦

."ízçð éðôáe ázëð éðôa" øîBì äëéøöàøîâ §¦¨©§¨©¦§©§¨©¤§©
,"dìòa úî" øîBì úBðîàð ïéàL íLk :àéðúäå§¨©§¨§¥¤¥¤¡¨©¥©§¨
àì ,óñBé áø øîà !dhéb àéáäì úBðîàð ïéà Ck̈¥¤¡¨§¨¦¦¨£©©¥¨
åàìc ,õøàa ;õøàì äöeça ïàk ,õøàa ïàk :àéL÷©§¨¨¨¨¤¨§¨¨¨¤¨¨¤§¨

ïðéëîñ à÷ dãéc døeaécà¯,õøàì äöeça .àðîéäî ©¦¨¦¨¨¨§¦©§¥§¨§¨¨¨¤
ïðéëîñ à÷ dãéc døeaécàc¯øîà .àðîéäî àì §©¦¨¦¨¨¨§¦©¨§¥§¨£©

éúà éàc õøàa !àøazñî àëtéà ,äaøcà :ééaà déì¥©©¥©§©¨¦§¨¦§©§¨¨¨¤§¦¨¥
àìe÷ì÷ì øîéîì àkéàc ,déa ïðéçbLî øòøòî ìòa©©§©§¥©§©¦©¥§¦¨§¥©§¦§¨

äðåekéî à÷¯éúà éàc ,õøàì äöeça .àðîéäî àì ¨¦©§¨¨§¥§¨§¨¨¨¤§¦¨¥
déa ïðéçbLî àì øòøòî ìòa¯àéðz !àðîéäî ©©§©§¥¨©§©¦©¥§¥§¨©§¨

éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø :ééaàc déúååk§¨¥§©©¥©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦
äîe :øîBçå ìwî ,dhéb àéáäì úðîàð äMà :àáé÷ò£¦¨¦¨¤¡¤¤§¨¦¦¨¦©¨¤©
"dìòa úî" øîBì úBðîàð ïéà íéîëç eøîàL íéLp̈¦¤¨§£¨¦¥¤¡¨©¥©§¨

¯"dìòa úî" øîBì úðîàpL àéä ,dhéb àéáäì úBðîàð¯?dhéb àéáäì úðîàpL ïéc Bðéà ¤¡¨§¨¦¦¨¦¤¤¡¤¤©¥©§¨¥¦¤¤¡¤¤§¨¦¦¨
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גיטין. המביא גט - פרק שני דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc oihib(iyily meil)

ììkîøLk ãáòc.dkledl gily zeidl ¦§©§¤¤¨¥
:zwlegd drcãáòä ïéà ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàiprpkäNòð ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¥¨¤¤©£¤

éôì ,dìòa ãiî äMàì èb ìa÷ì çéìL,ïéLec÷å ïéhéb úøBúa BðéàL ¨¦©§©¥¥§¦¨¦©©§¨§¦¤¥§©¦¦§¦¦
,envrl zeyrl ie`x epi`y xacae ,dy` yxbne ycwn epi`y

.mixg`l gily zeyril leki eppi`é÷úîøæòìà éaø dì óepic lr ©§¦¨©¦¤§¨¨
,opgei iax lyàîòèwx `ed ,hbd zegily oiprl leqt cary ©§¨

déúéìc àúléîa,ea jiiy epi` cardy xaca -àúléîa àä §¦§¨§¥¥¨§¦§¨
déúéàcxaca -cary ,dnexz zyxtda oebk ,ea jiiy cardy §¥¥

card didi ,eizexitn dnexz yixtne dy`k zeevna aiigøLk̈¥
,gily zeyridlàäå[ixde-]eäðúéàc ,éúek àäå íéáëBk ãáBò §¨¥¨¦§¨¦§¦©§

[mpyiy-]eäééLôðc äîeøz úøBúa,[mnvr ly-]ãáBòä ,ïðúc §©§¨§©§©§¦§©¨¥
íälMî eîøzL éúekäå íéáëBk,mdly rwxw ilecibn -íúîeøz ¨¦§©¦¤¨§¦¤¨¤§¨¨

íøzL íéáëBk ãáBò ïðúe .äîeøzrwxw ilecbneléôà ,ìàøNé ìL §¨§©¥¨¦¤¨©¤¦§¨¥£¦
mxz m`úeLøa,ezegilyae milrad.äîeøz Búîeøz ïéà ¦§¥§¨§¨

`xnbd zxxaneéàî,àîòèåàì[`l m`d-]áéúëc íeMîxacna) ©©§¨¨¦¦§¦
(gk gi(ízà)EnixY oM'ízà íâeyxce ,'ebe ''d znExY(.ak n"a) ©¤¥¨¦©©¤§©

yiwde ,milrad enk mxez gily mby zeaxl `ay ,'mB' zaizn©
jl xnel ,glynl gilyd z` aezkdóà ,ìàøNé ízà äî̈©¤¦§¨¥©

íëçeìLwx didi mkxeara mxezd,ìàøNéieb weqtd hrine §£¤¦§¨¥
df mrhne ,l`xyi xear dnexz yixtdl gily zeidl leki epi`y
zxeza did card m` s`y ,opgei iax lr dywe .car mb hrnl yi
.dnexz oiprl epcnly myk ,gily zeidl ie`x `ed oi` ,oihib

,`xnbd zvxznàì ,éàpé éaø éác éøîàgilyd ywid yxcp jk ¨§¥§¥©¦©©Ÿ
`l` ,milralízà äîmilrad -úéøa éðamz`ae milenip - ¨©¤§¥§¦
,zevnd zixaaíëçeìL óàeidi mkzegilya minxezd,úéøa éða ©§£¤§¥§¦

oeike ,zixa oa `ed ixd iprpk car la` ,ieb wx aezkd hrine
xear mexzl gily zeidl leki ,envrl dnexz zxeza epyiy
epi` oihib zxeza epi`y oeiky mrhl jixv hb iabl okle .l`xyi

.hbd gily dyrp
:xg` ote`a dxn`py opgei iax ly ef `xnin d`ian `xnbdøîà̈©

ãáòä ïéà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaøiprpkìa÷ì çéìL äNòð ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥¨¤¤©£¤¨¦©§©¥
,ïéLecé÷å ïéhéb úøBúa BðéàL éôì ,dìòa ãiî äMà èbepi`y lke ¥¦¨¦©©§¨§¦¤¥§©¦¦§¦¦
,mixg`l gily zeidl ie`x epi` ,envrl zeyrl ie`xét ìò óàå§©©¦

eðéðML,ezgty irnay xaerd z` xxgyl dvexdy ,`ziixaa ¤¨¦
dl xne`ezà éøäzx`ypCãìåe ,äçôLdidiäúéä íà ,ïéøBç ïa £¥©§¦§¨§¨¥¤¦¦¨§¨

dgtydäøaeò[zxaern-]Bì äúëæoa didi cleiykle ,xaerl §¨¨§¨
,`xnbd zl`ey .oixegéàîs`e xn`y dna opgei iax zpeek dn - ©

epipyy it lr,Bì äúëæ äøaeò äúéä íàdikf ly zekiiyd dn ¦¨§¨§¨¨§¨
jk meyne ,da zbdep xexgiy zxez ixd ,hba zegilyl xexgya
epi` cardy hb zegily ok oi`y dn ,dxaer xear zekfl dleki

,`xnbd daiyn .oihib zxezaàúà ék[ribdyk-]øa ìàeîL áø ¦¨¨©§¥©
øîà ézøz ïðçBé éaø ,øîà ,äãeäézg`d ,xn` zepey zekld izy - §¨¨©©¦¨¨©§¥¨©

y ,dkld cere ,hba gily zeidl leqt caryíéàøðdíéøác ¦§¦§¨¦
ãáòäLe gily dyrpèb ìa÷îxexgyBøéáçìoec` ly car `edy ¤¨¤¤§©¥¥©£¥

,xg`àì ìáà ,Bøéáç ìL Baø ãiîgily dyrpxexgiy hb lawl ¦¨©¤£¥£¨Ÿ
exiagl,BlL Baø ãiî,mrhde .cg` oec` ly micar mdipyyk ¦©©¤

df car la` ,oec`d zeyxn z`vl hbd jixv exiag dkfiy icky
.oec`d zeyxa `vnp hbd oiicre ,epec` cik eciíãà ELçì íàå§¦§¨§¨¨

øîBìgily dyrp card oi`y zxn` recn ,jpf`a mc` jl xn`i - ©
ixd ,eax cin exiagl hb lawl,äéeðL äëìä Bæmc` xne`yky £¨¨§¨

,oixeg oa jclee dgty z` ixd ezgtyläúéä íàdgtyd,äøaeò ¦¨§¨§¨
Bì äúëæmikiiy dxaere dgtydy s` lr ,exexgiy z` xaerl ¨§¨

.cg` oec`lBì øBîà,ef `iyew dywnl -úà eLøét øBcä éìBãb éðL ¡§¥§¥©¥§¤
,øácädxaerl dkef dgtydy ef `ziixa zyxtzn mdipy oian ©¨¨

,ezexig z`mdeãç ,÷çöé éaø øa ìàeîL áøå àøéæ éaømdn,øîà ©¦¥¨§©§¥©©¦¦§¨©¨©
àäef `ziixaépî,`id in zhiy -zhiyøøçLîä ,øîàc ,àéä éaø ¨©¦©¦¦§¨©©§©§¥

äð÷ ,Bcáò éöç,elek z` xxgy `ly s` lr ,eivg z` cardãçå £¦©§¨¨§©
mdnøîà,x`al siqed -àäa éaøc àîòè éàîiax ly enrh dn - ¨©©©§¨§©¦§¨

,md miteb ipy dxaere dgtyd ixd ,zxaern dgtyaøáñ÷iax - ¨¨©
,xaeq,àeä Bnà Cøé øaeò,`ed dixa`n cg`keäNòðåxexgiy ¨¤¤¦§©£¤

xaerdäð÷äL éîk¯ dìen`l oec`dz`,äéøáàî ãçàdf okle §¦¤¦§¨¨¤¨¥£¨¤¨
envrl eivg card dpwy ecar ivg xxgynl dnec:

ipy jixv `zixe`cn ,`ypidl yi` zy` xizdl zecray s` lr
xizdl minkg eliwd ,mipyn zegt dexray xac oi`y ,micr
elwdy s`e .dlra zny cirie cg` cr `eaiyk `ypidl dy`
yng mewn lkn ,car e` dy` elit`e cg` cr elit` exiykde
,oldl x`aziy enk zepey zeaiqn dze` ze`peyd dizeaexw
el` miyp s`y zycgn epizpyne ,jlra zn xnel zepn`p opi`

:dhib `iadl zepn`p

äðùî
íéLpä óàdpyna epcnly(.fiw zenai),dìòa úî øîBì úBðîàð ïðéàL ©©¨¦¤¥¨¤¡¨©¥©§¨

,dlwlwl zepeekne dze` ze`peyy iptn`ypz ozecr ici lry
dlra `eaiyke ,xg`lepnn mb z`vl jxhvz,ipyd lradn mbe

mewn lkn,dhéb úà àéáäì úBðîàð,dlwlwl epeekiy miyyeg oi`e ¤¡¨§¨¦¤¦¨
:od el`e .zepn`p ote` dfi`a x`eai `xnbaedúBîç.dlra m` - £¨

dúBîç úáe,dlra zeg` -dúøöå.dlra ly ztqepd dy`d - ©£¨§¨¨¨
dzîáéå,dlra ig` zy` -dìòa úáe.zxg` dy`n ¦§¦§¨©©§¨

,dpynd zx`anèb ïéa äî`iadl zepn`p elld miypd yngy - ©¥¥
,dlwlwl zepeekn `ny miyyeg `le ,dhibäúéîìzn xnel - §¦¨

`l` .zepn`p opi`y ,dlraáúkäLzgzn `veiy aezkd hbd - ¤©§¨
,ociçéëBî.zn` zexaec `l` ,mixacd z` eca `ly ¦©

dhéb úà äàéáî dîöò äMàä,ux`l uegnäëéøö àéäL ãáìáe ¨¦¨©§¨§¦¨¤¦¨¦§¨¤¦§¦¨
,ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBìgily lk enk: ©§¨©¦§©§¨©¤§©

àøîâ
`iadl zepn`p dze` ze`peyd miypd yng s`y ,dpyna epipy

,dxizq `xnbd zl`ey ,dhib z`àéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
ïéàL íLkdze` ze`peyd miypd yng,dìòa úî øîBì úBðîàð §¥¤¥¤¡¨©¥©§¨

,dhéb àéáäì úBðîàð ïéà Ck.zepn`py dpyna xn`p recne ¨¥¤¡¨§¨¦¦¨
,`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,óñBé áø øîàepipyy epizpyna - ¨©©¥Ÿ©§¨¨

hbd z` dlaiwyk xaecn ,zepn`p ody,õøàaeïàk`ziixaa - ¨¨¤¨
hbd z` dlaiwy xaecn ,oze` zlqety,õøàì õeçaziyrpe §¨¨¤

z` dlaiw m`y ,`xnbd zx`ane .l`xyi ux`l e`iadl gily
hbddãéc døeaécà åàìc ,õøàalr `ly -dzxin`zxne`y ¨¨¤§¨©¦¨¦¨

mzgp iptae azkp iptaïðéëîñ à÷,[mikneq ep`-]àðîéäî- ¨©§¦¨§¥§¨
hbd z` dlaiw m` la` .zpn`p,õøàì õeçagily ziyrpe §¨¨¤

,l`xyi ux`l e`iadldãéc døeaécàczxne`y dxeaic lry - §©¦¨¦¨
mzgp iptae azkp ipta,ïðéëîñ à÷àðîéäî àì.zpn`p dpi` - ¨©§¦¨Ÿ§¥§¨

,sqei ax lr `xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axläaøcà ¨©¥©©¥©§©¨
àøazñî àëtéàhb zlawndy ,jtidl xnel zpzep zrcd -õøàa ¦§¨¦§©§¨¨¨¤

,l`xyi,mzgp iptae azkp ipta zxne` dpi`yéúà éàcm`e-] §¦¨¥
d [`eaiìòaeøòøòî,hbd zexyk lrdéa ïðéçbLîmiyyeg - ©©§©§¥©§§¦¨¥

,miiewn epi` hbdy iptn ,eixaclà÷ àìe÷ì÷ì øîéîì àkéàc§¦¨§¥©§¦§¨¨
äðåeëéîdze` lwlwl zpeekzn `idy xnel yi -,hbd z`ada ¦©§¨

`di hbd lr xrxrie lrad `eaiyke ,xg`l `ypiz jk ici lry
okl ,dfne dfn dy`d `vze ,on`pàðîéäî àì,zpn`p dpi` - Ÿ§¥§¨

miypd yngn zg` dlaiw m` la` .`ziixad dxaic df ote`ae
hbõøàì äöeçaiptae azkp ipta zxne`e ,ux`l e`iadl ick §¨¨¨¤

,mzgpéúà éàc[`eai m`e-]ìòaedéa ïðéçbLî àì øòøòî`l - §¦¨¥©©§©§¥Ÿ©§§¦¨¥
enk gilyd zxin` lirezy minkg epwizy oeikn ,exerxrl yegp

.hbd lr xrxrl on`p lrad `di `le ,micr ly meiw
jk meyne ,dy`d z` zlwlwn dpi`y `vnpàðîéäî,zpn`p - §¥§¨

.ozegily dxiykdy epizpyn dxaic df ote`ae
,éiaàc déúååk àéðz,àáé÷ò éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ©§¨§¨¥§©©¥©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦£¦¨

dhéb àéáäì úðîàð äMàlr ,ux`l uegn dnvr ly hbd z` - ¦¨¤¡¤¤§¨¦¦¨
xg`a dipir dpzp `ny yygd iptn dlqetl mewn didy s`

,hb dtiifezxne`y oeik lwlwzze lrad `eaiy zyyeg dpi`e
`le mzgp iptae azkp ipta.exerxr lr xzei migibyn

ok cnlpeäîe ,øîBçå ìwîyngíéLpdze` ze`peydeøîàL ¦©¨¤©¨¦¤¨§
íéîëçydìòa úî øîBì úBðîàð ïéà,ef dy` lyok it lr s` £¨¦¥¤¡¨©¥©§¨
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc oihib(iyily meil)

ììkîøLk ãáòc.dkledl gily zeidl ¦§©§¤¤¨¥
:zwlegd drcãáòä ïéà ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàiprpkäNòð ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¥¨¤¤©£¤

éôì ,dìòa ãiî äMàì èb ìa÷ì çéìL,ïéLec÷å ïéhéb úøBúa BðéàL ¨¦©§©¥¥§¦¨¦©©§¨§¦¤¥§©¦¦§¦¦
,envrl zeyrl ie`x epi`y xacae ,dy` yxbne ycwn epi`y

.mixg`l gily zeyril leki eppi`é÷úîøæòìà éaø dì óepic lr ©§¦¨©¦¤§¨¨
,opgei iax lyàîòèwx `ed ,hbd zegily oiprl leqt cary ©§¨

déúéìc àúléîa,ea jiiy epi` cardy xaca -àúléîa àä §¦§¨§¥¥¨§¦§¨
déúéàcxaca -cary ,dnexz zyxtda oebk ,ea jiiy cardy §¥¥

card didi ,eizexitn dnexz yixtne dy`k zeevna aiigøLk̈¥
,gily zeyridlàäå[ixde-]eäðúéàc ,éúek àäå íéáëBk ãáBò §¨¥¨¦§¨¦§¦©§

[mpyiy-]eäééLôðc äîeøz úøBúa,[mnvr ly-]ãáBòä ,ïðúc §©§¨§©§©§¦§©¨¥
íälMî eîøzL éúekäå íéáëBk,mdly rwxw ilecibn -íúîeøz ¨¦§©¦¤¨§¦¤¨¤§¨¨

íøzL íéáëBk ãáBò ïðúe .äîeøzrwxw ilecbneléôà ,ìàøNé ìL §¨§©¥¨¦¤¨©¤¦§¨¥£¦
mxz m`úeLøa,ezegilyae milrad.äîeøz Búîeøz ïéà ¦§¥§¨§¨

`xnbd zxxaneéàî,àîòèåàì[`l m`d-]áéúëc íeMîxacna) ©©§¨¨¦¦§¦
(gk gi(ízà)EnixY oM'ízà íâeyxce ,'ebe ''d znExY(.ak n"a) ©¤¥¨¦©©¤§©

yiwde ,milrad enk mxez gily mby zeaxl `ay ,'mB' zaizn©
jl xnel ,glynl gilyd z` aezkdóà ,ìàøNé ízà äî̈©¤¦§¨¥©

íëçeìLwx didi mkxeara mxezd,ìàøNéieb weqtd hrine §£¤¦§¨¥
df mrhne ,l`xyi xear dnexz yixtdl gily zeidl leki epi`y
zxeza did card m` s`y ,opgei iax lr dywe .car mb hrnl yi
.dnexz oiprl epcnly myk ,gily zeidl ie`x `ed oi` ,oihib

,`xnbd zvxznàì ,éàpé éaø éác éøîàgilyd ywid yxcp jk ¨§¥§¥©¦©©Ÿ
`l` ,milralízà äîmilrad -úéøa éðamz`ae milenip - ¨©¤§¥§¦
,zevnd zixaaíëçeìL óàeidi mkzegilya minxezd,úéøa éða ©§£¤§¥§¦

oeike ,zixa oa `ed ixd iprpk car la` ,ieb wx aezkd hrine
xear mexzl gily zeidl leki ,envrl dnexz zxeza epyiy
epi` oihib zxeza epi`y oeiky mrhl jixv hb iabl okle .l`xyi

.hbd gily dyrp
:xg` ote`a dxn`py opgei iax ly ef `xnin d`ian `xnbdøîà̈©

ãáòä ïéà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaøiprpkìa÷ì çéìL äNòð ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥¨¤¤©£¤¨¦©§©¥
,ïéLecé÷å ïéhéb úøBúa BðéàL éôì ,dìòa ãiî äMà èbepi`y lke ¥¦¨¦©©§¨§¦¤¥§©¦¦§¦¦
,mixg`l gily zeidl ie`x epi` ,envrl zeyrl ie`xét ìò óàå§©©¦

eðéðML,ezgty irnay xaerd z` xxgyl dvexdy ,`ziixaa ¤¨¦
dl xne`ezà éøäzx`ypCãìåe ,äçôLdidiäúéä íà ,ïéøBç ïa £¥©§¦§¨§¨¥¤¦¦¨§¨

dgtydäøaeò[zxaern-]Bì äúëæoa didi cleiykle ,xaerl §¨¨§¨
,`xnbd zl`ey .oixegéàîs`e xn`y dna opgei iax zpeek dn - ©

epipyy it lr,Bì äúëæ äøaeò äúéä íàdikf ly zekiiyd dn ¦¨§¨§¨¨§¨
jk meyne ,da zbdep xexgiy zxez ixd ,hba zegilyl xexgya
epi` cardy hb zegily ok oi`y dn ,dxaer xear zekfl dleki

,`xnbd daiyn .oihib zxezaàúà ék[ribdyk-]øa ìàeîL áø ¦¨¨©§¥©
øîà ézøz ïðçBé éaø ,øîà ,äãeäézg`d ,xn` zepey zekld izy - §¨¨©©¦¨¨©§¥¨©

y ,dkld cere ,hba gily zeidl leqt caryíéàøðdíéøác ¦§¦§¨¦
ãáòäLe gily dyrpèb ìa÷îxexgyBøéáçìoec` ly car `edy ¤¨¤¤§©¥¥©£¥

,xg`àì ìáà ,Bøéáç ìL Baø ãiîgily dyrpxexgiy hb lawl ¦¨©¤£¥£¨Ÿ
exiagl,BlL Baø ãiî,mrhde .cg` oec` ly micar mdipyyk ¦©©¤

df car la` ,oec`d zeyxn z`vl hbd jixv exiag dkfiy icky
.oec`d zeyxa `vnp hbd oiicre ,epec` cik eciíãà ELçì íàå§¦§¨§¨¨

øîBìgily dyrp card oi`y zxn` recn ,jpf`a mc` jl xn`i - ©
ixd ,eax cin exiagl hb lawl,äéeðL äëìä Bæmc` xne`yky £¨¨§¨

,oixeg oa jclee dgty z` ixd ezgtyläúéä íàdgtyd,äøaeò ¦¨§¨§¨
Bì äúëæmikiiy dxaere dgtydy s` lr ,exexgiy z` xaerl ¨§¨

.cg` oec`lBì øBîà,ef `iyew dywnl -úà eLøét øBcä éìBãb éðL ¡§¥§¥©¥§¤
,øácädxaerl dkef dgtydy ef `ziixa zyxtzn mdipy oian ©¨¨

,ezexig z`mdeãç ,÷çöé éaø øa ìàeîL áøå àøéæ éaømdn,øîà ©¦¥¨§©§¥©©¦¦§¨©¨©
àäef `ziixaépî,`id in zhiy -zhiyøøçLîä ,øîàc ,àéä éaø ¨©¦©¦¦§¨©©§©§¥

äð÷ ,Bcáò éöç,elek z` xxgy `ly s` lr ,eivg z` cardãçå £¦©§¨¨§©
mdnøîà,x`al siqed -àäa éaøc àîòè éàîiax ly enrh dn - ¨©©©§¨§©¦§¨

,md miteb ipy dxaere dgtyd ixd ,zxaern dgtyaøáñ÷iax - ¨¨©
,xaeq,àeä Bnà Cøé øaeò,`ed dixa`n cg`keäNòðåxexgiy ¨¤¤¦§©£¤

xaerdäð÷äL éîk¯ dìen`l oec`dz`,äéøáàî ãçàdf okle §¦¤¦§¨¨¤¨¥£¨¤¨
envrl eivg card dpwy ecar ivg xxgynl dnec:

ipy jixv `zixe`cn ,`ypidl yi` zy` xizdl zecray s` lr
xizdl minkg eliwd ,mipyn zegt dexray xac oi`y ,micr
elwdy s`e .dlra zny cirie cg` cr `eaiyk `ypidl dy`
yng mewn lkn ,car e` dy` elit`e cg` cr elit` exiykde
,oldl x`aziy enk zepey zeaiqn dze` ze`peyd dizeaexw
el` miyp s`y zycgn epizpyne ,jlra zn xnel zepn`p opi`

:dhib `iadl zepn`p

äðùî
íéLpä óàdpyna epcnly(.fiw zenai),dìòa úî øîBì úBðîàð ïðéàL ©©¨¦¤¥¨¤¡¨©¥©§¨

,dlwlwl zepeekne dze` ze`peyy iptn`ypz ozecr ici lry
dlra `eaiyke ,xg`lepnn mb z`vl jxhvz,ipyd lradn mbe

mewn lkn,dhéb úà àéáäì úBðîàð,dlwlwl epeekiy miyyeg oi`e ¤¡¨§¨¦¤¦¨
:od el`e .zepn`p ote` dfi`a x`eai `xnbaedúBîç.dlra m` - £¨

dúBîç úáe,dlra zeg` -dúøöå.dlra ly ztqepd dy`d - ©£¨§¨¨¨
dzîáéå,dlra ig` zy` -dìòa úáe.zxg` dy`n ¦§¦§¨©©§¨

,dpynd zx`anèb ïéa äî`iadl zepn`p elld miypd yngy - ©¥¥
,dlwlwl zepeekn `ny miyyeg `le ,dhibäúéîìzn xnel - §¦¨

`l` .zepn`p opi`y ,dlraáúkäLzgzn `veiy aezkd hbd - ¤©§¨
,ociçéëBî.zn` zexaec `l` ,mixacd z` eca `ly ¦©

dhéb úà äàéáî dîöò äMàä,ux`l uegnäëéøö àéäL ãáìáe ¨¦¨©§¨§¦¨¤¦¨¦§¨¤¦§¦¨
,ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBìgily lk enk: ©§¨©¦§©§¨©¤§©

àøîâ
`iadl zepn`p dze` ze`peyd miypd yng s`y ,dpyna epipy

,dxizq `xnbd zl`ey ,dhib z`àéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
ïéàL íLkdze` ze`peyd miypd yng,dìòa úî øîBì úBðîàð §¥¤¥¤¡¨©¥©§¨

,dhéb àéáäì úBðîàð ïéà Ck.zepn`py dpyna xn`p recne ¨¥¤¡¨§¨¦¦¨
,`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,óñBé áø øîàepipyy epizpyna - ¨©©¥Ÿ©§¨¨

hbd z` dlaiwyk xaecn ,zepn`p ody,õøàaeïàk`ziixaa - ¨¨¤¨
hbd z` dlaiwy xaecn ,oze` zlqety,õøàì õeçaziyrpe §¨¨¤

z` dlaiw m`y ,`xnbd zx`ane .l`xyi ux`l e`iadl gily
hbddãéc døeaécà åàìc ,õøàalr `ly -dzxin`zxne`y ¨¨¤§¨©¦¨¦¨

mzgp iptae azkp iptaïðéëîñ à÷,[mikneq ep`-]àðîéäî- ¨©§¦¨§¥§¨
hbd z` dlaiw m` la` .zpn`p,õøàì õeçagily ziyrpe §¨¨¤

,l`xyi ux`l e`iadldãéc døeaécàczxne`y dxeaic lry - §©¦¨¦¨
mzgp iptae azkp ipta,ïðéëîñ à÷àðîéäî àì.zpn`p dpi` - ¨©§¦¨Ÿ§¥§¨

,sqei ax lr `xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axläaøcà ¨©¥©©¥©§©¨
àøazñî àëtéàhb zlawndy ,jtidl xnel zpzep zrcd -õøàa ¦§¨¦§©§¨¨¨¤

,l`xyi,mzgp iptae azkp ipta zxne` dpi`yéúà éàcm`e-] §¦¨¥
d [`eaiìòaeøòøòî,hbd zexyk lrdéa ïðéçbLîmiyyeg - ©©§©§¥©§§¦¨¥

,miiewn epi` hbdy iptn ,eixaclà÷ àìe÷ì÷ì øîéîì àkéàc§¦¨§¥©§¦§¨¨
äðåeëéîdze` lwlwl zpeekzn `idy xnel yi -,hbd z`ada ¦©§¨

`di hbd lr xrxrie lrad `eaiyke ,xg`l `ypiz jk ici lry
okl ,dfne dfn dy`d `vze ,on`pàðîéäî àì,zpn`p dpi` - Ÿ§¥§¨

miypd yngn zg` dlaiw m` la` .`ziixad dxaic df ote`ae
hbõøàì äöeçaiptae azkp ipta zxne`e ,ux`l e`iadl ick §¨¨¨¤

,mzgpéúà éàc[`eai m`e-]ìòaedéa ïðéçbLî àì øòøòî`l - §¦¨¥©©§©§¥Ÿ©§§¦¨¥
enk gilyd zxin` lirezy minkg epwizy oeikn ,exerxrl yegp

.hbd lr xrxrl on`p lrad `di `le ,micr ly meiw
jk meyne ,dy`d z` zlwlwn dpi`y `vnpàðîéäî,zpn`p - §¥§¨

.ozegily dxiykdy epizpyn dxaic df ote`ae
,éiaàc déúååk àéðz,àáé÷ò éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ©§¨§¨¥§©©¥©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦£¦¨

dhéb àéáäì úðîàð äMàlr ,ux`l uegn dnvr ly hbd z` - ¦¨¤¡¤¤§¨¦¦¨
xg`a dipir dpzp `ny yygd iptn dlqetl mewn didy s`

,hb dtiifezxne`y oeik lwlwzze lrad `eaiy zyyeg dpi`e
`le mzgp iptae azkp ipta.exerxr lr xzei migibyn

ok cnlpeäîe ,øîBçå ìwîyngíéLpdze` ze`peydeøîàL ¦©¨¤©¨¦¤¨§
íéîëçydìòa úî øîBì úBðîàð ïéà,ef dy` lyok it lr s` £¨¦¥¤¡¨©¥©§¨

àéä ,dhéb àéáäì úBðîàð,mdlyn lw dpicyúî øîBì úðîàpL ¤¡¨§¨¦¦¨¦¤¤¡¤¤©¥
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oihib(iriax meil)

úàaL íB÷nîedy`d zpn`py zcnly miyp yng oicne - ¦¨¤¨¨
,sqep xac cnlp myn ,dhib `iadlïläì äî,miyp yng oze`a - ©§©¨

úBëéøöodàéä óà ,ízçð eðéðôáe ázëð eðéðôa eøîàiLdy`d - §¦¤Ÿ§§¨¥¦§©§¨¥¤§©©¦
ux`l uegn dhib d`iand dnvréðôáe ázëð éðôa øîàzL äëéøö§¦¨¤Ÿ©§¨©¦§©§¨©

.ízçðmiypd yngy dpynd z` cinrnd iia`l di`x o`kn ¤§©
`ziixaa xn`p ixdy ,ux`l uegn `weec hb `iadl zexyk

.'eke azkp ipta `nel zekixv miypd yngy,éMà áø øîà̈©©©¦
à÷éc énð ïéúéðúî,iia`k wiecn epizpynn mb -äMàä éðz÷c ©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥¨¦¨

øîBì äëéøö àäzL ãáìáe dhéb äàéáî dîöòedpéî òîL ,'eë ©§¨§¦¨¦¨¦§¨¤§¥§¦¨©§©¦¨
,l`xyi ux`l ux`l uegn dhib d`iana dxaic dpyndy
yng ly ozegily z` `yixa dpynd dxiykd dfk ote`ae

.iia`ke ,miypd
,`xnbd dywnóñBé áøåy okzi ji` ,dpynd z` x`ai cvikàLéø §©¥¥¨

,õøàì äöeça àôéñåeõøàa àúòéöîzncewd dpynd ef `yix - §¥¨§¨¨¨¤§¦£¨¨¨¤
(.bk),`neqe ohw dhey yxgn ueg hbd z` `iadl mixyk lkd ,

epi`e ux`l uegn hb `iany iptn leqt `neqy `xnbd dx`iae
.mzgp iptae azkp ipta xnel lekid`iana xaecn `tiqa s`e
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המשך בעמוד סט

oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtxifp
úàáù íå÷îîåopixnb ediipine li`ed xnelk ÐÐxnel zekixv od dnc `dl inp xenbp

,opiwqr ux`l dvega dpin rny ,'ek exn`iy zekixv oldl dn :`ziixaa ipzwcne .'ek

.iia`kóñåé áøå.dizrc i`n Ðõøàì äöåçá àôéñå àùéøz` `iadl oixyk lkd" Ð

'ek "dnvr dy`d" `tiqe .`neq :ipzwcn ,ux`l dvega `pniwe` "hbdÐ,ux`l dvega

.xnel dkixv `dzy calae :ipzwcàúòéöîåÐ

.ux`a sqei ax iwen 'ek miypd s`äôå áúëÐ

jixhvi` `l iia`le ."azkp ipta" xnel dkixv

hbc dt oia dn :rnyn ikdc ,"dte azk" ipzinl

ken azkdy `l` ?dzinc dtl.enr giéëî
äãéì èâ àèî.mid zpicna ,ezlawy mewna Ð

äì äùøâéàhbl dilwinl `ira i`e ÐÐ

`l` epipta e`iadl dkixv dpi`e ,`id zyxebn

?"azkp ipta" xnel dl dnle .`nlra di`xl

!`id gily e`l `díúäì àéèî éë óåñ óåñ
äì äùøâéàd`pzc ,dpey`x dlaw ici lr Ð

ixde .mewn eze` cr yxbzz `lc ded `nlra

!`id gily e`le ,i`pzd miiwzpàòøàà äéçðúà
i`nae .mzd cr dkledl gily `iedc Ð

`rx`n ez dil `lwycÐ.dyxbnc `edàä
àáøã) onwl Ð.(`,gríåìë øîà àìopirac Ð

."ozpe"éåä íúä úéèî éëågily jiteb z` Ð

.jcin ilawe ,dlawl jcicäøæç àì àäå
ìòáä ìöà úåçéìù`l` ixwin `l gily Ð

egley lv` xefgl ie`xy ,dfl dfn glzynd

die`x dpi` efe .jxagl jzegily iziyr :xnele

xg`e ,dnvrl `l` dglzyp `l ixdy ,xefgl

zegilyd lhae ,dyrnd lra `id ziyrp jk

.xefgzy mcewéåùgily `pixg` ypi` Ð

,dpin dzegily wqt `l `zydc ,dlawl

.xefgl die`xe'åë øîàã ïàîì àçéðäonwl Ð

) "lawzd" wxta`kd iyxtn ediinrhe ,(a,bq

.jenqaéàî àîòèi`n `nrh :`ed `vexiz Ð

cin dhib lawl gily dyer dy` oi` opixn`

.dlra gilyìòáã ïåéæá íåùîdfan :xeaqc Ð¨

`gip `l jkld .ezlawn dnvr `id oi`y ,ize`

xqn i`e ,dgelyl xqen egely `diy dilÐ

.i`dl edexcy ikdl e`lc ,`hib ied `l

diteb edi`c oeik ,envr lrad cin `nlyac

ezy` gilyl xqnÐitw `lc opifg `w `d,c

opifg `lc dnk lk la`Ð.citw opixn`àëä
ãéô÷ àì ìòá.dl dev ok ixdy Ðäøöç íåùîå

ïàëî øçàì äàáäwxfyky .iccdl oiincc Ð

xvgd `id dzpw jk xg`e exiag xvgl hbÐ

`ide ,jiledl gily xvgd z` dyer `ed ixd

ez`pwykÐiz`e ,dlawl gily ez`yr

xvgc ,`ed oick `lye .`nrh `iddn ixeyk`l

,dci meyn `l` ,iaxz` zegily meyn e`l

.`ed dci e`l dpizpc `zry `iddeçéìù éåù
dzegily `dzy ick ,dkledl `pixg` Ð

.dipin jihib ilaw onf xg`le ,lrad lv` zxfeg

oihib) "hbd lk"a opixn` gily dyry gilye

ziaa ipyd z` dyer oey`xd gilydy (a,hk

."mzgp iptae azkp ipta" mdiptl xne`e ,oic

éðù àéáîä êìò ïøãä

äðùîíéøôåñ ìå÷ .èâä ìë.oihib iazek Ð

ïëéî øúé`xzi i`n yxtn `xnba Ð

.edlekcêìîðå.yxbln ea xfg Ð
äìåãâ
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àäåxefgl ie`xy ,dfl dfn glzynd `l` ixwin `l gily - 'ek zegily dxfg `l

yxit `l qxhpewae .mixg`l gily dyriy mcew "jzegily iziyr" xnel ,egleyl

.okäøöç,d`xp oi`e .exag xvga hbd ozpy :qxhpewa yxit - o`kn xg`l d`ad

envr ly xvga lrad epzpy :wgvi epiax xne` `l` .dkledl gilyl inc `l exag xvgc

m`e .xg` eze`n ez`pw dy`de ,mixg`l exkne

d`ad dxvg meyn :hwpinl il dnl :xn`z

zegily meyn :xninl dil ded ?o`kn xg`l

dy`de ,dkledl gily dyr lrady ,dnvr

i`d ike .dlawl gily envr gily eze` dyrz

lv` zegily dxfg `lc meyn ,ipdn `l `peeb

`ly mrh eze`c meyn :wgvi epiax xne`e !lrad

,jk lk xexa epi` - lrad lv` zegily dxfg

"lawzd" wxta onwl dil `wtqnc `ki`c

oebk :`kd ipyn `l i`n`c :oeir jixve .(a,bq)

edi` iey xcde `xwirn gily idi` diieyc

xg`l d`ad dxvg meyn xfbinl `kilc ?gily

.(my) "lawzd" wxta xn`ck ,okin

éëå:xn`z m`e - dkledl gily iey mzd zihn

ivn `le ,`ed oiyexibl ozip `ly gily

(a,hk oihib) "hbd lk" wxta xn`ck ,gily ieyn

diadi :dil xn`e ,edziacl `hib xcyc `edd iab

iax aizi .digky` `le `z` .ineipn xa `a`l

xeqn :dil exn` ,eda` iaxe `pipg iaxe wgvi

`ly gily `de :`xtq ax edl xn` .onw jlin

,xity jixt mzdc :xnel yie !`ed oiyexibl ozip

`l` zeyrl el oi` - oiyexibl ozip `ly oeikc

.ineipn xa `a`l epzil ,lrad el xn`y enk

gily zeyrl dl dev lrad ixd - `kd la`

.dkledl

øîéàdn :dniz zvw - azkp ipta `pic ia inw

xn`w i`n`e ?oic zia il dne `id il

oeyln welg df oeyl `nye ?"`ni` zirai`e"

"azkp ipta" zxne` dpi` `nw `pyilac ,oey`x

lk" wxtac ab lr s` .eplawzy drya `l`

jixvy rnyn `zkec lkae (`,hk oihib) "hbd

`ny - gilyd cin `vei hbdy drya xnel

.ith sicr - oiyexib zrya xnel dlekiy ,`kd

éðù àéáîä êìò ïøãä

ìëmixteqa .'ek oixwn mixteq lew rnye .hbd

opixn`ck ,opiwqr cnlzdl miieyrd

oiaexirc `nw wxta xn`c o`nl elit`e .`xnba

lr s` ,dxezd on dl oiwgen dheq zlibnc (`,bi)

,`ciar cnlzdl dxeze ,dnyl opirac ab

wxta opiyxtck ,dcen hb oiprl Ð mzd xn`ck

.ipy wxta opilqt inp dxez xtqe ,(`,k oihib) ipy

øúé`xnba Ð 'ek ezy` z` yxbl azk okin

`l` ,oiyexib myl `ly azkpy df `l :yxtn

xzi" `pz ikdl .oiyexib myl azkpy df s`

xzi" `kd ipzinl jiiy ikide :xn`z m`e ."okin

opirny ded `l inp i`dnc oeik ,"okin
`ziinwa
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úàáù íå÷îîåopixnb ediipine li`ed xnelk ÐÐxnel zekixv od dnc `dl inp xenbp

,opiwqr ux`l dvega dpin rny ,'ek exn`iy zekixv oldl dn :`ziixaa ipzwcne .'ek

.iia`kóñåé áøå.dizrc i`n Ðõøàì äöåçá àôéñå àùéøz` `iadl oixyk lkd" Ð

'ek "dnvr dy`d" `tiqe .`neq :ipzwcn ,ux`l dvega `pniwe` "hbdÐ,ux`l dvega

.xnel dkixv `dzy calae :ipzwcàúòéöîåÐ

.ux`a sqei ax iwen 'ek miypd s`äôå áúëÐ

jixhvi` `l iia`le ."azkp ipta" xnel dkixv

hbc dt oia dn :rnyn ikdc ,"dte azk" ipzinl

ken azkdy `l` ?dzinc dtl.enr giéëî
äãéì èâ àèî.mid zpicna ,ezlawy mewna Ð

äì äùøâéàhbl dilwinl `ira i`e ÐÐ

`l` epipta e`iadl dkixv dpi`e ,`id zyxebn

?"azkp ipta" xnel dl dnle .`nlra di`xl

!`id gily e`l `díúäì àéèî éë óåñ óåñ
äì äùøâéàd`pzc ,dpey`x dlaw ici lr Ð

ixde .mewn eze` cr yxbzz `lc ded `nlra

!`id gily e`le ,i`pzd miiwzpàòøàà äéçðúà
i`nae .mzd cr dkledl gily `iedc Ð

`rx`n ez dil `lwycÐ.dyxbnc `edàä
àáøã) onwl Ð.(`,gríåìë øîà àìopirac Ð

."ozpe"éåä íúä úéèî éëågily jiteb z` Ð

.jcin ilawe ,dlawl jcicäøæç àì àäå
ìòáä ìöà úåçéìù`l` ixwin `l gily Ð

egley lv` xefgl ie`xy ,dfl dfn glzynd

die`x dpi` efe .jxagl jzegily iziyr :xnele

xg`e ,dnvrl `l` dglzyp `l ixdy ,xefgl

zegilyd lhae ,dyrnd lra `id ziyrp jk

.xefgzy mcewéåùgily `pixg` ypi` Ð

,dpin dzegily wqt `l `zydc ,dlawl

.xefgl die`xe'åë øîàã ïàîì àçéðäonwl Ð

) "lawzd" wxta`kd iyxtn ediinrhe ,(a,bq

.jenqaéàî àîòèi`n `nrh :`ed `vexiz Ð

cin dhib lawl gily dyer dy` oi` opixn`

.dlra gilyìòáã ïåéæá íåùîdfan :xeaqc Ð¨

`gip `l jkld .ezlawn dnvr `id oi`y ,ize`

xqn i`e ,dgelyl xqen egely `diy dilÐ

.i`dl edexcy ikdl e`lc ,`hib ied `l

diteb edi`c oeik ,envr lrad cin `nlyac

ezy` gilyl xqnÐitw `lc opifg `w `d,c

opifg `lc dnk lk la`Ð.citw opixn`àëä
ãéô÷ àì ìòá.dl dev ok ixdy Ðäøöç íåùîå

ïàëî øçàì äàáäwxfyky .iccdl oiincc Ð

xvgd `id dzpw jk xg`e exiag xvgl hbÐ

`ide ,jiledl gily xvgd z` dyer `ed ixd

ez`pwykÐiz`e ,dlawl gily ez`yr

xvgc ,`ed oick `lye .`nrh `iddn ixeyk`l

,dci meyn `l` ,iaxz` zegily meyn e`l

.`ed dci e`l dpizpc `zry `iddeçéìù éåù
dzegily `dzy ick ,dkledl `pixg` Ð

.dipin jihib ilaw onf xg`le ,lrad lv` zxfeg

oihib) "hbd lk"a opixn` gily dyry gilye

ziaa ipyd z` dyer oey`xd gilydy (a,hk

."mzgp iptae azkp ipta" mdiptl xne`e ,oic

éðù àéáîä êìò ïøãä

äðùîíéøôåñ ìå÷ .èâä ìë.oihib iazek Ð

ïëéî øúé`xzi i`n yxtn `xnba Ð

.edlekcêìîðå.yxbln ea xfg Ð
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yxit `l qxhpewae .mixg`l gily dyriy mcew "jzegily iziyr" xnel ,egleyl
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m`e .xg` eze`n ez`pw dy`de ,mixg`l exkne

d`ad dxvg meyn :hwpinl il dnl :xn`z

zegily meyn :xninl dil ded ?o`kn xg`l

dy`de ,dkledl gily dyr lrady ,dnvr

i`d ike .dlawl gily envr gily eze` dyrz

lv` zegily dxfg `lc meyn ,ipdn `l `peeb

`ly mrh eze`c meyn :wgvi epiax xne`e !lrad

,jk lk xexa epi` - lrad lv` zegily dxfg

"lawzd" wxta onwl dil `wtqnc `ki`c

oebk :`kd ipyn `l i`n`c :oeir jixve .(a,bq)

edi` iey xcde `xwirn gily idi` diieyc

xg`l d`ad dxvg meyn xfbinl `kilc ?gily

.(my) "lawzd" wxta xn`ck ,okin

éëå:xn`z m`e - dkledl gily iey mzd zihn

ivn `le ,`ed oiyexibl ozip `ly gily

(a,hk oihib) "hbd lk" wxta xn`ck ,gily ieyn

diadi :dil xn`e ,edziacl `hib xcyc `edd iab

iax aizi .digky` `le `z` .ineipn xa `a`l

xeqn :dil exn` ,eda` iaxe `pipg iaxe wgvi

`ly gily `de :`xtq ax edl xn` .onw jlin

,xity jixt mzdc :xnel yie !`ed oiyexibl ozip

`l` zeyrl el oi` - oiyexibl ozip `ly oeikc

.ineipn xa `a`l epzil ,lrad el xn`y enk

gily zeyrl dl dev lrad ixd - `kd la`

.dkledl

øîéàdn :dniz zvw - azkp ipta `pic ia inw

xn`w i`n`e ?oic zia il dne `id il

oeyln welg df oeyl `nye ?"`ni` zirai`e"

