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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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: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
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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נקודות משיחות קודש - מזמור קכא מתוך "תהילות מנחם"
ה – הוי' שמרך הוי' צלך על יד ימינך

“צלך" – כפשוטו
א. הפירוש בפסוק “הוי' צלך – כמו הצל מגין מחום השמש, כן יגן על ימינך, לעשות 
בה חיל"1. היינו, שהכוונה ב"צלך" הוא רק בשם המושאל, כמו הצל שמגן מפני השמש, כך 

הקב"ה מגן עליך, אבל באמת הקב"ה אינו בערך כלל לענין הצל.

אבל בחסידות מבואר2 ש"הוי' צלך" הוא כפשוטו. היינו, “כצל שהוא פונה אחרי האדם, 
 – ימינך"  יד  “על  הפסוק  בהמשך  מבואר  לזה,  והסיבה  שלך"3.  צל  כביכול  יתברך  הוא  כך 

שעבודתו של האדם היא באופן של אהבה עד כדי מסירות נפש.

כפי שמביא הצמח צדק4 “שכמו שהאדם מעורר בנפשו, כך מתעורר אתרעותא דלעילא 
למעלה. וזהו ענין נר הוי' נשמת אדם, שע"י נשמת האדם בבחינת רצוא ושוב, מתעורר נר 

וגילוי שם הוי'".

ב. והענין בזה, המגיד ממעזריטש5 מבאר את הפסוק6 “עשה לך שתי חצוצרות כסף – 
שהקב"ה והאדם )“אתם קרויין אדם"7( הם שתי חצאי צורות. וכשהם מתדבקים הם בבחינת 
“אדם", דאל"ף קאי על אלופו של עולם, וד"ם קאי על האדם8. ומבאר שם, שכמו שהתחברות 
נדרש  גם  הקב"ה עם האדם הוא ע"י שהקב"ה עשה כמה צמצומים דרך כמה עולמות, כך 

1( ראה מצו"ד ועוד כאן. וראה תדא"ר פ"ל. יל"ש במדבר רמז תשי. ועוד. 
2( תו"א מקץ לו, ג.

3( וראה שיחת פורים ה'תשח"י שמביא משל ע"ז מהמביט במראה, שכפי שיתנהג במראה כן תראה תמונתו במראה. ע"ד מ"ש )משלי 
כז, יט. תניא פמ"ו( "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם". עיי"ש.   

4( יהל אור )אוה"ת( לתהלים ע' שנט. 
5( או"ת פ' בהעלותך סי' קלד. ראה יהל אור שם ע' שנז. ובארוכה תער"ב ח"ב פשפ"ד )ע' תשצ( ואילך.

6( בהעלותך י, ב.
7( יבמות סא, רע"א.

8( של"ה כא, א.

המשך בעמוד אצ



הד haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 

 

כללי  מפתח  

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

 ג   ............................  קכב  ,אקכ תהליםמזמורי   )ב

  ה ואתה תצוה"מאמר ד  ) ג

 ו  .............  א "מה'תש  , ראשון-ד אדריו", תצוה שבת פרשת 

  ' זאת חוקת התורה גו'וגו וידבר הוי'ה "מאמר ד  )ד

 כג  ...................  ה "כה'תש , תמוז  , יו"דחוקתשבת פרשת 

 לו   .........  שכ"ה, ה'תתמוז יו"ד, חוקת ש"פשיחת   )ה

 לח   ..............  , ג ח י ךכר קתחופרשת  ותשיח-ילקוט  )ו

 מד  ...............  ח י ךכר י"ג תמוז-י"ב  ותשיח-ילקוט  )ז

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

   ....................  "ל זצ ןה אס רואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 ג   ...............  חוקתפרשת  –ח שיומאולה קוט גלי  )ט

  ד  ..........  חוקת פרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )י

 פ  .................  חוקת פרשת לשבוע תהלים  ירועיש  )יא

    ה)(מוג יאהת רפסב יםרשיעו  )יב

 פא  ....................................  חוקתפרשת לשבוע  

 פט  ............  חוקתפרשת  וע בלשם" וי םהיו " חלו  ) יג

 צב  .........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 צה   ..........  חוקתפרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  )טו

 בצק  ........  חוקתפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 רי  ............. חוקתפרשת לשבוע  ,תוצומהספר  –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 ריב  ..................  ו-ה פרק  דברי הימים , כב-כאפרק  יחזקאל

  תרומות מסכת  –משיות   )יט

 ריד  ..................................................  קהתי אור יב

 רכא  .........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

  ביאורים עם  יבמות תמסכ  )כא

 רכב  ..........................................  ז יק ףד עד יא ק ףמד

  

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 אר  ..................................................  "ר הזקן אדמו

  בין עירות ך הלכולחן ערושו  ) כג

  אר  ...............................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

    שא פרשת ל ר עאוביהמשך  הרתולקוטי   )כד

 דר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כה

 ור  ...............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

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

   גואל תרל"שמ רתות  )כז

 טר  ..............................................  ש הר"ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים  ספר  )כח

 סר  ..............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )כט

 א סר  ............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  ) ל

 דסר  ............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 סדר........................................  טו קפרק  כרוותזה ספר  )לא

  ודש  ק ותרגא  )לב

 סזר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 סחר  ................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לג

 ערה   ................  דשו ק-בתשת חלמהתורה  תאקרי  )לד

 עזר  ..........................  ד פרק ביאורים לפרקי אבות   ) לה

 עח ר  .....................  חוקתפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לו

 עטר  ............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  ) לז



הה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם
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ו

c"ei ,devz zyxt zay .c"qa
*`"nyz'd oey`xÎxc`

‰z‡Â ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתמיד  נר להעלֹות לּמאֹור ּכתית ז ,1זית ְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבזה  הּדּיּוקים ׁשּבּתֹורה 2וידּועים הּצּוּויים ּדבכל ְִִִִִִִֶֶַַַָָָ

וכאן  ּבזה, וכּיֹוצא יׂשראל ּבני את צו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנאמר

ּולהֹוסיף, יׂשראל. ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר

רק  לא הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָֹּדהּדּיּוק

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּלׁשֹון

הרי  להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמע

צּוּוי  את ליׂשראל למסר הּׁשליח הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹמׁשה

צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה נאמר ולּמה ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

הּׁשמן  ׁשּיביאּו ,אלי ויקחּו ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלהבין

הּנרֹות 3למׁשה  ׁשהעלאת ּכיון ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

את  להביא הצר לּמה אהרן, ידי על ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהיתה

ׁשמן  ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשמן

למימר  ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ּכתית ְְְֲִִֵֵַַָָָָגֹו'

ּדבפסּוק  להבין, צרי ּגם להאיר. גֹו' ְְְִִִִֶֶַָָָָׁשמן

נאמר 4ׁשּלאחריֿזה  וכאן ּבקר עד מערב נאמר ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתמיד. נר ְֲִֵַָלהעלֹות

אדמֹו"ר Óe·‡¯ב) וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְְִִַַָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּידּוע ְְֲִִַַַַַָָ(ּבמאמרֹו

הּיהּודים  תרפ"ז 5וקּבל קטן ּבפּורים ),6ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

וחּבּור  צותא הּוא (ּתצּוה) ואּתה 7ּדצּוּוי וזהּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָ

יׂש ּבני את מקּׁשר ּתצּוה הּוא ׁשּמׁשה ראל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
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ב  לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל ג' יום "לקראת ,,`yz ik 't '` mei
a"pyz'd."

(תצוה).1) פרשתנו קיג.2)ריש ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' עה"פ.3)ה'תשי"א כא.4)רמב"ן כז, ראה 5)פרשתנו - גו' היהודים לוקבל גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט ואילך.6)לקמן 180 ע' ה'תשי"א ואילך. קי ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים" נדפס

ס"ד. שם ראה עב 7)- ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ. תצוה). ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א גם כ"ה

.55 הערה

אדמו"ר  כ"ק ענה המאמר והפצת הדפסת אודות הדו"ח על (** וטף. נשים מאנשים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

עה"צ". אזכיר כו'. מזלי' וברי והזמ"ג הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א:

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  כן וכמו בדורו רבינו משה של תפקידו מהות אודות מדובר זה במאמר

מדובר  ודור. דור שבכל רבינו' ה'משה שהם ודור דור שבכל ישראל נשיאי

השונות  בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני של עבודתם  אודות

דווקא  הקשור נפלא חידוש אודות מדובר זה במאמר הגלות. בחשכת ובעיקר

כעת. בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה

 ֿ דיבור מאמר על מיוסד זה מאמר

על  שנאמר היהודים" "וקבל המתחיל

קטן' ב'פורים הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי

המשטר  בזמן ה'תרפ"ז, בשנת

תקופה  המועצות, בברית הקומוניסטי

הידוע. מאסרו לפני קצרה

המקדש  בבית המנורה הדלקת אודות

רבינו  למשה הוא ברוך הקדוש אומר

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
CÊ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ»
¯ ˙BÏÚ‰Ï ¯B‡nÏ ˙È˙k»ƒ«»¿«¬≈

„ÈÓz1ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ , »ƒƒƒ«ƒƒ
a פסוק של הראשון Ê2‰לשונו הדיוק »∆

BzaL¯‰הוא ÌÈÈeev‰ ÏÎ·cƒ¿»«ƒƒ∆«»
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ 'Âˆ' ¯Ó‡∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈

‰Êa ‡ˆBiÎÂ'ישראל בני אל 'דבר ¿«≈»∆
בפניה  כלל בדרך כלומר להם' 'אמור

רבינו  משה אל הוא ברוך הקדוש של

'אתה' המילה מופיעה Âלא ¿אילו ,
˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡ Ô‡Î»∆¡«¿«»¿«∆∆
,ÛÈÒB‰Ïe .'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

˜eic‰c ב‰z‡Â' ¯Ó‡pM ‰Ó ¿«ƒ«∆∆¡«¿«»
ÔBLl‰a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ '‰eˆz¿«∆…«¿«»
שהתורה  מכך רק איננה השאלה כלומר

בלשונה Ìbהיא‡l‡מאריכה ∆»«
,ÔÎz‰a'אתה' המילה הוספת ¿«…∆

רבינו  משה של חשיבותו את מדגישה

ÚÓLÓ '‰eˆz ‰z‡Â' ÔBLÏcƒ¿¿«»¿«∆«¿«
CÈ¯ˆÂ ,‰eˆn‰ ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¿«∆¿»ƒ

‡e‰ ‰LÓ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï רק ¿»ƒ¬≈…∆

M‰‰"aw‰ Èeeˆ ˙‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÓÏ ÁÈÏ בעצמו המצוה ,ואיננו «»ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆ƒ«»»ְֶַ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰eˆz ‰z‡Â ¯Ó‡ ‰nÏÂ בלשון נוסף דיוק ¿»»∆¡«¿«»¿«∆«»ƒ¿»ƒ
Lהכתוב  ,'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ¯Ó‡pM ‰Ó היא אלה מילים משמעות «∆∆¡«¿ƒ¿≈∆∆

LÓÏ‰ש  ÔÓM‰ e‡È·i3˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,('EÈÏ‡') »ƒ«∆∆¿…∆≈∆¿ƒ¿»≈»∆«¬»«
È„È(=הדלקת) ÏÚ ‰˙È‰ ˙B¯p‰«≈»¿»«¿≈

Ô¯‰‡ משה ידי על nÏ‰ולא , «¬…»»
ÔÓM‰ ˙‡ ‡È·‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿»ƒ∆«∆∆
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰LÓÏ¿…∆«»ƒ¿»ƒ«
˙È˙k 'Â‚ ÔÓL' ¯Ó‡pM∆∆¡«∆∆»ƒ

,'¯B‡nÏ משתמשת התורה מדוע «»
'להאיר' במילה ולא "מאור' במילה

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬»≈¿≈«
לומר) לו ‚Â'(=היה ÔÓL'∆∆

'¯È‡‰Ï הדלקת של תכליתה שהרי ¿»ƒ
'להאיר' היא במנורה Ìbהשמן .«

˜eÒÙ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ¿»
‰ÊŒÈ¯Á‡lL4¯Ó‡ משך אודות ∆¿«¬≈∆∆¡«

הנרות דליקת a˜¯'זמן „Ú ·¯ÚÓ'≈∆∆«…∆
המקדש  בבית דליקתם זמן משך ואכן

כולה  היממה במשך איננו יום בכל

בוקר עד מערב Ô‡Îאילו Âאלא ¿»
.'„ÈÓz ¯ ˙BÏÚ‰Ï' ¯Ó‡∆¡«¿«¬≈»ƒ

È¯BÓ ˙Le„˜ „B·k ¯‡·Óe (·¿»≈¿¿«ƒ
B¯Ó‡Óa) ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ¿»ƒ«¿¿«¬»
Ïa˜Â" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac Úe„i‰«»«ƒ««¿ƒ¿ƒ≈

"ÌÈ„e‰i‰5ÌÈ¯eÙ'a ¯Ó‡pL «¿ƒ∆∆¡«¿ƒ
Ê"Ù¯˙ 'ÔË˜6c משמעותה ), »»¿

של  Èeeˆ'ƒ'המילההפנימית
‡e‰ ('‰eˆz')יצירת'‡˙Âˆ' ¿«∆«¿»

¯eaÁÂ7,המצוה לבין המצּווה בין ¿ƒְְֶֶַ

הוא  ברוך לקדוש ישראל בין .כלומר
e‰ÊÂ הפס מדוע את ההסבר מדגיש וק ¿∆

באומרו  רבינו משה של חשיבותו

,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
‰e‡כיוון ‰LnL את שיוצר זה ∆…∆
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איןֿסֹוף  אֹור עם יׂשראל ּבני את ועל 8ּומחּבר . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

עם  אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

 ֿ אין והֹוספה אֹור ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על סֹוף), ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ורגל, ראׁש ּדגמת הם ויׂשראל [ּדמׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֻּבמׁשה.

ׁשּנאמר  אׁשר 9ּכמֹו העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּדמׁשה, הרגלים הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאנכי

הרגלים  ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומׁשה

עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את ְְִִִֶֶַַָָָֹֹמֹוליכים

ּבמׁשה  הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְִֵֵֶַַָָֹאינֹו

ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ידי ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויׂשראל,

מאֹות  ׁשׁש ּׁשּנאמר מה ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹמתוּסף

רגלי  ידי ׁשעל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלף

מׁשה  ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש ].10העם ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזהּו

ּבני  את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשמן

ּבני  יביאּו זה ידי על איןֿסֹוף, אֹור עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו למׁשה זית ׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל

ּבמׁשה. אֹור ְְֶֹּתֹוספֹות

ּבהּמאמר Ïe·‡¯ג) מקּדים רּבנּו11זה, ׁשּמׁשה ¿»≈ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפרּוׁשים  ּדׁשני מהימנא, רעיא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָנקרא

זן  וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן רֹועה ׁשהּוא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּבזה.

ּדהאמּונה  האמּונה. ּבענין יׂשראל את ְְְְְְֱֱִִֵֵֶַַָָָָָּומפרנס

הם  ׁשּיׂשראל עצמם, מּצד ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנּה

מאמינים  ּבני ׁשּתהיה 12מאמינים אפׁשר , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

את  ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּבבחינת

ּתהיה  ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ּבענין ְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָיׂשראל
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"תקשר 8) רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

ישראל" בני כדלקמן epi`eאת עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס". "עם מוסיף

כא.9)סי"א. יא, ס"ה.10)בהעלותך תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ד.11)ראה א.12)סעיף צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  זה הוא ‡B¯ה'צוותא', ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡8ÚÈtLÓ ‰LnL È„È ÏÚÂ .) Ï‡¯NÈÏ כלומר¯M˜nL ≈¿«¿≈∆…∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«≈
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡»ƒ≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»

a של [דרגתו .‰LÓ היא רבינו משה של שדרגתו שלמרות לכך הסיבה ¿…∆
שבכוחו  זה הוא שלכן מהעם, למעלה

נעשית  ידם על דווקא אך להם, להשפיע

בקשר  נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו

ישראל. בני עם רבינו משה של הנשמתי

˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ‰LÓc¿…∆¿ƒ¿»≈≈À¿«
¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â L‡¯9 על …¿∆∆¿∆∆¡«

רבינו  משה ‡ÛÏידי ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆
,'Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ¿

Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc בבחינת ¿»ƒ¿»≈≈
‡e‰ ‰LÓe ,‰LÓc ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆…∆

aL BÓÎe .Ì‰lL L‡¯‰ גוף »…∆»∆¿∆»
Ì„‡ מעל הוא שהראש היות עם »»

עם  ביחד אך שמנהיגם זה והוא הרגליים

‰¯‡Lזה ˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆»…
BÓˆÚ „vÓ L‡¯‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»…ƒ««¿
BÓk ,ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«ƒ«¿»¿
ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa ‡e‰ ÔÎ≈¿…∆¿ƒ¿»≈∆«

) Ï‡¯NÈ È„È שהםÌÈÏ‚¯‰ ¿≈ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על ÛqÂ˙Óדווקא ¿…∆ƒ¿«≈

.‰LÓa ÈelÚ זו עליה של מהותה ƒ¿…∆
השפעתו  ידי על הנגרמת רבינו משה של

הפסוק  בלשון רמוזה ישראל בני על

˙B‡Ó LL' ¯Ó‡pM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«≈≈
¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ אנכי ∆∆«¿ƒ»»¬∆ִָֹ

'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„È ÏÚL ,'Ba¯˜a¿ƒ¿∆«¿≈«¿≈»»
של  הרגלים שהינם ישראל בני כלומר

‰ÈelbומתגלהCLÓמשה  ƒ¿»«ƒ
'c אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a ' ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆

עצמותו  להתגלות רומזת 'אנכי' המילה

' כנאמר הוא ברוך הקדוש ה'‡ÈÎשל

10‰eˆzאלוקיך' ‰z‡Â' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»¿«∆
EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

'‰eˆÈ' ‰LnL È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL'צוותא' של במשמעות ∆∆«ƒ¿«¿≈∆…∆¿«∆
e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈∆»ƒ

,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ') ‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ ÈaכלומרeÙÈÒBiL ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ
.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜ ea¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»

.‰Êa ÌÈLe¯t ÈLc ,'‡ÓÈ‰Ó רועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆
בכך  עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

באחרת. להחליפה מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר שהוא

רבינו משה כן Âכמו .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ‡e‰L השני הפירוש ∆∆∆¡»∆ƒ¿»≈¿
היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

הוא  צאן רועה של שתפקידו כשם

ישנו  כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

ישראל  נשמות את להאכיל צורך

'אמונה' של של במרעה עבודתו וזו

רבינו  Ò¯ÙÓeמשה ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«

.‰eÓ‡‰ צורך שישנו לכך הטעם »¡»
את  להאכיל רבינו משה של בפעולתו

בזמן  בו ב'אמונה', ישראל נשמות

בהם  קיימת כבר האמונה שלכאורה

מאבותינו  בירושה קבלוה הם שהרי

היא  לכך הסיבה ויעקב, יצחק אברהם

Ï‡¯NÈa dLiL ‰eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»¿ƒ¿»≈
Ì‰ Ï‡¯NiL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆ƒ¿»≈≈

ÌÈÈÓ‡Ó Èa ÌÈÈÓ‡Ó12, ללא «¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

‰ÊÂ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ¿∆
Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯ ‰LnL∆…∆∆¿«¿≈

ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
ו'פנימיות': 'מקיף' המושגים הסברת

להיות  יכול דברים שני בין הקשר

כאשר  'מקיף'. ובאופן 'פנימי' באופן

שביכולתו  דבר עם במגע בא האדם

ולהתאחד ‰ÂÓÈÙל  בתוכו להכילו ,

' הינו זה קשר אזי ֿ ÈÓÈÙעימו מה .'

מחוץ  נשאר הדבר כאשר שאיןֿכן

מתאחד  ואינו להכילו האדם ליכולת

זה  קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת בא ÛÈ˜Óהינו 'פנימי' קשר .'

נקשר  הוא עימו לדבר בהתאם משתנה האדם שמציאות בכך ביטוי לידי

האדם  של מציאותו 'מקיף' באופן הוא הקשר כאשר מהֿשאיןֿכן ומתאחד.

בסברא  הקשור רוחני רעיון השומע אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת

בשכלו, להכילה האדם ביכולת אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית

ועלֿידיֿכך  עימה מתאחד האדם שכל אזי היטב, לעצמו ולהסבירה להבינה
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devzח dz`e

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה וזהּו אמּונה 13ּבפנימּיּות. ההיא ְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹ

ידי ּדלעילא (על יד על מּניּה ויתּפרנס יתזן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה),

ּבהּמאמר, ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁשּממׁשי

ּבזה  הּכּונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדזה

ּדֹור  ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם ,14היא ְְְְְִִֶֶַַָָֹ

את  מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל אלפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדראׁשי

ׁשּלהם  ׁשהאמּונה (ׁשּבדֹורם), ּדיׂשראל ְְְֱֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָהאמּונה

מרּדכי  ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ׁשהיה 15ּתהיה , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹהאתּפׁשטּותא

ּבזמן 16ז"ל  ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַָֹׁשּמרּדכי

אז  הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגזרת

קהּלֹות  הקהיל נפׁש, מסירּות עם קׁשּור ְְְִִִִִֶֶָָָהיה

ּבהּוי' יׂשראל ׁשל אמּונתם את לחּזק ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברּבים

הּמצוֹות. וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ְְְְֲִִִַַַָָָֹולעמד

ואתּפׁשטּותא  ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּולאחרי

האמּונה  את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָּדיליּה

מבאר  גֹו'17ּדיׂשראל, ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבזמן  להאיר), ולא (לּמאֹור לּמאֹור ְְְִִִֶַַַָָָָֹּכתית

ונדּכא, נׁשּבר הּוא ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָהּגלּות,

ׁשּמּמּנּו (העצם) לּמאֹור מּגיעים זה ידי על ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכתית,

ּדהּפרּוׁש הּׁשּיכּות להבין וצרי האֹור. ְְְְִִִֵַַַָָָָָנמצא

לפניֿזה  (ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור' ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּב'כתית

זן  ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמׁשה

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רעיון  להכיל מסוגל האדם אין כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן

מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה

כמקודם. מגושם נשאר שהאדם כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מכלֿמקום

למרות  הוא. ברוך בקדוש יהודי של האמונה אודות מדובר כאשר כן כמו

יתכן  אך באדם קיימת שהאמונה

הגלויה, מציאותו עם מתאחדת שאיננה

אינם  ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו

אחד, בה' אמונתו בעקבות משתנים

זה  אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה

'מקיף'. בבחינת הוא אמונה של

לגרום  הוא רבינו משה של תפקידו

ישראל  בנשמות תאיר שהאמונה לכך

עם ÈÓÈÙבאופן תתאחד שהאמונה ,

ותחדור  יהודי של הגלויה מציאותו

ובכל  וברגשותיו בשכלו ותתקבל

יהיו  שהם כך כדי עד פעולותיו

אחד. בה' לאמונתו ∆¿e‰ÊÂמתאימים
¯‰fa ·e˙kM ‰Ó13‡È‰‰" «∆»«…««ƒ

Ò¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰eÓ‡¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
) "E„È ÏÚ dÈpÓ אמונה =אותה ƒ≈«»∆

ידך, על ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

Êc‰כלומר  ,(‰LÓ È„È ÏÚ«¿≈…∆¿∆
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆…∆»¿«¿≈∆

,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe .˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿««¬»
הריי"צ  אדמו"ר כ"ק Êc‰של ,¿∆

,'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¬»¿≈¿»
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ כלפי רק לא ««»»»∆ƒ

אלא בדורו רבינו »Ìbמשה
ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»

¯Bc14 משה של (=להתפשטות

ישנם  ודור דור בכל אשר דור ) שבכל

ומאירה  מתפשטת שבהם צדיקים

כן  גם והם רבינו משה של נשמתו

מהימנא' 'רעיא ‰Ìבבחינת ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡ ÈL‡¯c ,¿»≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»≈
‰eÓ‡‰L ,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈∆¿»∆»¡»

ÈÎc¯Ó BÓÎe .˙eiÓÈÙa ‰È‰z Ì‰lL15‰È‰L , ∆»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿¿«∆»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰16 »ƒ¿«¿»¿…∆∆¿¿«¬««≈

,B¯B„a ‰LÓk B¯B„a ÈÎc¯nLבכך היתה מרדכי של ÌbLעבודתו ∆»¿¿«¿¿…∆¿∆«
‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊaƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ«ƒ¿»»»
˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈∆
‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈««»»¿«¬…»»¿ƒ«»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â,"היהודים "וקבל המאמר nL·‡¯בהמשך È¯Á‡Ï ¿ƒ«ƒ¿¿«¬≈∆¿«≈
‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL ‰k¯‡a«¬À»∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»

דור) שבכל שלו Ï‡¯NÈc,(=וההתפשטות ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈
¯‡·Ó17 ה˜eic ב"¯B‡nÏ ˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿«≈ƒ¿«»∆∆»ƒ«»

א'( בסעיף הוא כאמור בשמן שהצורך אומרת שהתורה בכך הוא הדיוק

,('¯È‡‰Ï' ‡ÏÂ '¯B‡nÏ' המילה היא: זה של הפנימית המשמעות «»¿…¿»ƒ
בני  נמצאים בו המצב על רומזת 'כתית'

רומזת  'למאור' והמילה בגלות, ישראל

דווקא  זוכים הם לה ההתגלות על

כך. Lבעקבות ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL אז ∆ƒ¿««»∆
¯aL ‡e‰ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿»

,‡k„Â המילה משמעות שזו ¿ƒ¿∆
'˙È˙k''שבירה' של הרי ,במובן »ƒ

ÌÈÚÈbÓדווקא ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆«ƒƒ
Ï בשם הנקראת המדריגה של »התגלות

) '¯B‡n' שהוא(ÌˆÚ‰ שמעלתה »»∆∆
בכך של Lהיא ממהות למעלה ∆היא

אשר  המקור היא ∆epnnƒ'אור',
.¯B‡‰ ‡ˆÓ:הדברים הסברת ƒ¿»»

של  המקור מכונה 'מאור' במילה

לעומת  עצמה השמש לדוגמה, ה'אור'.

'מאור' בשם נקראת ממנה היוצא האור

האור. של המקור והיא אחד היות

בכך  הוא לאור המאור בין ההבדלים

לעומת  עצמו הדבר הינו שהמאור

שחּוצה  מציאות אלא שאינו האור

לעומת  עצמה השמש בדוגמת הימנו,

לכן  הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

קשורים  ו'אור' 'מאור' המושגים

'עצם' ו'גילויים', 'עצם' במושגים

ב  הדבר זאת ÂÓˆÚפירושו לעומת ,

השמש  אור בדוגמת הם ה'גילויים'

ש  מה אלא אך Ï‚˙Ó‰שאינו ממנה

הם  אלה דברים עצמה. השמש איננו

של  התגלותה כלפי משל בבחינת

אודות  מדובר כאשר האלוקית. הנשמה

אחד  מצד ישנה האלוקית, הנשמה

האדם, של הגלויים בכוחותיו קשורה זו דרגה האדם, בגוף הגלויה דרגתה

ה' רובד בבחינת היא זו דרגה ומידותיו. ישנה ‚ÌÈÈÂÏÈׂשכלו זאת לעומת שלה. ' ִ

'ÌˆÚ אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר הנשמה',

ובכוחותיו  המוגבל בגוף כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה הרי ממש ממעל

האדם. של להתגלות הגלויים זוכים 'כתית' של המצב ידי על דווקא כאמור,

הנשמה'. 'עצם ÔÈ·‰Ïה'מאור', CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰ העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
השייכות  הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של במאמר המבוארים ≈»¿Le¯t‰cהשונים

‰LnL ‰ÊŒÈÙÏ (¯Ó‡n‰a) ¯‡·n‰Ï '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a¿»ƒ«»¿«¿…»¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆
‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â]¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
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ט `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבא p‰Â‰ד) ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְֵֶַַַַָָָ

להּמבאר  ּבהמׁש ְְְְְֲֵֶַַַָָֹ(ּבהּמאמר)

את  הּיהּודים וקּבל ּדפרּוׁש הּמאמר, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבתחּלת

לעׂשֹות  החּלּו ּׁשהחּלּו18אׁשר מה ׁשּקּבלּו הּוא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּתֹורה  ּדמּתן היתה 19ּבהּזמן ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִַַַַַַָָָָ

אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָההתחלה

וקּבל  הּקּבלה, היתה המן) ּגזירת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ(ּבזמן

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר] על 20הּיהּודים. ְְֲִֵֶֶַַַַַַ

ּׁשּקּבלּו21הּפסּוק  מה קּימּו הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּתֹורה  ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּכבר,

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק מה 22EnIwהיתה ְְֲִֵֵַַַַָָָָ¦§ַ

ּדבר 23ׁשּקּבלּו הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ּבתכלית 24ּפלא  יׂשראל היּו ּתֹורה ּדבמּתן , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הכי  ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי אצלם אז והיה ְְְְֱֲִִִֶַָָָָָָֹהעּלּוי,

היּו ּתֹורה מּתן קדם ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעלית

ּביציאת  ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ְֲִִִִִִֵֶַַַָָּגּלּויים

הּגּלּוי  הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְִִִִִִִֵַַַַָמצרים

עֹוד  נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבתכלית  יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ּובימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיֹותר],

ּגלּות  ׁשּבכל וההסּתר לההעלם ּדנֹוסף ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּירידה,

מצרים  ּגלּות ּבדגמת הּוא ּגלּות ּוכמֹו25[ּדכל , ְְְְְִִַַָָָֻ

ּכתיב  מצרים קׁשה,26ׁשּבגלּות ּומעבדה רּוח מּקצר מׁשה אל ׁשמעּו ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

והּמצוֹות], הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ּבכל הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעלּֿדרֿזה

ואףֿעלּֿפיֿכן, י ֹותר, עֹוד וההסּתר ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן אז ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנה

(החּלּו ההתחלה רק היתה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל ּכׁשהיּו ּתֹורה, מּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּבזמן

מה  קּבלּו ּדוקא אז הּׁשפלּות, ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות),

ּדב  ּבזה, ּומבאר ּתֹורה. ּבמּתן ּומצוֹות ּׁשהחּלּו הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

 ֿ חס לכּפר ׁשּלא נפׁש מסירּות להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ּבמסירּות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלהם
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סט"ו. תרפ"ז כג.18)הנ"ל ט, וקבל 19)אסתר ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

.(4 הערה סז ע' ח"ג מלוקט (סה"מ ה'תשי"א א.20)היהודים פח, כז.21)שבת ט, בהמאמר 22)אסתר הענינים מהמשך

הגזירה. בזמן הוא אחשורוש בימי שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה שבהערה ובתו"א

"מאהבת אחשורוש בימי ד"ה ס"ט.qpdובפרש"י לקמן ראה - בזה ענינים דשני לומר יש ואולי להם". כ"ה 23)שנעשה

שני  הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו אשר את היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם

.4 הערה שם מלוקט סה"מ ראה שונים, ה'תשל"ח 24)ענינים קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט (סה"מ לישראל".25)ס"א מצירות שהם שם על מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

ט.26) ו, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»

Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰a שנאמר הפסוק ¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»¿≈
אסתר BNÚÏ˙"במגילת elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"18 ¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬

חג  מצוות את עצמם על קבלו שהיהודים היא הפסוק של הפשוטה משמעותו

שהחלו  כשם הבאים לדורות הפורים

משמעותו  אך הראשונה. בשנה לעשות

הפסוק של eÏawLהפנימית ‡e‰∆ƒ¿
ÔzÓc ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó«∆≈≈¿«¿«¿««

‰¯Bz19 עצמם על קבלו הם כלומר »
כל  את אלא הפורים מצוות את רק לא

נעלה  יותר ובאופן כולה, התורה

תורה  במתן זאת קבלו הם בה מהצורה

סיני  הר ‰È˙‰על ‰¯Bz ÔzÓ·c .ƒ¿««»»¿»
BNÚÏ˙),רק elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬

˙¯ÈÊb ÔÓÊa) LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·eƒ≈¬«¿≈ƒ¿«¿≈«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ (ÔÓ‰ השלימה, »»»¿»««»»
Â] .ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â פנימי פירוש ¿ƒ≈«¿ƒ¿

הוא  ¯eÈ˙Baזה ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«¬««≈
Ï"Ê20˜eÒt‰ ÏÚ21 גם שנאמר  ««»

אסתר  במגילת eÏa˜Âכן eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿
,"ÌÈ„e‰i‰ חז"ל כך על דורשים «¿ƒ

אחשורוש˜eÓiשהיהודים Ó‰בזמן ƒ¿«
¯·k eÏawM תורה Êc‰במתן , ∆ƒ¿¿»¿∆

eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆
‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»¿»

‰Ïaw‰ התורה ¯˜ קבלה של אך «««»»
להתערער  יכלה ÈÓÈ·eזו ,ƒ≈

LB¯ÂLÁ‡22קּימּו‰Ó ¬«¿≈ְִ«
eÏawL23 היא זה 'קיום' משמעות ∆ƒ¿

עצמם  על שקיבלו לקבלה תוקף נתינת

Ó‡n‰a¯,בתחילה  ˜i„Óe .[¿«≈¿««¬»
‡Ït ¯·c ‡e‰ ‰¯B‡ÎlL24, ∆ƒ¿»¿«∆∆

Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ·cƒ¿««»»ƒ¿»≈
Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ¿»»»
‡b¯„a ˙e˜Ï‡ Èelb ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¡…¿«¿»
ÌbL ‰ÊÏ ÛÒBc] ˙ÈÏÚ ÈÎ‰¬ƒ«¬≈¿»»∆∆«
ÌÈÈelb eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜∆««»»ƒƒ

‰Èelbרוחניים ,¯˙BÈa ÌÈÏÚ«¬ƒ¿≈«ƒ

‰p‰האלוקי ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜a Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ≈
[¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ Èelb ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿«««»»»ƒ«¬∆≈

המעלה  בתכלית ישראל היו תורה מתן שבשעת מובן זה מכל eאשר לעומת ,

ÛÒBcזאת  ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור של ¿«∆¿≈¿«∆¿≈

L קיים˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ∆¿»»¿»»
ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a ‡e‰25, ¿À¿«»ƒ¿«ƒ

·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe26 ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ"¿…»¿∆…∆ƒ∆
ŒÏÚ ,"‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯«≈¬»»»«
,˙eÏb ÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿»»
Ìei˜a ˙BBÈÒ ‰nk ÌLiL∆∆¿»«»ƒ¿¿ƒ
Ê‡ ‰p‰ ,[˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿ƒ≈»
‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»»
,¯˙BÈ „BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈≈

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ÂÔzÓ ÔÓÊa ¿««ƒ≈ƒ¿«««
Ï‡¯NÈ eÈ‰Lk ,‰¯Bz»¿∆»ƒ¿»≈
˜¯ ‰˙È‰ ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ»¿»«
,(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊ·eƒ¿«¿≈«»»¿∆»
‡˜Âc Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó eÏaƒ̃¿«∆≈≈¿««

‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz אדמו"ר כ"ק »¿»≈»∆
‰Êb¯‰,הריי"צ  ÔÓÊ·c הרי , ¿ƒ¿««¿≈»

אז ‰Bz¯‰דווקא Ìei˜ ‰È‰»»ƒ«»
˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL ˙BÂˆÓeƒ¿∆»∆ƒ¿ƒ

] .LÙ גדולה היתה נפשם ומסירות ∆∆
Ì‰Ïביותר  ‰È‰L ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆»»»∆

¯BtÎÏ ‡lL LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆∆…ƒ¿
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devzי dz`e

אֹור' ּב'תֹורה [ּכּמבאר היּו27וׁשלֹום ׁשּבאם , ְְְְִֶַָָָָֹ

ּכי  ּכלּום, להם עֹוׂשים היּו לא ּדתם ְְִִִִֶָָָָֹממירים

לא  ואףֿעלּֿפיֿכן הּיהּודים, על רק היתה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹהּגזרה

היה  חסֿוׁשלֹום], חּוץ מחׁשבת ּדעּתם על ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָעלתה

הּתֹורה  קּיּום על ּגם נפׁש מסירּות ְִִֶֶֶַַַָָלהם

ללמד 28ּומצוֹות  ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְְִִִִִִֶַַָֹ

נפׁש ּבמסירּות הּמסירּות 29ּתֹורה והתעֹוררּות .[ ְְְְְִִִִֶֶַָ

מׁשה  הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ׁשּלהם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפׁש

החּלּו אׁשר את הּיהּודים וקּבל וזהּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַׁשּבדֹורֹו.

ּובזמן  ההתחלה, רק היתה ּתֹורה ּדבמּתן ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות,

להם  ׁשהיה ידי על ּכי הּקּבלה, היתה המן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּגזרת

נתעּלּו ּומצוֹות ּתֹורה על ּבפעל נפׁש מסירּות ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאז

ׁשהיּו מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה זה) ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ(ּבענין

הּקּבלה, היתה ּדוקא אז ולכן ּתֹורה, מּתן ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָּבזמן

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

‰¯B‡ÎÏÂ,'לּמאֹור ּב'כתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ונדּכא) (נׁשּבר 'ּכתית' ְְְְִִִֵֶֶַָָׁשעלֿידי

ׁשּבזמן  זה על  ּבאּור הּוא לה'ּמאֹור', ְְִִִֵֶֶַַַַָמּגיעים

נעלה  ּבאפן נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגזרה

הּנׁשמה 30ּביֹותר  עצם מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו 'מאֹור' מּגּלּוי, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּלמעלה

ונדּכא), (נׁשּבר ּד'כתית' ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָועל

וסדר  מהמׁש אבל 'מאֹור'. הּנׁשמה, עצם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּגּלה

ּבא  לּמאֹור' ּב'כתית ׁשהּפרּוׁש ּבהּמאמר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהענינים

ּדענין  מׁשמע, מהימנא', ּד'רעיא הענין ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרי

את  ּומפרנס זן ׁשּמׁשה לזה ּגם ׁשּי לּמאֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכתית

ּבפנימּיּות.הא  ׁשּתהיה מּונה ְְֱִִִִֶֶָָ

הּידּוע LÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל 31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפׁשּוטה  ּבאמּונה ּבאלקּות ְֱֱֲִִֶֶַָָֹמאמינים

ׁשני  מּצד הּוא זה, על ראיֹות צריכים ְְְְִִִֵֵֶַַָואין
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(27.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ שנסמנו במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, גדול 28)מג"א חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי בפשטות.29)יותר, כמובן יותר, עוד גדול חידוש שזהו

הקודמות.30) הערות "האמונה 31)ראה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

הנשמה". עצם שמצד האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡B·nk] ÌBÏLÂŒÒÁ27ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL , «¿»«¿»¿»∆¿ƒ»¿ƒƒ

ÏÚ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Êb‰ Èk ,ÌeÏk Ì‰Ï ÌÈNBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì˙c»»…»ƒ»∆¿ƒ«¿≈»»¿»««
ÌÈ„e‰i‰ אלה הם יהודים 'עברים'. אלא 'יהודים' שאינם אלה על ולא «¿ƒְִִ

בעבודהֿזרה  ÌzÚcהכופרים ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓ מחשבה כלומר «¬∆∆

הדת  המרת «¿»ÌBÏLÂŒÒÁ],אודות
רק  לא היתה נפשם מסירות מזו ויתירה

אלא בה' אמונתם עצם Ì‰Ïעל ‰È‰»»»∆
Ìei˜ ÏÚ Ìb LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆««ƒ

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰28„ÚÂ כך , כדי «»ƒ¿¿«
ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
‰˙È‰ Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆»¿»
,È„e‰i‰ ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ«¿≈»¿¿««¿ƒ

היה הוא B¯B„aL.שכאמור ‰LÓ…∆∆¿
Â המעלה גודל אודות האמור פי ¿על

בזמן  ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

מתוך  היתה שהיא כיוון המן גזירת

נפש לכך e‰Êמסירות ההסבר ∆
‡L¯ש  ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â'¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆

‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ elÁ‰≈≈«¬ƒ¿««»
ÔÓÊ·e ,‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»ƒ¿«
Èk ,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»»¿»««»»ƒ
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ«¿≈∆»»»∆»

e¯ÈÒÓ‰¯Bz ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙ ¿ƒ∆∆¿««»
(‰Ê ÔÈÚa) elÚ˙ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ¿
ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊa eÈ‰L∆»ƒ¿«««»¿»≈
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc Ê‡»«¿»»¿»««»»

התורה  של Ïa˜Âהשלימה ,¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

את  להבין שצריך למדנו הקודם בסעיף

המבוארים  השונים העניינים בין הקשר

הריי"צ, אדמו"ר כ"ק של במאמר

למאור' 'כתית במילים הפנימי הפירוש

'רעיא  בתור רבינו משה של ותפקידו

מהימנא'.

Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈«∆«≈
,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'aוהואŒÏÚL ¿»ƒ«»∆«

È„Èשל (מצב '˙È˙k' האדם k„Â‡)בו ¯aL כך ידי על דווקא ¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆
Ï ÌÈÚÈbÓ התגלות,'¯B‡n'‰ קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי «ƒƒ¿«»

אלא מהימנא' 'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו תפקידו הסברת ‰e‡עם
ÔÙB‡a LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê ÏÚ ¯e‡a≈«∆∆ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆

¯˙BÈa ‰ÏÚ30˙e¯ÈÒÓ Èk . «¬∆¿≈ƒ¿ƒ
‡È‰ LÙ הנובע ÌˆÚדבר „vÓ ∆∆ƒƒ«∆∆

L ‰ÓLp‰ היא ג' בסעיף כאמור «¿»»∆
ש  בנפש כזו ÈelbÓ,דרגה ‰ÏÚÓl¿«¿»ƒƒ

בשם נקראת היא «'B‡Ó¯'אשר
ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ epnnL)∆ƒ∆ƒ¿»»¿«

Ê‡ eÈ‰L È„È הגזירה קושי בעקבות ¿≈∆»»
¯aL) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰lb˙ ,(‡k„Â¿ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆«¿»»
¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡ .'¯B‡Ó'»¬»≈∆¿≈¿≈∆

¯Ó‡n‰a ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ¿««¬»
È˙Î'a˙היהודים" Le¯t‰L∆«≈¿»ƒ

‡a '¯B‡nÏ דווקא במאמר «»»
‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈»ƒ¿»¿«¿»

,'‡ÓÈ‰ÓמכךÔÈÚc ,ÚÓLÓ ¿≈¿»«¿«¿ƒ¿«
Ìb CiL '¯B‡nÏ ˙È˙k' לתפקיד »ƒ«»«»«
כלומר מהימנא', ∆¿ÊÏ‰ה'רעיא

˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆∆»¿«¿≈∆
.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL ‰eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

בין ‰) הקשר מבואר זה בסעיף

בהחדרת  רבינו משה של עבודתו

עצם  גילוי לבין בפנימיות האמונה

הנשמה.

Úe„i‰ Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ31 ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
ÌÈÈÓ‡Ó Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ
‰ËeLt ‰eÓ‡a ˙e˜Ï‡a∆¡…∆¡»¿»
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ¿»«∆

.ÌÈÓÚË ÈL „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית  בנשמה ג', בסעיף כאמור

הנשמה  עצם אשר שונות, דרגות ישנן

הנשמה  חלק ישנו מכולן. למעלה

ובכוחותיו  האדם בגוף הקשור

חלק  ישנו ממנו למעלה הגלויים.

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו הנשמה

מכל  למעלה היא הנשמה עצם אך
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יי `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

חזי  ׁשּמּזלייהּו לפי ּדהּנׁשמה 32טעמים. . ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה d`Fxׁשּלמעלה (ראּיה אלקּות ְְֶַָ¨ְְְֱִֶַָָֹ

האמּונה  ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׂשכל),

הּוא  האמ ּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ְְֱֱֵֶֶָָֹֹּבאלקּות.

ּדזה  חזי ). מּמּזלי ּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעצם

התקּׁשרּות  היא ּבאלקּות מקּׁשרת הּנׁשמה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשעצם

ּבענין  לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה (ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹעצמית

לֹומר, ויׁש מּׂשכל). ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהראּיה

הּוא, (הענינים) הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּדמהחּלּוקים 

הּבאה  ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְֱֶֶַַַַָָָָָָֻּדהאמּונה

מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמראּית

למעלה  היא ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדכיון

הּמלּבׁשת  ּבהּנׁשמה ּפעּלתּה לכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמהתלּבׁשּות

ׁשהאמּונה  ּובכדי מּקיף. ּבבחינת היא ְְֱִִִִִֵֶַַַָָּבגּוף

ּבפנימּיּות, ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻ(ּבהּנׁשמה

ּדעצם  עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַהּוא
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א.32) ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התניא  בספר נאמר האלוקית הנשמה אודות ביאור: ביתר האמורות. הדרגות

בבחינת  שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך ממש ממעל אלוקה חלק שהיא

חלק  היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה כפי "אלוקות

לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה אך אלוקה

בנשמה  הקיימות השונות הדרגות

יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית,

הנשמה  של זה בחלק קשורות

כבולה  התחתונה הדרגה האלוקית.

איננה  ולכן הגוף של החומר במסך

שסובבת  הגשמיות את אלא רואה

יותר  העליונה הדרגה לעומתה אותה.

פנוי  מקום אין אשר ה' אור את רואה

פנימיותה  זוהי הנשמה עצם אך ממנו.

הינם  ואלוקות היא אשר הנשמה של

ממש. אחד דבר

טעמים. משני נובעת יהודי של אמונתו

הוא אחד e‰ÈÈÏfnLטעם ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

שלמעלה  הנשמה לחלק כינוי הינו

כלומר ««¿»¿ÓLp‰c‰מהגוף,
‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…

ש ( הבא בסעיף לקמן «i‡¿̄ƒ‰וכאמור
חזקה להתאמתות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰גורמת

Ó ידי על הנגרמת ÊÂ‰זו ,(ÏÎO ƒ≈∆¿∆
ÛebaL ‰ÓLp‰a ÏÚBt≈¿«¿»»∆«

Ï‡a ‰eÓ‡‰¯e‡a „BÚÂ .˙e˜ היהודי של האמונה נובעת ,מניין »¡»∆¡…¿≈
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰ ÌˆÚÓ ‡e‰ ‰eÓ‡‰ L¯LcגםdÈÏfnÓ ¿…∆»¡»≈∆∆«¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈

˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ‰Êc .(ÈÊÁ¬ƒ¿∆∆∆∆«¿»»¿À∆∆∆¡…ƒƒ¿«¿
‰aÒa ‰ÈeÏz dÈ‡L) ˙ÈÓˆÚ חיצונית‰i‡¯‰ ÔÈÚa ‡Ï Ìb , «¿ƒ∆≈»¿»¿ƒ»«…¿ƒ¿«»¿ƒ»

.ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL להיותה עצמה מצד בה הקיימת התקשרות זו כלומר ∆¿«¿»ƒ≈∆
אלוקות  זו והיא היא זה שאלוקות כך ממש, ממעל אלוקה ).חלק

לקמן: האמורים הדברים הסברת

בדומה  זה הרי הנשמה, של השונות הדרגות בין הקשר אודות מדובר כאשר

גופו  איברי מורכבת, מציאותו מהם אשר האדם חלקי בין הקיים לקשר

אדמו"ר  בהיות פעם, הבא: הסיפור באמצעות בבהירות יובן הדבר ונשמתו.

סבא!". "סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק' ה'צמח

הסבא: אמר הסבא. ראש על הילד הצביע סבא?" הוא "איפה סבו לו ויאמר

"הנה  הסבא: של ידיו על הילד הצביע סבא?" היכן אך סבא, של הראש "זהו

הדבר  חזר וכך סבא?" היכן אך סבא, של ידיו הן "אלה הסבא: אמר סבא".

הדלת. מאחורי והסתתר סבו של מברכיו הילד ירד שונות. בצורות עצמו על

"הנה, הילד אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו פנה סבא!" "סבא! צעק לפתע

סבא" זהו

האיברים  נשמתו. ואת גופו איברי את כוללת האדם מציאות הדברים: הסברת

מוגדר  האדם גוף מאיברי אחד כל הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים

תפקידו  את יש איבר לכל האיברים. שאר של מזו השונה מסויימת ב'תבנית'

מהותו  היא נוסף, איבר איננה האדם נשמת זאת לעומת לו. המיוחד הפרטי

קשורה  איננה האדם נשמת כולם. האיברים בתוך הנמצאת האדם של הפנימית

מוגדרת  שאיננה מידה באותה מסויים, איבר של אחרת או כזו ב'תבנית'

איננה  גם כך 'רגליים' של בתבנית

היא  'ראש', של בתבנית מוגדרת

למעלה  והיא מ'רגליים' למעלה

הנשמה  היא זה עם ביחד אך מ'ראש'.

של  הנשמה והיא ה'ראש' של

של  הפנימית המהות היא ה'רגליים'.

אחד  כל ושל הידיים ושל הרגליים

מצד  בסיפור, כאמור האדם. מאיברי

ואיננו  הראש איננו ה'סבא' אחד

זוהי  ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים,

הנמצא  בתוך נשמתו ומתגלה ת

הסבא  של כולו כל כולם. האיברים

ברגליו  ידיו, משתי אחת בכל נמצא

וכו'.

הנפש  אודות מדובר כאשר כן, כמו

הדרגות  אחד מצד ישנן האלוקית,

בדוגמת  שהן בה הקיימות השונות

הנשמה' 'עצם וישנה שלה, האיברים

איננה  הנשמה' 'עצם אליהן. שמעבר

הדרגות. לכל מעבר היא נוספת, דרגה

ב'תבניות' קשורות השונות הדרגות

בכוחותיו  הקשורה ב'תבנית' מוגבל שבגוף הנשמה חלק שונות, רוחניות

ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף שלמעלה הנשמה חלק האדם, של הגלויים

מופשטת  הנשמה' 'עצם זאת לעומת עליונים, עולמות של ברוחניותם הקשורה

הפנימית  הנקודה היא הנשמה' 'עצם זה עם ביחד אך שהיא. 'תבנית' מכל

כולן. הדרגות של ה'נשמה' בבחינת והיא

ÌÈ˜elÁ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂוההבדליםÌÈ¯e‡a‰ ÈL ÔÈaL ¿≈«¿≈«ƒƒ∆≈¿≈«≈ƒ
ÌÈÈÚ‰) היהודי של לאמונתו הטעם את eÓ‡‰c‰המסבירים ,‡e‰ ( »ƒ¿»ƒ¿»¡»

‰a‡‰הקיימת Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aכתוצאה‰ÓLp‰ ˙i‡¯Ó ¿«¿»»«¿À∆∆««»»≈¿ƒ««¿»»
,‰ÏÚÓlL בגוף זו אמונה קיימת בה הצורה ÛÈwÓהרי ˙ÈÁ·a ‡È‰ ∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ

זה  אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות  משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

זו. Lאמונה ÔÂÈÎc של ‰È‡רוחניותה ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ קשורה ¿≈»∆«¿»»∆¿«¿»ƒ
ש  כזו Óב'תבנית' ‰ÏÚÓÏ ל d˙lÚtבגוף‰˙eLaÏ˙שייכות ÔÎÏ ¿«¿»≈ƒ¿«¿»≈¿À»»

Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a המצומצמת ב'תבניתם' להתקבל יכולה איננה ¿«¿»»«¿À∆∆«
ולכן הגלויים הכוחות eÓ‡‰L‰של È„Î·e .ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈∆»¡»

˙eiÓÈÙa ‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a) שהאמונה כלומר ¿«¿»»«¿À∆∆«ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
פעולותיו  בכל ותחדור האדם של ורגשותיו בשכלו גם ותיקלט ‰e‡תתקבל ,

Èelbדווקא È„È ÏÚשהיא בנשמה יותר עמוקה ‰‰˙˜e¯M˙נקודה «¿≈ƒ«ƒ¿«¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚ מהותה מצד היותה עם «¿ƒ¿∆∆«¿»»ƒ∆∆«¿»»
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devzיב dz`e

הּנׁשמה  ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.

ּדהּנׁשמה  האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֻהּמלּבׁשת

היא  הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ּבהּגּוף ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמלּבׁשת

ְִִִָּבפנימּיּותּה.

ÏÚÂ,ׁשּבהּמאמר הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ד(ּכתית) ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשהענין

זן  ׁשּמׁשה זה ּכי מהימנא, ּדרעיא הענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלבאּור

על  ה ּוא ּבפנימ ּיּות ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָּומפרנס

(ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָידי

ּומה  מ'אֹור '. ׁשּלמעלה 'מאֹור' חזי), ְְֲִִֵֵֶַַַָָָמּמּזליּה

ּבה zizMׁשּנאמר ּומבאר ׁשּבכדי לּמאֹור, ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ּד'כתית' הענין ידי על הּוא לה'ּמאֹור' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָלהּגיע

ּכי הּוא, הּגלּות, ּדעצם xTrׁשּבזמן הּגּלּוי ְִִֶַַָ¦©ְִֶֶַ

נפׁש הּמסירּות ּבענין הּוא (מאֹור) ְְְְִִֶֶַַַָָָהּנׁשמה

ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא ְְְִִִֶַַַָָָ(ׁשעּקרֹו

היא ÔÈÚ‰Âו) ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֵֶֶָָָ

זה, על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַֹּבאפן

הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ּבהאמּונה (ּבעּקר) ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָהּוא

חזי), (מּזליּה רֹואה ׁשהּוא זה מּצד ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָּדהאמּונה

ּדההתאּמתּות  [ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹהגם

ּביֹותר  ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ],33ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

סּבה  מּצד היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון ֱִִִִֵֶֶַָָָָָָמּכלֿמקֹום,

עצם  עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ(מּצד

וזה  זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח אינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻמציאּותֹו,

נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן היא ּדיׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהאמּונה

העצם  היא ּבאלקּות ׁשהאמּונה מּפני הּוא זה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹעל

חסֿוׁשלֹום. ׁשּיכּפר ּכלל אפׁשר אי ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלֹו,

ÏÚÂ ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

זן  (ׁשהּוא מהימנא רעיא הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָָֹׁשּמׁשה

לרֹועי  ּבנֹוגע ּגם הּוא האמּונה) את ְְְְֱֵֵֵֶַַַָָּומפרנס
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דווקא אך שהיא, דרגה מכל ‰ÌˆÚלמעלה ‡È‰(והפנימיות (=העצמיות ƒ»∆∆

‰ÓLp‰c ‰eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ ,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»«¿À∆∆¿«¿»≈»¡»¿«¿»»
L Ûeb‰a ˙LaÏn‰ בה ‰È‡קיימת ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vn «¿À∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ

.d˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»
להיות  שמוכרח למדנו ד' סעיף בסוף

בתור  רבינו משה של פעולתו בין קשר

ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

מדובר  לכאורה הגלות, בזמן הקיים

שונים  ברבדים הקשורים בדברים

'רועה  של תפקידו הנפש. של לחלוטין

האמונה  את להחדיר אמונה',

של  הגלוי ברובד קשור בפנימיות,

וה'שבירה' ה'כתית' זאת לעומת האדם.

הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן

אשר  זה בסעיף שלמדנו מה פי על אך

מ'עצם  הנובעת האמונה דווקא

יובנו  האדם בפנימיות קשורה הנשמה'

הדברים.

¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆
¯Ó‡n‰aL ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ∆¿««¬»

Lהיהודים" ‰ÔÈÚביאור , ∆»ƒ¿»
¯B‡nÏ (˙È˙k)„ התגלותה שזו ¿»ƒ«»

הנשמה עצם CLÓ‰aשל ‡a»¿∆¿≈
‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ ¯e‡·Ï¿≈»ƒ¿»¿«¿»

'‡ÓÈ‰Ó קשר שיש המוכיח דבר ¿≈¿»
ÔÊביניהם  ‰LnL ‰Ê Èk ,ƒ∆∆∆»

‰È‰zL ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆
‡e‰L È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿≈∆
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó¿«∆∆∆∆«¿»»

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ‰ÏÚÓlL) אשר ∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ
ד' בסעיף לעומת כאמור הנשמה' 'עצם

בשם  נקראת הגלויים הכוחות

.'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»≈
¯Ó‡pL ‰Óe ּכתית "בפסוק «∆∆¡«ִָ

¯‡·Óe ,"¯B‡nÏהרי¯Ó‡n‰a «»¿…»¿««¬»
‡e‰ '¯B‡n'‰Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«ƒ«¿«»

L '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ קיים «¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆
‰eÏb˙דווקא  ÔÓÊa של בזמנו ולא ƒ¿««»

היה  לא אז אשר במדבר רבינו משה

'כתית' של בכך,מצב ‰e‡,הביאור
Èk מתבטאת הנשמה שעצם למרות ƒ

בפנימיות  האמונה את להחדיר ביכולת

‰e‡והביטוי‰Èelbעּקראך ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰ ÌˆÚc מתגלה ִַ«ƒ¿∆∆«¿»»»
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡e‰ B¯wÚL) LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆∆ƒ»ƒ¿««»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â,נפש למסירות הנשמה עצם גילוי בין הקשר הסברת ¿»ƒ¿»
ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‰Êc¿∆∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈«¿«

c .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê כאשר ∆¿ƒ»¿»¡»∆ƒ«∆∆«¿»»¿
אודות  הנובעת‰‡eÓ‰מדובר יותר, ¯B‡‰התחתונה ‡e‰L ‰Ê „vÓ »¡»ƒ«∆∆∆

‡È‰L Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ)«»≈¬ƒ¬«∆ƒ
Úe„ik] ÏB„b Û˜B˙a¿∆»«»«

L ˙e˙n‡˙‰‰c נגרמת„vn ¿«ƒ¿«¿∆ƒ«
‰i‡¯‰ בשכלו הבין רק לא שהאדם , »¿ƒ»

זאת  ראה גם הוא אלא הדבר  שכך

ÏB„b‰בעצמו  ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»
¯˙BÈa33ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[ ¿≈ƒ»»≈»

BlL ‰eÓ‡‰Lהזה ‰È‡באופן ∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצונית„vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«

‰¯eL˜ dÈ‡Â (‰‡B¯L ‰Ê∆∆∆¿≈»¿»
B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ ÌÚ של מציאותו ƒ∆∆¿ƒ

דברים  שני הינם והאלוקות האדם

ידי  על נגרם ביניהם והקשר נפרדים,

זה  את זה רואים ≈‡BÈלכן,שהם
‰Ê ÏÚ BLÙ ¯BÒÓiL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿«¿«∆
תלוי  קיומו שעצם חש שאיננו כיוון

אלוקות  עם שלו Âבקשר כן , Ê‰אם ¿∆
L דבר של ‰‡eÓ‰בסופו ∆»¡»

‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆
ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ≈«¿«∆ƒ¿≈

L אשר הנשמה, מעצם נובעת ∆היא
זה  e˜Ï‡a˙ברובד ‰eÓ‡‰»¡»∆¡…

BlL ÌˆÚ‰ ‡È‰ עצם מבחינת ƒ»∆∆∆
אלוקות, בלי קיום לה אין הנשמה

אלוקות  זה והיא היא זה ,אלוקות
ÔÎÏÂ ש כזה באופן היא זו ‡Èאמונה ¿»≈ƒ

ŒÒÁ ¯tÎiL ÏÏk ¯LÙ‡∆¿»¿»∆ƒ¿…«
ÌBÏLÂ נפשו את מוסר הוא .וממילא ¿»

רבינו  משה של שתפקידו האמור פי על

מעצם  הנובעת האמונה את לגלות הוא

הקשר  יותר בעומק יובן הנשמה,

לבין  עצמו רבינו משה בין הפנימי

שהם  שלאחריו בדורות הצדיקים

למרות  שלו', 'ההתפשטות בבחינת

שונה. עבודתם שצורת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM וקבל" ∆»¿««¬»

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯''ג בסעיף ‡˙כאמור Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L «¬»¿≈¿»∆»¿«¿≈∆

) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ (‰eÓ‡‰ שהם »¡»«¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
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ׁשּבכל  ּדמׁשה (אתּפׁשטּותא ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹיׂשראל

ּדיׂשראל  האמּונה את מחּזקים ׁשהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָּדרא)

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַָׁשּיעמדּו

האמּונה  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּדלכאֹורה,

מקֹומֹות  ּבכּמה (ּכּמבאר זה 34הּוא ּבמאמר וגם ְְְְְֲֶַַַַָָָֹ

ּדעת 35עצמֹו ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי על ( ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ּבפנימּיּות, האמּונה ּבאה ֿ זה ׁשעלֿידי ְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבאלקּות

האמּונה  מחּזקים  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָוזה

זה  ּבמאמר ּדיׂשראל 36(הּמבאר ׁשהאמּונה הּוא ( ְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּתהיה

זה xTrWלֹומר, הּוא מהימנא' ּד'רעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשהאמּונה  עצמּה, האמּונה את ּומפרנס זן ְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

זה  (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו רק לא ְְִִִִִִֶֶֶַַַַֹּתהיה

מּצד  אּלא אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנׁשמה

האמּונה  את ממׁשי ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעצם

הּוא והּׂשגה) (ּבדעת מּזה d`vFYּבפנימּיּות ְְְִִִַַַָָ¨¨ִֶ

(המׁשכת  עצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָוגּלּוי

ּבפנימּיּות  האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְֱִִִִַַַַָָָוכּנ"ל

עצמית  ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַַ(ּבדעת)

ּדבזה  לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה הּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדעצם

חּזקּו ּבפעל נפׁש למסירּות ׁשהצרכּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֻׁשּבהּדֹורֹות

האמּונה  את ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא יׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹרֹועי

הענין  נתּגּלה נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּדיׂשראל

זה  (ּבענין מהימנא מּבמׁשה 37ּדרעיא יֹותר עֹוד ( ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשהיא  ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי ְְְְֱִִִֶַַַָָָעצמֹו.

ואתּפׁשטּותא  מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד

מסירּות  הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ׁשּבכל ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדילּיּה

ּבפעל. ְֶֶַֹנפׁש

ּתֹורה p‰Â‰ז) על ּבפעל נפׁש ׁשהּמסירּות ידּוע ¿ƒ≈ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשל l`xUiּומצוֹות lM ּבפּורים היתה ְִֶ¨¦§¨¥ְְִָָ

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

רפמ"ב.34) תניא גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים יא.35)תו"א מנשמת 36)סעיף ניצוצין "יורדין שם בתו"א משא"כ

כו' zrcמרע"ה cnll."העם 37.56)את הערה לקמן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשם  ÌÈ˜fÁÓנקראים Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»»»∆≈¿«¿ƒ

‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»¿ƒ¿»≈∆««¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»
‰¯B‡ÎÏc .˙BÂˆÓe של עבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו צורת ƒ¿¿ƒ¿»
שונה  שלאחריו ‰‡eÓ‰שהרי,הצדיקים ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»¿«¿≈∆»¡»

‰nÎa ¯‡B·nk) ‡e‰«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó34‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â ¿¿«¿«¬»∆

BÓˆÚ35ÚÈtLnL È„È ÏÚ ( «¿«¿≈∆«¿ƒ«
˙e˜Ï‡a ˙Úc Ï‡¯NÈÏ שתהיה ¿ƒ¿»≈««∆¡…

בלב  והרגשה בשכל הבנה להם

L‰‡aבאלוקות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ∆«¿≈∆»»
,˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ אומרת זאת »¡»ƒ¿ƒƒ

עם  רבינו משה של התעסקותו שעיקר

הכוחות  של ברובד היא ישראל בני

שלהם. זאת Âהגלויים Ê‰לעומת ¿∆
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L∆≈ƒ¿»≈∆¿»
¯‡B·n‰) ‰eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ»¡»«¿»

‰Ê ¯Ó‡Óa36( שהם בכך זה אין ¿«¬»∆
בשכל  הדברים את בלהסביר עוסקים

תפקידם  אלא הלב, ברגש וליישבם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‡e‰∆»¡»¿ƒ¿»≈
,LÙ ˙e¯ÈÒÓc ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ∆∆
עם  קשורה נפש מסירות אשר

שלמעלה  הנפש עצם התעוררות

הגלויים  ‰Ï"pמהכוחות Èt ÏÚÂ .¿«ƒ««
את  להחדיר היכולת גם אשר ה' בסעיף

האדם  של הגלויים בכוחותיו האמונה

מעצם  הנובעת האמונה בגילוי קשורה

ÓBÏ¯,הנשמה, LÈ ׁשעּקר ≈«ִֶַ
‡e‰ '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ‰Ê∆∆»¿«¿≈∆

,dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»«¿»
‰eÓ‡‰L ישראל בני שאצל ∆»¡»

˜¯ ‡Ï ‰È‰zהאמונה BÓkדרגת ƒ¿∆…«¿
) ÌÈÈelb‰ „vÓ ‡È‰L כלומר ∆ƒƒ««ƒƒ

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ בהם שתאיר »¡…∆»

ש  ‰ÓLp‰.האמונה ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»
L ‰ÊÂ בפועל˙‡ CÈLÓÓ ‰Ln ¿∆∆…∆«¿ƒ∆

) ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»ƒ¿ƒƒ
את התעסקותו  וליישב בלהחדיר

‰e‡הדברים  (‰‚O‰Â ˙Ú„a¿««¿«»»
ÔÊּתֹוצאה ‡e‰L ‰fÓ ָָƒ∆∆»

) dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓeשל תוצאה Èel‚Âזו ˙ÎLÓ‰ ¿«¿≈∆»¡»«¿»«¿»«¿ƒ
,(‰ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«∆∆«¿»»¿««¿ƒ

c להיות שתוכל (האפשרות ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰ כלומר ¿«¿»«»¡»ƒ¿ƒƒ
˙Ú„a השכל ÈÓˆÚ˙)ובהשגת ˙e¯M˜˙‰‰ Èelb È„È ÏÚ ‡e‰ ¿«««¿≈ƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ

.‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»
שישנו  רק זה שאין מובן האמור פי על

לבין  רבינו משה של עבודתו בין קשר

שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

גילוי  אחת, היא עבודתם שעיקר אלא

אצל  הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

ביטוי  לידי הדבר בא רבינו משה

בכוחות  האמונה את להחדיר ביכולתו

ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש

התגלותה  שלאחריו ישראל רועי אצל

התבטאה  הנשמה שבעצם האמונה של

נפש. המסירות בעניין

‰Ê·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿»∆
˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L ˙B¯Bc‰aL∆¿«∆À¿¿ƒ¿ƒ
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa LÙ∆∆¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈ ה ‡˙eËLt˙‡שהם ƒ¿»≈ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ (‰LÓc¿…∆∆»¡»¿ƒ¿»≈

,LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰È‰zL הרי ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆∆
ÈÚ¯'c‡בכך ÔÈÚ‰ ‰lb˙ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»

‰Ê ÔÈÚa) '‡ÓÈ‰Ó37„BÚ ( ¿≈¿»¿ƒ¿»∆
Èk .BÓˆÚ ‰LÓaÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿…∆«¿ƒ
BÓk ‰eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»¡»¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«∆∆«¿»»
‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ È„È ÏÚL]∆«¿≈…∆¿ƒ¿«¿»

,[‡¯c ÏÎaL diÏÈc למרות הרי ƒ≈∆¿»»»
משה  של בעבודתו גם מתבטאת שהיא

אך העם, את דעת »wÚƒ¯בלמדו
LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰ d˙elb˙‰ƒ¿«»¿ƒ∆∆

ÏÚBÙa דווקא קיים שהיה דבר ¿«
הגלות  שבזמן .בדורות

(Ê,הריי"צ אדמו"ר כ"ק של במאמר

את  שעוררו ישראל לרועי דוגמא בתור

מוזכר  ישראל, בבני נפש המסירות

נוגע  זה דבר היהודי. מרדכי דווקא

אנו. Úe„Èלדורנו ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿««

ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz יׂשראל ּכל »ƒ¿∆ְִֵָָ
מהעם, חלק של רק «¿«‰È˙‰ולא
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devzיד dz`e

ּדחנּכה  נפׁש ׁשהּמסירּות המן). ּגזירת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ(ּבזמן

ּובניו, ּבמּתתיהּו (ּבעּקר) היתה יון) ּגזירת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ(ּבזמן

היתה המן ּגזרת ּבזמן נפׁש lkAוהּמסירּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ§¨
l`xUi ׁשּמּובא מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה . ¦§¨¥ְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבדֹורֹו16מּמדרׁש38ּבהּמאמר  ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

הּוא  ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ּבדֹורֹו, ְְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֹּכמׁשה

ׁשּמרּדכי  ּבּמדרׁש איתא מּכלֿמקֹום ּדֹור, ְְְְִִִֶַַָָָָָָּבכל

ויׁש ּבדֹורֹו. ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ְְְְְֵֶַָָָָֹ(ּדוקא)

ׁשהּוא  הּוא הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָלֹומר,

) מהימנא' ה'רעיא ׁשלiENbAהיה (l`xUi lM ְְֲֵַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ׁשהמׁשי מהימנא' 'רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.

ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל לכל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדעת

ּדעה  ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי (ּכל מׁשה .39ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָֹ

'רעיא  (ׁשהּוא זה ענין ּגּלּוי היה ׁשּבמׁשה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ[אּלא

ּדעת  ׁשהמׁשי ידי על יׂשראל) ּדכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהימנא'

על  זה ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלכל

ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש הּמסירּות ּכח ׁשּגּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹידי

מה  ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָויׁש

ׁשקּול  היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש ְְְְִֶֶַַָָָָָָּׁשּכתּוב

את  הּמאמר  ּבעל ּפסק זה ידי על ּבדֹורֹו, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכמׁשה

עצמֹו על מהימנא'40הּדין ה'רעיא ׁשהּוא , ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

)iENbA.הּדֹור אנׁשי ּכל ׁשל ( §¦ְֵֶַַָ

הּפסּוק ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) ּבבאּור (ּבהּמאמר) הענינים (וסדר) קׁשר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּתצּוה  ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ׁשּבתחּלה גֹו', ּתצּוה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואּתה

איןֿסֹוף) אֹור (עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה יׂשראל, ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאת

יׂשראל  רֹועי ׁשּגם מבאר ּולאחריֿזה האמּונה, את ּומפרנס זן ׁשהּוא ידי ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

מרּדכי  ּוכמֹו ּדיׂשראל, האמּונה את מחּזקים ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא ּדֹור ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבכל

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) הּתֹורה (מׁשה ּבלּמּוד חזק לעמד יׂשראל ׁשל אמּונתם את ק ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ואּתה  (ׁשּבפסּוק לּמאֹור' ּב'כתית הּפרּוׁש מבאר ּולאחריֿזה הּמצוֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקּיּום

ה'ּמאֹור' ּבחינת מגּלה ׁשּמׁשה זה ּכי עצמֹו), ּבמׁשה לכאֹורה ׁשּמדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּתצּוה
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(‰LÓc ‡˙eËLt˙‡)ƒ¿«¿»¿…∆
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Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
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‰l‚Ó ‰LnL ‰Êאת˙ÈÁa ∆∆…∆¿«∆¿ƒ«

ÌˆÚ) Ï‡¯NÈc '¯B‡n'‰«»¿ƒ¿»≈∆∆
‡e‰ ,(‰ÓLp‰ בדורו כך כל לא «¿»»

‡˙eËLt˙‡אלא È„È ÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈ƒ¿«¿»
(˙È˙k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaL dÈÏÈcƒ≈∆ƒ¿««»»ƒ
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טו `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ידי  על ּבעּקר הּוא הּנׁשמה), (עצם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדיׂשראל

(ּכתית) הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָאתּפׁשטּותא

ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשעֹוררּו

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂ ּד'כתית הענין הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּבני  את ּתצּוה לואּתה ׁשּי ְְְִֵֶֶַַַַָָָלּמאֹור'

ׁשּבכל  ּדיליּה ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׂשראל,

אין  אֹור עם יׂשראל את ּומחּברים מקּׁשרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָּדֹור

ּבהמׁש לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֿסֹוף,

גֹו' אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָלויקחּו

ׁשּיׂשראל  הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ(ׁשּיׂשראל

לעיל  (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְִִֵֶַָֹמֹוסיפים

מהּמאמר). ב ְֲִֵַַָסעיף

החּלּוp‰Â‰ט) אׁשר את הּיהּודים וקּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבהּזמן  (ּבפׁשטּות) מדּבר ְְְְְֲֵַַַַַלעׂשֹות

ixg`NW ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ויׁש ּדפּורים. הּנס ¤§©£¥ְְְִֵֵֶַַַָ

החּלּו אׁשר  את הּיהּודים וק ּבל ּדפר ּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָּבהּמאמר

ׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַלעׂשֹות

ׁשוקּבל  הּכתּוב ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבמּתן

ׁשּבימי  ּבזה זה, ּפי ועל הּנס. לאחרי היה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָגֹו'

ׁשני  ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָאחׁשורֹוׁש

ידי  על הּגזרה  ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָענינים.

ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם נפׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמסירּות

ׁשהיא  ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּקּבלה

הּגזרה  ּבזמן מהּקּבלה ּגם יֹותר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָנעלית

ּבנֹוגע  הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ(ּכדלקּמן).

ׁשּבזמן  ּד'כתית' הענין ׁשעלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכתיתֿלּמאֹור,

ּבזה. ענינים ּדׁשני לה'ּמאֹור', מּגיעים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּגלּות

זה ּכׁשּיׂשרא  מּצד 'ּכתית' ׁשל ּבמּצב נמצאים ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום על ּגזרֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָׁשּיׁשנם

זה  ידי ועל הּמאמר ), אמירת ּבזמן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה

ׁשּלהם. נפׁש הּמסיר ּות ידי על  לה'ּמאֹור' ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּגיעים

ּכׁשּיׂשראל  ׁשּגם לּמאֹור', ּב'כתית ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָועֹוד

ּבגׁשמּיּות  הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָנמצאים

נמצאים  ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוגם
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‰Ê È„È ÏÚL ,Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ák Ï‡¯NÈa e¯¯BÚL∆¿¿ƒ¿»≈…««¿ƒ∆∆∆»∆∆«¿≈∆

‡e‰עּקר.¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èel‚ ִַƒ∆∆«¿»»»
חלק  שני ישנם תצוה' 'ואתה שבפסוק למדנו המאמר המילים בתחילת ים.

בבני  רבינו משה של פעולתו אודות מדברות ישראל' בני את תצוה 'ואתה

זית  שמן אליך 'ויקחו ובמילים ישראל.

והמעלה  היתרון אודות מדובר וגו' זך

רבינו. משה אצל מוסיפים ישראל שבני

¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈
'¯B‡nÏ ˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ ,Ï"p‰««»ƒ¿»¿»ƒ«»

Ï CiL,הפסוק של הראשון חלקו «»ƒ
Èaלמילים  ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈

,'Ï‡¯NÈכלומר‰LnL ‰ÊÏ ƒ¿»≈»∆∆…∆
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»
˙‡ ÌÈ¯aÁÓe ÌÈ¯M˜Ó ¯Bc¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈

e אולם˙È˙k' ¯Ó‡ ·e˙k‰·¿«»∆¡«»ƒ
Ï CLÓ‰a '¯B‡nÏ השני חלקו «»¿∆¿≈ƒ

למילים הפסוק, ‡EÈÏשל eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
,'CÊ ˙ÈÊ ÔÓLבזמן ÔÈÚcבו ∆∆«ƒ»¿ƒ¿«

Ï‡¯NiL) 'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ (‰LÓÏ ÔÓL ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆∆¿…∆
˙BÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒƒ¿
ÏÈÚÏ ‡·enk) ‰LÓa ¯B‡¿…∆«»¿≈

.(¯Ó‡n‰Ó · ÛÈÚÒ¿ƒ≈««¬»
עומק  שישנו יבואר הבאים בסעיפים

למאור', 'כתית במושג נוסף ואופן נוסף

ידי  על דווקא הוא שלו והגילוי

עצמם. ישראל בני של עבודתם

Ïa˜Â" ·e˙k‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«»¿ƒ≈
elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ≈¬∆≈≈

"˙BNÚÏ את מבטא כאמור אשר «¬
דווקא  הגיעו אליה הנפלאה המעלה

זה פסוק הרי הגלות, ≈»¿a„Ó¯בזמן
ÔÓf‰a (˙eËLÙa) ׁשּלאחרי ¿«¿¿«¿«ְֲֵֶַ

ÌÈ¯eÙc Òp‰ נאמר זה פסוק שהרי «≈¿ƒ
גזירת  של ביטולה לאחר אסתר במגילת

e˙kL·המן  ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ .¿≈«¿«∆»
¯Ó‡n‰a הריי"צ אדמו"ר כ"ק של ¿««¬»

Le¯ÙcהפסוקÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â" ¿≈¿ƒ≈«¿ƒ
‡e‰ "˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡≈¬∆≈≈«¬
‰Ó eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«

‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰L כיוון ∆≈≈¿««»
היהודים  התעלו אחשוורוש שבתקופת

שהייתה  מעלתם לגבי יתירה במעלה

תורה  מתן זה,בזמן פירוש ‰e‡הרי
·e˙k‰ ˙eËLt ÈÙÏ Ìb«¿ƒ«¿«»

L ה כאמורÒp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰ "'Â‚ Ïa˜Â" היתירה ההתעלות כלומר ∆¿ƒ≈»»¿«¬≈«≈
גם  אלא וגזירה צרה של בזמן רק לא הייתה התורה, קבלת לשלימות שגרמה

רווחה  של Ó‰בזמן eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Êa ,‰Ê Èt ÏÚÂ .¿«ƒ∆»∆∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«
.ÌÈÈÚ ÈL ,‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰Mהוא אחד ‰Ïaw‰עניין ∆≈≈¿««»¿≈ƒ¿»ƒ««»»

התורה  של ÔÓÊaהשלימה ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿«
‰¯Êb‰הייתה זו קבלה ÏÚאשר «¿≈»«

Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰ È„È¿≈«¿ƒ∆∆∆»∆
¯Ó‡n‰a L¯BÙnk) כן וכמו «¿»¿««¬»

ד' בסעיף Âלעיל הוא ), שני ¿עניין
‰Ïaw‰ התורה של השלימה ««»»

,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰˙È‰L∆»¿»¿«¬≈«≈¿ƒ
Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰L∆ƒ«¬≈≈«

‰Ïaw‰Óשהייתה‰¯Êb‰ ÔÓÊa ≈««»»ƒ¿««¿≈»
Ôn˜Ï„k)'י לעיל ).סעיף למדנו ¿ƒ¿«»

בזמן  היתירה שההתעלות ד' בסעיף

וב'כתית' ב'שבירה' כרוכה אחשוורוש

הנשמה  עצם של להתגלותה גרמו אשר

מכך  למאור". "כתית במילים כרמוז

להגיע  ניתן הרווחה של בזמן שגם

הדבר  מוכרח כן אם דומה, להתעלות

'כתית'. של עניין קיים אז ¿אכן Âשגם
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆«∆∆∆

Ú‚Baשל 'È˙k˙לעניין ¿≈«»ƒ
,'¯B‡nÏהיא משמעותו ÏÚLאשר «»∆«

ÔÓÊaL '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«
,'¯B‡n'‰Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏb‰«»«ƒƒ¿«»

‰Êa ÌÈÈÚ ÈLc לשני הקשורים ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»∆
תקופות  הוא .סוגי אחד עניין

ÏL ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»∆
˙B¯Êb ÌLiL ‰Ê „vÓ '˙È˙k'»ƒƒ«∆∆∆¿»¿≈
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ«ƒ«»ƒ¿
˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk)¿∆»»ƒ¿«¬ƒ«

¯Ó‡n‰ הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי על ««¬»
בברית  הקומוניסטי המשטר בזמן

מאסרו. לפני חדשים מספר המועצות,

המאמר  נאמר בה ההתוועדות ובמהלך

אדמו"ר  תבע עצמו במאמר כן וכמו

נפש  מסירות Ê‰הריי"צ È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆
È„È ÏÚ '¯B‡n'‰Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«»«¿≈
„BÚÂ .Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆¿

ÔÈÚהקיים,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a ƒ¿»¿»ƒ«»
ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk ÌbL∆«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
‰·Á¯‰ ,‰·Á¯‰ ÏL ·vÓa¿«»∆«¿»»«¿»»
‰·Á¯‰ Ì‚Â ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿««¿»»

Ì‰L ‡l‡ ,˙eiÁe¯a עדיין ¿»ƒ∆»∆≈
˙eÏba ÌÈ‡ˆÓ41C¯cŒÏÚÂ] ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



devzטז dz`e

הּנס 41ּבּגלּות  לאחרי ׁשהיה הּמּצב ועלּֿדר] ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה אֹורה היתה ׁשּלּיהּודים ְְְְְְִִִֶַָָָָָּדפּורים,

ּברּוחנּיּות 42ויקר  וגם ּבפׁשטּות מּזה 43, [ויתירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

xYq`l oYp ond ziA mBW44 ּגם אז ׁשהיה , ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶַָָָ

עבדי  ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

אנן  (ּכתית)45אחׁשורֹוׁש ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

מּזה  ּדיׂשראל ה'ּכתית' ידי ועל ּבּגלּות. ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה

לה'ּמאֹור'. מּגיעים ּבּגלּות, ְְִִִִֶַַַָָָׁשּנמצאים

ÔÈÚ‰Â מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶָ

הרחבה  להם ּכׁשּיׁש (ּגם ּבּגלּות ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

האמּתי  רצֹונֹו ּכי הּוא, ּוברּוחנּיּות), ְְְְֲִִִִִַָָּבגׁשמּיּות

אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשל

מציאּותֹו, לעצם נֹוגע אלקּות) (ּגּלּוי ׁשּזה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַֹועד

אלקּות  ּגּלּוי מאיר אין הּגלּות ׁשּבזמן זה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹולכן,

ּבזה  ּכׁשּמתּבֹונן [ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּבית 46ׁשאמרּו נבנה ׁשּלא מי ּכל ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּנה  ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש

ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָמּזה

ּבדר  ּכׁשהּוא אצלֹווגם ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּבית  ּבזמן ׁשהיה הּגּלּוי ּבדגמת אלקּות ,47ּגּלּוי ְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹֻ

מאיר  אין העֹולם ׁשּבכללּות מּזה ְִִִִֵֵֶֶָָָָָמּכלֿמקֹום,

הּוא  אצלֹו ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, ְִִִֵֶֶֶַַַָהּגּלּוי,

 ֿ הּבלי איןֿסֹוף אֹור ּגּלּוי ּדכׁשּמאיר מגּבל. ְְְִִִִִֵֵֶַָֻּגּלּוי

מקֹום  ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ְְְְִֶֶַָָָּגבּול,

ּגּלּוי  ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה (אפּלּו ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחד

ׁשהּוא  ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי מּפני הּוא ְְֱִִֵֶֶַַַָֹאלקּות,

ׁשּמּובא  מה [וזהּו מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְִִֵֶֶַָָֻמאיר)

הּזקן  אדמֹו"ר ּבּתּקּונים 48ּבמאמר 49ּדאיתא ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

ּבתׁשּובה  חֹוזר אחד צּדיק היה אם ְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשאפּלּו

אֹור  ּגּלּוי ממׁשיכים ׁשלמה ּתׁשּובה ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָׁשלמה

ּגּלּוי  אצלֹו מאיר ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה וגּלּוי הּבליּֿגבּול, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאיןֿסֹוף
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והגזירה".41) הגלות "זמן - ובה"קיצור" הגלות", "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים טז.42)להעיר, ח, אסתר

ב.)43 טז, מגילה א.44)ראה ח, א.45)אסתר יד, עה"פ 46)מגילה תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי ראה

ז. אדה"ז).47)קלז, בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית נחרב לא רשב"י . . ש"לפני מהידוע מאמרי 48)להעיר

תג. ע' הקצרים רישי 49)אדה"ז בתשובה יחזרון דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר וראה שם. הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L ·vn‰ אכן‰˙È‰ ÌÈ„e‰ilL ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰ ««»∆»»¿«¬≈«≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿»

¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡42,המובנים בגשמיות eËLÙa˙בכל »¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¿
˙eiÁe¯a Ì‚Â43‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ] נּתן המן ּבית ׁשּגם ¿«¿»ƒƒ≈»ƒ∆ִֵֶַַָָ

Ît‰˙‡"c‡כלומר,44לאסּתר  ‰ÏÚn‰ Ìb Ê‡ ‰È‰L חשוכא ְְֵֶ∆»»»«««¬»¿ƒ¿«¿»
לאור)לנהורא" החושך ],(=התהפכות

L ‡l‡ נמצאים עדיין מכלֿמקום ∆»∆
הגמרא  וכלשון Èzk‡"««ƒבגלות,

"Ô‡ LB¯ÂLÁ‡ È„·Ú45 ֿ ) «¿≈¬«¿≈¬«
אנו) אחשורוש עבדי ‰Ìעדיין ,[≈

(˙È˙k) ÌÈ‡k„Â ÌÈ¯e·L¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ
Ó עצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰f גםÏÚ ƒ∆∆≈«»¿«

'˙È˙k'‰ È„È נשבר והלב ¿≈«»ƒ
Ï‡¯NÈcהנגרםÓ עצם‰f ¿ƒ¿»≈ƒ∆

ÌÈÚÈbÓ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ
Ï התגלות.'¯B‡n'‰ ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â שכשם לכך הסיבה ¿»ƒ¿»
קשורה  הגזירות בזמן נפש שמסירות

היות  גם כך הנשמה, עצם בגילוי

מהימצאותו  ו'כתית' שבור היהודי

הנשמה, עצם גילוי את מעורר בגלות

ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
Ó עצםÌb) ˙eÏba Ì‰L ‰f ƒ∆∆≈«»«

˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰ Ì‰Ï LiLk¿∆≈»∆«¿»»¿«¿ƒ
BBˆ¯ Èk ,‡e‰ ,(˙eiÁe¯·e¿»ƒƒ¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆»∆»ƒƒ¿»≈

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL ‡e‰ ישנם ∆ƒ¿∆ƒ¡…
אך  בהם חפץ שהאדם שלמרות דברים

לעומתם  בהם, תלויה אינה מציאותו

אינם  חייו בלעדם אשר דברים ישנם

Âחיים  בגילוי . יהודי של רצונו כן ¿כמו
הוא  כך Ú„אלוקות fL‰כדי «∆∆

ÌˆÚÏ Ú‚B (˙e˜Ï‡ Èelb)ƒ¡…≈«¿∆∆
B˙e‡ÈˆÓ בכך מתבטא זה דבר ¿ƒ

יכול  איננו אלוקות בגילוי שכשחסר

כך  עם ÔÓÊaLלהשלים ‰Ê ,ÔÎÏÂ ,¿»≈∆∆ƒ¿«
˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡ ˙eÏb‰«»≈≈ƒƒ¡…

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk בזמן ¿∆»»ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש «¿Ë¯Ù·e]ƒשבית

e¯Ó‡L ‰Êa ÔBa˙nLk¿∆ƒ¿≈¿∆∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯46‡lL ÈÓ Ïk" «≈»ƒ∆…

È¯‰ ÂÈÓÈa Lc˜n‰ ˙Èa ‰·ƒ¿»≈«ƒ¿»¿»»¬≈

"ÂÈÓÈa ·¯Á el‡k ‰Ê מוטלת והגלות החורבן לתיקון שהאחריות כיון ∆¿ƒ∆¿«¿»»
ברגע  מתרחשת היא כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות זמן כל לכן אחד, כל על

הרי  אלוקות, גילוי אין בו המצב את להכיל שקשה לכך בנוסף כן ואם זה.

נעשה  ואיננו בי תלוי שהדבר המחשבה נסבלת BÓˆÚבלתי ‰fÓ ‰p‰ ,[ƒ≈ƒ∆«¿
ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ Ôˆ‡‚È‡ ¯Ú ÊÈ‡ƒ∆ƒ¿«¿¿≈¿¿

לגמרי) מזועזע 'È˙k˙'.(=הוא ,»ƒ
k Ì‚Â ביהודי מדובר e‰L‡אשר ¿«¿∆

L ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‡b¯„a לכן ¿«¿»«¬≈¿≈∆
˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡ ¯È‡n≈ƒ∆¿ƒ¡…
ÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰ ˙Ó‚„a¿À¿««ƒ∆»»ƒ¿«

˙Èa‰47‰fÓ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ , ««ƒƒ»»ƒ∆
¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»»»≈≈ƒ
Èelb‰ ÌbL ,ÁÎeÓ ,Èelb‰«ƒ»∆««ƒ
Èelb ‡e‰ BÏˆ‡ ¯È‡nL∆≈ƒ∆¿ƒ
¯B‡ Èelb ¯È‡nLÎc .Ïa‚ÓÀ¿»ƒ¿∆≈ƒƒ

Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡ לכך הביטוי ≈«¿ƒ¿
ש  בכך הוא גבול בלי Èelb‰«ƒשהינו

BLiLÎe ,ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰¿»»¿∆∆¿
‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒƒ»
Èelb ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ácƒ««∆≈≈ƒ»ƒ
Èelb‰L ÈtÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡¡…ƒ¿≈∆«ƒ
(¯È‡Ó ‡e‰L ÌB˜n‰a Ìb)«¿«»∆≈ƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ הביאור ƒÀ¿»¿∆
‡„BÓ"¯ב  ¯Ó‡Óa ‡·enL ‰Ó«∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡cÌÈewza49 «»≈¿ƒ»«ƒƒ
זוהר) בתיקוני elÙ‡L∆¬ƒ(=שמובא

¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«ƒ∆»≈
‰È‰ B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿»»

,ÁÈLÓ ‡a משיח ביאת בין הקשר »»ƒ«
הוא שלימה È„Èלתשובה ÏÚ Èkƒ«¿≈

ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏL ‰·eLz¿»¿≈»«¿ƒƒ
‡ÛBÒŒÔÈומגלים ¯B‡ Èelbƒ≈

‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿ƒ∆
ÌB˜Ó ÏÎa בביאת שתהיה הגאולה . ¿»»

איןֿסוף  אור בגילוי קשורה משיח

לא  זו שבגאולה כיון הבליֿגבול

תיגאל  שלא בעולם פינה ].תישאר
Èelb BÏˆ‡ ¯È‡Ó ÔÈ‡L ‰fÓeƒ∆∆≈≈ƒ∆¿ƒ
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ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא איןֿסֹוף, אֹור ְְְְִִִֵֶַָָעצמּות

ׁשּגם  מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ועלּֿדר]ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשער  לֹו ׁשחסר  אּלא ּבינה ׁשערי מ"ט ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּמּׂשיג

חֹולה  הּוא ה'ּצמח 50הּנּו"ן, ּׁשּכתב מה וידּוע .[ ְֶֶֶַַַַַַָָ

נׁשמתֹוֿעדן 51צדק' ורּבנּו מּמֹורנּו נׁשמע ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וויל  אי ניסט גאר זע וויל אי הּזקן) ְְִִִִִֵֶַַָָ(אדמֹו"ר

הּבא  עֹולם דאיין ניט וויל אי ּגןֿעדן דאיין ְְִִִִֵֶַַַַָָניט

ידי  ועל אליין. ּדי אז ניט מער וויל אי ְְִִִִֵֵֶַַַכּו'

[ּדפרּוׁש הּזקן מאדמֹו"ר זה לׁשֹון נׁשמע ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיה

did ּבזמּנים רק לא היה ׁשּזה הּוא נׁשמע ¨¨ְְִִִֶֶַַַָָֹ

ּובפרט  הרגיל], ּדבר היה ׁשּזה אּלא ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻמיחדים

נּתן  צדק', ה'ּצמח ידי על זה ׁשּנתּפרסם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַלאחרי

רצֹונֹו ׁשעּקר מּיׂשראל ואחת אחד לכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּכח

מאיר  ׁשּכׁשאין ,ּכ ּכדי ועד העצמּות, ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיהיה

מאיר  ׁשאין הּגלּות ּבזמן ּומּכלֿׁשּכן זה, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגּלּוי

(ּגּלּוי הּגּלּוי הּוא `xFאפּלּו הּבית, ּבזמן ׁשהיה  ( ְֲִִִִִֶַַַַָָ

(אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ּומבּקׁש ּדכתית, ְְְְְִִֵַַָָָָּבמּצב

ּברחמים, לצּיֹון ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָיֹותר)

וזהּו העצמּות. לגּלּוי ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹׁשאז

מּזה  ּד'כתית' הענין ידי ׁשעל לּמאֹור', ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ'ּכתית

זה  ּכי לה'ּמאֹור', מּגיעים ּבּגלּות ְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּנמצאים

אלקּות  ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהרצֹון

נׁשּבר  הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם נֹוגע ׁשּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָועד

ּגּלּוי  יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן מּזה (ּכתית) ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹונדּכא

'מאֹור' הּנׁשמה, עצם מּצד הּוא ְֱִֶֶַַָָָֹאלקּות]

היא  ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות

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

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או פס"ג 50)כנישתא תרל"ז וככה המשך ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ

צט). סע"א).51)(ע' (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'È˙k˙'.של ,‡k„Â ¯aL ‡e‰ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

L Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ] המילה,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ' ומשמעות ¿«∆∆«»«∆∆¿ƒ«¿ƒ»
הוא ÈOnLk‚הדבר ÌbLשל הרוחני הגילוי את È¯ÚLבנפשו Ë"Ó ∆«¿∆«ƒ«¬≈

BÏ ¯ÒÁL ‡l‡ ‰Èaשל ‰Ô"ep,הגילוי ¯ÚL ליבו שברון הרי ƒ»∆»∆»≈«««
ש  כך כדי עד הוא מכך ‰e‡הנגרם

של וי .ÏBÁ50‰נעשה שמעלתו דוע ∆
שמדובר  בכך רק איננה הנו"ן שער

השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

איןֿסוף  אור בגילוי קשור הוא אלא

אור ].הבליֿגבול  לגילוי זו תשוקה

של  בגילוי הקשור הבליֿגבול איןֿסוף

רבותינו  ידי על לנו נמסרה ית' ְַעצמּותֹו

kM˙·נשיאנו ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆»«
'˜„ˆ ÁÓv'‰51ÚÓL ‰È‰L «∆«∆∆∆»»ƒ¿«

Ô„ÚŒB˙ÓL ea¯Â e¯BnÓƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆
(Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡) אומר שהיה «¿«»≈

דביקותו  ÚÊבשעת ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ ¯‡‚»ƒ¿ƒƒƒ
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„«¿«≈∆ƒƒƒ
CÈ‡ 'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„«¿»«»ƒ
"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂƒ∆ƒ«ƒ«≈
הגן  את רוצה אינני דבר, רוצה (=אינני

העולםֿהבא  את רוצה אינני שלך, עדן

בלבד) אותך מלבד רוצה אינני .שלך,
Â לדרגתו ידמה ומי ישווה שמי ¿למרות

אך  הזקן, אדמו"ר È„Èשל ÏÚ«¿≈
‰Ê ÔBLÏ ÚÓL ‰È‰L∆»»ƒ¿«»∆
Le¯Ùc] Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó≈«¿«»≈¿≈

fL‰היה'הביטוי ,‡e‰ 'ÚÓL ָָƒ¿«∆∆
ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊa ˜¯ ‡Ï ‰È‰»»…«ƒ¿«ƒ¿À»ƒ
ÏÈ‚¯‰ ¯·c ‰È‰ ‰fL ‡l‡∆»∆∆»»»»»»ƒ

הזקן  אדמו"ר של Ë¯Ù·eבפיו ,[ƒ¿»
È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈
ÏÎÏ Ák‰ Ôz ,'˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆ƒ««…«¿»
¯wÚL Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈∆ƒ«

‰È‰È BBˆ¯שיהיהÈelb ¿ƒ¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰'ה Ckשל È„k „ÚÂ , »«¿¿«¿≈»

הדבר  לו נוגע ÔÈ‡LkLיהיה ,∆¿∆≈
L ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkLŒÏkÓe ,‰Ê Èelb ¯È‡Ó אז¯È‡Ó ÔÈ‡ לא ≈ƒƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿««»∆≈≈ƒ

ה' עצמות של ההתגלות שהיא המשיח בביאת שתהיה ההתגלות דרגת רק

מאיר לא אלא היא(תחתונההיותר ‰Èelbדרגת‡elÙממש Èelbאשר ¬ƒ«ƒƒ
ממש אֹורשל עצמותו של ולא הוא, ברוך הקדוש של בלבד )והארה

,˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L ש ליהודי גורם זה חושך vÓa·הרי ‡e‰ ∆»»ƒ¿«««ƒ¿«»
e ,'˙È˙Î'c הוא כך ÌBÈבתפילהLw·Óמתוך ÏÎa ÌÈÓÚt '‚ ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿»

(¯˙BÈ B‡) הגאולה אודות ≈
E·eLa eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â"¿∆¡∆»≈≈¿¿
‰È‰È Ê‡L ,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ¿ƒ¿«¬ƒ∆»ƒ¿∆
Èel‚Ï „ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿«¿ƒ

.˙eÓˆÚ‰ שהסיבה הוסבר כאן עד »«¿
מעצם  ו'כתית' שבור הינו שיהודי לכך

שכל  מפני זה הרי בגלות הימצאותו

זה  פי על אלוקות. בגילוי הוא רצונו

הזה  ושברוןֿלב ה'כתית' מדוע יובן

כיוון  הנשמה, עצם בגילוי קשור

שכל  לכך הסיבה היא הנשמה שעצם

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו

e‰ÊÂשל הפנימי 'È˙k˙הפירוש ¿∆»ƒ
ÔÈÚ‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ«»∆«¿≈»ƒ¿»

'˙È˙Î'cהקייםÓ עצם‰f ¿»ƒƒ∆
ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ

Ï של Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰ הסיבה ¿«»ƒ
‡Á„ל  ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

˙e˜Ï‡ Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¡…
Â הוא אלוקות בגילוי כדי Ú„רצונו ¿«

B˙e‡ÈˆÓכך  ÌˆÚÏ Ú‚B ‰fL∆∆≈«¿∆∆¿ƒ
‡k„Â ¯aL ‡e‰ ÔÎlL]∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓ (˙È˙k)»ƒƒ∆∆ƒ¿««»
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ ‡Ï…≈ƒ¡…
'¯B‡Ó' ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ'עצמית 'התקשרות כאמור «¿ƒ
הקיים  קשר פירושה דברים שני בין

כלומר  מציאותם, עצם מצד ביניהם

אחד  דבר הינם מציאותם שבעצם

עצם  של התקשרותה גם כך ממש.

שהיא  כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

זה  היא ממש, אחד דבר הם ואלוקות

היא, זה ואלוקות לשאת אלוקות יכולה שאיננה בכך ביטוי לידי הבא דבר

בו  בגילוי.מצב אינו האלוקות
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ּדהּנׁשמה LÈÂיו"ד) ה'ּמאֹור' ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְִֶַַַַָָָ

ּד'כתית' הענין ידי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּמתּגּלית

מּבחינת  יֹותר נעלית היא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּזה

מסירּות  ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמאֹור

ׁשּבמּתן  זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנפׁש.

ּובימי  לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָּתֹורה

הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש

היה  ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּכי

ּכגיגית  הר עליהם ׁשּכפה ּגּלּוי 52מּפני , ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

מּצד 53מלמעלה  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ּובימי , ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

זה  מּצד ּדיׂשראל ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמם.

ׁשּלמעלה (אמּונה d`Fxׁשהּנׁשמה אלקּות  ְְְֶֶַַָָָ¨ֱֱָֹ

נעׂשה  ׁשהקּדימּו עלּֿדר הּוא סּבה) ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּמּצד

ּדלמעלה  הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן ,54לנׁשמע ְְְְְִִִִַַַַַַָָ

מּצד  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוזה

ּבאלקּות  ההתקּׁשרּות נתּגּלה אז ּכי הּוא, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹעצמם,

ע  התקּׁשרּות הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ׁשּמּצד צמית ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּגם  לֹומר, יׁש יֹותר ּובפרטּיּות מציאּותם. ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעצם

ענינים  ׁשני (ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבגּלּוי

נפׁש, הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל.
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א.52) פח, סוס"ב.53)שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תער"ב 54)תו"א מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע' ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(„"ÂÈ ידי על מתגלית הנשמה שעצם שכשם כך אודות דובר הקודם בסעיף

רווחה  בתקופת גם מתגלה היא כך גזירות ישנן בה בתקופה הנפש מסירות

זה  בסעיף בגלות. ההימצאות מעצם הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי על

מזו  יותר עוד נעלית היא בכך המתגלה הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה יבואר

הנפש  מסירות באמצעות המתגלה

הגזירות. ÓBÏ¯,ויׁשבזמן ְֵ«
˙ÈÁaLודרגת'¯B‡n'‰ ∆¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»«ƒ¿«≈«¿≈
Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆

˙ÈÏÚ ‡È‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬≈
˙ÈÁaÓ ¯˙BÈודרגת'¯B‡n'‰ ≈ƒ¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈
.LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆

עצם  של הדרגות שתי בין ההבדל

של  התגלותה כמה עד הוא הנשמה,

עניין  עצמו. באדם קשורה הנשמה עצם

שהוזכרו  העניינים בכל קשור זה

הקודמים. בסעיפים

ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«
˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê∆∆¿««»»¿»«
(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·eƒ≈¬«¿≈»¿»
(ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â) ‰Ïaw‰««»»¿ƒ≈«¿ƒ

Èk ,‡e‰ על שהיתה התורה קבלת ƒ
היתה  לא תורה במתן ישראל בני ידי

עליונה  הארה בגלל אלא מצידם כך כל

מלמעלה, עליהם ∆Ê‰שהרישהאירה
eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆

‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»»
L ÈtÓ הוא ברוך È‚È‚k˙הקדוש ¯‰ Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk52, ומשמעות ƒ¿≈∆»»¬≈∆«¿ƒƒ

עליהם שהאיר היא זו גדולהÈelbכפייה אהבה של אשר ÏÚÓÏÓ53‰אור ƒƒ¿«¿»
בפניו  לעמוד יכלו eלא זאת , ‰Ïaw‰לעומת ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

התורה ÌÓˆÚשל „vÓ ברצונם הנפש את מסרו הם ÓBÏ¯,שהרי LÈÂ . ƒ««¿»¿≈«
הרי  טבעו, מצד יהודי אצל שקיימת האמונה אודות מדובר כאשר שגם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰Lשנובעת‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ ∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
(רֹואה ˙e˜Ï‡ היא זו אמונה ו' בסעיף Lכאמור ‰eÓ‡ באה„vn ָ¡…¡»∆ƒ«
‰aÒ מתוך נובעת לא אמונה הימנה, שחוץ דבר רואה הנשמה חיצונית, ƒ»

עצמה  ÚÓL'Ï'הנשמה '‰NÚ' eÓÈc˜‰L C¯cŒÏÚ ‡e‰ («∆∆∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«
(‰¯Bz ÔzÓa)זה ÏÚÓÏc‰שהיה Èelb‰ „vÓ54.עצמם מצד ולא ¿««»ƒ««ƒƒ¿«¿»

הר  למרגלות בעמדם מלמעלה עליהם שהאיר עליון אור זה היה תורה במתן

הזמן  כל עליה החופף ה' אור של הגילוי זה למעלה ובנשמה Âסיני, ¿לעומת ,
‰e‡,זאת ,ÌÓˆÚ „vÓ ‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Ê∆∆ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»ƒ««¿»

L ˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙ Ê‡ Èk ביהודי ÌˆÚקיימת „vn ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿«¿∆¡…∆ƒ«∆∆

,‰ÓLp‰זו ו' בסעיף ÌˆÚשכאמור „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ «¿»»ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆
ÌbL ,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓמדובר Èel‚aכאשר ¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈≈«∆«¿ƒ

,‰ÓLp‰ ÌˆÚהריÌLÈ בזהÏ"p‰ ÌÈÈÚ ÈL (˙Ó‚c) עד ∆∆«¿»»∆¿»À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««
עצמו. האדם עם קשורה הנשמה עצם של התגלותה כמה

לקמן: האמורים הדברים הסברת

נשמת  בין הקשר ה', בסעיף כאמור

כמשל  משמש גופו, איברי לבין האדם

לדרגות  הנשמה עצם בין לקשר

שלה. השונות

נוסף  איבר איננה האדם שנשמת למדנו

האדם א  של הפנימית המהות היא לא

כולם. האיברים מאחורי העומדת

יותר  זה לאיבר שייכת איננה הנשמה

הידיים  של ה'נשמה' היא אחר, מאיבר

הרגליים. של ה'נשמה' והיא

בגוף  השונים באיברים מביטים כאשר

של  חשיבותו את להגדיר ניתן האדם,

את  לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

התפקיד  מצד איבר כל של חשיבותו

ניתן  אך אליו. דווקא השייך המיוחד

היותו  מצד חשיבותו את לראות גם

כולו. מהאדם נפרד בלתי חלק

מתפקידו  הנובעת הראשונה, החשיבות

בצורתו  קשורה היא לו, המיוחד

שונה  הוא בה האיבר של הגלויה

הנשמה  מבחינת אולם האיברים. משאר

היא  האיבר של העיקרית חשיבותו

כולו, מהאדם נפרד בלתי חלק היותו

ברגל. או ביד מדובר אם הבט מבלי

שכלו  שהם הגלויים כוחותיה ישנן עצמה. הנשמה אודות מדובר כאשר כן כמו

כוחות  של הפנימית המהות מבחינת הנשמה. עצם וישנה האדם, של ורגשותיו

כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק שהוא בכך היא כח כל של מעלתו הרי הנפש

הפרטית  מהותו את יש כח לכל הכוחות, של הגלויה מציאותם מבחינת אך

שמייחד  מה אותו. המייחדת הרוחנית ה'תבנית' ישנה כח לכל אותו. המייחדת

שמייחד  שמה מידה באותה שכל, של הרוחנית ה'תבנית' היא השכל כח את

המגדירה  זו 'תבנית' חסד. של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש, החסד כח את

עצם  כאמור, 'מצוייר'. הוא בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את

היא  כולם. הכוחות כל ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה

כח  כל של חשיבותו מבחינתה אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה

של  הפרטי ה'ציור' לגביה כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא

מקום. תופס איננו כח, כל

עצם  של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה
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יט `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ׁשּבנֹוגע לֹומר, miiElBdיׁש zFgMlהּואFnM ְֵֵֶַַ©Ÿ©§¦§
אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו נֹוסף. ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּדבר

ּתֹורה  על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ּבמקֹום ְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּבהיֹותם

מׁש ּבפעל נפׁש מסירּות להם היה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹּומצוֹות,

למדינֹות  ּכ אחר ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ְְְִִִֶַַַַָָָָָּכּמה

הרחבה, מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר

להם  ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאין

ּכּמה  מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמּקדם.

עצם  ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָוכּמה

נעׂשה  ולא הּגלּויים מּכחֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹהּנׁשמה

עצמם  הּגלּויים ּבּכחֹות ׁשּנּוי [ּדזה 55עלֿידיֿזה . ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

(ּגם) העצם היא הּנׁשמה zFgkCׁשעצם ְִֶֶֶֶֶַַָָָ§Ÿ
miiElBd הּנׁשמה ׁשעצם הּוא, ה), סעיף (ּכּנ"ל ©§¦ְְִֶֶֶַַַָָ

ׁשל  לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא

עצמם, הּגלּויים והּגּלּוי xEISdlּכחֹות ׁשּלהם]. ְְִַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

מּזה  ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם

הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות נמצא ְְִִֶֶַַַָָֹׁשהּוא

) עם xEISdׁשּלֹו 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) ּדכחֹות ֶ©¦ְְְִִֵַַֹ

והּצּיּור 56העצם  הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה לֹומר, ויׁש . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּגם  לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדגמת) הם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻּדהּכחֹות

ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם
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קפח).55) ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה להמשכת 56)וראה בנוגע הוא ועד"ז

דהמשכת  לומר, ויש המס"נ. ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות האמונה

מדעת  שלמעלה  דהאמונה שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך זה בדעת, האמונה

המקיף  שמצד האמונה לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם המשכת ע"י הוא הדעת עם

הוא  שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי'

עצם  שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זמן  כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

אין  מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

קשורה  תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו התגלות

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם באמת

התגלותה  בין ההבדל יובן זה, פי על

לעומת של הגזירה, בזמן הנשמה עצם

הקיים  ה'כתית' באמצעות התגלותה

רווחה. ‰ÓLp‰בזמן ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆

גזירה  של ÓBÏ¯,בתקופה LÈ ,≈«
L כרוכה זו שהתגלות ∆כיוון

של  הגלויה מציאותם של בהתבטלות

שמבחינת  למרות לכן, הנפש, כוחות

הנשמה  עצם האדם של פנימיותו

אך עימו, לּכחֹות Ú‚Baקשורה ¿≈«ַֹ
הנשמה הּגלּויים  עצם של הגילוי ְִַ

ולכן  המוגבלת, במציאותם קשור איננו

c·¯ּכמֹונחשב‰e‡מבחינתם ְ»»
מלמעלה ÛÒBש  BÓÎeעליהם . »¿

,ÌÈL‡ ‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿…«¿«»¬»ƒ
ÌL eÈ‰L ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿»∆»»
‰È‰ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb¿≈«»ƒ¿»»
ÏÚÙa LÙ ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï»∆¿ƒ∆∆¿…«
,ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ
˙BÈ„ÓÏ CkŒ¯Á‡ e‡aLÎe¿∆»««»ƒ¿ƒ
‰¯Bza ˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»«¬…«»
ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ«¿»»≈
˙e¯ÈÒn‰ (Ck Ïk) Ì‰a ¯kƒ»»∆»»«¿ƒ
Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L LÙ∆∆∆»»»∆ƒ…∆ƒ
LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ‰Ê∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆

ÌˆÚ Èelb Ì‰a ¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»∆ƒ∆∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ הגלויים הכוחות מעשה ובשעת «¿»»∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ

הנשמה עצם של הגילוי בפני ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰אולם Âהתבטלו ‰NÚ ‡Ï ¿…«¬»«¿≈∆
ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepL55‰Êc] ה'. בסעיף ÌˆÚLשלמדנו ƒ«…«¿ƒ«¿»¿∆∆∆∆

ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰הנפש (והפנימיות דרגות כל ּדכחֹות Ìb)של «¿»»ƒ»∆∆«ְֹ
‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) להם זרה איננה התגלותו לכאורה זה ,ולפי ְִַ««¿ƒ
העניין Lאך ,‡e‰ ל הגלויים הכוחות של ‰ÓLp‰שייכותם ÌˆÚ היא ∆∆∆«¿»»

ש  Ì‰lLבכך ÌˆÚ‰ ‡e‰ מצד שלהם הפנימית הנקודה הוא כלומר »∆∆∆»∆
כולה  מהנשמה נפרד בלתי חלק ÌÈÚÏאולם Âהיותם CiL ‰Ê ÔÈ‡ ¿≈∆«»¿ƒ¿»»

,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏLלהּצּיּורÂ .[Ì‰lL זאת לעומת ∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆¿
כל  של בנינוחות הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר

רוחנית  רווחה כן וכמו הנפש, כוחות

והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת

עוצמתם  במלוא התגלותם את הגורמת

זה  עם וביחד הנפש, כוחות כל של

לגאולה  הנשמה עצם של תשוקתה

כדי  עד הנפש כוחות כל את ממלאה

עצם  את לשאת יכולים שאינם כך

הרי  בגלות, Èelb‰«ƒההימצאות
‰ÓLp‰ ÌˆÚcהמתבטא‰Êa ¿∆∆«¿»»»∆

Ó ‡k„Â ¯aL ‡e‰L עצם‰f ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆
˙eÏba ‡ˆÓ ‡e‰L זה גילוי הרי ∆ƒ¿»«»

BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰∆«…«¿ƒ∆
גם ( אלא הפנימית מהותם רק לא

‰Ìהּצּיּור (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ִַ¿…«¿ƒ≈
'„Á' BÓk(אחד=)ÌÚ ¿«ƒ

ÌˆÚ‰56. »∆∆
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האמורים  האופנים בין ההבדל

קשור  הנשמה עצם של בהתגלותה

כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות

כפי  "אלוקות היא האלוקית הנשמה

בן  בדוגמת נברא". בבחינת שנעשה

הרי  אביו, של הזרע מטיפת הנוצר

של  במוחו כלולה הייתה היא תחילה

ממנו, נפרד בלתי חלק והייתה האבא

האבא  של ממוחו ירדה היא מכן לאחר

הנשמה  עצם של הגלויה מציאותה כן כמו לעצמה. ממשות בעלת ונעשתה

לגמרי  ומאוחדת דבוקה שהיא אלא עצמה משל ממשות לה שיש כזו היא

שאיננה  כזו היא העליון בשורשה האמיתית מציאותה אך הוא. ברוך בקדוש

ממש. הוא ברוך בקדוש כלולה היא אלא עצמו בפני ÓBÏ¯,דבר LÈÂ¿≈«
c ל הסיבה‰Ê‰ÓLp‰ ÌˆÚL כשלעצמה˙BÁk‰c ¯eiv‰Â ¿∆∆∆∆«¿»»¿«ƒ¿«…

ÌÈÈÚכשלעצמם ÈL (˙Ó‚c) Ì‰ האחד של התגלותו אשר נפרדים ≈À¿«¿≈ƒ¿»ƒ
השני  של התבטלותו את ‰ÓLp‰דורשת ÌˆÚ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰ עם , ¿ƒ∆«∆∆«¿»»
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devzכ dz`e

עצם  מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻהּנׁשמה

הם  ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּפׁשיטּות

חד  ּדבחינת 57ּכּוּלא לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְִִִֵֶַַַַָ

נפׁש מסירּות ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמאֹור

ּבענין  מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻהיא

ּובחינת  ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶַַַָֹהּפׁשיטּות

ּד'כתית' הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמאֹור

הּנׁשמה  עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמּזה

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַָֻּכמֹו

ּבהּמאמר LÈÂיא) הּמבאר עם זה 58לקּׁשר ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ּבני  את ּתצּוה ואּתה הּכתּוב ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש

ּדלאחרי  גֹו', זית ׁשמן אלי ויקחּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׂשראל

יביאּו אזי יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה

ידי  על ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹעבֹודתם

ּדזה  האדם, ּבעב ֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹומר

הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר 'מצּוה' ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּמׁשה

ּתהיה  ׁשהאמּונה האמּונה, את ּומפרנס זן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ּדהּנׁשמה  הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו על ְְְִִִִֶַַַַָָָנֹוסף

ּגם  אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ(מּצד

ׁשּנאמר  מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּצד

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואּתה

(מקּׁשר  'מצוה' ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

עצם  מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומחּבר)

חד  הם יׂשראל ּכל העבֹודה 59הּנׁשמה, ידי ועל .[ ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

עצם  ּגּלּוי ּביׂשראל ׁשּנמׁש (לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדיׂשראל

) ׁשּלהם הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על יהיּוxEISdהּנׁשמה ּדהּכחֹות) ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ©¦ְְִַֹ

עצם  ּבבחינת והֹוספה יתרֹון נעׂשה עלֿידיֿזה הּנׁשמה, לעצם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמתאימים
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נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית eze`ivnהנשמה mvrl עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על [נוסף הוא

) בגילוי הגלויים.znbecaמאירה דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה (דעצם זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

שעח.57) ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם ס"ב.58)ראה לעיל הובא - ד ישנם 59)סעיף שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

הנשמה  עצם שמצד העצמית התקשרות הוא ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות, חילוקי

חזי). ממזלי' (שלמעלה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גם סוף סוף אך הנפש כוחות של המוגבלת מהתבנית למעלה È‰ƒ‡היותה

¯„‚a ˙¯c‚Ó מסויימת b‰Â„¯ו'תבנית' עצם dlLוה'תבנית', הוא À¿∆∆¿∆∆¿«∆∆∆»
ש  בכך מוגדרת שהיא ‡·Ïזה .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈«ƒ¿«…¬»

˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ'ה ,של ƒ«∆∆«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿
איננו  הוא ברוך שהקדוש כשם הרי

לא  שהיא, כל ב'תבנית' מוגדר

ב'תבנית' לא ואף מוגבלת ב'תבנית'

דבר  כאשר שהרי גבול', 'בלי של

ואיננו  גבול' 'בלי דווקא הוא מסויים

סוף  סוף זו גם הרי ל'גבול' שייך

ברוך  הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית'

את  הן הכל, בתוכו' ו'נושא מאחד הוא

ה'בלי  מציאות את והן ה'גבול' מציאות

של  זו דרגה מבחינת כן כמו גבול',

הרי הנשמה eËÈLt'‰«¿ƒ˙עצם
'‰ÓLp‰c'מופשטת' היותה כלומר ¿«¿»»

גבול בעלת eiv‰Â¿«ƒ¯ובלתי
‡lek Ì‰ dlL ˙BÁk‰c¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ÊŒÈtŒÏÚÂ‰(=כולם . «¿«ƒ∆
¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿ƒ««»
È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈

‡È‰ LÙ ˙e¯ÈÒÓדרגתÌˆÚ ¿ƒ∆∆ƒ∆∆
˙¯c‚Ó ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆

‰'eËÈLt˙'עדיין ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ
,˙BÁÎc ¯eivÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿…

e זאת ‰'B‡n¯לעומת ˙ÈÁ·¿ƒ««»
È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈

Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆
Èelb ‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ

a ˙L¯LÓ.˙eÓˆÚ‰ À¿∆∆¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58 וקבל" «¿…»¿««¬»
'z‡Â‰היהודים" ·e˙k‰ Le¯Ùa¿≈«»¿«»

eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ שהפירוש ≈∆∆∆«ƒ
הוא הפסוק של ≈¬»¿È¯Á‡Ïcƒהפנימי

Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ' ‰LnL∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈

,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏכלומרeÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ Ï‡¯NiL ¿…∆∆∆«ƒ∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»ƒ
.‰LÓ ˙‚¯„Óa ¯B‡ Èelb איננה זו שהוספה לחשוב ניתן היה לכאורה ƒ¿«¿≈«…∆

עצם  ידי על ממילא באה היא אלא ישראל בני של מיוחדת בעבודה כרוכה

רבינו משה של השפעתו את מקבלים שהם ÓBÏ¯אולם Âזה LÈ ¿≈«
‰Êa ÌÈ¯e‡Èa‰Ó זה דבר כיצד ≈«≈ƒ»∆

Êc‰קשור ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆
˙‡ ¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnL∆…∆¿«∆¿«≈∆
ÔÊ ‡e‰L ,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈∆»
,‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»
ÏÚ ÛÒB ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆»«

„vÓ ‡È‰L BÓkדרגתÌÈÈelb‰ ¿∆ƒƒ««ƒƒ
‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«∆∆«¿»»

(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ ‰ÏÚÓlL היא ∆¿«¿»»¡…
‰ÓLp‰.תהיה ÌˆÚ „vÓ Ìb«ƒ«∆∆«¿»»

רק [ איננה רבינו משה של פעולתו

איןֿסוף  אור עם ישראל בני את לקשר

לקשר  גם אלא הוא ברוך הקדוש של

עצמם  לבין בינם אותם ≈¿LÈÂולחבר
¯Ó‡pL ‰Ó e‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆«∆∆¡«
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

ÔBLÏcהפסוק˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ƒ¿¿«»¿«∆∆
'Ï‡¯NÈ Èa עם בו שמוזכר ללא ¿≈ƒ¿»≈

שלהם, והחיבור ה'צוותא' נעשית מי

מכך 'ÂˆÓ‰'הרי ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆¿«∆
Èa ˙‡ (¯aÁÓe ¯M˜Ó)¿«≈¿«≈∆¿≈

ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ מאחדם כלומר ƒ¿»≈«¿»
עצמם  לבין היא ,בינם גם זו פעולה

הנשמה  עצם של בהתגלותה קשורה

ÌˆÚ „vÓ ÈkÏk ,‰ÓLp‰ ƒƒ«∆∆«¿»»»
„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59(אחד=).[ ƒ¿»≈≈«

Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
≈¬»¿È¯Á‡Ïהמתאפשרת (עצמם

ÌˆÚ Èelb Ï‡¯NÈa CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆∆
ÌbL ,(‰LÓ È„È ÏÚ ‰ÓLp‰«¿»»«¿≈…∆∆«

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk הּצּיּור …«¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰c ישראל בני של עבודתם ¿«…

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



כי `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

מׁשה  ידי על ּבהם ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה

ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה עלֿידיֿזה ּכי ,(אלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ(ויקחּו

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַָָֻהאמּתי

,¯ÈÚ‰Ïe] ּבהאחדּות ּגם נתוּסף ׁשעלֿידיֿזה ¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

על  ּדיׂשראל ׁשהאחדּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּדיׂשראל.

היא ּבהם ׁשּמתּגּלית הּנׁשמה עצם ּדבר FnMידי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ§ָָ

ידי  על היא זֹו אחדּות ולכן, מציאּותם. על ְְְְִִֵֵַַַָָָנֹוסף

טפל  וגּופם עּקר נפׁשם ּגּלּוי 60ׁשעֹוׂשים ידי ועל . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

הּוא  הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם ֿ זה ְְְִִֵֶֶַַַַֹׁשעלֿידי

ּבכל  היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, עם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ'חד'

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ׁשּלהם, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהענינים

ÏÚÂ‰ÊŒÈtŒ ּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה ּדעל 61יּובן , ¿«ƒ∆ְְֲֶַַַַָָָ

ידי  (על מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶַָידי 

נר  יהיה עלֿידיֿזה מׁשה, ּבמדרגת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעבֹודתם)

(נר  ּדהּנׁשמה ׁשהּנר זה ּדלכאֹורה, הוי'62ּתמיד, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

אדם  ׁשּנּוי),63נׁשמת ּבלי (ּבׁשוה, ּתמיד הּוא ( ְְְִִִִֶַָָָָ

ידי  על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא

ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה'), ('ואּתה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה

הּוא  ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ּובהּמאמר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנּוי,

ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל

ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי לֹומר, ויׁש .ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאלי

חּלּוק  יׁש ּתצּוה', 'ואּתה ידי על למּטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלמעלה

ּכׁשּיׁשנם  הּוא ׁשּלּה הּגּלּוי ׁשעּקר ּובקר. ערב ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבין

מתעֹורר  ׁשעלֿידיֿזה (ערב) והסּתרים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהעלמֹות

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּומתּגּלה

(ערב) הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ(סעיף

ׁשאפׁשר  למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָעמדּו

אין  (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹלעסק

נפ  הּמסירּות ּבהם מּקדם.נּכר להם ׁשהיה ׁש ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד' ּד'נר הענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָואמּתית
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לב.60) פרק תניא ד.61)ראה כז.62)סעיף כ, סט"ו.63)משלי בהמאמר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  כזו בצורה להעמידם ÏÚהיא ,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»«

‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·a ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒ¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»ƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙Â ‰ÎLÓpLתחילה,(EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ) ‰LÓ È„È ÏÚ ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆«¿≈…∆¿ƒ¿≈∆

‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰ dL¯L da ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆ƒ¿«∆»»¿»»¬ƒƒ¿∆ƒ
.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]ÛqÂ˙ ¿»ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«≈
.Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰a Ìb כיוון «¿»«¿¿ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰LהנגרמתÏÚ ∆»«¿¿ƒ¿»≈«
˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ È„È¿≈∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈

Ì‰a את דורשת זו התגלות אשר »∆
וכוחותיהם  גופם של ההתבטלות

הבדל  יש שמבחינתם כיוון הגלויים,

לכן  אחר, ליהודי אחד יהודי È‰ƒ‡בין
נחשבת  זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש  ÏÚ ÛÒB של הגלויה »«¿ƒ»
כשלעצמה  ישראל ÔÎÏÂ,בני דבר . ¿»≈

ש  בכך ביטוי לידי בא BÊזה ˙e„Á‡«¿
L È„È ÏÚ ‡È‰ ישראל ÌÈNBÚבני ƒ«¿≈∆ƒ

את Âכ ÌLÙומחשיבים ¯wÚ את «¿»ƒ»¿
ÌÙe‚ כËÏÙ60 קשה זה באופן »»≈

אחד  יהודי של שייכותו את לראות

אחר  השייכים ליהודי בדברים גם

הפרטית  ומציאותו Âלגופו ÏÚאולם . ¿«
BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È¿≈ƒ∆∆«¿»»¿
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿

L כאמור¯eiv‰ Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ∆«¿≈∆««ƒ
'„Á' ‡e‰ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc¿…«¿ƒ«

,ÌˆÚ‰ ÌÚגם ‰‡e„Á˙אזי ƒ»∆∆»«¿
‡È‰ Ï‡¯NÈc נפשם בעצם רק לא ¿ƒ¿»≈ƒ

Ìbאלא ,Ì‰lL ÌÈÈÚ‰ ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒ∆»∆«
.[Ûeb‰Ï ÌÈÎÈiM‰ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ««»ƒ¿«

הוזכר  א' בסעיף המאמר בתחילת

בכך  תצוה' 'ואתה בפסוק הדיוק

צריכים  המנורה שנרות בו שנאמר

הדלקתם  שזמן למרות תמיד' 'נר להיות

היממה  כל במשך איננו המקדש בבית

כך  על בוקר. עד מערב דווקא  אלא

של  היהודים" "וקבל במאמר מבואר

קשור  שהדבר הריי"צ אדמו"ר כ"ק

אשר  הנרות, של הרוחנית במשמעותם

ה' "נר ככתוב הנשמות, הינם הנרות

אדם". נשמת

¯Ó‡n‰a ·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ61"היהודים ÏÚc"וקבל , ¿«ƒ∆»«∆»¿««¬»¿«
,‰LÓ ˙‚¯„Óa (Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ) ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈¬»»¿«¿≈«…∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚדווקא¯p‰L ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,„ÈÓz ¯ ‰È‰È «¿≈∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ¿»∆∆«≈
‰ÓLp‰cהנשמה אור ככתוב (כלומר לנר "62˙ÓL¯הנמשלת 'ÈÂ‰ ¿«¿»»≈¬»»ƒ¿«

"Ì„‡63‡e‰ להאיר) (יצליח „ÈÓz והירידות העליות למרות כלומר »»»ƒ
יאיר הנשמה אור האדם, נתון המשתנים ÂL‰אופן aבהם המצבים ,בכל ¿»∆

‡e‰ ,(ÈepL ÈÏa של בכוחו לא ¿ƒƒ
דווקא אלא עצמו È„Èהאדם ÏÚ«¿≈

CLÓpL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»∆ƒ¿«
(ומתגלה ‰LÓ È„È ÏÚ שזו «¿≈…∆

כאמור  eˆz‰'),עבודתו ‰z‡Â'¿«»¿«∆
של  הגלויה מציאותו שלעומת כיוון

תמידיים  שינויים תחת הנתונה האדם

CiLהרי ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ·cƒ¿∆∆«¿»»≈«»
e ,ÈepL אולם¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰· ƒ¿««¬»≈

‡e‰ '„ÈÓz ¯'c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿≈»ƒ
ישראל  בני של בפעולתם קשור דווקא

ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ
eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«…∆¿ƒ¿
Èelb‰aL ,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡≈∆¿≈«∆¿«ƒ

‰ÓLp‰ ÌˆÚcהנעשהC¯„a ¿∆∆«¿»»¿∆∆
של hÓÏ‰'ובצורה ‰ÏÚÓÏÓ'ƒ¿«¿»¿«»

אלא האדם של מצידו לא »ÏÚכלומר
'‰eˆz ‰z‡Â' È„È ידי על כלומר ¿≈¿«»¿«∆

רבינו  elÁ˜אכן,משה LÈ והבדל ≈ƒ
ÔÈaשל רוחנית eתקופה '·¯Ú' בין ≈∆∆

של  ‰Èelbכזו ¯wÚL .'¯˜·'…∆∆ƒ««ƒ
dlL כשלעצמה הנשמה עצם של ∆»
‡e‰דווקא˙BÓÏÚ‰ ÌLiLk¿∆∆¿»«¬»

ÌÈ¯zÒ‰Â המעלימים דברים כלומר ¿∆¿≈ƒ
ומנסים ומסתירים  ה' מציאות על

ה' רצון את למלא מיהודי זו (למנוע

חושך של Ú'ŒÏÚL¯·')תקופה ∆∆∆«
Ák ‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿«∆…«

,LÙ ˙e¯ÈÒn‰ מגיעה כאשר אך «¿ƒ∆∆
התגלותה  נעלמת 'בוקר' של תקופה

הנשמה עצם a˙pL‡¯של BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÌbL ,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆«

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰l‡ של זמן ≈∆∆ƒ¿««¿≈»
',LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆

¯LÙ‡L ÌB˜ÓÏ e‡aLk¿∆»¿»∆∆¿»
CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏ«¬…«»ƒ¿ƒ

) ‰·Á¯‰ של ‡ÔÈמצב ,('¯˜a' «¿»»…∆≈
LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a ¯kƒ»»∆«¿ƒ∆∆

Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L,כן ‰ÔÈÚאם ˙ÈzÓ‡(האמיתי 'c¯(=הענין ∆»»»∆ƒ…∆«¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈
ÈepL Ba CiL ÔÈ‡L) '„ÈÓz'בוקר' של בתקופה גם להאיר )וממשיך »ƒ∆≈«»ƒ
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devzכב dz`e

ּכחֹות  ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ויקחּו הּנׁשמה, עצם עם 'חד' יהיּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהּגלּויים

.ֵֶאלי

ŒÏÚÂ‰ÊŒÈt'לּמאֹור ׁש'ּכתית זה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֶֶַָָָ

לויקחּו ּבהמׁש ּבּכתּוב ְְְְֱִִֵֶֶַַָנאמר

זה  ּגם נכלל לּמאֹור'' ּב'כתית ּכי גֹו', ְְִִִֵֶֶַַָָָאלי

מּזה  ('ּכתית') ונדּכאים ׁשבּורים הם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּיׂשראל

ׁשל  עבֹודתם  ידי על הּוא זה ּדענין ּבּגלּות, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ה'ּמאֹור' ּובחינת הּנׁשמה, לעצם ְְְְִִִֶֶַַַַָָָמתאימים

הּנׁשמה  עצם היא זה ידי  על  ׁשּמתּגּלית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדהּנׁשמה

נאמר  ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֻּכמֹו

גֹו'. אלי לויקחּו ּבהמׁש לּמאֹור' ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ'ּכתית

(·È‰p‰Â ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַַַָ

הּוא  גֹו' אלי ויקחּו יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶָאת

גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו יׂשראל ּבני את יצּוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמׁשה

ׁשּמׁשה  ּדזה הענינים, ּבפנימּיּות ּגם מּובן ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּומּזה

ּבאפן  הּוא יׂשראל  ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ'מצּוה'

גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּממׁשי

ּכבֹוד  ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְֵֵֵֶֶַֹּוכמֹו

ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְִִִֵַַָֻקדּׁשת

ׁשּבכל  האמּונה את ּולגּלֹות לעֹורר ְְְֱֲֵֶֶֶַָָָָׁשעבֹודתֹו

ּבאפן  היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

ועד  עצמם, ּבכח עבֹודתם יעבדּו ְְְְֲֶַַַַַַַָָָָֹׁשאחרּֿכ

מּצד  ּגם ׁשּנּוי ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד' 'נר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיהיּו

הּגלּויים. ְִַֹּכחֹות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ּגּלּוי יהיה ׁשאז והּׁשלמה, האמּתית לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים ¿«¿≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

הּנרֹות  והדלקת הּׁשמן הבאת אז ויהיה הּמּטה. מּצד ּגם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאלקּות

הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ּגם ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ׁשמן אלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(ויקחּו

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּׁשליׁשי,
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L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰ היא עליהם המוטלת העבודה «¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

ש  לכך Á„לגרום eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk Ìb(אחד=)ÌˆÚ ÌÚ «…«¿ƒƒ¿«ƒ∆∆
,‰ÓLp‰ידם על הבאה ההוספה ‡EÈÏ'.שזו eÁ˜ÈÂ' «¿»»¿ƒ¿≈∆

'כתית  המילים שלכאורה ח' בסעיף המוזכר יובן האמורים הדברים פי על

ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור'

בחלקו  להיכתב צריכות היו שבנשמה

תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון

רבינו, משה של עבודתו על המדבר

השני  בחלקו מופיעות הן כן אם מדוע

בני  של עבודתם על המדבר הפסוק של

ישראל.

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂאת‰Ê ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
L של B‡nÏ¯'העניין ˙È˙k' ∆»ƒ«»

eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙ka ¯Ó‡∆¡««»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿
a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ של משמעות ≈∆ƒ¿

ÏÏÎ '¯B‡nÏ ˙È˙Î' רק לא »ƒ«»ƒ¿»
אלא גזירה של בזמן הקיים »Ìbה'כתית'

ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„Â עצם‰f ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆

ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚc ,˙eÏba Ì‰L∆≈«»¿ƒ¿»∆«
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È הם ¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

ש  ‰ÌÈÈeÏbפועלים ˙BÁk Ìb«…«¿ƒ
ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰È Ì‰lL∆»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
'¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·e ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ««»
‰Ê È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈∆

p‰ ÌˆÚ ‡È‰‡È‰L BÓk ‰ÓL ƒ∆∆«¿»»¿∆ƒ
Â ,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ שזה כיוון À¿∆∆¿»«¿¿

ישראל  בני של בעבודתם ≈«ÔÎÏקשור
CLÓ‰a '¯B‡nÏ ˙È˙k' ¯Ó‡∆¡«»ƒ«»¿∆¿≈

.'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ïƒ¿ƒ¿≈∆
(·È העבודה שגם מבואר זה בסעיף

עצמם  ישראל בני של מצידם הבאה

רבינו, ממשה כח נתינת ידי על נעשית

כח  נתינת ידי על אנו בדורינו כן וכמו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â הקשורות אליך' 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
הן  גם עצמם ישראל בני של בתפקידם

הקשורות  תצוה' 'ואתה למילים שייכות

רבינו  משה של שהרי בעבודתו

˙eËLÙa) Le¯t‰ פשוטו פי על «≈¿«¿
מקרא  aשל eˆz‰פסוק ) ‰z‡Â' ƒ¿«»¿«∆

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

L Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰ 'Â‚ הם.'Â‚ EÈÏ‡ eÁwi ∆…∆¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆
Ô·eÓ ‰fÓeשכך'‰eˆÓ' ‰LnL ‰Êc ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Ìb ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿∆∆…∆¿«∆

‡e‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜Óe הם מכן שלאחר כזה באופן רק לא ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
זה אלא רבינו משה של כוחו ללא לבד עבודתם את לעבוד ∆…¿ÔÙ‡aצריכים

L הואCÈLÓnונותן Ì‰Ïמשפיע ∆«¿ƒ»∆
ÏÚ Ìb Ák ˙È˙ הבאה עבודתם ¿ƒ«…«««

במילים הרמוזה מכן ¿eÁ˜ÈÂ'¿ƒלאחר
Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .'Â‚ EÈÏ‡≈∆¿≈¿≈«
˙M„˜ „B·k ,e¯B„aL ‰LÓÏ¿…∆∆¿≈¿¿À«
‡ÈN ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
¯¯BÚÏ B˙„B·ÚL ,e¯Bc≈∆¬»¿≈
ÏÎaL ‰eÓ‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe¿«∆»¡»∆¿»
ÌˆÚ „vnL Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ«∆∆

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰ נותן שהוא «¿»»ƒ¿…∆
כח e„·ÚÈלהם CkŒ¯Á‡L∆««»««¿

Â ,ÌÓˆÚ ÁÎa Ì˙„B·Ú הכח ¬»»¿…««¿»¿
הוא ידו על שהם Ú„שניתן כך כדי «

ÔÈ‡Lיצליחו  '„ÈÓz ¯' eÈ‰iL∆ƒ¿≈»ƒ∆≈
˙BÁk „vÓ Ìb ÈepL Ba CiL«»ƒ«ƒ«…

.ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ
·B¯˜a ÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ LnÓ«»«¿À»»¬ƒƒ

Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â שהתגלותה כשם ¿«¿≈»∆»
מציאותו  מצד גם הוא הנשמה אור של

העולם  בכל גם כך האדם של הגלויה

„vÓ Ìb ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…«ƒ«
˙‡·‰ Ê‡ ‰È‰ÈÂ .‰hn‰««»¿ƒ¿∆»¬»«
eÁ˜ÈÂ) ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿»««≈¿ƒ¿
¯ ˙BÏÚ‰Ï 'Â‚ ÔÓL EÈÏ‡≈∆∆∆¿«¬≈

,˙eiÓL‚a Ìb („ÈÓz כלומר »ƒ«¿«¿ƒ
המנורה ‰Lc˜nהדלקת ˙È·a¿≈«ƒ¿»

˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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כג

c"ei ,zweg zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,fenz
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯a„ÈÂויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת זאת וגֹו' הוי' «¿«≈ְְְֲִַַָָָֹֻ

וגֹו' אדמה פרה ּב'לּקּוטי 1אלי ּומבאר . ְְְֲִֵֵֶָָָָֹֻ

"חקת 2ּתֹורה' ּבּה ׁשּנאמר אדּומה ּפרה ענין ְֱֲִֶֶַַַָָָָָֻ

היא  אדּומה ּפרה  ׁשּמצות לפי ׁשּזהּו ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָהּתֹורה",

ּומצֹות  הּתֹורה ענין ּכללּות ּכי הּתֹורה, ְְְְִִִַַַָָָָּכללּות

'רצֹוא  לבחינת האדם יבא ׁשעלֿידיֿזה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהּוא

ּבמצות  ּגמּור וגלּוי ּבברּור ּבא זה וענין ְְְְְְִִִֵֶַָָָָוׁשֹוב',

הּבחינֹות  ׁשּתי הּוא ענינּה ׁשּכל אדּומה, ְְְֲִִֵֶַָָָָָָּפרה

הּמצֹות, ּבׁשאר (מהּֿׁשאיןּֿכן וׁשֹוב' ְְְִִֵֵֶַַָָָּד'רצֹוא

מצֹות  ויׁש 'רצֹוא', רק הּוא ׁשענינן מצֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּיׁש

ענין  הּוא ה'רצֹוא' 'ׁשֹוב'), רק הּוא ְְִִֶַַָָָָׁשענינן

"ונתן  ענין הּוא וה'ּׁשֹוב ' לאפר, הּפרה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׂשרפת

ּבׁשם  נקראת ולכן ּכלי", אל חּיים מים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעליו

יתאים  זה אי להבין, צרי א הּתֹורה". ְְִִִֵֶַַַַָָָֻ"חקת

חקת  "זאת ּׁשּכתּוב ׁשּמה הּפׁשּוט הּפירּוׁש ִֵֶֶַַַַָָֹֻעם

ׁשהיא  אדּומה, ּפרה מצות על קאי ְֲִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה"

לענין  ּבנֹוגע [הן ּבׂשכל מּובנת ׁשאינּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּוקה

את  ּומטּמאת הּטמאים את ׁשּמטהרת ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּטהרה,

ׁשּצריכה 3הּטהֹורים  הּפרה, לעׂשּית ּבנֹוגע והן , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

מחנֹות  לׁשלׁש חּוץ הּקרּבנֹות 4להיֹות ּכל הפ , ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

לפי  רׁש"י ּוכפירּוׁש ּדוקא], ּבפנים ְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּמקֹומם

לֹומר  יׂשראל את מֹונין העֹולם ואּומֹות ְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשהּׂשטן

(לכם  הּזאת הּמצוה ּבּה,5מה יׁש טעם ּומה ( ְִֵֶַַַַַַָָָֹ

אין  מּלפני, היא ּגזרה "חּוקה", ּבּה ּכתב ְְְִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ

ׁשהן  ׁשּבּמצֹות ועד אחריה, להרהר רׁשּות ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָל

מּכל  אדּומה ּפרה חלּוקה ּגּופא, 'חּוקים' ְֲֲִִָָָָָָּבסּוג

אּלא ׁשאר הּׂשכל, ּבגדר  הם ׁשּבכלל ּות החּוקים, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע פרשת בתחילת

‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ 'B‚ ‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê 'B‚Â 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»¿…À««»¿ƒ¿≈∆»»
'B‚Â ‰Ó„‡1'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe של 2. חסידות מאמרי ספר ¬À»¿¿…»¿ƒ≈»

(ושיר  דברים במדבר, ויקרא, בחומשים התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר

של ÔÈÚהשירים) הפנימי התוכן ƒ¿«
da ¯Ó‡pL ‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»∆∆¡«»

"‰¯Bz‰ ˙˜Á" על שמדובר היינו À««»
פרה  מצוות על רק ולא התורה כללות

בפרט, ÂˆnL˙אדומה ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆ƒ¿«
‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t רק לא אכן »»¬»ƒ

בא  שבה מצווה אלא פרטית מצווה

ביטוי Èkלידי ,‰¯Bz‰ ˙eÏÏk¿»«»ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏk של הכללי התוכן ¿»ƒ¿«

ŒÈ„ÈŒÏÚL ‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆«¿≈
‡Bˆ¯' ˙ÈÁ·Ï Ì„‡‰ ‡·È ‰Ê∆»…»»»ƒ¿ƒ«»

,'·BLÂ מראה על יחזקאל בנבואת »
א, (יחזקאל נאמר העליונה המרכבה

הנקראים  [המלאכים "והחיות יד)

ושוב". רצוא הקודש"] "חיות

היא  הדברים של הפנימית והמשמעות

ורצון  תשוקה בהם יש אחד שמצד

שני  ומצד ("רצוא"), למעלה להתעלות

לרדת  האלוקית הכוונה בהם נרגשת

גם  וכך ("שוב"), למטה ולהאיר

יש  מישראל, אחד כל של ה' בעבודת

עד  באלוקות לדבוק תשוקה של שילוב

מילוי  עם ("רצוא") הנפש כלות

כפי  הנשמה על המוטלת השליחות

גשמי, ובעולם גשמי בגוף למטה שהיא

‰Ê ÔÈÚÂ'ו'שוב 'רצוא' a‡של ¿ƒ¿»∆»
¯eÓb ÈeÏ‚Â ¯e¯·a מתבטא ¿≈¿ƒ»

וגלוייה ברורה t¯‰בצורה ˙ÂˆÓa¿ƒ¿«»»
ÈzL ‡e‰ dÈÚ ÏkL ,‰Óe„‡¬»∆»ƒ¿»»¿≈

'·BLÂ ‡Bˆ¯'c ˙BÈÁa‰,ביחד «¿ƒ¿»»
ביניהם ≈≈∆»(ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבשילוב

˙BˆÓ LiL ,˙Bˆn‰ ¯‡Laƒ¿»«ƒ¿∆≈ƒ¿
ÔÈÚL מצוות של הפנימי התוכן ∆ƒ¿»»

'¯ˆB‡'אלו ˜¯ ‡e‰ ותשוקה רצון «»
באלוקות, ולדבוק למעלה להתעלות

˜¯ ‡e‰ ÔÈÚL ˙BˆÓ LÈÂ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»»«
'·BL' אלוקות והתלבשות המשכת

ÔÈÚלמטה  ‡e‰ '‡Bˆ¯'‰ ,(»»ƒ¿«

¯Ù‡Ï ‰¯t‰ ˙Ù¯N להפוך גשמי דבר של ההתעלות את המסמל ¿≈««»»¿≈∆
רוחנית, ‡Ïלמציאות ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â" ÔÈÚ ‡e‰ '·BM'‰Â¿«ƒ¿«¿»«»»«ƒ«ƒ∆

"ÈÏk,בכלים וההתלבשות ה'התיישבות' עניין את ˜¯‡˙המסמל ÔÎÏÂ ∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
אדומה פרה ‰Bz¯‰",מצוות ˙˜Á" ÌLa פרה מצוות של התוכן כי ¿≈À««»

התוכן  הוא ו'שוב', 'רצוא' אדומה,

והמצוות. התורה של הכללי

‰Ê CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ≈∆
לעיל  המובא תורה' ב'לקוטי הביאור

ËeLt‰ Le¯Èt‰ ÌÚ ÌÈ‡˙È«¿ƒƒ«≈«»
הפסוק "Ê‡˙של ·e˙kM ‰nL∆«∆»…

È‡˜ "‰¯Bz‰ ˙˜Á מכווןÏÚ À««»»≈«
‡È‰L ,‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓƒ¿«»»¬»∆ƒ

הנקראת dÈ‡Lמצווה ‰˜eÁ»∆≈»
ÏÎNa ˙·eÓאנושי [‰Ôוהיגיון ∆∆¿≈∆≈

,‰¯‰h‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««»√»
ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ ˙¯‰ËnL שמזים ∆¿«∆∆∆«¿≈ƒ

הפרה  מאפר ‡˙עליהם ˙‡nËÓe¿«≈∆
ÌÈ¯B‰h‰3 בעשיית המתעסקים «¿ƒ

iNÚÏ˙הפרה, Ú‚Ba Ô‰Â¿≈¿≈««¬ƒ«
ıeÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ,‰¯t‰«»»∆¿ƒ»ƒ¿

˙BÁÓ LÏLÏ4 במשכן שהיו ¿»…«¬
ומחנה  לוייה מחנה שכינה, מחנה

‰Ba¯w˙ישראל, Ïk CÙ‰≈∆»«»¿»
ÌÈÙaהאחרים ÌÓB˜nL בתוך ∆¿»ƒ¿ƒ

¯È"Lהעזרה Le¯ÈÙÎe ,[‡˜Âc«¿»¿≈«ƒ
את  ומדגיש המבטא זה פסוק על

מצווה  היא אדומה שפרה העובדה

מובנת  ÔËO‰Lבשכל שאינה ÈÙÏ¿ƒ∆«»»
ÔÈBÓ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Â מקניטים ¿»»ƒ

‰Âˆn‰ ‰Ó ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈«««ƒ¿»
ÌÎÏ) ˙‡f‰5LÈ ÌÚË ‰Óe ( «…»∆«««≈

da דברים בה יש כאמור שהרי »
בשכל, מובנים k˙·שאינם CÎÈÙÏ¿ƒ»»«

da בתורה הקדושֿברוךֿהוא »
,ÈÙlÓ ‡È‰ ‰¯Êb ,"‰˜eÁ"»¿≈»ƒƒ¿»«
,‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡≈¿¿¿«¿≈«¬∆»
‚eÒa Ô‰L ˙BˆnaL „ÚÂ¿«∆«ƒ¿∆≈¿

'ÌÈ˜eÁ' בשכל מובנות אינם כי ƒ
‡Ùeb עצמן‰˜eÏÁ t¯‰ושונה , »¬»»»

,ÌÈ˜eÁ‰ ¯‡L ÏkÓ ‰Óe„‡¬»ƒ»¿»«ƒ
ÏÎO‰ ¯„‚a Ì‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»≈¿∆∆«≈∆
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d"kyz'dכד ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

היא  אדּומה ּפרה ואלּו כּו', קּוׁשיֹות עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָׁשּיׁש

ּבּׂשכל  מקֹום לּה ׁשאין הּיחידה ְִֵֵֶֶַַַָָָָהחּוקה

אּלה 6לחלּוטין  ּכל "על ׁשלמה אמר ׁשּלכן , ְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

וׁשאלּתי  חקרּתי אדּומה ּפרה ׁשל ּופרׁשה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָעמדּתי,

אמרּתי  רחֹוקה 7ּופׁשּפׁשּתי, והיא אחּכמה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

"ל8מּמּני" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אמר למׁשה ורק , ְְְִִֶֶַַַָָָֹ

ּפרה" טעם מגּלה ּבמדרׁש9אני וכדאיתא על 10, , ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

אֹומר  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשהיה ודבר ּדבר ְֵֶַָָָָָָָָָּכל

וכיון  וטהרתֹו, טּומאתֹו לֹו אֹומר היה ְְְְֳֵֵֶָָָָָָֹלמׁשה,

לפניו, אמר הּכהנים", אל "אמר לפרׁשת ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּגיע 

היא  ּבמה - אּלּו נטמאּו ואם עֹולם, ׁשל ְְְְִִִִֵֶַָרּבֹונֹו

נתּכרּכמּו ׁשעה אֹותּה ּדבר. הׁשיבֹו לא ְְְֱֳִִַָָָָָָָָֹטהרתן.