"azkp ipta" zxne` dpi` `nw `pyilac ,oey`x

lk" wxtac ab lr s` .eplawzy drya `l`

jixvy rnyn `zkec lkae (`,hk oihib) "hbd

`ny - gilyd cin `vei hbdy drya xnel

.ith sicr - oiyexib zrya xnel dlekiy ,`kd
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ìëmixteqa .'ek oixwn mixteq lew rnye .hbd

opixn`ck ,opiwqr cnlzdl miieyrd

oiaexirc `nw wxta xn`c o`nl elit`e .`xnba

lr s` ,dxezd on dl oiwgen dheq zlibnc (`,bi)

,`ciar cnlzdl dxeze ,dnyl opirac ab

wxta opiyxtck ,dcen hb oiprl Ð mzd xn`ck

.ipy wxta opilqt inp dxez xtqe ,(`,k oihib) ipy

øúé`xnba Ð 'ek ezy` z` yxbl azk okin

`l` ,oiyexib myl `ly azkpy df `l :yxtn

xzi" `pz ikdl .oiyexib myl azkpy df s`

xzi" `kd ipzinl jiiy ikide :xn`z m`e ."okin

opirny ded `l inp i`dnc oeik ,"okin
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קצב
oiglbn el`ea cenr ck sc ± iyily wxtoihib

äðè÷å äìåãâÐ.`wec e`låá ùøâì ìåñô ùøâà äöøàù åæéàì`lc ,dxixa oi`c Ð

.dnyl azkp ixde ,efl ezrc did daizk zryac xacd xxaed :opixn`àøîâàùéø àìà
.'ek zipelt yxib ipelt yi` :ipzc Ðéàîáz` yxbl azk ipelt eze`c ikd e`l i` Ð

.jlnpe ,ezy`ãîìúäì.oihib aezkl Ðïéø÷î,jke jk mdicinlzl mixwn milecbd Ð

ypi` my exikfde ,edazk jiptl hb `aiyk

.opiwqr micinlza `nl` .`nlraàìù äæ àì
ïéùåøéâ íåù íùì áúëð.cnlzdl `l` Ðàìà

ïéùåøéâ íùì áúëðù äæ óàjlnpe ,oixenb ÐÐ

..leqtïéùåøéâ íùì àìù áúëðù ãáìá äæ àìå
df mc` ly ÐÐzy el eidc df s` `l` ,leqti

`xab i`dc oiyexib myl azkpy ,miypÐ,leqt

.ef ly oiyexib myl `ly azkpe li`edàôéñåÐ

oiyexibc xak opirny` `d ?ol rnyn `w i`n

!opira dcice dicicäøéøá ïéàã:`niz `lc Ð

`ki`e ,`d` dizrc inp daizk zryac xxaed

.dcice dicic oiyexibùøâî éöî äìåãâ àäÐ

dil `wtn ikeÐ,yi` zy` xeqi`l opiyiig `l

ltpe ,dzxagl `l` ozip efl `l `ny :xninl

`hibl dil `hiwpe li`edc .ef ez`vne dcin

dciaÐ.dl opiwfgn dcicaáåç øèù ïéàéöåî
mixg` lr aeg xhy `ivedy odn cg` ÐÐoi`

ipeltn `l` iziel jnn `l :xnel leki deld

icic mixac lra e`le ,ltp epnne ,jnyk enyy

`xhyl qitz i`dc oeik ,`l` .z`Ð.dia iab

'åë ùøâì áúë éðú÷ã àùéøzeny s`y Ð

oiey milradÐazkpy oey`x `d :inp weciz

enylÐdil `wtn ike ,dia yxbnÐ`l

`l `ny :yi` zy`c `xneg meyn ,opixn`

.xg`d `l` ,eazk ef ly dlraïðéøîà àäÐ

ipy :(`,arw) `xza `aaa "heyt hb"c oizipzna

zg` xira eidy oerny oa sqeiÐoileki oi`

leki xg` `le ,df lr df aeg xhy `ivedl

ip` `l :dil xn`c .aeg xhy odilr `ivedl

xhy jl xqne ,jnn del ixag `l` ,jnn iziel

xhy oi`ivena mzd i`pz ibiltc ab lr s`c .df

dlitpl opiyiig `le ,mixg` lr aegÐoi`c ecen

inp `kd .ziyixtck ,odilr oi`iven mixg`

xg` oerny oa sqei `l` ,eazk dlra `l :`nil

ekilyde ,dyxib `le jlnpe ,ezy`l eazk

.yxbzdl dvex `idy ef ezgwle ,zrcn ceai`l

äøéñî éãòáoicirne ,mdipy z` mixikny Ð

dnizg icra la` .efl xqn dfy e`xyÐ,`l

`le ,enzge eazky df jlnp `ny :opixn`ck

.exiag zy` efl exqne ,ezy` z` yxbéîð àëä
äøéñî éãòány yginl `kile Ðdzxagl `

dnizg icra la` .xqnpÐjl `ni` mlerl

opiyiige ,yxib dzxag z` `ny opiyiigc

inp aeg ixhy iabe .dlitplÐ`ivedl oileki oi`

.dlitpl opiyiigc ,mixg` lr aeg xhyïìåëÐ

oileqty it lr s` ,epzpyna oiiepyd oihibd lk

.`ypil oxizdl ,yxblïéìñåôon dze` od Ð

odk dlra m` ,dpedkdÐmeyn eilr dlqtp

.dyexbïåùàøä ïî õåçmyl azkp `ly Ð

i`xza jpd la` .llk oiyexibÐoihib) `xza wxta `ipzc .dpedka lqet hbd gixc ,ilqt

"mc` lkl zxzen z` i`e ipnn zyxebn z` ixd" ezy`l xne`d :(a,atÐon dlqt

`l mixg`le ,dyi`n `l` dyxbzp `l elit` "dyi`n dyexb dy`e" xn`py .dpedkd

dxzedÐ.dpedkl dleqtïåùàø åìéôà.ded hb gixc Ðäúìñåôå äìåñô äìåñô äöéìç
"dleqt dvilg" zenaia epipyy mewn lk ÐÐ`id zlqet la` ,weyl dxizdl dleqt

dpa `ly oeik"a dlr enwc ,cer maiizz `ly oig`d on dze`Ð`lc ."dpai `l aey

) "dpai `l xy`" `l` ,"eig` zia z` dpa `l xy`" aizkulgy oeik (dk mixacÐaey

.dpai `lìàîùdlila dvlg oke ,dleqt :(`,cw) zenaia opixn` ,l`nya dvlg ÐÐ

.dleqtúìñåôå"lbx" "lbx" silic .dxiykda ziyrp `ly `l` ,dlr dvilg myc Ð

.mzd ol `wtp inp dlile ,"zipni" aizkc ,rxevnn
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,d`l myl aizki` xcd `l lgx myl aizki` ikc `ed i`dc :`pin` dedc ,leqtc `ziinwa

s`c (`,bi) oiaexirc `nw wxta opixn` ikdc .xykc inp ikd - miieyr cnlzdl mixteq la`

ikd - `ciar cnlzdlc ab lr s` dxez ,zxg` dheq da zewydl dxyk dzlibn oi`c ab lr

.dxez xtqc "cnlzdl" enk dnyl aiyg `l `kdc "cnlzdl"c :xnel yie !oiwgenc inp

myl llk oiazek oi` cnlzdl miieyrd mixteqc

dn lkl mzqa azek dxez xtq la` ,hbc xykd

ly zezixk ikd elit` ,edine .ea zeyrl jixvy

lirl epyxitck ,ea yxbl xyk oi` dxez xtq

ipznl jiiy mewn lknc :xnel yi inp i` .(`,k)

oixwn mixteqa zg` `xaq yiy oeik ,"okin xzi"

iqteh azekda :xn`z m`e .jlnpan ith leqtl

ipd lkn `dc ,"ok lr xzi" ipzinl inp l"d oihib

,leqt `nzqc (a,a) migaf yixa wcinl ivn `l

iqteh azekdc `iddn `l` ,i`w dnyl e`lc

oihib iqtehc `aa `iddc :xnel yie !`cegl oihib

`l` ,leqt `nzqc opireny`l llk `pz `l

iptn qtehd aezkl xteql opax exyc opireny`

.dpwzd

åæéàì- yxtn `xnba .leqt ea yxb` dvx`y

:wgvi epiax xne`e .dxixa oi`c meyn

,dcen `kd - dxixa yi `nlra xaqc o`n elit`c

xxean `diy rnyn - dnyl "dl azke"c meyn

i` :xn`wc ,`xnba rnyn oke .daizk zrya

,dxixa oi`c opgei iax xn`w `da - `da xnzi`

ab lr s` :rnyn .dnyl - "dl" opirac meyn

aizkc meyn ,leqt `kd - dxixa yi `nlrac

."dl azke"éãòáid xfrl` iaxe dxiqn- `

dnizgd jezn gken `diy opira xi`n iaxl la`

icr ipdn `le ,ef dy`e yi`d df myl azkpy

mipy :(a,et oihib) "yxbnd"c `idde .dxiqn

,efl mdipy ozep - oiey odizenye oihib ipy eglyy

`lc `d :`xnba dinxi iax xn`we ,efl mdipye

mzd ,`gip - xi`n iaxkc rnyn ,xfrl` iaxk

e` ,oniq e` ,zexec eazkyk lirl ziyixtck ixiin

oixikn oi` dxiqn icre .dnizgd jezn xkipy ,odk

o`nl :xn`z m`e .aezkd oniqa e` odizea`a

sqei ipyle ixiey ipyl (`,fk) oiwxta onwl yiigc

xi`n iaxl ok m` ,ewfged `lc ab lr s` oerny oa

`diy hb mey ez zgkyn `lc ,oihibd lk elqti

hba `wecc :wgvi epiax xne`e !ekezn gken

aiyg la` .ltp xg`n `ny ,yiigc `ed `vnpd¥

ixiey `l` ewfged `lc oeik ,ekezn gken xity

wxta opzc :xn`z m`e .cg` oerny oa sqeie ,cg`

s` yi`l hb oiazek :(a,fqw `xza `aa) "heyt hb"

ipyl yegile :`xnba jixte .enr ezy` oi`y it lr

dl ihnn `nlc ,zg` xira mixcd oerny oa sqei

ipy :ax xn` ikd ,ipyne !ji`dc dizzi`l `hib

oiyxbn oi` - zg` xira mixcd oerny oa sqei

`la i` ?ixiin ikid `zyde .df ipta df `l`

i`e ,opiyiig `lc onwl opiwqn `d - ewfged

oi` df ipta df elit` xi`n iaxl ok m` - ewfgeda

,oniq mey e` zexec e` odk eazkiy cr ,oiyxbn

icr `d - xfrl` iaxl i`e .icinl yginl `kil f`e

dxiqn icr oi`c :wgvi epiax xne`e !`kd xn`ck ,e`l e` ezy` `id ef m` xity irci dxiqn

opiyiig `le ,dnye eny hba aezke ,dnye eny mixikny oeik ,ezy` ef m` ze`xl miwcwcn

yi m` oigadl ediizrc` iwqn `l mbe ,dnyk dnye enyk enyy exiag zy`l eppzi `ny

oic zia ipta dxiqn icr micirn `ypdl dxizdl oic zial d`ayke .xira xg` oerny oa sqei

yegip :jixt ikdle .ezy` dzid `id m` ewcwc `ly it lr s` ,hb dl ozp dlray e`xy

mdl oi` - ewfged m` oiazekd oircei oi` elit`c !i`dc dizzi`l `hib dl ihnn `nlc

d`ayke ,df ipta df `l` oiyxbn oi` 'ek sqei ipy :ipyne .irci `le ewfgedc oipnifc ,aezkl

uxzl dvx `le .oerny oa sqei ipy my eid m` dxiqn icrl oic zia iliiy - dxizdl oic zial

gxeha ok m`c ,daeh dpwz ef oi`c - ezy` `id efy micr oixikn ok m` `l` oiyxbn oi`c

.dxiqn icr e`vni
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áúk ,úBåL ïäéúBîLe íéLð ézL Bì eéä ,ïkéî øúé̈¥¦¨¨§¥¨¦§¥¤¨¨©
äìBãbä úà Løâì¯øúé .äpèwä úà Ba Løâé àì §¨¥¤©§¨Ÿ§¨¥¤©§©¨¨¥

"Løâà äöøàL Bæéàì áBúk" øìáìì øîà ,ïkéî¯ ¦¨¨©§©§¨§§¥¤¤§¤£¨¥
.Ba Løâì ìeñtàøîâBzLà úà Løâì áúk" ¨§¨¥¨©§¨¥¤¦§

"Cìîðå'åëå:àtt áø øîà ?éàîa àLéø àlàå ; §¦§©§¤¨¥¨§©£©©©¨
:éLà áø øîà .ïðé÷ñò ãnìúäì ïééeNòä ïéøôBña§§¦¨£¦§¦§©¥¨§¦©£©©©¦
ïéøôBñ" éðú÷ àìå ,"ïéø÷î ïéøôBñ" éðú÷c ,éîð à÷éc©§¨©¦§¨¨¥§¦©§¦§¨¨¨¥§¦
éác àðz ?"ïkéî øúé" éàî dpéî òîL ."ïéàøB÷§¦§©¦¨©¨¥¦¨¨¨§¥

ì àlL ázëpL äæ àì :ìàòîLé éaø,ïéLeøéb íeL ©¦¦§¨¥Ÿ¤¤¦§©¤Ÿ§¥¦
ì ázëpL äæ óà àlàïéLeøéb íeL¯àìå ;ìeñt ¤¨©¤¤¦§©§¥¦¨§Ÿ

ì àlL ázëpL äæäæ óà àlà ,déãéc ïéLeøéb íeL ¤¤¦§©¤Ÿ§¥¦¦¥¤¨©¤
ì ázëpLdéãéc ïéLeøéb íeL¯àlL äæ àìå ;ìeñt ¤¦§©§¥¦¦¥¨§Ÿ¤¤Ÿ

ì ázëðì ázëpL äæ óà àlà ,àä ïéLeøéb íeLíeL ¦§©§¥¦¨¤¨©¤¤¦§©§
àä ïéLeøéb¯øôñ ïúðå" áúk éà ?àîòè éàî .ìeñt ¥¦¨¨©©£¨¦§©§¨©¥¤

éàä éèeòîì àðéîà äåä ,"dãéa úeúéøkàìc àn÷ C §¦§¨¨£¨¨¦¨§©¥¨¥©¨§¨
ì ãéáòBzLà úà Løâì áúk ìáà ,úeúéøk íeL £¦§§¦£¨¨©§¨¥¤¦§

ì ãéáòc ,CìîðåøLk àîéà ,úeúéøk íeL¯áúk §¦§©©£¦§§¦¥¨¨¥§©
;"áúëå" àðîçøàðéîà äåä "áúëå" àðîçø áúk éà ©£¨¨§¨©¦§©©£¨¨§¨©£¨¨¦¨

Bì Lé ìáà ,dì áéúk à÷ eäéà àìc éàä éèeòîì§©¥©§¨¦¨¨¥¨£¨¥
øLk àîéà dì áéúk à÷ eäéàc ,íéLð ézL¯áúk §¥¨¦§¦¨¨¥¨¥¨¨¥§©

"dì" àðîçø¯ìà÷ àä ?éì änì àôéñå .dîL ©£¨¨¨¦§¨§¥¨¨¨¦¨¨
äìBãbä úà Løâì áúk" .äøéøa ïéàc ,ïì òîLî©§©¨§¥§¥¨¨©§¨¥¤©§¨

¯éöî àìc àeä äpè÷ ."äpèwä úà Ba Løâé àìŸ§¨¥¤©§©¨§©¨§¨¨¥
:àáø øîà .déa Løâî éöî äìBãb àä ,déa Løâî§¨¥¥¨§¨¨¥§¨¥¥¨©¨¨
úçà øéòa ïéøcä ïBòîL ïa óñBé éðL ,úøîBà úàæŸ¤¤§¥¥¤¦§©¨¦§¦©©

¯:ééaà déì øîà .íéøçà ìò áBç øèL ïéàéöBî¦¦§©©£¥¦£©¥©©¥
EîLk éîL :éðú÷c àLéø ,äzòî àlà¯Løâì ìeñt ¤¨¥©¨¥¨§¨¨¥§¦§¦§¨§¨¥

éöî ïBLàø àä ,déa Løâî éöî àìc àeä éðL ;Ba¥¦§¨¨¥§¨¥¥¨¦¨¥
àéöBäì ìBëé øçà àìå :ïðéøîà àäå ?déa Løâî§¨¥¥§¨¨§¦©§Ÿ©¥¨§¦

øîéîì Cì úéà éàî àlà !áBç øèL ïäéìò¯éãòa £¥¤§©¤¨©¦¨§¥©§¥¥
éaøå ,äøéñî éãòa éîð àëä ,àéä øæòìà éaøå ,äøéñî§¦¨§©¦¤§¨¨¦¨¨©¦§¥¥§¦¨§©¦
ïî õeç äpeäëa ïéìñBt ïlek :áø øîà .àéä øæòìà¤§¨¨¦¨©©¨§¦¦§¨¦
àãæàå .ìñBt éîð ïBLàø óà :øîà ìàeîLe .ïBLàøä̈¦§¥¨©©¦©¦¥§©§¨
eðML íB÷î ìk :ìàeîL øîàc ,déîòèì ìàeîL§¥§©£¥§¨©§¥¨¨¤¨

"ìeñt èb" íéîëç¯"äìeñt äöéìç" ,ìñBôe ìeñt¯ £¨¦¥¨¨¥£¦¨§¨
déîMî éøîà àáøòîa .ïéçàä ïî dzìñBôe äìeñt§¨©§¨¦¨©¦§©©§¨¨§¦¦§¥

äìéìå ìàîN :øæòìà éaøc¯,úBìñBôe úBìeñt §©¦¤§¨¨§Ÿ§©§¨§§
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גיטין. כל הגט - פרק שלישי דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oihib(iriax meil)

`l` ,leqt ,df mc` ly oiyexib myl `ly azkpy hb wx `leøúé̈¥
,ïkéîokle ,leqt ,ef dy` myl `l j` lrad myl azkp m` s` ¦¥

m`Bì eéälralúBåL ïäéúBîLe íéLð ézL-odia` mye ony ¨§¥¨¦§¥¤¨
m` ,deyáúkick hbd z`Løâìeaúà Ba Løâé àì äìBãbä úà ¨©§¨¥¤©§¨Ÿ§¨¥¤

äpèwä,.dliaya azkp `l hbdy iptn ©§©¨
,sqep yecig,ïkéî øúéøîàlradøìálì[xteql-]áBúkiliaya ¨¥¦¥¨©©©§¨§

e hbBæéàìizeyp izynLøâà äöøàL,eaìeñtn hbd,Ba Løâì §¥¤¤§¤£¨¥¨§¨¥
mixne` `le ,ezpeek inl reci did `l daizkd zryay meyn

.hbd azkp dnyle dilr ezrc dzidy rxtnl xacd xxaed

àøîâ
,`ed dpynd dtiqedy ipyd oicdCìîðå BzLà úà Løâì áúk̈©§¨¥¤¦§§¦§©

,'eëådywne ,miey odizenyy mixg` ly oiyexibl hbd leqt §
,`xnbdéàîa àLéø àlàåly oey`xd oica xaecn ote` dfi`a - §¤¨¥¨§©

,hb gqep mi`ixwn mixteq lew rnye weya xaer didy ,dpynd
,hxgzd `ede ,lrad liaya hbd z` azk xteqdy xaecn i`ce

.df oic dpynd zltek recne ,`tiqd oic enk df ixd ok m`e
,`xnbd zvxzn,àtt áø øîàdpynd ly oey`xd oicaïéøôBña ¨©©¨¨§§¦

ïðé÷ñò ãnìúäì ïééeNòä-hbd z` eazk mixteqdy xaecn ¨£¦§¦§©¥©§¦¨
e .llk oiyexib myl `le ,cenil jxevlénð à÷éc ,éMà áø øîà- ¨©©©¦©§¨©¦

,dpynd oeyln mb wcwecn ok,ïéø÷î ïéøôBñ éðz÷crnyy epiidc §¨¨¥§¦©§¦
,mi`ixwn mixteq,ïéàøB÷ ïéøôBñ éðz÷ àìåxaecny rnyne §Ÿ¨¨¥§¦§¦

.mcnll ick hbd gqep z` mdl `ixwn xteqdy micinlza
`xnbd zniiqndpéî òîL-.dpyna hytd `ed jky gken ok` §©¦¨

,`xnbd zl`ey :dpynd ipic lka yecigd z` zx`an `xnbd
ïkéî øúé éàî-dpynd ly mipicdn cg` lka sqep yecig dfi` ©¨¥¦¥

.eiptly oicdn xzeiz` zx`and `ziixa `xnbd d`iane
.dpyndné éaø éác àðzìàòîL-iax ly eyxcn zian mkg dpy ¨¨§¥©¦¦§¨¥
,l`rnyiàìhb wxäæ[oey`xd]ì àlL ázëpLïéLeøéb íeL`l` Ÿ¤¤¦§©¤Ÿ§¥¦

,leqt ,cnlzdläæ óà àlàdpyna ipyd ote`d -ázëpLhbd ¤¨©¤¤¦§©
ìïéLeøéb íeLmb ,lrad hxgzpy `l`ìeñtenyy xg` iyexibl §¥¦¨

.xg` yi` myl azkpy iptn ,enykì àlL ázëpL äæ àìåíeL §Ÿ¤¤¦§©¤Ÿ§
,déãéc ïéLeøéb,leqt lrad myl azkp `ly hb wx `l xnelkàlà ¥¦¦¥¤¨

äæ óàs` ,dlecbd myl azkpyì ázëpLìeñt déãéc ïéLeøéb íeL ©¤¤¦§©§¥¦¦¥¨
.dnyl azkp `le li`ed ,dphwd z` ea yxblnàìåhb wxäæ §Ÿ¤

ì ázëð àlLàä ïéLeøéb íeL,dlecbd myl `l` ,dphwd -àlà ¤Ÿ¦§©§¥¦¨¤¨
óàhbì ázëpL äæàä ïéLeøéb íeLdvxiy eiypn efi` myl - ©¤¤¦§©§¥¦¨

,yxbl,ìeñtefi` myl daizk zrya xexa xacd oi`y meyn ¨
.azek `ed dy`
,`xnbd zl`eyàîòè éàî-el` oihiby xewnde mrhd dn ©©§¨

weqtd oeyl wecwcn z`f cenll yi ,`xnbd daiyn .mileqt
(` ck mixac)c ,'DciA ozpe zzixM xtq Dl azke'áúk éà-did eli` §¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨¦¨©

aezkwxàðéîà äåä ,'äãéa úeúéøk øôñ ïúðå'`ayéàä éèeòîìC §¨©¥¤§¦§¨¨£¨£¦¨§©¥¥
ì ãéáò àìc àn÷úeúéøk íeL-hbdy oey`xd ote`d z` hrnl ©¨§Ÿ¨¦§§¦

,llk oiyexib myl azkp `l,Cìîðå BzLà úà Løâì áúk ìáà£¨¨©§¨¥¤¦§§¦§©
¯ ãéáòcazkp hbdyì,úeúéøk íeLàîéà-hbdy xne` iziid §¨¦§§¦¥¨

,øLkokl'áúëå' àðîçø áúk-z` aezki lrad `weecy epcnll ¨¥¨©©£¨¨§¨©
e .hbdáúëå' àðîçø áúk éà'DciA ozpe zzixM xtq,'àðéîà äåä ¦¨©©£¨¨§¨©¥¤§¦ª§¨©§¨¨£¨£¦¨

`ayéàä éèeòîì-ipyd ote`d z`dì áéúk à÷ eäéà àìc- §©¥©§Ÿ¦¨¨¦¨
,xg` `l` eazk lrad `lyìáày iyilyd ote`aézL Bì Lé £¨¥§¥

íéLð,odizyn zg` myl hbd z` azkedì áéúk à÷ eäéàc- ¨¦§¦¨¨¦¨
,hbd z` azk `edy,øLk àîéàokl,'dì' àðîçø áúkmiyxece ¥¨¨¥¨©©£¨¨¨
aezk didiy jixvyìdîL.zyxbznd dy`d myl - ¦§¨

,`xnbd zl`eyéì änì àôéñå-oexg`d oica yecigd dn §¥¨¨¨¦

yi`d myl hbd aezkl jixvy `pzd eprinyd xak ixd ,dpyna
,`xnbd daiyn .dy`deïì òîLî à÷ àä-epcnll `aïéàc ¨¨©§©¨§¥

äøéøa,yxbl dvex `ed in z` hilgdy xg`ly mixne` oi` - §¥¨
dzid daizkd zrya `l` ,hbd azkp dnyly rxtnl xxazn

.zyxbznd myl azkp `le ,dipyl s` ezpeek
,dpyna epipyúà Løâì áúkezy`úà Ba Løâé àì äìBãbä ¨©§¨¥¤©§¨Ÿ§¨¥¤

:äpèwäd z` `weec ,`xnbd zwiicnLøâî éöî àìc àeä äpè÷ ©§©¨§©¨§Ÿ¨¥§¨¥
déa-,df hba yxbl leki epi`äìBãb àähbd azkp dnylyéöî ¥¨§¨¨¥

déa LøâîúøîBà úàæ ,àáø øîà .y o`kn cenll yi -óñBé éðL §¨¥¥¨©¨¨Ÿ¤¤§¥¥
úçà øéòa ïéøcä ïBòîL ïamnye zg` xira mixby miyp` ipy - ¤¦§©¨¦§¦©©

,dey mzea` myeíéøçà ìò áBç øèL ïéàéöBî-reazl mileki ¦¦§©©£¥¦
oerny oa sqeil oerhl leki deld oi`e ,xhya mixg`n aeg
epizpyna ixdy .ipydn `l` iziel jnn `l ,xhyd z` wifgny
,yxbzdl `id dleki ,dnyk dnyy dy` cer yiy s`y x`ean

.`ypidl dlekie lradn eze` dlaiwy `id zpn`pedéì øîà̈©¥
éiaà,`axläzòî àlà-a s` ,jixack m`àLéøipyd oica - ©©¥¤¨¥©¨¥¨

dpynaéðz÷cxn`e exir oa e`vne jlnpe ezy` z` yxbl azk' §¨¨¥
elEîLk éîL,jzy` myk izy` mye,'Ba Løâì ìeñtwiicp `ny §¦§¦§¨§¨¥

déa Løâî éöî àìc àeä éðL-`weechba yxbl leki epi` ipyd ¥¦§Ÿ¨¥§¨¥¥
dfdéa Løâî éöî ïBLàø àä-jlnpe envrl df hb azky oey`xd ¨¦¨¥§¨¥¥

,df hba yxble ea xefgl lekiïðéøîà àäåepipy ixd -(.arw a"a) §¨©§¦¨
`ivedl md milekiy ,zg` xira mixcd oerny oa sqei ipy iabl

,mixg` lr aeg xhy,'áBç øèL ïäéìò àéöBäì ìBëé øçà àìå'iptn §Ÿ©¥¨§¦£¥¤§©
,ipyd oerny oa sqei `l` del `ed `ly xnel leki cg` lky
sqei `l` ezy`l eazk `ed `ly yeygl yi hb iabl mb ok m`e
ef ez`vne ekilyde jlnpe ezy` z` yxbl azk xg` oerny oa

.yxbzdl dvexyøîéîì Cì úéà éàî àlà-,uxzl jl yi dn ¤¨©¦¨§¥©
hbd z` dl xqenyk xaecnyäøéñî éãòamixikny micr ipta - §¥¥§¦¨

,dze`e eze`åzrckàéä øæòìà éaøhba xwird md dxiqn icry §©¦¤§¨¨¦
ok m`e ,micrd znizga zgken `dz hbd zexyky jxev oi`e

énð àëä-dl xqnya xaecny xn`p iyilyd dxwna o`k mb ¨¨©¦Ÿ
hbd z`,àéä øæòìà éaøå äøéñî éãòaz` dl xqn `l m` la` §¥¥§¦¨§©¦¤§¨¨¦

dipyd ezy` lv` did hbd `ny yeygl yi ok` ,micr ipta hbd
sqei ipy oiprl o`kn gikedl oi` `linne ,ez`vn efe dpnn ltpe

.oerny oa
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oihib(iriax meil)

`l` ,leqt ,df mc` ly oiyexib myl `ly azkpy hb wx `leøúé̈¥
,ïkéîokle ,leqt ,ef dy` myl `l j` lrad myl azkp m` s` ¦¥

m`Bì eéälralúBåL ïäéúBîLe íéLð ézL-odia` mye ony ¨§¥¨¦§¥¤¨
m` ,deyáúkick hbd z`Løâìeaúà Ba Løâé àì äìBãbä úà ¨©§¨¥¤©§¨Ÿ§¨¥¤

äpèwä,.dliaya azkp `l hbdy iptn ©§©¨
,sqep yecig,ïkéî øúéøîàlradøìálì[xteql-]áBúkiliaya ¨¥¦¥¨©©©§¨§

e hbBæéàìizeyp izynLøâà äöøàL,eaìeñtn hbd,Ba Løâì §¥¤¤§¤£¨¥¨§¨¥
mixne` `le ,ezpeek inl reci did `l daizkd zryay meyn

.hbd azkp dnyle dilr ezrc dzidy rxtnl xacd xxaed

àøîâ
,`ed dpynd dtiqedy ipyd oicdCìîðå BzLà úà Løâì áúk̈©§¨¥¤¦§§¦§©

,'eëådywne ,miey odizenyy mixg` ly oiyexibl hbd leqt §
,`xnbdéàîa àLéø àlàåly oey`xd oica xaecn ote` dfi`a - §¤¨¥¨§©

,hb gqep mi`ixwn mixteq lew rnye weya xaer didy ,dpynd
,hxgzd `ede ,lrad liaya hbd z` azk xteqdy xaecn i`ce

.df oic dpynd zltek recne ,`tiqd oic enk df ixd ok m`e
,`xnbd zvxzn,àtt áø øîàdpynd ly oey`xd oicaïéøôBña ¨©©¨¨§§¦

ïðé÷ñò ãnìúäì ïééeNòä-hbd z` eazk mixteqdy xaecn ¨£¦§¦§©¥©§¦¨
e .llk oiyexib myl `le ,cenil jxevlénð à÷éc ,éMà áø øîà- ¨©©©¦©§¨©¦

,dpynd oeyln mb wcwecn ok,ïéø÷î ïéøôBñ éðz÷crnyy epiidc §¨¨¥§¦©§¦
,mi`ixwn mixteq,ïéàøB÷ ïéøôBñ éðz÷ àìåxaecny rnyne §Ÿ¨¨¥§¦§¦

.mcnll ick hbd gqep z` mdl `ixwn xteqdy micinlza
`xnbd zniiqndpéî òîL-.dpyna hytd `ed jky gken ok` §©¦¨

,`xnbd zl`ey :dpynd ipic lka yecigd z` zx`an `xnbd
ïkéî øúé éàî-dpynd ly mipicdn cg` lka sqep yecig dfi` ©¨¥¦¥

.eiptly oicdn xzeiz` zx`and `ziixa `xnbd d`iane
.dpyndné éaø éác àðzìàòîL-iax ly eyxcn zian mkg dpy ¨¨§¥©¦¦§¨¥
,l`rnyiàìhb wxäæ[oey`xd]ì àlL ázëpLïéLeøéb íeL`l` Ÿ¤¤¦§©¤Ÿ§¥¦

,leqt ,cnlzdläæ óà àlàdpyna ipyd ote`d -ázëpLhbd ¤¨©¤¤¦§©
ìïéLeøéb íeLmb ,lrad hxgzpy `l`ìeñtenyy xg` iyexibl §¥¦¨

.xg` yi` myl azkpy iptn ,enykì àlL ázëpL äæ àìåíeL §Ÿ¤¤¦§©¤Ÿ§
,déãéc ïéLeøéb,leqt lrad myl azkp `ly hb wx `l xnelkàlà ¥¦¦¥¤¨

äæ óàs` ,dlecbd myl azkpyì ázëpLìeñt déãéc ïéLeøéb íeL ©¤¤¦§©§¥¦¦¥¨
.dnyl azkp `le li`ed ,dphwd z` ea yxblnàìåhb wxäæ §Ÿ¤

ì ázëð àlLàä ïéLeøéb íeL,dlecbd myl `l` ,dphwd -àlà ¤Ÿ¦§©§¥¦¨¤¨
óàhbì ázëpL äæàä ïéLeøéb íeLdvxiy eiypn efi` myl - ©¤¤¦§©§¥¦¨

,yxbl,ìeñtefi` myl daizk zrya xexa xacd oi`y meyn ¨
.azek `ed dy`
,`xnbd zl`eyàîòè éàî-el` oihiby xewnde mrhd dn ©©§¨

weqtd oeyl wecwcn z`f cenll yi ,`xnbd daiyn .mileqt
(` ck mixac)c ,'DciA ozpe zzixM xtq Dl azke'áúk éà-did eli` §¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨¦¨©

aezkwxàðéîà äåä ,'äãéa úeúéøk øôñ ïúðå'`ayéàä éèeòîìC §¨©¥¤§¦§¨¨£¨£¦¨§©¥¥
ì ãéáò àìc àn÷úeúéøk íeL-hbdy oey`xd ote`d z` hrnl ©¨§Ÿ¨¦§§¦

,llk oiyexib myl azkp `l,Cìîðå BzLà úà Løâì áúk ìáà£¨¨©§¨¥¤¦§§¦§©
¯ ãéáòcazkp hbdyì,úeúéøk íeLàîéà-hbdy xne` iziid §¨¦§§¦¥¨

,øLkokl'áúëå' àðîçø áúk-z` aezki lrad `weecy epcnll ¨¥¨©©£¨¨§¨©
e .hbdáúëå' àðîçø áúk éà'DciA ozpe zzixM xtq,'àðéîà äåä ¦¨©©£¨¨§¨©¥¤§¦ª§¨©§¨¨£¨£¦¨

`ayéàä éèeòîì-ipyd ote`d z`dì áéúk à÷ eäéà àìc- §©¥©§Ÿ¦¨¨¦¨
,xg` `l` eazk lrad `lyìáày iyilyd ote`aézL Bì Lé £¨¥§¥

íéLð,odizyn zg` myl hbd z` azkedì áéúk à÷ eäéàc- ¨¦§¦¨¨¦¨
,hbd z` azk `edy,øLk àîéàokl,'dì' àðîçø áúkmiyxece ¥¨¨¥¨©©£¨¨¨
aezk didiy jixvyìdîL.zyxbznd dy`d myl - ¦§¨

,`xnbd zl`eyéì änì àôéñå-oexg`d oica yecigd dn §¥¨¨¨¦

yi`d myl hbd aezkl jixvy `pzd eprinyd xak ixd ,dpyna
,`xnbd daiyn .dy`deïì òîLî à÷ àä-epcnll `aïéàc ¨¨©§©¨§¥

äøéøa,yxbl dvex `ed in z` hilgdy xg`ly mixne` oi` - §¥¨
dzid daizkd zrya `l` ,hbd azkp dnyly rxtnl xxazn

.zyxbznd myl azkp `le ,dipyl s` ezpeek
,dpyna epipyúà Løâì áúkezy`úà Ba Løâé àì äìBãbä ¨©§¨¥¤©§¨Ÿ§¨¥¤

:äpèwäd z` `weec ,`xnbd zwiicnLøâî éöî àìc àeä äpè÷ ©§©¨§©¨§Ÿ¨¥§¨¥
déa-,df hba yxbl leki epi`äìBãb àähbd azkp dnylyéöî ¥¨§¨¨¥

déa LøâîúøîBà úàæ ,àáø øîà .y o`kn cenll yi -óñBé éðL §¨¥¥¨©¨¨Ÿ¤¤§¥¥
úçà øéòa ïéøcä ïBòîL ïamnye zg` xira mixby miyp` ipy - ¤¦§©¨¦§¦©©

,dey mzea` myeíéøçà ìò áBç øèL ïéàéöBî-reazl mileki ¦¦§©©£¥¦
oerny oa sqeil oerhl leki deld oi`e ,xhya mixg`n aeg
epizpyna ixdy .ipydn `l` iziel jnn `l ,xhyd z` wifgny
,yxbzdl `id dleki ,dnyk dnyy dy` cer yiy s`y x`ean

.`ypidl dlekie lradn eze` dlaiwy `id zpn`pedéì øîà̈©¥
éiaà,`axläzòî àlà-a s` ,jixack m`àLéøipyd oica - ©©¥¤¨¥©¨¥¨

dpynaéðz÷cxn`e exir oa e`vne jlnpe ezy` z` yxbl azk' §¨¨¥
elEîLk éîL,jzy` myk izy` mye,'Ba Løâì ìeñtwiicp `ny §¦§¦§¨§¨¥

déa Løâî éöî àìc àeä éðL-`weechba yxbl leki epi` ipyd ¥¦§Ÿ¨¥§¨¥¥
dfdéa Løâî éöî ïBLàø àä-jlnpe envrl df hb azky oey`xd ¨¦¨¥§¨¥¥

,df hba yxble ea xefgl lekiïðéøîà àäåepipy ixd -(.arw a"a) §¨©§¦¨
`ivedl md milekiy ,zg` xira mixcd oerny oa sqei ipy iabl

,mixg` lr aeg xhy,'áBç øèL ïäéìò àéöBäì ìBëé øçà àìå'iptn §Ÿ©¥¨§¦£¥¤§©
,ipyd oerny oa sqei `l` del `ed `ly xnel leki cg` lky
sqei `l` ezy`l eazk `ed `ly yeygl yi hb iabl mb ok m`e
ef ez`vne ekilyde jlnpe ezy` z` yxbl azk xg` oerny oa

.yxbzdl dvexyøîéîì Cì úéà éàî àlà-,uxzl jl yi dn ¤¨©¦¨§¥©
hbd z` dl xqenyk xaecnyäøéñî éãòamixikny micr ipta - §¥¥§¦¨

,dze`e eze`åzrckàéä øæòìà éaøhba xwird md dxiqn icry §©¦¤§¨¨¦
ok m`e ,micrd znizga zgken `dz hbd zexyky jxev oi`e

énð àëä-dl xqnya xaecny xn`p iyilyd dxwna o`k mb ¨¨©¦Ÿ
hbd z`,àéä øæòìà éaøå äøéñî éãòaz` dl xqn `l m` la` §¥¥§¦¨§©¦¤§¨¨¦

dipyd ezy` lv` did hbd `ny yeygl yi ok` ,micr ipta hbd
sqei ipy oiprl o`kn gikedl oi` `linne ,ez`vn efe dpnn ltpe

.oerny oa
:dyexb oick dpedkl dy`d zlqtp m` dpynd ipica dpc `xnbd

ïlek ,áø øîàoxizn hbd oi`y s` dpyna miiepyd el` lk - ¨©©¨
mewn lkn ,mixg`l `ypidlïéìñBtoze`äpeäëa-lrad m` §¦¦§¨

,hbd gix meyn ,dyexbk eilr zelqtp odkïî õeçhbdïBLàøä ¦¨¦
oeik ea oi` hbd gix elit`e cnlzdl ick azkpy ,dpynd dzpny

.llk oiyexib myl azkp `lyénð ïBLàø óà øîà ìàeîLe-mb §¥¨©©¦©¦
,cnlzdl azkpy oey`xd hbdìñBtm` dlra lr dy`d z` ¥

.hbd gix aygp `ed s`y ,`ed odkdéîòèì ìàeîL àãæàå- §¨§¨§¥§©§¥
,ezhiyl dfa jled l`enyíéîëç eðML íB÷î ìk ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¨¨¤¨£¨¦

dy,ìeñt èb`edy mzpeekìeñt`ypidl dleki dpi`y oiprl ¥¨¨
mle` ,xg`lìñBôeexn`y mewn lk oke .dpedkl dy`d z` ¥

minkg,äìeñt äöéìçok` dvilgdäìeñtdzxizn dpi`e £¦¨§¨§¨
mle` ,weyl `ypidlïéçàä ïî dzìñBôe-mig`d lr xq`p ©§¨¦¨©¦

.dvilg dyrn da dyrpy oeik ,dze` maiil
øæòìà éaøc déîMî éøîà àáøòîa-mya exn` l`xyi ux`a §©£¨¨¨§¥¦§¥§©¦¤§¨¨

` iax,xfrläìéìå ìàîN-e` l`ny lbxa dzyrpy dvilg §Ÿ§©§¨
,dlilaúBìñBôe úBìeñtmle` ,weyl dze` zexizn opi` - §§
zelqet.dze` maiiln mig`d x`y lr dze`
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc oihib(iying meil)

la`dl ulg m`ïè÷åa dvilgd dzyrp m` okàéìétðà- ¨¨§©§¦§¨
,can miieyrd mikx milrpnael` zevilg,úBìeñtopi`e §

,llk dvilgk zeaeygås` oklúBìñBt ïéàlr maiizdln dze` §¥§
.mig`d x`y ici

:dpedkl leqt oiprl zetqep zehiy d`ian `xnbd,øîà éøéòæ§¦¦¨©
ïlek,dpynay mixwnd lk -ïéìñBt ïéà,dpedkl dze`ïî õeç ¨¥§¦¦

ïBøçàädlqet df hby ,'yxb` dvx`y efi`l aezk' xn`y ¨©£
,dpedkl.ïBøçàä ïî õeç ïéìñBt ïéà ïlek éqà áø øîà ïëåéaøå §¥¨©©©¦¨¥§¦¦¨©£§©¦

ïBøçà óà øîà ïðçBéìñBt Bðéà énð,dxixa oi`y meyn ,dpedkl ¨¨¨©©©£©¦¥¥
.llk hb epi` hbdedéîòèì ïðçBé éaø àãæàåopgei iax jlede - §¨§¨©¦¨¨§©§¥

,ezhiylïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàce÷ìçL ïéçàä ,-ewligy §¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨©¦¤¨§
wlg dfi` rxtnl xxazpy mixne` oi` ,mdia` zyexi z` mdipia

`l` ,cg` lk yxiïä úBçB÷ìewlg z` dpw cg` lky ,miaygp ¨¥
,eig`n dyexiaìáBéa äæì äæ ïéøéæçîe-cg` xifgdl mikixv okle ©£¦¦¤¨¤§¥

l`xyi ux`a zecy epwy zegewl oick ,laeia ewlg z` ipyl
feg rwxwdy.laeia dilral zx

dxixa oi`y rinydl opgei iax jxved recn zx`an `xnbd
:zenewn ipyaàëéøöe-izy z` xnel opgei iax did jixv §¦¨

meyn ,zexnindàäa øîzéà éàcdxixa oi`y xne` did m` - §¦¦§©§¨
`wec mixne` epiid ,hb iabl,äøéøa ïéàc ïðçBé éaø øîà÷ àäa§¨¨¨©©¦¨¨§¥§¥¨

ì 'dì' ïðéòác íeMîdîL-didiy jixvy 'dl' zaizn micnely ¦¦§¦¨¨¦§¨
,dnyl aygp epi` dvx`y efi`l azekyke ,dnyl aezkìáà£¨

okle ,dxixa yi zenewn x`yaíúä-mpic `di ewlgy oig`a ¨¨
a wxy ,laeia dfl df mixifgn oi`yøãäéì àðîçø øîàc àeä øëî¤¤§¨©©£¨¨¦£©

ìáBéa,laeia dilral dcyd xefgzy -.àì äðzîe äMeøé ìáàéàå §¥£¨§¨©¨¨Ÿ§¦
äãN ïðéòîLà-bl wx epic z` xne` opgei iax did m`oig` ia ©§§¦¨¨¤

`l` ,dxixa oi`y `ed oicdy eixacn oaen did `l ,ewlgy
my wxe dfa wtzqn didy xyt`àøîeçìc íeMî-zevn meyn ¦¦§§¨

,laeia xifgdle zegewlk maiygdl xingd ,laeiäléçzk énð éà¦©¦©§¦¨
-`ed oicy meyn `ed miyxei iabl enrhy mixne` epiidy e`

dligza eidy enk dwelg mey ila zeidl zecyd mixfeg laeiay
,dwelg `llàì àîéà àëä ìáàoicd `di `l hb iabl o`k - £¨¨¨¥¨Ÿ

okl .dxixa yi ik dpedkd on dlqet epi`yàëéøö-jixv did §¦¨
rcpy ick ,ewlgy oig`a mbe hba mb epic z` xnel opgei iax

.dxixa oi` mipte`d lkay
:dxixa oipra dpc `xnbdäãeäé áøî àéòLBä áø dépéî àòa,øîà ¨¨¦¥©©§¨¥©§¨¨©

lradøìáìì,xteql -áBúkhb ilBæéàìiyp izynçúta àözL §©§¨§§¥¤¥¥©¤©
eäî ,äléçz-dpey`xd d`viyk ,dxixa yi m`d ,oicd dn §¦¨©

.leqt hbde dxixa oi` e` ,hbd azkp dnyly xxazddéì øîà- ¨©¥
,dcedi ax el aiydäeúéðz-,epizpyna df oic epipy,ïkéî øúé' §¦¨¨¥¦¥

ïéà àîìà ,'Ba Løâì ìeñt ,Løâà äöøàL Bæéàì áBúk øìáìì øîà̈©§©§¨§§¥¤¤§¤£¨¥¨§¨¥©§¨¥
äøéøa-ixdy ,xyk hbd dxixa yi m` ik ,dxixa oi`y gken §¥¨

.dze` yxbl dzid ezrcy xxazd
déáéúéà-migqta dpynn dcedi axl `iryed ax dywd(.ht), ¥¦¥

mc`åéðáì øîBàä,milyexil eziilr mcewúà èçBL éðéøäoaxw ¨¥§¨¨£¥¦¥¤
ìò çñtäeilr dpnp `diy zrcìòiL éî,íéìLeøéì ïBLàø íkî ä ©¤©©¦¤©£¤¦¤¦¦¨©¦

,dhigy zrya ewlg z` el dpwn ip`eñðëpL ïåékdïBLàømdn ¥¨¤¦§©¦
Baeøå BLàø,oaxwd zhigy xg`l milyexilB÷ìça äëæ,oaxwa - Ÿ§¨¨§¤§

,enyl hgypy xxazde dxixa yiy oeikúà äkæîex`yåéçà §©¤¤¤¨
lek`lBnò-.ewlgn.dxixa yiy o`kn cenll yi ok m`e ¦

déì øîà,dcedi ax el aiyd -éøa àéòLBä,[ipa-]íéçñt ïéðò äî ¨©¥©§¨§¦¨¦§©§¨¦
ïéhéb ìöà,epizpynl migqta dpynd oia oeincd dn -øîzà àä ¥¤¦¦¨¦§©
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קצה
oiglbn el`e` cenr dk sc ± iyily wxtxifp

àéìéôðàå ïè÷m`e" ,dyxta miaezk "lrp"e "yi`"c ,llk dvilg e`l .cba ly o"evliw =

.'ebe "yi`d uetgi `lïåøçàä ïî õåç.dpedkl dleqte ,dxixa yi opixn` `xneglc Ð

edlek jpi` la`Ðdxizd `le dyi`n zyxebnl enc `le .mda oi` hbd gix elit`

`iddc ,mc` lklÐ.azkp dnyle enyl `din `zlin `eddlìñåô åðéà ïåøçà åìéôà
.dxixa oi`c Ðïä úåçå÷ì,dxixa oi`c Ð

,eig`l ie`x did df lhpy wlg yginl `ki`c

gde,ezligzl laeia xfege .dgiwl epiide .etil

.`xwirnck dilwy xcde ,laei zevn meyn

àøîåçìãded inp i`e ,`id `xneg oixifgn Ð

dil `wtqnÐlqet epi` la` .`xnegl lif`

Ðdxixa oi`c `hiytc e`l i`e ,`ed `lewÐ

.`lewl lif` `läìéçúë éîð éàmyk Ð

cg` yi`l ,dwelg `la dzid dligznyÐjk

oi`c meyn e`l `nrhe .cg` yi`l laeia xefgi

.`ed dxixaäìéçú çúôá àöúù åæéàì`di Ð

.oiey eid mdizenye .dnyl hbdåäîyi Ð

?dxixa oi` e` dxixaíëî äìòéù éî ìò`di Ð

.dhigy zrya ewlg el dpwn ip`e ,eilr dpnp

ïåùàø ñðëðù ïåéëey`x dhigy xg`l Ð

.eaexeå÷ìçá äëæ,dxixa yi :opixn`c Ð

gqt hgype ,jkl ie`x df did dhigy zrync

.ewlga zepnil enr eig` z` dkfne .eilr df

.xity dl iwen dinwleïæøæì éãë ïðçåé éáø øîà
úåöîázryn eilr olek z` dpnd odia` Ð

"oey`x dlriy in lr" xn`wc `de ,dhigyÐ

.oey`x `ed dfi` d`xp :xnelk ,`z` edpifxfl

.eala dn mriced `leøéôùdkfn ikd meyn Ð

.enr eig` z`ïéðîð.zepnil dvexd Ðïéëùåîå
ïäéãé úàjynil dvexe ,dpnp didy in Ð

xg` lr zepndleÐ.epnid eici jyenãò
èçùéùdhigy xg`l la` ÐÐ`le oipnp `l

e`a m` "ziad hrni m`e" aizkc ,oikynp

epnn jyndle hrndlÐezeiga = dyn zeidn

.ehrnzi dy lyéëä éîð àéðúoiekzp `lc Ð

.edpipn` edlek ,edine ,ofxfl `l`íéìôù íéðáå
`l mipae gqta zekef zepa e`vnpe :ipzw `le Ð

.ekfäéðéî éòá÷ ééáà øîàdnzn idenz` Ð

dipin iraw :`irye` axe dcedi axa iia`

"dligz gzta `vzy efi`l"Ð(df) dlzc

efi`l" dil hiytwe ,mixg` zrca dpznd

"dvx`yÐ`nlic ?envr zrca dlez epiidc

ipz`cnc ,dxixa ol zil envr zrca dlez

izy lr gqet didy ezrca dlib `yixa

dizrc `xwirnc xxaed xninl `kile ,mitirq

mixg`a dlzy df la` .i`dlÐdizrca xnb

!`vzy efi`l `xwirníéúåëä ïéáîmcew Ð

zexyrne zenexz yixtdl ilk el oi`e ,dxifb

zn` ixib mizeke .zezyl jixv `ede ,oda

dzyecwn zrwtp l`xyi ux` oi`e ,edl aiyg

lre zexyrnd lr oiceyg ode ,mdici lr

oleke oixyrn oaexy ux`d inrk `le .dnexzd

,lkd lr oiceyg mizek la` ,dnexz oiyixtn

.i`ce xyrl jixv odn gweldeïéâåì éðùÐ

.d`n jeznäîåøú ïä éøä.ekeza Ð
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ïè÷?ohwa - ibilt i`na `axrn ipae l`eny :xn`z m`e - zelqet oi`e zeleqt `ilitp`e

oa z`ia eyr :`ipzc ,(`,ev zenai) "dax dy`d" seqa opaxe xi`n iaxc `zbelt `d

- d`ia opaxl la` .lecba hbk ryz oa zvilg eyr :xne` xi`n iaxe ,lecba xn`nk ryz

dzvilg ohwd on zvlegdc oizipzn` (a,dw my) "dvilg zevn" wxtae .`l - dvilg ,oi`

la` ,xi`n iax ixac ef :l`eny xn` ,dleqt

xne`e !melk ohw zvilg oi` :mixne` minkg

,dpynd oeyla ibilt `kdc :wgvi epiax

dleqt dzvilg" oeyld dil rnyn l`enyc

meyn `le ,xi`n iaxk oizipzn `iz`e ,"zlqete

edl rnyn `axrn ipae .xi`n iaxk dil `xiaqc

.opaxk `iz`e ,"zlqet dpi`e dleqt" xity

éàåm`e - `xneglc meyn dcy opirny`

wxta ,dxixa oi`c dil opirny inp `lewl :xn`z

:xn`wc ,dnda xyrn iab (a,ep) zexekac `xza

dxyr ,dryz cbpk dryz oiyxeid ewlg elit`

yie !eribnd ewlg edf :mixne` oi` - dxyr cbpk

xn`ck ,dpin hb opirny `l mewn lknc :xnel

opgei iax xn`w `da - `da xnz` i`c :mzd

xexa jp`v s` - jl xexa jpa dn ,"jpa"c `inec

.jl

éà- xity `xwirn edpipn`c `nlya zxn`

,edpipn` `la ixii`c rnyn mixcpac :dniz

mey jixv oi`e ,`ziixe`c e`l "zea` zial dy"c

mixcp) "xcend oia oi`" wxta xn`wc .iepin

- `ziixe`c "zea` zial dy" zxn` i`e :(`,el

oedl xn` dnl `l`e ?oedl dkfne i`w `xyia`

`ibeqc :xnel yie .zevna ofxfl ick - oedea`

"zea` zial dy" opixn` i` ixii` `kdc

.`ziixe`cøãäåzrca dlez dil aizen

i`nl aizen xityc ,ddinz dpi` df lr - mixg`

.dil hiytc

ç÷åìä.`id `ziixa - mizekd oian oii

dpyn) i`ncc iriay wxtc dpynac

s`e .dcegl xi`n iaxc `zlin `l` ipz `l (c

oilegc `nw wxta opii lr xfb xi`n iaxc ab lr

- (`,e)iaxe iqei iaxe .dxifb mcew zipyp z`f

wxta zegpna edl `xiaqc ab lr s` ,oerny

,od zeix` ixb mizekc (a,eq) "l`rnyi iax"

lkn - mizek ly lr mieb lyn oinxez :xn`c

x`yn xzei dxf dcearn miyxety oeik ,mewn

mpi` mdidl` mbe ,azkay dxeza oiwifgne ,mieb

ikdl - oey`x ziaa miyer eidy enk micaer

.mizek ly lr exfb `l mieb ly opii lr exfbyk

i` .exfb `l mpii lr - mzit lr exfby it lr s`

.mpii xdhna `kd - inp

äøùòdxyr `wec e`l - 'ek oey`x xyrn

dnexzl oibel ipy xiqdykc ,dryze

miyxtn yie .izxz ikp d`n dl eyt - dlecb

oeik ,dlecb dnexz meyn hrnzn xyrnd oi`c

.ixkd z` zxhet zg` dhgcéðùip`y oibel

`l dlecb dnexz elit` mizek - yixtdl cizr

"elk`y dyly" wxtac ab lr s`c .iyxtn

ixyrn ixeyr i`zek ipd :xn` (a,fn zekxa)

- ixidf xdfin `ziixe`a aizkc i`nac ,ie`xk

xyrn elit`e ,onvrl lek`l oiyeryk ilin ipd

,llk oiyixtn oi` - xeknl la` ,oiyixtn oey`x

`ly onf lkc :cere .xyrnd lr ecygpe ,lfbd lr ecygp `l inp ux`d inr `dc .miraez el oi`y oenn iedc ,lfb edl aiyg `l - lfb lr oiceyg oi`c ab lr s` ."xer iptl"` ictw `lc

.xken `le - "zlk`e" :(a,gt) `rivn `aaa opiyxcc `d` mizek oikneq :cere .ielle odkl ozil aiigzp `l oiicry ,lfb edl dnec epi` - yxted
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àéìétðàå ïè÷¯:øîà éøéòæ .úBìñBt ïéàå úBìeñt ¨¨§©§¦§¨§§¥§§¥¥¨©
:éñà áø øîà ïëå ,ïBøçàä ïî õeç ïéìñBt ïéà ïlek¨¥§¦¦¨©£§¥¨©©©¦
:øîà ïðçBé éaøå ;ïBøçàä ïî õeç ïéìñBt ïéà ïlek¨¥§¦¦¨©£§©¦¨¨¨©
,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå .ìñBt Bðéà éîð ïBøçà óà©©£©¦¥¥§©§¨©¦¨¨§©£¥

e÷ìçL ïéçàä :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîàc¯ §¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨©¦¤¨§
éàc ;àëéøöe .ìáBia äæì äæ ïéøéæçîe ,ïä úBçB÷ì̈¥©£¦¦¤¨¤©¥§¦¨§¦

àäa øîzéà¯,äøéøa ïéàc ïðçBé éaø øîà÷ àäa ¦§©§¨§¨¨¨©©¦¨¨§¥§¥¨
"dì" ïðéòác íeMî¯ìíúä ìáà ,dîL¯øëî ¦§¨¥©¨¦§¨£¨¨¨¤¤

äðzîe äLeøé ìáà ,ìáBia øãäéì àðîçø øîàc àeä§¨©©£¨¨¦£©©¥£¨§¨©¨¨
äãN ïðéòîLà éàå ;àì¯éîð éà ,àøîeçìc íeMî ¨§¦©§©¦©¨¤¦¦§§¨¦©¦

dépéî àòa .àëéøö ,àì àîéà àëä ìáà ,äléçúk¦§¦¨£¨¨¨¥¨¨§¦¨§¨¦¥
Bæéàì áBúk" :øìáìì øîà :äãeäé áøî àéòLBä áø©©£¨¥©§¨¨©§©§¨§§¥

?eäî ,"äléçz çúta àözL¯:äeúéðz ,déì øîà ¤¥¥©¤©§¦¨©£©¥§¥¨
"Løâà äöøàL Bæéàì áBúk" :øìáìì øîà ,ïkéî øúé̈¥¦¨¨©§©§¨§§¥¤¤§¤£¨¥

¯:déáéúéà !äøéøa ïéà àîìà .Ba Løâì ìeñẗ§¨¥©§¨¥§¥¨¥¦¥
åéðáì øîBàääìòiL éî ìò çñtä úà èçBL éðéøä" ¨¥§¨¨£¥¦¥¤©¤©©¦¤©£¤

BLàø ïBLàø ñðëpL ïåék ,"íéìLeøéì ïBLàø íkî¦¤¦¦¨©¦¥¨¤¦§©¦Ÿ
Baeøå¯!Bnò åéçà úà äkæîe B÷ìça äëæ¯øîà §¨¨§¤§§©¤¤¤¨¦£©

?ïéhéb ìöà ,íéçñt ïéðò äî ,éøa àéòLBä :déì¥©£¨§¦¨¦§©§¨¦¥¤¦¦
.úBöîa ïæøæì éãk :ïðçBé éaø øîà ,dìò øîzà àä̈¦§©£¨¨©©¦¨¨§¥§©§¨§¦§
Baeøå BLàø ïBLàø ñðëpL ïåék :éðú÷c ,éîð à÷éc©§¨©¦§¨¨¥¥¨¤¦§©¦Ÿ§

¯zøîà éà ;Bnò åéçà úà äkæîe B÷ìça äëæ̈¨§¤§§©¤¤¤¨¦¦¨§©§
àøwéòî eäðéðîàc àîìLa¯zøîà éà àlà ,øétL ¦§¨¨§©§¦§¥¦¨¨©¦¤¨¦¨§©§

:ïðúäå ?epîúéî÷ éî äèéçL øçàì ,eäðéðîà àìc§¨©§¦§§©©§¦¨¦¨¦§©§¨§©
éîð àéðz !èçMiL ãò epnî ïäéãé ïéëLBîe ,ïéðîð¦§¦§¦§¥¤¦¤©¤¦¨¥©§¨©¦
úBæéøæ úBða eàöîðå ,íéðaì úBða eîã÷å äNòî :éëä̈¦©£¤§¨§¨©¨¦§¦§§¨§¦
úòãa äìBz dépéî éòa à÷ :ééaà øîà .íéìôL íéðáe¨¦§¨¦£©©©¥¨¨¥¦¥¤§©©
øãäå ,Bîöò úòãa äìBz déì èéLt à÷å ,íéøçà£¥¦§¨¨¥¥¤§©©©§©£©

?íéøçà úòãa äìBz déì áéúBî¯éàî :àáø øîà ¦¥¤§©©£¥¦£©¨¨©
àðL àì ,äøéøa déì úéàc ïàîc àîìc ?àéLe÷§¨¦§¨§©§¦¥§¥¨¨§¨
íéøçà úòãa äìBz àðL àìå Bîöò úòãa äìBz¤§©©©§§¨§¨¤§©©£¥¦

¯ààì ,äøéøa déì úéìc ïàîe ,äøéøa déì úé ¦¥§¥¨©§¥¥§¥¨¨
úòãa äìBz àðL àìå Bîöò úòãa äìBz àðL§¨¤§©©©§§¨§¨¤§©©

íéøçà¯!äøéøa déì úéì¯àiLøLî áø déì øîà £¥¦¥¥§¥¨£©¥©§©§¦¨
déì úéì Bîöò úòãa äìBúc ,äãeäé éaø àäå :àáøì§¨¨§¨©¦§¨§¤§©©©§¥¥
äìBz !äøéøa déì úéà íéøçà úòãa äìBúå ,äøéøa§¥¨§¤§©©£¥¦¦¥§¥¨¤
ïéaî ïéé ç÷Blä :àéðúc ,äøéøa déì úéì Bîöò úòãa§©©©§¥¥§¥¨§©§¨©¥©©¦¦¥
éøä Léøôäì ãéúò éðàL ïébeì éðL" øîBà ,íéúekä©¦¥§¥¦¤£¦¨¦§©§¦£¥
,"éðL øNòî äòLz ,ïBLàø øNòî äøNò ,äîeøz ïä¥§¨£¨¨©£¥¦¦§¨©£¥¥¦

ìçéîå

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

גיטין. כל הגט - פרק שלישי דף כה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קצו
oiglbn el`ea cenr dk sc ± iyily wxtoihib

ìçéîåel xyt`y dnc .ziaa el yiy zern lr ,`nlra `xeaica ,llgn ipy xyrn Ð

ixnbl owzlÐ.owziãéî äúåùåmy `xwy xg`nc ÐÐ`edyke .lah icin el `vi

eziizyl oii `ivenÐdnexzl cepd on `iveie milk el eidiykle ,oilegl xxapd `ed

Ð.dxixa yie ,dnexzl xxapd `edïéøñåà ïåòîù éáøå éñåé éáøå äãåäé éáøåzilc Ð

envr `edy ,envr zrca dleza dxixa edl

.oiid z` `iveníéîéä ïúåàá àéä äîonwl Ð

) "efg`y in"aizn m` eiykrn jhib df" :(`,br

"df ilegnÐ,ileg eze`n zn m` hb df ixd

?ilegd ini lk `id dnùéà úùàëodk m` Ð

`edÐdzpif m`e ,dnexza zlke`Ð.wpga

àèéâ éåä úééî éëìå,hb df ixd `yix ipzwc Ð

minid oze`a `id dna dcedi iax ixii`eÐ

xg`l hb opixn` `le ,`yixa bilt `l `nl`

ab lr s`e ."eiykrn" xn`c oeik ,`ed dzin

m` digi m` dil `wtqn `ed hbd ozpykc

mielz eiige ezny in zrca i`pzd dlze ,zeni

znyke ,eciaÐzrync xacd xxaed :opixn`

hb dil dede ,df ilegn zenl ie`x did dpizp

df oi`e .exqn ok zpn lry ,`zry `iddn

mniiwl eciay ,hba dpzn mc`y mi`pz x`yk

miiwzpykle ,mdilr dpznyk mniiwl ezrce

i`pzdÐ,ecia oi`c ,`kd la` .`ed dxixa meyn `nrh e`l mzdc .rxtnl hb ied

dxixa meyn e`l i` ,eil`n miiwzn i`pzde ,wtq `ed i`pzd zryaeÐhb ied `l

.miignïøîàã àä.oii gwelda Ðêéìòåá éðéøä.d`iaa zipwp dy`c ,oiyeciw myl Ð

úùãå÷î áàä äöø àìù éô ìò óàeala xnbe ,zepf zlira ezlira dyer mc` oi`c Ð

.eia` dvxi `l elit`e ,mixenb oiyeciwl
àì
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ìçéîåoi`e .dyxtd `la dzeye ,zernd lr `nlra `xeaca llgn :qxhpewa yxit

rawy itl ,zernd lr llgne :`tiqa dpyn jda ipzw i`nc iab `wecc ,d`xp

oia zay axrac .dyxtd enk iedc ,enexca e` epetva ipy xyrn :mzd ipzwc ,mewn el

i`nca jkle ,(meid eilr ycwe :ipzwc) (g wxt i`ncc) `ztqeza opixn`ck ,ixii` zeynyd

z` mixyrn dkyg wtqc - mewn el reawl leki

ipzw `l jkle ,i`ce ied - mizeka la` .i`ncd

`le ,enexca e` epetva ipy xyrn mizek iab

.i`nc iab ipzwck zernd lr llgne inp ipzw

yxity enk e` ,ligzn :eyexit ,"lgin" `l`

axrn :yexit ,`"da ldin enk lginc :mz epiax

.(` diryi) "mina ledn j`aq" enk ,bfene mina

ipzwck ,ipye oey`x xyrn eyixti zay xg`e

mi`ad dryz .mdixg` mi`ad dxyr :`ztqeza

m` ,mewn el reawl leki epi`y oeikc ,mdixg`

lah dzey ded - dyxtd `la dzey did

.rxtnléøáãdil zi`c rnyn - xi`n iax

`ax xn`w inp dcedi iaxle .dxixa xi`n iaxl

meyn xq` `kde ,dxixa dil zi`c `pwqna

"xeka yi" wxta eli`e .cepd zriwal yiigc

`ax iwen ewlg `ly cr epzp iab (`,gn zexeka)

oig`d :xn`c ,iq` axk dcedi iaxe xi`n iaxc

xxany `kd oia wlgl yie !edl `wtqn :`nl` .zegewl dvgne oiyxei dvgn - ewlgy

xxan epi`y ,"ewlgy oig`"c `iddl ,yixtdl cizr ip`y :xne`e ,yexita dpzne ,eixac

"hwlznd lk"c `iddac ,opgei iaxc` opgei iaxc jixtc (a,hq `nw `aa) "daexn"ae .melk

`iyew jezn cenlzd ea xfege ,dxixa dil zilc opirny "ewlgy oig`" iabe dxixa dil zi`

,'ipzna ipzwck ,"hwlpd lk" mlerl :xninl dil `gipc `l` ,epyxitck wlgl ivn ded - ef

jci` dil `iyw ded izk` - ikd ipyn ded i`c :cere .jetiz `l mlerl :xninl dil `gipe

- opgei iaxc ilin ixz jixvn ik i`ce lirle .lqet epi` oexg` s` :lirl xn`c ,opgei iaxc

oiwz` (a,dr oihib) "efg`y in" wxtac ,l`enyc` l`eny inp dvxzin `nrh `dae .ziyixtc mrhn ,lqet epi` oexg` s`c opirny ded `l od zegewlc `iddnc ,ikixvc xninl ivn ded

xn` ,"zetzeya dndae ziag egwly mipy" iab (a,fl) dvia seqae ,dxixa yic xaq `nl` ,`hib ied - ziin ikle "hb `di `l - izn `l m` ,hb `di - izn m`" rxn aikyc `hiba l`eny

.dxeq` inp ziagc l`enyéáøllegn `di iziaa il yiy ipy xyrn" iab (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta oke .dxixa dil zil iqei iaxc rnyn - oixqe` oerny iaxe iqei iaxe dcedi

n dpi`e zyxebn :xne` iqei iax - minid oze`a `id dn iab (`,br oihib) "efg`y in"a opzc :dywe .llig `l :iqei iax xn`c ,"qikd on icia dlrzy rlq lr.`hib ied - ziin ikle ,zyxeb

i`cea xxazdl xacd cner oihiba mzdc :xnel yie !`iyw - wlgn `lc o`nl la` ,`gip - mixg` zrca dlezl envr zrca dlez oia wlgnc o`nle !jenqa wiicck ,dxixa yi :`nl`

iaxc jzrc `wlqc i`nl :dniz .l`enyc` l`enyc xity iz` inp `zyde .qikd on rlq dlri `l e` ,mlerl dyxtd icil `ai `ly zeidl leki - `kd la` .zeni e` digi e` ,ikda

odl oi`c ,oep oa ryedi cr cg xa cg `l` mixekia iziinc zgkyn `l ok m` - laeia dfl df oixifgne ,od zegewl ewlgy oig`d :xn`c ,opgei iaxk xaq ok m` - dxixa dil zil dcedi

oipw i` dil `wtqn "laegd"ae ,dxixa oi`c xaq `kdc ,`iyw inp iqei iaxle !"minei e` mei" oic iab ,inc sebd oipwk e`l (`,v `nw `aa) "laegd"a dil zi` dcedi iaxe .zexit oipw `l`

iaizkc mzd ip`yc ,`nlra cenll oi` minei e` mei oicnc :wgvi epiax uxize !(`,gn oihib) "gleyd" seqa cenlzd wiic `peeb i`dke .minei e` mei oic iab ,e`l e` inc sebd oipwk zexit

:ixaq i`xen` x`y la` ,laeia dfl df oixifgnc dil zi` opgei iax `wecc :wgvi epiax xne` cere ."dfeg` dcy"c `idd iziin ik "gleyd"a dl iziin `l ikdle ,"eizgz"e "etqk" i`xw

"daexn"a wiqnck ,cepd zriwa meyn [dcedi iaxc] enrh yxti - oixifgn xaqc opgei iaxe .zegewl mpi` df oiprlc ,oixifgn oi`c `id aezkd zxifbc ,oixifgn oi` - od zegewlc ab lr s`

.dpey`x `xaqn ea xfeg - laeia dfl df oixifgne od zegewl ewlgy oig`c `teb `idd jezne .dxixa dcedi iaxl dil zi` opgei iaxlc (`,hq `nw `aa)äîyxit - minid oze`a `id

:`xnba dlr jixt (a,br) mzdc :dywe .ilegd ini lk `id dn :xn`we ,zn m` hb df ixd - "df ilegn izn m` meidn jhib df ixd" :(`,ar oihib) "efg`y in"a opzc ,`yix` i`wc :qxhpewa

:xnel yie .`id dytp dit`a `zlin `l` ,"meidn"` i`w `lc qxhpewa yxit mye !miign hb lg ok m` - "meidn"` i`w i` ?`iyew i`ne !dzin xg`l hb oi` `de ?`hib ied ziin ikle

zrn" xne`a :ipyne !dzin xg`l hb oi` `d ?hb ied ikid ziin ikl ,ok m` ,dzin xg`l `l` miign hbd lg `l ok m` - yi` zy`k `idy xn`c oeik :jixt ikde ,"meidn"` i`w mlerlc

epi` - ezzina xacd dlezy oeikc .mlera ip`y meidn :xnelk `l` ,xn`w ynn meidn `wec e`le ,ezzin mcew zg` dry hbd legiy epiid - "meidn" xn`y dn :yexit ,"mlera ip`y

eza rnyn oke .miign hbd legiy wx yyeg.xn`w ynn meidn `l - "meidn" xn`c ab lr s` rnyn ,'ek dici dyrnae dz`ivna i`kf mizpiay minid - "meidn jhib df" :ipzwc ,`ztq

éëìå- dxixa meyn e`l i`e ,eil`n miiwzn i`pzde ,`ed wtq i`pzd zryae ,ecia oi`c oeik ,dxixa jixv - `ed i`pzc ab lr s` :qxhpewa yxit - dxixa yi `nl` `hib ied ziin

,"mlera ip`y zrn" xne`a (a,br oihib) "efg`y in"a dl iwenc oeik ,dxixa mrhn `l` xyt` i` jgxk lr `kd ,edine .mniiwl ezrce mniiwl eciay mi`pz x`yl inc `le .hb ied `l

dvxiy zpn lr jilrea ipixd"c ,dxixa jixv i`pza elit` - `ed ok i"yx ixack mewn lkne .dxixa jixve ,recie zxxean dpi` lg hbdy dry dze`e .ezzin mcew zg` dry :yexit

.xn`w dxixa dil zi`c o`nl epiid ?dnexz ied `lc inp ikd - 'ek "meid minyb ecxi m` ef lr dnexz ef ixd" :(a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta xn`c `de .dxixa onwl aiyg "`a`

,dxixa dil zilc dcedi iaxl dil opirnyc ,jzrc `wlq `l :ipyne !oizipzn inwn ei`l `zil ,daxc` :jixte .ei` inwn 'ipznl `zil :ax xn` (a,el my) "oiaxrn lka" wxtac :dniz

:dcedi iax xn`wc (`,hq `nw `aa) "daexn"c `ziixa inwne ,`kd iziinc "efg`y in"c oizipzne oiaexirc oizipzn inwn "gweld"c `iddle ei`cl `zil izk` `zyde .'ek gweld :opzc

dlez ied - "daexn"ce `kdc `idde .mixg` zrca dlez oiae ezrca dlez oia wlgn axc :xnel yie !dxixa dcedi iaxl dil zi` ipd lkac - 'ek "ehwliy dn lk" ziad lra xne` zixgy

ei` inwn ,envr zrca dlez elit` dxixa dcedi iaxl dil zi`c ipzwc 'ipznl `zil :mzd eyexit ikde .dxixa dil zil - envr zrca dlez la` ,dxixa dil zi` mzde ,mixg` zrca

inl `l` .xity iz` - mixg` zrca dlezl envr zrca dlez oia wlgnc diciclc ,jixt axl `l - 'ek dxixa oi`c "o`kle o`kl" `py i`n :ei`c `idd` jixtc `de ."gweld"c `idde

,zetzeya dndae ziag egwly mipy iab (a,fl) dvia seqac :dyw ,edine .edpd lk inwn ei`cl `zil i`ce diciclc ,wlgn epi` - mkg `a xake :ipync ,inp opgei iaxe .jixt wlgn epi`y

idp ,inp i` ."jetiz `l mlerl" xninl dil `gipc `l` ,ikd iiepyl ivn dedc :xnel yie !epyxitck ,ei`cl `zil jgxk lr `de .ei`c `zlin yxtncn ,dxixa dil zil opgei iaxc wcwcn

zilc dcedi iaxl opirny mixg` zrca dleza elit`c :dyw la` .dl ipyncn ,dxixa dil zil opgei iaxc xity gken mewn lkn - dxixa oi` dcedi iaxl xn`c ei`cl `zil opgei iaxlc

,dilra ezny z`hg meyn - `nrh mzd yxtne .zeaexrzd iptn daeg ipiwl zextey eid `l :dcedi iax xn`wc ,(`,dp `nei) "el e`ived" wxta dl iziine ,(a,h) milwya opzc ,dxixa dil

!dxixa el yi - envr zrca dleza elit`e ,ei`cl `zil opgei iaxle ,dcedi iaxl dxixa dil zi` - mixg` zrca dleza axl `d ,`zyde .ei`c `idd gkenck ,dxixa dil zilc meyne
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äãeäé éaø ,øéàî éaø éøác ,ãiî äúBLå ìçéîe¥¥§¤¦¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
íéøçà úòãa äìBz ;ïéøñBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå§©¦¥§©¦¦§§¦¤§©©£¥¦
?íéîiä ïúBàa àéä äî :ïðúc ,äøéøa déì úéà¦¥§¥¨¦§©©¦§¨©¨¦
ìëì Léà úLàk àéä éøä :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥£¥¦§¥¤¦§¨
àiLøLî áø déì øîà .àhéb éåä úééî éëìe ,äéøác§¨¤¨§¦¨¥¨¥¦¨£©¥©§¨§¦¨
úéì Bîöò úòãa äìBúc ,ïBòîL éaø àä :àáøì§¨¨¨©¦¦§§¤§©©©§¥
!äøéøa déì úéà íéøçà úòãa äìBúå ,äøéøa déì¥§¥¨§¤§©©£¥¦¦¥§¥¨

äøéøa déì úéì Bîöò úòãa äìBz¯;ïøîàc àä ¤§©©©§¥¥§¥¨¨©£¨©
éðéøä" :àéðúc ,äøéøa déì úéà íéøçà úòãa äìBz¤§©©£¥¦¦¥§¥¨§©§¨£¥¦

éìòBaàlL ét ìò óà ,"àaà äöøiL úðî ìò C £¥©§¨¤¦§¤©¨©©¦¤Ÿ
áàä äöø¯äãeäé ïa ïBòîL éaø ;úLce÷î ¨¨¨¨§¤¤©¦¦§¤§¨

áàä äöø :ïBòîL éaø íeMî øîBà¯,úLce÷î ¥¦©¦¦§¨¨¨¨§¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc oihib(iying meil)

ìçéîeipy xyrn ixd' xne`y ,xeaica ipy xyrnd z` llgne - ¥¥
,'iziaa il yiy zern lr llegn o`k yiy dfãiî äúBLå-i`yxe §¤¦¨

,ziagay oiid on cin zezyldnexzl my `xwyk ciny
axern ziagay oiidy s`e ,lah xeqi` icin oiid `vi xyrnle
okn xg`l mewn lkn ,my mdilr `xwy zexyrnae zenexza
yixtdy oiidy rxtnl xacd xxazi ,myixtie milk eicia eidiyk
oileg eid okl mcew dzyy dne ,my dilr `xwy dnexzd `ed

,'dxixa yi' ixdy ,mipwezn.øéàî éaø éøácmle`éaøå äãeäé éaø ¦§¥©¦¥¦©¦§¨§©¦
ïéøñBà ïBòîL éaøå éñBé.'dxixa oi`' mzrcly meyn ,ok zeyrl ¥§©¦¦§§¦

.'envr zrca dlez'a 'dxixa oi`' xaeq dcedi iaxy o`kn gkene
ay gikedl `iyxyn ax siqenedéì úéà íéøçà úòãa äìBziaxl ¤§©©£¥¦¦¥

dcediïðúc ,äøéøadpyna(.br oldl)ozpy okeqn dleg iabl , §¥¨¦§©
,'df ilegn zen` m` eiykrn jhib df ixd' dl xn`e ,hb ezy`l

dpynd dpce ,hb df ixd ilegd eze`n lrad zn ok` m`eàéä äî©¦
íéîiä ïúBàaepiidc ,lrad ly oileg inia ef dy` ly dpic dn - §¨©¨¦

,ezen cr dcil hbd zpizpnàk àéä éøä øîBà äãeäé éaøLéà úL ©¦§¨¥£¥¦§¥¤¦
,äéøác ìëìoke ,dnexza lek`l `id zxzen odk dlra did m`e §¨§¨¤¨

dcedi iax ixacy `xnbd zwiicne .wpga dzzin dzpif m`
la` ,lrad zzinl hbd zpizp oiay minid mze` lr wx exn`p
,dzin xg`l hb `edy mrhn df i`pza ozipy hbd z` lqet epi`
lradyky dpynd ly `yixa my xn`py dnl dcen `ed `l`

,hb df ixd ,'eiykrn' hbd zpizp zrya xn`ejkitléåä úééî éëì§¦¨¥¨¥
àhébok`y xxazp ik ,rxtnl lg hbd lrad ly ezzin xg`l - ¦¨

yi' xaeq dcedi iaxy gkene .ilegd eze`n zenl ie`x lrad did

iax dceny xnel mikixv ,jtidl dlrnl epgkedy s`e ,'dxixa
epi` dzin ly i`pze] ,'dxixa yi'y mixg` zrca dleza dcedi
oia wlgny iia` zxaqke .[`ed miny icia `l` lrad icia ielz

.mixg` zrca dlezl envr zrca dlez
dlez oia wlgl yiy iia` ziyewl ztqep dgked d`ian `xnbd

:mixg` zrca dlezl envr zrcaàiLøLî áø déì øîà,àáøì ¨©¥©§©§¦¨§¨¨
ïBòîL éaø àäxaeq oerny iax mb ixd -úéì Bîöò úòãa äìBúc ¨©¦¦§§¤§©©©§¥

.äøéøa déì úéà íéøçà úòãa äìBúå äøéøa déìiablúòãa äìBz ¥§¥¨§¤§©©£¥¦¦¥§¥¨¤§©©
déì úéì Bîöòxaeq oerny iax oi`y -,äøéøaz`f cenll yie ©§¥¥§¥¨

nïøîàc àä'mizekd oian oii gweld' lirl epipyy `ziixadn - ¨©£¨¨
oiidn dnexzd z` xxai `edy envr zrca dlez yixtndy ,'eke
oi`'y meyn oiidn zezyl xyt` i`y xaeq oerny iaxe ,ziagay

a eli`e .'dxixaäøéøa déì úéà íéøçà úòãa äìBz,àéðúc ¤§©©£¥¦¦¥§¥¨§©§¨
dl xne`e dy` ycwl `ad ,`ziixaaéìòBa éðéøä'Cmyl £¥¦£¥

,oiyeciw'àaà äöøiL úðî ìòeia`y jka oiyeciwd z` dpzdy - ©§¨¤¦§¤©¨
,elld oiyeciwl mikqiáàä äöø àlL ét ìò óà-el` oiyeciwa ©©¦¤Ÿ¨¨¨¨

`id ixd ,e`pz miiwzp `ly `vnpe.úLce÷îmeyn xacd mrhe §¤¤
s` oiyeciw myl ezpeek dzid d`iad zryay xnel xazqny
xxazp dy`d dycwzp `l m` ixdy ,i`pzd miiwzi `ly
didzy dvex dyer mc` oi`y dwfge ,zepf zlira lray rxtnl

.zepf zlira ezliraíeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø[mya-]éaø ©¦¦§¤§¨¥¦©¦
ïBòîL,m` `weecúLce÷î áàä äöøs`y xaeq oerny iaxy , ¦§¨¨¨¨§¤¤

,oiyeciwl mikqi a`dy i`pza wx dycwl oiekzp dlira zrya
,zycewn `id ixd e`pz miiwzp m` wx jkitle
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc oihib(iying meil)

ìçéîeipy xyrn ixd' xne`y ,xeaica ipy xyrnd z` llgne - ¥¥
,'iziaa il yiy zern lr llegn o`k yiy dfãiî äúBLå-i`yxe §¤¦¨

,ziagay oiid on cin zezyldnexzl my `xwyk ciny
axern ziagay oiidy s`e ,lah xeqi` icin oiid `vi xyrnle
okn xg`l mewn lkn ,my mdilr `xwy zexyrnae zenexza
yixtdy oiidy rxtnl xacd xxazi ,myixtie milk eicia eidiyk
oileg eid okl mcew dzyy dne ,my dilr `xwy dnexzd `ed

,'dxixa yi' ixdy ,mipwezn.øéàî éaø éøácmle`éaøå äãeäé éaø ¦§¥©¦¥¦©¦§¨§©¦
ïéøñBà ïBòîL éaøå éñBé.'dxixa oi`' mzrcly meyn ,ok zeyrl ¥§©¦¦§§¦

.'envr zrca dlez'a 'dxixa oi`' xaeq dcedi iaxy o`kn gkene
ay gikedl `iyxyn ax siqenedéì úéà íéøçà úòãa äìBziaxl ¤§©©£¥¦¦¥

dcediïðúc ,äøéøadpyna(.br oldl)ozpy okeqn dleg iabl , §¥¨¦§©
,'df ilegn zen` m` eiykrn jhib df ixd' dl xn`e ,hb ezy`l

dpynd dpce ,hb df ixd ilegd eze`n lrad zn ok` m`eàéä äî©¦
íéîiä ïúBàaepiidc ,lrad ly oileg inia ef dy` ly dpic dn - §¨©¨¦

,ezen cr dcil hbd zpizpnàk àéä éøä øîBà äãeäé éaøLéà úL ©¦§¨¥£¥¦§¥¤¦
,äéøác ìëìoke ,dnexza lek`l `id zxzen odk dlra did m`e §¨§¨¤¨

dcedi iax ixacy `xnbd zwiicne .wpga dzzin dzpif m`
la` ,lrad zzinl hbd zpizp oiay minid mze` lr wx exn`p
,dzin xg`l hb `edy mrhn df i`pza ozipy hbd z` lqet epi`
lradyky dpynd ly `yixa my xn`py dnl dcen `ed `l`

,hb df ixd ,'eiykrn' hbd zpizp zrya xn`ejkitléåä úééî éëì§¦¨¥¨¥
àhébok`y xxazp ik ,rxtnl lg hbd lrad ly ezzin xg`l - ¦¨

yi' xaeq dcedi iaxy gkene .ilegd eze`n zenl ie`x lrad did

iax dceny xnel mikixv ,jtidl dlrnl epgkedy s`e ,'dxixa
epi` dzin ly i`pze] ,'dxixa yi'y mixg` zrca dleza dcedi
oia wlgny iia` zxaqke .[`ed miny icia `l` lrad icia ielz

.mixg` zrca dlezl envr zrca dlez
dlez oia wlgl yiy iia` ziyewl ztqep dgked d`ian `xnbd

:mixg` zrca dlezl envr zrcaàiLøLî áø déì øîà,àáøì ¨©¥©§©§¦¨§¨¨
ïBòîL éaø àäxaeq oerny iax mb ixd -úéì Bîöò úòãa äìBúc ¨©¦¦§§¤§©©©§¥

.äøéøa déì úéà íéøçà úòãa äìBúå äøéøa déìiablúòãa äìBz ¥§¥¨§¤§©©£¥¦¦¥§¥¨¤§©©
déì úéì Bîöòxaeq oerny iax oi`y -,äøéøaz`f cenll yie ©§¥¥§¥¨

nïøîàc àä'mizekd oian oii gweld' lirl epipyy `ziixadn - ¨©£¨¨
oiidn dnexzd z` xxai `edy envr zrca dlez yixtndy ,'eke
oi`'y meyn oiidn zezyl xyt` i`y xaeq oerny iaxe ,ziagay

a eli`e .'dxixaäøéøa déì úéà íéøçà úòãa äìBz,àéðúc ¤§©©£¥¦¦¥§¥¨§©§¨
dl xne`e dy` ycwl `ad ,`ziixaaéìòBa éðéøä'Cmyl £¥¦£¥

,oiyeciw'àaà äöøiL úðî ìòeia`y jka oiyeciwd z` dpzdy - ©§¨¤¦§¤©¨
,elld oiyeciwl mikqiáàä äöø àlL ét ìò óà-el` oiyeciwa ©©¦¤Ÿ¨¨¨¨

`id ixd ,e`pz miiwzp `ly `vnpe.úLce÷îmeyn xacd mrhe §¤¤
s` oiyeciw myl ezpeek dzid d`iad zryay xnel xazqny
xxazp dy`d dycwzp `l m` ixdy ,i`pzd miiwzi `ly
didzy dvex dyer mc` oi`y dwfge ,zepf zlira lray rxtnl

.zepf zlira ezliraíeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø[mya-]éaø ©¦¦§¤§¨¥¦©¦
ïBòîL,m` `weecúLce÷î áàä äöøs`y xaeq oerny iaxy , ¦§¨¨¨¨§¤¤

,oiyeciwl mikqi a`dy i`pza wx dycwl oiekzp dlira zrya
,zycewn `id ixd e`pz miiwzp m` wx jkitle
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח טבת, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מכ"ג טבת, בו כותבת על דבר הספיקות שיש אצלה בהנוגע לנכבדות עם 

פב"פ ושלכן ימים אלו קשים לה ביותר לא תחדל דמעה וכו'.

והנה לפלא על שהספיקות פעלו עלי' את הנ"ל והרי תופעה רגילה היא שישנן ספיקות בענינים 

כמו אלו ולא רק רגילה אלא גם מובנת שהרי זהו צעד עיקרי בחיים, וכיון שאין שלימות בבריאה מובן 

שתמיד יש מקום לספיקות, אף שצריכים להתבונן בכל הנ"ל בכל הרצינית הדרושה אין זה צריך לפעול 

את הנ"ל ובפרט שבכדי להחליט כיאות צריך להעשות זה מתוך מנוחת הנפש ולא במצב הפכי מזה...