ּפרה  לפרׁשת ׁשהּגיעּו וכיון מׁשה, ׁשל ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפניו

היא  זֹו כּו' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו אמר ֲִַַָָָָאדּומה,

ׂשרפת  מעפר לּטמא "ולקחּו ְְְֲֳֵֵֵַַַָָָָָטהרתן,

וכי 11החּטאת" עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר . ְְִִֶַַַָָָָָ

מׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר היא? ֳִֶַַָָָָָֹטהרה

יכֹולה  ּברּיה ואין ּגזרּתי, ּוגזרה היא, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָחּוקה

הּתֹורה". חקת "זאת ּדכתיב ּגזרתי, על ְְֲִִִֵַַַַָָֹֻלעמֹוד

ׁשאר  מּכל ׁשֹונה אדּומה ׁשּפרה מּודגׁש ְְֲִֶֶֶָָָָָָָָׁשּבזה

יתאים  ואי החּוקים), ּגם (ּכֹולל הּתֹורה ְְְִִִֵֵַַַַָמצֹות

הּתֹורה. ּכללּות היֹותּה עם זה ְְֱִִֶַַָָָענין

ּתֹורה'Ô·eÈÂב) ּב'לּקּוטי המבאר 12ּבהקּדים ¿»ְְְְִִֵַַָָֹ

מּלׁשֹון  הּוא הּתֹורה" ְִֶַַָֻׁש"חקת

ּבׁשרׁשּה13'חקיקה' ׁשהיא ּכפי הּתֹורה על ּדקאי , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

החקיקה, אֹותּיֹות ּבבחינת היא ׁשּׁשם ְְֲִִִִִֶַַָָָּומקֹורּה,

מדרג  ּבאֹותּיֹות ׁשּזֹוהי מהתלּבׁשּותּה עליֹונה ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבגׁשמּיּות, ּוכמֹו ׁשּבכתב, ׁשּבּתֹורה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּכתיבה

מהּקלף, ונפרד זר ּדבר הן האֹותּיֹות הרי  הּקלף, על ּבדיֹו הּכתיבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּבאֹותּיֹות

אבל  לאחדים, והיּו נתאחדּו הּקלף, על ּבדיֹו הּספר ּכׁשּכֹותב ׁשאחרּֿכ ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאּלא
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ואילך).6) 124 ע' ח"ח בלקו"ש (נדפסה המאמר שלפני בשיחה בארוכה כג.7)כמשנ"ת ז, ג.8)קהלת שם, במדב"ר

ו. שם 9.6)תנחומא הערה 1057 ע' ח"ד לקו"ש וראה ו. שם, [ה].10)במדב"ר א פ"ח, קה"ר ד. שם,11)שם, פרשתנו

בחוקותי.12)יז. ר"פ לקו"ת גם וראה פרשתנו. זה).13)ריש (ממאמר ואילך 127 ע' ח"ח לקו"ש ראה - לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מובן, כן ה'חוקים' מצוות של הכללי והעניין Ì‰ÈÏÚוהתוכן LiL ‡l‡∆»∆≈¬≈∆

ÔÈ‡L ‰„ÈÁi‰ ‰˜eÁ‰ ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t eÏ‡Â ,'eÎ ˙BÈLe˜¿¿ƒ»»¬»ƒ«»«¿ƒ»∆≈
ÔÈËeÏÁÏ ÏÎOa ÌB˜Ó dÏ6,,לעיל ÓÏL‰כאמור ¯Ó‡ ÔÎlL »»«≈∆«¬ƒ∆»≈»«¿……

אדם, מכל החכם שהיה ז"ל חכמינו אמרו שעליו ‡l‰המלך Ïk ÏÚ" על «»≈∆
שאר  של האמיתית הפנימית המשמעות

את והצלחתי Èz„ÓÚהמצוות להבין »«¿ƒ
הדברים  t¯‰עומק ÏL ‰L¯Ùe ,»»»∆»»

ÈzÏ‡LÂ Èz¯˜Á ‰Óe„‡¬»»«¿ƒ¿»«¿ƒ
ÈzLtLÙe וחיפשתיÈz¯Ó‡ ,7 ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ

ÈpnÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰Â ‰ÓkÁ‡∆¿»»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ
לי  ומושגת מובנת Â¯˜8"ואיננה ,¿«

‰LÓÏבלבד ‡Ó¯רבינו ¿…∆»«
EÏ" ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ לבדך «»»¿

"‰¯t ÌÚË ‰l‚Ó È‡9, ¬ƒ¿«∆««»»
‡˙È‡„ÎÂכמובאL¯„Óa10ÏÚ , ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»«

ŒLB„w‰ ‰È‰L ¯·„Â ¯·c Ïk»»»¿»»∆»»«»
‰È‰ ,‰LÓÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ŒCe¯a»≈¿…∆»»
,B˙¯‰ËÂ B˙‡ÓeË BÏ ¯ÓB‡≈¿»¿»√»
נטמא  הוא כיצד הדינים פרטי את

נטהר, הוא ÚÈb‰Lוכיצד ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒƒ«
מהקדושֿ תורה בלמדו רבינו משה

‡Ïברוךֿהוא ¯Ó‡" ˙L¯ÙÏ¿»»«¡…∆
¯Ó‡ ,"ÌÈ‰k‰ רבינו משה «…¬ƒ»«

Ì‡Â ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ¿»»ƒ∆»¿ƒ
el‡ e‡ÓËהכהנים‡È‰ ‰Óa - ƒ¿¿≈¿«ƒ

B·ÈL‰ ‡Ï .Ô˙¯‰Ëֿהקדוש »√»»…¡ƒ
ÚL‰ברוךֿהוא d˙B‡ .¯·c»»»»»

‰LÓ ÏL ÂÈt eÓk¯k˙ מרוב ƒ¿«¿¿»»∆…∆
L¯ÙÏ˙צער  eÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ,¿≈»∆ƒƒ¿»»«

BÏ ¯Ó‡ ,‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»»«
‡È‰ BÊ 'eÎ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ

Ô˙¯‰Ë,שנטמאו הכהנים של »√»»
˙Ù¯N ¯ÙÚÓ ‡ÓhÏ eÁ˜ÏÂ"¿»¿«»≈≈¬«¿≈«

"˙‡hÁ‰11 הפרטים ככל לו ויעשו ««»
בתורה. ÂÈÙÏ:האמורים ¯Ó‡»«¿»»

‰¯‰Ë ÈÎÂ ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»¿ƒ»√»
ŒCe¯aŒLB„w‰ ¯Ó‡ ?‡È‰ƒ»««»»
,‡È‰ ‰˜eÁ ,‰LÓ :‡e‰…∆»ƒ
‰i¯a ÔÈ‡Â ,Èz¯Êb ‰¯Ê‚e¿≈»»«¿ƒ¿≈¿ƒ»

È˙¯Êb ÏÚ „BÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ולהבין ¿»«¬«¿≈»ƒ

ÊaL‰אותה, ."‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ·È˙Îc חוקת "זאת בביטוי ƒ¿ƒ…À««»∆»∆
BˆÓ˙התורה", ¯‡L ÏkÓ ‰BL ‰Óe„‡ ‰¯tL L‚„eÓ¿»∆»»¬»»ƒ»¿»ƒ¿

ÌÈ˜eÁ‰ Ìb ÏÏBk) ‰¯Bz‰ לעיל ÔÈÚכמבואר ÌÈ‡˙È CÈ‡Â ,( «»≈««ƒ¿≈«¿ƒƒ¿«
‰Ê כמה ועד אדומה פרה מצות של בייחודה לגבי הביאור אפילו שונה היא ∆

כ'חוקים' שמוגדרות המצוות ÌÚƒשאר
‰¯Bz‰ ˙eÏÏk d˙BÈ‰ דבר ולא ¡»¿»«»

המצוות.? לשאר ביחס ומיוחד שונה

Ô·eÈÂ מצוות ·) של הפנימי עניינה ¿»
התורה"פרה  כ"חוקת אדומה

¯‡·Ó‰ ‰ÏÈÁ˙ ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a12 הנזכר במאמר ¿ƒ≈»

ÔBLlÓ ‡e‰ "‰¯Bz‰ ˙˜Á"L∆À««»ƒ¿
'‰˜È˜Á'13È‡˜c הוא , שהמכוון ¬ƒ»¿»≈

‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿ƒ∆ƒ
d¯B˜Óe dL¯La למעלה ¿»¿»¿»

התורה ÌMLבאלוקות, בשורשה, ∆»
˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ

,‰˜È˜Á‰ ומילים אותיות כמו «¬ƒ»
באבן  Ó„¯‚‰החקוקות È‰BfL∆ƒ«¿≈»

‰BÈÏÚ בתורה יותר ∆¿»
˙Bi˙B‡a d˙eLaÏ˙‰Ó≈ƒ¿«¿»¿ƒ

·˙ÎaL ‰¯BzaL ‰·È˙k‰ בה «¿ƒ»∆«»∆ƒ¿»
באותיות  ונתלבשה ירדה התורה

כתובות, eiÓL‚a˙,ומילים BÓÎe¿¿«¿ƒ
ויתרון  מעלה יש שבגשמיות כשם

לאותיות  ביחס החקיקה לאותיות

‰È˙k·‰הכתיבה ˙Bi˙B‡aL∆¿ƒ«¿ƒ»
הכתובות ‰ÛÏw,אותיות ÏÚ BÈ„aƒ¿««¿»
˙Bi˙B‡‰ È¯‰עצמן ‰Ôהמילים ¬≈»ƒ≈
„¯ÙÂ ¯Ê ¯·c ושונה אחרת מהות »»»¿ƒ¿»

ÛÏw‰Ó כתובות,שעליו ‡l‡הן ≈«¿»∆»
¯Ùq‰ ·˙BkLk CkŒ¯Á‡L∆«««¿∆≈«≈∆
e„Á‡˙ ,ÛÏw‰ ÏÚ BÈ„aƒ¿««¿»ƒ¿«¬

והקלף ÌÈ„Á‡Ïהאותיות eÈ‰Â¿»«¬»ƒ
והקלף  האותיות הכתיבה ולאחר

אחד, לדבר והפכו «¬‡·Ïהתחברו
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כה 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

ׁשּבּלּוחֹות, האֹותּיֹות (ּכמֹו החקיקה ְֲִִִֶַַָָאֹותּיֹות

הּלחת" על ּדבר 14"חרּות והן ּובּה, מיּנּה הן ( ְִֵֵֵֵַַָָָֹֻ

יֹותר, ּובפרטּיּות ּבּה. ׁשּנחקקּו האבן עם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָאחד

תרס"ו  ּבהמׁש החקיקה 15מבאר ׁשּבאֹותּיֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָֹ

וחקיקה  סתם, חקיקה אֹופּנים, ׁשני יׁש ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָּגּופא

ּכמֹו ׁשּבּלחת , האֹותּיֹות ּכמֹו לעבר, ְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֻמעבר

הם 16ׁשּכתּוב  ּומּזה מּזה עבריהם, "מּׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכפי מ"ם 17ּכתבים", ְְְִִֵֵֶַָֻ

והחלּוק  עֹומדין. היּו ּבנס ׁשּבּלחת "ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֻוסמ

מעבר  (ׁשּלא ּבכלל החקיקה ׁשאֹותּיֹות ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּביניהם,

אֹותּיֹות  ּכמֹו ולא ּובּה, מיּנּה היֹותן עם ְְְֱִִִֵֵֵֶָֹלעבר),

נכּתבּו ׁשּבֹו הּקלף על נֹוסף ּדבר ׁשהן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּכתיבה

הּקלף  על  לגמרי ּומסּתירים ּומכּסים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָהאֹותּיֹות,

ּתחּתם  להן 18ׁשּנמצא ׁשּיׁש ּכיון מּכלֿמקֹום , ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

למּלאֹותן  ׁשאפׁשר ועד ּבאבן, אחיזה ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָמקֹום

הּכתיבה  לאֹותּיֹות מקֹום ׁשּנֹותנים והינּו, ְְְְְְִִִִֶַַָָּבדיֹו,

לאֹותּיֹות  ׁשּיכּות להן יׁש הרי לגמרי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמעלימים

ׁשּבמקֹום  קצת, מעלימֹות הן ׁשּגם לפי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּכתיבה,

ההבהקה  מעט נחׁש האֹותּיֹות ְְְֲִִֶַַַַַָָָחקיקת

ׁשהּוא  ּכמֹו ׁשאינֹו טֹובה, האבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָוהּבהירּות

האֹותּיֹות  ׁשּנחקקּו ּבמקֹום ׁשּלא עצמֹו .19מּצד ְְְְִִֶֶֶַַָָֹ

להן  ׁשאין לעבר, מעבר החקּוקֹות אֹותּיֹות ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאבל

לגמרי  מּובדלֹות הן הרי ּכלל, אחיזה ְְְְְֲֲִֵֵֵַָָָמקֹום

מ  ׁשם (ּולמעלה) וכּמבאר הּכתיבה. 20אֹותּיֹות ְְְְְִִֵַַַָָָָֹ

הם  ּדאצילּות ׁשּכלים למעלה, הענינים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרטי

זרה  מהּות ׁשאינם ׁשאף הּכתיבה, אֹותּיֹות ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּכמׁשל

הם  הרי מּכלֿמקֹום אלקּות, להיֹותם  ְְֱֲִִֵֵַָָָָֹחסֿוׁשלֹום ,
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ג.14) נט, פרשתנו לקו"ת וראה טז. לב, ואילך).15)תשא תפג (ע' תרס"ז עומדין אין טו.16)ד"ה שם, שבת 17)תשא

א. ד.18)קד, שם, לקו"ת גם ואילך.19)ראה תעד ס"ע תרס"ו המשך א. ה, שה"ש ג. שם, לקו"ת גם תעו 20)ראה ע'

ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÁelaL ˙Bi˙B‡‰ BÓk) ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡,הברית לוחות שני ƒ«¬ƒ»¿»ƒ∆«

בתורה  נאמר ‰Ál˙"עליהם ÏÚ ˙e¯Á"14 הכתובות הדברות ועשרת »««À…
הל  הלוחות על באבני חקוקות d·eוחות dpÈÓ Ô‰ היינו ) ובהם, מהם ≈ƒ≈≈

עצמן, האבנים בתוך חקוקות ‡Á„האותיות Ô‰Âשהאותיות ¯·c ומהות ¿≈»»∆»
da.אחת e˜˜ÁpL Ô·‡‰ ÌÚƒ»∆∆∆∆¿¿»

¯‡·Ó ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿…»
Â"Ò¯˙ CLÓ‰a15 הרבי מאת ¿∆¿≈

קבוצת  המכיל נשמתוֿעדן הרש"ב

החל  אחד, בהמשך שנאמרו מאמרים

תרס"ו Bi˙B‡aL∆¿ƒ˙משנת
‡Ùeb ‰˜È˜Á‰עצמןÈL LÈ «¬ƒ»»≈¿≈

Ì˙Ò ‰˜È˜Á ,ÌÈpÙB‡ חקיקה «ƒ¬ƒ»¿»
הרגילה, ÚÓ·¯בצורה ‰˜È˜ÁÂ«¬ƒ»≈≈∆

¯·ÚÏ האותיות בה האבן של ¿≈∆
‰‡Bi˙B˙חקוקות, BÓk עשרת של ¿»ƒ
BÓkהדברות ,˙ÁlaL∆«À…¿
·e˙kL16Ì‰È¯·Ú ÈMÓ" של ∆»ƒ¿≈∆¿≈∆
fÓe‰הלוחות, ‰fÓ,הצדדים משני ƒ∆ƒ∆

ומאחור, ÌÈ·˙k",מלפנים Ì‰≈¿Àƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ÈÙÎe17 ¿ƒ∆»¿«≈

C"ÓÒÂ Ì"Ó שכדי אותיות שהם ≈¿»∆
לחקוק  יש לעבר מעבר אותן לחקוק

שלם  ‰eÈהיקף Òa ˙ÁlaL∆«À…¿≈»
ÔÈ„ÓBÚ החלק הטבע בדרך כי ¿ƒ

הללו  האותיות את באבן חקוק שסביבו

להיאחז. במה לו אין כי ליפול אמור

,Ì‰ÈÈa ˜eÏÁ‰Â בין ההבדל ¿«ƒ≈≈∆
חקוקות  לאותיות סתם החקיקה אותיות

הוא לעבר Bi˙B‡L∆ƒ˙מעבר
ÏÏÎa ‰˜È˜Á‰ רגילה בחקיקה «¬ƒ»ƒ¿»

ÌÚ ,(¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‡lL)∆…≈≈∆¿≈∆ƒ
,d·e dpÈÓ Ô˙BÈ‰ שגם למרות ¡»ƒ≈≈

מתוך  הן האותיות רגילה בחקיקה

ובה, ממנה חקוקות והן עצמה האבן

‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ»
ÛÏw‰ ÏÚ ÛÒB ¯·c Ô‰L∆≈»»»««¿»

˙Bi˙B‡‰ e·zÎ BaL מהות ולא ∆ƒ¿¿»ƒ
הקלף, עם ÓpLˆ‡אחת ÛÏw‰ ÏÚ È¯Ó‚Ï ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈqÎÓe¿«ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈««¿»∆ƒ¿»

ÌzÁz18, ואילו האותיות, את רק רואים האותיות כתובות שבו במקום «¿»
חקוקות, הן בו במקום שגם החקיקה מאותיות בשונה ומוסתר, מכוסה הקלף

וביה', 'מיניה היא החקיקה שהרי גלויה עצמה ÔÂÈkהאבן ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
Ô‰Ï LiL,לעבר מעבר חקוקות שלא הרגילות החקיקה ÌB˜Óלאותיות ∆≈»∆¿

Ô˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡L „ÚÂ ,Ô·‡a ‰ÊÈÁ‡ באבן את החקוקות האותיות ¬ƒ»»∆∆¿«∆∆¿»¿«¿»
BÈ„a מקום אזי בדיו, באבן החקוקות האותיות את וימלאו כך יעשו ואם ƒ¿

ומוסתר, מכוסה יהיה באבן ÌB˜Óהאותיות ÌÈ˙BpL ,eÈ‰Â אותיות ¿«¿∆¿ƒ»
מקום  נותנות ÌÈÓÈÏÚnLואפשרות החקיקה ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡Ï¿ƒ«¿ƒ»∆«¿ƒƒ

È¯Ó‚Ï כתובות,על הן שעליו הדבר ¿«¿≈
Ô‰Ï LÈ È¯‰ החקיקה לאותיות ¬≈≈»∆

Bi˙B‡Ï˙הרגילות  ˙eÎiL«»¿ƒ
Ô‰ ÌbL ÈÙÏ ,‰·È˙k‰«¿ƒ»¿ƒ∆«≈

˙ˆ˜ ˙BÓÈÏÚÓ לא אם אפילו «¿ƒ¿»
וכד', בדיו החקיקה את ממלאים

אותיות  ידי על שנוצר המועט וההעלם

בכך  ביטוי לידי בא החקיקה

˙Bi˙B‡‰ ˙˜È˜Á ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¬ƒ«»ƒ
‰˜‰·‰‰ ËÚÓ CLÁ∆¿«¿«««¿»»
,‰·BË Ô·‡‰ ÏL ˙e¯È‰a‰Â¿«¿ƒ∆»∆∆»
שבוהקת  טובה באבן היא החקיקה אם

מעמעמת והיא  החקיקה הרי בהירה,

והבהירות  ההבהקה את מעט ומחשיכה

BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L BÓk BÈ‡L∆≈¿∆ƒ««¿
e˜˜ÁpL ÌB˜Óa ‡lL∆…¿»∆∆¿¿

˙Bi˙B‡‰19. באותיות אמור זה וכל »ƒ
‡Bi˙B˙רגילות חקיקה  Ï·‡¬»ƒ

ÔÈ‡L ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ˙B˜e˜Á‰«¬≈≈∆¿≈∆∆≈
ÏÏk ‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï באבן »∆¿¬ƒ»¿»

הן  ‰Ôחקוקות,עליה È¯‰¬≈≈
È¯Ó‚Ï ˙BÏ„·eÓ לחלוטין שונות ¿»¿«¿≈

לגמרי  אחרת מהות «¿»¿(ÏÚÓÏe‰והן
יותר  ‰È˙k·‰.ונעלות ˙Bi˙B‡Ó (≈ƒ«¿ƒ»

ÌL ¯‡·nÎÂ20 תרס"ו ב'המשך' ¿«¿…»»
‰ÌÈÈÚהנזכר  ÈË¯t סוגי של ¿»≈»ƒ¿»ƒ

השונות  ÌÈÏkLהאותיות ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆≈ƒ
˙eÏÈˆ‡c,וחסידות בקבלה כמבואר «¬ƒ

מלמעלה  האלוקי האור והמשכת גילוי

עשר  והמשכת גילוי ובמיוחד למטה,

החל  בעיקר (שהוא העליונות הספירות

והנעלה  הראשון – האצילות מעולם

של  הכלליים העולמות ארבעת מבין

(האור 'סדר  אורות של בדרך הוא אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה) השתלשלות',

(המדידה  בכלים המלובשים הבליֿגבול) מהאיןֿסוף שנמשך והשפע

מתלבשים  בהם וה'כלים' האצילות וההגבלה ) בעולם ÏLÓkהאורות Ì‰≈ƒ¿«
,ÌBÏLÂŒÒÁ ‰¯Ê ˙e‰Ó ÌÈ‡L Û‡L ,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¿ƒ»∆«∆≈»«»»«¿»

,˙e˜Ï‡ Ì˙BÈ‰Ï הכלים גם האצילות, ולהגדיר בעולם להגביל שעניינם ƒ¿»¡…
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d"kyz'dכו ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ספירֹות  והעׂשר כּו'. האֹור מן אחרת ְְִִֵֶֶֶַַָָמהּות

אֹותּיֹות  ּכמׁשל הם ּוד'אדםֿקדמֹון' ְְְְִִֵֶֶַַָָּד'כתר'

טֹובה, האבן מּלבד אחרת מהּות ׁשאינן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחקיקה

אחיזה, מקֹום לאֹותּיֹות יׁש אףֿעלּֿפיֿכן ְֲֲִִִֵֵַַָָָאבל

ׁשּב'ּכתר' והינּו, ּבדיֹו, למּלאֹותם ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָואפׁשר

ועד  כּו', הּכלים מציאּות יׁש ְְְְִִֵֵַַַָָּוב'אדםֿקדמֹון'

וענין  ּדאצילּות. לכלים מקֹור ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָׁשהם

ּגליפּו ּגליף ענין הּוא לעבר מעבר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהחקיקה

הּצמצּום, ׁשּלפני ּבאֹורֿאיןֿסֹוף עּלאה, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָּבטהירּו

ׁשאין  ׁשּזהּו ּכלל, הּמציאּות ענין ׁשּי לא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשם

ּבדיֹו, למּלאֹותן אפׁשר ואי אחיזה, מקֹום ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָלהם

להֹוסיף  ויׁש כּו'. לעֹולמֹות מקֹור ּבגדר ְְְִֵֵֶֶֶָָָָׁשאינן

תער"ב  ּבהמׁש מהּמבאר ּגם ּבענין 21ּולהעיר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

החקּוקֹות  אֹותּיֹות ּכמֹו החקיקה, ְֲֲִִִַַָאֹותּיֹות

הּצּיּור  רק הן ׁשהאֹותּיֹות ׁשאף ְִִֵֶֶַַַָָּבחֹותם,

צּורה  ּבחינת זה הרי מּכלֿמקֹום ְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּבחֹותם,

חֹומר  ּבעצם הּוא ׁשהּצּיּור והינּו, ְְְְִִֶֶֶֶַַַעצמית,

ׁשּנחקקין  ׁשּבׁשעוה אֹותּיֹות ּכמֹו ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹהחֹותם,

והּתמּונה  ׁשהּצּיּור ׁשאף ׁשּבחֹותם, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמהאֹותּיֹות

זֹו אין ׁשּבחֹותם, האֹותּיֹות ּכמֹו מּמׁש ּבׁשוה ְְִִֵֶֶַַָָָָהיא

מּצּורה, ׁשּנחקקה צּורה רק אּלא עצמית, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָצּורה

לבאר  ּומֹוסיף החֹותם. מּצּורת נבּדלת ְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשהיא

עצמית' ּד'צּורה ׁשהּצּיּור 22הענין ּבלבד זֹו ׁשּלא , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

מצּויר  ׁשהעצם זאת, עֹוד אּלא ּבהעצם, ְְֶֶֶֶֶֶָָָָֹהּוא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

פרפ"ט.21) ואילך.22)ח"א סע"א קכט, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכלים  זאת ובכל חסֿושלום זרה מהות ולא ממש אלוקות הם האור את

לאותיות  נמשלו שעליו דאצילות הדבר עם ממש אחת מהות שאינם הכתיבה

כי  הקלף, כמו כתובות, היא ÌB˜ÓŒÏkÓהן הכלים מהות שגם למרות ƒ»»
סוף  eÎ'סוףאלוקות, ¯B‡‰ ÔÓ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó Ì‰ È¯‰ האור שכן ¬≈≈««≈∆ƒ»

והכלים  וההשפעה וההארה התוכן הוא

וההגבלה. ההגדרה ∆∆«¿NÚ‰Â¯הם
˙B¯ÈÙÒ בדרגות שהן כפי העליונות ¿ƒ

שלמעלה  הם באלוקות מאצילות,

כתר Î'c˙¯'הספירות  עליון בחינת ¿∆∆
מאצילות  ««¿ŒÌ„‡'„eשלמעלה

'ÔBÓ„˜,וחסידות בקבלה כמבואר «¿
עולם  שלכל פרטית כשם ומדרגה

רצון  קדם ההשתלשלות' ב'סדר

ביחס  גם כן זו, ומדרגה עולם להתהוות

קדם  ההשתלשלות סדר כל לכללות

קדמון" "אדם מדרגת והוא כללי, רצון

כללי" "אור גם הנקרא ("א"ק"),

לפרטים  מהתחלקות (שלמעלה

נסקרים  הנבראים כל בו מוגדרים)

הספירות  ועשר כללית, אחת בסקירה

קדמון' 'אדם בבחינת שהן ≈‰Ìכפי
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ÏLÓkƒ¿«ƒ«¬ƒ»
„·lÓ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó ÔÈ‡L∆≈»««≈∆ƒ¿«

‰·BË Ô·‡‰,חקוקות הן שעליה »∆∆»
LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡¬»««ƒ≈≈
,‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó ˙Bi˙B‡Ï»ƒ¿¬ƒ»

BÈ„a Ì˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡Â שעשוי ¿∆¿»¿«¿»ƒ¿
אותה, ולהסתיר האבן את לכסות

ŒÌ„‡'·e '¯˙k'aL ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆¿»»
'ÔBÓ„˜ שלמעלה בחינות שהם אף «¿

מאיר  האור בו השתלשלות' מ'סדר

'כתר' כללי ובאופן והדרגה, בסדר

בליֿגבול  של בחינות הם קדמון' ו'אדם

הם  הספירות עשר אלו בדרגות מכלֿמקום בכלים,ואיןֿסוף, אורות של באופן

אלו  ÈÁ·a˙ובבחינות Ì‰L „ÚÂ ,'eÎ ÌÈÏk‰ ˙e‡ÈˆÓ LÈ≈¿ƒ«≈ƒ¿«∆≈ƒ¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏÎÏ ¯B˜Ó לאור משמעותית יותר הגבלה שגורמים »¿≈ƒ«¬ƒ

והעובדה  לכלים הספירות, ומקור שורש הם קדמון' וב'אדם ב'כתר' שהכלים

כלים. בתור מציאותם את יותר מדגישה דאצילות

‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÂ האותיות ÚÏ·¯של ¯·ÚÓ למעלה שהוא כפי ¿ƒ¿««¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
ÔÈÚבאלוקות  ‡e‰ של ראשוני הכי השלב לגבי בזוהר האמור ƒ¿«

עולמות, לברוא העליון הרצון בהתעוררות eÙÈÏbהבריאה, ÛÈÏb»ƒ¿ƒ
,‰‡lÚ e¯È‰Ëa העליון [האור] בטוהר חקיקה ŒÔÈ‡Œ¯B‡aחקק ƒ¿ƒƒ»»¿≈

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒ נתינת שתהיה כדי האיןֿסוף באור הראשון ∆ƒ¿≈«ƒ¿

מוגבלים, ונבראים לעולמות ואפשרות עצמו,ÌMLמקום Ï‡באיןֿסוף ∆»…
ÏÏk ˙e‡Èˆn‰ ÔÈÚ CiL מציאות של לקיומה אפשרות שום אין «»ƒ¿««¿ƒ¿»

העובדה e‰fLמוגדרת, משמעות החקוקות גם החקיקה אותיות שבמשל ∆∆
כזו  בצורה הן לעבר ‡ÊÈÁ‰מעבר ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡L ולכן באבן ∆≈»∆¿¬ƒ»

לאיןֿסוף  משל הן אלה אותיות

מוגדרת, מציאות È‡Â¿ƒשאינו
BÈ„a Ô˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡ שהוא ∆¿»¿«¿»ƒ¿

עצמה, מהאבן אחרת מציאות

נעלות  דרגות על מדובר ובנמשל,

B˜Ó¯באלוקות  ¯„‚a ÔÈ‡L∆≈»¿∆∆»
'eÎ ˙BÓÏBÚÏ יחס להם ואין »»

אף  מוגבלים ונבראים לעולמות ישיר

להם. ושורש כמקור לא

¯ÈÚ‰Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ לתוספת ¿≈¿ƒ¿»ƒ
החקיקה' 'אותיות בעניין »Ìbביאור

·"¯Ú˙ CLÓ‰a ¯‡·n‰Ó21 ≈«¿…»¿∆¿≈
מאת  אחד בהמשך מאמרים קבוצת

שתחילתה  נשמתוֿעדן הרש"ב הרבי

תער"ב, ‡Bi˙B˙בשנת ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ
,‰˜È˜Á‰ שהם˙Bi˙B‡ BÓk «¬ƒ»¿ƒ

Ì˙BÁa ˙B˜e˜Á‰,בחותמת «¬¿»
˜¯ Ô‰ ˙Bi˙B‡‰L Û‡L∆«∆»ƒ≈«

¯eiv‰ הצורהÌ˙BÁaL ולכאורה «ƒ∆«»
עצמה  בפני במציאות מדובר לא

עצמה, מהחותמת «ŒÏkÓƒהשונה
‰¯eˆ ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆¿ƒ«»

˙ÈÓˆÚ בעצם שנעשית הדבר צורה «¿ƒ
עצמו, ממנו נפרד בלתי לחלק והפכה

ÌˆÚa ‡e‰ ¯eiv‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿∆∆
Ì˙BÁ‰ ¯ÓBÁ עצמו שהחומר ∆«»

האותיות, צורת את BÓkמקבל ‡ÏÂ¿…¿
ÔÈ˜˜ÁpL ‰ÂÚLaL ˙Bi˙B‡ƒ∆¿«¬»∆∆¿»ƒ

,Ì˙BÁaL ˙Bi˙B‡‰Ó כאשר ≈»ƒ∆«»
את  מקבלת השעווה הרי שעווה, על בחותמת האותיות חותמים צורת

והחותמת  עצמית' ב'צורה הן האותיות עצמה שבחותמת אלא שבחותמת

בשעווה  יוצרות שהאותיות הצורה ואילו האותיות, צורת את מקבלת עצמה

שונות, eÓz‰Â‰כיון הן ¯eiv‰L Û‡L בשעווה ‰È‡שנוצרת ∆«∆«ƒ¿«¿»ƒ
LnÓ ‰ÂLa בדיוק ˆe¯‰זהה BÊ ÔÈ‡ ,Ì˙BÁaL ˙Bi˙B‡‰ BÓk ¿»∆«»¿»ƒ∆«»≈»

˙ÈÓˆÚ השעווה evÓ¯‰עצמה,של ‰˜˜ÁpL ‰¯eˆ ˜¯ ‡l‡ «¿ƒ∆»«»∆∆¿¿»ƒ»
שבשעווה È‰L‡אחרת, ‰Ì˙BÁהצורה ˙¯evÓ ˙Ïc· חלק ולא ∆ƒƒ¿∆∆ƒ««»

והתמונה  הצורה עצמה.ממהות שבחותמת

ÛÈÒBÓe הנזכר במאמר נשמתוֿעדן הרש"ב eˆ'c¯‰הרבי ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï ƒ¿»≈»ƒ¿»¿»
'˙ÈÓˆÚ22ÌˆÚ‰a ‡e‰ ¯eiv‰L „·Ïa BÊ ‡lL היא , הצורה «¿ƒ∆…ƒ¿«∆«ƒ¿»∆∆
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כז 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

ׁשּמצּויר  ּגּופא העצם הּוא ׁשהּצּיּור והינּו, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָּבזה,

מּלבד  נֹוסף ּדבר ּכאן אין ׁשּלכן זה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבצּיּור

ׁשהעצם  אּלא העצם, מן ּגילּוי לא ּגם ִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעצם,

רק  ׁשּי זה ׁשענין ּומסּים, הּמתּגּלה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּוא

זה  ּומּכל כּו'. מאצילּות ׁשּלמעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּבּמדרגֹות

ּכפי  ׁשּזהּו הּתֹורה", ּד"חקת העילּוי ּגֹודל ְְִִֶֶֶַַָָָֻמּובן

ּב היא אֹותּיֹות ׁשהּתֹורה ּבבחינת ּומקֹורּה ׁשרׁשּה ְְְְִִִִֶַַָָָָ

ׁשּבחקיקה  עליֹונה הּיֹותר לּדרּגה עד ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהחקיקה,

ׁשּלפני  אֹורֿאיןֿסֹוף ּבבחינת לעבר, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַמעבר

כּו'. ְִַהּצמצּום

הּכתיבה LÈÂג) ּדאֹותּיֹות הענין ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִִֵַָָָָ

ּומּזה  האדם, ּבנפׁש החקיקה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָואֹותּיֹות

החקיקה  ּדאֹותּיֹות והּׁשּיכּות הּקׁשר ּגם ְְֲִִֶֶַַַַַָָָיּובן

החּוקים  לענין 'חקיקה') מּלׁשֹון ְְְֲִִִִַַָָֻ("חקה"

ׁשּבאדם  הּׂשכל ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכפׁשּוטם.

על  נֹוסף ּדבר ׁשהם הּכתיבה אֹותּיֹות ּכמֹו ְְִִֵֶַַָָָָהּוא

עצם  על נֹוסף ּדבר הּוא הּׂשכל ענין ּכי ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקלף,

יׁש הּׂשכל ׁשּבענין מּזה וכדמּוכח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהאדם,

קטן  ׂשכלֹו ׁשהּתינֹוק לגדלּות, מּקטנּות ְְְְִִִִִֶַַַָָׁשינּויים

ׂשכלֹו, ּבהגּדלת יתוּסף ׁשּמתּגּדל ּוככל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּביֹותר,

ויׁש ׂשכל, ּבעל ׁשהּוא אדם ׁשּיׁש רֹואים ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּוכמֹוֿכן

צרי ּכן ועל ,ּכלּֿכ ׂשכל ּבעל ׁשאינֹו ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם

עצם  על נֹוסף ּדבר הּוא הּׂשכל ׁשענין ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מהותו, מעצם נפרד דבר ואיננה החומר ÌˆÚ‰Lבעצם ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆»∆∆

‰Êa ¯ÈeˆÓ הפכה העצם,הצורה של צורתו eiv‰L¯להיות ,eÈ‰Â ¿»»∆¿«¿∆«ƒ
‡e‰ אלא עצמו מהעצם ונפרד אחר משהו Ùeb‡לא ÌˆÚ‰ עצמו »∆∆»

Ô‡k ÔÈ‡ ÔÎlL ,‰Ê ¯eiˆa ¯ÈeˆnL,בנמשל וכן שבחותמת בצורה ∆¿»¿ƒ∆∆»≈≈»
מעבר  החקוקות החקיקה באותיות

‰ÌˆÚלעבר, „·lÓ ÛÒB ¯·c»»»ƒ¿«»∆∆
היא  והצורה Ï‡אפילו Ìbעצמו, «…

‡l‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ ÈeÏÈbƒƒ»∆∆∆»
ÌˆÚ‰L עצמו‰lb˙n‰ ‡e‰ ∆»∆∆«ƒ¿«∆

הצורה. באמצעות

ÌiÒÓe,שם תער"ב ב 'המשך' ¿«≈
‰Ê ÔÈÚL החקיקה אותיות של ∆ƒ¿»∆

של שהופכ  'צורה' להיות העצם ות

B‚¯„na˙עצמו  ˜¯ CiL«»«««¿≈
eÏÈˆ‡Ó˙באלוקות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ

.'eÎ
לשון  כאן מובא ביאור, (לתוספת

"דהנה  תער"ב: ב'המשך' המאמר

פשיטות  בבחינת הן בכלל האורות

והכלים  גבול, בלי הן ובבחינת

אך  כו', בהאור ציור ועושין שמגבילין

עצמיות  צורה בחינת הוא בצלמינו

שנחקקה  הראשונה הצורה והיינו

בחינת  הוא וכדמותינו כו', בהעצם

כו'. העצם מן שנבדל מצורה צורה

החותם  צורת מן עלֿדרךֿמשל ויובן

הן  בחותם החקוקים אותיות דהנה

באותן  בה כשחותמין בשעווה נחקקים

יגרע  ולא יוסיף לא ממש הצירופים

והתמונה  שהציור פי על ואף בה.

ובשעווה, בחותם הוא אחד בהצירופים

ביניהם  יש גדול הפרש מכלֿמקום

חומר  במהות הן שבחותם שהאותיות

זה  הרי מכלֿמקום שבחותם ציור רק הן שהאותיות פי על ואף עצמו, החותם

צלם  וכמו צלם הנקרא והוא כו', בהעצם שמצוייר והיינו עצמיות צורה בחינת

בגוף  ציור רק אינה היא שגם פי על דאף היא, עצמית צורה שצורתו האדם

שבשעווה  אותיות אבל כו', הוא בהעצם הזה הציור הרי מכלֿמקום החומר,

בבחינת  זה הרי מצורה שנחקקה צורה זה הרי שבחותם מהאותיות שנחקקין

שעל  האדם צורת דמות וכמו כו', החותם צורת מן נבדלת צורה דהיינו דמות

דאצילות  כלים בבחינת יובן מזה והדוגמא כו'. האדם מן הוא שנבדל הלוח

דהיינו  לבד ציור בבחינת שהן היות דעם והיינו עצמיות צורה בבחינת שהן

בהחומר  הוא הציור הרי מכלֿמקום כו', דבר מציאות ובחינת הגבלה בחינת

בעצם  הוא שהציור בהחותם החקוקים אותיות וכמו כו', האור דהיינו עצמו

נבדל  שאינו האור בעצם הציור הוא הכלים בחינת כן כמו כו', החותם חומר

הוא  שהציור זאת לבד הרי שבחותם האותיות במשל (והנה כו' האור מן

העצם  הוא שהציור והיינו בזה מצויר שהעצם מה שזהו זאת עוד בהעצם,

צורה  כל דהנה בזה ההפרש אחר במקום ומבואר כו', זה בציור שמצוייר גופא

בבחינת  רק אינו שההתגלות הוא מצויר שהעצם וזה כו', התגלות בחינת היא

במדריגות  שייך וזה כו', המתגלה הוא שהעצם כיֿאם העצם מן גילוי

הוא  והעיקר כו', העצמית גילוי בבחינת הוא שהכל מאצילות שלמעלה

הוא  כן וכמו במצוות העליון בהרצון

המצוות  שהרי כו', דתורה בגילוים

דוק  כזה שבאופן ציור בבחינת א באים

וכל  כו', אחר באופן לא המצווה היא

חילוקי  בכמה שבאה התורה ֿשכן

הוא  הכל ומכלֿמקום כו', טעמים

שנתבאר  וכמו כו' עצמיים גילויים

בהעצם  הוא שהציור וזה אחר, במקום

כיֿאם  העצם אינו הוא שהגילוי היינו

הדבוקה  הארה שהיא רק ממנו הארה

גילוי  בחינת הוא כלל דבדרך בהעצם,

אצילות  בבחינת וזהו כו', העצם מן

בחינת  הוא הכלים ידי שעל שהגילוי

הארה  בחינה שאינו רק לבד הארה

הדבוקה  הארה בחינת כיֿאם נבדלת

כו'"). בהעצם

ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆»ƒ
e‰fL ,"‰¯Bz‰ ˙˜Á"c התורה ¿À««»∆∆

מלשון  "חוקה", הנקראת במדריגה

זהו ‰È‡חקיקה, ‰¯Bz‰L ÈÙk¿ƒ∆«»ƒ
˙ÈÁ·a d¯B˜Óe dL¯La¿»¿»¿»ƒ¿ƒ«
‰b¯cÏ „Ú ,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬ƒ»«««¿»
‰˜È˜ÁaL ‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈∆¿»∆«¬ƒ»
Œ¯B‡ ˙ÈÁ·a ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ≈≈∆¿≈∆ƒ¿ƒ«
'eÎ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆ƒ¿≈«ƒ¿

באריכות. לעיל כמבואר

ÔÈÚ‰ ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ¿»≈»ƒ¿»
˙Bi˙B‡Â ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡c¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ

‰˜È˜Á‰ כפי ביניהם וההבדלים «¬ƒ»
‰‡„Ì,שהוא LÙa,להלן שיתבאר שהוא fÓe‰כפי כפי הענין מביאור ¿∆∆»»»ƒ∆

האדם, ‰È˜Á˜‰בנפש ˙Bi˙B‡c ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ Ìb Ô·eÈ»««∆∆¿««»¿ƒ«¬ƒ»
ÌËeLÙk ÌÈ˜eÁ‰ ÔÈÚÏ ('‰˜È˜Á' ÔBLlÓ "‰˜Á") המצוות À»ƒ¿¬ƒ»¿ƒ¿««ƒƒ¿»

בשכל. המובן טעם להם שאין

Ì„‡aL ÏÎO‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â נפש של המהות עצם לגבי ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«≈∆∆»»»
‰ÛÏwהאדם  ÏÚ ÛÒB ¯·c Ì‰L ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡e‰¿ƒ«¿ƒ»∆≈»»»««¿»

כתובות, הן ÌˆÚשעליו ÏÚ ÛÒB ¯·c ‡e‰ ÏÎO‰ ÔÈÚ Èk המהות ƒƒ¿««≈∆»»»«∆∆
ÌÈÈeÈLשל LÈ ÏÎO‰ ÔÈÚaL ‰fÓ ÁÎeÓ„ÎÂ ,Ì„‡‰ הבדלים »»»¿ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿««≈∆≈ƒƒ

˜BÈz‰L ,˙eÏ„‚Ï ˙eËwÓהקטןÏÎÎe ,¯˙BÈa ÔË˜ BÏÎN ƒ«¿¿«¿∆«ƒƒ¿»»¿≈¿»
Ïcb˙nL ומתפתחÌÈ‡B¯ ÔÎŒBÓÎe ,BÏÎN ˙Ïc‚‰a ÛqÂ˙È ∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿«¿»«ƒ¿¿≈ƒ

ÏÎN ÏÚa ‡e‰L Ì„‡ LiL,הרבה ולהעמיק להבין יכולות לו ויש רב ∆≈»»∆««≈∆
CkŒÏk ÏÎN ÏÚa BÈ‡L Ì„‡ LÈÂ מועטות שכליות יכולות לו ויש ¿≈»»∆≈««≈∆»«

ÛÒBומצומצמות, ¯·c ‡e‰ ÏÎO‰ ÔÈÚL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ«∆ƒ¿««≈∆»»»
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d"kyz'dכח ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

עצם  ענין הּוא החקיקה אֹותּיֹות ואלּו ְְֲִִִִֶֶַַָָָָהאדם.

הּׂשכל  מענין ּבאיןֿערֹו למעלה ׁשהיא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנׁשמה,

הּיחּוד  ּב'ׁשער ּכמבאר ,יתּבר עצמּותֹו ּוכמֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָֹכּו',

רב 23והאמּונה' עלּוי ונעלה ונּׂשא רם ׁשהּוא ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָ

ליחס  ּכלל ׁשּי ולא החכמה, מּמדרגת מאד ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹמאד

ּבדר אפילּו לחכמה, הּמתיחס ענין ׁשּום ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאצלֹו

ׁשאיֿאפׁשר  עליו לֹומר ּכגֹון רב, ועלּוי ְְְֲִִֶֶַַַָָָָמעלה

חכמתֹו להּׂשיג ותחּתֹונים עליֹונים נברא ְְְְְְְִִִִֶַַָָָלׁשּום

ׁשאיֿאפׁשר  עליו והאֹומר כּו', מהּותֹו ְְִֵֶֶַָָָָאֹו

רמה  חכמה איזֹו על ּכאֹומר הּוא ְְְִֵֵַַָָָָלהּׂשיגֹו,

עֹומק  מּפני  ּבּידים למּׁשׁשּה ׁשאיֿאפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָועמּוקה

ּגם  וכ כּו'. ל ֹו יצחק  הּׁשֹומע ׁשּכל ְְִֵֶַַַַַָָָהּמּוׂשג,

הּׂשכל, מענין ּבאיןֿערֹו למעלה היא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנׁשמה

עד  ּבּׂשכל, הּנׁשמה מתלּבׁשת לאחריֿזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָורק

ּבעבֹודת  ּגם מּובן ּומּזה הּמׂשּכלת. נפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּנקראת

ׁשענ  ּׁשּכל האדם, מה הּוא החקיקה אֹותּיֹות ין ְֲִִִֶֶַַַָָָָָ

ה' רצֹון לקּים ּבטבעֹו רֹוצה יׂשראל ,24איׁש ְְְְְִִִֵֵֶַָ

ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם מּצד הּוא זה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּטבע

ּבמצֹות  ּבעקר ּגלּוי לידי ּבא זה וענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמהּׂשכל.

ּכיון  ּו'מׁשּפטים', ּד'עדּות' ּבמצֹות ּכי ְְְְְִִִִִֵֵָָּד'חּוקים',

הרצֹון  ּבהם מתּבּטא לא ׂשכלי, טעם להם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

הּנֹוסף  ׁשהּׂשכל ּכיון ּבטהרתֹו, הּנׁשמה ְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמּצד

נפׁש עם ּומתאחד ּפנימי ּכח להיֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹ(ּובפרט

על  ּבמקצת) (עלּֿכלּֿפנים מעלים ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּמׂשּכלת)

ּבהם  ׁשאין ּד'חּוקים', ּבמצֹות ורק העצמי, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהרצֹון

הּנׁשמה. עצם מתּגּלה וטעם, ּדׂשכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההרּכבה

ּד'חּוקים' הּׁשּיכּות לבאר יׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָועלּֿפיֿזה

החקיקה  על 25לאֹותּיֹות ה'חּוקים' ׁשּמעלת , ְֲֲִִִֶַַַַַָ
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ספ"ב.24)פ"ט.23) גירושין הל' רמב"ם 25.1056)ראה ע' ח"ד לקו"ש גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì„‡‰ ÌˆÚ ÏÚ ובין לגדול קטן בין הבדל אין המהות עצם מבחינת שכן «∆∆»»»

מועט. לשכל רב שכל ÌˆÚבעל ÔÈÚ ‡e‰ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ eÏ‡Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿«∆∆
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰ÓLp‰ כל ללא שיעור, לאין נעלית «¿»»∆ƒ¿«¿»¿≈¬

והשוואה  eÎ'יחס ÏÎO‰ ÔÈÚÓ בסך הוא ומעלתו חשיבותו כל שעם ≈ƒ¿««≈∆
עצם  ולא באדם מסוים פרט ֿהכול

לגבי BÓÎeמהותו, בחסידות שמבואר ¿
,C¯a˙È B˙eÓˆÚ של מהותו עצם «¿ƒ¿»≈

בעצמו  «…¿»Ók·‡¯הקדושֿברוךֿהוא
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a23 ¿«««ƒ¿»¡»

התניא  'עצמות'e‰L‡בספר ∆
ומרומם OÂ‡גבוה ¯Ìהאלוקות »¿ƒ»

„‡Ó „‡Ó ·¯ ÈeÏÚ ‰ÏÚÂ¿«¬∆ƒ«¿…¿…
,‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„nÓ השכל שהיא ƒ«¿≈««»¿»

ÒÁÈÏהעליון, ÏÏk CiL ‡ÏÂ¿…«»¿»¿«≈
BÏˆ‡'עצמותו' ÔÈÚאצל ÌeL ∆¿ƒ¿»

eÏÈÙ‡ ,‰ÓÎÁÏ ÒÁÈ˙n‰«ƒ¿«≈«»¿»¬ƒ
,·¯ ÈeÏÚÂ ‰ÏÚÓ C¯„a¿∆∆«¬»¿ƒ«
לחלוטין  ומופשט מושלל ית'' 'עצמותו

פרטית  והגדרה 'ציור' של עניין מכל

לייחס  אפשר ואי שהוא סוג מכל

החכמה  את בעצמו לקדושֿברוךֿהוא

באמירה  לא אפילו צורה, בשום

נעלית, מאוד מאוד ¿ÔB‚kשחכמתו
ÌeLÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ«»»∆ƒ∆¿»¿
ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ ‡¯·ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ

B‡ B˙ÓÎÁ ‚ÈO‰Ï את להשיג ¿«ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ¯ÓB‡‰Â ,'eÎ B˙e‰Ó על «¿»≈»»

מהותו  בעצם הקדושֿברוךֿהוא

B‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ולקלוט ∆ƒ∆¿»¿«ƒ
והשגה, שכל באמצעות ‰e‡אותו

‰Ó¯ ‰ÓÎÁ BÊÈ‡ ÏÚ ¯ÓB‡k¿≈«≈»¿»»»
‰˜eÓÚÂ כך כל היא זו שחכמה «¬»

כך  כדי עד עמוקה כך וכל נעלית

dLMÓÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L בה ולגעת ∆ƒ∆¿»¿«¿»
ÌÈ„ia גשמיות˜ÓBÚ ÈtÓ «»«ƒƒ¿≈∆

ÚÓBM‰ ÏkL ,‚Nen‰ אמירה «»∆»«≈«
אפשר  שאי עד נעלית שהחכמה כזו

אותה eÎ'למשש BÏ ˜ÁˆÈ שהרי ƒ¿«
דברי  באמצעותו לקלוט ואמצעי כלי איננו המישוש שחוש מאליו ומובן ברור

האלוקותCÎÂחכמה. 'עצמות' לגבי שהוא ‰È‡כמו ‰ÓLp‰ Ìb ¿»««¿»»ƒ
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏוהשוואה יחס כל ללא ‰ÏÎO,נעלית ÔÈÚÓ ¿«¿»¿≈¬≈ƒ¿««≈∆

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Â עצמו מהעצם נמוכות יותר LaÏ˙Ó˙בדרגות ¿«¿«¬≈∆ƒ¿«∆∆
˙ÏkNn‰ LÙ ˙‡¯˜pL „Ú ,ÏÎOa ‰ÓLp‰ כוח בעלת נפש «¿»»«≈∆«∆ƒ¿≈∆∆««¿∆∆

הנשמה  לעצם אופן בשום מתייחס לא הזה התואר אבל להשכיל, ויכולת

עצמה.

Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb Ô·eÓ ‰fÓe,'ה עבודת ÔÈÚLהרוחנית, ƒ∆»««¬«»»»∆ƒ¿«
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ האדם Ï‡¯NÈבנפש LÈ‡ ÏkM ‰Ó ‡e‰ כל ƒ«¬ƒ»«∆»ƒƒ¿»≈

¯ˆÔBיהודי  Ìi˜Ï BÚ·Ëa ‰ˆB¯∆¿ƒ¿¿«≈¿
'‰24„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ú·hL ,∆∆«∆ƒ«

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆¿«¿»
ÏÎO‰Ó ועמוק חזק רצון זהו ולכן ≈«≈∆

בעקבות  שנוצר מרצון יותר ותקיף

Ê‰שכליים.נימוקים  ÔÈÚÂ הרצון ¿ƒ¿»∆
ה' רצון את לקיים יהודי כל של הטבעי

˙BˆÓa ¯˜Úa ÈeÏb È„ÈÏ ‡a»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿
,'ÌÈ˜eÁ'c מטעם שלמעלה המצוות ¿ƒ

אנושי  בשכל הבנה להם ואין Èkƒודעת
c ˙BˆÓa'˙e„Ú' השבת כמו ¿ƒ¿¿≈

וסימן, אות עדות, שהם והמועדים

שונים  מצוות ÌÈËtLÓ'e'לעניינים ƒ¿»ƒ
אב  כיבוד כמו בשכל גם שמתקבלות

וכד', וגזילה גניבה ואיסור «≈ÔÂÈkואם
‡Ï ,ÈÏÎN ÌÚË Ì‰Ï LiL∆≈»∆««ƒ¿ƒ…

ÔBˆ¯‰ Ì‰a ‡ha˙Ó היהודי ƒ¿«≈»∆»»
ה' רצון את לעשות »vnL∆ƒ„הטבעי

ÔÂÈk ,B˙¯‰Ëa ‰ÓLp‰«¿»»¿»√»≈»
ÛÒBp‰ ÏÎO‰L הטבעי הרצון על ∆«≈∆«»
B˙BÈ‰Ï Ë¯Ù·e) שהשכל כיוון ƒ¿»ƒ¿

ÈÓÈtהוא  Ák בשונה במהותו, …«¿ƒƒ
כוח  שהוא למשל, המעשה, מכוח

LÙחיצוני, ÌÚ „Á‡˙Óeƒ¿«≈ƒ∆∆
˙ÏkNn‰ הוא השכל שכוח כיוון ««¿∆∆

הנפש  עם מאוחד הוא הרי פנימי, כוח

נקראת  הנפש שכאמור כך כדי ועד

המשכלת' אלה )'נפש תכונות ובגלל

יתרונות  הם שבעצם השכל, של

השכל  (ŒÏkŒÏÚומעלות, ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«»
ÔBˆ¯‰ ÏÚ (˙ˆ˜Óa ÌÈt»ƒ¿ƒ¿»«»»

ÈÓˆÚ‰ את לעשות הנפש עצם של »«¿ƒ
ה', BˆÓa˙מצוות ˜¯Â¿«¿ƒ¿

Ì‰a ÔÈ‡L ,'ÌÈ˜eÁ'c¿ƒ∆≈»∆
‰·k¯‰‰ והתוספתÌÚËÂ ÏÎNc כציוויים וניתנו שירדו לאחר וגם ««¿»»¿≈∆¿««

ודעת, מטעם למעלה נשארו ישראל לבני ÌˆÚמעשיים ‰lb˙Óƒ¿«∆∆∆
.‰ÓLp‰«¿»»

'ÌÈ˜eÁ'c ˙eÎiM‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שלמעלה המצוות ¿«ƒ∆≈¿»≈««»¿ƒ
‰È˜Á˜‰מהשכל  ˙Bi˙B‡Ï25,באבן ‰'ÌÈ˜eÁ'החקוקות ˙ÏÚnL ¿ƒ«¬ƒ»∆«¬««ƒ
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כט 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

אֹותּיֹות  יתרֹון ּבדּוגמת היא ּו'מׁשּפטים' ְְְְִִִִִֵַָ'עדּות'

נֹוסף  ּדבר ׁשאינם הּכתיבה, אֹותּיֹות על ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהחקיקה

עליו. מעלימים אינם ּובמילא טֹובה, האבן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָעל

ּבחקיקה, האֹופּנים לׁשני ּבנֹוגע יֹותר, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּובפרטּיּות

ׁשה'חּוקים' לעבר, מעבר וחקיקה סתם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחקיקה

הּנה  ׂשכלית, ּבהבנה אחיזה להם יׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּבכללּות

הרצֹון  על עלּֿכלּֿפנים ּבמקצת מעלים ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּׂשכל

הּנׁשמה, עצם ּכלּֿכ מתּגּלה ולא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהעצמי,

טֹובה, ּבאבן החקּוקֹות אֹותּיֹות ְְְֲִֶֶַַָּבדּוגמת

טֹובה, האבן ּבהירּות את ּבמקצת ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשיכֹות

ואלּו .ּכלּֿכ מבהיק אינֹו החקיקה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָׁשּבמקֹום

ׁשּלמעלה  אדּומה) (ּפרה הּתֹורה" חקת ְְֲֶַַַָָָָָֹֻ"זאת

החקּוקֹות  אֹותּיֹות ּבדּוגמת זה הרי  מּׂשכל, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַלגמרי

ואינן  ּכלל, אחיזה מקֹום להן ׁשאין לעבר, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמעבר

ּכלל. ְְִַָמעלימֹות

ּתֹורה'p‰Â‰ד) ּב'לּקּוטי "זאת 2מבאר ּבפירּוׁש ¿ƒ≈ְְְִֵֵָָֹֹ

ּפרה  מצות ׁשעלֿידי הּתֹורה", ְְִֵֶַַַַָָָֻחקת

ּבחינת  למעלה ּתמׁשיכּו 'חּוקה', ׁשהיא ְְְְֲִִִֶַַַָָָאדּומה

מּמׁש מּׁשם להיֹות הּתֹורה, ׁשל החקיקה ְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּיֹות

והינּו כּו', הּכתב אֹותּיֹות ּבבחינת ונמׁש ְְְְְְִִִִֵַַַָָיֹורד

א  ּפרה ׁשּמצות כּו'לפי הּתֹורה ּכללּות היא דּומה ְְְֲִִִֶַַָָָָָ

ענין  ׁשּגם מּובן, ּומּזה א). סעיף לעיל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ(ּכּנזּכר

ּגזרה  הּתֹורה", חקת ׁשּב"זאת ּכפׁשּוטֹו ְְְִִֵֶַַַָָֹֻה'חּוקים'

צרי אחריה, להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהיא

הּתֹורה. מצֹות ּבכל נמׁש ְְְְִִִַָָָלהיֹות

Ô·eÈÂֿמֹורי ּכבֹודֿקדּוׁשת ּׁשּכתב מה עלּֿפי ¿»ְְִִֶַַַַָ

ּתּמּוז  ּבי"ב ׁשאמר ּבּמאמר אדמֹו"ר ְְְֲִֶַַַַַָָָוחמי

הּגאּולה  הוי'26ּדׁשנת ׁשמצֹות ׁשּמקּדים [לאחרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

'חּוקים' 'עדֹות' ּכמֹו ׁשמֹות, ּבכּמה ְְְִִֵֵַָָנקראֹות

מצֹות  הן ׁש'ּמׁשּפטים' ּומבאר, ְְְְִִִִִֵֵֶָָָּו'מׁשּפטים'.

עלּֿפי  ׁשאינן הן ו'חּוקים' כּו' הּׂשכל ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשעלּֿפי

ּברׁש"י  וכדאיתא הּכתּוב, ּגזרת ּכיֿאם ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָהּטעם,

ׁשהּׂשטן  לפי הּתֹורה") חקת "זאת ּפסּוק ְִֶַַַַָָָָֹֻ(על
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רג).26) ע' תרפ"ז (סה"מ פ"ג תרפ"ז בעוזרי לי הוי' ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÌÈËtLÓ'e '˙e„Ú' ÏÚ ללא ה' רצון שזהו משום רק המצוות קיום «≈ƒ¿»ƒ

שכליים  נימוקים של ותוספת ÔB¯˙È'הרכבה' ˙Ó‚e„a ‡È‰ של המעלה ƒ¿¿«ƒ¿
È‡L ,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ ÏÚ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ÛÒB ¯·c Ì ƒ«¬ƒ»«ƒ«¿ƒ»∆≈»»»»
ÂÈÏÚ ÌÈÓÈÏÚÓ ÌÈ‡ ‡ÏÈÓ·e ,‰·BË Ô·‡‰ ÏÚ.לעיל כמבואר «»∆∆»¿≈»≈»«¿ƒƒ»»

ÈLÏ Ú‚Ba ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿≈«ƒ¿≈
‰˜È˜Áa ÌÈpÙB‡‰ עצמה, »«ƒ«¬ƒ»

Ì˙Ò ‰˜È˜Á רגילה חקיקה ¬ƒ»¿»
‰˜È˜ÁÂ האותיות ÚÓ·¯של «¬ƒ»≈≈∆

¯·ÚÏ,האבן של לצד מצד ¿≈∆
˙eÏÏÎaL 'ÌÈ˜eÁ'‰L לפחות ∆«ƒ∆ƒ¿»

כללי  ‡ÊÈÁ‰באופן Ì‰Ï LÈ≈»∆¬ƒ»
מסוימת  במידה לפחות נתפסים והם

‰p‰ ,˙ÈÏÎN ‰·‰a בחוקים «¬»»ƒ¿ƒƒ≈
ŒÏÚ ˙ˆ˜Óa ÌÈÏÚÓ ÏÎO‰«≈∆«¿ƒ¿ƒ¿»«
ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰ ÏÚ ÌÈtŒÏk»»ƒ«»»»«¿ƒ

מצוות, לקיים יהודי כל …¿ÏÂ‡של
‰lb˙Ó אלה חוקים ŒÏkבקיום ƒ¿«∆»

˙Ó‚e„a ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Ck«∆∆«¿»»¿¿«
Ô·‡a ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬¿∆∆

‰·BË ומהוות חקוקות הן שאמנם »
ובכל  עצמה, מהאבן נפרד בלתי חלק

אותיות  הן אלו BÎÈLÁnL∆«¬ƒ˙זאת
Ô·‡‰ ˙e¯È‰a ˙‡ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»∆¿ƒ»∆∆
‰˜È˜Á‰ ÌB˜ÓaL ,‰·BË»∆ƒ¿«¬ƒ»

האותיות  ŒÏkשל ˜È‰·Ó BÈ‡≈«¿ƒ»
Ck בו נחקקו שלא במקום כמו «

אותיות.

"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" eÏ‡Â¿ƒ…À««»
ÏÚÓlL‰מצות( (‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»∆¿«¿»

,ÏÎOÓ È¯Ó‚Ï לעיל כמובא ¿«¿≈ƒ≈∆
שאינם  דברים יש בפרט זו שבמצווה

בשכל, Ó‚e„a˙מתקבלים ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿«
¯·ÚÓ ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬≈≈∆
ÌB˜Ó Ô‰Ï ÔÈ‡L ,¯·ÚÏ¿≈∆∆≈»∆¿
˙BÓÈÏÚÓ ÔÈ‡Â ,ÏÏk ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»¿»¿≈»«¿ƒ

ÏÏk פרה מצוות זו, מצווה בקיום וכך ¿»
ברצון  כלל פוגם לא השכל אדומה,

כיוון  מצוות, לקיים היהודי של הטבעי

כל  לה בשכל.שאין מקום תפיסת

ÈËewÏ'a ¯‡·Ó ‰p‰Â („¿ƒ≈¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz2 הנזכר Le¯ÈÙaבמאמר »¿≈

הכתוב  Á˜˙לשון ˙‡Ê"…À«
"‰¯Bz‰,חסידות פי È„ÈŒÏÚLעל «»∆«¿≈

‡È‰L ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓƒ¿«»»¬»∆ƒ

,'‰˜eÁ',האנושי בשכל מובנת שלא ÏÚÓÏ‰,מצווה eÎÈLÓz כלומר »«¿ƒ¿«¿»
למטה  שתאיר מלמעלה והתגלות המשכה ‡Bi˙B˙תגרמו ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ

,‰¯Bz‰ ÏL ‰˜È˜Á‰ עם ממש אחד דבר שהיא כפי התורה «¬ƒ»∆«»
בעצמו  LnÓהקדושֿברוךֿהוא ÌMÓ ˙BÈ‰Ï של הזו הנעלית מהבחינה ƒ¿ƒ»«»

החקיקה' CLÓÂאותיות „¯BÈ≈¿ƒ¿»
להתגלות  למטה »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙מלמעלה
,'eÎ ·˙k‰ ˙Bi˙B‡ שהתורה כפי ƒ«¿»

הכתיבה' ב'אותיות וירדה התלבשה

שהדבר eÈ‰Âלמטה  לכך הסיבה ¿«¿
אדומה נפעל  פרה מצוות קיום עלֿידי

‡„Óe‰הוא  ‰¯t ˙ÂˆnL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«»»¬»
'eÎ ‰¯Bz‰ ˙eÏÏk ‡È‰ƒ¿»«»

‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) שלכן «ƒ¿»¿≈¿ƒ
ולא  התורה" חוקת "זאת בה נאמר

הפרה" חוקת )."זאת
ÔÈÚ ÌbL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒ¿«
˙‡Ê"aL BËeLÙk 'ÌÈ˜eÁ'‰«ƒƒ¿∆¿…

,"‰¯Bz‰ ˙˜Á שמצווה העובדה À««»
אלא  האדם בשכל מובנת אינה זו

EÏ ÔÈ‡ ,ÈÙlÓ ‡È‰ ‰¯Êb¿≈»ƒƒ¿»«≈¿
CÈ¯ˆ ,‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¿̄¿«¿≈«¬∆»»ƒ
˙BˆÓ ÏÎa CLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿

‰¯Bz‰ שכן אלה מצוות גם כולל «»
כפי  האנושי, בשכל ולקלוט להבין ניתן

ומבאר. שממשיך

Œ„B·k ·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«∆»«¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„¿̃«ƒ¿»ƒ«¿

הריי"צ  Ó‡L¯הרבי ¯Ó‡na««¬»∆»«
‰Ïe‡b‰ ˙Lc Êenz ·"Èa26 ¿«ƒ¿««¿»

ברוסיה  ממאסר יצא בה תרפ"ז שנת

ÌÈc˜nL È¯Á‡Ï] תחילה ומבאר ¿«¬≈∆«¿ƒ
מאמר  ‰ÈÂ'באותו ˙BˆÓL∆ƒ¿¬»»

˙B‡¯˜ ז"ל בתור חכמינו ובדברי ה ƒ¿»
'˙B„Ú' BÓk ,˙BÓL ‰nÎa¿«»≈¿≈
¯‡·Óe .'ÌÈËtLÓ'e 'ÌÈ˜eÁ'ƒƒ¿»ƒ¿»≈
הנזכר, במאמר הריי"צ הרבי

ŒÏÚL ˙BˆÓ Ô‰ 'ÌÈËtLn'L∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆«
'eÎ ÏÎO‰ Èt של השכל וגם ƒ«≈∆

אלו  למצוות מסכים ÌÈ˜eÁ'Â¿ƒ'האדם
ŒÈk ,ÌÚh‰ ÈtŒÏÚ ÔÈ‡L Ô‰≈∆≈»«ƒ«««ƒ

,·e˙k‰ ˙¯Êb Ì‡ למעלה ƒ¿≈««»
שמובא È‡„ÎÂ˙‡מהשכל, וכפי ¿ƒ¿ƒ»

˙˜Á ˙‡Ê" ˜eÒt ÏÚ) È"L¯a¿«ƒ«»…À«
ÔËO‰L ÈÙÏ ("‰¯Bz‰«»¿ƒ∆«»»
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d"kyz'dל ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ּכתב  לפיכ כּו' יׂשראל את מֹונין העֹולם ְְְִִִֵֶַָָָָָואּומֹות

קּיּום  אׁשר היא האדם ׁשעבֹודת כּו'], חּוקה ֲֲִִֶֶַָָָָָּבּה

ּכמֹו ּדוקא עֹול ּבקּבלת יהיה הׂשכלּיֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּמצֹות

ׁשמּוׂשגֹות  ּדמצֹות והינּו, 'חּוקים'. ׁשהן ְְְְְִִִֵֶֶַַָהּמצֹות

לפי  אינֹו ׁשמקימן זה הּנה הּׂשכל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָעלּֿפי

ה' מצֹות להיֹותן ּכיֿאם אֹותן, מחּיב ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהּׂשכל

ׁשּמביא  הּפנימי הּטעם ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַכּו'.

חקת  "זאת ּפסּוק על  רׁש"י לפירּוׁש ְְִֵֵַַַַָֹֻּומצּין

הּׁשבּוע  ּפרׁשת ׁשּזֹוהי לכ [נֹוסף ְִֶַַַַָָָָָָהּתֹורה"

הּתיבֹות  ּבמפֹורׁש וכֹותב הּגאּולה. לענין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּסמּו

ּגזרת  "ּדא ׁשמתרּגמין הּתֹורה", חקת ְְְְִֵֶַַַַָָֹֻ"זאת

ּכּמּובא  הּתֹורה, על לּגזרה ׁשרֹומז ְְֵֵֶַַַַַָָָָאֹוריתא",

ׁשּכתּוב 27ּבספרים  למה ראיה להביא ׁשּכּונתֹו ,[ ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ

לקּים  צרי ׂשכלּיֹות מצֹות ׁשּגם הענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבהמׁש

ּד"זאת  מהּפירּוׁש ּכי 'חּוקים', ּכמֹו עֹול ְְְִִֵֵַַַָֹּבקּבלת

ּכללּות  היא אדּומה  ּפרה ׁשּמצות הּתֹורה" ְְֲִִֶַַַָָָָָֻחקת

הּפרטים, ׁשהם הּמצֹות, ׁשּכל - מּוכח ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,

מהּׂשכל  (ׁשּלמעלה עֹול קּבלת מּתֹו לקימן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצרי

ּד'פרה  ה'חּוקה' את ׁשמקימים ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָלגמרי)

מן  ּבאים הּפרטים ׁשהרי הּכלל, ׁשהיא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָאדּומה'

הּכלל. אל) ְְִֶַָ(ודֹומים

¯e‡a‰Â הּסּוגים ּדׁשלׁשה ׁשהחלּוקה ּדאף ּבזה, ¿«≈ְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

עלֿ היא ו'חּוקים' 'מׁשּפטים' ְְִִִִֵַָ'עדּות'

ׁשּיׁש אֹומרת עצמּה ׁשהּתֹורה הינּו ּתֹורה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי

'חּוקים', ּבׁשם ונקראֹות טעם להן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמצֹות

(ּבּתֹורה) ונקראֹות טעם להן ׁשּיׁש מצֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

הּוא  הּתֹורה ׁשרצֹון ונמצא, ּו'מׁשּפטים', ְְְְִִִֵֶַָָָ'עדֹות'

על  עדּות ּבתֹור יהיה ּד'עדֹות' הּמצֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַׁשּקּיּום

ׁשֹונים  יהיה 28ענינים ּד'מׁשּפטים' הּמצֹות וקּיּום , ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָ

הּׂשכל  חּיּוב ׁשּמצֹות 29מּצד ּגּופא הא הּנה , ְִִִִֵֵֶֶַַָָ

צרי הּטעם, מּצד להעׂשֹות צריכֹות ְְְִִִִִֵַַַַָָׂשכלּיֹות
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תקף.27) סו"ס או"ח במג"א הובא - גו';28)תניא היא אות כי תשמורו שבתותי את אך יג) לא, (תשא בכתוב וכמפורש

ועד"ז  סוכה. הל' ריש אדה"ז ושו"ע מב"ח ולהעיר - ובכ"מ. גו'. הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו למען מג) כג, (אמור

כו'. תפילין צריך 29)בציצית, השכל מצד גם רע שהן שהרעות ב), פד, בדרמ"צ (הובא פ"ו להרמב"ם פרקים מח' להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈBÓ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Â מקניטים'eÎ Ï‡¯NÈ מצווה ‡˙ קיום לגבי ¿»»ƒ∆ƒ¿»≈

eÎ'],זו, ‰˜eÁ da ·˙k CÎÈÙÏ הרבי אומר כך במאמר ועל הריי"צ ¿ƒ»»«»»
‰È‰È ˙BiÏÎN‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ¯L‡ ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·ÚL∆¬«»»»ƒ¬∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆

‡˜Âc ÏBÚ ˙Ïa˜a אלא האנושי השכל פי על מתחייב שהדבר בגלל לא ¿«»««¿»
וקיום  שמים מלכות עול קבלת מתוך

הכתוב  Ô‰Lגזירת ˙Bˆn‰ BÓk¿«ƒ¿∆≈
˙BˆÓc ,eÈ‰Â .'ÌÈ˜eÁ'ƒ¿«¿¿ƒ¿

˙B‚NeÓL ומובנותÈtŒÏÚ ∆»«ƒ
ÔÓÈ˜ÓL ‰Ê ‰p‰ ,ÏÎO‰«≈∆ƒ≈∆∆¿«¿»
מצוות  מקיים שהיהודי לכך הסיבה

ÏÎO‰Lבפועל אלו  ÈÙÏ BÈ‡≈¿ƒ∆«≈∆
Ô˙BÈ‰Ï Ì‡ŒÈk ,Ô˙B‡ ·iÁÓ¿«≈»ƒƒƒ¿»

'eÎ '‰ ˙BˆÓ האדם בכך וכמובן ƒ¿
ועמוק את עובד  פנימי יותר באופן ה'

בקיום  כזה,שהרי באופן המצוות

של  ביטול יש עול, קבלת מתוך

מאשר  יותר הרבה האישית המציאות

גם  מחייב שכך משום המצוות בקיום

האדם. שכל

h‰ e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂÌÚ ¿≈«∆∆«««
‡È·nL ÈÓÈt‰ הריי"צ הרבי «¿ƒƒ∆≈ƒ

ÏÚ È"L¯ Le¯ÈÙÏ ÔiˆÓe¿«≈¿≈«ƒ«
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ˜eÒt»…À««»
˙L¯t È‰BfL CÎÏ ÛÒB]»¿»∆ƒ»»«
ÔÈÚÏ CeÓq‰ Úe·M‰«»««»¿ƒ¿«

‰Ïe‡b‰.בתמוז BÎÂ˙·בי"ב «¿»¿≈
˙˜Á ˙‡Ê" ˙B·Èz‰ L¯BÙÓaƒ¿»«≈…À«
‡c" ÔÈÓb¯˙ÓL ,"‰¯Bz‰«»∆¿«¿¿ƒ»

,"‡˙È¯B‡ ˙¯Êb,התורה גזירת זו ¿≈««¿»
,‰¯Bz‰ ÏÚ ‰¯ÊbÏ ÊÓB¯L∆≈«¿≈»««»
ללמוד  שלא הנכרים שגזרו הגזירה

המאסר  בתקופת גם שהיה כפי תורה,

ברוסיה  הריי"צ הרבי של והגאולה

תרפ"ז ÌÈ¯ÙÒaבשנת ‡·enk27 «»ƒ¿»ƒ
ב'שולחן  אברהם' ה'מגן שכתב כמו

כתעניות: שנקבעו ימים לגבי ערוך'

חוקת  פרשת הששי ביום התניא "כתב

היום  שבאותו להתענות יחידים נהגו

בצרפת  ספרים מלאים קרונות כ' נשרפו

מפני  החודש בימי אותו קבעו ולא

שאלת  שיום שמתוך להם נודע חלום

חוקת  זאת התורה גזירה גורם הפרשה

שני  נחרבו ת"ח בשנת וגם אורייתא'. גזירת 'דא מתרגמינן קהילות התורה

כהן'" ה'שפתי בעל שחיבר בסליחות שכתוב כמו היום באותו ],גדולות
B˙ekL היא חוקת בפרשת אלו רש"י דברי בציטוט הריי"צ הרבי של ∆«»»

ÔÈÚ‰ CLÓ‰a ·e˙kL ‰ÓÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ïהנזכר ÌbLבמאמר ¿»ƒ¿»»¿«∆»¿∆¿≈»ƒ¿»∆«
Ìi˜Ï CÈ¯ˆ ˙BiÏÎN ˙BˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

'ÌÈ˜eÁ' BÓk ÏBÚ ˙Ïa˜a ולא ¿«»«¿ƒ
ומובנות  מתקבלות אלו שמצוות משום

Ê"c‡˙בשכל, Le¯Èt‰Ó Èkƒ≈«≈¿…
‰¯t ˙ÂˆnL "‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»∆ƒ¿«»»
‰¯Bz‰ ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»«»

מבטא  שלה הכללי והתוכן התוכן את

המצוות, כל ÏkLשל - ÁÎeÓ»∆»
ÌÈË¯t‰ Ì‰L ,˙Bˆn‰ של «ƒ¿∆≈«¿»ƒ

התורה, CBzÓכללות ÔÓÈ˜Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿»ƒ
‰ÏÚÓlL) ÏBÚ ˙Ïa«̃»«∆¿«¿»

È¯Ó‚Ï ÏÎO‰Ó ביטול מתוך ≈«≈∆¿«¿≈
השכל  של BÓkמוחלט (¿

'‰˜eÁ'‰ ˙‡ ÌÈÓÈ˜ÓL∆¿«¿ƒ∆«»
ÏÏk‰ ‡È‰L '‰Óe„‡ ‰¯Ù'c¿»»¬»∆ƒ«¿»

קבל  מוחלטת,מתוך עול ≈¬∆È¯‰Lת
ÌÈÓB„Â) ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈË¯t‰«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ

.ÏÏk‰ (Ï‡∆«¿»
‰˜eÏÁ‰L Û‡c ,‰Êa ¯e‡a‰Â¿«≈»∆¿«∆«¬»

המצוות  ‰ÌÈ‚eqשל ‰LÏLcƒ¿…»«ƒ
'ÌÈ˜eÁ'Â 'ÌÈËtLÓ' '˙e„Ú'≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
eÈ‰ ,‰¯Bz ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ»«¿
LiL ˙¯ÓB‡ dÓˆÚ ‰¯Bz‰L∆«»«¿»∆∆∆≈
ÌÚË Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BˆÓƒ¿∆≈»∆««
LÈÂ ,'ÌÈ˜eÁ' ÌLa ˙B‡¯˜Â¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÚË Ô‰Ï LiL ˙BˆÓƒ¿∆≈»∆««
'˙B„Ú' (‰¯Bza) ˙B‡¯˜Â¿ƒ¿»«»≈

,'ÌÈËtLÓ'e עצמה שהתורה וכיוון ƒ¿»ƒ
שזו  ברור הזו החלוקה את קבעה

ונכונה אמיתית «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,חלוקה
‰¯Bz‰ ÔBˆ¯Lעצמה‡e‰ ∆¿«»

‰È‰È '˙B„Ú'c ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿∆
ÌÈÈÚ ÏÚ ˙e„Ú ¯B˙a¿≈«ƒ¿»ƒ

ÌÈBL28 הפסח חג למשל כמו ƒ
מצרים, יציאת על עדות Ìei˜Â¿ƒשהוא
'ÌÈËtLÓ'c ˙Bˆn‰ מצוות «ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

ואם  אב כיבוד כמו בשכל המובנות

‰ÏÎOוכד' ·eiÁ „vÓ ‰È‰È29, ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈∆
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לי 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

ּבגלל  רק הינּו קּבלתֿעֹול, ּבדר ְְְְִִֶֶַַַַַָלהיֹות

יהיה  אּלּו מצֹות ׁשּקּיּום ּגזר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

הּטעם  ּגּופא,30מּצד לּמצֹות ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן . ְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּד'עדֹות' ׁשּבּמצֹות העליֹון הרצֹון ְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּגם

מחכמה, ׁשּלמעלה עצמי רצֹון הּוא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּו'מׁשּפטים'

ׁשהרצֹון  מּלפני" היא "ּגזרה זה) (ּגם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

וזהּו וׂשכל. ּבטעם ּגם יתלּבׁש אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּבמצֹות

הּתֹורה" חקת "זאת ׁשּכתּוב למה הּפנימי ְְִִֶַַַַַַַָָֹֻהּטעם

ׁשענינן  הּמצֹות, ּכללּות היא אדּומה ׁשּפרה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָ(הגם

ּכדי  חכמה), היא ּתֹורה ואלּו העליֹון, ְְְְְִִֵֶָָָָרצֹון

הּמצוה  מּצד רק לא הּוא הּגזרה ׁשענין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהדּגיׁש

ׁשּבהם, הּתֹורה ּגם אּלא ּו'מׁשּפטים', ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּב'עדֹות'

הּׂשכל  ּגם (ועד וׂשכל ּבחכמה ׁשּנמׁשכּו מה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהינּו

היא  "ּגזרה "חקת", ׁשל ענין זה הרי ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻּגּופא),

ְִַָמּלפני".

ׁשענין ‡Cה) ׁשּי אי להבין, צרי עדין «ְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ׂשכל  הרי קּבלתֿעֹול, מּצד יהיה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּׂשכל

נאמר  זה על א הפכים. ׁשני הם ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָוקּבלתֿעֹול

חקיקה  ׁשל ענין ׁשּזהּו הּתֹורה", חקת ְֲִִֶֶֶַַָָָֹֻ"זאת

ג). סעיף לעיל (ּכּנזּכר לעבר ּובהקּדים,מעבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

חקיקה  על לעבר מעבר חקיקה ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּיתרֹון

החקּוקֹות  לאֹותּיֹות ּבנֹוגע רק לא הּוא ְְֲִֵַַַָָֹסתם,

להן  אין לעבר מעבר (ׁשּבחקיקה עצמן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבפני

לּדבר  ּבׁשּיכּות ּגם אּלא כּו'), אחיזה ְְֲִֶַַַָָָָָמקֹום

ּבאֹותּיֹות  ּכמֹו סתם, ׁשּבחקיקה ְְְֲִִֶֶַַָָָָהּנחקק,

היא  החקיקה ּפעּולת טֹובה, אבן על ְֲֲִִֶֶַַַַָָהחקּוקֹות

מהּֿׁשאיןּֿכן  האבן, ׁשל החיצֹוני ּבחלק ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָרק
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נפק"מ. למאי דלכאורה, - כו'" מנמלה וגזל מחתול צניעות למדים היינו (ח"ו*) תורה ניתנה במשפטים 30)לא גם שלכן

משפטים). ר"פ (רש"י ישראל" כדיני אותו דנין ואפי'.. עו"כ, לפני ולא "לפניהם אמרו

וש"נ. שלז. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ‡‰ ‰p‰עצמו BNÚ‰Ï˙זה ˙BÎÈ¯ˆ ˙BiÏÎN ˙BˆnL ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»

ÌÚh‰ „vÓ המצווה את ולקיים המצווה טעם את לדעת אמור כן והאדם ƒ««««
עצמו זה בשכל, מובן טעם לה שיש והכרה ידיעה BÈ‰Ï˙מתוך CÈ¯»̂ƒƒ¿

eÈ‰ ,ÏBÚŒ˙Ïa˜ C¯„a צריך 'משפטים', מסוג הללו, המצוות שקיום ¿∆∆«»««¿
ŒLB„w‰Lלהיות  ÏÏ‚a ˜«̄ƒ¿«∆«»

˙BˆÓ ÌeiwL ¯Êb ‡e‰ŒCe¯a»»«∆ƒƒ¿
ÌÚh‰ „vÓ ‰È‰È el‡30 ולא ≈ƒ¿∆ƒ««««

לקיום  הסיבה הוא השכלי שהטעם

בשכל  המובנות שמצוות ולא המצווה,

אלא  ועניין טעם בתוספת מקיים האדם

הקדושֿברוךֿהוא  גזר שכך משום רק

הטעם. מצד אלו מצוות שיקיימו

ÔÎÂ‡e‰ קיום אופן לגבי רק לא ¿≈
אלא BˆnÏ˙המצוות Ú‚Ba Ìb«¿≈««ƒ¿

‡Ùeb,עצמןÔBˆ¯‰ ÌbL »∆«»»
ÔBÈÏÚ‰ הקדושֿברוךֿהוא של רצונו »∆¿

'˙B„Ú'c ˙BˆnaL∆«ƒ¿¿≈
ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ ‡e‰ 'ÌÈËtLÓ'eƒ¿»ƒ»«¿ƒ
בעצמו  בקדושֿברוךֿהוא שמקורו רצון

,‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL שגם כפי ∆¿«¿»≈»¿»
מכוח  נעלה הרצון כוח הנפש בכוחות

Ê‰השכל, Ìb) ‡l‡ העובדה ∆»«∆
מתלבש  אלו במצוות העצמי שהרצון

ÈÙlÓ"בשכל  ‡È‰ ‰¯Êb" (¿≈»ƒƒ¿»«
ÔBˆ¯‰L'ה'עצמיel‡ ˙BˆÓaL ∆»»∆¿ƒ¿≈

והחכמה שבעצם  מהשכל נעלה

.ÏÎNÂ ÌÚËa Ìb LaÏ˙Èƒ¿«≈«¿««¿≈∆
‰ÓÏ ÈÓÈt‰ ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆««««¿ƒƒ¿«

·e˙kL אדומה פרה "Ê‡˙במצוות ∆»…
‰¯tL Ì‚‰) "‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»¬«∆»»
,˙Bˆn‰ ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»«ƒ¿
eÏ‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÔÈÚL∆ƒ¿»»¿»∆¿¿ƒ

‰ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz לעיל ונתבאר »ƒ»¿»
ולמה  מהחכמה, למעלה הוא שהרצון

שהיא  אדומה פרה על נאמר כן אם

אחר  לשון ולא "התורה", חוקת

למצוות  אותה ההסבר ),שמייחס אלא

‰Êb¯‰הוא  ÔÈÚL LÈb„‰Ï È„kהמצוות ¯˜שבקיום ‡Ï ‡e‰ ¿≈¿«¿ƒ∆ƒ¿««¿≈»…«
,'ÌÈËtLÓ'e '˙B„Ú'aL ‰Âˆn‰ „vÓ הרצון שהם בגלל היינו ƒ««ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ

ÓÎÁa‰העליון, eÎLÓpL ‰Ó eÈ‰ ,Ì‰aL ‰¯Bz‰ Ìb ‡l‡∆»««»∆»∆«¿«∆ƒ¿¿¿»¿»
‡Ùeb ÏÎO‰ Ìb „ÚÂ) ÏÎNÂ מודגש ),עצמו בזה שלכאורה למרות ¿≈∆¿«««≈∆»

וההשגה, ההבנה ‰È‡עניין ‰¯Êb" ,"˙˜Á" ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»∆À«¿≈»ƒ
."ÈÙlÓƒ¿»«

ÔÈ„Ú C‡ הביאור ‰) לאחר גם «¬«ƒ
'חוקת  היא אדומה פרה שמצוות

המצוות  קיום שגם זה במובן התורה'

מתוך  להיות צריך בשכל המובנות

עול וקבלת ÔÈ·‰Ï,ביטול CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ
CiL CÈ‡ ייתכןÏÎO‰ ÔÈÚL ≈«»∆ƒ¿««≈∆

אלה  הואÈ‰È‰שבמצוות vÓ„גם ƒ¿∆ƒ«
Œ˙Ïa˜Â ÏÎN È¯‰ ,ÏBÚŒ˙Ïa«̃»«¬≈≈∆¿«»«

ÌÈÎÙ‰ ÈL Ì‰ ÏBÚ זה הסותרים  ≈¿≈¬»ƒ
קשורה  שכלית והשגה הבנה שהרי לזה

עול  קבלת ואילו האדם, של במציאות

כלפי  האישית המציאות ביטול עניינה

העליון? הרצון

‰Ê ÏÚ C‡ הזה המיוחד השילוב על ««∆
המצוות  בקיום עול וקבלת שכל בין

בשכל Á˜˙המובנות ˙‡Ê" ¯Ó‡∆¡«…À«
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,"‰¯Bz‰«»∆∆ƒ¿»∆

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Á חקיקה ¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
בה  וחודרת המציאות כל על שפועלת

‚לעומק ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ
שהוא  כפי החקיקה' 'אותיות לעניין

האדם  ומבאר.),בנפש שממשיך כפי

ÔB¯˙i‰L ,ÌÈc˜‰·e והמעלה ¿«¿ƒ∆«ƒ¿
ÏÚ ¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Á ÏL∆¬ƒ»≈≈∆¿≈∆«
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,Ì˙Ò ‰˜È˜Á¬ƒ»¿»…«
˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡Ï Ú‚Ba¿≈«»ƒ«¬
¯·ÚÓ ‰˜È˜ÁaL) ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»∆«¬ƒ»≈≈∆
‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï ÔÈ‡ ¯·ÚÏ¿≈∆≈»∆¿¬ƒ»

מעלה eÎ'באבן  על מוכיח והדבר

כשלעצמן  באותיות ‡l‡מיוחדת ,(∆»
˜˜Áp‰ ¯·cÏ ˙eÎiLa Ìb שבו «¿«»«»»«∆¿»

יש  לגביו גם חקוקות, האותיות

ויתרון, מעלה החקיקה לאותיות

,‰·BË Ô·‡ ÏÚ ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡a BÓk ,Ì˙Ò ‰˜È˜ÁaL∆«¬ƒ»¿»¿»ƒ«¬«∆∆»
Ô·‡‰ ÏL ÈBˆÈÁ‰ ˜ÏÁa ˜¯ ‡È‰ ‰˜È˜Á‰ ˙ÏeÚt ואילו ¿««¬ƒ»ƒ««≈∆«ƒƒ∆»∆∆
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d"kyz'dלב ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ׁשל  מציאּותֹו ּכל הּנה לעבר, מעבר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבחקיקה

לגמרי  חדּורה נעׂשית הּנחקק ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהּדבר

מהענין  (ּדּור אּון ּדּור ְְְְְְְִֵֶֶָָ(דּורכּגעדרּונּגען

ּד"זאת  ׁשהּׁשּיכּות מּובן, ּומּזה ּבֹו. ְְִִֶֶֶַַָָֹׁשחֹוקקים

רק  לא היא לעבר, מעבר לחקיקה הּתֹורה" ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻחקת

ּד'פרה  החּוקה ׁשּבקּיּום עֹול' ה'ּקּבלת ענין ְְְִִִֶַַַַַַָָָָמּצד

(ּכּנזּכר  ּכלל ּבׂשכל מקֹום לּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָאדּומה',

חקּוק  ׁשּבֹו הּיׂשראלי האיׁש מּצד ּגם אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלעיל),

ּכל  את חֹודרת זֹו ׁשחקיקה עֹול', ה'ּקּבלת ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָענין

ּבאדם  ׁשּנחקק ׁשּדבר ּבזה, והענין ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָמציאּותֹו.

אף  הּנה טֹובה, ּבאבן החקּוקֹות אֹותּיֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַָּבדּוגמת

הּכתיבה  אֹותּיֹות ּכמֹו (ולא ּבתֹוכֹו נחקק ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹׁשהּדבר

זה  אין מּכלֿמקֹום הּקלף), ּגּבי על ְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכתּובֹות

ׁשאינֹו ּכׁשם הּנה ואז מּמׁש, ׁשּלֹו לעצם עד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּגיע

אינֹו כן ּכמֹו ּפנימי, הּיֹותר לעֹומק עד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָמּגיע

ּבּכחֹות  ּגם (איינגעקארּבט) היטב ונקּבע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹנקלט

להיֹותֹו עֹול', ה'ּקּבלת ענין אמנם, ְְְִִִִִַַַַַָָָהחיצֹונּיים.

ּבכל  הינּו לעבר, מעבר יׂשראל איׁש אצל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָחקּוק

הכי  ּבּכחֹות ּגם נמׁש הּוא הרי ְְֲֲִִֵַַַָֹעצמּותֹו,

לעצם  ׁשּיכים האדם ּכחֹות ׁשּכל ּכיון ִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹחיצֹונּיים,

הינּו,31ׁשּלֹו לעבר, מעבר ּדחקיקה הענין וזהּו . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הכי  לחיצֹונּיּות עד ּפנימי הּיֹותר ְֲִִִִִֵֵֶַַַָמהעֹומק

ּכח  על  ּגם עֹול ' ה'ּקּבלת  ּפֹועל ולכן ְְֵֵַַַַַַָָָֹרחֹוקה.

ּד'עדֹות'32הּׂשכל  הּמצֹות ּבהבנת (ׁשּגם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבפני  הּׂשכל מציאּות נּכרת תהיה לא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּו'מׁשּפטים'

היא  "ּגזרה  מּצד ׁשהּוא ּכפי אּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָעצמֹו,

ּכל  על ּופ ֹועל ּכֹולל הּנפ ׁש ׁשעצם ּכיון ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּלפני"),

ַֹהּכחֹות.

אדּומה ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ו) ּפרה ּבמצות הּוא ¿«∆∆∆ְְֲִַָָָ

"זאת  נאמר ׁשעליה ְֱֶֶֶַַָָָֹעצמּה,

לעבר, מעבר חקיקה ּבחינת הּתֹורה", ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻחקת
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כלל 31) אחיזה שום לה ואין לגמרי מופשטת היותה עם - היחידה בחי' שדוקא ,(33 (ע' פ"ה העבודה קונטרס עד"ז ראה

באריכות. עיי"ש חי'). בחינת (משא"כ דנה"ב החומריות על גם ופועלת הכחות בכל היא נמצאת הפנימיים, בכחות

ש 32) בזה דוקא נפשו.ואדרבה: בעצם חקוק שהוא מתבטא השכל, על גם פועל הקב"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמתחת  יותר, הפנימי האבן פעולה בחלק שום לאותיות אין לאותיות,

Ïkוהשפעה, ‰p‰ ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Áa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬ƒ»≈≈∆¿≈∆ƒ≈»
È¯Ó‚Ï ‰¯e„Á ˙ÈNÚ ˜˜Áp‰ ¯·c‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«»»«∆¿»«¬≈¬»¿«¿≈

C¯ec Ôe‡ C¯ec ÔÚbe¯„ÚbÎ¯e„) אל הקצה מן העומק, בכל חדורה ¿¿∆¿¿∆¿¿
Ú‰Óהקצה  (Ba ÌÈ˜˜BÁL ÔÈ ≈»ƒ¿»∆¿ƒ

ובכל  שלה המציאות בכל כולה, והאבן

בה  שחקוקות אבן היא שלה, השכבות

אותיות.

‰fÓe של שהיתרון לעיל מהאמור ƒ∆
מעבר  החקוקות החקיקה' 'אותיות

האותיות  שבו בדבר גם מתבטא לעבר

eÎiM‰L˙חקוקות  ,Ô·eÓ»∆««»
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê"c¿…À««»

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜ÁÏ שחודרת «¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
כולה, המציאות ¯˜בכל ‡Ï ‡È‰ƒ…«

'ÏBÚ ˙Ïaw'‰ ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿«««»«
‰¯Ù'c ‰˜eÁ‰ Ìei˜aL∆¿ƒ«»¿»»
ÌB˜Ó dÏ ÔÈ‡L ,'‰Óe„‡¬»∆≈»»
,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÏÏk ÏÎNa¿≈∆¿»«ƒ¿»¿≈
LÈ‡‰ „vÓ Ìb ‡l‡∆»«ƒ«»ƒ

ÈÏ‡¯Ni‰ את המקיים היהודי «ƒ¿¿≈ƒ
ÔÈÚהמצווה  ˜e˜Á BaL∆»ƒ¿«

BÊ ‰˜È˜ÁL ,'ÏBÚ ˙Ïaw'‰««»«∆¬ƒ»
B˙e‡ÈˆÓ Ïk ˙‡ ˙¯„BÁ וכל ∆∆∆»¿ƒ

חדור  נעשה שבו, ופרט פרט כל כולו,

וביטול  שמים מלכות עול בקבלת

ומפרט.לרצון  שממשיך וכפי העליון,

˜˜ÁpL ¯·cL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»»∆∆¿»
Ì„‡a של רגילה,באופן חקיקה »»»

˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ«¬
¯·c‰L Û‡ ‰p‰ ,‰·BË Ô·‡a¿∆∆»ƒ≈«∆«»»

BÎB˙aאכן  ˜˜Á בפנימיותו ∆¿»¿
‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡ÏÂ)¿…¿ƒ«¿ƒ»
ÛÏw‰ Èab ÏÚ ˙B·e˙kL∆¿««≈«¿»

מעליו  ‡ÔÈונשארות ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ƒ»»≈
ÚÈbÓ ‰Ê וחודרBlL ÌˆÚÏ „Ú ∆«ƒ««»∆∆∆

BÈ‡L ÌLk ‰p‰ Ê‡Â ,LnÓ«»¿»ƒ≈¿≈∆≈
ÈÓÈt ¯˙Bi‰ ˜ÓBÚÏ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««»∆«≈¿ƒƒ
והפנימיים  העמוקים לרבדים חודר ולא

נפשו, של ‡BÈביותר ÔÎ BÓk¿≈≈
·ËÈ‰ Úa˜Â ËÏ˜ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈

Ëa¯‡˜Ú‚ÈÈ‡) ונקלט Ìbעמוק חרוט ‰ÌÈiBˆÈÁאפילו ) ˙BÁka «ƒ¿∆«¿¿««…«ƒƒƒ
בפנימיותם. חודר ולא מעליהם נשאר הדבר מסוים, במובן בהם, «¿«‡ÌÓ,וגם
Ï‡¯NÈ LÈ‡ Ïˆ‡ ˜e˜Á B˙BÈ‰Ï ,'ÏBÚ ˙Ïaw'‰ ÔÈÚ יהודי כל ƒ¿«««»«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿»≈

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ,שלו המציאות B˙eÓˆÚבכל ÏÎa eÈ‰ בפרט רק ולא ≈≈∆¿≈∆«¿¿»«¿
מסויים, וברובד ‰e‡מסויים È¯‰¬≈

ÈÎ‰ ˙BÁka Ìb CLÓƒ¿»««…¬ƒ
˙BÁk ÏkL ÔÂÈk ,ÌÈiBˆÈÁƒƒƒ≈»∆»…
BlL ÌˆÚÏ ÌÈÎiL Ì„‡‰31 »»»«»ƒ»∆∆∆

זה  הרי עצמותו, בכל נוגע וכשהדבר

חיצוניים  הכי לצדדים גם ונוגע חודר

שלו.של  ‰ÔÈÚהמציאות e‰ÊÂ¿∆»ƒ¿»
¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Ác הקצה מן «¬ƒ»≈≈∆¿≈∆

ממש, הקצה ÓBÚ‰Ó˜אל ,eÈ‰«¿≈»∆
˙eiBˆÈÁÏ „Ú ÈÓÈt ¯˙Bi‰«≈¿ƒƒ««ƒƒ

‰˜BÁ¯ ÈÎ‰ וכל הבחינות וכל ¬ƒ¿»
הזו  עול בקבלת חדורות המדריגות

‰'Ïaw˙לגמרי. ÏÚBt ÔÎÏÂ¿»≈≈««»«
ÏÎO‰ Ák ÏÚ Ìb 'ÏBÚ32 ««…««≈∆

היא ( ·‰a˙והפעולה ÌbL∆««¬»«
'ÌÈËtLÓ'e '˙B„Ú'c ˙Bˆn‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ
˙e‡ÈˆÓ ˙¯k ‰È‰˙ ‡Ï…ƒ¿∆ƒ∆∆¿ƒ
ÈÙk ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÏÎO‰«≈∆ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ
‡È‰ ‰¯Êb" „vÓ ‡e‰L∆ƒ«¿≈»ƒ
LÙp‰ ÌˆÚL ÔÂÈk ,("ÈÙlÓƒ¿»«≈»∆∆∆«∆∆
˙BÁk‰ Ïk ÏÚ ÏÚBÙe ÏÏBk≈≈«»«…
שנשאלה  השאלה גם מיושבת ובזה

תשפיע  שהקבלתֿעול ייתכן איך לעיל

הפכים, שני הם והרי השכל על

הוא  שהקבלתֿעול הוא והביאור

ולכן  לעבר מעבר החקוקות כאותיות

הנפש  עצם על היא שלה ההשפעה

הוא  שגם השכל כולל המציאות, ועצם

מהעצם. ומושפע מהעצם נמשך

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Â לאמור בדומה ¿«∆∆∆
שכל  בין הייחודי השילוב אודות לעיל

בשכל  המובנות במצוות עול וקבלת

‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓa ‡e‰¿ƒ¿«»»¬»
dÓˆÚ שלמעלה מצווה שהיא «¿»
"Ê‡˙מהשכל, ¯Ó‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡«…

‰˜È˜Á ˙ÈÁa ,"‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»¿ƒ«¬ƒ»
,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ שילוב ישנו בה וגם ≈≈∆¿≈∆
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לג 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

מּצד  ׁשּלֹו הּמעׂשה ּבכח רק (לא הּוא ְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּקּיּומּה

וה'ּקּבלת  ׁשהאמּונה ּבאֹופן אּלא) ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָקּבלתֿעֹול,

הּׂשכל  על ּגם ּפֹועלים  מהּׂשכל ׁשּלמעלה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָעֹול'

להרהר  רׁשּות ל ("אין יהרהר ׁשּלא ְְְְְְֵֵֵֶֶַַֹׁשּבֹו,

ּובׂשמחה,33אחריה") ּבחּיּות אֹותּה ׁשּמקּים ועד , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ּבּׂשכל. ׁשּמּובנת מצוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכמֹו

הּוא  הּתֹורה, ּכללּות היא אדּומה ׁשּפרה ְְֲִִֶֶַָָָָָָָׁשהענין

סעיף  לעיל (ּכּנזּכר ׁשּבּה ה'חּוקה' מּצד רק ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלא

על  ּפֹועל עֹול' ׁשה'ּקּבלת ּבזה ּגם אּלא ֵֶֶֶַַַַַָָָד),

מּצד  אדּומה' ּד'פרה ׁשהּמצוה אּלא, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשכל.

ּפעּולת  ּבטעם, מלּוּבׁשת ׁשאינּה מּכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָעצמּה,

ּכללי  ּבאֹופן היא הּׂשכל על ׁשּבּה עֹול' ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָה'ּקּבלת

נמׁש ּומּזה יהרהר, ׁשּלא ׁשלילה), ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ(ּבבחינת

ּפֹועל  עֹול' ׁשה'ּקּבלת הּמצֹות, ּבפרטי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָאחרּֿכ

הרצֹון. ּכפי ׁשּיּׂשיג הּׂשכל ְִִֵֶֶַַַָָעל

ÔÈÚÂ'ה'חּוקה עניני ּפרטי עם ּגם מתאים זה ¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

מּׁשאר  ּגם (ׁשחלּוקה אדּומה' ְְֲֲִֶַָָָָָּד'פרה

ׁשני  ּבּה ׁשּיׁש א), סעיף  לעיל ּכּנזּכר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָה'חּוקים',

עם  ּוביחד מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ שעׂשיתּה ְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָֹהפכים,

מֹועד" אהל ּפני נכח אל "והּזה והינּו,34זה, , ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

חקיקה  ּבחינת יׂשראל, איׁש ׁשל העצם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמּצד

חּוץ  ׁשּנמצא ּבׁשעה אפילּו הּנה לעבר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמעבר

ׁשל  ּפתחֹו ורֹואה מתּכּון הּוא הרי מחנֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹלׁשלׁש

.35היכל  ֵָ

LÈÂ'ּתֹורה ּב'לּקּוטי המבאר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַָָֹ

אדּו ּבפרה ּׁשּכתּוב חקת ׁשּמה "זאת מה ְֲֶֶַַָָָָֹֻ

(ּכּנזּכר  ׁשּבּה וׁשֹוב' ה'רצֹוא מּצד הּוא ְִִֶַַַָָָָָָהּתֹורה"

הּכלים  מּגדר לצאת ה'רצֹוא' ּכי א), סעיף ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלעיל

ׁשּלמעלה  עֹול' ה'ּקּבלת עלּֿדר הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהּׂשכל,

מֹועד", אהל ּפני "נכח ענין ׁשּזהּו ודעת, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹמּטעם

יהרהר  ׁשּלא ּבׂשכל, ההמׁשכה ענין הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוה'ּׁשֹוב'

ועד  לעיל), ּכּנזּכר יסּכים, עצמֹו הּׂשכל ׁשּגם הּמצֹות ּבׁשאר נמׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ(ּומּזה
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(33.898 ע' ח"ג לקו"ש ד.34)ראה שם, עה"פ.35)פרשתנו פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה  Lמעין ‰NÚn‰ ÁÎa ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ dÓeiwLBl האדם של ∆ƒ»…«¿…«««¬∆∆

‰eÓ‡‰L ÔÙB‡a (‡l‡ ,ÏBÚŒ˙Ïa˜ „vÓ לקיום היסוד שהיא ƒ««»«∆»¿∆∆»¡»
ÏBÚ'המצוות  ˙Ïaw'‰Â האישית המציאות ÏÎO‰Óביטול ‰ÏÚÓlL ¿««»«∆¿«¿»≈«≈∆

¯‰¯‰È ‡lL ,BaL ÏÎO‰ ÏÚ Ìb ÌÈÏÚBt תמיהות של מחשבות ¬ƒ«««≈∆∆∆…¿«¿≈
זו  מצווה של ועניינה מהותה על

¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡")≈¿¿¿«¿≈
("‰È¯Á‡33Ìi˜nL „ÚÂ , «¬∆»¿«∆¿«≈

BÓk ,‰ÁÓN·e ˙eiÁa d˙B‡»¿«¿ƒ¿»¿
ÏÎOa ˙·enL ‰ÂˆÓ האנושי ƒ¿»∆∆∆«≈∆

ועריבות  נועם לאדם גורמת וההבנה

בחיות בקיום  מקיים הוא כך המצווה,

מטעם  שלמעלה זו מצווה גם ובשמחה

הבנה. שום בה לו ואין ודעת

ÔÈÚ‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆»ƒ¿»
˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯tL∆»»¬»ƒ¿»
„vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,‰¯Bz‰«»…«ƒ«

daL '‰˜eÁ'‰ למעלה היא כי «»∆»
מצוות  גם לקיים וצריך מהשכל

עול  קבלת מצד בשכל שמובנות

‡l‡ ,(„ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»
ÏÚBt 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰L ‰Êa Ìb«»∆∆««»«≈

‡l‡,ומשפיע  .ÏÎO‰ ÏÚ««≈∆∆»
'‰Óe„‡ ‰¯Ù'c ‰Âˆn‰L∆«ƒ¿»¿»»¬»
dÈ‡L ÔÂÈkÓ ,dÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ≈»∆≈»

ÌÚËa ˙LaeÏÓ למעלה היא אלא ¿∆∆¿««
של ÏeÚt˙מהשכל, ההשפעה ¿«

ÏÎO‰ ÏÚ daL 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰««»«∆»««≈∆
˙ÈÁ·a) ÈÏÏk ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆¿»ƒƒ¿ƒ«

¯‰¯‰È ‡lL ,(‰ÏÈÏL מחשבות ¿ƒ»∆…¿«¿≈
תמיהות  זו,של מצווה ∆fÓeƒ‰על

הקבלתֿעול  של השכל על מהפעולה

שהיא  אדומה בפרה שהיא אמנם כפי

מוגבלת, ‡CkŒ¯Áפעולה CLÓƒ¿»«««
˙Ïaw'‰L ,˙Bˆn‰ ÈË¯Ùaƒ¿»≈«ƒ¿∆««»«

ÏÎO‰ ÏÚ ÏÚBt 'ÏBÚ האנושי ≈««≈∆
‚ÈOiL ויקלוט ‰¯ˆÔBויבין ÈÙk ∆«ƒ¿ƒ»»

האלוקי. העליון

‰Ê ÔÈÚÂ של הכוחות פרטי שכל ¿ƒ¿»∆
יהיו  השכל, כוח כולל האדם,

הקשורה  מהקבלתֿעול מושפעים

הנפש, ÌÚבעצם Ìb ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ«ƒ
‰¯Ù'c '‰˜eÁ'‰ ÈÈÚ ÈË¯t¿»≈ƒ¿¿≈«»¿»»
¯‡MÓ Ìb ‰˜eÏÁL) '‰Óe„‡¬»∆¬»«ƒ¿»

‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'ÌÈ˜eÁ'‰ מהשכל שלמעלה עניינים בה ויש «ƒ«ƒ¿»¿≈¿ƒ
משאר  יותר 'חוקים'לגמרי, בגדר הם שגם daהמצוות LiL במצוות ), ∆≈»

אדומה  BÁÓ˙פרה LÏLÏ ıeÁ d˙ÈNÚ˘ ,ÌÈÎÙ‰ ÈL מחנה ¿≈¬»ƒ∆¬ƒ»»¿»…«¬
הקדושה, לתחום מחוץ והיינו ישראל ומחנה לויה מחנה ÌÚשכינה, „ÁÈ·e¿««ƒ

Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ ‰f‰Â" ,‰Ê∆¿ƒ»∆…«¿≈…∆
"„ÚBÓ34,הקודש מול דווקא ≈

LÈ‡ ÏL ÌˆÚ‰ „vnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«»∆∆∆ƒ
¯·ÚÓ ‰˜È˜Á ˙ÈÁa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ»≈≈∆

¯·ÚÏ בוודאי מהותו עצם מצד והרי ¿≈∆
יהודי  פרט כל בכל בקדושה חדור

מציאותו, של ‡eÏÈÙופרט ‰p‰ƒ≈¬ƒ
LÏLÏ ıeÁ ‡ˆÓpL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿»¿»…
Ôek˙Ó ‡e‰ È¯‰ ,˙BÁÓ«¬¬≈ƒ¿«≈

ÏÎÈ‰ ÏL BÁ˙t ‰‡B¯Â35 כי ¿∆ƒ¿∆≈»
כל  על ופועל משפיע העצם סוף סוף

שלו. מהמציאות ופרט פרט

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ לעיל המבואר ¿≈¿«≈∆
על  הקבלתֿעול והשפעת פעולת אודות

ÈËewÏ'aהשכל  ¯‡·Ó‰ ÌÚƒ«¿…»¿ƒ≈
‰¯Ùa ·e˙kM ‰nL '‰¯Bz»∆«∆»¿»»
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ‰Óe„‡¬»…À««»
'·BLÂ ‡Bˆ¯'‰ „vÓ ‡e‰ƒ«»»»
‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) daL∆»«ƒ¿»¿≈¿ƒ

המצוות  בכל כללי עניין Èkשהוא ,(ƒ
'‡Bˆ¯'‰ והתשוקה Ïˆ‡˙הרצון »»»≈

ÏÎO‰Â ÌÈÏk‰ ¯„bÓ שהם ƒ∆∆«≈ƒ¿«≈∆
למציאות  האדם את שעושים הגדרים

ולדבוק  לאלוקות ולהתבטל מוגדרת,

‰'Ïaw˙באלוקות, C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆««»«
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL 'ÏBÚ∆¿«¿»ƒ««»««

ÔÈÚ e‰fL של הפנימי התוכן ∆∆ƒ¿«
ÚBÓ„"ההזאה  Ï‰‡ Èt ÁÎ"…«¿≈…∆≈

אדומה, ÔÈÚבפרה ‡e‰ '·BM'‰Â¿«ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ והביטול הקבלתֿעול של ««¿»»

È‰¯‰¯והשפעתם  ‡lL ,ÏÎNa«≈∆∆…¿«¿≈
ביטול, מתוך הציווי את יקבל אלא

תהיות  וללא קושיות ∆fÓe)ƒ‰ללא
˙Bˆn‰ ¯‡La CLÓ שאינם ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿

או  'עדות' אלא 'חוקים' בגדר

BÓˆÚ'משפטים' ÏÎO‰ ÌbL (∆««≈∆«¿
„ÚÂ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,ÌÈkÒÈ«¿ƒ«ƒ¿»¿≈¿«
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d"kyz'dלד ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ּומטהר  מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ּגם הּברּור ְְֲֵֵֵֶַַַַָֹׁשּפֹועל

מּנגּה" מּטה "ׁשּלמּטה מת .36טּומאת ְְִֵֶַַַַָָֹ

ּדפרׁשת LÈÂז) הּׁשּיכּות ּגם ׁשּזֹוהי לֹומר ¿≈ְִֶַַַַַָָָ

ׁשּלכן  ּתּמּוז, י"ב הּגאּולה לחג ְְֵֶַַַַָָֻ"חקת"

(ּדמינּה ּבׁשּבת ׁשנים) וכּמה (ּבכּמה אֹותּה ְְְְִִִֵַַַָָָָָקֹורין

יֹומין  ּכּוּלהּו ּתּמּוז,37מתּברכין י"ב ׁשּלפני ( ְְְְִִִִֵֶַָ

התחילה  ׁשאז ּתּמּוז, לג' ּבסמיכּות ְְְְִִִִִֶַַָָָָועלּֿכלּֿפנים

ּבּמאמר  ׁשּגם ועד לֹו), נּתנה (חּופׁשה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָהּגאּולה

ּפסּוק  על רׁש"י ּפירּוׁש הּובא הראׁשֹון ּתּמּוז ְִִֵַַַָָָּדי"ב

ד). סעיף לעיל (ּכּנזּכר הּתֹורה" חקת ְְְִִֵַַַָָֹֻ"זאת

מֹוריֿוחמי  ׁשּכבֹודֿקדּוׁשת ּכּידּוע ּבזה, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָוהענין

ּכל  חדּור היה והּגאּולה, הּׂשמחה ּבעל ְְְְִַַַַַָָָָָָאדמֹו"ר

עם  ּוביחד ּבפֹועל, נפׁש' ּד'מסירת ּבעבֹודה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָימיו

ואפילּו ההתיּׁשבּות. ּבתכלית עניניו ּכל היּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָזה,

ּתֹורה  ּבהרּבצת עבדּתי אׁשר הּגדֹולה ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָ"העבֹודה

הּדת" י"ב 38וחזּוק לפני הּמאסר היה ׁשּבגללּה , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

מקֹום  לּה היה לא זֹו ׁשעבֹודה אף הּנה ֲִֵֶַַָָָָָֹּתּמּוז,

ּדקדּוׁשה, ׂשכל עלּֿפי לא אפילּו ׂשכל, ְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹעלּֿפי

נפׁש' ּד'מסירת העבֹודה מּצד ּבגלּוי ְְֲִִִִֶֶַַָָָָּובאה

אףֿ הּׂשכל, מּמדידת לגמרי ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָּבפֹועל

(אף  ּבתכלית מסּודרת עבֹודה היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָעלּֿפיֿכן

ׁשל  ּבתנּועה ׁשעֹומד  ׁשּבׁשעה הּוא האדם ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּטבע

לחׁשּבֹונֹות 'מסיר  אצלֹו מקֹום אין נפׁש' ת ְְְְִֵֶֶֶֶַָ

ּבאֹופן  וערּוכה מחּוׁשבת והיתה ּבזה), ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

הּיֹותר  ּבמּדה ּתהיה הּדת וחזּוק הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהרּבצת

רׁש"י  ּבפירּוׁש ּׁשּכתּוב מה ועלּֿפי ְְְִִֵֶַַַָָּגדֹולה.

הם 39ּבפרׁשתנּו ויׂשראל יׂשראל הּוא ׁש"ּמׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ל לֹומר הּדֹור,40מׁשה, ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ְְְִֶֶַַַָֹ
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ב.36) קיא, מצוותיך דרך סכ"ח. אגה"ק תניא א.37)ראה פח, ב. סג, לחגיגת 38)זח"ב במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

פ). ע' ח"ב ולאח"ז .263 ע' תש"ח בסה"מ (נדפס תרפ"ח בשנת - הראשונה תמוז לקו"ש 39)יב בארוכה וראה - כא. כא,

ואילך. 134 ס"ע למה 40)חל"ג ומבאר שמתרץ אלא מקרא? של פשוטו להבנת נוגע אינו - הכל" לך.. "לומר לכאורה

לעומת  - הגשמי העשי' (ובעולם הדברים בפשטות גם הוא כן כי - חמש" "בן גם כולל - לך" "לומר שזהו - הכתוב שינה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯e¯a‰ ÏÚBtLלקדושה והעלאתו מהרע הטוב של ıeÁההפרדה Ìb ∆≈«≈«
˙BÁÓ LÏLÏ,ביותר הנחות המקום של גם בירור ËÓe‰¯היינו ¿»…«¬¿«≈
˙Ó ˙‡ÓeË ביותר חמורה טומאה hÓ‰שהיא ‰hÓlL" ¿«≈∆¿«»«»

"d‚pÓ36, לקדושה שמחוץ הכוחות שה'קליפות', וחסידות בקבלה כמבואר ƒ…«
כשם  האלוקי האור על המכסות

נחלקות  הפרי, על מכסה שהקליפה

נוגה, קליפת כלליות, דרגות לשתי

ורע, טוב תערובת בה שיש אור, לשון

טוב  בהם שאין לגמרי טמאות וקליפות

הקודש' (ב'אגרת מבואר כך ועל כלל,

הנעשים  שהקרבנות התניא) שבספר

ואילו  נוגה קליפת את מבררים בפנים

מטהרת  בחוץ הנעשית אדומה פרה

מקליפת  מטה שלמטה טומאה ומבררת

מזוהר  "נודע שם, (וכמבואר נוגה

שעל  הקרבנות סוד והאריז"ל הקדוש

מייןֿ העלאת בחי' הן המזבח גבי

אל  שבנוגה הבהמית מנפש נוקבין

חיות  ד' בחי' הן ומקורן שרשן

שור  פני הכסא את הנושאות שבמרכבה

הפרה  בשריפת אכן וכו'... נשר ופני

ארז  עץ השלכת ידי על הנה אדומה

האפר  אל חיים מים ונתינת וכו' ואזוב

במשנה  חטאת מי קידוש בשם נקרא

ולזאת  העליון... קדש בחינת והיא

אבי  שהוא אף המת טומאת מטהרת

מנוגה"). מטה ולמטה וכו' אבות

Ìb È‰BfL ¯ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«∆ƒ«
‚ÁÏ "˙˜Á" ˙L¯Ùc ˙eÎiM‰««»¿»»«À«¿«

‰Ïe‡b‰ ממאסרו הריי"צ הרבי של «¿»
˜ÔÈ¯Bביום  ÔÎlL ,Êenz ·"È«∆»≈ƒ

d˙B‡ חוקת את (nÎa‰פרשת »¿«»
) ˙aLa (ÌÈL ‰nÎÂ נאמר עליה ¿«»»ƒ¿«»

e‰lekבזוהר  ÔÈÎ¯a˙Ó dÈÓc¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿
ÔÈÓBÈ37 הימים כל מתברכים שממנה ƒ

השבוע  Êenz,של ·"È ÈÙlL (∆ƒ¿≈«
'‚Ï ˙eÎÈÓÒa ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ¿«»»ƒƒ¿ƒ¿
‰Ïe‡b‰ ‰ÏÈÁ˙‰ Ê‡L ,Êenz«∆»ƒ¿ƒ»«¿»

BÏ ‰z ‰LÙeÁ) מבית לצאת ¿»ƒ¿»
על  בי"ב האסורים, שוחרר ולמעשה שנים לשלוש גלותו לעיר להישלח מנת

‰¯‡ÔBLתמוז  Êenz ·"Èc ¯Ó‡na ÌbL „ÚÂ תרפ"ז ), שנת של ¿«∆«««¬»¿«»ƒ

‰Bz¯‰"עצמה  ˙˜Á ˙‡Ê" ˜eÒt ÏÚ È"L¯ Le¯Èt ‡·e‰»≈«ƒ«»…À««»
.(„ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ

¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·kL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»«∆¿¿«ƒ¿»ƒ«¿
‰„B·Úa ÂÈÓÈ Ïk ¯e„Á ‰È‰ ,‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰ ÏÚa«««ƒ¿»¿«¿»»»»»»»«¬»

'LÙ ˙¯ÈÒÓ'c ענייני כל על ƒ¿ƒ«∆∆
Ê‰,יהדות  ÌÚ „ÁÈ·e ,ÏÚBÙa¿«¿««ƒ∆

˙ÈÏÎ˙a ÂÈÈÚ Ïk eÈ‰»»ƒ¿»»¿«¿ƒ
˙e·MÈ˙‰‰ ועל הדעת יישוב מתוך «ƒ¿«¿

השכל. "‰B·Ú„‰פי eÏÈÙ‡Â«¬ƒ»¬»
Èz„·Ú ¯L‡ ‰ÏB„b‰«¿»¬∆»«¿ƒ
˜eÊÁÂ ‰¯Bz ˙ˆa¯‰a¿«¿»«»¿ƒ

"˙c‰38, לי"ב במכתבו כלשונו «»
תרפ"ח, ‰È‰תמוז dÏÏ‚aL∆ƒ¿»»»»

‰p‰ ,Êenz ·"È ÈÙÏ ¯Ò‡n‰««¬»ƒ¿≈«ƒ≈
dÏ ‰È‰ ‡Ï BÊ ‰„B·ÚL Û‡«∆¬»…»»»
‡Ï eÏÈÙ‡ ,ÏÎN ÈtŒÏÚ ÌB˜Ó»«ƒ≈∆¬ƒ…
‰‡·e ,‰Le„˜c ÏÎN ÈtŒÏÚ«ƒ≈∆ƒ¿»»»
˙¯ÈÒÓ'c ‰„B·Ú‰ „vÓ ÈeÏ‚a¿ƒƒ«»¬»ƒ¿ƒ«
È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ÏÚBÙa 'LÙ∆∆¿«∆¿«¿»¿«¿≈

,ÏÎO‰ ˙„È„nÓ תוך היינו ƒ¿ƒ««≈∆
השכל, מגדרי מוחלטת »‡ŒÛהתעלות

‰„B·Ú ‰˙È‰ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈»¿»¬»
˙¯„eÒÓ ומאורגנת˙ÈÏÎ˙a ¿∆∆¿«¿ƒ

מלאה  Ú·hLו'בהתיישבות' Û‡)«∆∆«
„ÓBÚL ‰ÚLaL ‡e‰ Ì„‡‰»»»∆¿»»∆≈
'LÙ ˙¯ÈÒÓ' ÏL ‰Úe˙aƒ¿»∆¿ƒ«∆∆

ÁÏ BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÔÈ‡˙BBaL ≈»∆¿¿∆¿
‰Êa ‡ˆBiÎÂ למעלה מתנהג אלא ¿«≈»∆

לגמרי  והגבלה È‰Â˙‰ממדידה ,(¿»¿»
של  שנעשתה פעילותו הריי"צ הרבי

ממש  נפש ∆∆¿LeÁÓ·˙במסירות
˙ˆa¯‰L ÔÙB‡a ‰Îe¯ÚÂ«¬»¿∆∆«¿»«
‰È‰z ˙c‰ ˜eÊÁÂ ‰¯Bz‰«»¿ƒ«»ƒ¿∆

‰ÏB„b ¯˙Bi‰ ‰cÓa בשילוב ¿ƒ»«≈¿»
מכל  ויציאה נפש מסירות של מיוחד

מאורגנת  עבודה עם ביחד הגדרים

היטב. ומסודרת

Le¯ÈÙa ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆»¿≈
e˙L¯Ùa È"L¯39 חוקת פרשת «ƒ¿»»»≈
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לה 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

נֹותן  זה ׁשּכח מּובן, הּכל", הּוא הּנׂשיא ִִֵֶֶַַַָָֹֹּכי

ּבני  לכל אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְְְְִִֵַַָָּכבֹודֿקדּוׁשת

יׂשראל  ּבׁשם ׁש(רק) למי אפילּו ועד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל,

יׁשנּה41יכנה  לנּו, ׁשּסלל ּבּדר נל וכאׁשר . ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּיקּוים אלקינּו42ההבטחה ה' יהי ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹ

ואל  יעזבנּו אל אבֹותינּו עם היה ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָעּמנּו

אֹור  יהיה יׂשראל ּבני ּולכל ּברּוחנּיּות 43יּטׁשנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ

.44וגׁשמּיּות  ְְִַ

•

1

2

3

4
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7
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- משה" הם ל"וישראל בדוגמא לסיים לרש"י הו"ל דלכאורה - התמי' מובנת ועפ"ז כו'. הדור שנשיא - שבתורה) פשט

משא"כ  משה, הם - דמשה דעה דדור שישראל אף - בפועל) הוא (שכן לך האמירה ישנה תמיד לא דבזה מובן, הנ"ל וע"פ

הדור. ואילך.41)בנשיא 329 ע' בהוספות ח"ח לקו"ש וראה הנ"ל. במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק נז.42)לשון ח, מלכיםֿא

כג.43) יו"ד, בא - הכתוב לשון ואילך).44)ע"פ 169 ע' תרפ"ז בסה"ש (נדפס תרפ"ז תמוז ג' - אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

יהי. ד"ה הערה 336 ע' ח"ח לקו"ש וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
EÏ ¯ÓBÏ40‡e‰ ¯Bc‰ ‡ÈNpL «¿∆¿ƒ«

‡e‰ ‡ÈNp‰ Èk ,¯Bc‰ ÏÎk¿»«ƒ«»ƒ
‰Ê ÁkL ,Ô·eÓ ,"Ïk‰ לפעול «…»∆…«∆

מסירות  של זה שילוב מצד מתוך נפש

שני, מצד והתיישבות וסדר ≈Ô˙Bאחד
ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·k¿¿«ƒ¿»ƒ
,Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ¯"BÓ„‡«¿¿»¿≈ƒ¿»≈
ÌLa (˜¯)L ÈÓÏ eÏÈÙ‡ „ÚÂ¿«¬ƒ¿ƒ∆«¿≈

‰ÎÈ Ï‡¯NÈ41 נקרא שהיותו מי ƒ¿»≈¿À∆
'ישראל' בלבד בשם כינוי אצלו הוא

נראית  לא לדבר הפנימית ושייכותו

C¯caבגלוי. CÏ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆≈≈«∆∆
eÏ ÏÏqL,הגאולה בעל הרבי ∆»«»

‰Ó ÌÈe˜iL ‰ÁË·‰‰ dLÈ∆¿»««¿»»∆¿««
·e˙kM42eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È ∆»¿ƒ¡…≈

eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚƒ»«¬∆»»ƒ¬≈
,eLhÈ Ï‡Â e·ÊÚÈ Ï‡ כפי «««¿≈¿«ƒ¿≈

מאסרו  לגבי עצמו הריי"צ הרבי שאמר

È‰È‰וגאולתו, Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆
¯B‡43˙eiÓL‚Â ˙eiÁe¯a44. ¿»ƒ¿«¿ƒ
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לו

.d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

את ‡. מונין העולם ואומות שהשטן "לפי התורה", חוקת "זאת פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
רשות  לך אין מלפני היא גזירה חוקה, בה כתב לפיכך בה, יש טעם ומה הזאת המצוה מה לומר ישראל

אחריה", להרהר

חוקת - "זאת הלשון  לבאר היא רש "י שמשמעותו dxezdשכוונת היחידה ", החוקה היא האדומה שפרה
הפסח" חוקת "זאת (מהֿשאיןֿכן התורה שנאמרו1שבכל הדינים - "זאת" שפירושו: ,df ixg`l בן "כל ,

בו" יאכל לא הם1נכר ,zweg שאין 2הפסח היחידה ה"חוקה" להיותה זה), שלפני הדינים מהֿשאיןֿכן ,
קושיות  עליהם שיש אלא השכל, בגדר הם שבכללות החוקים, שאר כמו (ולא לחלוטין בשכל מקום לה

אחרי  בפרשת רש"י שמנה חטאת" מי "טהרת ורק התורה 3כו'; חוקי כשאר שכל עלֿפי בכללות מובנת ,4,(
מחנות. לשלש חוץ דוקא ועשייתה המזבח, על ממנה מקריבים שאין כיון

רשות  לך "אין "משיבין"), (ולא "מונין" הרע"), "יצר (ולא "השטן" רש"י לשון דיוק יובן ועלֿפיֿזה
ל  רשאין אתם "אי (ולא אחריה" שייך להרהר לא לחלוטין, בשכל מקום לה שאין במצוה כי הפטר"),

(כמו  חסֿושלום הקדושֿברוךֿהוא מפי שאינה להוכיח "משיבין", יהיו העולם ואומות הרע שהיצר
קאֿסלקאֿדעתך  אין ובמילא קושיות), עליהם יש ומכלֿמקום השכל, בגדרי הם שבכללות במצוות
ומצער  מפריע שרק ה"שטן", כמו כו', ולקנטרם לצערם ישראל", את "מונין רק אלא להפטר"; ש"רשאין

הדבר  את מבטל לא אבל -כו',

שם  ואילך; 123 עמוד ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה
מטות  שבפרשת התורה" חוקת "זאת בפירוש - ואילך 183 .5עמוד

***

וגו'.·. התורה חוקת זאת גו' וידבר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

בהרואה ‚. בברכות כדאיתא הרגו, "משה אותו", "ויכו פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש עקר 6הביאור ,
וכו'", פרסי תלתא בר טורא

למשה - אמר שהקדושֿברוךֿהוא "שהיה7דכיון לפי אותו", תירא תעמוד dyn"אל שמא להלחם ירא
כרחך  על משה), של  תפלתו בכח בנצחון בטוחים שהיו ישראל בני (מהֿשאיןֿכן אברהם" של זכותו לו

אותו" נתתי בידך "כי שגם לומר, על7צריך קאי ,dyn."הרגו "משה רש"י מפרש ולכן לבדו,

השטח  כגודל פרסי", תלתא בר טורא "עקר שעוג לאחרי כי רבים, לשון "ויכו" נאמר ואףֿעלֿפיֿכן
של  זכותו ממנו בטלה אברהם, זרע ישראל, בני כל  את חסֿושלום לאבד שרצה היינו, ישראל, מחנה של
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 289 ע' ח"ח ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
בכל 1) המנהג "שהוא שם ובט"ז ס"ו. סרמ"ו יו"ד שו"ע ראה
יום".

וש"נ.2) .206 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
ה',3) אחדות התורה: יסודי מצוות וכו'כולל ויראתו אהבתו

ויראתו" לאהבתו ה')ש"הדרך (של במעשיו האדם שיתבונן היא

.. חכמתו מהן ויראה .. הוא מיד לידע . גדולה תאווה מתאווה .
חמ"א  מנחם תורת גם ראה רפ"ב). יסוה"ת הל' רמב"ם (ראה כו'

וש"נ. .70 ע'
פ"א.4) סוף ת"ת הל'
וש"נ.5) .284 ע' חמ"א מנחם תורת ראה
א.6) ג, שמות
(ז).7) שם ותנחומא ב) (פ"ב, שמו"ר



לז d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay zgiy

ושו *אברהם  ועוד , להרגו, יכולים היו ישראל בני שאר גם אלא דוקא, משה של לזכותו זקוקים היו לא ב
להרגו" השכם להרגך בא "אם מצד להרגו שנתחייבו ישראל, כל של בשליחותם הרגו " ש"משה .8זאת,

הנס  ברכת אודות מדובר הפרק שבהתחלת "בהרואה", ומוסיף ל'ברכות', בציון מסתפק לא ורש"י
לרבים. נוגע היה הרגו" ש"משה מה שגם מוכח, שמזה דרבים,

שעלֿידי  תמוז, לי"ב שייך ישראל) כל של נס נעשה משה עלֿידי שנעשה ענין (שגם זה וענין
ישראל  בני לכל גאולה המשיך הגאולה בעל של נפש' -ה'מסירות

ואילך. 134 עמוד שם שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה

הראשונות"9שהרי )* את "איבד הראשונות", על רק10"בתוהא שבפועל ואף ישראל,התכוון . את לאבד
למעשה  רעה מחשבה הקדושֿברוךֿהוא מצרף העולם אומות אצל הרי - פועל לידי באה לא ולכן,11ומחשבתו .

להורגם  רצה רק ההר שבעקירת על12אף ולא דוקא, החטא על ומענישין ברזל ההכנה - כלי הלוקח ובדוגמת ,
עליו  שמענישין לחטא נחשב זה הרי - חבירו להרוג .13בידו
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ג.8) יג,
כא.9) שם,

הנבואה10) בפירוש במכילתא גם "בגדול ראה שבשירה 
טו, (בשלח  כאבן" ידמו כנען"זרועך מלכי ב"כל שמדבר ― טז)

בישראל. וילחמו כשיבואו
טו.11) שם, בשלח
ובכ"מ.12) כה. לז, וישב ראה
ואילך.13) ג לו,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc zenai(oey`x meil)

:`xnbd dywnàäådpyna `pzd ixde -,øîà÷ epìcâzrnyne §¨§©§¤¨¨©
s` ,elcbiy cr dilr `al jiyndl i`yx `edyäàéáe äàéa ìëc§¨¦¨¦¨

àeä àøeqéàc.xi`n iax zrcl §¦¨
:`xnbd zpwqnàzøåeçî ,àlàc ,xacd xexae xeegn -ïéúéðúî ¤¨§©©§¨©§¦¦
.øéàî éaøk àìc§Ÿ§©¦¥¦

:`xnbd dywn .maiil ohwl mixiznd minkg zhiya dpc `xnbd
ïàk éø÷meaii oiprl xn`py weqtd z` o`k `exwl yi ±dk mixac) ¨¥¨

(fíL åéçàì íé÷äì','l`xUiAàeä éëä øa åàì éàäåepi` ohwde ± §¨¦§¨¦¥§¦§¨¥§©¨©¨¥
.maiil el exizd ji`e ,my miwdle ciledl ie`x

:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,ééaà øîà(d dk my),'äéìò àáé dîáé' ¨©©©¥¨©§¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨
mai elit` rnynyeäc ìk`edy xnelk `edy lk mai elit` - ¨§

miwdl ie`x didi lcbiykl j` my znwdl dzr ie`x epi`y ,ohw
.my

:sqep uexizéëä åàìa ,øîà àáø,df weqt `ll ±úéöî àì éîð ¨¨¨©§¨¨¥©¥Ÿ¨¥
úøîàok m`y ,maiil ohwl xeq`y xnel leki jpi` mb -àkéà éî ¨§©¦¦¨

éãéîokzi ike ±déì àøéñà àzLäcmeail dlitpd zrya dzry ± ¦¦§©§¨£¦¨¥
,ohw `edy oeik ,mail dxeq` dnaid `dzàzòL øúáìexg`l - §¨©©§¨

dphwde ohwd elcbiyk onfàéøL,el zxzen didz -àäåixde ± ©§¨§¨
àøB÷ éðà ïéàL äîáé ìk ,áø øîà äãeäé áø øîàxyt` i`y ± ¨©©§¨¨©©¨§¨¨¤¥£¦¥

da miiwläìéôð úòLaweqtd z` meail(my)éøä ,'äéìò àáé dîáé' ¦§©§¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨£¥
íéða Bì LiL çà úLàk àéä,meaii oic da oi`yäøeñàå.mlerl ¦§¥¤¨¤¥¨¦©£¨

.ohw ecera mai iptl dltpy dnaia meai zevn didz `ly `vnp
:`xnbd zl`eyéîð éëä àîéàåmeai zevn oi` zn`a `nye ± §¥¨¨¥©¥

:`xnbd daiyn .df ote`aàø÷ øîàmeai zyxta(d dk my)ék' ¨©§¨¦
,'åcçé íéçà eáLémig`y ote` lka dxn`p ef dyxty rnyn ¥§©¦©§¨

eicgi miayeieléôàmaia.ãçà íBé ïaoi` oiicr df weqtny `l` £¦¤¤¨
eilr didiy okzi ik ,licbdy mcew maiil i`yx maidy dgked

l xeq` m`y giked `axy `l` .lcbiy cr dnaiiln oizndlohw
.lcbiyk s` maiil el xeq` didi maiil

:dpyna epipyìL CBúa äøîàL äîáé'åëå íBé íéL,izlrap `l §¨¨¤¨§¨§§Ÿ¦
:`xnbd zxxan .dl uelgiy eze` oitekàðz ïàî`pzd `ed in ± ©¨¨

xaeqddéLôðà Léðéà íé÷Bî ïéîBé ïéúìz ãòcmei miyly cry - §©§¨¦¦¥¦¥©©§¥
.leraln wt`zdl leki mc`,ïðçBé éaø øîàzhiya epzpynéaø ¨©©¦¨¨©¦

àéðúc .àéä øéàî,`ziixaaíéìeúa úðòè`ypy lrad zepn`p - ¥¦¦§©§¨©£©§¦
dciqtdle dleza dzid `ly oerhl ,dleza zwfga dy`

`l` oi`eyipd zxgnl `weec dpi` ,dzaezkìL ìkíBé íéLmein ¨§Ÿ¦
,enr dcgiizd xak elit` d`ypy.øéàî éaø éøácony xnel oi`e ¦§¥©¦¥¦

dilr qrk mini dnk xg`le ,dleza d`vne cin dilr `a mzqd
cr xnel lrad lekiy meyn ,dlera dzidy oreh `ed dzre
mei miyly cry meyn ezprh z` milawne ,dizlra `l dzr

.leraln wt`zdl mc` leki,øîBà éñBé éaøm`äøzñðdcgiizp ± ©¦¥¥¦§§¨
`l` mileza zprha on`p epi` ,enrøzìàìdxizqd xg` cin - §©§©

i`ce ecgiizpy oeiky ,on`p epi` onf xg`l la` ,oic zia `vniyk
.dlera d`vny orehe dilr qrk dzre ,dleza d`vne dilr `a

m`eäøzñð àìmileza zprh oerhl `ed leki ,enränk øçàì óà Ÿ¦§§¨©§©©©¨
.íéðLzpn`p dnaid mei miyely cry dhwpy epzpyn ok m` ¨¦

.xi`n iax zhiyk `id ,dze` lra `ly xnel
:`xnbd dgecàîéz eléôà ,øîà äaøepzpyny xnel dz` leki - ©¨¨©£¦¥¨

zhiya elit` `id,éñBé éaøy meynøîà÷ àì ïàk ãòdzr cr ± ©¦¥©¨Ÿ¨¨©
xn`y eprny `líúä éñBé éaømc` oi`y ,`ziixaa my ± ©¦¥¨¨

,enr dcgiizpyk leraln wt`znda ñéâc Búñeøàa àlà`edy - ¤¨©£¨§¦¨
,cin dze` lrea `ed okle ,dpnn yiiazn epi`e da libxìáà£¨

åéçà úLà¥¤¨¦
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
„Â·Î‰ ÈÚÂ ¯‡·‰ ÏÚ È"˘¯Â Ï"ÊÁ È¯·„

אומרים  ישראל 1חז"ל לבני שסיפקה שהבאר ,
לאחר  מיד ולכן, מרים, בזכות היתה מים, במדבר

לעדה" מים היה "ולא – מרים הכבוד 2פטירת וענני ;

ענני  נסתלקו אהרן "מת וכאשר אהרן, בזכות היו
כבוד...".

מרים, פטירת לאחר גם הבאר היתה זאת למרות
כפי  שאחרֿכך, כיון אהרן, מות לאחר הכבוד וענני

חז"ל  "1שאומרים –exfg."משה בזכות שניהם

על  בפירושו רש"י שגם נראה, ראשון במבט
חז"ל  דברי את מקבל מקרא, של פשוטו לימוד התורה,

הפסוק  על רש"י 2הללו: מפרש לעדה", מים היה "ולא
מרים", בזכות הבאר להם היה שנה מ' שכל "מכאן

הפסוק  מצטט 3ועל הוא הכנעני" "שמע 4"וישמע :

מוצאים, זאת עם יחד כבוד"; ענני ונסתלקו אהרן שמת
שמסופר  כפי מרים, פטירת לאחר היתה שהבאר

בתורה  וכפי 5בהמשך הנחלים"), "אשד של הנס (בענין

בשדה i"yxשמפרש הגיא.. "ומבמות המילים על
משה6מואב" מת שם "כי –mye."הבאר בטלה

הבאר  שאת הסברא את מקבל שרש"י נראה, מכך
משה  בזכות ברוךֿהוא הקדושֿ מזה,7החזיר ומסתבר ,

משה  בזכות חזרו הכבוד ענני זה 8שגם אין שהרי –

להחזרת  רק הועילה משה של שזכותו לומר הגיוני
הכבוד. ענני להחזרת ולא הבאר,

התורה  מספרת הבאר על תמוה: זה לפי כיצד 9אך
וירב  משה... על ויקהלו לעדה מים היה ש"ולא – חזרה

את  "קח למשה הקדושֿברוךֿהוא אמר ואז העם...",
הסלע. מן מים היו שוב ולבניֿישראל המטה..."

לא  וכן בתורה, מוזכר אין הכבוד ענני לגבי ואילו
רש"י, izneבפירוש cvik?!"חזרו"

מות  לאחר הבאר שביטול כשם להבין: יש וכן
גם  כך העם...", וירב משה... על ל"ויקהלו גרם מרים
לכאורה, צריך, היה אהרן מות לאחר הכבוד ענני סילוק
שומעים  איננו ומדוע ישראל, בני אצל לזעזוע לגרום
ענני  ש"נסתלקו כך על טענות לבניֿישראל שהיו

?10כבוד"

.·
¯Á‡Ï ‰Ï Â˜˜„Ê‰ ‡Ï˘ ÌÈÚ‰ Ï˘ Ì˙ÏÚÂ˙

Ô¯‰‡ ˙ÂÓ
מקרא  של פשוטו שלפי לומר, היה ניתן לכאורה
פטירת  עם הסתלקותם לאחר הכבוד ענני שבו לא

היה11אהרן  לא – פשוטה לכך והסיבה ,jxev עוד
כדלהלן: בעננים,

קודםֿלכן  את 12כבר הקיפו שהעננים רש"י הסביר
כך  ידי ועל למטה", למעלה.. רוחות.. "מד' ישראל בני
שרב  בהם יכה "לבל ישראל בני על הגנו (א) הם:

אחרֿכך 13ושמש" רש"י שאומר כפי (ב) "היו 14; –
הלך  נוסף וענן אותם"; ומגהצים בכסותם שפים

הדרך" "לנחותם (ג) כדי את 15לפניהם ליישר וֿ(ד)
ומגביה  הגבוה את "מנמיך מזיקים: מפני ולהגן הדרך

ועקרבים" נחשים והורג הנמוך .16את

בני  הזדקקו לא כבר אהרן פטירת לאחר אבל
כיוון  העננים, למענם שעשו מה לכל ש"הר ישראל
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ועוד.1) לה. טז, בשלח מכילתא שה. פי' דברים ספרי א. ט, תענית
ב.2) כ, פרשתנו
לג,3) מסעי יג. כו, פינחס לקמן כט. כ, לפנ"ז ועד"ז א. כא, פרשתנו

ו. י, עקב מ.
רע"א).4) (ג, בר"ה" "כדאיתא
ובפרש"י.5) ואילך טז כא, יֿיא. כ, פרשתנו רש"י
כ.6) שם,
שרים7) חפרוה יח: שם, רש"י וראה שם. שפ"ח oxd`eראה dyn

שניהן). בזכות וחזרה :1 שבהערה במקומות (ראה
(8.39 ,38 הערה לקמן הנסמן טו: שם, שפ"ח ראה
ואילך.9) ב כ, פרשתנו

פרשתנו 10) (רש"י אהרן מיתת לאחרי כו' לאחוריהם שחזרו מה כי
מפני  כ"א) כבוד, ענני הסתלקות מחמת (לא הי' שם) ועקב פינחס ד. כא,

"dngln'שהי שם) פרשתנו רש"י (לשון ענני dnkזו" סילוק לאחרי זמן
שמשו העננים והרי בפנים.dnklכבוד. כדלקמן דברים,

זה 11) מטעם ש(גם) ושם, .16 הערה 74 ע' חי"ג לקו"ש עד"ז ראה
" בשם ממית" נחש "וכי השאלה ח) כא, (פרשתנו רש"י –epizeaxמביא

כבוד שענני "רבותינו" ע"פ רק היא זו שאלה והיו exfgכי משה) (בזכות
ע"ד משא"כ בפנים), (כדלקמן נחשים (ע"ע)hytdהורגים מפורש שאינו

בפנים. לקמן בארוכה ראה אבל העננים. שחזרו
לד.12) י, בהעלותך
ישעי'13) וראה שם. מטושו"ע תרכה, ר"ס או"ח שו"ע אדה"ז לשון

ו. ד,
ד.14) ח, עקב
כא.15) יג, בשלח
שם.16) בהעלותך פרש"י
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אדום" ארץ גבול "על כבר נמצא בקצה 17ההר" ,
זה  שבמקום וברור ישוב, למקומות קרוב המדבר,

יותר. הרבה חלשים המדבר של ושמש" "שרב

הזמן: בגלל גם אלא המקום, בגלל רק לא וזאת
לחודש" באחד החמישי "בחודש היתה אהרן 18פטירת

שהרי  בו, נחלש שהחום לזמן יותר קרוב אב, חודש –
ואילך באב עשר חמה"yyz"מחמשה של .19כוחה

מדברי לכך סתירה נח i"yxואין ,20בפרשת
חצי  החמה ימות ל"סוף היא הכוונה שב"חום" המסביר

שהעולם תשרי וחצי ואלול xzeiaאב mg שלהי ..21

בלשונו: רש"י מדייק שם שהרי, מקייטא" קשי קייטא
"mlerdyלפי" ביותר", mngzpחם xaky האויר כל

עליו" שעבר הקיץ בחום הבריות החום 22וגוף ואילו ,
ynydשל zgixf באב עשר מחמשה נחלש כשלעצמה

במציאות. שרואים כפי ואילך,

ש  כיון שעבר crובעניננו, (ב"קיץ אהרן למות
השמש, חום מפני ישראל בני על העננים הגנו עליו")

שעבר l`הרי הקיץ בחום הבריות גוף "נתחמם...
זריחת  אין ואילך באב עשר שמחמשה וכיוון – עליו"
ישראל  בני הזדקקו לא כלֿכך, גדולה בעצמה השמש

ושמש". שרב בהם יכה "לבל הכבוד לענני

כך כל צורך ישראל לבני היה לא גם בשאר כך
שפים  "היו הכבוד שענני בכך (א) העננים: תפקידי

ומגהצים..." מקרה 23בכסותם קורה היה שם אם שהרי ,
בגד  לקנות יכולים היו מעליך", בלתה "שמלתך... של

שבסביבה  העולם אומות מערי באחת כן 24חדש (ב) ;
את  להם יורה שענן לנס להזדקק הכרח היה לא כבר
דרכים  יש שבה לסביבה כבר שהגיעו כיוון דרכם,
נחשים  ב"הורג צורך היה לא וכן (ג) וכדומה. סלולות

ישוב  למקומות קרובים בהיותם .25ועקרבים"

ההרים  את ליישר לכאורה היה צריך שהענן למרות
ההר" "הר על רש"י שמסביר וכפי "ואףֿעל26ֿוכו', –

שלושה  ההרים, את ומשוה לפניהם הולך שהענן פי

רואים  שמכך משה...", לקבורת נבו והר בהן... נשארו
אהרן, מות לאחר גם ישראל בני אל נלווה שהענן

משה. הסתלק ששם נבו, להר הגיעו כאשר

כל  שיישור בדוחק, אםֿכי להסביר, ניתן זאת
לומר  מכריחנו אינו הענן עלֿידי נבו) מהר (חוץ ההרים
אלא  לשם, הגיעו כאשר ישראל לפני הלך שהענן
שהלך  ימים ג' במהלך כן, לפני אירע זה שדבר

עוד27לפניהם  ,iptl את להבטיח כדי אהרן, פטירת
בעתיד. טובתם

שלא  ההרים את רש"י מונה שבו הסדר יובן זה לפי
לפי  אשר בעוד ההר", והר נבו.. והר סיני.. "הר יושרו:

להיכתב נבו" "הר צריך היה המאורעות xg`lסדר
– ההר" "הר

להסביר  אפשר לעיל לאמור שבהתאם אלא
לכך, רש"י רומז ההר הר לפני נבו הר את שבהקדמתו
נעשתה  לא משה לקבורת מיושר לא נבו הר שהשארת

בזמן הענן xzeiעלֿידי xge`n לשם הגיעו כאשר –
אלא – ישראל ההר eze`aבני הר את השאיר שבו זמן

אהרן. לקבורת

.‚
¯Á‡Ï Ì‚ È"· ˙‡ ÂÂÈÏ ÌÈÚ‰˘ ¯ÓÂÏ Á¯Î‰‰

Ô¯‰‡ ˙ÂÓ
את אבל ללוות המשיכו שהעננים לומר הכרח קיים

שכן: אהרן, מות לאחר ישראל בני

רק  בפשטות, הכוונה, אין הדרך" ב"לנחותם (א)
להם  להורות בכלל אלא במדבר, תעיה מפני לשמרם

שילכו  הקדושֿברוךֿהוא רוצה שבה הדרך, ולכן 28את ,
שהרי  אהרן, מות לאחר גם לענן ישראל בני הזדקקו

מסעות עוד להם .miaxהיו

בפירוש  מציין רש"י אהרן 29(ב) מות שלאחר ,
חזרה  – מסעות" שבע סוף.. ים דרך לאחוריהם "חזרו

xacnd l`30.
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לז.17) לג, מסעי כג. כ, פרשתנו
לח.18) שם, מסעי
א.19) לא, תענית
כב.20) ח,
במס'21) ששנינו ("כמו שם נח ברש"י צויין – רע"א כט, יומא
יומא").
(22i"yxt.שילהי ד"ה שם יומא
משה 23) הרי – אהרן מיתת לאחרי תורה במשנה נאמר שזה ואף

שהותם במשך שהי' מה אז .xacnaסיפר
ב.24) עה, יומא ראה

"במדבר 25) וברש"י) יט א, דברים וראה טו. ח, (עקב ממש"נ להעיר
הגדול  מ"מדבר יצאו כבר והרי – ועקרב" שרף נחש והנורא הגדול

והנורא".
כב.26) כ, פרשתנו
לה.27) י, בהעלותך פרש"י
מיתת 28) דלאחרי ג) (ג, יהושע פרש"י וראה שם. בשלח פרש"י ראה

הענן). (במקום הדרך להם מראה הארון הי' משה
(29.10 הערה לעיל נסמן
ה.30) כא, פרשתנו ראה
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ממלחמות  גם ישראל בני על הגנו העננים (ג)
עמלק  במלחמת רש"י שהסביר כפי שב"31הגויים, ,`ve

"צא היא: הכוונה בעמלק" oprdהלחם on,"בו והלחם
בעננים  מוקפים ישראל בני היו עוד שכל מובן ומכך

בם  להלחם העולם אומות יכלו הסביר 32לא שכבר כפי ,
כן  לפני ואבני 33רש"י ה"חצים את קולט היה שהענן ,

זורקים". מצרים ש"היו בליסטראות"

הכנעני.. "וישמע אהרן מות לאחר מיד ולפיכך,
בישראל" רש"י 34וילחם שמפרש וכפי שבראותם 35, ,

להלחם  רשות ש"נתנה חשבו הכבוד", ענני ש"נסתלקו
בישראל".

על  הכבוד ענני של בהגנתם צורך היה כך, אם
הבאות. במלחמות גם ישראל

רק  היה לא המסעות במ"ב הענן של תפקידו (ד)
כך  על שמרחיבה כפי גם, אלא ללכת, לאן להראות

בהעלותך  בפ' להודיע36התורה ,izn וdnkonf"יחנו"
לכניסה  עד המסעות בכל צורך בו שהיה דבר ו"יסעו",

ישראל. לארץ

הפסוק  על ועיקר: נגד 37(ה) לה' אותם "והוקע :
) אומרxg`lהשמש" אהרן) מודיע i"yxמות "השמש :

החוטאים ltwpאת oprd."עליו זורחת והחמה מכנגדו
בפירוש  איפוא, אומר לאחר 38רש"י גם היה שהענן ,

אהרן  השמש.39מות מפני והגן

מוזכר  אין מדוע בעינה: הקושיא אפוא נשארה
גרמה  לא ומדוע חזרו, הכבוד שענני מקום בשום

ישראל? אצל לזעזוע הסתלקותם

.„
"„Â·Î ÈÚ"Â ,Ì˙Ò "ÌÈÚ"

תחילה  ולהבין להקדים יש הדברים, את להבין כדי
התורה: על בפירושו רש"י של בלשונו ושינוי דיוק

מקומות  "ענני40במספר – לעננים קורא ",ceakהוא
סתם.41ובאחרים  "עננים" ,

חז"ל  במדרשי גם נמצאים אלו ביטויים שני
מהם  בחלק העננים: שבעת על הגירסא 42המספרים
ובאחרים  וכדומה, היו" עננים "שבעה "שבעה 43היא

על ceakענני בפירושו בוחר רש"י וכדומה. היו"
כתובים..."44התורה  עננים "שבעה לכתוב

בפשטות  כדלהלן: הוא לכך שההסבר לומר ויש
ענני לבין סתם עננים בין הבדל "ענני eakcקיים :

את  להראות היא מטרתם שכל משמעותם, כבוד"
ישראל  של היה 45כבודם שתפקידם עננים, היו כלומר, .

ולדאוג מכך mdikxvlלהגן כתוצאה כי אם ישראל, של
נוספים, עננים והיו ישראל. של וכבודם חיבתם נגלים
הכבוד  את לפרסם – "כבוד" לשם היתה מטרתם שכל

ישראל. את הקדושֿברוךֿהוא שמכבד

ענני הם העננים כל שלא מובן, הענן ceakמכך :
ועקרבים" נחשים והורג הגבוה... את `46eppiש"מנמיך

הוא תפקידו שהרי הכבוד, לאפשר igxkdמענני כדי
השמש  חום מפני שהגן הענן גם וכך במדבר, הליכה
היה  לא אשר מלחמה, בשעת העולם אומות מפני או
בענינים  להם להועיל כדי אלא ישראל של כבודם מפני
אלו  במקומות רש"י מתבטא ולפיכך ביותר. נחוצים

(סתם). "ענן" בלשון
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ט.31) יז, בשלח
ד"32) באופן (ובפרט בישראל להלחם יכול הי' שעמלק xabeומה

תי' כבר יא) שם, – ה'i"yxעמלק" היש השואלים שבנ"י ח) (פסוק שם
" – "שהי'ekilydגו' יח) (כה, תצא ברש"י וכמפורש לענן, חוץ – מעליו"

דברים ohletהענן מדֿמה. יד, (שלח וגו'" לעלות כש"ויעפילו ועד"ז ."
וראה  ה'. ציווי היפך הי' שהרי לענן, מחוץ שהי' שפשוט מאֿמד) א,

.59 והערה ה סעיף סוף בפנים לקמן
לב,33) האזינו רש"י וראה יט. (יד, בשלח בפרש"י – ד. יט, יתרו

שם. בשלח רש"י מפרש"י בארוכה ראה אבל קבלם. שהמלאך יא)
ואכ"מ.
א.34) כא, פרשתנו
(35199 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה (וראה מ לג, מסעי

בפרשתנו  מוסיף ולאידך בפרשתנו, רש"י הביאו שלא הטעם ואילך,
כו'"). רצועה מעולם "ועמלק

ואילך.36) לו מ, פקודי וראה ואילך. יז ט,
כמ"פ,37) כמדובר הרי – אגדה" מ"מדרש שמביאו ואף ד. lkכה,

הוא עה"ת בפרש"י שהובא אגדהeheytמה או מקרא ixacשל zayiind
`xwnd)i"yx.ח ג, ).n"kaeבראשית

מפורש38) ומשכיל i"yxtaוכן שפ"ח (וראה לענן" "חוץ יג כג, תצא

שם. יהושע בפרש"י מוכח וכן שם). לדוד
שם.39) בלק לדוד ומשכיל שפ"ח ריב"א, חזקוני, ראה
מסעי 40) יג. כו, פינחס א. כא, כט. כ, פרשתנו מג. כג, אמור פרש"י

ו. י, ד. ח, עקב מ. לג,
בפנים.41) לקמן ראה
שם 42) ראה  אבל הם". עננים ("שבעה כא יג, בשלח מכילתא

בהמשך  בא (אבל ב במדבר תנחומא לד. י, בהעלותך ספרי לאח"ז).
ועוד. סע"ב. שב, זח"ג כבוד"). "ענני לפנ"ז למ"ש

מכילתא 43) א. פ"ד, סוטה תוספתא יב. במדבר ג. בשלח תנחומא
שם. בהעלותך זוטא ספרי רפי"ד. המשכן דמלאכת ברייתא שם. בשלח
תכ"א  תקו"ז סע"א. רפג, זח"ג תכז. רמז פקודי יל"ש ב. פ"א, במדב"ר

א. קג, זח"ג וראה ועוד. א). (נה,
"והקיפם 44) י) (לב, האזינו מרש"י ג"כ ולהעיר שם. בהעלותך

mippraענני שבעת אגדה.. "ומדרש י) (טז, יחזקאל ברש"י ."ceak."'כו
לנ"ך  פרש"י כמ"פ, כמדובר הרי) אגדה". "מדרש שהוא לזה (נוסף אבל

הפשט ע"ד עה"ת.k"kאינו פירש"י כמו –
וראה 45) לשכינה. כינוי הוא ש"כבוד" – כו' הדרוש ע"ד משא"כ

.48 הערה לקמן
יח.46) כה, תצא
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הענן" מן צא – בעמלק הלחם "וצא ;30לדוגמא:
מקבלם" והענן חצים.. ואע"פ 32"זורקים ..– ההר "הר ;

ההרים" את ומשוה לפניהם הולך "נגד 25שהענן ;
עליו" זורחת והחמה נקפל... הענן ..– "כל 36השמש ;

פולטן..." הענן שהיה ..– אחריך .45הנחשלים

אהרן  מות עם שהסתלקו העננים אצל זאת, לעומת
ענני "נסתלקו הביטוי: רק ceak)cala"(47נמצא –

ישראל, של לכבודם שהיו 48העננים le`העננים

ישראל  בני צרכי את ענני49שסיפקו .ceak לא אכן אלו
היו  לא מדוע מובן וכך מקרא, של פשוטו לפי חזרו,

ענני הסתלקות על תלונות ישראל שהיו ceakלבני כפי ,
מרים. של בארה בענין להם

הרא"ם  קושית את לתרץ אפשר השואל:50בכך ,
ואחד  מלמעלה ואחד רוחות מד' היו העננים הרי

שמפרש 15מלמטה  וכפי לעננים, דומה והסוכה ,
–51רש"י  הושבתי בסוכות "כי :ceak ippr אפוא היו ,"

מלמטה  ואחד מלמעלה "אחד להיות צריכות לסוכה גם
היא  ההלכה ואילו רוחותיה", מד' בשתי 52וד' שדי

טפח? בה שיש שלישית ודופן שלמות דפנות

לענן  זכר עושים אין מדוע – לקושייתו להוסיף ויש
"לפניהם"? שהיה השביעי

שאנו  הזכר הדברים: מובנים לעיל האמור לפי
ל"ענני רק הוא מטרתם ceak"53עושים שכל העננים –

"כבוד"wxהיא "לפניהם",54לשם שהיה הענן ואילו ;
גם שימשו האחרים, העננים מששת חלק mikxvl55וכן

ישראל. עם של אחרים

גם כך, קשורxtqnאם איננו הסוכה xtqnlדפנות
בכך  שהיו לומר יש כאשר ובמיוחד הכבוד, ענני

מצד  בהגנה צורך היה לא שבו במסע – שינויים
ענן זה מצד הענן היה – .ceakdמסויים

.‰
"ÌÁÏ‰Ï ˙Â˘¯ ‰˙" :È"˘¯ Ï˘ ÂÂ˘Ï· ˜ÂÈ„‰
שהובא  בפירושו, רש"י של דיוקו גם יובן זה לפי

" על ג), (סעיף הכנעני"לעיל "שנסתלקו 34וישמע –
שנתנה וכסבור  כבוד –zeyxענני בישראל" להלחם

החידוש  את להזכיר צריך רש"י היה לכאורה שהרי
ixwirdשנתנה"zeyxde zexyt`d– בישראל" להלחם

בעננים, כן, לפני מוקפים, ישראל בני היו כאשר שהרי
בם.ixyt`Îizlaהיה להלחם

זה  דיוק מובן ענני 56עתה ש"נסתלקו לאחר גם :
עדיין אומות xzepכבוד" מפני ישראל על שהגן הענן

שכיוון  חשב, הכנעני אך מלחמה, בשעת העולם
ענני איננו ceakdשנסתלקו כבר הקדושֿברוךֿהוא –
כך כלֿ לכך ceakמגלה הוכחה זאת הרי לישראל,

לאפשרות zeyxש"נתנה בקשר אך בישראל", להלחם
שינוי  כל חל לא .57למלחמה

שהכנעני  ייתכן כיצד להקשות: בבני 58ואין יילחם
שכן, – הענן? עלֿידי מוגנים הם כאשר ישראל
ממש  שטות לכדי עד זה בפרט אותו הובילה חוצפתו
כדי  הענן מתוך ייצאו ישראל שבני חשב והוא וכו',

בו  .59להלחם

לפניֿכן  רש"י פירוש לפי כאן 33ובמיוחד שהכנעני
כבר  נלחם אשר זה היה הלוא ועמלק – עמלק הוא
שהענן  – אחריך "הנחשלים ישראל בבני קודםֿלכן

"היו60פולטן" כאשר אפילו ,zene`d lk להלחם יראים
אףֿעלֿפי וירד.. קפץ שוב deekpy"...59בכם.. והוא ,
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אהרן47) "וכן א) (ז, קהלת מפרש"י להעיר oprאבל cenra וראה ."
.44 הערה

גם 48) וענני i"yxnלהעיר רקיע "ענני ונסתלקו): ד"ה א (ט, תענית
עננים ושאר ע'`opiעשן ח"ט (שד"ח השקו"ט ידוע (אבל כבוד" של

לרש"י). הוא לתענית הפי' אם ועוד) א'תתיד
כב)49) (כ, פרשתנו פרש"י אתי ולפ"ז שם. בלק שפ"ח גם ראה

נבו" "הר רש"י שכותב ומה בסופו. ס"ב בפנים כנ"ל דלא – כפשוטו
תשל"ז. חקת ש"פ בשיחת נת' – ההר" "הר לפני

סו"ס 50) לטאו"ח ב"ח שם. לדרך וצידה גו"א וראה שם. בהעלותך
.147 ע' חל"ב לקו"ש וראה שם. (א"א) פרמ"ג תרכה.

"כמין51) יח) (ט, בהעלותך מרש"י ולהעיר שם. אבל dkeqאמור – "
על שהי' בענן המדובר לשון okyndשם וכדיוק שם, הכתובים (כמשמעות

גבי על (רק) נמשך והי' הענן"), "עמוד dcediרש"י ipa..cr אומר שמשה
ואכ"מ. וכו'". שובה

ס"ב.52) סתר"ל או"ח טושו"ע ב. ו, סוכה
"ענני53) רש"י לשון ותיב"ע ceakכדיוק ת"א בין מהשינוי ולהעיר ."

שם.

במצות 54) יותר ציוה "למה שם בב"ח שהקשה מה ג"כ מתורץ עפ"ז
(לא  זכר הוא סוכה כי – כו') ובאר מן (כמו חסדים" משאר יותר סוכה..

של לענין כ"א) צרכים, הספקת של שם.ceakלענין לקו"ש וראה .
שם,55) (ובפרמ"ג הגבוה מנמיך הי' שלמטה דזה שם ב"ח ראה

אבל נחשים). מפני מגין נעשה i"yxtaשהי' זה שכל לד) (י, בהעלותך
שם. לדרך בצידה וכמ"ש ש"לפניהם", זה ע"י

שם.56) ח"ח לקו"ש – באו"א ביאור ראה
שלהם 57) התייר הלך אי' א): (פ"ד, סוטה מתוספתא להעיר אבל

הדרך. את להם המכביש
שהי'58) יחֿכ), כ, (פרשתנו אדום וכן ועוג. סיחון מיתת iptlועד"ז

כבוד. ענני וסילוק אהרן
לא 59) אבל כנ"ל, כו' החצים מפני להגין רק הועילו העננים כי

בנ"י (יז,gvplשיוכלו בשלח מפרש"י וכדמוכח כו'. ארצו ולכבוש האויב
" אפ"ל v`ט) הי' שלכן בנדו"ד, בפועל גם הי' וכן בו". והלחם הענן מן

ומלחמת  ועוג סיחון במלחמת וכן א). כא, (פרשתנו שבי" ממנו "וישב
טו. טז, יחזקאל מרש"י ולהעיר הענן. מן בנ"י יצאו בפשטות מדין,

יח.60) כה, תצא פרש"י
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ה  ללא "קפץ", של באופן ישראל עם תחשבות התמודד
הענן. עלֿידי מוגנים היו שהם בכך

.Â
‰Ê· ‰È‰ ‡Ï ,Ì‰ÓÚ ÌÈÏ„‚Â ÌÈˆ‰‚ÓÂ ÌÈÙ˘

ÈÁ¯Î‰ Í¯Âˆ
כבוד" "ענני בין ההבדל אודות שלעיל ההסבר על

אומר  רש"י הרי לשאול: ניתן סתם, עננים 13לבין

ואף ceakש"ענני אותם.. ומגהצים בכסותם שפים היו
ושני  עמהם", לבושן גדל היה גדלים שהיו כמו קטניהם
כצרכי  הנחוצים הדברים בין לכאורה היו אלו תפקידים

בלבד  כבוד של ענין ולא אדם, ?!61בני

שהרי, כלל. קושיא זו אין דבר של לאמיתו אך
zehyta היה קטניהם.. "ואף באמרו מתכוון רש"י אין ,

ענני  של תפקידיהם להמשך עמהם" לבושן גדל
לבין 62הכבוד  עמהם" לבושן "גדל בין הקשר מהו כי ,

הלבושים, על דברו כדי שתוך אלא – כבוד?! ענני
נס היה שבהם רש"י, עם cxtpמציין ביחד שגדלו ,

כדברי לעננים) קשר (ללא הזה i"yxגופם "כלבוש שם
".enrשגדלhnegשל

לפירושו  כהמשך זאת מביא שרש"י לכך [הסיבה
כאן  שבדיוק היא, בכסותם..." שפים היו כבוד ש"ענני
ללבוש  יכלו הגדולים אמנם השאלה: להתעורר עשויה

לא ש"שמלתך מפני בגדים, אותם הזמן dzlaכל
את  במדבר ללבוש הקטנים יכלו כיצד אך – מעליך"
רש"י, אומר לכן גדלים? הם בעוד הבגדים, אותם
לבושן  גדל ש"היה נס, הקדושֿברוךֿהוא עשה שכאן

עמהם"].

ש" ceakוהענין ippr ומגהצים בכסותם שפים היו
הכבוד" "ענני ללא גם שהרי – הכרחי היה לא אותם"
והגיהוץ  השיפוי את לבצע במדבר ישראל בני יכלו

הרגילות. בדרכים

ש"שמל  לכך נס בדומה היה לא בלתה" לא תך
בגדים לעצמם להשיג יכלו שהרי – או miycgהכרחי ,

ה"שמלות" ביציאת 63מן עמם לקחו שהם הרבות
וכדומה,64מצרים  הכבשים מצמר הכנתם עלֿידי או ,

שהו  כאשר בגד קניית עלֿידי או ממקניהם, להם שהיה
ישוב  מקום בקרבת לפעם .65מפעם

באמצעות  דוקא ו"מגהצים" ה"שפים " שענין וכיוון
לחסוך  כדי אלא לישראל, הכרחי היה לא כבוד ענני
– לכבוד אמיתי סימן עצמו זה הרי קל, טורח מהם
הדבר  קשור ולכן ישראל. את מכבד שה' הכבוד לעוצם

.ceakלענני

.Ê
Ô¯‰‡ ˙ÂÎÊ·Î ‡Ï ,‰˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÎ¯ˆ ˙Ï·˜

ÌÈ¯ÓÂ
רש"י  אם להבין: יש הבאר"6עדיין ש"בטלה אומר

ששיבת  סובר, שהוא נראה הרי משה, לפטירת קשור
– א') בסעיף לעיל (כאמור משה בזכות היתה הבאר

משה? בזכות כבוד ענני חזרו לא מדוע כך, ואם

מקרא, של פשוטו לפי כדלהלן: זאת להסביר ויש
למה  דומה אינו משה, באמצעות ישראל שקבלו מה כל

ומרים, אהרן באמצעות ישראל mzekfayשקבלו קבלו
שמשה, אלא ומים, כבוד on`pענני drexk דאג ,

צרכיהם לכל הכרחיים.miigxkdd,onfaלישראל שהיו

שענין רואים, הדברים: יומתקו שמשה dfוכך –
בזכות  התלוי כענין היה לא – ישראל לצרכי ,66דאג

lhaznd נע זה אלא הזכות, בעל של פטירתו שה לאחר
או  זאת, יקבלו הסתלקותו לאחר שגם המבטיח באופן

בכך: צורך להם יהא לא שכבר

הרי  הבאר", "בטלה משה מות שלאחר פי על אף
קרובים  היו כבר כי לבאר, נזקקו לא כבר ישראל בני

פירש67לירדן  כבר המן, לגבי גם וכך  ;i"yx68,
המן פסק אדר בז' משה ש"כשמת cxilnשלמרות

כך) אחר גם מן להם היה זאת ממן ewtzqpe(בכל
ביום בו oqipaשלקטו xyr dyya xnerd eaixwdy cr."

.Á
¯Á‡Ï Ì‚ ˙ÂÎ˘Ó ¯Â„‰ È‡È˘ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ

Ì˙¯ÈËÙ
דור  בכל ישראל לנשיאי בקשר ללמוד יש מכך
אין  בשר בעיני כאשר הסתלקותם, לאחר שגם ודור,
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שהש"ר 61) יא. פ"ז, דב"ר כג. מזמור תהלים (מדרש שבכ"מ ובפרט
" הגירסא יא) דר"כ oprdפ"ד, (פסיקתא בהגירסא בוחר ורש"י כו'", שף

"ענני שם) עקב ביל"ש הובא בשלח. ".ceakפ'
היו 62) "ולא הקודמת בהערה שצויינו המדרשים מלשון מוכח וכן

– כו'" הזה החלזון גדלים.. רקle`(הקטנים) כבוד ענני ע"ד ,`k"gנזכר
תכבוסת". צריכין היו ש"לא ע"ז

של 63) באופן הי' והרי ושמלות". זהב וכלי כסף ("כלי לה יב, בא
וזהב). כסף הכלי ריבוי ע"ד – יג יג, בא פרש"י וראה לו). (שם, "וינצלם"

שם.64) עקב הראב"ע כמ"ש
אי"ז 65) – כבוד לענני שייך עמהם" גדל ד"הי' את"ל גם ועפ"ז,

הכרחי. ענין
כבוד 66) ענני ונסתלקו מרים, מיתת לאחרי לעדה" מים הי' "ולא כמו

אהרן. מיתת לאחרי
ועוד.67) פרשתנו. סוף
אכלוהו68) שם, ר"י ולדעת שם. (ממכילתא לה טז, dpyבשלח c"i

משה!). מיתת אחר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc zenai(iyily meil)

oa opgei iax zecrn egikedy minkg ixac jynda la` .yi`d
zyxbzny dyxgzpy dy`n di`x e`iad ,mzhiyk `cbceb
.zyxbzn dpi`y xaqe ixep oa opgei iax mdilr wlgp dfay ,hba

:dpyna epipy'åëå ïðçBé éaø ãéòäd`iydy zyxgd lr `cbceb oa ¥¦©¦¨¨
:ef zecrn zcnlpd dkld d`ian `xnbd .hba d`vei `idy dia`

àãbãeb ïa ïðçBé éaø ìL Búeãòî ,àáø øîàm`y micnl ep`îàø ¨©¨¨¥¥¤©¦¨¨¤§§¨¨©
íéãòìezy` ipta `lyïúBð éðàL äæ èb eàødfa ezrc dlbe ,dl ¨¥¦§¥¤¤£¦¥

xfge ,hb zxeza dl zzl ezpeekydì øîàåzgwtd ezy`l §¨©¨
hbd zpizp zrya,äæ áBç øèL éñðk,dhib edfy dl riced `le ¦§¦§©¤

,aeg xhy zxeza hbd z` dlaiw dy`dy s`.úLøBâî Bæ éøä£¥§¤¤
,z`f micnl oipnedzòc ïðéòa àì àãbãeb ïa ïðçBé éaø øîà àì éî¦Ÿ¨©©¦¨¨¤§§¨Ÿ¨¦¨©§¨

oiyeciw dycwzpa s`y `cbceb oa opgei iax xn` `l ike ±
xn` ixdy ,oiyexibd lr dy`d zrc z` jixv oi` mixenb
dycwzpy s` lr ,hba z`vei dzephwa dia` d`iydy zyxgy

,mixenb oiyeciwa dia` ici lrdzòc ïðéòa àì éîð àëäo`k s` - ¨¨©¥Ÿ¨¦¨©§¨
ixd ,aeg xhy `edy dxaqy ,zrc `la hbd z` dlawy zgwt

.dzrc z` jixv oi`y meyn ,zyxebn `id
:`xnbd zl`eyàèéLtopgei iax itl oicd `ed jky heyt ixd - §¦¨

`ax `a dne ,oiyexibl dy`d zrc z` jixv oi`y `cbceb oa

:`xnbd zayiin .eprinydlàîéúc eäîxn`z `ny ±dì øîàcî ©§¥¨¦§¨©¨
déìha éìeha äæ áBç øèL éñðk,aeg xhy dfy dl xn`y oeiky ± ¦§¦§©¤©¥©§¥

jkl ,oiyexib myl hbd zpizp z` jka lhia `ed ixdòîLî à÷̈©§©
ïìc oeik ,oiyexib myl zaygp hbd zpizpy `ax eprinyd ±éà ¨¦

déìhác àúéàmyl hbd zpizp z` lhal ezpeek dzid ok` m`y - ¦¨§©§¥
,ezxin`a oiyexibeäì øîà÷ äåä íéãòìmicrl ok xnel el did - §¥¦£¨¨¨©§

,oiyexib myl `ly hbd z` ozepydéìha àì íéãòì øîà àìcîe¦§Ÿ¨©¨¥¦Ÿ©§¥
éãéî àìåezpeek oi`y rnyn micrd ipta ok xn` `ly jkne ± §Ÿ¦¦

.xyk hbde ,oiyexib myl hbd zpizp z` lhaléëä øîà÷c éàäå§©§¨¨©¨¥
df ixd' dl xn` `le 'df aeg xhy iqpk' dy`l xn`y dne -

wx `ed ,'jhibdì øîà÷c àeä àôeqék úîçîyiiazny iptn - ¥£©¦¨§¨¨©¨
.hb dfy oiaz `ly ef oeyla dl xn` okl dyxbny dn lr dpnn
seqae ,mixeqi`n ohw yixtdl jixv m` oecl zxaer `xnbd

:dyrn d`ian `xnbd dligz .epzpynn di`x d`ian `ibeqdáø©
àLøãî éác éçzôî déì eñëøéà àðñéa øa ÷çöéel eca`p - ¦§¨©¦§¨¦©§¥©§§¥§¥¦§§¨

yxcnd zia ly zegztndàúaLa ,íéaøä úeLøadid oecipde ± ¦§¨©¦§©§¨
zeyxn qipkdle miaxd zeyxa zen` 'c lhlhl xeq`y zaya

.cigid zeyxl miaxdúãt éaøc dén÷ì àúà,oicd dn el`yl £¨§©¥§©¦§¨
.xzid jxca m`iadle mytgl cvikdéì øîà,zct iaxìéæ ¨©¥¦
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לאחר  למן (בדומה גלוי באופן השפעתם את רואים
היה נראה העולם על שבמבט משה, מלירד)wqtyמות
ש" המפורסם, הכלל קיים כאן הרי –lrn ecxti `l

mzirxn o`v"69;

ומשמש  עומד כאן ש"אף מפני רק לא וזאת
)mexnn"(70 אלא – בשר בעיני לראות אין זאת שאת –

מפני עבור zelertyגם הקימו שהם אלו, וענינים
פעולה הם הזה, בעולם בחיים בהיותם zkynpישראל

הסתלקותם. לאחר גם זאת "לקבל" ממשיכים –

.Ë
ÊÂÓ˙ ‚"ÈŒ·"È ‰ÏÂ‡‚‰ ‚Á ÔÈ·Ï ˙‡Ê ÔÈ· ¯˘˜‰
הגאולה  חג לבין זה ענין שבין המיוחד הקשר זהו
החל  תמוז, י"בֿי"ג אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק של
(שמיני' חוקת פ' של השבוע בימי רבות בשנים

בולט 71מתברכין  באופן מתגלה זה ענין שהרי – (
הרבי: בגאולת

י"בֿי"ג  של והגאולה שהנצחון במוחש, רואים
ההיא  במדינה שאפילו לכך שגרמה ההם, בימים תמוז

פעולה  היא – היהדות והפצת התורה החזקת תתקיים
dfdנמשכת meid cr להקמת הביא כבר זה דבר ,

במדינה  ומצוות תורה שומרי יהודים של דורות שלושה

ומפי  מפיך ימושו ש"לא התורה קובעת כך שעל ההיא,
עולם" ועד מעתה זרעך... זרע ומפי .72זרעך

מספר  כבר שהיו כאלה שאפילו רואים, יתרֿעלֿכן:
המצב miwzepnדורות עקב – ויהדות מתורה ר"ל

אלו  גם – ההיא במדינה האיומים והתנאים החמור

הגאולה מפעולת "לקבל" crdfdממשיכים meid וזה ,
אותם של eiykrמעורר לחיים שבים והם לתשובה,

ויהדות. תורה

חג  של הפעולות של כדבעי עשייה ובאמצעות

כללי,73הגאולה  באופן והפצתן ויהדות תורה חיזוק ,

החסידות  מעיינות הפצת – גרמא שהזמן ענין ובמיוחד
משיחא, מלכא דא מר" ל"קאתי הדבר יביא – חוצה

אמן. בימינו במהרה

,n"ehn t"y i`ven zegiyn)
(h"lyz a`a e"he mixac t"y
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נ"ע 69) מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו ע"ד אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון
חכמי  בס' נדפס – תרפ"א) ניסן (ב' שלו הראשון ליארצייט ָבמכתבו
ע' ח"א נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות א. לג, תרפ"ד) (נ.י. ישראל

קמא.
סע"ב.70) יג, סוטה

א.71) פח, ב. סג, זח"ב
א.72) פה ב"מ כא. נט, ישעי'
תרפ"ח 73) תמוז י"ב – הראשונה לחגיגה הגאולה בעל מכתב ראה

ועוד). (263 (ע' ותש"ח קמו) (ע' תרפ"ח בסה"מ (נדפס

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc zenai(iyily meil)

oa opgei iax zecrn egikedy minkg ixac jynda la` .yi`d
zyxbzny dyxgzpy dy`n di`x e`iad ,mzhiyk `cbceb
.zyxbzn dpi`y xaqe ixep oa opgei iax mdilr wlgp dfay ,hba

:dpyna epipy'åëå ïðçBé éaø ãéòäd`iydy zyxgd lr `cbceb oa ¥¦©¦¨¨
:ef zecrn zcnlpd dkld d`ian `xnbd .hba d`vei `idy dia`

àãbãeb ïa ïðçBé éaø ìL Búeãòî ,àáø øîàm`y micnl ep`îàø ¨©¨¨¥¥¤©¦¨¨¤§§¨¨©
íéãòìezy` ipta `lyïúBð éðàL äæ èb eàødfa ezrc dlbe ,dl ¨¥¦§¥¤¤£¦¥

xfge ,hb zxeza dl zzl ezpeekydì øîàåzgwtd ezy`l §¨©¨
hbd zpizp zrya,äæ áBç øèL éñðk,dhib edfy dl riced `le ¦§¦§©¤

,aeg xhy zxeza hbd z` dlaiw dy`dy s`.úLøBâî Bæ éøä£¥§¤¤
,z`f micnl oipnedzòc ïðéòa àì àãbãeb ïa ïðçBé éaø øîà àì éî¦Ÿ¨©©¦¨¨¤§§¨Ÿ¨¦¨©§¨

oiyeciw dycwzpa s`y `cbceb oa opgei iax xn` `l ike ±
xn` ixdy ,oiyexibd lr dy`d zrc z` jixv oi` mixenb
dycwzpy s` lr ,hba z`vei dzephwa dia` d`iydy zyxgy

,mixenb oiyeciwa dia` ici lrdzòc ïðéòa àì éîð àëäo`k s` - ¨¨©¥Ÿ¨¦¨©§¨
ixd ,aeg xhy `edy dxaqy ,zrc `la hbd z` dlawy zgwt

.dzrc z` jixv oi`y meyn ,zyxebn `id
:`xnbd zl`eyàèéLtopgei iax itl oicd `ed jky heyt ixd - §¦¨

`ax `a dne ,oiyexibl dy`d zrc z` jixv oi`y `cbceb oa

:`xnbd zayiin .eprinydlàîéúc eäîxn`z `ny ±dì øîàcî ©§¥¨¦§¨©¨
déìha éìeha äæ áBç øèL éñðk,aeg xhy dfy dl xn`y oeiky ± ¦§¦§©¤©¥©§¥

jkl ,oiyexib myl hbd zpizp z` jka lhia `ed ixdòîLî à÷̈©§©
ïìc oeik ,oiyexib myl zaygp hbd zpizpy `ax eprinyd ±éà ¨¦

déìhác àúéàmyl hbd zpizp z` lhal ezpeek dzid ok` m`y - ¦¨§©§¥
,ezxin`a oiyexibeäì øîà÷ äåä íéãòìmicrl ok xnel el did - §¥¦£¨¨¨©§

,oiyexib myl `ly hbd z` ozepydéìha àì íéãòì øîà àìcîe¦§Ÿ¨©¨¥¦Ÿ©§¥
éãéî àìåezpeek oi`y rnyn micrd ipta ok xn` `ly jkne ± §Ÿ¦¦

.xyk hbde ,oiyexib myl hbd zpizp z` lhaléëä øîà÷c éàäå§©§¨¨©¨¥
df ixd' dl xn` `le 'df aeg xhy iqpk' dy`l xn`y dne -

wx `ed ,'jhibdì øîà÷c àeä àôeqék úîçîyiiazny iptn - ¥£©¦¨§¨¨©¨
.hb dfy oiaz `ly ef oeyla dl xn` okl dyxbny dn lr dpnn
seqae ,mixeqi`n ohw yixtdl jixv m` oecl zxaer `xnbd

:dyrn d`ian `xnbd dligz .epzpynn di`x d`ian `ibeqdáø©
àLøãî éác éçzôî déì eñëøéà àðñéa øa ÷çöéel eca`p - ¦§¨©¦§¨¦©§¥©§§¥§¥¦§§¨

yxcnd zia ly zegztndàúaLa ,íéaøä úeLøadid oecipde ± ¦§¨©¦§©§¨
zeyxn qipkdle miaxd zeyxa zen` 'c lhlhl xeq`y zaya

.cigid zeyxl miaxdúãt éaøc dén÷ì àúà,oicd dn el`yl £¨§©¥§©¦§¨
.xzid jxca m`iadle mytgl cvikdéì øîà,zct iaxìéæ ¨©¥¦
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המשך ביצור למס' יבמות ליום שלישי עמ' ב



מד

fenz b"iÎa"i zegiyÎihewlgi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÊÂÓ˙ ˘„ÂÁ·˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÓÈ

משלו  מיוחד תוכן חודש לכל יש ומובן 1כידוע, .2,
יום  בו שיש שחודש פרטית, בהשגחה שהכל כיוון
קשור  החודש של תוכנו הרי מיוחדים, ימים או מיוחד

האלה. הימים או הזה היום למשמעות

הפורים  ימי מביאים אדר בחודש לכך 3לדוגמא:
" – שמחה של לזמן הפך כולו אשר ycegdשהחודש

להם..." כולו 4נהפך החודש כשר להלכה אשר עד ,

מגילה  "5לקריאת וכן ,qpkpyn"בשמחה מרבין .6אדר
ניסן חודש נקרא לכך מפני 7הגאולה ycegבדומה ,

ממצרים. הגאולה היתה בו שבחמשהֿעשר

שני  בתוכו כולל שהוא רואים, תמוז חודש לגבי

מנוגדים: ענינים

המוזכר שבחודש, המיוחד azkayהיום dxeza
עשר 8(בנביאים) שבעה צום הרביעי", "צום הוא ,

העיר"9בתמוז  "הובקעה זה שביום כללי 10, ענין זהו .
ycega11 החודש שם על נקרא שהצום מזה כמובן ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(ר"ה 1) מיוחד מזל לו יש חודש וכל ז. ג, לאסתר שני תרגום ראה
ובכל  חודש). מזל הובא שלא א קנו, בשבת וצע"ק שם. ובפרש"י ב יא,
במקומם). חסידים במשנת (הובאו הוי' דשם מיוחד צירוף מאיר חודש

ועוד.
שם.2) שני בתרגום מוכח וכן
פור3) נפל ב: יג, ממגילה נולד.drayaeאדר..ycegaולהעיר באדר

ואילך. 368 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה
כב.4) ט, מג"א
נהוג.5) והכי ס"ז: סתרפ"ח או"ח וברמ"א מגילה. ריש ירושלמי
סק"ה.6) סתרפ"ו או"ח מג"א (ואילך). סע"א כט, תענית
שאמרז"ל:7) ועד יא. פט"ו, להגאל oqipaנגאלוoqipaשמו"ר עתידין

כוותי'). סתם שם ובשמו"ר רע"א. יא, ר"ה ר"י (דעת
יט.8) ח, זכרי'
ישראל.9) שמע עה"פ ואתחנן ספרי ה"ה. פ"ד תענית בירושלמי כ"ה

פ"ה  תעניות הל' מ"ג. פ"א לר"ה בפיה"מ רמב"ם ספ"ו. סוטה תוספתא
ומהר"י  רד"ק עקיבא). ור' ד"ה שם ב"י ראה (אבל סתקמ"ט טאו"ח ה"ד.
(הובא  ב. יח, ר"ה בבבלי גם הגירסא כ"ה כמה ולדעת שם. זכרי' קרא

שם). דק"ס שם. וריטב"א הר"ן בחי'
יח) שם, זכרי' ראב "ע (וראה שם בבבלי הספרים רוב גירסת אבל

ד"בראשונה h'"זה אזיל לשיטתי' והבבלי – העיר" הובקעה שבו בתמוז
או"ח  בטושו"ע וכ"ה סע"ב. כח, (תענית בתמוז" בתשעה העיר הובקעה
הערה  ראה אבל ראשון. בית חורבן לאחרי איירי דזכרי' והקרא ס"ב), שם

הבאה.
וגם  כאן" יש חשבונות ד"קילקול שם) (תענית לשיטתי' והירושלמי
הוזכר  (שהרי שם ותוספתא בספרי צ"ל וכן בו. בי"ז הובקעה בראשונה

העיר"). הובקעה "שבו שם*
בחורבן  ירושלים ד"הובקעה ה"ב) שם תעניות (הל' שכתב והרמב"ם

ipyעל דזכרי' הכתוב מפרש ומ"מ "f"i נקבע לשיטתו כי – כנ"ל תמוז
ל  בראשון גם הלוחות f"iהצום (נשתברו היום** שבאותו מפני תמוז,

שם)***. לרמב"ם צפע"נ (ראה התמיד ו)בטל
בי"ז 10) הובקעה נמי בא' דידן לגמ' "דאפילו שם לר"ה טו"א וראה

(בי"ז) בו מתענין הי' לא החשבונות קלקול ש"מפני כתב ששם (אלא כו'"
תמוז  בט' העיר הובקעה דבראשונה שם בתענית דאמרו והא בט'"). אלא
הכי  סבורים, שהיו ממה לשנות רצה לא שהפסוק כמו למימר "איכא –

שם). ובטו"א עיי"ש שם, תענית ארי (גבורות התנא" נמי
שם, תענית מהרש"א בחדא"ג שמפרש מה ע"פ יותר [ויומתק

(לא פירושו חשבונות קלקול zerhדקלקול ש"לפי כ"א) בחשבון,
האויבים של dnglחשבונות oipeny בודאי" אבל תמוז", בט' רק הי' לא

בתמוז dpaldבי"ז ycega התענו (ומעולם בראשונה" גם העיר נבקעה
שהרי  לנ"ך, בפירושו רש"י שיטת מוכח וכן הלבנה)****]. לחודש בי"ז
העיר  הובקעה שבו בתמוז י"ז שבין יום.. "כ"א יב) א, (ירמי' הביא
דבט' וֿז) נב, שם ב. לט, (שם ועה"פ – הבית" נשרף שבו באב לתשעה

כלום! העיר לא העיר. נבקעה
וישבו  גו' "ויבואו ג) לט, (שם הכתוב ד(המשך) שס"ל, ועכצ"ל

החיצונה jezdבשער חומה רק נכבשה תמוז דבט' מוכיח*****, "
היינו העיר" הפנימית zlgzd(ו"הבקעה וחומה קצת) ודוחק הבקיעה.

פתח תמוז), (בי"ז אח"כ רק נכבשה milyexiדהביהמ"ק) ixry."'וגו
כברד"ק  [דלא וכו'" נקנור שער העזרה "שער התוך בשער לאח"ז ומש"פ
הוא  התוך בשער דוישבו שם וברד"ק העיר, שער על שקאי שם, ומצו"ד

"xg`דכוונתו עכצ"ל , – השרים)] על (וקאי העיר" ixg`lyשהבקעה
" הוסיף (ולכן שלה ההמשך גם נתקיים הנ"ל נבואה "ועל ebe'קיום – ("

טז) (א, בירמי' יתורץ ועפ"ז שבתוכה. ביהמ"ק חומות (כולל חומותי" כל
שלו). וחומה ביהמ"ק – העיקר מזכיר אינו דלכאורה שם

דמש"נ  לפרש, אפשר גֿד) כה, במ"ב (ועד"ז שם נב [ובקאפיטל
זה, שבפסוק גו'" הרעב "ויחזק על רק קאי לחודש" על le`"בתשעה

בפסוק גו"******].f"g`lyמש"נ העיר "ותבקע
ואכ"מ. .41 הערה לקמן וראה

שם.11) שני תרגום ראה

e (*wx.(my inlyexiak `lc) df
oiprzn oi`e (**mb.xird zriwan xing cinzd lhac e` .(my ziprz inlyexid ixac ok yxtny ,my p"rtv d`x) lawl xeavd evx `ly iptn ± fenz 'ha

i"yxtke ..drwaed" y"nn gikedl oi`c l"i f"tre (***my"dniiwzpyo`k'eb e`ae 'ek d`eapoaxegaipydfn oi` ik ± (d`ad dxrd d`x) oey`x oaxega ezhiy "
n"wtp..ipy oaxeg wx hwp 'il `xixa `lc oeikne ,fenz f"il (f` mb) mevd rawp d"`lay oeikn

,'ha mb dprzi ytp lra"c (a"wq h"nwzq) `"bna y"n uxezn ± 'yexie ilaad oia jeezl mipta x`eand t"r (****edinf"ia k"b 'id dpey`xay `zi` 'yexia
ytp lra mb f"tlc (my y"dgna y"nk) ezpeek zehytay ± "'ekv"i`d"ky rnyne ,xingdlezpwqn.?ilaak dkld 'yexie ilaa ixde ±

hl lhit`wc `le ± ap lhit`wc aezkd `aed (my r"eye inlyexia k"`yn) my ziprzay dn uxezn f"tr (*****encwyrbepa wx onfd gxken hl lhit`wa ik ±
."milyexi ixry" dpeilrd d`eap lr (i"yxtl) i`wc ± "e`eaie" ezlgzdl

" (my ` 'inxi) i"yx y"na uxzl yi f"cre (******dryz" (hÎg ,dk a"n) f"ptl yxetny s` ± "ziad sxyp eay a`adrayaik ± "'d zia z` sxyie ..ycegl
.('ek eqpkp draya :` ,hk ziprz d`xe) k"g` 'idy ,f"g`ly weqtay "'eb sexyie" lr `le ,'g weqta xn`pd lr wx i`w "ycegl draya"



מה ireayd cenild xefgn t"r ± fenz b"iÎa"i ± zegiyÎihewl

"צום12כולו  –iriaxd ה"רביעי של הצום – "
.13לחדשים"

של  להיפוכה תמוז חודש של תוכנו קשור זה לפי
עשר  משבעה כאשר במיוחד לפורענות, – השמחה

אבילות.d`ldeבתמוז ימי המצרים, בין ימי מתחילים

זה, בחודש מיוחד יום עוד בדורנו נתגלה שני מצד
– מנוגד תוכן בעל dle`bdשהוא bg,תמוז י"בֿי"ג –

סופי  באופן שוחרר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק כאשר
כפי  אלא פרטית, גאולה היתה לא זו ומגלות. ממאסר

המפורסם  במכתבו כותב בלבד 14שהוא אותי "לא :
כל  גם כיֿאם תמוז, בי"ב הקדושֿברוךֿהוא גאל
בשם  אשר את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי

את כולל וזה יכונה...", היהודים.lkישראל סוגי
הגאולה חג זהו ישראל.lklכלומר,

שענין מובן, לעיל האמור כל הוא dle`bdולפי
כולו. תמוז חודש של וכללי עיקרי תוכן

עד  הדורות כל במשך ידעו לא כיצד להקשות: [אין
תמוז, חודש של תוכנה הוא הגאולה שענין לדורנו,

שבכתב, התורה לפי ידוע, היה להיפך, על wxכיֿאם
שבו? הפורענות ענין

ומתחדשים  שמתגלים מוצאים, בכלל בתורה כי
"הכל  זאת עם ויחד בה, חדשים ענינים תמידי באופן

מסיני" למשה ש 15ניתן הוא, לכך וההסבר ענין , לכל
זמן להתגלות elynיש צריך הוא מאז 16שבו ואשר ,

הפורים  לימי בדומה לקיימו, וכדומה.17יש

עקבתא  של בדור עתה, דווקא בעניננו: גם וכך
לביאת ממש בסמוך מלך l`ebדמשיחא, – אחרון

ענין  להתגלות היה צריך שבו הזמן זהו המשיח,
dle`bd.שבתמוז

.·
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תמוז, בחודש מיוחדים ימים שני שקיימים כשם
בשמו  גם ניגודים קיימים כך בתוכנם, של 18המנוגדים

"תמוז": – עצמו החודש

של שמה הוא "תמוז" כנאמרdxfÎdcearא) ,dxeza
azkay ביחזקאל את 19, מבכות יושבות "הנשים ,

אותו..." שמחממים אחת ("דמות שזהו 20התמוז" – (
ביותר. הירוד הקצה

חסידות, בספרי בהרחבה מוסבר שני, מצד ב)

שנכלל תמוז, תקופת של העצום zernynaשהחום
היסק" "לשן – "תמוז" ביותר 21המילה נעלה ענין הוא ,

ונובע  "משתלשל" בעולם דבר שכל כשם כי בפנימיות.
משתלשלת  כך הרוחני, משורשו הפנימית, ממהותו

מ"שמש הגשמית ה'ied"22'השמש ומגן ("שמש

),23אלקים"

(אני 22ולכן  שלמעלה לאיֿההשתנות משל גם היא

שניתי  לא ההיפך 25העולמות zelhazdle)24ה' שזהו –
מעבודהֿזרה.

זריחה  בפנימיותה היא הקיץ בימי השמש זריחת
הוי' שמש קשור ewfege.26של תמוז בתקופת החום של

zwfegl'הוי שם מאיר 27גילוי תמוז בתקופת כלומר, .

בכל  מאשר יותר רבה בעוצמה לטבע, שמעל הוי', שם
השנה.
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ח"ב 12) תשב"ץ שם. תענית שם. ר"ה (ריטב"א לפמ"ש ובפרט
הצום נקבע דלכתחילה ליום yceglסרע"א) ולא סתם (הרביעי) זה

(עיי"ש). מסויים
שם.13) ותוספתא ספרי שם. ר"ה
ואילך.14) 263 ע' תש"ח סה"מ ואילך. קמו ע' תרפ"ח בסה"מ נדפס

בפ"ע. בקונטרס עוה"פ (תשל"ח) עתה וזה
ועוד.15) .207 ע' ח"ז .70 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן
שם.16) ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
כז.17) ט, למג"א צפע"נ וראה א. לט, משבועות להעיר
היחוד 18) (שער כו' לחיות כלי הוא כו' לו יקראו אשר דשמו

פ"א). והאמונה

יד.19) ח,
ששייך 20) (ועיי"ש פכ"ט ח"ג מו"נ שם. נ"ך מפרש"י שם. פרש"י

onfdl.(תמוז דחודש
שם.21) רש"י לשון
(22,163 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה .p"yeראה
יב.23) פד, תהלים
ו.24) ג, מלאכי
פ"ג.25) והאמונה היחוד שער פל"ג. תניא
(26.3 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש תרל"ב. עצרת השמיני ביום סד"ה
קפ.27) פרק תער"ב המשך

" (ai ,ap) 'inxia y"nexeyra(eaex) sxype 'ek ezivd dkiygl jenq 'hac (my 'inxi `xw i"xdn ,my a"n (b"alxe) w"cxa `aed) my ziprza uexizde] "ycegl
k ± (a ,` dki` i"yx d`x la` .i"yxa xkfp `l ± xeyrazia z`e" lr mb i`w my ijlnd..lecbd zia.ycegl xeyra dxnbp l"pdk ztixyy ,(bi ,my) "

ik ± dvxzn i"yx oi`y ± ycegl xeyra `ay my 'inxiae ycegl 'fa `a oc`xfeapc my a"nc aezkd oia dxizqde]yxetn`ay xn`p my a"na :n"yyta
milyexil'eb `a"y ± my 'inxiae ,iptl cnrlaa jln.[(aezkd qxql gxkedy my 'inxi w"cxdl k"`yn) "
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יובן לחודש zehytaבכך יהודים קוראים כיצד
של שם שהיא של dxfÎdcearבמילה איסור יש והרי ,

תזכירו..." לא אחרים אלקים ?28"ושם

מותר  בתורה הכתובה כוכבים עבודת "כל אמנם,
שמה" אך 29להזכיר כדלעיל, בתורה, מוזכר ו"תמוז" ,

" רק זאת, זהxzenבכל ואין ומדוע gxkdלהזכיר", –
היתר? עליו לקבל שצריך שם, מלכתחילה נבחר

כלל: שאלה זו אין לעיל האמור קוראים `epלפי
זה  שבשם הנעלה הענין משום "תמוז" –30לחודש

הוי'". "שמש של החום בתוקף מאיר שאז

של  לשם מילה באותה המשתמשים יש אמנם,
לומר, יש כך על אך למאמר dnecaעבודהֿזרה,

השוטים?!"31חז"ל  מפני עולמו "יאבד דומה בענין
משתמשים  ש"שוטים" משום האם (בתמיהה):
את  למנוע הדבר צריך עבודהֿזרה, של כשם ב"תמוז"
תמוז, חודש של הנעלה בענין ה' את לשבח האפשרות

רבה?! בעוצמה מאירה הוי'" ש"שמש

א: סעיף כבסוף חידוש אותו רואים זה במקרה גם
azkayהמוזכר dxeza הוא הדורות, כל במשך והידוע ,

של  שם שזהו – "תמוז" של ביותר הירוד הצד דוקא
שנתגלתה  כפי התורה, פנימיות ודוקא עבודהֿזרה,
ומפרסמת  מגלה החסידות, בתורת האחרונים בדורות

את – שב"תמוז" ביותר הנעלה הענין dnverdאת
daxd."הוי "שמש של ה"חום" של

.‚
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הענין את להסביר היה ניתן eze`ayלכאורה,
וחורבן, גלות מפני צום, – ניגודים שני קיימים חודש

הנותנת": "היא שדוקא גאולה, משום וחג,

הצום  של כשלעצמו 32תכליתו והצום הצער איננה

ולמועדים  ולשמחה לששון יהפוך שהצום אלא ח"ו,
הגורם 8טובים" מן קלֿוחומר, של באופן מובן וזה ,

אלא  ח"ו, עצמה הגלות איננה שתכליתה הגלות, לצום,

d`ivid.בגאולה והזכיה הגלות מן

לעוררו  כדי זה, ענין אודות ליהודי להזכיר וכדי

הגלות, חיסול למען בו התלוי כל עשיית לידי ולהביאו
ביטול גלינו mxebdעלֿידי חטאינו "מפני – לגלות

,33מארצנו..."

זמן  שהוא תמוז, בחודש הקדושֿברוךֿהוא קבע

קבוע  אב שבחודש כשם גאולה. של יום פורענות, של

באב  עשר חמשה של יוםֿטוב נחמו,34גםֿכן ושבת
הנחמה  את תשעה 35המזכירים של האבלות על שתגיע

בכלל. אב חודש של והדינים הגבורות ועל באב

כי: זה, בהסבר די אין אך

בא  היה הגאולה יום לּו מתאים היה זה הסבר א)
xg`l כאשר אב, (כבחודש הגלות את המדגיש היום

באב). תשעה לאחר באים נחמו ושבת בו עשר חמשה

הם תמוז י"בֿי"ג בתמוז iptlאך עשר 36שבעה

שבתמוז  הגאולה שענין מובן, ומזה המצרים), (ובין

) הבאה הגאולה מסוג xzeiאיננו xge`n מן כתוצאה (
לגלות. הכנה שהיא גאולה אלא הגלות,

באים  וגאולה, גלות אלו, ענינים שני כאשר ב)

cgia שבעיקר מובן, חודש, באותו תקופה, באותה ,
– המטרה לבלוט .dle`bdצריכה

כי  מורגש, להיות צריך הגלות שענין נאמר אם אף
משום  דוקא שכן – הגאולה מתגברת עלֿידיֿזה

בכפליים" "נחמה אחרֿכך באה בכפליים" 37ש"לקתה

הגורם  שהוא לגאולה, טפל הוא זאת, בכל הרי אך –

הנעלה. לגאולה
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ב.28) סג, סנהדרין שם. (ופרש"י) מכילתא יג. כג, משפטים
ובשינוי 29) רמה. סי' – השלם (ביראים עה סי' וביראים שם. סנהדרין

נתבטלה"*. ודאי הזכירה שהתורה "כיון לשון)
בין  שמחלק וצ"ל ב. יד, בשלח בעה"ת זקנים מדעת להעיר אבל
אם  גם אסור (שאז ממשות בו שנותן לצורך להזכרה גרידא, הזכרת
ואילך. 349 ע' ח"ב [המתורגם] בלקו"ש כמשנ"ת – בתורה) הוזכרה

כ"א הזכרה רק לא הוא שבנדו"ד ycegובפרט my zriaw.**
והרי 30) – (ופנימיותו) חיותו הוא דבר כל דשם הידוע ע"פ ובפרט

ו'. סעיף כדלקמן הוי', דשמש התוקף הוא דתמוז הפנימיות
ב.31) נד, ע"ז וברייתא משנה

ד"לא 32) ג"כ הוא שלה מסובב הצום שסיבת שם שני תרגום ראה
(תענית  חייב ליום חובה דמגלגלין ממחז"ל וצע"ק – עקתא". למיקם חזי

א). כט,
דיו"ט.33) מוסף – התפלה נוסח
תענית.34) סוף משנה
(או 35) לאיכה הצ"צ רשימות באב) לט"ו (בנוגע ח"ב ראה לנ"ך ה"ת

ועוד. עת"ר. נחמו ד"ה א'צו). ע'
בפנים.36) כדלקמן תמוז, בג' היתה כבר – הגאולה והתחלת
נחמו 37) ד"ה שם. לנ"ך אוה"ת וראה תמה. רמז ישעי' יל"ש ראה

רפ"ח. שם

.xzen zepc`e zewl` rnyp epi`e zewl` myl myd ozip `ly 'ek zeheicd my la` 'ek zewl` myl lil`l ozipd my `l` xikfdl xeq` epi` :mye (*
.jli`e 167 'r b"kg y"ewl dkex`a d`xe (**
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להוסיף  ישראל למנהג הסיבה שזוהי לומר 38[ויש

בתרגום  כמובא – אב חודש של –40ובמשנה 39לשמו
מיד  להדגיש כדי – אב מנחם – "מנחם" המילה את

הוא שעיקרו החודש, של של megipdבשמו הענינים על
אב  ].41חודש

ענין  קיים שבתמוז נאמר אם הסבר: נדרש ולפיכך
כלֿ רבים דורות שבמשך ייתכן כיצד היה הגאולה, כך

הצום, על הטפל, על רק ידוע?xwirdeידוע היה לא

.„
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הוא, תמוז חודש של שתוכנו מובן, האמור מכל
אופנים, שני ישנם שבזה אלא שבו, ה"צום" ענין אכן,

הצום: ענין להבנת

שהוא כפי הצום של zeipevigaא) כדבר נראה –
פורענות.

לעתידֿלבוא,ezeiniptב) שיהיה כפי – הצום של
" יהיה הוי'"dlbpeשאז ששון 42כבוד של יום –

בפורענות  רק לא ההכרה כלומר, טוב. ומועד ושמחה
jxevlבכך אלא envrגאולה, mevdy בפנימיותו הוא

כי  ושמחה", הן 43"ששון עצמן הפורעניות גם
ביטוי לישראל zad`lבפנימיותן "כמשל 44ה' ולכן ,

בנו  צואת ובעצמו בכבודו הרוחץ ונורא גדול מלך
בנות  צואת את ה' "רחץ כך אהבתו" מרוב יחידו

.45ציון"

לוח  קביעת בסדר גם נרמז זה שדבר לומר [ויש
ופוסקי  גדולי עלֿידי כמצויין – כו' ב"ש א"ת – השנה

שהוא 46ישראל  בתמוז עשר שבעה וכן באב, שתשעה ,

תמיד חל באב, תשעה של החורבן meiתחילת eze`a
רמז  זהו כלומר, פסח. של ראשון יום בו שחל בשבוע,

ביטוי אחד, ענין הם בפנימיות ה'].cqglששניהם

okÎlrÎxziמלובשת ה"גבורה" בענין :zeinipt
לאב  בדומה הפכי. בענין יותר מתגלה אשר האהבה,

לו  אסור היה אשר מעשה שעשה על בנו את המעניש
של  תוצאה היא האב של תקיפותו אז הרי לעשותו,

התנהגות dfrdהאהבה לו נוגעת כך כל שבגללה שלו,

פנימיות  תכונותיו. טבע נגד פועל שהוא עד בנו,
בתקיפות. נוגדות, בפעולות מתבטאת האהבה

יהפוך  שלעתידֿלבוא חסידות, בספרי מוסבר בכך
מימים  יותר גדול ליוםֿטוב ואף ליוםֿטוב, באב תשעה

אחרים  .47טובים

ביתֿהמקדש  שיבנה לאחר אמנם, לכאורה: שהרי,

על  באב בתשעה להתאבל מקום יהיה לא כבר השלישי

זה יהא מדוע אך שחרב, "הלא aehÎmeiביתֿהמקדש –
לא  כאילו כן אם ויהיה היגון, מן היציאה אלא כאן אין

מר"? יום באב ט' יהיה שלא 48נחרב

באב  תשעה של הפנימי שתוכנו הוא, לכך ההסבר

dzr גלויה עוד כל אך ה'. של אהבתו פנימיות הוא

בזמן  הקדושֿברוךֿהוא, של וה"רוגז" הגבורה מידת
תשעה  יום הרי בהעלם, היא האהבה ופנימיות הגלות,

צום. הוא באב

הדין שעשה "לאחר שיהיה 49הרוגז"dlkeאך כפי ,

האהבה  פנימיות רק ותתגלה תישאר לעתידֿלבוא,

ששון  של יום זה יהיה ולפיכך זה, ליום הקשורה
וכו'. ושמחה
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מנחם38) כותבים וכו' שבכתובות שי"א פשוט mewnaועד (גט אב
בזה, הדעות אב מע' תלמודית אנציקלופדיא וראה סקל"ה) .p"yeסקכ"ו

כה.39) יג, שלח תיב"ע שם. למג"א שני תרגום
ועוד.40) מ"הֿו. פ"ה תענית
(נא,41) עה"פ שם יל"ש – הרחמים על מורה עצמו "אב" שם וגם

ח"ד  [המתורגם] לקו"ש וראה פ"י. שם נחמו ד"ה וראה אנכי. אנכי יב)
.61 ע'

ה.42) מ, ישעי'
ואילך.43) א'שפד ס"ע מסעי אוה"ת בארוכה ראה – לקמן הבא בכל

שם  לאיכה הצ"צ רשימות ואילך. סע"ג מ, בראשית חיים תורת גם וראה
.66 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש וראה ועוד. א'מה). (ע'

איכה  פסוקי כו"כ שמפרש לאיכה הצ"צ מרשימות ג"כ ולהעיר
בארוכה. עיי"ש למעליותא,

מזמור 44) תהלים (מדרש וכמחז"ל גופא, החורבן בעת גם ונתגלה
וראה  כו'. אבנים ועל עצים על חמתו הקב"ה דשפך יד) פ"ד, איכ"ר עט.

שם. ח"ב לקו"ש

שיטת  שלפי י"ל, (כנ"ל ואולי תמוז בי"ז העיר שנבקעה הירושלמי
שנאמר מה – (9 מפרשי aezka"dryzaהערה (וכקושיית לחודש"

הוא  ב) יח, לר"ה עינים יפה שם. לירוש' חת"ס וראה שם. הירושלמי
שהקב"ה אלא תמוז, ט' על היתה שהגזירה `sמפני jix`d תוקף (מפני

שעיכב  וע"ד בתשובה. יחזרו אולי העיר תבקע שלא תמוז י"ז עד חסדו)
יומא  וראה ועוד). כד. א, משלי מדרש ח. פכ"ו, (ויק"ר הגחלים גבריאל

ואכ"מ. א. עז,
חומה  נכבשה תמוז דבט' רש"י, דעת (10 (הערה משנת"ל וע"פ
– תמוז י"ז עד לעיר ונכנסו הפנימית חומה כבשו לא ומ"מ החיצונה

בתשובה! יחזרו אולי יום ח' החומות באמצע הוי' שעכבם נמצא,
סכ"ב.45) אגה"ק ד. ד, ישעי'
ס"ג.46) סתכ"ח או"ח טושו"ע
בו47) מלובש על zeiniptשהרי פי' רבתי פסיקתא וראה האהבה.

בסופו: בבל בא`oiנהרות כו'".`l`שמחה באב בתשעה
בתחילתו.48) א'שפה ע' שם מסעי אוה"ת ל'
א'שפו.49) ע' שם אוה"ת ל'
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הדורות  כל שבמשך לכך הסיבה שזוהי לומר, ויש
להיו  היה כי,יכול שבתמוז, הצום ענין רק בגלוי ת

תמוז  שבחודש והגאולה האהבה, פנימיות כדלעיל,
ה"גבורה". במידת דוקא מתבטאת

מתחילה  כבר כאשר דמשיחא, עקבתא של בדור רק
העתידה  הגאולה של וה"התנוצצות" ,50ה"טעימה"

מענין גם "לטעום" לאפשר הזמן להבחין dfהגיע –
המצרים  בין ימי ושל הצום, של ענין 51שפנימיותו היא ,

ביותר. נעלה

בין  לימי כהכנה הקדושֿברוךֿהוא קבע לפיכך
כאשר  במיוחד תמוז, י"בֿי"ג של הנס את המצרים
גלות, שבכל הניגודים שני ביטוי לידי באו זו בגאולה
"יתרון  כי "גבורה", של מידה להיות צריכה שבתחילה

החשך" "מן דוקא נובע שעשה 52האור" "לאחר אך ,
רובֿ בפנימיות היו וה"גבורה" שהחושך רואים הדין"

האור": ו"יתרון חסד

המאסר  ועינויי היסורים את הרבי עבר אחד, מצד
ר"ל, החיים היפך של לפסקֿדין עד ביותר, חמור באופן

מהלך  שכל תמוז, י"ב בגאולת ראו שני, מצד אך
של  ענין בפנימיותו היה לא המאסר של הענינים
של  מאד חזקה עוצמה – להיפך כיֿאם "הגבלה",

הדרך53חסד  הכנת ,zagxdl הרבצת של הפעילות
שונה באופן יותר,oihelglהתורה הרבה ונעלה

תבל. רחבי בכל ולהתפשטות

חז"ל  הרבי 54ובלשון בה שהתבטא (כפי
נ"ע  –55(מוהרש"ב) הזקן) אדמו"ר של מאסרו לגבי

– שמנו מוציא הוא (דוקא) אותו כשכותשין הזה הזית
שמנו" "מוציא של בתהליך שלב היא .56הכתישה

אחד  את גם הפכה תמוז י"ב גאולת יתרֿעלֿכן:
לא xq`ndמימי זה יום ושמחה, ששון של ליום עצמם

לגאולה והתחלה להכנה רק של zxge`ndהפך יותר

אלא תמוז, envrי"ב `edשל ליום כשם dle`bהפך ,
envr mevdy:ולשמחה לששון הופך

לשלוש  ונשלח ממאסר הרבי שוחרר שבו תמוז, ג'
נראה היה גלות, נוסף `fשנות כשלב שנה, באותה ,

שילוח – המאסר בפרטים zelblשל קשה שהיא ,

ה"חינוך" בעל זאת שמסביר כפי כמוות, ,57מסויימים

שזוהי  או הקלה, זאת אם אז ידעו שלא כך, כדי עד

לשחרור  מחו"ל שבאו הלחצים מן להיפטר כדי דרך רק
ר"ל. וכו', עלילה שוב יחפשו ואחרֿכך הרבי,

היה, תמוז ג' שיום גילתה, תמוז י"ב גאולת
ראשון שלב דבר, של תחילת dle`bl58לאמיתו ולא ,

הישועה  מכך: ויותר והצלה. ישועה של יום – גלות

יום של הרביdfוההצלה שוחרר שבו ,xq`nn גדולה ,
שהיתה  תמוז, י"ב מגאולת מסויימים, בפרטים יותר,

.zelbn59גאולה

.Â
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"תמוז": שבשם הניגודים שני יותר יובנו בכך

התוכן  רק הורגש בתמוז כאשר הדורות, כל במשך
רק  תמוז מפורסם היה שבו, והפורענות הצום החיצוני,

העלם  של תקופה זוהי כלומר, עבודהֿזרה. של כשם

שלוהס  לשם (עד האלקות של מוחלט ).dxfÎdcearתר

פנימיות  גילתה הגאולה, מתקרבת כאשר אך

את  גם דבר, כל של הפנימיות את המגלה התורה,
"תמוז" של הפנימית יש 60המשמעות בחושך שדוקא ,

"oexzi,"האורdwfg dnver."הוי "שמש חום של
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ועוד.50) .51 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש ראה
התורה 51) פנימיות שע"י ואילך) 270 ע' שם (לקו"ש עדמשנ"ת

גם (ומשו"ז dzrמאיר בגבורתו" השמש "כצאת כו', שביסורים הפנימיות
בחוקותי  (בלקו"ת כברכות – התוכחה עניני מפרש התורה פנימיות דוקא
.(40 הערה לעיל וראה ואילך). תתרצב ע' תבא אוה"ת ואילך. א מח,
(פכ"ו. בתניא המבוארים האופנים מג' יותר נעלה ענין שזהו ועיי"ש
עתה  גם רואים התורה פנימיות ע"י כי סכ"ב) אגה"ק סי"א. אגה"ק

שבזה. הפנימיות מלכתחילה
–לשון52) אור ע' הערכיםֿחב"ד ספר וראה יג. ב, קהלת – הכתוב

תקפאֿב), (ע' ה' סעיף לחשך תקצו p"yeביחס (ע' ט' סעיף שם וראה .
וש"נ. ואילך)

כ"ק 53) נאסר בו (יום סיון ט"ו שבין הימים שגם י"ל זה ומטעם
(לקו"ש  כמ"פ כמשנ"ת הם, סגולה ימי תמוז וי"ב אדמו"ר) מו"ח

ועוד). .303 ע' ח"ד [המתורגם]

תצוה.54) ר"פ שמו"ר סע"ב. נג, מנחות ראה
אבל 55) לומר, שקשה והגם (ושם: 26 ע' שלום תורת השיחות ס'

כן). הוא האמת
ומקצת 56) יום (כ"ט המאסר שימי די"ל – 242 ע' חי"ג לקו"ש וראה

עיי"ש. נשיאותו, שמנו–) (מוצא לשנות לשנה" "יום היו למ"ד) יום
תי.57) מצוה
דפסח 58) א' שחל בשבוע ביום לעולם חל תמוז שג' ולהעיר

י"ז  שחל בשבוע ביום חל תמוז שג' דזה וי"ל, מצרים). גאולת (התחלת
הנ"ל  (ע"ד הצום של הפנימיות מגלה זו שגאולה להורות הוא תמוז,

באב). ותשעה פסח לענין – ד' סעיף בפנים
ועוד.59) .297 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה
(60.48 הערה לעיל ראה
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התגלה זה שענין אחרֿכך dxezaולאחר ירד הוא ,
בעיני  ראו שבו תמוז, י"ב של בנס והתבטא לעולם,
לטבע, שמעל הוי'" "שמש של העצום הגילוי את בשר
הסמיכים  ביותר, הנמוכים והחושך ההעלם את שהכניע
ולמצוות, לתורה ביותר החמורים והמתנגדים ביותר,
שזה  ביודעם הרבי, לשחרור הסכימו עצמם שהם עד
ההיא. במדינה התורה בהרבצת העוסקים את יעודד
בהרבצת  פעילות עקב הרבי, את שאסרו מי כלומר,

"הסכימו" עצמם הם zagxdeהתורה, cecirl פעילות
ההיא! במדינה זו

.Ê
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מן  ללמוד שיש ביותר הפשוטות ההוראות מן אחת
היא: הנ"ל הענין

מתחיל  ויהודי המצרים, בין ימי מתקרבים כאשר
ובמיוחד  בכלל, שבגלות העצום החושך על לחשוב
לתוך  ליפול עלול הוא דמשיחא, עקבתא של בתקופה
הקשיים. כל על להתגבר כיצד לדעת בלי ח"ו, יאוש

של  והיסורים הסבל שבאמצעות יודע, הוא אמנם,
יגיע הוא אך`jkÎxgהגלות בגאולה, הוא dzrליתרון

יכול  הוא וכיצד והאפלה, המרה בגלות זאת בכל שרוי
dzr?הקשיים כל על להתגבר

שלהיפך: ומעודדת, המלמדת ההוראה באה לכך
בדור של dfדוקא הגילוי ישנו דמשיחא, דעקבתא דרא ,

התורה, הפנימי dzlibyפנימיות התוכן את ופרסמה
של  העזה האהבה קיימת שבהם אלו, ימים של

ישנו  אלו לימים וכהכנה לישראל. הקדושֿברוךֿהוא

בזמן  אפשר כיצד שהראה תמוז, י"בֿי"ג הגאולה חג
dfd עצמה הגלות הפנימית 61zelblשל המעלה את

וההסתר. ההעלם בחיצוניות גם שמתבטלים כך הזאת,

אלו  בימים לב לשים היהודי את ומחזק מעודד זה

מושפע iniptdלתוכן להיות לא ובודאי הגלות, של

הגלות. של ממרירותה

של  האבילות דיני כל את לקיים צריך הוא אמנם,

שולחןֿערוך, עלֿפי כנדרש פרטיהם, לכל המצרים בין
על אלה בימים גם לקיים דרכים מוצא הוא itאך

dxezd סיום עריכת באמצעות לדוגמא: שמחה, עניני

לרבנן" טבא "יומא ועשיית בימים62מסכת, ,`dlגם
סיום  עורכים כאשר בשר סעודת לאכול מותר שאף עד

הימים  בתשעת בלימוד 63מסכת יותר לעסוק ובכלל, .
לב" "משמחי שהיא בלימוד 64התורה, ובמיוחד ,

וכדומה, ביתֿהמקדש בנין אודות הבחירה בית הלכות

"אני  הרי הבית", "צורת בעניני התורה לימוד שעלֿידי
הבית" בבנין עוסקין הם כאילו עליהם .65מעלה

גילוי  לידי מביאה זאת בין 66והתנהגות ימי פנימיות
יהפכו המצר  כאשר לעתידֿלבא, יהיו שהם כפי ים,

טובים". ולמועדים ולשמחה "לששון

(f"lyz zweg t"ye gly t"y zegiyn)
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(לאחרי61) לעתיד הצומות היפוך על גם עילוי יש lhaziyובזה
הגלות).
באר 62) וראה סכ"ו. סרמ"ו יו"ד רמ"א ואילך. סע"ב קיח, שבת

שם. היטב
לגמר 63) דגם (סקל"ג): שם ובמג"א ס"י. סתקנ"א או"ח רמ"א ראה

סעודה. עושין מצוה

בהל'64) או"ח תקנד).a"zשו"ע (ר"ס
ואילך.65) 445 ע' לקמן בארוכה וראה יד. צו תנחומא
הוא 66) כי  יסורים.. ע"י שלא לתקן ש"יכול זה מגלה שעי"ז וי"ל

בתחילתו). א'שצא ע' מסעי (אוה"ת יכול" כל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc zenai(ycew zay meil)

ecirdy mileqtd mipyd `l` ,zerc aex xg` mikled oi` `ny
.`ypz `l xg` cr myigkny oeike ,cg` crk miaygp znyà÷̈

ïì òîLîxg` mikled `lewl s`y `tiqa `pzd eprinyd jkl ± ©§©¨
.`ypdl dze` mixizne ,mipyd zecr z` milawne zerc aex

äðùî
lr zecra df z` df miyigknd micra oecl dkiynn epzpyn
,efl ef zexv od ixde cg`l ze`eypd miyp izy :lrad zzin

,mid zpicnn e`ayúçàodnúî úøîBà,lradàì úøîBà úçàå ©©¤¤¥§©©¤¤Ÿ

àNpz úî úøîBàL Bæ ,úî,`ypdl zxzen -Bæå ,dúaeúk ìBhúå ¥¤¤¤¥¦¨¥§¦§¨¨§
àì úøîBàL.dúaeúk ìBhú àìå àNpú àì úîdzxv zecr s`e ¤¤¤Ÿ¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§¨¨

oi`y meyn mbe ,dzyigkn `idy oeik ,dxizdl zlren dpi`
.dzxagl zpn`p dxv

m`úçàodnúî úøîBà,miny icia dzinúçàåodnâøäð úøîBà ©©¤¤¥§©©¤¤¤¡©
,mc` iciaàì elà éøä Bæ úà Bæ úBLéçëîe ìéàBä ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦©§¦¤£¥¥Ÿ

ïéàL úBãBî Bæå Bæå ìéàBä ,íéøîBà ïBòîL éaøå äãeäé éaø .eàNpé¦¨§©¦§¨§©¦¦§§¦¦§§¤¥
lradeàNpé íéi÷.odizy ©¨¦¨§

úî øîBà ãò,lradå`a ,`ypdl dy`d z` exizdy mcewãò ¥¥¥§¥
e xg`øîBàlrady,úî àì ¥Ÿ¥
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המשך ביצור למס' יבמות ליום שבת קודש עמ' ב



נ

שמו  אשר  ישראל  בני  שטרי  ויכו   – יד  ה,  שמות 
כליתם חקכם  לא  נגשי פרעה לאמר מדוע  עלהם 

ללבן כתמול שלשם גם תמול גם היום

מ

ביאור ציור המקל שהיכו את שוטרי בנ"י, והקשר לגלות 
וקליפת מצרים, עפ"י ביאור המשנה )כלים פי"ד מ"ב( 
"מקל שעשה בראשו מסמר כמין חזיינא טמא", ופירוש 
הרע"ב "כל עבדי מלך מצרים היו נושאים בידם מקלות 

אלו"

מקל1 שעשה בראשו מסמר כמין חזיינא טמא. סימרו 

טמא.
כלים פרק יד משנה ב

חזינא.
ברזל  של  תפוח  כמין  המקל  בראש  לעשות  נוהגים 

והוא הנקרא חזינא, וכל עבדי מלך מצרים היום נושאים 

ופעמים  אלדבו"ס,  להם  וקורין  הללו,  מקלות  בידם 

שנועצים בהם מסמרים כדי שיכו בהם מכה רבה וקשה.

סמרו. שנעץ בו מסמרים.
טמא. המקל.

פי' הרע"ב

מקל שעשה בראשו מסמר:
יש לפרש2:

אינם  עץ  כלי  שפשוטי  הוא  הדין   – מסמר  בראשו  שעשה  מקל   )1

של  מסמר  בראשו  שעשה  במקל  דנה  והמשנה  טומאה,  מקבלים 

מתכת, ואז המקל בטל לגבי המתכת ומקבלת טומאה, כמין חזיינא 

לפי שהמסמר שעשה  – המקל מקבל טומאה,  טמא  כפתור,  כעין   –

נוי אלא כדי להכות בו מכה קשה, והרי שהמקל  בראשו אינו לשם 

משמש את המתכת. וכן אם סמרו – שנעץ בו מסמרים, טמא – המקל.

2( בסימן זה מבאר כמה ענינים ופרטים בהמשנה, דה"מקל" הו"ע 

גבורות ודינים, והקשר לזה לקליפת מצרים, והם:

א( ה"ציור" של המקל.

ב( הלשון "מסמרת" בראשו.

ג( כדוגמת "כפתור".

ד( כפתור של "ברזל".

ה( הלשון "חזיינא".

ו( ה"גימטריא" של "חזיינא".

ז( ה"גימטריא" של הגירסא "חזינא".

ח( הטעם דכל עבדי מלך מצרים היו נושאים במקלות הללו.

ט( הרמז שנק' בערבי "אלדבוס".

י( ה"גימטריא" ד"אלדבוס".

יא( ה"ציור" דסימרו טמא.

יב( האות "ז" שייך לגבורה, הרמז באותיות שעטנ"ץ ג"ץ.

יג( ה"סדר" הנ"ל באותיות אלף בית, שאות ז' הוא גבורה.

בראשו  ועשה  ז"א3,  ו'  תמונת  הוא  עץ  של  המקל 

ז'  תמונת  ונעשה  הו',  גבי  על  י'  שעשה  הוא  מסמרת, 

על  הנוקבא4  התגברות  על  רומז  וזה  ו'.  ע"ג  י'  שהוא 

על  שמורה  זיי"ן5  אות  והיינו  דינים,  לעשות  הדכורא, 

בזה"ק7  כמ"ש  דם  מלאה  לה'  חרב6  הדינים  התגברות 

פ' בשלח דנ"ד ע"א, ובהקדמת זוהר הקדוש ד"ג ע"א8 

ם הוי' הם  3( ראה תניא – אגרת התשובה פרק ד'. ועוד, דאותיות ׁשֵ

רמז, אות י' בחי' חכמה, אות ה' ראשונה בחי' בינה )השכל(, אות ו' 

ז"א המדות, ואות ה' אחרונה בחי' מלכות )דיבור ומעשה( עי"ש.

4( פירוש: ציור אות ז' שהוא אות יו"ד על גבי אות ו', מורה שהאות 

הנוקבא  על התגברות  וזהו מורה  י"ו,  והיינו  ו',  קודם האות  הוא  י' 

)האות י'( על הדכורא )האות ו'(. והטעם:

ראה לקוטי תורה פ' צו יא, ב דע"י השבירה דעולם התהו אז נאצלו 

ז"א ומלכות, ז"א בו' נקודות הנרמז באות "ו", ומלכות בנקודה אחת 

הנרמז באות "י", ביחד אותיות י"ו עי"ש, וזהו רשות הרבים שיעור 

י"ו. כמ"ש בעץ חיים שער )ט( שער שבירת הכלים פ"ב.

וראה לקוטי לוי יצחק, הערות לספר התניא עמוד י וז"ל: ידוע דז"א 

ומלכות בסוד שרש, ז"א הוא רק ו' נקודות ו' קצוות, ומלכות נקודה 

אחת, וע"י קיום תורה ומצות מגדילים את ז"א שיהי' לו מוחין ג"כ, 

ומגדילים את מלכות שתבנה ותהי' פרצוף שלם עי"ש.

ועיג"כ ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן קל. חלק א' סימן קפ. 

חלק ג' סי' נג.

5( מבאר ומרמז שלשה פרטים באות ז'.

א( ה"ציור" של האות מורה על גבורות, הנוקבא על הדכורא.

ב( ה"פירוש" של האות, מלשון כלי זיין של מלחמה - גבורה.

ז' היא האות השני' בסדר הא"ב של שעטנ"ז ג"ץ – המורה  ג( אות 

על גבורה ודינים.

6ראה ספר הערכים – חב"ד, מערכת אותיות, אות זיי"ן ע' ז ואילך.

( ישעי' לד, ו.

7( וז"ל: אז ישיר ישראל, מאי טעמא )מה הטעם שהתחילו השירה 

במלת אז(, אלא הכי תאנא )אלא כך למדנו, כי( כל נסין וכל גבורן 

להם  שנעשו  הגבורות  וכל  הנסים  )כל  לישראל  להו  דאתעבידו 

לישראל(, כד אתנהיר נהירו דעתיקא קדישא בעטרוי )נעשו כאשר 

)חקוקים  גליפין  שהם(  עטרותיו  בכח  קדישא  עתיקא  אורו  האיר 

למעלה בסוד י"ג תקוני דיקנא, אז אורות אלו( רשימין בא' )נרשמים 

תוקף  את  וקורע  נוקב  א'  )ואות  בחשוכי  אנקיב  וא'  א'(,  באות 

הגבורות(, ונהיר לכל עיבר )ומאירה לכל הו"ק דז"א(, וכד אתחבר 

זה  אור  ומגיע  א'  של  אור  )וכשמתחבר  לזיי"ן  ומטי  דאל"ף  נהירו 

לאות ז', ומפרש( מאן זיי"ן )מי היא זו הז', ואמר( דא חרב ליהו"ה 

מלאה דם )זו היא סוד המלכות הפועלת דין(, כדין )אז היא פועלת 

לישראל,  נסים  שעושה  )אחד  וגבוראן  נסין  עביד  הפכיים(,  שני 

)לפי  ז'  עם  א'  דאתחבר  בגין  העולם(,  באומות  גבורות  ב' שעושה 

ודא הוא שירתא )וזהו סוד השירה,  שנתחברה אות א' עם אות ז'(, 

כי( שירתא היא דכל סטרין )השירה היא לכל הצדדים, שיש בה שבח 

על הנסים שעשה הקב"ה עם ישראל, ויש בו שבח על הנקמות שעשה 

לאומות העולם(, ודא הוא אז ישיר )וזהו הסוד השירה מתחלת במלת 

א"ז( עי"ש. וראה אור התורה בשלח ע' תקג דאות א' הוא חסד, ואות 

ז' משפט. עי"ש.

8( וז"ל: עאלת את ז' )בזהר מבואר דכל האותיות דאל"ף בי"ת באו 

ז' לפני הקב"ה(,  נכנסה אות  וזהו  ידם,  יברא על  להקב"ה שהעולם 

לו,  )אמרה  עלמא  בי  למברי  קמך  ניחא  עלמא  רבון  ליה  אמרה 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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וזהו  ע"ש.  ז'  מע'  אור9  במאורי  ועיין  זיין,  אות  בענין 

מסמרת לשון נקבה, והוא כמין תפוח וכפתר של ברזל. 

ברזל הוא הנוקבא10 בחי' דינים וגבורות, והוא ככפתר, 

הוא11  דכפתר  תרגום  כי  גבורות,  בחי'  ג"כ  הוא  כפתר 

שנרשם  מה  ועיין  גבורות,  שהוא  מהרח"ו  ופי'  חזור, 

בגליון12 הזה"ק פ' תצוה על ר' יצחק מכפתורא.

הנקראת13  המלכות  על  קאי  חזיינא  חזיינא,  כמין 
מחזה, והיא בחי' גבורות ודינים, כמו14 חזות קשה הוגד 

לי, ועיין בזוה"ק פ' בראשית דנ"ח ע"ב ובפ' נח ד"ס 

ע"א. ואם הגירסא היא חזיינא בשני יודי"ן הוא מספר 

י'  חזינא בחד  ואם  וגבורות,  דינים  על  אלקי"ם הרומז 

הוא ע"ה15 אד' עם י"ב אותיותיו.

בידם  נושאים  היו  מצרים  מלך  עבדי  שכל  וברע"ב 

מקלות הללו, כי קליפת מצרים רוצה שיהי' התגברות 

רבונו של עולם נוח וטוב לפניך לברוא בי את העולם וכו'(, אמר לה 

דאנת  לא אברי בך עלמא )אי אפשר לברוא בך העולם(,  )הקב"ה( 

אות  כי  בעולם,  המלחמה  קטרוג  כח  בך  שיש  )לפי  קרבא  בך  אית 

זיי"ן בקריאתה מורה על כלי זיין שהם כלי המלחמה(, וחרבא דשננא 

ורומח של מלחמה, לפי  )ויש בך כח החרב השנון  ורומחא דקרבא 

היא  שבצורתה  פשוטה  ן'  )כעין  דנו"ן  כגוונא  היא(  ז'  אות  שצורת 

מורה על הדין, לפי שהיא מאותיות מנצפ"ך שהם סוד חמש גבורות, 

ונראית כעין חרב ורומח ולכן אין ראוי לברוא העולם באות ז', כי אז 

מיד נפקת מקמיה )מיד יצאה  יתגברו הדינים וישחיתו את העולם(, 

אות ז' מלפניו( עי"ש.

9( ראה מאורי אור מערכת אות ז' סעיף א' וז"ל: הנה אות ז' מורה 

על היות הנוקבא גוברת על בעלה, י' על ו', ובעת רצון נק' זה עטרה 

בראש צדיק, ובעת דין נק' זה זי"ן לעשות דינים, דאתגבר נוקבא על 

דכורא הוה"י עי"ש.

10( כידוע ברז"ל הוא הר"ת דהאמהות )"הנוקבא"( בלהה רחל זלפה 

לאה. ראה אור התורה תצוה עמוד א'תשלז ואילך. שיר השירים ח"א 

ב' משיחת  חלק  ה'תשנ"ב  התוועדויות  מנחם  תורת  ואילך.  רצט  ע' 

ש"פ ויחי סעיפים ד. ה. עמוד 81 ואילך. ה'תשד"ם חלק א' עמוד 68. 

שיחות קודש ה'תשל"ט חמשה עשר מנחם אב סעיף מד. ילקוט לוי 

יצחק חלק ב' סי' לט.

האחד  בקנה  משקדים  גביעים  "שלשה  לג  כה,  תרומה  ראה   )11

ַקְנָיא ַחד ֵחזּור  ִרין ּבְ יִדין ְמַצּיְ ָלָתא ַכּלִ כפתור ופרח", ותרגום אונקלס "ּתְ

ן". ְוׁשוֹׁשַ

12( מובא בלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים ע' קלה.

13( ראה זהר חלק א' פח, סע"ב. לקוטי תורה מהאריז"ל )לך לך טו, 

יב(. לקוטי תורה מאדמו"ר הזקן, דרושים לר"ה נז, ד. לקוטי שיחות 

חלק טז ע' 209.

14( ישעי' כא, ב.

15( פירוש: "חזינא" בגי' 76 + הכולל הוא 77, וכן אדנ"י )65( + י"ב 

אותיות המילוי ]והוא: אל"ף, דל"ת, נו"ן, יו"ד[ 12 אותיות = 77.

הוא  בן17  אם  פרעה16,  שגזר  כמו  דכורא,  על  הנוקבא 

הילוד  הבן  כל  וכן18  וחי',  היא  בת  ואם  אותו  והמיתן 

בערבי  לו  וקורין  תחיון.  הבת  וכל  תשליכוהו  היאורה 

אלדבוס הוא כמו אלד בת, היינו שרוצים שיולד בת.

שהם  שמשמאלא,  עלמין  הק"ג19  גי'  אלדבו"ס  גם 

16( ראה תורת מנחם התוועדויות חלק לו )ה'תשכ"ג חלק ב( ע' 274 

 – ז"א  דבחי'  וההתגלות  הלידה  לעכב  היתה  המצריים  כוונת  וז"ל: 

בחי'  כאשר  כי,   – אותו"  "והמתן  ז"א,  על  דקאי  )הוא(",  בן  ")אם( 

)מצרים(,  ללעו"ז  יניקה  להיות  יכולה  לא  אזי  בהתגלות,  הוא  ז"א 

ורק כאשר בחי' ז"א הוא בהעלם ובאופן של עיבור בבחי' בינה, אזי 

יכולים גם המצריים לקבל יניקה.

ויש לקשר זה עם כללות הענין דגלות מצרים שנמשל לעיבור, כמו 

דתלת  שזהו"ע  כו'*(,  ברכיו  בין  מקופל  שראשו  אמו  במעי  הולד 

כלילן גו תלת כו'**(, שג' הבחי' דחב"ד )מוחין( וג' הבחי' דחג"ת 

נתינת  הי'  מצרים  שבגלות  והיינו,  נה"י.  בבחי'  בהעלם  הם  )מדות( 

יכולה  ובמילא  בהעלם,  הוא  )מדות(  ז"א  שבחי'  כזה  לסדר  מקום 

להיות יניקה למצרים כו'.

וביאור הענין בעבודת האדם:

ההרגש  העדר  הוא  ענינו   – בהעלם  הוא  ז"א  שבחי'  מצרים,  גלות 

מ"ש  ומשיג  ומבין  שיודע  שאע"פ  והיינו,  )ז"א(.  שבלב  במדות 

ולא  המציאות,  ידיעת  של  באופן  רק  שזהו  כיון  מ"מ,  כו',  בספרים 

השגת המהות, לכן, אין זה פועל אצלו לידת והתגלות המדות.

וענין זה נעשה ע"י פרעה מלך מצרים כפי שהוא בנפש הבהמית – 

פרעה אותיות הערף, שהו"ע מיצר הגרון, שמעכב המשכת ופעולת 

המוחין במדות. עי"ש.

*( נדה ל, ב. ראה תו"ח שמות לו, א ואילך. אוה"ת שם )כרך ז( ס"ע 

ב'תקב ואילך. שם )כרך ח( ס"ע ב'תתמה ואילך.

בתורת  זה  ד"ה  וראה  פ"ב.  ע"ח שער הכללים  סע"א.  נ,  זח"ב   )**

מנחם התוועדויות חלק לו )ה'תשכ"ג חלק ב(.

17( שמות א, טז. ראה לעיל סי' ג.

18( שם פסוק כב. ראה לעיל סי' ו. יג.

19( הק"ג עלמין שמשמאלא, פירוש: ענין זה יבואר, ובהקדם: ידוע 

מ"ש במשנה )סוף עוקצין( עתיד הקב"ה ליתן לכל צדיק וצדיק ש"י 

ביאור  וביתר  ע"ב,  קסו,  דף  תרומה  פרשת  בזהר  ומבואר  עולמות. 

בפרדס שער כג – ערך הכינויים ערך אור, דה"שי" עולמות נחלקים 

לשלשה קווים, קו הימין )חסד( יש ק"ג עולמות, קו השמאל )גבורה( 

ק"ג עולמות, וקו האמצעי )תפארת( ק"ד עולמות, סך הכל ש"י.

ובקהלת יעקב אות שי"ן וז"ל: ש"י עולמות הן בבינה, ומבואר בזוהר 

לשמאלא,  וק"ג  לימינא  ר"ז  מתחלקים  שהם  ע"ב  קסו  דף  תרומה 

ומאותן ק"ג דשמאלא הי' סוד העגל גימטריא קג כמו שכתבתי שם 

בן  שמעון  רבי  מאמר  )שער  דצניעותא  בספרא  הרב  ופירוש  ע"ש, 

יוחאי כ"ב:( דמה שהן ר"ז לימינא הוא שהתפארת מטה כלפי חסד, 

ק"ג  קוין,  לג'  מתחלקים  עולמות  הש"י  כי  לימינא,  ר"ז  הם  כן  על 

לימין ק"ג לשמאל ק"ד באמצע, וק"ד שבתפארת מטה כלפי חסד, 

נמצא שיש ר"ז לימינא, ע"ש.

וזהו שמבאר ומרמז כאן, ד"אלדבוס" הוא בחי' גבורות ודינים, דהוא 

בגי' הקו ה"שמאל" בחי' גבורה.

וזהו דכתיב )משלי ו, כג( "ותורה אור", דע"י צירוף צד החסד – הקו 

נעשה  עולמות,  ק"ד  תפארת   – קו האמצעי  עם  עולמות,  ק"ג  הימין 

מספר או"ר )103 + 104 = 207, או"ר(, עי"ז מבררים וממתיקים הצד 

השמאל ה"קג" עולמות מגבורה, וכ"ז הוא דוקא כשיש מספר ק"ד 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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מכים  היו  מצרים  מלך  ועבדי  ודינים.  גבורות  בחי' 

בהמקלות הללו את שטרי בני ישראל כמ"ש ויכו שטרי 

בני ישראל, ועיין בפרש"י20 שם. וכן מ"ש21 וירא איש 

מצרי מכה איש עברי כו', י"ל שהכה אותו בהמקל הזה 

שכמין חזינא בראשו.

סימרו טמא, סימרו הוא מה שיש עוד ג' תגין על 
תוקף  על  עוד  מורה  ז', שזה  הו' שנעשה  הי' שבראש 

הדינין. וכידוע בהז' אותיות שעטנ"ז ג"ץ שיש בכל א' 

שרשם  )כי  ודינים,  גבורות  על  שרומזין  תגין,  ג'  מהם 

בקו התפארת הנוטה לחסד. וראה גם לעיל סימן כב. ילקוט לוי יצחק 

עה"ת חלק ב סי' מ. צז. קטז.

וחסים  היו,  ישראלים  ישראל. השוטרים  בני  שטרי  ויכו  וז"ל:   )20

שהם  לנוגשים  הלבנים  משלימין  וכשהיו  מלדחקם,  חבריהם  על 

מצריים, והיה חסר מן הסכום, היו מלקין אותם על שלא דחקו את 

עושי המלאכה, לפיכך זכו אותן שוטרים להיות סנהדרין, ונאצל מן 

הרוח אשר על משה והושם עליהם, שנאמר )בהעלותך יא, טז( אספה 

לי שבעים איש מזקני ישראל, מאותן שידעת הטובה שעשו במצרים, 

אחרים,  מיד  הוכו  ויופעלו,  לשון  ויכו.  ושוטריו:  העם  זקני  הם  כי 

הנוגשים הכום:

21( שמות ב, יא.

הוא מהז"ת דתהו שנשברו(, וכשמם22 שטן עז גץ, ועיין 

בע"ח23 שער דרושי נקודות פ"ו ע"ש. ואם הז' אותיות 

הללו, נחשוב אותם לפי סדרם בסדר הא"ב היינו ג' ז' 

ט' נ' ע' צ' ש', והם רומזים על הז"ת24 שמחסד ולמטה, 

יהי' אות ז' בגבורה, הרי שהוא גבורה ודין ביחוד.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד רצה

האותיות  וז"ל:  כאן(  )המצויין  ו'  פרק  ח'  שער  חיים  עץ  ראה   )22

שעטנ"ז ג"ץ הם סוד הז' מלכים שמתו )הז' אותיות כנגד הז' מלכים(, 

ולפי שמהם נתהוו ויצאו הקליפות כנודע, לכן הם אותיות שט"ן ע"ז 

ג"ץ, פירוש שהם תגבורת עוז הדינים הַעזים אשר ירדו ונעשו מהם 

השטן שהם הקליפות, וכבר נודע מ"ש בזהר באדרא זוטא דף רצ"ב 

ע"ב כי אלו הז' מלכים הם נצוצין דאזדריקו כהאי אומנא דאכתיש 

ויוצא  בפטיש  דמכה  אומן  )כהאי  סטר  לכל  זיקין  ואפיק  בפרזלא 

זיקין לכל הצדדין(, וזהו ג"ץ כמ"ש )ב"ק פ"ו מ"ו( גץ היוצא מתחת 

הפטיש. עי"ש.

23( שער ח.

24( היינו דהשבעה אותיות, מאות "ג'" עד "ש'" כנגד הז' מלכיות 

דתהו, הז' תחתונים מבחי' חסד דתהו עד מלכות, אז יוצא דאות ג' 

כנגד חסד דתהו, ואות ז' כנגד גבורה דתהו וד"ל.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc zenai(iyiy meil)

.'didy dyrn'dàáé÷ò ïa àéððç éaøåoirka `weec exfby xaeqd §©¦£©§¨¤£¦¨
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המשך ביצור למס' יבמות ליום שישי עמ' ב

ילקוט לוי יצחק על התורה



נג

ה'  צוה  זאת חוקת התורה1 אשר  ב –  יט, 
לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה 
לא  אשר  מום  בה  אין  אשר  תמימה  אדומה 

עלה עליה עול

א. ויקחו אליך פרה אדמה. אדמה לעתיד כשיקיצו ישני 
אדמה יטהרם באפר פרת משה, שנאמר )יחזקאל לו, כה( 
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, וזהו אדמה תמימה, 
תמימה אותיות המתים, כשיחיו המתים. אשר אין בה מום 
ישראל שנאמר )שיר השירים ד, ז( כלך יפה רעיתי ומום אין 

בך. אין בה אותיות הנביא.
בה  ואותיות  שבעה,  בגימטריא  בה  מום,  בה  אין  ]אשר 
שתים, הרי תשע, רמז תשע פרות נעשו, והעשירית בימות 
המלך המשיח שנאמר )יחזקאל לו, כה( וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם.[
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ב. בנוגע הטהרה דפרה אדומה, על ידי הפרה העשירית 
ואהרן  שמשה  שמכיון  לומר,  יש  המשיח2,  מלך  שיעשה 
ידי  על  יהיו  העבודה דפרה אדומה  כל פרטי  הרי,  עמהם3, 

אהרן הכהן4 – כי:
בן  אלעזר  ידי  על  היתה  הפרה  שעשיית  לכך  הטעם 
אהרן5, מצוותה בסגן6, הוא, מפני שיש סיבה המעכבת את 
עשיית הפרה על ידי אהרן, שאין קטיגור נעשה סניגור כו'7.

על  התיקון  לגמרי  יושלם  שאז  לבוא,  לעתיד  אמנם, 
חטא העגל, כמ"ש8 "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", 
זה, ובמילא, בודאי יעשה אהרן את הפרה,  לא שייך טעם 
מה  כל  מקריב  להקריב  שירצה  עת  "כל  גדול,  כהן  שהרי, 
 – למקרא  חמש  בן  גם  שמבין  כפי   – ופשיטא  שירצה"9, 

יט, ב – זאת חקת התורה...: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת   )1

סימן שיז, ביאור המשך הפרשיות דספר במדבר. )ועיין פרשת משפטים סימן קצה 

דכתב רבינו בחיי וז"ל דרשו חז"ל לעתיד לבוא הקב"ה מגלה להם לישראל מפני מה 

צותה התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2( רמב"ם הלכות פרה אדומה סוף פרק ג. נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק כח 

עמוד 131 ואילך. ושם נסמן. )עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן 

לו(.

3( ראה יומא ה, ב. תוס' ד"ה אחד – פסחים קיד, סוף עמוד ב.

4( עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן לו הערה 2. סימן קז הערה 

60, דפרטי העבודה נעשה על ידי הכהן, אבל הציווי וההוראה באה לעתיד על ידי מלך 

המשיח, עיין שם.

5( חוקת יט, ג.

6( פירוש רש"י על הפסוק.

7( פירוש רש"י שם )השני(.

8( זכרי' יג, ב.

9( רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה יב.

שכן,  הפרה,  דעשיית  העבודה  על  ח"ו,  יוותר,  לא  שאהרן 
למרות ענוותנותו כו', ירצה שעבודת הפרה תהי' בתכלית 
)באופן  שינה"10  ד"לא  באופן  עבודתו  ידי  על  השלימות 

נעלה יותר מהעדר השינוי בעבודת שאר הכהנים(.
וזוכים לקיום היעוד11 )בהפטרה דפרשת פרה( "וזרקתי 
ובלשון  אתכם",  אטהר  גו'  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 
ומי  מטהרין  אתם  מי  לפני  ישראל  "אשריכם  המשנה12 
מטהר אתכם כו'", כאמור, על ידי הפרה העשירית שיעשה 

מלך המשיח.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 671 
)הנחה בלתי מוגה(

ג. הנוגע במת וגו' הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום 
השביעי יטהר וגו' )במדבר יט, יא-יב(. יש בזה הפסוק רמז 
גדול, כי אף בזמן שאין אפר פרה יוכל אדם לטהר את עצמו 
לשמור  מנת  על  ומלמד  ולומד  התורה  בהתמדת  כשדבק 
ולעשות ולקיים, וכבר אמרו רז"ל )בראשית רבה ח, ב( יומו 
של הקב"ה אלף שנים, וכוונתם כי הימים אשר היו בתחילת 
רומזים לששת  ימי בראשית  היצירה שברא הש"י שבעת 
אלפים שנה13 וחד חרוב14 הרומז לעולם שכולו שבת )ראה 
סנהדרין צז, א( הרי שכל יום מהימים האלה רמז לאלף שנה 
כמו שהאריך בזה הרמב"ן בפרשת בראשית )ב, ג( עיין שם.

השלישי  יום  שהוא  השלישי  באלף  נתנה  התורה  והנה 
את  ומטהר  שמתחטא  כלומר  השלישי  ביום  והמתחטא 
השביעי  ביום  אזי  השלישי  ביום  הנתנה  מהתורה  עצמו 
יום השבת  כי אז תגמור טהרתו בעולם הבא שהוא  יטהר 
יום שכולו שבת ואם חס ושלום לא יתחטא ביום השלישי 
אזי ביום השביעי לא יטהר כי מי שטרח בערב שבת יאכל 

בשבת )עבודה זרה ג, א(.
של"ה עה"ת

ד. ויאמר ה' אל משה עשה לך. יש ללמוד תחיית המתים 
שהטילו  הנחשת  נחש  ומה  הנחשת,  מנחש  וחומר  מקל 
מיתה עשה בו הקב"ה חיים שנאמר והביט אל הנחש וחי, 

תחיית המתים שכולו חיים על אחת כמה וכמה.
זוהר – ילקוט ראובני

10( ספרי ופירוש רש"י בהעלותך ח, ג. וראה אור התורה בהעלותך עמוד שכז. ועוד.

11( יחזקאל לו, כה.

12( יומא בסופה.

שבעת ימי בראשית רומזים לששת אלפים שנה: עיין ילקוט משיח וגאולה על   )13

התורה פרשת בראשית סימן רלז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

14( רומזים לששת אלפים שנה וחד חרוב וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת בחוקותי סימן פז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חוקת

מצינו ברבי עקיבא שכאשר שמע סודות נפלאים ב'שיר השירים' זלגו עיניו דמעות.
ממאמר פרשת חוקת, ה'תשכ"ז
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ּטעם  ּומה הּזאת הּמצוה מה לֹומר: יׂשראל, את ְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹמֹונין
ּבּה מּלפני,יׁש היא ּגזרה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ? ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻ

אחריה  להרהר רׁשּות ל ‡EÈÏ.אין eÁ˜ÈÂ∑ במדבר) ְְְְֲֵֵֶַַָ¿ƒ¿≈∆

ׁשמרבה) על נקראת היא מׁשה לעֹולם ׁשעׂשה ּפרה : ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ÓÈÓz‰.ּבּמדּבר  ‰n„‡∑ ּבאדמימּות ּתמימה ,ׁשּתהא ְִַָ¬À»¿ƒ»ְְְִִֵֶַָָ

ׁשחֹורֹות  ׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו ּפסּולה ׁשאם –. ְְְְִֵֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 229 'nr gi jxk y"ewl oiieri)

ּתמימה  אדּמה פרה אלי ויקחּו . . הּתֹורה חּקת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻֻזאת
ב־ג) (יט,

ּבּמדרׁש איתא אדּמה, ּפרה ג)אֹודֹות פי"ט, ׁשאפילּו(במדב"ר ְֲֲִִִֶַָָָָָֻ
עמדּתי, אּלה ּכל "על אמר: אדם' מּכל 'החכם הּמל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשלמה
אמרּתי  ּופׁשּפׁשּתי, וׁשאלּתי חקרּתי אדּמה ּפרה ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻּופרׁשה
רּבנּו מׁשה ּגּבי ואף־על־ּפי־כן, מּמּני". רחֹוקה והיא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחּכמה

ּבּמדרׁש מצינּו ועוד)עליו־הׁשלֹום שם לֹו(במדב"ר "אמר : ְִִַַַָָָָָָ
אם  ּבאּור, וצרי ּפרה". טעם מגּלה אני ל למׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקּב"ה

למ  ּפרה טעם הּקּב"ה ׁשלמה ּגּלה הּׂשיגּה לא מּדּוע ׁשה, ְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּגּלהּו לא מּדּוע למׁשה, טעמּה ה' ׁשּגּלה לאחר וכן, .ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמל

יׂשראל? ְְִִֵַָלכלל
לנּו הּמּובנֹות אּלּו ּגם הּתֹורה, מצֹות ּכל ּבזה: ְְִֵֵֶַַַַָָָָָוהּבאּור
מהּׂשגה  ׁשּלמעלה "חּקה", הּוא ּומהּותן יסֹודן ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻּבסברא,
ּבגּלּוי  נּכר ּבּה הּמצוה ׁשהיא הּפרה, נקראה ׁשּלכן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׂשכלית.

הּתֹורה". "חּקת – מּׂשכל למעלה הפלאתּה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻיתר
איזֹו להיֹות יכֹולה ׂשכלּיים, ּבטעמים ׁשּנתלּבׁשּו לאחר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָא
לאיזֹו חס־וׁשלֹום מקֹום ׁשאין הּׂשכל יכריח ׁשאם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמחׁשבה
טעם  נתּגּלה לא ּכן על אׁשר עליה. נפׁשם ימסרּו לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמצוה,
מצוה  לכל־הּפחֹות ׁשּתהיה ּבכדי יׂשראל, לכלל אדּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּפרה
יהיה  ועל־ידי־זה, ׂשכלּיים, ּבטעמים נתלּבׁשה ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
ּדברים. ּבׁשאר ּגם ּבגּלּוי יׂשראל ּבכלל המסירּות־נפׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכח

רּבנּו מׁשה ּבתכלית עליו־הׁשלֹום רק להּקּב"ה ּבטל להיֹותֹו , ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּדכיון  לגמרי, מהּׂשגה ּׁשּלמעלה מה ּגם להּׂשיג יכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּבּטּול,
אצלֹו הרי ,מהׁשם־יתּבר ּכלל נפרדת לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמציאּותֹו
הּכּונה  וזֹו הּוא, טבעי ּדבר להׁשם־יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמסירּות־נפׁש
ּבהּנחה  ּבמציאּותֹו ׁשהּונח היינּו ּפרה", טעם ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁש"הּׂשיג

לאלֹוקּות. הּבּטּול ְִֵַָּפׁשּוטה
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ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ב)ּפרה יט, "ּבּמדּבר"(רש"י מּלת ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ימיו  ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמיּתרת
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמדּבר,
ּבדרּגה  ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי אי לֹומר: עלּול ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאדם

ׁשהּפרה  יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים זה על ּביֹותר? ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָּפחּותה
אין  אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָנעׂשית

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים זֹו ּפרה ּומאפר ּפרה ּכלמים, ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ָָּופרה.

ã ycew zegiyn zecewp ãi"yz'd zweg zyxt ycew zay zecreezdn

ׁשעל־ידה  אדּומה, ּפרה אֹודֹות מדּוּבר הׁשבּוע ְְֲֶַַַַָָָָָָָָָּבפרׁשת
מת, טּומאת חמּורה, הכי מטּומאה הטהרה ְְֲֲֲֳִִֵֵַַַָָָָנעׂשית
ּתהא  ּבמה יֹודע היה ׁש"לא ּכיון מׁשה" ׁשל ּפניו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁש"נתּכרּכמּו
ויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת "זאת הּקּב"ה לֹו ׁשאמר עד ְְֳִֶַַַַַָָָָָָֹֻטהרתֹו",

וגֹו'". אדּומה ּפרה ְֲֵֶָָָאלי
החיּות) (העדר מת ׁשטּומאת - הרּוחנית ּבעבֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוענינֹו
מקֹור  ּבה' הדביקּות ׁשנתעלמה ּומצב מעמד על ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָמֹורה
חיים  אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהחיים,
החּיּות  ּגּלּוי (לפעל זה ּומּצב מּמעמד והּטהרה היֹום", ְְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכּולכם
חּקת  "זאת "חּקה", ׁשל ענין הּוא ּבה') ּדבקּותֹו ְְְִֵֵֶַַַָָֹֻֻעל־ידי
"ויקחּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו ונעׂשית ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה",
ּפרה  ,ׁשמ על נקראת היא "לעֹולם אדמה", ּפרה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻאלי
ּפרה  לקחת מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו הינּו, ּבמדּבר", מׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹׁשעׂשה
(ּפרה) ּגם ,לכ ונֹוסף ּכפׁשּוטּה, ּגׁשמית ּפרה - ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֻאדמה
("קא") החמימּות ּתקף הגבּורֹות, על ׁשּמֹורה ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֻאדמה,
אדמה" ה"ּפרה להעלֹות רק ולא - וחמרּיּות ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹֻּבגׁשמּיּות
מה"ּפרה  לעׂשֹות מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו זאת, עֹוד אּלא ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹעצמּה,
חמּורה. הכי מּטמאה הּטהרה ּתהיה ׁשעל־ידֹו אפר ְְֲֲֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאדמה"
א', חלק חלקים: לג' נחלק מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוהּנה,
ב', חלק להטהר. הּצריכים וכל העירֹות ּבני מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלּטל
נתּון  ג', וחלק היּמנה. מקדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכהנים
רק  לא היא מת טמא ׁשל ׁשהּטהרה ּכלֹומר, ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלמׁשמרת.
אחרֹות  ּפרֹות מאפר ּגם אּלא מׁשה, ׁשעׂשה הפרה ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאפר
לעׂשּית  אבל, מׁשה. ׁשל זמּנֹו לאחרי ׁשּנעׂשּו ּפרֹות) ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ(ּתׁשע
ׁשּמּמּנה  מׁשה, ׁשעׂשה הפרה לאפר הצרכּו האחרֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּפרֹות
ׁשּגם  ועד אחרֹות, ּפרֹות לעׂשּית ּגדֹולים ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹמקדׁשין
יצטרכּו הּמׁשיח, הּמל על־ידי העׂשירית הּפרה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלעׂשּית

לעֹולם. ׁשּקּים מׁשה, ׁשעׂשה הּפרה מאפר ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלקּדׁש
ׁשּפ - ּבעבֹודה ּגם וענינֹו (ּכֹולל מׁשה ׁשל עּולתֹו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשל  החּיּות לגּלֹות ודרא) ּדרא ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתּפׁשטּותא
ׁשּנמצא  זה (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּכל אצל ּבה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהדביקּות
ּבכל  ּגם ונמׁשכת הֹולכת מת), טמא ׁשל ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבמעמד
(ּכהנים  ּבכ ׁשהעֹוסקים על־ידי־זה ׁשּלאחרי־זה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּדֹורֹות

מׁשה  ׁשל ּבכחֹו חדּורים אחרֹות) ּפרֹות ׁשעֹוׂשים ְְֲֲִִִֵֶֶֶָֹֹּגדֹולים
מׁשה). ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(ׁשמקדׁשין

טמאת  ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא יהּודי ּכׁשּפֹוגׁשים . . .ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻ
לטהרֹו, חּיבים - הּקדּׁשה חּיּות ּבֹו רֹואים ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמת,
ּוביכלּתֹו ּבכחֹו הּוא זה ודבר קדּׁשה, ׁשל ּבחּיּות ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻלהחיֹותֹו
רּבנּו ׁשמׁשה ּכיון ואחד, אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו) ּגם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ(ּובמילא
("מׁשה  ׁשּלֹו הּפרה מאפר לֹו ונֹותן נתן ׁשּבדֹורנּו) ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ(מׁשה
זיין  פּון אפר ּדעם פּון ּדיר, גיט אּון געגעּבן ּדיר האט ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָרּבנּו
היא  "לעֹולם - מׁשה ׁשל ּבכחֹו היא ּפעּולתֹו ּובמילא, ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹּפרה"),

מׁשה". ׁשעׂשה ּפרה ,ׁשמ על ְְִִֵֶֶַָָָָֹנקראת
מׁשה  ׁשעׂשה "ּפרה רׁש"י לׁשֹון ּבדּיּוק ּבאּור להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹויׁש
יֹודעים  הּכל הרי קא־מׁשמע־לן. מאי ׁשּלכאֹורה, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבמדּבר"
- ׁשם עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ּבמדּבר, היה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשמׁשה
ׁשל  ודרּגה ּבמקֹום ׁשּנמצא יהּודי אצל ׁשּגם מלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבזה
יכֹולים  מים", אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף "נחׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָמדּבר,
מׁשה, ׁשעׂשה ׁשהּפרה ,ּכ ּכדי ועד הּטהרה, ענין ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלפעל
ׁשּלאחרי־זה, הּפרֹות ּכל לעׂשּית הּכהנים מקדׁשין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמּמּנה
מה־ הּטהרה, ּבענין הּצר מדּגׁש ׁשּבֹו ּדוקא, ּבמדּבר ְְְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻהיתה
ועל־דר־זה  הּמת, את ּבּה מלינים ׁשאין ּבירּוׁשלים, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין־ּכן
עתידה  רז"ל מאמר על־ּפי (ּוּבפרט ּבכללּותּה יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבארץ
לארץ  ּבחּוץ אּלא יׂשראל), ארץ ּבכל ׁשּתתּפּׁשט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָירּוׁשלים
וירּוׁשלים. יׂשראל לארץ ּביחס "מדּבר" ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא,

ועֹוד: ָֹזאת
נעׂשית  מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ׁשעל־ידי לכ ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנֹוסף
לׂשרֹוף  יּוכל ּבעצמֹו ׁשהּוא עליו לפעל צריכים ׁשּלֹו, ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹהּטהרה

ולע  ּבעצמֹוּפרה ׁשּיהיה אחרים, לטהר אפר מּמּנה ׂשֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על־ "טֹופח קדּׁשה, ּבעניני להחיֹותם אחרים על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֻמׁשּפיע

להטּפיח". ְְְִַַַמנת
מאפר  ׁשחלק - ּדוקא מׁשה ׁשל ּבכחֹו נעׂשה זה ענין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹוגם
מקדׁשין  אחרֹות לּפרֹות ּגדֹולים ּכהנים מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּפרה
הראׁשֹונה  הּפרה ּבאפר הּפרה עֹוׂשה את ׁשּמּקדׁשין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיּמנה,
לטהר  ּפעּולתֹו המׁש ׁשּגם ּבעבֹודה, ודּוגמתֹו מׁשה. ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעׂשה
מׁשה. ׁשל ּבכחֹו הּוא ּבעצמֹו) טהֹור ׁשּנעׂשה (לאחרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאחרים
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EpipXW oiprM ,mYrC lre(d"n b"t dxt) §©©§¨§¦§¨¤¨¦

EpiAx dWn dUr dpFW`xd ,o`Ur inE¦£¨¨¨¦¨¨¨¤©¥
`xfrn raW ,`xfr dUr dIpXde§©§¦¨¨¨¤§¨¤©¥¤§¨
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zwegנו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
("יענעם  הּזּולת על ּבפעּלה הטרדה ּגדל ׁשּמּצד ּכיון ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאמנם,
להטּפיח, על־מנת טֹופח לעׂשֹותֹו ועד לטהרֹו, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַּבאלעּבן"),
ּבנֹוגע  ּגם להזהיר צר יׁש - עצמֹו על ׁשּיׁשּכח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹיּתכן
אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּוכּפתגם לעּבן"), ("אליין עצמֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַָלעבֹודת
על  [=גם פארגעסן" ניט אֹוי מען דארף אליין זי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַ"וועגן

לׁשּכח]. צרי לא ְְִִַַָֹֹעצמֹו
מּמּנּו ׁשחלק - מׁשה ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר מרּמז זה ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוגם
עם  הּפעּלה על ׁשּנֹוסף ,ללּמד "למׁשמרת", נתּון ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה

ּומּמּנּו הּטמאים, את מטהרים ׁשּבֹו האפר ּבחלק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּזּולת
למׁשמרת, ׁשּנתּון חלק ּגם יׁשנֹו אחרֹות, לפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמקדׁשין

עצמֹו. עם העבֹודה מרּומזת ְְְֲִֶֶֶֶַָָׁשּבזה
הּזּולת, על ּבהׁשּפעה להתעּסק ׁשּצריכים - מּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוההֹוראה
אֹוי ּבאלעּבט מען נאר אליין, לעּבט מען וואס נאר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ"ניט
הּנ"ל  הׂשיחה ּבהמׁש אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּוכדברי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָאנדערע",
מנינים  ׁשלׁשה ׁשנים על להׁשּפיע יכֹול ואחד אחד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

יׂשראל! ְְִִֵֵָמּבני

(â)dúà àéöBäå ïäkä øæòìà-ìà dúà ízúðe§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ
:åéðôì dúà èçLå äðçnì õeçî-ìà¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡∑(ספרי)ּבּסגן מצותּה.‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑(ספרי סח לׁשלׁש(יומא ÂÈÙÏ.מחנֹות חּוץ d˙‡ ËÁLÂ∑ ∆¿»»ְְִַָָָ∆ƒ««¬∆ְֲַָֹ¿»«…»¿»»
מב) ׁשֹוחט (יומא רֹואה זר ואלעזר ,. ְְֵֶֶָָָ

(ã)äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈
:íéîòt òáL dîcî ãòBî-ìäà éðt çëð-ìà¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ Èt ÁÎŒÏ‡∑ּבמזרחֹו הּזאת עֹומד ּבׁשעת היכל ׁשל ּפתחֹו ורֹואה ּומתּכּון ירּוׁשלים, ׁשל ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
כח)הּדם .(יומא ַָ

(ä)døNa-úàå døò-úà åéðéòì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ
:óøNé dLøt-ìò dîc-úàå§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

d˙Èג  ˜tÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ï d˙È Ôez˙Â¿ƒ¿»«¿∆¿»»«¬»¿«≈»«
:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

ÈcÈÂד  dÚaˆ‡a dÓcÓ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ
:ÔÈÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ה  dkLÓ ˙È È‰BÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Naƒ¿«¿»¿««»¿«≈

Ú·ˆeו  ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»
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(b).ïäkä øæòìà ìà,obQA Dzevn ¤¤§¨¨©Ÿ¥¦§¨¨©§©
xnFl dpEMd oi`e .i"Wx oFWl̈©¦§¥©©¨¨©
odMn xzFi obQA devOd aEIg didIW¤¦§¤¦©¦§¨©§©¥¦Ÿ¥
drW z`xFd `N` ,hFicd odk F` lFcB̈Ÿ¥¤§¤¨¨©¨¨
xfrl`A didYW dpFW`x dxtA dzid̈§¨§¨¨¦¨¤¦§¤§¤§¨¨

:obQd did `Ede§¨¨©§©
ìåïBLixtq(g zwg)cOle aEzMd `A §¨¦§¦¨©¨§¦¥

,obQA diEUr `dYW dxRd lr©©¨¨¤§¥£¨©§©
xfrl`e mIw oxd` ixdW ,oMW rcY¥©¤¥¤£¥©£Ÿ©¨§¤§¨¨

.dxRd z` sxFUl` DzF` mYzpE ¥¤©¨¨§©¤¨¤
,odMd xfrl`x`WE xfrl`A ziUrp Ff ¤§¨¨©Ÿ¥©£¥§¤§¨¨§¨

,xi`n iAx ixaC ,lFcB odkA zFxRd lM̈©¨§Ÿ¥¨¦§¥©¦¥¦
xe oFrnW iAxe dcEdi iAxe iqFi iAxiA ©¦¦§©¦§¨§©¦¦§§©¦

ziUrp Ff mixnF` awri oA xfril ¡̀¦¤¤¤©£Ÿ§¦©£¥
odkA oiA zFxRd lM x`WE xfrl`A§¤§¨¨§¨¨©¨¥§Ÿ¥

:hFicd odkA oiA lFcB̈¥§Ÿ¥¤§
ïéðòäåwnrl z`Gd devOd iM xnFl §¨¦§¨©¦©¦§¨©Ÿ§Ÿ¤

lFcBl ozPdl diE`x DcFq¨§¨§¦¨¥©¨
`Ed ilE`e ,oxd`l dpYp `le ,dpdkAW¤¦§ª¨§Ÿ¦§¨§©£Ÿ§©
Fciqge 'd WFcw `Ed iM FzNcbl¦§ª¨¦§©£¦
Fl oYl dvx `le ,FWCwnA xRknd©§©¥§¦§¨§Ÿ¨¨¦¥
xfrl` xiYkdl did F` ,uEg zcFar£©¨¨§©§¦¤§¨¨
on zg` devnA eia` iIgA FkpglE§©§§©¥¨¦§¦§¨©©¦
did F` ,dlFcb dPdM lW zFevOd©¦§¤§ª¨§¨¨¨
:oWxCd dWn iAx ixacM lbrd Wprl§Ÿ¤¨¥¤§¦§¥©¦¤©©§¨

äpäåoxd` mB `Ed KExA WFcTd dUr §¦¥¨¨©¨¨©©£Ÿ
dWnE `Ede ,z`Gd devOA `iap̈¦©¦§¨©Ÿ§¤
lFcB `EdW xfrl`l DzF` EpYi EpiAx©¥¦§¨§¤§¨¨¤¨
onWA gEWOd `Ede oxd` ixg` dPdMd©§ª¨©£¥©£Ÿ§©¨©§¤¤
dUrYW zFxFcl fnx dfe ,dgWOd©¦§¨§¤¤¤§¤¥¨¤

:lFcBd odMd `Ede dPdMd lFcbA§¨©§ª¨§©Ÿ¥©¨
ïëåEpipW(`"n c"t dxt)z`Hg zxR §¥¨¦¨©©¨

lFcB odkA `NW DhgXW¤¨£¨¤Ÿ§Ÿ¥¨
`xnbaE .xiWkn dcEdi iAxe ,dlEqR§¨§©¦§¨©§¦¦§¨¨

`nFi zkQnA(:an),l` DzF` mYzpE §©¤¤¨§©¤¨¤
odMd xfrl``le xfrl` l` DzF` ¤§¨¨©Ÿ¥¨¤¤§¨¨§Ÿ

ixn`c `Mi` ,xfrl`l zFxFcl§§¤§¨¨¦¨§©§¥
ixn`c `Mi`e ,hFicd odkA zFxFcl§§Ÿ¥¤§§¦¨§©§¥
mzq `Ede ,lFcB odkA zFxFcl§§Ÿ¥¨§§©
xnF`d ixaclE .mrHA oFkPde EpzpWn¦§¨¥§©¨©©©§¦§¥¨¥
xfrl`A dEv ,hFicd odkA zFxFcl§§Ÿ¥¤§¦¨§¤§¨¨
Fpi` iM ,xg` odM mW did `NW itl§¦¤Ÿ¨¨¨Ÿ¥©¥¦¥
mcw ohTd eig` didIW oEbd̈¤¦§¤¨¦©¨¨Ÿ¤

:eil`c dxez ¥¨



נז zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ טמא ׁשאין ׁשכינה, למחנה ∆««¬∆ְְֲִֵֵֵֶַָָ
זב  אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ ּומצרע מׁשּלח קרי .ּובעל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻ

·¯Ú‰Œ„Ú Ô‰k‰ ‡ÓËÂ∑ וטמא" ודרׁשהּו: סרסהּו ¿»≈«…≈«»»∆ְְְְֵֵֵָָָ
אלֿהּמחנה" יבא ואחר .עדֿהערב ְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ç)BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−
:áøòä-ãò àîèå íéna©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©̧§¥«¦§¨¥¯

:àåä úàhç äcð éîì úøîLîì§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג חלקים (פרה לׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְֲִִָָֹ

מתחּלק  ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמתחּלקת:
מׁשמרֹות  ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד הּמׁשמרֹות, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלכל
הּצריכין  וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהיה
לפרֹות  ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ׁשּבהר וזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹלהּטהר.
למׁשמרת  נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה. מקּדׁשין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאחרֹות

ּבניֿיׂשראל  לעדת "והיתה ׁשּנאמר: הּכתּוב, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּגזרת
c‰.למׁשמרת" ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי :(איכה ְְִֶֶ¿≈ƒ»ְְֵַָָ

ּבי", ב)"וּיּדּוֿאבן הּגֹוים"(זכריה אתֿקרנֹות "ליּדֹות : ְְִִֶֶֶַַַַַ
זריקה  ‰Â‡.לׁשֹון ˙‡hÁ∑'חּטּוי' ּכפׁשּוטֹו;לׁשֹון ְְִָ«»ƒְְִִ

ׁשהיא  לֹומר "חּטאת", הּכתּוב קראּה הלכֹותיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּולפי
להאסר  .ּבהנאה ּכקדׁשים ְְֲִֵֵַָָָָָ

(é)àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−
íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä-ãò©¨¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈

:íìBò úwçì§ª©¬¨«

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

(áé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−
éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−

:øäèé àì¬Ÿ¦§¨«
i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑ הּפרה הּזה)ּבאפר .(ס"א ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤¨¹§´Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−

:Bá Búàîèª§¨¬«

iÓa‡ז  d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח  ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚˆÈÂט  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LBÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

È˙י  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈÈa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא  ‡L‡„ ‡LÙ ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

ÓBÈ·e‡יב  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»

:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

eÓÈ˙יג  È„ ‡L‡„ ‡LÙ· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bi).ànè 'ä ïkLî úàxiMfd ¤¦§©¦¥¦§¦
xn`e mzqA dGd zxMd aEzMd©¨©¨¥©¤¦§¨§¨©

,`Oh 'd oMWn z`xaMW xEarA ¤¦§©¦¥©£¤§¨
xn`W FnM ,d`OHd on WCwOA xidfd¦§¦©¦§¨¦©ª§¨§¤¨©

(c ai `xwie)l`e rBz `l Wcw lkA§¨Ÿ¤Ÿ¦¨§¤
mW xiMfd iM ,`az `l WCwOd©¦§¨Ÿ¨Ÿ¦¦§¦¨



zwegנח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£LÙa ˙Óa∑,האדם נפׁש ׁשל מת? ואיזה ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבהמה  נפׁש הּזאה ,להֹוציא צריכה טמאתּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
רביעית  זֹו "ּבנפׁש", אחר: ּדבר ׁשבעה). טמאת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻ(ולא

עב)ּדם nË‡.(חולין  '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑ נכנס לעזרה אם ָ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזאת ּבלא ּבטבילה, BÚ„.אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִַַָָֹ

B· B˙‡ÓË∑ ׁשּטבל .אףֿעלּֿפי À¿»ִֶַַַָ

(ãé)àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ ׁשהּמת .ּבתֹוכֹוּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè)àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeä«

i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה הּכתּוב (חולין - חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְִִֶֶַָ
טמאה  מקּבל ׁשאין לפיכמדּבר, מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

– ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין ְְְְִִִֵֶַָָָָָאם

טהֹור  – עליו ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. .טמא ִִִֵֵָָָָָָָ
ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)לׁשֹון :(בראשית »ƒְְְְְִִִֵָֻ

נתחּברּתי נפּתלּתי", אלהים .אחֹותי עם "נפּתּולי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַֹ

(æè)Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà úîá§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑(עב ודֹופק (חולין ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: ׁשם רּבֹותינּו ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופׁשּוטֹו: . «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם הּמת מטּמא – .אהל ְְִִֵֵֶַַָָֹ

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו  ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

a¯Á‡טז  ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

d`nhAiniA zclFId dX`M dNTd §ª§¨©©¨§¦¨©¤¤¦¥
oiCd `Ede ,DzclFzA `EdW xdFh©¤§§¨¨§©¦
oM mB xiMfd xakE .mi`nHd lkA§¨©§¥¦§¨¦§¦©¥

dliaHd(fh fi my)FxUaE qAki `l m`e , ©§¦¨§¦Ÿ§©¥§¨
`VIW xnFlM ,FpFr `Upe ugxi `lŸ¦§¨§¨¨£§©¤¦¨
KkitlE .EPOn xdfOd lr FxarA FpFr£§¨§©©ª§¨¦¤§¦¨
rbFPd iM ,zOd z`nhA o`M xn`̈©¨§ª§©©¥¦©¥©
qAkiW iR lr s` `Hgzi `le zOA©¥§Ÿ¦§©¨©©¦¤§©¥
oMWOd `Ohn aWgi miOA ugxe eicbA§¨¨§¨©©©¦¥¨¥§©¥©¦§¨
Kixv did `le .llM lah `l EN`M§¦Ÿ¨©§¨§Ÿ¨¨¨¦
,FzxdhA aMrn iEHgdW wx Wxtl§¨¥©¤©¦§©¥§¨¢¨

mrh dfe,Fa Fz`nhlr s` xnFlM §¤©©ª§¨§©©©
`nh EPcFr mixdhPd x`WM laHW iR¦¤¨©¦§¨©¦§¨¦¤¨¥

:eilr wxFf `l dcp in iM¦¥¦¨Ÿ©¨¨
ïëzéårbFPd lM Fnrhe ,Wi`l fnxIW §¦¨¥¤¦§Ÿ¨¦§©£¨©¥©

[xW`] `Hgzi `le WtpA znA§¥§¤¤§Ÿ¦§©¨£¤
EdFnke .dzxkpe `Oh 'd oMWn z ¤̀¦§©¦¥§¦§§¨§¨
`Fai lkl ,xW` zNn F` o"iW oFxqgA§¤§¦¦©£¤§¨¨

LizxEaB(gi `r mildz)ozp Fl Wi lke , §¨¤§¨¤¨©
FciA(c hl ziy`xa)Da Ekli KxCd z` , §¨¤©¤¤¥§¨

(k gi zeny):oM miAxe ,ci dxez §©¦¥
(ci)mrhe.ìäàa úeîé ék íãàmc` §©©¨¨¦¨§Ÿ¤¨¨

F` ,ld`A dYr `Ede zEni iM¦¨§©¨¨Ÿ¤
m` oiCd `Ede ,dedA aEzMd xACW¤¦¥©¨©Ÿ¤§©¦¦

.ld`l EdEqipkde uEgA zEni`Ad lM ¨©§¦§¦¨Ÿ¤¨©¨

,ld`A xW` lke ld`d l`milMd ¤¨Ÿ¤§¨£¤¨Ÿ¤©¥¦
FnM ,dGd llMA Fnvr ld`de FkFzAW¤§§¨Ÿ¤©§©§©©¤§

xn`W(gi weqt)lM lre ld`d lr dGde ¤¨©§¦¨©¨Ÿ¤§©¨
.mW Eid xW` zFWtPd lre milMd©¥¦§©©§¨£¤¨¨

aEzMd xiMfde,ld`d`EdW ciBdl §¦§¦©¨¨Ÿ¤§©¦¤
cFre .diGd Kixve draW `nh Fnvr©§¨¥¦§¨§¨¦©¨¨§
mild` iaWFi l`xUi EidW ipRn¦§¥¤¨¦§¨¥§¥¨¢¦
devOd iM dedA aEzMd xAce xAcOA©¦§¨§¦¥©¨©Ÿ¤¦©¦§¨
zial oiCd `Ed la` ,zFxFclE cIn¦¨§£¨©¦§©¦
z` mi`iaOW milid`Od lklE§¨©©£¦¦¤§¦¦¤
zFWtPd lre milMd lM lr d`nHd©ª§¨©¨©¥¦§©©§¨
lAwn xAgnd ziAd oi`W `N` ,mXW¤¨¤¨¤¥©©¦©§ª¨§©¥

:llM FnvrA d`nhª§¨§©§§¨
äpäårBn z`nh znA aEzMd xiMfd §¦¥¦§¦©¨§¥ª§©©¨

la` ,`Vn FA xiMfd `le ld`e§Ÿ¤§Ÿ¦§¦©¨£¨
EpizFAx(ixtq)xnFge lwA FzF` oiWxFC ©¥§¦§©¨¤

z`nhl FzF` miAxnE dlaPd on¦©§¥¨©§¦§ª§©
hWR itM `Ed oke .rBnM draW¦§¨§©¨§¥§¦§©
hEgXde zOd mc`A iM xiMfd ,aEzMd©¨¦§¦¦§¨¨©¥§©¨
`Ed xakE ,rBnA diGde draW z`nhª§©¦§¨§©¨¨§©¨§¨
WOn dribPd dxFYd rBn iM rEcï©¦©©©¨©§¦¨©¨
`VIW xg` xaC ici lr dribPde§©§¦¨©§¥¨¨©¥¤¦¨

:FzF`eh dxez

(fh).äãOä éðt ìòExn` EpizFAx ©§¥©¨¤©¥¨§
(.ar oileg).wtFce llFB zFAxl§©¥§¥

FhEWtEipR lrld` mW oi`W dcVd §©§¥©¨¤¤¥¨Ÿ¤
oi`e .i"Wx oFWl ,dribpA zOd `Ohn§©¥©¥¦§¦¨¨©¦§¥
on Wxcp minkg zrC lr wtFce llFB¥§¥©©©£¨¦¦§©¦
xifPd oi`e ,dkld `Ed la` ,aEzMd©¨£¨£¨¨§¥©¨¦
z`nh lr eilr oiaIg oi`e eilr gNbn§©¥©¨¨§¥©¨¦¨¨©ª§©

la` .eiWcwe WCwn"dcVd ipR lr" ¦§¨§¨¨¨£¨©§¥©¨¤
llgA rBIW ,FhEWtM EpizFAxl `Ed§©¥¦§¤¦©©£©
mW oi`e dcVd ipR lr ltPW axg¤¤¤¨©©§¥©¨¤§¥¨
Fa EUr FxEYi ipRnE ,eilr lid`n xaC̈¨©£¦¨¨¦§¥¦¨

:Wxcn¦§¨
CklFcB odM wxtA zExifpA Exn`(:bp) ¨¨§¦§¦§¤¤Ÿ¥¨

,dcVd ipR lr rBi xW` lkedf §Ÿ£¤¦©©§¥©¨¤¤
eilr lid`Od iM ,zOd lr lid`Od©©£¦©©¥¦©©£¦¨¨
mdl didie ,dcVd ipR lr rbFp `Ed¥©©§¥©¨¤§¦§¤¨¤
."axg llgaE" e"`e xqg "axg llgA"©£©¤¤¨¥¨©£©¤¤

xn`W ipRnE"dcVd ipR"xn` `le ¦§¥¤¨©§¥©¨¤§Ÿ¨©
l`rnWi iAx FA WxC "dcVd"oileg) ©¨¤¨©©¦¦§¨¥

(my`idW ,FO` irnA xAr `ivFdl ,cFr§¦ª¨¦§¥¦¤¦
R lr Dpi`e drElA d`nh:mFwOd ip ª§¨§¨§¥¨©§¥©¨

.áøç ììça øîàåaEzMd xAC iM §¨©©£©¤¤¦¦¥©¨
oa` llgl oiCd `Ede ,dedA©Ÿ¤§©¦©£©¤¤
cbpM ,znE llg xiMfde .sFxb` F`¤§§¦§¦¨¨¥§¤¤
dlaPde zFxFdh zFhEgXdW zFndAd©§¥¤©§§§©§¥¨

EpizFAxe .d`Ohn(:bp xifp)Wxcn FA EUr §©§¨§©¥¨¦§¨
`NW ,llgM axgdW xnFl FxEYi ipRn¦§¥¦©¤©¤¤©¨¨¤Ÿ
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(æé)åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
:éìk-ìà íéiç íéî©¬¦©¦−¤¤«¦

ß oeiq g"k ipy mei ß

(çé)äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå ìäàä-ìò©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa òâpä-ìòå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

(èé)íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå éòéáMä©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøòa øäèå íéna©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי) ּגמר .טהרתֹוהּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

(ë)Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

:àeä àîè åéìò ÷øæ-àì äcð¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑ נאמר לּמה "מקּדׁש", נאמר ּב'ׁשבּועֹות'אם ּכדאיתא כּו'? טז)"מׁשּכן" .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

hÁ‡˙‡יז  ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

llgd zFeXdl `N` aEzMd `Ä©¨¤¨§©§©¨¨
zFa` ia` dUrp `EdW xnFl ,axgde§©¤¤©¤©£¨£¦£
milke mc` `OhnE Fnvr zOM d`nHl©ª§¨©¥©§§©¥¨¨§¥¦

:draW z`nhª§©¦§¨
äàøpäå,`xnBaE dpWOA zFibQd on §©¦§¤¦©ª§©¦§¨©§¨¨

`VnaE rBnA `Ohn `EdW¤§©¥§©©§©¨
,ld`A `Ohl EdFnM Fpi` la` ,zOM©¥£¨¥¨§©¥§Ÿ¤
ld`A aEzMd on hErn Fa E`vn `OW¤¨¨§¦¦©¨§Ÿ¤

,"ld`A zEni iM mc`"lr wx Fpi`W ¨¨¦¨§Ÿ¤¤¥©©
`nhPW axgd did m`e .Fnvr mc`d̈¨¨©§§¦¨¨©¤¤¤¦§¨
mipdMd Eid ,ld`A `Ohn zOA©¥§©¥§Ÿ¤¨©Ÿ£¦
axgd oNkAW ,miYAd lkA mixEq £̀¦§¨©¨¦¤§ª¨©¤¤

:ld`A mzF` `Ohn didie `nḧ¥§¦§¤§©¥¨§Ÿ¤
ïëå`xnBA cFr d`xp(:cp my)oi`W , §¥¦§¤©§¨¨¤¥

mc` `Ohn zOA rbFPd axgd©¤¤©¥©©¥§©¥¨¨
lr s` iriaWE iWilW z`Gd Fkixvdl§©§¦©¨©§¦¦§¦¦©©
.d`nhl a` FA rbFPd dGd mc`dW iR¦¤¨¨¨©¤©¥©©§ª§¨
xn`W ipXd aEzMAW ipRn ,df dide§¨¨¤¦§¥¤©¨©¥¦¤¨©

ld`d lr dGde(gi weqt)rbFPd lre aEzM §¦¨©¨Ÿ¤¨§©©¥©
F` xn` `le ,zOa F` llga F` mvrA©¤¤¤¨¨©¥§Ÿ¨©
llgM axgd ixd oM m`e .axg llga©£©¤¤§¦¥£¥©¤¤¤¨¨
`l la` ,draW z`nh rBnA `Ohl§©¥§©©ª§©¦§¨£¨Ÿ

,d`Gd Fkixvdl `le ,ld`A `Ohl§©¥¨Ÿ¤§Ÿ§©§¦©¨¨
xdfn odMd oi`e ,eilr gNbn xifPd oi`e§¥©¨¦§©¥©¨¨§¥©Ÿ¥ª§¨
d`xPde aFxTd `Ede .llM FrBOn¦©¨§¨§©¨§©¦§¤

Epgp`e .EpizFAx ixaCnEpizFpFrA ¦¦§¥©¥©£©§©£¥
,WcTd zxdhA Eprci `le zElBd i`nh§¥¥©¨§Ÿ¨©§§¨¢©©Ÿ¤
mXd wxfie mFxOn gEx Epilr dxri cr©©£¤¨¥©¦¨§¦§Ÿ©¥
idi oke on` ,xdhpe mixFdh min Epilr̈¥©¦§¦§¦§¨¨¥§¥§¦

:Epinia dxdnA oFvxfi dxez ¨¦§¥¨§¨¥
(fi).éìk ìà íéiç íéî åéìò ïúðåoi` §¨©¨¨©¦©¦¤¤¦¥

oYie dNgY ilkA xt`d oYIW Fpipr¦§¨¤¦¥¨¥¤¦§¦§¦¨§¦¥
EpizFAx EPW KMW ,xt`d lr mindheq) ©¦©¨¥¤¤¨¨©¥

(:fhmiOd KM xg`e dNgY xt` ozFPdW¤©¥¥¤§¦¨§©©¨©©¦
EwCwC ,lEqR"ilMl` miIgmin"`dYW ¨¦§§©¦©¦¤¤¦¤§¥

xn` `NW ipRn ilE`e .ilkA ozEIg©¨¦§¦§©¦§¥¤Ÿ¨©
l` z`Hgd ztxU xtrn `nHl Egwle§¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨¤
,FWExR la` .miIg min eilr ozpe ilM¤¦§¨©¨¨©¦©¦£¨¥
,ilMA EidW miIg min xt`d lr ozpe§¨©©¨¥¤©¦©¦¤¨©§¦
cr ilMAW miOA xt`d axriW xnFl©¤§¨¥¨¥¤©©¦¤©§¦©

:eilr oitv miOd EidIWgi dxez ¤¦§©©¦¨¦¨¨
(k)mrhe,ànè 'ä Lc÷î úà ék §©©¦¤¦§©¦¥

FnM ,`Oh 'd WCwn z` xW`M©£¤¤¦§©¦¥§
Liptl xFRv ow `xTi iM(e ak mixac), ¦¦¨¥©¦§¨¤

zxMd aEzMd xiMfde .miAxd eixage©£¥¨¨©¦§¦§¦©¨©¨¥
EpizFAx zrC lre ,minrR ipWzereay) §¥§¨¦§©©©©¥

(:fhcrFn ld` oMWnA FaIgl `Ed§©§§¦§©Ÿ¤¥
:minlFr ziA WCwnaE§¦§©¥¨¦

øLôàå"'d WCwn" iM ,FhEWR itM §¤§¨§¦§¦¦§©
aIg xaM iM ,oAxTd iWcẅ§¥©¨§¨¦§¨©¨
xW` minlXd gaGn xUA lkF`A zxM̈¥§¥¨¨¦¤©©§¨¦£¤

eilr Fz`nhe 'dl(k f `xwie)aIg o`ke , ©§ª§¨¨¨§¨©¨
mFIA `Hgzi `NW in lr mB cFr©©¦¤Ÿ¦§©¨©
iR lr s` iriaXd mFIaE iWilXd©§¦¦©©§¦¦©©¦

WExR didie .laHW"'d WCwn"iWcw ¤¨©§¦§¤¥¦§©¨§¥
EPOn FWCwn z` FnM ,'d(hk gi lirl): §¤¦§§¦¤

äpäWCwn z`nh lr dWxRA zxMd ¦¥©¨¥©¨¨¨©ª§©¦§¨
iM ,FhEWtA ipirA oFkPde .eiWcwe§¨¨¨§©¨§¥©¦§¦
xn`W FnM znA rbFpA oFW`xd zxMd©¨¥¨¦§¥©§¥§¤¨©
mB ipXde ,WtpA znA rbFPd lM̈©¥©§¥§¤¤§©¥¦©
,xaTaE mvrA Erbp `NW milid`nA§©£¦¦¤Ÿ¨§©¤¤©¨¤

mrh iM,`Hgzi `le `nhi xW` Wi`e ¦©©§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨
mixMfPd dN` lkA `nhi xW` Wi`e§¦£¤¦§¨§¨¥¤©¦§¨¦
okYi ,zn`d KxC lre .`Hgzi `le§Ÿ¦§©¨§©¤¤¨¡¤¦¨¥

didIW"'d WCwn"WCwnl fnx ¤¦§¤¦§©¤¤§¦§©
:WCwOd`k dxez ©¦§¨
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(àë)ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå åéãâa§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, אמרּו(נדה רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְֵַָ
טהֹור  מי ׁשהּמּזה ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה ,– חּטאת ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מהּֿׁשאיןֿ ׁשעליו, ּבגדים לטּמא חמּורה טמאה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמא

ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַּכן
הּזאה  ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא עד מטּמאין Ú‚p‰Â.ׁשאינן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿«…≈«

‡ÓËÈ 'B‚Â∑ טעּון ּבגדים ואין .ּכּבּוס ¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©
ô :áøòä-ãò àîèz¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ ׁשּנטמא הּזה ּבּמת "הּטמא" ¿…¬∆ƒ«ְִֵֵֶֶַַַָָ
‰Ú‚p˙."יטמא" LÙp‰Â∑ ּבטמא ÓËz‡.מת ּבֹו ְִָ¿«∆∆«…««ְִֵֵƒ¿»

·¯Ú‰Œ„Ú∑,הּטמאה אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, מּכאן «»»∆ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֻ
ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֻוהּנֹוגע

והלכֹותיה  מׁשמעּה העּתקּתי .לפי אּגדה ּומדרׁש ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ
וזהּו: הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ‡EÈÏ(á)מיסֹודֹו eÁ˜ÈÂ∑ ְְִִֶֶֶַַַָֹ¿ƒ¿≈∆

מּׁשּלהם, לעגל הּזהב נזמי ּפרקּו ׁשהם ּכׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמּׁשּלהם,
מּׁשּלהם  לכּפרה זֹו יביאּו ּכ.‰n„‡ ‰¯Ù∑ מׁשל ְִִֶֶַָָָָָ»»¬À»ָָ

ׁשפחה אּמֹולבן ּתבא אמרּו: .מל ׁשל ּפּלטין ׁשּטּנף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּפרה  ּתבא ּכ הּצֹואה, העגל ּותקּנח על .ּותכּפר ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

‰n„‡∑ׁשם א)על כּתֹולע",(ישעיה יאּדימּו "אם : ¬À»ְִִֵַַַָ
אדם  קרּוי ׁשהיּו∑ÓÈÓz‰.ׁשהחטא יׂשראל ׁשם על ְֵֶַָָֹ¿ƒ»ְִֵֵֶַָָ

ּותכּפר  זֹו ּתבא – מּומין ּבעלי ּבֹו ונעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹּתמימים
לתּמּותם  ויחזרּו ÏÚ.עליהם ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï∑ ּכׁשם ְְְְֲֵֶַַָ…»»»∆»…ְֵ

ׁשמים: על מעליהם ‰Ô‰k(â)ׁשּפרקּו ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑ ְֲִֵֵֶֶַָָֹ∆∆¿»»«…≈

העגל. לעׂשֹות ּכהן, ׁשהּוא אהרן, על ׁשּנקהלּו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכׁשם
זֹו עבֹודה נעׂשית לא העגל, את עׂשה ׁשאהרן ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּולפי

סּניגֹור: נעׂשה קּטיגֹור ׁשאין Û¯NÂ(ã)עלֿידֹו, ֲֵֵֵֶַַַַָָ¿»«
‰¯t‰Œ˙‡∑:העגל ׁשּנׂשרף BÊ‡Â·(å)ּכׁשם Ê¯‡ ıÚ ∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ≈∆∆¿≈

˙ÚÏB˙ ÈLe∑ אלפי ׁשלׁשת ּכנגד הּללּו מינין ׁשלׁשה ¿ƒ»«ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
האילנֹות, מּכל הּגבּה הּוא וארז ּבעגל. ׁשּנפלּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיׁש
וחטא, ׁשּנתּגאה ׁשהּגבּה סימן, מּכּלם. נמֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻואזֹוב
לֹו: ויתּכּפר ותֹולעת, ּכאזֹוב עצמֹו את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַיׁשּפיל

(è)˙¯ÓLÓÏ∑ לדֹורֹות ׁשמּור העגל ׁשּפׁשע ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆ְְֵֶֶֶַָָ
העגל, מּפקּדת ּבּה ׁשאין ּפקּדה ל ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻֻלפרענּות,

לב)ׁשּנאמר ּוכׁשם (שמות וגֹו'". ּופקדּתי ּפקדי "ּוביֹום : ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָ
ּכל ׁשהעגל  מטּמאה ּפרה ּכ ּבֹו, העֹוסקין ּכל מטּמא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּבאפרֹו, ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה. :(שם)העֹוסקין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
מעפר  לּטמא "ולקחּו ּכ וגֹו'", הּמים עלּֿפני ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ"וּיזר

וגֹו'" החּטאת .ׂשרפת ְְֵַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr bl zegiy ihewl)

העגל על ּותכּפר ּפרה כב)ּתבֹוא יט, המפרׁשים,(רש"י ּבארּו ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּביׂשראל, מיתה היתה לא העגל חטא ּתֹורה ׁשּלּולא ּבמּתן ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּולטמאת  למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלא ל"חרּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻזכּו
מּמילא  ּבדר מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמת;

ׁשהּפרה  הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש מת. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאת
ׁשּׁשלמּות  לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: המל יעׂשה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעׂשירית

לנצח". הּמות "ּבּלע לגמרי, הּמות ּבּטּול ּתהיה ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּטהרה

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ הּׁשלמה מתי עדה מתּו ׁשּכבר , »»≈»ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ

לחּיים  ּפרׁשּו ואּלּו ÌÈ¯Ó.מדּבר, ÌL ˙ÓzÂ∑ מ"ק) ְְְִִֵַַָָ«»»»ƒ¿»
מרים כ"ח) מיתת נסמכה אדּמה?לּמה ּפרה לפרׁשת ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֻ

ּקרּבנֹות  מה :ל אדּמה לֹומר ׁשּפרה ּכמֹו (ס"א מכּפרין ְְְְְֲִֶַַַָָָָָֻ

צּדיקים  מיתת אף ÌL.רת מכּפמכּפרת), ˙ÓzÂ ְְִִִֶֶֶֶַַַַַ«»»»
ÌÈ¯Ó∑(שם) מתה ּבנׁשיקה היא לא אף מה ּומּפני . ƒ¿»ְְִִִִֵֵַָָָֹ

ה'" "עלּֿפי ּבּה: מעלה.נאמר ׁשל ּכבֹוד ּדר ׁשאינֹו ? ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נאמר לג)ּובאהרן מסעי"(במדבר ּב"אּלה ה'", "עלּֿפי :. ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַֹ

‡eÈc˙‡כא  ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב  È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

a„ÓÏ¯‡א  ‡zLk Ïk Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`)äãòä ìk ìàøNé éða eàáiå©¨Ÿ§¥¦§¨¥¨¨¥¨
,äãòä .ïö øaãî,dnlW dcr ¦§©¦¨¥¨¥¨§¥¨

EWxR EN`e xAcn izn Ezn xaMW¤§¨¥¥¥¦§¨§¥¨§
m`e .`"x zrC oke .i"Wx oFWl ,miIgl§©¦¨©¦§¥©©§¦

ixg` m`FaA oM xiMfdl KxS dn oM¥©Ÿ¤§©§¦¥§¨©£¥
xdd xd l` ok(ak weqt)iM ,xn` `"xe . ¥¤Ÿ¨¨§¨©¦



סי

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mgNdl mFc` `vi iM xEarA df xiMfd¦§¦¤©£¦¨¨¡§¦¨¥
Wi` mdn cwtp `NW aEzMd xiMfd mÄ¦§¦©¨¤Ÿ¦§©¥¤¦

:mFc` xirn m`FaA§¨¥¦¡
Bðéàå`le eilrn Ehp l`xUi iM ,oFkp §¥¨¦¦§¨¥¨¥¨¨§Ÿ

iM ipirA oFkPde .llM mA mglp¦§©¨§©§©¨§¥©¦
mFwnA oM xiMfdl aEzMd bdpn¦§©©¨§©§¦¥§¨
l`xUi ipA zcr lM E`aIe ,zFpElYd©§©¨Ÿ¨£©§¥¦§¨¥
ipiq oiaE mil` oiA xW` oiq xAcn l ¤̀¦§©¦£¤¥¥¦¥¦¨

(` fh zeny)l`xUi ipA zcr lM ErqIe ,©¦§¨£©§¥¦§¨¥
micitxA EpgIe mdirqnl(` fi my), §©§¥¤©©£¦§¦¦

ricFi,dpElzA mNM Eid iM aEzMd Ep ¦¥©¨¦¨ª¨¦§¨
mlFw z` EpYIe dcrd lM `VYe oke§¥©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨

(` ci lirl)l`xUi ipA zcr lM EpNIe ,©¦Ÿ¨£©§¥¦§¨¥
zxgOn(e fi my)l` m`FaA oM xn`e . ¦¨¢¨§¨©¥§¨¤

FcRqdA mNM EidW ricFdl ,xdd xdŸ¨¨§¦©¤¨ª¨§¤§¥
EMaIe xn`W FnM ,'d WFcw oxd` lW¤©£Ÿ§§¤¨©©¦§

'ebe l`xUi ziA lM oxd` z`(hk weqt), ¤©£ŸŸ¥¦§¨¥
dcrd lM ipirl xn`e(fk weqt)xAcnaE . §¨©§¥¥¨¨¥¨§¦§©

dAx ipiq(h hi)oFWNd xiMfdW izi`x ¦©©¨¨¦¦¤¦§¦©¨
xdA ipXd aEzMA 'eke dnlW dcr dGd©¤¥¨§¥¨©¨©¥¦§Ÿ
dpElYd ipRn oFW`xd iM ,calA xdd̈¨¦§¨¦¨¦¦§¥©§¨

:iYWxR xW`M xn`p¤¡©©£¤¥©§¦
.Lã÷a íòä áLiå íòèåiM xnFl §©©©¥¤¨¨§¨¥©¦

cr oiv xAcnA Eqpkp xW`M©£¤¦§§§¦§©¦©
xn`W `"x drhe .mixn dzn Wcẅ¥¥¨¦§¨§¨¨¤¨©
ok iM miAx mini mW EaWIW xEarA©£¤¨§¨¨¦©¦¦¥

FA aEzM xW` Wcw iM .aEzM` mixac) ¨¦¨¥£¤¨
(enminIM miAx mini Wcwa EaWYe©¥§§¨¥¨¦©¦©¨¦

`Ede rpxA Wcw `Ed ,mYaWi xW £̀¤§©§¤¨¥©§¥©§
EgNYWp mXnE ,ox`R xAcnA§¦§©¨¨¦¨¦§©§
,Exfg mWe dIpXd dpXA milBxnd©§©§¦©¨¨©§¦¨§¨¨§
E`aE oiv xAcnA `Ed df Wcw la £̀¨¨¥¤§¦§©¦¨
,mixn dzn mWe mirAx`d zpWA mẄ¦§©¨©§¨¦§¨¥¨¦§¨

:md miWxtn zF`xwnE¦§¨§Ÿ¨¦¥
àèçäFpi` daixn inA oxd`e dWnA ©¥§§¤§©£Ÿ§¥§¦¨¥

WxR i"Wxe .aEzMA mqxRzn¦§©§¥©¨§©¦¥¥
mzF` dESW ipRn (ai `i miweqta¦§¥¤¦¨¨

,rlQd l` mYxAce(g weqta)xn` `le §¦©§¤¤©¤©§Ÿ¨©
KExA WFcTd did ExAC EN`W ,mziMde§¦¦¤¤¦¦§¨¨©¨¨
mixnF`e dcrd lk ipirl WCwzn `Ed¦§©¥§¥¥¨¨¥¨§§¦
xAcn Fpi`e rnFW Fpi`W df rlq dnE©¤©¤¤¥¥©§¥§©¥
Ep` `Ed KExA WFcTd lW FxaC mIwn§©¥§¨¤©¨¨¨

:dOke dOM zg` lr©©©©¨§©¨
éøáãåiM ,ExEgzp `l la` ,md dcB` §¦§¥©¨¨¥£¨Ÿ¦§©§¦

Wi dHOd z` gw dESW xg`n¥©©¤¦¨©¤©©¤¥
FpFvx did EN`e ,FA dMIW rnWnA§©§©¤©¤§¦¨¨§
oke .FciA dGd dHOd dn calA xEAcA§¦¦§©©©©¤©¤§¨§¥

xn`W mixvn zFMnA(eh f zeny)dHOde §©¦§©¦¤¨©§©©¤
`Ede ,LciA gTY Wgpl KRdp xW £̀¤¤§©§¨¨¦©§¨¤§

z` dhp xn`i minrtle ,FA zFMdl§©§¦§¨¦Ÿ©§¥¤
iM ,dHOA zFMdl xnFl FpFvxE ,Lcï§§©§©©©¤¦
qPd oi`e .rnWPd xacA xSwi aEzMd©¨§©¥§¨¨©¦§©§¥©¥
lMd iM ,d`Mddn xzFi xEAcA lFcB̈§¦¥¥©©¨¨¦©Ÿ

:rlQd lv` deẄ¤¥¤©¤©
ãBòådfA xn` dOl(`p al mixac)mYlrn §¨¨¨©¨¤§©§¤

dGd rlQd l` xEAcA d`ESde .iA¦§©©¨¨§¦¤©¤©©¤
xMfPX dn `EdExn`IW dEv ,dUrOA ©¤¦§©©©£¤¦¨¤Ÿ§

on min `ivFi mXd iM zrnFW `ide§¦©©¦©¥¦©¦¦
z` drnW `id iM KxcM ,dGd rlQd©¤©©¤§¤¤¦¦¨§¨¥

'd ixn` lM(fk ck ryedi)FnM EUr oke , ¨¦§¥§¥¨§
xn`W(i weqt)z` oxd`e dWn EldwIe ¤¨©©©§¦¤§©£Ÿ¤

mdl xn`Ie rlQd ipR l` ldTd,'ebe ©¨¨¤§¥©¨©©Ÿ¤¨¤
.oNkl ok Fxn`A zrnFW rlQd dPde§¦¥©¤©©©§¨§¥§ª¨
,dGd `hgA miWxtOl zFAx zFprhe§©£©©§¨§¦©¥§©¤
.mdn miAx mixaC `"x FA xzq xaM§¨¨©§¨¦©¦¥¤
iM ,oFkp Fpi` `Ed mB FA fnxW cFQde§©¤¨©©¥¨¦
zaixn xEarA FzpEM cA` dWn m ¦̀¤¦¥©¨¨©£§¦©
`l okle ,rlQd l` xAC `le mrd̈¨§Ÿ¦¥¤©¤©§¨¥Ÿ
EdMde xfge ,dpFW`xd mrRA min E`vï§©¦©©©¨¦¨§¨©§¦¨
E`vie lMA dwaCd dpEkA dIpW mrR©©§¦¨§©¨¨©§¥¨©Ÿ§¨§
,dpFW`xd mrRA E`hg dPd ,miOd©©¦¦¥¨§©©©¨¦¨

dfA xn`IW iE`x Fpi` la``l" £¨¥¨¤Ÿ©¨¤Ÿ
"ipWiCwdl iA mYpn`d(ai weqt)oi` iM , ¤¡©§¤¦§©§¦¥¦¦¥
:llM dpEn` oFxqg o`M©¤§¡¨§¨

ø"äådWn iAx(miwxt dpnyn c"t seq)xaq ©¦¤¨©
EpiAx dWn iM xn`e ,`xaq FA§¨¨§¨©¦¤©¥
cvl dhPW `Ed F`hg mFlXd eilr̈¨©¨¤§¤¨¨§©

Fxn`A zEpfbxd,mixFOd `p ErnW ¨©§¨§¨§¦§¨©¦
mc` didIW KxAzi mXd eilr wCwC¦§¥¨¨©¥¦§¨©¤¦§¤¨¨
l`xUi ipA zcr iptl qrFM EdFnM̈¥¦§¥£©§¥¦§¨¥
`vFIM lke ,qrMd FA iE`x oi`W mFwnA§¨¤¥¨©©©§¨©¥
ipRn ,mXd lENg `Edd Wi`d oicA dfÄ¤§¦¨¦©¦©¥¦§¥
oicnl Eid eixacnE mNM eizFrEpYOW¤¦§¨ª¨¦§¨¨¨§¥¦
zFglvd l` mdA riBdl oiEwn Eide§¨§©¦§©¦©¨¤¤©§¨
d`xi Ki`e ,`Ad mlFrde dGd mlFrd̈¨©¤§¨¨©¨§¥¥¨¤
zFrxd zFlErRd on `Ede qrMd eilr̈¨©©©§¦©§¨¨
zFpEkYn drx dpEkYn m` iM `az `le§Ÿ¨Ÿ¦¦¦§¨¨¨¦§