כן נראה ממכתבה שגם יחסה שלה אינו ברור בהחלטה אצלה, ובמקרים כאלו הדרך הנכונה 

לברר ככל הדרוש הוא להפסיק את הפגישות ואפילו קישור ע"י מכתבים במשך איזה שבועות, והפסק 

זה כמעט תמיד מבהיר את היחס לאחד הקצוות. מובן שמספר השבועות תלוי בתכונת נפש כל אחד 

ואחת ובמדת זריזות להחליט החלטות, ועל דרך הרגיל שלשה ארבעה שבועות מספיקים, ובורא עולם 

ומנהיגו ינחה בדרך הטובה לפני' ולהחלטה טובה בגשמיות וברוחניות, והרי זכות התעסקותה בחינוך 

על טהרת הקדש במוסדו של כ"ק מו"ח אדמו"ר מסייעתה בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.
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la`áàä äöø àì,el` oiyeciwaúLce÷î dðéàmiiwzp `l ixdy , Ÿ¨¨¨¨¥¨§¤¤
zrca dleza 'dxixa oi`'y s` oerny iaxly x`eane .e`pz
ixdy ,'dxixa yi' mixg` zrca dleza mewn lkn ,envr

.oiyeciw myl lray rxtnl xxazny mixne` a`d dvxzpyk
:`iyxyn ax ixac z` dgec `axdéì øîà,`axäãeäé éaøì ïéa ¨©¥¥§©¦§¨

e,ïBòîL éaøì ïéaúòãa äìBz àðL àìå Bîöò úòãa äìBz àðL àì ¥§©¦¦§Ÿ§¨¤§©©©§§Ÿ§¨¤§©©
íéøçàmlerle ,mdipia welig oi` -äøéøa eäì úéàmixaeq md - £¥¦¦§§¥¨

,dxixa yiyíúäå`ed ,rxtnl xzen oiid oi`y dne -éðz÷ãk §¨¨¦§¨¨¥
àîòè,`ziixa dze` seqa mrhd x`eany itk -Bì eøîàiax ©§¨¨§

'eke dcedi,øéàî éaøìike ,oiid zezyl xizn dz` j`idäzà éà §©¦¥¦¦©¨
äãBîmiyyegyãBpä ò÷aé ànLzyxtd mcew dzyiy xg`l ¤¤¨¦¨©©
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e .'yixtdl cizr ip`y oibel ipy' xn`y dnøîà[aiyd-]íäì ¨©¨¤

,xi`n iaxò÷aiLëìrxtnl xxazi cepd rwai seqal m` ok` - ¦§¤¦¨©
xzene ,jkl yeygl oi`e ievn xacd oi`y `l` ,lah dzyy

zylmnrh oi`y x`eane .onf xg`l yixtiy jenqle oiid on ze
yygn `l` ,'dxixa oi`'y meyn ,oiidn zezyl mixqe`d ly
oia welig yiy iia` ixacl dgked oi` ok m`e ,cepd rwai `ny

.mixg` zrca dlezl envr zrca dlez

äðùî
zexhyd lka reawd wlgd `ed qteh .sxeze qteh yi xhy lka
.df xhyl micgeind dyrnd ihxt `ed sxeze .oind eze`ny
,xhyd lra ieeiv ila xhya aezkl xzen dn zx`an epizpyn

:xeq` dne
áúBkäoikny xteq -ïéhéb éñôBèzrl ecia mipnefn eidiy ick ©¥§¥¦¦

,jxevdéøöçépiL Cz` ieptíB÷îmy zaizkLéàä,yxbnd ¨¦¤©¦©§¨¦
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.df mrh xn`p dpyna oic dfi` lre ,dpwzd dn x`azi
äãeäé éaøe ,`nw `pz lr wlegïleëa ìñBtm` zexhyd lka - ©¦§¨¥§¨

e .miyxetnd zenewnd z` gipd m` s` ,ezrcn mazkøæòìà éaø©¦¤§¨¨
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àøîâ
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wx ,'izxk dnizg icir' xaeqd xi`n iaxl la` .ef dy` iyexib
.lrad ieeiv dkixv dnizgd

zeipynd zyelya yxtl l`eny jxved recn zx`an `xnbd
:xfrl` iax zhiya mdy ,mzqa epypyàëéøöe,Cä ïðéòîLà éàc §¦¨§¦©§§¦¨©
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,åéîúBça àlà èbä íei÷icir ici lr `ed hbd swezy rnyne ¦©¥¤¨§§¨

,dnizgàîéàzrcky gxkda xne` -éãò øîàc ,àéä øéàî éaø ¥¨©©¦¥¦¦§¨©¥¥
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mixyk mpi`e ,`id xfrl` iax zhiya ef dpyn s`y eprinydl

.sxezd zaizklïðéòîLà éàåmb l`enyàéääadid ,`tiqa - §¦©§§¦¨§©¦
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,oihibàîéà,éåä øæòìà éaø àôéñcî`tiqa wlegd `pzdy jkn - ¥¨¦§¥¨©¦¤§¨¨£¥

iqteh aezkl xiykdy `nw `pz lr wlegy] `ed xfrl` iax
y xazqn ok m` ,[lrad ieeiv ila oihibdàLéøåàìzhiyaéaø ¥¨¨©¦

øæòìà.dxn`pàëéøö`yixd s`y yxtl l`eny jxved okl - ¤§¨¨§¦¨
iax zrca ewlgpy md mi`pz ipye ,`id xfrl` iax zhiya

:sxez eh` oihib iqteh exfb m`d xfrl`
dixacl mrh dpzp dpynd:äðwzä éðtî,`xnbd zl`eyéàî ¦§¥©©¨¨©

äðwzdfi` -.dfa owzp ine ,epipyy oica yi dpwz,ïúðBé éaø øîà ©¨¨¨©©¦¨¨
lrad ieeiv ila oihib iqteh aezkl exizd minkgúðwz éðtî¦§¥©¨©

d,øôBñ,zpnefn ezqpxt didze ,jxevd zrya ecia mipken eidiy ¥
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:`id dxifbl dxifb
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sxezd lr ,dnyl azkiy miyxec epnny 'dl azke' weqtd
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leqt micnel weqtdny rnyn `diy ,'xn`py' dpyna xn`z
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z` s`y minkg exfb ,sxezd lr 'dl azke' xn`py oeiky yxtzie

.sxez eh` ,dnyl aezki qtehd
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oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtxifp
úùãå÷î äðéà äöø àìdvx ike .miiwzp `le ,i`pz lr `l` lra `lc ÐÐ`din

zrync xxaed :opixn` ,dvex epi` wtq dvex wtq dlira zrync ab lr s`e ,zycewn

.oiyeciw eed dliraòøôîì íéìáè.mlern dnexzd dxxaed `l ixdy Ðò÷áéùëìÐ

jk icil `aiykÐ.rwail giky `lc ,jkl yegl oi` la` ,dzy milah i`ce

äðùîïéèéâ éñôåè áúåëä,`ed xteqy Ð

minrt ,el oipnefn ediy dvexe ,xky lhepe

.mixg` zexhya cexh `ede exkeyl `a mc`y

'åëå ùéàä íå÷î çéðéù êéøöxbz d`ex m`y Ð

mdipiaÐ,hbd lk azek ipixd xn`i `l

.`nrh yxtn `xnbae'åë íå÷î çéðéù êéøöÐ

ezeeldl exiag xg` scex cg` didy rny m`e

mewn gip`e ,cin azek ipixd :xn`i `l ,dpn

jixv `l` .mcwen xhy `di `ly ,ecal onfd

ab lr s` ,zernde delnde deld mewn gipiy

icinl yginl `kilcÐeh` zexhy dxifb

.oihibðôîäð÷úä é`kid` yxtn `xnba Ð

.i`wïìåëá ìñåô.elld zenewn gipd elit`e Ð

.`xnba yxtn `nrheïìåëá øéùëî øæòìà éáø
.elld zenewn gipiy calae Ðíéùð éèéâî õåç

.sxez eh` qteh oda opixfbc Ðáúëå øîàðù
äì!aizkc `ed sxez` i`d :jixt `xnba Ð

àøîâúøúåî úà éøä íå÷î óàdf mby Ð

.hb ly exwiréúøë äøéñî éãòazke" jkld Ð

"dlÐdpi` micr znizgc ,i`w dnizg` e`l

ike .mlerd oewiz iptn mixteq ixacn `l`

"dl azke" aizkÐ,i`w zezixk xwir` rnyn

.oxn`c ipd lk epiidcàëéøöål`enyl Ð

`xninle ,xfrl` iaxk inzq zlz ipdl inwe`l

iazek oi`" ,sxezd mewn xiiyy `ede :edlekao

oixyk lkd"e ,(a,`k oihib) "xaegnd lr

) "aezkl"oihib iqteh azekd"e ,(a,ak lirlÐ

.xfrl` iaxk l`eny edpinwe` edlekéðú÷ã
ïéáúåë ïéàxaegnd lr eazk :`pz xcde ÐÐ

`tiql `yix `iywcne .xykÐikdc `pniwe`

.'ek sxez aezki `ny ,qteh oiazek oi` :xn`w

àôéñ ìáàoi`y :ipzwc "aezkl oixyk lkd" Ð

.einzega `l` hbd meiwàéä øéàî éáø àîéà
opirny`e .sxezd mewn xiiyl jixv epi`e Ð

:ipzwc `tiqe ,`id xfrl` iaxe ,jixvc l`eny

einzega `l` hbd meiw oi`yÐixeyk`l e`l

,i`w dnyl `lyc ohwe dhey yxgc sxez

dhib z` zazek dy`d :i`w `zrivn` `l`

`l` hbd meiw oi`y ,exaey yi`de dnyl

"einzeg" hwpc `de .eznizga `le ezxiqnaÐ

aexe ,ea minezgd md dxiqn icr aexc meyn

iptn ,xfrl` iaxl elit` ,md minezg oihib

.mlerd oewizøæòìà éáøë àî÷åàì àëéàÐ

.ziyixtck ,icin `iyw `leàôéñãî àä ìáà
`yixe ,miyp ihibn ueg oleka xiykn xfrl` iax :ipzwc ,`yix` xfrl` iax bilt Ð

miyp ihiba s` xiykn.àéä øæòìà éáø åàì àùéø àîéàixd" mewn xiiyl jixv oi`e Ð

.onwlck ,dhhw meyn ,ocal zenyd mewn `l` ,"zxzen z`ïì òîùî à÷l`eny Ð

.dinwlck ,xfrl` iaxc `ail`e i`pz ixze ,xfrl` iaxk inp `yixcøôåñ úð÷ú éðôî
.dnyl `ly qteh aezkl exizd Ðàéä øæòìà éáøåexizd dpwzd iptn :ipzwc `d Ð

xiq` ded ikd e`l `d ,qteh aezklÐdaizka dnyl irac ,`id xfrl` iax

.`ziixe`cnáåúëì àìediy ,xteq zpwz meyn `l` ,sxez azknl iz` `nlc Ð

el oipnefnÐinp zexhy x`yc sxeze .dnyl aezkl ,sxez xiiyiy calae ,dil exy

.oihibc sxez meyn xfb'åë äãåäé éáøå.oihib eh` ,qteh elit` ,zexhy xfbe Ðúåøèù
ïéèéâ åèà.`id dxifbl dxifbc ,xfb `l qteha Ðáéúë óøåúà äì áéúë éë àäåÐ

?qteh xqinl dipin xfrl` iax sili ikide ,sxez epiidc ,aizk "zezixk" `xwacàìàÐ

sxeza xn`py meyn ,xnelk ,"meyn" `l` ,sili dipin rnync ,"xn`py" `niz `l

"dnyl dl azke"Ð.`ziixe`c sxez eh` qteh opixfb
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ïéá"oiaxrn lka" wxta wiqnc sqei axe - 'eke `py `l oerny iaxl oia dcedi iaxl

dpyd lk ly zezayl axrn ipixd" iab ,dxixa dil zil oerny iaxlc (a,fl oiaexir)

ceran dvx oerny iaxle ,jeti` :sqei ax wiqnc ,"jl` `l - izivx ,jl` - izivx ,dlek

.mixg` zrca dlezl envr zrca dleza oia wlgi sqei ax - 'ek aexir eaexir mei

íúä"oiaxrn lka" wxta - 'ek `nrh ipzwck

meyn `nrh `ax yxtn (a,fl oiaexir)

mzdc d`xpe .oixkip dixiyy "ziy`x" opirac

inp mzdc :cere .dixza iia` ixii`cn ,dax qixb

.`kd ik `nrh wiqnéáøxiykn xfrl`

zenewn gipiy calae :qxhpewa yxit - oleka

iaxk ax wiqt `xnbac :wgvi epiaxl dywe .elld

itt ax xn`de ?zexhya elit` :xn`we .xfrl`

!`xwiyk ifgn inp ikd - `xwiyk ifgn `nl` 'ek

zexhyc qteha `l` xfrl` iax xiykn `l i`e

mewn gipdy xg`n ,`ki` `xwiyk ifgn dn -

jixt `lc rnyn :cere ?zernde delde delnd

la` ,xfrl` iaxk wiqtc meyn `l` itt axcn

jiiy i`e .dil `gip ded - opaxk xaq ded i`

iywz opaxk xaq elit` - `xwiyk ifgn qteha

xfrl` iaxc :wgvi epiaxl d`xpe !itt axl

ifgin `zyde .sxez elit` zexhya xiykn

`l oiicre "ipeltn del ipelt" azeky ,`xwiyk

,qteh elit` liqtc miyp ihibn ueg .del

rnyn - "dl azke" xn`py meyn :ipzwcn

:xn`z m`e .`nw `pzn ith miyp ihiba liqtc

zexhya xiykn xfrl` iaxc `xnbl dil `pne

qteha `nlc ?itt axcn jixtc ,sxez elit`

c zexhyc`zi` m`c :xnel yie !xiykn `wee

ixac reawl el did - qteha `l` xiykn `lc

xvwl el dide ,`nw `pz xg` xfrl` iax

dcedi iaxe ,miyp ihiba lqet xfrl` iax :zepyle

lky ,df xcqa zepyl ie`x did mbe .oleka lqet

`z` xfrl` iax i` la` .eiptlyn xingn cg`

`pzc ,`gip - sxez elit` zexhya ixeyk`l

,`nw `pz` i`wc meyn - mcew dcedi iax ixac

ith xiykn zexhya xfrl` iaxe .qteha ixii`c

.ith liqt oihibae ,`nw `pznõåç.miyp ihibn

ok m`c ,liqt inp micar ixexgya xnel oi`e

eeyy mixac dyly iab (`,h oihib) `nw wxta

iax ixacke :ipzil micar ixexgyl miyp ihib

xi`n iax ixacke :ipzwck ,rax`a xfrl`

.rax`aêéøöåzxzen z` ixd mewn gipiy

df oeyl oiazeky rnyn izkec lka - mc` lkl

ly eteb :`ipz inp (`,dt oihib) `xza wxtae ,hba

epiax bidpde ."mc` lkl zxzen z` ixd" - hb

`l oihib iqteha la` ,hba df oeyl aezkl mz

oihib lr frl `ivedl oi` ,mewn lkne .aezk did

zepeyl dnk aezkl oikix`n ixdy ,mipey`xd

."mc` lkl zxzen z` ixd" enk aiygc ,hbaìáà`l` hbd meiw oi`y ipzwc `tiq

xn` `wixf iax dl iwen (`,bk) lirl ipy wxt seqac :dniz - `id xi`n iax `ni` einzega

:opgei iax xn` dpg xa xa dax xn`c ,xaegnc `iddn dlr jixte .xi`n iaxk opgei iax

rnyn `d ?`iyew i`ne .opgei iaxc `ail` edpip i`xen` :iiepyl wgce .`id xfrl` iax

`idd xity opinwen mewn lkn ,xfrl` iaxk xaegnc `idd opinwenc ab lr s`c `kd

mewn lkn - dfa `zekixv dyery it lr s`c :wgvi epiax xne`e !xi`n iaxk mixyk lkdc

meyn xi`n iaxk dl iwen opgei iax i`ce - oiwxitc jd la` .`pz cgk `iz`c xazqin

wxta opgei iax xn`w df mrhnc ,xfrl` iax e`l `yix xfrl` iax `tiqcn :wiqnc `nrh

oiipznc `ziinw izxzac :cere .o`py in rcei ipi` zeig` :(a,fk zenai) "oig` drax`"

.`pz cgk edpinwe`l ith `citw `ki` `wxit `cga

éðôîepiid - jk xg` `xnba rawc `yixa `pzc onfd mewn - dpwzd iptn i`n dpwzd

oi`c ,xfrl` iaxk dl iwenc o`nc `ail` dpwzd iptn iyextl `z`c meyn

.xi`n iaxk dl iwenc o`nl enk eyexit
`w
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קצט
oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtxifp

úùãå÷î äðéà äöø àìdvx ike .miiwzp `le ,i`pz lr `l` lra `lc ÐÐ`din

zrync xxaed :opixn` ,dvex epi` wtq dvex wtq dlira zrync ab lr s`e ,zycewn

.oiyeciw eed dliraòøôîì íéìáè.mlern dnexzd dxxaed `l ixdy Ðò÷áéùëìÐ

jk icil `aiykÐ.rwail giky `lc ,jkl yegl oi` la` ,dzy milah i`ce

äðùîïéèéâ éñôåè áúåëä,`ed xteqy Ð

minrt ,el oipnefn ediy dvexe ,xky lhepe

.mixg` zexhya cexh `ede exkeyl `a mc`y

'åëå ùéàä íå÷î çéðéù êéøöxbz d`ex m`y Ð

mdipiaÐ,hbd lk azek ipixd xn`i `l

.`nrh yxtn `xnbae'åë íå÷î çéðéù êéøöÐ

ezeeldl exiag xg` scex cg` didy rny m`e

mewn gip`e ,cin azek ipixd :xn`i `l ,dpn

jixv `l` .mcwen xhy `di `ly ,ecal onfd

ab lr s` ,zernde delnde deld mewn gipiy

icinl yginl `kilcÐeh` zexhy dxifb

.oihibðôîäð÷úä é`kid` yxtn `xnba Ð

.i`wïìåëá ìñåô.elld zenewn gipd elit`e Ð

.`xnba yxtn `nrheïìåëá øéùëî øæòìà éáø
.elld zenewn gipiy calae Ðíéùð éèéâî õåç

.sxez eh` qteh oda opixfbc Ðáúëå øîàðù
äì!aizkc `ed sxez` i`d :jixt `xnba Ð

àøîâúøúåî úà éøä íå÷î óàdf mby Ð

.hb ly exwiréúøë äøéñî éãòazke" jkld Ð

"dlÐdpi` micr znizgc ,i`w dnizg` e`l

ike .mlerd oewiz iptn mixteq ixacn `l`

"dl azke" aizkÐ,i`w zezixk xwir` rnyn

.oxn`c ipd lk epiidcàëéøöål`enyl Ð

`xninle ,xfrl` iaxk inzq zlz ipdl inwe`l

iazek oi`" ,sxezd mewn xiiyy `ede :edlekao

oixyk lkd"e ,(a,`k oihib) "xaegnd lr

) "aezkl"oihib iqteh azekd"e ,(a,ak lirlÐ

.xfrl` iaxk l`eny edpinwe` edlekéðú÷ã
ïéáúåë ïéàxaegnd lr eazk :`pz xcde ÐÐ

`tiql `yix `iywcne .xykÐikdc `pniwe`

.'ek sxez aezki `ny ,qteh oiazek oi` :xn`w

àôéñ ìáàoi`y :ipzwc "aezkl oixyk lkd" Ð

.einzega `l` hbd meiwàéä øéàî éáø àîéà
opirny`e .sxezd mewn xiiyl jixv epi`e Ð

:ipzwc `tiqe ,`id xfrl` iaxe ,jixvc l`eny

einzega `l` hbd meiw oi`yÐixeyk`l e`l

,i`w dnyl `lyc ohwe dhey yxgc sxez

dhib z` zazek dy`d :i`w `zrivn` `l`

`l` hbd meiw oi`y ,exaey yi`de dnyl

"einzeg" hwpc `de .eznizga `le ezxiqnaÐ

aexe ,ea minezgd md dxiqn icr aexc meyn

iptn ,xfrl` iaxl elit` ,md minezg oihib

.mlerd oewizøæòìà éáøë àî÷åàì àëéàÐ

.ziyixtck ,icin `iyw `leàôéñãî àä ìáà
`yixe ,miyp ihibn ueg oleka xiykn xfrl` iax :ipzwc ,`yix` xfrl` iax bilt Ð

miyp ihiba s` xiykn.àéä øæòìà éáø åàì àùéø àîéàixd" mewn xiiyl jixv oi`e Ð

.onwlck ,dhhw meyn ,ocal zenyd mewn `l` ,"zxzen z`ïì òîùî à÷l`eny Ð

.dinwlck ,xfrl` iaxc `ail`e i`pz ixze ,xfrl` iaxk inp `yixcøôåñ úð÷ú éðôî
.dnyl `ly qteh aezkl exizd Ðàéä øæòìà éáøåexizd dpwzd iptn :ipzwc `d Ð

xiq` ded ikd e`l `d ,qteh aezklÐdaizka dnyl irac ,`id xfrl` iax

.`ziixe`cnáåúëì àìediy ,xteq zpwz meyn `l` ,sxez azknl iz` `nlc Ð

el oipnefnÐinp zexhy x`yc sxeze .dnyl aezkl ,sxez xiiyiy calae ,dil exy

.oihibc sxez meyn xfb'åë äãåäé éáøå.oihib eh` ,qteh elit` ,zexhy xfbe Ðúåøèù
ïéèéâ åèà.`id dxifbl dxifbc ,xfb `l qteha Ðáéúë óøåúà äì áéúë éë àäåÐ

?qteh xqinl dipin xfrl` iax sili ikide ,sxez epiidc ,aizk "zezixk" `xwacàìàÐ

sxeza xn`py meyn ,xnelk ,"meyn" `l` ,sili dipin rnync ,"xn`py" `niz `l

"dnyl dl azke"Ð.`ziixe`c sxez eh` qteh opixfb
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ïéá"oiaxrn lka" wxta wiqnc sqei axe - 'eke `py `l oerny iaxl oia dcedi iaxl

dpyd lk ly zezayl axrn ipixd" iab ,dxixa dil zil oerny iaxlc (a,fl oiaexir)

ceran dvx oerny iaxle ,jeti` :sqei ax wiqnc ,"jl` `l - izivx ,jl` - izivx ,dlek

.mixg` zrca dlezl envr zrca dleza oia wlgi sqei ax - 'ek aexir eaexir mei

íúä"oiaxrn lka" wxta - 'ek `nrh ipzwck

meyn `nrh `ax yxtn (a,fl oiaexir)

mzdc d`xpe .oixkip dixiyy "ziy`x" opirac

inp mzdc :cere .dixza iia` ixii`cn ,dax qixb

.`kd ik `nrh wiqnéáøxiykn xfrl`

zenewn gipiy calae :qxhpewa yxit - oleka

iaxk ax wiqt `xnbac :wgvi epiaxl dywe .elld

itt ax xn`de ?zexhya elit` :xn`we .xfrl`

!`xwiyk ifgn inp ikd - `xwiyk ifgn `nl` 'ek

zexhyc qteha `l` xfrl` iax xiykn `l i`e

mewn gipdy xg`n ,`ki` `xwiyk ifgn dn -

jixt `lc rnyn :cere ?zernde delde delnd

la` ,xfrl` iaxk wiqtc meyn `l` itt axcn

jiiy i`e .dil `gip ded - opaxk xaq ded i`

iywz opaxk xaq elit` - `xwiyk ifgn qteha

xfrl` iaxc :wgvi epiaxl d`xpe !itt axl

ifgin `zyde .sxez elit` zexhya xiykn

`l oiicre "ipeltn del ipelt" azeky ,`xwiyk

,qteh elit` liqtc miyp ihibn ueg .del

rnyn - "dl azke" xn`py meyn :ipzwcn

:xn`z m`e .`nw `pzn ith miyp ihiba liqtc

zexhya xiykn xfrl` iaxc `xnbl dil `pne

qteha `nlc ?itt axcn jixtc ,sxez elit`

c zexhyc`zi` m`c :xnel yie !xiykn `wee

ixac reawl el did - qteha `l` xiykn `lc

xvwl el dide ,`nw `pz xg` xfrl` iax

dcedi iaxe ,miyp ihiba lqet xfrl` iax :zepyle

lky ,df xcqa zepyl ie`x did mbe .oleka lqet

`z` xfrl` iax i` la` .eiptlyn xingn cg`

`pzc ,`gip - sxez elit` zexhya ixeyk`l

,`nw `pz` i`wc meyn - mcew dcedi iax ixac

ith xiykn zexhya xfrl` iaxe .qteha ixii`c

.ith liqt oihibae ,`nw `pznõåç.miyp ihibn

ok m`c ,liqt inp micar ixexgya xnel oi`e

eeyy mixac dyly iab (`,h oihib) `nw wxta

iax ixacke :ipzil micar ixexgyl miyp ihib

xi`n iax ixacke :ipzwck ,rax`a xfrl`

.rax`aêéøöåzxzen z` ixd mewn gipiy

df oeyl oiazeky rnyn izkec lka - mc` lkl

ly eteb :`ipz inp (`,dt oihib) `xza wxtae ,hba

epiax bidpde ."mc` lkl zxzen z` ixd" - hb

`l oihib iqteha la` ,hba df oeyl aezkl mz

oihib lr frl `ivedl oi` ,mewn lkne .aezk did

zepeyl dnk aezkl oikix`n ixdy ,mipey`xd

."mc` lkl zxzen z` ixd" enk aiygc ,hbaìáà`l` hbd meiw oi`y ipzwc `tiq

xn` `wixf iax dl iwen (`,bk) lirl ipy wxt seqac :dniz - `id xi`n iax `ni` einzega

:opgei iax xn` dpg xa xa dax xn`c ,xaegnc `iddn dlr jixte .xi`n iaxk opgei iax

rnyn `d ?`iyew i`ne .opgei iaxc `ail` edpip i`xen` :iiepyl wgce .`id xfrl` iax

`idd xity opinwen mewn lkn ,xfrl` iaxk xaegnc `idd opinwenc ab lr s`c `kd

mewn lkn - dfa `zekixv dyery it lr s`c :wgvi epiax xne`e !xi`n iaxk mixyk lkdc

meyn xi`n iaxk dl iwen opgei iax i`ce - oiwxitc jd la` .`pz cgk `iz`c xazqin

wxta opgei iax xn`w df mrhnc ,xfrl` iax e`l `yix xfrl` iax `tiqcn :wiqnc `nrh

oiipznc `ziinw izxzac :cere .o`py in rcei ipi` zeig` :(a,fk zenai) "oig` drax`"

.`pz cgk edpinwe`l ith `citw `ki` `wxit `cga

éðôîepiid - jk xg` `xnba rawc `yixa `pzc onfd mewn - dpwzd iptn i`n dpwzd

oi`c ,xfrl` iaxk dl iwenc o`nc `ail` dpwzd iptn iyextl `z`c meyn

.xi`n iaxk dl iwenc o`nl enk eyexit
`w
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miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtoihib

'åë øæòìà éáøã àéù÷`tiqe ,oihib iqteh aezkl xiykne xfrl` iaxk znwe` `yix Ð

.miyp ihibn ueg :xn`e biltäèè÷ íåùîipzwc "dpwzd iptn" ÐÐ`xzid` e`l

.dhhw zpwz iptn ,i`w "gipiy jixv"` `l` ,i`w iqtehcàéä øéàî éáøåira `lc Ð

meyn ocal zenyd mewn `l` ,"zxzen z` ixd" mewn gipiy jixv `le ,dnyl daizk

.mcwen meyn onfd mewne ,dhhwóøåú åìéôàã
"dl azke" aizk ikc .aezkl zenyd mr ÐÐ

r znizg`.ezaizk xwir `idy ,i`w micà÷ã
áéúë.dnye eny xikfne Ðäìò çúøåike Ð

onefn hbl gkynÐ.dldip dil aidiïâòîå
äì áéúåîå.zyxebn `idyk Ðñôåè åìéôàã
áåúëì àì.`ziixe`c sxez meyn dxifb Ðàì

ïéñåøéàä ïî àðùjixv ezqex`l yxbnd Ð

.mcwen `le ,xyk onf aezklíåùî øîàã ïàîì
àëéà éøéô`ede ,meia eal onf aezki m`y Ð

.daizkd mein ztxeh `ide ,onf xg`l dpyxbi

éøéô äì úéà éî äñåøà?ixit oic dl zi` in Ð

daezk i`pz zryn `l` zexit lke` epi` `ld

opixn`ck ,dpewxta aiigzn `edy ,jli`e

) "dzztzpy dxrp"a.(a,fn zeaezkíåùî
ãìå úð÷úhbl onf mewn gipdl ekixvd Ð

.dqex`àéä éàî àðòãé äåä àìåcle i`nc Ð

?dqex`l yiåáúë àéðúã àäì àúéòîùã ïåéë
éúñåøàì èâxg`l cr dl eppz` `le ,eiykr Ð

.dpqpk`yèâ åðéà`ny .`ed oyi hbc Ð

,dpal mcew dhib :exn`ie ,dpqpkiyk xarzz

.azkpy meia dl epzpy mixeaq eidiyéîð àëä
onf mewn gipdl jixv ikd meyn ,oizipzna Ð

dqex`d qtehl s`Ðeal onf aezki `ny

,oi`eyip xg`l cr dpyxbi `l `ede ,meia

xg`l dxarzp daezke oiyeciw `la :exn`ie

.dgtynl `ed mbte ,oiyexibéáøë àúëìä
øæòìàmeyn dxifb ,oihib iqteha lqety Ð

.sxezéîéëçã àðéáåè.minkgay xye`n Ð

úåøèù øàùá åìéôàåiax biltc i`na Ð

zexhy iqteha xyk`e ,dcedi iaxc` xfrl`Ð

.dinza ?xfrl` iaxk dkld inp ax xn`

àúøùàlr oicirn micrdy ,xhyd meiw Ð

azena :ea oiazek oic ziae ,oic ziaa mdici azk

ez`e ,`pied `zlzecidq`e ipelte ipelt

,ifgck idepniiwe idepxy`e ,ediici zenizg`

.oinzegeäôùàá åàöîdy` myl azkp `le Ð

oeik `xwyk ifginl opiyiig `l :`nl` .llk

.epnfe ezra mzgpcåá.dnizg ly meia Ð

åòøôå.meia ea Ðåá äåìå øæåç åðéàelit`e Ð

`kilc ,oerxt xg`l dpey`x deln meia

mipy"a dl opiyxtn ikde .mcwenl yginl

) "oifge`.(`,fi `rivn `aaåãåáòù ìçîð øáëù
zerwxwd oi`e ,xhyd lhae ,erxtyk Ð

dilr `ly ,dipyd delnl aey zecareyn

.dt lr deln dl `iede ,df xhy mzgpìáà
àø÷éùìlr s` ,ef deln lr mzgp did m` Ð

d`eld mcew azkpy itÐmeia ea m` ,xyk

.azkp
äðùî
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à÷- "dlila mzgpe meia azkp" iab (`,fi) ipy wxta lirl wiic `lc `d - 'ek ipze wiqt

`linn - leqt mcwenc opireny` xakc oeikc meyn `l` ,wiic `l inp `kdc meyn

mewn gipiy jixv :`pz `l inp ikdc .dil ipz ied `l elit` ,onfd mewn gipiy jixvc opirci

."mc` lkl zxzen z` ixd"

äðñðëàùëìyxit - hb epi` dpyxb`

.oyi hb iedc meyn :qxhpewa

hbae ,llk hb epi`c rnyn - "hb epi`"c :dywe

xn`ck ,dlgzkl `ypiz - dyxbzp m` ,oyi

oyi hbac :mz epiax xne`e !(a,hr) "wxefd"a onwl

rxb - dqpkc `kde ,`nlra cegii `l` `kil

zenaiac :xn`z m`e .d`ia `ki` i`cec ,ith

`zlin jd` opiqxb (`,ap) iying wxt

eciay iptn hb df ixd "dpyxb` dpqpk`ykl"

my yxitc ,`gip - qxhpewd yexitle .dyxbl

ixii` mzdc :yxtn mz epiaxe .ied `din oyi hbc

.ied `l oyi hb elit`c ,dpizpd onf ea azkyk

.oi`eyip mcew onf azkyk - `kde

àëä- dpal mcew dhib exn`i `ny dxifb inp

aezkiy `ed `citw dn :xn`z m`e

df hba yxbl `aiy yginl `kil `de ?onf xteqd

efgc ,el enzgi `l micr ixdy ,oi`eyip xg`

meyn oi`eyipa yginl `ki`e ,mcwen `edy

micrd oi`exy oeikc :mz epiax xne`e !ixit

ik ,oi`eypd xg` enzgi - "izqex`" hba azky

mewn gipiyk :xn`z m`e .dqex` dcerc exaqi

yginl `ki` - oiyexb meia onf eazkie ,inp onfd

aezky oi`exy oeik ,dpal mcew dhib exn`iy

mbe .mlern el zqip `ly oixeaqe ,"izqex`" hba

`ly lrad mdl xkny zexit zegewld eciqti

yie !zexit el oi`e dzid dqex` :exn`ic ,oick

erciy `l m` zexit epwi `l zegewlc :xnel

dpa lr mbe .jk lr micr e`iaie ,dzid d`eypy

,hba aezkd onfd iptl dxarzpy e`xie ,ewcwci

lew xacl yi ,inp i` .zqipy xacd xxazie

,jk lk reci oi`eyipd onf oi`y `l` ,z`yipy

azkpy itl - "izqex`" hba aezky dnc ercie¥

mcew ly onf azkp m` la` .oi`eyip mcew

.dpal mcew dhibc dry lk exn`i - oi`eyip

?dpal mcew dhibc `nrh ol dnlc :dyw la`

- oiqexi` ly onf ea aezke d`eyp `idy oeik

onf ea oi`y hb enk ,ixit meyn xn`c o`nl lqti

!df hba aezkd onf jezn dgked mey oi`y ,llk

àëäaxe :xn`z m`e - `xwiyk ifgin inp

?zexhy lkn ith `zxy` hwpc `py i`n ,itt

s` ,`zxy`a `id `zeaxc :wgvi epiax xne`e

mipnefne zn` micrd znizgy oirceiy it lr

.dniiwl mdiptl micrdàúéìå- itt axcl

wxtae .dl xaq `l inp axe ,`zilc wiqnc :dniz

dyly iab axl dpin jixt (a,`k) zeaezkc ipy

ixac jk jezn dibne ,xhyd z` miiwl eayiy

i`cec :xnel yie !'ek eazk `ly cr `ni` :ax

xn`wc `pyill jixt mzde ,`zil axc `ail`

zi`e .ax xn` da miiqn `le ,`ped axc dinyn

:yexite .`zile :`l` ,itt axcl `kd qixb `lc

ifginl opiyiig `l zexhyac ,`iyewl `zile

`zxy`a `wece ,'eke ongp ax xn`c ,`xwiyk

.xhyd meiw `edy ,`xwiyk ifginl opiyiig

i`d ilek `kile :`kd enk yxtl yi - `zile inp xn`w ,iaia axc oic wqt` dl iziinc (`,dt my) "azekd" wxtae .dpin xity jixt - xhyd meiwa ixii`c (a,`k) zeaezkc ipy wxtae

.oic zia dl ewqty enk draypy oiazeky ,`xwiyk ifgin
`d
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!øæòìà éaøãà øæòìà éaøc àéL÷¯éàpz éøz ©§¨§©¦¤§¨¨©§©¦¤§¨¨§¥©¨¥
íeMî :äi÷æç øîà éúaL éaø .øæòìà éaøc àaélàå§©¦¨§©¦¤§¨¨©¦©§©¨©¦§¦¨¦
,éúøk äîéúç éãò :øîàc ,àéä øéàî éaøå ,äèè÷§¨¨§©¦¥¦¦§¨©¥¥£¦¨¨§¦
äòîLã ïéðîæå ,áBzëì éîð óøBz eléôàã àeä ïéãáe§¦£¦¤©¦¦§§¦§¦§¨§¨
äåäå ,déì øîà÷ eäéà døáñå ,áéúk à÷c øôBqì déì¥©¥§¨¨¥§¨§¨¦¨¨©¥©£¨
íeMî :éîéáà øîà àcñç áø .déãäa äèè÷ dì̈§¨¨©£¥©¦§¨¨©£¦¦¦
éaø dì éøîàå ,øéàî éaø dì éøîà .úBðeâò úðwz©¨©£¨§¦¨©¦¥¦§¨§¦¨©¦
äîéúç éãò :øîàc ,øéàî éaø dì éøîà :øæòìà¤§¨¨¨§¦¨©¦¥¦§¨©¥¥£¦¨
ïéðîæå ,áBzëì éîð óøBz eléôàc àeä ïéãáe ,éúøk̈§¦§¦©£¦¤©¦¦§§¦§¦
dìäéð déì ÷éøæå ,dìò çúøå dãäa äèè÷ déì äåäc©£¨¥§¨¨©£¨§¨©£¨§¨¥¥¦£¨

dì éøîà ;dì áéúBîe ïbòîe:øîàc ,øæòìà éaø §©¥¦¨¨§¦¨©¦¤§¨¨§¨©
àì éîð ñôBè eléôàã àeä ïéãáe ,éúøk äøéñî éãéò¥¥§¦¨¨§¦§¦£¦¤©¦¨
çkLà àìå ,íiä úðéãîì ìæéîì éòác ïéðîæå ,áBzëì¦§§¦§¦§¨¥§¥©¦§¦©©¨§¨©§©
íB÷îe" .dì áéúBîe ïbòîe ìéæàå dì ÷éáLå ,àøôñ̈§¨§¨¥¨§¨¥§©¥¦¨§
àìå ïéàeOépä ïî àðL àì ,éðúå ÷éñô÷ ."ïîfä©§©¨¨¥§¨¥¨§¨¦©¦¦§¨
ïàîì ïéa ,ïéàeOépä ïî àîìLa ;ïéñeøéàä ïî àðL§¨¦¨¥¦¦§¨¨¦©¦¦¥§©

BúBçà úa íeMî øîàc¯øîàc ïàîì ïéa ,àkéà ©£©¦©£¦¨¥§©©£©
éøét íeMî¯àîìLa ,ïéñeøéàä ïî àlà ;àkéà ¦¥¥¦¨¤¨¦¨¥¦¦§¨¨

BúBçà úa íeMî øîàc ïàîì¯ïàîì àlà ,àkéà §©©£©¦©£¦¨¤¨§©
?éøét dì úéà éî äñeøà ,éøét íeMî øîàc¯ ©£©¦¥¥£¨¦¦¨¥¥

,àleòc dépéî úéòîL àúléî àä :íøîò áø øîà£©©©§¨¨¦§¨§¨¦¦¥§¨
ïåék .eäéð éàî àðòãé àìå ,ãìå úðwz íeMî :øîàc©£©¦©¨©¨¨§¨¨©£¨©¦¥¨
,éúñeøàì èb eáúk" øîBàä :àéðúc àäì àúéòîLc§¨§¦¨§¨§©§¨¨¥¦§¥©£¨¦

"dpLøâà dpñðëàLëì¯äî :àleò øîàå ,èb Bðéà ¦§¤¤§§¤¨£¨§¤¨¥¥§¨©¨©
dðáì íãB÷ dhéb eøîàé ànL äøéæb ?íòh¯àëä ©©§¥¨¤¨Ÿ§¦¨¥¦§¨¨¨

éaø øîà .dðáì íãB÷ dhéb eøîàé ànL äøéæb éîð©¦§¥¨¤¨Ÿ§¦¨¥¦§¨¨©©¦
àðeðîä áø øîà àìéL øa àaà éaø øîà àøéæ¥¨¨©©¦©¨©¥¨¨©©©§¨
äëìä :áø øîà äáäà øa àcà áø øîà àáñ̈¨¨©©©¨©©£¨¨©©£¨¨
àðéáBè :øæòìà éaøc déìò áø éø÷ .øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨¨¥©£¥§©¦¤§¨¨¦¨

.éîékçc¯eléôàåétt áø øîàäå ?éîð úBøèL øàLa §©¦¥©£¦¦§¨§¨©¦§¨£©©©¦
énwî äáúkéîc éðéiãc àzøMà éàä :àáøc déîMî¦§¥§¨¨©©©§¨§©¨¥§¦©§¨¦©¥

eäééãé úîéúçà éãäñ éãäñéìc¯àîìà ,äìeñt §¦©£¥¨£¥©£¦©§©§§¨©§¨
,àúéìå !àø÷éLk éæçéî éîð àëä .àø÷éLk éæçéî¤¡¥§¦§¨¨¨©¦¤¡¥§¦§¨§¥¨
:øéàî éaø äéä øîBà ,ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøcî¦§©©§¨§¨©©©§¨¥¨¨©¦¥¦

dì Bðúðe Bîúç ,ätLàa Bàöî eléôà¯eléôàå ;øLk £¦§¨¨©§¨£¨§¨¨¨¥©£¦
øéàî éaøc déìò éâéìt àì ïðaø¯,íéLð éhéâa àlà ©¨©¨§¦¦£¥§©¦¥¦¤¨§¦¥¨¦

ì äáéúk ïðéòácøîàc .àì úBøèL øàLa ìáà ,dîL §¨¥©§¦¨¦§¨£¨¦§¨§¨¨§¨©
Bòøôe Ba äålL øèL :ïðçBé éaø øîà éñà éaø¯ ©¦©¦¨©©¦¨¨§¨¤¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oihib(iyiy meil)

,`xnbd dywn,øæòìà éaøcà øæòìà éaøc àéL÷,eixac xzqy ©§¨§©¦¤§¨¨©§©¦¤§¨¨
aezkl xzen jkle xfrl` iaxk epx`ia dpynd zligza ixdy
aezkl xeq` xfrl` iaxly x`ean `tiqa eli`e ,qtehd z`

,`xnbd zvxzn .oihib iqteh,øæòìà éaøc àaélàå éàpz éøzipy §¥©¨¥§©¦¨§©¦¤§¨¨
`l `yixd ly `pzl ,xfrl` iax zhiya ewlgpy md mi`pz
z` s` aezkl `eaiy yygn oihib qteh zaizk minkg exq`
`eai `ny qtehd zaizk s` exq` `tiqd ly `pzle ,hbd sxez

.sxezd z` aezkl
.'dpwzd iptn' dpynd ixac yexita sqep xe`ia zx`an `xnbd

øîà éúaL éaømya,äi÷æçepi` 'dpwzd iptn' dpyna xn`pdy ©¦©§©¨©¦§¦¨
epiide ,sxez aezkl xeq`y mrh `l` ,qteh aezkl xizdl mrh

,äèè÷ íeMîlelr df ,dy`de lrad my lr hb xteqd oiki m`y ¦§¨¨
,mdipia dhhwl `iadlåzhiya epizpyn,àéä øéàî éaøøîàc §©¦¥¦¦§¨©

éúøk äîéúç éãòjixv oi`e ,zezixk xtql hbd z` miyerd md - ¥¥£¦¨¨§¥
`l` ,'zxzen z` ixd' mewn gipdlénð óøBz eléôàc àeä ïéãáe- §¦©£¦¤©¦

xzen zeidl jixv,áBzëìdxeza xn`pdy oeik(` ck mixac)azke' ¦§§¨©
'Dl,dnyl daizk didzy jixvy dfn eyxcyrznizg l ¨

j` .dnyl zeidl dkixv dpi` hbd zaizk j` ,xn`p micrd
xg`ndéì äòîLc ïéðîæådy`dáéúk à÷c øôBñìdny lr hb §¦§¦§¨§¨¥§¥§¨¨¦

,dlra myedéì øîà÷ eäéà äøáñåxteql xn` lrady aeygze - §¨§¨¦¨¨©¥
,hb mxear aezkldéãäa äèè÷ dì äåäåmr dhhw icil `eaze - ©£¨¨§¨¨©£¥

ieeiv `ll hba mdizeny z` aezkl xi`n iax xq` okle ,dlra
.lrad

,lrad ieeiv `ll s` aezkl leki 'mc` lkl zxzen z` ixd' j`
.dnyl hbd z` aezkl jixv oi`y meyn

.'dpwzd iptn' dpynd yexita sqep xe`ia `xnbd zx`aneáø©
øîà àcñçmya,éîéáà`ed epizpyn mrhy.úBðeâò úðwz íeMî ¦§¨¨©£¦¦¦©¨©£

,eixac yexita mi`xen` ewlgpedì éøîàyxtny ,mixne` yi - ¨§¥¨
zhiya dpynd z`dì éøîàå ,øéàî éaødpynd z` yxtny ©¦¥¦§¨§¥¨

zhiya.øæòìà éaø,`xnbd zyxtndì éøîàxityzhiyk yéaø ©¦¤§¨¨¨§¥¨©¦
éúøk äîéúç éãò øîàc ,øéàîxtql hbd z` miyerd mdy - ¥¦§¨©¥¥£¦¨¨§¥