:WtPd©¤¤
ìáà"iR mzixn" Fa Exn`(ci fk oldl) £¨¨§§¦¤¦

did `l `EdW ,x`a`W FnM `Ed§¤£¨¥¤Ÿ¨¨
kq mr xAcnFl oi`W in mr `le mil §©¥¦§¨¦§Ÿ¦¦¤¥

mdiWpAW dphw dX` la` ,dlrn©£¨£¨¦¨§©¨¤¦§¥¤
ExkGW FnM ,ifEA oA l`wfgiM dzid̈§¨¦¤§¥¤¦§¤¨§

minkgd(b dxiy `zlikn)xn`IX dn lke , ©£¨¦§¨©¤Ÿ©
EdE`x xW`ke ,EdEpgai dUri F`©£¤¦§¨§©£¤¨
oi` mFlXd eilr `EdW Exn` qrMW¤¨©¨§¤¨¨©¨¥
rcFi didW ilEle dCn zEzigR FA§¦¦¨§¥¤¨¨¥©
miOd zWTaA Epilr qrM mXdW¤©¥¨©¨¥§©¨©©©¦

did `l KxAzi FzF` Epqrkd Epgp`We§¤£©§¦§©§¦§¨©Ÿ¨¨
dNrzi mXl Ep`vn `l Epgp`e ,qrFM¥©£©§Ÿ¨¨©¥¦§©¤
la` ,oiprd dfA eil` FxAcA qrMW¤¨©§©§¥¨¨¤¨¦§¨£¨

xn`(g weqt)z` ldwde dHOd z` gw ¨©©¤©©¤§©§¥¤
l` mYxAce Lig` oxd`e dY` dcrd̈¥¨©¨§©£Ÿ¨¦§¦©§¤¤
z`vFde einin ozpe mdipirl rlQd©¤©§¥¥¤§¨©¥¨§¥¨
dcrd z` ziwWde rlQd on min mdl̈¤©¦¦©¤©§¦§¦¨¤¨¥¨

.mxirA z`eiwtQn wtq EpxYd dPde §¤§¦¨§¦¥¦©§¨¥¦§¥¥
miAx mixaC FA Exn`PW dxFYd©¨¤¤¤§§¨¦©¦
,`hg `hg df i` miAx minrR l`Wpe§¦§©§¨¦©¦¥¤¥§¨¨
FA Epxn`X dnE FA xn`PX dn d`xE§¥©¤¤¡©©¤¨©§
eixaC EN` .FMxc dxFi zn`de ,Epgp £̀©§§¨¡¤¤©§¥§¨¨

:l"f©
éñBäåóxn` aEzMdW .milad lr lad §¦¤¤©£¨¦¤©¨¨©

,FxaC lr ExarW "iR mzixn"§¦¤¦¤¨§©§¨
xn`e"iA mYpn`d `l"Epin`d `NW §¨©Ÿ¤¡©§¤¦¤Ÿ¤¡¦

xzFie .qrMW xEarA Wprd oi` ,Fa¥¨Ÿ¤©£¤¨©§¥
dWn lr Wprd didIW iE`x did̈¨¨¤¦§¤¨Ÿ¤©¤

ligd icEwR lr svTWM(ci `l oldl) §¤¨©©§¥¤¨¦
,qrMW llM xRq `l aEzMde .mPgA§¦¨§©¨Ÿ¦¥§©¤¨©

iM"mixFOd `p ErnW"KxcM ,zgkFY ¦¦§¨©¦©©§¤¤
'd mr mziid mixnn(ck h mixac)cFre . ©§¦¡¦¤¦§

mFlWa iM ,einIn qrM `l oxd` iM¦©£ŸŸ¨©¦¨¨¦§¨
:FcFrn Kld xFWinaE§¦¨©¥

ãBòålFcB qrM did `NW xWt` i`W §¤¦¤§¨¤Ÿ¨¨©©¨
mzFUrA mdilr mXd z`n¥¥©¥£¥¤©£¨
zFpFiqPd lkaE .dWn mr daixn§¦¨¦¤§¨©¦§
dnl" Exn`WM lFcBd m`hg xAcOA©¦§¨¤§¨©¨§¤¨§¨¨
zFidl EvxIW ,"mixvOn Epzilrd¤¡¦ª¦¦§©¦¤¦§¦§
KxR zcFarA mdi`pFUl micar£¨¦§§¥¤©£©¤¤
z` caFrd oaM midl`d mr zFidNn¦¦§¦¨¡Ÿ¦§¥¨¥¤

oke ,eia`aEzMd xn`(k `i lirl)iM ori ¨¦§¥¨©©¨©©¦
EMaYe mkAxwA xW` 'd z` mYq`n§©§¤¤£¤§¦§§¤©¦§
.mixvOn Ep`vi df dOl xn`l eiptl§¨¨¥Ÿ¨¨¤¨¨¦¦§¨¦
,dGn zFgR Exn` dpFW`xd mrRaE©©©¨¦¨¨§¨¦¤
zindl mixvOn Epzilrd df dOl̈¨¤¤¡¦¨¦¦§©¦§¨¦

`nSA ipwn z`e ipA z`e izF`zeny) ¦§¤¨©§¤¦§©©¨¨
(b fidnW`e lFcB svw mdilr dide ,§¨¨£¥¤¤¤¨§©§¨

mFwOd mW `xwIe ,xn`W FnM dAx©¨§¤¨©©¦§¨¥©¨
.'ebe l`xUi ipA aix lr daixnE dQn©¨§¦¨©¦§¥¦§¨¥

Wxtn aEzM o`kaE(bi weqt)in dOd §¨¨§Ÿ¨¥¨¥
,'d z` l`xUi ipa Eax xW` daixn§¦¨£¤¨§¥¦§¨¥¤
.FxvFi z` ax ied dGn lFcB rWR dnE©¤©¨¦¤£¥¨¤§

xn` dWnE(fl ` mixac)'d sP`zd iA mB ¤¨©©¦¦§©©
Enxbe E`hg md oM m` ,xn`l mkllbA¦§©§¤¥Ÿ¦¥¥¨§§¨§
mdl oi` axd ixaclE ,z`Gd drxd lM̈¨¨¨©Ÿ§¦§¥¨©¥¨¤

:llM rWte `hg dGd dUrOd lkA§¨©©£¤©¤¥§¨¤©§¨
äîeKxAzi 'dA Epivn `l xn`X ©¤¨©Ÿ¨¦©¦§¨©

xn` la` ,qrMWdHOd z` gw.'ebe ¤¨©£¨¨©©¤©©¤

zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ipy meil inei xeriy

(æé)åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
:éìk-ìà íéiç íéî©¬¦©¦−¤¤«¦

ß oeiq g"k ipy mei ß

(çé)äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå ìäàä-ìò©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa òâpä-ìòå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

(èé)íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå éòéáMä©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøòa øäèå íéna©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי) ּגמר .טהרתֹוהּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

(ë)Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

:àeä àîè åéìò ÷øæ-àì äcð¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑ נאמר לּמה "מקּדׁש", נאמר ּב'ׁשבּועֹות'אם ּכדאיתא כּו'? טז)"מׁשּכן" .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

hÁ‡˙‡יז  ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

llgd zFeXdl `N` aEzMd `Ä©¨¤¨§©§©¨¨
zFa` ia` dUrp `EdW xnFl ,axgde§©¤¤©¤©£¨£¦£
milke mc` `OhnE Fnvr zOM d`nHl©ª§¨©¥©§§©¥¨¨§¥¦

:draW z`nhª§©¦§¨
äàøpäå,`xnBaE dpWOA zFibQd on §©¦§¤¦©ª§©¦§¨©§¨¨

`VnaE rBnA `Ohn `EdW¤§©¥§©©§©¨
,ld`A `Ohl EdFnM Fpi` la` ,zOM©¥£¨¥¨§©¥§Ÿ¤
ld`A aEzMd on hErn Fa E`vn `OW¤¨¨§¦¦©¨§Ÿ¤

,"ld`A zEni iM mc`"lr wx Fpi`W ¨¨¦¨§Ÿ¤¤¥©©
`nhPW axgd did m`e .Fnvr mc`d̈¨¨©§§¦¨¨©¤¤¤¦§¨
mipdMd Eid ,ld`A `Ohn zOA©¥§©¥§Ÿ¤¨©Ÿ£¦
axgd oNkAW ,miYAd lkA mixEq £̀¦§¨©¨¦¤§ª¨©¤¤

:ld`A mzF` `Ohn didie `nḧ¥§¦§¤§©¥¨§Ÿ¤
ïëå`xnBA cFr d`xp(:cp my)oi`W , §¥¦§¤©§¨¨¤¥

mc` `Ohn zOA rbFPd axgd©¤¤©¥©©¥§©¥¨¨
lr s` iriaWE iWilW z`Gd Fkixvdl§©§¦©¨©§¦¦§¦¦©©
.d`nhl a` FA rbFPd dGd mc`dW iR¦¤¨¨¨©¤©¥©©§ª§¨
xn`W ipXd aEzMAW ipRn ,df dide§¨¨¤¦§¥¤©¨©¥¦¤¨©

ld`d lr dGde(gi weqt)rbFPd lre aEzM §¦¨©¨Ÿ¤¨§©©¥©
F` xn` `le ,zOa F` llga F` mvrA©¤¤¤¨¨©¥§Ÿ¨©
llgM axgd ixd oM m`e .axg llga©£©¤¤§¦¥£¥©¤¤¤¨¨
`l la` ,draW z`nh rBnA `Ohl§©¥§©©ª§©¦§¨£¨Ÿ

,d`Gd Fkixvdl `le ,ld`A `Ohl§©¥¨Ÿ¤§Ÿ§©§¦©¨¨
xdfn odMd oi`e ,eilr gNbn xifPd oi`e§¥©¨¦§©¥©¨¨§¥©Ÿ¥ª§¨
d`xPde aFxTd `Ede .llM FrBOn¦©¨§¨§©¨§©¦§¤

Epgp`e .EpizFAx ixaCnEpizFpFrA ¦¦§¥©¥©£©§©£¥
,WcTd zxdhA Eprci `le zElBd i`nh§¥¥©¨§Ÿ¨©§§¨¢©©Ÿ¤
mXd wxfie mFxOn gEx Epilr dxri cr©©£¤¨¥©¦¨§¦§Ÿ©¥
idi oke on` ,xdhpe mixFdh min Epilr̈¥©¦§¦§¦§¨¨¥§¥§¦

:Epinia dxdnA oFvxfi dxez ¨¦§¥¨§¨¥
(fi).éìk ìà íéiç íéî åéìò ïúðåoi` §¨©¨¨©¦©¦¤¤¦¥

oYie dNgY ilkA xt`d oYIW Fpipr¦§¨¤¦¥¨¥¤¦§¦§¦¨§¦¥
EpizFAx EPW KMW ,xt`d lr mindheq) ©¦©¨¥¤¤¨¨©¥

(:fhmiOd KM xg`e dNgY xt` ozFPdW¤©¥¥¤§¦¨§©©¨©©¦
EwCwC ,lEqR"ilMl` miIgmin"`dYW ¨¦§§©¦©¦¤¤¦¤§¥

xn` `NW ipRn ilE`e .ilkA ozEIg©¨¦§¦§©¦§¥¤Ÿ¨©
l` z`Hgd ztxU xtrn `nHl Egwle§¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨¤
,FWExR la` .miIg min eilr ozpe ilM¤¦§¨©¨¨©¦©¦£¨¥
,ilMA EidW miIg min xt`d lr ozpe§¨©©¨¥¤©¦©¦¤¨©§¦
cr ilMAW miOA xt`d axriW xnFl©¤§¨¥¨¥¤©©¦¤©§¦©

:eilr oitv miOd EidIWgi dxez ¤¦§©©¦¨¦¨¨
(k)mrhe,ànè 'ä Lc÷î úà ék §©©¦¤¦§©¦¥

FnM ,`Oh 'd WCwn z` xW`M©£¤¤¦§©¦¥§
Liptl xFRv ow `xTi iM(e ak mixac), ¦¦¨¥©¦§¨¤

zxMd aEzMd xiMfde .miAxd eixage©£¥¨¨©¦§¦§¦©¨©¨¥
EpizFAx zrC lre ,minrR ipWzereay) §¥§¨¦§©©©©¥

(:fhcrFn ld` oMWnA FaIgl `Ed§©§§¦§©Ÿ¤¥
:minlFr ziA WCwnaE§¦§©¥¨¦

øLôàå"'d WCwn" iM ,FhEWR itM §¤§¨§¦§¦¦§©
aIg xaM iM ,oAxTd iWcẅ§¥©¨§¨¦§¨©¨
xW` minlXd gaGn xUA lkF`A zxM̈¥§¥¨¨¦¤©©§¨¦£¤

eilr Fz`nhe 'dl(k f `xwie)aIg o`ke , ©§ª§¨¨¨§¨©¨
mFIA `Hgzi `NW in lr mB cFr©©¦¤Ÿ¦§©¨©
iR lr s` iriaXd mFIaE iWilXd©§¦¦©©§¦¦©©¦

WExR didie .laHW"'d WCwn"iWcw ¤¨©§¦§¤¥¦§©¨§¥
EPOn FWCwn z` FnM ,'d(hk gi lirl): §¤¦§§¦¤

äpäWCwn z`nh lr dWxRA zxMd ¦¥©¨¥©¨¨¨©ª§©¦§¨
iM ,FhEWtA ipirA oFkPde .eiWcwe§¨¨¨§©¨§¥©¦§¦
xn`W FnM znA rbFpA oFW`xd zxMd©¨¥¨¦§¥©§¥§¤¨©
mB ipXde ,WtpA znA rbFPd lM̈©¥©§¥§¤¤§©¥¦©
,xaTaE mvrA Erbp `NW milid`nA§©£¦¦¤Ÿ¨§©¤¤©¨¤

mrh iM,`Hgzi `le `nhi xW` Wi`e ¦©©§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨
mixMfPd dN` lkA `nhi xW` Wi`e§¦£¤¦§¨§¨¥¤©¦§¨¦
okYi ,zn`d KxC lre .`Hgzi `le§Ÿ¦§©¨§©¤¤¨¡¤¦¨¥

didIW"'d WCwn"WCwnl fnx ¤¦§¤¦§©¤¤§¦§©
:WCwOd`k dxez ©¦§¨



zwegסב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ipy meil inei xeriy

(á):ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑ הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל מרים מּכאן, .ּבזכּות ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg zyxt '` mei zgiy)

ּבנֹוגע  הן יגיעתם, ׁשלמרֹות ּבגלל ּברּוחם ׁשנֹופלים ּכאלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיׁש
הּפירֹות. את מיד רֹואים אינם לזּולתם, ּבנֹוגע והן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלעצמם
ׁשּבמׁש ׁשלמרֹות - הׁשבּוע מּפרׁשת לימּוד יׁשנֹו זה  על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוגם
להם  היתה מי ּבזכּות יׂשראל ּבני ידעּו לא ׁשנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹארּבעים
נֹודע  סֹוף־ּכל־סֹוף הנה ּבמדּבר, ּבהיֹותם ׁשתּו ׁשממנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּבאר

רב. זמן מׁש לאחרי ּכי אם הדבר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

מתרחׁשים  ׁשהמאֹורעֹות ּבימינּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָועל־אחת־ּכמה־וכמה
רק  ׁשאם הדבר, ּברּור יֹותר, הרּבה גדֹולה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבמהירּות
נפׁש למסירת עד ּונתינה מסירה רגׁש, מּתֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָמתעסקים

טֹובים (ּבאֹופ  ּפירֹות ורֹואים הקּב"ה מצליח - חיּובי) ן ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ּתֹו - אֹופן ּובכל ּומיד, ּתיכף אֹו יֹותר, גדֹולה ְְְִִִֵֵֶֶָָָּבמהירּות

קצר. זמן ְֶֶַָָמׁש

ÏÚב  eLk˙‡Â ‡zLÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,xaC mzignA mikixv xW`M iM rC©¦©£¤§¦¦§¦§¨¨¨¨
,FA mi`hFge mippFlzOW iR lr s ©̀©¦¤¦§§¦§§¦
lM xiri `le oFr xRki mEgx `Ede§©§©¥¨§Ÿ¨¦¨
.mzl`W mdl oYie EPxiMfi `le Fzng£¨§Ÿ©§¦¤§¦¥¨¤§¥¨¨
gEx zgpA xn` mipFW`xd miOA oke§¥©©¦¨¦¦¨©§©©©

(d fi zeny)lr s` ,'ebe mrd iptl xar£Ÿ¦§¥¨¨©©
xidfdW daixnE dQn mW didW iR¦¤¨¨¨©¨§¦¨¤¦§¦

zFxFclE dPOn(fh e mixac)ippd ,oOA oke . ¦¤¨§§¥©¨¦§¦
minXd on mgl mkl xihnnfh zeny) ©§¦¨¤¤¤¦©¨¨¦

(cxn`W `N` ,dAge dad` KxcA ,§¤¤©£¨§¦¨¤¨¤¨©
ipXd xEACA sFQA(ai weqt my)iYrnW ©©¦©¥¦¨©§¦

.calA m`hg mdl ricFd ,zPElY z ¤̀§Ÿ¦©¨¤¤§¨¦§¨
mdilr KRWi ,mPg EppFlzi xW`M la £̀¨©£¤¦§§¦¨¦§Ÿ£¥¤
lFcB svwl fnx cFr o`kaE .FR` zng£©©§¨¤¤§¤¤¨

xn`PW ,dtBn aEIge(e weqt)cFak `xIe §¦©¥¨¤¤¡©©¥¨§
,xMfPd ldTd l` fnFxW ,mdil` 'd£¥¤¤¥¤©¨¨©¦§¨
,zFtBOA dedd 'd ci d`xn `Ede§©§¤©©Ÿ¤©©¥

milBxnA d`xY xW`M(i ci lirl)mFiaE ©£¤¦§¤©§©§¦§
gxw(hi fh lirl)zxgOnE(f fi lirl)DnYde . Ÿ©¦¨¢¨§©¥©

`Ed `ln `xwn ixdW ,axd lrmildz) ©¨©¤£¥¦§¨¨¥
(al ewdWnl rxIe daixn in lr EtivwIe©©§¦©¥§¦¨©¥©§¤

mr dGd `hgd aEzMd dpnie ,mxEarA©£¨§¦§¤©¨©¥§©¤¦
'd z` EQPW milFcBd zFpFiqPd©¦§©§¦¤¦¤

:xAcOA©¦§¨
áBøwäå,dfA Exn`PW mixaCd on §©¨¦©§¨¦¤¤¤§¨¤

,l`FXd zFgcl aFh `Ede§¦§©¥
`hgd iM azMW l`ppg EpAx ixaC md¥¦§¥©¥£©§¥¤¨©¦©¥§

mxn` `Ed(i weqt)`ivFp dGd rlQd ond ¨§¨£¦©¤©©¤¦
,min mklmkl 'd `ivFi Exn`IW iE`xe ¨¤¨¦§¨¤Ÿ§¦¨¤

Exn`W KxcM ,min(g fh zeny)'d zzA ©¦§¤¤¤¨§§¥
lkA oke ,'ebe lk`l xUA axrA mkl̈¤¨¤¤¨¨¤¡Ÿ§¥§¨
mdOr dUri 'd iM mEricFi miQPd©¦¦¦¦©£¤¦¨¤
dWn iM mrd EaWg ilE`e ,`iltdl§©§¦§©¨§¨¨¦¤
on min mdl E`ivFd mznkgA oxd`e§©£Ÿ§¨§¨¨¦¨¤©¦¦
izF` mYWCw `l Edfe ,dGd rlQd©¤©©¤§¤Ÿ¦©§¤¦

(`p al mixac),xESA oFW`xd dUrnE .©£¤¨¦©
xn`(e fi zeny)lr mW Liptl cnr ippd ¨©¦§¦Ÿ¥§¨¤¨©

mi`Fx mipwGd miraWe ,axFgA xESd©§¥§¦§¦©§¥¦¦
qPde xESd lr cnFr oprd cEOr©¤¨¨¥©©§©¥
,`Ed lFcBd 'd dUrn iM ,mqxRzn¦§©§¥¦©£¥©¨
xn`nA Erhe xaC E`x `l o`kA la £̀¨§¨Ÿ¨¨¨§¨§©£©

:oxd`e dWn¤§©£Ÿ
ïëzéå"iA mYlrn" dfA xn`IWmixac) §¦¨¥¤Ÿ©¨¤§©§¤¦

(`p alWCwdd on dpdPd iM ,¦©¤¡¤¦©¤§¥
"iR mzixn" oke .dlirn `xwpfk oldl) ¦§¨§¦¨§¥§¦¤¦

(cirlQd l` mYxAce dEv `EdW ,¤¦¨§¦©§¤¤©¤©
,mdipirA WCwz`W mrHde ,mdipirl§¥¥¤§©©©¤¤§©¥§¥¥¤
ihRWn z` xnYe on ,ixaC mziPW F`¦¦¤§¨¦¦©¤¤¤¦§¨©

(e d l`wfgi).dkM Exn`YW iziEv `l iM ,¦Ÿ¦¦¦¤Ÿ§¨¨
didie"iA mYpn`d `l"(ai weqt)`vFi §¦§¤Ÿ¤¡©§¤¦¥

,wEGg oFWl `Ed F` ,l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥¨¦
on ,mdipirl ipWiCwdl mYwGgzd `lŸ¦§©©§¤§©§¦¥¦§¥¥¤¦

mixxWnd lr dpn`e(bk `i dingp)czId , ©£¨¨©©§Ÿ§¦©¨¥
on`p mFwnA drEwYd(dk ak diryi): ©§¨§¨¤¡¨

úîàäåixzQn lFcB cFq oiprd iM §¨¡¤¦¨¦§¨¨¦¦§¥
xn` dpFW`xA iM .dxFYd©¨¦¨¦¨¨©

Fl(e fi zeny)lr mW Liptl cnr ippd¦§¦Ÿ¥§¨¤¨©
inW iM xn`i ,xESa ziMde axgA xESd©§Ÿ¥§¦¦¨©Ÿ©¦§¦
cFaM `EdW axFgA xESd lr lFcBd©¨©©§¥¤§
xEaraE ,xdd W`xA zlkF`d W`d 'd¨¥¨¤¤§Ÿ¨¨©£
min E`vIe zg` mrR `N` dMd `l oM¥Ÿ¦¨¤¨©©©©©¥§©¦
,ok Fl WxR `l o`kA la` ,miAx©¦£¨§¨Ÿ¥¥¥
,minrR xESA zFMdl mdipW EniMqde§¦§¦§¥¤§©©©£©¦

xn` oM lre ,`hg df dPde`l" §¦¥¤¥§§©¥¨©Ÿ
,"iA mYpn`d,inWA dpEn` mEUl ¤¡©§¤¦¨¡¨¦§¦

mzixn" xn`pe .qPd dUri dpEn`aE¤¡¨¥¨¤©¥§¤¡©§¦¤
lkA `xwPd FWcw gEx z` Exn iM ,"iR¦¦¨¤©¨§©¦§¨§¨

mFwn,"iA mYlrn" xn` KklE ,"'d iR" ¨¦§¨¨©§©§¤¦
:xETW `N` dlirn oi`e§¥§¦¨¤¨¦

äpäåoke ,aEzMA Wxtn xMfn `hgd §¦¥©¥§ª§¨§Ÿ¨©¨§¥

xxFWnd xn`(g f ciw mildz)DFl` iptNn ¨©©§¥¦¦§¥¡©
lkEY oke .min mb` xESd iktdd awri©£Ÿ©Ÿ§¦©£©¨¦§¥©

xn`W dWn zNtzA df opFAzdlmixac) §¦§¥¤¦§¦©¤¤¨©
(ck boPgzd iM ,zFNgd dY` midl` 'd¡Ÿ¦©¨©¦¨¦¦§©¥

zrC lre .Fl lgnIW cAkPd mXl©¥©¦§¨¤¦§Ÿ§©©©
EpizFAx(ixtq)okYi ,qrMd Fl oixiMfOW ©¥¤©§¦¦©©©¦¨¥

FzpEM hErnA miRh E`vie xESA dMdW¤¦¨©§¨§¦¦§¦©¨¨
EniMqde ,xaCd l` Ednze ,qrMd lr©©©©§¨§¤©¨¨§¦§¦
xESd lr dipW mrR zFMdl mdipW§¥¤§©©©§¦¨©©
lr `hgd `Ede ,iYxMfd xW`M©£¤¦§©§¦§©¥§©

:mdipW§¥¤
ìòåmrh iYrC.rlQd l` mYxAce §©©§¦©©§¦©§¤¤©¤©

'd xn` dM oke ,rlQd lr FnM§©©¤©§¥Ÿ¨©
lre mId lre micOrd l` zF`av§¨¤¨©ª¦§©©¨§©

E`aEi dlaA zFpkOd(ak hi fk dinxi)dEvi . ©§Ÿ¨¤¨¨§©¤
mildwp mzFidA dcrd ipirl Exn`IW¤Ÿ§§¥¥¨¥¨¦§¨¦§¨¦
,rlQd on min mdl `ivFi mXdW mNMª¨¤©¥¦¨¤©¦¦©¤©

Lilr dWwi l`e .dUr okemYxAce §¥¨¨§©¦§¤¨¤§¦©§¤
,mdipirl rlQd l`FnM Fnrh iM ¤©¤©§¥¥¤¦©£§

xn`Ie oke ,mNM ErnWIW ,mdiptl¦§¥¤¤¦§§ª¨§¥©Ÿ¤
xn` dM xn`l mrd lk ipirl dippg£©§¨§¥¥¨¨¨¥ŸŸ¨©
Kln xS`pckap lr z` xAW` dkM 'd¨¨¤§Ÿ¤Ÿ§ª©§¤©¤¤

'ebe laA(`i gk my):miAx oke , ¨¤§¥©¦
Bàmrh"mdipirl"didIW ,o`kA ©©§¥¥¤§¨¤¦§¤

mW mildwp mzFidA xEACd©¦¦§¨¦§¨¦¨
dIUrA xn`W FnM ,mdipirl rlQde§©¤©§¥¥¤§¤¨©¨£¦¨

(i weqt)ldTd z` oxd`e dWn EldwIe©©§¦¤§©£Ÿ¤©¨¨
,rlQd ipR l`mW Eldwp xW`M iM ¤§¥©¨©¦©£¤¦§£¨

Exn` miptA mipR rlQd E`xeond §¨©¤©¨¦§¨¦¨§£¦
,min mkl `ivFp dGd rlQdFnM ©¤©©¤¦¨¤¨¦§

minkg ExiMfdW(e glya `zlikn)`NW ¤¦§¦£¨¦¤Ÿ
`EdW okYie .mW Eid zFpirn Exn`iŸ§©£¨¨¨§¦¨¥¤
rlQd l` dcrd z` ldwd ,qxqnM¦§Ÿ¨©§¥¤¨¥¨¤©¤©

:einin ozpe mdipirl mYxAcea dxez §¦©§¤§¥¥¤§¨©¥¨



סג zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

(â)eðòåâ eìå øîàì eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§
:ýåýé éðôì eðéçà òåâa¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚÂ‚ eÏÂ∑ ׁשּגוענּוהלואי.eÈÁ‡ ÚÂ‚a∑ ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈
מּמּנה  מגּנה צמא ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו .ּבמיתת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ÚÂ‚a∑ ולא אחינּו", "ּבמיתת ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם ƒ¿«ְְְִֵֵַַָָֹ

לֹויּתכן  היה ּכן ׁשאם אחינּו", "ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הוא"ו) (ּבחֹולם "ּבגֹוע" .להּנקד ְְְִִֵַַָָָ

(ã)äfä øaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®
:eðøéòáe eðçðà íL úeîì̈´½̈£©−§§¦¥«

(ä)-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìòä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
àì äfä òøä íB÷nä|ïôâå äðàúe òøæ íB÷î ©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ

ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzL §¦½©¬¦©−¦¦§«

(å)ìäà çút-ìà ìäwä éðtî ïøäàå äLî àáiå©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìò eìtiå ãòBîô : ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ß oeiq h"k iyily mei ß

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

(ç)ïøäàå äzà äãòä-úà ìä÷äå ähnä-úà ç÷©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ
éçàåéîéî ïúðå íäéðéòì òìqä-ìà ízøaãå E ¨¦½§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®

äãòä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈
:íøéòa-úàå§¤§¦¨«

i"yx£Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (במדבר ׁשחס יׂשראל מּכאן, ׁשל ממֹונם .על ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ÈÂÏeג  ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Á‡„ ‡˙BÓa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

a„ÓÏ¯‡ד  ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡¯ÈÚ·e ‡Á‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

˙È‡ה  ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
Ú¯Ê ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈBn¯Â ÔÈÙe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

Ú¯˙Ïו  ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ¯:ז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח  ‡zLk ˙È LÎ‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zLk ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(g)mrhe.åéîéî ïúðåmin cIn EidIW §©©§¨©¥¨¤¦§¦¨©¦
xn`W FnM ,EPOn miraFp miAx©¦§¦¦¤§¤¨©

(`i weqt),miAx min E`vIedpizPd iM ©¥§©¦©¦¦©§¦¨
ux`d dpzpe FnM ,iEAxd lr xn`Y¥¨¥©¨¦§§¨§¨¨¨¤

FixR oYi dcVd ure DlEai(c ek `xwie), §¨§¥©¨¤¦¥¦§
ux`de DixR oYY otBd mFlXd rxf iM¦¤©©¨©¤¤¦¥¦§¨§¨¨¤

mNh EpYi minXde DlEai z` oYYdixkf) ¦¥¤§¨§©¨©¦¦§©¨
(ai glr mNM ,aEzM oke ,mgihai iEAxd ª¨©¨¦©§¦¥§¥¨

(k gr mildz):EthWi milgpE§¨¦¦§Ÿ
ïéàåmrh"einin""DlEai oYY" FnM §¥©©¥¨§¦¥§¨

rlQd rahA oi`W ,"FixR oYi"e§¦¥¦§¤¥§¤©©¤©
xW` miOd Fnrh la` ,min FA zFidl¦§©¦£¨©£©©¦£¤
Winlgd mXd KFtdA iM ,EPOn E`vi¥§¦¤¦©£©¥©£¨¦

E`xTi E`vi EPOnE Eidi FaE min Fpirnl§©§§©¦¦§¦¤¥§¦¨§
Lngl z` KxaE oke ,"einin" FnW lr©§¥¨§¥¥©¤©§§

Linin z`e(dk bk zeny)einin oYp Fngl , §¤¥¤©§¦¨¥¨
mipn`p(fh bl diryi)ricFdl oM xn`e . ¤¡¨¦§¨©¥§¦©

xW` ux`d on `l ,E`vi rlQd sEBOW¤¦©¤©¨§Ÿ¦¨¨¤£¤
wx miAx zFpirn bdpnM eiYgY©§¨§¦§©©£¨©¦©

aEzM oke ,Frvn`n(g ciw mildz)iktdd ¥¤§¨§¥¨©Ÿ§¦
.min Fpirnl WinNg min mb` xESd©£©¨¦©¨¦§©§§¨¦

xn`e xfgeon min mdl z`vFde §¨©§¨©§¥¨¨¤©¦¦
.rlQdmdl `ivFY mW LcFrA dY` iM ©¤©¦©¨§§¨¦¨¤

E`xi mNMW ,"mdl" ,rlQd on miOd©©¦¦©¤©¨¤¤ª¨¦§
:iraFp mzF`¨§¦

,äãòä úà úé÷LäåmzF` dEvYW §¦§¦¨¤¨¥¨¤§©¤¨

.qPd mqxtl df lke ,Liptl zFYWl¦§§¨¤§¨¤§©§¥©¥
dcrd z` wWIe" oM xiMfd `l dUrOaE©©£¤Ÿ¦§¦¥©©§¤¨¥¨

xn` la` ,"mxirA z`e(`i weqt)YWYe" §¤§¦¨£¨¨©©¥§§
,"mxiraE dcrdoF`OSd axn iM ¨¥¨§¦¨¦¥Ÿ©¦¨

Eltp cIn ,milfFp miAx min mzF`xaE¦§¨©¦©¦§¦¦¨¨§
:EzWe lgPd lr©©©©§¨

ìòåmixn lW Dx`aA EpizFAx zrC §©©©©¥¦§¥¨¤¦§¨
xESd `Ed dGd rlQd iM Exn`̈§¦©¤©©¤©
EWxti KkitlE ,axFgA did xW £̀¤¨¨§¥§¦¨§¨§

"einin"dYr iM ,zzl FMxC did xW` ¥¨£¤¨¨©§¨¥¦©¨
dpEMd iM .mixn zFnA Fpirn mYqp¦§©©£¨§¦§¨¦©©¨¨
didW ,mixn lW Dx`aA EpizFAxl§©¥¦§¥¨¤¦§¨¤¨¨

p x`A mlFrnraFp miIg min xFwn iQ ¥¨§¥¦¦§©¦©¦¥©



zwegסד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

(é)òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

:íéî íëì àéöBð¦¬¨¤−¨«¦
i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם) הּמקֹומֹות מן אחד זה ««¿ƒ¿ְִֶֶַָ

מעט  המרּבה ׁשהחזיק ÈˆB‡.את ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ ְֱִֶֶֶֶַָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒ
אֹותֹו מּכירין היּו ׁשּלא לפילפי ויׁשב , הּסלע ׁשהל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

יׂשראל  והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלֹו

לנּו ּתֹוציאּו סלע מאיזה ּלכם? מה להם: ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹומרים
יוני: לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹמים?
הּזה", הּסלע "המן מֹוריהם, את מֹורים – ֲִִִֵֶֶֶֶַַַׁשֹוטים

מים"? לכם "נֹוציא עליו, נצטּוינּו .ׁשּלא ְִִִִֶֶַָָָָֹ

(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîòt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«

i"yx£ÌÈÓÚt∑ אּלא הֹוציא לא ׁשּבראׁשֹונה טּפין,לפי «¬»ƒְִִִִִֶֶָָָֹ
"ודּברּתם  אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹלפי
הֹוציא. ולא אחר סלע אל ּדּברּו והּמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאלֿהּסלע",

ׁשּנאמר ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא (שמות אמרּו: ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ
והּכהּויז) סלע אֹותֹו להם ונזּדּמן – בּצּור" ."והּכית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

„Èט  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי  ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈÎ‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

ÙÈk‡יא  ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì¯‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ùe ÔÈÓÊ ÔÈz¯z d¯ËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zLk ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,eilr oFvxd mW didIW mFwn lkA§¨¨¤¦§¤¨¨¨¨¨
x`A xAcnA l`rnWil FzF` dlrd¤¡¨§¦§¨¥§¦§©§¥
`Edd xESd on axFgA rwape ,raẄ©§¦§©§¥¦©©
on raFp mirQOd x`XaE ,mW didW¤¨¨¨¦§¨©©¨¦¥©¦
dzn xW`ke ,mW EpgIW mFwnA xESd©§¨¤©£¨§©£¤¥¨
ici lr xfg dYre ,oirOd wqR zwCSd©©¤¤¨©©©£¨§©¨¨©©§¥
rlQd on gYtp xFwn Fl zFidl dWn¤¦§§¦§©¦©¤©

xn`X dn `Ede ,FnvrA dGdl`" ©¤§©§§©¤¨©¤
"rlQd:rcFPd ©¤©©©

ìòåKEnq rlq mW did hWRd KxC §©¤¤©§¨¨¨¨¤©¨
rlqd l` mYxAce dEve dpgOl©©£¤§¦¨§¦©§¤¤©¤©
,Wxtl xWt` mB .mkiptl xW` dGd©¤£¤¦§¥¤©¤§¨§¨¥
,mdipirl xW` rlQd l` mYxAce§¦©§¤¤©¤©£¤§¥¥¤

:E`xIW oFW`xd xnFlMh dxez §©¨¦¤¦§
(i).íéî íëì àéöBð äfä òìqä ïîä£¦©¤©©¤¦¨¤¨¦

DnYd didIW dlilg dlilg̈¦¨¨¦¨¤¦§¤©¥¨
lkA on`Pd EpiAx dWn iM ,zEripnl¦§¦¦¤©¥©¤¡¨§¨
,'dn xaC lM EPOn `lRi `l 'd ziA¥Ÿ¦¨¥¦¤¨¨¨¥
zFlFcB E`x FOr l`xUi lke `Ede§§¨¦§¨¥¦¨§
dUrp xW` `Ed iM s`e ,FGn zF`ltpe§¦§¨¦§©¦£¤©£¨
.axFgA xESA zxg` mrR Fci lr oM¥©¨©©©¤¤©§¥
zFdinY WIW miWxtnd Exn`e§¨§©§¨§¦¤¥§¦

izilbp dlbpd FnM ,zFnIwzn(fk a `"y), ¦§©§§£¦§Ÿ¦§¥¦
dY` d`Fxd(fk eh a"y)hRWzd ,l`wfgi) £¤©¨£¦§Ÿ

(a akLiziEv xW` urd ond ,b ziy`xa) £¦¨¥£¤¦¦¦
(`i:

ìáàgk Epl Wi rlQd ond azM `"x £¨¨©£¦©¤©¥¨Ÿ©

,Wxtl dvxi .min EPOn mkl `ivFdl§¦¨¤¦¤¨¦¦§¤§¨¥
mdl xn`WmixFOd `p ErnW'dA ¤¨©¨¤¦§¨©¦©

'd ldw z` mz`ad dnle mixnF`d̈§¦§¨¨£¥¤¤§©
WinNgd ond ,dGd rxd mFwOd l ¤̀©¨¨¨©¤£¦©©¨¦
Epgp` `ivFPW raHA gk Epl didi dGd©¤¦§¤¨Ÿ©©¤©¤¦£©§
`Ed 'd z`n iM ExiMY wx ,min EPOn¦¤©¦©©¦¦¥¥
mixvOn mkz` `ivFd xW` `Ed iM¦£¤¦¤§¤¦¦§©¦
`Ede dGd mFwOd l` mkz` `iade§¥¦¤§¤¤©¨©¤§
mrhM dfe ,FA mkz` qpxti xW £̀¤§©§¥¤§¤§¤§©©

oOA odl xn`W(e fh zeny)iM mYrcie ¤¨©¨¤©¨¦©§¤¦
:mixvn ux`n mkz` `ivFd 'd¦¤§¤¥¤¤¦§¨¦

éôìeond ,dl`Wl FGd `"dd iYrC §¦©§¦©¥©¦§¥¨£¦
m` min mkl `ivFp dGd rlQd©¤©©¤¦¨¤©¦¦
od dl`WA Wxti mrR aEzMd iM ,`lŸ¦©¨©©§¨¥¦§¥¨¥

oi` m` ur DA Wid ,e`le(k bi lirl), §©£¥¨¥¦©¦
`l m` eizFvn xnWzd(a g mixac)mrtE , £¦§Ÿ¦§¨¦Ÿ©©

ohTd mkig` dfd ,FCal od xiMfi©§¦¥§©£¤£¦¤©¨Ÿ
(hk bn ziy`xa)xFgp oA oal z` mYrcid ,©§©§¤¤¨¨¤¨

(d hk my)xfPd iXngd WcgA dMa`d ,©¤§¤©Ÿ¤©£¦¦¦¨¥
(b f dixkf):

ìáàzl`W mdl z`Gd dl`Xd dzid £¨¨§¨©§¥¨©Ÿ¨¤§¥©
mixFOd `p ErnW xn` ,oFiQPd©¦¨¨©¦§¨©¦
dGd rlQd ond 'd lr oEaWgY dn©©§§©£¦©¤©©¤
xaCd didid min mkl `ivFp wfgd¤¨¨¦¨¤©¦£¦§¤©¨¨
iM ciBde mixnA biltd ,`l m` dGd©¤¦Ÿ¦§¦§¦§¨§¦¦¦
eil` Eaixi xW`ke ,dpn` iPhw md¥§©¥£¨¨§©£¤¨¦¥¨
mXd dUri `NW mYaWgn iptn `Ed¦§¥©§©§¨¤Ÿ©£¤©¥

xn`PW oiprM ,`iltdl mdOrmildz) ¦¨¤§©§¦§¦§©¤¤¡©
(kÎgi grl` lkEid ,maalA l` EQpie©§©¥¦§¨¨£©¥

lkEi mgl mbd ,xAcOA oglW Kxrl©£Ÿª§¨©¦§¨£©¤¤©
Exn` Kke .zY(c d zea`)zFpFiqp xUr ¥§¨¨§¤¤¦§

`Ed KExA WFcTdl EpizFa` EQp¦£¥§©¨¨
:xAcOA©¦§¨

Bîëel`WPd zaWgnA dl`Xd §©§¥¨§©§¤¤©¦§¨
aiW` aWdd ,miAx zFnFwnA¦§©¦¤¨¥¨¦

LpA z`(d ck ziy`xa),oM LpFvx m` , ¤¦§¦§§¥
m` dnglOl crlB znx l` Klpd£¥¥¤¨Ÿ¦§¨©¦§¨¨¦

lCg`(d gi a"idc),o`M s` ,oM Lzvr m` , ¤§¨¦£¨§¥©¨
.dGn min mkl `ivFPW mkYaWgn m ¦̀©§©§§¤¤¦¨¤©¦¦¤
iM zi`xd ,izilbp dlbpdA iYrC oke§¥©§¦§©¦§Ÿ¦§¥¦£¨¦¨¦

iptNn a`g` rpkp(hk `k `"n)urd ond , ¦§©©§¨¦§¨¨£¦¨¥
zFl`W mNk iM ,hRWzd ,LiziEv xW`, £¤¦¦¦£¦§Ÿ¦ª¨§¥

mqxtn xacA l`Wl mpipr la £̀¨¦§¨¨¦§Ÿ§¨¨§ª§¨
izilbp m` .FgxM lr l`WPd Fa dcFIW¤¤©¦§©©¨§¦¦§¥¦
mYrci m` mka iYxgaE Lia` zial§¥¨¦¨©§¦¨¤¦§©§¤
'dld ,izgpnaE igafA Ehraz dOle ,df¤§¨¨§©£§¦§¦§¦§¨¦£©
urd on m` oke .dlEnBd z`f ElnbY¦§§Ÿ©§¨§¥¦¦¨¥
F` ,`agYe WaYe Ylk` LiziEv xW £̀¤¦¦¦¨©§¨©¥©¥¨¥
.mixg`d dGd KxCaE .`AgzY dOl̈¨¦§©¥©¤¤©¤¨£¥¦
xacA dxEnb dl`W ,dY` d`Fxd la £̀¨£¤©¨§¥¨§¨§¨¨
l` aEWY dY` urFi m` ,wRqnd©§ª¨¦¥©¨¨¤
ixaC z` ip` d`Fx oFWlM ,xird̈¦¦§¤£¦¤¦§¥

oFnc`(.hw :gw zeaezk)iYWxR xakE , ©§§¨¥©§¦
ziW`xA xcqA(c `):`i dxez §¥¤§¥¦



סה zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l iriax meil inei xeriy

(áé)-àì ïòé ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ
àì ïëì ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äì éa ízðîàä¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ
:íäì ézúð-øLà õøàä-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú̈¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«

i"yx£Èa ÌzÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑ הּכתּוב ׁשאּלּולי ּגּלה ««…∆¡«¿∆ƒִִֵֶַָָ
ּבלבד  זה יאמרּוחטא ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ּכעֹון  ׁשּלא עליהם: עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור ׁשאר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, (במדבר יּכנסּו ְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

מּזֹויא) קׁשה יּׁשחט" ּובקר ׁשּבּסתר "הצאן לפי אּלא ? ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
– יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס –ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּׁשם  קּדּוׁש מּפני הּכתּוב, עליו חס .לא ְִִֵֵַַַָָָָֹ

ÈLÈc˜‰Ï∑ הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ¿«¿ƒ≈ƒְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ואֹומרים: העדה לעיני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמקּדׁש
ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמדּבר

אנּו! קלֿוחמר מקֹום, ˙·e‡È.ׁשל ‡Ï ÔÎÏ∑ ֶֶַָָָֹ»≈…»ƒ
ּכמֹו ג)ּבׁשבּועה, א עלי".(שמואל לבית נׁשּבעּתי "לכן : ְְְְְִִִִֵֵֵַָָ

ּכנׁשּבע  על ּבתפּלה ירּבּו ׁשּלא .ּבקפיצה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים הם ≈»≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ
ב) ק"א ׁשּמֹוׁשיען (סנהדרין ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹאת

ּגזרּו לכ ּבּמים, לֹוקה יׂשראל א)ׁשל "ּכלֿהּבן (שמות : ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשליכהּו" היארה Ìa.הּיּלֹוד L„wiÂ∑ מׁשה ׁשּמתּו ְְִִַַַָֹֻ«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

עלֿידם, ב)ואהרן קט"ו ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (זבחים ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻעֹוׂשה

אֹומר הּוא סח)וכן מּמקּדׁשי",(תהילים אלהים "נֹורא : ְְֱִִִֵֵֶָָֹ
אֹומר הּוא י)וכן אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְִֵֵֵֶַָֹ

ß oeiq 'l iriax mei ß

(ãé)íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äkäàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

:eðúàöî øLà£¤¬§¨¨«§

Ï‡יב  Èc ÛÏÁ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
Èa ÈÈÚÏ È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa ÔezÓ‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

˜„Ìיג  Ï‡¯NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««¿

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bi).ía Lãwiålr oxd`e dWn EzOW ©¦¨¥¨¤¥¤§©£Ÿ©
dUFr `Ed KExA WFcTdWM ,mcï¨§¤©¨¨¤
lr WCwznE `xizn `Ed eiWCwnA oic¦¦§ª¨¨¦§¨¥¦§©¥©

xn`PW ,zFIxAd(b i `xwie),WcT` iaxwA ©§¦¤¤¡©¦§Ÿ©¤¨¥
xnF` `Ed oke(el gq mildz)midl` `xFp §¥¥¨¡Ÿ¦

:`"x WxR oM mB .i"Wx oFWl ,LiWCwOn¦¦§¨¤¨©¦©¥¥¥
epðéàåEzn `l oicr iM ,ipirA d`xp §¥¤¦§¤§¥©¦£©¦Ÿ¥

mqxRzn EPpi`e ,oxd`e dWn¤§©£Ÿ§¥¤¦§©§¥
`xizIW dGd `hgA EzEnIW zFIxAl©§¦¤¨©¥§©¤¤¦§¨¥
xW`M KM ici lr `Ed KExA WFcTd©¨¨©§¥¨©£¤

dGr uxtaE `Edia`e acpA dide a"y) ¨¨§¨¨©£¦§¤¤ª¨
(gxn` aEzMd iM cFre .ipA Eax xW` §¦©¨¨©£¤¨§¥

,mA WcTIe 'd z` l`xUimiaixOA iM ¦§¨¥¤©¦¨¥¨¦©§¦¦
iE`xe ,WcT` iaxwA oFWNn ,WCwzp¦§©¥¦¨¦§Ÿ©¤¨¥§¨
lr caMIe" xn`IW mdixacl did̈¨§¦§¥¤¤Ÿ©©¦¨¥©

:"mdipR§¥¤
ïBëpäåoFW`xd xESd dUrn iM ,ipirA §©¨§¥©¦©£¤©¨¦

ipirl did,calA l`xUi ipwf ¨¨§¥¥¦§¥¦§¨¥¦§¨

mW WxtnW FnM(f e fi zeny)xn` dfaE , §¤§Ÿ¨¨¨¤¨©
,'ebe ldTd z` oxd`e dWn ElidwIe©©§¦¤§©£Ÿ¤©¨¨
dN`d daixn in iM aEzMd xn` oM lr©¥¨©©¨¦¥§¦¨¨¥¤
lre dWn lr dxfBd mdA dxfbPW¤¦§§¨¨¤©§¥¨©¤§©

n in mzF` dOd oxd`Eax xW` daix ©£Ÿ¥¨¨¥§¦¨£¤¨
ipirl mA WcTIe mXd z` l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤©¥©¦¨¥¨§¥¥

aEzMW oiprM ,mNk(fk hl l`wfgi)iYvAwe ª¨§¦§©¤¨§¦©§¦
ma iYWCwpe mdiai` zFvx`n mzŸ̀¨¥©§Ÿ§¥¤§¦§©§¦¨

:miAx miFB ipirl§¥¥¦©¦
òãådaixn mdl dzid dpFW`xA iM §©¦¨¦¨¨§¨¨¤§¦¨

xn`W FnM dWn mr(a fi zeny) ¦¤§¤¨©
xn` oke ,dWn mr mrd axIeweqt my) ©¨¤¨¨¦¤§¥¨©

(cz` miQpn Eide ,iplwqE hrn cFr§©§¨ª¦§¨§©¦¤
EpAxwA 'd Wid mXd(f weqt my)la` , ©¥£¥§¦§¥£¨

`le dlrn iRlM miaixn Eid o`kA§¨¨§¦¦§©¥©§¨§Ÿ
dN` iM xn` oM lre ,oFiQp o`kA did̈¨§¨¦¨§©¥¨©¦¥¤
,z`Gd dxfBd mdA dxfbPW daixn in¥§¦¨¤¦§§¨¨¤©§¥¨©Ÿ
l`xUi ipa Eax xW` daixn in dOd¥¨¥§¦¨£¤¨§¥¦§¨¥

mA WcTIe 'd z``le mdipirl ¤©¦¨¥¨§¥¥¤§Ÿ
`le mXd z` EQp xW` mipFW`xd̈¦¦£¤¦¤©¥§Ÿ
xEaraE .l`xUi ipwf ipirl wx WCwzp¦§©¥©§¥¥¦§¥¦§¨¥©£
Kxvd ,minrR ipW rlQd oipr zFid¡¦§©©¤©§¥§¨¦ª§©
EWprp mdn dfi` lr x`al§¨¥©¥¤¥¤¤¤§

:miwiCSdci dxez ©©¦¦
(ci).íBãà Cìî ìàaEzMd xiMfd `l ¤¤¤¡Ÿ¦§¦©¨

xiMfd la` .Kxv oi` iM ,FnW§¦¥Ÿ¤£¨¦§¦
,mzFnWA ixFn`d ikln bFre oFgiq¦§©§¥¨¡¦¦§¨
mdle dxEabA mirEci Eid iM xEarA©£¦¨§¦¦§¨§¨¤
iM KxAzi eiptl zFcFdl ,miFBA mW¥©¦§§¨¨¦§¨©¦

xn`PW FnM ,`iltdl EpOr dUrmildz) ¨¨¦¨§©§¦§¤¤¡©
(kÎfi elwmlFrl iM milcB mikln dMnl§©¥§¨¦§Ÿ¦¦§¨

mlFrl iM ixn`d Kln oFgiql ,FCqg©§§¦¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨
mlFrl iM oWAd Kln bFrlE ,FCqg©§§¤¤©¨¨¦§¨

:FCqg©§
âäðîeilFcB mW xiMfdl aEzMd ¦§©©¨§©§¦¥§¥

z` EpWxi xW` miklOd©§¨¦£¤¨©§¤



zwegסו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l iriax meil inei xeriy
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑?אחוה ּכאן להזּכיר ראה מה »ƒƒ¿»≈ְְֲִַַָָָָָ

לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
טו) אֹותֹו(בראשית היה ׁשנינּו ועל ,"זרע יהיה "ּכיֿגר :ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

לפרעֹו Ïz‰ŒÏk‡‰.החֹוב ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑לפיכ ְְַָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ

אבינּו מעל אביכם לו)ּפירׁש מּפני (שם אלֿארץ וּיל" : ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
עליהם  הּמּטל הּׁשטרֿחֹוב מּפני – אחיו" ,יעקב ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

יעקב  על .והּטילֹו ְֲִִַַֹ

(åè)íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå íéaø©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

i"yx£eÏ eÚ¯iÂ∑ צרֹות מצטערים ∑eÈ˙·‡ÏÂ.רּבֹות סבלנּו ׁשהאבֹות על מּכאן, ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æè)Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈
:Eìeáâ äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«

i"yx£eÏ˜ ÚÓLiÂ∑ׁשּברכנּו כז)אבינּוּבּברכה :(בראשית «ƒ¿«…≈ְְִֵֶַָָָָ
ונענים  צֹועקים ׁשאנּו יעקב", ק ֹול ∑C‡ÏÓ."הּקל ְֲֲֲִִֶַַַָֹֹ«¿»

מׁשה  "מלאכים",זה קרּואים ׁשהּנביאים מּכאן, . ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ
לו)ואֹומר ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ

(æé)àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:Eìáb øáòð-øLà ãò ìåàîNe§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ∑ הירּׁשה על לעֹורר ל אין «¿¿»»¿«¿∆ְְְֵֵַַָֻ

לנּו עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ארצ ּדר לעבר מעט ·‡¯.עזר ÈÓ ‰zL ‡ÏÂ∑ ְְֲֵֶֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈

רבה) אמר (במדבר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" ִֵֶַַַָָָָָ"מי
לאכל  מן ּבידינּו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי לׁשּתֹות,מׁשה: ּובאר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלא
יקנה  לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי לאכסנאי, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּכאן

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, ‰CÏn.מן C¯c ְְְְִִִֵֶֶַַָֻ∆∆«∆∆
'B‚Â CÏ∑יּטּו ולא ּבהמּתנּו את חֹוסמים לכאן אנּו ≈≈¿ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

לאכל  .ּולכאן ְֱֶָֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑ ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַַָ
וּיׁשמע  אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהֹוריׁשכם

ּבּמה  עליכם אצא ואני אביקלנּו", (בראשית ׁשהֹוריׁשני  ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
תחיה"כז) חרּב "ועל :. ְְְְִֶַַ

(èé)-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøáòà éìâøa§©§©¬¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

·ÌÈ¯ˆÓטו  ‡·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙‰·‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

ÁÏLeטז  ‡˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡Á‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז  Ï˜Áa ¯aÚ ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚc „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

ÈÓeÁ˙aיח  ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

q˜יט  ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ Èa dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡‡ ÈzL CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈

:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zWng rWFdiA xiMfdW oiprM ,mvx ©̀§¨§¦§©¤¦§¦¦ª©£¥¤
milWExi Kln wcv ipFc` ixn`d ikln©§¥¨¡Ÿ¦£¦¤¤¤¤§¨©¦
zEnxi Kln m`xRE oFxag Kln mdFde§¨¤¤¤§¦§¨¤¤©§

ln ritieoFlbr Kln xiacE Wikl K §¨¦©¤¤¨¦§¦¤¤¤§
(b i ryedi)xFvg Kln oiaie(` `i my)x`WE , §¨¦¤¤¨§¨

xRqnA mxiMfd miklOd(ckÎh ai my)`l ©§¨¦¦§¦¨§¦§¨Ÿ
eil` xn`Ie aEzMd xn`e .zFnWa§¥§¨©©¨©Ÿ¤¥¨
mdipFc` mr FOr lM Eknqp iM .mFc ¡̀¦¦§§¨©¦£¥¤

:dGd oE`iOAeh dxez ©¦©¤
(hi).äìòð älñîaEid dNgYn dPd ©§¦¨©£¤¦¥¦§¦¨¨

`NW ExOYWi wx ,mixrA `al mixnF`§¦¨Ÿ¤¨¦©¦§©§¤Ÿ
mr zFpgn KxcM mxkaE dcUA EqpMi¦¨§§¨¤§¤¤§¤¤©£©
miqpkpe zFpxBd z` millFXW ax©¤§¦¤©§¨§¦§¨¦
`idW KlOd KxcA Ekli la` ,minxkA©§¨¦£¨¥§§¤¤©¤¤¤¦
Eide ,cigId KxC `l miAxd KxC¤¤¨©¦Ÿ¤¤©¨¦§¨



סז zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iying meil inei xeriy

(ë)íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬
:ä÷æç ãéáe ãák̈¥−§¨¬£¨¨«

i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑ עׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬
ô :åéìòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨¨«

ß fenz '` iying mei ß

(áë)øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְִִִֵֵָָֻ
ּגזרה לארץ  ׁשּנגזרה מאֹותם אחד ּבהן היה ׁשּלא , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב  מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליהם,
ד)ּבהן הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :.¯‰‰ על ∑‰¯ הר ְִֶֶַַָֻ…»»ַַ

ואףֿעלּֿפי  ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ּכתּפּוח הר, ְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָּגּבי
ׁשלׁשה  ההרים, את ּומׁשוה לפניהם הֹול ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהענן
לקבּורת  – נבֹו והר לּתֹורה, – סיני הר ּבהן: ְְְְֲִִִֶַַַַַָָנׁשארּו

אהרן  לקבּורת – ההר והר .מׁשה. ְְֲִֶַַָָֹֹֹ

(âë)øää øäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®
-õøà ìeáb-ìò:øîàì íBãà ©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ

i"yx£ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ∑ׁשּנתחּברּו ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְְְִִִֵֶֶַַ
וחסרּו מעׂשיהם נפרצּו הרׁשע, לעׂשו להתקרב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכאן

ליהֹוׁשפט אֹומר הּנביא וכן הּזה, כ)הּצּדיק ב :(ד"ה ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
"מעׂשי את ה' ּפרץ עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר". ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ

(ãë)õøàä-ìà àáé àì ék åénò-ìà ïøäà óñàé¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤
ét-úà íúéøî-øLà ìò ìàøNé éðáì ézúð øLà£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−

:äáéøî éîì§¥¬§¦¨«

(äë)øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

d˙eÓ„˜Ïכ  ‰‡ÓB„‡ ˜Ùe ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא  Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ïkכב  Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zLk¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג  ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

ÏeÚÈÈכד  ‡Ï È¯‡ dnÚÏ Ô¯‰‡ Lk˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

Èq˙Â˜כה  d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ¯·c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡¯eË ¯‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xW` miOd llM EYWi `NW mixnF`§¦¤Ÿ¦§§©©©¦£¤
EglW ok ixg` .mMxvl zFx`AA mdl̈¤©§¥§¨§¨©£¥¥¨§
la` llM mixrl Eaxwi `NW ,mdl̈¤¤Ÿ¦§§¤¨¦§©£¨
`idW orpM ux`l dlFrd dNqnA Ekli¥§©§¦¨¨¨§¤¤§©©¤¦
inin EYWi m`e ,lMl dWEakE dlElq§¨§¨©Ÿ§¦¦§¥¥
mxarA zFndAde md mikxCA zFxdPd©§¨©§¨¦¥§©§¥§¨§¨
oM lr ,mdn EpdPW mdinc EpYi xdPA©¨¨¦§§¥¤¤¤¡¥¤©¥

xn`,xaC oi` wxcqtd dfA oi`W ¨©©¥¨¨¤¥¨¤¤§¥
:xaC mEW¨¨

íéøçàåm` ,x`a in dYWp `l ,EWxR ©£¥¦¥§Ÿ¦§¤¥§¥¦
iM ,oFkp EPpi`e .mincA `lŸ§¨¦§¥¤¨¦

dvx `NX dn Fl glWl xfgi dnl̈¨©§Ÿ¦§Ÿ©©¤Ÿ¨¨
:dNgYA©§¦¨
BLøãîe(ak zwg `negpz)in dYWp `l ¦§¨Ÿ¦§¤¥

FnM ,mMn gTpe EpNW x`a§¥¤¨§¦©¦¤§
i"Wx azMW(fi weqta)l`xUi Exn`e . ¤¨©©¦§¨§¦§¨¥

mFc`l.LlaB xarp xW` cr`le ¤¡©£¤©£Ÿ§ª¤§Ÿ
Epidl` 'd xW` ux`d l`" Fl ExiMfd¦§¦¤¨¨¤£¤¡Ÿ¥
ux`d lr mda `Pwi `NW ,"Epl ozFp¥¨¤Ÿ§©¥¨¤©¨¨¤
gwNW ilEl dzid mdl iM xn`l¥Ÿ¦¨¤¨§¨¥¤¨©
oFgiql la` ,dnxnA FzMxaE FzxFkA§¨¦§¨§¦§¨£¨§¦

l` oCxId z` xar` xW` cr ,ExiMfd¦§¦©£¤¤¡Ÿ¤©©§¥¤
FnM ,Epl ozFp Epidl` 'd xW` ux`d̈¨¤£¤¡Ÿ¥¥¨§

dxFz dpWnA dWn xiMfdWa mixac) ¤¦§¦¤§¦§¥¨
(hk:k dxez

(`k).åéìòî ìàøNé èiåaEzMd xSw ©¥¦§¨¥¥¨¨¦¥©¨
EEhvp dxEaBd iRn iM ,dfAmixac) ¨¤¦¦¦©§¨¦§©

(d c a,ma ExBzY l` c`n mYxnWpe§¦§©§¤§Ÿ©¦§¨¨
xEACd iR lre .dWn mdl WxR xW`M©£¤¥¥¨¤¤§©¦©¦
xaC zFUrl Elki `l iM ,eilrn Ehp̈¥¨¨¦Ÿ¨§©£¨¨

:xarl mgiPd `NW oeiM xg`ak dxez ©¥¥¨¤Ÿ¦¦¨©£Ÿ



zwegסח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iying meil inei xeriy
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øæòìà¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑ ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי ,הלּביׁשהּואת ∆¿»»ְְְְִִֵֵֶַָָֻ
לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוהפׁשיטם

לּמערה" ּדלּוק."הּכנס ונר מּצעת מּטה ראה ונכנס. , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ
ל  –אמר "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

ועצם, – "עיני "עצם וקמץ, – "ּפי "קמץ ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹּופׁשט,
לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד (דברים מּיד ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לּהלב) ׁשּנתאּוית מיתה – "אחי אהרן "ּכאׁשרֿמת :. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(æë)øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ
:äãòä-ìk éðéòì øää̈½̈§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה לֹו(במדבר קׁשה ׁשהּדבר עּכב אףֿעלּֿפי לא ,. «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¯¤

:øää-ïî øæòìàå äLî¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם) ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְֶֶֶָָָֹ
אמר יֹורדים  אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן ְְְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹֹ

ועצר  הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: מת. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהם:
מׁשה  ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאת
ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת מלאכי והראּוהּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָרחמים

והאמינּו –.Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk∑ והּנׁשים לפי האנׁשים ; ְֱִֶ…≈ƒ¿»≈ְְֲִִִַָָָ
ּבעלי  ּבין אהבה ּומטיל ׁשלֹום רֹודף אהרן ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה

לאׁשּתֹו איׁש ּובין ‚ÚÂ.מריבה Èk∑ אני אֹומר ְְְִִִֵָƒ»«ֲִֵ
אּלאֿאםּֿכן  הּוא, טֹועה מית", "ּדהא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהמתרּגם
רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹמתרּגם

אּלא  "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה "ּכי" ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָזכרֹונםֿלברכה
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו מדרׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ג) השנה "וּיראּו"(ראש ּתקרי אל ועל : "וּיראּו", אּלא ְְְִִִֵֶַַַַָָ
טעם  נתינת ׁשהּוא לפי "ּדהא", לׁשֹון נֹופל זה ְְְִִֵֶֶַַַָָָלׁשֹון
מת  ׁשהרי לפי "וּיראּו"? לּמה הימּנּו. ּׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלמה
לׁשֹון  אין ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָֹאהרן.
ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא "אׁשר", לׁשֹון אּלא נֹופל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ"ּדהא"
ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָ"אי",

כא) והרּבה (איוב רּוחי". לאֿתקצר "ואםֿמּדּוע :ְְְְִִִֵַַַַֹ
הּלׁשֹון מּזה יד)מפרׁשים ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְֲִִִִֶַָָָָֹ

ÔepLaÏ˙Âכו  È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ Lk˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

Ï‰¯כז  e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zLk Ïk ÈÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLe·Ïכח  ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Áe ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט  BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zLk Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ek).åéãâa úà ïøäà úà èLôäå§©§¥¤©£Ÿ¤§¨¨
dAxzPW dlFcb dPdM icbA md¥¦§¥§ª¨§¨¤¦§©¨
iM ,aFxTde .dYr FpA xfrl` mdÄ¤¤§¨¨§©¨§©¨¦
cinYd zFUrn oxd` cxi xW`M©£¤¨©©£Ÿ¥£©¨¦
dlrd ,zFxPd dlrde zxhTd xihwde§¦§¦©§Ÿ¤§¤¡¨©¥¤¡¨
icbA WEal didWM xdd xd l` FzF`¤Ÿ¨¨§¤¨¨¨¦§¥

:mzF` hiWtde dPdM§ª¨§¦§¦¨
ìòåikixkY FWiAld ,hWRd KxC §©¤¤©§©¦§¦©§¦¥

hiWtde ,Fl oikd xW` zOd©¥£¤¥¦§¦§¦
iCbA FWiAlde lgd iCbA xfrl` z ¤̀¤§¨¨¦§¥©Ÿ§¦§¦¦§¥

mFiA FOr dUr xW`M WcTd©Ÿ¤©£¤¨¨¦§
mi`ENOd(hÎf g `xwie): ©¦¦

Løãîe,miQp mdA EUrPW EpizFAx ¦§©©¥¤©£¨¤¦¦
lFki dWn K`id Exn`̈§¨¥¤¨
`lde ,oxcqM oxd` z` hiWtdl§©§¦¤©£Ÿ§¦§¨©£Ÿ
mlFrl mipFilrd md mipFilrd̈¤§¦¥¨¤§¦§¨
,mlFrl mipFYgYd md mipFYgYde§©©§¦¥©©§¦§¨
mFwOd Fl dUr miQp dUrn `N ¤̀¨©£¥¦¦¨¨©¨
dWn Fcinrd ,eiIgAn xzFi FzzinA§¦¨¥¦§©¨¤¡¦¤
icbaE dPdM icbA FhiWtde rlQd l ¤̀©¤©§¦§¦¦§¥§ª¨¦§¥

:mdiYgY miWAlp dpikW§¦¨¦§¨¦©§¥¤
Bða øæòìà úà íúBà Laìiåweqt) ©©§¥¨¤¤§¨¨§

(gkWiAldl lFki K`id ike ,§¦¨¥¨§©§¦
la` ,xfrl`l oxcqM micbAd z ¤̀©§¨¦§¦§¨§¤§¨¨£¨
oxd`l mFwOd Fl wlg lFcB cFaM̈¨¨©©¨§©£Ÿ
icbA EWAlPW ,eiIgAn xzFi FzzinA§¦¨¥¦§©¨¤¦§§¦§¥
dWn xfge ,dHnl dNgY dpikW§¦¨§¦¨§©¨§¨©¤

cqM micbAd oxd` z` hiWtdeox §¦§¦¤©£Ÿ©§¨¦§¦§¨
k"zA iEpW KM ,oxcqM xfrl` WiAlde§¦§¦¤§¨¨§¦§¨¨¨§

(e ` mi`eln):fk dxez
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לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה (רש"י ּומטיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָ
כט) ׁשהרי כ, לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּתבֹות

לגּבי  ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים ׁשּגם הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהחּדּוׁש

" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה יׂשראל".ּכלהאנׁשים ּבית ְֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹֻ
הּזכרים.ּכלוהינּו: ּכל מרּבה יׂשראל- ּגם ּבית מרּבה - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ִַָהּנׁשים.

àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦ µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−

:éáL¤«¦
i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ׁשמע «ƒ¿««¿«¬ƒְְְֲִֵֶַַַָֹ

ּכבֹוד  הּׁשנה'ענני ּב'ראׁש ּכדאיתא ג)כּו', ועמלק (דף . ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
עת  ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות רצּועת ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֻמעֹולם

‰p‚·.לפרענּות  ·LÈ∑ עמלק ׁשּנאמרזה יג), :(במדבר ְְָֻ…≈«∆∆ֱֲֵֶֶֶַָ
לדּבר  לׁשֹונֹו את וׁשּנה הּנגב", ּבארץ יֹוׁשב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ"עמלק
להּקדֹוׁשֿ מתּפּללים יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבלׁשֹון
ראּו ּכנענין, אינן והם ּבידם, ּכנענים לתת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָּברּוֿהּוא
לׁשֹון  ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָיׂשראל

ּתּתן  "אםֿנתן ׁשּנאמר: סתם", "נתּפּלל אמרּו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכנען;
ּבידי" הּזה ‰‡˙¯ÌÈ.אתֿהעם C¯c∑ הּנגב ּדר ְִֶֶַָָָ∆∆»¬»ƒֶֶֶֶַ

ׁשּנאמר המרּגלים, ּבּה בּנגב".(שם)ׁשהלכּו "וּיעלּו : ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּגדֹול  הּתּיר ּדר האתרים" ּדר" אחר: הּנֹוסע ּדבר ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר י לפניהם, להם )(שם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
È·L.מנּוחה" epnÓ aLiÂ∑ אּלא אחת אינּה ׁשפחה ְָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶַַָָָ

מדרש) בשם .(ילקוט

ÓB¯c‡א  ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`).éðòðkä òîLiåiWEAkA Epivn ©¦§©©§©£¦¨¦§¦¥
rWFdi(ci ai ryedi)cg` cxr Kln §ª©¤¤£¨¤¨

zFrQOA aizM cFre(n bl oldl)`Ede §§¦©©¨§
`l aEzMde ,orpM ux`A abPA aWFi¥©¤¤§¤¤§¨©§©¨Ÿ
oCxil xarn mzq orpM ux` `xTi¦§¨¤¤§©©§¨¥¥¤§©§¥

xn`W FnM ,dgxfn(a cl oldl)orpM ux` ¦§¨¨§¤¨©¤¤§©©
wlgIW iE`x did iM ,cFre .dizlabl¦§ªŸ¤¨§¦¨¨¨¤©§Ÿ
cg`l cxr Kln lW Fvx` z` dWn¤¤©§¤¤¤£¨§¤¨
lkA xRqi aEzMde ,l`xUi ihaXn¦¦§¥¦§¨¥§©¨§©¥§¨
ikln ipW bFre oFgiq ux` iM mFwn̈¦¤¤¦§§¥©§¥
ivge zFHOd ipWl dWn ozp ixn`d̈¡Ÿ¦¨©¤¦§¥©©©£¦
dHOd ivge zFHOd zrWze ,dHOd©©¤§¦§©©©©£¦©©¤
oCxId z` mxar ixg` mzlgp Egwl̈§©£¨¨©£¥¨§¨¤©©§¥
Enixgd iM ,xn`p ilE`e .orpM ux`A§¤¤§¨©§©Ÿ©¦¤¡¦
.llM Da EaWi `le mvx` z` l`xUi¦§¨¥¤©§¨§Ÿ¨§¨§¨
iYnxgde Wxtn i"Wx oke .oFkp Fpi`e§¥¨§¥©¦§¨¥§©£©§¦

mdixr z`(a weqt)mllW WiCwdW , ¤¨¥¤¤¦§¦§¨¨
:DFabl§¨©
ïBëpäå`Ed cxr Kln df iM ,ipirA §©¨§¥©¦¤¤¤£¨

dOi oCxIl xarn abPA aWFi¥©¤¤¥¥¤©©§¥¨¨
ipA lEabA oCxId ci lr orpM ux`A§¤¤§©©©©©©§¥¦§§¥
,abPA `idW oFxagl KEnq dcEdi§¨¨§¤§¤¦©¤¤
`aE l`xUi ipA `FaA wFgxn rnWe§¨©¥¨§§¥¦§¨¥¨
mgNdl a`Fn zFaxr l` mixz`d KxC¤¤¨£¨¦¤©§¨§¦¨¥

mrh dfe ,mW mdOr,"rnWIe"KklE ¦¨¤¨§¤©©©¦§©§¨
ux`A abPA aWFi `Ede" aEzMd xRq¦¥©¨§¥©¤¤§¤¤
mFwn l` zxg` ux`n `a iM ,"orpM§¨©¦¨¥¤¤©¤¤¤§
m`W 'dl xcp l`xUi Excpe .l`xUi¦§¨¥§¨§¦§¨¥¤¤©¤¦

mdl xW` lM EnixgIW mciA FzF` oYi¦¥§¨¨¤©£¦¨£¤¨¤
mXd rnW iM aEzMd xRqe ,'dl©§¦¥©¨¦¨©©¥
.FzF` EnNWe 'dl xcp Excpe mzNtY§¦¨¨§¨§¤¤©§¦§
FnM ,dWn iniA dYr mzF` Ebxd iM¦¨§¨©¨¦¥¤§

dESW(hk fk `xwie)mxgi xW` mxg lM ¤¦¨¨¥¤£¤¨¢©
Epzpe ,znEi zFn dcRi `l mc`d on¦¨¨¨Ÿ¦¨¤¨§¨§

:'d ziA xvF`l mllW lM̈§¨¨§©¥
íéìLäåEnixgd iM ,xRql o`kA cFr §¦§¦§¨§©¥¦¤¡¦

ixg` mdixr z` mB l`xUi¦§¨¥©¤¨¥¤©£¥
,rWFdi zFn ixg` orpM ux`A m`FA¨§¤¤§©©©£¥§ª©
mW E`xwIe ,Excp xW` mxcp z` mIwl§©¥¤¦§¨£¤¨§©¦§§¥
xtqA xn`PX dn `Ede .dnxg mixrd¤¨¦¨§¨§©¤¤¡©§¥¤

mihtFW(fh `)Elr dWn ozg ipiw ipaE §¦§¥¥¦Ÿ¥¤¨
xAcn dcEdi ipA z` mixnYd xirn¥¦©§¨¦¤§¥§¨¦§©

aEzM mWe ,cxr abpA xW` dcEdiweqt) §¨£¤§¤¤£¨§¨¨
(fiEMIe eig` oFrnW z` dcEdi KlIe©¥¤§¨¤¦§¨¦©©

DzF` EnixgIe ztv aWFi iprpMd z ¤̀©§©£¦¥§©©©£¦¨
mlWp mWe ,dnxg xird mW z` `xwIe©¦§¨¤¥¨¦¨§¨§¨¦§©

:dGd xcPd©¤¤©¤
ìáàoiprd xiMfdl aEzMd milWd £¨¦§¦©¨§©§¦¨¦§¨

dWxRd oiprM dfe ,o`kA§¨§¤§¦§©©¨¨¨
oOd zcxA dxn`W(dl cl fh zeny) ¤¨§¨§¤¤©¨

.zxnWnl zcrd iptl oxd` EdgiPIe©©¦¥©£Ÿ¦§¥¨¥ª§¦§¨¤
mirAx` oOd z` Elk` l`xUi ipaE§¥¦§¨¥¨§¤©¨©§¨¦
oOd z` zaWFp ux` l` m`A cr dpẄ¨©Ÿ¨¤¤¤¨¤¤©¨
,orpM ux` dvw l` m`A cr Elk`̈§©Ÿ¨¤§¥¤¤§¨©
cr dWn lW Fzzin xg`l `Ede§§©©¦¨¤¤©

gqRd zxgOn(ai d ryedi)dN` oke . ¦¨¢¨©¤©§¥¥¤

z` mkl Elgpi xW` miWp`d zFnW§¨£¨¦£¤¦§£¨¤¤
'ebe ux`d(fi cl oldl)miIg EidIW d`Eap , ¨¨¤§¨¤¦§©¦

cgin mXd didIW okYi `l iM ,minIwe§©¨¦¦Ÿ¦¨¥¤¦§¤©¥§©¥
iE`x did la` wtQd lr miWp` mdl̈¤£¨¦©©¨¥£¨¨¨¨

:dwElgd zrA rWFdil dEviW¤§©¤¦ª©§¥©£¨
íbl`xUi EnixgdW ,xnFl `Ed oFkp ©¨©¤¤¡¦¦§¨¥

dGd KlOd z` dWn iniA dYr©¨¦¥¤¤©¤¤©¤
mFwn mW E`xwe axg itl FOr z`e§¤©§¦¤¤§¨§¥§
z` mxar ixg`e ,dnxg dnglOd©¦§¨¨¨§¨§©£¥¨§¨¤
cxr Kln z` mB rWFdi zind oCxId©©§¥¥¦§ª©©¤¤¤£¨
orpM ikln mr ok ixg` Kln xW £̀¤¨©©£¥¥¦©§¥§©©
dcEdi ipaE ,mdd minIA Ekln xW £̀¤¨§©¨¦¨¥§¥§¨
oM mB mzF` Enixgd mdixrA m`aA§Ÿ¨§¨¥¤¤¡¦¨©¥
EnilWd iM ,dnxg mixrd mW E`xwe§¨§¥¤¨¦¨§¨¦¦§¦

mzFa` Excp xW` mxcp z`iYnxgde" ¤¦§¨£¤¨§£¨§©£©§¦
."mdixr z`o`M xn` KklE`xwIe ¤¨¥¤§¨¨©¨©¦§¨

,dnxg mFwOd mWwIe aEzM mWe`x ¥©¨¨§¨§¨¨©¦§¨
xir lM mW ,dnxg xird mW z ¤̀¥¨¦¨§¨¥¨¦
mxcp EnilWd iM ,cxr KlOn dzidW¤¨§¨¦¤¤£¨¦¦§¦¦§¨

:DFaB inxgn mllW dide§¨¨§¨¨¥©§¥¨©
äpäå,zg` zaA did o`M xMfPd lM §¦¥¨©¦§¨¨¨¨§©©©

xiMfdW izlEf"mdixr z`e" ¨¦¤¦§¦§¤¨¥¤
KklE ,mdixrA m`FaA cizrl didW¤¨¨¤¨¦§¨§¨¥¤§¨

xn`,mdixr z` iYnxgdexn` `le ¨©§©£©§¦¤¨¥¤§Ÿ¨©
xcPd xiMfd iM ,mdixr z`e mdz ¤̀§¤§¤¨¥¤¦¦§¦©¤¤
mWe EzEni dnglOA md iM cizrd¤¨¦¦¥©¦§¨¨¨§¨
dnl zF`p aEzMd oFWle .EOYi¦©§¨©¨¨§©
z` oYIe xnFl iE`x didW ,EpWxRX¤¥©§¤¨¨¨©©¦¥¤
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wlnrA mgNdl KxCd©¤¤§¦¨¥©£¨¥

וּיּלחם  האתרים ּדר יׂשראל ּבא ּכי . . הּכנעני ְְֲִִִַַַַֽוּיׁשמע ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֽ
ְְִֵָּביׂשראל 

. . המרּגלים ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדר – האתרים ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר
לפניהם.. הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר ּדר . . אחר: א.דבר (כא, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ובפרש"י)

הּפירּוׁשים  ׁשני לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָויׁש
יׂשראל  ׁשּבני אֹופּנים ׁשני על מֹורים האתרים" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּב"ּדר
הּמנּגד  זה') ה'לעּומת (ּכחֹות עמלק נגד לּמלחמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמתיּצבים

אֹותֹו. ּומנּצחים ְְְִַַָֻלקדּׁשה
ה' עבֹודת על הּמֹורה - המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו . . ּדר"ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ
הארץ, את ׁשּתרּו המרּגלים ּוכמֹו ודעת. טעם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשעל־ּפי
(עבֹודה  הּטבע ּבדר הּקּלה הּדר למצֹוא היה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּתפקידם
ּכאׁשר  ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו הארץ, את לכּבׁש ׂשכל) ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשעל־ּפי
לֹוחם  ּומצֹות, הּתֹורה נגד האדם את מסית הרע ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּיצר
והּקדּׁשה, הּטֹוב ּבמעלת התּבֹוננּות על־ידי עּמֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻהאדם

ׂשכל, על־ידי היא מלחמּתֹו ּוכללּות הרע. ער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּופחיתּות
וכּו'. מלחמה ְְְִִֵַָָּתכסיסי

ׁשּלמעלה  הּמסירת־נפׁש עבֹודת – הּגדֹול" הּתּיר ּדר"ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
"הּתּיר  על וסֹומ הּקּב"ה אל ּבטל הּוא ודעת, ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמּטעם
ּבדר האֹויבים מתּבּטלים ׁשּלפניו ה', ּברית ארֹון ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָהּגדֹול",
וינּוסּו אֹויב ויפּוצּו ה' קּומה וגֹו' הארֹון ּבנסע "ויהי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּמילא,

."מּפני ְְִֶֶַָמׂשּנאי
עמלק: הּמנּגד ׁשל למּצבֹו ּבהתאם הם אּלּו אֹופּנים ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב'

על־ידי  נלחם ולכן יׂשראל מּבני מפחד עמלק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּבלׁשֹון  לדּבר לׁשֹונֹו את ׁשּׁשּנה – ותחּבּולֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּתכסיסים
טעם  ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי ּגם לנּצחֹו אפׁשר אז ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָּכנען,

ַַָודעת.
מּטעם  למעלה חצּפה, ׁשל ּבאפן נלחם עמלק ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאּולם
לבּטלֹו הּדר – הּׂשכל את נֹוגד הּדבר ּכאׁשר ּגם ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָודעת,
ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול נפׁש ּמסירת על־ידי רק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּוא

(á)ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä íòä-úà¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

i"yx£ÈzÓ¯Á‰Â∑לגבּהאקּדיׁש .ׁשללם ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

ÒÓÓ¯ב  Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È ¯n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂ¯ƒ̃¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

z`e mdz` EnixgIe mciA iprpMd©§©£¦§¨¨©©£¦¤§¤§¤
la` ,dnxg mFwOd mW E`xwIe mdixr̈¥¤©¦§§¥©¨¨§¨£¨
ciA iprpMd ozPW fnxl miiEPMd xqg̈¥©¦¦¦§Ÿ¤¨©©§©£¦§©
mdnE dYr mdn ,l`xUIn FpzPW in¦¤¨§¦¦§¨¥¥¤©¨¥¤
mde mzNtY z` rnW mXd iM .cizrl¤¨¦¦©¥¨©¤§¦¨¨§¥

:mxcp z` EnIw¦§¤¦§¨
.íéøúàä Cøc ìàøNé àa ék íòèå§©©¦¨¦§¨¥¤¤¨£¨¦
xW`M iM ,qElwpE` zrC lr©©©§§¦©£¤
mdl Exfge abpA Elre milBxnd E`Ä©§©§¦§¨©¤¤§¨§¨¤
mdA rnWe ,ux`d iaWFi mdA EWiBxd¦§¦¨¤§¥¨¨¤§¨©¨¤
`aE abPA aWFi didW dGd iprpMd©§©£¦©¤¤¨¨¥©¤¤¨
dpgnl FriBd cr md EkldW KxcA©¤¤¤¨§¥©©¦§©£¥

:WxR dtie ,l`xUi¦§¨¥§¨¤¥©
eðéúBaøåExn`(.b d"x)drEnX dn §©¥¨§©§¨

mdl dWwd iM ,rnẄ©¦ª§¨¨¤
mirQOd zWxtA aEzMd(n bl oldl) ©¨§¨¨©©©¨¦

aWFi `Ede cxr Kln iprpMd rnWIe©¦§©©§©£¦¤¤£¨§¥
,l`xUi ipA `aA orpM ux`A abPA©¤¤§¤¤§¨©§Ÿ§¥¦§¨¥
mEW `le dnglOd mW xiMfd `NW¤Ÿ¦§¦¨©¦§¨¨§Ÿ

dzid drEnXdW Exn` oM lr ,xaC̈¨©¥¨§¤©§¨¨§¨
iM xiMfi ,mW zxMfpd oxd` zzinA§¦©©£Ÿ©¦§¤¤¨©§¦¦
wiCSd zzinA l`xUi iai` ErnẄ§Ÿ§¥¦§¨¥§¦©©©¦
Exn` oke .mdOr mgldl DA ExxFrzpe§¦§§¨§¦¨¥¦¨¤§¥¨§

(`i hi dax xacna)`Ed dGd iprpMdW¤©§©£¦©¤
DzF` wNg `le mvx` WaM `le .wlnr£¨¥§Ÿ¨©©§¨§Ÿ¦¥¨

:mdixr mixgd la £̀¨¤¡¦¨¥¤
.éáL epnî aLiådgtW `N` Dpi` ©¦§§¦¤¤¦¥¨¤¨¦§¨

ixaCn i"Wx oFWl ,zg ©̀©¨©¦¦¦§¥
minkgd ExxFrzp .EpizFAxipRn ,dfA ©¥¦§§©£¨¦¨¤¦§¥

llM migSpn l`xUi Eidi `NW mYrC©§¨¤Ÿ¦§¦§¨¥§ª¨¦§©
oFbM ,mzlwlw zrA izlEf aiF`n¥¥¨¦§¥©§¨¨¨§
ipRn dpFW`xd wlnr znglnA§¦§¤¤£¨¥¨¦¨¦§¥

EpAxwA 'd Wid Exn`W(f fi zeny), ¤¨§£¥§¦§¥
milBxnA m`hg ipRn dipXaE©§¦¨¦§¥¤§¨©§©§¦

dPOn dWn mxidfdW(dnÎ`n ci lirl), ¤¦§¦¨¤¦¤¨
mdn cwtp `l devn zngln lkA la £̀¨§¨¦§¤¤¦§¨Ÿ¦§©¥¤
EWxR KkitlE .dWn ini lM Wi ¦̀¨§¥¤§¦¨¥§
didW iaXd EPOn AWIe ,dGd aEzMd©¨©¤©¦§§¦¤©§¦¤¨¨

DzF` EaXW FGd dgtXd `ide ,FciA§¨§¦©¦§¨©¤¨¨
iaXd xFkA oFWlM ,mdn l`xUizeny) ¦§¨¥¥¤¦§§©§¦

(hk aixn` `l iM ,dgtXd xFkA `EdW¤§©¦§¨¦Ÿ¨©
:she miWp F` miWp` EPOn AWIe©¦§§¦¤£¨¦¨¦¨©

ìòå`l iM aEzMd oipr ,hWRd KxC §©¤¤©§¨¦§©©¨¦Ÿ
,mc` mEW dGd iprpMd mdn bxd̈©¥¤©§©£¦©¤¨¨
ozp xW`ke miHrn mdn daW la £̀¨¨¨¥¤§©¦§©£¤¨©
`le ,lMd z` EaiWd mciA FzF` mXd©¥§¨¨¥¦¤©Ÿ§Ÿ
,dGd aEzMd xiMfde ,Wi` mdn cwtp¦§©¥¤¦§¦§¦©¨©¤
dNgYn l`xUi E`xW ipRn iM ricFdl§¦©¦¦§¥¤¨¦§¨¥¦§¦¨
mixgdl dGd xcPd Excp iprpMd xaB iM¦¨©©§©£¦¨§©¤¤©¤§©£¦
okYie .mlFwA 'd rnWIe 'dl mllW lM̈§¨¨©©¦§©§¨§¦¨¥
iprpMd lr mXd svw iM ,cFr xn`PW¤Ÿ©¦¨©©¥©©§©£¦
miTgxn ux`n `AW xEarA dGd©¤©£¤¨¥¤¤¤§©¦
,midl` `xi `le l`xUiA mgNdl§¦¨¥§¦§¨¥§Ÿ¨¥¡Ÿ¦
FzF` xiAbd oM lr ,mxgl didIW dvxe§¨¨¤¦§¤§¥¤©¥¦§¦
Fnixgdl ExCIW icM ,dNgYn¦§¦¨§¥¤¦§§©£¦

:'dla dxez ©



עי zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iying meil inei xeriy

(â)íøçiå éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬
ô :äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«

i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå íBãà¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑ עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
זֹו הּדרמלחמה הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר להם ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשחזרּו
א) חזרּו(דברים וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, י)ׁשבע :(שם ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשם  מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ"ּובני
מת?! ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי אהרן". ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹמת

והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם הּוא אּלא ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָ
ׁשבע וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא מּסעֹות ּבפניהם. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ההר  הר עד מֹוסרה ‡„ÌB.מן ı¯‡Œ˙‡ ··ÒÏ∑ ִֵַָָָֹƒ¿…∆∆∆¡
ּבארצֹו לעבר נתנם C¯ca.ׁשּלא ÌÚ‰ŒLÙ ¯ˆ˜zÂ∑ ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«∆∆»»«»∆

היינּו עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבטרח
ּכ לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ להּכנס ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקרֹובים
עד  ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו אבֹותינּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹחזרּו

לע"ז  ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם קצרה לפיכ ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּיֹום,
העם  נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ולא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹאנקרוטלו"ר.
קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ּבּדר ּבהיֹותם – "ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּדר
מפֹורׁש ּבמקרא, נפׁש' 'קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל

ּכגֹון קצרה, ּבמה יא)ׁשם ּבהם",(זכריה נפׁשי "וּתקצר : ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
י)ּוכגֹון וכל (שופטים יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְֲִִֵַַַַַָָ

נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל אדם, על הּקׁשה ְִֵֶֶֶַַָָָָָּדבר
לקּבל  רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכאדם
אֹותֹו ׁשם לגּור לּבֹו ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר ְְִֵַָָָָָאֹותֹו
הּוא  ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּצער.

ּכגֹון האדם, על יא)וכבד ּבחלה (זכריה נפׁשם "וגם : ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ
עלי, ּגדלה י)בי" ּכללֹו(איוב ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשאין  לׁשֹון – ּבדבר נפׁש קּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָׁשל
סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו .יכֹול ְְְֵֶַַַַָָ

(ä)eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ
íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦

:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðå§©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד .(במ"ר)הׁשוּו ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ∑ ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם eLÙÂ∑ אף »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ
ּומאּוס  נפׁש' 'קּצּור לׁשֹון ‰Ï˜Ïw.זה ÌÁla∑ ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈

"קלֹוה) קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשּיתּפח  הּזה הּמן עתיד יׁשּבמעינּואמרּו: ּכלּום , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה .ילּוד ְְְִִִֵֶַָ

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ את ׁשּׂשֹורפים (במ"ר)∑‡˙ ≈«¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶ
ׁשּניהם  ּבארס ‡˙ÌÚ‰Œ.האדם eÎMÈÂ∑נחׁש יבא ְִֵֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ָָָֹ

יבא  ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה הֹוצאת על ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלקה

עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנחׁש
לכּמה  להם מׁשּתּנה אחד ׁשּדבר טֹובה, מּכפּויי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָויּפרע

.טעמים  ְִָ

(æ)eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§
-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤

:íòä ãòa äLî ìltúiå Lçpä©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑ מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

È˙ג  ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡¯˜e ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡Úk¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד  ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á¯‡a¿»¿»

Bˆה  ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡LÙÂ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

nÚ‡ו  ˙È e˙ÈÎe ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡¯Èז  ‡·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡Èˆ CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»



zwegעב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk jxk zegiy ihewl)

אכזרי  יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּכאן
ז)מּלמחֹול כא, לעיל מּכאן(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ

."אבימל את אלקים וּירּפא האלקים אל אברהם ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"וּיתּפּלל
ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

על  התּפּלל מׁשה אבל הּנמחל. מעל ענׁש להסיר ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלמחל
ותּקּונם, העם העם טֹובת הסרת "ּבעד על רק (לא " ְְֲִַַַַַָָָָָָֹ

למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו ּגמּורה הּנחׁשים), ּכמחילה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבטֹובתֹו. רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קּפידה ּבּלב נׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£ÒŒÏÚ∑ּכ ּבלע"ז,על פירק"א ׁשּקֹורין לֹונס, «≈ְְִֶַַַָ
ל)וכן עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים : ְְְִִִִֵֵַַַָָ

יג) לאֹות (שם ּגבּה ׁשהּוא ּולפי "ׂשאּוֿנס"; ולראיה,: ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
"נס" רבה)∑CeLp‰ŒÏk.קֹוראֹו אֹו(במדבר ּכלב אפּלּו ְֵ»«»ֲִֶֶ
נֹוׁשכֹו ּומתנונה חמֹור נּזֹוק היה נׁשיכת , אלא .והֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּנחׁש
– "והּביט" נאמר: הּנחׁש ּובנׁשיכת ּבעלמא. ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָראּיה

ׁשּלא  וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ"והיה
אּלאֿאםּֿכן  להתרּפאֹות, הּנחׁש נׁשּו ממהר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהיה
ממית  נחׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמּביט
מסּתּכלין  יׂשראל ׁשהיּו ּבזמן אּלא מחּיה? נחׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ׁשּבּׁשמים, לאביהם לּבם את ּומׁשעּבדין מעלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלּפי
נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים היּו לאו ואם מתרּפאים, .היּו ְְְִִִִִִִַָָָ

(è)äéäå ñpä-ìò eäîNéå úLçð Lçð äLî Nòiå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

:éçå̈¨«
i"yx£˙LÁp LÁ∑(שם)נחׁש קֹוראֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה: אמר אּלא נחׁשת, ׁשל לעׂשֹותֹו לֹו נאמר ,לא ¿«¿…∆ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  על נֹופל לׁשֹון נחׁשת! ׁשל אעׂשּנּו .ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

d˙Èח  ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»

‡˙ט  ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(h).úLçð Lçð äLî Nòiåxn`p `l ©©©¤§©§¤Ÿ¤¡©
xn` `N` ,zWgp lW FzFUrl Fl©£¤§¤¤¨¨©
,Wgp il xn` `Ed KExA WFcTd dWn¤©¨¨¨©¦¨¨
lr ltFp oFWl ,zWgp lW EPUr` ip £̀¦¤¡¤¤§¤¨¥©

df ,oFWNdEpizFAx ixaCn i"Wx oFWl ©¨¤¨©¦¦¦§¥©¥
(g `l x"a)WFcTd ixdW ,df izFpiad `le .§Ÿ£¦¦¤¤£¥©¨

`N` "Wgp" Fl xiMfd `l `Ed KExÄŸ¦§¦¨¨¤¨
."sxU Ll dUr"iM xnFl mYrC la` £¥§¨¨£¨©§¨©¦

:Fl xW` mvrd mW xg` dWn Kld̈©¤©©¥¨¤¤£¤
äàøpäåiM ,dGd xaCd cFqA ipirA §©¦§¤§¥©§©¨¨©¤¦

lMW dxFYd ikxCn `Ed¦©§¥©¨¤¨
wiGOA wfPd xiqY ,qp KFzA qp diUrn©£¤¨¥§¥¨¦©¤¤©©¦
ExiMfdW FnM ,`ilgOA ilFgd `txze§¥¨¥©¦©©§¦§¤¦§¦

(` rqie `zlikn)ur 'd EdxFIeA(dk eh zeny) §©¥¥
miOA rWil` glnA oke(`k a a"n)rEcie . §¥§¤©¡¦¨©©¦§¨©

ilrA ikEWp lMW ,zF`Etxd ikxCn¦©§¥¨§¤¨§¥©£¥
F` mzF` mzF`xA EpMYqi qx`d̈¤¤¦§©§¦§¨¨
alMd ikEWp iM cr ,mzEnC zF`xA¦§§¨©¦§¥©¤¤
m` zFhFXd zFndAd x`W oke dhFXd©¤§¥§¨©§¥©¦

z`EaA mW mdl d`xi minA EhiAi©¦§©¦¥¨¤¨¤¨¨©
aEzMW FnM ,EzEnie wiGOd F` alMd©¤¤©©¦§¨§¤¨
`xnbA xMfnE zF`Etxd ixtqA§¦§¥¨§ª§¨©§¨¨

`nFi zkQnA(.ct)mzF` ExnWi oke . §©¤¤¨§¥¦§§¨
,KWFPd mW mdiptA xiMfdn mi`tFxd̈§¦¥©§¦¦§¥¤¥©¥
wAcY mWtp iM llM mzF` ExMfi `NW¤Ÿ¦§§¨§©¦©§¨¦§©
llM dPOn cxRz `le `idd daWgOA©©£¨¨©¦§Ÿ¦¨¥¦¤¨§©
xaC ExiMfd xakE .mzF` zinYW cr©¤¨¦¨§¨¦§¦¨¨
KEWp iM ,dclFYd zF`lRn dQpn§ª¤¦¦§©¨¨¦§
FilgA dHYWPW ixg` dhFXd alMd©¤¤©¤©£¥¤¦§©¤§¨§
zikEkf ilkA FNW oYXd lAwi m ¦̀§ª©©¤¤¤¦§¦§¦
,miPhw mialM ixEB zEnC oYXA d`xi¥¨¤©¤¤§¥§¨¦§©¦
,mpPqzE zilhnA miOd xiarY m`e§¦©£¦©©¦§©§¦§©§¥
,llM mWx mEW mdA `vnY `lŸ¦§¨¨¤Ÿ¤§¨
EdYWie zikEkGd ilkl mxifgYWkE§¤©§¦¥¦§¦©§¦§¦§¨
ixEB mW d`xze xfgY ,drWM mẄ§¨¨©§Ÿ§¦§¤¨¥
`Ed zn` dfe ,mix`zn mialMd©§¨¦§Ÿ¨¦§¤¡¤
df lM didIWkE .WtPd zFgM i`ltA§¦§¥Ÿ©¤¤§¤¦§¤¨¤
miWgPd ikEWp l`xUil did iE`x ,KM̈¨¨¨§¦§¨¥§¥©§¨¦

ExMfi `le Wgp E`xi `NW mitxVd©§¨¦¤Ÿ¦§¨¨§Ÿ¦§§
WFcTd dEve ,llM al lr Elri `le§Ÿ©£©¥§¨§¦¨©¨
zEnC mdl zFUrl dWnl `Ed KExÄ§¤©£¨¤§

:mzF` zinOd `Ed ,sxÜ¨©¥¦¨
òeãéåinEc` mitxVd miWgPd iM §¨©¦©§¨¦©§¨¦£¥

mtEBW W`xd iagx mipird̈¥©¦©£¥¨Ÿ¤¨
`vn `l okle ,mx`EvA zWgPd oirM§¥©§¤§©¨¨§¨¥Ÿ¨¨
dUrIW iYlA sxUA Fzevn mIwl dWn¤§©¥¦§¨§¨¨¦§¦¤©£¤
,sxU Wgp zEnC `Ed iM ,zWgp Wgp§©§¤¦§¨¨¨¨
Wgp zEnC did xg` xaCn EpUri m`e§¦©£¤¦¨¨©¥¨¨§¨¨

:sxU zEnC `le§Ÿ§¨¨
äîelr ltFPd oFWNd on Exn`X ©¤¨§¦©¨©¥©

calA mXd zxMfd iM ,oFWNd©¨¦©§¨©©¥¦§©
E`RxzIW mXd dEv iM ,llMde .wiGY©¦§©§©¦¦¨©¥¤¦§©§
FzEnC EUre raHA zinOd wiGOA©©¦©¥¦©¤©§¨§
l` dpEkA hiAn mc`d didIWkE ,FnWE§§¤¦§¤¨¨¨©¦§©¨¨¤
,ixnbl wiGOd oirM `EdW zWgPd Wgp§©©§¤¤§¥©©¦§©§¥
zinn mXd iM mricFdl ,ig did̈¨©§¦¨¦©¥¥¦

:dIgnEi dxez §©¤



עג zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy

ß fenz 'a iyiy mei ß

(é):úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

(àé)øLà øaãna íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ
:LîMä çøænî áàBî éðt-ìò©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְִִַָָָָָֹ
ּבמטאטא עּיים  הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה לׁשֹון ועי ., ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻ

"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, יסֹוד ּבֹו (ישעיה והעי"ן ְְְְְִִִַַָָָ
ברד"כח) "ויעה :.ÌÈ¯·Ú‰∑ העֹוברים מעבר ּדר ְָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָ

נבֹו הר את ּבין ׁשם מפסיק ׁשהּוא ּכנען, ארץ אל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
אמֹורי  לארץ מֹואב Á¯ÊnÓ.ארץ ·‡BÓ ÈtŒÏÚ ְֱִֶֶֶֶָ«¿≈»ƒƒ¿«

ÓM‰L∑ מֹואב ארץ ׁשל .ּבמזרחּה «»∆ְְִֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA dIpg£¦¨§ª§¨

העברים  ּבעּיי ְֲֲִִֵַַָָֽֽוּיחנּו
ועי  עּיים, ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא – העברים ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָֹּבעּיי

הּוא חרּבה ובפרש"י)לׁשֹון יא. (כא, ְְָֻ
לפרׁש צרי ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׁש
ּבּכתּוב  ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמם,

הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ׁשּיפרׁש מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻלרׁש"י
"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב, מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלמקֹום

וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

:éøîàä ïéáe¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑ מצר סֹוף וכן ּתחּום ׁשּלהם, ƒ¿À»¡ƒְְֵֵֶֶַָ

ב) וסֹוף (דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.¯·ÚÓ ְְֶָָָ≈≈∆
ÔB¯‡∑ עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ הּקיפּו «¿ְְִִִֶֶַָָָָָ

ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבאּו
מֹואב  ארץ ‰‡È¯Ó.ׁשל Ï·bÓ ‡ˆi‰∑ יֹוצאה רצּועה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְָָ

לגבּול  ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, ְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶָמּגבּול
יׂשראל  חנּו וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד ְְְְִֵֶַַָָָָָמֹואב

לא  והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ְְְְְִִֵַָָָֹֹולא
ׁשּלא  ואףֿעלּֿפי ּבארצם. לעבר רׁשּות להם ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹנתנּו

יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, (שופטים ּפירׁשּה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ
רמזּהיא) ּומׁשה אבה". ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם :ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ב) ּבׂשעיר (דברים הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר :ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
לעבר  נתנּום לא אּלּו מה ּבער". הּיׁשבים ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹוהּמֹואבים

ּכן  מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו. ְְִִִֵֶַַָָָָָ

(ãé)áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña§½̈§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑זֹו חניה ּבּה,על ׁשּנעׂשּו ונּסים «≈≈»«ְֲֲִִִֶַַָָ
ּכׁשּמסּפרי  ה'. מלחמת ּבספר ׁשּנעׂשּויאמר נּסים ם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו ּכמֹו∑‡˙ÂŒ‰·.לאבֹותינּו, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ
מן  יאמר ּכן ועד, - יעד מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ"את

a‡·˙:י  B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡¯·Úיא  ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á„nÓ ·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

„Ê¯„:יב  ‡ÏÁa B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד  ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB¯‡ ÈÏÁ ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bi)áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék¦©§§¨¥¨
.éøîàä ïéáexir mW oFpx` did ¥¨¡Ÿ¦¨¨©§¥¦

ixn`d mEgY mElWzA `ide ,a`Fnl§¨§¦§©§§¨¡Ÿ¦

milgp lr zaWFi ,a`Fn lEaB zNgY§¦©§¨¤¤©§¨¦
.dPOn milfFpci dxez §¦¦¤¨

(ehÎci)hWRd KxcezFngln xtqA §¤¤©§¨§¥¤¦§£

,'dminkg miWp` mdd zFxFCA EidW¤¨©¨¥£¨¦£¨¦
iM ,zFlFcBd zFnglOd xtq miazFM§¦¥¤©¦§¨©§¦
Eid mixtQd ilraE ,zFxFCd lkA ok¥§¨©©£¥©§¨¦¨
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יהב  אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו והב, - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב

ּביםֿסּוף  נּסים והרּבה ‡¯ÔB.להם ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿
נחלי  ּבנּסי לסּפר יׁש ּכ יםֿסּוף, ּבנּסי ׁשּמסּפרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּכׁשם
הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף .ארנֹון, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ

(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−
:áàBî ìeáâì¦§¬¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑.אׁשד - "ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְֶֶֶֶֶַ
ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשפ
עמק  והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו לפי ׁשם, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנחּבאים
ההר  על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוקצר,
ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ּבהר חברֹו עם ּומדּבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּזה
(לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנחל.
ׁשּלמעלה  ּבהרים הּמערֹות מן נצא לעבר, הּנחל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלתֹו
אֹותן  והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהם
אמֹורּיים  צד ׁשל ּובהר מֹואב, צד ׁשל ּבהר ְֱִִִֶֶַַַָָָָָָהּנקעים

ּבֹולטין  וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָהיּו
נזּדעזע  לעבר, יׂשראל ׁשּבאּו ּכיון ׁשל לחּוץ. ההר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָארץ
לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו מֹואב ׁשל הר לצד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָונתקרב
ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: והרגּום. נקעים ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָאֹותן
ונדּבק  מֹואב גבּול לצד ונתקרב מּמקֹומֹו נטה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשההר

מֹואב". לגבּול "ונׁשען וזהּו: אינו.)ּבֹו, (ועברּו(בס"א ְְְְְְִִֶַָָ
עלֿידי  אּלא האּלּו הּנּסים ידעּו ולא ההרים על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

לׁשם) ׁשּנכנס .הּבאר ְְְִֵֶַַָ

(æè)ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
ñ :íéî íäì äðzàå íòä-úà óñà äLîì§¤½¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

i"yx£‰¯‡a ÌMÓe∑.הּבאר אל האׁשד ּבא מּׁשם ƒ»¿≈»ְִֵֶֶֶַָָָ
לבני  מֹודיע מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
הֹודיע  לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: הּמׁשל הּללּו? ְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּנּסים
והּבא  למקֹומם ההרים חזרּו – ׁשעברּו לאחר ר לאּמֹו". ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוזרֹועֹות  ההרּוגים ּדם מּׁשם והעלתה הּנחל לתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָירדה
ראּו ויׂשראל הּמחנה, סביב ּומֹוליכתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברים,

ׁשירה  .ואמרּו ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(154 'nr bk jxk zegiy ihewl)

לאּמֹו הֹודיע לּתינֹוק, ּפת טז)נתּת כא, ׁשל (רש"י ּתפקידּה ְְִִִִֶַַַַַָָָ
'מחליפּה' מיׁשהּו וכאׁשר הּתינֹוק, צרכי ּכל את לסּפק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאם

לּתינֹוק ּכאן:ּפת ונֹותן ואף לּה. להֹודיע עליו הכרחי, ּדבר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּגדֹולה, מּסּכנה יׁשּועה 'ּפת', ליׂשראל נתן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

צרכי  לכל ׁשּדֹואג הנאמן הרֹועה מׁשה, ה'אם', ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבאמצעּות
את  ראּו יׂשראל ּכאׁשר :ּכ על לֹו הֹודיע והּקּב"ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל.
ּכּמּובן, הּדבר, לפׁשר מׁשה את ׁשאלּו הּזרֹועֹות, ואת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּדם

ּׁשּקרה. מה את להם הסּביר ְְִִֶֶֶַָָָוהּוא

iÁÏ˙טו  Ï·˜Ï ÔÈ¯acÓc ‡iÏÁ CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈¿«»
:·‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓeƒ¿¿ƒƒ¿»

·È¯‡טז  ‡È‰ ‡¯Èa ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ÔnzÓeƒ«»ƒ¿¿ƒ«¿≈»ƒ≈»
·‰È‡Â ‡nÚ ˙È LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡ Ècƒ¬«¿»¿…∆¿»«»¿≈«

:‡iÓ ÔB‰Ï¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mdA mi`UFPW ,milWFn mi`xwp¦§¨¦§¦¤§¦¨¤
mi`ltPd zFpFgvPde ,zFvilnE milWn§¨¦§¦§©¦§©¦§¨¦
'dl mdd zFnglOd miqgin mdipirA§¥¥¤§©£¦©¦§¨¨¥©
oFgiq zxEaB dPde .zn`A dOd Fl iM¦¥¨¤¡¤§¦¥§©¦
,mdipirA z`ltp dzid a`FnA§¨¨§¨¦§¨§¥¥¤

zFviln DA Exn`e ,xtQA dEazkez` §¨§¨©¥¤§¨§¨§¦¤
dtEqA adelWn DA E`Upe ,'ebeoldl) ¨¥§¨§¨§¨¨¨

(fk weqtzg` xir mWe .'ebe oFAWg E`FA¤§§¥¦©©
:ade a`Fnl EidW mixrd on¦¤¨¦¤¨§¨¨¥

,íéìçpä ãLàåmilgPdW lgPd oFxCn §¤¤©§¨¦¦§©©©¤©§¨¦
pzCW` on ,mikWnpe mixB ¦¨¦§¦§¨¦¦©§Ÿ
dbqRd(fi b mixac)abPde xdd oke , ©¦§¨§¥¨¨§©¤¤

zFcW`de dltXde(n i ryedi),dtEqA . §©§¥¨§¨£¥§¨
dxrUaE dtEqA on(b ` megp)dPde . ¦§¨¦§¨¨§¦¥

EazM a`Fn ixr oFgiq ckl xW`M©£¤¨©¦¨¥¨¨§

,'d zFngln E`xTW xtQA milWFOd©§¦©¥¤¤¨§¦§£
,dtEqA ade z`'d mglp EazMW F` ¤¨¥§¨¤¨§¦§©

xW` milgPd z`e ,dtEqA ade z ¤̀¨¥§¨§¤©§¨¦£¤
dhp xW` milgPd KtWe oFpx`l§©§§¤¤©§¨¦£¤¨¨
,a`Fn lEabl cW`d orWpe xr aWFnl§©¨§¦§©¨¤¤¦§¨
iM ,dxrqaE dtEqA 'd cinWd lMd©Ÿ¦§¦§¨¦§¨¨¦
eiqEq zFqxR mF`zR oFgiq mdilr `ä£¥¤¦¦§©§¨
Exn` oke ,dtEqM eiNBlbe EaWgp xvM§¨¤§§§©§©¨§¨§¥¨§

(gk weqt oldl)oFAWgn d`vi W` iM¦¥¨§¨¥¤§
:'ebe oFgiq zixTn dadl¤¨¨¦¦§©¦

äpäåxtQn di`x `ian aEzMd §¦¥©¨¥¦§¨¨¦¥¤
lEaB `Ed oFpx` iM ,zFnglOd©¦§¨¦©§§
lke milgPde ,l`xUil xEq`e a`Fn¨§¨§¦§¨¥§©§¨¦§¨
iM ,mdl oixYn oFpx` cr zFcW`d̈£¥©©§ª¨¦¨¤¦
cr Fvx` lM a`Fn KlOn gwl oFgiq¦¨©¦¤¤¨¨©§©

oFpx` x`Wpe ,llkA oFpx` `le oFpx ©̀§§Ÿ©§¦§©§¦§©©§
aizkcM ,FA lAbi `Ede a`Fnlb mixac) §¨§¦§Ÿ§¦§¦

(fhcrlBd on iYzp icBle ipaE`xle§¨§¥¦§©¨¦¨©¦¦©¦§¨
oke ,lEabE lgPd KFY oFpx` lgp cre§©©©©§©©©§§¥

gYti xn`(gi `i mihtey)xarA oEpgIe ¨©¦§¨©©£§¥¤
oFpx` iM a`Fn lEabA E`a `le oFpx ©̀§§Ÿ¨¦§¨¦©§

:a`Fn lEaBfh dxez §¨
(fh)mrhe.äøàa íMîedlrnl xfgi §©©¦¨§¥¨©£Ÿ§©§¨

(ci weqt)oFpx` xarn Epg iM xnFl ,©¦¨¥¥¤©§
Eqpkp `l iM ,dx`A EtiTde Erqp mXnE¦¨¨§§¦¦§¥¨¦Ÿ¦§§
lEaB `Ed iM d`lde EPOnE oFpx`A§©§¦¤¨¨§¨¦§
mFwOd mW o`kA `xFwe .x`WPd a`Fn¨©¦§¨§¥§¨¥©¨
oM FnW oi`e ,qPd mW lr©¥©¥§¥§¥

:mirQOAfi dxez ©©¨¦
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(æé)øàá éìò úàfä äøéMä-úà ìàøNé øéLé æà̈µ¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−
:dì-eðò¡¨«

i"yx£ÈÏÚ¯‡·∑ מעלה ׁשאּת מה והעלי הּנחל, מּתֹו. ¬ƒ¿≈ְְֲֲִִֶַַַַַַַָ
ּבארה" "ּומּׁשם ׁשּנאמר להם? הֹודיעה ׁשהּבאר ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומּנין

היתה (במ"ר) מּׁשם וכי ׁשנה . ארּבעים מּתחּלת והלא ? ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹ
וכן  הּנּסים. את לפרסם ׁשּירדה אּלא עּמהם? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהיתה

לה) נאמרה (שבת הּזאת הּׁשירה – יׂשראל" יׁשיר "אז :ְְֱִִִֵֶַַָָָָָֹ
ארּבעים, מּתחּלת להם נּתנה והּבאר ארּבעים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבסֹוף
למעלה  נדרׁש הּזה הענין אּלא ּכאן? לּכתב ראה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָּומה

.הימּנּו ֵֶ
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mkl mgNi 'd¦¨¥¨¤

הּזאת  את־הּׁשירה יׂשראל יׁשיר יז)אז (כא, ְִִִֵֶַַָָָָֹ
להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמצינּו

סּוף. ים קריעת ְְִֵַַּבעת
ּבׁשני רק מּדּוע לעּין ים ויׁש ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עזר  ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹסּוף,
מאֹויביהם? והּצילם הּקּב"ה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלהם

היתה  ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ּבׁשני לֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻויׁש
הּנּסים. ְִִִַָּבׁשאר

מאּמֹות  סּכנה ׁשל ּבמּצב היּו יׂשראל ּכׁשּבני הּנּסים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשאר
נלחמּו יׂשראל ׁשּבני ּבאפן וההּצלה הּיׁשּועה נס היה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם,

ונּצחּום. עליהם ּגברּו נּסי ּובאפן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹּבאֹויביהם,
ואּתם  לכם יּלחם "ה' ּכתּוב ים־סּוף, ּבקריעת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה־ׁשאין־ּכן

יד)ּתחריׁשּון" יד, לעׂשֹות (בשלח צריכים היּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
ּכאן  וגם מּצּדם. מלחמה ּכל ּבלי מאֹויביהם ונּצלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּכלּום,
. . רֹואין "יׂשראל הּבחּיי ּכלׁשֹון ההּצלה היתה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו,
ּכלּום". ּבזה יֹודעים אין והן . . ּבׁשבילם נלחם הּקּב"ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָאי
יׂשראל, לבני מהּקּב"ה יתרה חּבה על מֹורה ּכזה ּבאפן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונס
ּבאפן  זאת עֹוׂשה אף אּלא אֹויבינּו, מּיד ׁשּמּצילנּו רק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
יׂשראל  ׁשּבני ּגרם וזה מסּימת. ל"ּפעּלה" נצטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻׁשּלא

הּנפלאים. חסדיו על לֹו ויֹודּו להּקּב"ה ׁשירה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹיאמרּו

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ ¯‡a∑ ואהרן מׁשה – "ׂשרים" חפרּוה אׁשר הּבאר היא ∑a„nÓe¯.ּבּמּטה ∑Ì˙ÚLÓa.זאת ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»
להם  .נּתנה ְִֶָָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨−̈©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ ‰znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑ ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ִָ
מׁשה  ּבטלה מת וׁשם נדיבי , ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

מקלֹו נֹוטל חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ּכל – ְְְִִִֵֶַָָָָָָהעם
ּדר נמׁשכין הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומֹוׁש

וׁשבט  ׁשבט ּכל חנית לפני ּובאין סימן, .אֹותֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
˜˜ÁÓa∑ ׁשּנאמר "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה עלּֿפי ƒ¿…≈ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ

לג) נזּכר (דברים לא ולּמה ספּון". מחקק חלקת "ּכיֿׁשם :ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
זֹו ּבׁשירה וכיון מׁשה הּבאר. עלֿידי ׁשּלקה לפי ? ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ÈwÒיז  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡¯NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
:dÏ eÁaL ‡¯È·≈»«»»

nÚ‡יח  ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁÏ‡יט  ÔB‰nÚ ‡˙Á ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁÓeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ  ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(gi)mrhezî øaãnîe.äðixacM §©©¦¦§¨©¨¨§¦§¥
`ai xvw oFWl `Ede ,qElwpE`§§§¨¨¨¨Ÿ
`Ed xW` xAcOd on iM xn`i ,zFxiWA§¦Ÿ©¦¦©¦§¨£¤
,Epl z`Gd dpYOd oF`Ove dIv ux ¤̀¤¦¨§¦¨©©¨¨©Ÿ¨
milgPd onE milgpl dpYOd onE¦©©¨¨¦§¨¦¦©§¨¦

ipR lr dtwWPd dBqRd cr ,zFnal§¨©©¦§¨©¦§¨¨©§¥
DA oi` ,oFniWi lli dNM `idW ux`d̈¨¤¤¦ª¨§¥§¦¥¨
.df izlEf raFp xFwn `le xg` lgp©©©¥§Ÿ§¥©¨¦¤
EpizFAx zrC lr mixn lW Dx`A `Ede§§¥¨¤¦§¨©©©©¥

(ek dk hi x"acna)iR lr `vIW x`A F` ,§¥¤¨¨©¦

EdEl`W `le ,dxEaBd iRn dWn¤¦¦©§¨§Ÿ¨£
mrd z` sq` Fl xn` mXde ,l`xUi¦§¨¥§©¥¨©¡Ÿ¤¨¨
dPOn EtFhWi milgpE ,min mdl dpY`e§¤§¨¨¤¨¦§¨¦¦§¦¤¨

:miTgxnl Ekldehi dxez §¨§§¤§©¦



zwegעו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy
נזּכר ׁשל ׁשּלא ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹ

אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא.
לאו  ואם ׁשם, אני – ׁשם אֹוהבי אם אמר: ְְֲֲִִִִִַָָָָָֻלסעּדה,

!הֹול איני –.‰bÒt‰ L‡¯∑ריׁש" ּכתרּגּומֹו: ִֵֵ…«ƒ¿»ְְֵַ
וכן∑bÒt‰.רמתא" ּגבּה, מח)לׁשֹון "ּפּסגּו(תהלים : ָָָƒ¿»ְְְֵַַֹ

ארמנֹותיה  הגּביהּו – אֹותּה∑Ù˜LÂ‰.ארמנֹותיה" ְְְְְִֶֶַַַָָ¿ƒ¿»»ָ

לׁשֹון הּפסּגה  והּוא יׁשימן, ׁשּׁשמֹו הּמקֹום עלּֿפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ
הּבאר  ונׁשקפה, אחר: ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמדּבר,
והעֹומד  טבריה, ׁשל ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעלּֿפני
והיא  ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָָעל

ּתנחּומא  רּבי ּדרׁש ּכ .הּבאר, ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz 'b ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ ּתֹולה אחר ּובמקֹום «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְֵֶַָ
ׁשּנאמר ּבמׁשה, ב)הּׁשליחּות מלאכים (דברים "ואׁשלח : ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

וכן קדמֹות", כ)מּמדּבר מלאכים (במדבר מׁשה "וּיׁשלח : ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אֹומר: הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל (שופטים מּקדׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶָָ

וגֹו'".יא) אדֹום אלֿמל מלאכים יׂשראל "וּיׁשלח :ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפֹותח, וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכתּובים
ל לֹומר מׁשה, הם ויׂשראל יׂשראל הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּמׁשה
הּכל  הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור .ׁשּנׂשיא ְְִִִֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i jxk zegiy ihewl)

הּדֹור ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ,ל כא)לֹומר כא, מּלים (רש"י ְְְִִִֶַַַָ
הּוא  ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלה
"וּיׁשלח  לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם ויׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיׂשראל

- קׁשה עדין א מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על מּדּוע יׂשראל" ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
זה  ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". "וּיׁשלח וכתב הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנה

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ("ל ("לֹומר ללּמדנּו ְְְְְִֵֶַַַַָָּבא

(áë)àì íøëáe äãNa ähð àì Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ
øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ

:Eìáb§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ לפּתח נצטּוּו ׁשּלא ׁשלֹום אףֿעלּֿפי מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, .להם ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âë)óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ
äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨

:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«

kÏÓ‡כא  ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»

Ï‡כב  Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú Èc „Ú ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzLƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

aÚÓÏ¯כג  Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ùe dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(akÎ`k)ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©¦§¨¥©§¨¦¤
.Eöøàá äøaòà ,'åâå ïBçéñ¦¤§§¨§©§¤
mdl glWl EEhvp `NW iR lr s ©̀©¦¤Ÿ¦§©¦§Ÿ©¨¤
.i"Wx oFWl ,mFlWA mdl EgzR mFlWl§¨¨§¨¤§¨¨©¦

FnFwnA d"rA x`a` cFre(i k mixac)iM §£¨¥¦§¦
,mFlWl mdl gYtl EEhvp zFO`d lkA§¨¨ª¦§©¦§Ÿ©¨¤§¨

:a`FnE oFOrn uEg¥©¨
ìáàFl xn`X dn zn`AdxAr`" £¨¤¡¤©¤¨©¤§§¨

"Lvx`adUFr dWn did df §©§¤¤¨¨¤¤
bFre oFgiq ux` iM ,qEIR KxC Fnvrn¥©§¤¤¦¦¤¤¦§
ixn`l iM dzid l`xUi lW mzWExi§¨¨¤¦§¨¥¨§¨¦¨¡Ÿ¦

mFlW Epri m`W oiCd on dide ,`id¦§¨¨¦©¦¤¦©£¨
`vnPd mrd lM didIW mdl EgztE¨§¨¤¤¦§¤¨¨¨©¦§¨
did dWn la` .mEcare qnl mdl Dä¨¤¨©©£¨£¨¤¨¨
lM EWAki `l dYr l`xUi iM rcFi¥©¦¦§¨¥©¨Ÿ¦§§¨
lM didIW utg dide ,minnr dxUr£¨¨£¨¦§¨¨¨¥¤¦§¤¨
didIW ,d`lde oCxIl xarn mWEAM¦¨¥¥¤©©§¥¨¨§¨¤¦§¤
daFHd ux`d `idWe ,cgi maWFn¨¨©©§¤¦¨¨¤©¨
d`xz `ld ,WacE alg zaf `id xW £̀¤¦¨©¨¨§©£Ÿ¦§¤
ipaE cb ipA EPOn EdEWTA `l m`W¤¦Ÿ¦§¦¤§¥¨§¥
`N` mc` mW giPn did `l oaE`x§¥Ÿ¨¨©¦©¨¨¨¤¨

:dAxgl didYW¤¦§¤§¨§¨

ïëåixtqA iEpW(hvx `az),Kl zzl §¥¨§¦§¦¨¥¨
YlhPW oCxId xarl hxR§©§¥¤©©§¥¤¨©§¨

EpizFAx Exn` cFre ,Lnvrnf x"acna) ¥©§§§¨§©¥
(goCxId xar oi`W ,zFWEcw xUrA§¤¤§¤¥¥¤©©§¥

,dpikXd oEMWlE WCwOd zial iE`ẍ§¥©¦§¨§¦©§¦¨
xn`W aEzMA d`xp oke(hi ak ryedi) §¥¦§¤©¨¤¨©

`le .'ebe mkzGg` ux` d`nh m` K`e§©¦§¥¨¤¤£ª©§¤§Ÿ
`Ed iM ,mFlW ixaC bFr l` EglẄ§¤¦§¥¨¦
`vi oFgiq z` EMd iM d`x xW`M©£¤¨¨¦¦¤¦¨¨

:dnglOl mz`xwlbk dxez ¦§¨¨©¦§¨¨



עז zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְִֵֶַַַָָ

מס  לֹו עליהם מעלין יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה , ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אמר  ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ׁשאמרּו ּכיון ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגיסֹות.
מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהם:

!?ּכ אֹומרים Ï‡¯NÈ.ואּתם ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑אּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ִ
יכֹולה  ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהיתה
אדם  ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ואם ְְְְִִִֵַָָָָָָָָָלכבׁשּה,

אמר  ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה וכלֿׁשּכן לכבׁשֹו, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָיכֹול
ּבני  על מטריח אני מה זאת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ּכל ְֲִִַַַַַָָָָָֹ

הּמלחמה  אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָלצּור
וׁשם  אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻלצאת
עֹומד  ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפלּו,

וטף  נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין ּכי .לנגּדם, ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

(äë)áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

(åë)àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa íçìð¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²

:ïðøà-ãò Bãiî¦¨−©©§«Ÿ
i"yx£ÌÁÏ ‡e‰Â∑('ב ס' לפי (חולין להּכתב? הצר לּמה ¿ƒ¿«ְְְִִֵַָָָֻ

מּׁשל (שם)ׁשּנאמר וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר "אל : ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ
מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, ל"ח)מֹואב (גיטין ְְִֵֶֶַָָָָָָָ

ליׂשרא  טהרה נ"ו)∑B„iÓ.ל ועלֿידֹו .מרׁשּותֹו(ב"מ ְְְֲִֵַָָָָƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה על «≈ְְִִִֶַַָָָ
‰ÌÈÏLn.ּבמֹואב  e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר (במדבר ּבלעם, ְָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ

מׁשלֹו"כג) "וּיּׂשא :.ÌÈÏLn‰∑ והם ּובעֹור, ּבלעם ְִַָָ«…¿ƒְְְִֵָ
ÔBaLÁ.אמרּו e‡a∑,לכבׁשּה יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְָ…∆¿ְְִֶָָָָָֹ

ּבלק  לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, ּבלעם את וׂשכר ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָוהל
כב) וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.‰az ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹƒ»∆

ÔBk˙Â∑ להיֹות סיחֹון ּבׁשם .עירֹוחׁשּבֹון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶ

(çë)ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò äìëà̈«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑סיחֹון מּׁשּכבׁשּה. ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ
·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑ הּמדינה אֹותּה "ער"ׁשם קרּוי »¿»»»ְִֵַָָָָ

ארמי  ּבלׁשֹון ּו"לחית" עברי, BÓ‡·.ּבלׁשֹון ¯Ú∑ ְְְְֲִִִַַָָָ»»
מֹואב ער  .ׁשל ֶָָ

È˙כד  ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜·È „Ú ‡B¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

ÈÂ˙·כה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰¯Ùk«¿»»»

kÏÓ‡כו  ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒe ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז  eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח  ˜Ù ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(gkÎek)Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦¤§¦¦Ÿ¤¤
.àéä éøîàädYr xnFlM ¨¡Ÿ¦¦§©©¨

lW Fxir l`xUi Fa Englp xW`M©£¤¦§£¦§¨¥¦¤

xir xnFlM ,dzid ixn`d Kln oFgiq¦¤¤¨¡Ÿ¦¨§¨§©¦
a`Fn KlnA mglp `Ed iM .KlOd aWFn©©¤¤¦¦§©§¤¤¨
Kln iptl mdilr Kln xW` oFW`xd̈¦£¤¨©£¥¤¦§¥§¨

`EdW wlal mcw "oFW`xd" F` ,Kln¤¤¨¦Ÿ¤§¨¨¤
oFgiq gTIe ,`idd zrA a`Fnl Kln¤¤§¨¨¥©¦©¦©¦
oFAWge .oFpx` cre FcIn Fvx` lM z ¤̀¨©§¦¨§©©§§¤§



zwegעח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ מֹואב את ׁשּיּמסרּוׁשּקּללּו ¿»ְְִִֶֶֶָָ
מֹואב ∑LBÓk.ּבידֹו אלהי את ∑Ô˙.ׁשם הּנֹותן ְָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַ

מֹואב  ׁשל ואת ∑ÌËÈÏt.ּבניו מחרב, ּופלטים נסים ֶָָָ¿≈ƒְְִִֵֵֶֶֶָ
וגֹו' ּבּׁשבית .ּבנֹותיו ְְְִַָ

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ ׁשּלהם ÔBaLÁ.מלכּות „·‡ «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿
Ô·ÈcŒ„Ú∑ אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ…ְְְְֶֶַַָָָָָֹ

ּדיבן", "עד וכן "עד",מּׁשם, – "סר" ׁשל ּתרּגּום ְְִִֵֶַַַָָֹ
ועל  מלכּות לׁשֹון – 'ניר' מּדיבן. ניר סר ְְְְִִִִַַָֹֹּכלֹומר:

ּכמֹו איׁש, יא)ּוממׁשלת א היֹותֿניר (מלכים "למען : ְְְֱִִֶֶֶַַ
ׁשממה:∑ÌÈMpÂ.לדוידֿעבּדי" לׁשֹון ּדגּוׁשה, ׁשי"ן ְְִִַָ««ƒְְְִָָָ

אֹותם  ונּׁשים הּמֹוׁשלים: יאמרּו ּכ.ÁÙŒ„Ú∑ ְְִִַַַָָֹ«…«
נפח  עד .הׁשּמֹונּום ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

(áì)äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
:íL-øLà éøîàä-úà LøBiå©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ לכדּוה ּבכח המרּגלים אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: , «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
להּלחם  מׁשה ׁשל .ּתפּלתֹו ְְִִֵֶֶָָֹ

„ÔÈÁÏÙכט  ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙·e ÔÈ¯Èˆ È‰Ba ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

ÔËÏLל  ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא  Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב  ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

aWgY oM lr ,WEAMd lEaB zNgzA¦§¦©§©¦©¥¥¨¥
ux` lr l`xUi Exdfd `le ,ixn`l̈¡Ÿ¦§Ÿª§£¦§¨¥©¤¤
xW` ux`d lr wx oFOr ipaE a`Fn¨§¥©©©¨¨¤£¤

:d`ESd zrA mciA `id¦§¨¨§¥©©¨¨
àéáäåxir oFAWg iM di`x aEzMd §¥¦©¨§¨¨¦¤§¦

milWFOd iM ,`id oFgiq¦¦¦©§¦
mglPW zrA iM .'ebe oFAWg E`A Exn`iŸ§Ÿ¤§¦§¥¤¦§¨
xir dNgY ckl a`Fn KlnA oFgiq¦§¤¤¨¨©§¦¨¦
dpA ok ixg`e ,xird daxgpe oFAWg¤§§¤§§¨¨¦§©£¥¥¨¨
xW` mrh dfe ,zEkln zial DzF`¨§¥©§§¤©©£¤

oFAWgA aWFi(cl weqt oldl)xn`p oke , ¥§¤§§¥¤¡©
rWFdi xtqA(i bi)ixn`d Kln oFgiq §¥¤§ª©¦¤¤¨¡Ÿ¦

milWFOd Eide .oFAWgA Kln xW £̀¤¨©§¤§§¨©§¦
EaWze oFAWg E`A ,ixn`l mixnF`§¦¨¡Ÿ¦Ÿ¤§§¥§
xir ,DpAxg ixg` opFMze dpAY ,Dä¦¨¤§¦¥©£¥ª§¨¨¦

:dilr KlOd xW` oFgiq¦£¤©¤¤¨¤¨
øçàåmW sq` ,oFAWgA oFgiq aWIW §©©¤¨©¦§¤§¨©¨

cr a`Fn lEaBn cMlIe Flig z ¤̀¥©¦§Ÿ¦§¨©
Exn` oM lr .llkA oFpx`e oFpx ©̀§§©§¦§©©¥¨§
dadl oFAWgn d`vi W` iM ,milWFOd©§¦¦¥¨§¨¥¤§¤¨¨

zixTndlk`e ,DA aWFi xW` oFgiq ¦¦§©¦£¤¥¨§¨§¨
,oFpx`l xW` zFnAd ilrA a`Fn xr̈¨©£¥©¨£¤§©§

lke oFpx` cr a`FOn oFgiq ckNW¤¨©¦¦¨©©§§¨
oiprM ,zFnAd ilraE ux`d zFnÄ¨¨¤©£¥©¨§¦§©

dWxFnl mlFr zFnaE(a el l`wfgi): ¨¨§¨¨
ç÷ìåcr oFpx`n oFOr ipAn cFr §¨©¦§¥©¥©§©

rWFdiA xn`PW FnM ,wFAIdbi) ©©§¤¤¡©¦ª©
(dk ckxfri 'ebe cb dHnl dWn oYIe©¦¥¤§©¥¨©§¥

oFOr ipA ux` ivge crlBd ixr lke§¨¨¥©¦§¨©£¦¤¤§¥©
Kln did xW` ux`d `ide ,xrFxr cr©£¥§¦¨¨¤£¤¨¨¤¤
xn`W FnM ,gYtil raFY oFOr ipA§¥©¥©§¦§¨§¤¨©

(bi `i mihtey)ivx` z` l`xUi gwl iM¦¨©¦§¨¥¤©§¦
:oCxId cre wAId cre oFpx`nhk dxez ¥©§§©©©Ÿ§©©©§¥

(hk)mrheíò zãáà áàBî Eì éBà §©©§¨¨©§¨©
.LBîkcaFr a`Fn mr did iM §¦¨¨©¨¥

FA gEhaE zFnA dpFA Fdl` WFnkl¦§¡Ÿ¤¨¨©
Fl xn` Fzxv zraE ,mr lMn xzFi¥¦¨¨§¥¨¨¨©
mdA xiMfn aEzMd oke .EpriWFde dnEw¨§¦¥§¥©¨©§¦¨¤

aEzMW FnM mFwn lkA(ai fh diryi)dide , §¨¨§¤¨§¨¨
dnAd lr a`Fn d`lp iM d`xp ik¦¦§¨¦¦§¨¨©©¨¨
.lkEi `le lNRzdl FWCwn l` `aE¨¤¦§¨§¦§©¥§Ÿ¨
eixUe eipdM dlFBA WFnk `vie xn`pe§¤¡©§¨¨§©¨Ÿ£¨§¨¨

eCgi(f gn dinxi)m`p a`Fnl iYAWde , ©§¨§¦§©¦§¨§ª
eidl`l xihwnE dna dlrn 'dweqt my) ©£¤¨¨©§¦¥Ÿ¨

(dl,brl KxC milWFOd Exn`i KklE .§¨Ÿ§©§¦¤¤©©
xnFlM ,mhilR eipA ozp WFnk iM¦§¨©¨¨§¥¦§©
eizpaE ,axg ipRn miqpe migxFA§¦§¨¦¦§¥¤¤§Ÿ¨
eipA E`xTi FA mipin`Od iM ,ziaXA©§¦¦©©£¦¦¦¨§¨¨
l` zA oke ,FOr E`xTi xW`M eizFpaE§¨©£¤¦¨§©§¥©¥

xkp(`i a ik`ln)WxRW i"Wx ixacM `le , ¥¨§Ÿ§¦§¥©¦¤¥¥
:axgn mihlR eipA ozFPd ozp̈©©¥¨¨§¥¦¥¤¤

äéäåp WFnkFnM ,oFOr ipal mB car §¨¨§¤¡©©¦§¥©§
gYti xn`W(ck `i mihtey)z` ¤¨©¦§¨¥

,Wxiz FzF` Lidl` WFnM LWixFi xW £̀¤¦§§¡Ÿ¤¦¨
mvx`A cFr mdl dide(d ,`i `Îmikln) §¨¨¨¤§©§¨

gYti xiMfd F` .mipOr uTW mMln¦§Ÿ¦ª©Ÿ¦¦§¦¦§¨
EUtYX dn xEarA ,WFnM oFOrl§©§©£©¤¨§

mdl xiMfd xW`M ,a`FOn l`xUimy) ¦§¨¥¦¨©£¤¦§¦¨¤
(dk weqt`NW xnFl ,a`Fn Kln wlÄ¨¤¤¨©¤Ÿ

mMln wlA `le mdidl` WFnM liSd¦¦§¡Ÿ¥¤§Ÿ¨¨©§¨
c`n `Ed oEbde .l`xUi cIn mvx` z ¤̀©§¨¦©¦§¨¥§¨§Ÿ

EpizFAx ixacM xn`PW(gi hi x"acna)iM , ¤Ÿ©§¦§¥©¥¦
on FA `vFIke mrlA milWFOd©§¦¦§¨§©¥¦
lWn mi`UFp EidW ,minqFTd©§¦¤¨§¦¨¨

:zFcizrAl dxez ©£¦



עט zweg zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy

(âì)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä íúàø÷ì¦§¨¹̈¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

(ãì)Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º
Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå Búà ézúð̈©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½
áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò øLàk©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−

:ïBaLça§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑(סא להּלחם,(נדה ירא מׁשה ׁשהיה «ƒ»…ְִֵֵֶֶָָָָֹ

לֹו ּתעמד ׁשּנאמרׁשּמא אברהם, ׁשל יד)זכּותֹו :(בראשית ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּכּו הרפאים מן ׁשּפלט עֹוג הּוא – הּפליט" ְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ"וּיבא

ׁשּנאמר קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ג)ּכדרלעמר :(דברים ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל ."רקֿעֹוג ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(136 'nr g jxk zegiy ihewl)

להּלחם ירא מׁשה לד)ׁשהיה כא, "מׁשה"(רש"י ּתבת ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
היה  מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנראית
יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו יׂשראל, ּכל ׁשּכן, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹירא.

מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנּו,
לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה אברהם, ׁשל זכּותֹו את ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשראה

זֹו. ְזכּות

(äì)ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑'ּב'ברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּב'הרֹואה', ««…ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

áë(à)áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
:Bçøé ïcøéì øáòî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקת פ"ז פרשת חסלת

BÚ‚לג  ˜Ùe Ô˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

·C„Èלד  È¯‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

Ú„לה  dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

„BÓ‡·א  ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»
Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

äøò ¯ áøò íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(cl).BúBà àøéz ìàdWn did iM ©¦¨¦¨¨¤
lW FzEkf Fl cnrY `OW `xï¥¤¨©£Ÿ§¤

FA xn`PW mdxa`(bi ci ziy`xa)`aIe ©§¨¨¤¤¡©©¨Ÿ
bFr `Ede ,ixard mxa`l cBIe hilRd©¨¦©©¥§©§¨¨¦§¦§
ltxn` EMdW mi`txd on hlRW¤¨©¦¨§¨¦¤¦©§¨¤
i"Wx oFWl ,mipxw zFxYWrA eixage©£¥¨§©§§©§©¦¨©¦

EpizFAx ixaCn(hi hi x"acna): ¦¦§¥©¥
eøøBòúð`xii `NW mYrCn ,dfA mB ¦§§©¨¤¦©§¨¤Ÿ¦¨

iM ,xUA rFxfn EpiAx dWn¤©¥¦§©¨¨¦
FCbp oi`M miFBd lke Epidl` 'd FOr¦¡Ÿ¥§¨©¦§©¦¤§
xidfOd `Ede ,Fl EaWgp EdFze qt`n¥¤¤§¤§§§©©§¦
EvxrY l`e E`xiY l` l`xUi z ¤̀¦§¨¥©¦§§©©©§

mdipRn(e `l mixac)miW`Od `Ede , ¦§¥¤§©©£¦
xn`PW oiprM ,mz`xiA mzF`¨§¦§¨¨§¦§©¤¤¡©

milBxnA(l hk ` my)`l mkil` xnF`e ©§©§¦¨©£¥¤Ÿ
mkidl` 'd mdn oE`xiz `le oEvxrz©©§§Ÿ¦§¥¤¡Ÿ¥¤
dWn `xizp la` ,mkl mgNi `Ed¦¨¥¨¤£¨¦§¨¥¤

:Fl rcIW zEkGd ipRn¦§¥©§¤¨©
ìòålW FYrcA did `l ,hWRd KxC §©¤¤©§¨Ÿ¨¨§©§¤

ux` l`xUil dYr WixFdl dWn¤§¦©¨§¦§¨¥¤¤
iYWxR xW`M bFre oFgiq`k weqt lirl) ¦§©£¤¥©§¦

(akl`xUi z`xwl `vi oFgiq dPde ,§¦¥¦¨¨¦§©¦§¨¥
xAcOdf` ,mgxM lr mA mglIe d ©¦§¨¨©¦¨¥¨©¨§¨¨

z` Liptl zY izNgd d`x mXd FricFd¦©¥§¥©¦Ÿ¦¥§¨¤¤

Wx lgd Fvx` z`e oFgiq(`l a mixac)iM , ¦§¤©§¨¥¨¦
.minOr draW WEAkA ligzd o`Mn¦¨¦§¦§¦¦§¨©¨¦
`ide ,irxc` Flig lM sq` bFr la £̀¨¨©¨¥¤§¤¦§¦
milFki l`xUi Eide ,FlEab dvwA xir¦¦§¥§§¨¦§¨¥§¦
,eUr lrn Ehp xW`M eilrn zFhpl¦§¥¨¨©£¤¨¥©¥¨
Flv` Kle FzF` `xiY l` Fl xn` mXde§©¥¨©©¦¨§¥¤§
:FzF` iYzp Lcia iM dngln FA xBzde§¦§¨¦§¨¨¦§¨§¨©¦

øaãîáedAx ipiq(al hi)dOl ,izi`x §¦§©¦©©¨¨¦¦¨¨
Elrn `OW xn` ,`xizp¦§¨¥¨©¤¨¨£
Eklklzp F` oFgiq znglnA l`xUi¦§¨¥§¦§¤¤¦¦§©§§
z`xi `id Kke ,dcB` dNke ,dxarA©£¥¨§ª¨©¨¨§¨¦¦§©

rWFdiA oke ,miwiCSd lM(` g):dl dxez ¨©©¦¦§¥¦ª©



פ

יום ראשון - כ"ז סיון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום רביעי - ל' סיון
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שני - כ"ח סיון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום חמישי - א' תמוז
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שלישי - כ"ט סיון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שישי - ב' תמוז
מפרק י

עד סוף פרק יז

שבת קודש - ג' תמוז
פרק כ

מפרק יח עד סוף פרק כב

שיעורי תהלים לשבוע פרשת חוקת

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



פי oeiq g"kÎf"k ipyÎoey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ז ראשון יום
æ÷øôיום ראשון ֿשי כ "ז ֿכ "ח סיון  ,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéîìò ìë àìîîå,ct 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

סיון  כ"ח שי יום
,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,168 'nr cr.åéúåãî ïäù

úLaìúnä úeiçä úðéça àéä ¯ "ïéîìò ìk àlîî"e§©¥¨¨§¦¦§¦©©©©¦§©¤¤
,zeiniptaàéäL ,àøápä íöò CBz`lnn" zpigany zeigd ± ¤¤©¦§¨¤¦

,"oinlr lkBëBúa úîöîöî,`xapd ly ±éôk ,áø íeöîöa §ª§¤¤§§¦§©§¦
,àøápä úeäî Cøòyalzdl zeigd lry oeeik ,oky - ¤¤¨©¦§¨

`xapd ly ezeinipta
on ,ez` cg`zdle
mvnhvz `idy gxkdd
ly ezedn jxr itl
ixd `ed `xapde ± `xapd
gxkdd on ixd ,leab lra
ly ote`a `eaz ef zeigy
,zlaben dxeva ,leab

:oldlckàeäL,`xapd ± ¤
úéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦
eðéäc ,Búeëéàå Búenëa§©§¥§©§
"ezeki`" ly zernynd ±

`idBúeáéLçå Búìòî± ©£¨©£¦
zeki`d mby ,`xapd ly
ly zeigd opi` zeaiygde
cvn wx ze`a od ,`xapd

,`xapd seb,LîMä ïBâk§©¤¤
,Búenëa úéìëúå ìeáb Bì Lé BôebL,ynyd lceba -àeäL ¤¥§§©§¦§©¤
õøàä øeck ìãâk íéîòt æñ÷ Bîk22,Búìòîe Búeëéàå ,- §§¨¦§Ÿ¤©¨¨¤§¥©£¨

,ynyd lyìëeé änk ãò ìeáb Bì Lé ïk-íb ,BøBà àeä©¥¥§©©¨©

àøáð àeäL øçàî ,úéìëz ézìáì øéàé àì ék ,øéàäì± §¨¦¦Ÿ¨¦§¦§¦©§¦¥©©¤¦§¨
,ax wgxnl dxi`n ynyd mpn` m`e ± laben ixd `ed `xape

.dlabda z`f lka la`ìeáb éìòa íä íéàøápä ìk ïëå§¥¨©¦§¨¦¥©£¥§
.'eë äðL ÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî ék ,úéìëúåoia jke ± §©§¦¦¥¨¨¤¨¨¦©©£©¨¨

jldn ok mb riwxl riwx
.dpy ze`nÎyngïk íàå§¦¥

leab yi mi`xaply ±
,zilkzeúeiçä©©

íäa úLaìîä± ©§ª¤¤¨¤
,mzeiniptaúðéçáa àéä¦¦§¦©

ék ,íeöòå áø íeöîö¦§©§¨¦
älçz äëéøö§¦¨§¦¨
íéîeöîö íöîöúäì§¦§©§¥¦§¦
ãò ,íéîeöòå íéaø©¦©£¦©

døBàå dçkî äeäúiL± ¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨
,ef zeig lyíöò¤¤

,íäL úBîk íéàøápä©¦§¨¦§¤¥
úéìëúå ìeáb éìòa± ©£¥§§©§¦

dpi` dnvr zeigd ixdy
zlra `le zlaben
deedziy icke ,zilkz
minevnva mvnhvz `idy gxkdd on ,laben `xap dpnn
itk ± ez` cg`zdle `xapa yalzdl lkezy cr ,miax

:oldl xaqeiy

àeä úeiçä øB÷î ékàeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨
,äøBzaL úBøîàî äøNòa Laìúnälk e`xap mda - ©¦§©¥©£¨¨©£¨¤©¨

,mi`xapdõ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥
íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà úBîìBò àøáìå ,úéìëúå§©§¦§¦§Ÿ¨¥¥§©§¦§©¨

íúBéçäìe ,íúeëéàå§¥¨§©£¨
,ãò éãòmdy itk `l - £¥©

zenka milaben ,zrk
epi` mneiwe ,zeki`ae
gex" zpigan eli`e ;igvp
`xaidl mileki eid "eit
milaben izla zenler
ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwäéä àìå§Ÿ¨¨
ììk äfä-íìBò àøáð± ¦§¨¨©¤§¨

zngne .zilkze leab ilra md eay mi`xapd lky ,dfd mler
mr dfd mlerd deedzp ,jxazi "eit gex"ny zeigd zenvnhvd
mileki eid recn ,xac ly enrh .zilkze leab ilra mi`xap
jxazi "eit gex" zpigan zilkze leab ila zenler `xaidl
xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfd epaxBîkL)¤§
àeä-Ceøa LBãwäL¤©¨¨
ìk Ck ,"óBñ-ïéà" àø÷ð¦§¨¥¨¨

,åéúBlòôe åéúBcîod - ¦¨§ª¨
,seqÎoi`éäBîøâe eäéàc§¦§¨¦

,ãçmd eizecne `ed - ©
,cg` xaceðéä,xnelk ± ©§

úëLîpä úeiçä©©©¦§¤¤
ãñç ïäL ,åéúBcnî¦¦¨¤¥¤¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
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.22‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.פעמים קע הכ"ב) (פ"ה שבועות בהל' וכ"ה פעמים קע כמו ה"ח) (פ"ג יסוה"ת ברמב"ם "והנה :
פעם". שמיניות ושלש קסו וכותב: יותר לדייק הרמב"ם נחית נושא) והנני (ד"ה להרמב"ם פיה"מ בהקדמת כי אדה"ז, על ול"ק



oeiqפב h"k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ט שלישי יום
,168 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äøåî ïåáùçäå,dt 'nr cr:ïîöò úåéúåàä

,úBLBãwä åéúBcî øàLe íéîçøåodn zeigd zkynp - §©£¦§¨¦¨©§
úBLaìúnL ïúeLaìúä éãé-ìòzecnd ±åét çeøa± ©§¥¦§©§¨¤¦§©§§©¦

,jxazi "eit gex"e xn`nn `id zeedzdd ,zeklnd zxitqa
aezkk23:ãñç" ¯ éãé-ìò ¯ "íìBò"å ,"éäiå øîà àeä ék"¦¨©©¤¦§¨©§¥¤¤
"äðaé24dpap mlerdy - , ¦¨¤

,cvik .cqgd zcn iciÎlr
± mdipyn `a df ,`eti`
?(zekln) 'd xacne cqgn
zcny `id dpeekd `l` ±
'd xaca zyalzn cqgd
zeedzddy ± "eit gex"e

,`idåét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦
Leáìe éìk äNòpä©©£¤§¦§

,äæ ãñçì`xap epnny - §¤¤¤
,mlerdàöî÷ ïécäk§©¥©§¨

(déáe déðéî déLeáìc25. ¦§¥¦¥¥
`ed eyealy ,av eze`k ±
gex" jk .envr eae epnn
ilke yeal `ed "eit
,cqgd zcn mr cge`nd
± mlerd deedzn dpnny

ila zenler `xaidl mileki eid "eit gex"ny zeigdny ,ixd

,zilkze leabøBàä àeä-Ceøa-LBãwä íöîvL àlà¤¨¤¦§¥©¨¨¨
éôeøö CBz BLéaìäå ,åét çeøî èMtúäì ìëeiL úeiçäå§©©¤©§¦§©¥¥©¦§¦§¦¥¥
éôelça ïäéôeøö éôeøöå úBøîàî äøNò ìL úBiúBà¦¤£¨¨©£¨§¥¥¥¥¤§¦¥
óelç ìkL .ïøtñîe ïðBaLçáe ïîöò úBiúBàä úBøeîúe§¨¦©§¨§¤§¨¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨

ìëeiL eðéäc ,äâøãîì± §©§¥¨§©§¤©
,zeigde xe`dàøáì¦§Ÿ

íéàeøa úBéçäìe± §©£§¦
,dl`kúBâøãnL¤©§§

àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦
úBâøãnî äúeçt§¨¦©§§
íéàeøaä úìòîe úeëéà¥©£©©§¦
úBiúBàî íéàøápä©¦§¨¦¥¦
äøNòaL ïîöò úBáéúå§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî± ©£¨¤¨¤
,"zexn`n dxyr"a
-Ceøa-LBãwä Laìúî¦§©¥©¨¨
Bîöòáe BãBáëa àeä¦§§©§

åéúBcî ïäLxac ody ± ¤¥¦¨
."envrae eceaka" jxazi ez` cg`

ïBaLçäåly xtqnd oeayg `l` ,zeize` itelig ila mb ± §©¤§
,zeize`d,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä èeòî ìò äøBî¤©¦¨§©©¦©©¦

epnî øàLð àlL ãò,zeigdn ±,äðBøçà äðéça àlà ©¤Ÿ¦§©¦¤¤¨§¦¨©£¨
úBâøãîe úBçk éðéî änk ,øtñîe ïBaLçä úðéça àeäL¤§¦©©¤§¦§¨©¨¦¥Ÿ©§¥

úeiçå øBàa úBìeìk§§§©
äæ óeøöa Laìîä äfä©¤©§ª¨§¥¤

Bæ äáz ìLdnke ± ¤¥¨
jk lr ± dfn x`ypy
efy ixd ± oeaygd dxen
herine dcixi xg` dcixi

.herin xg`ìk øçàå)§©©¨
älàä íéîeöîvä©¦§¦¨¥¤
øLàk ,ïäa àöBiëå§©¥¨¤©£¤

,Cøaúé Búîëç äøæb- ¨§¨¨§¨¦§¨¥
,eidi minevnv dfi`e dnk
øBàä ìBëé äéäL àeä¤¨¨¨¨
íb Laìúäì úeiçäå§©©§¦§©¥©
íéðáà Bîk ,íéðBzçza©©§¦§£¨¦

,íîBcä øôòåmdae - §¨¨©¥
mipezgzd mi`xapa ,xnelk ,zipgex zeig mey zi`xp dpi`

,xzeia zegpd beqdn md ,mnvrdîL ,ìLî Cøc ,"ïáà" ék¦¤¤¤¤¨¨§¨
,o"epe z"ia zeize`d da yiy ±dLøL ék äøBî,oa`d ly ± ¤¦¨§¨

ï"a äìBòä íMî,mipye miyng ±,Bøtñîa`a o"a myd - ¦¥¨¤©§¦§¨
,'ied my ly miieqn ielin ote`nóìà ãBòå,"oa`" dlna ± §¨¤

øçà íMî úôñBð26, ¤¤¦¥©¥
éøöc äàøð] (íòùéì)C ¦§¤§¨¦

òeãiä ["íòèì" :úBéäì¦§§©©©¨©
.døöBéìsqep recn ± §§¨

,s"l`d "oa`" dlnl
`ed dyxyy zexnl
.s"l` ila ,o"a meyn
Bîöòa ï"a íL ,äpäå§¦¥¥©§©§
íéðBéìò úBîìBòa àeä§¨¤§¦

,ãàî,`eti` ,cvik - §Ÿ
oa` epnn deedzn

?zinybéãé-ìòL ÷ø©¤©§¥
íéaø íéîeöîö¦§¦©¦

äâøãnî íéîeöòå± ©£¦¦©§¥¨
,xzei dpeilr,äâøãîì- §©§¥¨

,xzei dpezgzepnî ãøé,mipeilrd zenleray o"a mydn ± ¨©¦¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå

åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä

äøåî ïåáùçäå
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
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ט.23. לג, ג.24.תהלים פט, ˘ËÈÏ"‡25.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה פכ"א, ב"ר ל' ספכ"א. ח"א "כדלעיל :.26¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘(ד (א, במאו"א סע"ב). (עח, משפטים בתו"א עד"ז מ"ה. משם שאל"ף המקום מאבני ויקח עה"פ להצ"צ אוה"ת "ראה :



פג oeiq 'l iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ל' רביעי יום
'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen,dt...äðäå .ç ÷øô,et 'nr cr:úåéçä øå÷îå

Bæå .ïáàa Laìúäì ìëeiL ãò ,ãàî ãàîa èòeî úeiç©¨¦§Ÿ§Ÿ©¤©§¦§©¥§¤¤§
íîBcä Lôð àéä,znvnevnd zeigd ±BúBà äeäîe äiçîä ¦¤¤©¥©§©¨§©¨

,oa`d z` ±.ìéòì øàaúpL Bîëe ,òâø ìëa Léì ïéàî± ¥©¦§¥§¨¤©§¤¦§¨¥§¥
.yil oi`n eze` deedne dignd zipgex ytp yi mneca mbyBæå§

znvnevnd zeigd ±
z` zeedle zeigdl xzeia

,mi`xapdúðéça àéä¦§¦©
,"ïéîìò ìk àlîî"- §©¥¨©§¦

.zenlerd lk `lnn-äî©
ááBñ" úðéça ïk-ïéàM¤¥¥§¦©¥

.("ïéîìò ìkzeigd da ± ¨©§¦
m`zda znvnevn dpi`
`id `l` ,`xapl
itk `xapa drityn
dzbixcna `idy
ixd .mevnv ila ,zinvrd
eid zeigd zpigany

`idyk `wece ,zilkze leab ila zenler zeedzdl mileki
itelige oditeligae "zexn`n dxyr" zeize`a zyalzn

itk ,zilkze leab ilra mi`xap odn f` mieedzn ,oditelig
:oldl xaqeiyäâøãîe çk ìëåzpigaa ,minevnvd ixg`y ± §¨Ÿ©©§¥¨

,cala zeize`d oeaygúðéça éôk íéàeøa àøáì ìBëé̈¦§Ÿ§¦§¦§¦©
,íúeëéàå íúenëa úéìëúå õ÷ ïéàì ïk-íb Bæ äâøãî©§¥¨©¥§¥¥§©§¦§©¨§¥¨

úBéçäì,mze` ±,ãò éãò §©££¥©
'ä çk àeäL øçàî¥©©¤Ÿ©

ìöàðå èMtúnä± ©¦§©¥§¤¡¨
,yxteneïéàå ,åét çeøî¥©¦§¥

,'eë øBöòîxevrn oi` - ©£
dxeva hytzdln eiptl

,efkäéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤
äìBãb äìòîa íúeëéà¥¨§©£¨§¨
úìòîe úeëéàk ,Ck ìk̈¨§¥©£©
eìëeiL íéàeøa§¦¤§
çk úðéçaî úBàøaäì§¦¨§¦§¦©Ÿ©
úBiúBàä úâøãîe©§¥©¨¦

:ïîöòmi`xapd eli`e - ©§¨
md ,zeize`d oeaygn mb dne ,zeize`d itelign mieedznd

.dlrnae zeki`a dhnl

.ç ÷øtaezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd ip`"

zexnl ,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd ly ezecg`a

sqep ,mze` rcei d"awdy mi`xap eedzpy dnay ,xnel mewn yiy

zrici - dlrnly dricia

oi` zn`a dpd - mi`xapd

dricid ik ,jk xacd

mr cg` xac `id dlrnly

enk df oi`) envr d"awd

mc`d lv` xacdy,

sqep xac `id dricidy

mc`d ly eytp ik ,eytpa

zecg` `le ,zakxen `id

ezecg`y oeeik .(dheyt

,dheyt zecg` `id jxazi

gxkdd on ,dakxd mey ila

lk rcei `ed envr zricia :ixnbl xg` drici beq `id ezriciy xnel

eedzpy iptl mb dpyi ixd "envr zrici"e ,epnn mieedznd mi`xapd

ly df ote` .xac mey ea sqep `l mi`xapd zriciay jk ,mi`xapd

wxt ,df wxta .biydle oiadl iyep`d lkyd zlekia oi` ,xiaqd ,drici

:dlrnly dricil rbepa m"anxd xne`y dny ,owfd epax xiaqi ,'g

`l` ,d"awd ly ezrcl qgia wx `l `ed "'ek recid `ed rcnd `ed"

,epevxle eznkgl qgia mbe ,eizenye eizecn lkl qgia mb jk `ed xacd

.envr d"awd mr cg` xac mlek mdy

-Ceøa-LBãwäL äëøáì-BðBøëæ í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©¦§¦§¨¨¤©¨¨
úecçà ,Lnî ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå Búeäî àeä¨§©§§©§©Ÿ¤¨©¨©§
úákøî àìå äèeLt§¨§Ÿª§¤¤
Lnî ïéðòä ïk ¯ ììk§¨¥¨¦§¨©¨
ìL åéúBcî ìëa§¨¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
íéLBãwä åéúBîL ìëáe§¨§¨©§¦
Bì epkL íééepkäå§©¦¦¤¦
eðéîëçå íéàéápä©§¦¦©£¨¥

ïBâk ,äëøáì-íðBøëæ± ¦§¨¦§¨¨§
epinkge mi`iapdy dn
d"awd z` mipkn l"f

:xeza"íeçø"å "ïepç"©§©
,ïäa àöBiëå "ãéñç"å- §¨¦§©¥¨¤

,d"awd z` mipkn oda zecnàø÷pM äî ïëå,d"awd ± §¥©¤¦§¨
:áéúëc ,"íëç"aezky enk -1:ïëå ,"'Bâå íëç àeä íâå" ¨¨¦§¦§©¨¨§§¥

,mb ±BðBöøaezky enk ±2:õôç"å "åéàøé úà 'ä äöBø" ék §¦¤¤§¥¨§¨¥
"àeä ãñç3,mi`xap mr cqg zeyrl ±úa äöBø"åíúáeL ¤¤§¤¦§¨¨

"íúòLøáe íúúéîa õôç Bðéàå íéòLø ìL4o`k yi ixd ± ¤§¨¦§¥¨¥§¦¨¨§¦§¨¨
dvex `l `edy dne dvex `edy dn ,mipiprd ipyøBäè"e§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå

äðäå ç ÷øôåúåäî ä"á÷äù ì"æ í"áîøä ù"î
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå
ùîî ïéðòä ïë ììë úáëøåî àìå äèåùô úåãçà
íéùåã÷ä åéúåîù ìëáå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìëá
íåçøå ïåðç ïåâë ì"æçå íéàéáðä åì åðéëù íééåðéëäå
áéúëã íëç àø÷ðù äî ïëå ïäá àöåéëå ãéñçå
åéàøé úà 'ä äöåø éë åðåöø ïëå 'åâå íëç àåä íâå
åðéàå íéòùø ìù íúáåùúá äöåøå àåä ãñç õôçå
òøá úåàøî íéðéò øåäèå íúòùøáå íúúéîá õôç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

משם סתם כאן כתב שלכן וי"ל  ועוד. אבן מע' קה"י ב) (יג, שה"ש לקו"ת ג"כ וראה אחר. באופן אבן ‡Á¯מפרש ואית אבן אית כי
ב)". רעט, ב.1.(זח"ג לא, יא.2.ישעי' קמז, יח.3.תהלים ז, נעילה.4.מיכה תפילת כג. יח, יחזקאל ראה



oeiqפד 'l iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"òøa úBàøî íéðéò5ixd .ea dvex `ed oi`y xac ± ¥©¦¥§§¨
j` ± oevx mbe lkye dnkg mb ,zecn mb d"awdl miqgiiny
åéúBcî øàLe Búeðîçøå Bcñç úcîe Búîëçå BðBöø ïéà¥§§¨§¨¦©©§§©£¨§¨¦¨
,Búeîöòå Búeäîa íBìLå-ñç äákøäå éeaø Ba íéôéñBî¦¦¦§©§¨¨©§¨§¨§©§

Búeäîe Búeîöò àlà¤¨©§¨
Búðéáe Búîëçå BðBöøe§§¨§¨¦¨
Bcñç úcîe ,Bzòãå§©§¦©©§
,Búeðîçøå Búøeáâe§¨§©£¨
äìeìkä Bzøàôúå§¦§©§©§¨
ïëå ,Búøeáâe Bcñçî¥©§§¨§¥
úBLBãwä åéúBcî øàL§¨¦¨©§
ezedne ezenvr ixd ±
oevx ,eizegek lke
md ,zecne c"ag ,zexitqe
äèeLt úecçà ìkä©Ÿ©§§¨
àéä àéäL ,Lnî©¨¤¦¦
Bîëe ,Búeäîe Búeîöò©§¨§
,ì"æ í"aîøä áúkL¤¨©¨©§©©

äæ øácLezrcy ± ¤¨¨¤
md ,d"awd ly dnecke

,ez` cg` xacçk ïéà¥Ÿ©
ïæàa àìå ,Bøîàì äta©¤§¨§§Ÿ¨Ÿ¤

ìáìa àìå ,BòîL §¨§§Ÿ§¥
ìò Bøékäì íãàä̈¨¨§©¦©

.Béøea?dnl jk lke ±ék §¦
ìk BìëNa øiöî íãàä̈¨¨§©¥§¦§¨
äöBøL úBìkNnä©ª§¨¤¤
ìkä ¯ ïéáäìe ìékNäì§©§¦§¨¦©Ÿ

,Ba íäL úBîklk - §¤¥
dvex `edy dpade oeirx
eze` xiivn `ed oiadl
ea `edy itk envrl

,envräöBøL ïBâk± §¤¤
,mc`dBìëNa øiöì§©¥§¦§

úeäî Bà ,ïBöøä úeäî̈¨¨¨
Bà ,äðéa Bà ,äîëç̈§¨¦¨
úcî úeäî Bà ,úòc©©¨¦©
àöBiëå íéîçøå ãñç¤¤§©£¦§©¥

ïäa,zecnd x`y ±.Ba ïäL úBîk ïlk øiöî àeäokle ± ¨¤§©¥ª¨§¤¥
dvexyk mb jk ,mzq zecne lkyl qgia `ed xacdy myk
dqpn `edy ,dlrnly zecne lky ly oiprd oiadl mc`d
mdy itk zecnde lkyd zedn z` exeiv iciÎlr mze` biydl

ea.LBã÷å àOðå íø àeä àeä-Ceøa-LBãwä úîàa ìáà£¨¤¡¤©¨¨¨§¦¨§¨
àeäL :øîBìk ,BîL,d"awd ±úBááø àBaø ìcáîe LBã÷ §§©¤¨ª§¨¦§¨

äìòî äìòîì ,úBìcáä úBâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò©¥¥§©§¦©§¥©§¨§©§¨©§¨
eìëeiL úBìònäå úBçaLzä ìk ïéîe âeñå Cøòî¥¤¤§¦¨©¦§¨§©©£¤§

.íìëNa øiöìe âéOäì íéàøápäyecwd" `xwp `ed okl ± ©¦§¨¦§©¦§©¥§¦§¨
xcbay dlrne dbixcn lkn lcaene yecw `ed ik ,"`ed jexa

;`xap ly ezbydìöà äðBLàøä äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨¨¦¨¥¤
úàø÷ð ïëlL ,äîëçä àéä íéàøápä,dnkgd ±,"úéLàø" ©¦§¨¦¦©¨§¨¤¨¥¦§¥¥¦

"dnkg ziy`x" -6lre ,
"(miwl` `xa) ziy`xa"
:ozpei mebxz xne`
zernyn ± "`znkga"
`l `id "ziy`x" dlnd
± `l` ,dpey`x wx
xewnde xzeia zilrpd
jk llbae ,x`yd lk ly
,"ziy`x" dnkg z`xwp

àéä úîàa ék,dnkg ± ¦¤¡¤¦
ìk øB÷îe úéLàø¥¦§¨
ék ,íéàøápa úeiçä©©©¦§¨¦¦
äðéa úBëLîð äîëçäî¥©¨§¨¦§¨¦¨

ïäîe ,úòãå(dnkg)n ± ¨©©¥¤
,zrce dpiaìk úBëLîð¦§¨¨

LôpaL úBcnä©¦¤©¤¤
äáäà Bîk ,úìkNnä©©§¤¤§©£¨
àöBiëå íéîçøå ãñçå̈¤¤§©£¦§©¥

,ïäaze`a zecnd lk - ¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©
íâå ,éøæëàå ãéîz ñòëa§©©¨¦§©§¨¦§©
íéøáãì àéä Búáäà©£¨¦¦§¨¦
éeàø ïéàL íépè÷§©¦¤¥¨

,íáäàì?dnl jk lke §©£¨
úòc Ba ïéàL éðtî¦§¥¤¥©©
íééeàøä íéøác áäàì¤¡Ÿ§¨¦¨§¦
éôk äáäàäL ,íáäàì§©£¨¤¨©£¨§¦

.úòcämc`l yiyk ± ©©©
mb z`hazn ,zrc xzei
jxr ixwi mixacl ezad`

t ezrc m`e ;xzei,dzeg
zeielz zecnd ,xnelk .jxr izegt mixacl `id ezad` mb

.zrce lkyn zekynp ody iptn ± zrca ,lkyaúBcnäîe¥©¦
,äáLçnä úBiúBàå úBáz da úBëLîð LôpaLzecnd on - ¤©¤¤¦§¨¨¥§¦©©£¨¨

,daygnd ly milnde zeize`d ytpa zexvepLôpäL¤©¤¤
éà Bà ,úáäBàL øáãa úáMçîïëå ,íéîçøå ãñçä ìòôì C §©¤¤§¨¨¤¤¤¥¦§Ÿ©¤¤§©£¦§¥

.úBcî øàLaezaygne ,daygnay zeize`d ze`a odny ± ¦§¨¦
.zecna dxeyw mc` lyúLaìî ¯ íìBòaL äáLçî ìëáe§¨©£¨¨¤¨¨§ª¤¤

àéä Bæ äcîe ,Bæ äáLçî áLçì äàéánä äcî Bæéà dä¥¦¨©§¦¨©£Ÿ©£¨¨¦¨¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øàùå åúåðîçøå åãñç úãîå åúîëçå åðåöø ïéà
åúåîöòå åúåäîá å"ç äáëøäå éåáéø åá íéôéñåî åéúåãî
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå åúåäîå åúåîöò àìà
äìåìëä åúøàôúå åúåðîçøå åúøåáâå åãñç úãîå
ìëä úåùåã÷ä åéúåãî øàù ïëå åúøåáâå åãñçî
åúåäîå åúåîöò àéä àéäù ùîî äèåùô úåãçà
åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
úåçáùúä ìë ïéîå âåñå êøòî äìòî äìòîì úåìãáä
íìëùá øééöìå âéùäì íéàøáðä åìëåéù úåìòîäå
àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
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יג.5. א, א.6.חבקוק קיא, תהלים



פה fenz '` iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  א' חמישי יום
,et 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìáà .è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà ãò

.Bæ äáLçî ìL dúeiçefd daygnd z` d`iady dcnd ± ©¨¤©£¨¨
,dze` dignd `idäáLçnä úBiúBàîe,ayeg mc`dy ± ¥¦©©£¨¨

,øeacä úBiúBà úBëLîð,xacn mc`dy -ïäåzeize`d ± ¦§¨¦©¦§¥
,daygnay.Lnî ïúeiç.xaec mc`dy xeacd zeize` ly ± ©¨©¨

éãéì àéáî øeacäå§©¦¥¦¦¥
,ãñçå ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨¨¤¤
äeönL Cìnä ïBâk§©¤¤¤§©¤

.ïzéì åéãáòìly xac ± ©£¨¨¦¥
ieeivy ,df ixd ,cqge aeh
zaygny "lret" jlnd
iciÎlr `eaz jlnd
,lreta dyrna exeaic
äNBò íãàäLk íâå§©§¤¨¨¨¤

øác äæéà Bîöòaz` ± §©§¥¤¨¨
± zeyrl ayeg `edy dn
jixv df oi` df dxwnay
jxc xearl dxe`kl
daygnn `l` ,xeaicd
ayeg `ed :dyrnl cin
dyer `ede dyrn zeyrl
,oldl cin xaqen ,eze`
ick ,dfk dxwna mby

exari mdy gxkdd on ,dyrnl daygnn e`eai zeigde gekdy
`edyk ,xeaica dpyiy dcixid znbeca efk dcixie zelylzyd

,zzl zlefl deevne xacnLaìúnä dúeiçå Lôpä çk éøä£¥Ÿ©©¤¤§©¨©¦§©¥
,Bæ äiNòa,xacd ziiyra -Lôpä çk éaâì Lnî ïéàk àeä ©£¦¨§©¦©¨§©¥Ÿ©©¤¤

óebä ìLîe Cøòëe ,íãàä øeaãa Laìúnä dúeiçå§©¨©¦§©¥§¦¨¨¨§¤¤§©©
,äîLpì`l jk ,dnypl sebd oia d`eeyd mey oi`y myk - ©§¨¨

ytpd ly zeigde gekd z` zeeydl jiiy,dyrna miyalznd

ytpd zeige gekdyke ;xeaica mi`haznd zeigde gekd iabl
lecb mevnv gekd xak xar ,dyrna xacd ziiyrl cr ecxi

;xeaicay gekd xy`n daxdaøeacä úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦©¦
,äáLçnä úBiúBàì,daygnd zeize` iabl xeaicd zeize` - §¦©©£¨¨

myk ,llk jxr odl oi`
zeize`l jxr mey oi`y
zeize` iabl xeaicd

,daygndCøò ïëå§¥¤¤
äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
úLaìîä äcnä úeäîì§¨©¦¨©§ª¤¤

,dúBà äiçîe da- ¨§©¨¨
dcndy ,lirl xen`k
daygnd ly zeigd `id
oi`y jk ,ayeg `edy
llk jxr mey daygnl

,dcnd iablCøò ïëå§¥¤¤
éaâì äcnä úeiçå úeäî̈§©©¦¨§©¥
,úòãå äðéáe äîëçä©¨§¨¦¨¨©©
ìëOä àeä ïúeììkL¤§¨¨©¥¤

Bæ äcî äëLîð epnnL± ¤¦¤¦§§¨¦¨
zcixi xcq lkay ,ixd
dlrnln zebixcnd
dbixcnd iabl llk jxr mey dpezgzd dbixcnl oi` ,dhnl
mey oi` daygnl ,lky iabl jxr mey oi` zecnl :dilrny
iabl dyrnle ,daygnd iabl xeaicl jke ,dcnd iabl jxr

.xeaicäæ ìëå,`ed ±ìëaL íéàeøaä ìk Lôðå íãàä Lôða §¨¤§¤¤¨¨¨§¤¤¨©§¦¤§¨
úéLàø àéä äîëçä ílëaL ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦§©§¦¤§ª¨©¨§¨¦¥¦

:úeiçä øB÷îe± `ad wxta owfd epax xiaqi ± d"awd eli`e - §©©
.ynn diyrk eiabl `idy ,dnkgn dlrp jk lk `ed

äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨
,dúéLàøå äáLçî úlçz àéäL,dxewne -óBñ àéä ¤¦§¦©©£¨¨§¥¦¨¦

eðéäc ,Bìöà äNòî©£¤¤§§©§
àéä elàk úáLçpL¤¤¡¤¤§¦¦
äiNò úâøãîe úðéça§¦©©§¥©£¦¨
,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨

:áéúëãkaezky enk -1: §¦§¦
éNò äîëça ílk"."ú± ª¨§¨§¨¨¦¨

mi`zn did ,dxe`kly
,dnkg iabl ynzydl
mlek) "zlkyd" dlna
e` (zlkyd dnkga
± lky ly zxg` oeyla

" weqtd xne` recnziyr`l` ± ?dnkg zece` xaecnyk "
,d"awd iabl diyrk `id dnkgy ,`id dpeekd,øîBì eðéäå§©§©

äiNòaL úeiçä CøòkL¤§¤¤©©¤©£¦¨
Cøòì úéîLâå úéðôeb¨¦§©§¦§¤¤

àéäL ,äîëçä úeiç± ©©¨§¨¤¦
,dnkgdøB÷îe úéLàø¥¦§

ìëå íãàa úeiçä©©¨¨¨§¨
,íéiîLb íéàeøaä- ©§¦©§¦¦

xewn ,dnkg iably
mey oi` ,dzligze zeigd
ly zeigl llk jxr
zeigd `idy ,diyr

,xzeia dkenpdàeäL± ¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå
äá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
éáâì äãîä úåéçå úåäî êøò ïëå äúåà äéçîå
åðîîù ìëùä àåä ïúåììëù úòãå äðéáå äîëçä
ìë ùôðå íãàä ùôðá äæ ìëå åæ äãî äëùîð
íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä

:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
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כד.1. קד, תהלים



fenzפו 'a iyiy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ב' שישי יום
,et 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé יום שישי ב 'תמוז

`id ,diyr ly zeigd,øeacä úBiúBàaL úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©¤§¦©¦
àeäL`id ,xeaicd zeize` ly zeigd ±úeiçä éaâì ïéàk ¤§©¦§©¥©©

àeäL ,äáLçnä úBiúBàaL,daygnd zeize`ny zeigd ± ¤§¦©©£¨¨¤
`idäáLçî äëLîð ïänL úBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦¤¥¤¦§§¨©£¨¨

Bæ,lirl xaqedy itk ±
daygnay zeize`d lky
`idy dcn efi`n ze`a
xdxdz ytpdy znxebd
.el` daygn zeize`a
zeigdy ,xacd xexa ixd

zeize` ly,daygnd
zeigd iabl qt`k `id

,zecnd lydpnny
daygn zeize` ze`a

el`,àeäLly zeigd ± ¤
`id ,zecndéaâì ïéàk§©¦§©¥

úâøãîe úìòîe úeiç©©£©©§¥©
úòãå äðéa äîëçä©¨§¨¦¨¨©©

úBcnä øB÷î,ixd ± §©¦
lky ,zebixcn yng opyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny
ixd ± dpnn dlrnly dbixcnd iabl oi`k `id odn zg`
oeilrd iabl (diyr) xzeia oezgzdny dnkeÎdnkÎzg`Îlr

- dnkg iabl diyr oiay jxrke ,(dnkg) xzeiaCøò Lnî ïk¥©¨¤¤
úeiçä øB÷îe úéLàø àéäL ,äîëçä úìòîe úâøãî©§¥©©£©©¨§¨¤¦¥¦§©©

,úBîìBòä ìëaLdnkgd zxitq zece` xaecn o`k ,oky - ¤§¨¨¨
`edy ,zeliv`d mlerl xewnd `idy ,zeliv`d mler ly
,xzeia oeilrd mlerd
x`y xewn `linne
mlern dhnly zenlerd
oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§
øúBé ,úeîîBø úBâøãî©§§§¥
úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©
úðéça ìò äîëçä©¨§¨©§¦©

àéäL ,äiNòaL úeiç± ©¤¨£¦¨¤¦
iabl dnkgd zennex

`id ,diyrúeîîBø± §
,ly,ãáì úBâøãî Lîç̈¥©§¥§©

.ìëNå úBcîe äáLçîe øeaãå äiNò úðéça úBâøãî ïäL¤¥©§§§¦©£¦¨§¦©£¨¨¦§¥¤
äîëçä úâøãnî àOðúîe íø àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¨¦§©¥¦©§¥©©¨§¨

.õ÷ ïéà ãò elàk úBâøãî úBááø¦§©§¥¨¥©¥¥

÷ød"awd iabl dnkgy wx mixne` ep` recn ,xacd jk m` ± ©
dlrn dlrnl `ed "mvr"d ixd ,dnkg iabl diyr enk `id

df ixd ± ?dnkg iabl diyr xy`n daxdaïéàL éðtî¦§¥¤¥
ìzLää ÷ø âéOäì çk íéàøápa,äîëç úâøãnî úeìL ©¦§¨¦Ÿ©§©¦©©¦§©§§¦©§¥©¨§¨

,íúéLàø àéäLji` - ¤¦¥¦¨
zcxei `idyúâøãîì§©§¥©

eðà Cëì ,äìôMä äiNò£¦¨©§¨¨§¨¨
-LBãwä éaâlL íéøîBà§¦¤§©¥©¨
úáLçð àeä-Ceøä¤¡¤¤
äîëçä úâøãî©§¥©©¨§¨

,Lnî äiNò úâøãîk- §©§¥©£¦¨©¨
diyr cr dnkgny
dcixid `id mi`xapa
ly xzeia dlecbd
mzexyt`ay zebixcn

,biydløîBì eðéäc± §©§©
,xnelkàeäL,jxazi ± ¤

éelò äìòðå àOðå íø̈§¦¨§©£¤¦
úâøãnî ãàî ãàî áø©§Ÿ§Ÿ¦©§¥©

iL àìå .äîëçäììk C ©¨§¨§Ÿ©¨§¨
ïéðò íeL Bìöà ñçéì§©¥¤§¦§¨
elôà ,äîëçì ñçéúnä©¦§©¥§¨§¨£¦

`l ±,áø éelòå äìòî Cøãaick dnkgl zeqgiizd elit` - §¤¤©£¨§¦©

,mi`zn epi` df mb ± dnkgn dlrnl `edÎjexa `ed ji` oiivl
åéìò øîBì ïBâk,d"awd lr ±ì øLôà éàLàøáð íeL §©¨¨¤¦¤§¨§¦§¨

,Búeäî Bà Búîëç âéOäì íéðBzçúå íéðBéìòixd o`k - ¤§¦§©§¦§©¦¨§¨¨
Îi`y ,zepeilre dlily ly ote`a dpadd oipra miynzyn
± d"awd z` oiadl xyt`
xnel jiiy `l z`f lkae

,d"awd zece` jkïéðò ék¦¦§©
ìôBðå ñçéúî äâOää± ©©¨¨¦§©¥§¥

wxäîëç øác ìò©§©¨§¨
øLôàL øîBì ,ìëNå̈¥¤©¤¤§¨
øLôà éà Bà ,BâéOäì§©¦¦¤§¨
÷îò éðtî BâéOäì§©¦¦§¥Ÿ¤
-LBãwä ìáà ;âOnä©ª¨£¨©¨
àeäL àeä-Ceøä¤
ìëOä ïî äìòîì§©§¨¦©¥¤

L àì ¯ äîëçäåiììk C §©¨§¨Ÿ©¨§¨
øLôà éàL Ba øîBì©¤¦¤§¨
÷îò éðtî BâéOäì§©¦¦§¥Ÿ¤

,âOnäiptn z`fe -ék± ©ª¨¦
,d"awdúðéçáa Bðéà¥¦§¦©

øîBàäå ,ììk äâOä©¨¨§¨§¨¥
åéìò,d"awd lr ±éàL ¨¨¤¦

,äwîòå äîø äîëç Bæéà ìò øîBàk àeä ¯ BâéOäì øLôà¤§¨§©¦§¥©¥¨§¨¨¨©£ª¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò

÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
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תמוז  ג' קודש שבת יום
,ft 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr:ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à

ùáìúéù øåàä íöîöìñ"éã íéìë 'éçáá
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå

òîBMä ìkL ,âOnä ÷îò éðtî íéãia dLMîì øLôà éàL¤¦¤§¨§©§¨©¨©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨¤¨©¥©
,dl` mixac ±ñçéúî Bðéà LeMnä LeçL éôì ,Bì ÷çöé¦§©§¦¤©¦¥¦§©¥

,íéãia úñtúpä úéîLb äiNò ìò àlà ìôBðå,inyb xac - §¥¤¨©£¦¨©§¦©¦§¤¤©¨©¦
eyynl milekiy ,eilr xnel mi`zn ,micia gwlpe dyrpd

ly oipr eli`e ,micia
lkya "lawzn"d ,lky
llk mi`zn `l ,cala
Îlk `id dnkgdy xnel
xyt` i`y ,dwenr jk

dze` yynlmicia.
úáLçð Lnî äëëå§¨¨©¨¤¡¤¤
àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
äâOääå ìëOä úâøãî©§¥©©¥¤§©©¨¨
,Lnî úéîLb äiNòk©£¦¨©§¦©¨

íéìëN úâOä elôàå± ©£¦©¨©§¨¦
dpad ilra mi`vnp

,dlecbúBîìBòaL¤§¨
úâøãî elôàå ,íéðBéìò¤§¦©£¦©§¥©

äàlò äîëçdnkgd ± ¨§¨¦¨¨
mleray ,dpeilrd

,zeliv`dúà äiçîä©§©¨¤
,ílklke mi`xapd lk - ª¨

,lky ipipr:áéúëãkaezky enk -1:."úéNò äîëça ílk" §¦§¦ª¨§¨§¨¨¦¨
±dnkg epiid ,"dnkg"n `id mzeige mi`xapd lk zeedzdy

(dpeilr) d`lir dnkg mb zaygp okÎitÎlrÎs` ,zeliv`c
dlrnl jxr ila `ed d"awd ik ,d"awd iabl diyrk zeliv`ay
xyt`Îi`y ,xnel llk mi`zn `l `linn ± zeliv`ay dnkgn
"yeg"d epi` lkyde dnkgd oipry oeeik ,lkye dnkga epiadl

.jkn ixnbl dlrnl `ed ik ,ebiydl xyt` eciÎlry llkäîe©
,áeúka "íëç" àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäMoky ixd - ¤©¨¨¦§¨¨¨©¨

,dnkgd oipr el miqgiink äëøáì-íðBøëæ eðéîëç íâåBì ep §©£¨¥¦§¨¦§¨¨¦
,äîëçä úìòîe úâøãî,mkg jxazi `edy -íeMî eðéä ©§¥©©£©©¨§¨©§¦

ìöàðå CLîð Cøaúé epnnL ,äîëçä øB÷î àeäLiabl ± ¤§©¨§¨¤¦¤¦§¨¥¦§¨§¤¡¨
dbixcn iable ,xvepy xac ,"`xap" oeyld xn`p mi`xap
,zeliv`d mlerny
,"lv`p" `ed oeyld
epnn yxtpe lv`py

dbixcn jxazieflv`pe
df,äîëç úâøãî úeäî̈©§¥©¨§¨

äàlò,dpeilr ±íìBòaL ¦¨¨¤§¨
ïëå .úeìéöàädn ± ¨£¦§¥

:mya d"awl mi`xewy
,"ãéñç"å "íeçø"- ©§¨¦

dlrnl `edy zexnl
mingx zecnn ixnbl

iptn df ixd ,cqgeíL ìò©¥
íéîçøä øB÷î àeäL¤§¨©£¦
øàL ïëå .íéãñçäå§©£¨¦§¥§¨

,úBcnämipiivny dny - ©¦
zecna d"awd z`
iptn df ixd ,zexg`d
,el` zecnl xewn `edy

ïlkL,zecnd lk ±ïéðòå Cøãå .Cøaúé epnî eìöàðå eëLîð ¤ª¨¦§§§¤¤§¦¤¦§¨¥§¤¤§¦§©
,úeìéöàäå äëLîääzecne dnkg elv`pe ekynp cvik - ©©§¨¨§¨£¦

ixg` mb s`e ,zecne dnkgn ixnbl dlrnl `edy ,d"awdn
,jxazi ez` cg` xac od ,zecnde dnkgd oipr jynpyéàC± ¥

ixnbl dlrnly "seqÎoi`"n zecnde dnkgd oipr lv`pe jynp
,zecne dnkgnäîely oipr dzeiday ,o`k dlv`p zedn efi` ± ©

df xac dpd ,jxazi ez` cg` xac `id ,zecn e` dnkgòeãé̈©
íéìékNnì2. ©©§¦¦

eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)
:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seqÎoi` xe`ny ick miyxcpãBñ

óBñ-ïéà øBàa íeöîvä©¦§§¥
,àeä-Ceøaiptly - ¨

xe`d xi`d mevnvd
mevnvde ,leabÎilad
leabd gek dlbziy lrt

,seqÎoi` xe`ayíeöîöå§¦§
,"ïBîã÷ íãà"epiid - ¨¨©§

dpey`xd daygnd
xcq lk zllekd
dyrp ± zelylzydd

lk z` zllekd efk daygn la` ,daygn ly oipr o`k xak
,zelylzydd xcqãBñåly mevnvd ±,àð÷écäowf - §©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye
dxryay myk :minevnv
,xzeia znvnevn zeigd
z` mikzegyk mby cr
yg mc`d oi` dxryd
ceq" deedn jk ,a`ka
sqep ote` "`pwicd

minevnva3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ± ©¦§¦

øBàä íöîöìick ± §©§¥¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
òåãé äîå êéà úåìéöàäå äëùîää ïéðòå êøãå

íéìéëùîì

åðì ïéà äðäå *
úåìâðä êà 'åøúñðá ÷ñò
äîéìù äðåîà ïéîàäì åðì
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אפשר זה בענין מראי-מקומות וכו'". אלקות האמנת מצות לדוגמא – בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :
ציורם". או פשיטותם – דספירות "אורות ערך ד', כרך חב"ד", – הערכים ב"ספר גם ˘ËÈÏ"‡3.למצוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'בבי" :
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ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à

ùáìúéù øåàä íöîöìñ"éã íéìë 'éçáá
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

,lkeiy.úBøéôñ øNòc íéìk úBðéçáa LaìúiLmleray ± ¤¦§©¥¦§¦¥¦§¤¤§¦
`ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d
z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg ly xeiv ila ,heyt
yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly oipr dyrpe envr

f` ,xe`d qgiizne
dnkgd oipr deedzn
xac mdy ote`ae cqgde

.jxazi ez` cg`,äpäå§¦¥
-ïéà øBà LaìúpL øçà©©¤¦§©¥¥
íéìk úðéçáa óBñ¦§¦©¥¦
æà ,úòc-äðéa-äîëçc§¨§¨¦¨©©¨

iLáúkM äî øîBì C ©¨©©¤¨©
:í"aîøäzrcdy - ¨©§©

od dlrnly dricide
y ote`a,òãBiä àeä"©¥©

àeäå ,òcnä àeäå§©©¨§
,òeãiä,"`ed" df lkd - ©¨©

,jxazi `edúòéãéáe¦¦©
,"'eëå Bîöòlk rcei - ©§§

.mi`xapdúðéçaL éôì§¦¤§¦©
íéNòð úeìéöàc íéìk¥¦©£¦©£¦

ì úeiçå äîLðzenler - §¨¨§©§
äiNò-äøéöé-äàéøá§¦¨§¦¨£¦¨

.íäa øLà ìëìelkl ± §¨£¤¨¤
`ed ,zeliv`c milkay "envr zrici"ae .zenleray mi`xapd
mzeig milawnd diyr - dxivi - d`ixa ly mi`xapd lk rcei
minevnv iciÎlr mvnhvn xe`dy ixg` jiiy df lk ,j` .mdn

lkeiy cr ,mipey.zeliv`ay milka yalzdl xe`déìa ìáà£¨§¦
ìéòì íéøkæpä äLaìäå íeöîöxe`d ly ,lirl xen`k ± ¦§§©§¨¨©¦§¨¦§¥

,milkaiL àì,"'eëå òcnä àeäå ,òãBiä àeä" øîBì ììk C Ÿ©¨§¨©©¥©§©©¨§
ote`a `l mb ,drici ly oipr ea xnel llk jiiy `l ,xnelk -

,"'eke rcnd `ed rceid `ed" lyék,d"awd ±úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©
àlà ,íBìLå-ñç ììk òcîe úòc øãâå,`ed ±äìòî äìòîì §¤¤©©©¨§¨©§¨¤¨§©§¨©§¨

,äîëç øãâå úðéçaî elôà õ÷ ïéà ãò áø éelòmby - ¦©©¥¥£¦¦§¦©§¤¤¨§¨

ly ihxt xcb `ed "'ek rcnd `ede rceid `ed" ly ote`d
jxazi `ed dpd ± cqg ly oipr `le dnkg edf ,xnelk ,dnkg

,jkn ixnbl dlrn dlrnlBìöà úáLçð äîëç úðéçaL ãò©¤§¦©¨§¨¤§¤¤¤§
:(úéîLb äiNò úðéçák Cøaúé,xn` ixd miptÎlkÎlr ¦§¨¥¦§¦©£¦¨©§¦

cvik ote`de jxcdy
Îoi` xe`n lv`pe jynp
,zecne dnkg ly oipr seq
xac dpiidz z`f lkae
cr ,seqÎoi` xe` mr cg`
xac ± "'eke rcnd `ed"y
epaxe ,milikynl reci df

:xne`e jiynn owfd,äpäå§¦¥
,úBøzñpa ÷ñò eðì ïéà¥¨¥¤©¦§¨
zexitqd elv`p cvik -

,seqÎoi` xe`ndf ote`ae
xe` mr cg` xac ody

.seqÎoi`úBìâpä" Cà©©¦§
,"eðì,`ed -ïéîàäì ¨§©£¦

eäéàc äîìL äðeîà¡¨§¥¨§¦
,ãç éäBîøâe`ed - §¨¦©

milkd "idenxb"e jxazi
xac md ely zexitqde

,cg`åéúBcî eðéäc§©§¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨

Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøecg` xac md ±Búeäî íò §§¨§¨¦¨§©§¦¨
äîëç úðéçaî õ÷ ïéà úeîîBø Bcáì íîBøîä ,Búeîöòå§©§©§¨§©§¥¥¦§¦©¨§¨

,ïëìå .äâOäå ìëNåly oiprn ixnbl dlrnl `edy iptn - §¥¤§©¨¨§¨¥
,dbyde lkyBzàî ìéöàäL åéúBcî íò ãçéúnL Bãeçé íb©¦¤¦§©¥¦¦¨¤¤¡¦¥¦

äâOä úðéçáa Bðéà ïk-íb ,Cøaúéelkeiy ±éà âéOäìC ¦§¨¥©¥¥¦§¦©©¨¨§©¦¥
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fenz 'b ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à

ùáìúéù øåàä íöîöìñ"éã íéìë 'éçáá
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

,lkeiy.úBøéôñ øNòc íéìk úBðéçáa LaìúiLmleray ± ¤¦§©¥¦§¦¥¦§¤¤§¦
`ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d
z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg ly xeiv ila ,heyt
yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly oipr dyrpe envr

f` ,xe`d qgiizne
dnkgd oipr deedzn
xac mdy ote`ae cqgde

.jxazi ez` cg`,äpäå§¦¥
-ïéà øBà LaìúpL øçà©©¤¦§©¥¥
íéìk úðéçáa óBñ¦§¦©¥¦
æà ,úòc-äðéa-äîëçc§¨§¨¦¨©©¨

iLáúkM äî øîBì C ©¨©©¤¨©
:í"aîøäzrcdy - ¨©§©

od dlrnly dricide
y ote`a,òãBiä àeä"©¥©

àeäå ,òcnä àeäå§©©¨§
,òeãiä,"`ed" df lkd - ©¨©

,jxazi `edúòéãéáe¦¦©
,"'eëå Bîöòlk rcei - ©§§
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íéNòð úeìéöàc íéìk¥¦©£¦©£¦

ì úeiçå äîLðzenler - §¨¨§©§
äiNò-äøéöé-äàéøá§¦¨§¦¨£¦¨

.íäa øLà ìëìelkl ± §¨£¤¨¤
`ed ,zeliv`c milkay "envr zrici"ae .zenleray mi`xapd
mzeig milawnd diyr - dxivi - d`ixa ly mi`xapd lk rcei
minevnv iciÎlr mvnhvn xe`dy ixg` jiiy df lk ,j` .mdn

lkeiy cr ,mipey.zeliv`ay milka yalzdl xe`déìa ìáà£¨§¦
ìéòì íéøkæpä äLaìäå íeöîöxe`d ly ,lirl xen`k ± ¦§§©§¨¨©¦§¨¦§¥

,milkaiL àì,"'eëå òcnä àeäå ,òãBiä àeä" øîBì ììk C Ÿ©¨§¨©©¥©§©©¨§
ote`a `l mb ,drici ly oipr ea xnel llk jiiy `l ,xnelk -

,"'eke rcnd `ed rceid `ed" lyék,d"awd ±úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©
àlà ,íBìLå-ñç ììk òcîe úòc øãâå,`ed ±äìòî äìòîì §¤¤©©©¨§¨©§¨¤¨§©§¨©§¨

,äîëç øãâå úðéçaî elôà õ÷ ïéà ãò áø éelòmby - ¦©©¥¥£¦¦§¦©§¤¤¨§¨

ly ihxt xcb `ed "'ek rcnd `ede rceid `ed" ly ote`d
jxazi `ed dpd ± cqg ly oipr `le dnkg edf ,xnelk ,dnkg

,jkn ixnbl dlrn dlrnlBìöà úáLçð äîëç úðéçaL ãò©¤§¦©¨§¨¤§¤¤¤§
:(úéîLb äiNò úðéçák Cøaúé,xn` ixd miptÎlkÎlr ¦§¨¥¦§¦©£¦¨©§¦

cvik ote`de jxcdy
Îoi` xe`n lv`pe jynp
,zecne dnkg ly oipr seq
xac dpiidz z`f lkae
cr ,seqÎoi` xe` mr cg`
xac ± "'eke rcnd `ed"y
epaxe ,milikynl reci df
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zexitqd elv`p cvik -

,seqÎoi` xe`ndf ote`ae
xe` mr cg` xac ody

.seqÎoi`úBìâpä" Cà©©¦§
,"eðì,`ed -ïéîàäì ¨§©£¦

eäéàc äîìL äðeîà¡¨§¥¨§¦
,ãç éäBîøâe`ed - §¨¦©

milkd "idenxb"e jxazi
xac md ely zexitqde

,cg`åéúBcî eðéäc§©§¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨

Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøecg` xac md ±Búeäî íò §§¨§¨¦¨§©§¦¨
äîëç úðéçaî õ÷ ïéà úeîîBø Bcáì íîBøîä ,Búeîöòå§©§©§¨§©§¥¥¦§¦©¨§¨
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äâOä úðéçáa Bðéà ïk-íb ,Cøaúéelkeiy ±éà âéOäìC ¦§¨¥©¥¥¦§¦©©¨¨§©¦¥
.ïäa ãçéúî.dpen`a "ezgwl" yiy oipr df `l` ±ïëìå ¦§©¥¨¤§¨¥
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åðì ïéà äðäå *
úåìâðä êà 'åøúñðá ÷ñò
äîéìù äðåîà ïéîàäì åðì
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
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äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zenai(oey`x meil)

riwtdl dliren dpi`y dleqt d`ia dz`iay `vnpe ,zvwna
zegcl ic epi` zyxgd ly xiieynd dpiipw jci`ne ,dzwif z`
dphwd okle ,ixnbl diepw dphwdy okziy oeik ,meain dphwd z`

.hba dl ic `le dvilg dkixv
:`xnbd dgecàéøéà àì àä íeMî éàdpi` `id ,di`xd ef m` - ¦¦¨Ÿ¦§¨
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okléðz÷`pzd dpy -àøeqéàc àzðwz,xeq`d ote`a dpwz - ¨¨¥©©§¨§¦¨
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àøézéäc àzðwzuelgl epiidc ,xzend ote`a dpwz dl yiy - ©©§¨§¤¥¨
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פט היום יום . . . 

ה'תש"גכז סיוןיום רביעי

חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וממלא . . . ־פד־ ותכלית.

ל  ּדֵ ּתַ ִלי ְלַפְרָנָסתֹו, ּוְלִהׁשְ ה". ָהָאָדם, ָעָליו ַרק ַלֲעׂשֹות ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ִתיב "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ּכְ
יֵני ַהּתֹוָרה,  י ּדִ ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ּפִ ּיִ אֹוָנָאה כּו', ַהְינּו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּדְ ִלי ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּכָ ר ַהּכְ ָכל ּכֹחֹו ֲאׁשֶ ּבְ
קֹום ָהָראּוי. ֵלְך ַלּמָ ְרָנָסה ּתֵ ר ַהּפַ ֶרַוח, ַוֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ַנִים: ּפַ ׁשְ ִלי ָראּוי ִלְבָרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ר ָאז הּוא ּכְ ֲאׁשֶ

ה'תש"גכח סיוןיום חמישי

חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי מקור . . . ־168־ מדותיו.

הצ"צ בספרו לבנו אאזמו"ר מאורע מחייו, סיים: מיט דעם ווָאס מען העלפט א 
אידען אין פרנסה, אפילו פַארדינען זיבעציג קָאּפיקעס )מטבע קטנה ברוסיא( אין א 

קעלבעל, איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם ָאפען.
אפילו  מ'באדארף  והוסיף:  לאאמו"ר  הנ"ל  כל  אאזמו"ר  סיפר  שנים  כמה  כעבור 
וויסען די וועג צו די היכלות העליונים, נָאר דָאס מַאכט ניט אויס, עס דארף זיין 
דער עיקר, העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, הָאבען א געשמַאק אין א אידען טָאן 

א טובה.

ֶזה  ּבָ ם:  ִסּיֵ יו,  ֵמַחּיָ ְמֹאָרע  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  רֹו  ַסּפְ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַסַחר  ּבְ רּוְסָיא(  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַע  )ַמְטּבֵ יקֶעס"  "קָאּפִ ְבִעים  ׁשִ ְלַהְרִויַח  ֲאִפּלּו  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ִליהּוִדי  ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ

תּוִחים ֲעבּורֹו. ֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפְ ל ׁשַ ֲעָגִלים, ּכָ

מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ל  ּכָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֲעבֹור  ּכַ
ָצִריְך  ה,  ּנֶ ְמׁשַ ֶזה  ֵאין  ַאְך  ָהֶעְליֹוִנים,  ַלֵהיָכלֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָלַדַעת  ם  ּגַ ָצִריְך  ְוהֹוִסיף:  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ

ת טֹוָבה ִליהּוִדי. ּיַ ֲעׂשִ ֲענּוג ּבַ ְהֶיה ּתַ ּיִ ֶרֶגׁש, ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ַע ּבְ ר ְלַסּיֵ ְהֶיה ָהִעּקָ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"גכט סיוןיום שישי

חומש: קרח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והחשבון . . . האותיות עצמן.

י  ָרִטית, ֵאיְך ּכִ ָחה ּפְ ּגָ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ִעְנַין ַהׁשְ י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְלַהְרּגִ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ּפִ
הּוא  ֶזה  ַאְך  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֶרַגע  ָכל  ּבְ ְבָרִאים  ְוַהּנִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ׁש  ְמַחּדֵ ֵרְך  ִיְתּבָ טּובֹו  ּבְ

ְבָרִאים ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. ְמִציאּות ַהּנִ

ה'תש"גל סיון, שר"חשבת

חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק ח. והנה . . . ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם 
הוא שבת ר"ח, או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zenai(oey`x meil)

riwtdl dliren dpi`y dleqt d`ia dz`iay `vnpe ,zvwna
zegcl ic epi` zyxgd ly xiieynd dpiipw jci`ne ,dzwif z`
dphwd okle ,ixnbl diepw dphwdy okziy oeik ,meain dphwd z`

.hba dl ic `le dvilg dkixv
:`xnbd dgecàéøéà àì àä íeMî éàdpi` `id ,di`xd ef m` - ¦¦¨Ÿ¦§¨

iax zhiya `ziixady okzi mlerly .dzegcl ozipe zgxken
ote`a oicd z` `ziixad ly `pzd xikfd `ly dne ,dingp
meyn ,zyxg oiprl dpyy itk ,dphwd lr `ae xar maidy

yàøézéäc àzðwz dì úéìc úLøç,xzend ote`a dpwz dl oi`y ± ¥¤¤§¥¨©©§¨§¤¥¨
okléðz÷`pzd dpy -àøeqéàc àzðwz,xeq`d ote`a dpwz - ¨¨¥©©§¨§¦¨

la` .dilr `ae xeqi` lr xar maidy epiidcdì úéàc äpè÷§©¨§¦¨

àøézéäc àzðwzuelgl epiidc ,xzend ote`a dpwz dl yiy - ©©§¨§¤¥¨
,lcbzykàøeqéàc àzðwz éðz àìjxca dpwz `pzd dpy `l ± Ÿ¨¥©©§¨§¦¨

.xeqi` ly

äðùî
[cg` lran] zenai izy eiptl eltpy maia oecl dkiynn epzpyn

:opaxcn `l` opi` odizy e` odn zg` i`eyipeéeNð äéäL éî¦¤¨¨¨
ìàáe ,úîe úBpè÷ úBîBúé ézLdìò íáéezy`,äðBLàøäxnelk ¦§¥§§©¥¨¨¨©¨¦¨

,odn zg` lräiðMä ìò åéçà àaL Bà ,äiðMä ìò àáe øæçå§¨©¨©©§¦¨¤¨¨¦©©§¦¨
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היום יום . . . צ
מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו 
הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דָאס 

ווָאס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.
אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט 
אזא איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות ָאבער איז א שמח בחלקו 

דער גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל, א יורד ונופל.

י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ַהַהְפָטָרה,  ם  ּגַ ְוקֹוִרין  סּוק.  ּפָ סּוק  ּפָ  – ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהֲעָבַרת 
ֶזה. רֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּיֹות ְמֻחּבָ ָרׁשִ ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, אֹו ּפָ ּבָ ַהַהְפָטרֹות ִאם הּוא ׁשַ

ּלֹו ָהִראׁשֹוָנה –  ְכַנס ִליִחידּות ׁשֶ ּנִ ׁשֶ רֹון ְמֻפְרָסם, ּכְ ׁשָ ן ּוַבַעל ּכִ ֵקן ְלַאְבֵרְך ִעּלּוי ְמֻצּיָ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ הּוא ַמֲעָלה ּבַ ֶ ֶעֶצם ַמהּוָתם. ַמה ּשׁ ִמּיּות ֵהם ֲהָפִכים ּבְ ִליָאְזָנא: רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ּבִ

רּוָחִנּיּות. רֹון ּבָ הּוא ִחּסָ

ֶזה  ּכָ יַע ֶאָחד  ַיּגִ ְיֵדי 'ֲעבֹוָדה'  ְוַעל  יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַעל ַמֲעָלה  ּבַ ֶחְלקֹו הּוא  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ ִמּיּות –  ַגׁשְ ּבְ
יֹוֵתר, ְוהּוא ִנְהָיה,  דֹול ּבְ רֹון ַהּגָ ֶחְלקֹו הּוא ַהִחּסָ ֵמַח ּבְ רּוָחִנּיּות – ַהּשָׂ יֹוֵתר. ֲאָבל ּבְ ֹבהֹות ּבְ ְדֵרגֹות ַהּגְ ַלּמַ

ָלן, יֹוֵרד ְונֹוֵפל. ַרֲחָמָנא ִלּצְ

ה'תש"גא תמוז, ב דר"חיום ראשון

חומש: חוקת, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק ט. אבל . . . אין קץ.

ל  ּכָ ֶאת  ְלָהִמית  ֹאֶהל",  ּבְ ָימּות  י  ּכִ "ָאָדם  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ הּוא  ּתֹוָרה  ִלְבֵני  ָהְראּוָיה  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 
ְהיֹות ָמסּור  ִמּלִ ה  ֵהּמָ ַתֲענּוֵגי עֹוָלם, מֹוְנִעים  ּבְ ָהֶעֶרְך  י  ַקּלֵ ָבִרים  ּדְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ִעְנְיֵני עֹוָלם.  ּבְ ֲענּוִגים  ַהּתַ

ל ּתֹוָרה. ָאֳהָלּה ׁשֶ ְוָנתּון ּבְ

ה'תש"גב תמוזיום שני

חומש: חוקת, שני עם פירש"ישיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק מפני . . . למשכילים.

ל ְוָאַהְבּתָ  ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות־ֲעׂשֵ ה "ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ִפּלָ ִסּדּורֹו: ָנכֹון לֹוַמר ֹקֶדם ַהּתְ ֵקן ּכֹוֵתב ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
מֹוָך". ְלֵרֲעָך ּכָ

ָלבֹוא  ָהָאָדם  ָיכֹול  ּבֹו  ֶרְך  ּדֶ ר  ֲאׁשֶ ִניָסה,  ַהּכְ ַער  ׁשַ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ר  ֲאׁשֶ אֹוֶמֶרת,  ֹזאת 
ל. ּלֵ ְתּפַ ת ַהּמִ ִפּלַ ל ּתְ ֻקּבַ ְזכּוָתּה ּתְ ל, ּבִ ּלֵ ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ֱאלִֹקים ְלִהְתּפַ

ה'תש"גג תמוזיום שלישי

חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: הגהה. סוד . . . מן השכל.

אאזמו"ר אמר: א אידישער קרעכץ ווָאס קומט ח"ו בסבה פון א ניט גוט גשמי 
איז אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי 
און אודאי א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעּפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט 

אנידער אין א מעמד טוב.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת
קודש

מהאדם, שיתחבר להקב"ה דרך כמה צמצומים, היינו, שיפרוש מכל הגשמיות עד שיעלה דרך 
כל העולמות ויהי' באחדות עם הקב"ה.

ומזה מובן גם בנוגע ל"הוי' צלך" שכאשר עבודת האדם היא באופן של אהבה – “יד 
ימינך", וכשיש צורך במסירות נפש, הוא מוכן לכפות את עצמו לעשות נגד טבעו ורצונו, הנה 
גם מלמעלה נמשך לו גילויים שלא כפי טבעם. היינו, שגם גילויים שמצד טבעם הם למעלה 
משייכות לעולמות, ומושללים גם משלילת העולמות, הם נמשכים בעולם. כי הקב"ה נעשה 

להאדם כ"צל" שהולך אחריו, על מנת להשלים לו את עבודתו בכל מקום9.

9( מסה"מ מלוקט ה ע' קסא ואילך )ד"ה באתי לגני ה'תשל"א(.



צי היום יום . . . 

ִמי  ׁשְ ת לֹא טֹוב ּגַ ִסּבַ לֹום ּבְ ָאה ַחס־ְוׁשָ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר: ֲאָנָחה ְיהּוִדית ַהּבָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ה.  ׁשּוָבה ְמֻעּלָ אי ּתְ אי ּוַוּדַ ִעְקבֹות לֹא טֹוב רּוָחִני – ִהיא ַוּדַ ְמיּוָחד ֲאָנָחה ּבְ דֹוָלה, ּבִ ׁשּוָבה ּגְ ם ִהיא ּתְ – ּגַ

ַמֲעָמד טֹוב. יָבה ּבְ ֶצת ֵמֹעֶמק ַרע, ּוְמּצִ ָהֲאָנָחה ְמַחּלֶ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fiw sc zenai(ycew zay meil)

.zexwyny yegl yie dze`Bì eøîà,otiqedl jixv oi` ,minkg ¨§
oky,ìòaä úa ììëa àéä éøä áà úLàdpi` lrad zay myky ¥¤¨£¥¦¦§©©©©©

oke .dl dcirn dpi` a`d zy` ok enk ,dia` zy`l dcirnälk©¨
,dúBîç ììëa éøäok enk ,dlkl dcirn dpi` zengy myky £¥¦§©£¨

`l okle ,ef z` ef ze`pey odipyy dzengl dcirn dpi` dlkd
.onvr ipta ozepnl dpynd dkxvedäãeäé éaøåjixv ,jl aiyi §©¦§¨

c ,dzeng llka dpi` dlk oky ,a` zy`e dlk s` zepylàîìLa¦§¨¨
,älëì dì àéðñ dúBîçmeynéðñøéâì äìëà÷ äøîàc`id - £¨¨§¨¨§©¨§¨§¨¨¨§¨§¦§¨©

,ilnr lk z` zlke`,dúBîçì àéðñ àîòè éàî älk àlàoi` ixd ¤¨©¨©©£¨¨§¨©£¨
.dze` yxil zcner dpi` `id ixdy dzeng z` `epyl daiq dl

oky ,lrad za llka dpi` a` zy` ok enkeìòaä úa àîìLayi ¦§¨¨©©©©
xnel epl,áàä úLàì àéðñcmeyníàc éðñøéâì äìëà÷ äøîàc± §¨§¨§¥¤¨¨§¨§¨¨¨§¨§¦§¨©§¥

miqkp mze` in` ribi z` zlke` ia` zy` epiid ef dy`
,dlra zial dia` zian dqipkdyàîòè éàî ,áàä úLà àlà¤¨¥¤¨¨©©£¨

,ìòaä úáì àéðñdl oi`e dribi z` zlke` dpi` lrad za ixd ¨§¨§©©©©
z` zexg`d miypd oicn cenll oi`y oeike .dze` `epyl mrh

.yexita otiqedl dcedi iax jxved okl ,a`d zy`e dlkd oic
z` `epyl daiq dlkl oi`y jixack ok` m` :`xnbd zl`ey

,lrad za z` `epyl daiq a`d zy`l oi`e ,dzengéàî àlà¤¨©
éñBîézøz ómiypd zniyxa dcedi iax oze` siqed ok` recn - ¦©§¥

:`xnbd zayiin .zepn`p opi`yàlà,dcedi iax xaqéàî älk ¤¨©¨©
dúBîçì àéðñ àîòè,dzeng z` z`pey dlky mrhd edn ± ©£¨¨§¨©£¨

meynälâîczengddðáì[dlkd ly dlra]äãáòc ìklk z` - ¦§©¨¦§¨¨§¨§¨
e .dyer `idy dnéîð áà úLàmrhd eze`n ok mb ±úáì àéðñ ¥¤¨©¥¨§¨§©

ìòaämeynälâîczadäãáòc ìk äéáàìdhhw znxebe ezy` ©©©¦§©¨§¨¦¨¨§¨§¨
zengd z`pyn dpey mz`py a`d zy`e dlkdy `vnp .mdipia

.onvr ipta otiqedl dcedi iax jxved okle ,lrad zae
:minkg zhiy z` `xnbd zx`anïðaøåa`d zy` z`pyy exaq §©¨¨

xn`py ,odil` oz`pyn zraep zengl dlkde lrad zalfk ilyn)

(hi,'íãàì íãàä áì ïk íéðtì íéðtä íénk'mc`dy myky epiide ©©¦©¨¦©¨¦¥¥¨¨¨¨¨¨
d`ex `ed ixd zewgey eipt m`y ,eiptk mipt d`ex mina dtevd

mipt mina d`ex `ed ixd zeaevr eipt m`e zewgey mipt mina
,exiag z` eala ade` mc`d m`y ,mc`d ipa zeaal ok ,zeaevr
,dzrne .eze` `pey exiag mb e`pey `ed m`e ,eade` exiag mb

pipyy oeikz` z`peyy meyn zpn`p dpi` dzengy dpyna e
dzengy zngn dzeng z` z`pey dlkd mb `linn ,dzlk
z` z`peyy meyn zpn`p dpi` dlra zay xg`n oke .dz`pey
zngn dlra za z` z`pey a`d zy` mb `linn ,dia` zy`
`l ,ef z` ef ze`pey mrh eze`ny oeike .dze` z`pey `idy

.zepn`p opi`y onvr ipta oze` rinydl ekxved
:dcedi iax zaeyzäãeäé éaøå,aiyiáéúk äøBú éøáãa àéää- §©¦§¨©¦§¦§¥¨§¦

epiide ,dicnele dxezd oia qgid iabl ilyna xen` `edd weqtd
mikgn mc`d al ok ,mc`d zenc z` mi`xn miny myky
cg` mc` ipa ly qgia la` .dxeza ezribi ici lr envrn
okle .eze` `pey epi` exiage exiag z` `pey cg`y okzi ,exiagl
dfn cnlp `l oiicr dzlk z` z`pey zengdy epipyy xg` mb
dpi` dzlk s`y eprinydl ekxvede ,dzeng z` z`pey dlkdy

.zpn`p
,dlra zny dl cirdl zpn`p dpi` 'dzeng' ,dpyna epipy
`xnbd .ditlk dl yiy dai`d meyn dlwlwl dvexy oiyyegy

:df oipra wtq d`ianàáøòîa Bòa ,àéåò øa àçà áø øîàel`y ± ¨©©£¨©£§¨§§©©§¨
,l`xyi ux`aïkéî øçàì äàaä dúBîçdpi` dzry dy` ± £¨©¨¨§©©¦¥

dlra ig` m` oebk ,dzeng `dzy okzi cizray `l` dzeng
ig` iptl letiz mipa `la dlra zeni m`e ,dlra m` dpi`y

,dzeng ef didze meail dlraeäîcirdl zpn`p m`d ,oicd ©
uelgl e` ,dpal maiizdl `id dwewf `dzy dlra zny dilr

wtzqdl yi df ote`a oky .xg`l `ypdleúéîc dzòcà ä÷qî éî¦©§¨©©§¨§¦
íáé én÷ äìôðå ìòadlrn `id dzeng dpi` oiicry dzr m`d - ©©§¨§¨©¥¨¨

lk`ze dzlk `id didze ef ly dlra zeni `ny jk lk dzrca
,dlnr z`dì àéðñå,eiykrn xak dze` z`pey ok zngne - §¨§¨¨

.zpn`p dpi`eàì Bà,dzeng dpi` dzr ixdy ,ok dzrca dlrn Ÿ
.zpn`pe
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המשך ביצור למס' יבמות ליום שבת קודש עמ' צ

מהאדם, שיתחבר להקב"ה דרך כמה צמצומים, היינו, שיפרוש מכל הגשמיות עד שיעלה דרך 
כל העולמות ויהי' באחדות עם הקב"ה.

ומזה מובן גם בנוגע ל"הוי' צלך" שכאשר עבודת האדם היא באופן של אהבה – “יד 
ימינך", וכשיש צורך במסירות נפש, הוא מוכן לכפות את עצמו לעשות נגד טבעו ורצונו, הנה 
גם מלמעלה נמשך לו גילויים שלא כפי טבעם. היינו, שגם גילויים שמצד טבעם הם למעלה 
משייכות לעולמות, ומושללים גם משלילת העולמות, הם נמשכים בעולם. כי הקב"ה נעשה 

להאדם כ"צל" שהולך אחריו, על מנת להשלים לו את עבודתו בכל מקום9.

9( מסה"מ מלוקט ה ע' קסא ואילך )ד"ה באתי לגני ה'תשל"א(.

המשך מעמוד ג



v"ndqeצב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä ïåéñ æ"ë ïåùàø íåé קרקע' בגידולי אלא דישה 'אין

:Ê ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ïéàå ;áiç ,úøâBøâk Lcä©¨¦§¤¤©¨§¥
.Lcä úãìBz àeä éøä ,÷øôîäå .ò÷ø÷ éìecâa àlà ,äLéc¦¨¤¨§¦¥©§©§©§¨¥£¥¤¤©¨

.÷øôî àeäL éðtî ,áiç Y äîäaä úà áìBçä©¥¤©§¥¨©¨¦§¥¤§¨¥
נקראת בהמה  – קרקע  בגידולי אלא  דישה  שאין אף 

קרקע  משנה)גידולי הרשב"א (מגיד כתב  וכן  ב). צה, בשם(שבת

בכסף קונים  שאין  שני', מ'מעשר ראיה  והביא  גאון, ר "ח

קרקע מגידולי שהוא מאכל  אלא שני ב)מעשר  כז, (עירובין

וצאן  בקר  בו  לקנות  ובצאן")ויכולים  בבקר הכסף... וכפי("ונתת

רש "י  וגידולי)שפירש  הקרקע".(ד"ה מן  וגדלים  ניזונים  "שכולן 

לנר ' ה 'ערוך משום)והעיר  ד"ה א קיד, :(עירובין

בשעה הבית  בעל משל  לאכול  להם  שמותר הפועלים 

בדבר היא כשהמלאכה  רק  זה  הרי  במלאכתם, שעסוקים 

הארץ  מן  ה"א)שגידולו  פי"ב שכירות והמגבן,(הל' והחולב  ,

בו אוכל  הפועל אין – קרקע  בגידולי  אינה  (שם שהמלאכה

הבהמהה"ד) את  החולב  לענין מדוע  כן, אם להבין ויש  .

שגידולו כדבר  הבהמה  נחשבת  'דש ', משום שחייב  בשבת,

הארץ ? מן 

ומבאר :

הפועלים , אכילת  היתר  לענין שדוקא  ולומר  לחלק  יש 

שמיוחד  דיש  מה  בדישו ", שור תחסום  "לא  הפסוק  מן שנלמד

צריך  ולכן  – הקרקע  מן  גדל שהוא כל אף קרקע בגידולי

migneveשיהיו milcbאינם חיים  ובעלי ממש , הקרקע  מן

רק  אלא  הקרקע  מן לעניןmipefipגדלים  כן  שאין  מה  ממנה .

להיעשות צריכה  שהדישה  מפורשת  אמירה אין 'דש ' מלאכת 

שבת שמלאכת  למדו חכמים  אלא  קרקע , dnecבגידולי
okyna dk`lnlשהוא בזה די תולדה  שהוא  ומפרק  ,dnec

zvwnaבמקצת דומה  חי  ובעל  'דש ', שהוא  מלאכה לאב

קרקע  מגידולי ניזון הוא שהרי  הקרקע  מן  הצומח (ועיין לגידול

כד) אות דש טל, .אגלי

á"ôùú'ä ïåéñ ç"ë éðù íåé כתפירה? נחשבת רוכסן סגירת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úBøBò Bà úBøéð ÷aãîä©§©¥§¨
.áiçå ,øôBz úãìBz äæ éøä Y Ba àöBiëå íéøôBñ ìL ïìB÷a§¨¤§¦§©¥£¥¤¤¤¥§©¨

נחשב דברים  שני  בין חיבור  שכל עולה  הרמב "ם  מדברי 

חיבור היא  קושר מלאכת  גם  הרי  להבין : ויש  תופר. כתולדת 

שתי בין ההבדל מה  ואם ֿכן לזה , זה  דברים  שני  של

המלאכות ?

של  חיבור היא  קשירה  מלאכת  המשנה ': ה'מרכבת ומבאר 

גורם ידי  על חיבור  ואילו שלישי , אמצעי ללא  דברים  שני 

ידי על בד חלקי שני כחיבור תופר , תולדת  זה  הרי  שלישי 

חוט.

בקולן ניירות  "המדבק  הרמב "ם  מלשון זאת  שלמדו  ויש 

בקצרה כתב לא  מדוע  ולכאורה , בו ". וכיוצא  סופרים  של

כוונתו אלא  מדבקם , אופן באיזה ההבדל ומה  ניירות, שמדבק 

זה הרי דבק , כמו אחד, דבר  באמצעות  כשמחברם  שדווקא 

כט)תופר ב, משה .(באר

החיבור , וחוזק  באיכות הוא  שהחילוק שביארו  ויש 

אפשר ואי  ממש  אחד  לדבר  נעשים  החלקים שני  שבתפירה 

אין בקשירה  ואילו קריעה , ידי על אלא  לקדמותם  להחזירם 

לה וניתן אחד  כדבר  נעשים  הקשרהחלקים  את תיר 

תופר כתולדת  נחשבת  לזה  זה  ניירות  הדבקת  ולכן ולהפרידם ,

שאי באופן מתחברים  הם  ההדבקה  ידי  על כי קושר , ולא 

קריעה ידי על אלא  ביניהם  להפריד  שיז אפשר סי' השולחן (ערוך

פד) סי' ב, משהאו"ח אגרות .סי"ח,

הלוי' 'שבט בשו "ת  נא)אך  סי' חיבור(ג, שאפילו הוכיח 

שהרי כתופר , נחשב קריעה  ללא בקלות  להפרידו שניתן

להתיר שאפשר  למרות  מתחייב  בלבד תפירות  שלוש  התופר

אפילו לאסור  שיש  כתב  ולכן קלקול . שום  ללא  החוט את 

ולהיסגר להיפתח עומד אינו אם  רוכסן, ידי על  חיבור 

רוכסן. באמצעות  למעיל המתחברת  בטנה כגון בתדירות,

תלויה אמנם  תופר  מלאכת הגדרת  כי  שכתבו  יש  אך

תפירות שלוש  התופר  ומכלֿמקום  התפירה , ואיכות  בחוזק

העושה  גם כי  dk`lnnחייב wlgושלוש ומאחר  חייב ,

כך, על חייב  הוא  הרי  רגילה , תפירה  של התחלה הן  תפירות 

בו אין  גמור איחוד  יוצר  אינו  מהותו שמצד  חיבור אולם 

והוא כפתור  ברכיסת  תופר  איסור  שאין כשם  תופר , משום 

רוכסן ברכיסת סי'הדין כהלכתה שבת שמירת וראה עב, עמ' שבת (בנין

סע"ד) .טו

á"ôùú'ä ïåéñ è"ë éùéìù íåé המים  על הצף כלי מתוך חפץ הוצאת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰éab ìò óö éìk äéä íà¦¨¨§¦¨©©¥
àéöBäå ,úBøtä ïî ç÷ìå Bãé èLôe ,éìkä éab ìò úBøôe ,íénä©©¦¥©©¥©§¦¨©¨§¨©¦©¥§¦

.øeèt Y¨
ב)בגמרא  ה, גבי(שבת על  הצף מכלי  אגוז  נטל הסתפקו :

נטילתו בכלי  נח שהאגוז  ומאחר  אזלינן' אגוז  'בתר  האם  מים ,

על  נע  שהכלי ומאחר  אזלינן ' כלי 'בתר  או  כ'עקירה ' נחשבת 

'עקירה '. נחשבת  אינה  האגוז נטילת נח, ואינו  המים פני 

הכלי אחר  שהולכים הרמב "ם  ופסק  בספק נשארת הגמרא 

שלא כיון פטור  הפירות את המוציא  נח, אינו שהכלי וכיון 

'עקירה ' משנה)עשה  .(מגיד

דומה  ענין מצינו  א)והנה , סד, על (נזיר שצפה טומאה  ספק :

טהור  – המים  טמא)פני  שספיקו היחיד, ברשות וב 'ספק(אפילו
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ב האםilkטומאה ' מסתפקת  הגמרא המים, פני על הצף 

וספיקו צף והכלי אזלינן ' כלי  'בתר  כי  צפה  טומאה  נחשב 

אלא צפה  לא והטומאה הטומאה , אחר  הולכים  או טהור 

טמא . וספיקו בכלי  מונחת 

ראש ' ה 'ברכת  ישראל והקשה  בתפארת וכ"ה שם. פ"ד,(נזיר טהרות

סק"י) :בועז

הרמב "ם  פסק זו  ה"ד)בהלכה  פי"ד אבה"ט שאר "שרץ(הל'

אלא צף נחשב  אינו המים " פני על צף  וכלי  בכלי  מונח  שהיה 

טמא". – היחיד ברשות שספיקו  הארץ על כמונח  זה  "הרי 

אינו המים  פני על הצף שבכלי  הפרי  – שבת  לענין  ואילו 

את הוציא  ואם המים , על הנע  הכלי אחר  הולכים  כי כ'מונח',

מקום גבי  מעל עקר  "לא  כי  פטור  אחרת  לרשות  הפרי 

ארבעה "!

ומבאר :

מונח  שמוציא  החפץ  כאשר רק  הוא  בשבת  הוצאה  חיוב 

ונד נע  שאינו  דבר  'הנחה',על נחשבת אינה המהלך אדם על חפץ (והנחת

אגוז) ד"ה שם שבת נעתוס' הוא  הרי  הכלי, אחר הולכים  אם  ולכן

'עקירה '. כאן  אין  כי  פטור והמוציא נח, ואינו  המים  פני  על

היא אם  וגם  'מונחת ' שתהא צורך  אין בטומאה, ואילו

ספיקו המיטלטל , בדבר  תלויה טמא (ברה"י)נוגעת  בטומאה (ורק

טהור) ספיקו המים פני על צפה או האםבאויר הוא בגמרא והספק  .

הטומאה והרי  למים  הטומאה  בין  המפסיק  הכלי אחר הולכים 

צפה  אחראינה  הולכים  או טמא וספיקו המים  פני  על 

מהווה אינו והכלי המים  פני על כצפה ונחשבת  הטומאה

צף)הפסק  הוא גם היא(כי שההלכה  ומכיון טהור . וספיקו

פני על כצפה  נחשבת הטומאה אין  הכלי, אחר שהולכים 

– היחיד  ברשות  ו "ספיקו מוצק  דבר על כמונחת אלא  המים 

טמא".

á"ôùú'ä ïåéñ 'ì éòéáø íåé הרבים  ברשות לשתות ורוצה היחיד ברשות העומד

:· ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úeLøa íãà ãîòé àìŸ©£Ÿ¨¨¦§
,Baøå BLàø ñéðëä ïk íà àlà ...íéaøä úeLøa äzLéå ,ãéçiä©¨¦§¦§¤¦§¨©¦¤¨¦¥¦§¦Ÿ§ª
äúBL äéäLa ?íéøeîà íéøác äna .äúBL àeäL íB÷nì©¨¤¤©¤§¨¦£¦§¤¨¨¤

éøö àeäL íéàð íéìëa;íàéöBé ànL ,äøæb Y íäì C §¥¦¨¦¤¨¦¨¤§¥¨¤¨¦¥
אחרת לרשות ראשו  להושיט לו  אסור  אחת  ברשות  העומד

שנמצא לרשות הכלי  את  יביא  שמא גזירה  מכלי, שם  ולשתות 

רוב את לשם היטה  אם אך  'הוצאה ', איסור  על  ויעבור בה 

לרשותו הכלי  את  שיביא  חשש  אין  א)גופו  צט, .(עירובין

לו ', הצריכים  'בחפצים  רק  כן  שגזרו בגמרא  ומבואר

לו חשוב  שאינו  ובכלי נאים" "כלים  שהיינו הרמב "ם ומפרש 

לרשותו. שיביאנו  חששו לא 

מותר הרמב "ם, לדעת  משנה ': ה 'מגיד חפץlhlhlומוסיף

ורק בה , שעומד מזו אחרת כיzezylברשות  אסור , שם 

את אליו  שיביא  לחשוש  ויש  לפיו המשקה  את  מקרב  בשתיה 

ולא אחרת , ברשות  לטלטל  התיר הקודמת  בהלכה  ולכן הכלי .

הכלים . בין  חילק 

רש"י  בחפיצין)אבל ד"ה לו'(שם, הצריכים  ש 'חפצים  פירש 

שיעבירם חששו  ובהם עכשיו, לשתות  שרוצה  למים הכוונה 

לרשות . מרשות

" אמרו  למה  כן, אם  רוקח ': ה 'מעשה  זה  על mivtgוהקשה 
" ולא לו" כוונתminהצריכים  ותירץ : בהם "? רוצה  שהוא 

צורך  בהם  לו  שיש  במים רק  לא שגזרו  להשמיענו  הגמרא 

חפצים גם  אחרת  ברשות  לטלטל אסרו אלא  עכשיו , גדול 

אותו. המשמשים

ערוך ' ס"א)וה 'שלחן שנ סי' רש "י(א"ח דעת  את  גם  הביא 

דעת וגם לו, הצריך דבר  כל אחרת  ברשות  לטלטל האוסר

הזקן  ואדמו"ר  נאים '. ב 'כלים  שתיה רק  האוסר  (שם הרמב "ם

רובס"ב) דעת  ש "היא  הראשונה  הדעה את  רק  להלכה  הביא 

אותם צריך שהוא  דבר  כל לטלטל שאסור  הפוסקים ",

לאלו צריך  שהוא "שכיון  המים, שתיית  וכדוגמת במקומו,

אליו, ויביאם  ישכח שמא  לחוש  יש  dfaהמים  `veik lk oke"

סק"א) שם בקו"א ברורה '(ועיין ה 'משנה  כתב וכן  סק"ח). בשם(שם

הראשונה . כסברא  שהעיקר  רבה ', ה'אליה

á"ôùú'ä æåîú 'à éùéîç íåé הכלי? הוצאת על חייבים אין מתי

:ÁÎ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úBçt àéöBnä©¦¨
,Bì äìôè éìkäL ;øeèt ,éìëa BàéöBäL ét ìò óà Y øeòMkî¦©¦©©¦¤¦¦§¦¨¤©§¦§¥¨
éøäå ,BëBúaM äî úàöBäì àlà ,éìkä úàöBäì Búðek ïéàå§¥©¨¨§¨©©§¦¤¨§¨©©¤§©£¥

.øeòMk Ba ïéà¥©¦
בירושלמי השיג : ה"ה)והראב"ד פ"י שהמוציא(שבת מבואר

אי אם  רק  הכלי  הוצאת  על אף  פטור  מכשיעור פחות  אוכלים 

הכלי בלי האוכל את  להוציא  שאי אפשר  הרכים תותים אלו, ("כגון

העדה) קרבן – כלי" בלי לטלטלן נצרך אפשר אינו הכלי אם  אבל

הרמב "ם כדעת  ולא  הכלי. הוצאת על חייב האוכל, להוצאת 

כוונתו "אין כי הוצאתו  על פטור  לכלי זקוק  אינו אם  שאף 

שבתוכו". מה  להוצאת  אלא  הכלי להוצאת

מדברי הרמב"ם , כדעת  להוכיח כתב משנה ' וה 'מגיד

ב)הגמרא  קמא, בשבת(שבת התינוק את  המוציא  כי רבא  שאמר 

על  חייב אינו התינוק, בצוואר תלוי  וכיס  לרשות  מרשות 

הוצאת על  חייב אבל  עצמו את  נושא  חי כי  התינוק  הוצאת 

הוא הרי הכיס  הוצאת  על חייב  מדוע  הגמרא , ושואלת  הכיס .

לגבי כטפל נחשב  שהכיס  הרי  אליו? וטפל לתינוק בטל 

התינוק . את  להוציא כדי לו זקוק  שאינו אף  התינוק 

סופר ' ה 'חתם  המוציא)ומוסיף  ד"ה ב צג, :(שם

ההלכה  מהמשך שם)גם  במשנה חי(ומקורה אדם הוציא "אם

טפילה שהמיטה  המיטה , על אף  פטור במיטה , כפות  שאינו

שאינו אדם  להוציא  שהרי הרמב "ם כדעת להוכיח יש  לו"

למיטה  זקוקים  אין  עצמו)כפות  את נושא החי היא(כי זאת  ועם

לאדם ! טפילה 
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במיטה , חי  אדם בהוצאת  ביאר: המשנה ' וה 'מרכבת 

כי לה  זקוק אינו אם גם  המיטה  על  שפטור מודה  הראב "ד 

מכשיעור , פחות  אוכל בהוצאת  zeaiygרק  lk el oi`yאין –

אליו מתבטל האוכל)הכלי את להוציא כדי לו זקוק  אינו על (אם וחייב 

האדם חשיבות  מצד  אדם , בהוצאת  כן שאין  מה  הוצאתו,

הוצאתה . על ופטור  אליו בטילה  המיטה 

á"ôùú'ä æåîú 'á éùéù íåé התורה? מן אסור בשבת אבנים טלטול האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰"úaLz" äøBza øîàð¤¡©©¨¦§Ÿ
ì áiç ,äëàìî ïðéàL íéøácî elôà Y.ïäî úaL £¦¦§¨¦¤¥¨§¨¨©¨¦§Ÿ¥¤

אופנים : בשני הרמב "ם  דברי את  מפרש  משנה ' ה 'מגיד

"אפילו ועמל טרחה  בה  שיש  פעולה  כל  אסרה  התורה  א.

להיות יכול אדם  "היה  זאת  לולי כי מלאכה ", שאינן  מדברים 

על  הרמב "ן וכדברי היום ". כל  מלאכות  שאינן בדברים  עמל 

כד)התורה  כג התבואות(אמור, למדוד  היום כל שיטרח "לא 

הכלים , ולפנות  יין החביות  ולמלא  והמתנות, הפירות  ולשקול

מלא השוק  ויהיה  למקום .. וממקום  לבית  מבית  האבנים, וגם 

מקיף והחנוני פתוחה  החנות ותהיה  וממכר , מקח לכל

הפועלים ויהיו לפניהם , והזהובים  שולחנם  על והשולחנים 

אלו לדברים  כחול עצמם  ומשכירין  למלאכתן משכימין 

אמרה לכך  מלאכה , משום  בהם  אין זה  שבכל בהן .. וכיוצא 

טורח ". יום ולא  ומנוחה שביתה  יום  שיהיה שבתון, תורה 

שיש רבינו  ו "כוונת  מדרבנן  שבות  באיסורי  מדובר ב.

מ  התורה , מן סמך דבריהם  של ".zeayzלשבותין 

הזקן אדמו "ר  כתב כט)והנה, סי' הקודש בשבת(אגרת "נאמר  :

נתפרש שבעלֿפה  ובתורה  פירש , ולא  מלאכה  [כל] תעשה  לא 

וקורות אבנים  טלטול  ולא  הידועות , מלאכות  ל"ט שהן

לא אבנים טלטול כדוגמת  טורח שפעולות  ומשמע  כבידות ".

של  השני הפירוש  כמו  מלאכה, שאינן  כיון  התורה , מן נאסרו

ה'מגיד ֿמשנה '.

אחרת גירסה  ישנה  שם)אבל התניא' בספר 'שיעורים "..(ראה :

כבידות  וקורות  אבנים טלטול זו,calולא גירסה  ולפי  ."

שבתורה (אלא  וקורות ' אבנים  'טלטול אסרה  עצמה  התורה

גם אלא  טורח, פעולות  רק  לא  שנאסרו נתפרש  שבעל ֿפה 

'תשבות ' שבציווי  הראשון , כפירוש  זה  והרי המלאכות ). ל"ט

העמל  פעולות  את  ואסרה המנוחה, על התורה ציוותה  –

והטירחה .

á"ôùú'ä æåîú 'â ùãå÷ úáù חיים  לבעלי הסיוע חובת

:ÂÎ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰...øBáì äìôpL äîäa§¥¨¤¨§¨§
óàå .äúìò ,äúìò íàå ;äézçz çépîe úBúñëe íéøk àéáî¥¦¨¦§¨©¦©©§¤¨§¦¨§¨¨§¨§©
Y íénä CBúì øBaì BëéìLî éøäL ,Bðëäî éìk ìhaL ét ìò©¦¤¦¥§¦¥£¥¤£¥©§¦©§©©¦

.eøæb àì ,íéiç éìòa øòö éðtî¦§¥©©©£¥©¦Ÿ¨§
אמוראים  ב)נחלקו לב, חיים(ב"מ בעלי צער  איסור האם

טעונה בנושא  הרמב"ם  ודעת  מדרבנן. או מדאורייתא הוא 

בירור .

מפני נדחה  מדרבנן  שאיסור  פסק  זו  בהלכה  אחד, מצד

הוא חיים  בעלי שצער  נראה  ומכך חיים , בעלי צער

כמפורש מדרבנן, איסור  לדחות  בכוחו  ולכן  מדאורייתא 

ב)בגמרא קכח, חיים(שבת בעלי "צער זה : דין בטעם 

דרבנן". ודחי דאורייתא  ואתי דאורייתא ,

הרמב "ם  פסק וטעינה , פריקה מצות  לגבי  (הלכות מאידך,

ט) ה"ח, פי"ג ובגמרא רוצח גוי , של בבהמה נוהגת  (ב"מ שאינה

חייםשם) בעלי  צער  שאיסור  הדעה  לפי הוא  זה  דין כי מבואר 

לסייע כדי היא  וטעינה  פריקה  מצות  ולדעתם  מהתורה , אינו

dndad lral אך בגוי, נוהגת  אינה  ולכן  עצמה  לבהמה  ולא 

לסייע חייבים  מדאורייתא חיים  בעלי  שצער הדעה  לפי 

נוקט  הרמב "ם  זה , ולפי הבעלים . מיהו  הבדל ללא  לבהמה 

להלכה בניגוד  מהתורה , חיים  בעלי צער  דין שאין  להלכה 

כאן !

חיים בעלי צער  איסור  יש  הרמב "ם לדעת  כי מבארים ויש 

elyמהתורה dndaa `weec בשדך עשב "ונתתי מהפסוק שלמדו (וכפי

לבהמתו) אוכל שיתן קודם לאכול לאדם שאסור ושבעת" ואכלת ולכןלבהמתך ,

את ממנה  לפרוק  מהתורה  חיוב  אין שלו  שאינה  בבהמה 

לה  ולסייע הבהמה)המשא לבעל לסייע חייב ישראל בבהמת אולם(ורק ,

מצער להצילה  מהתורה  שחייב  שלו  בבהמה  מדובר זו בהלכה 

מדרבנן איסור  דוחה  זה  ב)וחיוב  ד כב, דברים דבר .(הרחב

להציל  מהתורה  חיוב שאין  פוסק  הרמב"ם  כי אומרים  ויש 

כלי ביטול  של דרבנן איסור  על  לעבור  ומותר מצער, בהמה 

שהאיסור  משום  לא מצער , בהמה  להציל  כדי dgcpמהיכנו 
צער ש"מפני  מלשונו  המדויק  כפי אלא  חיים , בעלי  צער מפני

חיים exfbבעלי `lהבהמה בצער  התחשבו  חז "ל כלומר , ."

של  דחייה  כאן  שאין ונמצא מלכתחילה . אסרו לא  כזה ובמצב 

גמורה  היתר  פעולת  אלא  שם,איסור  רוצח הלכות המשנה (מרכבת

ה). קונט"א וצעב"ח דרכים עוברי הלכות חו"מ אדה"ז שו"ע וראה

כאשר האדם הוא בהתפעלות המידות, אזי אינו יכול לדבר דברי שכל.
ממאמר פרשת חוקת, ה'תשכ"ז

קרוב הוי' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, ואין אמת אלא תורה.
ממאמר פרשת חוקת, ה'תשכ"ז
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á"ôùú'ä ïåéñ æ"ë ïåùàø íåé

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
גוי 1) עשה ואם מלאכה, לעשות לגוי אמירה דיני בו כלל

ושכירותו  הגוי שותפות לזה ונכלל דינה. מה מעצמו
נעשית  והמלאכה שבת בערב בין בשבת בין והשאלתו
הוא  מה בשבת מלאכה שעשה ישראל לזה ונמשך בשבת.
שכירות  לזה ונמשך לזה. שדומה לפי בהנאתה, אחרים או

בהם. וכיוצא דינו, מה המותרים לדברים בשבת ישראל

.‡¯eÒ‡2,˙aLa ‰Î‡ÏÓ eÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯ÓBÏ »«¿»¿ƒ«¬»¿»»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙aM‰ ÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿À∆«««»¿««ƒ

Ì„wÓ BÏ ¯Ó‡L3CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aM‰ ∆»«ƒ…∆««»¿««ƒ∆≈»ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙aM‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï¿»¿»»∆»¿««««»¿»»∆»
Ô‰ÈÈÚa ‰l˜ ˙aL ‰È‰z ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»«»¿≈≈∆

.ÔÓˆÚa ˙BNÚÏ e‡B·ÈÂ¿»«¬¿«¿»

לא 2) מלאכה "כל הפסוק: על ט) פרשה (בא במכילתא
אתה  תעשה "לא טז) פסוק יב, פרק (שמות בהם" ייעשה
לומר  תלמוד מלאכתך? הנכרי יעשה ולא חבירך, יעשה ולא
הסמ"ג  וכתב יאשיה". רבי דברי בהם, ייעשה לא מלאכה כל
לתת  לישראל שאסור מכאן משמע עה) תעשה לא (במצוות
מדאורייתא, בשבת בין טוב ביום בין מלאכתו לעשות לגוי
הרמב"ן  אבל כן; מוכיח בהם" ייעשה "לא המקרא כי
התורה  מן מוזהרים אנו אין כי מבאר, זה לפסוק בפירושו
כמו  מדרבנן, שבות בה שיש אלא בשבת, נכרי מלאכת על
ח  דף גיטין (מסכת שבות" לנכרי "אמירה בתלמוד: שאמרו
שאינה  (דרשה אסמכתא הוא במכילתא והמדרש ב), עמוד
דבר  על לגזור חכמים ביד כוח שאין מפני עיקרית),
על  בגזרם ז"ל חכמינו השתדלו בתורה, היתרו שמפורש
ייעשה  "לא הכתוב: וכאן למקרא, אותם לסמוך השבותים
(המלבי"ם). אחרים ידי על העשייה איסור על מורה בנפעל
האיסור  מקור את הראה ב) עמוד טו דף זרה (עבודה רש"י
משבת  תשיב "אם יג) עמוד נח, פרק (ישעיה  קבלה בדברי
לנכרי  יאמר שלא דבר" ודּבר חפציך ממצוא . . . ְֵַרגליך
חול  של דיבור בכלל שהוא מכיוון בשבת מלאכה לעשות

בשבת. [=גוי]3)שאסור נוכרי ביד איגרת משלחין "אין
הרא"ש  כתב וכן א) עמוד יט דף שבת (מסכת שבת" ערב
גאון. סעדיה רבינו בשם ו' סימן שביעי פרק מציעא בבבא

.·ÏÈ·La Ì‡ :˙aLa BÓˆÚÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL È¯Î»¿ƒ∆»»¿»»≈«¿¿«»ƒƒ¿ƒ
¯eÒ‡ - d˙B‡ ‰NÚ Ï‡¯NÈ4‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï ƒ¿»≈»»»»≈»¿»¿»»
ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú5,‡e‰Â .‰NÚzL È„Îa «»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»

‡lL6ÌÈa¯ Ba eÚ„iL „Ú ,‡ÈÒ‰¯Ùa ¯·c‰ ‡‰È ∆…¿≈«»»¿«¿∆¿»«∆≈¿«ƒ
Ì‡Â .˙aLa ‰NÚ ‡e‰ ÈBÏt ÏÈ·La ‰Ê ¯·cL∆»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»¿«»¿ƒ

¯zÓ - ‰NÚ „·Ïa BÓˆÚ ÏÈ·La7.˙aLa da ˙B‰Ï ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»À»≈»»¿«»

שלא 4) אחר לישראל אף א) עמוד קכב דף שבת (מסכת

בשבת. ממלאכה ייהנה שלא בשבילו בכדי 5)נעשה היינו
שישהה  בכדי או המלאכה אותה (מסכת שיעשה המביא

ב). עמוד כד דף ה',6)ביצה הלכה להלן קבר מדין נלמד
שאין  הדבר", שיהיה "והוא הנוסח: (מער"ק) יד ובכתב
אבל  פרהסיא, במלאכת אלא שתעשה בכדי להמתין צורך

שלנו. כנוסח משמע הפוסקים דף 7)מכל שבת מסכת
באים  שהיו וזקנים גמליאל ברבן "מעשה א עמוד קכב
בו  ולרדת לעלות משופע (קרש כבש נכרי ועשה בספינה

וזקנים". גמליאל רבן וירדו בו, לירד ליבשה) מהספינה

.‚B¯B‡Ï LnzLÓ - ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰L È¯Î ?„ˆÈk≈«»¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆«≈ƒ¿«≈¿
¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ8È¯Î ‰NÚ . ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈»»»»¿ƒ

Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ „¯È - ‰ÈÙq‰ ÔÓ Ba „¯ÈÏ L·k∆∆≈≈ƒ«¿ƒ»≈≈«¬»ƒ¿»≈¿ƒ
BzÓ‰a ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ‡lÓ .¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈»ƒ≈«ƒ¿«¿¿∆¿
- Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ ‰˜LÓ -«¿∆«¬»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÁÈpÓ - BzÓ‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ÌÈ·NÚ ËwÏ .¯eÒ‡»ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆¿«ƒ«ƒ¿»≈

BzÓ‰a9È¯Îp‰ B˙B‡ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¿∆¿∆¡…≈∆»∆…¿≈«»¿ƒ
,BÏÈ·La BzÎ‡ÏÓa ‰a¯È ‡nL ;Ï‡¯NÈ B˙B‡Ï ¯ÈkÓ«ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
¯LÙ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰NBÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿≈»»»∆∆¿»
BÈ‡ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ˙aLa Ba ‰‰È ‡Ï ,Ba ˙Ba¯‰Ï¿«¿…≈»∆¿«»∆»ƒ≈≈

.B¯ÈkÓ«ƒ

א.8) עמוד קכב דף שבת "נכרי 9)מסכת (שם) בברייתא
הגמרא  ומקשה ישראל" אחריו מאכיל עשבים שליקט
מוקצה  גבי על בהמתו להעמיד שאסור חנינא רבי מדברי
והרי  בשבת מוקצה מטלטל ונמצא ויאכילנה בידו יקח שמא
שאינו  שם ומתרץ הם? מוקצים בשבת שנלקטו אלו עשבים
אותה  ומכוון מרחוק עומד הוא אלא העשבים על מעמידה
לפניה. אחרות דרכים שסותם זה ידי על העשבים למקום
כן  גם בוודאי בהמתו" ישראל "מניח שכתב והרמב"ם
שאילו  זה. כעין מעשה ידי על אותה שמניח היא כוונתו
כי  וייתכן כלל חידוש זה אין אלו עשבים אוכלת לראותה
כן  גם - הישראל לצורך העשבים את הגוי ליקט אם אף
באורח  וראה מהם. מלאכול בהמתו את למנוע מחוייב אינו

יג. סעיף שכה סימן חיים

.„¯ ÔB‚k ,ËÚÓÏe ˙Ba¯‰Ï Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡10 ¬»»»∆≈¿«¿¿«≈¿≈
ÂÈ¯Á‡ ‰‰ ,BÓˆÚ ÏÈ·La ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ - L·ÎÂ»∆∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿∆¡∆«¬»
˜eÏc‰ ¯ .B¯ÈkÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ˙aLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿««ƒ∆«ƒ≈«»

Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡ :˙aLa ‰aÒÓa11LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…ƒ¿»≈»¿ƒ¿«≈
·¯ Ì‡Â ;˜ÈÏ„Ó ·¯‰ ˙Úc ÏÚ - ˜ÈÏ„n‰L ,d¯B‡Ï¿»∆««¿ƒ«««»…«¿ƒ¿ƒ…
- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;d¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯Î»¿ƒÀ»¿ƒ¿«≈¿»∆¡»¿∆¡»
ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ È¯Î ‡·e ,˙aLa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ .¯eÒ‡»»¿»¿≈»¿«»»»¿ƒ¿«≈

'‰aÎz Ï‡'Â '‰ak' BÏ ÔÈ¯ÓB‡12ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿ƒ«≈¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈
B˙˙È·L13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÈÏÚ ¿ƒ»»≈¿≈…«≈»∆

א).10) עמוד קכב דף שבת (מסכת למאה" נר לאחד "נר
למאה". כבש לאחד "כבש כן יודעים 11)וכמו שאיננו

בשביל  או נכרי, בשביל או ישראל בשביל הדליק אם
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אף  מותר עצמו בשביל שעשה הוכחה לנו יש ואם שניהם,
(מגידֿמשנה). ישראל בידו.12)ברוב למחות צריך אין

שבת 13) (מסכת בשבת הנכרי שישבות מצווים אנו שאין
א). עמוד קכא דף

.‰˙Ó14¯·˜ BÏ e¯ÙÁÂ ÔB¯‡ ÌÈ¯Î BÏ eNÚL ≈∆»»¿ƒ»¿»¿∆∆
ÔÈÏÈÏÁ BÏ e‡È·‰ B‡ ,˙aLa15Ì‡ :Ô‰a „tÒÏ ¿«»≈ƒ¬ƒƒƒ¿…»∆ƒ

¯·wÈÂ ˙aL È‡ˆBÓÏ eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈ - ‰Úˆa¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»≈«»¿ƒ»≈
‡ÈË¯Òa ¯·w‰ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba16ÏÚ ÔB¯‡‰Â ‰ÏB„‚ ¿ƒ»»«∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»»«

ÌÈ¯Îp‰L ‰fL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ·M‰Â ÔÈ¯·BÚ‰ ÏÎÂ ,ÂÈab«»¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆∆∆«»¿ƒ
¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÈBÏÙÏ ˙aLa ÂLÎÚ ÔÈNBÚƒ«¿»¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ»≈
.‡ÈÒ‰¯Ùa ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÓÏBÚ Ï‡¯NÈ B˙B‡ Baƒ¿»≈»ƒƒ¿≈∆¿«¿∆¿»
È„Îa ÔÈzÓiL ,‡e‰Â .¯Á‡ Ï‡¯NÈ Ba ¯a˜Ï ¯zÓeÀ»ƒ¿…ƒ¿»≈«≈»∆«¿ƒƒ¿≈

‰NÚiL17.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆¿≈…«≈»∆

הוא 14) שגנאי א) עמוד קנא דף שבת מסכת (משנה
בשבילו  בפרסום שבת שנתחלל בקבר להיקבר לישראל
א). עמוד פא דף קמא בבא במסכת ותוספות (הר"ן

מחללים 15) והיו בצידו, ונקבים נבוב מקנה עשוי נגינה כלי
ונהי. לאבל המת מיטת אחר הרבים.16)בו דרך רחוב,

את 17) ח' בהלכה מנמק שרבינו כיוון כאן, השיג והראב"ד
לנכרי  יאמר שמא משום שיעשה, בכדי להמתין שצריך הדין
מכיוון  כאן כן אם מייד, מוכן הדבר וימצא לו, לעשות
אין  לעולם, בשבילו שנעשה ישראל לאותו נאסר שהדבר
בשבילו. נעשה שלא מכיוון שיעשה, בכדי אחר על לאסור

.ÂÈ¯Î18ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÓÏ ˙aLa ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬ƒƒ¿«»¿≈««ƒ
È„Îa ˙aL È‡ˆBÓÏ ÔÈzÓÈ - ‰ÓBÁ‰ „vÓ Ô‡È·‰L∆¡ƒ»ƒ««»«¿ƒ¿»≈«»ƒ¿≈
‡nL ;Ô‰a e„tÒÈ Ck ¯Á‡Â ,·B¯˜ ÌB˜nÓ ‡B·iL∆»ƒ»»¿««»ƒ¿¿»∆∆»
¯˜a·e ,‰ÓBÁ‰ „Ú ¯Á‡ ÌB˜nÓ Ìe‡È·‰ ‰ÏÈla««¿»¡ƒƒ»«≈««»«…∆

Ô‰a eÒÎ19ÈBÏt ÌB˜nnL È‡cÂa Ú„È Ì‡Â . ƒ¿¿»∆¿ƒ»«¿««∆ƒ¿¿ƒ
ÌB˜Ó B˙B‡Ó e‡B·iL È„Îa ÔÈzÓÈ - ˙aLa Ìe‡È·‰¡ƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆»≈»
‡ÈË¯Òa ¯·c‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aM‰ ¯Á‡20 ««««»»∆…¿≈«»»ƒ¿«¿»

.e¯Ó‡L BÓk ,‰ÏB„‚¿»¿∆»«¿

א).18) עמוד קנא דף שבת מסכת וגמרא ואף 19)(משנה
רק  הוא אמה אלפיים שבת ותחום לקולא, דרבנן שספק
אפשר  שהרי בחלילין להשתמש אסור זאת בכל מדרבנן,
להיכנס  צורך ואין גמור בהיתר ויהיו הערב עד להמתין
שכה). סימן חיים אורח זהב (טורי איסור בספק

התימנים).20) יד (כתב גדולה" "בפרהסיא אחרת: בנוסחה
(שם) ששנינו ומה וקבר. לארון שווה חלילים שדין נמצא
היא  שהדרך מפני הוא לחוד וקבר וארון לחוד חלילים

בצינעא. וחלילים בפרהסיא וקבר שארון

.Ê¯ÈÚ21da ‰˙È‰Â ,dÎB˙a ÔÈ¯c ÌÈ¯ÎÂ Ï‡¯NiL ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»¿»»
˙ˆÁ¯n‰ ıÁ¯Ó22·¯ Ì‡ :˙aLa23¯zÓ - ÌÈ¯Î ∆¿»««¿∆∆¿«»ƒ…»¿ƒÀ»

- Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ;„iÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ da ıÁ¯Ïƒ¿…»¿»≈«»ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈
;enÁe‰ ·¯‰ ÏÈ·LaL ,ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿ƒ»…«

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ24ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ -25ÔÎÂ . ∆¡»¿∆¡»«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

ה.21) משנה ב פרק בשבת.22)מכשירין בה שרוחצים
המתרחצים 23) האנשים רוב א) עמוד קכב דף שבת (מסכת

המרחץ. את הנכרי מחמם שבעבורם זו בעונה במרחץ
נעשה.24) שניהם לרחיצה.25)בשביל מים

.ÁBÊ ‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿»¿ƒ«¬¿»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa26 ¿«»««ƒ∆»««ƒ«««¿

ÔÈzÓiL ¯Á‡ ·¯ÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯zÓ -À»≈»¿»¿»»»∆∆««∆«¿ƒ
È„Îa ÔÈzÓiL ÌB˜Ó ÏÎa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰NÚzL È„Îaƒ¿≈∆≈»∆¿…»¿¿»»∆«¿ƒƒ¿≈

ÈtÓ ‡l‡ eNÚiL27¯zÓ ‡‰È ¯Ó‡z Ì‡L :‰Ê ¯·c ∆«¬∆»ƒ¿≈»»∆∆ƒ…«¿≈À»
¯·c‰ ‡ˆÓÈÂ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡nL ,„iÓƒ»∆»…«¿»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«»»
,eNÚiL È„Îa ÔÈzÓiL „Ú e¯Ò‡L ÔÂÈÎÂ .„iÓ ÔÎeÓ»ƒ»¿≈»∆»¿«∆«¿ƒƒ¿≈∆«¬
¯kzNÓ BÈ‡ È¯‰L ;BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿»¿ƒ«¬∆¬≈≈ƒ¿«≈
¯·c ‰NÚiL È„Îa ·¯ÚÏ ·kÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌeÏk¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿≈∆≈»∆»»

.˙aLa ‰NÚpL ‰Ê∆∆«¬»¿«»

ג.26) הלכה א פרק למעלה לא 27)ראה זה טעם לפי
שבשבילו  ישראל לאותו רק שיעשו בכדי להמתין אמרו
ביאר  רש"י אבל לא; אחר לישראל אבל המלאכה, נעשתה
ייהנה  שלא "כדי ב): עמוד כה דף ביצה (מסכת הטעם
בין  הבדל אין זה ולפי טוב" יום או שבת ממלאכת ישראל

ה'. הלכה ראה אחר, או זה ישראל

.Ë‰Î‡ÏÓ BÈ‡L ¯·c28˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , »»∆≈¿»»¿≈»«¬¿«»
˙e·L ÌeMÓ ‡l‡29È¯ÎÏ ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ∆»ƒ¿À»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ

˙ˆ˜Ó ÌL ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙aLa B˙BNÚÏ30B‡ ,ÈÏÁ «¬¿«»»∆ƒ¿∆»ƒ¿»…ƒ
‰ÂˆÓ ÈtÓ B‡ ,‰a¯‰ C¯ˆ ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È31. ƒ¿∆»ƒ«»»…∆«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»

ע 28) סח דף ב עמוד סז דף עירובין שאין (מסכת א) מוד
דבר  הוא ואם ועושהו, לנכרי אומר דרבנן, איסור אלא בו

לעשותו. לנכרי יאמר לא התורה מן חומרא 29)שאסור
גמורה. מנוחה לשם טוב ויום בשבת מלאכות בקצת

צרכיו 30) כל לו עושים סכנה בו אין אפילו ממש, חולה כי
אף  מותר דאורייתא מלאכה בהם שאין ודברים נכרי, ידי על
לדבר  דבר מדמין "אין אבל ב); פרק (למעלה ישראל ידי על
שהתירו  מה אלא להתיר בהן לך ואין השבותים, בענייני

משנה). (מגיד מחצר 31)חכמים" חמים מים להביא
מצוות  לצורך הקטן את לרחוץ ביניהן, עירבו שלא לחצר

י. הלכה ראה מילה.

.ÈÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙aLa È¯ÎÏ Ï‡¯NÈ ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿«»«¬»ƒ»
B‡ ¯ÙBL BÏ ‡È·‰Ï È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËeLÏ B‡»«¿≈««ƒ¿≈¿»ƒ»
·e¯Ú ÔÈ‡L ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ BÏ ‡È·Ó B‡ ,‰ÏÈÓÏ ÔÈkÒ«ƒ¿ƒ»≈ƒ≈»≈¿»≈∆≈≈

¯ÚËˆÓe ÔË˜ Ì‰a ıÈÁ¯‰Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ Ô‰ÈÈa32ÔÎÂ . ≈≈∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿«≈¿≈
Ïk33.‰Êa ‡ˆBik …«≈»∆

התימנים).32) יד (כתב מצטער" "או אחרת: בנוסחה
במילה 33) שרק ב) עמוד ח דף גיטין (מסכת התוספות דעת

שבת. דוחה גופה שמילה כיוון התירו

.‡È˙Èa Á˜Bl‰34¯zÓ - È¯Îp‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡a «≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«»¿ƒÀ»
‰¯ÈÓ‡L ;˙aLa ¯ËL BÏ ·zÎÏ È¯ÎpÏ ¯ÓBÏ BÏ««»¿ƒƒ¿…¿»¿«»∆¬ƒ»
ı¯‡ ·eMÈ ÌeMÓe ,Ì‰È¯·cÓ ‰¯eÒ‡ ˙aLa È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿«»¬»ƒƒ¿≈∆ƒƒ∆∆
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‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡Ï Ï‡¯NÈ35Ì‰Ó ˙Èa Á˜Bl‰ ÔÎÂ . ƒ¿»≈…»¿¿»»∆¿≈«≈««ƒ≈∆
‡È¯eÒa36‰Ê ¯·„Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡k ‡È¯eqL ,37. ¿¿»∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»∆

בארץ 34) בית "הקונה ב) עמוד פ דף קמא בבא (מסכת
מכירה) (שטר אונו עליו כותבין בשבת.ישראל אפילו

בשבת?) שכותבין הדעת על יעלה (וכי דעתך? סלקא בשבת
ישראל  ארץ יישוב מצוות (שמשום ועושה לנכרי אומר אלא
הלכה  ב פרק קטן מועד (מסכת ובירושלמי שבות)", התירו
מן  בתים ליקח מהו לרשב"ל שאל לוי בן יהושע רבי ד):
לקנות  מותר (אם בשבתא רבי, שאל אימת לו: אמר הנכרי?
(כיוון  עושה הוא כיצד (לקנות). מותר בשבת תנא: בשבת)?
דינרין  של כיסין לו מראה כסף)? לו מוסר היהודי שאין
ומעלה  חותם והגוי הכסף) את לעצמו יקח שהנכרי (כדי
יריחו  נכבשה שלא מצינו שכן לשלטון), (לארכיון, לארכיים
ראה  בשבת; אפילו - רדתה" "עד וכתיב בשבת, אלא

ב. פרק בסוף התירו 35)למעלה לא מצוה משום כי ואף
י'), הלכה (למעלה לישראל שבות איסור אלא לנכרי לומר
משאר  גדולה שהיא ישראל, ארץ יישוב מצוות משום אבל
על  פ') פיסקא ראה (פרשת בספרי עליה שאמרו עד מצוות,
"שמור  לו וסמוך בארצם" וישבת אותם "וירשת המקרא
"ישיבת  - מצוך" אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת
אף  התירו - שבתורה" המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ

נכרי. ידי על כתיבה - דאורייתא היא 36)מלאכה
כל  שכבש קודם כנען, לארץ חוץ דוד, שכבש מהארצות

ג). הלכה א פרק תרומות (הלכות ישראל (מסכת 37)ארץ
ב). עמוד ח דף גיטין

.·È˜ÒBt38‰Î‡Ïn‰ ÏÚ È¯Îp‰ ÌÚ Ì„‡39ıˆB˜Â40 ≈»»ƒ«»¿ƒ««¿»»¿≈
BÓˆÚÏ ‰NBÚ È¯Îp‰Â ,ÌÈÓc41‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿«»¿ƒ∆¿«¿¿««ƒ∆

˙aLa ‰NBÚ42¯zÓ -43È¯Îp‰ ˙‡ ¯ÎBN‰ ÔÎÂ . ∆¿«»À»¿≈«≈∆«»¿ƒ
‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ44‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯zÓ - ¿»ƒ«¿≈À»««ƒ∆∆

ÌÈzLÏ B‡ ‰LÏ È¯Îp‰ ¯ÎNL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙aLa¿«»≈«¿∆»««»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
‚¯B‡Â ·˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ ‚¯‡iL B‡ BÏ ·zÎiL∆ƒ¿…∆∆¡…¬≈∆≈¿≈
B‡ ¯ÙÒ BÏ ·zÎiL BnÚ ıˆ˜ el‡k ;¯zÓe ,˙aLa¿«»À»¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿…≈∆
,‡e‰Â .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰L ,„‚a BÏ ‚¯‡iL∆∆¡…∆∆∆∆¿»≈∆ƒ¿∆»

.ÌBÈ ÌBÈ BnÚ ·LÁÈ ‡lL∆…«¿…ƒ

בית 39)מתנה.38) ב): עמוד יז דף שבת (מסכת במשנה ְֶַ
ערב  נכרי לכובס וכלים לעבדם עורות למסור מתירים הלל
(ראה  בשבת מלאכתו עושה שהנכרי אף חשיכה, קודם שבת

כלים). שביתת בהלכות ג בפרק וקוצב.40)למעלה
מלאכתו,41) להשלים למהר עצמו, לתועלת עושה הנכרי

בשבת. הנכרי שיעבוד מקפיד היהודי של 42)ואין בביתו
"אומנין  ח): הלכה א פרק שבת (מסכת ירושלמי נכרי.
- ישראל של ביתו בתוך ישראל, עם עושין שהיו עכו"ם

מותר". נכרים) (של בתיהן ובתוך - כשהגוי 43)אסור,
כולה  העבודה את לגמור עליו שמקבל - ב"קבלנות" עובד
מיימוניות). (הגהות יומי בשכר ולא קבוע במחיר

מרוויח 44) אינו וגם בשבת לעבוד לנכרי אומר היהודי שאין
שהיהודי  וסובר השיג, הראב"ד אבל בשבת, מעבודתו
למלאכתו  יצטרך שמא כי בשבת, הנכרי במלאכת מרוויח
אם  אבל כאחד, שתיהן לעשות יוכל ולא שבת אחרי גם

אם  או תמיד, לו לארוג או זו, בשנה תמיד לו לכתוב שכרו
גם  השכירות, זמן במשך לו שיצטרך המלאכות לכל שכרו

רמד). סימן אברהם (מגן אסור - רבינו לדעת

.‚È‰na45ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46‰Úˆa ?47ÔÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»∆≈
ÏL ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰Î‡Ïn‰ BfL Ïk‰ ÌÈ¯ÈkÓ«ƒƒ«…∆«¿»»««¬≈¿«»∆
‰ÈeÏ‚e ‰Úe„È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¬»ƒ»¿»¿»¿»
BÈ‡ ,˜ÒBÚ È¯Îp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰L .‰¯eÒ‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe¿À¿∆∆¬»∆»∆∆«»¿ƒ≈≈
BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ¯ÎN ÈBÏtL ¯ÓB‡Â ,ıˆwL Ú„BÈ≈«∆»«¿≈∆¿ƒ»««»¿ƒ«¬

.˙aLa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿«»

א.45) עמוד יב דף קטן מועד לצוות 46)מסכת שמותר
בקבלנות. ישראל מלאכת לעשות מכירים 47)לנכרי שאין

בפרהסיא  נעשית אם אף ישראל בשביל היא שהמלאכה
ירוחם). (רבינו

.„ÈCÎÈÙÏ48B‡ B¯ˆÁ BÏ ˙B·Ï È¯Îp‰ ÌÚ ˜ÒBt‰ , ¿ƒ»«≈ƒ«»¿ƒƒ¿¬≈
ÌÈzL B‡ ‰L B¯ÎNL B‡ ,e‰„N ˙‡ ¯ˆ˜Ï B‡ BÏ˙k»¿ƒ¿…∆»≈∆¿»»»¿«ƒ
‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :Ì¯k BÏ ÚhÏ B‡ ¯ˆÁ BÏ ˙B·Ïƒ¿»≈ƒ«∆∆ƒ»¿»«¿»»
˙BNÚÏ ÔÁÈp‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌeÁz‰ CB˙a B‡ ‰È„na«¿ƒ»¿«¿»¿«ƒ»«¬

ÌÈ‡B¯‰ ÈtÓ ,˙aLa49˜ÒtL ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L50Ì‡Â ; ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÌL ÔÈ‡L ,¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁ ‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»«¿À»∆≈»ƒ¿»≈

.˙aLa ÔÈNBÚ Ô‰Lk ÔÈÏÚBt‰ ˙‡ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆∆«¬ƒ¿∆≈ƒ¿«»

א.48) עמוד יב דף קטן מועד ראש 49)מסכת במסכת
חשד  משום האסור שדבר מבואר ב עמוד כד דף השנה
היה  זה ולפי חשדא" (אין) ליכא "דברבים רבים. בשל מותר
אברהם  (מגן ציבורי עניין לטובת בשבת גוי להעסיק מותר
בשבת  הכנסת בית לבנות התירו לא מקום מכל רמד) סימן
אברהם). (מגן השם חילול משום בקבלנות נכרי ידי על

נכון 50) באיסור, בשבת בית לישראל נכרים בנו אם
ישראל  התנה אם אבל (טור); בו לדור ייכנסו שלא להחמיר
לדור  מותר התנאי את קיים לא והנכרי בשבת, לעשותו שלא

תם). רבינו (מרדכי, בו

.ÂËÔÎÂ51e‰„N B‡ BÓ¯k ¯ÈkN‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿≈À»¿»»¿«¿ƒ«¿»≈
,˙aLa ÔÚËBÂ ÔÚ¯BÊ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ È¯ÎÏ¿»¿ƒ««ƒ∆¿»¿¿»¿«»

ÔÈ¯eÎNL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L52˙eÒÈ¯‡a B‡ Ô‰53Ô˙ ∆»∆≈«∆¿ƒ≈«¬ƒ»«
Ô‰Ï54ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ Èe¯˜ ÂÈÏÚa Ï‡¯NÈ ÌML ¯·„Â . »∆¿»»∆≈ƒ¿»≈¿»»»»»¿≈

BzÏ B‡ B¯ÈkN‰Ï ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡ ·¯ C¯c∆∆…«¿≈«»¿«¿ƒƒ¿
˙eÒÈ¯‡a55È¯ÎÏ B¯ÈkN‰Ï ¯eÒ‡ -56È¯Îp‰L ÈtÓ ; «¬ƒ»¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆«»¿ƒ

ÏÚ ‡¯˜ ‡e‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰NBÚ∆¿«»¿»»¿«»¿ƒ¿»«
ÂÈÏÚa Ï‡¯Ni‰ ÌL57. ≈«ƒ¿»≈¿»»

ב).51) עמוד כא דף זרה עבודה שהנכרי 52)(מסכת
הפירות  כל לעצמו ונוטל לשנה, קצוב דבר לישראל משלם
בשבת. עובד שהנכרי במה הנאה לישראל ואין והרווחים

מתבואת 53) ומקבל ישראל של בשדה עובד שהנכרי
בשבת, עבודתו ואת ולרביע, לשליש למחצה, האדמה
להרבות  עצמו, לתועלת עושה - קעביד" דנפשיה "אדעתא

בתנאים 54)חלקו. לרוב משכירים היו וכרם שדה כי
עבודתו,55)אלה. בשכר לנכרי קצוב דבר שמשלם אלא

לישראל. הפרי ואריסות,56)וכל שכירות ידי על גם
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זה. באופן משכירים המקום בני שרוב וזהו 57)מכיוון
כמבואר  בשבת מלאכתנו יעבוד שהנכרי גמור איסור

הפרק. בתחילת

.ÊË¯zÓ58ŒÛ‡Â È¯ÎÏ Ô¯ÈkN‰Ïe ÌÈÏk ÏÈ‡L‰Ï À»¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆∆»∆¿»»¿«»ƒ¿≈∆≈

ÌÈÏk‰ ˙˙È·L ÏÚ ÌÈeˆÓ e‡59Bc·ÚÂ BzÓ‰a Ï·‡ . »¿Àƒ«¿ƒ««≈ƒ¬»¿∆¿¿«¿
ÈtÓ ,¯eÒ‡ -60‰Ó‰a ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L »ƒ¿≈∆»¿Àƒ«¿ƒ«¿≈»

.„·ÚÂ»∆∆

ב).58) עמוד יז דף שבת מסכת מבואר 59)(משנה
יט  דף שבת (מסכת שאמרו ומה א'. הלכה ג' פרק למעלה
וה' בד' שבת, בערב לנכרי כליו אדם ישכיר "לא א): עמוד
שמאי  בית דעת לפי נאמרה זו שברייתא רבינו דעת מותר",
כביתֿ שהלכה לפי אולם כליו, שביתת על מצּווה ְֶשאדם
וסוברים  עליו חולקים והראב"ד התוספות אבל מותר; הלל
מלאכת  שכר כנוטל שנראה אסור, לנו גם בשכירות כי

רמו). סימן חיים (אורח מותר להשאיל אבל השבת,
שורך 60) ינוח "למען יב): עמוד כג, פרק (שמות שכתוב

על  אדם ש"מצּווה מכאן והגר" אמתך בן ויינפש ְֶוחמורך,
פרק  שבת מסכת ירושלמי (תלמוד כמוהו" בהמתו שביתת
מותר, ולגופה הבהמה לנוחיות שנוגע מה אבל ג); הלכה ה
(השור) "שיהא - שורך" ינוח "למען במכילתא: כמובא
זה  אין ביתו, בתוך יחבשנו שאם ואוכל", הקרקע מן תולש

לשור. נוח

.ÊÈÛzzLn‰61B‡ ‰¯BÁÒa B‡ ‰Î‡ÏÓa È¯Îp‰ ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ«»¿ƒƒ¿»»ƒ¿»
‰lÁza e˙‰ Ì‡ :˙eÁa62˙aM‰ ¯ÎN ‰È‰iL «¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿«««»

‰a¯‰ Ì‡ ËÚÓ Ì‡ ,Bc·Ï È¯ÎpÏ63¯Á‡ ÌBÈ ¯ÎNe , «»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ«¿≈¿««≈
‡Ï Ì‡Â .¯zÓ - Bc·Ï Ï‡¯NÈÏ ˙aM‰ ÌBÈ „‚k¿∆∆««»¿ƒ¿»≈¿«À»¿ƒ…
¯ÎN È¯Îp‰ ÏËB ,˜ÏÁÏ e‡B·iLk - ‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿∆»«¬…≈«»¿ƒ¿«
BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,Bc·Ï Ôlk ˙B˙aM‰««»À»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ64ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙aM‰ ÌBÈ „‚k ƒ¿¿∆∆««»∆»ƒ≈
ÔÈc - ˙eÙzLa ‰„N eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»∆¿À»ƒ

.‡e‰ „Á‡∆»

א).61) עמוד כב דף זרה עבודה הנכרי 62)(מסכת אין
ישראל. של בשליחותו כעושה שם:63)נחשב בברייתא

מת  התנו אסור","ואם - לחשבון באו ואם מותר, - חילה
מלכתחילה: התנו אם אפילו היא, שהכוונה רבינו וסובר
בעת  כך אחר בא אם בחול", ואני בשבת חלקך "טול
יום  בעד ואני וכך, כך שבת בעד נטלת אתה לומר: החשבון
והיהודי  שבת שכר הנכרי יטול אלא אסור, - וכך כך חול

הרבה. בין מעט בין אחר, יום נסתפקו:64)שכר בגמרא
ההלכה, נפסקה ולא מה? בתחילה) התנו לא (אם סתמא
משכר  רק חלקו ישראל יטול שלא לחומרא, רבינו ופסק
שבות" לנכרי ש"אמירה כיוון פסק הרא"ש אבל החול;

הנכרי. עם השכר חצי ליטול יכול לקולא, דרבנן וספק

.ÁÈ‰È‰ ‡ÏÂ ,¯ÎN‰ ˜ÏÁÏ e‡·e ,e˙‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»«¬…«»»¿…»»
Bc·Ï ÏËB È¯Îp‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - Úe„È ˙aL ¯ÎN¿««»»«≈»∆ƒ∆«»¿ƒ≈¿«

˙ÈÚÈ·L65˙BÚÓ Ô˙Bp‰ .ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,¯ÎN‰ ¿ƒƒ«»»¿«¿»¿ƒ«≈»
‡NB È¯Îp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆««ƒ∆«»¿ƒ≈

˜ÏBÁ ,˙aLa Ô˙BÂ66‰ÂLa ¯ÎNa BnÚ67e¯B‰ ÔÎÂ . ¿≈¿«»≈ƒ«»»¿»∆¿≈
.ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ

אבל 65) למעלה. כמבואר בסתמא שהחמיר רבינו לדעת זהו
את  להזכיר מבלי בשווה השכר את מחלקים הרא"ש לדעת

כלל. השבת שרירא 66)יום רב בשם הגאונים תשובת

יוסף). (בית ישראל 67)גאון על מוטלת זו מלאכה שאין
ישראל, של שליחותו בשבת עושה הנכרי ואין לעשותה,

העסק. מי של ניכר אין וגם

.ËÈ‡Ï68È¯Î Ôn‡Ï ÌÈÏk ˙aL ·¯Úa Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿∆∆«»≈ƒ¿À»»¿ƒ
˜ÒtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˙BNÚÏ69‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,BnÚ «¬»««ƒ∆»«ƒ∆»ƒ¿≈∆≈≈
‰ÎLÁL Ì„˜ B˙ÈaÓ Ô‰a70Ì„‡ ¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . »∆ƒ≈…∆∆»≈»¿≈…ƒ¿…»»

epÂÏÈ ‡ÏÂ epÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ ,È¯ÎÏ ÂÈˆÙÁ71‡ÏÂ ¬»»¿»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿…«¿∆¿…
‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,‰zÓa BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ,epkLÓÈ¿«¿¿∆¿…ƒ≈¿«»»∆»ƒ¿≈∆≈≈
ÔÓÊ ÏkL .˙aM‰ Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ ıÙÁ B˙B‡a¿≈∆ƒ∆«≈…∆««»∆»¿«
‡ˆiLÎe ;BÏ Ô˙ È˙ÓÈ‡ Ú„BÈ Ì„‡ ÔÈ‡ ,B˙È·a ‡e‰L∆¿≈≈»»≈«≈»«»«¿∆≈≈
ÈÓk ‰‡¯È ,B„Èa Ï‡¯NÈ ıÙÁÂ ˙aLa B˙ÈaÓ È¯Îp‰«»¿ƒƒ≈¿«»¿≈∆ƒ¿»≈¿»≈»∆¿ƒ
BÏ ¯ÎÓ B‡ BnÚ ˜Òt B‡ BkLÓ B‡ È¯ÎpÏ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»«»¿ƒƒ¿¿»«ƒ»«

.˙aLa¿«»

ב).68) עמוד יח דף ב עמוד יז דף שבת כמבואר 69)(מסכת
המלאכה  עושה הנכרי אם אף שמותר יב בהלכה למעלה

יום.70)בשבת. יחשוב 71)מבעוד שהרואה הדבר, טעם
בו  לעשות לבית מחוץ החפץ את להוליך ציווהו שהיהודי

(סמ"ג). עצמו לצורך נושאו שהנכרי שידע ולא מלאכה,

.ÎÔ˙Bp‰72Ì‡ :˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ ˙¯b‡ «≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆∆ƒ
ıˆ˜73·¯Ú BÏ d˙ elÙ‡Â ,¯zÓ - ‰ÎÏB‰ ¯ÎN BnÚ »«ƒ¿«»»À»«¬ƒ¿»»∆∆

‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL74Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ da ‡ˆiL ,‡e‰Â . «»ƒ¬≈»»∆≈≈»ƒ∆«≈…∆
‰È„na LÈ Ì‡ :ıˆ˜ ‡Ï Ì‡Â .˙aM‰75Úe·˜ Ì„‡76 ««»¿ƒ…»«ƒ≈«¿ƒ»»»»«

‰È„Ó ÏÎÏ Ì˙B‡ ÁÏBLÂ ˙B¯b‡‰ ıa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈»ƒ¿¿≈«»¿»¿ƒ»
.˙¯b‡‰ È¯ÎpÏ ÔzÏ ¯zÓ - ÂÈÁeÏL ÌÚ ‰È„Óe¿ƒ»ƒ¿»À»ƒ≈«»¿ƒ»ƒ∆∆
CeÓq‰ ˙ÈaÏ ÚÈbiL È„k ÌBia ˙e‰L ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆¿«¿≈∆«ƒ«««ƒ«»

‰ÓBÁÏ77˙B¯b‡‰ Ïa˜nL ‰Ê ‡nL ;˙aM‰ Ì„˜ «»…∆««»∆»∆∆¿«≈»ƒ¿
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ ‰ÓBÁÏ CeÓÒ B˙Èa ,ÔÁÏBLÂ¿¿»≈»«»¿ƒ≈»»»
‡e‰ ˙¯b‡‰ BÏ ÔÈ˙BpL È¯Îp‰ ‡l‡ ,CÎÏ Úe·»̃«¿»∆»«»¿ƒ∆¿ƒ»ƒ∆∆

¯eÒ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏBnL78È¯Î „Èa ÁÏLÏ ∆ƒ»¿ƒ«∆∆»ƒ¿…«¿«»¿ƒ
.ÌÈÓc BÏ ıˆ˜ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙¯b‡‰»ƒ∆∆¿»∆»ƒ≈»«»ƒ

א).72) עמוד יט דף שבת שכרו.73)(מסכת קבע קצב,
ב).74) עמוד יז דף שבת מסכת אחרת:75)(משנה בנוסחה

(מער"ק). במדינה" במתא"76)"עימו דואר בי "דקביע
דוא  ולשלחם (קבוע מכתבים לקבל ממונה ואדם בעיר) ר

המכתב.77)למטרתם. לשם שנשלח העיר לחומת
ביד 78) ידו כתב נמצא שלא הכהן, יוסי רבי על עליו "אמרו

א). עמוד יט דף שבת (מסכת בשבת יוליכנו שלא מעולם, נכרי

.‡ÎÈ¯Î79˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ˙aLa ÂÈˆÙÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬»»¿«»¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ80- BÊ ˙ÈÂÊa ÔÁÈp‰ :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â .¯zÓ - ƒ¿»≈À»«¬ƒ»««ƒ»¿»ƒ

ÔÈnÊÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰81ÔÈ˙BÂ ˙aLa È¯Îp‰ ˙‡ ¬≈∆À»¿«¿ƒ∆«»¿ƒ¿«»¿¿ƒ
ÔÏË Ì‡Â ;ÔÏÎ‡Ï ˙BBÊÓ ÂÈÙÏ82ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ¿»»¿¿»¿»¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ
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ÔÈ˙B ÔÎÂ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ83˙BBÊÓ ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¿≈¿ƒ¿
.BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ÔÏË Ì‡Â ;¯ˆÁa ·Ïk‰ ÈÙÏƒ¿≈«∆∆¿»≈¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

לא 79) הא מלאכה, תעשה ימים "ששת ט): פרשה (מכילתא
מלאכתו". נכרי יעשה אבל חבירך יעשה ולא אתה תעשה

א 80) פרק למעלה וראה אסור, ולסייעו ממנו לקבלו אבל
שנים. שעשאוה במלאכה טו כא 81)הלכה דף ביצה (מסכת

בשבילו, לבשל ירבה שמא טוב, ביום לא אבל ב) עמוד
ישראל  בשביל רק טוב ביום הותרה נפש אוכל ומלאכת

טו). הלכה א פרק טוב יום ידו 82)(הלכות לתת אבל
(ירושלמי). אסור - עמוד 83)שיוציא יט דף שבת (מסכת

א).

.·ÎÈÓ84eÈ‰Â ,ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆¿»«»»«¿»
È‡ˆBÓÏe ,BÏ BÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ BÒÈk Ô˙B - ˙BÚÓ BnÚƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚ ¯ÎN BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .epnÓ BÁ˜BÏ ˙aL«»¿ƒ∆¿««ƒ∆…»«»»«

‰ÎLÁMÓ BÏ B˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰Ê85ÈtÓ .¯zÓ - ∆¿««ƒ∆¿»ƒ∆¬≈»À»ƒ¿≈
Ì‡Â ;epÎÈÏLiL ¯LÙ‡ È‡Â ,BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L∆»»»«»¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ∆¿ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ B¯eq‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯·c BÏ ¯Èzz ‡Ï…«ƒ»»∆∆≈ƒ∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86‡B·È -87‰Î‡ÏÓ ÏÚ ¯·BÚÂ ,B„Èa B‡È·‰Ï ¿ƒ»«¬ƒ¿»¿≈«¿»»
Ï·‡ ;BÒÈÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Bz ÏL∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»

‰‡ÈˆÓ88˙BÁÙa dÎÈÏBÓ ‡l‡ ,È¯ÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ»…ƒ≈¿»¿ƒ∆»ƒ»¿»
˙BÁt89.˙Bn‡ Úa¯‡Ó »≈«¿««

א).84) עמוד קנג דף שבת רש"י 85)(מסכת על חולק רבינו
יום. מבעוד לנכרי" כיסו "נותן א 86)שפירש פרק ראה

ג. למי 87)הלכה ללמוד, יש "מכאן כתבו: בתוספות
לו  מותר נכרים, של השלטון מן או הלסטים מן שמתיירא
לו  התירו הפסד משום כי להחביאן כדי המעות לטלטל
משנה"). ("מגיד והרשב"א הרמב"ן בדבר ונחלקו לטלטלן",

ז.88) הלכה כ, פרק להלן קנג 89)מבואר דף שבת (מסכת
רצו  ולא שם הייתה אחרת עוד יצחק, רבי "אמר ב): עמוד
(מותר  דבר" הסתר אלוקים "כבוד משום לגלותה, חכמים
(להעביר  התירו לא שמים), כבוד מפני תורה דברי להסתיר
אמות  ד' להעבירן יבוא שלא אמות, מד' פחות פחות מעות)
זרה  עבודה (מסכת שאמרו מה על סמך רבינו אבל שלימות",
הווינן  כי (הגר), גיורא איסור לי אמר רבא אמר א): עמוד ע דף
קא  כיסי כמה שבתא מנטרי לא יהודאי אמרינן, בארמיותן,
נמצאים  ארנקים כמה שבת שומרים (שאם בשוקא? משתכחי
ידעתי  (ולא יצחק כרבי לן, דסבירא ידענא ולא בשוק?)
מד' פחות פחות (לארנקֿכסף) מוליכו יצחק), כרבי שסוברים

אמות.

.‚ÎÏ‡¯NÈ90‰NÚÂ ¯·Ú Ì‡ :˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ƒ¿»≈∆»»¿»»¿«»ƒ»«¿»»
ÌÏBÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÔB„Êa91, ¿»»≈»¿»¿»»¿»

˙aL È‡ˆBÓÏ da ˙B‰Ï Ì‰Ï ¯zÓ Ï‡¯NÈ ¯‡Le¿»ƒ¿»≈À»»∆≈»»¿»≈«»
„iÓ92- ‡È‰ L„˜ Èk ˙aM‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL . ƒ»∆∆¡«¿«¿∆∆««»ƒ…∆ƒ
‡È‰93Ï‡¯NÈ ?„ˆÈk .L„˜ ‰ÈNÚÓ ÔÈ‡Â L„˜ ƒ…∆¿≈«¬∆»…∆≈«ƒ¿»≈

,ÌÈ¯Á‡Ï ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ - „ÈÊÓa ˙aLa ÏMaL∆ƒ≈¿«»¿≈ƒ¿»≈«»≈»≈«¬≈ƒ
- ‰‚‚La ÏMa Ì‡Â .˙ÈÓÏBÚ ÏÎ‡È ‡Ï BÏ Ï·‡¬»…≈»≈»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»»

„iÓ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ94ÔÎÂ . ¿»≈«»…«≈≈¬≈ƒƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עמוד 90) טו דף חולין ומסכת ג משנה ב פרק תרומות (מסכת
ואף 91)א). במזיד שבת שחילל משום רבנן קנסוהו

(הרשב"א). לעולם לו אסורה צריך 92)הקדירה ואינו
ב. הלכה למעלה ראה שיעשה, בכדי שבת במוצאי להמתין

תאכל 93) "לא ג) פסוק יד פרק (דברים מהפסוק שדרשו ואף
(מסכת  תאכל בבל הוא הרי לך, שתיעבתי כל תועבה" כל
מעשיה  ואין קודש "היא למדו: כאן ב), עמוד קיד דף חולין

נאסר. לא שבת שמעשה - הראשונים 94)קודש" דעת
אבל  שבת, ממלאכת יהנה שלא שיעשה בכדי להמתין שצריך
שלא  שיעשה בכדי להמתין צריך שלכן ח' בהלכה סובר רבינו
נכרי, ידי על במלאכה רק וזה אחרת, בפעם כן לעשות יבוא

בשוגג. ישראל כשעשה לא אבל

.„Î˙B¯t95:e¯ÊÁÂ ÌeÁzÏ ıeÁ e‡ˆiL96- ‚‚BLa ≈∆»¿«¿¿»¿¿≈
˙aLa eÏÎ‡È97 ‡Ï È¯‰L ,‡ÏÂ ‰NÚÓ ÔÙe‚a ‰NÚ ≈»¿¿«»∆¬≈…«¬»¿»«¬∆¿…

.˙aL È‡ˆBÓ „Ú eÏÎ‡È ‡Ï - „ÈÊÓa ;epzLƒ¿«¿≈ƒ…≈»¿«»≈«»

ב).95) עמוד מא דף עירובין למקומם.96)(מסכת אפילו
שלא  התחום לתוך חזרו אם דווקא שזה השיג והראב"ד
מותר  - במזיד יצאו אפילו למקומם, חזרו אם אבל למקומם,
"לעולם  יעקב: בן אליעזר כרבי רבינו דעת אבל לאכלם,
שהרי  כמותו, והלכה שוגגים" למקומם שיחזרו עד אסורים
ונקי  מעטות) (הלכות קב יעקב בן אליעזר רבי של "משנתו
והקדמת  ב עמוד מט דף יבמות (מסכת כמותו)" (הלכה

למשנה). י.97)הרמב"ם הלכה ה פרק טוב יום הלכות ראה

.‰Î¯ÎBN‰98¯ÓLÏ ÏÚBt‰ ˙‡99˙‡Â ‰¯t‰ ˙‡ BÏ «≈∆«≈ƒ¿…∆«»»¿∆
B¯ÎN BÏ ÔzÈ ‡Ï - ˜BÈz‰100ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙aL ÏL «ƒ…ƒ≈¿»∆«»¿ƒ»≈

˙aL ¯ÈÎN ¯ÈÎN‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡101 «¬»«»»»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ«»
CÎÈÙÏ .ÌÏMÓ B¯ÎN BÏ Ô˙B - ‰L ¯ÈÎN B‡¿ƒ»»≈¿»ƒ»≈¿ƒ»
ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡«¬»«»»»¿……«≈ƒ¿»ƒ∆
ÏL B‡ ‰L ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ;˙aL«»∆»≈≈ƒ¿»ƒ∆»»∆

.ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ

נח).98) דף מציעא בבא עצמה 99)(מסכת שהשמירה אף
בשבת. אסורה אסור 100)אינה במפורש שבת שכר ליטול

וממכר. למקח של 101)שדומה או ביחד השבוע כל של
ליטול. מותר בהבלעה שבת ששכר מותר, ביחד השנה כל

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדר 1) על וכתבן ל"ט, והן המלאכות אבות מניין בו כלל

בין  שיש וההפרש תולדה, ומהו אב מהו ביאר ושם המשנה.
המלאכות, כל תולדות שם נתבארו ולא והתולדות. האבות

תולדות. הן מה לדמיון מקצתן, אלא
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¯enÚ‰Â12‰LÈc‰Â .13‰i¯f‰Â .14‰¯È¯a‰Â .15. ¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»
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‰‚È¯‡‰Â27‰ÚÈˆa‰Â .28‰¯ÈLw‰Â .29‰¯z‰‰Â .30. ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿««»»
‰¯ÈÙz‰Â31‰ÚÈ¯w‰Â .32ÔÈa‰Â .33‰¯È˙q‰Â .34. ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»

LÈhta ‰‡k‰Â35‰„Èv‰Â .36‰ËÈÁM‰Â .37. ¿«»»««ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»
‰ËLÙ‰‰Â38‰„·Ú‰‰Â .39¯BÚ‰ ˙˜ÈÁÓe .40. ¿««¿»»¿««¬»»¿ƒ«»

BÎezÁÂ41‰·È˙k‰Â .42‰˜ÈÁn‰Â .43ËeË¯N‰Â .44. ¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿
‰¯Ú·‰‰Â45Èeak‰Â .46‰‡ˆB‰‰Â .47.˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ¿««¿»»¿«ƒ¿«»»≈¿ƒ¿

א.2) עג, או 3)שבת אומנות, בו שיש בדבר העוסק
מלאכה. עושה - מתקנו או מחדשו גלמי, חומר ְֶַַהמׁשנה
בשם  נזכרה וב'תוספות' חשובה. מלאכה אינה הוצאה
מהמקרא: הוצאה איסור דרשו חז"ל אבל גרועה", "מלאכה
יעשו  אל ואשה איש לאמר: במחנה קול ויעבירו משה "ויצו
(שמות  מהביא" העם ויכלא הקודש, לתרומת מלאכה עוד
בשבת  למשכן להביאם מבתיהם נדבות יוציאו שלא ו), לו,
יצא  "אל שם): ובתוס' יז: (עירובין דרשו ועוד צו:). (שבת
בשבת  יצא אל כט) טז, (שמות השביעי" ביום ממקומו איש
וירמיה  בחול, עושה שהוא כדרך המן את ללקוט הכלי עם
השבת". ביום מבתיכם משם תוציאו "ולא הזהיר: כב) (יז,
יבא  לא השערים, על העמדתי "ומנערי יט) (יג, ובנחמיה

השבת". ביום ה"א.4)משא פ"א למעלה מבואר
תעשה 5) ימים "ששת ב): לה, (שמות בתורה מהכתוב

לה', שבתון שבת קודש, לכם יהיה השביעי וביום מלאכה,
מט:) (שבת חז"ל דרשו יומת", מלאכה בו העושה כל
שהיו  המלאכות שכל למשכן, השבת מלאכות מסמיכות
במשכן  חשובה שהיתה והמלאכה בשבת; אסורות במשכן,
נקראת  - במשכן חשובה היתה ושלא "אב", נקראת -
המקור  הוא - מלאכה" "אב ב.) (בבאֿקמא "תולדה"
המלאכות  הן וה"תולדות" ממנו, הנלמדות אחרות למלאכות

לאבות. בתכונתן דמיון להן שיש בהלכה 6)האחרות ראה
לקיש 7)ז. וריש יוחנן רבי ה"ב): פ"ז (שבת בירושלמי

ל"ט  ומצאו זה, בפרק ומחצה שנים שלש עוסקין היו
המלאכות. מאבות אב לכל המשנה:8)תולדות לשון

בפשטות  אמרו ולא אחת", חסר ארבעים מלאכות "אבות
לסכום  המנין כשמגיע המקרא "שדרך ותשע, שלשים
לדייק  מבלי עשרות בחשבון אותו מונה אחת, פחות עשרות
הבאה  יעקב לבית הנפש "כל בו: כיוצא האחד, חסרון על
מוצא  אתה אי ובפרטן כז) מו, (בראשית שבעים" מצרימה
"ארבעים  וכן קכג.), (בבאֿבתרא אחת חסר שבעים אלא

(דברי  ותשע,יכנו" שלשים אלא אותו מכים ואין ג) כה, ם
רק  מונים ואין טז) כג, (ויקרא יום" חמשים "תספרו וכן
פסחים). בסוף (הרא"ש יום" מ"ט שהם שבועות שבעה

לצמיחת 9) המניעות והסרת לזריעה הקרקע הכשרת
גושיה, פירוד השדה, זיבול החרישה; תולדות הזרעים;

ועוד. בגידול 10)סיקול וסיוע צמיחה לידי הזרע הבאת
ועוד. השקייה הזריעה; תולדות דבר 11)הצמח; עקירת

- ממחובר תולש תולדתו: חיותו. ממקום והפרדתו מגידולו
בכלי. ולא מהם 12)ביד לעשות קרקע גידולי קיבוץ

אחד. בחבל שחרזם או פירות המדבק התולדה: צבורים.
מהפסולת 13) להפרידם מקליפתם, קרקע גידולי פירוק

החולב  ביד, חטים המפרק תולדתה: בטבע. בהם המחוברת
המשקה. לצורך וענבים זיתים הסוחט הבהמה, את

המוץ 14) את הרוח שישא כדי באויר, הנדוש הדגן הנפת
הנקי. הדגן לפסולת.15)וישאר האוכל בין הבדלה

הקיבה. בעור חלב המעמיד משקה, המסנן תולדתה:
ירק 16) המחתך תולדתה: דקים. לחלקים דבר חלוקת

ועוד. מתכות שפשוף לבשלו, כדי דקות לחתיכות
וכדומה.17) בנפה קמח כהעברת בנפה, המניף פעולת
אחד.18) גוש לעשותם נוזל באמצעות קטנים חלקים לדבק

העפר. את המגבל האש 19)תולדתה: באמצעות הפעולה
דבר  להקשות כגון שהיה. ממה דבר איזה ולשנות להרתיח,
המתכת, את המתיך תולדתה: קשה. דבר לרכך או רך

החלב. את או הדונג את ממקורו 20)הממיס דבר עקירת
כנף  התולש תולדתה: בהמה. מעור שער או כצמר בטבע,

צפרניו. הנוטל העוף, וצחצוח 21)מן הלכלוך ניקוי
והסוחטו. בגד המכבס תולדתה: חוטי 22)החפץ. הפרדת

החובט  תולדתה: לטויה. והכשרתם הפשתים או על הצמר
גמי, או התמר) עץ קליפת שמתחת הפנימיים (החוטים סיב

חוטים. כעין שנעשים אחר.23)עד למראה דבר כל שינוי
ושזירה.24) פיתול ידי על מפשתן או מצמר חוטים עשיית
עליון 25) מכובד והורדתם העלאתם השתי, חוטי מתיחת

האריגה. במכונת תחתון, בארג 26)לכובד המסכת הרמת
בשתי). הערב חוטי את המהדק האורגים מסרק - (מסכת

מיטה. המסרג וכברה, נפה העושה הכנסת 27)תולדתה:
נימין  שלש הקולע תולדתה: שתי. חוטי בין ערב חוטי

יחד,28)ביחד. הארוגים הערב מחוטי השתי חוטי הסרת
החוטים  קליעת הסותר תולדתה: האריג. תיקון לשם
רוקח'). ('מעשה והפציעה אחר: בנוסח לתקנה; ומתכוון

קיימא 29) של בקשר פתיל, ידי על חוטים שני חיבור
אומן. קיים,30)ומעשה (קשר קיימא של קשר התרת

חבלים. פיתולי המפריד תולדתה: שני 31)חזק). איחוד
ידי  על עורות או ניירות המדבק תולדתה: נפרדים. דברים

ניירות 32)דבק. המפריד תולדתה: הדבקים. בין ההפרדה
דבוקים. עורות הוספה 33)או או אוהל, נטיית או בנין

בנין. תולדתה:34)על לתקן. כדי אוהל, או בנין סתירת
תיקונו. לשם תקוע עץ שעל35ֿ)המפרק פעולה עשיית

בפטיש. כמכה קטנה פעולה אפילו המלאכה. גמר ניכר ידה
בפניו.36) לנעול או לתפסו ניצוד, שבמינו דבר כל צידת

שהגיע  עד בפניה ועמד חיה, לצוד כלב המשסה תולדתה:
ותפסה. הנפש.37)הכלב היא הדם, הוצאת או המתה

השולה שימות, עד החי את החונק הים תולדתה: מן דג
כסלע. סנפיריו בין שיבש עד בעל 38)והניחו עור הפרדת

(חתיכת  דלדול המפשיט תולדתה: מיתתו. לאחר מבשרו חי
הבשר. לצד העור שעל בולטת) העור 39)בשר תיקון

רב. זמן שיתקיים והצמר 40)וריכוכו, השער הסרת
על  זפת הממרח נוצות, המורט תולדתה: להחליקו. מהעור

להחליקו. ארכו 41)חפץ מדת לפי לצרכו חפץ התקנת
הכנף. את (קוצץ) הקוטם תולדתה: רשימת 42)ורחבו.

המתקיים. דבר על בצבע או בדיו אותיות שתי
אותיות.43) שתי לפחות עליו לכתוב ראוי מקום הכשרת
המשרטט 44) תולדתה: המתקיים. דבר כל ורשימת חקיקה

שוה. במידה נסירה לשם העץ או 45)על אש הבערת
בנר  שמן הנותן תולדתה: להאיר. בין להתחמם בין ריבויה,

תולדתה:46)הדולק. ההבערה. זמן ומיעוט אש כיבוי
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הדולק. מנר שמן לרשות 47)הנוטל היחיד מרשות הוצאה
ח. הלכה יב פרק להלן ועיין הרבים.

.·Ïk48ÌÈÚÓ ‡e‰L ÏÎÂ ,˙BÎ‡Ïn‰ el‡49Ì‰ - »≈«¿»¿…∆≈ƒ¿»»≈
„Á‡ ?ÔÈÚ ‡e‰ „ˆÈk .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¬¿»≈«ƒ¿»»∆»

‰ B‡ L¯BÁ‰·‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á ‰NBÚ‰ B‡ ¯ÙBÁ «≈«≈»∆»ƒ¬≈∆«
,Ú˜¯wa ‰¯ÈÙÁ Ô‰Ó ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkL ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆»««¿««≈∆¬ƒ»««¿«

.‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»

ב.48) עג, אלא 49)שבת חשבו לא המלאכות, ל"ט במנין
מלאכה  כל גם אולם מט:). (שבת במשכן שהיו אותן
כמבריך  - ובמטרה בפעולה, המשכן למלאכת דומה שהיתה
דומה, המטרה וגם ונוטע, זורע לפעולת הדומות מרכיב או
דומה  מלאכה עושה אפילו או וצמיחה, לגידול כוונתו כי
- אילן) ענפי (חותך כזומר בפעולה. ולא במטרה למשכן
נקראים  אלו כל האילן, לגידול המתכוון - ג בהלכה ראה
היו  שלא כיון הל"ט. במנין נחשבו ולא מלאכות, אבות

שבת'). ('כלכלת במשכן

.‚ÔÎÂ50B‡ ,˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ B‡ ,ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰ ¿≈«≈«¿»ƒ«≈«ƒ»
CÈ¯·n‰51·Èk¯n‰ B‡ ,˙BÏÈ‡52¯ÓBf‰ B‡ ,53Ïk - ««¿ƒƒ»««¿ƒ«≈»

„Á‡ ÔÈÚÂ ,˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó Ô‰ „Á‡ ·‡ el‡54,‡e‰ ≈»∆»≈≈¬¿»¿ƒ¿»∆»
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·c ÁnˆÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆¿«≈«»»ƒ¿«≈

א.50) עג, ומכסהו 51)שבת בקרקע, עץ ענף הכופף
מיוחד. לעץ ויהיה ייקלט למען (ענף 52)בעפר, יחור שם

אחר. בעץ מהעצים.53)רך) המזיקים הענפים חותך
מח.54) באות למעלה ראה

.„ÔÎÂ55˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z ¯ˆBw‰56¯ˆBa‰ B‡ ,57 ¿≈«≈¿»ƒ¿ƒ«≈
¯„Bb‰ B‡ ,ÌÈ·Ú58˜ÒBn‰ B‡ ,ÌÈ¯Óz59B‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ¬»ƒ«≈¿»ƒ«≈≈ƒ

‰¯B‡‰60·‡ el‡ Ïk - ÌÈ‡z61,Ô‰ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ »∆¿≈ƒ»≈«¿»»««≈
C¯c ÏÚÂ .Ôek˙Ó ÂÈÏecbÓ ¯·c ¯˜ÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆«¬…»»ƒƒ»ƒ¿«≈¿«∆∆

.˙B·‡‰ ¯‡L BÊ¿»»»

ב.55) עג, בתרמילים.56)שבת הגדלים ירקות
הגפנים.57) מעל הענבים את תמרים 58)קוטף לוקט

העץ.59)מדקל. מן זיתים פרי 60)תולש קוטף
מח.61)התאנים. באות למעלה ראה

.‰‰„ÏBz‰62‰Î‡Ïn‰ ‡È‰63el‡Ó ·‡Ï ‰ÓBc‰ «»»ƒ«¿»»«»¿»≈≈
ËÚÓ ˜¯i‰ ˙‡ CzÁÓ‰ ?„ˆÈk .˙B·‡‰64- BÏM·Ï »»≈««¿«≈∆«»»¿«¿«¿

ÔÁBh‰L ;‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Î‡Ïn‰ BfL ,·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆«¿»»∆∆¿ƒ»∆«≈
‰NBÚ‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰ ÌÈÙe‚Ï B˜lÁÓe „Á‡ Ûeb Á˜BÏ≈«∆»¿«¿¿ƒ«¿≈¿»»∆
Á˜Bl‰ ÔÎÂ .ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ ‰ÊÏ ‰ÓBc‰ ¯·c»»«∆»∆¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«
C¯„k ,B¯ÙÚÓ ÁwÏ È„k B˙B‡ ÛLÂ ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ»∆«∆∆¿»¿≈ƒ«≈¬»¿∆∆
.‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ·‰f‰ ÈÙ¯Bˆ ÌÈNBÚL∆ƒ¿≈«»»¬≈∆∆∆¿ƒ»

ב.62) עד, המשכן 63)שבת למלאכת הדומה מלאכה כל
הדומה  מתכת, או ברזל השף כגון: במטרה, ולא בפעולה
שמטרתה  גרעינים לטחינת דומה אינו אבל בפעולה, לטוחן
למלאכת  דומה אם וכן לאכילה: שלא - והשף לאכילה.
כגון: אחר, בגוף היא הפעולה אבל במטרה, המשכן
למלאכה  דומה שהשקייה אף ואילנות, צמחים המשקה
הפעולה  אין אבל הצמחים, שיגדלו במטרה, שבמשכן

תולדות  נקראים אלו כל במים. כיֿאם הצמחים בגוף נעשית
שבת'). ב'כלכלת ישראל' אחר:64)('תפארת בנוסח

להלן  רבינו לדברי בהתאם וזה ויניציא), (דפוס מעט" "מעט
דק. דק חותכו אם אלא חייב שאינו יח, הל' כא פרק

.ÂÔÎÂ65BˆaÁÏ È„k ‰·˜ Ba Ô˙Â ·ÏÁ Á˜Bl‰66- ¿≈«≈«»»¿»«≈»¿≈¿«¿
LÈ¯Ù‰ È¯‰L ,¯¯Ba ˙„ÏBz ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»ƒ∆∆≈∆¬≈ƒ¿ƒ

Ìew‰67·iÁ - ‰È·‚ e‰NÚÂ Bab Ì‡Â .·ÏÁ‰ ÔÓ «ƒ∆»»¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ»«»
Ïk‰ ˜·„Â ˜ÏÁ Ï‡ ˜ÏÁ ıa˜Ó‰ ÏkL ;‰Ba ÌeMÓƒ∆∆»«¿«≈≈∆∆≈∆¿»««…
ÔÎÂ .ÔÈ·Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ ,„Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú«∆≈»∆»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿≈

ÏÎÏ68Óe ‰Î‡ÏÓÔ‰Ï LÈ ,˙B·‡‰ el‡Ó ‰Î‡Ï ¿»¿»»¿»»≈≈»»≈»∆
‰Î‡Ïn‰ ÛebÓe .e¯Ó‡L BÊ C¯c ÏÚ ˙B„ÏBz»«∆∆∆»«¿ƒ«¿»»
˙„ÏB˙Â ‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡ ÔÈÚÓ Ú„z ˙aLa ˙ÈNÚp‰««¬≈¿«»≈«≈≈≈∆»ƒ¿∆∆

.‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡≈∆»ƒ

א.65) צח, החלב.66)שבת טריפת ידי על חמאה, עשיית
הגבינה.67) יסוד את המכיל החמוץ ראה 68)החלב

ו. באות למעלה

.Ê„Á‡69ÔÓ ‰„ÏBz B‡ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ ‰NBÚ‰ ∆»»∆»≈¬¿»»»ƒ
·iÁ - „ÈÊÓa ˙B„ÏBz‰70- ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .˙¯k «»¿≈ƒ«»»≈¿ƒ»≈ƒ

Ï˜Ò71‰Ó ÔkŒÌ‡ .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa . ƒ¿»¿≈«»«»¿»ƒ≈«
L¯Ù‰ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ ?˙B„ÏBz‰Â ˙B·‡‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰∆¿≈≈≈»»¿«»≈≈≈∆∆¿≈
Ì‡ :‚‚BLa ‰NBÚ‰L .„·Ïa Ôa¯w‰ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿««»¿»ƒ¿«∆»∆¿≈ƒ

„Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B·‡ ‰NÚ72˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - »»»«¿≈¿∆¿≈∆»«»«»««
ÌÏÚ‰a ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰NÚ Ì‡Â ,·‡Â ·‡ Ïk ÏÚ«»»»»¿ƒ»»»¿¿»¿∆¿≈

.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈«»∆»«»∆»

עשה 69) שאם - לאב? תולדה בין יש "מה א: ב, בבאֿקמא
אחד  כל על חייב ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שני
אחת". אלא חייב אינו - שלו ותולדה אב עשה ואם ואחד.