,zezixkénð óøBz eléôàc àeä ïéãáexteql xzen,áBzëìj` §¦©£¦¤©¦¦§
déì äåäc ïéðîæådãäa äèè÷,dnr dhhw lral didiy minrt - §¦§¦©£¨¥§¨¨©£¨

dì áéúBîe ïbòîe ,dìäéð déì ÷éøæå ,dìò çúøåm` ,dilr eqrka - §¨©£¨§¨¦¥¦£¨§©¥¦¨
.lra `ll dyexb x`yze ,cin eze` dl wexfi ,hb el onefn didi

z`f eazkiy cry ick ,hbd sxez z` aezkl xi`n iax xq` okle
.ezrc gepz

dì éøîàdpynd z` x`an inia` mya `cqg axy ,mixne` yi - ¨§¥¨
zhiyaéúøk äøéñî éãéò øîàc ,øæòìà éaøz` miyerd mdy - ©¦¤§¨¨§¨©¥¥§¦¨¨§¥

dxeza xn`py dne ,zezixk xtql hbd(` ck mixac)'Dl azke'§¨©¨
,hbd sxez zaizk epiid ,dnyl hb aezkl jixvy dfn miyxecy

áBzëì àì énð ñôBè eléôàc àeä ïéãáe`ny ,lrad ieeiv `ll §¦©£¦¤©¦Ÿ¦§
,`ziixe`cn hbd lqtie dnyl `ly sxezd z` mb aezkl `eai

j`ìæéîì éòác ïéðîæåzkll lrad dvexy -àìå ,íiä úðéãîì §¦§¦§¨¥§¥©¦§¦©©¨§Ÿ
àøôñ çkLà,hb aezkl onf el yiy xteq `vni `le -dì ÷éáLå ©§©©§¨§¨¦¨

ìéæàå,mid zpicnl jlie ,hb `ll ezy` z` aefrie -áéúBîe ïbòîe §¨¦§©¥¦
dìoken qtehd didiy minkg exizd okle ,dpebr dze` xi`yie - ¨

z`f ywaiyk cin sxezd z` ze`lnl lkeiy ick ,xteqd cia
:lrad

teqd jixvy ,dpyna epipy,sxezd mewn xi`ydl x.ïîfä íB÷îe§©§©
:iept onfd mewn z` xi`ydl jixv recn zxxan `xnbd÷éñt÷̈¨¦

éðúåonf z` `le oiyexibd onf z` hba aezkl jixvy ,dpyna - §¨¥
hbd zaizk

àðL àìezy` z` yxbn m`àðL àìå ,ïéàeOépä ïîdyxbn m` Ÿ§¨¦©¦¦§Ÿ§¨
ïéñeøéàä ïî,,`xnbd zl`eyàîìLayxbl ick hb azekykïî ¦¨¥¦¦§¨¨¦

øîàc ïàîì ïéa ,ïéàeOépäopgei iax -(:fi-.fi lirl)epwizy mrhdy , ©¦¦¥§©§¨©
.diab xhy epi`y s` lr ,hba onf aezkl

`edíeMîlr dtgi `nyBúBçà úa,eizgz dpfze ezy` `idy ¦©£
,onf `ll hb dl aezki oic zia debxdi `ly dilr qegiy zngne

,dzpify drya dyexb dzidy xn`z dzinl dpecl e`eaiyke
àkéà,hbd zaizk onf z` aezki m` mb dfl yeygl mewn yi - ¦¨

,ezxiqnl ezaizk oia dpfz `nyøîàc ïàîì ïéa,yiwl yix - ¥§©§¨©
`ed ,hba onf aezkl epwizy mrhdyéøét íeMîlrad lke`y ¦¥¥

xeknl i`yxe ely md oiyexibd zry cry ,dly belnd iqkpn
,oiyexib xg` s` xekniy yegl yi onf aezki `l m`e ,mze`

,xkn oiyexibd mcewy xn`i dl xifgiy razzykeàkéàyi - ¦¨
s`y ,hbd zaizk onf z` aezki m` mb zexit cqtd yygl mewn
`ivez ,ezxiqnl hbd zaizk oia lrad xekniy zexitd z`

.mcwen epnfy hbd ici lr zegewld cin dy`dàlàhb azek m` ¤¨
ezy` z` yxbløîàc ïàîì àîìLa ,ïéñeøéàä ïî,opgei iax - ¦¨¥¦¦§¨¨§©§¨©

hba onf epwzyíeMîlr dtgi `ny,BúBçà úaoiqexi`d on s` ¦©£
àkéàz` dl ozi ,oiyexibl hbd zaizk oia dpfz m`y yegl yi - ¦¨

,dilr zetgl ick hbdøîàc ïàîì àlàmrhdy ,yiwl yix - ¤¨§©§¨©
`ed hba onf aezkl epwizy,éøét íeMîz` aezkl xeq` recn ¦¥¥

,oiqexi`d on hba hbd zaizk onf,éøét dì úéà éî äñeøàixd £¨¦¦¨¥¥
.oi`eyipd xg` `l` belnd iqkp zexit z` lawn epi` lrad

.hbd zaizk onf z` aezki m` yyg lk oi`e
,`xnbd zvxznîL àúléî àä ,íøîò áø øîààleòc dépéî úéò ¨©©©§¨¨¦§¨¨§¦¦¥§¨

,[`lern izrny df xac-]øîàconf aezkl exq`y mrhdy §¨©
`ed dqex` hba mcweneäéð éàî àðòãé àìå ,ãìå úðwz íeMî- ¦©¨©¨¨§Ÿ¨©§¨©¦

j` .micli dqex`l oi` ixdy eyexit izrci `leàúéòîLc ïåék¥¨§¨§¦¨
àäì,dyexitle ef `ziixal dizrnyy -eáúk øîBàä ,àéðúcèb §¨§©§¨¨¥¦§¥

,éúñeøàì`l` ,zrk dyxb` `leäpñðëàLëìoi`eyipläpLøbà ©£¨¦¦§¤¤§§¤¨£¨§¤¨
,ezaizk onf z` ea eazke ,df hbaàìeò øîàå ,èb Bðéàz` yxtl ¥¥§¨©¨

,`ziixadíòh äî,hb epi`ànL äøéæboeike ,xarzz dp`yiyk ©©©§¥¨¤¨
,dxeair onfn mcwen hbd onfyeøîàéy zeixad,dðáì íãB÷ dhéb Ÿ§¦¨¤¦§¨

te ,oi`eyipa `ly dxarzpe.`ed mb
yxtl yi df it lreénð àëäaezkl xeq`y ,ok mb epizpyna - ¨¨©¦

,ezaizk onf z` dqex` hbaànL äøéæbxg`e ,xarzz dp`yiyk §¥¨¤¨
,df hba dze` yxbi m` jk,dðáì íãB÷ dhéb eøîàé`ly icke Ÿ§¦¨¥¦§¨

ly hbd onf z` micwdl minkg exq` ,cled lr frl `ivedl
.dqex`

`ly eazkpy oihib iqteh s` lqet xfrl` iaxy dpyna epipy
.dnyl `ly sxez mb aezkl e`eai `ny dxifb ,dnyléaø øîà̈©©¦

àaà éaø øîà ,àøéæàcà áø øîà ,àáñ àðeðîä áø øîà ,àìéL øa ¥¨¨©©¦©¨©¦¨¨©©©§¨¨¨¨©©©¨
øæòìà éaøk äëìä ,áø øîà ,äáäà øaoihib qteh aezkl oi`y ©©£¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨

.sxez mb aezki `ny
éîékçc àðéáeè ,øæòìà éaøc déìò áø éø÷.minkgay xye`n - ¨¥©£¥§©¦¤§¨¨¦¨§©¦¥

xfrl` iaxk dkldy ax xn` ike ,`xnbd zl`eyøàLa eléôàå©£¦¦§¨
,énð úBøèLx`y iqteh aezkl xiykde dcedi iax lr wlgy §¨©¦

,zexhyéðéiãc àzøMà éàä ,àáøc déîMî étt áø øîàäåxhy - §¨¨©©©¦¦§¥§¨¨©©©§¨§©¨¥
.mipiicd

eäééãé úîéúçà éãäñ éãäñéìc énwî äázëéîciptl dazkpy - §¦§§¨¦©¥§¦§£¥©£¥©£¦©§©§
,mdici znizg lr micrd ecirdyäìeñt,`zxy`dàîìàixd - §¨©§¨

df xhyy jkl miyyegyàø÷éLk éæçéîoeik ,xwyk d`xp - ¦§¥§¦§¨
,micrd ecird `l oiicr daizkd onfayàëäénðo`k s` - ¨¨©¦

.zexhy x`y iqteh zaizka
,d`eld lk dzid `ly oeik,àø÷éLk éæçéîxfrl` iaxk `le ¦§¥§¦§¨

.zexhy x`y iqteh aezkl xizny
zvxzn,`xnbdàúéìåjkl di`xe ,`ax mya itt axk wqtp `l - §¥¨

,'øéàî éaø äéä øîBà ,ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøcîyBàöî eléôà ¦§©©§¨§¨©©©§¨¥¨¨©¦¥¦£¦§¨
hblätLàa,ea miaezk ezy` mye enyeBîúçeilr mizgde - §©§¨£¨

oiyexib myl micr,dì Bðúðe,hbd,øLkoi`e ,epnfa mzgpy oeik §¨¨¨¥
,xwyk d`xpy jkl miyyegïðaø eléôàåxi`n iax lr miwlegd ©£¦©¨¨

,leqt dty`a e`vny hby mixaeqedéìò éâéìt àìøéàî éaøc- Ÿ§¦¥£¥§©¦¥¦
eilr miwleg mpi`íéLð éhéâa àlàmeyn ,calaïðéòácäáéúk ¤¨§¦¥¨¦¦§¦¨§¦¨

ì,dîLúBøèL øàLa ìáà,dnyl daizk mikixv oi`yàìewlgi ¦§¨£¨¦§¨§¨Ÿ
d`xpy miyyeg oi`e ,dty`a e`vny xhy mixiykne ,eilr
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`eai `ny qtehd zaizk s` exq` `tiqd ly `pzle ,hbd sxez

.sxezd z` aezkl
.'dpwzd iptn' dpynd ixac yexita sqep xe`ia zx`an `xnbd

øîà éúaL éaømya,äi÷æçepi` 'dpwzd iptn' dpyna xn`pdy ©¦©§©¨©¦§¦¨
epiide ,sxez aezkl xeq`y mrh `l` ,qteh aezkl xizdl mrh

,äèè÷ íeMîlelr df ,dy`de lrad my lr hb xteqd oiki m`y ¦§¨¨
,mdipia dhhwl `iadlåzhiya epizpyn,àéä øéàî éaøøîàc §©¦¥¦¦§¨©
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j` .dnyl zeidl dkixv dpi` hbd zaizk j` ,xn`p micrd
xg`ndéì äòîLc ïéðîæådy`dáéúk à÷c øôBñìdny lr hb §¦§¦§¨§¨¥§¥§¨¨¦

,dlra myedéì øîà÷ eäéà äøáñåxteql xn` lrady aeygze - §¨§¨¦¨¨©¥
,hb mxear aezkldéãäa äèè÷ dì äåäåmr dhhw icil `eaze - ©£¨¨§¨¨©£¥
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`ed ,hba onf aezkl epwizy mrhdyéøét íeMîlrad lke`y ¦¥¥

xeknl i`yxe ely md oiyexibd zry cry ,dly belnd iqkpn
,oiyexib xg` s` xekniy yegl yi onf aezki `l m`e ,mze`

,xkn oiyexibd mcewy xn`i dl xifgiy razzykeàkéàyi - ¦¨
s`y ,hbd zaizk onf z` aezki m` mb zexit cqtd yygl mewn
`ivez ,ezxiqnl hbd zaizk oia lrad xekniy zexitd z`

.mcwen epnfy hbd ici lr zegewld cin dy`dàlàhb azek m` ¤¨
ezy` z` yxbløîàc ïàîì àîìLa ,ïéñeøéàä ïî,opgei iax - ¦¨¥¦¦§¨¨§©§¨©

hba onf epwzyíeMîlr dtgi `ny,BúBçà úaoiqexi`d on s` ¦©£
àkéàz` dl ozi ,oiyexibl hbd zaizk oia dpfz m`y yegl yi - ¦¨

,dilr zetgl ick hbdøîàc ïàîì àlàmrhdy ,yiwl yix - ¤¨§©§¨©
`ed hba onf aezkl epwizy,éøét íeMîz` aezkl xeq` recn ¦¥¥

,oiqexi`d on hba hbd zaizk onf,éøét dì úéà éî äñeøàixd £¨¦¦¨¥¥
.oi`eyipd xg` `l` belnd iqkp zexit z` lawn epi` lrad

.hbd zaizk onf z` aezki m` yyg lk oi`e
,`xnbd zvxznîL àúléî àä ,íøîò áø øîààleòc dépéî úéò ¨©©©§¨¨¦§¨¨§¦¦¥§¨

,[`lern izrny df xac-]øîàconf aezkl exq`y mrhdy §¨©
`ed dqex` hba mcweneäéð éàî àðòãé àìå ,ãìå úðwz íeMî- ¦©¨©¨¨§Ÿ¨©§¨©¦

j` .micli dqex`l oi` ixdy eyexit izrci `leàúéòîLc ïåék¥¨§¨§¦¨
àäì,dyexitle ef `ziixal dizrnyy -eáúk øîBàä ,àéðúcèb §¨§©§¨¨¥¦§¥

,éúñeøàì`l` ,zrk dyxb` `leäpñðëàLëìoi`eyipläpLøbà ©£¨¦¦§¤¤§§¤¨£¨§¤¨
,ezaizk onf z` ea eazke ,df hbaàìeò øîàå ,èb Bðéàz` yxtl ¥¥§¨©¨

,`ziixadíòh äî,hb epi`ànL äøéæboeike ,xarzz dp`yiyk ©©©§¥¨¤¨
,dxeair onfn mcwen hbd onfyeøîàéy zeixad,dðáì íãB÷ dhéb Ÿ§¦¨¤¦§¨

te ,oi`eyipa `ly dxarzpe.`ed mb
yxtl yi df it lreénð àëäaezkl xeq`y ,ok mb epizpyna - ¨¨©¦

,ezaizk onf z` dqex` hbaànL äøéæbxg`e ,xarzz dp`yiyk §¥¨¤¨
,df hba dze` yxbi m` jk,dðáì íãB÷ dhéb eøîàé`ly icke Ÿ§¦¨¥¦§¨

ly hbd onf z` micwdl minkg exq` ,cled lr frl `ivedl
.dqex`

`ly eazkpy oihib iqteh s` lqet xfrl` iaxy dpyna epipy
.dnyl `ly sxez mb aezkl e`eai `ny dxifb ,dnyléaø øîà̈©©¦

àaà éaø øîà ,àøéæàcà áø øîà ,àáñ àðeðîä áø øîà ,àìéL øa ¥¨¨©©¦©¨©¦¨¨©©©§¨¨¨¨©©©¨
øæòìà éaøk äëìä ,áø øîà ,äáäà øaoihib qteh aezkl oi`y ©©£¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨

.sxez mb aezki `ny
éîékçc àðéáeè ,øæòìà éaøc déìò áø éø÷.minkgay xye`n - ¨¥©£¥§©¦¤§¨¨¦¨§©¦¥

xfrl` iaxk dkldy ax xn` ike ,`xnbd zl`eyøàLa eléôàå©£¦¦§¨
,énð úBøèLx`y iqteh aezkl xiykde dcedi iax lr wlgy §¨©¦

,zexhyéðéiãc àzøMà éàä ,àáøc déîMî étt áø øîàäåxhy - §¨¨©©©¦¦§¥§¨¨©©©§¨§©¨¥
.mipiicd

eäééãé úîéúçà éãäñ éãäñéìc énwî äázëéîciptl dazkpy - §¦§§¨¦©¥§¦§£¥©£¥©£¦©§©§
,mdici znizg lr micrd ecirdyäìeñt,`zxy`dàîìàixd - §¨©§¨

df xhyy jkl miyyegyàø÷éLk éæçéîoeik ,xwyk d`xp - ¦§¥§¦§¨
,micrd ecird `l oiicr daizkd onfayàëäénðo`k s` - ¨¨©¦

.zexhy x`y iqteh zaizka
,d`eld lk dzid `ly oeik,àø÷éLk éæçéîxfrl` iaxk `le ¦§¥§¦§¨

.zexhy x`y iqteh aezkl xizny
zvxzn,`xnbdàúéìåjkl di`xe ,`ax mya itt axk wqtp `l - §¥¨

,'øéàî éaø äéä øîBà ,ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøcîyBàöî eléôà ¦§©©§¨§¨©©©§¨¥¨¨©¦¥¦£¦§¨
hblätLàa,ea miaezk ezy` mye enyeBîúçeilr mizgde - §©§¨£¨

oiyexib myl micr,dì Bðúðe,hbd,øLkoi`e ,epnfa mzgpy oeik §¨¨¨¥
,xwyk d`xpy jkl miyyegïðaø eléôàåxi`n iax lr miwlegd ©£¦©¨¨

,leqt dty`a e`vny hby mixaeqedéìò éâéìt àìøéàî éaøc- Ÿ§¦¥£¥§©¦¥¦
eilr miwleg mpi`íéLð éhéâa àlàmeyn ,calaïðéòácäáéúk ¤¨§¦¥¨¦¦§¦¨§¦¨

ì,dîLúBøèL øàLa ìáà,dnyl daizk mikixv oi`yàìewlgi ¦§¨£¨¦§¨§¨Ÿ
d`xpy miyyeg oi`e ,dty`a e`vny xhy mixiykne ,eilr
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc oihib(ycew zay meil)

äðùî
dfi`a ,e`vne xfge ca`pe dnyl azkpy hb oic zx`an epizpyn
,ea yxbl xyke ,dnyl azkpy hbd eze` `edy milez ote`
oi`e ,dnyl azkp `ly `ed xg` hb `ny yegl yi ote` dfi`ae

:ea yxbl
gilyèb àéánä,lrad ieeiv it lr oick azkpy,epîéä ãáàåm` ©¥¦¥§¨©¥¤

øzìàì Bàöîcin -øLkj` ,ea yxblåàì íàåe`vn `ly - §¨§©§©¨¥§¦¨
,onf xg`l `l` ,xzl`lìeñt,ca`py hbd df oi` `ny ,ea yxbl ¨

dy` iyexib myl `ly azkp ok m`e ,enyk enyy xg` ly `l`
.ef

m`äñéôça Bàöîilk -àî÷ñeìãa Bàel` milka oniq yie - §¨©£¦¨¦§§§¨
`vn m` oke .ea yxbl leki ,hbd z` xikn oi`y s` lr ,md elyy

,xg` mewna hbd z`Bøékî íàea oi`y s` lr ,oir zeriaha ¦©¦
,oniqøLk:ea yxbl ¨¥

àøîâ
,ea yxbl xyk xzl`l hbd z` `vn m` wxy dpyna epipy
hbd z` `ven m` s`y rnyny dpynn dxizq dywn `xnbd

:ea yxbl xyk ax onf xg`
eäðéîøe,epipyy ,ef lr ef zeipynd zxizq dyw`e -àöîzexhy §¦§¨¨

å ,íéLð éhébly zexhye xhy,íéãáò éøeøçL`vny e`é÷éúééc- ¦¥¨¦§¦§¥£¨¦§¨¥¥
e` ,rxn aiky zpzn ixhyúBðzî,`ixa zpzn ixhy -ïéøáBLå- ©¨§§¦

d`eld oerxt ixhyøéæçé àì äæ éøä`le lral `l hbd z` £¥¤Ÿ©£¦
`le xhyd dyerl `l mxifgi `l zexhyd x`y oke ,dy`l

meyn ,elawnleéä ïéáeúk ,øîBà éðàLdvxy meyn ,zexhyd ¤£¦¥§¦¨
,dpzna zzl e` ,xxgyl ,yxblïäéìò Cìîðåhxgzd seqale - §¦§©£¥¤

ïðzéì àlLz` xifgi `l df yyg meyn wxy ,rnyn .ecbpkyl ¤Ÿ¦§¨
,dy`l `le lral `l hbdàäm`øîà,hbd `vnpy xg` lrad ¨¨©

eðz,dl epziln jlnp `le ,dy`l df hbïéðúBðea zyxbzne dl, §§¦
äaeøî ïîæì eléôàåoi`e ,hbd ca`y f`n daexn onf xar m` - ©£¦¦§©§¤

.z`f azk enyk enyy xg` `ny miyyeg
,`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,äaø øîàdxq`y ,epizpyna - ¨©©¨Ÿ©§¨¨

xaecn ,cin ede`vn `l m` hbd z` xifgdlúBøéiMäL íB÷îa§¨¤©©¨
,úBéeöî,o`k xary xg` mc`n hbd ltp `ny yegl yie §

,mieey mdizenyeïàk,xaecn `rivn `aaa dpyna -íB÷îa ¨§¨
,úBéeöî úBøéiMä ïéàL.xg` mc`n ltp `ny yegl oi` okle ¤¥©©¨§

,dax ixac lr `xnbd dtiqenúBéeöî úBøéiMäL íB÷îa eléôàå©£¦§¨¤©©¨§
,df hb ltp enyk enyy xg` mc`n `ny miyyegy epxn`y

àeäåote`a wx df ,dfl miyyegy dn -ïa óñBé éðL e÷æçeäL §¤§§§¥¥¤
,úçà øéòa ïBòîL`l m` j` ,xg`dn ltp `ny yegl yi okle ¦§§¦©©

yi `ny miyyeg oi` ,miey mdizenyy miyp` ipy ewfged
ztqep xir yi `ny e` ,enyk enyy sqep mc` ,xird dze`a

.ely xird myk dnyy
meyn ,jk xnel gxkday `xnbd dgikeneéëä àîéz àì éàc- §¦Ÿ¥¨¨¦

,dfl miyyeg ewfged `ly ote`a s` `l` ,jk xn`p `l m`y
àéL÷dxizqäaøcà äaøc`ly ,envr ixac lr dax ixacn - ©§¨§©¨©§©¨

,`xnbd d`iany dyrna didy itke ,oerny oa sqei ipyl yyg
àðeä áøc àðéc éa çëzLéàc àhéb àeääcziaa `vnpy hb didy - §©¦¨§¦§§©¥¦¨§©¨

oic zia eniiwe ,eniiwl ick oic zial ede`iady ,`ped ax ly epic

,el edeaiyiy reazl `ae eniiwy dfn ca`pe ,eizenizg z`äåäå©£¨
déa áéúk,hba aezk dide -azkpyàøäð ñéëø ìòc àúî éøéåLa §¦¥¦§¦¥¨¨§©¨¦©£¨

mc` cer mewn eze`a wfged `le ,xdpd qkx lry ixiey xira -
df meia,àðeä áø øîàåenyk enyy mc` wfged `ly s` lry §¨©©¨

mewn lkn ,mewn eze`aì ïéLLBçéøéåL éðLsqep mewn yi `ny - §¦¦§¥§¦¥
hb azk `ed s`e ,df myk enyy mc` yi mye ,ixiey enyy
epiptl `ay dfl hbd z` aiydl oi` okle ,ltp epnne ezy`l
péî dì éòa àzøeàìc ,da ïéiòå ÷et ,äaøì àcñç áø déì øîàåC §¨©¥©¦§¨§©¨§©¥¨¦§§¨¨¥¨¦¨

àðeä áø`ped ax jze` l`yi axrly oeik ,ef dklda oiire `v - ©¨
.df ote`a oicd dn÷ôðdax `vi -÷c,zeipynd oeira wcwc - ¨©¨

çkLàå.jkl yegl oi`y da x`eany dpyn `vne -ìk ,ïðúc §©§©¦§©¨
`vendïéc úéa äNòî,oic ziaa miewnd xhy -øéæçé äæ éøä,ixd ©£¤¥¦£¥¤©£¦

.my eze`a mi`xwpy zenewn ipy yi `ny miyyeg oi`y
,dzii`x z` `xnbd zx`anàðeä áøc àðéc éa àäåzia ixde - §¨¥¦¨§©¨

,`ped ax ly epic,éîc úBéeöî úBøéiMäL íB÷îëcmiaxy meyn ¦§¨¤©©¨§¨¥
,d`xedle oicl el mikixv eidèéLt à÷åy ,dpyndn daxøéæçé §¨¨¦©£¦

eae ,df mya sqep mewn yi `ny miyyeg oi`e ,delnl xhyd z`
.df xhy lra myk enyy mc` yiàîìàwxy ixd -e÷æçeä éà ©§¨¦§§
ïéà ,úçà øéòa ïBòîL ïa óñBé éðLmc`n ltp `ny miyyeg - §¥¥¤¦§§¦©©¦

,enyk enyy xg`àì éàå,dey mya miyp` ipy ewfgedàì §¦ŸŸ
xhyd z` el mixifgn `l` ,enyk enyy mc` yi `ny miyyeg

,dyrn `xnbd d`iane .zeievn zexiiy yiy s` lräaø ãáò̈©©¨
àcáeòdyrnl dkld dax dyr -çëzLéàc àhéb àeääaéa §¨§©¦¨§¦§§©¥
àðzékdpzekd mewna `vnpy hba -dézòîLk ,àúéãaîeôa- ¦¨¨§§§¦¨¦§©§¥

mc`n xhyd ltp `ny yegl oi`y ,epizpyn z` yxity itk
,ddf mya mc` wfgede zeievn zexiiyy mewna `l` ddf mya

ld mi`pzd enlyp `l myy oeikexhyd z` aiydl dxed ,el
,dyrnd did ji` zepeyl izy `xnbd d`iane .eilralàkéà¦¨

éøîàc`vnp hbdy ,[mixne` yi-]àðzék eøúc àëéä àzëeãa- §¨§¥§§¨¥¨§¨¦¨¨
,dpzekd z` ea mixeyy mewnae÷æçeäc áb ìò óàåoa sqei ipy §©©©§§§

oeik ,oernyàúøéiL ïçéëL àìcoi`e ,zeievn zexiiyd oi`y - §Ÿ§¦¨©¨¨¨
.df mewnl ribd enyk enyy ipyd mb `ny yegl,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥

`vnp hbdyàðzék éðaæîc àzëeãaz` ea mixkeny mewna - §§¨§¦©§¥¦¨¨
,dpzekde÷æçeä àlL àeäåyegl oi` okle ,ddf mya miyp` ipy §¤Ÿ§§

,ipydn ltpyúBøéiL ïçéëLemewna zeievn zexiiyy s` lr - §¦¨©¨
.dpzek ea mixkeny

mewna epizpyn z` yxit `xif iax s`y d`ian `xnbd
zeievn zexiiydyépLîe àúééøaà ïéúéðúî éîø àøéæ éaødywn - ©¦¥¨¨¥©§¦¦©§©§¨§©¥

.dvxzne ,`ziixal epizpyn oia dxizqïðz,epizpynaèb àéánä §©©¥¦¥
,lrad ieeiv it lr oick azkpyøzìàì Bàöî íà ,epîéä ãáàå- §¨©¥¤¦§¨§©§©

,cinøLk,ea yxblåàì íàåxg`l `l` ,xzl`l e`vn `ly - ¨¥§¦¨
,onfìeñtxg` ly `l` ,ca`py hbd eze` epi` `ny ,ea yxbl ¨

.ef dy` iyexib myl azkp `le ,enyk enyyeäðéîøedyw`e - §¦§
epipyy ,`ziixal dpynd oia dxizqïîæa ,÷eMa äMà èb àöî̈¨¥¦¨©¦§©

äãBî ìòaäL,ezy` z` ea yxiby,äMàì øéæçém` j`ìòaä ïéà ¤©©©¤©£¦§¦¨¥©©©
äãBî,ea yxibyøéæçé àìhbd z`äæì àìicr `iai `ny ,lral - ¤Ÿ©£¦Ÿ¨¤

el dxifgd okle dzaezk z` rxty xn`ie ,ea dyxiby dxiqn
,eprazz `l aeyy ick ,hbd z`äæì àìå`l `ny ,dy`l - §Ÿ¨¤

,`xnbd zwiicn .df hb ici lr xg`l `ypize jlze ,ea dyxbzd
àä̈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oihib(iyiy meil)

iptl eazkpy zexhy x`ya micen opaxy di`x `xnbd d`iane
,mixyk mdy ,d`elddøèL ,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîàcaeg §¨©©©¦¨©©¦¨¨§¨

Ba äålL,azkpy meiaBòøôedxfga xhyd z` laiwe ,mei eze`a ¤¨¨§¨
,delndnBa äåìå øæBç Bðéàlky s` ,meid eze`a elit` zipy ¥¥§Ÿ¤

iptn ,zn` ea aezkdBãeaòL ìçîð øákLz` rxtyk xhyd ly ¤§¨¦§©¦§
`ede ,df xhy ici lr miqkp ceariy legl leki `l aeye ,eaeg

.micareyn miqkpn daeb epi`y ,dt lr delnk
,opgei iax ixaca `xnbd zwiicnàîòèmeyn ,ea dele xfeg oi`y ©§¨

íeMî ìáà ,BãeaòL ìçîðck d`xpyàø÷éLiptl azkpy oeik §¦§©¦§£¨¦¦§¨
,ef d`eldïðéLééç àìweqtl xyt`y oaen okle .miyyeg oi` - Ÿ©§¦¨

.zexhy x`ya qteh aezkl xiykny dna s` xfrl` iaxk dkld
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רג
miwxt dyelya` cenr fk sc ± iriax wxtxifp

äðùîìåñô åàì íàå.ely df oi`e ,ltp xg`n `ny Ðäñéôçá åàöîyie ,ilk Ð

.ely `edy ilka oniqøùë åøéëî íà:ipzw e` e`e ,diytp itp`a `zlin Ð

.xyk mewn lka e`vn elit`e ,exikny e`àøîâé÷éúééã`c :rxn aiky z`eev Ð

.zeidle mwinl `dzúåðúî.`ixa zpzn Ðøéæçé àìoke .dy`l `le lral `l Ð

ip`y"a `nrh ilzcne .mlek oke ,xexgy

"xne`Ðdl epz :lrad xn` m`c dpin opirny

dl eizazk ip`yÐ`nyl opiyiig `le ,oipzep

.df epi`úåéåöî úåøééùäù íå÷îá,leqt Ð

.ltp mixg` miaye mixaern `nyåìéôàå
'åë úåéåöî úåøééùäù íå÷îádax e`l Ð

:xn`e xcqnc `ed cenlzd `l` ,dl xn`w

zeievn zexiiydy mewna dax iwe`c `dcÐ

dze`a df mya miyp` ipy ewfgedy `ede

ewfged `l m` la` .xirdÐ`l `witqn

`nlic e` ,opirci `le edpzi` `nlic opixn`

xg` mc` da yie ,efk dnyy zxg` xir yi

.eraezy dfk ezy` mye enyyàîéú àì éàã
éëäewfgede zeievna `l` dax liqt `lc Ð

Ð.daxc` daxc `iywàðåä áøã àðéã éáÐ

,wtpd ea aezke ,oic ziaa eniiwl my `aedy

oa sqei ipy ewfged `le .eraez `ede dfn ltpe

.xird dze`a oernyéøéåù éðùì ïðéùééçÐ

.dfn ltpy `ed df `l `nyeïðúã`aaa Ð

.(`,k) `rivnïéã úéá äùòî ìë`vend Ð

oiaezkl yginl `kilc ,oic ziaa miiewn xhy

ciar `lc ,mpzil `ly mdilr jlnpe eid

,ecil xqnpy xg`l deln `l` `xhy dineiwl©

.micr ezeni `ny yiigcøéæçé äæ éøä`le Ð

.df epi` `nyl opiyiigàðåä áøã àðéã éáÐ

.my mi`ae ,d`xedle oicl el oikixv eid

xifgic dax hiytweÐ`lc meyn dpin rny

.opiyiig `l ixiey ipylc ,`ed sqei ipy ewfged

äéúòîùëded `l `kde .opira izxz :xn`c Ð

.raezl exifgde ,`cg `l`éøîàã àëéài`d Ð

`pzik iaÐin ziaa ,`pzik exzc `kid

zeievn zexiiy oi`e ,ozyt my oixeyy dxynd

dze`a mipy ewfgedy it lr s`e ,exifgde .my

.myd eze`a xirdéðáæîã àëéä éøîàã àëéàå
àðúéëitl exifgde .zeievn zexiiyy ,weya Ð

.ewfged `lyäãåî.dl epzil xne`y Ðàì
äæì àìå äæìxifgi `l lral ÐÐxak `ny

xg` xfgi ecil `aiyke ,ltp dpnne dl epzp©

dzaezk razzyke ,dyxiby ecirie dxiqn icrÐziaa hbd z`vedy ,jizrxt :xn`i
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ded `l i` `d .epzp `l oiicre ,ediilr jlnp :eyexit ikde .enyk enyy xg`n ltp `l`¥

!di`xl `l` dkixv dpi`c oeik ,dly epi` elit` ,hbd z` dl mixifgn eid - jlnpl opiyiig

`le ,jlnpe :ipzwcn wiicc :wgvi epiax xne`e

rnyn .opzp `le eid oiaezk xne` ip`y :ipzw

m` la` ,cer dyxbl dvex epi`e ea xfge jlnpc

opiyiig `le ,df hba dyxbn did - dvex did

`nw wxta opiqxb `icdae .ltp xg`n `ny¥

jlnpc `nrh :mixtqd lka (`,gi) `rivn `aac

?daexn onfl elit` dil `pne :xn`z m`e .'ek

iaxe !onwl `xif iax jixtck ,`wec xzl`l `nlc

dy`l xifgic `ziixan el heyt i`n` ,inp `xif

epiax xne`e ?oizipznn ith daexn onfl elit`

m`c opireny`l jlnpe jixhvi`cn wiicc :wgvi

epiid - xg` hbl opiyiig `le ,oipzep "epz" xn`

oi`c `hiyt - xzl`l i`c ,daexn onfl elit`

ipzwc `dc xaq `xif iaxe .xg` hbl oiyyeg

`l jlnpy itlc ,hwp `zlinc `gxe` - jlnpe

la` .oipzep epz xn` `d :wcwcl `le ,epzp

,daexn onfl elit` xifgic xity wiic `ziixan

:wgvi epiax xne` cere .`hiyt - xzl`l i`c

`inec dil rnync ,daexn onfl elit` wiicc

onfl ixiinc (`,k my) oipe`ine dvilg ixhyc

opireny`l jixhvi` `l mzd jgxk lrc ,daexn

,dp`in e` dvlg m` reci epi`yk `l` xifgic

,xifgic `hiyt - dp`in e` dvlgy reciac

.di`xl `l` dkixv oi`c oeik ,dly epi` elit`

`vnpy dn ici lr ,ixiin reci epi`ac oeike

epi`c oeik ,dly `edy llk opirci `l xzl`l

`xif iaxe .mlern dvilg xhy dl azkpy reci

xity wiic `ziixane .`tiqc `inec dl iwen `l

- "dcen lrady onfa"c ,daexn onfl elit`c

i`e .ea dyxib xake ,ltp dpnny dcenc rnync

`lac ,dcia hb epi`x ok m` - `wec xzl`l

`vnpy dna `zewtp oi` - dcia hb epi`x

`hiyt - dcia epi`xy oeike ,epyxitck ,xzl`l

.dcen lrad oi` elit`e ,dly epi` elit` ,xifgic

- ok m`e .dcia hbd epi`x `lya i`ce `l`

.daexn onfl elit`àäm`e - oipzep epz xn`

yegil :oizipzn jd` jixt `l i`n`e :xn`z

`ziixa` jixtck ,'ek oqipa ozil azk `ny

rnyn - oipzep "epz" xn` `dc :wgvi epiax xne`e ?(`,hi) `rivn `aac `nw wxta onwlc

oi`y oihib lkac ,lirl izyxitck ,icin yginl `kil jkitl ,df hba dyxbl eiykr `ay

izii` :dy`l xnel ,xity ediizrc` zegewl iwqne ,edl zi` `lw - daizkd meia oipzep

dpnny :yexit ,dcen lrady onfa :ipzwc ,`ziixaa la` .jcil `hib `hn zni` dii`x

xzl`l `d ?`nw yexitl daexn onfl elit` `ziixan `xif iax inx ikide :xn`z m`e .di`x izii` :exn`i `le ,ith erhe ,dcil `a azkpyny el mipin`n oic ziay zegewl mixeaq - ltp
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ipzw in ,`xif iaxe :(a,gi) `rivn `aac `nw wxta `icda `zi` ikde .my zeievn zexiiyd oi`y ,oic zial ueg gkzyi`c dl opinwenc :wgvi iax xne`e !(a,ehw zenai) "dkldy dy`d"
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éøîàã àëéàleqt zeievn zexiiydy mewna `xif iax ipyc `d ÐÐ,ewfgedc `ede

.daxk izxz opiracäáøã àîìùá`cg ,oizipzn izxz` dicic `iepy lirl ipyc Ð

.`rivn `aac `cge oihibcééåù÷àì äéì àîéìà ïéúéðúîedpi`c jzrc `wlq `wc Ð

.`ziixan xwir oizipzne ,iccd` edpinxàøéæ éáø àìài`n `ziixa` oizipzn inxc Ð

oizipzn izxz` dicic `iepiy xn` `l `nrh

?daxkêì øîàoiiyw `l oizipzn :`xif iax Ð

.iccd`éðú÷ éîxn` `d :`rivn `aaa Ð

"epz"Ð.daexn onfl elit`e ,oipzepíà àîìã
ïì àîéé÷ãë íìåòìå ïéðúåð åðú øîà,xnelk Ð

opiwiic oipzep "epz" xn` `d oigxk lr i`ce

onfl `l` .odilr jlnpa `nrh dlzcn ,dpin

`niiwck mlerl `nlic ?zwiic `kidn daexn

xzl`l e`vn ,oihibc `xiykda olÐla` xyk

`ziixaÐi`e ,dy`l xifgi :ipzwc ,`iyw i`ce

dcen lrade xzl`lÐyegip i`nl ,`hiyt

daexn onfl elit` opireny`c e`l i` ?dlÐ

`l oizipzn `nlyac .diipzinl jixhvi` `l

"epz" xn`d :`icda da `pzÐjixhv`e ,oipzep

`lc opireny`l ,`teb `id meyn diipznl

.'ek xne` ip`y ,xifgiøîà äéîøé éáø`l Ð

ipd lkc ,`iyw `ziixa `le `iyw oizipzn

xifgi opixn`cÐ.daexn onfléøîà÷ã ïåâë
íéãò.ea minezgd Ðàìà åðîúç àì íìåòî

äæ íù ìù ãçà èâ ìòyi`l epnzg eze`e Ð

.eraezd dføîà÷ã ïåâë:eca`y gily i`d Ð

.zipelt ze` cva yi awpãåà÷ååax hwp Ð

zipelt ze` cva :iy`Ð,wdaen oniq iedc

.efn dxexa zecr oi`cíéðîéñ äéì à÷ôñî
ïðáøã åà àúééøåàãel`"a opixn`c `d Ð

) "ze`ivndca` oixifgny (`,fk `rivn `aa

opaxc e` `ziixe`c :mzd ol `irai`e ,oipniqa

Ðxeqi`a jklid .dil `wtqn inp iy` axl

yi` zy`Ð,`nlra oipniq` opiknq `l

opax evnc `ed `pennae .opaxc oipniq `nlc

`nrhe ,xwtd did oic zia xwtdc ,riwtdl

`xeqi` ixyinl la` ,yxtn mzd `zpwzcÐ

`lc i`de .dxezd on xac xewrl opax evn `l

opaxc oipniq xaqw :xn`Ðmzdc meyn

i` `dc ,hytinl opivn `l `kdne ,ol `irain

.`witqn xq`w dil `wtqn inpäéì ñëøéàÐ

.did gilyúåòéáè éà äéåâá éì úéà àðîéñ éà
äéåâá éì úéà àðéòadizi`c ezira `pniq i` Ð

eklÐ`pir zeriaha i`e ,`pniq dieba il zi`

ldip ixecdl eziraiÐ`pir zeriah il zi`

`la dti exikn ip`y cr ea ipir izzpy ,dieba

.oniq meyàúééøåàã íéðîéñea ozp `ly Ð

eknq`cne .`nlra `pniq `l` ,wdaen oniq

`xeqi`a `pniq`Ð"ezlnyl dyrz oke"n ,`ziixe`c `zca` ixecd`l oipniq :ixaqw

) "ze`ivn el`"a opixn`ck.(myïðáøãî àáøåöìipyn `le ,`pir zeriaha rcic Ð

.dixeaicaäøùúå àøééù øåáòúù éãë.zepgle my `xiiy xearl lkezy xeriy Ðéãë
'åë íãà àäéùd`exe cner mc` `diy jixv `l` ,xeriya ielz xacd oi` ,xnelk Ð

.hbd z`ivn zry cr my dfd gilyd xary dryn my mc` xar `lyáåúëéù éãë
èâä úà.ea epzp `nlra `xeriy Ðíéðîéñ åá ùéå ääù åìéôàå.miwdaen Ðíéãéòî

åéìò.exiykdl el` mipniq Ðåôåâ éðîéñ ìòueb e` jex` oebk ,hb ly ÐÐel` oi`y

.daxd dl`k yiy ,melkøåù÷ åàöîé÷ðøàá åà ñéëá.iwpx`d z`e qikd z` xikne Ð
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eiykr lekiy ebin ,`adle o`kn `l` onidn `lc :xnel yie ?jixt i`ne ,`nlra di`xl
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`xza `aa) "oilgep yi"a opixn`ck ,hba aezkd

df eiykr dcil `a `ly epl reciy `kde .(a,clw

`adle o`kn on`p epi` - oiyexib zxeza hbd

epiid - ipzwc "dy`l xifgi"e .rxtnln xzei

dyxbzp `l elit` ,ef dxfga yxbzze ,micra

onfl elit` ,ltp xg`n `ny opiyiig `le ,oiicr

.daexníìåòîcg` hb lr `l` epnzg `l

oirceiy rnyn oeyld jezn - oerny oa sqei ly

in mixikn oi` la` ,cg` lr `l` enzg `ly

i`n` ok m`c :dnize .oerny oa sqei eze` `ed

eid `lyn xzei ely `edy xnel dil oipnidn

`edy xnel on`p did `ly ,melk micrd mixne`

opiyiigc - oir zeriaha dil opixcdn `le ,ely

`l mlerlc :wgvi epiax xne`e !xwyn `ed `ny

,ely `edy xnel cifna xwyiy dil opicyg

`l - `xtqc ihiyt giexdl meync ,dlwlwl

z` izyxib" xn`y lra `dc ,dlwlwn did

,ikdle .ikdl opiyiig `le ,on`p "izy`

,cg` hb lr `l` enzg `ly micrd mixne`yk
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xeaq `ed `ny opiyiig - melk mixne` micrd
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cg` hb lr `l` epnzg `l mlern :ea minezgd

itle .eraezd df yi`l epnzg eze`e ,df my ly

m`y ,hbd znizg micr e`x `ly xnel jixv df
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מועש"ק וארא בו כותב ר"פ מהסתדרותו באה"ק ת"ו, 

מהלימודים וכו' וכן מהאוירה אשר דתית היא.
המשך בעמוד הבא 



רו

מקום  יש  שתמיד  בודאי  סופי  אין  שהוא  בהקב"ה  קשורים  וקדושה  טוב  עניני  אשר  וכיון 

להוסיף וע"ד האמור מי שיש לו מנה רוצה מאתים )הוספת מנה( ומי שיש לו מאתים רוצה ארבע מאות 

)הוספה של מאתים( וק"ל, והרי הובטחנו הבא לטהר )דיוקו לטהר לאחרים, וליטהר( מסייעין אותו.

לשאלתו האם מותר ללמוד חסידות לבנות - פסק ברור בזה בהלכות ת"ת ולדוגמא עיין הלכות 

חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן לידע אותן וכו' כל מצות  ת"ת לרבנו הזקן סוף פרק א: הנשים 

עשה שאין הזמן גרמא וכו' -

והרי תכלית שלילת ענין הזמן במצות עשה, הן המצות שחיובן תמידי לא יפסק מעל האדם 

אפי' רגע בכל ימיו, להאמין בשם ליחדו, לאהבה אותו וליראה אותו ]שלא להאמין בזולתו, שלא לסור 

אחרי מחשבת הלב וראיית העינים[ )אגרת המחבר ס' החינוך(-

והרי קיום מצות אלו לאמיתתן ולא מן השפה לחוץ בא כדברי המורה הגדול בהלכות יסודי 

התורה ריש פרק ב': והיאך היא הדרך וכו' בשעה שיתבונן כו' שהתבוננות זו היא באה בלימוד תורת 

החסידות וק"ל.

תקותי אף שאין מזכיר עד"ז שביקר בכפר חב"ד וחוגי חב"ד בכלל וגם בימי רצון ימי התועדות, 

וינעם לי לדעת רושמיו מהביקורים.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד.

נ.ב. מכתבי בברכת השנה בטח הגיעו.

 ב"ה,  א' שבט, תשכ"א

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתביה בו כותבת אודות מצב רוחה והבעיות שקמו בכתתה, אשר לכן לע"ע עזבה 

את עבודתה בהוראה, ושואלת דעתי בזה.