א.70) פרק בתחילת למעלה אחר:71)כמבואר בנוסח
אברבנאל). (כ"י נסקל - בו התרו עדים שנעלם 72)ואם

למלאכה. מלאכה בין לו נודע ולא האיסור ממנו

.ÁÈ¯‰ ?„ˆÈk73ÌÏÚ‰a ˙aLa ¯ˆ˜Â Ú¯ÊÂ L¯ÁL ≈«¬≈∆»«¿»«¿»«¿«»¿∆¿≈
ÌÈÚa¯‡‰ ‰NÚ elÙ‡Â .˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - „Á‡∆»«»»«»«¬ƒ»»»«¿»ƒ
˙BÎ‡Ïn‰ el‡L ÁÎML ÔB‚k ,‰‚‚La ˙Á‡ ¯ÒÁ»≈««ƒ¿»»¿∆»«∆≈«¿»
‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·ÈÁ - ˙aLa ˙BNÚÏ ˙B¯eÒ‡¬«¬¿«»«»«»¿»»
˜¯i‰ CzÁÂ ÔÁË Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‰Î‡ÏÓe¿»»«»««¬»ƒ»«¿ƒ≈«»»
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛLÂ¿»»∆«∆∆¿∆¿≈∆»≈«»∆»
„Á‡ ·‡ ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï È¯‰L ;˙Á‡ ˙‡hÁ«»««∆¬≈…»»∆»»∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈ˙B„ÏB˙Â¿¿»¿≈…«≈»∆

ב.73) עג, שבת

.Ë‰NBÚ‰74˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ »∆¿»«¿≈≈≈¿»»««
?„ˆÈk .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»≈«»∆»«»««≈«
„Á‡ ÌÏÚ‰a ¯ÓÊÂ ·Èk¯‰Â CÈ¯·‰Â ÚËÂ Ú¯fL È¯‰¬≈∆»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿∆¿≈∆»
.Ô‰ „Á‡ ·‡ ÔlkL ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«»««∆À»»∆»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.74) סח, שבת משנה,
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ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואיכותיהן 1) המלאכות אבות שיעור לבאר בו התחיל

שלא  מפני אסור, אבל והפטור בהן והמחוייב ותולדותיהן,
ממה  קצת לזה ונמשך השיעור. שחסר או כדרכו נעשה
קצת  לו מהיות לו לחוש באפשר (שהיה לעשותו שמותר
מלאכות  עשר זה בפרק ונתבארו המלאכות). לאלו דמיון
המעמר, הקוצר, הזורע, [החורש, ז: פרק ראשונות הנמנות

והלש]. המרקד הטוחן, הבורר, הזורה, הדש,

.‡L¯BÁ‰2‡e‰L Ïk3·iÁ -4LkÓ‰ .5È¯wÚa «≈»∆«»«¿«≈¿ƒ¿≈
ÌÒ¯˜Ó‰Â ,˙BÏÈ‡‰6„¯ÊÓ‰ B‡ ,ÌÈ·NÚ7˙‡ »ƒ»¿«¿«¿≈¬»ƒ«¿»≈∆

ÌÈ‚È¯N‰8Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BtÈÏ È„k ,9˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «»ƒƒ¿≈¿«∆««¿«¬≈∆∆∆
Ïk ‰NÚiMÓe ;L¯BÁÈt ‰ÂLn‰ ÔÎÂ .·iÁ - ‡e‰L ≈ƒ∆«¬∆»∆«»¿≈««¿∆¿≈

‰„N‰10B„c¯Â Ïz‰ ÏÈtL‰L ÔB‚k ,11‡lÓ B‡ , «»∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈
‡Èb‰12·iÁ -13ÔÎÂ .‡e‰L Ïk B¯eÚLÂ ,L¯BÁ ÌeMÓ ««¿«»ƒ≈¿ƒ»∆¿≈

˙Bn‚ ‰ÂLn‰ Ïk14.‡e‰L Ïk B¯eÚL - »««¿∆Àƒ»∆

א.2) קג, שבת ליטע 3)משנה, כדי שהוא? כל "וכמה
או  לבצל) דומה נאכל ירק מין - כריש, של (קלח כרישא
של  השיבולת) של המחודד (הקצה זכרותא ליטע כדי

ה"ב). פ"ז (ירושלמי חרישה 4)חיטה" הקדים רבינו
עג.) (שבת במשנה אבל האדמה, בעבודת כנהוג לזריעה
(שבת  בגמרא ומפרש "החורש", לפני "הזורע" הקדימו
וזקוקה  הקשה ישראל ארץ לקרקע התכוון שהתנא עג:),
חרישה  על שגם והשמיענו הזריעה, אחרי נוספת לחרישה

חייב. בשדה.5)זו או בגן הרעים העשבים את עוקר
יבשים.6) ועשבים ענפים רכים 7)כורת ענפים החותך

הגפן.8)מהאילן. עץ להניית 9)ענפי שהוא דבר "כל
שהוא  דבר וכל חורש, משום חייב (להשבחתה) הקרקע
זורע" משום חייב הפרי את בישול) לידי (שיגיע להבחיל

שם). ב.10)('ירושלמי' עג, והשווהו 11)שבת השפילו
לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו תרגום האדמה, לשאר

ורדידו. הרים.12)ג): בין צר משום 13)רווח בשדה
הי"ב). פ"י (להלן בונה משום חייב בבית אבל חורש,

כנ"ל.14) בבית ולא בשדה

.·Ú¯Bf‰15‡e‰L Ïk16¯ÓBf‰ .·iÁ -17ÔÏÈ‡‰ ˙‡ «≈«»∆«»«≈∆»ƒ»
‰˜Ln‰ Ï·‡ .Ú¯BÊ ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓˆiL È„k18 ¿≈∆ƒ¿«¬≈∆≈≈≈«¬»««¿∆

·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙aLa ˙BÏÈ‡Â ÔÈÁÓ¿̂»ƒ¿ƒ»¿«»¬≈∆∆∆≈«¿«»
‰¯BM‰ ÔÎÂ .‡e‰L ÏÎa19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ¯BÚNe ÔÈhÁ ¿»∆¿≈«∆ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆

.‡e‰L ÏÎa ·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÌÈna««ƒ¬≈∆∆∆≈«¿«»¿»∆

א.15) עג, וכו'16)שבת לזרע "המצניע ב: צ, שבת
שהוא  בכל זריעה ששיעור מכאן שהוא" בכל וכו' והוציאו

(שבת 17)(מגידֿמשנה). מהגפן מזיקים ענפים חותך
ב.18)עג:). ב, קטן פשתן 19)מועד זרע צד: זבחים

חיטי  אפילו (=שמצמיח) דמקדח משום אי - חייב למים
יוסף  לר' רבינו בתשובת (כ"ה לישה משום אלא נמי, ושערי
הרי  בדו"ו). וכה"ג מא) עמ' לוין לד"ר (סה"י המערבי
ועיין  זורע. משום חייב - במים ושעורים חיטים ששורה

באריכות. רבינו תשובת הספר, בסוף

.‚¯ˆBw‰20˙¯‚B¯‚k21·ÈÁ -22LÏB˙Â .23˙„ÏBz - «≈ƒ¿∆∆«»¿≈∆∆

¯˜BÚ‰ ÏÎÂ .‡e‰ ¯ˆB˜24ÌeMÓ ·iÁ - BÏecbÓ ¯·c ≈¿»»≈»»ƒƒ«»ƒ
˙eLÎe ,ÌÈ·NÚ Ba eÏÚL ¯B¯ˆ ,CÎÈÙÏ .¯ˆB˜25 ≈¿ƒ»¿∆»¬»ƒ¿

‰Òa ‰ÏÚL26,˙È·Á‰ ·b ÏÚ eÁÓvL ÌÈ·NÚÂ , ∆»»ƒ¿∆«¬»ƒ∆»¿««∆»ƒ
Ï·‡ .ÔÏecb ÌB˜Ó ‡e‰ ‰fL ,·iÁ - Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆«»∆∆¿ƒ»¬»

ıÈˆÚÓ LÏBz‰27ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - ·e˜ BÈ‡L «≈≈»ƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈
È¯‰ - ÔË˜ L¯L È„Îa ·e˜ ıÈˆÚÂ .BÏecb ÌB˜Ó ‰Ê∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»»¬≈

.·iÁ - epnÓ LÏBz‰Â ,ı¯‡k ‡e‰»»∆¿«≈ƒ∆«»

א.20) קג, הלכה 21)שבת להלן רבינו לדעת א. צא, שבת
ביצה. שליש שהיא מחיותו,22)ה' מבדילו שאתה "כל

שם). ('ירושלמי' קוצר" משום בו בכלי,23)יש - "קצירה
(לחםֿמשנה). ביד" - ב.24)תלישה קז, צמח 25)שבת

וסנה. קוצים על הצומח פתילים ב.26)בצורת קז, שבת
רוקח'). ('מעשה "בספינה" אחר: חרס 27)בנוסח כלי

לנטיעה. העשוי

.„Ú¯Ê Ïk28ÔB‚k ,BzÏc‚Óe B˙B‡ ˙ÁnˆÓ B˙¯ÈˆwL »∆«∆¿ƒ»¿«««¿««¿¿
‡zÒtÒ‡29‡˜ÏÒÂ30ÈzL ·iÁ - ‰‚‚La B¯ˆBw‰ , «¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»»«»¿≈

ÈtÓ - ˙Á‡Â ,¯ˆB˜ ‡e‰L ÈtÓ - ˙Á‡ :˙B‡hÁ«»««ƒ¿≈∆≈¿««ƒ¿≈
·iÁ - ÌÈˆÚÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â ¯ÓBf‰ ÔÎÂ .ÚËB ‡e‰L∆≈«¿≈«≈¿»ƒ»≈ƒ«»

˙ÈLeL·b .ÚËB ÌeMÓe ¯ˆB˜ ÌeMÓ31¯ÙÚ ÏL ƒ≈ƒ≈««¿ƒ∆»»
ÏÚ dÁÈp‰Â ı¯‡‰ ÏÚÓ d‰Èa‚‰ ,ÌÈ·NÚ da eÏÚL∆»»¬»ƒƒ¿ƒ»≈«»»∆¿ƒƒ»«

„˙È Èab˙B„˙È Èab ÏÚ ‰˙È‰ .LÏBz ÌeMÓ ·iÁ - ˙B «≈¿≈«»ƒ≈»¿»««≈¿≈
ÌÈ‡z .Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ı¯‡‰ ÏÚ dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»»∆«»ƒ≈«¿≈ƒ

eL·iL32,Ba ÂÈ˙B¯t eL·iL ÔÏÈ‡ ÔÎÂ ,Ô‰Èa‡a ∆»¿¿ƒ≈∆¿≈ƒ»∆»¿≈»
ÔÈ¯e˜Úk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ˙aLa Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆¿«»«»««ƒ∆≈«¬ƒ

‰‡ÓË ÔÈÚÏ33. ¿ƒ¿«À¿»

ב.28) עג, לבהמה.29)שבת חציר - סלק 30)אספסת
לחמיצה. הפרומים בעליו שמשתמשים ירק פא,31)- שם

קטן. עפר תל שצמקו 32)ב. "תאנים ב: קכז, חולין
לקרקע), מחוברות (כשהן באיביהן רש"י) - באילן (שיבשו
חטאת". חייב בשבת מהן והתולש אוכלין, טומאת מטמאות
יבשו  אבל צמקו, שדווקא מובא קנ:) (שבת ב'תוספות' אבל
איסור  בהן אין כלל, הארץ מן יונקות שאינן מכיון לא,

אינם 33)תלישה. הקרקע, מן הגדלים האוכלין "כל
מחוברים  שהם זמן כל אבל שיעקרו, עד טומאה מקבלים
מקבלים  אינם - ממנו לחיות שיכולים קטן, בשורש אפילו

פ"ב). אוכלין טומאת (הל' טומאה"

.‰LÏBz‰34ÔÈLÏÚ35ÔÈ„¯Ê „¯ÊÓ‰ ,36‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «≈À¿ƒ«¿»≈¿»ƒƒ«¬ƒ»
˙¯‚B¯‚k B¯eÚL -37Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï Ì‡Â ; ƒƒ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ

‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï Ì‡Â ;È„‚38. ¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»
¯nÚÓ‰39;˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÏÎ‡ «¿«≈√»ƒƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆

Ì‡Â ;È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï ¯nÚ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ˆÈ·e .‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï40‰¯eÓ‡‰ ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»≈»»¬»

ÏÎÂ .ÔÈÏB‚¯z ÏL ˙ÈBÈa ‰ˆÈa ‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»ƒ≈»≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»
ÏM·Ï È„k ‡e‰ ,‰ˆÈa ÏM·Ï È„k ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿≈¿«≈≈»¿≈¿«≈

‰ˆÈ·a ‰LÏMÓ „Á‡ - ˙¯‚B¯‚e .‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k41. ƒ¿∆∆ƒ≈»¿∆∆∆»ƒ¿»¿≈»
Ú˜¯˜ ÈÏec‚a ‡l‡ ¯enÚ ÔÈ‡Â42. ¿≈ƒ∆»¿ƒ≈«¿«
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א.34) קג, באש 35)שבת הקלויים שמשרשיו צמח
) לשתייה חומר עושים קיצוץ Cichorie.((36וטחונים,

לאכלם. שאפשר רכים רטובים למעלה 37)ענפים מבואר
וכן 38)ה"ג. ויניציא) (דפוס קלה" "ביצה אחר: בנוסח

להתבשל. הקלה תרנגולת לביצת הכוונה כי בתלמוד.
(מגידֿמשנה).39) שלמעלה ממה ב.40)נלמד פ, שבת
משנה'.41) ב'מגיד ה "ט פ"א עירובין הל' שבת 42)ראה

ורצונו  כוונתו שאין שלו שאינו בשדה והמדובר ב. עג,
שהוא  בכל הוא חייב כן לא שאם הקרקע, את לייפות

שם). גמרא - א הלכה (למעלה

.Â‰Ï·c ıa˜Ó‰43·wpL B‡ ,‰l‚Ú ‰pnÓ ‰NÚÂ «¿«≈¿≈»¿»»ƒ∆»¬À»∆ƒ≈
- „Á‡ Ûeb eˆa˜˙pL „Ú Ô‰a Ï·Á‰ ÒÈÎ‰Â ÌÈ‡z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆∆»∆«∆ƒ¿«¿∆»

·iÁÂ ,¯nÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰44Ïk ÔÎÂ .45.‰Êa ‡ˆBik ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈…«≈»∆

אחד 44)תאנים.43) מלקט בחצר, המפוזרים פירות אבל
הי"א). פכ"א (להלן ואוכל מלח 45)אחד המקבץ

קרקע. גידולי שאינו פטור, לרבינו המלח, ממשרפות

.ÊLc‰46˙¯‚B¯‚k47ÈÏec‚a ‡l‡ ‰LÈc ÔÈ‡Â .·iÁ - «»ƒ¿∆∆«»¿≈ƒ»∆»¿ƒ≈
˜¯ÙÓ‰Â .Ú˜¯˜48ÔÎÂ .·iÁÂ ,Lc‰ ˙„ÏBz ‡È‰ È¯‰ - «¿«¿«¿»≈¬≈ƒ∆∆«»¿«»¿≈

·ÏBÁ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk49‰Ó‰a‰ ˙‡50ÌeMÓ ·iÁ - …«≈»∆«≈∆«¿≈»«»ƒ
·iÁ - ¯BÚ BÏ LiL ÈÁa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ .˜¯ÙÓ51ÌeMÓ ¿»≈¿≈«≈¿«∆≈«»ƒ

;‰¯eaÁ‰ ÔÓ ‡ˆiL ÌcÏ CÈ¯ˆ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˜¯ÙÓ¿»≈»∆ƒ¿∆»ƒ«»∆≈≈ƒ««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - „·Ïa ˜Èf‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆
·ÏÁa B‡ Ìca ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ï˜Ï˜Ó¿«¿≈¿≈«»«∆ƒ¿∆«»∆»»

‡ÈˆB‰L52.˙¯‚B¯‚k ∆ƒƒ¿∆∆

א.46) עה, ה'ירושלמי'.47)שבת בשם ה"ה למעלה ראה
מתוך 48) קטניות או משבלים, דגן ברש"י. א צה, שבת

יבשים. י.49)תרמילים הלכה להלן ראה א. צה, שבת
קרקע 50) כגידולי נחשבים - מדגים חוץ חיים, בעלי

(מגידֿמשנה). הצמחים מן שניזונים מכיון כז:), (עירובין
ויש 51) צובע, משום חייב החובל רש"י לדעת א. קז, שבת

(מגידֿמשנה). נשמה נטילת משום ממקום 52)אומרים
אחרים  השיעורים הרבים, לרשות הוצאה משום אבל גידולו,

פי"ח). ולהלן (כסףֿמשנה

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53‰iÁÂ ‰Ó‰·a Ï·BÁa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Áa Ï·BÁ‰ Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÛBÚÂ»¿«≈»∆¬»«≈«¬≈««ƒ

·iÁ - ˜Èf‰Ï Ôek˙pL54È¯‰L ;BÁe¯ ˙Á ÈtÓ , ∆ƒ¿«≈¿«ƒ«»ƒ¿≈««∆¬≈
˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙.Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰Â ,B ƒ¿»¿»«¿¿»¿»¬»«¬≈ƒ¿«≈

.·iÁ - epnÓ ‡ÈˆB‰L ÌcÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ«»∆ƒƒ∆«»

להזיק.53) נתכוון אם "הקורע 54)שפטור ב: קה, שבת
הוא) (הרי הוי "הא בגמרא: והקשו חייב". - בחמתו
הוא  מתקן אבין: רבי אמר פטורין? המקלקלין וכל מקלקל,
גוונא  האי וכי והקשו: חמתו). (משכך ליצרו נחת שעושה -
בגדיו  המקרע שנינו: הרי כזה), באופן מותר (וכי שרי? מי
עובד  כאילו בעיניך יהא - בחמתו כלי שובר או בחמתו,
עשה  לו אומר היום הרע, יצר של אומנותו שכך עבודהֿזרה,
עבוד  לך לו שאומר עד כך, עשה לו אומר ומחר כך,
להטיל  כדי רק קורע שהוא ותירצו: עובד? והוא עבודהֿזרה

רבינו  ושיטת באמת". כועס ואינו ביתו, בני על אימה
מכיון  פירש, רש"י אבל לתיקון, נחשב חמתו ששיכוך
ומרגיל  מלמד עוד אלא מתקן, אינו בחמתו לקרוע שאסור
שרק  ב'השגות', הראב"ד דעת וזוהי עליו, להתגבר יצרו את

חבירו. את בחובל ולא תיקון, נקרא אימא להטיל

.Ë‰ÓL55ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L56Ô‰Ï LiL Ô‰ ,‰¯Bza ¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»≈∆≈»∆
¯‡L Ï·‡ ;ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ BÓk ˙aL ÔÈÚÏ ˙B¯BÚ¿ƒ¿««»¿«»¿≈»»¬»¿»
Ô‰a Ï·BÁ‰ ,CÎÈÙÏ .¯BÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ≈»∆¿ƒ»«≈»∆

¯eËt -57B‡ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ï·BÁ‰ „Á‡Â . »¿∆»«≈ƒ¿≈»«»»
,Ìc Ì‰Ó ‡ˆÈÂ ,‰¯eaÁ Ô‰a ‰NÚÂ ,ÌÈˆ¯L ‰ÓLaƒ¿…»¿»ƒ¿»»»∆«»¿»»≈∆»

‰ ¯¯ˆpL B‡·iÁ - ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ìc58. ∆ƒ¿««»««ƒ∆…»»«»

א.55) קז, שבת החולד,56)משנה, כט: יא, ויקרא
והתנשמת. החומט הלטאה, הכח, האנקה, הצב, העכבר,

שרצים 57) בשאר וחבלה חבורה, שמה לא חוזרת חבורה כי
לקדמותו. שב מיד אבל מהר בהם נצרר הדם רך, שעורן

רוב 58) אבל דדש, תולדה שהוא מפרק משום רבינו, לדעת
האבר  של נשמה נטילת משום שהחיוב סוברים, הפוסקים

הנחבל.

.ÈËÁBq‰59·iÁ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ «≈∆«≈¿ƒ≈≈∆«»
˜¯ÙÓ ÌeMÓ60ÔÈ˜Lna ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈«»«∆ƒ¿∆««¿ƒ

ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ·iÁ ÔÈ‡Â .˙¯‚B¯‚k ËÁqL∆»«ƒ¿∆∆¿≈«»ƒƒ«»∆»«
„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ˙ÎÈ¯c61ÏBkL‡ ËÁÒÏ ¯zÓe . ¿ƒ«≈ƒ«¬»ƒƒ¿«À»ƒ¿…∆¿

ÏÎ‡ - ÏÎ‡Ï ‡a‰ ‰˜LnL ;ÏÎ‡‰ CB˙Ï ÌÈ·Ú ÏL∆¬»ƒ¿»…∆∆«¿∆«»»…∆…∆
ÏÎ‡Ó ÏÎ‡ ˜¯ÙÓk ‡ˆÓÂ ,‡e‰62ËÁÒ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»ƒ¿»≈…∆≈…∆¬»ƒ»«

·ÏBÁ‰Â .·iÁÂ ,C¯Bc ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡ Ba ÔÈ‡L ÈÏÎÏ63 ƒ¿ƒ∆≈…∆¬≈∆≈¿«»¿«≈
¯eËt - ÂÈÙa ˜Bi‰ B‡ ,ÏÎ‡‰ CB˙Ï64·iÁ BÈ‡Â . ¿»…∆«≈¿ƒ»¿≈«»
.ÈÏk‰ CB˙Ï ·ÏÁiL „Ú«∆«¬…¿«∆ƒ

ב.59) קמג, מהפרי.60)שבת המשקה את שמפרק
אוכל,61) תורת אלא משקה תורת עליהם אין פירות מי

גם  לסחוט אסור סופרים, מדברי אבל מאוכל. אוכל כמפריד
אותם  סוחטים אדם בני ומקצת הואיל ורימונים, תותים

יב). הלכה כא פרק פירות 62)(להלן אבל ב. קמד, שבת
האוכלין, לתוך אפילו לסחטם אסור לאכילה, ראויים שאינם

מפרק.שהרי משום ואסור פסולת, מתוך אוכל סוחט הוא
נלמד,63) רבינו מדברי חסדא, רב "אמר ב: קמד, שבת

הקערה". לתוך לא אבל הקדירה, לתוך עז אדם חולב
שם  ואין כאוכל, דומה - לאוכל הבא משקה כי והטעם
כמפריד  הוא והרי אוכל, שם אלא הזה, החלב על משקה
משבולת  אוכל שהוא תבואה מפרק אם ורק מאוכל , אוכל
ריק  כלי לתוך החולב וכן מפרק, משום חייב - פסולת שהיא
מהֿ אוכל, שהיא מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב
ממאכל, אוכל כנוטל זה הרי אוכל, לתוך כשחולב שאיןֿכן
בזה, נחלקו הראשונים הרב). (שו"ע מפרק משום בזה שאין
רק  התיר חסדא ורב סופרים, מדברי אסור שבשבת דעות יש
ונחשבת  ואכילה, לשחיטה הבהמה מותרת שאז ביוםֿטוב,
איסור  מסיבת בשבת, אבל אוכל. מתוך כאוכל החליבה
ויש  רבינו. שיטת היא וכן עליה. אוכל שם אין שחיטה,
חייב  - הפסולת מתוך אוכל כבורר שהוא שמכיון אומרים

שם). (רשב"א התורה מן ב.64)הוא ס, כתובות
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.‡È‰¯Bf‰6566¯¯Ba‰ B‡67.·iÁ - ˙¯‚B¯‚k «∆«≈ƒ¿∆∆«»
ıaÁÓ‰Â68¯¯Ba‰ ÔÎÂ .¯¯Ba ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ -69 ¿«¿«≈¬≈∆∆≈¿≈«≈

B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰ CBzÓ ÌÈ¯ÓL¿»ƒƒ««¿ƒ¬≈∆∆∆≈
„w¯Ó‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰L .·iÁÂ ,„w¯Ó ˙„ÏBz70, ∆∆¿«≈¿«»∆«∆¿«≈¿«¿«≈

Ô˙B‡ eÓ ‰Ó ÈtÓe .‰ÊÏ ‰Ê Ì‰ÈÈÚ ÔÈÓBcƒƒ¿¿≈∆∆»∆ƒ¿≈»»»
‰Î‡ÏÓ ÏkL ÈtÓ ?‰LÏLa71ÔÈBÓ ÔkLna ‰È‰L ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»»∆»»«ƒ¿»ƒ

.dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡»ƒ¿≈«¿»

א.65) צה, מהגרעינים.66)שבת המוץ מסיר
יחד.67) המעורבים מפסולת אוכל פ"ז 68)המפריד ראה

שמרים",69)ה"ה. "הממחה אחר: בנוסח א. קלח, שבת
המשקין. מתוך השמרים ה"א.70)שמסיר פ"ז ראה

ב.71) עג, שבת

.·È¯¯Ba‰72ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L B‡ ,˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ «≈…∆ƒ¿…∆∆»¿»»¿≈
‰Ùa :¯Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÓ ¯¯·e ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ73‰¯·Î·e74 ƒ≈√»ƒ≈«ƒƒƒ«≈¿»»ƒ¿»»

ÔB˜a ;·iÁ -75ÈeÁÓ˙a B‡76B„Èa ¯¯a Ì‡Â ;¯eËt - «»¿»¿«¿»¿ƒ≈«¿»
¯zÏ‡Ï ÏÎ‡Ï77.¯zÓ - ∆¡…¿«¿«À»

א.72) עד, קטנים 73)שבת נקבים שבו רשת, מעשה כלי
וכדומה. קמח בה שנקבי 74)לנפות אלא נפה, כעין היא

הנפה. משל גדולים שלה לצינור 75)הרשת דומה
זרעונים. בו בורר 76)ומבררים שזהו גדולה, קערה

וכברה. בנפה ברירה עיקר כי יד, מה 77)כלאחר וכל
לאלתר  נקרא מיד, בה שמיסב סעודה לאותה שבורר

(מגידֿמשנה).

.‚È¯¯Ba‰Â78˙Á‡ B„Èa elÙ‡Â ,ÏÎ‡‰ CBzÓ ˙ÏÒt ¿«≈¿…∆ƒ»…∆«¬ƒ¿»««
ÔÈÒBÓ¯z ¯¯Ba‰Â .·iÁ -79;·iÁ - Ô‰lL ˙ÏÒt CBzÓ «»¿«≈À¿ƒƒ¿…∆∆»∆«»

Ô˙B‡ e˜ÏLiLk Ô˙B‡ ˙˜zÓÓ Ô‰lL ˙ÏÒt‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿…∆∆»∆¿«∆∆»¿∆ƒ¿¿»
.·iÁÂ ,ÏÎ‡ CBzÓ ˙ÏÒt ¯¯B·k ‡ˆÓÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿ƒ¿»¿≈¿…∆ƒ…∆¿«»
B·Ï elÙ‡ ,BÁÈp‰Ï B„Èa ˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ ¯¯Ba‰«≈…∆ƒ¿…∆¿»¿«ƒ¬ƒ¿
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .·iÁÂ ,¯ˆB‡Ï ¯¯B·k ‰NÚ - ÌBia««¬∆¿≈»»¿«»»¿»»¿≈

ÈÈÓ80ÁÈpÓe ¯Á‡Ó „Á‡ ¯¯Ba - ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈÏÎ‡ ƒ≈√»ƒ¿…»ƒ≈∆»≈«≈«ƒ«
B·Ï elÙ‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Â ¯¯a Ì‡Â .„iÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ»¿ƒ≈«¿ƒƒ«¿««¿«¬ƒ¿
- ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏÎ‡Ï ˙È¯ÁLa ¯¯aL ÔB‚k ,ÌBia«¿∆≈«¿«¬ƒ∆¡…≈»«¿«ƒ

.·iÁ«»

א.78) עד, מרים 79)שבת שגרעיניו בתרמיל הגדל צמח
וכיו  לפולים, פסלתו,ודומים על במרירותו עולה שהוא ן

אוכל. מתוך פסולת לבורר שברצונו 80)דומה המאכל
לברור  צריך ולכן פסולת. והשני אוכל, נחשב עתה  לאכול

בקערה. השני את ולהניח מיד, לאכול שרוצה זה את

.„È¯nLÓ‰81ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈ «¿«≈«ƒ∆∆«ƒ¿≈¿»««¿ƒ
˙¯nLÓa82.˙¯‚B¯‚k ¯nLiL ,‡e‰Â .·iÁ - Ô‰lL ƒ¿«∆∆∆»∆«»»∆¿«≈ƒ¿∆∆

ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÌÈ¯ÓL Ba ÔÈ‡L ÔÈÈ ÔÈpÒÓ Ï·‡¬»¿«¿ƒ«ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ
˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎ·e ÔÈ¯„eÒa83È„k ,84ÏeÏˆ ‡‰iL ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆¿≈»

ÌÈ¯ÓL Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .¯˙BÈa85.elviL ÏÈ·La ¿≈¿¿ƒ«ƒ««≈¿»ƒƒ¿ƒ∆ƒ…
‰Ùe¯Ë ‰ˆÈa ÔÈ˙BÂ86È„k Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓÏ ¿¿ƒ≈»¿»ƒ¿«∆∆∆«¿»¿≈

Ïc¯Á .ÏÏviL87‰ÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL88 ∆ƒ»≈«¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«∆

ÔÓÊ Ïk ,BzbÓ ÔÈÈ ÔÎÂ .ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰˙BLÂ¿∆≈«»≈ƒ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ»¿«
Ô˙BÂ ‰È¯ÓLa ˙È·Á Û¯BË - ÒÒBz ‡e‰L89CB˙Ï ∆≈≈»ƒƒ¿»∆»¿≈¿

‰ÙÈ ÔÈi‰ ÔÓ ÌÈ¯ÓM‰ eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL ;ÔÈ¯„eq‰«»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿«¿»ƒƒ««ƒ»∆
ÏÎÂ Ïc¯Á‰ ÔÎÂ .‡e‰ „Á‡ Ûe‚k ÔÈi‰ ÏÎÂ ,‰ÙÈ»∆¿»««ƒ¿∆»¿≈««¿»¿…

.Ba ‡ˆBik«≈

ב.81) קלט, השמרים,82)שבת את בו שמסננים כלי
וצלול. זך יורד תמרים.83)והיין מנצרי עשוי סל

לכן 84) לשתייה, וראויים צלולים הם הסינון בלי שגם כיון
(ר"ן). בורר משום בזה המשמרת 85)אין בתוך שנתן

צלולים. שהם מכיון בורר, מים בנתינת שאין שבת, מערב
אותן 86) ונותנים אותן שטורפין הביצים "טבע מעורבת.

הדק" מן העב ויבדילו אותם ויזככו העכורים, כדברים
המשניות). בפירוש רבינו צמח 87)(לשון א. מ, שבת

האוכל. את בו ומלפתים חריפים מערבו 88)שגרעיניו
כמשקה. עכורים,89)שיהיה היינות כל התסיסה בשעת

לתקן  גורמת בסודרים הנתינה ואין בשמריהם אותם ושותים
אותם.

.ÂËÔÁBh‰90ÔÈÏ·z ˜ÁBM‰ ÏÎÂ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k91 «≈ƒ¿∆∆«»¿»«≈«¿ƒ
˜¯È CzÁÓ‰ .·iÁÂ ,ÔÁBË ‰Ê È¯‰ - ˙LzÎÓa ÔÈnÒÂ¿«»ƒ¿«¿∆∆¬≈∆≈¿«»«¿«≈»»

LeÏz92ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -93ÌÈˆÚ ¯ÒBp‰ ÔÎÂ . »¬≈∆∆∆≈¿≈«≈≈ƒ
Ô‰lL ˙¯Òpa ˙B‰Ï94- ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛM‰ B‡ , ≈»«¿…∆∆»∆«»»∆«∆∆

ˆÚ CzÁÓ‰ Ï·‡ .‡e‰L Ïk ÛeLiMÓ ·iÁBÈ‡ ,ÌÈ «»ƒ∆»»∆¬»«¿«≈≈ƒ≈
.‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˜c˜„iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿≈≈∆¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈»

ב.90) ע, משום 91)שבת חייב ופלפלין, מלח "השוחק
תבלין. לכל וה"ה ה"ב). פ"ז ('ירושלמי' שבת 92)טוחן"

קטנות. לחתיכות ב. ומניח.93)עד, בחותך נאמר זה כל
על  ציוו לא שהרי מותר, - לסעודתו סמוך מיד לאכלו אבל

גדולות. בחתיכות מאכלו לאכול אינו 94)האדם אם גם
מהנסורת. נהנה אם חייב מקלקל, שהוא מהעצים נהנה

.ÊË„w¯Ó‰95Ll‰ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k96˙¯‚B¯‚k97- «¿«≈ƒ¿∆∆«»«»ƒ¿∆∆
‰nÎÂ .LÏ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ïa‚Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆∆»»¬≈∆∆∆»¿«»

·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k ?B¯eÚL98ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈»»¿≈
Ïeab99‡ÏÂ ,ÔÒ¯Óa ‡ÏÂ ,Òb‰ ÏBÁa ‡ÏÂ ,¯Ù‡a ƒ¿≈∆¿…¿««¿…¿À¿»¿…

Ú¯Ê Ô˙Bp‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎa100ÔzLt Ú¯Ê B‡ ÔÈÓLÓL ¿«≈»∆¿«≈∆«À¿¿ƒ∆«ƒ¿»
Ô‰L ÈtÓ ,LÏ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈna Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ«»ƒ»ƒ¿≈∆≈

.‰Êa ‰Ê ÔÈÏ˙Â ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆

א.95) יח, גיבול 96)שבת בו ששייך בדבר רבינו, לדעת
רק  חייב אינו עפר, או טיט גסים) (סובין מורסן קמח, כגון
בו  שאין ובדבר במים. העפר או הקמח את עירב - כשגבל
כי  הראב"ד, דעת אבל בגיבול. אף פטור - אפר כגון גיבול,
בו  שאין ודבר כשגיבל, רק חייב אינו גיבול בו שיש בדבר

גיבול. בלא לבד מים בנתינת חייב - פ,97)גיבול שבת
הכור 98)ב. בפי מתכת; ושאר זהב מתיכים בכור

כור. פי לעשות כדי - הגיבול ושיעור המתכות, את ממלאים
ב.99) קנה, כשנתן 100)שבת מיד וחייב ב. צד, זבחים

בספר  המערבי, יוסף רבי לתלמידו בתשובתו (רבינו למים
מא). עמוד לוין לד"ר היובל
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á"ôùú'ä ïåéñ ç"ë éðù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[האופה,1) שביעי פרק שניות הנמנות מלאכות עשר בו כלל

בתי  שני העושה הטווה, הצובע, המנפץ, המלבן, הגוזז,
כדרכו  בהן רבינו ודרך והבוצע]. האורג המיסך, נירין,

בראשונות.

.‡‰ÙB‡‰2˙¯‚B¯‚k3˙‡ ‰ÙB‡‰ „Á‡ .·iÁ - »∆ƒ¿∆∆«»∆»»∆∆
,ÔÈÓÓq‰ ˙‡ B‡ ÏÎ‡n‰ ˙‡ ÏM·Ó‰ B‡ ,˙t‰«««¿«≈∆««¬»∆««¿»ƒ

„Á‡ ÔÈÚ Ïk‰ - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ B‡4.‡e‰ «¿«≈∆««ƒ«…ƒ¿»∆»
ıÁ¯Ï È„k - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ ¯eÚL5Ô‰a ƒ«¿«≈∆««ƒ¿≈ƒ¿…»∆

ÔË˜ ¯·‡6ÔÈÓÓÒ ÏM·Ó ¯eÚLÂ .7eÈ‰iL È„k - ≈∆»»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿
.BÏ Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL ¯·cÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«»»∆¿«¿ƒ»

בישול 2) מלאכת אם כי במשכן, הייתה לא אפייה מלאכת
בישול  זה ולפי שני), ותולעת וארגמן תכלת (לצבע סממנים
שבת  מסכת (ירושלמי תולדה היא ואפייה מלאכה אב הוא
נקראת  במשכן שהייתה מלאכה שרק מכיוון ב), הלכה ז פרק
המשנה  כלשון כתב רבינו אולם א). הלכה ז פרק (למעלה אב
אבות  בין "אופה" שמנתה א) עמוד עג דף שבת (מסכת
התנא  נקט", דפת סידורא "תנא מפורש: ובגמרא מלאכות
אפיית  עד וכו' הטוחן הזורע, החורש, המלאכות את מנה

(הר"ן). סממנים מבישול יותר המצוייה (תוספתא 3)הפת,
ג. הלכה ח פרק למעלה ראה גרוגרת, ושיעור י) פרק שבת

דבר 4) לשנות או להרתיח האש כוח באמצעות פעולה
קשה. דבר לרכך או רך דבר להקשות כגון שהיה, מכמות

חדש).5) (פרי לרחיצה מים מחמם קטנה 6)סתם אצבע
ב  הלכה י"ח פרק (להלן סיכה כשיעור יומו בן קטן רגל של

חדש). פרי לעשות 7)- ראוי שיהיה באיכות, השיעור זהו
יש  המים בכמות אבל משנה), (לחם הדרוש הצבע מהם
סבכה" פי של קטן בגד בהם לצבוע "כדי אחר: שיעור
ח  הלכה י"ח בפרק (רבינו ראשיהן על הבנות שמניחות

י). פרק שבת בתוספתא והמקור

.·Ô˙Bp‰8ÌÁn‰ „ˆa ‰ˆÈa9ÏbÏb˙zL ÏÈ·La10, «≈≈»¿««≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈
- ¯e‡‰ ˙„ÏB˙a ÏM·Ó‰L ;·iÁ - ‰ÏbÏb˙Â¿ƒ¿«¿¿»«»∆«¿«≈¿∆∆»

ÔÎÂ .dÓˆÚ ¯e‡a ÏM·Ók11‚c ÔÈnÁa ÁÈ„n‰ ƒ¿«≈»«¿»¿≈«≈ƒ«¿«ƒ»
ÔLi‰ ÁÈÏÓ12ÔÈtÒ‡‰ ÒÈÏB˜ B‡13˜c ‚c ‡e‰Â , »ƒ««»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»«

‰Ê ÔÈnÁa Ô˙Á„‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈa C¯Â¿«¿≈¬≈∆«»∆¬»»»¿«ƒ∆
¯Ób ‡e‰14.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏeMa ¿«ƒ»¿≈…«≈»∆

ב).8) עמוד לח דף שבת (מסכת הכלי 9)משנה "שם
ג). פרק שבת מסכת המשניות (פירוש המים" בו שייחמו

(שם).10) קצת" שתתבשל (מסכת 11)"תתערב, משנה
ב). עמוד קמה דף הישן"12)שבת "מליח כתוב במשנה

משמלחו" שנה עליו שעברה מליח "דג ורש"י: רבינו ופירשו
ברמב"ם  וגם הרבה, מלוח בשר כתוב: לרש"י הפרדס ובספר

"דג". המלה חסרה התימנים יד ספרד 13)כתב מארץ דג
לאכילה. אותו ומולחים רכה שאי 14)שקליפתו מכיוון

הדחתם  נחשבת בחמין, הודחו לא אם לאכלם אפשר
במים  הדחה ידי על לאכלם שאפשר דברים אבל כבישול,

חמים. במים אף להדיחם שמותר אומרים יש צוננים,

.‚ÚÈ˜Ùn‰15˜·‡·e ÏBÁa B‡ ÌÁ „‚·a ‰ˆÈa‰ ˙‡ ««¿ƒ«∆«≈»¿∆∆«¿«¬«
LÓM‰ ÈtÓ ÌÈnÁ Ô‰L ÌÈÎ¯c16ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ∆≈«ƒƒ¿≈«∆∆««ƒ

¯eËt - ˙ÈÏˆpL17˙B„ÏB˙k ÌÈ‡ ‰nÁ ˙B„ÏBzL ; ∆ƒ¿≈»∆¿«»≈»¿¿
L‡‰18ÔÎÂ .¯e‡‰ ˙B„ÏBz ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ e¯Êb Ï·‡ , »≈¬»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿»¿≈

‰È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰19¯eËt - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20. «¿«≈¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆»
ÏM·Ó‰21Bk¯ˆ Ïk ÏM·Ó ‰È‰L ¯·c ¯e‡‰ ÏÚ22 «¿«≈«»»»∆»»¿À»»»¿

¯eËt - ÏÏk ÏeMa CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„ B‡23. »»∆≈»ƒƒ¿»»

את 15) שובר המבקיע, במשנה) ב עמוד לה דף שבת (מסכת
בשמש.16)הביצה. אסור 17)שנתחממו אבל מעונש,

התורה.18)מדרבנן. מן דף 19)האסורות שבת (מסכת
עלֿיד  כינרת ים חוף שעל החמים המעיינות ב) עמוד מ

או 20)טבריה. בחמה לבשל בכך בישול דרך "שאין
א). עמוד לט דף שבת מסכת (רש"י חמה" בתולדות

ב).21) עמוד קמה דף שבת (מסכת דעת 22)משנה
אין  צרכו כל נתבשל לא שאפילו מהראשונים וכמה הרשב"א
חצי  שהוא דרוסאי" בן "כמאכל נתבשל אם בישול, משום בו
(ראה  רש"י לדעת בישולו ושליש רבינו לדעת בישולו

ג). בפרק בישול;23)למעלה אחר בישול שאין משום
בין  מחלוקת יש פעם, נצלה או שנאפה דבר בבישול אבל
וצלייה, אפייה אחר בישול שיש סובר הסמ"ג הראשונים,
בלילה  מצה חובת ידי יוצא אדם שאין מהדין וראייתו
(רבינו  נתבשלה כך ואחר שנאפתה במצה פסח של הראשון
בשם  המרדכי אבל ו), הלכה ו פרק ומצה חמץ בהלכות

ש  שלעניין כתב וצלייה ראבי"ה אפייה אחר בישול אין בת
רבינו  שכתב כמו לכתחילה, ומותר שיח). סימן חיים (אורח
אף  השבת, קודם שנתבשל "דבר ח): הלכה כ"ב פרק (להלן

בשבת". בחמין לשרותו מותר צונן, עכשיו שהוא פי על

.„„Á‡24¯e‡‰ ˙‡ Ô˙25,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ∆»»«∆»¿∆»»«∆»≈ƒ
‰¯„w‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â26,ÌÈn‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ¿∆»»«∆«¿≈»¿∆»»«∆««ƒ

‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â¿∆»»«∆«»»¿∆»»«∆««¿ƒ»
ÒÈ‚‰Â „Á‡27ÏkL ;ÏM·Ó ÌeMÓ ÌÈ·iÁ Ìlk - ∆»¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿«≈∆»

Ï·‡ .ÏM·Ó ‰Ê È¯‰ ,ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ¯·„ ‰NBÚ‰28 »∆»»ƒ»¿≈«ƒ¬≈∆¿«≈¬»
Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,‰lÁz ‰¯„w‰ ˙‡ „Á‡ ˙ÙL Ì‡ƒ»«∆»∆«¿≈»¿ƒ»»«≈¿»«
¯Á‡ ‡·e ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈn‰ ˙‡∆««ƒ»«≈¿»«∆«»»»«≈
‡·e ,¯e‡‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙Â¿»«∆««¿ƒ»«≈¿»«∆»»
- ÒÈ‚‰Â ¯Á‡ ‡·e ,¯e‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ Ô˙Â ¯Á‡«≈¿»«≈ƒ«»»«≈¿≈ƒ

ÌÈL29.ÏM·Ó ÌeMÓ ÔÈ·iÁ „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰ ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿««»ƒƒ¿«≈

לד.)24) דף ביצה מסכת יב; פרק שבת מסכת (תוספתא
כך 25) אחר שנעשה מה כל בתחילה, האש את שהביא כיוון

(רש"י). חייבים וכולם היא בישול הראב"ד 26)מלאכת
הקדירה  את השופת שחיוב (שם) הגמרא מדברי כאן השיג
ליבון, ידי על המתחזקת חרס, של חדשה בקדירה רק הוא
חילקה  לא שלאחריה הברייתא כי ביאר עוז מגדל בעל אבל

שם. הרי"ף פסק וכן לישנה חדשה בכף 27)בין בחש
לבשל. וסייע הייתה 28)הקדירה האש כשהבאת

פטורים. לה הקודמים מהבאת 29)האחרונה, שעסקו אלה
אבל  רבינו) (כלשון מבשל משום חייבים והלאה האש
קס"ב  משנת יד ובכתב מבעיר משום חייב האור את המביא
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זה  ולפי האחרונים" "שלושה הנוסח: רוקח, במעשה מובא
בירב  יעקב הרב ומורנו מבשל, משום חייב האור את המביא
כולם  ולכן אחת בבת כולם עשו ראשונה בחלוקה כי ביאר
"ובא  זה אחר בזה עשו השנייה ובחלוקה עשו, בישול צורך
רק  בבישול נתחייבו ולא והגיס" אחר "ובא ונתן" אחר

משנה). (כסף האחרונים

.‰ÁÈp‰30‰Ïˆ Ì‡ :ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ¯Na31Ba ƒƒ«»»««≈∆»ƒƒƒ¿»
elÙ‡ ,˙¯‚B¯‚k32·iÁ - ˙BÓB˜Ó ‰LÏLe ÌÈLa33; ƒ¿∆∆¬ƒƒ¿«ƒ¿»¿«»

Blk ÏMa˙ Ï·‡ ,˙¯‚B¯‚k Ba ‰Ïˆ ‡Ï34ÈˆÁ35 …ƒ¿»ƒ¿∆∆¬»ƒ¿«≈À¬ƒ
·iÁ - ÏeMa36- „Á‡ „vÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ ; ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒƒƒ«∆»

ÈMÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ÈÂ Ba CÙ‰iL „Ú ,¯eËt»«∆«¬»¿ƒ¿«≈¬ƒƒƒ¿≈
ÁÎL .ÔÈ„„ˆ37¯kÊÂ ,˙aLa ¯ep˙a ˙t ˜Èa„‰Â38- ¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ«¿«¿«»¿ƒ¿«

¯zÓ39BÏ40È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰Ù‡zL Ì„˜ d˙Bc¯Ï À»ƒ¿»…∆∆≈»∆¿»ƒ≈
.‰Î‡ÏÓ¿»»

א).30) עמוד נז דף מנחות גמורה.31)(מסכת צלייה
שניים 32) בצירוף אלא גרוגרת, כשיעור במקום נצלה לא

מקומות. שלושה בכך.33)או צלייה כל 34)שדרך
ראש 35)החתיכה. דרוסאי", בן "כמאכל בתלמוד: הנקרא

בחצי  מאכליהם לאכול רגילים שהיו נודדים לשודדים
פנאי 36)בישולם. לו שאין למי הוא בישול שדרך

לגמרי. שיתבשל עד עמוד 37)להמתין ד דף שבת (מסכת
ויתחייב 38)א). הפת יאפה כך יניחנו ואם שבת, שהיום

סקילה. - במזיד ואם חטאת, - בשוגג את 39)אם להוציא
מדרבנן  הוא שבות איסור הפת שרדיית ואף התנור, מן הפת
לעבור  חכמים לו התירו א), הלכה כ"ב פרק להלן (רבינו
התורה. מן האסורה מלאכה לידי יבוא שלא דרבנן איסור על

התנור 40) מן הפת את לרדות התירו לא אחר לאדם אבל
מטעם  סקילה, או חטאת איסור לידי המדביק יבוא שלא כדי
לאדם  לו אומרים "וכי א): עמוד ד דף שבת (מסכת שאמרו

חבירך". שיזכה כדי ֲֵחטא

.ÂCÈzn‰41B‡ ,‡e‰L Ïk ˙BÎzÓ ÈÈnÓ „Á‡ ««ƒ∆»ƒƒ≈«»»∆
‰ÌnÁÓ42‰Ê È¯‰ - ˙ÏÁ‚ ‰NÚzL „Ú ˙BÎzn‰ ˙‡ «¿«≈∆««»«∆≈»∆«∆∆¬≈∆

ÔÎÂ .ÏM·Ó ˙„ÏBz43‚Bc‰ ˙‡ ÒqÓÓ‰44˙‡ B‡ ∆∆¿«≈¿≈«¿«≈∆««∆
¯Ùk‰Â ˙Ùf‰ ˙‡ B‡ ·ÏÁ‰45˙È¯Ùb‰Â46Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆∆«∆∆¿«…∆¿«»¿ƒ¿«≈»∆
ÏM·Ó ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -47ÈÏk ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ , ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈«¿«≈¿≈

‰Ó„‡48BÏÏk .ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ - Ò¯Á eNÚiL „Ú ¬»»«∆≈»∆∆«»ƒ¿«≈¿»
Ûe‚ ‰L˜‰L B‡ L‡a ‰L˜ Ûe‚ ‰t¯L ÔÈa :¯·c ÏL∆»»≈∆ƒ»»∆»≈∆ƒ¿»

.ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - C«̄¬≈∆«»ƒ¿«≈

"המתיך 41) ב); הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
עמוד  ו דף יבמות (מסכת מבשל" משום חייב (עופרת) אבר

"המחמם 42)ב). אבל מבשל, תולדת הוא להתיכו כדי
תולדת  זה הרי במים, (לחסמו) לצרפו כדי הברזל את

א). הלכה י"ב בפרק להלן (רבינו (מסכת 43)מבעיר"
ב). עמוד עד דף זפת.45)שעווה.44)שבת כעין

באדמה.46) הנמצא שריפה שהוא 47)חומר פי על אף
(ר"ן). בו ניכר הבישול ואין ומתקשה (מסכת 48)חוזר

לאתונא, סיכתא דשדא מאן "האי ב) עמוד עד דף שבת
הגאונים: בשם העיתים בספר ופירש מבשל" משום חייב

יתד  "השליך פירש: רש"י אולם דקין", אדמה כלי "מבשל
שיתקשה". לייבשו החם לתנור רך עץ של

.ÊÊÊBb‰49ÔÓ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa - ¯ÚN B‡ ¯Óˆ «≈∆∆≈»≈ƒ«¿≈»≈ƒ
‰iÁ‰50ÔÓ elÙ‡ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa , ««»≈ƒ««≈ƒ«≈¬ƒƒ
ÁÏM‰51˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nk .·iÁ - Ô‰lL «∆«∆»∆«»«»ƒ¿≈ƒ¿

ËÈq‰ ·Á¯k Bk¯‡L ËeÁ epnÓ52·Á¯ ‰nÎÂ .ÏeÙk ƒ∆∆»¿¿…««ƒ»¿«»…«
Ô‰a ÔÓ ÁzÓÏ È„k ?ËÈq‰53Úaˆ‡‰ „Ú „È ÏL «ƒ¿≈ƒ¿…«ƒ…∆∆»«»∆¿«

·B¯˜ ‡e‰Â ,BÁk ÏÎa Ô‰ÈÈa ÁzÙiLk ‰BL‡¯‰»ƒ»¿∆ƒ¿«≈≈∆¿»…¿»
˙¯Ê ÈLÈÏL ÈLÏ54‰Ê È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ Ûk LÏBz‰ . ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆«≈»»ƒ»¬≈∆

ÊÊBb ˙„ÏBz55;¯eËt - ÈÁ‰ ÔÓ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ . ∆∆≈«∆∆«∆∆ƒ««»
CÎa ‰ÊÈÊb C¯c ÔÈ‡L56ÔÈ‡Â ,CÎa ıet C¯c ÔÈ‡Â , ∆≈∆∆¿ƒ»¿»¿≈∆∆ƒ¿»¿≈

.CÎa ‰iÂË C¯c∆∆¿ƒ»¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

oi`e ,KkA dfifB KxC oi`W ,xEhR - igd on xnSd z` deFHd"©¤¤©¤¤¦©©¨¤¥¤¤§¦¨§¨§¥
."KkA dIeh KxC oi`e ,KkA uERp KxC¤¤¦§¨§¥¤¤§¦¨§¨

העיזים", את טוו . . כו' הנשים "וכל - במשכן הטויה אופן
אופנים. בשני לפרשם אפשר בכלל, בהמה גבי על והטויה
נתלשו  השערות) (או הנוצה ושזירת הטויה בשעת א.
צמר  "הטוה ב) עד, (שבת הגמרא לשון כפשטות מאליהם

אחת חטאות, שלוש חייב בשבת בהמה גבי משום שעל
משמע גוזז  וכן שם שבת ורא"ש בר"ח גם וכדמוכח כו'"

תב. מצוה שם) (להרדב"ז במצו"ד
היתה  והגזיזה העזים על הצמר נשאר הטויה אחרי גם ב.
לכך  הטעם המבארים מהמפרשים כדמשמע אח"כ, רק
לכן  להטהר, עת הי' ולא נדות היו בוודאי מהנשים שחלק
מקבל  שאינו חי לבעל במחובר העזים גבי מעל טוו

טומאה.
דרך  אין . . החי מן הצמר את "הטוה כאן הרמב"ם ומלשון
כדיעה  היתה במשכן שהטוי' שסבר משמע בכך" גזיזה
טוה  שאם פסק ולכן הבהמה מע"ג השערות שנתלשו הא'
אין  כהנא רב "אמר שם הגמרא כמסקנת פטור החי על

בכך". טויה דרך ואין כו' בכך גזיזה דרך
.b"deye 28 dxrd 451 cenr fh wlg zegiy ihewl it lr

ט).49) פרק שבת מסכת כתוב:50)(תוספתא בתוספתא
העופות". השחיטה.51)"ומן אחר הנפשט העור

דוד). (חסדי גזיזה דרך כך שגם מידת 52)והשמיענו שם
ב).53)האורך. עמוד קה דף שבת (מסכת אגודל

הוא 54) טז), עמוד כח, פרק (שמות בתורה האמורה זרת
מציעא  בבא כלים (תוספתא טפחים שישה של אמה חצי
אצבעות  ארבע הוא והטפח טפיח, שלושה שהוא ו) פרק
אצבעות  י"ב היא שהזרת נמצא ו) הלכה י"ז פרק (להלן
רבינו  לשון וזה א). עמוד קו דף שבת מסכת רש"י (עיין
הסיט: שיעור על ב) משנה ג פרק ערלה המשניות (בפירוש
הקדמונים, פירוש שהוא מפני הפירוש, זה אצלי "ונחזק

האחרון". מן בלשון חכם יותר הוא (מסכת 55)והקדמון
ב). עמוד עד דף "הגוזז 56)שבת אמר: ולמעלה (שם)
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כוונת  אולם בכך? גזיזה שדרך הרי חייב" החי מן צמר
הטוויה. אחר לגזוז - גזיזה דרך שאין רבינו

.ÁÏËBp‰57- B˜Ê B‡ BÓÙN B‡ B¯ÚN B‡ ÂÈ¯tˆ «≈ƒ»¿»¿»¿»¿»
·iÁÂ ,ÊÊBb ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰58;ÈÏÎa ÏhiL ,‡e‰Â . ¬≈∆∆∆≈¿«»»∆ƒ…ƒ¿ƒ

ÔÎÂ .¯eËt - ¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa ,B„Èa ÔÏË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿»≈≈¿«≈»¿≈
C˙BÁ‰59ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,BÙebÓ ˙ÏaÈ60,¯eËt - «≈«∆∆ƒ≈«»≈ƒ¿ƒ»

˙ÏaÈ CzÁÏ ¯zÓe .¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa61Lc˜na ≈≈¿«≈À»«¿…«∆∆«ƒ¿»
„ia62ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ ,63dÎ˙BÁ - ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈»¿»

„·BÚÂ ÈÏÎa Û‡64·Ú.‰„B «ƒ¿ƒ¿≈¬»

כחכמים 57) פסק ורבינו ב) עמוד צד דף שבת (מסכת משנה
בכלי. נטלן אם רק חייב רבינו 58)שאינו לדעת וזהו

לגופה  צריכה שאינה מלאכה יהודה: כרבי א) (בפרק שפסק
שאינה  מלאכה הסוברים הראשונים לדעת אבל עליה, חייב
לשער  צריך אם רק חייב אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (תוספות לציפורניים או

א).59) עמוד קג דף עירובין מסכת שם 60)(משנה
אסור", במקדש) (אף וכאן כאן בכלי "ואם כתוב: במשנה
שעושים  מהאופן משנה ואינו הואיל הוא מלאכה "שאב
על  רוקח" וב"מעשה משנה" ב"מגיד והקשו (רש"י). בחול"
מדווינסק  להגאון פענח" וב"צפנת בכלי, הפוטר הרמב"ם
ובעירובין  רבינו, שכתב כמו מגוזז פטור שבאמת כתב
הבהמה  או האדם את שמתקן - תיקון משום המשנה חייבתו
להלן  (ראה בפטיש מכה משום וחייב מום בעלי יהיו שלא

י"ז). הלכה י ואסור 61)פרק בכהן עובר מום הוא
להקרבה. אסורה יבלת בה שיש והבהמה בעבודה,

כלל"62) במקדש שבות "ואין מדרבנן, שאיסורו כיוון
ט"ז). הלכה א פרק פסח קרבן הלכות (רבינו

במקדש.63) אף האסורה היא גמורה שמלאכה
במעשה 64) וכתב "עבודה". המלה חסרה ויניציא בדפוס

לא  השמשות שבין כיוון נאמר שלא רבינו שכוונת רוקח
כל  לעבוד יוכל לא היבלת, מסיבת לעבודה ראוי היה
מכיוון  לעבוד, לו מותר היבלת שהסיר כיוון אלא השבת,

מקודם. כמסולקת חשובה ונפרכת, יבשה שהייתה

.ËB¯ÚN ÏËBp‰65ÈzL ?·iÁ ‰È‰ÈÂ ÏhÈ ‰nk ,ÈÏÎa «≈¿»ƒ¿ƒ«»ƒ…¿ƒ¿∆«»¿≈
elÙ‡ ,˙B¯ÁL CBzÓ ˙B·Ï ËwÏ Ì‡Â .˙B¯ÚN¿»¿ƒƒ≈¿»ƒ¿…¬ƒ

˙Á‡66·iÁ -67ÔÈˆÈˆÂ da¯ ‰L¯tL Ô¯tˆ .68¯BÚ ÏL «««»ƒ…∆∆≈¿»À»¿ƒƒ∆
Ôa¯ eL¯tL69˙B¯ÚˆÓe ‰ÏÚÓ ÈtÏk eL¯t Ì‡ : ∆≈¿À»ƒ≈¿¿«≈«¿»¿«¬

B„Èa Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ - B˙B‡70Ì‡Â ;ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ , À»ƒ…»¿»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ
elÙ‡ - B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯eËt - ÈÏÎa ÔÏË¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»¿«¬¬ƒ
B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ elÙ‡ ,Ôa¯ eL¯t ‡Ï Ì‡Â .¯eÒ‡ „ia«»»¿ƒ…≈¿À»¬ƒ¿«¬

.·iÁ - ÈÏÎa ÔÏË Ì‡Â ;B„Èa ÔÏËÏ ¯eÒ‡ -»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»

ב).65) עמוד צד דף שבת כדי 66)(מסכת כן עושה שהוא
(רש"י). אחת על אפילו ומקפיד כזקן נראה יהא שלא

אשה"67) שמלת גבר ילבש "ולא משום אסור בחול ואף
זה  על להקפיד הנשים שדרך ה), פסוק כב פרק (דברים
י). הלכה י"ב פרק כוכבים עבודת בהלכות (רבינו

סביב 68) האצבע מעור הפורשות דקות רצועות כעין
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (רש"י הן 69)הציפורן שאז

כבר. נתלשו וכאילו להינתק לא 70)קרובות צערו משום
בכלי  כן יעשה שמא גזרו ולא ביד. ליטול חכמים אסרו
מדרבנן. אלא אסור אינו בכלי גם - רובן שפירשו שמכיוון

.ÈÔaÏÓ‰71ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡72 «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
.·iÁ - ÔaÏ˙‰Ï Ôk¯cM ‰nÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ«∆«¿»¿ƒ¿«≈«»
Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆∆»»¿

ËÈq‰ ·Á¯ ‡ÏÓk73‰Úa¯‡ C¯‡ ‡e‰L ,ÏeÙk ƒ¿……««ƒ»∆…∆«¿»»
.ÌÈÁÙË¿»ƒ

הצמר 71) את המכבס א) עמוד קו דף שבת (מסכת משנה
לבן. שיהיה הגזיזה לפני 72)אחרי תחילה אותו שמלבנים

לאדום. ז.73)צביעתו בהלכה למעלה מבואר

.‡ÈÔaÏÓ ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ - ÌÈ„‚a ÒaÎÓ‰74.·iÁÂ , «¿«≈¿»ƒ¬≈∆∆¿«≈¿«»
ËÁBq‰Â75ÌÈn‰ ‡ÈˆBiL „Ú „‚a‰ ˙‡76‰ - BaLÈ¯ ¿«≈∆«∆∆«∆ƒ««ƒ∆¬≈

ÈÎ¯vÓ ‰ËÈÁq‰L ;·iÁÂ ,ÒaÎÓ ‰Ê77,‡È‰ Òeak ∆¿«≈¿«»∆«¿ƒ»ƒ»¿≈ƒƒ
¯ÚNa ‰ËÈÁÒ ÔÈ‡Â .ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰Ò‚‰‰L BÓk78. ¿∆«¬»»ƒ»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»

¯BÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â79.B˙ËÈÁÒ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ¿«ƒ¿∆≈«»ƒ«¿ƒ»

אחת.74) מלאכה והסוחט המכבס י) פרק (שבת תוספתא
טו.75) הלכה כב בפרק להלן ראה סחיטה "אמר 76)דיני

ב). עמוד צד דף זבחים (מסכת חייב" - למים בגד זרק רבא
הבישול 77) את מקרבת שההגסה כמו הליבון, את מקרבת

המשנה). ב)78)(מרכבת עמוד קכח דף שבת (מסכת
(רש"י). בולע" ואינו קשה דף 79)"שהוא זבחים (מסכת

א). עמוד צד

.·ÈıtÓ‰80ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81˙BÂËÏ ¿«≈»∆«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿

˙‡ ıtÓ‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓƒ∆∆»»¿«¿»»¿»ƒ¿«¿«≈∆
ÌÈ„Èb‰82È¯‰ - Ô˙B‡ ˙BÂËÏ È„k ¯Óˆk eNÚiL „Ú «ƒƒ«∆≈»¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈

.·iÁÂ ,ıtÓ ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆¿«≈¿«»

את 80) ומנער מפריד ב) עמוד קה דף שבת (מסכת משנה
מפסולת. לנקותו ביד ז.81)הצמר בהלכה למעלה כמו

ועיין 82) ב) הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
רוקח. מעשה

.‚ÈÚ·Bv‰83¯·„ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡L ËeÁ «≈«∆»¿«¿»»¿»ƒ»»
Ú·Bv‰ ÔÈ‡Â .·iÁ - ‰Êk ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆«»¿≈«≈«

Ìi˜˙n‰ Ú·ˆ ‡‰iL „Ú ·iÁ84BÈ‡L Ú·ˆ Ï·‡ . «»«∆¿≈∆««ƒ¿«≈¬»∆«∆≈
˜¯Ò ¯È·Ú‰L ÔB‚k ,ÏÏk Ìi˜˙Ó85¯LL B‡86Èab ÏÚ ƒ¿«≈¿»¿∆∆¡ƒ»»»«««≈
¯eËt - BÚ·ˆe ˙LÁ B‡ ÏÊ¯a87B¯È·ÚÓ ‰z‡ È¯‰L ; «¿∆¿∆¿»»∆¬≈«»«¬ƒ

BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;ÌeÏk Ú·Bˆ BÈ‡Â ,B˙ÚLÏƒ¿»¿≈≈«¿¿…∆≈¿«¿
.¯eËt - ˙aLa ˙Ói˜˙Óƒ¿«∆∆¿«»»

ב).83) עמוד קה דף שבת (מסכת וכדברי 84)משנה
חייב  "אינו כותב: לעניין ט"ו) הלכה יא פרק (להלן רבינו
דבר  על ויכתוב ועומד... הרושם בדבר שיכתוב עד
פרק  שבת (מסכת בתוספתא ומקורו עליו" הכתב שמתקיים
של  דבר על קיימא של בדבר שיכתוב עד חייב "אינו י"ב):
בשאר  גם הדין שכן ראייה משנה" ב"מגיד והביא קיימא".
הכלל  "זה ב) עמוד קב דף שבת (מסכת ממשנה מלאכות,
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אבל  חייב", - בשבת מתקיימת ומלאכתו מלאכה העושה כל
מלאכה  העושה שכל הרע"ב), (וכן זו משנה פירש הר"ן
להוסיף  צורך ואין שהיא כמות אותה שמקיימים בשבת,
ראייה  משם אין ולדבריהם חייב, - נגמרה שמלאכתה עליה,
הוא  הרמב"ם שמקור כתב עוז" "מגדל ובעל רבינו, לדעת
אוסרים  "וחכמים ב): עמוד צד דף שבת (מסכת מהגמרא
כיוון  צובעת משום חייבת ואינה שבות" משום (כוחלת)

מתקיים. אינו הכחל צהוב.85)שצבע צבע 86)צבע
יד). פסוק כב פרק (ירמי' בששר" "ומשוח אדוםֿבהיר

אם 87) אף לאדם, הרצוי צבע שכל והיראים הסמ"ג ודעת
מדברי  ראייה והביאו התורה, מן עליו חייב לשעה, רק הוא
חייב" מה משום "שוחט א): עמוד עה דף שבת (מסכת רב
אינו  הדם שצבע ואף השחיטה), (בדם צובע" משום -

מתקיים.

.„ÈÚ·Bˆ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ú·v‰ ÔÈÚ ‰NBÚ‰88, »∆≈«∆«¬≈∆∆∆≈«
ÌBz˜˜ Ô˙pL ÔB‚k ?„ˆÈk .·iÁÂ89ÈÓ CB˙Ï ¿«»≈«¿∆»««¿«¿¿≈

‡ˆÙÚ90ÒÈËÒ‡ Ô˙pL B‡ ;¯ÁL Ïk‰ ‰NÚpL ,91 «¿»∆«¬»«…»…∆»«ƒ¿ƒ
Ìk¯k ÈÓ CB˙Ï92‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜¯È Ïk‰ ‰NÚpL , ¿≈«¿…∆«¬»«…»…¿≈…«≈

Bk¯‡L ËeÁ Ba ÚaˆÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .‰Êa»∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿…«∆»¿
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ

דבריו,88) על השיג הראב"ד א) עמוד יח דף שבת (מסכת
בכך  צביעה מלאכת נגמרה אם רק צובע משום חייב שאינו
רבינו, דברי ביאר פענח" וב"צפנת צבע. מי בעושה ולא
צבע, תערובת רק והם צביעה, נעשית לא צבע במי שבאמת
צבע  נוצר המינים שני תערובת ידי שעל כאן רבינו וכוונת
חדש. דבר נולד פעולתו ידי שעל צובע תולדת וזהו חדש,

להשחירה.89) כדי בדיו ששמים הנחושת פרי 90)חומצת
בו  ומעבדים בדיו אותו שנותנים קטן, אגוז כעין האלון,

לצביעת 91)עורות. כחול צבע עושים שממנו צמח
ריח 92)בגדים. שלפרחיו כתום מצבע ּבצלי צמח ְִָזעפרן,

נודף.

.ÂË‰ÂBh‰93‰ÂËp‰ ¯·c ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ «∆…∆«¿»»¿»ƒƒ»»»«ƒ¿∆
B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ „Á‡ .·iÁ -«»∆»«∆∆«∆∆∆«ƒ¿»
Ïk ÔÎÂ ÔÈ„Èb‰ ˙‡ B‡ ¯ÚN‰ ˙‡ B‡ ‰ˆBp‰ ˙‡∆«»∆«≈»∆«ƒƒ¿≈…

„·l‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ .Ô‰a ‡ˆBik94˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «≈»∆»∆∆«∆∆¬≈∆∆∆
˙BÂËÏ ¯LÙ‡L ¯·c „aÏiL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,‰ÂBË∆¿«»»∆¿«≈»»∆∆¿»ƒ¿

.ÈBÈa È·Úa ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ epnÓƒ∆…∆«¿»»¿»ƒ¿…ƒ≈ƒ

ב).93) עמוד קה דף שבת מסכת טרוף 94)(משנה צמר
עשיית  מלאכת "כי כאן: משיג הראב"ד ארוג; בלתי וכבוש
מלובן  צמר לוקח שהוא לפי לטווייה דומה אינה הלבד
שנעשה  עד מוך על מוך ונותן בגד, גבי על ושוטחו ומנופץ,
עד  ומהדקו הבגד עם וכורכו במים, ומטפיחו עבה,
כמגבן  שהוא יותר ונראה הלבד ונעשה ומתקשה שמתחבר
עשיית  שמלאכת העלה רוקח" ב"מעשה אבל בונה"; תולדת
החלקים  את מקבץ שהוא הטווייה, למלאכת דומה הלבד
תולדת  - יחד ומחברם הפשתים או הצמר מן הנפרדים

הטווה.

.ÊË‰NBÚ‰95ÔÈ¯È Èza ÈL96‰Ù ‰NBÚ‰ .·iÁ -97 »∆¿≈»≈ƒƒ«»»∆»»

‰¯·k B‡98‰Î·Ò B‡ ÏÒ B‡ ,99‰hÓ ‚¯qL B‡ , ¿»»«¿»»∆»«ƒ»
ÌÈÏ·Áa100ÔÈ¯È ‰NBÚ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -101; «¬»ƒ¬≈∆∆∆∆ƒƒ

Ïk ÔÎÂ .·iÁ - el‡ ÏkÓ „Á‡a ÌÈza ÈL ‰NÚiMÓeƒ∆«¬∆¿≈»ƒ¿∆»ƒ»≈«»¿≈»
ÌÈza B˙B‡ ÔÈNBÚL ¯·„a ÔÈ¯È Èza ÈL ‰NBÚ‰»∆¿≈»≈ƒƒ¿»»∆ƒ»ƒ

.·iÁ - el‡ ÔB‚k ÌÈza»ƒ¿≈«»

ב).95) עמוד קה דף שבת חוטי 96)(מסכת המכניס
השתי  חוטי להעלאת הקנים של (המכון בנירין השתי
כדי  השני, וירד אחד שיעלה נירים), בשם נקרא והורדתם

בשתי. הערב חוטי נקבים 97)להכניס עשוייה רשת
והפסולת. הסובין מן ולנקותו הקמח לנפות קטנים,

הנפה.98) משל גדולים הראש,99)נקביה על מכסה
רשת. מעשה דבר.100)עשוי ובכל בתבן או

בראשונה 101) מותח הוא וכו' וכברה נפה הנזכרים שבכל
את  בהם קולע הוא כך ואחר "השּתי" - האורך חוטי ִֶַאת
החוטים  שני המתקן שכל וחייב, (הרוחב) "הערב" ֶֶַחוטי
של  קליעה העושה וכן ניר, בתי שני עושה נקרא במסכת
ז: פרשה אחרי בספרא מובא וכן חייב, בארג בתים שני
ולא  חוטין שני יארוג ולא אותיות שתי יכתוב שלא "מניין

מלאכה". לומר: תלמוד ובכברה בנפה בתים שני יעשה

.ÊÈC¯c102C¯‡a ‰lÁz ÔÈËeÁ‰ ÔÈÁ˙BnL :ÔÈ‚¯B‡‰ ∆∆»¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿…∆
,Ô‡kÓ ‰ÊÂ Ô‡kÓ ‰Ê ÔÈÊÁB‡ ÌÈLe ,daÁ¯·e ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿»¿«ƒ¬ƒ∆ƒ»¿∆ƒ»

Ë·La Ë·BL „Á‡Â103‰Ê Ô˙B‡ Ôw˙Óe ÔÈËeÁ‰ ÏÚ ¿∆»≈¿≈∆««ƒ¿«≈»∆
È˙L dlk ‰NÚzL „Ú ‰Ê „ˆa104·¯Ú ‡Ïa105. ¿«∆«∆≈»∆À»¿ƒ¿…≈∆

˙ÎÒ‰ ‡È‰ ,ÔÈ‚¯B‡‰ C¯„k ÔÈËeÁ‰ ˙ÁÈ˙Óe¿ƒ««ƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»«
˙Îqn‰106ÔÈÏÙBkLÎe .CÒÓ ‡¯˜ Á˙Bn‰ ‰ÊÂ . ««∆∆¿∆«≈«ƒ¿»≈≈¿∆¿ƒ

.‚¯B‡ ‡¯˜ - ·¯Úa È˙M‰ ÒÈÎ‰Ï ÏÈÁ˙Óe d˙B‡»«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿»≈

ב).102) עמוד עה ודף א עמוד עג דף שבת (מסכת
יסתבכו 103) שלא האריג של השתי חוטי את ומותח חובט

ולמטה. למעלה שבאריג 104)בתנועותיהם האורך חוטי
הערב. את מכניסים שבהם היסוד חוטי חוטי 105)הם

שבאריג. את 106)הרוחב להכניס כדי השתי חוטי מתיחת
הערב. חוטי

.ÁÈCÒn‰107.˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ‰Î‡ÏÓ ‡e‰Â .·iÁ - «≈≈«»¿¿»»≈¬¿»
‰Ê È¯‰ - Ìw˙ÈÂ e˜¯tiL „Ú ÔÈËeÁ‰ ÏÚ Ë·BM‰Â¿«≈««ƒ«∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬≈∆
ÈzL ·Á¯ Ôw˙iMÓ ?B¯eÚL ‰nÎÂ .CÒÓ ˙„ÏBz∆∆≈≈¿«»ƒƒ∆¿«≈…«¿≈

‚¯B‡‰ ÔÎÂ .˙BÚaˆ‡108ÈzL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ∆¿»¿≈»≈¿≈ƒ¿…«¿≈
‰È‰L ÔÈa ,‰lÁza Ô‚¯‡L ÔÈa .·iÁ - ˙BÚaˆ‡∆¿»«»≈∆¬»»«¿ƒ»≈∆»»
ÈL B¯eÚL - ‚e¯‡‰ ÏÚ ‚¯‡Â ‚e¯‡ „‚a‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«∆∆»¿»««»»ƒ¿≈

„Á‡ ËeÁ ‚¯‡ Ì‡Â .ÔÈËeÁ109- „‚a‰ Ba ÌÈÏL‰Â ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿ƒ«∆∆
˙ÙNa ‚¯‡ .·iÁ110‰LÏL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ‰ÚÈ¯È‰ «»»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒ¿…«¿»

‚¯B‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .·iÁ - ÔÈ¯È Èza»≈ƒƒ«»»¿»∆∆¿≈
ÏeˆÏˆ111.ÔÈ¯È Èza ‰LÏL ·Á¯a ÔË˜ ƒ¿»»¿…«¿»»≈ƒƒ

ב).107) עמוד עה דף שבת (מסכת 108)(מסכת במשנה
שלושה  האורג אומר, אליעזר "רבי א): עמוד קה דף שבת
בארג  (כלומר: חייב - האריג על ואחת בתחילה, חוטין
גם  אריג, שם כבר לו ויש מקודם, חוטים הרבה בו שנארגו
בסוף  בין בתחילה בין אומרים וחכמים חייב). אחד בחוט
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ממש  "בסוף" הכוונה אין ו"בסוף" חוטין". שני שיעורו
להלן. כמבואר האריג, בהמשך שבת 109)אלא (מסכת

ב). עמוד קד א).110)דף עמוד קה דף שבת (מסכת
חגורה.111)

.ËÈ˜c˜„Ó‰112‰‚È¯‡‰ ˙Úa Ô„È¯ÙÓe ÔÈËeÁ‰ ˙‡ «¿«¿≈∆«ƒ«¿ƒ»¿≈»¬ƒ»
ÚÏBw‰ ÔÎÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -113- ÔÈÓÈp‰ ˙‡ ¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«∆«ƒƒ

‰ÚÈÏ˜ ‰NÚiMÓ - B¯eÚLÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿ƒƒ∆«¬∆¿ƒ»
.˙BÚaˆ‡ ÈzL C¯‡a¿…∆¿≈∆¿»

כשיש 112) האריגה, "משווה ב) עמוד צז דף שבת (מסכת
(רש"י). במחט" אותם משווה זה עם זה כרוכים חוטים שני

רבי 113) בשם ז) הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי תלמוד
וזהו  אריג" משום חייב - באדם נימין שלוש "הקולע יוחנן:
דף  שבת במסכת (תוספות אריגה דרך אין בשער אבל בבגד,

ב). עמוד צד

.ÎÚˆBa‰114LÈ¯Ùn‰ ‡e‰ ÚˆB·e .·iÁ - ÔÈËeÁ ÈL «≈«¿≈ƒ«»≈«««¿ƒ
B‡ È˙M‰ ÔÓ ·¯Ú‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa .‚e¯‡‰ ˙‡∆»»≈∆ƒ»≈∆ƒ«¿ƒ
.·iÁÂ ÚˆBa ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú‰ ÏÚÓ È˙M‰ ¯È·Ú‰L∆∆¡ƒ«¿ƒ≈«»≈∆¬≈∆≈«¿«»

Ï˜Ï˜Ó ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â115C¯„k .Ôw˙Ï Ôek˙È ‡l‡ , »∆…¿≈¿«¿≈∆»ƒ¿«≈¿«≈¿∆∆
ÔÈÁ‡nL el‡ ÔÈNBÚL116,¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ∆ƒ≈∆¿«ƒ∆«¿»ƒ««ƒ¿≈

ÔÈËeÁ ÔÈ‚¯B‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈÁ‡Ó Ck ¯Á‡Â ÔÈÚˆBaL∆¿ƒ¿««»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÌÈÚ¯w‰ ÈL B‡ ÌÈ„‚a‰ ÈL eNÚiL „Ú ,eÚˆaL∆»¿«∆≈»¿≈«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ

¯˙Bq‰Â .„Á‡117˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ‰ÚÈÏw‰ ˙‡ ∆»¿«≈∆«¿ƒ»¿«≈¬≈∆∆∆
.ÚˆBa‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .ÚˆBa≈«¿ƒ¿ƒ«≈«

"זה 114) כתב: הראב"ד א), עמוד עג דף שבת (מסכת
במשנה  שנוי הוא וכבר לתפור, מנת על לקורע נוטה הפירוש
שחותך  חתוך, לשון והוא פוצע, כמו בוצע מקובלים, ואנו
מן  הארוג את חותך אריגתו, שהשלים שאחר חוטים ב'
חייב  חוטים, שני ממנו חתך ואם שבמסכת, המשוייר

זו". יז.115)בחתיכה הלכה א פרק למעלה ראה
ומחברים.116) עמוד 117)תופרים קה דף שבת (מסכת

א).

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ז 1) פרק שלישיות הנמנות מלאכות ה' ביאור בו כלל

המכה  הסותר, הבונה, הקורע, התופר, המתיר, [הקושר,
והצד]. בפטיש

.‡¯LBw‰2‡ÓÈ˜ ÏL ¯L˜3Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰Â4- «≈∆∆∆¿»»¿«¬≈À»
ÔÈÏnb‰ ¯L˜ :ÔB‚k .·iÁ5ÔÈtq‰ ¯L˜Â6È¯L˜Â , «»¿∆∆««»ƒ¿∆∆««»ƒ¿ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚˆ¯‰ ÔÈ¯LBwL ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¿̄ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿«
ÏL ¯L˜ ¯LBw‰ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Ô˙iNÚ¬ƒ»»¿≈…«≈»∆¬»«≈∆∆∆

¯eËt - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ˜7BÈ‡L ¯L˜Â .8ÏL ¿»»¿≈«¬≈À»»¿∆∆∆≈∆
.‰lÁzÎÏ B¯L˜Ï ¯zÓ - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ¿̃»»¿≈«¬≈À»À»¿»¿¿«¿ƒ»

ב.2) קיא, שבת קיום 3)משנה, זמן כל להתקיים העומד
האומנים.4)החפץ. כקשרי ואמיץ חזק קשר שהוא

שבנקב 5) בטבעת בחבל וקושרים בחטמו, לגמל נוקבים
קיימא. של אל 6)קשר הספינה חברי של חזק קשר

הרא"ש 7)התורן. רש"י, שיטת אבל רבינו. דעת זוהי

הדיוט  מעשה הוא אפילו קיימא של קשר שכל היא, וה'טור'
חייב. ופירש 8)- מחוזא", בני של "כגון מובא: בגמרא

ונעליהם  לבושיהם על ומקפידים לבב, רחבי "שהם רש"י:
להתירו  וצריך בדוחק, אותו וקושרים מכוונים, להיות
קשר  שכל פורת, רבינו בשם הביא ב'מרדכי' אבל ערבית",
של  שאינו קשר הוא ימים, שבעה בתוך להתירו העשוי

לכתחילה. ומותר קיימא

.·„ˆÈk9Ï·Á‰ ˜ÒÙ ,d¯L˜e ‰Úeˆ¯ BÏ ‰˜ÒÙ ? ≈«ƒ¿¿»¿»¿»»ƒ¿««∆∆
ÔÒ¯ ¯LwL B‡ ,ÈÏ„a Ï·Á ¯LwL B‡ ,B¯L˜e¿»∆»«∆∆ƒ¿ƒ∆»«∆∆

‰Ó‰a10el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆»¿≈…«≈¿≈
Ô˙B‡ ¯LB˜ Ì„‡ ÏÎÂ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ Ô‰L ,ÌÈ¯Lw‰«¿»ƒ∆≈«¬≈∆¿¿»»»≈»
¯L˜ B¯L˜ Ì‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ÏÎÂ .‡ÓÈ˜Ïƒ¿»»¿»∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿»∆∆

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôn‡À»¬≈∆»

אומן?9) מעשה שאינו קיימא של קשר נקרא מה
כך 10) שיתקיימו ורוצה להתירם, דרכו אין אלו שכל

אומן. מעשה אינם הקשרים אבל לעולם,

.‚˙¯LB˜11LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜eÏÁ‰ ÈÁzÙÓ ‰M‡ ∆∆ƒ»ƒ¿¿≈∆»««ƒ∆≈
ÌÈÁ˙t ÈL BÏ12‰Î·Ò ÈËeÁÂ ;13‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿≈¿»ƒ¿≈¿»»««ƒ∆

ÈeÙ¯14ÔÈ¯LBwL ,ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¯e ;dL‡¯a »¿…»¿ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ
LeaÏÓ ˙ÚLa Ï‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡15,ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙B„BÂ ; »«»∆∆ƒ¿««¿¿«ƒ»∆∆
ÌÈÊ‡ ÈzL BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡16¯Na ÏL ‰¯„˜e ;17, ««ƒ∆≈¿≈»¿«ƒ¿≈»∆»»

.¯Lw‰ ¯Èzz ‡ÏÂ ¯Na‰ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿»¿ƒ«»»¿…«ƒ«∆∆
‰ÁÈLÓa ÈÏc ÔÈ¯LB˜Â18Ba ‡ˆBiÎÂ Ë·‡a B‡19, ¿¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈¿«≈

dÏ‚¯a B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ÔÈ¯LB˜Â .Ï·Áa ‡Ï Ï·‡¬»…¿∆∆¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿«¿»
ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡ˆz ‡lL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆…≈≈««ƒ∆≈»¿≈

˙B¯q‡20Ï·ÁÂ .21‰¯ta ¯eL˜ ‰È‰L22B¯LB˜ , ƒ»¿∆∆∆»»»«»»¿
Òe·‡a23‡Ï Ï·‡ .‰¯ta B¯LB˜ ,Òe·‡a ¯eL˜ ‰È‰ ; »≈»»»»≈¿«»»¬»…

Òe·‡·e ‰¯ta ¯L˜ÈÂ B˙Èa CBzÓ Ï·Á ‡È·È24Ì‡Â . »ƒ∆∆ƒ≈¿ƒ¿…«»»»≈¿ƒ
Èc¯b Ï·Á ‰È‰25BÏËÏËÏ ¯znL26‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »»∆∆«¿ƒ∆À»¿«¿¿¬≈∆≈ƒ

ÌÈ¯Lw‰ el‡ ÏkL ÈtÓ .Òe·‡·e ‰¯ta ¯LB˜Â¿≈«»»»≈ƒ¿≈∆»≈«¿»ƒ
¯LB˜ ÌÚt ‡l‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL ÔÈ‡Â Ô‰ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ«¬≈∆¿≈¿≈»∆¿»»∆»««≈
.‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ CÎÈÙÏe ,¯ÈzÓ ÌÚÙe«««ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…»¿«¿ƒ»

˙BÏ˙BÁ27¯ÈzÓ - ˙B¯‚B¯b ÏLÂ ÌÈ¯Óz ÏL28 »∆¿»ƒ¿∆¿»«ƒ
ÚÈ˜ÙÓe29C˙BÁÂ30.ÏÎB‡Â ÏËBÂ , «¿ƒ«¿≈¿≈¿≈

ב.11) קיא, שבת חלוקה 12)משנה, שפת שקושרת
שיכולה  ואף ימין, בכתף ושבשמאל שמאל, לכתף שבימין
שדרכה  משום - מותר הקשר, התרת בלי בדוחק לפשוט

(רש"י). יום בכל הקשר הראש,13)להתיר על מכסה
רשת. מעשי התרת 14)עשוי בלא משם להסירה ויכולה

על  חסה שאשה לקשרה, לה מותר זאת בכל הקשר,
שם). (גמרא, ההסרה לפני הקשר ותתיר שערותיה

אומן 15) קשר ולא קיימא, של קשר אינם בוודאי שאלו
אחד,16)(שם). קשר בהתרת בדוחק היין להוציא ויכול

קיימא  של קשר לעולם ישאר השני שהקשר אומרים אין
דד 17)(שם). כמין נקב הקדרות בצד לעשות היה "דרכם

בגד  הקדירה פי על וקושרים והבשר, המרק ממנו להוציא
כל  להוציא יכול הדחק ידי ועל נמלים, בה יכנסו שלא כדי
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פי  שעל הקשר אין ואףֿעלֿפיֿכן מהדד, שבקדירה מה
רוקח'). ('מעשה קיימא" של קשר דק 18)הקדירה חבל

וכדומה. פשתים אלא 19)של מבטלו שאינו דבר בכל
שימוש. לאחר שני 20)מתירו שקושרים יש קשרים.

את  שמוציאים ובעת מזה, למעלה זה הפתח ברוחב חבלים
לצאת  יכולה והיא התחתון החבל את מתירים - הבהמה
לתמיד  השני הקשר את ישאיר שמא חוששים ואין בדוחק,

רוקח'). א.21)('מעשה קיג, יתיר 22)שבת שבוודאי
הקשר. לבהמה.ב 23)אותו מספוא בו שנותנים לי

קיים.24) ישאר אחד שקשר חוששים אורג.25)שאנו
קשר 26) ואינו החבל מבטל שאינו מפני הוא ההיתר עיקר

אפשר  היה לא בטלטול, אסור היה שאם אלא קיימא, של
טלטול. איסור מצד ולקשור א.27)להביא קמו, שבת

רעים  תמרים בתוכם ומניחים תמרים, מכפות עשויים סלים
(רש"י). בחבל.28)שיתבשלו קשור הכיסוי אם ביד,

(רש"י).29) בכלי החבל שרשרות בכלי.30)סותר

.„Ïk31B˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯L …∆»¿«¬«¿≈»À»ƒ¿…
˙ÈÏÓ¯Îa BÏcÒ ˙Úeˆ¯ ‰˜ÒÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙aLa32 ¿«»¿ƒ»ƒƒ¿¿»¿««¿»¿«¿¿ƒ

ÏËB -33ÈÓb34C¯BÎÂ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯‰ ÁÏ ≈∆ƒ«»»¿«¬«¿≈»¿≈
‰ËÓL .ÈÓb‰ ¯LB˜Â ,ÂÈÏÚ35ÏÚÓ ˙Úeˆ¯ BÏ »»¿≈«∆ƒƒ¿¿»¿«ƒ¿»

¯zÓ - Ï‚¯‰ ·¯ ËÓLpL B‡ ,ÏcÒÂ36¯ÈÊÁ‰Ï ¿«¿»∆ƒ¿«…»∆∆À»¿«¬ƒ
.¯L˜È ‡lL „·Ï·e ,ÔÓB˜ÓÏ ˙BÚeˆ¯‰»¿ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿…

א.31) קיב, בשבת 32)שבת אליו להוציא שאסור מקום
(להלן  הרבים כרשות ולא היחיד כרשות לא שאינו מדרבנן,

ה"ד  רק 33)).פי"ד הוא ההיתר כי נאמר בגמרא
סנדלו, יאבד השבת אחר עד שם יניחנו שאם בכרמלית,
בנוסח  אולם הסנדל, את לקשור אסור הנשמרת בחצר אבל
ונראה  "ככרמלית", תיבת חסרה רוקח') ('מעשה כת"י
בלא  לילך לאדם הוא גנאי "כי בחצר גם להתיר רבינו שדעת
אברהם' ('מגן הבריות" כבוד משום לקשרו והתירו מנעל,

שח). לקשירה.34)סי' חבלים ממנו שעושים צמח סוף,
פי"ג.35) שבת עשויים 36)תוספתא היו שלהם מנעלים

ומרחיבן  אותן שמהדק רצועות ידי על ומחוברים פרקים.
ממקומו, הרגל רוב שעל המנעל חלק וכשנשמט הצורך, לפי
סי' רבה (אליה הרצועות ידי על המנעל את ומהדק מחזיר

שיז).

.‰‰·ÈÚ‰37˙¯zÓ -38˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡L ÈÙÏ , »¬ƒ»À∆∆¿ƒ∆≈»ƒ¿«∆∆
ÈL ıa˜Ó - ˜ÒÙpL Ï·Á‰ ,CÎÈÙÏ .‰¯ÈL˜aƒ¿ƒ»¿ƒ»«∆∆∆ƒ¿«¿«≈¿≈

.‰·ÈÚ ·BÚÂ ,‰ÁÈLÓ ÂÈÏÚ C¯BÎÂ ,ÂÈ˙Bˆ¿̃»¿≈»»¿ƒ»¿≈¬ƒ»

להתירו.37) שקל הדק, בלי רופף קשר א. קיג, שבת
('משנה 38) תמיד כך שתתקיים ודעתו יפה מהדקה אפילו

שיז). סי' ברורה'

.Â¯zÓ39¯·„Ï ‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ¯L˜Ï À»ƒ¿…∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿«
‰ÂˆÓ40.‰¯Bz‰ È¯eÚMÓ ¯eÚL „cÓÏ ¯L˜iL ÔB‚k , ƒ¿»¿∆ƒ¿…ƒ¿…ƒƒƒ≈«»

˜ÒÙpL ¯Bpk ˙ÓÈ41ÔÈ¯LB˜ -42d˙B‡43,Lc˜na ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»
‡‰È„na ‡Ï Ï·44‰lÁzÎÏ ‡ÓÈ ¯L˜È ‡ÏÂ .45 ¬»…«¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ»¿«¿ƒ»

.Lc˜na elÙ‡¬ƒ«ƒ¿»

רבי 39) של אביו בימי "מעשה מ"ה: פכ"ד שבת משנה,

המאור  את שפקקו בטנית, בן שאול אבא ובימי צדוק,
שתיה) (כלי המקידה את וקשרו חרס) (כלי בטפיח (החלון)
(ומביאה  טפח פותח גדול) (כד בגיגית יש אם לידע בגמי,
שפוקקין  למדנו: ומדבריהם הבית), אל הטומאה את
מצוה). של וקשירה (מדידה בשבת וקושרין ומודדין

התירו 40) - מדרבנן שאסור אומן מעשה הוא הקשר אם
מותר  קיימא של ואינו הדיוט מעשה הוא שאם מצוה, לצורך
קיימא", של קשר לקשור "מותר אחר: ובנוסח לכתחילה,

מפאנו). (רמ"ע אומן מעשה אינו אם מיתר 41)והכוונה
בשיר  להמשיך הלויים יוכלו ולא בשבת, שנפסק הכינור

ב.42)שלהם. קב, עירובין קרבן 43)משנה, מכשירי כי
השבת. את  למקדש.44)דוחים נפסק 45)מחוץ אם

שבת  מערב לעשותם שאפשר מצוה מכשירי כי שבת, מערב
(רע"ב). השבת את דוחים אין

.Ê¯L˜ Ïk46ÔÈ·iÁL47ÏÚ ÔÈ·iÁ Ck ,B¯eM˜ ÏÚ »∆∆∆«»ƒ«ƒ»«»ƒ«
¯Èzn‰ Ck ,¯eËt B˙B‡ ¯LBw‰L ¯L˜ ÏÎÂ .B¯z‰∆≈¿»∆∆∆«≈»»««ƒ

¯L˜ ÏÎÂ .¯eËt B˙B‡48¯zÓ Ck ,B¯L˜Ï ¯znL »¿»∆∆∆À»¿»¿»À»
.B¯Èz‰Ï¿«ƒ

כך 46) קישורן, על חייב שהוא "כשם ב: קיא, שבת משנה,
היתרן". על חייב כתבו 47)הוא עג.) (שבת ב'תוספות'

לקשור  מנת על אלא במתיר חייב שאינו חננאל, רבינו בשם
על  אלא בפותר חייב שאינו כמו קיימא, של קשר במקומו
רבינו  ומדברי הרא"ש; דעת וכן טו) הל' (להלן לבנות מנת
התירו", על חייבין "כך אומר: שהרי ר"ח, כדעת שלא יוצא
('מעשה  המתיר כן אחת, בפעולה חייב שקושר כמו כלומר:

א.48)רוקח'). בהלכה כמבואר

.ÁÏ˙Bt‰49ÔÈˆe‰‰ ÔÓ ÌÈÏ·Á50ÛÏÁ‰ ÔÓe51B‡ , «≈¬»ƒƒ«ƒƒ«≈∆
‡ˆBiÎÂ ¯ÚN ÈËeÁ B‡ ÔzLÙ ÈËeÁÓ B‡ ¯Óˆ ÈËeÁÓƒ≈∆∆ƒ≈ƒ¿»≈≈»¿«≈
È„k - B¯eÚLÂ .·iÁÂ ,¯LB˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ¿≈
˙‡ˆÓpL ,‰¯ÈL˜ ‡Ïa B˙ÏÈ˙Ùa Ï·Á‰ „ÓÚiL∆«¬…«∆∆ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ»∆ƒ¿≈
‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t‰ ˙‡ „È¯Ùn‰ ÔÎÂ .˙Ói˜˙Ó BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ¿«∆∆¿≈««¿ƒ∆«»ƒ¬≈∆
Ï˜Ï˜Ï Ôek˙È ‡lL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,¯ÈzÓ ˙„ÏBz52 ∆∆«ƒ¿«»»∆…ƒ¿«≈¿«¿≈

.Ï˙Bt‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .„·Ïaƒ¿«¿ƒ¿ƒ«≈

שוזר.49) ה"א. פט"ו שבת ענף 50)'ירושלמי' עלה
שעושים51)התמר. פתיל כעין ארוך עשב ממנו צמח

הי"ז).52)מחצלאות. פ"א (למעלה פטור שהוא

.Ë¯ÙBz‰53‡e‰Â .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL54¯LwL ,55 «≈¿≈¿ƒ«»»∆»«
‰¯ÈÙz‰ „ÓÚzL È„k ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ËeÁ‰ ÈL‡»̄≈«ƒ»ƒ»¿≈∆«¬…«¿ƒ»
,˙B¯ÈÙz ÈzL ÏÚ ¯˙È ¯Ùz Ì‡ Ï·‡ .ËÓMz ‡ÏÂ¿…ƒ»≈¬»ƒ»«»≈«¿≈¿ƒ
˙Ói˜˙Ó È¯‰L ,·iÁ - ¯L˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»««»∆¬≈ƒ¿«∆∆

Á˙Bn‰Â .‰¯ÈÙz‰56,·iÁ - ˙aLa ‰¯ÈÙz ÏL ËeÁ «¿ƒ»¿«≈«∆¿ƒ»¿«»«»
.‰¯ÈÙz‰ ÈÎ¯vÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»¿≈«¿ƒ»

א.53) עג, שבת הקשו:54)משנה, עד.) (שם בגמרא
מלאכה  וכל מתקיימת, אינה התפירה (והרי קיימא לא "והא
שקשרן  והוא יוחנן: רבי אמר פטור)? מתקיימת שאינה

החוטים). ראשי שני שקשר (שבת 55)(כגון ב'ירושלמי'
קושר; ומשום תופר משום שתים, שחייב מובא ה"ב) פ"ז
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אומן, קשר על רק חייב שאינו א) (בהלכה רבינו לדעת אבל
חייב  אינו ולכן הדיוט, של לקשר הכוונה שכאן לומר יש

(קובץ). תופר משום א.56)רק עה, שבת

.ÈÚ¯Bw‰57È„k58¯t˙Ï ˙Ó ÏÚ ˙B¯ÈÙz ÈzL ¯t˙Ï «≈«¿≈ƒ¿…¿≈¿ƒ«¿»ƒ¿…
- d„ÈÒÙ‰Ï Ú¯Bw‰ Ï·‡ .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL¿≈¿ƒ«»¬»«≈«¿«¿ƒ»

¯eËt59B˙ÓÁa Ú¯Bw‰ .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,60B‡ »ƒ¿≈∆¿«¿≈«≈««¬»
˙Ó ÏÚ61ÈtÓ ,·ÈÁ - ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ ‡e‰L62 «≈∆«»ƒ¿…«»»«»ƒ¿≈

ÏÈ‡B‰Â ;B¯ˆÈ ÁeÈÂ ‰Ê ¯·„a BzÚc ˙‡ ·MÈnL∆¿«≈∆«¿¿»»∆¿»«ƒ¿¿ƒ
.·iÁÂ ,Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ˙ÎÎBL B˙ÓÁÂ«¬»∆∆¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿«»

Á˙Bt‰Â63.·iÁ - ˙aLa ¯‡ev‰ ˙Èa ¿«≈«≈««»¿«»«»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

;aIg - eilr rxwl aIg `EdW zn lr F` ,FzngA rxFTd"©¥©©£¨©¥¤©¨¦§Ÿ©¨¨©¨
."FYrC z` aXiOW ipRn¦§¥¤§©¥¤©§

המקלקל  "כל כתב סותר גבי שבת במלאכת שגם להעיר,
ע"מ שסתר הרי כיצד חייב, לתקן במקומו ע"מ ".לבנות

כמתקן  שנחשב כאן בחמתו" "הקורע דין אם צ"ע ועפ"ז
לב  מצוה במנ"ח שפירש כמו סותר, במלאכת גם הוא
על־מנת  דוקא ד"לאו כאן ברמב"ם ד.) (מט, השבת במוסך
מקלקל", שהוא השחתה דרך יהי' שלא העיקר אלא לבנות

עיי"ש.
לבנות ע"מ הט"ו בפ"י הרמב"ם כתב שלא -במקומוומה

בפ"א. לפנ"ז מ"ש על שסמך לפי
.45 'rd 12 cenr h"k wlg y"ewl

א.57) עג, שבת שיוכל 58)משנה, כדי הקריעה שיעור
תפירות. שתי שם ב.59)לתפור קה, שבת משנה,

בנוסח 61)בכעסו.60) וכן מתו". "על מובא: בברייתא
מת  על לקרוע חייב שלנו הנוסח ולפי רוקח', ב'מעשה אחר
מי  "כל הי"א): פי"ט אבל (הל' רבינו כדעת קרובו, שאינו
שאינו  אףֿעלֿפי נשמתו, יציאת בשעת המת עם שעמד
חייבין  הכל - שמת כשר אדם וכן לקרוע, חייב - קרובו

עליו". ה"ח.62)לקרוע פ"ח למעלה שבת 63)מבואר
חטאת", חייב חלוק) (של הצואר בית "הפותח א: מח,
לשימוש  ראוי הבגד את ועושה המלאכה את גומר שעכשיו
ודעת  הט"ז); ולהלן שם, (רש"י בפטיש מכה משום וחייב
בקורע  רק חייב שאינו ואף קורע, משום שחיובו היא רבינו
בשם  הרמב"ם בן אברהם רבינו פירש - לתפור? מנת על
שלו, הצואר בית ומתקן הבגד כשגומר החייט ש"דרך אביו,
שחתכה  המטלית משיב היה ללבישה, ראוי שיהיה עד
ארעי, תפירת ותופרה הצואר, בית על הצואר, בית ממקום
הבגד  בעל שירצה ובעת חדש, בגד שזה היכר שיהא כדי
הרמב"ם  והשמיענו החוטים, אותם מסיר אותו, ללבוש
על  חייב זאת בכל ארעית, רק שהיתה אף תפירה שאותה

רוקח'). ('מעשה פתיחתה"

.‡ÈÔÏB˜a ˙B¯BÚ B‡ ˙B¯È ˜a„Ó‰64ÌÈ¯ÙBÒ ÏL «¿«≈¿»¿»∆¿ƒ
·iÁÂ ,¯ÙBz ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ65ÔÎÂ . ¿«≈¬≈∆∆∆≈¿«»¿≈

˜¯ÙÓ‰66È˜e·c ˙B¯È‡ÏÂ ,ÔÈ˜e·c ˙B¯BÚ B‡ Ô «¿»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿…

Ôek˙67„·Ïa Ï˜Ï˜Ï68,Ú¯B˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ¿«¬≈∆∆∆≈«
.·iÁÂ¿«»

מקמח.64) העשוי אינו 65)דבק חתומה, אגרת הפותח
לרבינו  ואף לגופה, צריכה שאינה מלאכה שהיא חייב,
אינו  כי פטור, כאן לגופה, צריכה שאינה במלאכה המחייב
מצד  בא והתיקון מקלקל. אלא הנייר, בגוף מאומה מתקן

לט). סי' צבי' 'חכם (שו"ת האגרת קריאת - דעת 66)אחר
מנת  על נתכוין לא אם אף לתקן, מנת על קורע שאם רבינו
מנת  על "הקורע במשנה: שנאמר ומה חייב, - לתפור
אין  אבל קלקול, ולא תיקון בקריעה שיהיה הכוונה לתפור",
ו'משנה  אדם' ('חיי לתפור מנת על דוקא שתהיה צורך

זה 67)ברורה'). הרי לקלקל, נתכוין "ולא אחר: בנוסח
אברבנאל). (כ"י לתקן" מנת על שבת 68)קורע משנה,

ב. קב,

.·È‰Ba‰69‰ÂLn‰ .·iÁ - ‡e‰L Ïk70Ú˜¯w‰ Èt «∆»∆«»««¿∆¿≈««¿«
˙Èaa71‡È‚ B‡ ‡n‚ ‡lÓ B‡ Ïz ÏÈtL‰L ÔB‚k ,72- ««ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ≈À»«¿

„Á‡ .·iÁÂ ,‰Ba ‰Ê È¯‰73Ô˙ „Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ Ô˙ ¬≈∆∆¿«»∆»»«∆»∆∆¿∆»»«
ËÈh‰ ˙‡74Ca„p·e .·iÁ ËÈh‰ Ô˙Bp‰ -75,ÔBÈÏÚ‰ ∆«ƒ«≈«ƒ«»«ƒ¿»»∆¿

ÏÚ‰ elÙ‡ËÈh‰ Èab ÏÚ dÁÈp‰Â Ô·‡‰ ˙‡ ‰76- ¬ƒ∆¡»∆»∆∆¿ƒƒ»««≈«ƒ
ÏÚ ‰Ba‰Â .¯Á‡ ËÈË ‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ«»∆¬≈≈«ƒƒ»∆»ƒ«≈¿«∆«

ÌÈÏk Èab77.¯eËt - «≈≈ƒ»

ב.69) עג, משום 70)שבת אלו על חייב - בשדה אבל
ה"א. ח' פרק למעלה ראה עמוקה.71)חורש, חפירה

פי"ב.72) שבת האבן 73)תוספתא שאין הבנין, באמצע
העיקר. הוא הטיט נותן לכן טיט, בלא טור 74)מתקיימת

בבנין. לבנים או "הדימוס"75)אבנים אחר: בנוסח
בבנין. אבנים טור ותוספתא) רוקח' ('מעשה

(76- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
אומרת) (זאת אמרה הדא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
על  בונה (ואינו הם כקרקע אדנים בנין? כלים, גבי על בנין

א.77)הכלים)". קלח, שבת

.‚È‰NBÚ‰78Úe·˜ Ï‰‡79,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - »∆…∆»«¬≈∆∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ80˙È·ÁÂ ¯epz ÔB‚k ,‰Ó„‡ ÈÏk ‰NBÚ‰81 ¿«»¿≈»∆¿≈¬»»¿«¿»ƒ

eÙ¯NiL Ì„˜82‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -83ÔÎÂ .·iÁÂ , …∆∆ƒ»¿¬≈∆∆∆∆¿«»¿≈
Ôa‚Ó‰84BÈ‡Â .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰È·b‰ ˙‡ «¿«≈∆«¿ƒ»¬≈∆∆∆∆¿≈

˙¯‚B¯‚k Ôa‚iL „Ú ·iÁ85ÒÈÎn‰ .86Ìc¯w‰ „È «»«∆¿«≈ƒ¿∆∆««¿ƒ«««¿…
Ïk ÔÎÂ .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BlL ıÚ‰ CB˙a¿»≈∆¬≈∆∆∆∆¿≈…

Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .Ba ‡ˆBik87Ú˜zL ÔÈa - ıÚa ıÚ «≈¿≈«≈«≈¿≈≈∆»«
È¯‰ - „Á‡˙pL „Ú BÓˆÚ ıÚa Ú˜zL ÔÈa ,¯ÓÒÓa¿«¿≈≈∆»«»≈«¿«∆ƒ¿«≈¬≈

.·iÁÂ ,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆∆¿«»

(78- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
(בנין  היתה לשעה ולא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
ע"פ  ונוסעים חונים שהיו כיון יוסי רבי אמר - ארעי)?

קבוע). (בנין לעולם" שהוא כמי עד,79)הדיבור, שבת
ויניציא).80)ב. (דפוס וחבית" כיריים "תנור אחר: בנוסח

ומכה 81) מבשל משום גם בו יש בכבשן, שרפו שאם
אם 82)בפטיש. הכוונה בכלים, בנין אין שאמרו ומה
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מחדש  הכלי את כשעושה אבל לתיקונו, מפורק כלי החזיר
הגאונים). בשם (מגידֿמשנה בנין משום בו יש -

א.83) צה, שם.84)שבת ב.85)שבת, קב, שם,
א.86) מז, ב.87)שם, קב, שם,

.„È‰NBÚ‰88,ÌÈÏB‚¯z ÏL ÏeÏa ‡e‰L Ïk ·˜ »∆∆∆»∆¿∆«¿¿ƒ
‰¯B‡‰ Ô‰Ï ÒkiL È„k89.‰Ba ÌeMÓ ·iÁ - ¿≈∆ƒ»≈»∆»»«»ƒ∆

¯ÈÊÁn‰90˙ec ÏLÂ ¯Ba ÏL ˙Ïc91ÚÈˆÈ ÏLÂ92- ««¬ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ«
‰Ba ÌeMÓ ·iÁ93. «»ƒ∆

משום 88) חייב - אור להכניס רק ומשמש קטן כשהנקב
להכניס  עשוי שהוא נקב עושה אם אבל חלון, כעושה בונה,
גמר  שזהו בפטיש מכה משום חייב ההבל, ולהוציא האורה

פר"ח). - ה"א פכ"א (להלן ב.89)מלאכתו קב, עירובין
אבנים.90) בנויות שדפנותיו מכותל 91)בור בולט בנין

בחוץ. או בפנים בתוך 92)הבית בנינים שהם מכיון
(רש"י). כבנין דלת החזקת גם נחשבת - הקרקע

א.93) עג, שבת משנה,

.ÂË¯˙Bq‰94ÏÚ ¯zÒiL ,‡e‰Â .·iÁ - ‡e‰L Ïk «≈»∆«»»∆ƒ¿…«
˙B·Ï ˙Ó95‰˙ÁL‰ C¯c ¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ;96.¯eËt - ¿»ƒ¿¬»ƒ»«∆∆«¿»»»

Ï‰‡ ¯˙Bq‰97‰Ê È¯‰ - Úe˜z ıÚ ˜¯tL B‡ ,Úe·˜ «≈…∆»«∆≈«≈»«¬≈∆
„ÏBz·iÁÂ ,¯˙BÒ ˙98.Ôw˙Ï Ôek˙iL ,‡e‰Â . ∆∆≈¿«»»∆ƒ¿«≈¿«≈

חייב 94) - במקומו לבנות מנת על "סותר ב: לא, שבת
מלאכות  כל (הרי) מכדי לעולא: רבה לו אמר סתירה. משום
על  סותר (שם) והתם ממשכן, אותם) (לומדים להו ילפינן
בחניה  אותו סותרים (שהיו הוא במקומו שלא לבנות מנת
אמר  אותו)? ומקימים וחוזרים אחר למקום ונוסעים אחת,
יחנו", ה' פי "על יח): ט, (במדבר שכתוב כיון עולא: לו

הוא". במקומו לבנות מנת על למעלה 95)כסותר כמבואר
הי"ז. על 96)פ"א חייב בונה, משום עשייתו על שחייב

במקומו. לבנות - לתקן כוונתו אם סותר, משום סתירתו
בו 97) יש יג) בהלכה (כמבואר בנין בו שיש מה "שכל

(מגידֿמשנה). א.98)סתירה" עג, שבת משנה,

.ÊË‰kn‰99LÈhÙa100ÏÎÂ .·iÁ - ˙Á‡ ‰‡k‰ ««∆¿«ƒ«»»«««»¿»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·„ ‰NBÚ‰101 »∆»»∆¿«¿»»¬≈∆∆∆

,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa ÁtÓ‰ ?„ˆÈk .·iÁÂ ,LÈhÙa ‰kÓ«∆¿«ƒ¿«»≈««¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰¯eˆ ÈÏÎa ¯v‰Â102„¯‚Ó‰Â ,‰¯ev‰ ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ,103 ¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿»«»¿«¿»≈

ÔÈa ,ıÚa ÔÈa - ‡e‰L Ïk ·˜ ‰NBÚ‰Â ,‡e‰L Ïk»∆¿»∆∆∆»∆≈¿≈≈
‰ - ÌÈÏÎa ÔÈa ,ÔÈ·a ÔÈa ,˙ÎzÓa‰kÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯ ¿«∆∆≈¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¬≈∆∆∆«∆

Á˙t ÏÎÂ .·iÁÂ ,LÈhÙa104ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ BÈ‡L ¿«ƒ¿«»¿»∆«∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‡ÈˆB‰Ïe105.B˙iNÚ ÏÚ ¿ƒ≈«»ƒ«¬ƒ»

מכה 99) האומן שכן מלאכה, גמר משום חייב רש"י, לדעת
שהאומן  פירש חננאל ורבינו מלאכה, גמר בשעת הסדן על
אבן  על וכן עקמימותו, להשוות הכלי, על בפטיש מכה
מלאכה. גמר משום חייב ולכן לחברותיה, להשוותה הבנין

(אמרו 100) תרוייהו דאמרי זירא ורבי "רבה ב: עה, שבת
מכה  משום חייב - מלאכה גמר בו שיש מה כל שניהם)

ב.101)בפטיש". עה, משנה'102)שבת ה'מגיד גירסת
מעשה  העושה והוא ברי"ש, "והמגרר" ה"י) פי"א (להלן

קרנות  הוא חותך בדלי"ת, "המגרד" ואילו האבן. בגוף
שם. ועיין מהאבן. א.103)היוצאות קמו, שבת

אף 104) חייב - בונה משום אבל בפטיש, מכה משום
יד). הלכה למעלה (ראה מזה א.105)בפחות קז, שבת

.ÊÈÒÈÙn‰106ÔÈÁL107,‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï È„k ˙aLa «≈ƒ¿ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒƒ««»
‰‡eÙ¯a ÔÈek˙Ó Ô‰L ,ÔÈNBÚ ÔÈ‡ÙB¯‰L C¯„k¿∆∆∆»¿ƒƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï108‰kÓ ÌeMÓ ¿«¿ƒƒ««»¬≈∆«»ƒ«∆
dÒÈÙ‰ Ì‡Â .‡ÙB¯‰ ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ BfL ,LÈhÙa¿«ƒ∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¡ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - daL ‰Ál‰ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï109. ¿ƒƒ∆»«≈»∆»¬≈∆À»

שכח).106) סי' ברורה' ('משנה ככלי אותו מבקע
כלי,107) מתקן או בונה משום חייב קז.) (שבת רש"י לדעת

כלי. כמתקן המכה לא 108)שריפוי וחולי, צער שבמקום
ואפילו  לגופה: צריכה שאינה מלאכה על חכמים גזרו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה ה"ז בפ"א רבינו לשיטת
בה  ואין מלאכה, גמר זה אין ליחה להוציא כשמפיס חייב,

שכח). סי' אברהם' ('מגן בפטיש מכה שבת,109)משום
אותה  ומחליק המלאכה, המיישר החרש הוא "מסתת ב. קב,

המשניות). בפירוש (רבינו אצלנו" הידוע בכלי

.ÁÈ˙zÒÓ‰110ÌeMÓ ·iÁ - ‡e‰L Ïk Ô·‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»∆∆»∆«»ƒ
„cˆÓ‰ .LÈhÙa ‰kÓ111,ÔÈa‰ „BÒÈa Ô·‡‰ ˙‡ «∆¿«ƒ«¿«≈∆»∆∆ƒ«ƒ¿»

·iÁ - dÏ Èe‡¯‰ ÌB˜na d·ÈLB‰Â ,B„Èa dw˙Â¿ƒ¿»¿»¿ƒ»«»»»»«»
Ë˜Bl‰ .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ112Èab ÏÚL ˙Ï·È ƒ«∆¿«ƒ«≈¿…∆∆««≈

˙BÏB·È‰ el‡ ÔB‚k ,B„Èa ÌÈ„‚a113- ¯Óˆ ÈÏÎaL ¿»ƒ¿»¿≈«¿∆ƒ¿≈∆∆
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜iL ,‡e‰Â .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ114; «»ƒ«∆¿«ƒ»∆«¿ƒ¬≈∆

˜ÒÚ C¯c Ô¯ÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡115.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¬»ƒ¡ƒ»∆∆≈∆¬≈∆»
¯ÚÓ‰116‰L„Á ˙ÈlË117d˙B‡Ï È„k ‰¯ÁL «¿«≈«ƒ¬»»¿…»¿≈¿»»

Ô·l‰ ¯Óv‰ ¯ÈÒ‰Ïe118ÔÈn‡‰L C¯„k ,da ‰Ï˙p‰ ¿»ƒ«∆∆«»»«ƒ¿∆»¿∆∆∆»À»ƒ
¯zÓ - „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ ·iÁ - ÔÈNBÚ119. ƒ«»«»¿ƒ≈«¿ƒÀ»

יסוד 110) בקרקעית שמתיישבת עד ומצדדה "מושיבה
(רש"י). יפה" ב.111)הבנין עה, קש 112)שבת

בבגד. שנארגו דקים, הבגד 113)וקסמים את לובש שאינו
שמסירן. כוונה.114)עד חייב 115)בלי א. קמז, שבת

וכסףֿמשנה). (ר"ח בפטיש מכה או (רש"י) מלבן משום
ואפילו 116) כחדשה, והיא הרבה בה נשתמש שלא זמן כל

שב). סי' או"ח מגדים' 'פרי אברהם', ('מגן נכבסה אם
רומי 117) (דפוסי הלבן" הצהוב "ולהסיר אחר: בנוסח

ואין 118)וויניציאה). נקי, בגדו אם לו איכפת שלא
ליבון. על א.119)לחייבו קו, א. עג, (שבת

.ËÈ„v‰120.·iÁ - B˙B‡ „eˆÏ BÈÓ C¯cL ¯·c «»»»∆∆∆ƒ»«»
Ô˙B‡ „eˆiL ,‡e‰Â .ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ :ÔB‚k¿«»¿¿»ƒ»∆»»
Û„¯L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰„Èˆ ¯qÁÓ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿À«ƒ»≈«¿∆»«
,¯ˆÁÏ B‡ ‰È‚Ï B‡ ˙È·Ï BÒÈÎ‰L „Ú È·ˆ È¯Á‡«¬≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»≈
BÒÈÎ‰L „Ú ÛBÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯Ù‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«∆»«∆ƒ¿ƒ

‰ÏML B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,Ïc‚ÓÏ121Ìi‰ ÔÓ ÌÈ‚„ ¿ƒ¿»¿»«¿»»∆»»»ƒƒ«»
ÁÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ ÏL ÏÙÒ CB˙a¿≈∆∆«ƒ¬≈∆«»¬»ƒƒ¿ƒ«

¯Btˆ122B¯˜ÚÂ ‚c ÁÈ¯·‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,˙È·Ï ƒ¿«ƒ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«»«¬»
„Ú È·ˆ ¯Á‡ Û„¯L B‡ ;ÌÈÓ ÏL ‰Î¯·Ï Ìi‰ ÔÓƒ«»ƒ¿≈»∆«ƒ∆»«««¿ƒ«
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קיג zay zekld - mipnf xtq - oeiq g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÏÚÂ ,·Á¯ ÔÈÏ˜¯ËÏ ÒÎpL∆ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»¿»«¿»»¬≈∆»
CÈ¯ˆ - BzÁ˜Ï ‡B·È Ì‡L ;‰¯eÓ‚ ‰„Èˆ BÊ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»∆ƒ»¿«¿»ƒ

È¯‡ „v‰ ,CÎÈÙÏ .ÌMÓ B˙B‡ „eˆÏÂ ÂÈ¯Á‡ Ûc¯Ï123 ƒ¿…«¬»¿»ƒ»¿ƒ»«»¬ƒ
‰tkÏ epÒÈÎiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -124¯Ò‡ ‡e‰L BlL ≈«»«∆«¿ƒ∆«ƒ»∆∆∆¡»

.da»

במקום 121)הוציא.120) "ציפור" כאן וכתב רבינו שינה
כי  עופות, לשאר דרור ציפור בין חילקו בגמרא  כי "עוף",
לזוית  מזוית נשמטת מרות", מקבלת "שאינה דרור ציפור
(הגרי"ב). לגבה לצידה נחשב בית ואין לתפסה, וקשה

אינו 122) - בשבת ארי הצד שמואל, "אמר ב: קו, שבת
כמין  לו העשוי משמר (בית לגורזקי שיכניסנו עד חייב

שלו". רש"י) - וכלא.123)תיבה למשמר צר חדר
א.124) כד, ביצה ב. קו, שבת

.ÎÏk125‰iÁLa ‰iÁÏ ÚÈbÈ Ba ıe¯È Ì‡L ÌB˜Ó »»∆ƒ»«ƒ«««»ƒ¿ƒ»
ÏtiL „Ú ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·B¯˜ ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰L B‡ ,˙Á‡««∆»«¿»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ…
Ì‡Â ;ÔË˜ ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÚˆÓ‡Ï Ì‰ÈL Ï≈̂¿≈∆»∆¿«¿∆»¬≈∆»»»¿ƒ
‡e‰L ÌB˜Óe .·iÁ - BÎB˙Ï Ba ‡ˆBiÎÂ È·v‰ ÁÈ¯·‰ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«≈¿«»»∆

.¯eËt - BÎB˙Ï ÛBÚÂ ‰iÁ ÁÈ¯·n‰ ,‰fÓ ÏB„‚»ƒ∆««¿ƒ««»»¿»

א.125) קז, שבת משנה,

.‡Î„Á‡126‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓL127„Á‡Â ∆»¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»¿∆»
¯‡L128„v‰ ,‰„Èˆ ÔÈÓÏ LiL ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L ¿»¿»ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«»

C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa C¯ˆÏ ÔÈa - ÔlkÓ „Á‡129˜ÁNÏ B‡ ∆»ƒÀ»≈¿…∆≈∆…¿…∆¿«≈
‰Î‡ÏnL .„ˆÂ „eˆÏ Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - Ô‰a»∆«»ƒ¿ƒ¿«≈»»»∆¿»»

ÔLi‰ ˙‡ „v‰ .‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L130 ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»«»∆«»≈
·iÁ - ‡Óeq‰ ˙‡Â131. ¿∆«»«»

והאנקה,126) והצב, והעכבר, "החולד, כטֿל: יא, ויקרא
והתנשמת". והחומט והלטאה, כמבואר 127)והכוח,

ה"ט. לגופה 128)בפ"ח צריכה שאינה מלאכה שהיא
ה"ז). פ"א למעלה ב).129)(מבואר קו, (שבת בבלי

הישן  בצבי רק שזה מובא ה"א) פי"ד (שבת וב'ירושלמי'
לצודו  אפשר ואי סתומה", אחת ועינו פקוחה אחת כש"עינו
חלק  שלא בבלי, תלמוד אחר נמשך רבינו אבל שינה. מחמת

חיות. לשאר צבי כשבן 130)בין ממקומו נשמט שהוא
(רש"י). אליו מתקרב ב'מגיד 131)אדם עיין ב. קו, שבת

משנה'.

.·ÎÁlLÓ‰132ÌÈ·¯‡Â ÌÈ‡·ˆ e„eˆiL È„k ÌÈ·Ïk «¿«≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ¿«¿»ƒ
‡e‰ ‰È‰Â ,·Ïk‰ ÈtÓ È·v‰ Á¯·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»««¿ƒƒ¿≈«∆∆¿»»
„Ú BÏÈ‰·‰Â ÂÈÙa „ÓÚL B‡ È·v‰ ¯Á‡ Û„B¯≈«««¿ƒ∆»«¿»»¿ƒ¿ƒ«

·iÁÂ ,„v‰ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BNÙ˙e ·Ïk‰ ÚÈb‰L133. ∆ƒƒ««∆∆¿»¬≈∆∆∆«»¿«»
.˙BÙBÚa Bf‰ C¯ck ‰NBÚ‰ ÔÎÂ¿≈»∆«∆∆«¿

והכלב 132) הכלב את שיסה רק כלל, בעצמו עשה לא ואם
('כלבו'). מדרבנן צידה רק זו הרי משנה,133)תפסו,

ב. קו, שבת

.‚ÎÈ·ˆ134·iÁ - ÂÈÙa „Á‡ ÏÚÂ ,˙È·Ï ÒÎpL135. ¿ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»«∆»¿»»«»
ÔÈ¯eËt - ÌÈL e‰eÏÚ136,ÏÚÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»¿«ƒ¿ƒƒ≈∆»»ƒ¿…

ÔÈ·iÁ - ÌÈL e‰eÏÚe137‡ÏÂ Á˙t‰ ÏÚ „Á‡ ·LÈ . ¿»¿«ƒ«»ƒ»«∆»««∆«¿…
·LÈ .·iÁ ÈM‰ - e‰‡lÓe ÈM‰ ·LÈÂ ,e‰‡lÓƒ¿»¿»««≈ƒƒ¿»«≈ƒ«»»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Bcˆa ·LÈÂ ÈM‰ ‡·e ,e‰‡lÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»»«≈ƒ¿»«¿ƒ««ƒ
‡Ï ÈM‰Â ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - BÏ CÏ‰Â ÔBL‡¯‰ „ÓÚL∆»«»ƒ¿»«»ƒ«»¿«≈ƒ…
,·¯Ú‰ „Ú BÓB˜Óa ·LÈÏ BÏ ¯zÓe .ÌeÏk ‰NÚ»»¿À»≈≈ƒ¿«»∆∆

B¯ÓLÏ B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ .È·v‰ Á˜BÏÂ138 ¿≈««¿ƒ¿»∆∆¿≈≈¿»¿
‰ÒÎ .ÌeÏk ‰NÚ ‡lL ,BÎB˙a ¯eÓL È·ˆ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆…»»¿ƒ¿¿»

ÂÈÙk ˙Áz ¯Btˆ BÏ139„Ú d¯nLÓe ·LBÈ - ƒ««¿»»≈¿«¿»«
.¯zÓe ,CLÁzL∆∆¿«À»

לצידה.134) נחשבת הדלת סגירת בידים, צדהו שלא אף
לעשותה 135) יכול אחד שכל אחת מלאכה שעשו שנים כי

הט"ו). פ"א (למעלה פטורים אין 136)לבדו, "אם כי
שניהם  שנים, שיצטרפו עד המלאכה לעשות לבדו יכול אחד

ה"טז). שם (רבינו צבי.137)חייבים" שם שיש ידע ולא
בפניה,138) שננעל לצאת יכולה ואינה כסותו כנפי תחת

עד  לשמרה לו מותר אלא שתצא חלון לה לפתוח צריך אינו
(רש"י). ב.139)שתחשך קו, שבת

.„Î„v‰140¯bÁ B‡ Ô˜Ê È·ˆ141‰ÏBÁ B‡142B‡ «»¿ƒ»≈ƒ≈∆
ÔË˜143ÔÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˜¯ÙÓ‰ .¯eËt - »»»«¿»≈¿≈»«»»ƒ

¯eËt - ‰„eˆn‰144,B˙eL¯aL ÛBÚÂ ‰iÁ „v‰ . «¿»»«»«»»∆ƒ¿
¯eËt - ‰iÏÚ ÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡ :ÔB‚k145„v‰ . ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬ƒ»»«»
ÔÈfb‰ ÌÈ·‚Á :ÔB‚k ,‰„Èˆ BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c146ÔÈÚ¯ˆ »»∆≈¿ƒƒ»¿¬»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈLBÚ¯Ùe ÔÈLezÈÂ¿«ƒ«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆»

אלא 141)פיסח.140) פטור אינו (שם) רש"י לדעת
לנצוד, ונחשב לברוח יכול שאינו עייפות, מחמת בחולה

חילק. ולא סתם ה"א,142)ורבינו פי"ד שבת 'ירושלמי'
לרוץ  עדיין יכול שאינו היינו, וקטן, פי"ג). שבת ותוספתא

כניצודים 143)('המאירי'). נחשבים שהם שם. תוספתא,
מדרבנן. אסור אבל צידה, מלאכת עכשיו עשה ולא

כן 144) לעשות אסור אבל צידה, משום לכתחילה ומותר
'מעשה  הכ"ו; פכ"ה (להלן הן מוקצים חיים שבעלי משום

דבורה.145)רוקח'). ב.146)מין קו, שבת

.‰ÎÌÈNÓ¯147ÌÈLÁ :ÔB‚k ,ÔÈ˜Èfn‰148ÌÈa¯˜ÚÂ ¿»ƒ««ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
Ôek˙iL ,‡e‰Â .˙aLa Ì˙B‡ „eˆÏ ¯zÓ - ÔÈÎLBÂ¿¿ƒÀ»»»¿«»»∆ƒ¿«≈
ÈÏk ‰ÙBk ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk .Ô˙ÎÈLpÓ Ïˆp‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»≈«∆∆¿ƒ
.e˜ÈfÈ ‡lL È„k ,Ô¯LB˜ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈwÓ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒ¬≈∆¿»¿≈∆…«ƒ

בשבת,147) ועקרב נחש לו נזדמנו שאם מובא בגמרא
בבירור  רואין כשאנו רבינו כוונת וכאן מיד, להרגם מצוה
שטז). סי' ברורה' ('משנה לנשכו האדם אחר רודפים שאין

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ז 1) פרק רביעיות הנמנות מלאכות ח' ביאור בו כלל

הכותב, המחתך, הממחק, המעבד, המפשיט, [השוחט,
והמשרטט]. המוחק

.‡ÁBM‰Ë2Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ËÁBL ‡ÏÂ .·iÁ - «≈«»¿…≈ƒ¿«∆»»
‰ÓL ÏËBp‰3ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï «≈¿»»¿∆»ƒ»ƒ≈«»¿≈»¿
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‰¯ÈÁa B‡ ‰ËÈÁLa ÔÈa ,ı¯LÂ ‚„Â4- ‰‡k‰a B‡ ¿»¿∆∆≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«»»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙eÓiL „Ú ÈÁ‰ ˙‡ ˜BÁ‰ .·iÁ«»«≈∆«««∆»¬≈∆∆∆

CÎÈÙÏ .ËÁBL5ÌÈÓ ÏL ÏÙqÓ ‚„ ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,6 ≈¿ƒ»ƒ∆¡»»ƒ≈∆∆«ƒ
„Ú ‡ÏÂ .˜BÁ ÌeMÓ ·iÁ - ˙nL „Ú BÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆≈«»ƒ≈¿…«

ÚÏÒk Ba L·iL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙eÓiL7- ÂÈ¯ÈtÒ ÔÈa ∆»∆»≈»∆»«¿∆«≈¿«ƒ»
ËÈLB‰ .˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ „BÚL ,·iÁ8ÈÚÓÏ B„È «»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÏcÏ„Â ‰Ó‰a‰9·iÁ - ‰ÈÚÓaL ¯aÚ10. «¿≈»¿ƒ¿≈À»∆¿≈∆»«»

א.2) עג, שבת משום 3)משנה, שוחט א. עה, שבת גמרא,
אמר  רב המשכן), במלאכת שחיטה מצאנו (במה חייב? מה
וצביעה  השחיטה, בית צואר את בדם (שצובע צובע משום
נטילת  משום אמר: ושמואל במשכן). חשובה מלאכה היתה
תחש  מאדמים, אילים לשחוט או להרוג (שהוצרכו נשמה
מפורש  שהרי כאן, הקשו הרמב"ם מפרשי וחילזון);
הכלל  ולפי צובע", משום "אף שחייב סובר רב כי בתלמוד,
וכשמואל  באיסורין, כרב "הלכה מט:): (בכורות לנו שיש
- צובע? משום גם שחייב רבינו כתב לא למה בדינין",
עד  חייב הצובע "אין הי"ג): (פ"ט רבינו דברי לפי אולם
פטור", - מתקיים שאינו צבע אבל המתקיים, צבע שיהא
מתקיים  אינו הדם צבע שהרי כלל צובע דין בשחיטה אין

בצואר.4)(אחרונים). דקירה ידי על החי המתת
ב.5) קז, מן 6)שבת הדג את הוציא שאם צידה, בו שאין

למעלה  ראה ב. שם, ('תוספות' צידה משום חייב - המים
הי"ט). (רש"י).7)פ"י סלע ב.8)כרוחב קז, שבת

בגוף.9) חיבורו ממקום העובר את נטילת 10)ניתק משום
רבינו. בשם ברמב"ן וכ"ה נשמה.

.·ÌÈNÓ¯11ÔÈ¯t Ô‰L12B‡ ,‰·˜e ¯ÎfÓ ÔÈ·¯Â ¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»¿≈»
ÔÈÂ‰13ÔÈLBÚ¯t‰ BÓk ,¯ÙÚ‰ ÔÓ14- Ô˙B‡ ‚¯B‰‰ , ∆¡ƒƒ∆»»¿««¿ƒ«≈»
·iÁ15ÔÓ Ô˙ÈÂ‰L ÌÈNÓ¯ Ï·‡ .‰iÁÂ ‰Ó‰a ‚¯B‰k «»¿≈¿≈»¿«»¬»¿»ƒ∆¬»»»ƒ

ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eLÈ‡·‰L ˙B¯t‰ ÔÓe ÌÈÏÏb‰«¿»ƒƒ«≈∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿
Ô‚¯B‰‰ ,˙BiËw‰ CB˙aL ÌÈÚÏB˙Â ¯Na ÏL ÌÈÚÏBz»ƒ∆»»¿»ƒ∆¿«ƒ¿ƒ«¿»

¯eËt -16. »

ב.11) קז, בעלי 12)שבת הריגת על אלא חייב שאינו
בעורותיהם  שהשתמשו מאדמים, לאילים הדומים חיים

(שם). ורבים פרים שהם המשכן נבראים,13)במלאכת
חייב  "ואינו רבינו: כתב פי"ד) (שבת המשניות ובפירוש

ונקבה". מזכר הנולד על ומנתר.14)אלא העוקץ רמש
שאינה 15) שמלאכה הסובר ה"ז) (פ"א רבינו לדעת זהו

הראשונים  שאר לדעת אבל עליה, חייב לגופה צריכה
חייב  אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה

לצורך. הורגם אם הרי 16)אלא - פטור שנכתב מקום כל
פ"א  (למעלה מדרבנן כן לעשות אסור אבל מעונש, פטור זה

ה"ג).

.‚‰lÙÓ‰17ÂÈÏk18ÌÈpk‰ ˙‡ ÏÏBÓ - ˙aLa «¿«∆≈»¿«»≈∆«ƒƒ
¯zÓe .Ô˜¯BÊÂ19Ô‰L ÈtÓ ,˙aLa ÌÈpk‰ ˙‡ ‚¯‰Ï ¿¿»À»«¬…∆«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆≈

.‰Úf‰ ÔÓƒ«≈»

א.17) יב, מבגדיו.18)שבת כינים "אסור 19)מבער
הלל  ובית שמאי, בית דברי בשבת, המאכולת את להרוג

מקום. בכל הלל כבית והלכה מתירין".

.„‰iÁ20:ÔB‚k ,È‡cÂ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈÎLB Ô‰L NÓ¯Â «»»∆∆∆≈¿ƒ¿ƒƒ««¿
·È„ÁaL ·¯˜ÚÂ ,‰ÂÈaL ‰Ú¯ˆÂ ,ÌÈ¯ˆÓaL ·e·Ê21, ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈¿«¿»∆¿«¿»

- ÌB˜Ó ÏÎa ‰ËBL ·ÏÎÂ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL LÁÂ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆∆¿»»
e‡¯iLk ˙aLa Ô‚¯B‰Ï ¯zÓ22¯‡Le .23:ÔÈ˜Èfn‰ Ïk À»¿¿»¿«»¿∆≈»¿»»««ƒƒ
¯zÓ - ÂÈ¯Á‡ ÔÈˆ¯ eÈ‰ Ì‡24ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â ,Ô‚¯‰Ï ƒ»»ƒ«¬»À»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ

¯eÒ‡ - ÂÈÙlÓ ÔÈÁ¯Ba B‡ ÔÓB˜Óa25Ì‡Â .Ô‚¯‰Ï ƒ¿»¿ƒƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ
Bnz ÈÙÏ ÔÒ¯Bc26.¯zÓ - Ô‚¯B‰Â BÎel‰ ˙ÚLa ¿»¿ƒÀƒ¿«ƒ¿¿»À»

ב.20) קכא, הנוסח:21)שבת הרי"ף, בהגהות
(ר"ן).22)"שביריחו". מזיקים רבי "אמר23)שסתם

(שבת  בשבת" נהרגין (ההורגין) המזיקין כל לוי: בן יהושע
הונא:24)קכא:). בר רבא (לפני) קמי תנא (שנה) "תני

הימנו  נוחה חסידים רוח אין בשבת, ועקרבים נחשים ההורג
בעיניהם  הגון שאין עמו, מעורבת אינה חסידים של (דעתם
רוח  אין חסידים ואותם - לתנא) (רבא לו אמר שעשה), מה
החסידים  מאותם נוחה חכמים רוח (אין מהם נוחה חכמים

בשבת)". נחשים להרוג היזקם 25)החוששים אין אלה כי
(הר"ן). הראשונים כמו כך כל "לא 26)מצוי פירש: רש"י

עקרב  או נחש הולך היה שאם אלא ויהרגנו, עליו שיעמוד
דבר  כי והולך, דורסו אלא ממנו, להשמט צריך אינו לפניו,
מותר". נזק במקום שאסר, למי ואפילו מותר. מתכוין שאינו
אפילו  משמע "דורסו" הלשון כי עליו, השיג הר"ן אבל
צריכה  שאינה מלאכה שהיא משום מותר וכאן בכוונה,
"לפי  ואמר לכתחילה. מותר - נזק ובמקום ופטור. לגופה

משנים. - לשנות אפשר אם כי תומו",

.‰ËÈLÙn‰27˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ28ÚÈÓ˜29- ««¿ƒƒ»¿≈«¬»≈«
ÔÎÂ .·iÁ30- ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ „aÚÓ‰ «»¿≈«¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈«

„aÚÓ‰ „Á‡Â ÁÏBn‰ „Á‡Â .·iÁ31ÔÈÓ ‰ÁÈÏn‰L , «»¿∆»«≈«¿∆»«¿«≈∆«¿ƒ»ƒ
ÔÈÏÎ‡a „eaÚ ÔÈ‡Â .‡e‰ „eaÚ32ÔÓ ˜ÁBn‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿≈«≈ƒ

Á - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰‰Ê ?˜ÁBÓ e‰Ê È‡Â .·i »¿≈«¬»≈««»¿≈∆≈∆
„Ú ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ¯BÚ‰ ÏÚÓ ¯Óv‰ B‡ ¯ÚN ¯È·Ún‰««¬ƒ≈»«∆∆≈«»««ƒ»«

.¯BÚ‰ Èt ˜ÈÏÁiL∆«¬ƒ¿≈»

א.27) עה, שבת הקמיע 28)משנה, את בו לכסות
לסגולה 29)(רע"ב). ופסוקים שמות בו שכתובים קלף

הנעשות 30)ולרפואה. המלאכות בכל הוא הזה השיעור
(מגידֿמשנה). היינו 31)בעור מולח, "היינו ב: עה, שבת

(רש"י). היא עיבוד צורך שמליחה - בר 32)מעבד" "רבה
אמר: רבא מעבד. משום חייב - בשר המולח אמר: הונא רב
ה'תוספות' וכתבו כרבא. והלכה באוכלין", עיבוד אין
לפני  כשמולחם מדרבנן, אוכלין למלוח אסור שמכלֿמקום
לאכלם  אבל מרובה. לזמן שיתקיימו ורוצה לדרך צאתו

שכא). סי' (או"ח מותר - ביומם

.ÂÒBËÒeÒÎec ˜¯ÙÓ‰33¯‰ - ÛÏw‰ ÏÚÓ‰Ê È «¿»≈¿¿≈««¿»¬≈∆
˜¯ÙÓ‰) .·iÁÂ ,ËÈLÙÓ ˙„ÏBz34È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ∆∆«¿ƒ¿«»«¿»≈ƒ»¿≈

Ò¯Bc‰ (.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ35„Ú BÏ‚¯a ¯BÚ‰ ÏÚ «¬»≈««»«≈«»¿«¿«
,B˙B‡ ‰ÂLÓe BÎLBÓe B„Èa BÎk¯Ó‰ B‡ ,‰M˜˙iL∆ƒ¿«∆«¿«¿¿»¿«¿∆
,„aÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈNBÚ ÔÈÚˆ¯‰L C¯„k¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆∆∆¿«≈

‰¯·‡‰ ÔÓ ‰ˆB Ë¯Bn‰ .·iÁÂ36˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -37 ¿«»«≈»ƒ»∆¿»¬≈∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ ,˜ÁBÓ38Á¯ÓÓ‰39B‡ ,‡e‰L Ïk ‰iË¯ ≈¿«»¿≈«¿»≈«¿ƒ»»∆
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„Ú ,ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÙÊ B‡ ‰ÂÚL«¬»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
ÛM‰ ÔÎÂ .˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - Ì‰Èt ˜ÈÏÁiL40B„Èa ∆«¬ƒ¿≈∆«»ƒ≈¿≈«»¿»

.˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa Áe˙n‰ ¯BÚ‰ ÏÚ«»«»«≈»«ƒ«»ƒ≈

לשנים 33) בעביו אותו וחילקו שערו, שהעבירו אחר "העור
הוא  דק אחד עורות, שני שיהיו עד עושים שהעבדנים כמו
נקרא  הבשר שממול ואחד קלף, נקרא השיער שממול

ה"ז). פ"א תפילין הל' (רבינו כל 34)דוכסוסטוס"
ישנות. בנוסחאות חסרה א.35)הפיסקא יא, ביצה

העוף.36) העור,37)כנף כנף "התולש ב: עד, שבת
חטאות: שלש חייב ומורטו, הנוצה) ראש (חותך קוטמו
מורט  מחתך, משום חייב קוטם גוזז, משום חייב תולש

ממחק". משום חייב הגוף) שלצד הנוצה שבת 38)(קצה
ב. משיחה,39)עה, "סיכה, 'הערוך': בעל נתן רבינו כתב

הוא". אחד ענין שיעה, מריחה, 'ירושלמי'40)טיחה,
שפין  שהיו במשכן? היתה מחיקה "מה ה"ג): פ"ז (שבת

להחל  (כדי העמוד גבי על העור בין את העור את יק
העמודים  בין "השף עה:): (שבת ו'בבלי' העמודים)".
עמודי  "כגון רש"י: ופירש ממחק". משום חייב בשבת,
הבנין  קרקעית והשף חלונות, חלונות העשויות אכסדראות
והשיגו  ממחק", משום חייב - חלקה שתהא כדי שביניהם
בונה  משום בבית חייב זה שבענין והר"ן ב'תוספות' עליו
רב'נו  ודעת חורש: משום ובשדה הי"ב), בפ"י (למעלה
את  ושפים מוחקים היו העמודים שבין גאון, האי רב כדעת

רוקח'). ('מעשה ומצוחצח נקי קלף לעשותו העור

.ÊCzÁÓ‰41.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ «¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈««»
CzÁÈÂ BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓÏ Ôek˙iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿ƒ«»¿¿«¿…
B‡ „ÒÙ‰ C¯c C˙Á Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ‡È‰L ,‰eÎa¿«»»∆ƒ¿»»¬»ƒ»«∆∆∆¿≈
È¯‰ - ˜ÁNÓk B‡ ˜qÚ˙Ók ‡l‡ ,B˙cÓÏ ‰ek ‡Ïa¿…«»»¿ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¬≈

¯eËt ‰Ê42ÌËBw‰ .43˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ûk‰ ˙‡ ∆»«≈∆«»»¬≈∆∆∆
„¯‚Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ ,CzÁÓ44Ê¯‡ ÏL ˙BÒBÏk ÈL‡¯ ¿«≈¿«»¿≈«¿»≈»≈¿»∆∆∆

CzÁiL ‰ÎÈ˙Á Ïk ÔÎÂ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ -«»ƒ¿«≈¿≈»¬ƒ»∆«¿…
- ˙BÎzn‰ ÔÓ ˙ÎzÓŒL¯Á B‡ ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ıÚŒL¯Á»«≈ƒ»≈ƒ»««∆∆ƒ««»

ÏËBp‰ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ45ÌÒÈ˜46ÂÈÙlÓ ıÚ ÏL «»ƒ¿«≈«≈≈»∆≈ƒ¿»»
BÓË˜e47ıˆÁÏ48- ˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ B‡ ÂÈpL Ba ¿»«¬…ƒ»ƒ¿…«∆«∆∆

.·iÁ«»

(אם 41) אמשחתא קפיד אי אשי: רב "אמר ב: עד, שבת
מחתך". משום חייב במידה) לחתוך כמו 42)מקפיד

למידה) מתכוין (אם אמשחתא קפיד "אי למעלה שכתוב
זו  אין - למידה מכוין אינו אם אבל מחתך, משום חייב

ראשו 43)מלאכה. קוטם הנוצה, את שתולש "לאחר
עד:). שבת (רש"י וכסת" בכר להניחו וראוי דק, שיהא

ולא 44) מהם, להרחיקם הכלונסאות ראשי החותך הוא
(לעיל  מגרר או מסתת אבל הכלונסאות. בגוף מעשה עשה
אלא  חייב אינו האבן, בגוף מעשה שעושה הט"זֿיח) פ"י
מפירוש  שם רוקח' 'מעשה (הקדמת בפטיש מכה משום
שבת). מס' לתלמוד בפירושו רבינו בשם פרחיה רבינו

א.45) לג, בהמה.46)ביצה למאכל ראוי שאינו
חרש 47) על הקודמת בהלכה כמו מגידֿמשנה) (עיין בכלי

בכלי. העובדים מתכת וחרש האוכל 48)עץ שירי להוציא
השיניים. מבין

.ÁÏk49Ô·z :ÔB‚k ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ¯·c »»»∆»¿«¬«¿≈»¿∆∆
ÔÈˆe‰Â ÌÈÁÏ ÌÈ·NÚÂ50ÌË˜Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 «¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆À»ƒ¿…

La Ô˙B‡ÌÈÏk Ôewz Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙a52¯zÓe .53 »¿«»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ≈ƒÀ»
ÌË˜Ï54ÁÈ¯‰Ï ÌÈÓN· ÈˆÚ55Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ƒ¿…¬≈¿»ƒ¿»ƒ«»∆««ƒ∆≈
ÌÈL˜56ÁMÙÓe .ÔÈL·ÈÂ57ÔÈa ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó »ƒƒ≈ƒ¿«≈«≈∆»«∆ƒ¿∆≈

ÏB„b ıÚ ÁMtL58.ÔË˜ ıÚ ÁMtL ÔÈa ∆ƒ«≈»≈∆ƒ«≈»»

ב.49) לג, התמר.50)ביצה ענף בסכין.51)עלי אפילו
שהוא  כיון מחתך, משום בזה אין המדה, על מקפיד אם וגם

שכב). סי' (או"ח לאוכל "תיקון 52)ראוי אחר: ובנוסח
רוקח'). ('מעשה פ"ו.53)כלום" שבת תוספתא

כדי 54) אצבעותיו בין ומוללו בכלי. ולא ביד לחתוך
ריחו. כמבואר 55)להוציא אסור, - שיניו בו לחצוץ אבל

שלפנינו. מכיוון 56)בהלכה כלי, ומתקן מחתך שהוא אף
מותר. לזה מתכוון (ביצה 57)שאינו תלושים ענפים שובר

ברש"י). ורבין 58)לג: אדא רב בר "רבא ב: לג, ביצה
רב  בי הוינן כד אמרו) (שניהם תרווייהו דאמרי אדא רב בר
רב  אצל (כשהיינו אלותא" אלותא לן מפשח הוי יהודה

מקלות). מקלות בשבילנו מסעף היה יהודה,

.Ë·˙Bk‰59ÏÚ ·˙k ˜ÁBn‰ .·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL «≈¿≈ƒ«»«≈¿»«
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˜Án‰ ÌB˜Óa ·zÎÏ ˙Ó¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿≈ƒ«»

ÌÈzLk ‰ÏB„b ˙Á‡ ˙B‡ ·˙Bk‰60˙B‡ ˜ÁÓ .¯eËt - «≈««¿»ƒ¿«ƒ»»«
·iÁ - ÌÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈÂ ‰ÏB„b ˙Á‡61. ««¿»¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿«ƒ«»

˙Á‡ ˙B‡ ·˙k62ÌÈÏL‰Â63·iÁ - ¯Ùq‰ ˙‡ da64. »«««¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆«»
·˙Bk‰65B·eiÁ ÔÈ‡L ;·iÁ - ¯BÚ‰ Ï˜Ï˜Ï ˙Ó ÏÚ «≈«¿»¿«¿≈»«»∆≈ƒ

‰ ÌB˜Ó ÏÚÏÚ ˜ÁBn‰ Ï·‡ .·˙k‰ ÏÚ ‡l‡ ,·˙k «¿«¿»∆»««¿»¬»«≈«
¯eËt - Ï˜Ï˜Ï ˙Ó66˜ÁÓe ¯ÙÒ Èab ÏÚ BÈ„ ‰ÏÙ . ¿»¿«¿≈»»¿»¿««≈≈∆»«

Ì‡ ,d˙B‡ ˜ÁÓe Ò˜t‰ Èab ÏÚ ‰ÂÚL ‰ÏÙ ,d˙B‡»»¿»«¬»««≈«ƒ¿»»«»ƒ
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈ≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿≈ƒ«»

א.59) עג, שתים 60)שבת המשכן, שבקרשי ב. עה, שבת
כותב  אם לכן לזווגם, כדי בזה ואחת בזה אחת כותבין היו
(רש"י). ופטור המשכן למלאכת דומה אינו משתים, פחות

לכתוב,61) מנת על אלא חשובה מחיקה מלאכת "שאין
(רש"י). אותיות" שתי לכתוב כדי בה יש בנוסח 62)והרי

רוקח'). ('מעשה והשלים גדולה אחת אות כתב אחר:
ב.63) קד, משום 64)שבת אומרים ויש כותב. משום 

מגדים'). ('פרי בפטיש פי"ב:65)מכה שבת תוספתא
(בענין  מבכותב במוחק חומר יוסי, ברבי מנחם רבי  "אמר
מקלקל). (לענין מבמוחק בכותב וחומר גדולה), אחת אות
ובירושלמי  פטור". לקלקל והמוחק חייב, לקלקל שהכותב

להיפך. הובאה ה"ב דשבת ונראה 66)פ"ז שם. תוספתא
שהוא  כתוב היה כגון תיקון, היה עצמה במחיקה שאם מזה
במחיקה  חייב למחקו, עכשיו וצריך להיפך, או לחבירו חייב
מגדים'). ('פרי אותיות שתי עליו לכתוב כדי היה שלא אף

.È·˙Bk‰67„Á‡ ÌL ‡e‰Â ,ÌÈÓÚt ‰ÏeÙk ˙B‡68, «≈¿»«¬«ƒ¿≈∆»
„c :BÓk69.·iÁ - ÁÁ ,ÒÒ ,LL ,¯¯ ,‚b ,˙z , ¿«≈«»≈»»«»
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·˙k ÏÎa ·˙Bk‰Â70ÈMÓ elÙ‡Â ,·iÁ - ÔBLÏ ÏÎ·e ¿«≈¿»¿»¿»»«»«¬ƒƒ¿≈
˙BiÓÈÒ71. ƒ»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"FnM ,cg` mW `Ede minrR dlEtM zF` azFMd{‚b ˙z ¯¯} ©¥§¨©£©¦§¥¤¨§¨¥©

·iÁ - (ÁÁ ÒÒ ˘˘ ¯¯ ‚‚ ˙˙ „„)." ©¨
אם  גם הוא אותיות שתי על שהחיוב שבת במסכת מקורו
שמתקיימת  מקצתה וכתב גדולה תיבה לכתוב התכוון
כו'", משמעון שם גדול, משם קטן "שם כמו אחר במקום
חייב, אחד שם שהן כפולות אותיות שתי כתב אם ואפילו
מששך  מששבצר שש ("כגון חח גג רר תת  שש כגון
לקטנה  נתכוון אם וכ"ש תתנו, מתתראו תת ששמם,

תחילה").
מוסיף  ובמה כ"כ רבות דוגמאות הביא מדוע להבין וצריך
ובפרט  אותיות, שתי כותב של ההלכה להבנת הדבר

כלל. בגמרא מוזכרות אינן שהביא מהדוגמאות שחלק
דברי  על בביאורו הרוגוצו'בי הגאון שכתב מה צ"ל גם
שאינם  אותיות שתי או רק חייב אינו "שכותב הרמב"ם
משמעות", איזה בהם יש אם דומים אם או לזה זה דומים
ועשאו  חי"ת של לגג "נטלו רש"י שדייק מה מבאר ועפ"ז
חייב  אינו כותב משום כי לכך, צריך הי' והסופר זיינין" שני
כמו  עצמה בפני תיבה בו ואין דומות אותיות שתי דהוה
יש  זיינין שני הרי תמוה ולכאורה בה"י" רבינו שכתב אלו
"לא  ע"ד - זז תיבת עצמה בפני תיבה של משמעות בהם

כו'". משם זז
.g oniq mipnf xtq zekln oii t"r

ב.67) קג, מיוחד.68)שבת מובן לו בנוסח 69)שיש
לרסן  טבעת - חח "ריר"; מלשון "רר" גג"; תת "רר אחר:

בצמר. הנמצא קטן תולע - סס ולמשכה; של 70)הבהמה
ועי' פי"ב, שבת המשניות בפירוש (רבינו ואומה אומה  כל

שמ). סי' אברהם' קג.):71)ב'מגן (שבת פירש רש"י
שהיה  כנראה בהיר)". אדום (צבע בסיקרא ואחת בדיו "אחת
האי  ורבינו הב"ח; הגיה וכן סממניות", "בשני הנוסח לפניו
נונין  כגון בכתב, ידועות שאינן אותיות שהן פירש גאון
המשניות  בפירוש כתב ורבינו מספרים). ציוני (או הפוכות
סימנים  והם סימן, של רבים לשון הם "סימניות (שם):
שיורה  וב' אחד, על שיורה א' לכתוב: אדם בני שרגילים

כתיבה". ובכל לשון בכל שנים, על

.‡È·˙Bk‰72CeÓÒ ˙Á‡ ˙B‡73ÏÚ ·˙k B‡ ,·˙kÏ «≈««»«¿»¿»«
Èab74·˙k75ÈL ·˙ÎÂ ˙"ÈÁ ·zÎÏ Ôek˙n‰Â ; «≈¿»¿«ƒ¿«≈ƒ¿…≈¿»«¿≈

Ô"ÈÈÊ76·˙Bk‰Â ;˙Bi˙B‡ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ , «¿ƒ¿≈«≈»∆ƒ¿»ƒ¿«≈
ı¯‡a ˙Á‡ ˙B‡77ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯Bwa ˙Á‡ ˙B‡Â ««»»∆¿«««»∆¬≈≈

ÔÈb‰78ÈLa ˙Bi˙B‡ ÈzL ·˙kL B‡ ;‰Ê ÌÚ ‰Ê79 ∆¿ƒ∆ƒ∆∆»«¿≈ƒƒ¿≈
Ô·˙k .¯eËt - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ ÔÈ‡Â ,Ò˜t Èt„«≈ƒ¿»¿≈»∆¿ƒ∆ƒ∆»¿»»

˙ÈÂÊ ÈÏ˙k ÈLa80Èt„ ÈLa B‡81ÔÈb‰ Ô‰Â ,Ò˜t ƒ¿≈»¿≈»ƒƒ¿≈«≈ƒ¿»¿≈∆¿ƒ
.·iÁ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆«»

ב.72) קד, שבת אחת 73)משנה, אות כתובה שהיתה
התיבה. ונשלמה בצידה אחת אות וכתב מאתמול,

וחידשן,74) כבר הכתובות אותיות על הקולמוס שהעביר
מבתחילה. יפה נעשה שהכתב גבי 75)אף על דיו ודוקא

אחת  - שתים חייב סיקרא, גבי על דיו העביר אם אבל דיו,
טז). בהלכה (להלן מוחק משום ואחת כותב משום

יחד.76) המחברן גג עשה גבי 77)שלא על אחת אות
התקרה. על אחת ואות יחד.78)רצפה נקראות אין

הלוח.79) של עבריו נוגעים 80)בשני שהכתלים בזוית
בזה. שבספר.81)זה סמוכים גליונות שני על שכתבן

.·ÈÁ˜Ï82ÏÈÂb83˙Á‡ ˙B‡ ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ »«¿ƒ¿«≈¿»«»»««
‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ ÌBi‰ B˙B‡a CÏ‰Â ,BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»¿»«¿«¿»«¿ƒ»
ÔÓÊaL ;·iÁ - ˙¯Á‡ ‰l‚Óa ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆«»∆ƒ¿«

NÚÓ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ Ô·¯˜nL‰84 ∆¿»¿»∆¿ƒ∆ƒ∆¿≈»¿À»ƒ«¬∆
.Ô˙·È¯˜Ïƒ¿ƒ»»

בטבריה 82) אחת אות כתב אמי, ר' "אמר ב: קד, שבת
שמחוסרת  אלא היא כתיבה חייב, בציפורי אחת ואות

מלחוהו 83)קריבה". שערו, שהעבירו לאחר בהמה עור
ה"ו). פ"א תפילין הל' (רבינו גויל נקרא ועיבדוהו

שלמעלה,84) מהלכה סתירה תהיה שלא זה דין מנמק רבינו
פטור, שהוא בקורה אחת ואות בארץ אחת אות בכותב
יהיו  מיד יחד, יקרבן אם וכאן לקרבן, מעשה מחוסר ששם

שם). (בגמרא, נקראות

.‚È·˙Bk‰85‰pnÓ ÌÈ¯BwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ˙B‡ «≈««««ƒ∆ƒƒ∆»
‰ÓÏL ‰·z86Ïk‰Â ,Ó ·˙kL ÔB‚k ?„ˆÈk .¯eËt - ≈»¿≈»»≈«¿∆»«¿«…

È¯‰L ,ÔÈÓ ÌB˜Óa d·˙kL B‡ ;¯NÚÓ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»«¬≈∆¿»»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈
dÈbn‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ·˙kL BÓk ‡È‰87 ƒ¿∆»««¿»ƒ¬≈∆»««ƒ«

˙"ÈÁ‰ ‚b ˜lÁL ÔB‚k ,ÌÈzL d˙B‡ ‰NÚÂ ˙Á‡ ˙B‡««¿»»»¿«ƒ¿∆ƒ≈««≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - Ô"ÈÈÊ ÈL ‰NÚÂ¿«¬»¿≈«¿ƒ«»¿≈…«≈»∆

ב.85) קד, שבת -86)משנה, נוטריקון אחת אות "כתב
זה  ידי ועל האות, על נקודה סימן "עשה פוטרים"; חכמים
כתב  - נוטריקון וביאור (רש"י); שלימה" כתיבה נקראת
ודרכם  נוטארי, לסופר: קורים ורומי יון בלשון כי - התישבי
דרך  כלומר נוטריקון, לסימנים קוראים לכן בקצרה, לכתוב

רוקח'). ('מעשה עוד:87)סופרים אמרו ושם ב. קד, שבת
את  בזה והגיה רי"ש", ועשאו דל"ת של תגו שנטל "כגון
ודומה  הספר, תיקון וזהו הואיל חייב מועט ובדבר הספר,
קד:). שבת (רש"י שחייב הספר את והשלים אחת אות לכותב

.„ÈBÏ‡ÓNa ·˙Bk‰88B„È ¯Á‡Ï B‡89ÂÈÙa ,BÏ‚¯a , «≈ƒ¿…¿««»¿«¿¿ƒ
B˜t¯Ó·e90¯eËt -91¯h‡ .92‡È‰L ,BÈÓÈa ·˙kL ¿«¿≈»ƒ≈∆»«ƒƒ∆ƒ

- BÏ‡ÓNa ·˙k Ì‡Â .¯eËt - Ì„‡ Ïk Ï‡ÓNk BÏƒ¿…»»»»¿ƒ»«ƒ¿…
·iÁ93BÈÓÈa ÔÈa ·˙ÎÂ ,‰ÂLa ÂÈ„È ÈzLa ËÏBM‰Â . «»¿«≈ƒ¿≈»»¿»∆¿»«≈ƒƒ

ÊÁB‡ ÏB„‚Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÔË˜ .·iÁ - BÏ‡ÓNa ÔÈa≈ƒ¿…«»»»≈«À¿¿»≈
ÊÁB‡ ÔË˜Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÏB„b ;·iÁ - ·˙BÎÂ B„Èa¿»¿≈«»»≈«À¿¿»»≈

¯eËt - ·˙BÎÂ B„Èa94. ¿»¿≈»

א.88) קג, שבת הקולמוס 89)משנה, שאחז ידו, "בגב
קד:). שבת (רש"י וכתב" ידו והפך פרק 90)באצבעותיו
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של  העליון והחלק התחתון החלק בין החיצון החיבור
וכתב. קולמוס שם ואחז כתיבה 91)הזרוע, דרך שאין

כל92)בכך. כשאר ימינו ביד שולט אלא שאינו אדם
בפירוש 93)בשמאלו. אביי של אוקימתא לפי שם, שבת

חייב. בשמאלו שהכותב ששנינו שם תוספתא 94)המשנה
לחיוב  לכתיבה הגורם אחרי הולכים אנו כי פי"ב, שבת

ולפטור.

.ÂË·˙Bk‰ ÔÈ‡95ÌLB¯‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ96 ≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈
¯BÁLe BÈc :ÔB‚k ,„ÓBÚÂ97‡¯˜ÒÂ98ÒBÓe˜Â99 ¿≈¿¿¿¿ƒ¿»¿

ÌBz˜˜Â100Ìi˜˙nL ¯·c ÏÚ ·zÎÈÂ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«¿¿«≈»∆¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«≈
.Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚÂ ¯Èe ÛÏ˜e ¯BÚ :ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ·˙k‰«¿»»»¿¿»¿»¿≈¿«≈»∆
ÔB‚k ,„ÓBÚ BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·„a ·˙Bk‰ Ï·‡¬»«≈¿»»∆≈ƒ≈¿

ÔÈ˜LÓ101ÏÚ B· ‡ˆBiÎÂ BÈ„a ·˙kL B‡ ;˙B¯Ù ÈÓe «¿ƒ≈≈∆»«ƒ¿¿«≈«
.¯eËt - „ÓBÚ BÈ‡L ¯·c Ïk ÏÚÂ ˙B˜¯È ÈÏÚ¬≈¿»¿«»»»∆≈≈»

BÈ‡102¯·c ÏÚ „ÓBÚ‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ ≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈«»»
·˙k ˜ÁÓiL „Ú ·iÁ ˜ÁBn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÓBÚ‰»≈¿≈≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»

„ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚÓ „ÓBÚ‰103. »≈≈«»»»≈

ב.95) קד, שבת מתקיים.96)משנה, שרישומו
המתקיימים.97) כבשן פיח או אדום 98)עשן עפר מין

בו. בו 99)שצובעים שמשתמשים מעץ היוצא שרף כופר,
להשחירה.100)לדיו. בדיו ששמים הנחושת חומצת
תותים.101) כמיץ ומשחירים, מפירות שנסחטו
"זה 102) ה"ד: פי"ב שבת ו'ירושלמי' פי"ב, שבת תוספתא

דבר  על קיימא של בדבר כתב אם אלא חייב אינו הכלל,
קיימא". עלֿמנת 103)של אלא במוחק חייב אינו כי

מתקיימת. כתיבה לכתוב

.ÊË·˙Bk‰104.¯BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - B¯Na ÏÚ «≈«¿»«»ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ·˙k‰ ˙¯·ÚÓ B¯Na ˙eÓÈÓÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬ƒ¿»«¬∆∆«¿»¿««

Ë¯NÓ‰ Ï·‡ .˜ÁÓpL ·˙ÎÏ ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ105 ¿«¬≈∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«¬»«¿»≈
Ú¯Bw‰ .¯eËt - ·˙k ˙¯eˆ B¯Na ÏÚ106¯BÚ‰ ÏÚ «¿»«¿»»«≈««»

¯‰ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ - ·˙k ˙È·˙kÌLB107¯BÚ‰ ÏÚ ¿«¿ƒ¿»«»ƒ≈»≈«»
¯È·Ún‰ .¯eËt - ·˙k ˙È·˙k108‡¯˜Ò Èab ÏÚ BÈc ¿«¿ƒ¿»»««¬ƒ¿««≈ƒ¿»

ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·˙Bk ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ≈¿««ƒ
¯È·Ú‰ .˜ÁBÓ109Èab ÏÚ ‡¯˜ÒÂ ,BÈc Èab ÏÚ BÈc ≈∆¡ƒ¿««≈¿¿ƒ¿»««≈

.¯eËt - BÈ„ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò B‡ ,‡¯˜Òƒ¿»ƒ¿»««≈¿»

ב.104) קד, שבת צורת 105)משנה, בבשרו שחתך
פי"ב.106)אותיות. שבת הוא 107)תוספתא הקורע

חייב  ואינו מתקיים. שאינו דבר והרושם המתקיים, דבר
הקודמת. בהלכה כמבואר המתקיים בדבר אלא

סיקרא 108) גבי על דיו המעביר "איתמר, א: יט, גיטין
חייב  (שניהם) תרווייהו אמרו לקיש וריש יוחנן רבי בשבת,
דעת  וזוהי כותב", משום ואחת מוחק משום אחת שתים,
יוחנן: מרבי לקיש ריש שאל עוד: מובא שם אולם רבינו:
שיכתבו  (הדין) מה הגט), (על לחתום יודעים שאין עדים
כתב  (נחשב) עליון כתב בדיו, עליו ויחתמו בסיקרא  להם
הלא  לו: אמר כתב. אינו לו: אמר לא? או גיטין לענין
אמר  שבת? לענין כתב (נחשב) עליון כתב רבינו, לימדתני
רש"י: ופירש מעשה? נעשה - מדמין שאנו מפני וכי לו,

נעשה  לבנו, מאומד שבת לענין מחמירים שאנו מפני "וכי
לא  המקדש בית בזמן שבת, לענין אפילו להקל? מעשה
מדברי  מוכח לעזרה". חולין להביא עצמי על סומך הייתי
רבינו  פסק ואיך כתב, שהוא אמרו לחומרא שרק הגמרא,
פ"ג) גיטין ('ירושלמי' העדה' ב'קרבן חייב? שהוא בפשטות
ודאי  שבת לענין אלא כרש"י, שלא הגמרא דברי את מבאר
וב'בנין  לשבת. גיטין לדמות שאין הגמרא וכוונת שחייב,
סיקרא  - זה באופן כתב גבי על כתב שבאמת מבאר, שלמה'
וגבי  חייב, שבת ולענין כתב נחשב - להיפך או דיו גבי על
משום  ופסול חוצץ התחתון שהכתב משום פסול גיטין

א.109)חציצה. יט, גיטין

.ÊÈÌLB¯110˙„ÏBz -111ÌLB¯‰ ?„ˆÈk .‡e‰ ·˙Bk ≈∆∆≈≈«»≈
¯LL·e Ï˙Bka ˙B¯eˆÂ ÌÈÓL¯112C¯„k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿«∆¿»«¿«≈»∆¿∆∆

ÔÈ¯iv‰L113ÔÎÂ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLB¯ ∆««»ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ≈¿≈
,˜ÁBÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ÌeL¯‰ ˙‡ ˜ÁBn‰«≈∆»»¿«≈¬≈∆∆∆≈

ËË¯NÓ‰ .·iÁÂ114˙Áz ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k ¿«»«¿«¿≈¿≈ƒ¿…¿≈ƒ««
ËeÁ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈˆÚ‰ ÈL¯Á .·iÁ - ËeË¯N B˙B‡ƒ¿«»»»≈»≈ƒ∆«¬ƒƒ
È¯‰ - ‰ÂLa ¯ÒiL È„k ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò ÏL∆ƒ¿»««≈«»¿≈∆ƒ¿…¿»∆¬≈

ÌÈÏab‰ ÔÎÂ .ËË¯NÓ ˙„ÏBz ‰Ê115Ôk ÌÈNBÚL ∆∆∆¿«¿≈¿≈««»ƒ∆ƒ≈
ËË¯NÓ‰ „Á‡Â .‰ÂLa Ô·‡‰ ÏvÙiL È„k ÌÈ·‡a»¬»ƒ¿≈∆¿«≈»∆∆¿»∆¿∆»«¿«¿≈

Ú·ˆa116.·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú·ˆ ‡Ïa B‡ ¿∆«¿…∆«¬≈∆«»

א.110) קג, מעצמו.111)שבת שבדה סימן רושם אפילו
בהיר.112) אדום ה"ג:113)צבע פ"ז שבת 'ירושלמי'

חייב  בדיו) או באבר הציור (שעושה הראשון צורה, "הצר
משום  חייב עליו) הצבע (המעביר והשני כותב, משום

ב.114)צובע". עה, על 115)שבת אבנים; מסתת
העצים  ויכינו והגבלים שלמה... בוני "ויפסלו הפסוק:
הרד"ק: פירש לב) ה, (מלכיםֿא הבית" לבנות והאבנים
בשרטוט  משרטטים או ובמידה... בקו האבן פוסלי "הם

האבן". יפסלו בלא 116)ומשם או "באצבע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אצבע"

á"ôùú'ä ïåéñ è"ë éùéìù íåé

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
והמכבה]1) [המבעיר אחרונות מלאכות ג' ביאור  בו כלל

עד  מרובים, וענייניה לרשות, מרשות ההוצאה מהן ואחרונה
זה  בפרק ונתבאר הרבה. פרקים לה לייחד הצורך שהביא

תולדותיה. ומהות מהותה קצת

.‡¯ÈÚ·n‰2‡e‰L Ïk3CÈ¯ˆ ‡‰iL ,‡e‰Â .·iÁ - ««¿ƒ»∆«»»∆¿≈»ƒ
¯Ù‡Ï4ÈtÓ ,¯eËt - ‰˙ÁL‰ C¯c ¯ÈÚ·‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈∆¬»ƒƒ¿ƒ∆∆«¿»»»ƒ¿≈

¯ÈÚ·n‰Â .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L5B‡ B¯·Á ÏL BLÈ„b ∆¿«¿≈¿««¿ƒ¿ƒ∆¬≈
;˙ÈÁLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - B˙¯Èc Û¯BN‰«≈ƒ»«»««ƒ∆«¿ƒ
BzÚ„ ‰¯¯˜˙ È¯‰Â ,B‡BNÓ Ì˜p‰Ï B˙ekL ÈtÓƒ¿≈∆«»»¿ƒ»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»¿»«¿
B˙ÓÁa B‡ B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜k ‰NÚÂ ,B˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ¿»¿»¬»¿«¬∆¿≈««≈«¬»
el‡ ÏkL ,‰·È¯Ó ˙ÚLa B¯·Áa Ï·BÁÎe ,·iÁ ‡e‰L∆«»¿≈«¬≈ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÏ„n‰ ÔÎÂ .Ú¯‰ Ô¯ˆÈ Ïˆ‡ Ô‰ ÌÈw˙Ó6¯p‰ ˙‡ ¿«¿ƒ≈≈∆ƒ¿»»»¿≈««¿ƒ∆«≈
‰Ê È¯‰ - ¯È‡‰Ï ÔÈa ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa ,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ B‡∆»≈ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿»ƒ¬≈∆
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zayקיח zekld - mipnf xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌnÁÓ‰ .·iÁ7BÙ¯ˆÏ È„k ÏÊ¯a‰ ˙‡8ÌÈna9È¯‰ - «»«¿«≈∆««¿∆¿≈¿»¿««ƒ¬≈
¯ÈÚ·Ó ˙„ÏBz ‰Ê10.·iÁÂ , ∆∆∆«¿ƒ¿«»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"xt`l Kixv `dIW `Ede ;aIg ,`EdW lM xiraOd." ©©§¦¨¤©¨§¤§¥¨¦¨¥¤

הוא  מבעיר מלאכת שגדר הרמב"ם בדעת האדה"ז שיטת
אינו  שהמבעיר "דאע"פ האש" שמרבה או האש "הוצאת
משום  אינו החיוב עיקר אעפ"כ לאפר, צריך אא"כ חייב
זאת  ומוכיח האש". ריבוי משום אלא העצים וכליון שריפת
כדי  הברזל את "המחמם זו: הלכה בסיום שכתב ממה
אע"פ  וחייב", מבעיר תולדת זה הרי במים לצרפו
גם  משמע שכן וממשיך כליון. שום אין הברזל שבחימום
שא"צ  אע"פ הנר "דהמדליק כאן) ברמב"ם (שהובא מהדין

חייב". לאפר
להתחיל  לו היה כך, הרמב"ם שסובר כיון להבין, וצריך
כו'" . . הנר את "המדליק אח"כ שהביא מהדוגמא
מהדוגמא  מתחיל ומדוע הגוף, צורך הוא ואור שחמימות
בפשטות  העצים. כליון ידי על שנוצר לאפר" "צריך של
יהיה  שלא מבעיר במלאכת שתנאי להדגיש שרוצה י"ל
לאפר" צריך "שיהא באופן בהבערה התחיל ולכן מקלקל
השחתה  של ענין שום כאן שאין יותר מודגש בזה כי
מצד  הוא החיוב שעיקר כיון סוף סוף הרי מ"מ, וקלקול,
באופן  מבעיר מלאכת תיאור להתחיל לו היה האש ריבוי

זו. מלאכה של למהותה המתאים
שנאסרו  מלאכות הל"ט הענינים: פנימיות פי על ויובן
שאף  מובן גופא ומזה במשכן שנעשו המלאכות הן בשבת
בקדושה. הן ומקורן בשורשן מ"מ חול, של עבודות שהן
ישראל  איש של העיקריות העבודות הן אלו מלאכות
הוא  וכן לה', ומשכן דירה מהעולם לעשות לקונו בעבודתו
מה  הקובעים שבת מלאכות של והגדרים התנאים בפרטי
שהם  כפי הוא ועיקרם יסודם עליה. שחייבים מלאכה היא
אח"כ  השתלשל ומהם לקונו. האדם בעבודת מלאכות
מלאכה  היא אין אלו וגדרים תנאים שבלי שבת, למלאכות

בשבת. עליה שחייבים
הנשמה, נר הדלקת ענינה ה' בעבודת מבעיר מלאכת
ב"תניא" ומבואר לה', אש כרשפי באהבה בוער שיהיה
משום  בטבעו למעלה תמיד "מתנענע הנר שאור שכשם
שעל  אף למעלה בשורשו ולידבק מהפתילה ליפרד שחפץ
יתבטל  בשורשו למעלה וגם למטה, כלום יאיר לא זה ידי
חפצה  . . האדם נשמת כך . . בשורשו במציאות אורו
בשורשה  ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה

הביאו  זהו בה'", מבעיר ומקורה מלאכת מדוע הפנימי ר
התנועה  היא ה' בעבודת כי שיעור, לה ואין שהוא בכל היא
יש  שהוא בכל גם כי שיעור, בה אין ולכן נפש למסירות

הנפש. נקודת של) (האיכות כל
גם  יהיה "מבעיר" שכל צריך ה' בעבודת זה עם יחד אבל
דבר  שבכל חומרי היותר החלק הוא אפר כי לאפרו צריך
שכאשר  האדה"ז ומסביר יסודות, מארבעה המורכב
"חלפו  שבו ומים רוח אש היסודות ג' שכל הרי עץ שורפים
העפר  הוא הנשאר, האפר משא"כ בעשן" וכלו להם והלכו
קיים  הנשאר הוא בו שולטת האש ואין למטה, היורד שבו

מכולן". יותר חומרי הוא . .
מהגוף  להיפרד בכדי לא היא הנשמה אש הבערת תכלית
תוספת  בו תביא אש כרשפי באהבה שההתעוררות אלא
כאן  בגוף נשמה בהיותו המצוות, ובקיום ה' בעבודת חיזוק
הוא  מבעיר במלאכת גדול תנאי לכן, הגשמי. הזה בעולם

לאפרו. צריך שיהיה
.jli`e 187 cenr e"l wlg y"ewl

אש 2) תבערו "לא ג): פסוק לה, פרק (שמות בתורה כתוב
(מסכת  ז"ל חכמינו ושאלו השבת", ביום מושבותיכם בכל
ל"ט  (בכלל הייתה בכלל הבערה "הלא א) עמוד ע דף שבת
ולמה  מלאכה") כל תעשה ב"לא שנכלל המשכן מלאכות
ללאו  הבערה סובר יוסי רבי - במיוחד?) (נכתבה יצאת
אלא  מלאכות כשאר וסקילה כרת עליה חייבין (שאין יצאת
כל  בכלל "הבערה נתן: רבי ודעת לאו)"; על רק עוברים
אליה  (להשוות) להקיש יצאת? ולמה הייתה, המלאכות
מלאכה  אב שהיא הבערה מה לך: ולומר מלאכות, שאר
בפני  לאו אזהרת לה יש (שהרי עצמה בפני עליה וחייב
עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף עצמה),
בשוגג  עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק ומכאן
ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות הרבה
ומכאן  עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף
הרבה  בשוגג עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק
אף  ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות
כל  המבעיר רבינו: פוסק וכך אחד, ממקרא נלמדו שכולם
לפי  - (ויקהל) ובמכילתא מלאכות; בשאר כמו חייב, שהוא
יהא  אני, "שומע יונתן: רבי דעת מובאה - הרמב"ן נוסח
ולעשות  החמין, את לו להטמין הנר, את להדליק רשאי
יהיו  מלאכה, כל תעשה לא שנאמר (ואף בשבת? מדורה
שבת, עונג לשם מהן נהנה שאדם המלאכות כל מותרות
לומר: תלמוד טוב) ביום נפש אוכל מלאכות שמותרות כמו
מבעיר, אתה אי השבת ביום השבת, ביום אש תבערו לא
(מצוה  המצוות" וב"ספר טוב"; ביום מבעיר אתה אבל
החוטא  על הגדרים מענוש "הזהיר רבינו: פירש שכב)
תבערו  לא אמרו: והוא השבת ביום עליהן הדינין ולהעביר
שנתחייב  מי יישרף שלא בזה: רצה השבת. ביום וגו' אש
לדעת  (בניגוד חייב שהמבעיר רבינו כתב ולפיכך שריפה".

עליה) חייבים ואין יצאה ללאו שהבערה יוסי רק 3).רבי
תחת  המבעיר אבל שהוא, בכל חייב לאפר וצריך במבעיר
לבשל  כדי בו יש אם אלא חייב אינו בישול, לצורך תבשילו
משנה). (מגיד ט בפרק למעלה כמבואר קלה, ביצה

רבי 4) לפני אבוה רבי "תני ב): עמוד קו דף שבת (מסכת
(שהם  ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן,

1

2
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הבערה  יוחנן: רבי לו אמר מקלקלים), הם אם אף חייבים
לאיסור), המדרש בבית אותם שנו (לא משנה אינה ובישול
לכלבו  הדם) (את בצריך - חובל משנה, לומר תמצי ואם
שצריך  כיוון לתיקון נחשבים (שאז לאפרו" בצריך - ומבעיר

צורך). לאיזה האפר שמיני 5)את פרק למעלה מבואר
ח. והלכה ז א).6)הלכה עמוד כ דף כריתות (מסכת

ב).7) עמוד מא דף שבת ולחזקו 8)(מסכת לחסמו
צירוף  בכוונת שלא כיבה שאם כתב ושם ב. בהלכה כמבואר
ראוי  אין מתכוון שאינו שכל משנה המגיד שם וכתב פטור.
א  פרק (למעלה הוא ימות" ולא רישיה "פסיק בו לומר
מלאכה  עושה הוא מתכוון שכשהוא מפני וליחייב, ו) הלכה
רוצה  אינו שהרי כלל מלאכה בו אין מתכוון וכשאינו
יא  פרק (למעלה קיסם קטימת לזה ודומה כלי ממנו לעשות
פי  על אף שיניו בו לחצוץ קוטמו שאינו שכל ז) הלכה
כלי  תיקון מפני שהוא שכל פטור, - בקטימתו לכך שראוי
רמב"ן  ועיין פטור. מתכוון אינו ואם לכך שיתכוון צריך

ב. עמוד קיא דף שבת או 9)מסכת לעקמו כדי אם אבל
ט  (פרק למעלה רבינו כתב כבר כלי, לעשותו או לתקנו
כאן  הראב"ד שהעיר וכמו מבשל, משום שחיובו ו) הלכה

רוקח). עמוד 10)(מעשה מא דף שבת (מסכת רש"י לדעת
ודעת  בזה; חסומו את שגומר בפטיש, מכה משום חיובו ב)
כאן  חיובו ועיקר מדרבנן, רק הוא שצירוף בהשגה, הראב"ד

מבשל. משום הוא

.·‰aÎÓ‰11·iÁ - ‡e‰L Ïk12˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡ . «¿«∆»∆«»∆»«¿«∆∆
‰aÎÓ‰ Ï·‡ .ıÚ ÏL ˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡Â ¯p‰«≈¿∆»«¿«∆∆««∆∆∆≈¬»«¿«∆

¯eËt - ˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb13;·iÁ - Û¯ˆÏ Ôek˙ Ì‡Â . «∆∆∆«∆∆»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»
„Ú ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÌÈnÁÓ :ÌÈNBÚ ÏÊ¯a‰ ÈLËBÏ ÔkL∆≈¿≈««¿∆ƒ¿«ƒ∆««¿∆«
e‰ÊÂ .BÓÒÁÏ È„k ÌÈna B˙B‡ ÔÈaÎÓe ,˙ÏÁ‚ ‰NÚiL∆≈»∆«∆∆¿«ƒ««ƒ¿≈¿»¿¿∆
.‰aÎÓ ˙„ÏBz ‡e‰Â ,·iÁ B˙B‡ ‰NBÚ‰L ,Û¯ˆÏ¿»≈∆»∆«»¿∆∆¿«∆

¯zÓe14˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb ˙BaÎÏ15,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿««∆∆∆«∆∆ƒ¿»«ƒ
Ô˙Bp‰ .ÌÈa¯ da e˜BfÈ ‡lL È„k16¯p‰ CB˙Ï ÔÓL ¿≈∆…ƒ»«ƒ«≈∆∆¿«≈

ÔÓM‰ ÔÓ ˜tzÒn‰Â ,¯ÈÚ·Ó ÌeMÓ ·iÁ - ˜ÏBc‰«≈«»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ«∆∆
‰aÎÓ ÌeMÓ ·iÁ - ¯paL17. ∆«≈«»ƒ¿«∆

ב).11) עמוד כט דף שבת (פרק 12)(מסכת סובר רבינו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה יהודה כרבי ז) הלכה  א
לגוף  צריך שאינו פי על "אף לכבות והמתכוון חייב,
מפני  או הכלי מפני או השמן מפני אלא כיבה ולא הכיבוי,
ובכללם  - הראשונים רוב אבל חייב". זה הרי הפתילה,
פסקו  - והרי"ף חננאל רבינו בשם והטור הרשב"א הרמב"ן,
כן  אם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה שמעון כרבי
כיבוי  או פחמין, לעשות כדי כיבה אם רק בכיבוי חייב אינו
הוא  שאז יפה שיבעיר האור את להאחיז פתילה הבהוב של
פטור. - הנ"ל לצורך שלא כיבה אבל הכיבוי. לגוף צריך

התורה 13) מן עליו חייב עץ של גחלת דכיבוי והטעם
עיקר  מדרבנן, אלא עליה חייב אין מתכת של גחלת וכיבוי
לדבר  ישתנה וכשיכבה אש שתחילתו דבר כל כי זה: דבר
אבל  מדאורייתא, האסור הכיבוי הוא זה פחם ותעשה אחר
מתכת  היא וכשתכבה מתכת שתחילתה מתכת של גחלת
זה  שאין לפי התורה מן כיבוייה אין בתחילה כשהייתה
(שהוא) [ה]ברזל אלא בברזל נתלית האש גוף שאין כיבוי

כיבוי  הילכך צונן ברזל הוא הכיבוי אחר ועכשיו היה חם
אוקספורד) יד (כתב בפירושו פרחיה (רבינו מדרבנן [זה]
בפירושו  הרמב"ם רבינו בשם א עמוד מב דף שבת למסכת
רוקח). מעשה ספר בהקדמת הובא וכן לתלמוד

רבנן.14) גזרו לא לרבים נזק שבמקום לכתחילה,
שם.15) שבת א).16)מסכת עמוד כב דף ביצה (מסכת
(הרא"ש),17) הכיבוי את ממהר זה ידי שעל משום

ד), הלכה (להלן ומותר כיבוי גרם רק שזה כתבו והתוספות
קצת  מכבה ממנו שמסתפק שעה "דבאותה הוא הטעם אלא

בנר". שמן מעט כשיש יפה הנר אור שאין אורו, ומכסה

.‚„ea‡ ÈtÓ d˙B‡ ‰aÎÓ‰ ,˙aLa ‰ÏÙpL ‰˜Ïc¿≈»∆»¿»¿«»«¿«∆»ƒ¿≈ƒ
·iÁ - ÔBÓÓ18‡l‡ ,˙aL ‰ÁBc ÔBÓÓ „ea‡ ÔÈ‡L ; »«»∆≈ƒ»∆«»∆»
˙BLÙ „ea‡19‡lL È„k Ì„‡ Èa e‡ˆÈ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿¿≈»»¿≈∆…

B˙¯Èc Ïk ˙Ù¯BN elÙ‡Â ,Ë‰Ïz L‡‰ eÁÈpÈÂ ,e˙eÓÈ»¿«ƒ»≈¿«≈«¬ƒ∆∆»ƒ»
.dlkÀ»

לרוב 18) אבל יהודה, כרבי שפסק למעלה רבינו לסברת
צריכה  שאינה במלאכה שמעון כרבי הסוברים הפוסקים

דרבנן. איסור רק כאן אין דבר 19)לגופה, לך שאין
ובמה  א. הלכה ב בפרק וראה נפש, פיקוח בפני העומד
כתבו  כולה" המדינה כל שורפת "ואפילו רבינו שכתב
אבל  אדמתם, על שישראל בזמן אלא אינו שזה הפוסקים
שיש  מפני בשבת דליקה לכבות מותר הגויים בין שהם בזמן
חוטפים  הם מתגברת שכשהדליקה נפשות סכנת בה
חיים  (אורח אותו הורגים נגדם עומד וכשאדם ושוללים
גויים  שם אין שאפילו שכתבו ויש כז). סעיף שלד סימן
לברוח  יכולים שאינם חולה או זקן שם נשאר שמא מותר

ברורה). (משנה

.„¯zÓ20ÌÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ÏÎa ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»¿»«≈ƒ≈¿≈ƒ
ÈÏk elÙ‡ .‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k ,ÌÈ˜È¯ ÔÈa≈≈»ƒ¿≈∆…«¬…«¿≈»¬ƒ¿≈
,‰vÁÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á N¯Á∆∆¬»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ≈∆¿ƒ»
Èeak Ì¯bL ;ÔÈaÎÓe ÔÈÚwa˙Ó È‡ceL ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒ

¯zÓ22‰¯Ú˜ ÔÈÙBÎÂ .23‡lL ÏÈ·La ¯p‰ Èab ÏÚ À»¿ƒ¿»»««≈«≈ƒ¿ƒ∆…
.‰¯Bwa ÊÁ‡z…««»

א).20) עמוד קכ דף שבת מסכת הדין 21)(משנה הוא
שלד). סימן ברורה (משנה מלאכות "לא 22)בשאר

שרי" גרמא הא דאסור, הוא עשייה מלאכה, כל תעשה
המרדכי  וכתב ב). עמוד קכ דף שבת מסכת - מותר (=גרם
גרם  אף אחר באופן אבל הפסד, למנוע רק מותר שגרם

א).23)אסור. עמוד קכא דף שבת (מסכת

.‰‰·z24‰cL25Ïc‚Óe26‡È·Ó - ¯e‡‰ Ô‰a ÊÁ‡L ≈»ƒ»ƒ¿»∆»«»∆»≈ƒ
È„b ¯BÚ27˙Ë‰ÏÓ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿«∆∆

‡lL È„k ,Û¯N ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰ˆw‰ ÏÚ BN¯BÙe ,Ô˙B‡»¿««»∆∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆…
L‡‰ ÌL ¯·Úz28. «¬…»»≈

א).24) עמוד קכ דף שבת מסכת קטנה 25)(משנה תיבה
לרמב"ם). המשניות מן 26)(פירוש הנפתחת גבוהה תיבה

לשמירה. דברים בה ושמים עור 27)הצד פריסת "תועלת
אל  מהגיע האש וימנע יתלהב ולא יתחרך הוא כי - גדי של

המשניות). (פירוש עיון 28)העץ" צריכים רבינו [דברי
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וכל  מותר כיבוי שגרם ד בהלכה למעלה כתב כבר שהרי
זו]. הלכה להביא הוצרך ולמה הדליקה לעכב שמותר שכן

.Â˙ÈlË29,da ‰qk˙Óe dËLBt - ¯e‡‰ da ÊÁ‡L «ƒ∆»«»»¿»ƒ¿«∆»
‰˙·k - ‰˙·k Ì‡Â30¯e‡‰ Ba ÊÁ‡L ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿»»¿»¿≈≈∆»∆»«»

Ô˙BÂ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,Ba ‡¯B˜Â BËLBt -31ÌÈÓ ¿¿≈¿ƒ»»»»¿≈«ƒ
- ‰˙·k Ì‡Â ,¯e‡‰ Ba ‰Ï˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL „v‰ ÔÓƒ««∆¬«ƒ…ƒ¿»»¿ƒ»¿»

ÁÎL .‰˙·k32¯ÚÓ - ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ˜eÏc ¯33˙‡ »¿»»«≈»««≈«¿»¿«≈∆
BÁÈp‰ Ï·‡ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,ÏÙB ‡e‰Â ‡Ï·h‰««¿»¿≈¿ƒ»»»»¬»ƒƒ

BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰·kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯ÚaÓ34. ƒ»∆∆««ƒ∆»»»¿«¿¿

י"ד).29) פרק שבת מסכת כיבוי 30)(תוספתא שגרם
א).31)מותר. עמוד קכ דף שבת (מסכת 32)(מסכת

ב). עמוד קכ דף כשמנער 33)שבת הרי הקשו: הראשונים
הנר  מן שמן שהמחסר למעלה כתב ורבינו השמן, נשפך
"פסיק  זה הרי לזה מתכוון אינו אם וגם מכבה, משום חייב
הערוך, בעל נתן רבינו לדעת אולם א)? בפרק (ראה רישיה"
מותר, מהדבר) נהנה (שאינו לו ניחא שלא רישיה שפסיק
אומרים  ויש מהשמן. נהנה אינו שהרי לנער מותר כאן גם
שמנו. שכלה בנר או שעווה, של בנר מדובר שכאן

במניח 34) אבל בשוכח, אלא שנו לא ינאי: רבי דבי "אמרי
לדבר  בסיס נעשתה (הטבלא אסור" לדבר בסיס נעשה
דף  שבת מסכת רש"י - לנערה כדי לטלטלה ואסור האסור,

ב). עמוד קכ

.ÊÈ¯Î35ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL36'‰ak' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ »¿ƒ∆»¿«≈¿ƒ«≈
Ï‡'Â37ÔË˜ Ï·‡ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,'‰aÎz ¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¬»»»

‰NBÚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL∆»¿«≈¿ƒ»∆ƒ¿∆∆
ÂÈ·‡ ˙Úc ÏÚ38ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚ ˙ÚcÓ Ï·‡ ; «««»ƒ¬»ƒ«««¿≈≈ƒ

ÔÈeˆÓ39¯ÓBÏ e¯Èz‰ ‰˜Ï„·e .BLÈ¯Ù‰Ï40Ïk : ¿Àƒ¿«¿ƒƒ¿≈»ƒƒ«»
.„ÈÒÙÓ BÈ‡ ‰aÎÓ‰«¿«∆≈«¿ƒ

א).35) עמוד קכא דף שבת מסכת ש"אמירה 36)(משנה
א. הלכה ו פרק למעלה כמבואר שבות", אין 37)לנכרי

עצמו  דעת על עושה הנכרי כי תכבה, אל לו לומר צריך
יעשה. אם יפסיד שלא בדעתו עצמו, שיודע 38)להנאת

(מסכת  בשבילו. ועושה לאביו נוח הזה שהכיבוי להבחין
שם). מעשה 39)שבת א) עמוד קיד דף יבמות (מסכת

המדרש  בית מפתחות לו שאבדו ביסני בר יצחק ברבי
לעשות  מה (לשאול פדת רבי לפני בא הרבים, ברשות
שם  שישחקו ותינוקת תינוק לשם הנהג לו: אמר בשבת)
נבלות  אוכל "קטן מינה: שמע לך, ויביאו המפתחות וימצאו
ישמעאל  דרבי ובמכילתא להפרישו". מצּווין דין בית ְִאין
- נאמר? למה מקדשכם, ד' אני כי "לדעת מובא: (תשא)
אני  שומע השבת, את ישראל בני ושמרו אומר שהוא לפי
לא  - ד' אני כי לדעת לומר תלמוד וקטן, שוטה חרש אפילו

דעת". לו שיש במי אלא (מסכת 40)אמרתי הגויים בפני
א). עמוד קכא דף שבת

.Á‰‡ˆB‰41‰ÒÎ‰Â42‰Î‡ÏÓ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó »»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿»»
Ïk ÌÚ ‰Ê ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‡È‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó≈¬¿»ƒ¿««ƒ∆»»∆ƒ»
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,e¯Ó‡ ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓ ‰¯Bz ÈÙeb≈»ƒƒ∆ƒƒ«∆∆¿¬≈≈
˙Óe¯˙Ï ‰Î‡ÏÓ „BÚ eNÚÈ Ï‡ ‰M‡Â LÈ‡ :‰¯Bza«»ƒ¿ƒ»««¬¿»»ƒ¿«

z„ÓÏ ‡‰ ;‡È·‰Ó ÌÚ‰ ‡ÏkiÂ ,L„w‰43‰‡·‰‰L , «…∆«ƒ»≈»»≈»ƒ»»«¿»∆«¬»»
d˙B‡ ‡¯B˜ ‰Î‡ÏÓ -44‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ ÔÎÂ .45, ¿»»≈»¿≈»¿ƒƒ«¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯È·Ún‰L46ÛBÒÏ ∆««¬ƒƒ¿»«ƒƒ¿ƒ««¿«¿
.·iÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡e‰ È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»

הלכה 41) א (פרק ובירושלמי ב) עמוד צו דף שבת (מסכת
העם  וייכלא - וכו' מלאכה? קרוייה שהוצאה "מניין א)
לגזברים... וליתן מבתיהן מלהוציא העם נמנע מהביא,
כך  לגזברים, וליתן מבתיהן מלהוציא העם שנמנעו וכשם
ללשכה. ולהכניס לידם מלקבל הגזברים נמנעו

הוצאה 42) (איסור הוצאה "מצינו אמרו: שם בגמרא
הרבים  (מרשות הכנסה הרבים). לרשות היחיד מרשות
מרשות  (הרי) מכדי הוא, סברא - מניין? היחיד) לרשות
שהרי  קשה אבל מכניס". לי מה מוציא לי מה הוא, לרשות
שהכנסה  נראה רבינו ומדברי תולדה" "הכנסה שם: אמרו
"והכנסה" המלה כאן חסרה התימנים יד בכתב אולם אב.

משנה). במגיד נראה עמוד 43)(וכן צו דף שבת (מסכת
במסכת 44)ב). הסוגיא בפירוש חננאל רבינו כשיטת

ואף  וכו'". קאי דבשבת "וממאי גורסים: ולא שם, שבת
כמבואר  מלאכות, כשאר במשכן הייתה הוצאה שמלאכת
אלא  חייבין "אין ב): עמוד מט דף שבת (מסכת בברייתא
אל  ואתם זרעו הם במשכן, הייתה בה שכיוצא מלאכה על
לא  ואתם לעגלה, מקרקע הקרשים את העלו הם תזרעו...
את  הורידו הם היחיד, לרשות הרבים מרשות תכניסו
היחיד  מרשות תוציאו לא ואתם לקרקע, מעגלה הקרשים
עליה, חייבים במשכן שהייתה מלאכה וכל הרבים" לרשות
דומה  (שאינה שאני הוצאה - בכתוב? רמז לנו שאין אף
השכל  ואין גרועה" "מלאכה שהיא המלאכות), לשאר
שהיא  מהכתוב ראייה הביאו ולכן מלאכה, שתיחשב מחייב
מסכת  (תוספות מלאכות כשאר בשבת האסורה מלאכה

ז. בפרק למעלה וראה א) עמוד ב דף שלא 45)שבת דבר
מפי  איש וקיבלו שמעו ז"ל שחכמינו אלא בתורה, נכתב
"הלכה  הנקרא והוא השלום, עליו רבינו משה עד איש
כז  דף ראשונים הוצאת - המאור" ("ספר מסיני" למשה

א). א).46)עמוד עמוד צז דף שבת (מסכת

.Ë‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡≈«ƒ≈¿ƒ¿«»«∆ƒ
¯eÚLk47„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÏÈÚBn‰48B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¿ƒ«ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

¯˜ÚÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó49BÊ ˙eL¯Ó ≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿«¬…≈¿
Ï·‡ .‰iL ˙eL¯a ÁÈpÈÂ50B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ ¿«ƒ«ƒ¿¿ƒ»¬»ƒ»«¿…ƒƒ«

˙BÁt ‡ÈˆB‰L B‡ ,¯˜Ú ‡ÏÂ ÁÈp‰51- ¯eÚMkÓ ƒƒ«¿…»«∆ƒ»ƒ«ƒ
ÔÎÂ .¯eËt52Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ¯È·Ún‰ »¿≈««¬ƒƒ¿ƒ««¿«¿«¿«

‰Ê „vÓ ¯eÚMk ¯˜ÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈«»«∆«¬…«ƒƒ«∆
.˙¯Á‡ „vÓ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ««∆∆

בשבת.47) ההוצאה שיעורי מבוארים י"ח פרק להלן
הרשויות.48) מהות על א הלכה י"ד פרק להלן ראה
והנחה.49) עקירה דיני וֿב א הלכות י"ג בפרק להלן ראה
א).50) עמוד ב דף שבת במסכת ראשונה (משנה
ב).51) עמוד צג דף שבת במסכת (מסכת 52)(משנה

ב). עמוד ה דף שבת

.È˜¯Bf‰53‰Ê È¯‰ - ËÈLBn‰ B‡ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó «≈≈¿ƒ¿«ƒ¬≈∆
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·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ ˙„ÏBz54B„Èa ËÈLBn‰ B‡ ˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆∆ƒ¿«»¿≈«≈«ƒ¿»
Úa¯‡ ˙lÁzÓ55˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡ ÛBÒÏ ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«¬≈∆∆∆

„È ¯Á‡Ïk ˜¯Bf‰Â .·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ56.¯eËt - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿««»»

א).53) עמוד צו דף שבת במסכת הייתה 54)(משנה שכך
המשכן  את ופרקו הענן עמוד אחר כשהלכו הלויים עבודת

גמירי 55)(רש"י). "גמרא ב): עמוד צו דף שבת (מסכת
מסיני. למשה הלכה והיא - זריקה 56)לה" כדרך "שלא

עמוד  קנג דף שבת מסכת (רש"י ולאחוריו" מכתפיו כגון
ב).

.‡È‡ÈˆBn‰57˙BiL¯ È˙MÓ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó «ƒƒ¿»«≈∆≈¿ƒ¿≈¿À
el‡58‰iL ˙eL¯Ï59Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - ≈ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ∆»

‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰t˜ .BÊ ˙eL¯Ï BÊ ˙eL¯Ó Blk ıÙÁ‰«≈∆À≈¿ƒ¿À»∆ƒ¿≈»
Ïc¯Á ‰‡ÏÓ elÙ‡ ,ÌÈˆÙÁ60˙eL¯Ó da¯ ‡ÈˆB‰Â , ¬»ƒ¬ƒ¿≈»«¿»¿ƒÀ»≈¿

‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - BÊ ˙eL¯Ï BÊ61.‰tw‰ Ïk ˙‡ ƒ¿»«∆ƒ∆»«À»
Ba LiL Ïk ÌÈNÓ ÈÏk‰L .‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»∆∆«¿ƒ≈ƒ…∆≈

„Á‡ ıÙÁk62. ¿≈∆∆»

ב).57) עמוד צא דף שבת במסכת היחיד 58)משנה רשות
ט. בהלכה שנזכרו הרבים היחיד 59)ורשות מרשות

היחיד. לרשות הרבים מרשות או הרבים שיש 60)לרשות
בחוץ. כבר מהחרדל אחר 61)הרבה אם אבל אחת, בפעם

עקרה  זו, ברשות ומקצתה זו ברשות מקצתה הקופה שהניח
עקירה  בשעת הייתה שלא לפי חייב, אינו להוציאה וגמר

משנה"). ("מגיד אחת בבת הוצאה פסק 62)שנייה רבינו
כל  ונחשבים - אגד" שמו כלי "אגד הסובר שם, יוחנן כרבי
שהכלי  מפני אחד, דבר הם כאילו בכלי המונחים הדברים
השנייה, לרשות שבכלי החפצים יצאו אם ואף יחד, מאגדם

שנייה. לרשות כולו יצא עצמו שהכלי עד חייב אינו

.·È‡ÈˆBn‰63ÔÈa -64ÔÈa ,BÏ‡ÓNa ÔÈa ,BÈÓÈa «ƒ≈ƒƒ≈ƒ¿…≈
BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ ˙BÚÓa ‡ˆiL B‡ ,B˜ÈÁ CB˙a65- ¿≈∆»»¿»¿ƒƒ¿ƒ

‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈«ƒ
‰ÏÚÓÏ ÈB‡Nn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - BÙ˙k ÏÚ«¿≈«»««ƒ∆««¿«¿»

ÔkL ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ66‡NÓ ‰È‰ ≈¬»»¿»ƒƒ¿»«ƒ∆≈»»«»
Û˙ka :¯Ó‡pL ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔkLna ˙‰˜ Èa¿≈¿»«ƒ¿»¿«¿»≈¬»»∆∆¡««»≈

Ô˙B‡ ÔÈ„ÓBÏ ÔkLnÓ ˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ ,e‡NÈ67. ƒ»¿»«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»

א).63) עמוד צב דף שבת במסכת בתלמוד 64)(משנה
פרק  (במדבר "כתוב ג): הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי
המאור  שמן הכהן אהרן בן אלעזר "ופקודת טז): פסוק ד,
המאור  שמן המשחה", ושמן התמיד ומנחת הסמים וקטורת
יום  של התמיד ומנחת בשמאלו, - הסמים וקטורת בימינו -

בזרועו". עמוד 65)תלוייה קמז דף שבת במסכת (ברייתא
עד 66)א). אלא הרבים כרשות אינו הרבים רשות ואוויר

פרק  (להלן פטור מקום הוא מזה ולמעלה טפחים, עשרה
לסבלים  אלא בכך הוצאה דרך שאין ואף ג), הלכה י"ד
עבודה  בתורה שנקראה כיוון חייב מקום מכל בהם, וכיוצא
רוקח). (מעשה ישאו" בכתף עליהם הקודש עבודת "כי

ז.67) בפרק ראה

.‚È‡ÈˆBn‰ Ï·‡68ÂÈÙa BÏ‚¯a ,B„È ¯Á‡Ï69 ¬»«ƒ¿««»¿«¿¿ƒ

ÈÙe B„‚·a ¯eÙzL ÒÈÎ·e ,B¯ÚN·e BÊ‡a ,B˜t¯Ó·e¿«¿≈¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ
‰hÓÏ ÒÈk‰70BÏÚÓa ,B„‚· ÈÙa ,„‚·Ï „‚a ÔÈa , «ƒ¿«»≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿»

.ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt - BÏcÒ·e¿«¿»»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ

א).68) עמוד צב דף שבת במסכת בדבר 69)(משנה
הוציאו  אם אף חייב אוכל שהוא בדבר אבל אוכל, שאינו
משנה"). ("מגיד א עמוד קב דף שבת במסכת הוא וכן בפיו,

שאין 70) פטור, ממנו נופל החפץ שאין צר הכיס אם אף
בכך. הוצאה דרך

.„È‡ÈˆBn‰71ÈB‡NÓ ‰È‰ Ì‡ :BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ «ƒ««…ƒ»»«
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Óe ‰·z B‡ ‡ÏÓ ˜N ÔB‚k ,„·k»≈¿«»≈≈»ƒ¿»¿«≈»∆
ÔkL ;·iÁ - B„Èa NÙB˙Â BL‡¯ ÏÚ ÌÈNÓ ‡e‰L∆≈ƒ«…¿≈¿»«»∆≈
.B„Èa B‡ BÙ˙k ÏÚ ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈¿»
¯ÙÒ B‡ „‚a ÁÈp‰L ÔB‚k ,Ï˜ ıÙÁ Á˜Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«≈∆«¿∆ƒƒ«∆∆≈∆
B„Èa ÊÁB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,B‡ÈˆB‰Â BL‡¯ ÏÚ ÔÈkÒ B‡72 «ƒ«…¿ƒ¿≈≈¿»

ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ∆≈
ÏÚ ÔÈÁpÓ ÔÈˆÙÁ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÌÏBÚ‰ ·¯ C¯c∆∆…»»¿ƒ«¬»ƒÀ»ƒ«

¯È·Ún‰ .Ì‰ÈL‡¯73Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ıÙÁ »≈∆««¬ƒ≈∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«
BL‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ B¯È·Ú‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««ƒ∆∆¡ƒ¿«¿»≈…

.·iÁ -«»

המוציא 71) חייא: רבי "אמר א) עמוד צב דף שבת (מסכת
- כן עושין הוצל אנשי שכן חייב, בשבת ראשו על משאוי
אמרו: כך אלא העולם)? (רוב דעלמא רובא הוצל וכי
אנשי  לומר: תמצא ואם פטור, ראשו על משאוי המוציא
רבינו, וסובר אדם" כל אצל דעתם בטלה - כן? עושין הוצל
חייב, בידו תופסו ואם להוציא אדם כל דרך כבד שמשא
בתלמוד  ועיין ראשו, על הוציאו אם פטור קל ומשא

ג. הלכה י פרק שבת מסכת אין 72)ירושלמי כלומר:
פירושו  שלמעלה בידו" "ותופש ואילו בידו, המשאוי

משנה). (לחם ראשו על דף 73)שהמשאוי שבת (מסכת
לסוף  ארבע מתחילת חפץ המעביר רבא: "אמר א) עמוד ט
אבל  חייב"; עליו דרך והעבירו הרבים, ברשות ארבע
ונוטל  במקומו עומד שהאדם אחר, באופן פירש הראב"ד

שמאלו. בצד ונותנו ימינו מצד חפץ

.ÂË¯zÓ74ÏËÏËÏ Ì„‡Ï75CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿»»¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿
LÈÂ ,Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆≈¿ƒ»¿≈

BlL ‰n‡·e .‰f‰ Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ76.ÔÈ„„BÓ ¿«¿≈¿»«¿À»«∆¿«»∆¿ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - ÂÈ¯·È‡a Òp ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«»¿≈»»¿ƒ«¿««

˙BiBÈ·k77‰fL ,e¯Ó‡ ‰Ïaw‰ ÈtÓe .Ì„‡ Ïk ÏL ¿≈ƒ∆»»»ƒƒ««»»»¿∆∆
"ÂÈzÁz LÈ‡ e·L" ‰¯Bza ¯Ó‡pL78ÏËÏËÈ ‡lL - ∆∆¡««»¿ƒ«¿»∆…¿«¿≈

C¯‡ ˙cÓk ‡e‰L ,‰Ê Úa¯Óa ‡l‡ ;‰Ê Úa¯ÓÏ ıeÁƒ¿À»∆∆»ƒ¿À»∆∆¿ƒ«…∆
.ÏËÏËÏ LÈ „·Ïa Ba ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiLk Ì„‡»»¿∆ƒ¿…»»¿«¿»ƒ¿«≈¿«¿≈

י.74) הלכה י"ג פרק להלן במסכת 75)ראה משנה
ובלבד  - הרבים ברשות "ומטלטל ב עמוד צח דף עירובין
ברשות  לטלטל שמותר הרי אמות", מארבע חוץ יוציא שלא
ח  דף שבת במסכת נראה (וכן אמות ארבע בתוך הרבים
טלטול  ידי על אמות מארבע חוץ להוציא ואילו א). עמוד
שהחשיך  במי אלא התירו לא אמות מארבע פחות פחות
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באורח  משנה ומגיד ראב"ד ועיין ז). הלכה כ פרק (להלן
א. קטן סעיף שמט סימן הזה 76)חיים האיש היה ואם

אדם. בני שאר משל גדולות אמותיו ד' ביותר, ארוך
הלכה 77) י"ז פרק להלן כמבואר טפחים, שישה בת אמה
ובמכילתא)78)ל"ו. א עמוד מח דף עירובין (מסכת

אורך י  - "תחתיו" כשיעור תהיה השבת ביום איש כל שיבת
ידיו  לפשוט כדי אמה ועוד אמות, שלוש שהוא גופו כל
ממקום  חפצים לטלטל אדם יכול זה ובשיעור ורגליו,

שמט). סימן חיים (אורח למקום

.ÊËeÈ‰79ÌÈL80CB˙Ï ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ ˙ˆ˜Ó , »¿«ƒƒ¿»«¿««∆∆¿
.ÚˆÓ‡a ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ‡È·Ó - ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ»∆¿«
.B¯·Á ÏL CB˙Ï BlL CBzÓ ‰Ê ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ∆ƒ∆¿∆¬≈

ÚÏ·Ó ÈÚˆÓ‡‰Â ,‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â81‡e‰ - ÌÈ˙Èa ¿ƒ»¿»¿»∆¿»ƒÀ¿»≈¿«ƒ
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈLe ,BnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â Ô‰nÚ ¯zÓÀ»ƒ»∆¿≈À»ƒƒ¿«ƒ«ƒƒ

ÌÈ¯eÒ‡82.‰Ê ÌÚ ‰Ê ¬ƒ∆ƒ∆

א).79) עמוד מה דף עירובין (מסכת אחד 80)משנה שכל
אמה, שש הפסק יש וביניהם אמותיו, בד' מונח מאכל לו יש
אלו. בתוך אלו מובלעות אחד, כל של אמות ששתי נמצא

מונח 81) ידו ועל האמות, שמונה באמצע עומד שהוא
שניהם. בתוך מובלעות אמותיו ארבע ונמצא מאכל,

אמות.82) לארבע חוץ יוציאו שלא

.ÊÈCÎÈÙÏ83¯zÓ84ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ ¯˜ÚÏ Ì„‡Ï ¿ƒ»À»¿»»«¬…≈∆≈¿»«ƒ
CB˙a BnÚL B¯·ÁÏ BzÏÂ85B¯·Á ÔÎÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿««¿≈¬≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BcˆaL ¯Á‡‰ B¯·ÁÏ«¬≈»«≈∆¿ƒ¬ƒ≈≈»¿««ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk CÏB‰ ıÙÁ‰L86ÈtÓ ,¯zÓ - ˙aLa ∆«≈∆≈«»ƒƒ¿«»À»ƒ¿≈

˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡ ÏËÏË ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆…ƒ¿≈∆»¿«¿««
.BlL∆

אמות.83) ארבע תוך הרבים ברשות חפץ לטלטל שמותר
א).84) עמוד צה דף עירובין (מסכת הוא 85)משנה אם

אחת  מרשות להוציאו אסור אבל אחת, רשות בתוך
הוא  שאז אמות, ארבע בתוך אף אחרת לרשות ולהעבירו
כן  "על אסור. לכרמלית ואפילו לרשות מרשות מוציא
שנותנים  בשבת, קהילות באיזה שראיתי מה על תגר, קראתי
מארבע  בפחות הרחוב דרך והולכים הכנסת לבית תורה ספר
לרחוב, הבית מן שמוציאים במה איסור ועושים אמות,
שמט). סימן זהב (טורי הושטה" מועילה לא שלזה

מותר 86) שלבעליו ממה יותר חפץ להוליך שאסור ואף
קונים  הפקר שחפצי נורי בן יוחנן כרבי רבינו דעת ללכת,
הלכה  ה פרק טוב יום בהלכות להלן (ראה במקומם שביתה

י).

.ÁÈÏÈ‡B‰87Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ Ì„‡Ï BÏ LÈÂ ƒ¿≈»»»¿«¿≈¿»«¿À»
ÏËÏËÓ ‡ˆÓ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡e‰L∆«¿««««¿««ƒ¿»¿«¿≈
‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ ‰Ê Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡ C¯‡a¿…∆¬«¿∆¿À»∆»≈«¿»

‰n‡ ÈLÓÁ88˙eL¯a ˜¯Bf‰ B‡ ¯È·Ún‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . À¿≈«»¿ƒ»≈««¬ƒ«≈ƒ¿
·iÁ ÌÈa¯‰89‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁÏ ıeÁ ¯È·ÚiL „Ú »«ƒ«»«∆«¬ƒ¿»≈«¿»
‰n‡ ÈLÓÁ90Úa¯‡ ˙lÁzÓ :e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ . À¿≈«»¿»»∆»«¿ƒ¿ƒ««¿«

‡e‰ - ·iÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯È·Ún‰ :B‡ ,Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«««¬ƒ«¿«««»

BÙBÒ „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL ÔBÒÎÏ‡‰ ˙lÁzÓ91Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«»¬«¿∆«¿«««¿ƒ
.¯eËt - ‰fÓ ˙BÁt ¯È·Ú‰∆¡ƒ»ƒ∆»

א).87) עמוד נא דף עירובין "כל 88)(מסכת הכלל לפי
אמה  (כל באלכסונא" חומשי ותרי אמתא בריבועא אמתא
מסכת  - באלכסונה חמישיות ושתי אמה היא - בריבועה

א). עמוד נז דף בפחות 89)עירובין אף יש איסור אבל
ד'90)מזה. מעביר כשהוא הסוברים מהראשונים ויש

בלבד. אמות בד' אף חייב פניו, כנגד היינו,91)אמות
החפץ  מקצת אם אבל זה, לשיעור מחוץ תהיה שההנחה
ארבע  החפץ העביר לא שהרי פטור, זה שיעור בתוך מונח

יא. בהלכה כמבואר בשלימות, ואלכסונן הן אמות

.ËÈıÙÁ ¯˜BÚ‰ ?„ˆÈk :˙BcÓ LÏL Ô‡k ‡ˆÓƒ¿»»»ƒ≈«»≈≈∆
¯Á‡ ÌB˜Óa BÁÈp‰Â ‰Ê ÌB˜nÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ»∆¿ƒƒ¿»«≈
„Ú ˙BÓB˜n‰ ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒƒ»»≈¿≈«¿«
Úa¯‡Ó ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¬≈∆À»»»≈≈∆»≈≈«¿«
ÈLÓÁ ‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ CB˙a Ô‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Bn‡««¬«ƒ≈¿»≈«¿»À¿≈

¯eËt - ‰n‡92‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ Ô‰ÈÈa ‰È‰ ; «»»»»≈≈∆»≈«¿»
n‡ ÈLÓÁ¯È·Ú‰ È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂLa ‰ À¿≈«»¿»∆¬≈∆«»∆¬≈∆¡ƒ

.Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡Ï ıeÁ ıÙÁ‰«≈∆«¬«¿∆¿À»

נא 92) דף עירובין (מסכת שאמרו ממה ומקורו אסור, אבל
הן  שמעביר עד חייב אינו אמות ארבע "המעביר א): עמוד
כן. לעשות אסור אבל חייב" ש"אינו הרי ואלכסונן"
עמוד  ח דף שבת ומסכת ב עמוד צח דף עירובין ובמסכת
אמות  מארבע בפחות לטלטל לכתחילה אף שמותר נראה א
פחות  בין חילוק שיש כורחך ועל טו) הלכה למעלה (ראה
חומשים  ושלושה חמש בתוך מארבע יותר לבין מארבע

שמט). סימן וב"ח משנה מגיד (ועיין

עׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בהם 1) המחוייב תולדותיה, ואיכות ההוצאה איכות לבאר

והפטור.

.‡ÔÈ‡2¯È·Ún‰ B‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ≈«ƒ≈¿ƒ¿««¬ƒ
¯˜ÚiL „Ú ,·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3 ƒ¿»«ƒ¿«¿«««»«∆«¬…

‰Úa¯‡ Ba LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ıÙÁ4ÌÈÁÙË5ÏÚ ≈∆≈««≈»∆≈«¿»»¿»ƒ«
ÁÈpÈÂ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡6LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚ «¿»»¿»ƒ»≈¿«ƒ«««≈»∆≈

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»¿»ƒ

א.2) ד, מזה 4)יגביה.3)שבת פחות שהוא מה "כי
יתקיימו, לא המונחים החפצים כי בו, יניחו לא השיעור
בפירוש  (רבינו הדקים" החפצים אותם יהיו אם אלא
תם, רבינו בשם כתבו וב'תוספות' פ"א), שבת המשניות
רק  עקירה (ואין מארבעה בפחות החפץ להניח רגילות שאין

הנחה). ממקום הגביהו להלן 5)אם ראה המדויק, שיעורו
הל"ו. או 6)פי"ז הרבים ברשות דוקא שזה הר"ן ודעת

החפץ  אם אבל אדם, ידי על נעקר והחפץ היחיד ברשות
היחיד, ברשות נעוץ בקנה כגון עצמה היחיד ברשות הוא

משהו. גבי על אפילו אלא ארבעה במקום צורך אין

.·B„È7Ì„‡ ÏL8.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡k BÏ ‰·eLÁ »∆»»¬»¿«¿»»««¿»»
CÎÈÙÏ9BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ‰ Ì„‡ „iÓ ıÙÁ‰ ¯˜Ú Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»««≈∆ƒ«»»»≈ƒ¿
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קכג zay zekld - mipnf xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·iÁ - ‰iL ˙eL¯a „ÓBÚ‰ ¯Á‡ Ì„‡ „Èa BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿«»»«≈»≈ƒ¿¿ƒ»«»
ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
Ì„‡ „iÓ B‡ ‰pnÓ ıÙÁ‰ ¯˜ÚÂ ,‰iL ˙eL¯Ï B„È»ƒ¿¿ƒ»¿»««≈∆ƒ∆»ƒ«»»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ - ÂÈÏ‡ B„È ¯ÈÊÁ‰Â ,da „ÓBÚ‰»≈»¿∆¡ƒ»≈»«»¿««ƒ
ÏÈ‡B‰ ,Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ««≈∆¿»∆≈ƒ

.ı¯‡a ÁpÓk ‡e‰ È¯‰ - B„Èa ‡e‰Â¿¿»¬≈¿À»»»∆

א.7) ה, החפצים 8)שבת בה יניחו האדם שיד "לפי
והאחיזה. והפישוט הקיבוץ מתכונת בה שיש ומה הגדולים,
ד'. על ד' בו שיש במקום היא כאילו אותה נחשוב זה מפני
במקום  בארץ הניחו כאילו האדם, ביד שנותן מי ולפיכך

שם). המשניות (בפירוש עליו" עומד אדם שבת 9)שאותו
בה  (שיש ידו את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב,
הבית  בעל של ידו לתוך ונתן היחיד), (לרשות לפנים חפץ)
העני  והוציא, מתוכה שנטל או היחיד), ברשות (העומד

חייב".

.‚‰È‰10·MÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ˆBÈÂ ÏÎB‡ »»≈¿≈≈¿ƒ¿¿ƒ≈
ÈtÓ ;·iÁ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÂÈÙaL ÏÎ‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»…∆∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈

Bz·LÁnL11ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ÂÈt dÓÈNÓ ∆«¬«¿¿ƒ»ƒ¿«¿»»««ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL12„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ ∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈ƒ∆»»≈

˜˜¯ B‡ ÌÈÓ ÔÈzL‰Â el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a¿««ƒ¿≈¿À≈¿ƒ¿ƒ«ƒ»«
ÁÈp‰Â BÊ ˙eL¯Ó ¯˜Ú È¯‰L ;·iÁ - ‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«»∆¬≈»«≈¿¿ƒƒ«
¯˜Ú el‡k B˙B‡ ‰NBÚ Bz·LÁÓe ,‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«¬«¿»¿ƒ»«
ÈÙe ,BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ≈««≈¿«¿»»»»≈ƒ¿ƒ

¯eËt - da ÔÈzL‰Â ,‰iL ˙eL¯a ‰n‡13. «»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»

א.10) קב, והחשיב 11)שבת בהליכתו, לאכלה "שצריך
(רש"י). שבפיו" זו ב.12)להוצאה צח, עירובין משנה,

א.13) צט, עירובין

.„„ÓBÚ ‰È‰14B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a »»≈¿««ƒ¿≈¿À»«»
‰‡ÏÓ ‡n‚ Èab ÏÚÓ ÌÈÓ ÌMÓ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ»«ƒ≈««≈À»¿≈»

·iÁ - Ô‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ15‰ el‡k Ôlk ÌÈn‰L ,ÔÈÁpÓ Ô «ƒ¿ƒ»«»∆««ƒÀ»¿ƒ≈À»ƒ
ÌÈÓ Èab ÏÚ Ûˆ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ı¯‡‰ ÏÚ16 «»»∆¬»ƒ»»¿ƒ»««≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙a ˙B¯Ùe17˙B¯t‰ ÔÓ Á˜ÏÂ B„È ËLÙe , ≈¿«¿ƒ»«»¿»«ƒ«≈
Èab ÏÚ ˙B¯t‰ eÁ ‡Ï È¯‰L ;¯eËt - ‡ÈˆB‰Â¿ƒ»∆¬≈…»«≈««≈
.‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ¯˜Ú ‡lL ‡ˆÓÂ ,ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»∆…»«≈««≈¿«¿»»

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â18Èt ÏÚ ÔÈÙˆ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«≈»ƒ«¿≈
¯eËt ‡e‰L ,Ì‡ÈˆB‰Â ÌÈn‰19ÔÓL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿ƒ»∆»¿≈ƒ»»∆∆

- B‡ÈˆB‰Â ÔÓM‰ ÔÓ ËÏ˜Â ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Û»̂«¿≈««ƒ¿»«ƒ«∆∆¿ƒ
¯eËt20. »

ב.14) ה, במצב 15)שבת היו לא בידו שנטל שהמים אף
(רש"י). זורמים אלא מנוחה הסתפקו 16)של שם, בגמרא

שאנו  או הכלי, בתוך הנח הפרי אחרי הולכים אנו אם
פסק  ולכן בתיקו, והעלו - נח שאינו הכלי אחרי הולכים

(מגידֿמשנה). מספק שפטור על 17)רבינו אחר: בנוסח
התימנים). (כ"י הכלי ספק,18)גבי שום היה לא בזה כי

ש"אמר  כמונחים, יחשבו מים גבי על הצפים שהפירות
הנחתו". זו) (אין היינו לאו מים, גבי על אגוז רבא,

שהוא 19) דוקא העפר יסוד על הנחה להיות "שצריכה
(הרש"ש). נוזל" שהוא המים יסוד על ולא גושי,

נורי.20) בן יוחנן דרבי כרבנן ב. ה, שבת

.‰·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈«ƒ≈¿ƒ¿«»
ÁÈp‰ B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÁÈpÈÂ ¯˜ÚiL „Ú«∆«¬…¿«ƒ«¬»ƒ»«¿…ƒƒ«ƒƒ«

CÎÈÙÏ .¯eËt - ¯˜Ú ‡ÏÂ21˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ , ¿…»«»¿ƒ»ƒ∆»»≈¿««
,B„Èa ıÙÁÂ ‰iL ˙eL¯Ï B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓƒ¿≈¿À»«»ƒ¿¿ƒ»¿≈∆¿»
¯ÈÊÁ‰Â ,ıÙÁ B„ÈÏ ¯Á‡ Ô˙pL B‡ ;epnÓ ¯Á‡ BÏËe¿»«≈ƒ∆∆»««≈¿»≈∆¿∆¡ƒ

ÁÈp‰ ‰ÊÂ ¯˜Ú ‰fL ,ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ÂÈÏ‡ B„È22. »≈»¿≈∆¿ƒ∆∆»«¿∆ƒƒ«

ידו 21) את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב, שבת
מתוכה  הבית בעל ונטל היחיד), (לרשות לפנים חפץ) (ובה

פטורים". שניהם אדם 22)- כשהתחיל אצלנו: העיקר "כי
אותה  וגמר אחר אדם ובא אותה, גמר ולא בשבת מלאכה
ידי  על נגמרת שהמלאכה לפי פטורים, שניהם מלאכה,
מה  וזה גמורה, מלאכה מהם אחד עשה ולא שניהם,
שעשאוה  שנים חייב, אותה ועשה "יחיד הגמרא: שאמרה
- "בעשותה" ה'ֿיתברך: מאמר זה על והרמיזה פטורים",
בפירוש  (רבינו מקצתה" העושה ולא כולה את העושה

שם). המשניות

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23‰ÏÚÓÏ B„È ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿«¿»
‰LÏMÓ24ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏL CB˙a B„È ‰˙È‰ Ï·‡ , ƒ¿»¬»»¿»»¿¿»»»»∆

·iÁÂ ,ı¯‡a ÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ -25. ¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ«»»∆¿«»

אחרת.23) לרשות שהכניס חפץ מידו אחר נטל אם שפטור
אבל 24) החפץ, את והכניס השניה לרשות ידו שנכנסה אף

הנחה. נעשתה פחות 25)לא הנמצא חפץ א. צב, שבת
דומה. בארץ כמונח לארץ, טפחים משלשה

.Ê‰È‰26ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
„ÓBÚ‰ ‰Ê „iÓ ıÙÁ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ó „È B¯·Á¬≈»≈¿¿ƒ»¿»«≈∆ƒ«∆»≈
,BÏˆ‡Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L B‡ ;BÏˆ‡ BÒÈÎ‰Â ,BÊ ˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ∆¿∆ƒ≈∆≈∆¿

ÌeÏk ‰NÚ ‡Ï „ÓBÚ‰ ‰Ê - „ÓBÚ‰ ‰Ê „Èa ÁÈp‰Â27, ¿ƒƒ«¿«∆»≈∆»≈…»»¿
B„Èa Ô˙ È¯‰L28È¯‰L ,·iÁ B¯·ÁÂ ;B„iÓ ÏË B‡ ∆¬≈»«¿»»«ƒ»«¬≈«»∆¬≈

.ÁÈp‰Â ¯˜Ú»«¿ƒƒ«

א.26) ב, שבכל 27)שבת ואף פטור, אמרו: במשנה
אבל  מעונש פטור הכוונה "פטור", שבת בדיני שנאמר מקום
פטור  כאן ה"ג), פ"א (למעלה כן לעשות מדרבנן אסור
כל  את עשה חבירו אלא כלום, עושה שאיננו כיון ומותר
מכלֿמקום  אולם ג.); (שבת וההנחה העקירה - המלאכה
(ויקרא  מכשול" תתן לא עור "לפני משום כן, לעשות אסור
יסבב  או לעבירה שיעזור מי את כולל זה "שלאו יד) יט,
ובעזרתו  לעוון, ההוא האיש את יביא הוא כי אותה,

רצט). מל"ת המצוות' ב'ספר (רבינו בנוסח 28)הכשילו"
התימנים). (כ"י בידו נתן חבירו שהרי אחר:

.ÁÈ˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰B¯·Á Ô˙Â ,el‡ ˙BiL¯ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈¿»«¬≈
ÂÈab ÏÚ B‡ B„Èa ıÙÁ29˙eL¯Ï ıÙÁ‰ B˙B‡a ‡ˆÈÂ , ≈∆¿»««»¿»»¿«≈∆ƒ¿

ıÙÁa BÙeb ˙¯È˜ÚL ÈtÓ ;·iÁ - ÌL „ÓÚÂ ,‰iL¿ƒ»¿»«»«»ƒ¿≈∆¬ƒ«¿≈∆
B˙„ÈÓÚÂ ,˙eL¯ d˙B‡Ó ıÙÁ ˙¯È˜Úk - ÂÈÏÚL∆»»«¬ƒ«≈∆≈»¿«¬ƒ»
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.da „ÓÚL Ú˜¯wa ıÙÁ‰ ˙Áp‰k - ıÙÁ‰ B˙B‡a¿«≈∆¿«»««≈∆««¿«∆»«»
CÎÈÙÏ30‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ B‡ B„ÈaL ıÙÁa ‡ˆÈ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈∆∆¿»««»¿…

,B„Èa ‡e‰Â ÒÎÂ ¯ÊÁ ‡l‡ ,‰iL ˙eL¯a „ÓÚ»«ƒ¿¿ƒ»∆»»«¿ƒ¿«¿¿»
- ÌBi‰ ‡ˆiL „Ú Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆÈ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ¿«»«À«∆»»«
Ôw˙Ï „ÓÚ elÙ‡Â .ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜ÚL ÈÙÏ ,¯eËt»¿ƒ∆»«¿…ƒƒ««¬ƒ»«¿«≈

¯eËt ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈÏÚL ÈB‡Nn‰31„ÓÚiL „Ú , ««∆»»¬«ƒ»«∆«¬…
.ÁeÏ»«

והוציאם 29) ומשקין אוכלין חבירו "הטעינו א: ג, שבת
ממקומו  חפץ כעקירת גופו שעקירת חייב, רבי: אמר לחוץ,
מלאכה  שהיא והנחה עקירה בעצמו הוא ועשה הוא,
ונתן  לחוץ, וגופו לפנים (הפשוטה לידו דומה ואינו שלימה,
מאי  לחוץ), שהוציאה לעני אף בו שפטר לתוכה הבית בעל
הוציאה  כי הלכך - נחה (לא נייח לא ידו טעם?) (מה טעמא
והנחה). עקירה בלא הוצאה דרך ואין דבר, שום עקר לא

עקירה). וזוהי קרקע, גבי (על נייח" גופו שבת 30)אבל
ב. (רש"י).31)ה, עמידה זו שאין

.ËÔÎÂ32elÙ‡ da ı¯Â BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·Á ‰˙È‰L ÈÓ ¿≈ƒ∆»¿»¬ƒ»«¿≈¿»»¬ƒ
ı¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .„ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk»«≈«»«∆«¬…»∆ƒ¿∆»
¯˜BÚk ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ ;da»¬»ƒ»«¿«¿«¬≈∆¿≈

¯eÒ‡Â ,ÁÈpÓe33ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„wL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆»«»»«
d˜¯BÊÂ B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú da ı¯ - BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·ÁÂ«¬ƒ»«¿≈»»«∆«ƒ«¿≈¿¿»

„È ¯Á‡Ïk ÌL34. »ƒ¿««»

ב.32) קנג, אף 33)שבת שהרי חייב, אינו מדרבנן אבל
כמבואר  לנוח, שיעמוד עד פטור משאו לתקן כדי עמד אם

ח'. ולאחוריו 34)בהלכה מכתפיו כגון זריקה, בדרך שלא
כדרך  הניחה אם אבל הי"ג), (פי"ב פטור שהוא (רש"י)
כן  ואם מבחוץ, קצת עמד שלא שאיֿאפשר חייב, הנחה

שם). (גמרא, והנחה עקירה עשה

.È¯˜Ú35˙BÁt Ba CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ »««≈∆≈¿»«ƒ¿»«»
Úa¯‡Ó ˙BÁt CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ,„ÓÚÂ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó≈«¿««¿»«¿»«¿»«»≈«¿«

¯eËt - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,„ÓÚÂ ˙Bn‡36‰na . «¿»«¬ƒ»«À»«∆
Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÁeÏ „ÓÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»«¬»ƒ»«¿«≈
Úa¯‡Ï ıeÁ „ÓÚiLÎe ,Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - B‡NÓ«»¬≈∆ƒ¿«≈¿∆«¬…¿«¿«
˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ „ÓÚiL ,‡e‰Â .·iÁ - ˙Bn‡37 ««»»∆«¬…¿«¿««

‡e‰ ÔÈ„Ú - B‡NÓ Ôw˙Ï „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÁeÏ»«¬»ƒ«¬…¿«≈«»¬«ƒ
Úa¯‡Ï ıeÁ ÁeÏ „ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Cl‰Ókƒ¿«≈¿≈«»«∆«¬…»«¿«¿«

.˙Bn‡«

ב.35) ה, הט"ו.36)שבת פי"ב למעלה כמו 37)ראה
לרשות. מרשות במוציא ח' בהלכה

.‡È‰È‰38,ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ »»»∆…«¿«≈À»«»»∆
,ı¯‡a ÁpÓ ÈM‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,„Á‡‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â¿ƒ¿ƒ««»∆»∆»¿»»«»∆«≈ƒÀ»»»∆
‰È‰L ÈM‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â ¯ÊÁÂ ,ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿ƒ««»∆«≈ƒ∆»»
¯È·Ú‰L „Ú ,BÊ C¯c ÏÚ ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â ı¯‡a ÁpÓÀ»»»∆¿ƒ¿ƒ¿»»«∆∆«∆∆¡ƒ
ıÙÁ‰ ¯˜Ú ‡lL ÈÙÏ ,¯eËt - ÔÈÏÈÓ ‰nk ıÙÁ‰«≈∆«»ƒƒ»¿ƒ∆…»««≈∆

ı¯‡‰ Èab ÏÚÓ Blk39Ì‡Â .40Ú B¯¯‚e ıÙÁ‰ CLÓÏ À≈««≈»»∆¿ƒ»««≈∆¿»«

,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿««»
ÏbÏ‚Ó‰L41‡e‰ ¯˜BÚ42. ∆«¿«¿≈≈

ב.38) ח, כזה 39)שבת באופן להעבירם הדרך שזו ואף
('תוספות'). פטור מכלֿמקום למשא, קלים שאינם מפני

ב.40) צא, ('מעשה 41)שבת "שהמגרר" אחר: בנוסח
מגלגל 42)רוקח'). אבל כמגרר, שהוא חייב חבית ומגלגל

קצת  נחה תהא שלא אפשר שאי פטור, מרובעת תיבה
('תוספות').

.·È¯˜Ú43˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰Ï BÊ ˙ÈÂfÓ ıÙÁ‰44, »««≈∆ƒ»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«∆∆
CÏÓÂ ,˙¯zn‰ ‰¯È˜Ú ‰¯È˜Ú‰ BÊ ˙‡ˆÓpL45C¯ca ∆ƒ¿≈»¬ƒ»¬ƒ»«À∆∆¿ƒ¿««∆∆

‰iL ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â46¯eËt -47‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ; ¿ƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈∆…»¿»
‡Ïa ‰Áp‰ Ô‡k ˙‡ˆÓÂ ,CÎÏ ‰BL‡¯ ‰¯È˜Ú¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿≈»«»»¿…

ÔÎÂ .‰¯È˜Ú48‡e‰Lk B¯·Á ÏÚ BÁÈp‰Â ıÙÁ ¯˜BÚ‰ ¬ƒ»¿≈»≈≈∆¿ƒƒ«¬≈¿∆
Èab ÏÚÓ BÏË „ÓÚÏ B¯·Á ‰ˆ¯iL ˙Ú·e ,Cl‰Ó¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¬≈«¬…¿»≈««≈
‡Ïa ‰¯È˜Ú Ô‡k LÈ È¯‰L ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯·Á¬≈¬≈∆»∆¬≈≈»¬ƒ»¿…

.‰Áp‰«»»

ב.43) ה, היחיד.44)שבת רשות חזר 45)באותה
הראשונה. הרבים.46)מדעתו היתה 47)לרשות "שלא

לזוית  אלא חיוב, במקום בחוץ להוציאן בכוונה עקירה
חננאל). (רבינו חיוב" בה "אמר 48)שאין ב: קנג, שבת

בעצמו  עשה (אילו חטאת חייב שבגופו כל פפא, רב
חבירו  עם המלאכה עשה (אם בחבירו עליה), חייב המלאכה

אסור". אבל פטור - ביחד)

.‚È˜¯Bf‰49˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ50Úa¯‡ ˙lÁzÓ B‡ «≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ««¿«
¯Á‡ BËÏ˜ ÁeiL Ì„˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«ƒ¿»«ƒ¿…∆∆»«¿»«≈

BËÏ˜ B‡ ,B„Èa51ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - Û¯N B‡ ,·Ïk ¿»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈
˙ÚLa Ôek˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏ Ôek˙pL ‰Áp‰ BÊ«»»∆ƒ¿«≈»¿ƒ»ƒƒ¿«≈ƒ¿«

CÎÏ ‰˜È¯Ê52·iÁ -53. ¿ƒ»¿»«»

א.49) קב, אמות.50)שבת ארבע תוך אפילו
עומד 51) האחר שאם (רש"י), וקיבלה ממקומו אחר שנעקר

שלמה, מלאכה שעשה הזורק חייב וקיבלה, במקומו
טו. בהלכה כבשן.52)כמבואר בפי או כלב בפי שינוח

בהלכה 53) כמבואר ארבעה, מקום גבי על לנוח שצריך ואף
היה  כאילו ונחשב למקום", אותו עושה "מחשבתו כאן א',

ארבעה. מקום

.„È˜¯Bf‰54Ï·Áa ¯eL˜ ‰È‰Â ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ «≈≈∆≈¿ƒ¿¿»»»¿∆∆
;¯eËt - BÏˆ‡ ıÙÁ‰ CLÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,B„Èa B„‚‡Â¿¬»¿»ƒ»ƒ¿…«≈∆∆¿»

‰Áp‰ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L55¯˜ÚL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓ‚ ∆¬≈≈»«»»¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»«
.ÁÈp‰ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«

א.54) קב, לחם55ֿ)שבת (ראה כאן יש עקירה אבל
משנה).

.ÂË˜¯Bf‰56„ÓÚ Ì‡ :B¯·Á ÏL B„È CB˙a ‰ÁÂ «≈¿»»¿»∆¬≈ƒ»«
·iÁ ˜¯Bf‰ - dÏa˜Â BÓB˜Óa B¯·Á57¯˜Ú È¯‰L , ¬≈ƒ¿¿ƒ¿»«≈«»∆¬≈»«

¯eËt - dÏa˜Â BÓB˜nÓ B¯·Á ¯˜Ú Ì‡Â ;ÁÈp‰Â58. ¿ƒƒ«¿ƒ∆¡«¬≈ƒ¿¿ƒ¿»»
B„Èa BÏa˜Â ıÙÁ‰ ¯Á‡ BÓˆÚ ˜¯Bf‰ ı¯Â ,˜¯Ê»«¿»«≈«¿«««≈∆¿ƒ¿¿»
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¯eËt - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ B‡ ˙¯Á‡ ˙eL¯a59el‡k , ƒ¿«∆∆¿«¿««»¿ƒ
ÁeiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰Áp‰‰ ÔÈ‡L .BÏa˜Â ¯Á‡ ¯˜Ú∆¡««≈¿ƒ¿∆≈««»»¿»«∆»«

ÌB˜na ıÙÁ‰.‰¯È˜Ú ˙ÚLa Ba ÁeÏ BÏ ‰È‰L «≈∆«»∆»»»«ƒ¿«¬ƒ»

א.56) ה, ביד 57)שבת שתנוח נתכוון לא "שאפילו
העומד  חבירו ביד לנוח סופה זריקתו שעלֿידי מכיון חבירו,
ארבעה, על כארבעה חשובה אדם של שידו מפני חייב, שם
לנוח  סופה שהיה וקיבלה, חבירו כשנעקר מהֿשאיןֿכן
אחרת  הנחה זו הרי בידו, נחה עקירתו ידי ועל בארץ,
רוקח'). ('מעשה פטור" ולכן העקירה, אחר שנתחדשה

את 58) עשה והשני עקירה, רק הנחה עשה שלא הזורק,
(רש"י). ונעקר 59)ההנחה חפץ זרק יוחנן: רבי "בעי

כאדם  - אחד באדם כחות שני מהו? וקיבלה, וחזר ממקומו
(כלומר: ופטור? דמי אדם בני כשני או וחייב, דמי אחד
למקומו, להגיע החפץ את הניח ולא בהילוכו, שחטפו כיון
עשה  שהוא מכיון או ופטור, הוא אחר אדם קיבלו כאילו
רבינו  בפירוש וחייב). הוא אחד כאדם - והנחה עקירה
כאילו  - וחייב דמי אדם בני "כשני אחר: נוסח מובא חננאל,
או  - בעצמו קיבלה אם גם כך וקיבל, במקומו חבירו עמד
לשמאלו  מימינו כנותן שהוא - ופטור הוא אחד כאדם
לא  הבעיה פטור": אמות ארבע שהעבירה שאףֿעלֿפי
דרכו  כך כי שפטור, רבינו ופסק ב"תיקו" ונשארה נפשטה

(מגידֿמשנה). בספיקות לפסוק

.ÊË˜¯Bf‰60˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰61¯ÈÂ‡a ıÙÁ‰ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÚˆÓ‡a »«ƒ»∆¿«««ƒ∆»««≈∆«¬ƒ

¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯62‰ÏÚÓÏ ¯·ÚiL ,‡e‰Â . ¿»«ƒ»»∆«¬…¿«¿»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ63 ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ¿»

¯˜ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»««≈«∆««ƒ∆∆¡«
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙ B‡64˙eL¯Ï ƒ¿«¿≈¿»»«≈∆≈¿«»ƒƒ¿

˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ „ÈÁi‰«»ƒ«∆∆¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈa¯‰65ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰ »«ƒ¿ƒ»«»¿≈«≈≈¿»«ƒ

Ì‡Â .¯eËt - ÚˆÓ‡a „ÈÁi‰ ˙eL¯e ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿«»ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa ıÙÁ‰ ¯·Ú»««≈∆¿»ƒ¿»»»»∆¿»«
˙eL¯Ï ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙Â ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab«≈«∆««ƒ∆»«¿ƒ¿«¿≈¿»»ƒ¿
˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰»«ƒ«¿ƒ»¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿

.·iÁ CÎÈÙÏe ,„ÈÁi‰«»ƒ¿ƒ»«»

א.60) צו, שבת כי 61)משנה, טפחים, עשרה בתוך
הבאה) הערה (להלן עקיבא לרבי אף פטור מזה למעלה
ה"ז. פי"ד להלן כמבואר פטור" "מקום אלא שאינו

(כמו)62) כמי "קלוטה משום חייב, עקיבא רבי לדעת
כאילו  נחשב באויר שנקלט חפץ - (דומה)" דמיא שהונחה
ברשות  והנחה היחיד ברשות עקירה עשה כן ואם שם, נח
היחיד, ברשות והנחה הרבים ברשות עקירה ושוב הרבים,
על  החולקים כחכמים פסק רבינו אבל שתים. חייב זה ולפי

ופטור. עקיבא פחות 63)רבי שכל מסיני, למשה הלכה
(ראה  ממש הקרקע אל (מחובר) כ'לבוד' – טפחים משלושה

לב). בדף 'ראשונים' הוצאת - המאור' בנוסח 64)'ספר
(ויניציה). אחרת" "לרשות א.65)אחר: צז, שבת

.ÊÈ¯È·Ún‰66ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡67ÌÚ BÊ ««¬ƒ«¿««ƒ¿»«ƒƒ

˙Bn‡ Úa¯‡L ÈtÓ ;·iÁ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿≈∆«¿««
Á ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÌÈa¯‰ ˙BiL¯ ÈzLaƒ¿≈¿À»«ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆…»

.Ô‰ÈÈaL ˙eL¯a ıÙÁ‰«≈∆ƒ¿∆≈≈∆

הרבים 66) מרשות בזורק הדין נשנה ושם א. צח, שבת
חייב, אמות ארבע - באמצע היחיד ורשות הרבים לרשות

למ  זה דין השווה ורבינו מצטרפות, רשויות ארבע כי  עביר
משלשה 67)אמות. למטה אבל טפחים. משלשה למעלה

כנח. הוא הרי - טפחים

.ÁÈËÈLBn‰68˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
¯ÈÂ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ËÈLB‰ elÙ‡Â .·iÁ - ÚˆÓ‡a ÌÈa¯‰»«ƒ»∆¿««»«¬ƒƒ¿«¿»≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯69:ÔkLna ÌiÂÏ‰ ˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkL . ¿»«ƒ∆≈»¿»¬««¿ƒƒ«ƒ¿»
ÔÈËÈLBÓ70˙eL¯e ,‰Ï‚ÚÏ ‰Ï‚ÚÓ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ƒƒ∆«¿»ƒ≈¬»»«¬»»¿

˙eL¯ ‰Ï‚ÚÂ ‰Ï‚Ú ÏÎÂ ,˙BÏ‚Ú‰ ÈzL ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿≈»¬»¿»¬»»«¬»»¿
.‡e‰ „ÈÁi‰«»ƒ

א.68) צז, שבת טפחים,69)משנה, מעשרה למעלה
אלא  חייב מושיט שאין משמע ד.) (שבת ה'תוספות' מדברי
למטה  מושיט במשכן מצאנו שלא כיון מעשרה, למעלה
מדברי  אבל עשרה; גבוהות היו הלויים שעגלות מעשרה,
שכלֿ נראה הרבים", רשות מאויר למעלה "ואפילו רבינו

חייב. שהוא מעשרה למטה (שבת 70)שכן ב'ירושלמי'
שנים  ידי על בלבד מיישא. רבי בשם אחא "רבי ה"ב): פי"א
אחד  אבל לזה, זה מושיטים כששנים דוקא חייב, (מושיט
(בכל  אמר את אתר בכל פטור), - למקום ממקום המושיט
אמר  את והכא פטורים, שעשו שנים אומר) אתה מקום
(כאן  היא שניי - חייבין? שעשו שנים אומר) אתה (וכאן
(שנים  מועד באוהל הלויים עבודת היתה שכך שונה),

העגלות)". על קרשים לזה, זה מושיטים

.ËÈ‰na71ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72˙BiL¯ ÈzL eÈ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¿À
˙BÎl‰Ó ˙BÏ‚Ú‰L BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯‡a „ÈÁi‰«»ƒ¿…∆¿»«ƒ¿∆»¬»¿«¿
ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««¬»ƒ»¿≈
ËÈLBn‰ Û‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ˙BiL¯‰»¿Àƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ««ƒ

¯eËt dc‚kL „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó73. ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ∆¿∆¿»»

א.71) צו, שבת המושיט.72)משנה, שלא 73)שחייב
ורשות  היחיד, לרשות היחיד מרשות הושטה במשכן מצאנו

צו.). בשבת רש"י (ראה ביניהם מפסיק ברוחב הרבים

.ÎÁÎL74d‡ÈˆB‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â B„È ËLÙe »«»«»¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»
Ì„˜ ¯kÊÂ ,dcˆaL ¯ˆÁÏ dÒÈÎ‰Ï BÊ ¯ˆÁÓ≈»≈¿«¿ƒ»¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿«…∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰ÈeÏz B„È È¯‰Â ,ÒÈÎiL75- ∆«¿ƒ«¬≈»¿»«¬ƒ¿»«ƒ
¯zÓ76d˙B‡Ï dÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;B¯ˆÁÏ ÂÈÏ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï À»¿«¬ƒ»≈»«¬≈¬»¿«¿ƒ»¿»

Bz·LÁÓ ‰NÚÈ ‡lL È„k ,¯eÒ‡ - ‰iM‰ ¯ˆÁ‰∆»≈«¿ƒ»»¿≈∆…«¬∆«¬«¿
‰‚‚L ˙ÚLa ·LÁL77B„È ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .78- „ÈÊÓa ∆»«ƒ¿«¿»»¿ƒƒ»¿≈ƒ

B˙B‡ eÒ˜ ‡l‡ ,BÏˆ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿«¬ƒ»∆¿∆»»¿
.CLÁzL „Ú ‰ÈeÏz B„È ‡‰zL∆¿≈»¿»«∆∆¿»

ב.74) ג, מעשרה 75)שבת למעלה כי טפחים, עשרה תוך
ה"ז. בפי"ד כמבואר פטור, מקום רק הרבים רשות אויר אין

לרשות 76) להוציא היחיד ברשות עקירה איסור שעשה אף
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עשה. שבשוגג כיון - חכמים קנסוהו לא זאת בכל הרבים,
מותר 77) הרבים, לרשות להוציא חשב בתחילה אם אבל

('מגן  מחשבתו נעשתה לא שהרי אחרת, לחצר להכניס
נתקיימה  שעלֿכלֿפנים כיון אסור, רש"י ולדעת אברהם').

מחצרו. החפץ לפנות שרצה בזה לדעת 78)מחשבתו
שבת, מערב ידו שהוציא כאן מדובר והרשב"א הרמב"ן
שבת, חילול לידי יבוא לא מידו הפירות ישליך אם שאפילו
רבנן, קנסוהו לא בשבת הוציאו אם אבל רבנן. קנסוהו לכן
הפירות  שישליך חטאת, חיוב לידי יבוא עלֿידיֿזה שמא
בתנור, פת הדביק שאם ה"ה בפ"ט למעלה כמבואר מידו,

איסור. לידי יבוא שלא לרדותה לו התירו

.‡ÎÔek˙n‰79,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ ‰ÓL ˜¯ÊÏ «ƒ¿«≈ƒ¿…¿…∆«ƒ¿»«ƒ
¯eÚLk ‰NÚ È¯‰L ,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿«¿««»∆¬≈«¬»¿ƒ
‰Ê ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L ,Bz·LÁÓ ˙ÈNÚÂ ;‰Î‡Ïn‰«¿»»¿«¬≈«¬«¿∆«»»»«∆≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÏÚ ¯·ÚiL „Ú ‰BÓL ÛBÒÏ ÚÈbÓ ıÙÁ‰«≈∆«ƒ«¿¿∆«∆«¬…«»»

‰ÓM‰ ÏkÓ ÌB˜Óe80,Úa¯‡ ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»«¿…∆¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿«
ÌB˜Óa ÁpL ÈÙÏ ;¯eËt - ‰ÓL ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿¿…∆»¿ƒ∆»¿»

CÎÈÙÏ .ÁezL ÔkL ÏÎÂ ,Ba ¯·ÚzL ·LÁ ‡lL81, ∆…»«∆«¬…¿»∆≈∆»«¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ıÙÁ‰ ÁeiL ‰˜È¯Ê ˙Úa ·LÁ Ì‡ƒ»«¿≈¿ƒ»∆»««≈∆¿»»

‰ˆ¯iL82.·iÁ - ∆ƒ¿∆«»

ב.79) צז, "פשיטא,80)שבת שם): (שבת בגמרא לפנינו
משמעון  שם כתב הרי ארבע, וזרק שמונה לזרוק נתכוין
על  ומקשה מזה, הגמרא בה חזרה ולבסוף חטאת]". [וחייב
זה  (האם דמי מי משמעון, שם כתב הרי "ומדקאמרת זה:
שמעון  ליה מכתיב לא שם כתיב דלא כמה התם דומה?)
שם  יכתוב שלא כמה כל משמעון, שם בכתב ָ(ֿׁשם
לא  ארבע זריק דלא כמה הכא שמעון), לכתוב איֿאפשר

שלא כמה כל כאן, ֿ) תמני ליה בארבעה Á‰מיזדרקו
מה  נדחה זה ולפי שמונה?). לזרוק אפשר אי האם - אמות,
שמונה  לזרוק נתכוון שאם הדבר שפשוט בתחילה, שאמרו
רבינו  פירשו כן שפטור. היא והמסנקא - שחייב, ארבע וזרק
שמה  הגאונים, דעת אבל שם. ו'תוספות' ורש"י חננאל
קושיא, בלשון ולא שאלה בלשון "ענינו - דמי" "מי שאמרו
כתב  דלא כמה התם וכו' משמעון לשם דמיון מה וביאורו:
לא  ארבע זריק דלא כמ[ה] נמי והכא שמעון, כתוב לא שם
בסוף  שתנוח איֿאפשר כלומר - ('מאירי') תמני" זריק

כן אם אלא היא Ú·¯‰שמונה וזו (רשב"א), ארבע בתוך
שם). (רשב"א רבינו תלוי 81)דעת שהדבר מכיון

שחייבים  מלאכה שיעור עשה אם בזה ולא במחשבתו,
מחשבה 82)עליה. קיום יש הרי לו, איכפת שלא "וכיון

(רש"י). אופן" בכל

.·Î˜¯Ê83Úa¯‡Ï ıeÁ ÏbÏb˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï »«¿«¿««¿ƒ¿«¿≈¿«¿«
¯eËt - ˙Bn‡84ÏbÏb˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê . «»»«¿«¿««¿ƒ¿«¿≈

ıeÁ e‰MÓ Èab ÏÚ Á Ì‡ :˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï¿«¿««ƒ»««≈«∆
Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎÂ ÏbÏb˙ Ck ¯Á‡Â ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿««»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«¿«

Á ‡Ï Ì‡Â ;·ÈÁ - ˙Bn‡85.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏÏk ««»¿ƒ…»¿»¬≈∆»

א.83) ק, שבת של 84)משנה, לזריקה נתכוון לא "שהרי
מחשבת". "מלאכת בזה ואין (רע"ב). זוהי 85)חיוב"

רש"י  אבל משהו, גבי על ממש נח להיות שצריך רבינו דעת

על  מעט באויר נתעכב אם שמספיק סוברים פוסקים ושאר
הרוח. ידי

עׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
וההעתקה 1) הוצאה תהיה בהן אשר הרשויות מהות לבאר

קצת  בהכרח לזה ונמשך גדריהן. ולבאר לרשות, מרשות
ההוצאה. מתולדות תולדתה איכות לבאר דינים

.‡˙BiL¯ Úa¯‡2˙aLÏ3„ÈÁi‰ ˙eL¯ :4˙eL¯e , «¿«¿À¿«»¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰5˙ÈÏÓ¯ÎÂ ,6˙eL¯ ‡È‰ BÊ È‡ .¯eËt ÌB˜Óe , »«ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿

˙B¯a„Ó ?ÌÈa¯‰7˙B¯ÈÚÂ8ÌÈÎ¯„e ÌÈ˜ÂLe9 »«ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»ƒ
ÔÈLlÙÓ‰10LL C¯c‰ ·Á¯ ‰È‰iL „·Ï·e .Ô‰Ï «¿À»ƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆…««∆∆≈

‰¯NÚ11‰n‡12‡ÏÂ ,13BÊ È‡Â .‰¯˜z ÂÈÏÚ ‰È‰È ∆¿≈«»¿…ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯14Ïz ?15·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·bL ¿«»ƒ≈∆»«¬»»¿»ƒ¿»»

.Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«≈
ÏÚ ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»…¬»»¿»»«¿»»«
Úa¯‡ ÛwÓ ‡e‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡«¿»»»≈«≈¿≈»∆À»«¿«
B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ Ô‰·b ,˙BvÁÓ¿ƒ»¿»¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»

ÔÈÏÈÓ ‰nk Ba LÈ elÙ‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È16Ûw‰ Ì‡ , »≈«≈¬ƒ≈«»ƒƒƒÀ«
‰È˙B˙ÏcL ‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ‰È„Ó ÔB‚k ,‰¯È„Ï¿ƒ»¿¿ƒ»«À∆∆»∆«¿∆»

‰ÏÈla ˙BÏÚ17˙B‡B·Óe ,18‰LÏL Ô‰Ï LiL ƒ¿»««¿»¿∆≈»∆¿»
¯È„Â ¯ˆÁ ÔÎÂ ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a ÈÁÏe ÌÈÏ˙k19¯‰ÒÂ20 ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»««

‰¯È„Ï eÙw‰L21‰¯eÓb „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ôlk -22.Ô‰ ∆À¿¿ƒ»À»¿«»ƒ¿»≈

א.2) ו, "מקום 3)שבת רבינו: מביא ה"א) (פט"ז להלן
גינות  כגון לאויר, תשמישו שיהיה אלא לדירה הוקף שלא
כרשות  הוא הרי סאתים בית על יתר בו היה אם ופרדסים,
או  הרבים לרשות ממנו והזורק המוציא לחייב היחיד,
אמות  בארבע אלא בו לטלטל ואסור לתוכו, הרבים מרשות
רשויות  חמש שנמנה עצמה בפני רשות זו אין ככרמלית"
שלענין  אלא היחיד, רשות באמת שהיא משום לשבת,
וכרמלית  ברה"י נכללת היא והרי ככרמלית, דינה - טלטול

שם). (רבינו 4)('תוספות' שבת" בדיני המקומות "שינויי
המשניות). רבים"5)בפירוש בו דורכים שאין "מקום

שם".6)(שם). דורכים העם וכל לרבים, מעבר "מקום
ולא 7) הרבים רשות תנאי לא בו נשלמו לא אשר "מקום

זו  כאלמנה - כארמלית השם ואמיתת היחיד. רשות תנאי
המשניות), בפירוש (רבינו בעל" בעולת ולא בתולה שאינה
וכרמלו, יערו יח) י, (ישעיה "לשון פירש: ג:) (שבת ורש"י
היחיד", רשות תשמיש ולא לרבים תמיד הילוך לא שאינו
רך  - כרמל חייא רבי "תני ה"א): פ"א (שבת וב'ירושלמי'
הכתוב  כרמל - בינוני" אלא יבש ולא לח לא אינו מלא,
אלא  לגמרי, יבש ולא לח אינו יד), ב, (ויקרא בתורה
רשות  אינה "כרמלית וכך מתרכך, הוא ביד אותו כשמוללים

הרבים". רשות ולא ב 8)היחיד ברייתא יסוד גמרא על
שם  בגמרא אולם הרבים, כרשות הוא שמדבר ו.) (שבת
ואמר  ככרמלית, הוא שהמדבר אחרת ברייתא גם מובאה
השניה); על אחת מברייתא קושיא (אין קשיא "לא אביי:
הרבים, רשות (חשוב במדבר שרויין שישראל בזמן כאן
מקום  (אינו הזה" בזמן כאן רש"י). בו. הולכים רבים שהרי
ודינו  בו, שכיחים אין מדברות שהולכי לרבים, הילוך
שמדבר  הפוסק רבינו על תמהו המפרשים רש"י). ככרמילת.
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בן  אברהם רבי ופירש בזמננו, גם הרבים רשות הוא
היו  שישראל בזמן כי הגמרא, את אחר באופן הרמב"ם
כבוד), ענני (ומוקפים בו סדורים ומחנותיהם במדבר, חונים
שאין  הזה בזמן אבל ושדה, כבקעה - ככרמלית דינו היה
דינו  בתוכו, ועובר הולך שירצה מי כל אלא בו דרים ישראל
אבל  (כסףֿמשנה). רבינו של טעמו הוא וזה הרבים, כרשות
לומר  אפשר איך כי זה. טעם על תמהו הרמב"ם מבארי
רשות  ישראל מחנה היה לא במדבר ישראל שהיו שבזמן
והושטה  וזריקה והכנסה הוצאה איסור עיקר הלא הרבים,
שבת  (ראה במדבר שהיתה המשכן ממלאכת למדים אנו
מקרקע  הקרשים את (במשכן) העלו "הם וצו.): מט:
הם  היחיד. לרשות הרבים מרשות תכניסו לא ואתם לעגלה,
תוציאו  לא ואתם לקרקע, מהעגלה הקרשים את הורידו
(שמות  התורה אזהרת וכן הרבים", לרשות היחיד מרשות
פירשו  השביעי", ביום ממקומו איש יצא "אל כט): טז,
המן  את ללקוט בידו הכלי עם איש יצא אל יז:): (עירובין
"ויצו  ו) לו, (שמות שכתוב מה וכן הוצאה, איסור משום
עוד  יעשו אל ואשה איש לאמר, במחנה קול ויעבירו משה
(שבת  פירשו מהביא", העם ויכלא הקודש לתרומת מלאכה
משה  שאמר התורה, מן בשבת הוצאה לאיסור מכאן צו:)
חז"ל  אמרו וכן למשכן, להביא מביתם יוציאו שלא לישראל
לב) טו, (במדבר השבת" ביום עצים "מקושש כי צו:) (שבת
נראה  זה מכל הרבים", ברשות אמות ארבע "מעביר היה
בו, שרויין היו שישראל בזמן הרבים רשות היה שהמדבר
בכל  שהכוונה [ונראה שמה). סי' (או"ח מגדים' ב'פרי וראה
והוא  בו סדורים ישראל מחנות היו שלא לויה למחנה אלה
"ומחנה  שם: בשבת מפורש וכן הדיעות, לכל הרבים רשות

הרבים"]. רשות ויערים 9)לויה "מדברות אחר: בנוסח
אחר: ובנוסח התימנים). (כ"י המפולשין" ודרכים ושדות

ודרכים "מדברות  ושווקים ויערות וכרמים ושדות
לים  דומה היער "ואין רוקח') ('מעשה להן" המפולשים
כיער, נוח תשמישו אין שהים ככרמלית, שדינם ובקעה
כרמלית, כן גם שהן זוויות וקרן והאצטוונית והבקעה
צורך  להם אין לתוכן, להכנס לרבים רשות שיש אףֿעלֿפי
כמדבר" עליו דרך ולהם לעצים, צריכים שהכל כיער בהן

לשואל 10)(כסףֿמשנה). ענה הרמב"ם בן אברהם רבי
שהרחיב  אלא הדרכים הן "השווקים זו: הלכה על
סי' הרמב"ם בן ר"א (תשובות לשניהם אחד ודין בדברים",

פריימן). הוצאת שאפשר 11)קיא עבריהם משני פתוחים
בהם. שבת 12)לעבור ובגמרא ב. צט, בבאֿבתרא משנה

זו  הולכות היו עגלות שתי המשכן: ממלאכת למדו א צט,
לעגלה  עגלה ובין אמות. חמש עגלה כל ורוחב זו, בצד
ההולך  לוי לבן רווח אמה ועוד ט"ו, הרי עגלה כמלא רווח
ביחד  הרי שעליהן, הקרשים את לסדר וביניהן העגלה אחרי
אמה  עשרה שש של מהתנאי, שחוץ אומרים ויש אמה. ט"ז
אלף) מאות (ֿשש רבוא ששים שיהיו תנאי עוד יש רוחב,
ו:). שבת ו'תוספות' גדולות' ו'הלכות (רש"י בו בוקעים
הרבים  רשות הוא הזה בזמן שמדבר הרמב"ם ולדעת
תנאי. אינו הנזכר שהתנאי כרחנו על - ז) הערה (למעלה
(רמב"ן  בתלמוד מקום בשום זה דבר הוזכר לא ובאמת
חוברת  כז שנה האמריקאי ב'הפרדס' [וראה נט.). בעירובין
ו. שבת בגמרא חדש קטע לפי זה לתנאי מקור שיש ו'

מינכן, כתבֿיד בגליון גם והיה רומי, בכתבֿיד שנשמר
.[276 עמוד ר"א סי' ובראבי"ה שם ב'מאירי' והובא

לו).13) הלכה יז פרק (להלן טפחים ששה היא אמה כל
מקורה 14) הרבים ברשות אמות ארבע "המעביר א: ה, שבת

מדבר". לדגלי דומה שאינו פטור, לטלטל 15)– שמותר
חייב. - הרבים לרשות מתוכו והמוציא והמכניס בתוכו,

א.16) ו, אמה.17)שבת אלפים הוא עירובין 18)מיל
ננעלות  דלתותיה אלמלא ירושלים יוחנן, רבי "אמר ב: ו,
שרשות  הרי הרבים", רשות משום עליה חייבין בלילה,
שדלתותיה  עלֿידיֿזה היחיד רשות נעשית גמורה הרבים
היא  שירושלים קא.) (עירובין שאמרו ומה בלילה. ננעלות
רבינו  שכתב למה סותר אינו - בה לטלטל ואסור כרמלית
היא  - בלילה ננעלות שדלתותיה המוקפת "שמדינה כאן
לא  בעיר דיורים הרבה שישנם שכיון גמורה", היחיד רשות
עירבו  שלא זמן וכל חצרות, עירובי שצריכה חצר אלא תהא
רש"י  פירש וכן ככרמלית, בה לטלטל אסור - אותה

(כסףֿמשנה). קא. פרק 19)בעירובין בתחילת להלן ראה
הצאן.20)יז. לעדר שמירה מוקפת 21)מקום רחבה

לצאן. גדרה כעין המשמשת שבעיר, לא 22)גדר אם אבל
בתוכם  לטלטל אסור - היחיד רשות שהם אף לדירה, הוקפו

ה"א). בפט"ז (להלן אמות לארבע מחוץ

.·elÙ‡23Ïc‚Ó B‡ ‰ÈÙÒ ÔB‚k ,ÌÈÏk24ıÚ ÏL ¬ƒ≈ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»∆≈
˙¯eÎÂ25‡ˆBiÎÂ26Ô‰a27‰Úa¯‡ Ô‰a LÈ Ì‡ ,28ÏÚ ¿«∆∆¿«≈»∆ƒ≈»∆«¿»»«

‰Úa¯‡29Ô‰ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ‰¯NÚ d·‚a30 «¿»»¿…«¬»»»≈«∆¬≈≈
.‰¯eÓb „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿»

בכולם.23) לטלטל גם ב.24)שמותר ק, שבת
א.25) לד, לעשיית 26)עירובין דבורים משכן א. ח, שבת

ועגולים 27)דבש. ומגדל, כספינה מרובעים כלים
הרבים.28)ככוורת. ברשות עומדים בכוורת 29)אפילו

חומשי  וג' טפחים חמשה בחללה להיות צריך עגולה, שהיא
ראה  ח.); (שבת ד' על ד' מחללה לרבע אפשר שאז טפח,

הי"ח. פי"ב הרקיע 30)למעלה עד גבה על בין בתוכה בין
שמה). סי' (או"ח היחיד רשות כשאר

.‚È·Ú31;„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏL ÌÈÏ˙k‰ √ƒ«¿»ƒ∆¿«»ƒƒ¿«»ƒ
¯ÈÂ‡ .ÔkLŒÏk ‡Ï BÓˆÚÏ ,‰vÁÓ ‰NBÚ ÌÈ¯Á‡Ï32 «¬≈ƒ∆¿ƒ»¿«¿…»∆≈¬ƒ
Ï·‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ,„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯33 ¿«»ƒƒ¿«»ƒ«»»ƒ«¬»

„Ú ‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡¬ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿»«ƒ∆»«
˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ¿«¿»≈¬»»«¬ƒ¿

‡e‰ ¯eËt ÌB˜Ó ,ÌÈa¯‰34. »«ƒ¿¿

ב.31) צט, היחיד 32)שבת ברשות קנה נעץ א. ז, שבת
חייב. - גביו על ונח הרבים מרשות וזרק אמה, מאה גבוה

א.33) ק, שבת שם.34)משנה, להשתמש ומותר

.„‡È‰ BÊ È‡35˙ÈÏÓ¯k36‰Úa¯‡ Ba LiL Ïz ?37ÏÚ ≈ƒ«¿¿ƒ≈∆≈«¿»»«
‰¯NÚ „ÚÂ ‰LÏMÓ B‰·‚Â Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡38. «¿»»»≈«≈¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

dÈ‡Â ,‰¯NÚ „Ú ‡l‡ ˙NÙBz dÈ‡ ˙ÈÏÓ¯k‰L∆««¿¿ƒ≈»∆∆∆»«¬»»¿≈»
˙BÁt ‰·Á¯39LiL ıÈ¯Á ÔÎÂ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¿»»»≈«¿»»««¿»»¿≈»ƒ∆≈

‰LÏMÓ ˜ÓÚÂ Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»»≈«≈¿»…ƒ¿»
Ô‰·b ,˙BvÁÓ Úa¯‡a Ûw‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰¯NÚ „Ú«¬»»¿≈»∆À«¿«¿«¿ƒ»¿»
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LÏMÓB‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ „ÚÂ ‰ ƒ¿»¿«¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È»≈«≈¿≈∆∆»ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ

ÛwnL ÌB˜n‰ ‡e‰Â40˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰Â ˙BvÁÓ LÏL ¿«»∆À»»¿ƒ¿»«»¿ƒƒ
‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ BÏ ÔÈ‡L ÈB·Ó ÔB‚k ,ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ¿»∆≈¿ƒ»

ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a41˙BÓÈa ÔÈa ,‰Ú˜a‰Â ÌÈni‰ ¿«¿ƒƒ¿≈««ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ
.Ô‰ ˙ÈÏÓ¯k el‡ Ïk - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ‰nÁ‰««»≈ƒ«¿»ƒ»≈«¿¿ƒ≈

א.35) ו, בתוכה 36)שבת לטלטל אסור שמדרבנן
בה"א. ראה אחרת, לרשות ולהוציא טפחים.37)ולהכניס

דין 38) לה יש - ארבעה ורחבה עשרה גבוהה היא שאם
בה"א. כמבואר היחיד, פחותה 39)רשות היא שאם

פטור. מקום נקראת משלשה, ולמעלה מארבעה
הרבים 40) לרשות שנפרצה "חצר א: צד, עירובין משנה,

או  הרבים לרשות מתוכה חכמים, אמרו אחת), (מרוח
ככרמלית" שהיא מפני - פטור לתוכה, הרבים מרשות
דין  לה יש התורה שמן אחרים, מפרשים ודעת  (הגר"א).

(מגידֿמשנה). חייב לתוכה והזורק היחיד, "כל 41)רשות
הרבים  רשות הוא כך שבת, לענין הרבים רשות שהוא מקום
הגשמים, בימות גדר המוקפת הבקעה אבל טומאה, לענין
הרי  מוקפת, היתה לא ואם ולטומאה. לשבת היחיד רשות
אבות  בהל' (רבינו בלבד" לטומאה היחיד רשות היא

ו). ה"א, פ"כ הטומאה

.‰¯ÈÂ‡42‰¯NÚ „Ú ˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯k‰ ¬ƒ««¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ«¬»»
˙ÈÏÓ¯k‰ ¯ÈÂ‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«¿»≈¬»»¿»ƒ«¬ƒ««¿¿ƒ

ÙÏ .¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰CÎÈ43ÏÚÓ ,44ÌÈn‰ Èt ¬≈¿¿¿ƒ»≈«¿≈««ƒ
¯ÈÂ‡k - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú :˙B¯‰paLÂ ÌÈniaL∆««ƒ¿∆«¿»«¬»»¿»ƒ«¬ƒ
Ïk Ï·‡ .¯eËt ÌB˜Ó - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»¿¿¬»»

˜ÓÚ‰45.‰·Ú Ú˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ ,ÌÈÓ ‰‡Ïn‰ »…∆«¿≈»«ƒ¬≈¿«¿«»∆

ב.42) ז, ב.43)שבת ק, עשרה 44)שבת מודדים שאין
(ראה  ולמעלה המים מפני אלא הים מקרקעית טפחים

סז). סי' פריימן הרמב"ם' מאה 45)'תשובות עמוק אפילו
כרמלית. לגבי בטל שהוא ארבעה, רחב ואינו אמה

.Â˜ÓÚ elÙ‡ ,˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎaL ¯Ba∆¿«¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ¬ƒ»…
ÔÈ‡ Ì‡ ,‰n‡ ‰‡Ó46‰Úa¯‡ Ba47ÌÈa¯‰ ˙eL¯ . ≈»«»ƒ≈«¿»»¿»«ƒ
‰¯˜z ‰ÈÏÚ ‰˙È‰L48‰¯NÚ LL daÁ¯a ÔÈ‡L B‡ , ∆»¿»»∆»ƒ¿»∆≈¿»¿»≈∆¿≈

‡aËˆ‡ .˙ÈÏÓ¯Îk ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡49ÔÈaL50 «»¬≈ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«»∆≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÈ„enÚ‰51‡È‰ È¯‰ - »«ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¬≈ƒ

ÈcˆÂ .˙ÈÏÓ¯Îk52ÌÈa¯‰ ˙eL¯53Ï·‡ .˙ÈÏÓ¯Îk - ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ¿«¿¿ƒ¬»
Ô‰ÈÈa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa54È¯‰ - ≈»«ƒƒ¿«ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ô‰≈¿»«ƒ

יש 46) "אפילו כתוב היה הראב"ד, שלפני ההלכה בנוסח
רוחב  בו שיש שכיון רבינו, על תמה לכן ארבעה", בו
ולא  היחיד רשות זה הרי מעשרה, יותר ועמוק ארבעה
אין  "אם שלפנינו בנוסח אבל א. בהלכה כמבואר כרמלית,
כיון  פטור למקום נחשב ולא ככרמלית, דינו ולכן ד'" בו
שאנו  עשר, עד רק כרמלית אין שהרי מעשר, יותר שהוא
נמצא  שהבור (כיון וניעור" מינו את מין "מצא  אומרים:
הי"א. בפי"ז להלן ראה ככרמלית), דינו בכרמלית,

כתב  לוניל לחכמי יט) סי' (פריימן, הרמב"ם' וב'תשובות
שלכם  בספר שיש מדבריכם, לי "יראה זו: הלכה על רבינו
הוא  הרי שבכרמלית בור הספר: נוסח וזה דברים, חסרון
הואיל  ארבעה, בו אין אם אמה מאה עמוק אפילו ככרמלית

לעצמ  רשות חלק תשובה ולא ובאותה ככרמלית". הוא הרי ו
בבור  "נתנו לב: בעירובין זו להלכה המקור גם נמסר
ובגמרא  עירוב". עירובו - אמה מאה עמוק אפילו (לעירוב
שדינו  שבכרמלית בבור המשנה את מעמידים לד:

ורחב 47)בכרמלית. אמה מאה עמוק אפילו אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אמה (וראה 48)מאה א. צח, שבת

.(71 עמ' סט סי' הרמב"ם ידי 49)תשובות על אבנים בנין
עליו. לשבת ספסל כעין שאיֿאפשר 50)הקיר א. ז, שבת

ברווח. שם ותולים 51)ללכת ברחבה, עמודים "שהיו
לפניהם  היו אצטבאות וגם סחורותיהם, את הסוחרים בהם

(רש"י). שם" צד.)52)לשבת הסמוך 53)(עירובין בית
הרבים  רשות בני את ומעכבים בולטים שכתליו לרה"ר

תדיר. שם לעמוד 54)להלוך עמוד בין שאין "אףֿעלֿפי
שם, הולכים שרבים כיון הרבים, רשות נחשב - אמה ט"ז

('תוספות'). אמה" ט"ז רחב העמודים לבין ומחוץ

.Êe‰Ê È‡55˙BÁt Ba LiL ÌB˜Ó ?¯eËt ÌB˜Ó ≈∆¿¿»∆≈»
‰Úa¯‡Ó56,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰LÏL B‰·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ≈«¿»»««¿»»¿»¿¿»«»»ƒ«

‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL57elÙ‡ .ı¯‡k ‡e‰ È¯‰58 ∆»»ƒ¿»¬≈»»∆¬ƒ
ÌÈˆB˜59ÌÈ˜¯·e60ÌÈÏÏ‚ B‡61Ô‰·b ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»«ƒ»¿»

Ô‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯ ÔÈ‡Â ‰LÏL¿»¿≈»¿»«¿»»««¿»»¬≈≈
È¯Á ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜ÓÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ı ¿¿¿≈»ƒ∆≈«¿»»«

‰Úa¯‡62ÌB˜Ó ÔÎÂ .ÌB‰z‰ „Ú ‰LÏMÓ B˜ÓÚÂ «¿»»¿»¿ƒ¿»««¿¿≈»
Bk¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L Ûwn‰«À»∆≈«¿»»««¿»»¬ƒ»»»¿
B‰·‚Â ,‰¯BÚN ˙BÁt ‰Úa¯‡ BaÁ¯Â ÏÈÓ ÛÏ‡∆∆ƒ¿»¿«¿»»»¿»¿»¿
¯ÈÂ‡ ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ‰LÏMÓƒ¿»¿«¿»¬≈∆¿¿¿≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯63˙ÈÏÓ¯k ¯ÈÂ‡ B‡64‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ¿»«ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»
¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰ -65. ¬≈¿¿

א.55) ו, אמה,56)שבת מאה ארוך ואפילו רוחב,
אברהם'). ('מגן מרובעים ארבעה על ארבעה שצריכים

הלכה 57) - לקרקע) (מחובר כלבוד הוא הרי משלשה פחות
מסיני. או 58)למשה הדוקרים אלה אפילו כלומר,

שלשה  בגובהם יש אם אלא פטור מקום אינם המאוסים
א.59)טפחים. ז, (שופטים 60)שבת עקצים מלא  שיח

ז). בקר.61)ח, נחשב 62)צואת ארבעה בו היה שאם
היחיד. א.63)לרשות ק, שבת ב.64)משנה, ז, שבת,

או 65) הרבים ברשות רק פטור למקום מציאות אין אולם
כיון  פטור, מקום דין אין היחיד ברשות אבל בכרמלית,
החלל  כל את וממלאה לרקיע עד עולה היחיד שרשות

(מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Ó66,ÌÈÓˆÓˆÓ ÌÈÁÙË ‰ÚLz B‰·‚a LiL »∆≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿À¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï…»¿…»≈ƒ¿»«ƒ¬≈

ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k67˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓ ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿≈«¿ƒƒ«ƒ«»¿ƒ«
ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯L ÈtÓ ,¯ˆ˜ ÔÈa ·Á¯ ÔÈa ,BaÁ¯68 »¿≈»»≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ69Ì‡ :˙BÁt B‡ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»»»≈«ƒ¿»»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ‰È‰»»«¿»»««¿»»»≈¬≈
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‡e‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»¬≈
¯eËt ÌB˜Ó70. ¿¿

א.66) ח, דעת 67)שבת אבל רש"י, דעת גם זוהי
ארבעה. רחב אם לרה"ר נחשב אז שרק הראב"ד

כתפיהם.68) שעל המשא את לתקן שם ונסמכים עומדים
בין 69) רחב בין הוא הרבים רשות לרבים, בו שצורך וכיון

(רש"י). הוא 70)קצר ארבעה, ורחב עשרה גבוה היה ואם
היחיד. רשות

.Ë‚b71ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓq‰ ««»ƒ¿»«ƒ¿¬»»¿»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ -72‚ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ , ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»»¿«¿≈«»

Úe·˜ ÌlÒ Bl ‰NÚiL „Ú73„enÚ .B¯Èz‰Ï74˙eL¯a «∆«¬∆À»»«¿«ƒ«ƒ¿
˙eL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰»«ƒ»«¬»»¿»»«¿»»¬≈∆¿

B‰·‚a ıÚ .„ÈÁi‰75dÈ‡ elÙ‡ ,‡e‰L Ïk „˙È «»ƒ»«¿»¿»≈»∆¬ƒ≈»
‰‰B·‚76„˙ia ˙BÏ˙Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,‰LÏL ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿«»≈

.˙ÈÏÓ¯k ‰NÚÂ BËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - Ba LnzL‰Ïe¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«¬¿«¬∆«¿¿ƒ
elÙ‡Â .‰ÏÚÓÏe „˙i‰ ÔÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ«»≈¿«¿»«¬ƒ

Blk e‰‡ÏÓ77È¯‰L ,B‰·b ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B„˙È ƒ¿»À¿≈¬≈∆¿«≈»¿∆¬≈
.Ô‰a ÌÈLnzLÓe ˙B„˙È‰ Ô˙B‡a ÔÈÏBzƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆

ב.71) פד, נראה 72)עירובין ולפיכך בו. משתמשים
הרבים. את 73)כרשות סילק ובזה לשבת, בין לחול בין

(רשב"א). לו מיוחד הגג ונעשה ממנו, עירובין 74)הרבים
א. לרש"י 75)עח, (בניגוד לארץ למטה לצידו כלומר,

גביו). על כלומר בראשו, בו נעץ שפירשו והראב"ד
שאינה 76) אע"פ אמר, אשי "רב שם: חננאל רבינו כגירסת

משנה'. 'מגיד ועיין מידי", ביה [דתלי] אפשר ג' גבוה
(מגידֿמשנה,77) שלשה גבוהים ואינם לארץ למטה כלומר,

לחםֿמשנה). ועיין

.ÈÈ¯BÁ78„ÈÁi‰ ˙eL¯79.„ÈÁi‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈¿«»ƒ¬≈≈ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ È¯BÁ Ï·‡80,ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÌÈ‡ - ¬»≈¿»«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

˙eL¯ „ˆa ¯BÁ ?„ˆÈk .Ô˙cÓ ÈÙk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈¿ƒƒ»»≈«¿«¿
‰¯NÚ dB·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈa¯‰»«ƒƒ≈«¿»»««¿»»¿»«¬»»

;„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ -81- ‰¯NÚ dB·b ÔÈ‡ Ì‡Â ¬≈¿«»ƒ¿ƒ≈»«¬»»
- ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙ÈÏÓ¯k ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»
ÏkL ;‰LÏL dB·bL ,‡e‰Â .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿»∆»«¿»∆»

ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏMÓ ˙BÁt‰82. «»ƒ¿»¬≈»»∆

ב.78) ז, או 79)שבת היחיד, רשות לצד שבכותל חורים
לעבר. מעבר מפולשים לצד 80)שהם שבכותל חורים

לפנים. מפולשים ואינם הרבים כרמלית 81)רשות וחורי
(רשב"א). מדתם כפי ג"כ לבוד.82)נידונים ונקרא

.‡È˙eL¯83ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¯eËt ÌB˜Óe „ÈÁi‰ ¿«»ƒ¿¿À»¿«¿≈
ÔÈÏÈÓ ‰nk Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ .ÔlÎa¿À»¬ƒ»»…∆»««ƒ¿≈∆«»ƒƒ
- ˙ÈÏÓ¯k‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ï·‡ .dlÎa ÏËÏËÓ -¿«¿≈¿À»¬»¿»«ƒ¿««¿¿ƒ
¯È·Ú‰ Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ô‰a ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡≈¿«¿¿ƒ»∆∆»¿«¿««¿ƒ∆¡ƒ
˙eL¯a :˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê B‡ ËÈLB‰ B‡ƒ»«¿«¿««ƒ¿

¯eËt - ˙ÈÏÓ¯Î·e ,·iÁ - ÌÈa¯‰84¯eq‡L . »«ƒ«»¿«¿¿ƒ»∆ƒ
‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÏÓ¯k‰85˙eL¯Ï ««¿¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ»ƒ¿

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÛlÁ˙z ‡nL ,ÌÈa¯‰»«ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ
ÔB‚k ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï86ıB˜ ¯È·Ú‰L …»»»ƒ¿«»»¿∆∆¡ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿≈∆…ƒ«ƒ¬≈∆À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Bn‡ ‰nk B¯È·Ú‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ«»«¿≈…«≈»∆

א.83) ו, "ומי 84)שבת רבינו: כותב המשניות ובפירוש
יתחייב  מהם, לאחד משם או לכרמלית, מהם מאחד שיוציא
(שבת  מכלום" פטור שוגג הוא ואם מזיד, הוא אם מלקות
פ"א): (שבת טוב' יום ב'תוספות זה על וכתב מ"א); פ"א
ארבעים  מלקות לומר שרוצה ותחשוב תטעה "ואל
ורגיל  ה"ג), בפ"א (ראה מדרבנן מרדות מכת אלא שבתורה,

מלקות". בשם דרבנן מרדות למכת לקרוא בזה 85)רבינו
מחיצות. לו קוץ 86)שאין רבינא: "אמר א: מב, שבת

(עד  אמות מארבע פחות פחות מוליכו הרבים ברשות
אמות  מד' פחות לטלטל כי הרבים, רשות לצדי שיסלקנו
שטלטול  (יותר, טובא אפילו ובכרמלית מדרבנן) איסור הוא

אחת)". בעקירה יעבירנו מדרבנן שלו

.·ÈÌLk87Ck ,¯eËt ÌB˜Ó ÏÎa ÏËÏËÏ ¯znL ¿≈∆À»¿«¿≈¿»¿¿»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï epnÓ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯Ó BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙ÈÏÓ¯ÎÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿«¿¿ƒƒƒ≈¿
ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Óe „ÈÁi‰«»ƒ≈¿»«ƒ¿≈»ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯k‰««¿¿ƒ

א.87) ו, שבת

.‚ÈÌLk88¯eÒ‡ Ck ,˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿«¿≈¿»««¿¿ƒ»»
B‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ˙ÈÏÓ¯kÏ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ««¿¿ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«ƒ

.¯eËt - ÒÈÎ‰ B‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿ƒ»

שם.88)

.„È‡ÈˆBn‰89B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ
- ÚˆÓ‡a ˙ÈÏÓ¯ÎÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿«

¯eËt90˙ÈÏÓ¯ÎÂ BÊÏ BfÓ ˜¯Bf‰ B‡ ËÈLBn‰ ÔÎÂ . »¿≈«ƒ«≈ƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÈˆBn‰ .¯eËt - ÚˆÓ‡a91ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ »∆¿«»«ƒ≈∆≈¿»«ƒ

˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆ƒ≈¿«»ƒ
˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿»«ƒ¬≈∆»

חפץ"89) המוציא או "המושיט אחר: בנוסח א; צז, שבת
רוקח'). ביחד 90)('מעשה רה"ר בשתי העביר לא אם

הכרמלית  צירוף בלא - בשתיהן העביר אבל אמות, ארבע
בפי"ג  כמבואר מצטרפות, שרשויות - חייב אמות ארבע -

היחיד)91)הי"ז. (רשות מחנות "המוציא ב: ה, שבת
(מכיון  חייב (כרמלית), סטיו דרך הרבים) (רשות לפלטיא
כעומד)". (מהלך - פוטר עזאי ובן בכרמלית), עמד שלא

הניח. וכלֿשכן לרבנן אף פטור - עמד אבל

.ÂË‡ÈˆBn‰92¯·ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿»«
,·iÁ - B˙ÎÈÏ‰a Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯eËt ÌB˜Ó ÏÚ«¿¿∆»»≈≈∆«¬ƒ»«»

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



zayקל zekld - mipnf xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜¯BÊa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .„ÓBÚk BÈ‡ Cl‰nL93, ∆¿«≈≈¿≈¿≈»ƒ«¿≈
ÁpL ÈÓk ·eLÁ BÈ‡L ,¯eËt ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ¯·ÚL∆»««≈∆ƒ¿¿∆≈»¿ƒ∆»

‰È‰ .ÌL94˙eL¯Ó ıÙÁ ÏËÂ ,¯eËt ÌB˜Óa „ÓBÚ »»»≈ƒ¿¿¿»«≈∆≈¿
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÈp‰Â ,ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡Ó B‡ „ÈÁi‰«»ƒ≈»»»≈»¿ƒƒƒ¿»«ƒ
ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt - ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡ „Èa B‡¿«»»»≈»»¿≈ƒƒ¿ƒ
¯eËt ÌB˜Óa „ÓÚÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ¿¿

.¯eËt -»

דומה,93)שם.92) כעומד מהלך הסובר עזאי בן שאפילו
ו.). (שבת שחייב ארבע לסוף ארבע מתחילת בזורק מודה

ב.94) ח, שבת

.ÊË„enÚ95·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a «ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»»
B¯wÚa ÔÈ‡Â ,‰Úa¯‡96LÈÂ ,‰Úa¯‡97d·ba98¯ˆw‰ «¿»»¿≈¿ƒ»«¿»»¿≈«…««»»

˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏL BlL∆¿»¬≈¿«»ƒ¿ƒ»«
Ïz .·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó99ËwÏ˙n‰100 ≈¿»«ƒ¿»««»«»≈«ƒ¿«≈

˙Bn‡ Úa¯‡ C¯‡ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b101È¯‰ - …«¬»»¿»ƒƒ…∆«¿««¬≈
ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰¿«»ƒ¿ƒ»«≈¿»«ƒ¿»«

.·iÁ - ÂÈab«»«»

א.95) קא, בארץ.96)שבת הנוגע בדפוס 97)בחלקו
"ואין". הנוסח: בקצר 98)שונצינו, "ויש שם: בגמרא

וזהו  שלשה". גובה בו "יש רש"י: ופירש שלשה", שלו
שכלה  ממקום "לבוד" כאן לומר שאין שאףֿעלֿפי החידוש
שאנו  מפני היחיד רשות הוא זאת בכל לקרקע, רחבו
למטה. המחיצה והוריד (ֿמשוך מחיצתא אחית גוד אומרים
הקצר  בגובה אין אם זה, ולפי שם). רש"י דברי מתוכן
'לבוד'. בו שאומרים מפני היחיד רשות הוא בוודאי שלשה,

שיש היינו שלשה" שלו בקצר "יש מפרשים ·È·ÂÚויש
הם  הגמרא דברי זה, ולפי ('תוספות'). שלשה הקצר
אחית'. 'גוד בו אומרים לא שלשה שם אין שאם בדווקא,

א.99) ק, מעט 100)שבת ומתלקט והולך במדרון שהוא
כאילו  הוא הרי אמות. ד' מתוך עשרה שמגביה עד מעט
מרשות  זרק ואם גבהו, במקום היחיד רשות והוא כולו זקוף

(רש"י). חייב - גביו על ונח היה 101)הרבים אם אבל
הרבים, כרשות הוא הרי אמות, חמש מתוך עשרה הגובה

(רש"י). שם להלוך אפשר שהרי

.ÊÈıÚ102‰‡Ó dB·‚ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰˜ »«»∆ƒ¿«»ƒ¬ƒ»«≈»
·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯ÊÂ ,‰n‡103, «»¿»«≈¿»«ƒ¿»««»«»

ÔÏÈ‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏBÚ „ÈÁi‰ ˙eL¯L104‡e‰L ∆¿«»ƒ»«»»ƒ«ƒ»∆
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ËB BÙBÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚ≈ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ

˜¯ÊÂ105BÙB ÏÚ ÁÂ106CÏB‰ ÛBp‰ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¿»«¿»«»∆≈«≈
.¯wÚ‰ ¯Á‡««»ƒ»

ב.102) קז, גבי 103)שבת על והנחה עקירה שצריך ואף
רש"י  מדברי נראה ה"א), (פי"ג ארבעה על ארבעה מקום
מקום  צריך אין - היחיד ברשות שבהנחה גאונים, וקצת

ארבעה. על א.104)ארבעה ח, מרשות 105)שבת
ענפיו.106)הרבים.

.ÁÈıÚ107Ï˜Ò¯Ë BL‡¯·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜108, »«»∆ƒ¿»«ƒ¿…¿«¿»
‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ,¯eËt - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ˜¯ÊÂ¿»«¿»««»»∆≈¿»«ƒ∆»

‰¯NÚ „Ú109˜¯Bf‰ .110,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ «¬»»«≈«¿««ƒ¿»«ƒ
·ÏÁ ˜¯fL ÔB‚k ,Ï˙Îa ıÙÁ‰ ÁÂ111B‡˜a„Â ˜ˆa ¿»«≈∆¿…∆¿∆»«≈∆»≈¿ƒ¿«

˜¯BÊk - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜a„ Ì‡ :Ï˙Îa¿…∆ƒƒ¿«¿«¿»≈¬»»¿»ƒ¿≈
ÌB˜Ó ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓlL ,¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆¿«¿»≈¬»»ƒ¿»«ƒ¿
˜¯BÊk - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ˜a„ ;‡e‰ ¯eËt¿ƒ¿«¿«»≈¬»»¿»ƒ¿≈
Ïk ¯BÁa ÁÂ ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Ê .·iÁÂ ,ı¯‡a»»∆¿«»»«¿«¿»≈¬»»¿»¿»

¯eËt - ‡e‰L112. ∆»

א.107) קא, עשרה 109)סל.108)שבת ש"גבוה ואף
(הלכה  היחיד" לרשות נחשב הרבים ברשות ארבעה ורחב
כאן  אבל למטה, גם ארבעה רחב הוא אם רק זהו א').
אין  למעלה, הוא והסל דק קנה רק יש עשרה שבתוך

" ÈÁÓˆ˙‡אומרים ˙ÈÁ‡ „Â‚ בוקעים שהגדיים מחיצה שכל "
מחיצה. אינה - א.110)בה ק, שבת שם 111)משנה,

שהואֿהדין  רבינו וסובר שנינו", שמינה "בדבילה נאמר:
הנדבק. דבר ארבעה,112)בכל רחב החור שאין שכיון

פטור. כמקום אלא היחיד כרשות נחשב אינו

.ËÈ˜¯Ê113‰˜114Ú˜˙Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÁÓ¯ B‡ »«»∆…«≈¿«»ƒ¿ƒ¿«
B˙ˆ˜Ó È¯‰L ,¯eËt - „ÓBÚ ‡e‰Lk ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿∆≈»∆¬≈ƒ¿»

¯eËt ÌB˜Óa115˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÈÏk ˜¯Ê . ƒ¿¿»«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿
ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈÂ ÏB„b ÈÏk B˙B‡ ‰È‰Â ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿ƒ»¿≈«¿»»«
˙eL¯ ‰Ê ÈÏkL ÈtÓ ;¯eËt - ‰¯NÚ d·‚a ‰Úa¯‡«¿»»¿…«¬»»»ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓb „ÈÁi‰«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈¿«»ƒ

„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï116. ƒ¿«»ƒ

א.113) ח, עשרה.114)שבת חייב 115)גבוה שאינו
(רש"י). הרבים ברשות כולו נח אם דעת 116)רק גם זוהי

אמות  ארבע הכלי את העביר שאם מזה ויוצא ה'תוספות',
זה  "שכלי אחרת: הסביר רש"י אבל חייב. – הרבים ברשות
זורקים  שהיו למדים, ממשכן ואנו לעצמו. רשות הוא
פטור  אופן ובכל רשויות". זורקים היו ולא לזה זה מחטים

כאן.

.Î¯Ba117‰ÚLz118‡ÈÏÁ ¯˜ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a119 ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿»«À¿»
‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Â B˙ÈÚ˜¯wÓ120˙¯È˜ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»»««ƒ∆¬ƒ«

ÈtÓ ,¯eËt - ˙Á‡k ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˙iNÚÂ ıÙÁ‰«≈∆«¬ƒ««¿ƒ»»ƒ¿««»ƒ¿≈
¯Ba‰ ‰È‰ .‰lÁza ‰¯NÚ ‰vÁn‰ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»«¿ƒ»¬»»«¿ƒ»»»«

‰¯NÚ121CÈÏL‰Â ,122‰¯NÚÓ BËÚÓe ‡ÈÏÁ Ba123- ¬»»¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ¬≈¬»»
ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˜elÒÂ ıÙÁ‰ ˙Áp‰ È¯‰L ,¯eËt»∆¬≈«»««≈∆¿ƒ«¿ƒ»»ƒ

˙Á‡k124. ¿∆»

ב.117) צט, כרמלית.118)שבת עפר 119)שהוא
הרבים. לרשות והשליכו משפתו, או הבור מקרקעית

היחיד.120) רשות נעשה רשות 121)ועכשיו שהוא
הרבים.122)היחיד. נעשה 123)מרשות ועכשיו

אם 124)כרמלית. בגמרא נסתפקו אלה, מקרים בשני
שפטור  רבינו פסק - הבעיה נפשטה שלא וכיון לא, או חייב

מספק.

.‡Î˜¯Bf‰125Ûc126˙B„˙È Èab ÏÚ ÁÂ127˙eL¯a «≈«¿»««≈¿≈ƒ¿
Èab ÏÚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿«¬»¿«»ƒ¬ƒ»»¿ƒ««≈
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Ûc‰128¯eËt -129˙Áe ÌÚ ‰vÁn‰ ˙iNÚ È¯‰L , ««»∆¬≈¬ƒ««¿ƒ»ƒ«
.˙Á‡k ÔÈ‡a ÈÏk‰«¿ƒ»ƒ¿∆»

ב.125) צט, ארבעה.126)שבת שהיו 127)רחב דקות,
- ארבעה הרחב זה ודף ארבעה, רחבות ואין עשרה גבוהות

(רש"י). היחיד רשות הדף 128)עשאה נח שבוודאי ואף
החפץ. נח ואחריֿזה היתדות על בעיה 129)תחילה זוהי
מספק. פטור ולכן בגמרא, נפשטה שלא

.·Î¯Ba130‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L131‰ÓL ·Á¯Â ∆»…¬»»¿»»¿…»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙ÏˆÁÓ ˜¯ÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a132 ƒ¿»«ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿»«ƒ

¯eËt - ÌÈLÏ BaÁ¯a ¯Ba‰ ‰˜lÁÂ133ÌÚ È¯‰L ; ¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ
Ô‰Ó ÌB˜Ó Ïk ‰NÚÂ ,˙BvÁn‰ eÏËa ÈÏk‰ ˙Áp‰«»««¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¬»»»≈∆

.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt»≈«¿»»««¿»»

א.130) ק, היחיד.131)שבת רשות בנוסח 132)שהוא
רוקח'). ('מעשה נכון והנוסח הרבים", "מרשות אחר:

משנה'.133) 'מגיד ועיין (שם). יוחנן כרבי ולא כאביי

.‚Î¯Ba134‰¯NÚ ˜ÓÚ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a135·Á¯Â ƒ¿»«ƒ»…¬»»¿»»
ıÙÁ BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ ÌÈÓ ‡lÓ ,‰Úa¯‡136Èab ÏÚ ÁÂ «¿»»ƒ≈«ƒ¿»«¿≈∆¿»««≈

‰È‰ .˙BvÁn‰ ÔÈÏh·Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,·iÁ - ÌÈn‰««ƒ«»∆≈««ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»»
˙B¯t ‡ÏÓ137eËÚÓ È¯‰L ,¯eËt - BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ »≈≈¿»«¿»∆¬≈ƒ¬

B¯eÚL ˙‡ ˙B¯t‰138. «≈∆ƒ

א.134) ק, היחיד.135)שבת רשות כבד 136)שהוא
(רש"י). אבן כגון בתוכו נח אלא גביו על צף שאינו

שאסור 137) טבל, של בפירות כאן מדובר הרשב"א לדעת
את  מבטלים ולכן מהבור, ולהוציאם בשבת לטלטלם

שאינו 138)המחיצות. נוזל דבר בכל שהואֿהדין נראה
(מגידֿ כפירות דינם יבשים דברים אבל מחיצות, מבטל

משנה).

.„ÎÌÈÓ ˜˜¯139ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚ ‡e‰L ¿««ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¿«ƒ
ÔÈÎl‰Ó140È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡ Ì‡ :Ba ¿«¿ƒƒ≈¿»¿¬»»¿»ƒ¬≈

Úa¯‡ elÙ‡ ·Á¯ ‰È‰L ÔÈa ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ‡e‰ƒ¿»«ƒ≈∆»»»»¬ƒ«¿«
˙Bn‡141‡lL ÔÈa ,142,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a ‰È‰ «≈∆…»»¿»¿«¿»»¿»ƒ

,BÎB˙a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈ‚l„Ó ÌÚ‰ ·¯ È¯‰L∆¬≈…»»¿«¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»¿¬»»¬≈¿»«ƒ
˙ÈÏÓ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰¯NÚ B˜ÓÚa LÈ Ì‡Â¿ƒ≈¿»¿¬»»»≈¬≈¿«¿¿ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ,‡e‰Â .ÌÈni‰ ¯‡Lkƒ¿»««ƒ»∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ
.‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ˙ÈÏÓ¯k ÔÈ‡L ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡»≈«≈∆≈«¿¿ƒ¿»≈«¿»»

מים 139) בצה, שם) חננאל רבינו ופירוש ב. ק, שבת משנה,
בהם. עוברים שרבים בעפר מעורבים עמוקים לא

ברגל.140) בו ללכת אלא 141)רגילים בו מהלכים ואין
הדחק. מדלגים 142)עלֿידי או בתוכו עוברים אדם ובני

עליו.

á"ôùú'ä ïåéñ 'ì éòéáø íåé

עׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ההוצאה 1) בדיני דבריהם של גזירות בו נתבארו

באפשר  (שהיה שמותר מה ביאור לזה ונמשך ותולדותיה.
שם. כמבואר להם), דמיון קצת לו מהיות לו לחוש

.‡„ÓBÚ2ÏËÏËÓe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡3˙eL¯a ≈»»ƒ¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙eL¯a ÏËÏËÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚÂ .dlk „ÈÁi‰«»ƒÀ»¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿≈ƒ¿
Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·e ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«¿««¿ƒ

¯eËt - ‡ÈˆB‰4ÈtÓ ,5ÔÎÂ .˙¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L6 ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈
Á˙BÙe „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓBÚ7,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ≈»»ƒ¿«»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ

Á˙BÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a8‰Ó‰a .„ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿«»ƒ¿≈»
da¯ ‰˙È‰L10ÔÈÒ·B‡ - ÌÈÙa dL‡¯Â ıeÁa11 ∆»¿»À»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÏÓ‚·e ;d˙B‡12,ÌÈÙa Ba¯Â BL‡¯ ‡‰iL „Ú - »¿»»«∆¿≈…¿Àƒ¿ƒ
C¯‡ B¯‡eˆÂ ÏÈ‡B‰13. ƒ¿«»»…

ב).2) עמוד צח דף עירובין במסכת דברים 3)(משנה
הלכה  להלן (ראה הרבים לרשות יוציאם שמא לחוש שאין

שבגמרא 4)ב). שמכיוון רבינו, על כאן השיג הראב"ד
ארבע  מתחילת חפץ "המעביר רבא: לדברי זה דין דימו
ההלכה  ונפסקה חייב", - עליו דרך והעבירו ארבע לסוף
כאן  גם ולכן - י"ד הלכה י"ב בפרק למעלה כמובא - כרבא
אחר: נוסח מביא משנה" ה"מגיד ובעל חייב, להיות צריך
"אף  לכתוב: צריך היה זה שלפי אלא חייב" הוציא "ואם

משנה). (מגיד אחרת" ברשות שהוא פי כן 5)על כתב
הלכה  י"ב בפרק למעלה שכתב למה מכאן הסתירה ליישב
אחרת  ברשות שהוא שכאן שלמעלה) בהערה (ראה י"ד
במסכת  התוספות שכתבו (וכמו פטור כמקום ידו נחשבת
מרכבת  - יעמוד) לא המתחיל דיבור א עמוד כ דף עירובין

"מעשה 6)המשנה. א עמוד קא דף עירובין במסכת משנה
שהיה  למכירה) עופות (המפטמים ּפטמים של ִַָבשוק
ברשות  ועומדים חנותם (פתח נועלים שהיו בירושלים,
הפתח" גבי שעל בחלון המפתח את ומניחים הרבים),

משנה"). ("מגיד כחכמים המפתח 7)והלכה נוטל
(רש"י). החנות את שם ופותח הרבים במפתח 8)שברשות

שם. ב).9)המונח עמוד כ דף עירובין (מסכת
יד 10) (כתב בחוץ" שהייתה "בהמה אחרת: בנוסחה

ואין 11)אברבנאל). כורחה, על הרבה אותה מאכילים
החוצה  הדלי את ויוציא פרתו אחרי יימשך שמא חוששים

הרבים. לפיו,12)לרשות המאכל את (מכניסים מלעיטים
שבת  (מסכת שנינו שהרי להחזיר). יכול שהוא למקום עד
(תוספות). מלעיטין" אלא הגמל את אובסים "אין קנה:) דף

אם 13) הרבים לרשות שיוציא וחוששים צווארו אחר יימשך
(מער"ק). בפנים ורובו ראשו אין

.·‡Ï14˙eL¯a ‰zLÈÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓÚÈ …«¬…»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿
‡l‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰zLÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿«»ƒ∆»
‰na .‰˙BL ‡e‰L ÌB˜nÏ Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈ƒ¿ƒ…¿À«»∆∆«∆
‡e‰L ,ÌÈ‡ ÌÈÏÎa ‰˙BL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆¿≈ƒ»ƒ∆

Ô‰Ï CÈ¯ˆ15ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ì‡ÈˆBÈ ‡nL ‰¯Êb , »ƒ»∆¿≈»∆»ƒ≈¬»ƒ»≈ƒ
¯Ba‰ ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ,ÌÈ‡ ÔÈ‡L∆≈»»ƒ∆≈»ƒ»∆∆»»«

˙ÈÏÓ¯Îa16ÒÈÎÓ - ÌÈ‡ ÌÈÏk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡17 ¿«¿¿ƒ««ƒ∆«≈ƒ»ƒ«¿ƒ
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÓB˜Óa ‰˙BLÂ „·Ïa BL‡…̄ƒ¿«¿∆ƒ¿¿««ƒ∆…

.Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À
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א).14) עמוד צט דף עירובין במסכת דעת 15)(משנה
דבר  בכל להרשב"א אבל נאים. בכלים אלא גזרו שלא רבינו
כן  אם אלא לרשותו, יכניסם שמא חוששים לו, צריך שהוא
("מגיד  שותה שהוא למקום ורובו ראשו יכניס או יוציא

לרשות 16)משנה"). דומה שהיא "מפני איסורה שעיקר
י"ד  בפרק (רבינו הרבים" ברשות תתחלף שמא הרבים,
שנאמר  "משום לגזירה, גזירה גוזרין ואין י"א), הלכה
כלומר: למשמרתי. משמרת עשו משמרתי, את ושמרתם
ביצה  מסכת (רש"י למשמרת" משמרת ולא לתורתי, גזירה
ב) עמוד י"א דף שבת (מסכת כרבא וזהו ב) עמוד ב דף
גזירה  לגזור ב"הוצאה" שהחמירו שסובר כאביי ולא

א).17)לגזירה. עמוד יא דף שבת (מסכת

.‚„ÓBÚ18ËÏB˜Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡19¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ≈»»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»¬ƒ
,Ï˙k‰ ÔÓ B‡ ¯Bpv‰ ÔÓ ÔÈÁl˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿«¿ƒƒ«ƒƒ«…∆

‰˙BLÂ20ÚbÈ ‡lL „·Ï·e .21ËÏ˜ÈÂ Ï˙ka B‡ ¯Bpva ¿∆ƒ¿«∆…ƒ««ƒ«…∆¿ƒ¿…
‰ÏÚÓÏ Ba Ú‚pL ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ :Ú‚ Ì‡Â .Ôab ÏÚÓ≈««»¿ƒ»«ƒ»»»∆»«¿«¿»

‰LÏMÓ ˙BÁÙa ‰¯NÚÓ22CeÓÒ‰Ê È¯‰ - ‚bÏ ≈¬»»¿»ƒ¿»»«»¬≈∆
¯˜BÚk ‡ˆÓpL ;¯eÒ‡23˙eL¯ ‡e‰L ,‚b‰ ÏÚÓ »∆ƒ¿»¿≈≈««»∆¿

ÔÈa ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ¯Bpva ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„ÈÁi‰«»ƒ¿≈ƒ»»«ƒ«¿»»««¿»»≈
CB˙a ¯Bpv‰ ‰È‰L24‰ÏÚÓÏ ‰È‰L ÔÈa ‰¯NÚ25 ∆»»«ƒ¿¬»»≈∆»»¿«¿»

‰ÓÏÂ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ epnÓ ËÏ˜Â ,‰¯NÚÓ≈¬»»¿»«ƒ∆«ƒ¬≈∆»¿»»
·iÁ BÈ‡26ÈtÓ ?27eÁ ‡lL28Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈn‰ ≈«»ƒ¿≈∆…»««ƒ∆»¬≈≈

.ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ב).18) עמוד צט דף עירובין במסכת תופס 19)(משנה
הנזחלים. המים מן בכלי למעלה 20)ומקבל אוויר כי

בפרק  (ראה הוא פטור מקום הרבים ברשות טפחים מעשרה
רשות  שהיא מעשרה למטה הוא אם ואפילו ז), הלכה י"ד
היא. הרבים ברשות כן גם ידו הלא גמורה, הרבים

לצינור.21) הכלי את משלושה 22)לקרב פחות שכל
הגג מן קלט כאילו הוא והרי (כמחובר), רשות כלבוד שהוא

מרשות 23)היחיד. הוציא כאילו נחשב לא מקום ומכל
ההלכה). בסוף (כמבואר של 24)היחיד מקום שכל

עשרה, ועד משלושה הגבוה הרבים ברשות טפחים ארבעה
הרבים  לרשות בה להשתמש מדרבנן ואסור ככרמלית, דינו

י"ג). הלכה י"ד ורחב 25)(פרק עשרה גבוה שמקום
היחיד. רשות הוא הרבים ברשות אם 26)ארבעה חטאת,

מים. ממנו וקלט בצינור מסכת 27)נגע ירשלמי (תלמוד
ו). הלכה י פרק מרשות 28)עירובין במוציא חייב ואינו

בפרק  כמבואר החפץ, שנח ממקום עקר אם אלא לרשות,
ד. הלכה י"ג

.„ÊÈÊ29˙eL¯ ÏÚL ¯ÈÂ‡a ‡ˆBÈ ÔBlÁ‰ ÈÙlL ƒ∆ƒ¿≈««≈»¬ƒ∆«¿
‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈa¯‰30¯zÓ - ÌÈÁÙË »«ƒƒ»»¿«¿»≈¬»»¿»ƒÀ»

LnzL‰Ï31‡l‡ ˙ÒÙBz ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ¿ƒ¿«≈»»∆≈¿»«ƒ∆∆∆»
¯zÓ CÎÈÙÏ .ÌÈÁÙË ‰¯NÚ32Ï˙k‰ ÏÎa LnzL‰Ï ¬»»¿»ƒ¿ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿»«…∆

.ÌÈBzÁz‰ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú«¬»»¿»ƒ««¿ƒ

ד 29) עירובין במסכת היוצא (משנה "קצה ב). עמוד צח ף
בפירוש  (רבינו זולתם" או אבן או עץ או מבניין הכותל , מן

פטור.30)המשניות). מקום בהלכה 31)שהוא כמבואר

הלכה 32)ז. י"ד (פרק להשתמש מותר פטור" ב"מקום כי
ז).