ולדעתי הסיבות למצב רוחה, שלש הן: א( מאיזו סיבה )שכמובן רק במקום אפשר לדעתה( 

עייפה ביותר מעבודתה בצירוף עוד ענין מה )טרחה בבית או ענין אחר מעין זה המייגע את הגוף(, ב( 

בהתחלת עבודתה בהוראה  יותר מאשר שיערה, או מאשר צריכה להיות  גבוהה  כנראה קבלה כתה 

ז.א.  בני אדם הם לא במדריגת צדיקים,  ע"פ המבואר בספר תניא קדישא, שרוב  ג(  באופן עצמאי, 

שעדיין ישנו מקום לפיתוי היצר הרע, הרי אחד התכסיסים הכי פעילים שלו, ולכן הכי חביבים עליו, 

הוא להמשיך את האדם לקו של עצבות ונפילת רוח וכו' ועומד על המשמר לחפש שעת הכושר, כשאדם 

נמצא במצב של עייפות וכיו"ב שאז בנקל יותר להמשיך עליו מצב רוח הנ"ל.

ולעלות  בזה  ולהצליח  ההוראה  בשטח  להמשיך  שביכולתה  שפשוט  דעתי  מובנת  מהנ"ל 

מדרגא לדרגא, אלא שמקודם צריך לבטל סיבות האמורות, וממאוחר אל הקודם: א( להחליט לא 

להשמע לפיתוי היצר הרע, ב( לבחור מבין הכתות זו הקלה ביותר מנקודת המשמעת וגם בשטח גובה 

הלימודים, ג( להתחיל בהוראה לאחרי מנוחה כפשוטה שיהי' הגוף לא עיף ולא יגע.

ויש לך אדם שמספיק שעות  לא בכל אדם שוה המשך התקופה בכדי תהי' המנוחה כדבעי, 

אחדות. ולאחרים דרוש כמה ימים אבל הצד השוה בשניהם גם יחד שמועילה בזה ההחלטה להביט 

על המצב כמו שהוא ז.א. שאין כאן כל ענין יוצא מן הכלל, כי אם מצב רגיל, אלא שאירעו כמה סיבות 

בבת אחת, ולכן המסובב באופן מוגדל מהרגיל וכיון שהסיבות נפרדות מהן וכל אחת בפ"ע אינה קשה 

ואינה גדולה, הרי יש לבטלן בקל לפי ערך.

אגרות קודש

המשך מהעמוד החודם



רז אגרות קודש
וגם לא הענינים  יכול הוא להעריך הכחות שלו  ולכן לא תמיד  כיון שאדם קרוב אצל עצמו 

בכל האמור  ידידי' המכירים  עם  כדאי שתתייעץ  ולכן  וכו'  עליו  עד כמה משפיעים הם  לו  שמחוצה 

וכמובן מהעיקרים בזה מנהל ביה"ס הרב זילברשטרם שי'.

והשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, אשר ראתה חסדו וטובו בטוב הנראה 

בבטחונה  שתתחזק  ובלבד  לפני',  בטוב  שינחה  בודאי  הקרוב,  בעבר  וגם  בעבר  פעמים  כו"כ  והנגלה 

בבורא עולם ומנהיגו ותהי' במנוחה שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  כ"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 יום ההילולא של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, 

 הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות בנש"ק וכו'

מוהרי"צ שליט"א

אחדש"ת.

מאשר הנני קבלתי היום: ספר עץ חיים ג' חלקים, מבוא שערים ושער ההקדמות, אשר השגחה 

העליונה זיכתו והצליחתו להו"ל, מתאים לגודל הכרח ודרישת השעה, לגלות זאת החכמה, וכדברי 

עץ  ובקונטרס  לרבנו הזקן, בעל ההילולא,  ומבוארים באגרת הקדש  האריז"ל החי הידועים, הובאו 

החיים לכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר,

ת"ח ת"ח על המשלוח, אשר בודאי גם מהמו"ל ע"י כת"ר להבא ישלח לכאן ות"ח מראש.

אף שאתאפק לא אוכל מלהעיר על הפליאה והתמי' הכי גדולה, שאינו מובא ומוזכר כלל בהערות 

המו"ל ספרי כ"ק רבותינו נשיאי תורת חב"ד, אף שבודאי ידוע שביארו בדבריהם כו"כ מכתבי האריז"ל 

]מקצתם עכ"פ - צוינו ומובן ומקומם ג"כ ממפתח לתורה אור ולקוטי תורה של רבנו הזקן, ספר שערי 

אורה לבנו ומ"מ כ"ק אדמו"ר האמצעי, ספר המצות לנכדו ומ"מ חותנו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק[.

ואם בכלל ביארו חכמינו ז"ל גודל הענין דאזנים לקופה, עאכו"כ כשהמדובר בבאורים דתוכן 

האמור  בלימוד  מיוחדה  בזהירות  הבעש"ט  ציווי  וע"פ  קבלה,  לספרי  בנוגע   - שאת  וביתר  הדברים. 

)הובא בשרש מצות התפלה סו"פ ב' לאדמו"ר הצ"צ, יעו"ש(.

מובן שאין כוונתי לצעוק על העבר ועאכו"כ לא בתור טענה, כי אם במקום שנוגע הענין לעתיד, 

שהרי - בהקדמת המו"ל שמכינים לדפוס עוד מכתבי האריז"ל.

כן עלי עוד להוסיף, ובהמשך דענין אזנים לקופה, שמהנכון במאד למלאות ההערות ומראה 

מקומות לעוד כתבי האריז"ל, ומפרשיו המקובלים, ככל האפשרי, ולכל לראש - לכלול בהם המצוין 

עם  בירושלים  שנדפסו  האריז"ל  בכתבי  ועד"ז  תרנ"א,  ורשא  הוצאת  חיים,  לעץ  וביאורים  בהגהות 

למקום,  ממקום  האריז"ל,  בכתבי  הענינים  שבהשוואת  הענין  וגודל  וכיו"ב,  הלפרין  הרמ"מ  הגהות 

בודאי מובן וגם פשוט.

והרי ציונים ומראה מקומות לכתבי האריז"ל )על יסוד מאמר חז"ל דברי תורה וכו' ועשירים 

במקום אחר(, בודאי רק תועלת וענין בהם )משא"כ בביאורים ע"ד עצמו(.

גם בהפצת תורת הבעש"ט בכל אופן האפשרי,  בודאי מתאים למכתבי מאז, משתדל כת"ר 

תלמידיו  הבעש"ט  תורת  והרי  זה,  בעמל  טוב  פרי  שיראה  מהשי"ת  רצון  ויהי  ובע"פ,  בדפוס  בכתב 

ותלמידי תלמידיו וכו' - היא עמלא דאורייתא אשר ע"י דחילו ורחימו סלקא ובקעא רקיעין וקיימי 

קדם ה', וכמובא בספר תניא קדישא )פרק מ' ושם קונטרס אחרון בתחלתו(.

בכבוד ובברכה.
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ה  סעיף בשבת מנחה תפלת דין רצב, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

dkld ixe`ia
êú÷ãö [ç מעומד 'צדקתך' לומר צריך -29.åæ äòùá [è שבת מנחת בשעת היינו -30.

zetqede mipeiv
הא"ר.29) בשם ו ס"ק בדה"ש צא סי' השלחן קצות

קודם  הש"צ חזרת אחר אותם אומרים שם: השלחן בקצות
שצריך  מסתבר קדיש, ואמר הש"צ שכח אם מיהו הקדיש,
שהם  אע"פ עליהם קדיש יאמר ולא הקדיש, אחר לאמרם
אפרים  בשערי כתב (כן אחד ממזמור שאינם כיון פסוקים, ג'
לומר  אין מלוקטים פסוקים דעל סמ"ג בפת"ש י שער

וקדיש. עלינו מיד יאמרו אלא קדיש)
ושם 30) קפג) ע' תתקכד (אגרת ח"ד קודש אגרות ראה

רבינו. משה הסתלקות זמן על בהרחבה
אומר 31) היה לא מנחה, אחרי הכנסת מבית רבינו בצאת

.(60 ע' ש"ק ומנהגי הליכות (לקט שבת" "גוט
בספר  הובא המנחה לאחר טבא שבתא לומר שלא המנהג

לכך  שהטעם וכתבו מטעמים וספר פ' אות ישורון  מנהגי
הצדיק  יוסף רבינו משה נפטרו בשבת מנחה שבזמן כיון
סי' בטו"ז כמ"ש צדקתך אומרים טעמא (ומהאי המלך ודוד
להראות  שבת' 'גוט במנחה אומרים אין זאת לזכר רצ"ב),

שלום). בדרישת ואסורים כאבלים עצמינו
מדובר  מכלֿמקום - בפרהסיא בשבת אבלות שאין אף
קודש  (אגרות אמרו) והם אמרו (הם מיוחדת חכמים בתקנת
בהזכרת  שהכוונה ועוד קפג), ע' תתקכד אגרת ח"ד
של  בהסתלקות והטוב הרצוי לענין היא הצדיקים הסתלקות
והתענוג  השמחה לענין בסתירה זה אין ולכן, צדיקים,
תשמ"ז  מנחם (תורת השבת דיום העצב) שלילת - (ועאכו"כ

.(530 ע' ב

•
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גזרו ‡ לא סופרים מדברי אסורים שהם הדברים כל
מותרים  השמשות בין אבל יום של בעצמו אלא עליהם
על  לשוט או באילן לעלות כגון מצוה דבר שם שיהא והוא
ונחפז  טרוד שהוא או שופר או לולב להביא המים פני
שהוא  אלא הרשות דבר צורך הוא אפילו זה לדבר ונצרך
לשבת  גמור צורך שהוא (או מרובה הפסד או גדול צורך
כדי  חצרות עירובי לערב כגון גדול צורך שאינו אע"פ
רס"א. בסי' זה כל שנתבאר כמו לחצר) מבית לטלטל שיוכל

שבת  במוצאי גם זה כל התירו אם מסתפק שהיה מי ויש
היום  עצם קדושת פקעה לא מספק שמא כי השמשות בין
תקפ"ח): וסי' תר[כ]"ג סי' סוף אברהם מגן (עיין להקל ויש

חז"ל  שאסרו דברים לעשות מותר השמשות בין שמב סימן ב חלק

גזרה: משום

נבלות ‡ שאוכל כגון להנאתו תורה דברי על העובר קטן
להפרישו  מצווין דין בית אין לצרכו שבת שמחלל או
מדברי  בידו למחות צריך גדול בשביל עושה אם אבל
לרבים  המתפרסם דבר הוא ואם של"ד בסי' כמ"ש סופרים
צריך  הוא מותר זה שדבר לומר השומעים שיטעו לחוש ויש
בראש  שתוקע כגון עצמו לדעת שעושה אע"פ בו למחות

ויבאו  לרבים נשמע שהקול בשבת להיות שחל השנה
בשבת: כשחל גם שתוקעין ולומר לטעות

מדברי · מצווה שהוא כיון אביו אבל באחרים זה וכל
במצוותֿעשה  אפילו בתו או בנו את לחנך סופרים
לגעור  סופרים מדברי שמחוייב כלֿשכן לחינוך משהגיעו
איסור  על ואפילו לאֿתעשה על מלעבור ולהפרישם בהם
תורה  של מאיסור מפרישם איננו ואם סופרים דברי של
מפרישם  אינו אם אבל בידו למחות הביתֿדין צריכים

בידו: למחות צריך אין סופרים דברי מאיסור

לפי ‚ תינוק בכל הוא עשה במצוות החינוך ושיעור
מענין  היודע כגון עניניו לפי דבר בכל וידיעתו חריפותו
כהלכה  להתעטף היודע והבדלה קידוש לשמוע חייב שבת
במצות  בין בזה כיוצא כל וכן י"ז בסי' כמ"ש בציצית חייב

סופרים. דברי בשל בין תורה של עשה

הוא  דבריהם של בין תורה של בין בלאֿתעשה החינוך אבל
אסור  שזה לו כשאומרים שמבין הבנה בר שהוא תינוק בכל
אביו  אין כלל הבנה בר שאינו תינוק אבל לאכול או לעשות
או  אסורות מאכלות מלאכול כרחו בעל למנעו מצווה
כלל  מבין שאינו כיון תורה של באיסור אפילו שבת מלחלל

ומפרישו. שמונעו מה הענין
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בתוכו  שהטומאה מבית להוציאו צריך אינו כהן הוא אם וכן
להוציאו: מצווה אביו אזי הבנה בר הוא כן אם אלא

בין „ במצותֿעשה בין כלל עליו מצווה אין אמו אבל
בלאֿתעשה:

איסור ‰ לו לספות אבל מאיסור להפרישו לענין זה וכל
הבנה  בר אינו אפילו התורה מן אדם לכל אסור בידים
תאכילום  לא חכמים ופירשו תאכלום לא שנאמר כלל
אסור  סופרים מדברי האסורים דברים ואפילו לקטנים
שאין  כל חולה הוא ואפילו לכך צריך הוא אפילו להאכילו
שבת  בחילול להרגילו אסור וכן בגדול שאסור כמו סכנה בו

שבות. משום האסורים בדברים אפילו ומועד

צריך  אביו אין הבנה בר שאינו לתינוק איסור המאכיל ונכרי
שיאכילנו  לנכרי לומר אדם לכל אסור אבל בו למחות
וכלֿשכן  שבתורה האיסורים בכל אסורה לנכרי שהאמירה

להתינוק. כן לומר שאסור

לומר  מותר חולה קצת שהוא כגון לכך צריך התינוק ואם
סכנה  בו שאין כחולה דינם קטן שצרכי להאכילו לנכרי
שנתבאר  כמו תורה באיסורי אפילו לנכרי אמירה בו שהתירו
ישראל  יין שם ואין יין לשתיית צריך אם וכן שכ"ח בסי'
שיכשירנו  כך כל חזק היין ואין נכרים של יינם סתם אלא
קל"ד  סי' בי"ד כמ"ש יין ואחד מים חלקים ששה מזיגת ע"י

לו: להשקותו לנכרי לומר מותר

Â אכילה כגון תינוק של לצרכו שהוא שכל אומרים ויש
בידים  להאכילו ומותר כלל חכמים בו גזרו לא ושתיה

סופרים מדברי אלא איסורו שאין דבר לכך כל צריך אם
להאכילו  אסור לכך צריך אינו אם אבל לחינוך שהגיע אע"פ
בר  הוא אם בו למחות צריך (ואביו הבנה  בר אינו אפילו
חלב  להניקו אסור שהרי סופרים דברי באיסור אפילו הבנה)
אלא  אשה חלב איסור שאין אע"פ חדש כ"ד אחר אמו
לסמוך  ויש כ"ד אחר לו צריך ואינו הואיל סופרים מדברי
ואין  לכך צריך הוא אם סופרים בדברי להקל דבריהם על

ידו. על להאכילו נכרי שם

לכך  צריך שהגדול אלא לכך צריך התינוק אין אם ואף
איסור  אין סופרים מדברי האסור דבר איזה תינוק לו שיעשה
לו  כשנותנו אלא לו שיעשהו לו ליתנו זו סברא לפי
ויסרך  התינוק יתרגל שמא לחוש שיש תדיר בקביעות
כשנותנו  אבל כשיגדיל אף לעשותו ויבא זה דבר בעשיית
בו  שאין בענין שיהא רק לכך לחוש אין בעלמא באקראי לו
לצורך  כגון של"ד בסי' כמ"ש בשבילו שעושה מה איסור

מצוה.

של  מכוס לחינוך שהגיע לתינוק להטעים מותר לפיכך
אינו  שהתינוק פי על אף הכנסת בבית שמקדשין קידוש
עד  מלטעום להמתין הוא ויכול זו לטעימה כלל צריך
לזה  המחנכו אביו בבית סעודה שבמקום הקידוש שישמע
מדברי  הוא הקידוש קודם הטעימה שאיסור כיון אעפ"כ
משום  אלא לאסרה ואין זו בטעימה צורך לנו ויש סופרים
שבבית  בקידוש לחוש אין וזה התינוק בה יסרך שמא
שבת  בכל בקביעות להתינוקות מטעימים שאין הכנסת

בית  בחדרי ואוכלים השובתים אורחים יש שלפעמים ושבת
להטעים  כלל צריך אין ואז משם הקידוש ושומעים הכנסת

רס"ט: בסי' שנתבאר כמו לתינוקות

Ê אם וכן לצרכינו לתינוק איסור כשמאכילים זה וכל
מדברי  אפילו האסור דבר איזה לנו לעשות לו אומרים
חששו  לא ותקנתו תינוק של צרכו שהוא כל אבל סופרים
לו  שידוע לפי לכשיגדל כן ויעשה בכך יסרך שמא בו
לעשות  מזה יטעה ולא צרכיו לו מתירין קטן שהוא שבשביל
רוצה  הוא אם קידוש קודם להאכילו מותר ולכן כשיגדל כן
בשאר  בזה כיוצא כל וכן לענותו ואסור לשתות וכן לאכול

סופרים: דברי איסורי כל

Á לו לספות מותר מצוה חינוך משום שהוא דבר כל
כגון  בידים לחינוך איסור שהגיע לקטן פסח להאכיל

אעפ"כ  למנויו אלא נאכל הפסח ואין עליו נמנה שלא אע"פ
מותר. במצות לחנכו שמתכוין כיון

לעשותה  יוכל שלא דהיינו חינוך בה שייך שלא מצוה אבל
של  מכוס להטעימו כגון החינוך טעם עיקר שזהו כשיגדל
לבטלה  נראית הברכה תהא שלא כדי הכיפורים ביום מילה
לו  יאסור שכשיגדל כיון מכלֿמקום מצוה צורך שזהו אע"פ
ממנו  ויטעום בכך יסרך שמא משום אסור עכשיו גם לכן

תרכ"א. בסי' שיתבאר כמו כשיגדל גם

מצוה  לצורך נכרי ידי על לעשותן שמותר שבות כל ולכן
לא  אם בכך יסרך שמא משום קטן ע"י לעשותו אסור

למעלה: שנתבאר כמו בעלמא באקראי

Ë ימות שמא בו לשחוק טמא חי חגב לתינוק ליתן אסור
לו  נתן שהוא כיון בידים איסור מאכילו ונמצא ויאכלנו
דבר  ואפילו כך לאכלו הראוי האסור דבר וכלֿשכן האיסור
אם  לו ליתן אסור תשקצו בל משום אלא איסור בו שאין
בו  לשחוק טמא עוף לו ליתן מותר אבל שיאכלנו לחוש יש

כך: לאכילה ראוי אינו כשימות שאף מפני

È שהזמן איסור הוא ואפילו מאכלות באיסורי זה (וכל
שיכול  חפצים בשבת לתינוק ליתן מותר אבל גורם)
בהם  שיעשה ידוע אם ואפילו לעצמו מלאכה בהם לעשות
שאסור  אותיות עליה שכתובים עוגה לתינוק ליתן כגון
יאכלנה  שהתינוק פי על אף ש"מ בסי' כמ"ש בשבת לאכלה
להפרישו  צריך אין עצמו להנאת הוא שמתכוין כיון בודאי
של  פיו לתוך גדול יתן שלא רק למעלה שנתבאר כמו

תינוק:

‡È אע"פ בקטנותו עבירות שאר עבר או אביו שהכה קטן
שיקבל  לו טוב מכלֿמקום כשיגדל תשובה צריך שאינו
קודם  שעבר פי על אף ולכפרה לתשובה דבר איזה עצמו על
סי' בח"מ יתבאר שבממון דבר ולענין עונשין בר שנעשה

שנ"ט:

בשבת: קטן דין שמג סימן ב חלק

מיום ‡ ימים ז' מונה שבת מתי יודע ואינו במדבר ההולך
והבדלה  בקידוש שביעי ומקדש שכחתו לבו אל שנתן

בעלמא  ולא לזכרון ימים משאר חלוק יום שם לו שיהא
כמה  אפילו בו לילך מותר אבל ממנו שבת תורת תשתכח

המדבר. מן לצאת למהר כדי פרסאות
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בתוכו  שהטומאה מבית להוציאו צריך אינו כהן הוא אם וכן
להוציאו: מצווה אביו אזי הבנה בר הוא כן אם אלא

בין „ במצותֿעשה בין כלל עליו מצווה אין אמו אבל
בלאֿתעשה:

איסור ‰ לו לספות אבל מאיסור להפרישו לענין זה וכל
הבנה  בר אינו אפילו התורה מן אדם לכל אסור בידים
תאכילום  לא חכמים ופירשו תאכלום לא שנאמר כלל
אסור  סופרים מדברי האסורים דברים ואפילו לקטנים
שאין  כל חולה הוא ואפילו לכך צריך הוא אפילו להאכילו
שבת  בחילול להרגילו אסור וכן בגדול שאסור כמו סכנה בו

שבות. משום האסורים בדברים אפילו ומועד

צריך  אביו אין הבנה בר שאינו לתינוק איסור המאכיל ונכרי
שיאכילנו  לנכרי לומר אדם לכל אסור אבל בו למחות
וכלֿשכן  שבתורה האיסורים בכל אסורה לנכרי שהאמירה

להתינוק. כן לומר שאסור

לומר  מותר חולה קצת שהוא כגון לכך צריך התינוק ואם
סכנה  בו שאין כחולה דינם קטן שצרכי להאכילו לנכרי
שנתבאר  כמו תורה באיסורי אפילו לנכרי אמירה בו שהתירו
ישראל  יין שם ואין יין לשתיית צריך אם וכן שכ"ח בסי'
שיכשירנו  כך כל חזק היין ואין נכרים של יינם סתם אלא
קל"ד  סי' בי"ד כמ"ש יין ואחד מים חלקים ששה מזיגת ע"י

לו: להשקותו לנכרי לומר מותר

Â אכילה כגון תינוק של לצרכו שהוא שכל אומרים ויש
בידים  להאכילו ומותר כלל חכמים בו גזרו לא ושתיה

סופרים מדברי אלא איסורו שאין דבר לכך כל צריך אם
להאכילו  אסור לכך צריך אינו אם אבל לחינוך שהגיע אע"פ
בר  הוא אם בו למחות צריך (ואביו הבנה  בר אינו אפילו
חלב  להניקו אסור שהרי סופרים דברי באיסור אפילו הבנה)
אלא  אשה חלב איסור שאין אע"פ חדש כ"ד אחר אמו
לסמוך  ויש כ"ד אחר לו צריך ואינו הואיל סופרים מדברי
ואין  לכך צריך הוא אם סופרים בדברי להקל דבריהם על

ידו. על להאכילו נכרי שם

לכך  צריך שהגדול אלא לכך צריך התינוק אין אם ואף
איסור  אין סופרים מדברי האסור דבר איזה תינוק לו שיעשה
לו  כשנותנו אלא לו שיעשהו לו ליתנו זו סברא לפי
ויסרך  התינוק יתרגל שמא לחוש שיש תדיר בקביעות
כשנותנו  אבל כשיגדיל אף לעשותו ויבא זה דבר בעשיית
בו  שאין בענין שיהא רק לכך לחוש אין בעלמא באקראי לו
לצורך  כגון של"ד בסי' כמ"ש בשבילו שעושה מה איסור

מצוה.

של  מכוס לחינוך שהגיע לתינוק להטעים מותר לפיכך
אינו  שהתינוק פי על אף הכנסת בבית שמקדשין קידוש
עד  מלטעום להמתין הוא ויכול זו לטעימה כלל צריך
לזה  המחנכו אביו בבית סעודה שבמקום הקידוש שישמע
מדברי  הוא הקידוש קודם הטעימה שאיסור כיון אעפ"כ
משום  אלא לאסרה ואין זו בטעימה צורך לנו ויש סופרים
שבבית  בקידוש לחוש אין וזה התינוק בה יסרך שמא
שבת  בכל בקביעות להתינוקות מטעימים שאין הכנסת

בית  בחדרי ואוכלים השובתים אורחים יש שלפעמים ושבת
להטעים  כלל צריך אין ואז משם הקידוש ושומעים הכנסת

רס"ט: בסי' שנתבאר כמו לתינוקות

Ê אם וכן לצרכינו לתינוק איסור כשמאכילים זה וכל
מדברי  אפילו האסור דבר איזה לנו לעשות לו אומרים
חששו  לא ותקנתו תינוק של צרכו שהוא כל אבל סופרים
לו  שידוע לפי לכשיגדל כן ויעשה בכך יסרך שמא בו
לעשות  מזה יטעה ולא צרכיו לו מתירין קטן שהוא שבשביל
רוצה  הוא אם קידוש קודם להאכילו מותר ולכן כשיגדל כן
בשאר  בזה כיוצא כל וכן לענותו ואסור לשתות וכן לאכול

סופרים: דברי איסורי כל

Á לו לספות מותר מצוה חינוך משום שהוא דבר כל
כגון  בידים לחינוך איסור שהגיע לקטן פסח להאכיל

אעפ"כ  למנויו אלא נאכל הפסח ואין עליו נמנה שלא אע"פ
מותר. במצות לחנכו שמתכוין כיון

לעשותה  יוכל שלא דהיינו חינוך בה שייך שלא מצוה אבל
של  מכוס להטעימו כגון החינוך טעם עיקר שזהו כשיגדל
לבטלה  נראית הברכה תהא שלא כדי הכיפורים ביום מילה
לו  יאסור שכשיגדל כיון מכלֿמקום מצוה צורך שזהו אע"פ
ממנו  ויטעום בכך יסרך שמא משום אסור עכשיו גם לכן

תרכ"א. בסי' שיתבאר כמו כשיגדל גם

מצוה  לצורך נכרי ידי על לעשותן שמותר שבות כל ולכן
לא  אם בכך יסרך שמא משום קטן ע"י לעשותו אסור

למעלה: שנתבאר כמו בעלמא באקראי

Ë ימות שמא בו לשחוק טמא חי חגב לתינוק ליתן אסור
לו  נתן שהוא כיון בידים איסור מאכילו ונמצא ויאכלנו
דבר  ואפילו כך לאכלו הראוי האסור דבר וכלֿשכן האיסור
אם  לו ליתן אסור תשקצו בל משום אלא איסור בו שאין
בו  לשחוק טמא עוף לו ליתן מותר אבל שיאכלנו לחוש יש

כך: לאכילה ראוי אינו כשימות שאף מפני

È שהזמן איסור הוא ואפילו מאכלות באיסורי זה (וכל
שיכול  חפצים בשבת לתינוק ליתן מותר אבל גורם)
בהם  שיעשה ידוע אם ואפילו לעצמו מלאכה בהם לעשות
שאסור  אותיות עליה שכתובים עוגה לתינוק ליתן כגון
יאכלנה  שהתינוק פי על אף ש"מ בסי' כמ"ש בשבת לאכלה
להפרישו  צריך אין עצמו להנאת הוא שמתכוין כיון בודאי
של  פיו לתוך גדול יתן שלא רק למעלה שנתבאר כמו

תינוק:

‡È אע"פ בקטנותו עבירות שאר עבר או אביו שהכה קטן
שיקבל  לו טוב מכלֿמקום כשיגדל תשובה צריך שאינו
קודם  שעבר פי על אף ולכפרה לתשובה דבר איזה עצמו על
סי' בח"מ יתבאר שבממון דבר ולענין עונשין בר שנעשה

שנ"ט:

בשבת: קטן דין שמג סימן ב חלק

מיום ‡ ימים ז' מונה שבת מתי יודע ואינו במדבר ההולך
והבדלה  בקידוש שביעי ומקדש שכחתו לבו אל שנתן

בעלמא  ולא לזכרון ימים משאר חלוק יום שם לו שיהא
כמה  אפילו בו לילך מותר אבל ממנו שבת תורת תשתכח

המדבר. מן לצאת למהר כדי פרסאות
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מלאכה  שום לעשות לו אסור להתפרנס ממה לו יש ואם
לו  שיש מה שיכלה עד שלו החול ימי בששת אפילו גמורה
בשבת  האסורים ודברים הוא שבת ספק יום שכל מפני
מפני  שלו החול ימי בכל לעשותם מותר סופרים מדברי
עליו  שחל כיון שלו בז' אבל להקל סופרים דברי ספק שכל
שהוא  שני יו"ט כמו שבות בכל אסור סופרים מדברי שבת

זה. מטעם שבות בכל ואסור ספק ג"כ

אצל  מלאכה לעשות לו מותר לו שיש מה כל שיכלה ולאחר
אפילו  ויום יום בכל פרנסתו כדי להשתכר השיירא  בני
פרנסה  כדי אלא יעשה ולא נפש פיקוח מפני שלו בשביעי
מיום  לא אבל בלבד היום אותו בה לחיות שיוכל מצומצמת
עושה  הוא שמא כי שלו לשביעי מששי אפילו לחבירו
לעשות  יוכל שהרי נפש לפיקוח צורך בזה ואין לחול משבת
לבשל  רשאי אינו לאכול לחם לו יש ואם בחול למחר גם

נפש: פיקוח בזה שאין מפני לו

יום · שהיום שיודע כגון בו שיצא יום מנין יודע היה
יום  באיזה יודע אינו אבל ליציאתו חמישי יום או רביעי
שירצה  כמה כל מלאכה לעשות לו מותר יצא השבת מימי
בודאי  כי מביתו יצא לא כזה שביום ליציאתו שמיני ביום
לעולם: וכן כ"ב ביום כן וכמו ט"ו ביום וכן בשבת יצא לא

בשבת: במדבר ההולך דין שדמ סימן ב חלק

הרבים ‡ ורשות היחיד רשות לשבת רשויות ארבע
פטור. ומקום כרמלית

עשרה  גבוהות מחיצות המוקף מקום היחיד רשות היא איזו
שיעור  שזהו טפחים ד' על טפחים ד' בחללו ויש טפחים

בו. להשתמש הראוי חשוב מקום

במחיצות  מוקף חללו שנמצא טפחים עשרה עמוק חריץ וכן
טפחים  ד' על טפחים ד' הוא חללו רוחב אם עשרה גבוהות
בתוכו  גמורה היחיד רשות הוא הרי מקום שיעור שהוא

הרבים. ברשות הוא אפילו

הוא  הרי ד' על ד' ורחב עשרה גבוה שהוא תל או עמוד וכן
היא  מסיני למשה שהלכה עשרה גבוהות מחיצות כמוקף
צדדי  ד' את רואים שאנו דהיינו אסיק גוד אומרים שאנו
על  למעלה והועלו נמשכו כאילו טפחים י' הגבוהים העמוד
מד' מוקף ראשו ונמצא לו סביב כמחיצות ועומדים ראשו

ד': על ד' וחללו צדדים

אם · מעט מעט בגבהו ומתלקט והולך משופע שהוא תל
הוא  הרי אמות ד' הילוך מתוך טפחים י' מגביה הוא
אם  גבהו במקום הוא היחיד ורשות ביושר זקוף כאילו
כיון  הרבים ברשות עומד הוא אפילו רוחותיו מכל כן מגביה
מתוך  עשרה גובה מתלקט אם אבל בו להלוך נוח שאין
כרשות  הוא ולפיכך וקל נוח בו ההילוך הרי אמות ה' הילוך
הוא  אם ככרמלית או הרבים ברשות הוא אם גמורה הרבים

בכרמלית:

והולך ‚ ומתקצר ד' על ד' בראשו שיש עשרה גבוה עמוד
טפחים  ג' בו יש לארץ סמוך טפחים ג' וכשמגיע למטה

שהלכה  לפי ראשו על היחיד רשות הוא הרי טפחים ג' על
את  משוך דהיינו אחית גוד שאומרים היא מסיני למשה
זה  והרי לארץ עד למטה והורד צדדיו מכל העמוד ראש
וכיון  ראשו עד צדדיו מכל אותו מקיפות מחיצות כאילו
גמורה  היחיד רשות שם הוא הרי ד' על ד' יש שבראשו
אין  לארץ סמוך טפחים מג' לפחות כשהגיע אם ואפילו
שהוא  שכל כלום בכך אין טפחים ג' על טפחים ג' בעביו

לארץ. הגיע וכאילו הוא כלבוד לארץ טפחים מג' פחות

כאילו  רואים שאנו אע"פ הארץ ועד ראשו תחת אבל
היחיד  רשות שם לעשות מועיל זה אין שם מקיפות מחיצות
שם  להשתמש ראוי שיהא ד' על ד' ריוח שם שאין לפי

שם: מפסיק העמוד תחתית שהרי

ואח"כ „ עשרה גובה במשך ד' על ד' בעביו שיש עמוד
לארץ  סמוך טפחים לג' שכשמגיע אע"פ והולך מתמעט
טפחים  ג' בעביו אין כבר אם אפילו או טפחים ג' בעביו אין
רשות  הוא הרי לארץ סמוך טפחים מג' יותר הרבה למעלה
טפחים  י' גובה אסיק גוד שאומרים משום גבה על היחיד

שנתבאר. כמו למעלה צדדיו של

אפשר  שאי כיון היחיד רשות אינו השיפוע תחת למטה אבל
מחיצה  כל כי הגדיים בקיעת מחמת אחית גוד שם לומר
רשות  לחלוק מחיצה אינו לארץ טפחים ג' מגעת שאינו
פחות  אבל תחתיה לבקוע יכולים שהגדיים לפי עצמה בפני
ז' אלא בה אין אפילו שם לעבור יכולין שאינן טפחים מג'

לארץ: הגיע וכאילו לבוד אומרים אנו ומשהו טפחים

שלימות ‰ שאינן אע"פ מחיצות ד' שם לו שיש מקום כל
ואמה  לכאן אמה אלא בהן ואין באמצען פרוצות אלא
הרבים  ברשות הנעוצים קורות ד' כגון זוית בכל לכאן
שלכל  שנמצא אמה על אמה עביה אחת וכל זויות לארבע
מזוית  אמה וברוחב זו מזוית אמה ברוחב מחיצה יש רוח
רשות  זה הרי ושליש אמות י"ג אלא ביניהם אין אם זו
אבל  חייב הרבים מרשות לתוכה והזורק התורה מן היחיד
בתוכו  הטלטול להתיר מחיצות חשובות אינן סופרים מדברי
אלא  העומד על מרובה והפרוץ הואיל בכרמלית הן אפילו
הביראות  סביב כן לעשות התירו בלבד רגלים לעולי

בשבתות: להם מצויים מים שיהיו כדי הרבים שברשות

Â ופתוח שפרוץ אלא גמורות מחיצות ג' המוקף מקום וכן
מחיצות  ב' אלא בו אין אפילו או רביעית ברוח לגמרי
שס"ג  בסי' שיתבאר ע"ד ג' כמחיצה נדון זה שלחי ולחי
מרשות  והזורק התורה מן גמורה היחיד רשות הוא הרי
מד' יותר בו לטלטל אסרו חכמים אבל חייב לתוכו הרבים
ולא  היחיד לרשות מתוכו ולהכניס להוציא ושלא אמות

שיתבאר. הכרמלית כדין הרבים לרשות

לכרמלית  ופתוח פרוץ הוא זה כשמקום אמורים דברים במה
שאינו  פטור לתוכו הזורק הרבים לרשות פתוח הוא אם אבל
רבים  נדחקים שלפעמים מפני התורה מן היחיד כרשות

הרבים: ברשות רב דוחק כשיש לתוכו

Ê רשות גביהם על הרי היחיד רשות את המקיפים כתלים
החלל  גם אם ואפילו ד' רחבים שאינן אע"פ היחיד
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

על  מכלֿמקום שם היחיד רשות שאינו ד' בו אין שביניהם
כולם  בהצטרפות ד' על ד' שם יש אם למעלה הכתלים גבי
ואףֿעלֿפי  שם היחיד רשות הוא הרי שביניהם החלל עם
רוחב  בהם שאין כתלים גבי על שם להשתמש ראוי שאינו
גביהם  על שם להניח אפשר הרי מקום מכל אחד בכל ד'
ולהשתמש  שביניהם החלל עם כמדתם ד' על ד' הרחב דף

עליו:

Á הם היחיד רשות שכלפי היחיד רשות שבכתלי חורים
לרשות  חוץ כלפי מפולשים הם ואפילו היחיד רשות
הרבים  רשות אויר הוא ששם טפחים מי' למטה והם הרבים
שאפשר  כיון אעפ"כ בהם משתמשים הרבים רשות ובני
אצלה  בטלים הם הרי היחיד מרשות בהם להשתמש
כלפי  עוברים ואינם חוץ כלפי הם אם אבל כמוה ונחשבים
ורחבם  גבהם לפי נדונים הם והרי אצלה בטלים אינם פנים

שיתבאר: כמו

Ë אם ולכן לרקיע עד היחיד רשות הוא היחיד רשות אויר
גביו  על אמה מאה גבוה אפילו היחיד ברשות קנה נעץ
בין  רחב בין היחיד ברשות שיש מה כל וכן היחיד רשות

לבנות  דרך שכן היחיד כרשות דינו נמוך בין גבוה בין קצר
וגדולות: קטנות מזו למעלה זו עליות היחיד ברשות

È לרבע כדי בו יש אם הרבים ברשות העומד כלי ואפילו
תיבה  כגון טפחים י' גבוה והוא טפחים ד' על  טפחים ד'
גבו  ועל בתוכו היחיד רשות הוא הרי מגדל או כוורת או
חולק  הוא ד' ורחב עשרה גבוה שהוא שכל מפני לרקיע עד

לעצמו. רשות

חולק  אינו ד' שרחב פי על אף עשרה  גבוה אינו אם אבל
לעצ  שרחב רשות דבר כל על גזרו שחכמים פי על ואף מו

דהיינו  עצמו בפני רשות לעשותו עשרה גבוה ואינו ד'
חכמים  רצו לא בכלים מכלֿמקום שיתבאר כמו כרמלית
הואיל  עצמם בפני רשות לעשותם כלי מתורת לבטלם לגזור
כרשות  שדינם אומרים ויש פטור כמקום ודינם כלים והן
והוא  ד' רחב אינו אם וכלֿשכן עליה עומדים שהם הרבים

מי'. למטה

זה  לענין כלי תורת עליהם אין לקרקע המחוברים וכלים
גבוהים  ואינם ד' רחבים אם כרמלית לעשותם עליהם וגזרו

י':

לשבת: רשויות ארבע דין שמה סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: להתחיל תוכןתוכןתוכןתוכן שצריכים שמאי בית שיטת

במוח  אלקות בהשגת לעסוק אח"כ ורק מרע מסור

ולב 

äìë íùá úàø÷ðä åæ äáäà àéöåäì éãë êà
íùôðá øéàî úåéäì éåìéâä ìà íìòääî
ïéã÷øî ãöéë ì"æø åìàù æ"ò äðä ,éåìéâ úðéçáá

.'åë
להקב"ה  הנשמה של הטבעית שהאהבה אע"פ
מתגלית  ואינה האדם על "מקיף" בבחינת רק היא
נתונה  אדם לכל בחירה הנה - עצמה מצד באדם
בשכלו  שתאיר מהסתרה, זו אהבה ולגלות "להוציא

ולבו".

עלֿדרךֿמשל  - הכלה" לפני "ריקוד ענין וזהו
הכלה  אצל שמעורר כפשוטו, הכלה לפני הריקוד
"ריקוד" בחינת יש כך לבעלה, ותענוג שמחה
הטבעית  האהבה את לעורר שענינה ברוחניות,

בגילוי. שתאיר שבנשמה "כלה") (בחינת

לפני  מרקדין "כיצד רז"ל שאלת תוכן וזהו
בחינת  ישראל בבני מגלים כיצד פירוש, הכלה",
האלקי  הניצוץ (שמצד יתברך אליו הנפש כלות

שבו)?

הדרך  היא איזו וב"ה, ב"ש פליגי זה ועל
הנפש. כלות לבחינת לבוא הנכונה

כ  דברי את נעתיק הענין אדמו "[להבנת ר "ק

אדמו  מאמרי (בס' גם "האמצעי ועיין כאן. האמצעי ר

ת "ד  רואים העם וכל לאדמו "ה הריי "ש) (פרק "ר צ

ד'):

האמיתי'. ה' בדרכי חלוקות דיעות ב' יש

מפני  מאד ערכו ושפל רחוק האדם היות דהנה

יבוא  איך חומריות, תאות מיני בכל חומרו גסות

בדביקות בהתקשר  לה' לבו להקריב אמיתית ות

וכמ  ממש."אמיתית תדבקון ובו ש

אדם  שיבא אפשר אי דודאי אומרים יש הנה

ההשגה  במוח בדביקות השלימות לבחינת החומרי

שיטהר  אחרי אם כי כו' להתפעל ובלבו ה' בגדולת

בלב  גמור בנקיון וטומאה פסולת מכל עצמו את

שיזדכך  עד לגוף ובסיגופים בהרהור וגם ובמעשה

לידבק  הקדש אל לגשת יוכל אז מעט מעט חומרו

גופו  נטהר שלא זמן כל אבל כו', במוח באלקים

הקדש  אל ופגם במום יקרב איך לגמרי ונזדכך

העליון.

" נקראת זו למעלה [דרך ממטה כמשל "העלאה ,

למטה, עומד והב' למעלה עומד אחד אדם בני שני
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ריי c"ag i`iyp epizeax zxezn

על  מכלֿמקום שם היחיד רשות שאינו ד' בו אין שביניהם
כולם  בהצטרפות ד' על ד' שם יש אם למעלה הכתלים גבי
ואףֿעלֿפי  שם היחיד רשות הוא הרי שביניהם החלל עם
רוחב  בהם שאין כתלים גבי על שם להשתמש ראוי שאינו
גביהם  על שם להניח אפשר הרי מקום מכל אחד בכל ד'
ולהשתמש  שביניהם החלל עם כמדתם ד' על ד' הרחב דף

עליו:

Á הם היחיד רשות שכלפי היחיד רשות שבכתלי חורים
לרשות  חוץ כלפי מפולשים הם ואפילו היחיד רשות
הרבים  רשות אויר הוא ששם טפחים מי' למטה והם הרבים
שאפשר  כיון אעפ"כ בהם משתמשים הרבים רשות ובני
אצלה  בטלים הם הרי היחיד מרשות בהם להשתמש
כלפי  עוברים ואינם חוץ כלפי הם אם אבל כמוה ונחשבים
ורחבם  גבהם לפי נדונים הם והרי אצלה בטלים אינם פנים

שיתבאר: כמו

Ë אם ולכן לרקיע עד היחיד רשות הוא היחיד רשות אויר
גביו  על אמה מאה גבוה אפילו היחיד ברשות קנה נעץ
בין  רחב בין היחיד ברשות שיש מה כל וכן היחיד רשות

לבנות  דרך שכן היחיד כרשות דינו נמוך בין גבוה בין קצר
וגדולות: קטנות מזו למעלה זו עליות היחיד ברשות

È לרבע כדי בו יש אם הרבים ברשות העומד כלי ואפילו
תיבה  כגון טפחים י' גבוה והוא טפחים ד' על  טפחים ד'
גבו  ועל בתוכו היחיד רשות הוא הרי מגדל או כוורת או
חולק  הוא ד' ורחב עשרה גבוה שהוא שכל מפני לרקיע עד

לעצמו. רשות

חולק  אינו ד' שרחב פי על אף עשרה  גבוה אינו אם אבל
לעצ  שרחב רשות דבר כל על גזרו שחכמים פי על ואף מו

דהיינו  עצמו בפני רשות לעשותו עשרה גבוה ואינו ד'
חכמים  רצו לא בכלים מכלֿמקום שיתבאר כמו כרמלית
הואיל  עצמם בפני רשות לעשותם כלי מתורת לבטלם לגזור
כרשות  שדינם אומרים ויש פטור כמקום ודינם כלים והן
והוא  ד' רחב אינו אם וכלֿשכן עליה עומדים שהם הרבים

מי'. למטה

זה  לענין כלי תורת עליהם אין לקרקע המחוברים וכלים
גבוהים  ואינם ד' רחבים אם כרמלית לעשותם עליהם וגזרו

י':

לשבת: רשויות ארבע דין שמה סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: להתחיל תוכןתוכןתוכןתוכן שצריכים שמאי בית שיטת

במוח  אלקות בהשגת לעסוק אח"כ ורק מרע מסור

ולב 

äìë íùá úàø÷ðä åæ äáäà àéöåäì éãë êà
íùôðá øéàî úåéäì éåìéâä ìà íìòääî
ïéã÷øî ãöéë ì"æø åìàù æ"ò äðä ,éåìéâ úðéçáá

.'åë
להקב"ה  הנשמה של הטבעית שהאהבה אע"פ
מתגלית  ואינה האדם על "מקיף" בבחינת רק היא
נתונה  אדם לכל בחירה הנה - עצמה מצד באדם
בשכלו  שתאיר מהסתרה, זו אהבה ולגלות "להוציא

ולבו".

עלֿדרךֿמשל  - הכלה" לפני "ריקוד ענין וזהו
הכלה  אצל שמעורר כפשוטו, הכלה לפני הריקוד
"ריקוד" בחינת יש כך לבעלה, ותענוג שמחה
הטבעית  האהבה את לעורר שענינה ברוחניות,

בגילוי. שתאיר שבנשמה "כלה") (בחינת

לפני  מרקדין "כיצד רז"ל שאלת תוכן וזהו
בחינת  ישראל בבני מגלים כיצד פירוש, הכלה",
האלקי  הניצוץ (שמצד יתברך אליו הנפש כלות

שבו)?

הדרך  היא איזו וב"ה, ב"ש פליגי זה ועל
הנפש. כלות לבחינת לבוא הנכונה

כ  דברי את נעתיק הענין אדמו "[להבנת ר "ק

אדמו  מאמרי (בס' גם "האמצעי ועיין כאן. האמצעי ר

ת "ד  רואים העם וכל לאדמו "ה הריי "ש) (פרק "ר צ

ד'):

האמיתי'. ה' בדרכי חלוקות דיעות ב' יש

מפני  מאד ערכו ושפל רחוק האדם היות דהנה

יבוא  איך חומריות, תאות מיני בכל חומרו גסות

בדביקות בהתקשר  לה' לבו להקריב אמיתית ות

וכמ  ממש."אמיתית תדבקון ובו ש

אדם  שיבא אפשר אי דודאי אומרים יש הנה

ההשגה  במוח בדביקות השלימות לבחינת החומרי

שיטהר  אחרי אם כי כו' להתפעל ובלבו ה' בגדולת

בלב  גמור בנקיון וטומאה פסולת מכל עצמו את

שיזדכך  עד לגוף ובסיגופים בהרהור וגם ובמעשה

לידבק  הקדש אל לגשת יוכל אז מעט מעט חומרו

גופו  נטהר שלא זמן כל אבל כו', במוח באלקים

הקדש  אל ופגם במום יקרב איך לגמרי ונזדכך

העליון.

" נקראת זו למעלה [דרך ממטה כמשל "העלאה ,

למטה, עומד והב' למעלה עומד אחד אדם בני שני
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c"agריב i`iyp epizeax zxezn

שיעלה  היא הא' שהדרך שיתחברו, דרכים ב' שיש

החומר]. הזדככות והיא למעלה, התחתון

שהוא  מי דודאי להיפך, הוא הב' הדיעה אמנם

עצמו  את יזכך במה מעולם אלקי אור ראה ולא בחושך

אם  החומריות ומדותיו ומחשבותיו לבו יטהר ואיך

היעוצה  עצה אלא שם, הוא באשר וקשור אחוז הוא

שלא  גופו מצד לעלות ראוי שאינו הגם ללבו, שיאמר

מ  כראוי, הטוב במעשה ולא א "נזדכך לנקות יוכל ע "מ

ע  רע בהשגה "מכל האלקי באור נפשו את שיאיר י

ואז  דילי', ושיעורא מדתו מכפי ביתר גם ולב שבמוח

אור  שבהאיר בחוש וכנראה החושך, את דוחה האור

זוהמא  כל יפול מיד מעט, והלב המוח בתוך אלקי

ולבו  דעתו יסיח אשר עד שעה באותה הגוף וחומריות

במוח  נגה ה' שאור עוד כל אבל העולם, בהבלי לגמרי

יראה  לא עמוקות בהשגות אלקות בהתפעלות ולבו

במקום  לעמוד הרע יוכל לא כי כו' עמו ה' כי רע

וכלל. כלל הקדושה

" נקראת זו למטה [דרך מלמעלה כמו "המשכה ,

הנ  אל "במשל יורד שהעליון אדם, בני משני ל

עוד  האדם על אלקי אור שנמשך בנמשל, וכך התחתון,

" ידי על ואדרבה, חומרו, שנזדכך זו המשכה קודם "

הרע]. נדחה גופא

ב  פלוגתת תוכן הוא וב "והוא ה:]"ש

.'åë àéäù úåîë éàîù úéá åøîà

úåøåáâä úðéçáî íùøù éàîù úéá úåéäì éë
ì"æø åøîàù ïéðòë ,éàîù '÷ð ïë ìò ,úåðåéìò
,åéúåçøåà íùä ìë 'åë êøã íùå ÷åñô ìò

.àåä äîå êéà åéëøã ì÷åùù åðééäã
מבחינת  נשמתם שרש שמאי דבית ידוע
בכל  תמיד להחמיר דנים "היו שלכן הגבורות,

התורה". איסורי

דדייני, שומא לשון - "שמאי" בשם גם וכנרמז
פירוש, אורחותיו", השם "כל רז"ל מאמר ע"ד
כמו  ו"שם" כו' שכרה כנגד מצוה הפסד ש"מחשב
כל  ששוקל ודינים, גבורות על מורה שזה שמין".

וחשבון. בדין הוא שהכל הוא, ומה איך ענין

êøò éôìù åðééääëùîä äéäé êë òøî øåñä
.äìòîìîù ùôðä úåìë ,äìë úðéçáî ,ë"çà

כמות  "כלה כאן ב"ש דברי פירוש גם וזהו
המתגלה  הנפש, כלות בחינת היא ד"כלה" שהיא",

זה  ועל שבו, האלקי הניצוץ גילוי ע"י האדם בלב
האלקי  הניצוץ ("המשכת") דגילוי ב"ש אומרים
פעל  שהאדם מה ערך דלפי וחשבון", "בדין הוא
מתגלה  זה בערך כך מרע", "סור להיות בעצמו

שבו. האלקי הניצוץ

àéäù åîë øîåìë ,àéäù úåîë äìë åäæå
,òøî øåñî àéôëúà úðéçáî äèîìî äééìòä
úðéçá úëùîä äéäé êëå ,èòî íàå áø íà

.åùôðá ùôðä úåìë éåìéâ
שהאדם  רק אינו יותר, רחב במובן מרע" "סור
כללות  כולל הוא אלא עבירות, מעשיית נזהר
את  למנוע ("אתכפיא"), הרע כפיית של העבודה
המותרים; בענינים גם עוה"ז מתאוות עצמו
מלמטה  ד"עלי' העבודה היא - יותר ובכללות
את  ל"הפשיט" משתדל שהאדם מה היינו למעלה",
יותר  ולהתקרב וחומריותו מגשמיותו עצמו

בכלל. רוחניים וענינים לאלקות

אלקי  אור שגילוי שמאי, בית שאומרים וזהו
לה' אהבתו אצלו מתגלה (שעי"ז אדם של בנפשו
שהוא  במידה תלוי - הנפש") "כלות בבחינת
(הגילוי  דה"המשכה" עצמו, את וזיכך "העלה"

ה"העלאה". ערך לפי היא מלמעלה)

פשוטות: במילים

כל  את לשקול צריך שהאדם היא, ב"ש שיטת
כלל  א"ע להטעות מבלי הדק היטב ומעשיו דרכיו
חסרון  כל למצוא בעצמו וידקדק ויחמיר וכלל
גם  השערה, כחוט עד הדקדוק בתכלית ופגם
במאזני  ישקול הטוב במעשה וגם בעלמא, בהרהור
איך  הטובים גם מעשיו כל ופנימית תוך שכלו
לפי  ורק - האמת לתכלית ולא לש"ש שאינם
לבבו  שהוטהר בנפשו ומשער שיודע החשבון
אל  לגשת בנפשו יעמוד מגונות ומדות זרה מתאוה
ה' בגדלות להתבונן ולב, שבמוח בעבודה הקודש

מידתו. מכדי יותר לא אבל בשמחה, ה' ולעבוד

ב: פרק קיצור

לפני  מרקדין "כיצד חז"ל שאלת פירוש וזהו
הנפש  דכלות זו מידה מגלים כיצד - הכלה"
דהיות  שהיא, כמות כלה אומרים ב"ש לאלקות.
שאין  ואומרים מחמירים הגבורה, ממידת ששרשם
עבודתו  ערך לפי רק באדם מתגלית זו אהבה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

זהו  שהיא". כמות "כלה וזהו שבו, הרע בכפיית
דדייני, שומא לשון "שמאי", שם פירוש גם
עד  דרכיו, ולשקול עצמו את להעריך צריך שהאדם
בנפשו, אלקי אור בהמשכת לעסוק ראוי הוא כמה

חומריותו. את זיכך הוא כמה עד תלוי כי

מלמטה  העלאה בפרק: שנתבארו מושגים
למטה. מלמעלה והמשכה למעלה

ipy wxt dlkd iptl oicwxn cvik opax epz d"c

•

1

2

3

4

5

6

7

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

שנכנס Â‰ÊÂ(יא) עד עביר' עובר אדם דאין שארז"ל
מובן  זה אין ולכאורה דוק'. שטות רוח בו
חכם  הוא ואם באה התאוה בחמימות דהעבירה כלל
הנ"ל  ענין על רמזו הנה אך כו'. חכמתו רוח יועיל לא
גילוי  אז החכמ' במוח צלם מבחי' מאיר דכאשר
חטא  לידי לבא יוכל לא שבמוח בנשמה אלקות
הצלם  בחי' נסתלק כאשר אם כי בהמה מעשה לעשות
וזהו  נחשב כבהמה אז כו' ושכל במדות לא וכל מכל
דהרי  כלל אדם בצלם ואינו ממש כבהמה שטות רוח
שם  אין מ"ה כח דבחכמה בחכמה ולא ימותו נא'
הי' לא דבחכמה כידוע כלל גמור ורע למות אחיזה
אלקי' דחכמה מ"ה דכח זה וכל כו' במדות רק שבירה
במה  אמנם שיחטא א"א הצלם ע"י מאיר שבנשמה
כתר  בחי' הרצון מן וגם ומדות דחכמה הצלם יופסק
דו"מ  דמחשבה צואים לבושים מסיב' רק בא זה אין
יתירה  התחכמות כמו רק גמור רע בהם שאין הגם
מתלבש  דצלם מקיף בחי' אזי במו"מ הרצון וריבוי
אלא  עוד ולא בנר"נ מאיר ואינו הזה שק בלבוש

ויוכל  שטות רוח בו שנכנס עד הבהמ' רוח שמתגבר
וזהו  כנ"ל בהמה מעשה לעשות גמור לחטא לבא
פגם  מטעם מעבירה קשים עבירה דהרהורי שארז"ל
אינו  עבירה הרהור (ואעפ"כ עוד תיקון לו שאין הצלם
המעשה) על רק עונשין ואין עצמה כעבירה מלפפתו
הנפש  מלחמת שהוא בצלות' למלחמה תצא כי וזהו
הטבעי  הלב על שליט ומוח הבהמית נפש עם אלקית
נעש' דקטיגור שביו ושבית וזהו כנ"ל הצלם ע"י והוא
השונא  של החיל כמו לעזר נהפך והאויב סניגור
שהוא  תואר יפת אשת וראית כו' לעזר והיה שנשבה
בצלם  שאין הנ"ל דצלם יפ"ת אשת שנק' נר"נ הנשמה
מוחין  מותרי בחי' ראשה את וגלחה כלל מום אלקים
המדות  מותרי צפרניה את ועשתה יתירה. דהתחכמות
ואח"כ  צואים לבושים מעליה שביה שמלת והסירה
מאן  וזהו בנשמתו אלקות גילוי שיהיה ליחוד ראוי'
ברתא  ליה יהבין הבהמית נפש שהוא לחויא דקטיל
כמו  עצמו נשמתו שורש דהיינו הצלם בחי' שהוא כו'

וד"ל: כנ"ל למעלה שהוא

daeyzd xry zncwd
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â וכן כסה"כ, תחת חקוקים נש"י משארז"ל יובן
יעקב  בכסה"כ, חקוקה יעקב של נשמתו אמרו
בכסה"כ  חקוקה והיא הנשמות כל כללות בחי' הוא
הוא  והענין כו', בכסה"כ חקיקה מהו זה ולהבין כו',
מ"מ  הפה מוצאות מה' נמשכי' שהם שאף אותי' דהנה
הפה  מוצאות מה' הוא התהוותן ששרש לומר א"א
בפה  שקבען רק בנפש למעלה הוא שרשן אלא לבד,
ממללא, לרוח ות"א חי' לנפש האדם ויהי וכמ"ש כו'
דהיינו  הנפש, מעצמות הוא האותי' ששרש לפי והיינו
מבחי' הוא הדבור אותי' ששרש שבנפשו חכ' בבחי'

לדבר, יכול אינו שהחרש וזהו ברתא, יסד אבא כי חכ'
א"כ  כו' מוצאות מה' רק נמשכי' הי' האותי' ואם
הה' כל לו יש שהרי לדבר יכול אינו למה החרש
חכ' מבחי' הוא האותי' ששרש ודאי אלא כו' מוצאות
חסרון  שיש לפי מ"מ מוצאות ה' לו שיש אף וע"כ
שהחרש  ומה לדבר, יכול אינו ע"כ נפשו עצמות בגילוי
בגילוי  כ"א החסרון שאין לפי היינו שלם, מוליד
בעצם  ולא שבנפשו חכ' בבחי' רק דהיינו נפשו עצמות
וע"כ  ממש, הנפש עצם מבחי' היא ההולדה וכח הנפש
בעצם  גם אותי' שיש לקמן וכמשי"ת שלם מוליד הוא
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ריג c"ag i`iyp epizeax zxezn

זהו  שהיא". כמות "כלה וזהו שבו, הרע בכפיית
דדייני, שומא לשון "שמאי", שם פירוש גם
עד  דרכיו, ולשקול עצמו את להעריך צריך שהאדם
בנפשו, אלקי אור בהמשכת לעסוק ראוי הוא כמה

חומריותו. את זיכך הוא כמה עד תלוי כי

מלמטה  העלאה בפרק: שנתבארו מושגים
למטה. מלמעלה והמשכה למעלה

ipy wxt dlkd iptl oicwxn cvik opax epz d"c

•

1

2

3

4

5

6

7

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

שנכנס Â‰ÊÂ(יא) עד עביר' עובר אדם דאין שארז"ל
מובן  זה אין ולכאורה דוק'. שטות רוח בו
חכם  הוא ואם באה התאוה בחמימות דהעבירה כלל
הנ"ל  ענין על רמזו הנה אך כו'. חכמתו רוח יועיל לא
גילוי  אז החכמ' במוח צלם מבחי' מאיר דכאשר
חטא  לידי לבא יוכל לא שבמוח בנשמה אלקות
הצלם  בחי' נסתלק כאשר אם כי בהמה מעשה לעשות
וזהו  נחשב כבהמה אז כו' ושכל במדות לא וכל מכל
דהרי  כלל אדם בצלם ואינו ממש כבהמה שטות רוח
שם  אין מ"ה כח דבחכמה בחכמה ולא ימותו נא'
הי' לא דבחכמה כידוע כלל גמור ורע למות אחיזה
אלקי' דחכמה מ"ה דכח זה וכל כו' במדות רק שבירה
במה  אמנם שיחטא א"א הצלם ע"י מאיר שבנשמה
כתר  בחי' הרצון מן וגם ומדות דחכמה הצלם יופסק
דו"מ  דמחשבה צואים לבושים מסיב' רק בא זה אין
יתירה  התחכמות כמו רק גמור רע בהם שאין הגם
מתלבש  דצלם מקיף בחי' אזי במו"מ הרצון וריבוי
אלא  עוד ולא בנר"נ מאיר ואינו הזה שק בלבוש

ויוכל  שטות רוח בו שנכנס עד הבהמ' רוח שמתגבר
וזהו  כנ"ל בהמה מעשה לעשות גמור לחטא לבא
פגם  מטעם מעבירה קשים עבירה דהרהורי שארז"ל
אינו  עבירה הרהור (ואעפ"כ עוד תיקון לו שאין הצלם
המעשה) על רק עונשין ואין עצמה כעבירה מלפפתו
הנפש  מלחמת שהוא בצלות' למלחמה תצא כי וזהו
הטבעי  הלב על שליט ומוח הבהמית נפש עם אלקית
נעש' דקטיגור שביו ושבית וזהו כנ"ל הצלם ע"י והוא
השונא  של החיל כמו לעזר נהפך והאויב סניגור
שהוא  תואר יפת אשת וראית כו' לעזר והיה שנשבה
בצלם  שאין הנ"ל דצלם יפ"ת אשת שנק' נר"נ הנשמה
מוחין  מותרי בחי' ראשה את וגלחה כלל מום אלקים
המדות  מותרי צפרניה את ועשתה יתירה. דהתחכמות
ואח"כ  צואים לבושים מעליה שביה שמלת והסירה
מאן  וזהו בנשמתו אלקות גילוי שיהיה ליחוד ראוי'
ברתא  ליה יהבין הבהמית נפש שהוא לחויא דקטיל
כמו  עצמו נשמתו שורש דהיינו הצלם בחי' שהוא כו'

וד"ל: כנ"ל למעלה שהוא

daeyzd xry zncwd
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â וכן כסה"כ, תחת חקוקים נש"י משארז"ל יובן
יעקב  בכסה"כ, חקוקה יעקב של נשמתו אמרו
בכסה"כ  חקוקה והיא הנשמות כל כללות בחי' הוא
הוא  והענין כו', בכסה"כ חקיקה מהו זה ולהבין כו',
מ"מ  הפה מוצאות מה' נמשכי' שהם שאף אותי' דהנה
הפה  מוצאות מה' הוא התהוותן ששרש לומר א"א
בפה  שקבען רק בנפש למעלה הוא שרשן אלא לבד,
ממללא, לרוח ות"א חי' לנפש האדם ויהי וכמ"ש כו'
דהיינו  הנפש, מעצמות הוא האותי' ששרש לפי והיינו
מבחי' הוא הדבור אותי' ששרש שבנפשו חכ' בבחי'

לדבר, יכול אינו שהחרש וזהו ברתא, יסד אבא כי חכ'
א"כ  כו' מוצאות מה' רק נמשכי' הי' האותי' ואם
הה' כל לו יש שהרי לדבר יכול אינו למה החרש
חכ' מבחי' הוא האותי' ששרש ודאי אלא כו' מוצאות
חסרון  שיש לפי מ"מ מוצאות ה' לו שיש אף וע"כ
שהחרש  ומה לדבר, יכול אינו ע"כ נפשו עצמות בגילוי
בגילוי  כ"א החסרון שאין לפי היינו שלם, מוליד
בעצם  ולא שבנפשו חכ' בבחי' רק דהיינו נפשו עצמות
וע"כ  ממש, הנפש עצם מבחי' היא ההולדה וכח הנפש
בעצם  גם אותי' שיש לקמן וכמשי"ת שלם מוליד הוא
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c"agריד i`iyp epizeax zxezn

מכל  פטור שהוא וזהו כו', חכ' מבחי' שלמעלה הנפש
לי', אית שבישתא שדעתא לפי הטעם וארז"ל המצות
הנ"ל  לפי אך לדעת, דיבור שייך מה מובן אינו דלכאו'
שיש  מובן מדבר ואינו שומע שכשאינו לפי היטב, יובן
מכל  פטור הוא וע"כ שלו חכ' בחי' בעצמות חסרון
אין  לדבר שכשרוצה רואים שאנו וזהו כו'. המצות
אזי  לדבר כשרוצה מיד אלא ע"ז זמן שיהוי צריך
מוצאות  מה' רק נמשכין האותי' הי' ואם מדבר, ממילא
את  להניע ואיך ידבר איך לחשוב צריך הי' א"כ לבד
איך  לחשוב שצריך בציור למשל וכמו המוצאות,
ששרש  לפי ודאי אלא אותו, ולהניע בכינור להכות
ממילא  מיד ע"כ הנפש מעצמות למעלה הוא האותי'
הם  שהאותי' לפי מדבר הוא ממילא לדבר כשרוצה
המלאכי' בשמות שיש וזהו כו', המוצאות את המניעים
הוא  אל שם כי כו' רפאל גבריאל מיכאל כמו אל שם
אותי' כי כו' האותי' של שרש דהיינו הדבור כח בחי'
המאיר  הדבור של האותי' היינו השם של הראשוני'

ו  כח בחי' הוא אל ושם גילוי, אותי'בבחי' של מקור
ג"כ  יש מח' מבחי' ששרשן בנש"י והנה כו', הדבור
אותי' של ושרש המח', אותי' גילוי דהיינו בחי', שתי
כלל  ודרך כו', אל שם ג"כ יש שבישראל וזהו המח'
המח' אותי' גילוי מבחי' שזהו שרשין נשמות ס"ר יש

ישראל  שאמרו מה כי באוריית', מתקשראן ישראל כי
וזהו  ס"ר, שהם התורה אותי' של במח' היינו במח' עלו
בחי' שזהו לתורה אותיות ס"ר יש נוטריקון ישראל
ך"ב  שהן האותיות של שרש יש אך המח', אותי' גילוי
מ"ש  וזהו המח', אותי' מבחי' למעלה שהם אותיות
אמ"ש  פשוטות, וי"ב כפולות וז' אמ"ש אותי' ג' בס"י
וז' ראשונות, ג' בחי' שהוא אש מים אויר בחי' הוא
פשוטות  וי"ב מדות, ז' בחי' כפר"ת בג"ד הוא כפולות
וזהו  כו', המח' אותי' שרש שזהו כו' ג"א י"ב הוא
הוא  כסא דהנה כו', בכסה"כ חקוקה יעקב של נשמתו
בחי' הוא וא' א' לבחי' כיסוי בחי' שהוא דהיינו א' כס
וכס  חכמה, נתיבות ל"ב הוא וכבוד כתר, בחי' פלא
כו' וכבוד א' לבחי' ולבוש כיסוי בחי' שהוא היינו
כי  הפנימי לבוש שהם המח' אותי' בחי' שהוא דהיינו
הפנימי, ולבוש החיצון לבוש לבוש בחי' שתי יש
הוא  המח' ולבוש החיצוני לבוש הוא הדבור לבוש
בריאה  כי בינה, בחי' הוא עצמו וכסה"כ הפנימי, לבוש
חקוקות  וזהו כו', בכורסי' מקננא ואימא כסא נק'
דהיינו  המח', של האותי' שתי בחי' שהוא בכסה"כ
אך  כו', ראשונות ג' בחי' שהוא אמ"ש אותי' ג' שהם
שהם  אף מאותיות שרשן שעכ"פ לפי עומדים נק' מ"מ

כו'. אותי' נק' מ"מ שבחכ' אותי'
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â דהדיוטא מילי בשם בזהר נק' מאמרות עשרה
דהדיוטא, במילי לאשתעי דמלכא אורחא ולאו
זה  הי' הבריאה מתחילת והנה התורה, היא והממוצע
בחי' ממשיכים ועכשיו הוא, חסד חפץ כי עצמו מצד
ואין  כו' יצרתיו בראתיו ולכבודי וכמ"ש התורה, ע"י זו
דברך  ה' לעולם להיות שכדי והיינו תורה אלא כבוד
בשם  ובסש"ב במד"ר רז"ל כמ"ש בשמים נצב
הי' ואם להחיותן בשמים תמיד נצב ה' שדבר הבעש"ט
בשמים  שעומד רקיע יהי המאמר עד"מ מסתלק
וכדי  השמים, מבחי' ואפס אין הי' א' רגע על להחיותם
העש"מ  שיעמדו היינו העולם וחיות קיום שיומשך
אורחא  ולאו העש"מ ע"י שנבראו הנבראים להחיות
התורה  ע"י זהו הנה דהדיוטא, במילי לאשתעי דמלכא
אחרי  פ' בלק"ת ע' כו', בראתיו ולכבודי מ"ש שזהו
ממשיכים  התורה שע"י הא' יכפר הזה ביום כי בד"ה

בשמים  נצב דברך שיהי' העולמות וחיות קיום
שע"י  היינו בהוה חכמים דברו שארז"ל וזהו להחיותם,

ממשי  עי"ז בד"ת החכמים בהוה,דבר העולם קיום כים
לכון  יהא כנישין עצרת השמיני ביום בסד"ה בלק"ת ע'
בתורה  כמו"כ הבחי', משני כלול צ"ל שהממוצע וכמו
צרתני. וקדם אחור ונק' שבתורה, וגליא סתים בחי' יש

ÔÎÏÂ והחיות הקיום ממילא נמשך התורה עסק ע"י
האומן  היא שהתורה מאחר בהעולמות
לשבת  המגביהי בד"ה בתו"א וע' כו', והממוצע
את  לזכות הוה בנזיקין תנויי דכולא יהודא ר' שזהו"ע
בכדי  ביניהם, להפריד החייב את ולחייב הזכאי
און, פועלי כל ויתפרדו מהקדושה החיצונים להפריד
שהי' כו' וחביריו כרשב"י אומנתו תורתו שהיתה לפי
המס"נ  ע"י היום כל ב"ה לאוא"ס ביטול בבחי'
וחביריו  רשב"י גם הק"ש מן (כי בק"ש עליו שהמשיך
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תורתו  והיתה לבד) התפילה מן כ"א פטורים, היו לא
בפיך  דברי ואשים ממש, ביטול בבחי' ג"כ אומנתו
מלכתא  מתניתין וכמארז"ל בפיך, שמתי אשר ודברי
ע"י  כמו"כ כך, הפסק שיהי' אומר שגוזר המלך שכמו
וחייב  הזכאי את וזיכה נזיקין בסדר שלומד הלימוד
להיות  מהקדושה הקליפו' הפריד עי"ז החייב את
בתורה  דבורו שע"י נמצא כו' און פועלי כל יתפרדו
משפט  בחי' וזהו"ע כו'. הזכאי את לזכות למעלה גרם
חסדו  מדת לעורר די לא כי מכונו, על דבר כל שיהי'
השוה  א"ס בחי' התעוררות שהוא שמאחר לבד, וטובו
והיא  תתפש בידים שממית נא' זו בבחי' הנה ומשוה,

וסט"א  הקליפו' בחי' היא השממית שגם מלך, בהיכלי
שיצא  כאברהם לא וכענין כו', ואחיזה יניקה לה יש
למעלה  משפט בחי' לעורר וצריך כו', ישמעאל ממנו
להיות  דקדושה בסט' אלא ויניקה חיות יומשך שלא
דוקא, אליך פניו הוי' ישא דוקא, אליך פניו הוי' יאר
ע"י  הוא זו ובחי' כו', החיות ועיקר פנימי' היינו
דאיכה  דחכימא בפתחתא במד"ר כמארז"ל התורה
והידים  יעקב קול הקל ע"פ שקלאוו) בדפוס ע"ג (די"ג
עשו  ידי הידים אין יעקב קול שהקול זמן שכל כו'
תורתו  עסק ע"י זה המשיך יהודא ורב כו', שולטות

כו'. נזיקין בסדר
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àåä ïéðòäאלא לאברים  הרצון בין חיבור יש  שבוודאי
úåøáçúä úðéçáá åðéàùהפנימיים הכוחות åîëשל

úåéäì éåðéù åá ìòåôå øåàäá ñôåú éìëäù éìëå øåà
,éìëä åîëהראיה שכח  הראשון , במאמר  שהתבאר כפי 

ֿ ידי ועל רוחניים עניינים רק  רואה הנשמה של הרוחני
הראיה כח על משפיע זה  הרי  הגשמית בעין  ההתלבשות

גשמיים, דברים íøåâלראות éìëä úìãâäå ÷åæéçù íâå
,'åë éåìéâäå øåàä úôñåúשככל בחוש , שנראה וכפי 

נפשו  כוחות גם הרי מתפתחים ואבריו גדל שהאדם
יותר. בגילוי באים

åá íéñôåú úåçëäå íéøáéàä ïéàù ïåöøä ïë-ïéàù-äî
úôñåú àìå íäá äëùîää éãé-ìò éåðéù äæéà åá ìåòôì

.'åë íéøáéàä úìãâä éãé-ìò éåáéøåגדל הגוף  כאשר
בניגוד הרצון, כח  על כלל משפיע זה אין וכדומה

וכדומה. השכל על משפיע  שהמוח הפנימיים לכוחות
-ìëî ,íäá ìòåôå úåçëäá ñôåú ïåöøäù úåéä íòå
äæéà åá ìåòôì ïåöøäá íéñôåú íðéà úåçëä íå÷î

,éåðéù עליו עלמין, כל הסובב באור בנמשל שזה וכפי 
דתפיס 56נאמר  מאן ולית עלמין בכולהו תפיס "איהו

בו), שתופס מי ואין העולמות בכל תופס הוא -) ביה"
úðéçáá íà-éë ùîî úåùáìúäá àá åðéàù éðôî

,'åë äìãáä שאינו הוא באברים הרצון המשכת אופן -
מהם. מובדל ונשאר ממש  בהם מתלבש 

ùàøáù ìëùä çë ïî äåùá úåçëä ìëá ìòåô àåä ïëìå
ìòåôù úåéðåöéç äòåðúá ïä ,ìâøáù êåìéää çë ãò

úäá ïëå ùàøäá åîë ìâøá'åë úåçëä úåìâשכח כיון –
באופן  פועל הוא הרי  הכלים  ערך לפי  פועל לא הרצון
וגם שבהם התנועה בעצם גם האברים, כל על שווה
מהאברים הנפשיים הכוחות  של ההתגלות באופן

הפרטיים.
úåëéøàá äæ ìë øàáúäù åîëåהמאמרים בהמשך

äðùä,הפותחים ùàø ìù áåè íåé ìéçúîä-øåáéãá
ת å"ñø57שנת

שהיא איזה יש  האם נ "ע הרבי  דן המוסגר במאמר
הרצון: כח על הפנימיים לכוחות השפעה

äøåàëìå)- נ"ע הרבי מקשה  -úôñåúá ïåöøá éåðéù ùé
ïåòøâåמתמעט הוא ולפעמים  מתרבה הוא שלפעמים

úåìâúä ùé øùàë ïéàåø åðàã ,íééîéðô úåçëä éãé-ìò
,øåà úôñåúá ïåöøä ïë íâ äìâúî æà íééîéðôä úåçë
éøä åìëù çëá äìåãâ äìëùä äæéà ìéëùîùë åîëå

,øúåéá äöåøî æà àåäהשכלה שהיא איזו שמבין אדם -
שמרוצה זה שלכאורה מזה, מרוצה נעשה הוא עמוקה,
יתרה התגלות אלא פנימי כח  של התגלות זה אין מזה,

שבנפש. הרצון כח áåèשל äùåòùë áåèä ùéà ïëå
,'åë ãñçå ביתר ("מרוצה ") נפשי סיפוק מרגיש הוא הרי

åîëשאת, éîéðô úåéç úôñåú éãé-ìò àåä ïë åîëå

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

ועוד.)56 א. רכה, ג' חלק התרס"ו.)57זוהר קרח ויקח ד"ה



רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

תורתו  והיתה לבד) התפילה מן כ"א פטורים, היו לא
בפיך  דברי ואשים ממש, ביטול בבחי' ג"כ אומנתו
מלכתא  מתניתין וכמארז"ל בפיך, שמתי אשר ודברי
ע"י  כמו"כ כך, הפסק שיהי' אומר שגוזר המלך שכמו
וחייב  הזכאי את וזיכה נזיקין בסדר שלומד הלימוד
להיות  מהקדושה הקליפו' הפריד עי"ז החייב את
בתורה  דבורו שע"י נמצא כו' און פועלי כל יתפרדו
משפט  בחי' וזהו"ע כו'. הזכאי את לזכות למעלה גרם
חסדו  מדת לעורר די לא כי מכונו, על דבר כל שיהי'
השוה  א"ס בחי' התעוררות שהוא שמאחר לבד, וטובו
והיא  תתפש בידים שממית נא' זו בבחי' הנה ומשוה,

וסט"א  הקליפו' בחי' היא השממית שגם מלך, בהיכלי
שיצא  כאברהם לא וכענין כו', ואחיזה יניקה לה יש
למעלה  משפט בחי' לעורר וצריך כו', ישמעאל ממנו
להיות  דקדושה בסט' אלא ויניקה חיות יומשך שלא
דוקא, אליך פניו הוי' ישא דוקא, אליך פניו הוי' יאר
ע"י  הוא זו ובחי' כו', החיות ועיקר פנימי' היינו
דאיכה  דחכימא בפתחתא במד"ר כמארז"ל התורה
והידים  יעקב קול הקל ע"פ שקלאוו) בדפוס ע"ג (די"ג
עשו  ידי הידים אין יעקב קול שהקול זמן שכל כו'
תורתו  עסק ע"י זה המשיך יהודא ורב כו', שולטות

כו'. נזיקין בסדר

ux`a mely izzpe

.a"l ,izwega t"y ,c"qa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

àåä ïéðòäאלא לאברים  הרצון בין חיבור יש  שבוודאי
úåøáçúä úðéçáá åðéàùהפנימיים הכוחות åîëשל

úåéäì éåðéù åá ìòåôå øåàäá ñôåú éìëäù éìëå øåà
,éìëä åîëהראיה שכח  הראשון , במאמר  שהתבאר כפי 

ֿ ידי ועל רוחניים עניינים רק  רואה הנשמה של הרוחני
הראיה כח על משפיע זה  הרי  הגשמית בעין  ההתלבשות

גשמיים, דברים íøåâלראות éìëä úìãâäå ÷åæéçù íâå
,'åë éåìéâäå øåàä úôñåúשככל בחוש , שנראה וכפי 

נפשו  כוחות גם הרי מתפתחים ואבריו גדל שהאדם
יותר. בגילוי באים

åá íéñôåú úåçëäå íéøáéàä ïéàù ïåöøä ïë-ïéàù-äî
úôñåú àìå íäá äëùîää éãé-ìò éåðéù äæéà åá ìåòôì

.'åë íéøáéàä úìãâä éãé-ìò éåáéøåגדל הגוף  כאשר
בניגוד הרצון, כח  על כלל משפיע זה אין וכדומה

וכדומה. השכל על משפיע  שהמוח הפנימיים לכוחות
-ìëî ,íäá ìòåôå úåçëäá ñôåú ïåöøäù úåéä íòå
äæéà åá ìåòôì ïåöøäá íéñôåú íðéà úåçëä íå÷î

,éåðéù עליו עלמין, כל הסובב באור בנמשל שזה וכפי 
דתפיס 56נאמר  מאן ולית עלמין בכולהו תפיס "איהו

בו), שתופס מי ואין העולמות בכל תופס הוא -) ביה"
úðéçáá íà-éë ùîî úåùáìúäá àá åðéàù éðôî

,'åë äìãáä שאינו הוא באברים הרצון המשכת אופן -
מהם. מובדל ונשאר ממש  בהם מתלבש 

ùàøáù ìëùä çë ïî äåùá úåçëä ìëá ìòåô àåä ïëìå
ìòåôù úåéðåöéç äòåðúá ïä ,ìâøáù êåìéää çë ãò

úäá ïëå ùàøäá åîë ìâøá'åë úåçëä úåìâשכח כיון –
באופן  פועל הוא הרי  הכלים  ערך לפי  פועל לא הרצון
וגם שבהם התנועה בעצם גם האברים, כל על שווה
מהאברים הנפשיים הכוחות  של ההתגלות באופן

הפרטיים.
úåëéøàá äæ ìë øàáúäù åîëåהמאמרים בהמשך

äðùä,הפותחים ùàø ìù áåè íåé ìéçúîä-øåáéãá
ת å"ñø57שנת

שהיא איזה יש  האם נ "ע הרבי  דן המוסגר במאמר
הרצון: כח על הפנימיים לכוחות השפעה

äøåàëìå)- נ"ע הרבי מקשה  -úôñåúá ïåöøá éåðéù ùé
ïåòøâåמתמעט הוא ולפעמים  מתרבה הוא שלפעמים

úåìâúä ùé øùàë ïéàåø åðàã ,íééîéðô úåçëä éãé-ìò
,øåà úôñåúá ïåöøä ïë íâ äìâúî æà íééîéðôä úåçë
éøä åìëù çëá äìåãâ äìëùä äæéà ìéëùîùë åîëå

,øúåéá äöåøî æà àåäהשכלה שהיא איזו שמבין אדם -
שמרוצה זה שלכאורה מזה, מרוצה נעשה הוא עמוקה,
יתרה התגלות אלא פנימי כח  של התגלות זה אין מזה,

שבנפש. הרצון כח áåèשל äùåòùë áåèä ùéà ïëå
,'åë ãñçå ביתר ("מרוצה ") נפשי סיפוק מרגיש הוא הרי

åîëשאת, éîéðô úåéç úôñåú éãé-ìò àåä ïë åîëå
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הפסוק 58àåäלשון  øùàëã ,íéáåè äéäðå íçì òáùðå
äùòð äòéáùä éãé-ìòå ñòëúîå æâøúî àåä éøä áòø

.'åë äöåøîå áåèשלא כללי נפשי  סיפוק שיש מכאן הנה
המושפע אחר, או כזה פנימי  כח עם לכאורה  קשור

הפנימית. מהחיות
íðîà לבין "מרוצה" בין הבדל יש נ "ע, הרבי מחלק

הרצון ", ïåöøä"כח úåìâúä äæ ïéà äöåøî àåäù äî
øáã äæéàá äöåøù ïåöø äæéà ïééãò ïàë ïéà éøä éë-

אין  כאן ואילו  דבר, לאיזה  משיכה הוא  הרצון ענין
לענין, äöåøî,משיכה àåäù äî ÷øסיפוק לו שיש

úåéäìמהענין, ìëåéù äáéñ êøãá ÷ø äæ éøäåכך אחר
.'åë úåøøåòúä äæéà לו אין רצון שביעות לו שיש אדם

חסרון, איזה להשלים  זה  'רצון' המושג  כי למשהו, רצון 
לא והוא הושלם כבר שרצונו  פירוש מרוצה וכשהוא
שייכות לו  אין וממילא  אליו , שמחוץ דבר שום צריך

חיצוני .59למשהו 
ישירות משפיעים לא הפנימיים שהכוחות  כן, אם מובן
יכולה מהעניין, מרוצה שהוא שמזה אלא  הרצון, על

רצון. של התעוררות כך אחר לצאת
øáãä ø÷éòå דבר מאיזה "מרוצה" äæשהאדם êééùלא
אלא שישâåðòúìלרצון שהוסבר מה מלבד כלומר –

נפרש אם גם הנה ה"רצון ", לבין  "מרוצה" בין  חילוק
זה ענין  אין הרצון, לכח  שייך ה"מרוצה" שענין
שלו  שיש מהעונג  אלא עצמם הפנימיים  מהכוחות

פנימיים , כוחות åàבאותם äìëùääá âðòúîù éôìù
äáèääáהשני עם  חסד àðååâשגומל éàäëåזה ועל –

âðåòäùהדרך, äî äæ éøäå ,'åë äöåøî äùòð äæ-éãé-ìò
ïåöøä úà êéùîîאבל.('åë åîöò ãöî úåçëä àìואם

אפשר  אי  אבל התענוג, מכח  מושפע הרצון הרי כן,
כח שאינו  כיון פנימיים" "כוחות  התענוג  לכח לקרוא
מהרצון  שבשונה (אלא הנפש של עצמי  כח אלא  פרטי ,
שנמצא פנימי עצמי  כח אלא מקיף כח  לא הוא

דבר). כל של בעצמיות
לכך הסיבה את לבאר המוסגר מאמר היה זה כאן עד
של השפעה זו  אין דבר, מאיזה "מרוצה" שכשהאדם

הרצון. כח על הפנימיים הכוחות 
הרצון : מכח  המשל את נ"ע הרבי  äæומסכם ìëåכל -

לכוחות הרצון בין באריכות  המתבארים ההבדלים
- àåäהפנימיים ïåöøäù éðôî àåäהכלול פרטי כח לא
אלא úåùáìúäבנפש, øãâá åðéàù ùôðä íöòî éåìéâ

,íéìëáאחד כל שמתלבשים הפנימיים שהכוחות כמו -
לו. המתאים באבר

awr zyxt zay
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מלמטה  עבודה – בכסלו עצמו, על מושל הוא עבודתו שע"י המלכות, ספירת חנו־כ"ה,
היוונים. את ניצחו נפש שבמסירות למעלה,

e‰ÊÂ,כ"ה חנּו ּתבֹות ראׁשי הּוא ּדחנּכה חנּכה", "מאי ¿∆ֲֲֵֵַַָָָָֻֻ
הּוא  כ"ה וחנּו הּמלכּות, ספירת היא ְְְִִַַַָכ"ה
הרי  הּספירֹות ּדבענין מלכּות, לבחינת מּגיע ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָׁשההמׁשכה

ּדרּגין  ּדכל סֹופא היא הּמלכּות ענין יד ספירת ּובעבֹודה , ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ
עצמֹו, על והּממׁשלה הּמלּוכה הּוא הּמלכּות ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָספירת

מֹוׁשל  א זיין אבריו", ּכל על "המליכֹו על טו ּוכמאמר ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ
מֹוׁשל  האדם ׁשּיהיה הּוא אי חנּכה", "מאי וזהּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻעצמֹו,
ּבכסלו  "ּבכ"ה וזהּו עבֹודה, ידי על זהּו הּנה עצמֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָעל

אּנּון" ּתמניא ּדחנּכה אֹור טז יֹומי הם הּקיץ חדׁשי ּדהּנה , ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻ

הּוא  סיון הּקיץ ּבחדׁשי חֹוזר, אֹור הם החרף וחדׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹיׁשר
הּׁשליׁשי, חדׁש הּוא ּכסלו החרף ּובחדׁשי הּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹחדׁש
ׁשהיא  הּתֹורה, ענין הּוא ּבעבֹודה – יׁשר אֹור הּקיץ ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּדחדׁשי
ספירת  הּוא ּובּספירֹות למּטה, מלמעלה ְְְְְְִִִַַַַַָָָָהמׁשכה
ענין  הּוא ּבעבֹודה – חֹוזר אֹור החרף וחדׁשי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּתפארת,
ּבדר ּדבּספירֹות למעלה, מּלמּטה העלאה ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּתפּלה,
ׁשהּוא  ּכסלו ּבחדׁש הּנה ולכן הּנצח, ספירת הּוא חֹוזר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאֹור
נּצחּו ּבֹו ּבכ"ה הּנה נפׁש, ּדמסירּות ּבעבֹודה הּנצח ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָספירת

.יתּבר ּומצֹותיו הוי' ּתֹורת על המנּגדים הּיונים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָאת

`"yz ,uwn zyxt zay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

המדרגות.יד. כל מושל.טו.סוף הם.טז.להיות שמונה החנוכה ימי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.ÊË התוועדות  חסידית התוועדות היתה בעבר
מדברים  היו אלו במסיבות אכן חסידותית. חסידית
חסידית, אימרה ביארו לחסידות, שמסביב  מה על
על  שוחחו חסידית, אימרה של הפנימי התוכן הסבירו
העמיד  זה וכל חסידי. מסיפור ללמוד שיכולים מה

יותר. נעלה רוחני ובמצב נקי באויר החסידים את
יוצאים, היו שעברו, בזמנים חסידית מהתוועדות
יותר. ונעלים עדינים חכמים, אך יותר, יראים לא אם

אותם. ניקה עצמו האויר
החינוך  התורה, עניני מצב מצד הנה כיום,
שונתה  האחרונות, השנים וחמש בעשרים והיהדות
היהדות. חיזוק של בהתוועדות החסידית ההתוועדות
שבת, שמירת המשפחה, טהרת עניני על מדברים
חיזוק  של ענינים והדומה, לתורה עתים קביעות

והמצוות. התורה
אלא  כך על לדבר שצריכים רק לא אכן,
גם  אכן אלא לדבר רק ולא כך, על לדבר מוכרחים
המקום  את יחליף שזה אופן בשום אסור אך לעשות.

רוחנית. חסידית התוועדות של
התוועדות: סוגי בשני חלק לחלק צריכים חסידים
לדבר  היהדות, בחיזוק תעמולה של התוועדות א)
בכלל  היהדות בחיזוק ביכולת אשר כל ולעשות
לידי  תבוא בה חסידית התוועדות ב) בפרט. ובחינוך

האמיתית. החסידית הרוח בהרחבה ביטוי
מחשבה  או ומדות שכל אם הבדל בלי דבר, בכל
תמציתו  שהוא "בכן", להיות מוכרח ומעשה, ודיבור
ההכרח  מן והחלט, הסכם ידי ועל הדבר. של
ענין  ערך לפי בפועל ביטוי לידי יבוא שה"בכן"

ה"בכן". שהיה במה והמציאות המהות
של  ה"בכן" דומה אין שונה, שה"בכן" למרות
של  ה"בכן" דומה ואין מדות, של ל"בכן" שכל
סוגי  כל אך ומעשה, דיבור של ל"בכן" מחשבה

בפועל. לבוא ה"בכן" שעל בכך שווים ה"בכן"
בין  ההבדל מה לשאול, יכולים ראשונה בהשקפה
ה"בכן" הך, היינו הם הרי לכאורה ל"בפועל". ה"בכן"

של של  וה"בפועל" שכל, של ה"בפועל" הוא שכל
דיבור  ובמחשבה במדות גם כך ה"בכן", הוא שכל

ל"בפועל"? "בכן" בין ההבדל איפוא מהו ומעשה.
גדול  והוא הבדל שקיים חסידות אומרת כך ועל

ביותר.
החסידות, הסברת לפי ל"בפועל" "בכן" בין הבדל
בכל  השי"ת שטבע טבעי ענין הוא "בכן" הוא:
הוא  דבר של ה"בכן" "בכן". להם שיהיה הדברים

מלאכותי  הוא "בפועל" ואילו הדבר. של התולדה
לעשות  יוכל שהנברא פועל כוח השי"ת שטבע

"בפועל".  מ"בכן"
שכל  של ה"בכן" הדבר. של התולדה הוא ה"בכן"
שמה  מהשכל, הבאה המדה של התולדה הוא
השי"ת  טבע  לשכל המתאימה מדה נולדת שמשכל
מחיה  ה"בפועל" בשכל. שישנן התכונות כל בין

התולדה. את ומקיים
הנפש  ולבושי מדות של וב"בפועל" ב"בכן" גם כך
הוא  מדות של ה"בכן" ומעשה. דיבור מחשבה
של  ה"בכן" דיבור, הוא מחשבה של ה"בכן" מחשבה,
של  זה כולל  ה"בכן" סוגי וכל מעשה. הוא דיבור

"בפועל". להם שיהיה ההכרח מן מעשה,
שהמחשבה  הוא ה"בכן" מדות של ה"בפועל"
של  ה"בפועל" מדי. רחבה מחשבה לא מסודרת, תהיה
חיות. עם דיבור ברגש שיבוא הוא, המחשבתי ה"בכן"
יהיה  שעושים שמה הוא, דיבורי "בכן" של ה"בפועל"

תענוג. מתוך התמסרות עם
ולידה  לריק זריעה הוא "בפועל" בלי "בכן"
הגדולים  המסוכנים המזיקים אחד מהווה זה לבהלה.
חסידים  ומזהירה ממנו יראה שחסידות  ָ ֵ ְברוחניות,

מכך. להישמר
שלידת  הסוברים מוטעים, עבודה בעלי ישנם
מספיקה. כבר  אלקית בהשגה מהתבוננות מדה
שההשגה  המורה דבר מההשגה, תולדה זה שהרי
חסר  אם לא, יקר, אח אך, חי. ילד והולידה חיה היא
עד  האמורים, ה"בפועל" סוגי מכל ממש" ה"בפועל
הכל  זה הרי במעשה, חיות של תענוג של ל"בפועל"

לבהלה. היא ממנה שהלידה לריק זריעה
ה"בפועל" אך הדבר, תמצית הוא ה"בכן" אכן,
סוגי  כל של האמת אור הוא ה"בכן". של הנשמה הוא
ה"בפועל" מסויימת, במדה וגם, מאמת, כן ה"בכן".
את  מאמת שבמעשה, התענוג של החיות בבחינת

ההשגה. של הטובה ההנחה
הוא  ל"בפועל" "בכן" בין ההבדל כאמור,
הוא  וה"בפועל" אלקים, מעשה טבעי, הוא שה"בכן"
הוא  ה"בפועל" על הכוח אדם. בני מעשה מלאכותי,
מעשה  הוא עצמו ה"בפועל" אך אלקים, מעשה טבע

לעשות. עצמו האדם שעל אדם, בני
החסידית  בהתוועדות הן ההתוועדות, אופני בשני
יש  חסידית, חסידות בהתוועדות והן תעמולה, של
ולפעמים  רחב במימד הוא ה"בכן" לפעמים "בכן".
ולעתים  ישנו, "בכן" ועל־כל־פנים יותר, צר במימד
של  התענוג של החיות ואילו חם. "בכן" קרובות
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.ÊË התוועדות  חסידית התוועדות היתה בעבר
מדברים  היו אלו במסיבות אכן חסידותית. חסידית
חסידית, אימרה ביארו לחסידות, שמסביב  מה על
על  שוחחו חסידית, אימרה של הפנימי התוכן הסבירו
העמיד  זה וכל חסידי. מסיפור ללמוד שיכולים מה

יותר. נעלה רוחני ובמצב נקי באויר החסידים את
יוצאים, היו שעברו, בזמנים חסידית מהתוועדות
יותר. ונעלים עדינים חכמים, אך יותר, יראים לא אם

אותם. ניקה עצמו האויר
החינוך  התורה, עניני מצב מצד הנה כיום,
שונתה  האחרונות, השנים וחמש בעשרים והיהדות
היהדות. חיזוק של בהתוועדות החסידית ההתוועדות
שבת, שמירת המשפחה, טהרת עניני על מדברים
חיזוק  של ענינים והדומה, לתורה עתים קביעות

והמצוות. התורה
אלא  כך על לדבר שצריכים רק לא אכן,
גם  אכן אלא לדבר רק ולא כך, על לדבר מוכרחים
המקום  את יחליף שזה אופן בשום אסור אך לעשות.

רוחנית. חסידית התוועדות של
התוועדות: סוגי בשני חלק לחלק צריכים חסידים
לדבר  היהדות, בחיזוק תעמולה של התוועדות א)
בכלל  היהדות בחיזוק ביכולת אשר כל ולעשות
לידי  תבוא בה חסידית התוועדות ב) בפרט. ובחינוך

האמיתית. החסידית הרוח בהרחבה ביטוי
מחשבה  או ומדות שכל אם הבדל בלי דבר, בכל
תמציתו  שהוא "בכן", להיות מוכרח ומעשה, ודיבור
ההכרח  מן והחלט, הסכם ידי ועל הדבר. של
ענין  ערך לפי בפועל ביטוי לידי יבוא שה"בכן"

ה"בכן". שהיה במה והמציאות המהות
של  ה"בכן" דומה אין שונה, שה"בכן" למרות
של  ה"בכן" דומה ואין מדות, של ל"בכן" שכל
סוגי  כל אך ומעשה, דיבור של ל"בכן" מחשבה

בפועל. לבוא ה"בכן" שעל בכך שווים ה"בכן"
בין  ההבדל מה לשאול, יכולים ראשונה בהשקפה
ה"בכן" הך, היינו הם הרי לכאורה ל"בפועל". ה"בכן"

של של  וה"בפועל" שכל, של ה"בפועל" הוא שכל
דיבור  ובמחשבה במדות גם כך ה"בכן", הוא שכל

ל"בפועל"? "בכן" בין ההבדל איפוא מהו ומעשה.
גדול  והוא הבדל שקיים חסידות אומרת כך ועל

ביותר.
החסידות, הסברת לפי ל"בפועל" "בכן" בין הבדל
בכל  השי"ת שטבע טבעי ענין הוא "בכן" הוא:
הוא  דבר של ה"בכן" "בכן". להם שיהיה הדברים

מלאכותי  הוא "בפועל" ואילו הדבר. של התולדה
לעשות  יוכל שהנברא פועל כוח השי"ת שטבע

"בפועל".  מ"בכן"
שכל  של ה"בכן" הדבר. של התולדה הוא ה"בכן"
שמה  מהשכל, הבאה המדה של התולדה הוא
השי"ת  טבע  לשכל המתאימה מדה נולדת שמשכל
מחיה  ה"בפועל" בשכל. שישנן התכונות כל בין

התולדה. את ומקיים
הנפש  ולבושי מדות של וב"בפועל" ב"בכן" גם כך
הוא  מדות של ה"בכן" ומעשה. דיבור מחשבה
של  ה"בכן" דיבור, הוא מחשבה של ה"בכן" מחשבה,
של  זה כולל  ה"בכן" סוגי וכל מעשה. הוא דיבור

"בפועל". להם שיהיה ההכרח מן מעשה,
שהמחשבה  הוא ה"בכן" מדות של ה"בפועל"
של  ה"בפועל" מדי. רחבה מחשבה לא מסודרת, תהיה
חיות. עם דיבור ברגש שיבוא הוא, המחשבתי ה"בכן"
יהיה  שעושים שמה הוא, דיבורי "בכן" של ה"בפועל"

תענוג. מתוך התמסרות עם
ולידה  לריק זריעה הוא "בפועל" בלי "בכן"
הגדולים  המסוכנים המזיקים אחד מהווה זה לבהלה.
חסידים  ומזהירה ממנו יראה שחסידות  ָ ֵ ְברוחניות,

מכך. להישמר
שלידת  הסוברים מוטעים, עבודה בעלי ישנם
מספיקה. כבר  אלקית בהשגה מהתבוננות מדה
שההשגה  המורה דבר מההשגה, תולדה זה שהרי
חסר  אם לא, יקר, אח אך, חי. ילד והולידה חיה היא
עד  האמורים, ה"בפועל" סוגי מכל ממש" ה"בפועל
הכל  זה הרי במעשה, חיות של תענוג של ל"בפועל"

לבהלה. היא ממנה שהלידה לריק זריעה
ה"בפועל" אך הדבר, תמצית הוא ה"בכן" אכן,
סוגי  כל של האמת אור הוא ה"בכן". של הנשמה הוא
ה"בפועל" מסויימת, במדה וגם, מאמת, כן ה"בכן".
את  מאמת שבמעשה, התענוג של החיות בבחינת

ההשגה. של הטובה ההנחה
הוא  ל"בפועל" "בכן" בין ההבדל כאמור,
הוא  וה"בפועל" אלקים, מעשה טבעי, הוא שה"בכן"
הוא  ה"בפועל" על הכוח אדם. בני מעשה מלאכותי,
מעשה  הוא עצמו ה"בפועל" אך אלקים, מעשה טבע

לעשות. עצמו האדם שעל אדם, בני
החסידית  בהתוועדות הן ההתוועדות, אופני בשני
יש  חסידית, חסידות בהתוועדות והן תעמולה, של
ולפעמים  רחב במימד הוא ה"בכן" לפעמים "בכן".
ולעתים  ישנו, "בכן" ועל־כל־פנים יותר, צר במימד
של  התענוג של החיות ואילו חם. "בכן" קרובות
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קרובות  די לעתים חסר "בכן" של האמור ה"בפועל"
הזריעה  כל ובמילא לידה, למפיל ה"בכן" את ועושה

לריק. זריעה היא ההתוועדות של

של  מהסכנה החסידים את מזהירה החסידות
"בפועל". בלי "בכן"
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תרצ"ד  ניסן, י"א ב"ה,

ווארשא 

אי"א  וו"ח נעלה והכי הנכבד ידידי

שי' אייזיק יהושע מוה"ר

שאלותיו: על במענה

רצ"ב, עינינו והאר בד"ה מ"ש א)

יודע  אני ואין רצ"ג סיון מכ"ח במכתבי לו בארתי כבר

בזה. שאלתו מה

רצ"ג. סיון דכ"ח בהמכתב מ"ש ב)

במוח  הדבר הצטיירות היא השגה הדבר, כן תשובה:

שטחית. ידיעה כ"א השגה זה אין זאת ולולי המשיג, ושכל

על  הדעת למוח יתרון יש דהצטיירות זה בענין אמנם

הענינים  אחד זהו ההצטיירות להיות חו"ב המוחין

החכמה  למוח כהנקודה ביחוד הדעת למוח המתייחסים

הבינה. למוח והעיון

כו' רצון שהוא מצוה בענין ג)

מהות  אופן לפי תלוי המצוה קיום הדבר, כן תשובה:

ומהותו, המצּווה מעלת לפי הוא שהרצון כלומר ְְַַהמצּווה,

פשוטים  אנשים שבין בההפרש בארוכה במ"א וכמ"ש

קיום  אופני בב' רצונות ב' שהם נאמר כאלו תורה, ליודעי

שמצד  ובמי בהידור, וקיומה בפשוטה קיומה המצוה,

בעצם  נוגע ההידור הנה בהידור לקיום שייך מהותו

ח"ו  זה שאין בזה נ"מ הוי ועונש שכר לענין ומ"מ המצוה,

המצות. קיום כהעדר

ההשאלה  הכרח בענין המבאר הנ"ל דסיון המכתב

ובביטויים  מושאלים) ותוארים במלות להשתמש (כלומר

החסידות. בלימוד גדול כלל הוא שונים

החסידות  עיוני, שכל לימוד הוא החסידות תורת

(הערות  אלקי [ש]כל ביותר, עמוקים בשכלים עשירה

תר"ץ), דש"ת בהשיחה בקצרה מבואר זה בענין והארות

נקודת  מן להטות שלא יתירה זהירות צריכים וע"כ

מן  והוא הכבד, אל הקל מן הבא מושג שכל דישנו האמת,

(נתפס  משוער שכל הוא אלקי ושכל הנמשל, אל המשל

אל  הנמשל מן והוא הקל, אל הכבד מן הבא בהשערה)

המשל.

שלם. בלב ית' לעבדו לבבנו ויעיר עינינו יאיר השי"ת

המברכו 

יצחק. יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז טבת, בו כותב שאיננו מבין מה שכתבתי במכתבי הקודם כיון שהעצבות 

בא לפי דעתו מהלימוד בספר דרך חיים וכו', הנה יעויין בזה בתניא פרק כ"ו כ"ז ול"א ובהיום יום לכ"ג 

סיון, וירבה בעבודה בפועל בעצמו ובהשפעה על זולתו ובפרט בחבריו בישיבת נשיאינו הק' זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, והשי"ת יצליחו להוסיף אור גם בהנוגע לעצמו.

המחכה לבשו"ט ע"ד הענינים שכותב במכתבו.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



ריט אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

תזכיר

הנני לוקח רשות לעצמי לעורר דעת כ' לאיזו נקודות העומדות על הפרק, שאף על פי שבודאי 

לא נעלמו מכ', אבל כיון שלא שמעתי שנעשה דבר מה בנקודות אלו, הרי מחובתי להביאן לתשומת לב 

כ' לגודל חשיבותן:

)א( בחדשים האחרונים ]...[ כידוע, הגיעו לארצנו הקדושה, תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו 

במהרה בימינו, אלפי משפחות עולים חדשים. ואף על פי שאפשר שיש ביניהם כאלו שעלו מארצות 

בודאי שבין העולים  ומצוות, אבל  היו שומרי תורה  מן הכלל,  יוצא  בלי  היהודים,  כל  לא  אשר שם 

החדשים יש מספר חשוב של שומרי תורה ומצוה.

- ועוד ועיקר, שמהשקפת תורתנו תורת חיים, הרי איך שלא יתנהג יהודי בעבר, בכל יום ויום 

ניתנת לו התורה ומצוותי' מחדש, ומחוייב לקבלה )אלא שאם קודם לכן לא היתה הנהגתו כדבעי, עליו 

עוד מצוה מיוחדת, מצות התשובה בפועל( -

והנה כשבאים עולים חדשים מסוג זה, הרי ברוב הפעמים מיישבים אותם במושבים חדשים 

שמייסדים בשבילם, מה שמביא אותם משך זמן מסויים במגע ומשא עם באי כוח המשרדים השייכים 

להתיישבות וקליטה וכו'. וכטבע בני אדם, רושם ראשון הוא החזק ביותר, בפרט כשקשור עם סיוע 

בהתיישבות ובהדרכה במקצעי חקלאות או תעשי' וכדומה.

על פי הידיעות שקבלתי עד עתה, הנה לצערי הרב ברוב הפעמים ככולם אלו שמקבלים פני 

העולים בנמל או בשדה התעופה, והמדריכים והמפקחים וכו' רובם ככולם עדין אינם שומרי תורה 

ומצוות, שזה נראה בעליל מיד בפגישה ראשונה בהנהגתם, אפילו אם אין בדעתם להדגיש אי-דתיותם, 

ובפרט שיש ביניהם גם כאלו שרוצים להדגיש זה, ועל אחת כמה וכמה כשיש ביניהם כאלו שרוצים 

לנצל את המצב לרחק העולים מהתורה ומצוות. וכמובן, אחרי שהעולים נופלים תחת השפעה זו, הרי 

ושנה  עבר  שידוע הכלל,  כיון  ולתורתו,  לה'  ולקרבם  למוטב  להחזירם  דרכים  למצוא  כך  קשה אחר 

כהיתר נעשה לו, וזהו אפילו אם רק עבר ושנה פעם אחת, ק"ו אם עבר ושנה כמה פעמים.

כל האמור בתקפו אם אפילו לא הי' המדובר אלא על דבר נפש אחת בישראל; על אחת כמה 

וכמה כשהמדובר הוא על דבר אלפי משפחות, וכנראה עומדים לבוא בעתיד הקרוב עוד אלפי משפחות 

עולים חדשים.

אי לזאת, עת לעשות היא לנקוט באמצעים דחופים והכרחיים לתקן המצב במדה הכי אפשרית 

וגדולה.

באמת הי' צריך שיהיו באי כוח דתיים במקומות הריכוז בחו"ל ועל האניות, אבל אם אפילו 

אין אפשריות לזה, הכרח גמור הוא, לדעתי, שיהיו באי כוח דתיים - על כל פנים לפגוש העולים בשדה 

התעופה או בנמל, וכן שיהיו משך זמן אתם במקום התיישבותם. וגם בנוגע לעולים שהגיעו בחדשים 

האחרונים וכבר נפלו במצב האמור, בודאי יש אפשריות לתקן המצב במדה חשובה עכ"פ אם אי אפשר 

לתקן לגמרי.

כמובן שלא נעלם ממני, שהשאלה העקרית תהי' בנוגע לכוח אדם, למצוא אנשים מתאימים 

יתחילו  שאם  תקוה  יש  אבל  מימון.  שאלת  גם  שתעלה  ואפשר  וכו'.  לימינם  ולעמוד  העולים  לפגוש 

לעשות בזה בפועל, יימצאו שני הדברים במדה גדולה יותר מששיערו מראש. והרי אפילו על הספק 

צריך לעשות, ועל אחת כמה וכמה כשאין ספק שאפשר לפעול הרבה.



רכ

מובן גם כן שלא באתי להציע הצעות איך לתקן המצב, אם על ידי שאלתא בכנסת או באופן 

רשמי אחר, שמצד אחד יש לחשוש שבאופן זה ילהיבו הרוחות, אבל לאידך גיסא באופן זה גם כן נקל 

יותר לגייס דעת הציבור ומתנדבים וכו'. ועוד, אם אפילו לא יעשו באופן רשמי, לא יישאר הדבר בסוד, 

דא,  ובכגון  על התחתונה.  יד החרדים  כן, שאז תהי'  ויעשו  יקפצו  כי אלו שרוצים להסעיר הרוחות 

כסגנון חכמינו ז"ל, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, במקומו ובזמנו.

ולהעיר, כיון שבכל ענין יש מעלה וחסרון, הנה ביחס להעלי' הנוכחית, דוקא משום שלא כל 

העולים הם, כפי השמועה, שומרי תורה ומצוה, הרי ההכרח בפגישתם כנ"ל עוד יותר גדול יותר, שאם 

העולים היו כולם שומרי תורה ומצוה אפשר לצפות שתבוא דרישה מצדם לצרכיהם הדתיים, משא"כ 

אם העולים כנ"ל, שאם לא יתחילו ]...[ מרגע הראשון בבואם לא תבוא ההתעוררות מצדם.

)ב( חריפות מיוחדת לשאלה האמורה כיון שחלק העולים מתיישב באיזורים חדשים. כי אף 

כשהמושב נמצא בסמיכות לקיבוץ דתי או לעיר גדולה, גם אז מוכרח לעמוד בקשר הדוק עם המושב 

החדש, על כל פנים בתחילת תקופת התיישבותם. וכש"כ כאשר העולים מתיישבים בחבל חדש, וכל 

ענין החבלים החדשים הוא שכל נקודה תהי' עצמאית בלי זיקה לקיבוצים והערים, כי אם שהכל בה, 

והעומדים בראש פיתוח החבל הם, מטעמים מובנים, מהמפלגה השלטת, הרי בתנאים אלו העולים 

החדשים מנותקים לגמרי וכל מגעם ומשאם הוא עם באי כוח ונציגים ומדריכים וכו' שאינם שומרי 

תורה ומצוה, והתוצאות מובנות, והאריכות למותר.

אמרו חכמינו ז"ל הכל תלוי במזל. בנוגע מאות הילדים הראשונים יצאו במחאה וסער, ובמדה 

הד,  אפילו  נשמע  לא  אלפי משפחות  בנוגע  ועתה  ממשיות.  תוצאות  לזה  שהיו  בלי ספק   - מסויימת 

וכנראה חסר גם בפעולה.

)ג( בהמשך לסיום סעיף הקודם, בהנוגע לשאלת קליטת הנוער במסגרת עלית הנוער, ואפילו 

ג"כ  לחינוך דתי, אלא שיהיו  לפעול שימסרו הילדים  זה, הרי הבעי' היא לא רק  בגיל שלפני  ילדים 

מקומות קליטה מספיקים. ושאלת מקומות קליטה היא לא כ"כ שאלת הוצאות באכילה ושתי' ולינה 

והוצאות שוטפות של חינוך, כי בין כך ובין כך מקומות קליטה הקיימים מתקרבים לשיא קליטתם 

ואפיסת מקום; זאת אומרת, שעיקר הבעי' היא בנינים חדשים, פנימיות ומקומות קליטה חדשים. וזה 

קשור בסכומים גדולים הרבה יותר לפי ערך מאשר לצרכי אספקה.

סכומים  יש  לסוכנות,  וגם  השונים,  המשרדים  ובתקציבי  הממשלה  בתקציב  גיסא,  לאידך 

שעת  שעכשו  מכאן,  אופן.  בכל  הוא  העולים  את  לדייר  שההכרח  וקליטה,  לדיור  שנקצבו  חשובים 

הכושר לפעול בנקודה שיטתית ויסודית שמתקציבי הדיור ינתנו סכומים מסויימים בשביל פנימיות 

נוער בגיל עלית הנוער, וגם בשביל פנימיות לילדים בגיל פחות מזה, ילדים שמצד סיבות לא יכולים 

לדור עם הוריהם, אם מצד תנאי משפחה, או מצד זה שההורים עדין לא הגיעו לארץ, או מצד גודל 

המשפחות וכו'.

והרי הטענה שפנימי' נכנסת בסוג דיור צודקת בלאו הכי, כי מה לי דיור בעד משפחה שלמה 

ומה לי דיור בעד חלק מבני המשפחה, ואדרבה.

בין  יתחלק  הדיור  שתקציב  לאחרי  כי  בהקדם,  זו  ודרישה  שאלה  להעמיד  מוכרח  ולדעתי 

המשרדים השונים וכו', הרי אז יהי' צורך לבוא במשא ומתן עם מנהלי המשרדים אלה. משא"כ קודם 

ההקצבה, שאז תהי' רק התנגדות כללית. וקרוב לומר שתהי' התנגדות, כי הצד שני בודאי נחש ינחש 

הכוונה שבדרישה זו.

אגרות קודש



רכי ipy ,oey`x - e - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àøàå úùøô
åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬

:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ
:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧

õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´

øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézrîL éðà£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãárî íéøöî(éåì) ¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

åéúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì̈¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´
íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî íëúà¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−
äéeèð rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈

:íéìãb íéèôLáeæírì éì íëúà ézç÷ìå ¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîçøLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³
÷çöéì íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð̈¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈
:ýåýé éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

èeòîL àìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìàô(ìàøùé) ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ ¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 860 'nr b jxk zegiyÎihewl)

('zexywzd'

˙B·‡‰ Ï‡ :‡¯‡Â(רׁש"י) »≈»∆»»ִַ

הּכתּוב? לׁשֹון על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י מֹוסיף ְְִִֵַַַַָמה

אל  האלֹוקית ׁשההתּגּלּות לנּו לֹומר רׁש"י ׁשל רצֹונֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

ׁשל  הּפרטית מעלתם ּבגלל היתה לא ויעקב יצחק ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם,

האּמה. אבֹות הּיּו ׁשהם מּׁשּום ּכיֿאם מהם, ואחד אחד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּכל

אחריהם. לבניהם ּׁשּקּבלּו מה ּכל את מסרּו האבֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם,
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‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „·ÎBÈ ˙‡ Ì¯ÓÚ ÁwiÂ(כ (ו, «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»

נעלה  מּיחּוד ׁשּנֹולד מׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגיׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפסּוק

על  מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

הּנקראים  ּומלכּות, זעירֿאנּפין (ּכיחּוד ּביֹותר נעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָיחּודים

ּבעֹולם  אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי נאסרּו, ולכן ואחֹות), ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאח

(והאּסּור  מגן ללא ּבּׁשמׁש הּמּביט ּוכדגמת נזק, לגרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻעלּול

מּתן  לפני א לכם"). יהיה אחת "ּתֹורה לׁשוה, לכּלם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּוא

ׁשּמסּגל  למי ּפגם ּבהם אין אּלּו, יחּודים ׁשּנאסרּו לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻּתֹורה,

עבּורֹו. מעלה זֹוהי ואדרּבה, אּלּו; נעלים אֹורֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָלקּבל
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‰L˜‡ È‡Â(ג (ז, «¬ƒ«¿∆
È˙B¯e·b ˙‡ e¯Èk˙Â(רׁש"י) ¿«ƒ∆¿«ִַ

("וגם  הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹיׁש

ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר הּגֹוי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו אֹומר ּומּדּוע לֹומר,Ï‡¯NÈאלקים; ויׁש . ְֱִֵֵֶֶַַַַָֹƒ¿»≈ְֵַ

ּומּובן  יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל נברא העֹולם ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָּדהּנה

יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות הּוא ּומארע מארע ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹאפֹוא,

ּביחס  היתה אמנם הּמּכֹות ׁשל העּקרית הּמּטרה ּכאן: ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָואף

לבני  ּביחס נֹוספת מּטרה ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמצרים,

ְִֵָיׂשראל.

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
èøt íëìà øaãé ékúôBî íëì eðz øîàì äò ¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®

-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«
:ïépúì éäé äòøôéäòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©§−Ÿ§¦¬§©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ

-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk ïë eNriå©©£́¥½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤
:ïépúì éäéå åéãár éðôìå äòøô éðôì eähî©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«

àéeNriå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸

:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâáéeëéìLiå ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ
ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ

:íúhî-úàâéíäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå ¤©Ÿ¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:ýåýé øac øLàkñãéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

ì ïàî äòøt áì ãák:írä çlLåè-ìà Cì ¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«¥´¤
Búàø÷ì závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬¦§¨−
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéaæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå §¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLéðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦

:äk-ãr zrîL-àì äpäå øaãnaæéøîà äk ©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´
| äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´
eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà ähna©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

íãì:çéøàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå §¨«§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ
ì íéøöî eàìðå:øàéä-ïî íéî úBzLñ §¦§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

èéç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´
| íúøäð-ìr íéøöî éîéî-ìr Eãé-äèðe Ehî©§´§¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´
äå÷î-ìk ìrå íäéîâà-ìrå íäéøàé-ìr©§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬
íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦

:íéðáàáe íéöráeëïøäàå äLî ïë-eNriå ¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàkíénä-úà C ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ

eëôäiå åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²
:íãì øàéa-øLà íénä-ìkàë-øLà äâcäå ¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤

íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦
ìõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤

:íéøöîáëíäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéâëBaì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå §Ÿ̈«©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−
:úàæì-íbãëøàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiå ©¨«Ÿ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ

ì íéîì eìëé àì ék úBzL:øàéä éîénî úzL ©´¦¦§®¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ
äëýåýé-úBkä éøçà íéîé úráL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−

:øàéä-úàôåë-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤
åéìà zøîàå äòøt-úà çlL ýåýé øîà äk ©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤

:éðãáréå énræëì äzà ïàî-íàåäpä çlL ©¦−§©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´
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âð éëðà:íércøôöa Eìeáb-ìk-úà óçëõøLå ¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−©«§©§§¦«§¨©´
øãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö øàéä©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬

éãár úéááe Eúhî-ìrå EákLîEnráe E ¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½
éøepúáeéúBøàLîáe E:Eèë-ìëáe Enráe äëáe §©¤−§¦§£¤«§¨¬§©§−§¨

éãár:íércøôöä eìré Eçàýåýé øîàiå £¨¤®©«£−©«§©§§¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈»
Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½
ìräå íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr úøäpä-ìr©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©

:íéøöî õøà-ìr íércøôöä-úàáïøäà èiå ¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¥³©«£ŸÆ
ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî éîéî ìr Bãé-úà¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−

:íéøöî õøà-úàâíénèøçä ïë-eNriå ¤¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥¬©«©§ª¦−
õøà-ìr íércøôöä-úà eìriå íäéèìa§¨«¥¤®©©«£¬¤©«§©§§¦−©¤¬¤

:íéøöîãøîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå ¦§¨«¦©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ
énrîe épnî íércøôöä øñéå ýåýé-ìà eøézrä©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®

:ýåýéì eçaæéå írä-úà äçlLàåäøîàiå ©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤
Eì øézrà | éúîì éìr øàtúä äòøôì äLî¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´§À

éãárìåEnî íércøôöä úéøëäì Enrìe E §©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−
ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø Eåøçîì øîàiå ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©−Ÿ¤§¨®̈

ýåýék ïéà-ék òãz ïrîì Eøáãk øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬
:eðéýìû¡Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ek zegiy ihewl)

Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ(יב (ז, «ƒ¿««≈«¬…
‰hÓ ‰NÚÂ ¯ÊÁL ¯Á‡Ó(רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

לפעמים  יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאׁשר

'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ׁשּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּצב

ׁשני  ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל מחלטת העלמה –ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

א. ‡‰¯Ôּתנאים. ‰hÓ להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – ְִָ«≈«¬…ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

ב. הּכהן. ּכאהרן יׂשראל, ּבאהבת ּכּלֹו ּכל ÊÁL¯חדּור ¯Á‡Ó ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹֹֻ≈««∆»«
Y ‰hÓ ‰NÚÂ,ּדֹומם ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו זאת לעׂשֹות יׁש ¿«¬∆«∆ְֲִִֵֵֶַַֹ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ְְְְִִַַַֹולא

éùéîçæézaîe Enî íércøôöä eøñåéãárîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø Enrîeçïøäàå äLî àöiå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ

øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå äòøt írî¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬
:ärøôì íN-øLà íércøôöäèýåýé Nriå ©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−

-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî øáãk¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦
:úãOä-ïîe úøöçäéíøîç íúà eøaöiå ©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´

:õøàä Làázå íøîçàéäúéä ék äòøt àøiå ¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ
øLàk íäìà òîL àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä̈«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−

:ýåýé øacñáéøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¤¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ
õøàä øôr-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´¨®̈¤

:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäåâéèiå ïë-eNriå §¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥À©¥Á
iå eähîá Bãé-úà ïøäàéäzå õøàä øôr-úà C ©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´¨½̈¤©§¦Æ

íépë äéä õøàä øôr-ìk äîäaáe íãàa ípkä©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−
:íéøöî õøà-ìëaãéíénèøçä ïë-eNriå §¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥̧©«©§ª¦¯

éäzå eìëé àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ
:äîäaáe íãàa ípkäåè-ìà ínèøçä eøîàiå ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤

äòøt-áì ÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ
òîL-àìå:ýåýé øac øLàk íäìàñæèøîàiå §Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤

éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´
øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©®̈§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´

:éðãáréå énr çlL ýåýéæéðéà-íà ékçlLî E §Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©
éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàEnráe E ¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²

ézááe-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà E §¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤
:äéìr íä-øLà äîãàä íâå áøräçééúéìôäå ¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨§¦§¥¦Á

äéìr ãîò énr øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨
ýåýé éðà ék òãz ïrîì áør íL-úBéä ézìáì§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:õøàä áø÷a§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(317 'nr ek zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד  הּוא ּובחיצֹונּיּות ׁשּבגלּוי יהּודי ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתכלית,

לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכֹולל

ׁשּיהיה  לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, לפנימּיּות ואף ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתֹורה,

ּבחינת ּבעיניו ¯‡i‰אצלֹו הּתֹורה עניני את רֹואה ּכאּלּו , ְְִֶַ¿ƒ»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ַָמּמׁש.

éùùèéäéäé øçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàäëãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½

õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøô äúéaíéøöî ¥¬¨©§−Ÿ¥´£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦
:áørä éðtî õøàä úçMzàëäòøô àø÷iå ¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ

íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−
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:õøàaáëék ïk úBNrì ïBëð àì äLî øîàiå ¨¨«¤©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ
çaæð ïä eðéýìû ýåýéì çaæð íéøöî úárBz«£©´¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º
:eðì÷ñé àìå íäéðérì íéøöî úárBz-úà¤«£©¬¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

âëìL CøcúLýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìûãëäòøt øîàiå ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«©´Ÿ¤©§ÀŸ

íëéäìà ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà̈«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
eøézrä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãraäëCnrî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ
åéãárî äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬
ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe¥«©−¨®̈©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ

:ýåýéì çaæì írä-úà çlLåëírî äLî àöiå ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−¥¦´
:ýåýé-ìà øzriå äòøtæëøáãk ýåýé Nriå ©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ
:ãçà øàLðçëírta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¦§©−¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©

:írä-úà çlL àìå úàfäôèàýåýé øîàiå ©®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³
:éðãáréå énr-úà çlL íéøárä éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

áì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBrå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
âð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpääãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½

øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça íéñeqa©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤
:ãàî ãákãïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå ¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−

øác ìûøNé éðáì-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î: ¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«
äýåýé äNré øçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²

:õøàa äfä øácäåäfä øácä-úà ýåýé Nriå ©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî-éðá ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«

:ãçà úî-àì ìûøNéæäpäå äòøt çìLiå ¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À
áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤®̈©¦§©Æ¥´

:írä-úà çlL àìå äòøtôçýåýé øîàiå ©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»
íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½
:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ

èäéäå íéøöî õøà-ìk ìr ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧
ì äîäaä-ìrå íãàä-ìrúòaráà çøt ïéçL ©¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ

:íéøöî õøà-ìëaéïLákä çét-úà eç÷iå §¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º¤¦´©©¦§À̈

äîéîMä äLî Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²¤−©¨¨®§¨
:äîäaáe íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈©§¥¨«

àééðtî äLî éðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

áéíäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñâéýåýé øîàiå ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøô éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´©§®Ÿ
íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½

çlL:éðãáréå énr-úàãéúàfä írta | ék ©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©©ÀŸ
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðàE £¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−

:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤
åè-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤

:õøàä-ïî ãçkzå øáca Enræèøeára íìeàå ©§−©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬
ézãîrä úàæïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©

:õøàä-ìëa éîL øtñ©¥¬§¦−§¨¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr ak mgpn zxez)

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, «ƒ¿«≈«¿…
ּׁשהּיצר  מּמה יֹותר הרע יצר את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

אֹומר  הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. מּצד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַרֹוצה

ׁשל  הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ׁשטּות עֹוׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּיצר  ּכאׁשר ּגם הרע יצר את מגרה הּוא ׁשּבלּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'ּפרעה'

ׁשּלפעמים  רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ּבכ חפץ אינֹו עצמֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצד

מּכן  ּולאחר ּתאותֹו, את ממּלא והּוא ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם

אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון רצֹון, ׂשביעּות הפ ׁשל רגׁש לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָיׁש

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ ְְִֵֶֶָָָֻמרּצה

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBr«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
çéøLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧

-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©
:äzrèéð÷î-úà ærä çìL äzrå-ìk úàå E ¨«¨§©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨

-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa Eì øLà£¤¬§−©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤
íäìr ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá àöné¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²

:eúîå ãøaäëéãárî ýåýé øác-úà àøiä ©¨−̈¨¥«©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−
-ìà eäð÷î-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤¦§¥−¤

:íézaäàëýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå ©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®
:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriåô ©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«



רכה xihtn - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áë-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
íãàä-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
õøàa äãOä áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤

:íéøöîâëíéîMä-ìr eähî-úà äLî èiå ¦§¨«¦©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼
äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨

:íéøöî õøà-ìr ãøa ýåýé øèîiåãëãøá éäéå ©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤¦§¨«¦©§¦´¨½̈
øLà ãàî ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´§½Ÿ£Â¤Â
äúéä æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬

:éBâìäëiåúà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C §«©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ
-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî äãOa øLà-ìk̈£¤´©¨¤½¥«¨−̈§©§¥®̈§¥̧¨
äãOä õr-ìk-úàå ãøaä äkä äãOä áNr¥³¤©¨¤Æ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−

:øaLåëìûøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø ¦¥«©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®
:ãøa äéä àìæëäLîì àø÷iå äòøt çìLiå ¬Ÿ¨−̈¨¨«©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´

ýåýé írtä éúàèç íäìà øîàiå ïøäàìe§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ
:íérLøä énrå éðàå ÷écväçë-ìà eøézrä ©©¦½©«£¦¬§©¦−¨«§¨¦«©§¦̧Æ¤

äçlLàå ãøáe íéýìû úì÷ úéäî áøå ýåýé§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨¨®©«£©§¨´
:ãîrì ïeôñú àìå íëúàèëäLî åéìà øîàiå ¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ¤½

ýåýé-ìà étk-úà Nøôà øérä-úà éúàök§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ¤©©−¤§Ÿ̈®
ïrîì ãBò-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤½§©´©

:õøàä ýåýéì ék òãzìéãárå äzàåézrãé E ¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤§©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦
:íéýìû ýåýé éðtî ïeàøéz íøè ék¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

àìáéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìráb äzLtäåáìekð àì úîqkäå ähçäå §©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®
äpä úìéôà ék:âìäòøt írî äLî àöiå ¦¬£¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ

úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk Nøôiå øérä-úà¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäåãìäòøt àøiå §©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ

àèçì óñiå úìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©´Ÿ¤©«£®Ÿ
:åéãárå àeä Baì ãaëiåäìäòøt áì ÷æçiå ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ

ýåýé øac øLàk ìûøNé éða-úà çlL àìå§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
:äLî-ãéattt §©¤«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zxaeg zeniyx)

„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»

„¯a ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכלל. לֹו נֹוגע ‰a¯„הּׁשני CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡ קרירּות סּבת – ְִֵֵַַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

ׁשל  האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ּופנימּיּותּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָזֹו

מקֹום  לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם עצמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָאהבת

ַַלּזּולת.

øéèôîâìNøôiå øérä-úà äòøt írî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ
øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈

:äöøà Czð-àìãìøènä ìãç-ék äòøt àøiå «Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯
àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå ãøaäå§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬

:åéãáråäìéða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå ©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk ìûøNéttt ¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial



רכו
: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 eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
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06:4206:4208:3508:3709:1209:1310:0410:0616:4916:5417:1717:2216:3317:33תל אביב )ח(

07:4507:4409:0109:0209:5009:5110:3410:3616:1316:1916:5116:5716:0017:12אוסטריה, וינה )ח(

06:0306:0808:5408:5909:4109:4510:5711:0020:4720:4721:1921:1820:2921:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:4107:4009:0209:0409:4909:5010:3510:3616:2216:2816:5917:0516:0917:19אוקראינה, אודסה )ח(

07:1907:1708:3508:3609:2409:2510:0810:1015:4815:5416:2616:3215:3516:46אוקראינה, דונייצק )ח(

07:3207:3008:4708:4809:3609:3610:2010:2115:5716:0416:3616:4215:4416:56אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0508:0309:1409:1510:0510:0610:4810:4916:1416:2216:5517:0216:0217:17אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5807:5709:0709:0809:5809:5910:4110:4216:0616:1316:4716:5415:5417:09אוקראינה, קייב )ח(

08:0308:0209:2809:2910:1310:1410:5911:0116:5517:0117:2817:3416:4217:48איטליה, מילאנו )ח(

06:1406:1708:4308:4609:1409:1710:1710:2018:2218:2518:4618:4918:0718:58אקוואדור, קיטו )ח(

05:4605:5108:3608:4109:2009:2410:3410:3720:1120:1120:4120:4119:5320:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:1806:2409:1009:1510:0210:0611:1911:2321:2121:2021:5721:5621:0322:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2607:2609:0609:0709:4709:4810:3610:3816:5517:0117:2717:3316:4217:45ארה״ב, בולטימור )ח(

07:2007:1908:5608:5809:3809:3910:2710:2816:4116:4617:1317:1916:2717:31ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:2007:2008:5708:5809:3909:4010:2710:2916:4116:4717:1417:1916:2817:31ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

08:0108:0109:3409:3510:1710:1811:0511:0617:1217:1817:4617:5116:5918:04ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1707:1809:1409:1609:5009:5110:4310:4517:3517:4018:0218:0717:2118:17ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5706:5808:4708:4909:2509:2610:1710:1916:5517:0017:2517:3016:4217:41ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0807:0909:1009:1209:4509:4610:4010:4217:4317:4718:0918:1317:2818:24ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1807:1708:5308:5409:3509:3610:2310:2516:3416:4017:0817:1316:2117:26ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4307:4309:2009:2210:0210:0310:5110:5217:0517:1117:3817:4316:5217:56ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1807:1808:5208:5309:3509:3610:2310:2416:3216:3717:0517:1116:1817:23ארה״ב, שיקגו )ח(

06:0406:0808:4508:4809:1909:2210:2610:2919:0919:1119:3519:3618:5319:46בוליביה, לה-פס )ח(

08:4608:4409:5209:5310:4510:4511:2711:2816:4716:5417:2917:3616:3517:51בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4508:4309:5209:5310:4410:4411:2611:2716:4916:5617:3017:3716:3717:52בלגיה, בריסל )ח(

05:2405:2808:0908:1308:4608:4909:5509:5819:0219:0319:2419:2518:4519:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1405:1807:5908:0208:3408:3809:4409:4718:4418:4519:1119:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0608:0409:1009:1110:0310:0410:4510:4616:0616:1316:4616:5315:5717:08בריטניה, לונדון )ח(

08:2508:2209:2109:2110:1710:1710:5710:5816:0216:1016:4716:5415:5317:11בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1708:1509:1709:1810:1210:1210:5310:5416:0616:1416:4816:5515:5517:11גרמניה, ברלין )ח(

08:2408:2309:3409:3510:2510:2511:0811:0916:3516:4217:1617:2216:2317:37גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1905:2308:0608:1008:4308:4709:5409:5719:1119:1219:3219:3218:5419:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1207:1409:2309:2509:5509:5810:5310:5518:1318:1718:3818:4217:5818:52הודו, מומבאי )ח(

07:0707:0909:1909:2109:5109:5310:4810:5118:1018:1418:3518:3917:5518:49הודו, פונה )ח(

07:3107:3008:5008:5109:3809:3810:2210:2416:0516:1116:4216:4915:5217:03הונגריה, בודפשט )ח(

07:2507:2509:0109:0309:4309:4410:3210:3316:4416:5017:1717:2216:3117:35טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4107:4109:2309:2510:0310:0510:5310:5517:1817:2317:4917:5417:0418:06יוון, אתונה )ח(

07:5107:4909:1009:1209:5809:5810:4310:4416:2716:3417:0517:1116:1517:25מולדובה, 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

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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רלי לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
07:1007:1209:2109:2309:5309:5510:5010:5318:1018:1418:3518:3917:5518:49מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:4504:5207:3507:4108:3708:4209:5710:0120:2120:2021:0121:0020:0221:16ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5506:5608:5408:5609:2909:3110:2310:2617:2117:2517:4817:5217:0718:03נפאל, קטמנדו )ח(

07:0707:1009:3509:3810:0610:0911:0811:1119:1019:1319:3419:3718:5519:46סינגפור, סינגפור )ח(

07:4507:4308:4708:4709:4109:4110:2210:2315:3515:4316:1916:2615:2416:42פולין, ורשא )ח(

05:4805:5108:2608:2908:5809:0110:0410:0718:3718:3919:0219:0318:2119:13פרו, לימה )ח(

08:2208:2109:4509:4710:3110:3211:1711:1917:0817:1517:4517:5116:5518:04צרפת, ליאון )ח(

08:4408:4309:5809:5910:4810:4811:3111:3317:0817:1517:4517:5216:5518:06צרפת, פריז )ח(

06:0506:0708:3008:3309:0109:0310:0210:0517:5617:5918:2018:2317:4118:33קולומביה, בוגוטה )ח(

07:5107:5009:2009:2210:0510:0610:5210:5316:5617:0217:2717:3316:4317:46קנדה, טורונטו )ח(

07:3407:3308:5909:0009:4509:4510:3110:3216:2416:3116:5917:0516:1117:19קנדה, מונטריאול )ח(

06:5306:5408:4208:4309:2009:2110:1110:1316:4616:5117:1617:2116:3217:32קפריסין, לרנקה )ח(

09:2009:1710:0910:1011:0811:0811:4711:4816:4116:5017:2917:3616:3017:53רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5908:5609:4409:4410:4410:4411:2211:2316:1316:2216:5817:0616:0217:23רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0808:0709:2709:2810:1510:1511:0011:0116:4316:5017:2117:2716:3017:41רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:1308:1209:3209:3310:2010:2011:0411:0616:5216:5917:2517:3116:4017:45שוויץ, ציריך )ח(

06:4206:4408:5909:0109:3009:3310:2910:3118:0318:0618:2718:3017:4718:40תאילנד, 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

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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