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33‡ˆBÈ „Á‡ ÊÈÊ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ∆»≈
‰Ê ÔÈÊÈÊ ÈL Ï˙ka ÌÈ‡ˆBÈ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a»¬ƒ¬»ƒ»¿ƒ«…∆¿≈ƒƒ∆
,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰fÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆««ƒ∆¿≈∆¿«¿»≈¬»»
ÏÚ ‰Úa¯‡ ·Á¯ ÔBlÁ‰ ÈÙlL ÔBÈÏÚ‰ ÊÈfa LÈ Ì‡ƒ≈«ƒ»∆¿∆ƒ¿≈««…««¿»»«
˙eL¯ ‡e‰L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»¿ƒ¿«≈»»ƒ¿≈∆¿

˙¯Á‡ ˙eL¯ ÂÈzÁzL ÊÈf‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa34‰Ê e¯Ò‡Â , ƒ¿≈«¿¿«ƒ∆«¿»¿«∆∆¿»¿∆
.˙Á‡ ˙eL¯a ˙BLnzLÓ ˙BiL¯ ÈzL ÔÈ‡L .‰Ê ÏÚ«∆∆≈¿≈¿Àƒ¿«¿ƒ¿∆»

עירובין 33) (מסכת ירושלמי תלמוד בזיז; להשתמש שמותר
אסור  בשתיים אבל באחד, אלא אמר "לא ד ): הלכה י פרק

אחת". ברשות משתמשות רשויות שתי "הזיזין 34)שאין
שבזכות  שלו, אינם הרבים רשות כלפי הכותל מן הבולטים
רשות  אוויר אין התורה שמן ואף עומדים, הרבים רשות בני
הזיזים  אותם כל מקום מכל מעשרה, למעלה עולה הרבים
הרבים  רשות מבני אחד לכל רשות ויש הם, שלהם
רשות  בני מזה, למעלה זה זיזים שני וכשיש בהם, להשתמש
רק  וכשיש העליון), על (ואוסרים בתחתון משתמשים הרבים
בו" תדיר שתשמישם החלון לבני הוא הרי אחד זיז
רבינו  דברי את משווה משנה" ב"מגיד אולם (הריטב"א);
לשני  השייכים זיזים בשני מדובר שכאן הרשב"א, לשיטת

מותר. אחד באדם אבל זה, על זה אוסרים ולכן אדם בני

.ÂÔÈ‡35- ‰Úa¯‡ ÔBzÁza ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡ ÔBÈÏÚa ≈»∆¿«¿»»¿≈««¿«¿»»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú Ï˙k‰ ÏÎa ÔÎÂ ,Ô‰ÈLa LnzLÓƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿»«…∆«¬»»¿»ƒ

ÌÈBzÁz‰36Ba ÔÈ‡ ÔBÈÏÚ·e ‰Úa¯‡ ÔBzÁza ‰È‰ . ««¿ƒ»»««¿«¿»»»∆¿≈
BBlÁ „‚k ‡l‡ ÔBÈÏÚa LnzLÓ BÈ‡ - ‰Úa¯‡37 «¿»»≈ƒ¿«≈»∆¿∆»¿∆∆«

¯eÒ‡ - ÔBlÁ‰ È„„ˆ ÈLaL ÊÈf‰ ¯‡La Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿«¬»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿≈««»
BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁL ÂÈzÁzL ‰Ê ÈtÓ ,LnzL‰Ï38. ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆«¿»∆»«¿¿«¿

ב).35) עמוד צח דף עירובין מקום 36)(מסכת שהוא
ודינו 37)פטור. (רש"י) והרחבתו החלון כזווית שהוא

י. הלכה י"ד פרק למעלה כמבואר היחיד, רשות כחורי
"לפי 38) החלון, כנגד שלא להשתמש העליון על ואוסר

לרקיע, עד עולה היחיד רשות שהוא התחתון שאוויר
למוציא  - דומה? הדבר למה תחתון, של באווירו והעליון
בתוך  ששבתו בכלים בו להשתמש שאסור חבירו, לחצר זיז

ח. בהלכה וראה (רשב"א) שיערבו" עד ביתו

.ÊÏk39ÊÈÊ40¯znL ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡ ÏÚ ‡ˆBi‰ »ƒ«≈«¬ƒ¿»«ƒ∆À»
ÔÈ˙B ÔÈ‡ - Ba LnzLÓ ‡e‰Lk ,ÂÈÏÚ LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈»»¿∆ƒ¿«≈≈¿ƒ
˙ÈÎeÎÊe Ò¯Á ÈÏk ‡l‡ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈¿ƒƒ∆∆»¿≈∆∆¿ƒ
;e¯·MÈ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏtÈ Ì‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆ƒƒ¿ƒ¿»«ƒƒ»¿

ÌÈ¯eÒ‡ - ÔÈÏÎ‡Â ÌÈÏk ¯‡L Ï·‡41eÏtÈ ‡nL , ¬»¿»≈ƒ»√»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿
.Ì‡È·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒƒ≈

ב).39) עמוד צח דף עירובין רחב 40)(מסכת שהוא בין
ארבעה. רחב שאינו בין וכיוצא 41)ארבעה בזיז ודווקא

הכלי, עם שם עומד שהמשתמש כגג, רחב דבר אבל בו,
אורח  ערוך ושולחן (ריטב"א, הכלים בכל להשתמש מותר

שנג). סימן חיים
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.ÁÈL42˜¯Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza43BfÓ ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ»«ƒ
¯eËt - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÊÏ44Ì‰ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â . »¿«¿»≈¬»»»»∆ƒ¿¿≈∆

·e¯Ú Ì‰ÈÈa ‰È‰iL B‡ BlL45ÈÏÎe ÌÈ„‚a elÙ‡Â . ∆∆ƒ¿∆≈≈∆≈«¬ƒ¿»ƒ¿≈
˙BÎzÓ46˜¯ÊÏ ¯zÓ47‡ÏÂ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»À»ƒ¿…¿ƒ»»∆¿«¿»ƒ∆¿…

ÏtÈ ‡nL ,Ba ‡ˆBiÎÂ „‚a ˜¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÂLa ‰È‰»»¿»∆»ƒ¿…∆∆¿«≈∆»ƒ…
ep‡È·ÈÂ48.˜¯BÊ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á ÈÏk Ï·‡ ; ƒƒ∆¬»¿≈∆∆¿«≈»∆≈

ב).42) עמוד פה דף עירובין אחרת:43)(מסכת בנוסחה
(מער"ק  פטור" והוא מעשרה למעלה לזו מזו "זורק

שמותר 44)ושונצינו). נכון וכן מותר אחרת: בנוסחה

אדם 45)לכתחילה. בני לשני שייכים הבתים היו שאם
היחיד, ברשות לטלטל סופרים מדברי אסור עירוב, עשו ולא

אֿב. הלכות עירובין מהלכות א בפרק אף 46)כמבואר
ירד  שמא חוששים אין יישברו, לא הרבים לרשות יפלו שאם

אליו. זה,47)ויביאם מול זה מכּוונים שהמקומות ְִָכיוון
למטה  החפץ יפול שלא לזריקה ידיו לאמן צריך אינו

הרבים 48)(בגמרא). רשות היה לא שביניהם המקום ואם
("מגיד  מחבירו גבוה אחד בית אפילו מותר כרמלית, אלא

הרשב"א). בשם משנה"

.Ë¯Ba49ÔBlÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a50¯Ba‰ - ÂÈab ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿«««»«
B˙ÈÏÁÂ51.˙aLa epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓe ,‰¯NÚÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ ¿À¿»ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿«¿ƒƒ∆¿«»

CB˙a Ï˙kÏ CeÓÒ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«…∆¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡52Ï·‡ ;ÌL ¯·ÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L , «¿»»¿»ƒ∆≈»»»«¬…»¬»

ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‚ÏÙÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»À¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆»ƒ≈
‡ˆiLk ,ÈÏc‰ ‡ˆÓpL ;‰¯NÚ ‰‰B·b B˙ÈÏÁ ‰˙È‰»¿»À¿»¿»¬»»∆ƒ¿»«¿ƒ¿∆»»

¯eËt ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ ,‡ÈÏÁ‰ ÔÓ53. ƒ«À¿»»»ƒ¿¿

ד 49) עירובין במסכת מכונסים.(משנה מים א) עמוד צט ף
אחרת:50) בנוסחה אבל במשנה, הוא וכן הבור, מול בכותל

ומער"ק). (ויניציאה גביו" על העפר 51)"וחוליא צבור
הבור. לשפת מסביב מארבעה 52)אשר פחות שבהפסק

פטור. למקום ונחשב רבים, שם הולכים ומותר 53)אין
פטור. מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל

.È‰tL‡54‰¯NÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a55ÌÈÁÙË «¿»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»¿»ƒ
˙aLa ÌÈÓ dÏ ÔÈÎÙBL - dab ÏÚ ÔBlÁÂ56‰na . ¿«««»¿ƒ»«ƒ¿«»«∆

dk¯c ÔÈ‡L ,ÌÈa¯ ÏL ‰tL‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆«ƒ∆≈«¿»
‡nL ;‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - „ÈÁÈ ÏL Ï·‡ ;˙Bt‰Ï¿ƒ»¬»∆»ƒ≈¿ƒ»∆»∆»

‰pt˙z57Ôk¯„k ÔÈÎÙBL e‡ˆÓÂ ,58.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ

ב).54) עמוד צט דף עירובין במסכת אבל 55)(משנה
הרבים  מרשות לזרוק ואסור כרמלית, היא מעשרה פחותה

לרשות 56)לכרמלית. היחיד מרשות לטלטל שמותר
פטור. מקום דרך לפני 58)בחול.57)היחיד כהרגלם

הפינוי.

.‡È˙n‡59ÌÈn‰60˙¯·BÚ ‡È‰L61LÈ Ì‡ :¯ˆÁa ««««ƒ∆ƒ∆∆¿»≈ƒ≈
d‰·‚a62¯˙BÈ B‡ ,‰Úa¯‡ daÁ¯·e ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ¿»¿»¬»»¿»ƒ¿»¿»«¿»»≈

˙Bn‡ ¯NÚ „Ú Ôk ÏÚ63,˙aLa ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - «≈«∆∆«≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ dÏ eNÚ ÔkŒÌ‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ

‰‡ÈˆÈ·e ‰ÒÈka64ÔÈ‡L B‡ ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒ≈¿»¿»¬»»∆≈
‰vÁÓ ‡Ïa ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ - ‰Úa¯‡ daÁ¯a65. ¿»¿»«¿»»¿«¿ƒƒ∆»¿…¿ƒ»

א).59) עמוד פז דף עירובין במסכת תעלה 60)(משנה
מהמעיין. היוצאת רחבה האחד 61)לא מצד לחצר נכנסת

הכתלים. שתחת בתעלה השני מצד בעומק 62)ויוצאת
לעצמם 63)המים. כרמלית רשות המים נעשו זה בשיעור

ממנה. מים למלא ואסור החצר, בתוך כמבואר 64)גם
יג. (של 65)בהלכה גביו שעל כותל אומר: יהודה "רבי

מיוחדת), במחיצה צורך (ואין מחיצה משום תדון החצר)
מאבל  באה שהייתה המים באמת מעשה יהודה: רבי אמר
פי  על בשבת הימנה ממלאין והיו לציפורי, מקום) (שם
(שלא  כשיעור בה היה שלא מפני חכמים: לו אמרו הזקנים.
רשות  חולקת שאינה ארבעה ורחבה עשרה עמוקה הייתה

היחיד)". רשות בתוך כרמלית להיות לעצמה

.·È‰È‰66daÁ¯a67ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Bn‡ ¯NÚÓ ¯˙È »»¿»¿»»≈≈∆∆«««ƒ
„Ú ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡L∆≈¿»¿»¬»»≈¿«¿ƒƒ∆»«
,‡È‰ ‰ˆ¯t - ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ÏkL .‰vÁÓ dÏ ‰NÚiL∆«¬∆»¿ƒ»∆»»≈«∆∆ƒ¿»ƒ
Ì‡ ?¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ e‰Óe .˙BvÁn‰ ˙„ÒÙÓe«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿≈¿»∆»≈ƒ

Òt ‰ˆ¯t‰ „vÓ ¯‡L68ÏÎa Ô‡kÓ ÒÙe Ô‡kÓ ƒ¿«ƒ««ƒ¿»«ƒ»«ƒ»¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯ Òt B‡ ,‡e‰L∆«…««¿»»¿»ƒ≈«««
˙‡lÓÏ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿≈¿»∆»≈¿≈»∆»¿«…

„·Ïa ‰n‡‰ ÔÓ69- ÏÏk Òt ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»«»ƒ¿«¬»ƒ…ƒ¿««¿»
ÌÈÏ ¯ˆÁ ‰ˆ¯Ù È¯‰L ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡»¿«¿≈¿»∆»≈∆¬≈ƒ¿¿»»≈¿»

.˙ÈÏÓ¯k ‡e‰L∆«¿¿ƒ

לחצר 66) הנכנס ים "לשון א): עמוד יב דף עירובין (מסכת
כן  אם אלא בשבת, הימנו ממלאין אין הכותל) פירצת (דרך
אמורים, דברים במה טפחים, עשרה גבוהה מחיצה לו יש
כלום", צריך אין עשר אבל אמות, מעשר ביותר שפירצתו
שיש  הראב"ד דעת אבל אלה, עניינים שני השווה ורבינו
ים  לשון לבין בחצר העוברת המים אמת דין בין חילוק
בחצר  ועוברת ממעיין הזורמת המים שאמת לחצר, הנכנס
מיוחדות, מחיצות צריכה ולכן עצמה, בפני רשות היא
לכללה  כדי תחתיהן, עוברת שהיא החצר מחיצות מלבד
מכיוון  לחצר, הנכנס ים בלשון כן שאין מה היחיד, ברשות
ואינם  שנשפכו כמים הם הרי בחצר, עומדים שהמים
יכולות  שאינן החצר, מחיצות נפרצו אלאֿאםֿכן אסורים
וב"מגיד  ראשונים, ושאר הריטב"א דעת וכן אותם, להתיר
בהם". להאריך כדי מצויים אלה דברים "ואין כתב: משנה"

המשמש 67) כפתח הפירצה נחשבת אמות עשר עד כי
הלכה  ט"ז (פרק המחיצות פריצת כאן ואין ויציאה, לכניסה

נקרא 68)ט"ז). במבוי מחיצה, להיכר הנעשה עמוד
יב  דף עירובין במסכת (תוספות "פס" נקרא ובחצר "לחי"

א). למחיצה 69)עמוד נחשב הפס אם הקשו: בתוספות
למלא  להתיר מחיצה ייחשב לא למה בחצר, טלטול לעניין
לבני  ניכרת המחיצה טלטול שלעניין ותירצו: ממנו? מים
שהבתים  אסור, לבתים ולהכניס מים למלא אבל החצר,

להתיר. היכר ואין מהמחיצה רחוקים

.‚ÈC‡È‰Â70‰˙È‰ Ì‡ ?ÌÈna ‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿≈««¬ƒƒ∆«¿ƒ»««ƒƒ»¿»
‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»

„¯BÈ71˙„¯BÈ dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰ CB˙a72 ≈¿««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»∆∆
‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,ÌÈn‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈
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‰ÏÚÓÏ73¯ˆÁaL ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ¿«¿»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ∆∆»≈
„Ú ˙ÚbÓ ‰vÁn‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»««««

Ú˜¯w‰74BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ««¿«ƒ¿≈»¬»»¿»ƒ¬≈
;„·Ïa ÌÈÓa ‡l‡ ‰ÈeÏz ‰vÁÓ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒƒ¿ƒ»¿»∆»¿«ƒƒ¿«
‰vÁÓa el˜‰Â ,Ì‰È¯·cÓ - ÌÈÓa ÏeËÏË ¯eq‡L∆ƒƒ¿¿«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈ƒ¿ƒ»

.¯k‰ ˙BNÚÏ È„k ‡l‡ dÈ‡L∆≈»∆»¿≈«¬∆≈

א).70) עמוד פו דף עירובין כדי 71)(מסכת בתוכם שוקע
שבפנים. למים כרמלית שהם שבחוץ המים בין לחלק

(מער"ק).72) המים" בתוך "כולה אחרת: בנוסחה
המפסיקה.73) המחיצה ניכרת ונקראת 74)שתהיה

תלוייה  מחיצה "אין בגמרא: ואמרו תלוייה", "מחיצה
במים". חכמים שהקילו הוא קל במים, אלא מתרת

.„È˙n‡75˙B¯ˆÁ‰ ÔÈa ˙¯·BÚ‰ ÌÈn‰76˙BBlÁÂ ««««ƒ»∆∆≈«¬≈¿«
¯eÚMk da ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÏ‡ ˙BÁe˙t77ÔÈÏLÏLÓ - ¿≈∆»ƒ≈»«ƒ¿«¿¿ƒ

‰na .˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓe ˙BBlÁ‰ ÔÓ ÈÏc¿ƒƒ««¿«¿ƒƒ∆»¿«»«∆
‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ dÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»À¿∆∆ƒ«…∆¿»
‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ¬»ƒ»¿»À¿∆∆ƒ«…∆¿»
ÔÈqt eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË¿»ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»∆»ƒ≈»«ƒ
‰n‡‰ ‡ˆÓpL ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒ»∆ƒ¿»»«»

.¯ˆÁ‰ CB˙a ˙¯·BÚ ‡È‰ el‡k¿ƒƒ∆∆¿∆»≈

א).75) עמוד פז דף עירובין מכאן 76)(מסכת ובתים
שפתה. על שאינה 77)ומכאן ארבעה ורוחב עשרה עומק
כרמלית. נחשבת

.ÂË‰¯ˆeˆk78‡È‰L79ÔBlÁÂ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¿¿»∆ƒ¿«¿»ƒ«»¿«
˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ dÎB˙a80, ¿»««≈««ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»

ÏÚ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ eNÚ ÔkŒÌ‡ ‡l‡∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ«
ÔBlÁ‰ „‚k ÌÈn‰ Èab81‰È‰z B‡ ;‰¯ˆeˆkaL «≈««ƒ¿∆∆««∆«¿¿»ƒ¿∆

˙„¯BÈ ‰vÁn‰82ÔÈ‡B¯Â ,ÌÈn‰ „‚k ‰¯ˆeˆk‰ ÔÓ «¿ƒ»∆∆ƒ«¿¿»¿∆∆««ƒ¿ƒ
ÌÈn‰ „Ú ‰Ú‚Â ‰„¯È el‡k d˙B‡83ÌLÎe . »¿ƒ»¿»¿»¿»«««ƒ¿≈

‰pnÓ ÔÈÎÙBL Ck ,‰vÁÓ dÏ eNÚL BfÓ ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒƒ∆»»¿ƒ»»¿ƒƒ∆»
˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÚ È¯‰L ,Ìi‰ ÏÚ84.ÔÈÎÙBL Ô‰ ««»∆¬≈«««¿¿ƒ≈¿ƒ

"גזוזטרה":78) ובמשנה "כצוצטרה" התימנים: בכתבֿיד
מעיינות  על היחיד רשות מכותל יוצא מקורה מקום "והוא
וממלאים  נקב בו ונוקבים זיז, או עץ כמו והנהרות המים
בפירוש  (רבינו הנהר" או המעיין מן הנקב מאותו

ב).79)המשניות). עמוד פז דף עירובין במסכת (משנה
היחיד.80) לרשות כרמלית שהוא הים מן לטלטל שאסור
והעלה 81) משוך - מחיצתא" אסיק "גוד אומרים אנו שאז

המחיצה  הגיעה "וכאילו הגזוזטרא עד למעלה המחיצה את
תוך  השאיבה ותהיה בה, ודבקה שבגזוזטרא הנקב אל

(שם). אחית 82)המחיצה" "גוד אומרים אנו שאז
בספר  (ראה הנחל עד המחיצה את והורד משוך - מחיצתא"

לב). דף ראשונים הוצאת כתבו,83)המאור בתוספות
כיוון  המים, בתוך המחיצה טפח שיהיה צריך אין שכאן
טפח  שיהיה צריך אבל בגזוזטרא, זה בלא היכר שיש
בגזוזטרא, זה בלא היכר שיש כיוון המים, בתוך המחיצה
משמע, שנה) סימן חיים (אורח יוסף" ה"בית מדברי אבל

התנאים  כל להיות צריכים אלו שבמחיצות רבינו שדעת
רוקח). (מעשה יג בהלכה למעלה וכיוון 84)המבוארים

זו  במחיצה די מדרבנן רק הוא לכרמלית השפיכה שאיסור
(שם). בלבד

.ÊË¯ˆÁ85Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ‡È‰L »≈∆ƒ¿»≈«¿««««¿«
˙aLa ÌÈÓ dÎB˙a ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - ˙Bn‡86Ô‰L ÈtÓ , «≈¿ƒ¿»«ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈

˙BNÚÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰¯‰Óa ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿≈»¿ƒ»»ƒ«¬
ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ ‡nb87˙eL¯a B‡ ,¯ˆÁ‰ CB˙a À»«¬∆∆»«ƒ¿∆»≈ƒ¿

ÌÈˆa˜ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,¯ˆÁ‰ „ˆa ÌÈa¯‰»«ƒ¿«∆»≈¿≈∆ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ
dÎB˙a88‰tk ‰ÈÏÚ ˙B·Ï CÈ¯ˆÂ .89È„k ,ıeÁaÓ90 ¿»¿»ƒƒ¿»∆»ƒ»ƒ«¿≈

‰˜eÚ‰ ‰‡¯z ‡lL91¯ˆÁ‰Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙‡f‰ ∆…≈»∆»»«…ƒ¿»«ƒ¿∆»≈
‡e‰ ‰nÎÂ .˙Bn‡ Úa¯‡Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰¯„ÒÎ‡‰Â¿»«¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿««¿«»
‰n‡ ÈˆÁ ÏÚ ‰n‡ ÈˆÁ ?ÌÈ˙‡Ò ˜ÈÊÁnL ÌB˜n‰«»∆«¬ƒ»«ƒ¬ƒ«»«¬ƒ«»

.‰n‡ ÈLÓÁ ‰LÏL Ìe¯a¿¿»À¿≈«»

א).85) עמוד פח דף עירובין במסכת שיערו 86)משנה
מים  סאתיים יום בכל לתשמישו צריך אדם שכל חכמים
החצר  אם אבל אמות, ד' של בקרקע נבלע זה ושיעור בערך,
הרבים  ברשות שותתים "המים זה משיעור פחותה היא

המשניות). בפירוש (רבינו הוא 87)מכוחו" סאה שיעור
ובמידת  האיפה, שלישית ביצים, קמ"ד שהם קבים שישה

בערך. ליטר 13 לרשות 88)זמננו יצאו אם אפילו ואז
לכך. כוונתו אין שהרי כלום, בכך אין כיסוי 89)הרבים

קשת. בצורת שעל90ֿ)עשוי הסבירו והריטב"א הראב"ד
שדינם  היחיד, רשות כחורי הגומא נעשית הכיסוי ידי
וב"דרכי  המים, את שמה לשפוך ומותר היחיד כרשות
לא  כיסוי, לעשיית טעם נתן שנז) סימן חיים (אורח משה"
הרבים  ברשות בור תקלת משום אלא שבת, איסור משום

בה. ייכשלו שם 91)שלא שמתקבצים "החפירה הגומא,
(שם). המים"

.ÊÈ‰˙È‰92dÏ ÔÈÎÙBL - ÌÈ˙‡qÓ ‰˙eÁt ‰˜eÚ‰ »¿»»»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
d‡BÏÓa93elÙ‡ dÏ ÔÈÎÙBL - ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ ‰˙È‰ . ƒ¿»»¿»«¬∆∆»«ƒ¿ƒ»¬ƒ

ÌÈÓ ÏL ‰‡Ò ÌÈML94e¯ab˙È ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ıeÁÏ ‡nb‰ ÏÚÓ eˆeÙÈÂ¿»≈««À»««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BÏ˜Ï˜˙Ó ˙B¯ˆÁ‰L ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa95Ì˙Òe , ƒ«¿»ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿¿¿»
‰fL ¯ÓBÏ ÌÈ‡B¯‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ¿…»»ƒ«∆∆
BÁkÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a LnzLÓƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿««ƒ¿ƒƒ…
‰˙È‰ Ì‡ :‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¬»ƒ««»ƒ»¿»
;ÌÈ˙‡Ò ‡l‡ dÏ ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆»«ƒ≈¿ƒ»∆»»«ƒ

ÈÎÙBL ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡qÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰¯wÚ Ïk dÏ Ô96. »¿»¿»ƒ»«ƒ≈¿ƒ»»ƒ»

ב).92) עמוד פח דף שתתמלא.93)(עירובין עד
אם 94) גם החצר לתוך לשפוך איסור אין התורה שמן כיוון

את  ויוציא ישכח שלא גזרו חכמים ורק הרבים, לרשות יצאו
ולא  היכר לו יש גומא שעשה וכיוון הרבים, לרשות המים

ואינו 95)ישכח. חצירו לכלוך על מקפיד אדם ואין
החוצה. שיצאו כמידה 96)מתכוון לא ואפילו כלל,

שיעור  - סאתיים לשפוך יבוא שמא הגומא, שמכילה
ליום. בינוני אדם של תשמישו

.ÁÈ·Èa97ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ BÏ ÔÈÎÙBML ƒ∆¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
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¯Bpˆ ÔÎÂ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ Ú˜¯w‰ ˙Áz««««¿«¿¿ƒƒ¿»«ƒ¿≈ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ Ï˙k‰ ÏÚ ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««…∆¿¿ƒ
C¯c‰ C¯‡ B‡ Ï˙k‰ C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¬ƒ»»…∆«…∆…∆«∆∆

¯eÒ‡ - ‰n‡ ‰‡Ó ı¯‡‰ ˙ÁzL98Èt ÏÚ CtLÏ ∆««»»∆≈»«»»ƒ¿…«ƒ
BÁkÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰L ÈtÓ ,¯Bpv‰ Èt ÏÚ B‡ ·Èa‰«ƒ«ƒ«ƒƒ¿≈∆««ƒ¿ƒƒ…
ÔÈ„¯BÈ Ô‰Â ,·ÈaÏ ıeÁ CÙBL ‡l‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ∆»≈«ƒ¿≈¿ƒ

.·ÈaÏ«ƒ

הרבים 97) לרשות שבחצר שופכים לקלח העשוי חריץ
א). עמוד פח דף עירובין במסכת פוסק 98)(רש"י רבינו

אליעזר  כרבי פסקו ראשונים ושאר הרא"ש אבל כחכמים,
ברשות  אמות ארבע (מכוסה) קמור שהוא "ביב יעקב: בן
האחרונים  דעת וכן בשבת", מים לתוכו שופכים הרבים

שנז). סימן חיים (אורח

.ËÈ‰na99Ï·‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
Ì˙qL ;ÚÓ BÈ‡Â ‰BLÂ CÙBL - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈¿∆¿≈ƒ¿»∆¿»
ÌÈn‰ eÚÏaiL ‰ˆB¯ Ì„‡Â ,Ô‰ ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ≈¿»»∆∆ƒ»¿««ƒ

‰È‰ .ÔÓB˜Óa100ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ·Èa‰ Èt ÏÚ CÙBL ƒ¿»»»≈«ƒ«ƒ¿««ƒ¿ƒ
‡lL ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒƒ««»∆…

˙ÈÏÓ¯Îa BÁk ÏÚ e¯Ê‚101ÏÚ CtLÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . »¿«…¿«¿¿ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…«
ÌiÏ ÔÈ„¯BÈ Ì‰Â ,‰ÈÙq‰ ÈÏ˙k102. »¿≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»

יז.99) בהלכה ב).100)כמבואר עמוד ק דף שבת (מסכת
מותר 101) יעקב, בן אליעזר כרבי ההלכה שנפסקה מה ולפי

הקודמת. בהלכה כמבואר הרבים ברשות "ומותר 102)גם
או  לים ממנה יורדים והם הספינה שפת על מים לשפוך
הרמב"ם  (תשובות גזרו" לא בכרמלית שכוחו לפי לנהר,

סז). סימן פריימן

.Î‡Ï103‡lÓÈ104Ìi‰ ÔÓ ÌÈÓ Ì„‡105CB˙a ‡e‰Â …¿«≈»»«ƒƒ«»¿¿
‰ÈÙq‰106ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,107‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ‰NÚ108ÏÚ «¿ƒ»∆»ƒ≈»»»«¿»»«

ÌÈ¯·c ‰na .Ìi‰ ÏÚ ‰ÈÙq‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‰Úa¯‡«¿»»≈ƒ«¿ƒ»««»«∆¿»ƒ
,‰¯NÚ CBz ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ¬ƒ¿∆»»¬»»¬»ƒ»»¿«¿»

Ìi‰ ÔÓ ‰¯NÚÓ109ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ -110‡e‰L Ïk ≈¬»»ƒ«»ƒƒ»∆
C¯c È¯‰L ;‡lÓÓe111BÈ‡Â ,‡lÓÓ ¯eËt ÌB˜Ó ¿«≈∆¬≈∆∆¿¿¿«≈¿≈

.¯k‰ ÌeMÓ ‡l‡ ‰Ê ÊÈÊÏ CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆≈

ב).103) עמוד ק דף שבת אחרת:104)(מסכת בנוסחה
התימנים). (כתבֿיד כן" אם אלא הספינה מן ימלא "לא

כרמלית.105) "והטלטול 106)שהוא היחיד. רשות שהיא
בין  גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר הספינה בכל
סימן  פריימן הרמב"ם" ("תשובות בעמידתה" בין בהליכתה

שיעור 107)סז). אחת דעה לפי דעות, שתי יש בגמרא
מן  נמדד ד) הלכה י"ד (פרק טפחים עשרה עד הכרמלית
הוא  מעשרה למעלה שהוא המים שטח זה ולפי הקרקע,
דרך  היחיד לרשות מכרמלית מטלטל והרי פטור מקום
סוברת  לפנינו, להלכה שנפסקה אחרת, ודעה פטור. מקום
אסור  עשרה ובתוך המים, משפת נמדדים טפחים שעשרה

היחיד. לרשות מכרמלית המקום 108)לטלטל צדדי
והכול  המים עד למחיצות ונמשכים למטה נכפפים כאילו
מחיצות  הצריכו טו) (הלכה שלמעלה ואף היחיד, רשות

ביכולתו  ואין בביתו הוא שאין כיוון הקילו, בספינה עשרה,
עירובין  (מסכת חנניה שיטת על סמכו כראוי, הכול לסדר
חוקק  אמות ד' על ד' בה שיש "גזוזטרא ב) עמוד פז דף

גאון). האי (רב וממלא" ד' על ד' מטלטל 109)בה שאז
פטור. מקום דרך היחיד לרשות בו 110)מכרמלית ועושה

רוקח). (מעשה באמצעיתו,111)נקב חלול שהזיז משמע
דעת  אבל משנה"), ("מגיד וממלא כליו משלשל ודרכו
שכל  כיוון שנה) סימן חיים באורח ועוד, (הב"ח האחרונים
במקומו. שלא אפילו למלא יכול להיכר, רק הוא הזיז עיקר
על  "ההולך רבינו: כתב סז) (סימן הרמב"ם" וב"תשובות
מן  הנהר או הים ממי לדלות אסור כרמלית שהוא מים
לפי  לים, הספינה מן זולתו או מים לשפוך או הספינה,
לרשות  מכרמלית או לכרמלית היחיד מרשות טלטול שהוא
עד  שהוא כל זיז שיוציא אלא אסור הוא ולפיכך היחיד,
ובין  הזיז בין שיהא ובלבד עליו, וישתמש היתר בו שיהא
התשמיש  שיהיה כדי טפחים מעשרה יותר המים שטח
שטח  ובין הזיז בין היה אם אבל פטור, למקום מכרמלית
ד', על ד' בו להיות צריך פחות או טפחים עשרה המים
מים  שופך או באמצעיתו, מים לדלות מותר יהיה כך ואחר

לים". ממנו

.‡Î‡¯Bw‰112ÏbÏb˙Â ,˙ÈÏÓ¯Îa ¯ÙÒa113˙ˆ˜Ó «≈¿≈∆¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¯Ùq‰114ÏbÏb˙ Ì‡ :B„Èa B˙ˆ˜Óe «≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈

ıeÁÏ115BÎÙB‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï116;BÁÈpÓe ·˙k‰ ÏÚ ¿¿«¿««¿««¿»«ƒ
.˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,B„iÓ Blk ËÓMÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ»≈Àƒ»¿«¬ƒ∆«¿««
Ì‡ ÔÎÂ .BÏˆ‡ BÏÏBb - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈¿«¿««¿∆¿¿≈ƒ
‡¯B˜ ‰È‰ .BÏˆ‡ BÏÏBb - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»≈
da Á Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«ƒƒ»»

·˙k‰ ÏÚ BÎÙB‰ -117ÈeÏz ‰È‰ ‡l‡ ,Á ‡Ï Ì‡Â ; ¿««¿»¿ƒ…»∆»»»»
ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a118BÏÏBb - «¬ƒ¿»«ƒ¿…ƒƒ«»»∆¿

.BÏˆ‡∆¿

ב).112) עמוד צז דף עירובין (במסכת משנה
תורה 113) כספר מגילות עשויים היו התלמוד בימי הספרים

שם.114)שלנו. שאפילו 115)ונח והטור הרא"ש דעת
ספק  וכן אצלו לגוללו מותר אמות לארבע חוץ נתגלגל אם

שנב. סימן חיים אורח ערוך פי 116)בשולחן על אף
עמוד  צח דף עירובין (מסכת הקודש כתבי את להפוך שאסר
(שם). מזה גדול בזיון למנוע כדי כאן להפוך התירו - א)

היחיד.117) לרשות הרבים מרשות אצלו להביאו שאסור
חשוב 118) לארץ סמוך טפחים שלושה תוך הגיע ואם

(הרמב"ן). הארץ על כמונח

.·Î¯È·Ún‰119ıB˜120Ì‡ :ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ««¬ƒ¿≈∆…ƒ«ƒƒ
BÎÈÏBÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰È‰121Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt »»ƒ¿»«ƒƒ»»≈«¿«

˙Bn‡122;˙ÈÏÓ¯Îa ‰È‰ Ì‡Â123Bk¯„k BÎÈÏBÓ -124 «¿ƒ»»¿«¿¿ƒƒ¿«¿
ÔÎÂ .‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡125¯˙È ‰fa˙Â ÁÈ¯Ò‰L ˙Ó ¬ƒ≈»«»¿≈≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»≈
ÌÈÎL eÏÎÈ ‡ÏÂ ,ÈcÓ126„ÓÚÏ127B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ«¿…»¿¿≈ƒ«¬…ƒƒ

„¯Bi‰ .˙ÈÏÓ¯ÎÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó128,Ìia ıÁ¯Ï ≈¿«»ƒ¿«¿¿ƒ«≈ƒ¿…«»
ÌÈÓ ¯È·ÚÈ ‡nL ,BÓˆÚ ·bÓ - ‰ÏBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿«≈«¿∆»«¬ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯Îa ˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈÏÚL∆»»«¿««¿«¿¿ƒ
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א).119) עמוד מב דף שבת למעלה 120)(מסכת ראה
ז. הלכה א הרבים"121)פרק רשות לצידי שיסלקנו "עד

(רש"י).122)(רש"י). דרבנן איסור רק שהוא
מדרבנן.123) בה טלטול אחת.124)שאיסור בעקירה
ב).125) עמוד צד דף שבת אחרת:126)(מסכת בנוסחה

(מער"ק). עימו" לעמוד שכנים יכלו "ונמצא 127)"ולא
הבריות  כבוד וגדול ממנו, מתבזים והם החיים בין מתבזה
אשר  הדבר מן תסור לא שהוא שבתורה, תעשה לא שדוחה
לכן  כ"ג) הלכה כ"ו בפרק (להלן ושמאל" ימין לך יגידו

זה. בלאו הנכלל דרבנן איסור כאן (מסכת 128)התירו
ריבוי  יש הרחיצה מן שהעולה לפי א). עמוד קמא דף שבת
עליו  סוחף ומטר הרבים ברשות ההולך אבל גופו על מים
אורח  ערוך (שולחן מועטים שעליו שהמים בו, הקפידו לא

ז). סעיף שכו סימן חיים

עׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
כגון 1) הרשויות, מקצת בדיני דבריהם של גזירות נתבארו

ומה  והפרדסים, והגינות לדירה, הוקפו שלא הקרפפות
ביאור  לזה ונמשך התורה. משפטי על מוסף בהן, שגדרו

ועניינן. המחיצות גדרי

.‡ÌB˜Ó2‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL3BLÈÓLz ‰È‰iL ‡l‡ , »∆…À«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆«¿ƒ
ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb ÔB‚k ,¯ÈÂ‡Ï4ÔÓ ÌB˜Ó ÛÈwn‰ ÔB‚Îe , «¬ƒ¿««¿≈ƒ¿««ƒ»ƒ

˙BvÁn‰ d·‚a LÈ Ì‡ :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,B¯ÓLÏ ı¯‡‰»»∆¿»¿¿«≈»∆ƒ≈¿…««¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯k ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ5, ¬»»¿»ƒ»≈¬≈ƒ¿«»ƒ

˙eL¯Ï epnÓ ËÈLBn‰Â ˜¯Bf‰Â ‡ÈˆBn‰ ·iÁÏ¿«≈«ƒ¿«≈¿«ƒƒ∆ƒ¿
ÔÈ‡Â .BÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰6ÔÈÏËÏËÓ »«ƒ≈¿»«ƒ¿¿≈¿«¿¿ƒ

˙Èa Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BlÎa7˙BÁt B‡ ÌÈ˙‡Ò8; ¿À∆»ƒ≈≈≈»«ƒ»
ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈«≈»«ƒ»¿«¿≈

.˙ÈÏÓ¯Îk ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba∆»¿«¿««¿«¿¿ƒ

א.2) כג, עירובין וליציאה 3)משנה, לכניסה אדם לדירת
כב.). עירובין (רש"י לשמירת 4)תמיד רק המוקפים

שבתוכם. ה"א.5)הפירות פי"ד חכמים 6)כמבואר
הוקף  ולא גדול מגרש שהוא מכיון בתוכו, לטלטל אסרו
('לבוש'). ולכרמלית הרבים לרשות ודומה דירה, לשם

(71572 זמנינו ובמדת טפחים. וארבעים אמה שבעים שהוא
בערך. מרובעים מטרים שבת 8)מאה מלאכות "כל

מקום  כל לפיכך המשכן, ממלאכת למדים אנו והלכותיו,
כמו  בתוכו טלטול לאסור חכמים סמכו לדירה, הוקף שלא
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך בו: שכתוב המשכן. בחצר

כ  (שמות בחמשים" בית חמשים בלי סאתים שהוא יח), ז,
הוקף  שלא מקום כל כן כמו קלעים, של בהיקף כיֿאם דירה
אלא  בתוכו לטלטל גמורה היחיד רשות נחשב לא לדירה,

שנח). סי' ('טור' זה" שיעור עד

.·ÔÎÂ9„Ú ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·bL „enÚ10˙Èa ¿≈«∆»«¬»»¿»ƒ¿»»«≈
·Á¯ ‰È‰ ;Blk ÏÚ ÔÈÏËÏËÓ ,ÌÈ˙‡Ò11˙Èa ÏÚ »«ƒ¿«¿¿ƒ«À»»»»«≈

ÚÏÒ .˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙‡Ò12 »«ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««∆«
ÔÈÏËÏËÓ - ‰¯NÚÓ ˙BÁt dB·‚ ‰È‰ :ÌiaL13 ∆«»»»»«»≈¬»»¿«¿¿ƒ

‰È‰ ;˙ÈÏÓ¯k Ïk‰L ,BÎB˙Ï Ìi‰ ÔÓe ÌiÏ BÎBzÓƒ«»ƒ«»¿∆«…«¿¿ƒ»»
‰¯NÚ dB·‚14„Ú ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó BaÁ¯ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»»ƒ»»»¿≈«¿»»¿»ƒ«

ÔÈ‡ ,BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈ‡B‰ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa≈»«ƒƒÀ»¿«¿≈¿À≈
BÎB˙Ï Ìi‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌiÏ BÎBzÓ ‡Ï ÔÈÏËÏËÓ15‰È‰ ; ¿«¿¿ƒ…ƒ«»¿…ƒ«»¿»»

,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È»≈ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¿«»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿«¿≈∆»¿«¿««

,˙ÈÏÓ¯ÎkÌi‰ ÔÓe ÌiÏ BÎBzÓ ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ ¿«¿¿ƒ¬≈∆À»¿«¿≈ƒ«»ƒ«»
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰fL ;BÎB˙Ï16Ba e¯Êb ‡ÏÂ ,‡e‰17. ¿∆∆»»∆≈»¿…»¿

א.9) פט, סאתים"10)עירובין בית "ורחב אחר: בנוסח
דינו  סאתים שבית א' בהלכה כתוב וכן רוקח'). ('מעשה

מיימוניות'). ('הגהות על 11)כפחות "יתר אחר: בנוסח
ויניציאה). (דפוס סאתים" ב.12)בית סז, עירובין

אמות.13) ארבע היחיד.14)תוך רשות נחשב שזה
(פי"ד 15) לכרמלית היחיד מרשות לטלטל מדרבנן שאסור

לים"16)הי"ג). סמוך סאתים מבית יותר קרפף "שיהיה
התירו 17)(הריטב"א). בים רק שלא ה'תוספות' דעת אבל

הוקף  שלא רחב (מגרש קרפף בין מקום בכל אלא כך,
על  יתרה בגינה רבינוֿתם התיר "ומכאן לכרמלית, לדירה)
לחוץ, מתוכה לטלטל לדירה, הוקפה שלא סאתים בית
עוברת  ורחובות) (כשווקים גמורה הרבים רשות ואין הואיל
שעומד  אף הגינה. בתוך המפתח להטמין והתיר לפניה,
היה  שאם מיימוניות'), ('הגהות הגינה" לתוך ונותן בחוץ
רשויות  ארבע אין ולהיפך, לכרמלית מקרפף לטלטל אסור

רשויות. מוסיפים ואין חמש, כיֿאם לשבת

.‚‰nk18ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ?‰‡Ò ˙Èa ‡È‰ «»ƒ≈¿»¬ƒƒ«»«¬ƒƒ
Bz¯aL˙a LiL ÌB˜Ó - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‡ˆÓ .‰n‡19 «»ƒ¿»≈»«ƒ»∆≈¿ƒ¿»¿

‰cnk Ba LiL ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÓÁ¬≈∆¬»ƒ«»¿»»∆≈«ƒ»
‰n‡ ÌÈÚ·L ‡e‰L ,Úa¯Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙‡f‰«…≈∆»»¿À»∆ƒ¿ƒ«»

ÌÈ¯ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ÏÚ ÌÈ¯ÈLe20,Ï‚Ú ‰È‰L ÔÈa , ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ≈∆»»»…
˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÈa21.ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»«¬≈∆ƒ¿»≈»«ƒ

ב.18) כג, הנדסה 19)עירובין לפי שטחו כמות בחשבון
(ויניציאה  "בשיעורו" אחר: בנוסח לד); א' מו"נ (ראה
אמות  2500 - אמה נ' על אמה נ' סאה בית שטח ושונצינו),

מרובעות. אמות 5000 - סאתים ובית חמש 20)מרובעות,
70 5/7 על 70 5/7 תכפיל ואם (מגידֿמשנה) שביעיות

בערך. 5000 התוצאה יתר 21)תהיה ארכו היה אם אבל
בהלכה  כמבואר זה, בשיעור אף בו לטלטל אסור רחבו, על

ד'.

.„ÌB˜Ó22:ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ba LiL ,‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL »∆…À«¿ƒ»∆≈≈»«ƒ
ÌÈL Èt Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡23BaÁ¯k24‰‡Ó ‰È‰iL È„k , ƒ»»»¿ƒ¿«ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿∆≈»

;Blka ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÔkLn‰ ¯ˆÁk ÌÈMÓÁ ÏÚ«¬ƒƒ«¬««ƒ¿»À»¿«¿≈¿À
elÙ‡ BaÁ¯k ÌÈL ÏÚ ¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»¿»≈«¿«ƒ¿»¿¬ƒ

‰n‡25Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ -26;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ «»≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
¯‡Lk ¯ÈÂ‡Ï BLÈÓLzL ÌÈ˙‡Ò ˙Èa eNÚ ‡lL∆…»≈»«ƒ∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿»

.ÔkLn‰ ¯ˆÁÓ ‡l‡ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈∆»≈¬««ƒ¿»

א.22) כג, עירובין אפילו 23)משנה, אומר: יוסי "רבי
על  מאה ארכה שהיה המשכן (כחצר כרחבה שנים פי ארכה
אסור". מזה יותר היה ואם בתוכה, מטלטלין חמשים) רוחב

התימנים).24) (כת"י ברחבו" כשנים "ארכו אחר: בנוסח
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מותר 25) - מאמה בפחות רחבו על יתר ארכו היה ואם
הרבים 26)(הרא"ש). ברשות מתחלף גדול שטח שכל
('לבוש').

.‰ÌB˜Ó27ı¯t Ì‡ ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL Ûw‰L28Ba »∆À«∆…¿≈ƒ»ƒ»«
d·‚a ˙Bn‡ ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‰ˆ¯t29ÌÈÁÙË ‰¯NÚ30, ƒ¿»»≈«∆∆«¿…«¬»»¿»ƒ

¯„‚Â31‰¯Èc ÌLÏ da32‰¯NÚ „Ú33ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¿»«»¿≈ƒ»«¬»»À»¿«¿≈
elÙ‡Â .dlÎa34ı¯Ùe ,‰¯Èc ÌLÏ d¯„‚e ‰n‡ ı¯t ¿À»«¬ƒ»««»¿»»¿≈ƒ»»«

¯NÚÓ ¯˙ÈÏ dÓÈÏL‰L „Ú ,‰¯È„ ÌLÏ d¯„‚e ‰n‡«»¿»»¿≈ƒ»«∆ƒ¿ƒ»¿»≈≈∆∆
‰nk Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ -À»¿«¿≈¿À»««ƒ∆≈«»

ÔÈÏÈÓ35. ƒƒ

א.27) כד, כלשון 28)עירובין לכתחילה, לפרוץ ומותר
מעשר, יותר פירצה לו פורץ עושה? הוא "כיצד הגמרא:

עשר". על ומעמידו כל 29)וגודרו לפרוץ צריך ואינו
עשרה  גובה ישאר שלא עד אלא למטה, עד הכותל גובה

מחיצות.30)טפחים. לו אין כאילו "וסתם 31)ודומה
ולבסוף  כפתח, היא והרי עשר, על והעמידה הפירצה אותה

(רש"י). לו" שנפתחה לדירה בתוכו,32)הוקף לדור כדי
(מותר  דירה דעת על נעשו אם הגדרים בכוונת תלוי "והכל

(מגידֿמשנה). בתוכו)" ובכת"י 33)לטלטל טפחים.
עשרה". "עד ליתא כל 34)התימנים גדר ולא פרץ לא אם

אמות  עשר יש שעכשיו כיון אחת. בבת האמות עשר
בתוכו. לטלטל מותר - דירה לשם הוא 35)מוקפות מיל

סז.). (יומא אמה אלפיים

.ÂÌB˜Ó36Ì‡ :‰¯È„Ï Ûw‰L ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È »»≈ƒ≈»«ƒ∆À«¿ƒ»ƒ
¯eÒ‡Â ‰p‚k ‡e‰ È¯‰ - Ba¯ Ú¯Ê37BlÎa ÏËÏËÏ38; ƒ¿«À¬≈¿ƒ»¿»¿«¿≈¿À

Ó Ú¯ÊBËeÚ39¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa epnÓ Ú¯Ê Ì‡ : ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒ∆≈»«ƒÀ»
BlÎa ÏËÏËÏ40˙ÈaÓ ¯˙È Úe¯f‰ ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿≈¿À¿ƒ»»«»«»«»≈ƒ≈

BlÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ˙‡Ò41Ba¯ ÚË .42È¯‰ - »«ƒ»¿«¿≈¿À»«À¬≈
BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ¯ˆÁk ‡e‰43‡lÓ˙ .44,ÌÈÓ ¿»≈À»¿«¿≈¿Àƒ¿«≈«ƒ

LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ :‰a¯‰ ÌÈwÓÚ eÈ‰ elÙ‡45 ¬ƒ»¬Àƒ«¿≈ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ,BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÌÈÚËk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒÀ»¿«¿≈¿À¿ƒ≈»

Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯46Úa¯‡a ‡l‡ ¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿«
.˙Bn‡«

ב.36) כג, הדירה,37)עירובין את מבטלים הזרעים כי
זרעים. בגינת לדור אדם בני דרך שלא 38)שאין בחלק גם

הוקף 39)נזרע. מכלל המגרש את מוציא נזרע מיעוט אין
בכולו. לטלטל ומותר הזרעים,40)לדירה, במקום אף

לדירה. נחשב (רש"י).41)שהכל ככרמלית שנעשה
כולו.42) נטועים 43)ואפילו אינם האילנות ואפילו

אדם  בני שדרך הדירה, את מבטלים אין שורות, שורות
(רש"י). בצילם להסתופף כדי בחצרות אילנות לנטוע

א.44) כד, (הרשב"א),45)עירובין לכביסה או לשתיה
אדם. לשתיית ראויים להיות שצריכים רש"י ודעת

שנח).46) סי' (או"ח כזרעים ודינם

.ÊÌB˜Ó47˙Èa Ba LiL ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL Ûw‰L »∆À«∆…¿≈ƒ»∆≈≈
ÔÈ‡Ò LÏL48;B¯ÈzÓ BÈe¯˜ - ‰‡Ò ˙Èa Ba e¯˜Â , »¿ƒ¿≈≈¿»≈«ƒ

Ì˙BÒÂ „¯BÈ ‰¯˜z ÈtL49ı¯Ù .50,¯ˆÁÏ B‡BÏÓa ∆ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿»≈

‰ˆ¯ÙÂ51,‰˙È‰Lk ˙¯zÓ ¯ˆÁ - Bc‚k ¯ˆÁ ¿ƒ¿¿»»≈¿∆¿»≈À∆∆¿∆»¿»
‡ Ût¯w‰ÂB¯ÈzÓ ¯ˆÁ‰ ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡L ;‰È‰Lk ¯eÒ52. ¿««¿≈»¿∆»»∆≈¬ƒ∆»≈«ƒ

א.47) כה, מארבע 48)עירובין יותר בו לטלטל שאסור
המכוסה,49)אמות. הסאה בין מפסקת מחיצה וכאילו

בית  אלא שם שאין ונמצא מקורות, שאינן הסאתים ובין
לטלטל. ומותר מדובר 50)סאתים כאן ב. כה, עירובין

הפירצה  (מגידֿמשנה). סאתים מבית יותר בו שיש בקרפף
זה: מי'51)כבציור ביותר אבל כפתח, שהוא מי' בפחות

('תוספות'). אסורה החצר רבינו 52)גם שיטת זוהי
שכאן  סוברים, ראשונים ושאר הרשב"א אבל זו, בהלכה
לדירה, מוקף היה שלא מצומצם סאתים בית בקרפף מדובר
סאתים, מבית יותר בו שאין כיון בתוכו לטלטל מותר שהיה
ונעשה  מיּתרו מחיצה מקום כי נאסר, לחצר שנפרץ ְְַועכשיו
אבל  במלואו נפרץ הקרפף רק וכאן סאתים, מבית יותר
(שאריות  גפופים ונשארו מהקרפף, רחבה היתה החצר
פחותה  היא והפירצה הצדדים, מן הגדולה) מהמחיצה
ומותר  פתח, כיֿאם פירצה זאת אין החצר לגבי ולכן מעשר.

שלפנינו): בציור (כמו בתוכה לטלטל

.Á‰È‰53˙BÏÈ‡a BËÚÓÏ ‡·e ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È54 »»»≈ƒ≈»«ƒ»¿«¬¿ƒ»
BÈ‡ -55ËeÚÓ56dB·b Ï˙k‰ „ˆa „enÚ Ba ‰a . ≈ƒ»»«¿««…∆»«

ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰LÏL ·Á¯Â ‰¯NÚ57˙BÁt , ¬»»¿»»¿»»≈¬≈∆ƒ»
„e·Ïk ‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;ËeÚÓ BÈ‡ - ‰LÏMÓƒ¿»≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»

ÈÓc58‰NÚÂ ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . »≈¿≈ƒƒ¿ƒƒ«…∆¿»¿»»
ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰vÁÓ59‰NÚ ‡Ï - ‰LÏMÓ ˙BÁt , ¿ƒ»¬≈∆ƒ»ƒ¿»…»»

ÌeÏk60. ¿

א.53) כה, מבית 54)עירובין יותר שטחו יהיה שלא
בו. לטלטל מותר ויהא לנטוע 55)סאתים אדם בני שדרך

קרפף. לגבי בטלים הם ולפיכך בקרפיפות, אילנות
ארבעה,56) ורוחב עשרה גובה באילנות יש אפילו

(הרשב"א). לעצמם רשות דרכו 57)שחולקים שאין מכיון
שטחו. את ממעט לכן בקרפף, להיות עמוד דומה 58)של

'מאמר 59)למחובר. בשם (מ"ב "הועיל" אחר: בנוסח
אלא  הזה הכותל תוך גם מסאתים יותר וכשיש מרדכי').
בסמוך. ועיין התל", מן ב"הרחיק וכדלהלן לדירה, כשעשאו

מהא 60) בזה, והקשו הראשון. הכותל על כמוסיף זה שהרי
(עיין  מיעוט" זה הרי - בטיט הכותל את "טח דלקמן
מיושב  "הועיל" הנוסחא ולפי ומגידֿמשנה). כסףֿמשנה

היטב.

.ËÁË61ËÈËa Ï˙k‰ ˙‡62BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆«…∆¿ƒ««ƒ∆≈
ÏBÎÈ63ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ64˜ÈÁ¯‰ . »«¬…ƒ¿≈«¿¬≈∆ƒƒ¿ƒ

Ïz‰ ÔÓ65‰vÁÓ ‰NÚÂ ‰LÏL66‰NÚ .ÏÈÚB‰ - ƒ«≈¿»¿»»¿ƒ»ƒ»»
‰NBÚ‰L ;ÏÈÚBÓ BÈ‡ - Ïz‰ ˙ÙN ÏÚ ‰vÁÓ¿ƒ»«¿««≈≈ƒ∆»∆

‰ÚÏ· .ÏÈÚBÓ BÈ‡ ‰vÁÓ Èab ÏÚ ‰vÁÓ67‰vÁÓ ¿ƒ»««≈¿ƒ»≈ƒƒ¿¿»¿ƒ»
‰BzÁz‰68˙ÈNÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆ƒ¿«¬≈

,‡È‰ ‡l‡ ‰‡¯ ÌL ÔÈ‡ È¯‰Â ‰¯Èc ÌLÏ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿≈ƒ»«¬≈≈»ƒ¿∆∆»ƒ
dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈÚB‰ ‰Ê È¯‰69. ¬≈∆ƒÀ»¿«¿≈¿À»

א.61) כה, מבית 62)עירובין יותר שטחו יהיה שלא
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בו. לטלטל מותר ויהיה להתקיים 63)סאתים, הטיט
עצמה. בפני פוסק 64)כמחיצה שנח) (סי' בשו"ע אבל

בפני  (כמחיצה) לעמוד ראוי אם אלא ממעט שאינו כרבא,
מבית 65)עצמו. יותר המחיצה עד התל מן ויש שבקרפף,

(רש"י). התל" אצל לדירה מחיצה "ועשה סאתים,
בתל.66) ולהשתמש ותחוח,67)לדור רך העפר "שהיה

(רש"י). בשבת" בבתֿאחת הכותל שבנה 68)ונחבט
קיימת. העליונה ונשארה לדירה, הוקפה ולא מקודם

עכשיו.69) שעשה העליונה המחיצה באויר דר שהרי

.È‰·Á¯70- ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ‰¯˙È ÌÈza È¯BÁ‡L ¿»»∆¬≈»ƒ¿≈»«≈»«ƒ
Úa¯‡a ‡l‡ da ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡71Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â , ≈¿«¿¿ƒ»∆»¿«¿««¬ƒ»»∆«
‰ Á˙t Ì‡Â .dÎB˙Ï Áe˙t ˙Èa‰Ck ¯Á‡Â ÌLÏ Á˙t ««ƒ»«¿»¿ƒ»««∆«¿»¿««»

ÏËÏËÏ ¯zÓe ‰¯È„Ï ˙ÙwÓk BÊ È¯‰ - dÙÈw‰ƒƒ»¬≈¿À∆∆¿ƒ»À»¿«¿≈
dlÎa72. ¿À»

א.70) כד, לדירה.71)עירובין הוקפה שלא כיון
(רמ"א 72) לדירה" מוקפות סתמן הזה, בזמן שלנו "וחצרות

שנט). סי'

.‡È‰·Á¯73‰È„ÓÏ ‰Áe˙t‰74„vÓe ,„Á‡ „vÓ ¿»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ«∆»ƒ«
ÈÁÏ dÏ ‰NBÚ - ¯‰Ï ÚÈbn‰ ÏÈ·LÏ ‰Áe˙t ¯Á‡«≈¿»ƒ¿ƒ««ƒ«¿»»∆»¿ƒ
dÎBzÓe ,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰È„n‰ „vÓƒ««¿ƒ»¿ƒ¿∆À»¿«¿≈¿À»ƒ»

.dÎB˙Ï ‰È„n‰ ÔÓe ,‰È„nÏ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»

הוקפה 73) ולא סאתים מבית יותר שהיתה ב. כד, עירובין
כפום 74)לדירה. היתה רחבה מעשה: היה כך לעיר;

(למבוי  לעיר פתוח היה אחד שצידה המקום), (שם נהרא
לשביל  פתוח היה השני וצידו זו), לרחבה שנגמר שבעיר
טלטול  להתיר תקנה בגמרא ומצאו לנהר. המגיע כרמים של
המדינה. מצד לחי ידי על זה, על זה יאסרו שלא בכולם,

(מגידֿמשנה). בהם" להאריך מצויים אינם אלה "ודינים

.·È„ÈÁÈ75‰Ú˜·a ˙·ML76‰vÁÓ ‰NÚÂ ,77·È·Ò »ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»»ƒ
„Ú da LÈ Ì‡ :BÏ78ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ƒ≈»«≈»«ƒÀ»¿«¿≈

BÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ì‡Â ,dlÎa¿À»¿ƒ»¿»»≈«≈»«ƒ≈
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ da ÏËÏËÓ79.ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿≈»∆»¿«¿««¿≈ƒ»¿«ƒ

e˙·ML Ô‰ÈÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÏ‡¯NÈ ‰LÏL Ï·‡¬»¿»ƒ¿¿≈ƒ»≈¬≈∆∆»¿
‡¯ÈL Ô‰ È¯‰ - ‰Ú˜·a80ÏÎa ÏËÏËÏ Ì‰Ï ¯zÓe , ¿ƒ¿»¬≈≈«»»À»»∆¿«¿≈¿»

ÔÓ ¯‡MÈ ‡lL ,‡e‰Â .ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ Ôk¯»̂¿»¬ƒ«»ƒƒ»∆…ƒ»≈ƒ
ÌÈÏk ‡Ïa Èet ÌÈ˙‡Ò ˙Èa eÙÈw‰L ‰vÁn‰81Ï·‡ ; «¿ƒ»∆ƒƒ≈»«ƒ»¿…≈ƒ¬»

eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÏk ‡Ïa Èet ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ¯‡L Ì‡ƒƒ¿«≈»«ƒ»¿…≈ƒ¿…»
ÌÈ¯eÒ‡ - BÏ ÌÈÎÈ¯ˆ82‡l‡ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ»∆»
ÔÈ‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡a83ÔËw‰84.‡¯ÈLÏ ÌÈÏLÓ ¿«¿««¿≈«»»«¿ƒ¿«»»

א.75) יז, ב. טז, אלא 76)עירובין בישוב, הואֿהדין
מגדים'). ('פרי כך לעשות רגילים שבבקעה בהווה, שדיבר

יח.77) בהלכה להלן כמבואר ערב, של או שתי של גרועה
בכלל.78) עשה 79)ועד שלא לזה חכמים החמירו

גרועות. אלא שלימות דרך,80)מחיצות הולכי קבוצת
ערבאי". "שירת אונקלוס: בתרגום ישמעאלים", "אורחת

רוקח').81) ('מעשה כלום" "בלא אחר: בנוסח
המחיצה 82) את חושבים ואנו צרכם, מכדי יותר שהקיפו

אינה. ה"י.83)כאילו פ"א עירובין וכל84ֿ)'ירושלמי'
שם). ('ירושלמי' מצטרף הנכרי שאין שכן

.‚È‰LÏL85Ôk¯ˆ È„k eÙÈw‰L86‰˙È·L e˜Â87, ¿»∆ƒƒ¿≈»¿»¿»¿ƒ»
ÏËÏËÏ ÔÈ¯zÓ Ì‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈∆»≈∆¬≈≈À»ƒ¿«¿≈

dlÎa88¯Á‡Â ,ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙Èa ‰˙È·L ÌÈL e˜ . ¿À»»¿«ƒ¿ƒ»¿»≈ƒ≈»«ƒ¿««
ÔÈ¯eÒ‡ - ÈLÈÏL Ì‰Ï ‡a Ck89Úa¯‡a ‡l‡ ÏËÏËÏ »»»∆¿ƒƒ¬ƒ¿«¿≈∆»¿«¿«

‰˙È·M‰L ;‰Ê ‡B·iL Ì„˜ eÈ‰Lk ,˙Bn‡90‡È‰ «¿∆»…∆∆»∆∆«¿ƒ»ƒ
˙Ó¯Bb‰91.ÔÈ¯eic‰ ‡Ï , «∆∆…«ƒƒ

א.85) יז, יב.86)עירובין בהלכה למעלה כמבואר
השבת.87) כשנכנס השמשות שבכניסת 88)בין כיון

שלשה. היו שנים 89)השבת רק היו השבת שבכניסת כיון
עוד  בשבת נוסף אם גם לטלטל ואסורים שיירה, אינם

השבת.90)שלישי. ולא 91)בכניסת כשיירה, להחשב
השבת. כניסת אחר שנוספו הדיירים

.„È‰LÏL92˙BÓB˜Ó93ÔÈÙwn‰94‰¯Èc ÌLÏ ‡lL95 ¿»¿«À»ƒ∆…¿≈ƒ»
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈL :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙Ùe ,‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆¿ƒ∆»∆¿«ƒ«ƒƒ

ÌÈ·Á¯96ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈMÏ e‡ˆÓpL ,¯ˆ˜ ÈÚˆÓ‡‰Â ¿»ƒ¿»∆¿»ƒ»»∆ƒ¿¿«¿«ƒ«ƒƒ
ÔÈqt97‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ ‰È‰Â ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ «ƒƒ»ƒ»¿»»»ƒ»∆¿»ƒ»∆

‰Êa „ÈÁÈÂ98‡¯iLk eNÚ -99;Ôk¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ¿»ƒ»∆«¬¿«»»¿¿ƒ»∆»»¿»
‡ˆÓpL ,ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈLe ·Á¯ ÈÚˆÓ‡‰ ‰È‰»»»∆¿»ƒ»»¿«ƒ«ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿»

Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙BÁe¯ ÈMÓ ÔÈqÙa ÈÚˆÓ‡‰100 »∆¿»ƒ¿«ƒƒ¿≈»¬≈À¿»
„ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ ˙·L Ì‡ :CÎÈÙÏ ,ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈMÓƒ¿«ƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ»«»ƒ»∆¿»ƒ
Ïk ‡l‡ ,Ôk¯ˆ Ïk Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa»∆¿»ƒ»∆≈¿ƒ»∆»»¿»∆»»

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡101BÓB˜Óa102‰È‰ ; ∆»¿∆»≈≈»«ƒƒ¿»»
‰Êa ÌÈL B‡ ,ÈÚˆÓ‡a ÌÈLe ‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿«ƒ»∆¿»ƒ¿«ƒ»∆

Ôk¯ˆ Ïk Ô‰Ï ÔÈ˙B - ÈÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰Êa ÌÈLe103. ¿«ƒ»∆¿∆»»∆¿»ƒ¿ƒ»∆»»¿»

א.92) צג, הגמרא 93)עירובין בלשון נקראים
בהלכה 94)"קרפיפות". להלן כמבואר גרועה, במחיצה

בשיירה 95)יח. הקילו דירה לשם שלא היקף לענין שגם
ה"ה). פ"ב עירובין שהוא 96)('ירושלמי' האמצעי מן

(גפופיהם) מחיצותיהם ועמודי במלואו, לשניהם פרוץ
.1 כציור עליו, למחיצה.97)עודפים המשמשים עמודים

אחד.98) איש נמצא קרפף החיצונים 99)בכל שני
אחת. רשות הם וכאילו לאמצעי, במחיצה 100)מצטרפים

פתוחים  והם מהם, רחב שהאמצעי החיצונים, מהשנים
.2 כציור במלואם בית 101)לאמצעי יהיה שלא ובלבד

משנה"). ("מגיד יב בהלכה כמבואר מכלים פנוי סאתים
אחת.102) לשיירה מצטרפים ששנים 103)ואינם

שיירה. להחשב לאמצעי מצטרפים מהחיצון

.ÂËÏk104Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ »¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«
‰ÈeˆÓ105‰vÁÓ dÈ‡ -106ÏÎÂ .107dÈ‡L ‰vÁÓ ¿»≈»¿ƒ»¿»¿ƒ»∆≈»

˙ÁÏ ‰ÈeNÚ108ÏÎÂ .‰vÁÓ dÈ‡ -109dÈ‡L ‰vÁÓ ¬»¿««≈»¿ƒ»¿»¿ƒ»∆≈»
˙eÚÈˆÏ ‡l‡ ‰ÈeNÚ110„·Ïa111ÏÎÂ .‰vÁÓ dÈ‡ - ¬»∆»ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿ƒ»¿»

dÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈¿»¿»¬»»¿»ƒ≈≈»
‰¯eÓ‚ ‰vÁÓ112„ecb .113- ‰MÓÁ ‰vÁÓe ‰MÓÁ ¿ƒ»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ÔÈÙ¯ËˆÓ114. ƒ¿»¿ƒ

ב.104) כד, (רש"י).105)סוכה ומביאה מוליכה שהרוח
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(תוספות 106) רוח שם שאין בביתו אותה עושה אפילו
א.107)שבת). כו, להניח 108)עירובין עשויה שאינה

פירש: חננאל ורבינו (מגידֿמשנה); שם לנוח או דבר עליה
אלא  לעולם קבוע כבנין להיות לנחת, עשויה "שאינה
מחיצה  "כל כאן: הנוסח והראב"ד, רש"י לדעת ארעי".
שם  להניח שנעשתה כלומר: מחיצה". אינה - לנחת העשויה

דירה. לשם ולא "מחיצת 109)חפצים א: כו, עירובין
מחיצה". שמה לא - (בנאים) שנעשתה 110)אדריכלים

דירה. לשם ולא אכילתם בשעת בצילה לנוח בנאים ידי על
(או"ח 111) בתוכה חפצים לשמירת רק נעשתה אם וכן
רשות 112)שם). חולקת היא אבל בתוכה, טלטול להתיר

(מגידֿמשנה). כרמלית ב.113)לעשותה צג, עירובין
(ויניציאה). "גידור" אחר: בנוסח גבשושית; בליטה,

שם).114) או"ח (שו"ע גמורה כמחיצה ונחשבים

.ÊËÏk115- „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t da LiL ‰vÁÓ »¿ƒ»∆≈»»¿À∆«»≈
„ÓBÚk ıe¯t ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰vÁÓ dÈ‡116BÊ È¯‰ - ≈»¿ƒ»¬»ƒ»»»¿≈¬≈

‡È‰L ‰ˆ¯t ˙Bˆ¯t‰ Ô˙B‡a ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¿»∆ƒ
˙Bn‡ ¯NÚ ÏÚ ¯˙È117‡È‰ È¯‰ - ˙Bn‡ ¯NÚ Ï·‡ ; »≈«∆∆«¬»∆∆«¬≈ƒ

Á˙t ˙¯eˆ BÊ ‰ˆ¯ÙÏ ‰È‰ Ì‡ .Á˙Ùk118ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«ƒ»»¿ƒ¿»«∆«««ƒ
˙„ÒÙÓ dÈ‡ ,¯NÚÓ ¯˙BÈ da LiL119;‰vÁn‰ ∆≈»≈≈∆∆≈»«¿∆∆«¿ƒ»

„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â120. »∆…¿≈«»¿À∆«»≈

ב.115) טו, על 116)עירובין מרובה הפרוץ שאין כיון
מחיצה. דין לו יש עשר 117)העומד, על יתרה פירצה
המחיצה. את מבטלת יט.118)אמות בהלכה ביאורו ראה

לפתח.119) אלא לפירצה נחשבת אינה דעת 120)כי
אם  אפילו הפתח, צורת לה יש שאם והרשב"א ה'תוספות'
נחשבת  - הרוחות ארבע בכל העומד על מרובה הפרוץ

שסב. סי' או"ח בשו"ע וכן גמורה. למחיצה

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121˙Bˆ¯t‰L ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«¿»
Ïk ˙Bˆ¯t‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÁÙË ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»»
,˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰LÏMÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ‰ˆ¯tƒ¿»≈∆¿»ƒ¿»¬≈À∆∆
˙BÁt ÏkL ;„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«»¿À∆«»≈∆»»

„e·Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰LÏMÓ122. ƒ¿»¬≈¿»

א.121) טז, נחשבות 122)עירובין והפירצות כמחובר.
הפרוץ. על מרובה שהעומד ונמצא כסתומות,

.ÁÈ„ˆÈk123È¯‰ ?124‰˜ ÔÈa ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜a ÛÈw‰L ≈«¬≈∆ƒƒ¿»ƒ¿≈≈»∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ·Áa ÛÈw‰L B‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL B¯·ÁÏ«¬≈¿»¿»ƒ∆ƒƒ«¬»ƒ¿≈
‰vÁÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL B¯·ÁÏ Ï·Á ÔÈa≈∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¬≈¿ƒ»

È˙L ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯eÓ‚125·¯Ú ‡Ïa126B‡ ¿»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿…≈∆
B‡ ,‰¯NÚ ‰w‰ d·‚ ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ .È˙L ‡Ïa ·¯Ú≈∆¿…¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆…««»∆¬»»
ÔBÈÏÚ‰ Ï·Á‰ È·Ú ÛBÒ „Ú ı¯‡‰ ÔÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»∆«√ƒ«∆∆»∆¿

‰¯NÚ127‰˙eÁt ‰vÁÓ ÔÈ‡L ;ÌÈÏ·Áa ÛÈw‰ Ì‡ , ¬»»ƒƒƒ«¬»ƒ∆≈¿ƒ»¿»
ÏÎÂ .‰¯NÚÓ128‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ≈¬»»¿»«ƒƒ»≈¬»»¿∆

.Ô‰ ÈÈqÓƒƒ«≈

כלבוד.123) משלשה פחות כל משנה,124)אמרו,
ב. טז, באורך.125)עירובין ברוחב.126)הקנה החבל

משהויין 127) ושלשה טפח - ביחד החבלים שלשת ועובי
(שם). טפחים לעשרה להשלים א.128)כדי פ, יומא

.ËÈ˙¯eˆ129elÙ‡ ‡È‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Á˙t «∆«»¬»¿»»ƒ¬ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰˜130.Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â Ô‡kÓ »∆¿«≈ƒ»¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆

ÌÈÈÁl‰ ÈL d·b131ÌÈÁÙË ‰¯NÚ -132.¯˙È B‡ …«¿≈«¿»«ƒ¬»»¿»ƒ»≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚL Ba ‡ˆBiÎÂ ‰w‰Â¿«»∆¿«≈∆««≈∆««ƒ∆≈
- ˙Bn‡ ‰nk Ô‰ÈÈa LÈ ‡l‡ ,ÌÈÈÁl‰ ÈLa Ú‚B≈«ƒ¿≈«¿»«ƒ∆»≈≈≈∆«»«
.Á˙t ˙¯eˆ BÊ È¯‰ ,‰¯NÚ ÌÈÈÁl‰ d·‚Â ÏÈ‡B‰ƒ¿…««¿»«ƒ¬»»¬≈«∆«

Á˙t ˙¯eˆÂ133‰‡È¯a ‡‰zL ‰ÎÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L134 ¿«∆«∆»¿¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»
.L˜ ÏL ˙Ïc elÙ‡ ,˙Ïc Ïa˜Ï¿«≈∆∆¬ƒ∆∆∆«

ב.129) יא, שסב).130)עירובין סי' (או"ח חבלים כגון
גם 131) ונקרא מחיצה, במקום המשמש העמוד הוא לחי

קנה. או בכיפה.132)פס ה"כ דלהלן מהא נלמד
ואנו 133) העליון, הקנה כנגד מכוונים להיות וצריכים

למעלה. עד עולים וכאילו אסיק' 'גוד אומרים
שעל 134) הקנה אבל הלחיים, - שבצדדים לעמודים הכוונה

ברוח גביהם  יפול שלא ובלבד גמי, אפילו שהוא בכל ראוי
שם). (או"ח מצויה

.ÎÁ˙t135‰tk B˙¯evL136ÈÏ‚¯ C¯‡a LÈ Ì‡ ,137 ∆«∆»ƒ»ƒ≈¿…∆«¿≈
˙¯eˆÂ .Á˙t ˙¯eˆ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰tk‰«ƒ»¬»»¿»ƒ¬≈∆«∆«¿«

„v‰ ÔÓ d˙B‡ ‰NÚL Á˙t138ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ - ∆«∆»»»ƒ««≈»¿∆≈
ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,˙ÈÂÊ Ô¯˜a ˙BÈ‰Ï ÌÈÁ˙t‰ C¯c139. ∆∆«¿»ƒƒ¿¿∆∆»ƒ∆»»∆¿«

ב.135) יא, "מזוזה 136)עירובין כקשת. למעלה עשויה
במקום  המזוזות שתי על קשת כמין וכיפה ומכאן, מכאן

ה"ד). פ"ו מזוזה בהל' (רבינו לפני 137)המשקוף"
מצטרף. אינו העיגול מקום כי להתעגל, שמתחילה

לקרן]"138) [סמוך כותל של מצדו שעשאה כגון "פירוש,
הצד  מן מפרשים ויש ב'מאירי'. ועיין ברי"ף. גאון האי רב -
לה. הל' פי"ז להלן ועיין (רש"י). גביהם על ולא הקנים של

האי.139) רב כפירוש

.‡ÎÏka140ÌÈÏÎa ÔÈa - ‰vÁÓ ÔÈNBÚ141ÔÈa , «…ƒ¿ƒ»≈¿≈ƒ≈
‰iÁ ÈÈÓ ¯‡Le ‰Ó‰·a elÙ‡ ,Ì„‡a ÔÈa ,ÌÈÏÎ‡a»√»ƒ≈¿»»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ≈«»

eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÛBÚÂ142ÌÈ˙eÙk143.e„eÈ ‡lL È„k , »»∆ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»

א.140) טו, אחר 141)עירובין להנטל שעתידים אף
אינו 142)השבת. אדם כי מאדם, חוץ חיים בעלי שאר

כג. בהלכה כמבואר כפות, להיות קשורים 143)צריך
שבת. מערב

.·Î‰vÁÓ144.‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰ÈÏ‡Ó ˙„ÓBÚ‰ ¿ƒ»»∆∆≈≈∆»¬≈¿≈»
‰vÁÓ BÊ È¯‰ - ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰vÁÓe145Ì‡Â ; ¿ƒ»««¬≈¿«»¬≈¿ƒ»¿ƒ

‰‚‚La ˙ÈNÚ146.˙aL d˙B‡a da ÏËÏËÏ ¯zÓ , «¬≈ƒ¿»»À»¿«¿≈»¿»«»
Ì‡ Ï·‡ ;ÏËÏËÓ‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰NÚzL ,‡e‰Â»∆≈»∆∆…¿«««¿«¿≈¬»ƒ
ÏËÏËÏ È„k ˙aLa ‰NÚzL ‰vÁn‰ BÊÏ Ì„‡ Ôek˙ƒ¿«≈»»¿«¿ƒ»∆≈»∆¿«»¿≈¿«¿≈
,‰‚‚La ‰NBÚ‰ d˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,da»««ƒ∆»»»»∆ƒ¿»»

¯eÒ‡147ÔÎÂ .˙aL d˙B‡a da ÏËÏËÏ148˙ÈNÚ Ì‡ »¿«¿≈»¿»«»¿≈ƒ«¬≈
È¯‰ ,da ÏËÏËÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÊÓa¿≈ƒ««ƒ∆…ƒ¿«≈∆¿«¿≈»¬≈

.da ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¿≈»
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א.144) טו, לענין 145)עירובין היחיד רשות ונחשבת
מחיצה  תוך לטלטל אסור אבל חטאת, חייב לתוכה שהזורק

כדלהלן. במזיד, נעשתה אם שהיום 146)זו ידע שלא
בשבת. מחיצה לעשות שאסור ידע שלא או שבת,

אדם 147) אותם יעמיד "ולא כג: הלכה דלהלן מהא נלמד
עיי"ש. זו", במחיצה להשתמש רוצה שהוא

(שמחיצה 148) שנו לא נחמן, רב "אמר (כה.): בעירובין
אבל  לזרוק, אלא מחיצה) שמה - במזיד בשבת שנעשתה

אסור". לטלטל

.‚Î¯zÓ149,˙aLa Ì„‡ Èa ÏL ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»∆¿≈»»¿«»
eÚ„È ‡lL „·Ï·e ,‰Ê „ˆa ‰Ê „ÓÚiL150el‡ ∆«¬…∆¿«∆ƒ¿«∆…≈¿≈

‡ÏÂ .Ô„ÈÓÚ‰ ‰vÁÓ Ô˙BNÚÏ ÏÈ·LaL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ»∆¡ƒ»¿…
„ÈÓÚÈ151‰vÁÓa LnzL‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L Ì„‡ Ô˙B‡ «¬ƒ»»»∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»

.BzÚ„Ï ‡lL ¯Á‡ Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡l‡ ,BÊ∆»«¬ƒ»«≈∆…¿«¿

משכתיה 149) חנילאי דרבי בריה "נחמיה ב: מג, עירובין
רב  ליה אמר לתחום, חוץ ויצא בהלכה) (השתקע שמעתיה
לו  (שאסור בצער שרוי תלמידך נחמיה נחמן: לרב חסדא
כמבואר  אמות, ארבע אלא לו ואין התחום לתוך לחזור
אדם  בני של מחיצה עשה לו: אמר הי"א). בפכ"ז להלן
מחיצה  לעשותם שבשביל האנשים ידעו שלא (באופן ויכנס

הועמדו). למחיצה,150)- שהעמידום יודעים הם שאם
ואסור. בשבת מחיצה כעושים הם דבר 151)הרי מקור

ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין מד: דעירובין מהא זה,

.„ÎÔÏÈ‡152CÒÓ ‡e‰L153ÔÈ‡ Ì‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ƒ»∆≈≈«»»∆ƒ≈
BÙB154ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ dB·b155ÔÈa ‡lÓÓ , »«ƒ»»∆¿»¿»ƒ¿«≈≈

„Ú ı¯‡a Ô¯LB˜Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L˜Â Ô·z ÂÈÏÚÂ ÂÈca«»¿»»∆∆»«¿«≈»∆¿¿»»»∆«
˙Áz ÏËÏËÓe ,„„˙È ‡ÏÂ ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚiL∆«¬…¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿«¿≈««

Blk156ÌÈ˙‡Ò ˙Èa „Ú ÂÈzÁz eÈ‰iL ,‡e‰Â .157Ï·‡ ; À»∆ƒ¿«¿»«≈»«ƒ¬»
¯˙È ‰È‰ Ì‡158ÂÈzÁz ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ƒ»»»≈ƒ≈»«ƒ≈¿«¿¿ƒ«¿»

‡lL ÌB˜Ó - ÂÈzÁzL ÈtÓ ;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡∆»¿«¿««ƒ¿≈∆«¿»»∆…
.‡e‰ ‰¯È„Ï Ûw‰À«¿ƒ»

ב.152) צט, צד.153)עירובין מכל למטה נוטים שענפיו
שבאילן.154) לארץ.155)הענפים ומחובר כ'לבוד' הוא
נטעו 156) לא ואפילו שסב). סי' (או"ח עשרה גבוה הוא אם

מאליה. העומדת כמחיצה והוא לכך, מתחילה
א.157) הלכה או 158)כדלעיל מאד, ארוכים ענפיו שהיו

לזה. זה סמוכים אילנות הרבה שהיו

עׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הרשויות 1) מקצת בדיני דבריהם, של דינין בו נתבארו

וכיוצא  ומחיצותֿהבורות, והחצרות המבואות הן ופרטיהן,
מדבריהם. הם באלו שנזכר מה כל ורוב בהן,

.‡ÈB·Ó2ÌÈÏ˙k ‰LÏL BÏ LiL3‡¯˜p‰ ‡e‰ - »∆≈¿»¿»ƒ«ƒ¿»
„·Ïa ÌÈÏ˙k ÈL BÏ LiL ÈB·Óe ,Ìe˙Ò ÈB·Ó4‰Ê »»»∆≈¿≈¿»ƒƒ¿«∆

- dc‚kLa ÔÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÔÈÒÎ ÌÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿∆¿∆¿»
.LlÙÓ‰ ÈB·Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»«¿À»

קדם 2) בימי כד). א, (שופטים העיר" "מבוא מלשון
ומן  החצר, בתוך מוקפים היו הבתים המזרח, ובארצות

נכנסים  המבוי ודרך "מבוי", שנקרא לרחוב נכנסים החצרות
הרבים. רשות שהוא - לשוק והבתים החצרות בני

פתוח 3) והוא רוחות, משלש המבוי את מקיפות החצרות
בלבד. אחד מצד הרבים נמצאות 4)לרשות שהחצרות

מפולשים  האחרים צדדיו ושני רוחותיו, משתי בהקבלה
הרבים. לרשות ופתוחים

.·C‡È‰5ÔÈ¯ÈzÓ6Áe¯a BÏ ‰NBÚ ?Ìe˙q‰ ÈB·Ó ≈««ƒƒ»«»∆¿«
ÈÁÏ ˙ÈÚÈ·¯7„Á‡8ÂÈÏÚ ‰NBÚ B‡9;Bi„Â - ‰¯B˜ ¿ƒƒ¿ƒ∆»∆»»»¿«

Áe¯ Ì˙Ò el‡k ÈÁÏ B˙B‡ B‡ ‰¯B˜ d˙B‡ ·LÁ˙Â¿≈»≈»»¿ƒ¿ƒ»««
˙ÈÚÈ·¯10ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÈÂ , ¿ƒƒ¿≈»∆¿«»ƒ¿ƒ¿∆À»¿«¿≈
BlÎa11¯zÓ „·Ïa ˙BvÁÓ LÏLa - ‰¯Bz ÔÈcL . ¿À∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«À»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe ,ÏËÏËÏ12˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰ ‡È‰13, ¿«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ»«»¿ƒƒ
.‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa dÏ Èc CÎÈÙÏe¿ƒ»«»ƒ¿ƒ»

ב.5) יא, עירובין בו 6)משנה, להשתמש מותר "שיהיה
המשניות). בפירוש (רבינו עירוב" עשיית "קרש 7)אחר

שסג). סי' (רמ"א חד" לוחא יונתן: בתרגום מצד 8)אחד,
ה"ט). (להלן רביעית" ברוח כמחיצה הוא הרי "שהלחי אחד

מלמעלה.9) המבוי כנ"ל,10)בקצה  כמחיצה הלחי
לרה"ר. משם יוציאו שלא היכר משום אחרי 11)והקורה

בהל' כמבואר מבואות", "שיתופי הנקרא עירוב עשיית
הי"ז. פ"א ה"ג.12)עירובין בפ"א חכמים 13)מבואר

יטלטל  שמא מחיצות, שלש בו שיש במבוי לטלטל אסרו
הרבים. ברשות גם

.‚C‡È‰Â14ÈB·Ó ÔÈ¯ÈzÓ15LlÙÓ16˙¯eˆ BÏ ‰NBÚ ? ¿≈««ƒƒ»¿À»∆«
Á˙t17ÈB·Óe .Ô‡kÓ ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏe ,Ô‡kÓ18Ì˜Ú19 ∆«ƒ»¿ƒ»ƒ»»»…

LlÙÓk B˙¯Bz20. »ƒ¿À»

(שם 14) יהודה רב וכאוקימתת כתנאֿקמא א. ו, עירובין
כתנאֿקמא. הלכה דאמר וכרב ברחבו 15)ע"ב) כשאין

בפי"ד  כמבואר הרבים, כרשות נחשב ואינו אמה עשרה שש
אחד 16)ה"א. ראשו או הרבים, לרשות ראשיו משני

פתוחים  ראשיו ששני או לכרמלית, והשני הרבים לרשות
תה). סי' (ריב"ש כסתום 17)לכרמלית נעשה שעלֿידה

שדי  צדדים, מג' סתום כמבוי הוא והרי זה, מצד במחיצה
הי"ט. בפט"ז כמבואר קורה, או בלחי ו,18)לו עירובין

כבציור 19)א. הרבים, לרשות מפולשים ראשיו ששני
רבינו 20)שלפנינו. קורה; או ולחי הפתח צורת שצריך

בראשו  שיעשה הרשב"א כדעת שדעתו ונראה דבריו, סתם
מבוי  כדין קורה, או לחי השני ובראשו הפתח, צורת אחד
שצריך  שסד), סי' (ובשו"ע פוסקים שאר דעת אבל מפולש,
בציור), (ראה כמפולש דינו ששם בעקמומיתו הפתח צורת

קורה. או לחי אחד לכל עושה ראשיו ובשני

.„ÈB·Ó21ÔB¯„Óe BÎBzÓ ‰ÂL ‡e‰L22˙eL¯Ï »∆»∆ƒƒ¿ƒ¿
BÎB˙Ï ÔB¯„Óe ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÂL B‡ ,ÌÈa¯‰23- »«ƒ»∆ƒ¿»«ƒƒ¿¿

‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡24Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰L , ≈»ƒ…¿ƒ¿…»∆¬≈À¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó25. ≈¿»«ƒ

א.21) ק, גבוה 22)שבת המבוי קרקע שהיה שיפוע;
פתחו  אצל משופע להיות ומתחיל הרבים, רשות מקרקע

(רש"י). הרבים רשות גבוה 23)לצד הרבים רשות "שהיה
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הרבים  רשות לקרקע שוה המבוי כניסת וגם המבוי, מקרקע
לצד  מדרון נעשה הוא כך ואחר פחות, או אמה ברוחב

(רש"י). שכאן 24)פנים" ביארו, ובראשונים בתוספתא
אמות" ארבע מתוך טפחים עשרה מתלקט "אם מדובר
לגובה  שמגיע עד לאט, לאט ומשופע והולך מדרון (שהוא
כולו, כזקוף הוא והרי אמות, ארבע מתוך טפחים עשרה

מגידֿמשנה). היחיד. כרשות ושינויו 25)ודינו שגבהו
אחר. בתיקון צורך ואין כמחיצה, הם הרבים מרשות

.‰ÈB·Ó26BcvL27ÌiÏ ‰Ïk „Á‡28‰Ïk „Á‡ BcˆÂ »∆ƒ∆»»∆«»¿ƒ∆»»∆
‰tL‡Ï29ÏL ‰tL‡L ;ÌeÏk CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÏL ¿«¿»∆«ƒ≈»ƒ¿∆«¿»∆

‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙Bpt˙‰Ï dÈeNÚ dÈ‡ ÌÈa«̄ƒ≈»¬»¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆»
ÔBË¯N Ìi‰ ‰ÏÚÈ30. «¬∆«»ƒ¿

ב.26) צט, א. ח, שצידו 27)עירובין אחד, במבוי "מעשה
לפני  מעשה ובא לאשפה, כלה אחד וצידו לים כלה אחד
בה  אמר לא איסור איסור, ולא היתר לא בה אמר ולא רבי,
בה  אמר לא והיתר מחיצות, עומדות) (שהרי קיימי דהא -
המבוי  (ונמצא שרטון" הים ויעלה האשפה תינטל שמא -
כי  רבינו) נוסח (לפי בגמרא אחרֿכך ומבואר מחיצות), בלי
אין  וגם משם, תינטל שמא לחשוש אין רבים של באשפה
בגמרא  שלנו נוסח אולם שרטון, הים יעלה שמא חוששים

שרטון". הים שיעלה (חוששים) "חיישינן עומק 28)הוא
כמחיצה. חשוב - בשפתו טפחים הגבוהה 29)עשרה

כמחיצה. ונחשבת הקרקע מן טפחים חול 30)עשרה
נחשבת  הנהר ששפת בנהרות, הדין וכן שפתו; אצל ואבנים
ביהודה' 'נודע בעל ולדעת עשרה; גבוהה היא אם למחיצה
רבים  בו שמהלכים הגשר למקום כלה המבוי ראש אם

הגשר. במקום הפתח צורת לעשות צריך השני, לעברו

.ÂÈB·Ó31‰·Á¯ ÚˆÓ‡Ï ‰Ïk ‡e‰L LlÙÓ32ÏL »¿À»∆»∆¿∆¿«¿»»∆
Á˙t „‚k ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :ÌÈa¯33È¯‰ - ‰·Á¯‰ «ƒƒ…»»¿À»¿∆∆∆«»¿»»¬≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌeÏk ‰·Á¯‰ „vÓ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ìe˙Òk ‰Ê∆¿»¿≈»ƒƒ«»¿»»¿¬»ƒ
È„„ˆÏ ‰Ïk ‰È‰34ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡ - ‰·Á¯‰ »»»∆¿ƒ¿≈»¿»»»¿ƒ»¿»∆

,„Á‡ „vÓ ‰Ba ÌÈÓÚt ;¯eÒ‡ dÚˆÓ‡Ï Û‡ - „ÈÁÈ»ƒ«¿∆¿»»»¿»ƒ∆ƒ«∆»
.‰·Á¯ ÏL dcˆÏ ‰Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆¿ƒ»∆¿»»

א.31) ח, (ֿחצר 32)עירובין לרחבה ונכנס פרוץ כלומר,
הבתים). בכותל 33)שאחורי והוא הרבים, לרשות הפותח

כמפולש. המבוי ואין הנ"ל, לפירצה שכותל 34)שממול
אפילו  או כמפולש שהוא הרחבה מכתלי לאחד שוה המבוי

(רש"י). עקום כמבוי שהוא הפתח כנגד הפירצה אין

.ÊÔÈ‡35¯z ÈB·n‰36ÁÏaeÈ‰iL „Ú ‰¯B˜ B‡ È ≈«»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿
˙BÁe˙t ˙B¯ˆÁÂ ÌÈza37Úa¯‡Ó Bk¯‡ ‰È‰ÈÂ ,BÎB˙Ï »ƒ«¬≈¿¿¿ƒ¿∆»¿≈«¿«

‰ÏÚÓÏe ˙Bn‡38Bk¯‡ ‰È‰ÈÂ ,39BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È40Ï·‡ . «¿«¿»¿ƒ¿∆»¿»≈«»¿¬»
BaÁ¯k Bk¯‡L ÈB·Ó41¯z BÈ‡Â ,¯ˆÁk ‡e‰ È¯‰ »∆»¿¿»¿¬≈¿»≈¿≈ƒ»

,e‰MÓa ÈÁÏ Ïk ,ÂÈ˙BÁe¯ ÈMÓ ÌÈÈÁÏ ÈLa ‡l‡∆»ƒ¿≈¿»«ƒƒ¿≈»»¿ƒ¿«∆
ÒÙa B‡42˙Á‡ Áe¯Ó ‰Úa¯‡ ·Á¯43. ¿«»»«¿»»≈«««

א.35) ה, שעשוי 36)עירובין מה כל "כי הוא הטעם
ולפיכך  גמורות, מחיצות צריך צנע, ולתשמישי לדירה
צנע, בתשמישי בהן להשתמש אדם בני של שדרכם החצרות

דייריהם  לתוכם, פתוחים וחצרות בתים שאין מבואות וכן
מחיצות  צריכים זה משום יותר, בהם ומשתמשים מועטים
מתמעט  דיירים, יותר בהם שיש מבואות אבל גמורות,
או  לחי של שהיא כל במחיצה די לכן המבוי, תשמיש

(הרשב"א). ה"א:37)קורה" פ"א עירובין 'ירושלמי'
משני  פחותה אינה חצר חצרות, משני פחות אין "מבוא

כחצר.38)בתים". אלא כמבוי חשוב אינו מזה, שבפחות
למבוי.39) כניסתו להיות 40)דרך המבוי דרך שכן

מימרא 42)מרובע.41)('לבוש'). יב: בעירובין הוא כן
נחמן. שלנו 43)דרב המבואות כל לתקן עכשיו ונוהגים

עלֿיד  הפתח וצריך בצורת מבוי, של לרחבו הקשור חבל י
תחת  מכוונים עשרה גבוהים קנים שני החבל תחת להעמיד
מקום  ובכל מפולש, במבוי אפילו מועיל זה ותיקון החבל,

שסג). סי' או"ח (רמ"א הפתח צורת שצריכים

.Á¯ˆÁ44dk¯‡L45¯˙È46daÁ¯ ÏÚ47‡È‰ È¯‰ - »≈∆»¿»»≈«»¿»¬≈ƒ
ÌÈza ÔÈ‡L ÈB·Óe .‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa ˙¯zÂ ,ÈB·Ók¿»¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»»∆≈»ƒ
˙Èa ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL ÔB‚k ,BÎB˙Ï ˙BÁe˙t ˙B¯ˆÁÂ«¬≈¿¿¿∆…»»∆»«ƒ
Úa¯‡ Bk¯‡a ÔÈ‡L ÈB·Ó ÔÎÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁ B‡ „Á‡∆»»≈««¿≈»∆≈¿»¿«¿«

˙Bn‡48‡l‡ ¯z BÈ‡ -49ÒÙa B‡ ÌÈÈÁÏ ÈLa «≈ƒ»∆»ƒ¿≈¿»«ƒ¿«
.e‰MÓe ‰Úa¯‡«¿»»«∆

ב.44) יב, הכניסה 45)עירובין דרך נחשב ארכה
שם).46)(רשב"א). (גמרא רחבה 47)במשהו אם אבל

(רשב"א). כחצר ונידונה כמרובעת היא הרי ארכה, על יתר
חצר.48) כדין והנוסח 49)דינו כאן, יש הדפוס טעות

כמו  ארבעה" בפס או משהו של לחיים בשני "אלא הנכון:
בכתבֿיד. הנוסח וכן הקודמת, בהלכה

.ËBaÁ¯a ÔÈ‡L ÈB·Ó50CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL »∆≈¿»¿¿»¿»ƒ≈»ƒ
˙BÁt ÏkL ;BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï…¿ƒ¿…»À»¿«¿≈¿À∆»»

„e·Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰LÏMÓ51ÈB·Ó .52B¯ÈLÎ‰L ƒ¿»¬≈¿»»∆ƒ¿ƒ
¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯B˜a53˙eL¯k BlÎa ÏËÏËÏ ¿»««ƒ∆À»¿«¿≈¿Àƒ¿

˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÎBzÓ ˜¯Bf‰ ,„ÈÁi‰«»ƒ«≈ƒƒ¿»«ƒ≈¿
‡È‰ ¯k‰ ÌeMÓ - ‰¯Bw‰L ;¯eËt - BÎB˙Ï ÌÈa¯‰»«ƒ¿»∆«»ƒ∆≈ƒ
BÎBzÓ ˜¯Bf‰ ,ÈÁÏa B¯ÈLÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÈeNÚ¬»¬»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ
;·iÁ - BÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ≈¿»«ƒ¿«»

.˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a ‰vÁÓk ‡e‰ È¯‰ ÈÁl‰L∆«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒƒ

יותר 50) יש שבחללו אף טפחים, שלשה של בפתחו
כלל.51)(כסףֿמשנה). מבוי כאן ואין כמחובר,

הזורק 52) - בלחי הכשירו יהודה: רב "אמר ב: יב, עירובין
לחי  פטור, לתוכו הזורק - בקורה הכשירו חייב, לתוכו

היכר". משום וקורה מחיצה, סובר 53)משום רבינו
את  לחייב היחיד, רשות דין התורה שמן ה"ד) (בפי"ד
ארבע  לה כשיש רק הוא הרבים, מרשות לתוכה הזורק
שמותר  כרמלית דין לה יש מחיצות ובשלש מחיצות,
או  לחי של תיקון הצריכו חכמים אבל בתוכה, לטלטל
היחיד  רשות מחיצות בשלש כי סובר והראב"ד קורה;

לתוכה. הזורק את לחייב היא, גמורה

.È‰ ˙eL¯a ÌÈÏ˙k ÈLÌÈ¯·BÚ ÌÚ‰Â ,ÌÈa¯ ¿≈¿»ƒƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ
Ô‡kÓ ˙B˙Ï„ ‰NBÚ ?Ì‰ÈÈa ¯ÈLÎÓ „ˆÈk ,Ì‰ÈÈa≈≈∆≈««¿ƒ≈≈∆∆¿»ƒ»
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Ô‡kÓ ˙B˙Ï„e54˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰NÚÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»ƒ»¿««»≈»∆≈≈∆¿
BÈ‡Â .„ÈÁi‰55‰ÏÈla ˙B˙Ïc‰ ÏÚÏ CÈ¯ˆ56Ï·‡ , «»ƒ¿≈»ƒƒ¿…«¿»««¿»¬»

,¯ÙÚa ˙BÚwLÓ eÈ‰ .ÏÚp‰Ï ˙BÈe‡¯ eÈ‰iL CÈ¯»̂ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»≈»¿À»¿»»
ÈÁÏ B‡ ,Á˙t ˙¯eˆ Ï·‡ .ÏÚp‰Ï Ôw˙Óe Ô˙B‡ ‰pÙÓ¿«∆»¿«¿»¿ƒ»≈¬»«∆«¿ƒ

ÔÈ‡ ,‰¯B˜Â57.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯LÎ‰a ÔÈÏÈÚBÓ ¿»≈»ƒƒ¿∆¿≈¿»«ƒ

ה"ג)54) (למעלה הרבים לרשות המפולש במבוי שדווקא
רשות  אבל מכאן, קורה או ולחי מכאן הפתח בצורת מספיק
(עירובין  רש"י וכפירוש דלתות, שתי צריכה גמורה הרבים
רשות  דרך שמערבין הלל, דבית אליבא הגמרא בקושיית ו:)
אמר  "והא - מכאן וקורה ולחי מכאן דלת בעשיית הרבים
דלתותיה  אילמלא ירושלים יוחנן, רבי אמר חנה בר בר רבה
הרי  הרבים", רשות משום עליה חייבין - בלילה ננעלות
הדלת  מנעילת מקשה ולא רש"י), (עיין דלתות שתי שצריך
ירושלים  שדלתות יוחנן רבי בדברי גם לפרש שאפשר מפני
שם  'תוספות' ועיין מפולש. במבוי כמו להינעל ראויות

משנה'. שם.55)ו'כסף רש"י לפי שמקורו נג, הערה ראה
רוקח').56) ('מעשה "בלילה" המלה חסרה אחר, בנוסח
נג.57) הערה ראה

.‡È¯zÓ58ÔÈa B‡ ‰¯Bw‰ ˙Áz ÈB·Óa ÏËÏËÏ À»¿«¿≈¿»«««»≈
ÌÈÈÁl‰59CeÓÒ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»

¯Ï- ˙ÈÏÓ¯ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL ƒ¿»«ƒ¬»ƒ»»»¿«¿¿ƒ
‰¯Bw‰ ˙Áz ÏËÏËÏ ¯eÒ‡60„Ú ÌÈÈÁl‰ ÔÈa B‡ »¿«¿≈«««»≈«¿»«ƒ«

‡ˆÓ È¯‰L ;Á˙t‰ CBz ¯Èz‰Ï ¯Á‡ ÈÁÏ ‰NÚiL∆«¬∆¿ƒ«≈¿«ƒ«∆«∆¬≈»»
¯BÚÂ BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ61. ƒ∆ƒ¿≈

א.58) ט, במבוי.59)עירובין לטלטל המתירים
מותר 60) - בקורה טפחים ארבעה יש שאם הרשב"א ודעת

וסותם  יורד תקרה פי אומרים שאנו תחתיה, לטלטל
מרשות 61)(מגידֿמשנה). קלה כרמלית מקום שבכל אף

מצטרפת  הלחיים שבין שהכרמלית אומרים, כאן הרבים,
מתעוררת  - "וניעור" לה, שמחוצה לכרמלית למינה,
בין  טלטול להתיר מיוחד לחי וצריכה ידה, על ומתחזקת

הלחיים.

.·ÈÏka62Áe¯ Ba LiL ¯·„a elÙ‡ ,ÌÈÈÁÏ ÔÈNBÚ «…ƒ¿»«ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ63‰È‰ È¯eq‡a elÙ‡Â .64ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú -65 «ƒ«¬ƒ¿ƒ≈¬»»¬«»ƒ

‰¯L‡ B‡ dÓˆÚ ˙BÏfÓe66- ÈÁÏ d˙B‡ ‰NÚL «»«¿»¬≈»∆»»»¿ƒ
¯Lk67‡e‰L Ïk BÈ·Ú ÈÁl‰L ;68ÔÈ‡ ÈÁl‰ d·b . »≈∆«¿ƒ»¿»∆…««¿ƒ≈

‡e‰L Ïk BÈ·ÚÂ BaÁ¯ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt69. »≈¬»»¿»ƒ»¿¿»¿»∆

א.62) טו, עירובין שלא 63)משנה, כפותים שיהיו "והוא
הכ"א. בפט"ז כמבואר ליהנות 64)ינודו" שאסור ואף

גופא  ובלחי מחיצה, לצורך אלא שאינו מכיון אולם מהלחי,
עלֿידו  הבאה הטלטול היתר הנאת אין משתמש, אינו

מאיר'). ('בית להנאה פ"ג 65)נחשבת עירובין 'ירושלמי'
ב.66)ה"א. פ, "ואשריהם 67)עירובין שכתוב ואף

בה  ואין כשרופה ונחשבת ג), יב, (דברים באש" תשרפון
ללחי. כשרה שיעוריה") מיכתת ("כתותי ואף 68)שיעור

- וברוחב טפחים, עשרה - בגובה שיעור צריך לחי שגם
לא  קטן, שיעור שמספיק מכיון ה'תוספות' ביארו משהו,

משנה'. ב'מגיד ועיין בו. יד,69)החמירו בעירובין משנה,
ב.

.‚È‰¯L‡a ‡Ï Ï·‡ ,‰¯B˜ ÔÈNBÚ Ïka70LiL ÈÙÏ ; «…ƒ»¬»…«¬≈»¿ƒ∆≈
ÔÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ ,¯eÚL ‰¯Bw‰ ·Á¯Ï¿…««»ƒ¿»«ƒƒ¬ƒƒ

ÔÎÂ .‰¯L‡‰71dÈ·ÚÂ ,ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ‰¯Bw‰ ·Á¯ »¬≈»¿≈…««»≈»ƒ∆«¿»¿»
‡e‰L Ïk72‰‡È¯a ‰È‰zL ,‡e‰Â .73ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï74, »∆»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿«≈»ƒ«

‡e‰L75ÈˆÁ76‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏL ‰·Ï ∆¬ƒ¿≈»∆¿»¿»ƒ«¿»
È„k ÔÈ‡È¯a eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ‰¯B˜ È„ÈÓÚÓe .ÌÈÁÙË¿»ƒ«¬ƒ≈»¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈

.‰·Ï ÈˆÁÂ ‰¯B˜ Ïa˜Ï¿«≈»«¬ƒ¿≈»

"בכל 70) רבינו: בדברי שגרס משנה' ה'מגיד מדברי [נראה
הנאה, באיסורי בדבריו) להיות צריך (כן אפילו קורה עושין
שעומדת  מפני עושין אין באשרה שרק באשרה", לא אבל
וכל  באש", תשרפון "ואשריהם שנאמר משום לשריפה
שיעוריה" מיכתת ו"כתותי הוא, כשרוף להשרף העומד
הנאה  איסורי אבל פ:), עירובין - הוא וחסר שיעורו (ֿכתות
קיים]. שיעורם - לשריפה עומדים שאינם אחרים

ב'מגיד 71) הוא וכן (ויניציאה). רוחב" "וכמה אחר: בנוסח
במשנה.72)משנה'. ב יג, כן,73)עירובין לא "שאם

שעה  שלפי הרבים רשות בני שסבורים היכר, בה יהיה לא
ניכר  אריח, לקבל וחזקה בריאה כשהיא אבל שם, הניחה
טעם: ועוד (רש"י); שם" הניחוה בנין שלקביעות לכל
קורה  תהיה שלא כדי אריח, לקבל בריאה להיות שצריכה

שברי"ף). (רש"י ברוח קטנה.74)הניטלת לבנה
כשיעור 75) עליה מונחים אריחים שורת להחזיק שתוכל

המבוי. פתח טפח,76)רוחב רק הקורה ברוחב שאין ואף
צד  מכל טפח רבע לחבר אפשר ומחצה, טפח הוא והאריח

שם). (גמרא, האריח את ויחזיק בטיט, שבו

.„È‰nk77B¯ÈLÎ‰Ï Èc ‰È‰ÈÂ ÈB·n‰ Á˙t ‰È‰È «»ƒ¿∆∆««»¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ
‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - B‰·b ?‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa78ÌÈÁÙË ƒ¿ƒ»»¿≈»≈¬»»¿»ƒ

‰n‡ ÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ79¯NÚ „Ú - BaÁ¯Â , ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿«∆∆
˙Bn‡80a .˙¯eˆ BÏ ‰È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰n ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…»»«

dB·‚ ‰È‰ elÙ‡ - Á˙t ˙¯eˆ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Á˙t∆«¬»ƒ»»«∆«¬ƒ»»»«
‰¯NÚÓ ˙BÁt B‡ ,‰n‡ ‰‡Ó81È¯‰ - ‰‡Ó ·Á¯ B‡ , ≈»«»»≈¬»»»»≈»¬≈
.¯zÓ ‰Ê∆À»

למעלה 77) גבוה שהוא "מבוי א: ב, עירובין משנה,
ואם  ימעט, - אמות מעשר והרחב ימעט, - אמה מעשרים
- אמות מעשר רחב שהוא אףֿעלֿפי הפתח, צורת לו יש

למעט". צריך נחשב 78)אין מעשרה, נמוך הוא שאם
מעשרה. פחותה מחיצה שאין מחיצות, למבוי אין כאילו

היא 79) שקורה כיון בקורה, שהכשירו במבוי מדובר כאן
שאין  היכר, אין מעשרים ולמעלה ט), (הלכה היכר משום
בלחי, המבוי את הכשיר אם אבל שם, שולטת האדם עין
מעשרים. ללמעלה אמה עשרים תוך בין הבדל אין

או 80) לחי ואין פתח, שם עליו אין יותר, רחב הוא שאם
להתיר. מועילים צורת 81)קורה שאין הרשב"א דעת

יש  רבינו ולשיטת טפחים, מעשרה לפחות מועילה הפתח
('הקובץ'). פ"א שבת מה'ירושלמי' ראיה

.ÂËÔÎÂ82¯eik ÈB·Ó ÏL ‰¯B˜a ‰È‰ Ì‡83„Ú ¯eiˆÂ ¿≈ƒ»»¿»∆»ƒ¿ƒ«
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da ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰ eÈ‰iL84ÈtŒÏÚŒÛ‡ -‡È‰L ∆ƒ¿«…ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆ƒ
ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ85ÌeMÓ ‰¯Bw‰L .‰¯Lk ,‰n‡ ¿«¿»≈∆¿ƒ«»¿≈»∆«»ƒ

dÈ‡ ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡Â ,‰ÈeNÚ ¯k‰∆≈¬»¿ƒ»¿»¿«¿»≈∆¿ƒ≈»
‡ˆÓÂ ,da ÌÈÏkzÒÓ ¯eiÎÂ ¯eiˆ da LÈ Ì‡Â ;˙¯kƒ∆∆¿ƒ≈»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»

.¯k‰ ÌL»∆≈

א.82) ג, או 83)עירובין שוקעות שונות, צורות קישוטי
לקורה 84)בולטות. סמוך עשה שאם הרשב"א דעת

- להסתכלות המביא דבר כל או חשובות, ארז חתיכות
(מגידֿמשנה). מעשר 85)מועיל רחב המבוי היה אם אבל

(כסףֿמשנה). להתיר מועילים הציורים אין אמות,

.ÊËÈB·Ó86‰¯B˜ ˙ÈÚ˜¯˜ „Ú ı¯‡‰ ÔÓ B‰·‚ ‰È‰L »∆»»»¿ƒ»»∆««¿»ƒ»
- ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰¯Bw‰ È·ÚÂ ,‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»»√ƒ«»¿«¿»≈∆¿ƒ

¯Lk87BËÚÓÏ ‡·e ,ÌÈ¯NÚÓ ¯˙È B‰·‚ ‰È‰ . »≈»»»¿»≈≈∆¿ƒ»¿«¬
daÁ¯a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰hÓÏ d˙B‡ ÁÈpnL ,‰¯B˜a¿»∆«ƒ«»¿«»»ƒƒ¿¿»¿»

ÁÙË88‰¯B˜k89˜˜BÁ - ‰¯NÚÓ ˙BÁt B‰·‚ ‰È‰ . ∆«¿»»»»¿»≈¬»»≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ CLÓ Ba90È„k ˜ÈÓÚÓe , ∆∆«¿«««¿«««¬ƒ¿≈
.‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«¬»»

ב.86) ג, יותר 87)עירובין תופש אינו המבוי שחלל מכיון
את 88)מעשרים. יראה טפח אותו על יעמוד שאם

היכר. ויש "כקורה"89)הקורה, חסר אחר, בנוסח
רוקח'). בטפח,90)('מעשה די לא וכאן א. ה, עירובין

שיעור  לחקוק וצריך דופן, נחשב לא מעשרה שבפחות כיון
(רש"י). דופן להחשב ח) (כבהלכה אמות ארבע שהוא מבוי

.ÊÈı¯Ù91BL‡¯ ÈtÏk BcvÓ ‰ˆ¯t Ba92¯‡L Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿«≈…ƒƒ¿«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯ Òt BL‡¯a „ÓBÚ93;¯zÓ - ≈¿…«…««¿»»¿»ƒÀ»
¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‰ˆ¯t‰ ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â94‡Ï Ì‡Â ; »∆…ƒ¿∆«ƒ¿»»≈«∆∆¿ƒ…

¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡ Òt ¯‡L95‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿«««¿»»»∆»ƒ≈»¿»
.„e·Ïk ‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ˆ¯t‰«ƒ¿»»ƒ¿»∆»»ƒ¿»¿»

א.91) ה, לקורה.92)עירובין או ללחי סמוך הכניסה בצד
כי 93) ח) (בהלכה שכתב ואף במבוי, חשוב שיעור שזהו

עשיית  בהתחלת רק זהו אמות, ארבע הוא מבוי שיעור
ה  שכבר כאן אבל די המבוי, נסתר, שאחרֿכך אלא מבוי יה

טפחים. בארבעה פתח,94)בפס נחשב עשר רוחב שעד
צורת  לעשות או לסתמה וצריך פירצה, נחשב מזה יותר אבל

(הריטב"א). נקרא 95)הפתח אמות מעשר שבפחות אף
הכניסה  את המבוי בני יעזבו שמא חוששים כאן פתח,
המבוי  הכשר את יראו ולא זו, פירצה דרך וילכו הראשונה

(רש"י).

.ÁÈı¯Ù96B‡BÏÓa ÈB·n‰97¯ˆÁ ‰ˆ¯ÙÂ ,¯ˆÁÏ98 ƒ¿««»ƒ¿¿»≈¿ƒ¿¿»»≈
‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Bc‚k¿∆¿ƒ¿»«ƒ¬≈∆»ƒ¿≈∆

LlÙÓ ÈB·Ó99˙¯zÓ - ¯ˆÁ‰Â .100ÌÈa¯L ¯ˆÁ‰L ; »¿À»¿∆»≈À∆∆∆∆»≈∆«ƒ
˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - BÊa ÔÈ‡ˆBÈÂ BÊa ÔÈÒÎÂ da ÔÈÚ˜Ba¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ»¿¿ƒ»¬≈ƒ¿

.‰¯eÓb „ÈÁi‰«»ƒ¿»

א.96) ח, נשארו 97)עירובין אם כי הדופן, רוחב כל
בלחי. הם הרי צדדים משני מחיצות) (שארית גפופים

גפופים.98) נשארו אבל אמות, עשר מבואר 99)כשיעור

ג. בהלכה החצר 100)למעלה את אוסר מבוי שאין
כמבואר  המבוי, את אוסרות חצרות אבל לו, הפתוחה

פ"ה. עירובין ובהלכות ה"ז, בפט"ז

.ËÈÈB·Ó101ÌÈÏÈ·L BÏ eÈ‰L102ÌÈÏÈ·Le ‰Ê „vÓ »∆»¿ƒƒƒ«∆¿ƒƒ
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈLlÙÓ e‡ˆÓpL ,¯Á‡ „vÓƒ««≈∆ƒ¿¿¿À»ƒƒ¿»«ƒ
„Á‡ Ïk È¯‰ ,‰Ê „‚k ‰Ê ÔÈeÎÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿À»ƒ∆¿∆∆∆¬≈»∆»

‰NBÚ ?B˙B‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ „ˆÈk .LlÙÓ ÈB·Ó Ô‰Ó103 ≈∆»¿À»≈««¿ƒƒ∆
„vaL ÌÈÏÈ·M‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Á˙t ˙¯eˆ«∆«¿»∆»¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆««
ÌÈÏÈ·M‰ ÏÎÏ ‰NBÚÂ ,ÏB„b‰ Á˙tÏ ÔÎÂ ,„Á‡‰»∆»¿≈«∆««»¿∆¿»«¿ƒƒ

.‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ ÈM‰ „vaL∆«««≈ƒ¿ƒ»

ב.101) ח, "מבוי 102)עירובין הגמרא בלשון נקרא
המבוי  אל שפתוחים רגלים), מרבה (=כשרץ כנדל" העשוי
כנגד  זה מכוונים ואינם צדדיו, משני קטנים מבואות הגדול

('תוספות'). עקום.103)זה במבוי ג בהלכה כמבואר

.ÎÈB·Ó104Í¯‡ „Á‡ BcvL105- ¯ˆ˜ ÈM‰ BcˆÂ »∆ƒ∆»»…¿¿ƒ«≈ƒ»»
¯ˆw‰ „‚k ‰¯Bw‰ ˙‡ ÁÈpÓ106„ÈÓÚ‰ .107ÈˆÁa ÈÁÏ «ƒ«∆«»¿∆∆«»»∆¡ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÈÓÈt‰ ÈB·n‰108¯zÓ - ÈÁl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L109 «»«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ«∆ƒÀ»
Ba ÏËÏËÏ110ÈÁÏ‰ ÔÓ ıeÁ ‡e‰L ÔBˆÈÁ‰ ÈˆÁ‰Â ,111 ¿«¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆ƒ«∆ƒ

.¯eÒ‡ -»

ב.104) חף יותר 105)עירובין הרבים לרשות נמשך כתלו
שלפנינו. כבציור השני הכותל משום 106)מן שהקורה

שמשתמשים  והרואה היכר, אין ובאלכסון ט), (הלכה היכר
הרבים. ברשות גם להשתמש יבוא כנגדו דופן שאין בצד
במחיצה  או אלא תקנה לו אין האלכסון, להכשיר בא ואם

(רשב"א). הפתח בצורת זוהי 107)או ב. יד, עירובין
לקודמת. קשר לה שאין חדשה אחר:108)הלכה בנוסח

(ויניציאה). הפנימי" המבוי מחצי מבוי ואין 109)"בחצי
(גמרא). ללחי שמחוץ המבוי בחלק ישתמש שמא חוששים

למעלה 110) כמבואר מבוי, שיעור מקום באותו יש אם
בלחי 111)(רשב"א). המבוי הוכשר אם בין הבדל ואין

(רשב"א). בקורה או

.‡ÎÈB·Ó112Òt ‰NBÚ - ‰n‡ ÌÈ¯NÚ ·Á¯ ‡e‰L »∆»»∆¿ƒ«»∆«
‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ CLÓa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b»«¬»»¿»ƒ¿∆∆«¿««∆

ÚˆÓ‡a B„ÈÓÚÓe ,ÈB·n‰ CLÓ ¯eÚL113‡ˆÓÂ ; ƒ∆∆«»«¬ƒ»∆¿«¿ƒ¿»
¯NÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk Á˙Ùa LiL ˙B‡B·Ó ÈLkƒ¿≈¿∆≈¿∆«»∆»≈∆∆∆

˙Bn‡114Ô‡kÓ ˙Bn‡ ÈzL ˜ÈÁ¯Ó B‡ .115Òt „ÈÓÚÓe ««¿ƒ¿≈«ƒ»«¬ƒ«
˙Bn‡ LÏL116Ô‡kÓ ˙Bn‡ ÈzL ˜ÈÁ¯Óe ,117„ÈÓÚÓe »««¿ƒ¿≈«ƒ»«¬ƒ

¯NÚ ÈB·n‰ Á˙t ‡ˆÓÂ ;Ô‡kÓ ˙Bn‡ LÏL Òt«»«ƒ»¿ƒ¿»∆««»∆∆
„ÓBÚ È¯‰L ,ÔÈÓe˙Òk Ô‰ È¯‰ ÔÈ„„v‰Â ,˙Bn‡118 «¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈

‰a¯Ó119.ıe¯t‰ ÏÚ ¿À∆««»

א.112) י, הפתח,113)עירובין בצורת להכשירו יכול וכן
בהי"ד. משני 114)כמבואר אחד בכל שיהיה וצריך

וחצרות  בתים ביניהם, מפסיק שהפס האלה המבואות
(רשב"א). מבוי דיני שאר וכל אחד, כל לתוך פתוחים

המבוי.115) הרי 116)מקיר - האמות שתי חלל ידי על
אמות. חמש שמשני 117)ביחד נמצא השני, מהצד

אמות. עשר ופסים חלל - ביחד הפסים 118)הצדדים
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zayקמד zekld - mipnf xtq - oeiq 'l iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רוחב  פרוץ, - והפס הקיר שבין והחלל עומד, נקראים
אמות. ארבע שהוא - מהחלל יותר אמות, שש - הפסים

הפרוץ 119) אם שגם מובא הט"ז) (פט"ז שלמעלה ואף
(גמרא). החמירו - נוספת פירצה שיש כאן מותר, כעומד

.·ÎÈÁÏ120ËÏBa‰121.¯Lk - ÈB·Ó ÏL BÙcÓ ¿ƒ«≈ƒ»¿∆»»≈
ÈÁÏe122ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰123Ì„wÓ ÂÈÏÚ eÎÓÒ Ì‡ - ¿ƒ»≈≈≈»ƒ»¿»»ƒ…∆

¯Lk ,˙aM‰124‰‡¯ ‡e‰L ÈÁÏe .125ÌÈÙaÓ126 ««»»≈¿ƒ∆ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ
‰‡¯ ‰È‰L B‡ ;ÈÁÏ ‰‡¯ BÈ‡ ıeÁaÓe ,ÈÁÏ¿ƒƒ«≈ƒ¿∆¿ƒ∆»»ƒ¿∆

ıeÁaÓ127el‡Îe ‰ÂL ‡e‰L ‰‡¯ ÌÈÙaÓe ,ÈÁÏ ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿∆∆»∆¿ƒ
ÈÁÏ .ÈÁÏ ÌeMÓ ÔBc ‰Ê È¯‰ - ÈÁÏ ÌL ÔÈ‡≈»∆ƒ¬≈∆ƒƒ∆ƒ¿ƒ

B‰Èa‚‰L128ÌÈÁÙË ‰LÏL Ú˜¯w‰ ÔÓ129B‡ , ∆ƒ¿ƒƒ««¿«¿»¿»ƒ
B‚ÈÏÙ‰L130Ï·‡ ;ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï - ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ∆ƒ¿ƒƒ«…∆¿»…»»¿¬»

‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;¯Lk - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿»¿»ƒ»≈∆»»ƒ¿»
BaÁ¯ ‰È‰L ÔÈa - ‰a¯‰ ·Á¯ ‰È‰L ÈÁÏ .„e·Ïk¿»¿ƒ∆»»»»«¿≈≈∆»»»¿
·Á¯ ÈˆÁk BaÁ¯ ‰È‰L ÔÈa ,ÈB·n‰ ·Á¯ ÈˆÁÓ ˙BÁt»≈¬ƒ…««»≈∆»»»¿«¬ƒ…«
¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁÏ ÌeMÓ ÔBcÂ ,¯Lk - ÈB·n‰«»»≈¿ƒƒ∆ƒ¬»ƒ»»»≈
ÏÚ ‰a¯Ó „ÓBÚ ÌeMÓ ÔBc - ÈB·n‰ ·Á¯ ÈˆÁ ÏÚ«¬ƒ…««»ƒƒ≈¿À∆«

.ıe¯t‰«»

א.120) ה, עשה 121)עירובין ולא המבוי, רוחב "לתוך
לשם  ביתו בפאת מבניינו בליטה הוציא אלא לחי לשם

(רש"י). הבנין " א.122)חיזוק טו, שלא 123)עירובין
המבוי. תיקון לשם גם 124)נקבע מועיל גמורה במחיצה

שסג). סי' (או"ח שבת מערב עליו סמכו לא אם
(כת"י 125) בפנים" "עומד אחר: בנוסח א. י, עירובין

ארכו 126)אברבנאל). לצד רחבו הלחי את שהעמיד כגון
השווה  אלא חוץ, כלפי בולט ארכו קצה ואין מבוי, של

.1 כציור המבוי, כותל לעבי החיצון שהעמיד 127)חודו
עבי  אצל עומד הפנימי וחודו למבוי, מחוץ הלחי כל את

.2 כציור ב.128)הכותל, יד, שהלחי 129)עירובין
תחתיה  (עוברים) בוקעים שהגדיים ומחיצה מחיצה, משום

מחיצה. אינה הרחיקו.130)-

.‚Î‰¯B˜131ˆÁÓ ‰ÈÏÚ Ò¯tL,dÏha È¯‰ - ˙Ï »∆≈«»∆»«¿∆∆¬≈ƒ¿»
˙ÏˆÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯k dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»««¿∆∆
dÈ‡ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙˜lÒÓ¿À∆∆ƒ»»∆¿»¿»ƒ»≈≈»

ıÚ .‰vÁÓ132ıeÁaÓ ÈB·Ó ÈÏ˙k ÈLa ˙B„˙È ÈzL ¿ƒ»»«¿≈¿≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ«
CÈ¯vL ;ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï - ‰¯Bw‰ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«¬≈∆«»…»»¿∆»ƒ

ÈB·n‰ Èab ÏÚ ‰¯Bw‰ ˙BÈ‰Ï133.BÏ CeÓÒ ‡Ï , ƒ¿«»««≈«»…»

גבי 131) על קורה הניח ששת, רב "אמר א: יד, עירובין
קורה  שלשה, הקרקע מן והגביה מחצלת, עליה ופרס מבוי,
היא  שהרי - כאן אין קורה כאן; אין מחיצה כאן, אין
שהגדיים  מחיצה היא שהרי - כאן אין מחיצה מכוסה,
תלויה  מחיצה והיא מהארץ, שלשה (שגבהה בה בוקעים

מתרת)". ב.132)ואינה  ח, ומכיון 133)עירובין
היכר. כאן אין מהכותל, מרוחקת שהקורה

.„Î‰¯B˜134Ï˙ka ˙Ú‚B dÈ‡Â ‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBi‰ »«¿»ƒ…∆∆¿≈»«««…∆
˙Á‡Â ‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBÈ ˙Á‡ ,˙B¯B˜ ÈzL ÔÎÂ ;ÈM‰«≈ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ…∆∆¿««
˙BÁt :BÊÏ BÊ ˙BÚÈbÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ…∆∆¿≈»«ƒ¿»

‰LÏMÓ135˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -136‰È‰ , ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ»«∆∆»»
˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰LÏL Ô‰ÈÈa137. ≈≈∆¿»»ƒ¿»ƒ»«∆∆

א.134) יד, לכותל.135)עירובין מחוברת - 'לבוד' היא
עץ 136) שנעץ כגון הכתלים, משני מרוחקת היתה ואפילו

משני  וגם כ'לבוד', היא קורה עליה והניח המבוי, באמצע
(פוסקים). (רבינו 137)צדדים בקרש הרווח את ימלא או

חננאל).

.‰ÎÔÎÂ138˙BÓÈ‡˙n‰ ˙B¯B˜ ÈzL139È„k BÊa ‡Ï , ¿≈¿≈««¿ƒ…»¿≈
ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï140LÈ Ì‡ - ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï È„k BÊa ‡ÏÂ ¿«≈»ƒ«¿…»¿≈¿«≈»ƒ«ƒ≈

Ô‰ÈzLa141‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï È„k ƒ¿≈∆¿≈¿«≈»ƒ«≈»ƒ¿»ƒ»
¯Á‡‰ÏÚÓÏ ˙Á‡Â ‰hÓÏ ˙Á‡ ‰˙È‰ .˙142ÔÈ‡B¯ - «∆∆»¿»««¿«»¿««¿«¿»ƒ

‰hÓÏ ‡È‰ el‡k ‰BÈÏÚ‰ ˙‡143‰BzÁz‰Â ,144 ∆»∆¿»¿ƒƒ¿«»¿««¿»
‰BÈÏÚ ‰È‰z ‡lL „·Ï·e ;‰ÏÚÓÏ ‡È‰ el‡k¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿∆∆¿»

‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ‰BzÁz ‡ÏÂ ,ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ145; ¿«¿»≈∆¿ƒ¿…«¿»¿«»≈¬»»
Ô‰ÈÈa ‰È‰È ‡ÏÂ146d˙B‡ ÔÈ‡B¯Lk ,ÌÈÁÙË ‰LÏL ¿…ƒ¿∆≈≈∆¿»¿»ƒ¿∆ƒ»

‰eÎa BÊ ‰˙ÏÚÂ BÊ ‰„¯iL147.BÊ „ˆa BÊ eNÚiL „Ú ∆»¿»¿»¿»¿«»»«∆≈»¿«

א.138) יד, כמו 139)עירובין זו אצל זו "שהשכיבן
(רש"י). יג.140)תאומים" בהלכה ביחד 141)כמבואר

(הגר"א). טפח מחברתה.142)רוחב גבוהה שאחת
יותר 143) שתיהן בין בגובה המרחק יהיה שלא ובלבד

הכ"א): (פ"ה סוכה בהלכות רבינו כדברי טפחים, משלשה
טפחים". שלשה היורד ובין העולה בין יהיה שלא "ובלבד

(רש"י).144) התחתונה נמצאת 145)או הקורה שאם
לצרפה. אפשר אי למבוי, פסול ברוחב.146)במקום

זו.147) בצד זו מכוונות ששתיהן כלומר,

.ÂÎ‰˙È‰148‰n˜Ú ‰¯Bw‰149el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »¿»«»¬À»ƒ»¿ƒ
‰ËeLt ‡È‰150‰l‚Ú ,151‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»¬À»ƒ»¿ƒƒ

da LÈ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL dÙw‰a ‰È‰ Ì‡Â .˙Úa¯Ó¿À««¿ƒ»»¿∆≈»¿»¿»ƒ≈»
ÁÙË ·Á¯152ıeÁ ‰n˜ÚÂ ÈB·n‰ CB˙a ‰¯Bw‰ ‰˙È‰ . …«∆«»¿»«»¿«»«¬À»

B‡ ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰n˜Ú ‰˙È‰L B‡ ,ÈB·nÏ«»∆»¿»¬À»¿«¿»≈∆¿ƒ
ÌewÚ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ¿«»≈¬»»ƒ…∆ƒƒ»≈»ƒ
BÈ‡ - ‰LÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡ ,‰ÈL‡¯ ÈL e¯‡MÈÂ¿ƒ»¬¿≈»∆»≈≈∆»∆¿»≈
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»«∆∆¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

.˙¯Á‡ ‰¯B˜»«∆∆

ב.148) יג, עירובין מחוץ 149)משנה, נוטה ועקמומיתה
למבוי.150)למבוי. מחוץ שישתמש חוששין ואין

(רש"י).151) עליה לעמוד יכול אריח "אין 152)שאין
"כל  כי ('תוספות'), המידות" חכמי לפי מדוקדק החשבון
אמות  שלש יהיה אמה, שלו באלכסון שיהיה עיגול
אלא  לעולם יושג לא שזה ולפי (בערך), בקירוב ושביעית
בהיקפו  שיש כל ואמרו: הגדול בחשבון הם לקחו בקירוב,
המשניות). בפירוש (רבינו טפח רוחב בו יש טפחים, שלשה

.ÊÎ¯‡a153ÓL dÏ ‰NÚL˙BiÂÊ Úa¯‡Ó ÔÈqt ‰B154, ¿≈∆»»»¿»«ƒ≈«¿«»ƒ
‰vÁÓk el‡ È¯‰ - ˙ÈÂÊ ÏÎa ÔÈ˜e·c ÔÈqt ÈL155. ¿≈«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»

Áe¯ ÏÎa „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«»¿À∆«»≈¿»«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B„ÓBÚ ˙BiÂf‰ Úa¯‡Â ÏÈ‡B‰ ,Áe¯Â156 »«ƒ¿«¿««»ƒ¿¬≈∆À»
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‰È‰È ‰nÎÂ .‰Ó‰aÏ ˙B˜L‰Ïe ¯‡a‰ ÔÓ ˙‡lÓÏ¿«…ƒ«¿≈¿«¿«¿≈»¿«»ƒ¿∆
‰¯NÚ ?Ô‰Ó Òt Ïk d·‚157‰ML ?BaÁ¯Â .ÌÈÁÙË …«»«≈∆¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈÁÙË158˙B˜·¯ ÈzL ‡ÏÓk - ÒÙÏ Òt Ïk ÔÈ·e .159 ¿»ƒ≈»«¿«ƒ¿…¿≈¿»
.‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙ÒÎ ˙Á‡ ,¯˜a ‰Úa¯‡ ‰Úa¯‡ ÏL∆«¿»»«¿»»»»««ƒ¿∆∆¿««¿»
.LÈÏLe ‰n‡ ‰¯NÚ LÏL ÏÚ ¯˙È ÔÈ‡ ‰Ê ·Á¯ ¯eÚLƒ…«∆≈»≈«¿∆¿≈«»¿ƒ

ב.153) יז, עירובין הרבים 154)משנה, שברשות בארות
מהן  למלא ואסור היחיד, כרשות דינן עשרה, העמוקות
בארבע  (עמודים) פסין עושין לכן הרבים, לרשות ולהוציא
כדי  ולהוציא מים למלא לו מותר ואז לבאר, מסביב זויות

שלפנינו: כבציור הבהמות, את זוית 155)להשקות לכל
הזויות. בין ורווח אמה כנגד אמה אמות, שתי

ל.156) בהלכה להלן בפחות 157)כמבואר מחיצה שאין
עשרה. מחיצה 158)מגובה נקראת ז) (בהלכה למעלה

מחיצות  שלוש שיש כיון טפחים, ארבעה רוחב בפס
כאן  אבל טפחים, ארבעה רחב פס ברביעית מספיק שלימות,
יום  ('תוספות טפחים ששה להיות צריך - פרוץ שרובו

עגלי 159)טוב'). כא) מו, (ירמיה מגזרת הבקר, עדת "הן
המשניות). בפירוש (רבינו מרבק"

.ÁÎ‰È‰160˙ÈÂÊ ÏÎa B‡ ˙BiÂf‰ ÔÓ „Á‡ ÌB˜Óa »»¿»∆»ƒ«»ƒ¿»»ƒ
‰ÏB„b Ô·‡ ÔzÚa¯‡Ó161ËwÏ˙n‰ Ïz B‡ ÔÏÈ‡ B‡ ≈«¿«¿»∆∆¿»ƒ»≈«ƒ¿«≈

- ÌÈ˜ ÏL ‰ÏÈ·Á B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ CBzÓ ‰¯NÚ¬»»ƒ«¿««¬ƒ»∆»ƒ
‰n‡Â Ô‡ÎÏ ‰n‡ Ba LÈÂ ˜ÏÁÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ƒ…∆ƒ≈»≈¿≈«»¿»¿«»
ÈL da LiL ˙ÈÂÊ ÌeMÓ ÔBc ,‰¯NÚ d·‚a Ô‡ÎÏ¿»¿…«¬»»ƒƒ»ƒ∆≈»¿≈

‰LÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜ ‰MÓÁ .ÔÈqt162LÈÂ , «ƒ¬ƒ»»ƒ¿≈≈∆»∆¿»¿≈
Ô‰ÈÈa163- Ô‡ÎÏ ÌÈÁÙË ‰MLÂ Ô‡ÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ≈≈∆ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»

.ÔÈqt ÈL da LiL ˙ÈÂÊ ÌeMÓ ÌÈBcƒƒƒ»ƒ∆≈»¿≈«ƒ

ב.160) יט, ואינה 161)עירובין אמה, על אמה מרובעת
כמרזב, ותעשה שבאמצע עובי שינטל חקיקה, אלא מחוסרת
לחצבה  שאפשר עגולה, אבן או לכאן, ודופן לכאן דופן

אמה  צד.ולעשותה כמחוברים.162)לכל הם והרי
יחד.163) בכולם

.ËÎ¯zÓ164.¯‡aÏ el‡‰ ˙BiÂf‰ Úa¯‡ ·È¯˜‰Ï À»¿«¿ƒ«¿««»ƒ»≈«¿≈
ÌÈÙÏ da¯Â dL‡¯ ‰¯t ‰È‰zL ,‡e‰Â165ÔÈqt‰ ÔÓ »∆ƒ¿∆»»…»¿À»ƒ¿ƒƒ««ƒ

‰˙BLÂ166ÌÚ ‰Ó‰a‰ L‡¯ ÊÁ‡È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿»««ƒ∆……«…«¿≈»ƒ
ÌÈn‰ BaL ÈÏk‰167,ÌÈÙa da¯Â dL‡¯Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ∆««ƒƒ¿…»¿À»ƒ¿ƒ
ÏÓ‚Ï elÙ‡ ¯zÓ168eÈ‰ .169¯eÒ‡ - ‰fÓ ¯˙È ÌÈ·B¯˜ À»¬ƒ¿»»»¿ƒ»≈ƒ∆»

.ÌÈÙÏ ÒÎ Blk ‡e‰L ,È„‚Ï elÙ‡ Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¬ƒƒ¿ƒ∆Àƒ¿»ƒ¿ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ¯zÓe170ÌÈqÙa ‰a¯iL „·Ï·e ,‡e‰L Ïk À»¿«¿ƒ»∆ƒ¿«∆«¿∆¿«ƒ

‡lL È„k ,Áe¯Â Áe¯ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,ÌÈËeLt¿ƒ∆«ƒƒ»¿»«»«¿≈∆…
‰n‡ ‰¯NÚ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ B¯·ÁÏ Òt ÔÈa ‡‰È¿≈≈««¬≈≈«¿∆¿≈«»

.LÈÏLe¿ƒ

ב.164) יז, עירובין בחוץ,165)משנה, תהיה הפרה שאם
למחיצות  מחוץ הדלי ויוציא פרתו, אחר שימשך חוששים

אמות"166)הפסים. שתי - פרה? של ורובה ראשה "כמה
ב.167)(גמרא). כ, וכולו 168)עירובין ארוך שהוא
ה"ב.169)מבחוץ. פ"ב עירובין את 170)'ירושלמי'

יח. יז: (עירובין לבאר מסביב רחב היקף ולעשות הפסים
במשנה).

.Ï‡Ï171Ï‡¯NÈ ı¯‡a ‡l‡ el‡‰ ÌÈqt‰ e¯Èz‰ …ƒƒ««ƒ»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„·Ïa ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚ ˙Ó‰·Ïe172¯‡a ‰È‰iL ,‡e‰Â ; ¿∆¡«≈¿»ƒƒ¿«»∆ƒ¿∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL ÌÈiÁ ÌÈÓ173Ì„‡ - ˙Bˆ¯‡ ¯‡La Ï·‡ . «ƒ«ƒ∆«ƒ¬»ƒ¿»¬»»»
˙ÙwÓ ,‰vÁÓ BÏ ‰NÚÈ B‡ ,‰zLÈÂ ¯‡aÏ „¯È≈≈«¿≈¿ƒ¿∆«¬∆¿ƒ»«∆∆
‰Ï„ÈÂ dÎB˙a „ÓÚÈÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ,¯‡aÏ«¿≈¿»¬»»¿»ƒ¿«¬…¿»¿ƒ¿∆
ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ·Á¯ ¯‡a‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ»»«¿≈»»«¿≈∆≈»»»

ÔÈqt‰ ÔÈa ‰zLÈÂ ‰Ï„È ‰Ê È¯‰ - Ba „¯ÈÏ174. ≈≈¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈««ƒ

א.171) כא, מעיר 172)עירובין ההולכים לתלמידים "וגם
לעולי  אלא התירו לא ביראות פסי כי תורה, ללמוד לעיר
(רש"י). מצוה" לדבר ההולכים בהם וכיוצא רגלים

בגמרא.173) כג. ושם במשנה. ב כב, כיון 174)עירובין
לאדם. גם התירו אחר, באופן לשתות שאיֿאפשר

.‡Ï¯Ba ÔÎÂ175ı¯‡a elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ¯‡·e ÌÈa¯‰ ¿≈»«ƒ¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆∆
Ô‰Ï eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡lÓÓ ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿«¿ƒ≈∆∆»ƒ≈»»∆

.ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ

חיים";175) מים "באר נובעים חיים מים בה שיש - באר
המשניות). (פירוש מכונסים מים - בור

.·Ï‡lÓÓ‰176Ô˙BÂ ‡lÓÓ ,ÌÈqt‰ ÔÈa BzÓ‰·Ï «¿«≈ƒ¿∆¿≈««ƒ¿«≈¿≈
‰ÈÙÏ ÈÏÎa177Òe·‡ ‰È‰ Ì‡Â .178ÔÈ·Ï ÒÎ BL‡¯ ƒ¿ƒ¿»∆»¿ƒ»»≈…ƒ¿»¿≈

ÌÈqt‰179‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â , ««ƒ¿»»»«¬»»¿»»«¿»»…
‰ÈÙÏ ÔzÈÂ ‡lÓÈ180‡ÈˆBÈÂ ,Òe·‡‰ Ï˜Ï˜˙È ‡nL , ¿«≈¿ƒ≈¿»∆»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ú˜¯˜Ï Òe·‡‰ ÔÓe Òe·‡Ï ÈÏc‰181; «¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿«¿»«ƒ
.‰ÈÏ‡Ó ‰˙BL ‡È‰Â ,CÙBLÂ ‡lÓÓ ‡l‡∆»¿«≈¿≈¿ƒ»≈≈∆»

ב.176) כ, הפסים.177)עירובין מסודר 178)בין כלי
לבהמה. אוכל בו "כשהבהמה 179)לשים מדובר כאן

ברשות  הבית יד על לפניה לה מתוקן ואבוס בבית, עומדת
ונותן  היחיד, רשות שהוא ארבעה ורחב עשרה גבוה הרבים,
נכנס  האבוס וראש היחיד, מרשות ומספוא תבן באבוס לה

שלפנינו: כבציור (רש"י). הפסים" ימלא 180)לבין שלא
וילך  האבוס, ראש על הדלי ויגביה הפסים שבין הבור מן
לפני  האבוס על הדלי את ויטלטל הרבים רשות דרך

הדל  את להוציא מבלי (רש"י).הבהמה, הרבים לרשות י
הדלי 181) את להוציא יוכל לא באבוס, קלקול ידי שעל

היחיד), לרשות היחיד (מרשות לאבוס הפסים מבין ישר
הרבים  לרשות מהאבוס הדלי את להוציא יצטרך אלא

באיסור. לרשות מרשות ויוציא

.‚Ï˜¯Bf‰182;·iÁ - ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿»«ƒ¿≈««ƒ«»
da LiL ,‰¯eÓ‚ ‰vÁÓ ˙ÈÂÊÂ ˙ÈÂÊ ÏÎa LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»∆≈»
Úea¯‰ È¯‰Â ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¯˙BÈÂ ‰¯NÚ d·b…«¬»»¿≈≈«¿»»««¿»»«¬≈»ƒ«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ÈÈaL Ïk ‰NÚÂ ,‰‡¯Â ¯kƒ»¿ƒ¿∆¿«¬»…∆≈≈∆¿«»ƒ
È¯‰L ;¯‡a Ì‰ÈÈa ÌL ÔÈ‡Â ,‰Ú˜·a ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿≈»≈≈∆¿≈∆¬≈
eÈ‰ elÙ‡Â .Ô‡kÓ ÒÙe Ô‡kÓ Òt Áe¯Â Áe¯ ÏÎa¿»«»««ƒ»«ƒ»«¬ƒ»
eÏËa ‡Ï ,ÔÈqt‰ ÔÈa ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÚ˜Ba ÌÈa«̄ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈««ƒ…»¿

˙BvÁn‰183,Ô‰a ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯‰L ˙B¯ˆÁk Ô‰ È¯‰Â , «¿ƒ«¬≈≈«¬≈∆»«ƒ¿ƒ»∆
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Ô‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ˙B˜L‰Ï ¯zÓe .·iÁ ÔÎB˙Ï ˜¯Bf‰Â¿«≈¿»«»À»¿«¿«¿≈»≈≈∆
.¯‡a Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆¿≈

א.182) כ, אם 183)עירובין שאף המחיצות כח גדול
היחיד  רשות את לבטל ביכולתם אין ביניהם, רבים עוברים

שביניהם.

.„Ï¯ˆÁ184¯zÓ - ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï ÒÎ „Á‡ dL‡¯L »≈∆…»∆»ƒ¿»¿≈««ƒÀ»
Ï.dÎB˙Ï ÔÈqt‰ ÔÈaÓe ,ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï dÎBzÓ ÏËÏË¿«¿≈ƒ»¿≈««ƒƒ≈««ƒ¿»

˙B¯ˆÁ ÈzL eÈ‰185e·¯ÚiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡ -186eL·È . »¿≈¬≈¬ƒ«∆¿»¿»¿
‡lL ;ÔÈqt‰ ÔÈa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa ÌÈn‰««ƒ¿«»»¿«¿≈≈««ƒ∆…

ÌÈn‰ ÌeMÓ ‡l‡ ÔÎB˙a ÏËÏËÏ ‰vÁÓ e·LÁ187. ∆¿¿¿ƒ»¿«¿≈¿»∆»ƒ««ƒ
Ô‰ÈÈa ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aLa ÌÈÓ BÏ e‡a188ÏkL ; »«ƒ¿«»À»¿«¿≈≈≈∆∆»

ÈB·Ó .‰vÁÓ dÓL - ˙aLa ˙ÈNÚpL ‰vÁÓ189 ¿ƒ»∆«¬≈¿«»¿»¿ƒ»»
BÈÁÏ B‡ B˙¯B˜ ‰ÏhpL190¯eÒ‡ - ˙aLa191ÏËÏËÏ ∆ƒ¿»»∆¡¿«»»¿«¿≈

.˙ÈÏÓ¯ÎÏ ı¯ÙpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ba««ƒ∆ƒ¿«¿«¿¿ƒ

שלפנינו:184) כבציור א. כ, לבין 185)עירובין נכנסות
עירובין 186)הפסים. בהלכות כמבואר חצרות, עירובי
א'. השבת,187)פרק בתחילת שהותר מכיון אומרים ואין

הבאר. שיבשה אחרי גם מותר שהמחיצה 188)כבר אף
(רש"י). המים בוא עם מאליה משנה,189)נעשית

א. צד, שלו.190)עירובין הפתח צורת ואין 191)או
לכולה. מותר יהא שבת, למקצת שהותר כיון אומרים

.‰Ï‰¯„ÒÎ‡192‰Ú˜·a193,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ - «¿«¿»¿ƒ¿»À»¿«¿≈¿À»
˙BvÁÓ LÏL ˙a ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â194;‰¯˜˙Â ¿««ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»

Áe¯ Ì˙BÒÂ „¯BÈ ‰¯˜z Èt el‡k ÔÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈¿≈«
¯eËt - dÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰Â .˙ÈÚÈ·¯195, ¿ƒƒ¿«≈≈¿»«ƒ¿»»

¯ˆÁ B‡ ˙Èa .‰¯B˜ BÏ LiL Ìe˙Ò ÈB·ÓÏ ˜¯BÊk¿≈¿»»∆≈»«ƒ»≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯NÚa dlL ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ı¯ÙpL∆ƒ¿«∆∆»ƒ∆»¿∆∆«¬≈∆»
„Ú ‡È‰L ‰ˆ¯t ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BlÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿À««ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ«

˙ÈÂÊ Ô¯˜a Á˙t ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,Á˙Ùk - ˙Bn‡ ¯NÚ196. ∆∆«¿∆«≈ƒ∆«¿∆∆»ƒ
- ‰ˆ¯t‰ C¯‡ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰¯B˜ ÌL ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»»ƒ¿«¿»«…∆«ƒ¿»
;BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰Ó˙ÒÂ ‰„¯iL d˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ»∆»¿»¿»¿»À»¿«¿≈¿À

ÔBÒÎÏ‡a ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â197. »∆…ƒ¿∆«¬«¿

א.192) כה, אכסדרה 193)עירובין ובה כרמלית, הבקעה
קורות  בצדה ונותנים חלקה. שתקרתה מחיצות שלש בעלת

וסותם. היורד תקרה פי בתוכה 194)שהן לטלטל ואסור
רביעית. רוח תיקון בהלכה 195)בלי כמבואר רבינו, דעת

שמותר  התורה מן כרמלית דין להן יש מחיצות שלש כי ט',
אבל  פטור, הרבים מרשות לשם והזורק בתוכה, לטלטל
והזורק  גמורה, היחיד רשות שהיא וסובר חולק הראב"ד
בתוכו. הטלטול נאסר חכמים מדברי ורק חייב, לתוכה

נאמר 196) זה שכל אומרים ויש כ'. הלכה פט"ז לעיל עיין
הפתח, צורת לה עשה אם אבל בלבד, פירצה לענין רק
(רשב"א). לטלטל ומותר עליה פתח שם בוודאי

יורד 197) תקרה פי אומרים אין שוה, הקירוי אין שאם
פתח, כעין החלל למטה נעשה תקרה פי עלֿידי "כי וסותם
חסרות  אחר, בנוסח (הרא"ש). זוית" בקרן עושין אין ופתח

התימנים). (כת"י באלכסון" תהיה שלא "והוא המלים:

.ÂÏÚaˆ‡‰198‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa da ÔÈ¯ÚLnL , »∆¿«∆¿«¬ƒ»¿»»ƒ
Ï„eb‰ ·Á¯199„È ÏL200.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ÁÙh‰Â . …««»∆»¿«∆««¿«∆¿»

ÔÈa ,˙aLa ÔÈa - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰n‡ ÏÎÂ¿»«»»¬»¿»»≈¿«»≈
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡ ‡È‰ - ÌÈ‡ÏÎÂ ‰kÒa201. ¿À»¿ƒ¿«ƒƒ«»«ƒ»¿»ƒ

˙B˜eÁc ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈ¯ÚLÓ ÌÈÓÚÙe¿»ƒ¿«¬ƒ¿«»«ƒ»¿»ƒ¿
‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈ¯ÚLÓ ÌÈÓÚÙe ,BÊÏ BÊ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿«»«ƒ»

˙B˜ÁBN202?„ˆÈk .¯ÈÓÁ‰Ï ‰ÊÂ ‰ÊÂ .˙BÁeÂ¯e ¬¿¿∆»∆¿«¿ƒ≈«
˙B˜ÁBN ˙Bn‡ Úa¯‡a - ÈB·Ó CLÓ203- B‰·‚Â , ∆∆»¿«¿««¬¿»¿

˙Bn‡ ¯NÚ - ‰ˆ¯t‰ ·Á¯ .˙B·ˆÚ ‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»¬≈…««ƒ¿»∆∆«
˙B·ˆÚ204.ÌÈ‡ÏÎÂ ‰kÒ ÔÈÚÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ . ¬≈¿«≈»∆¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«ƒ

ב.198) מא, בכל 199)מנחות האמור הגודל "רוחב
- הבינוני אריה) בן - (כצ"ל הגודל רוחב הוא - השיעורין
זו  בינוניות שעורות שבע רוחב ומצאנוהו בשיעורו דקדקנו
בהל' (רבינו ברווח" שערות שתי כאורך והן בדוחק, זו בצד
שני  בערך הוא האגודל שיעור ה"ט). פ"ט ספרֿתורה

פ"ה). ח"א יושר (אמרי יד 200)סנטימטרים בוהן והיא
ה"ד). פט"ו תפלה בהל' (רבינו בתורה האמור

ב.201) ג, העצב,202)עירובין על השוחק יתרון "ושיעור
(רשב"א). אמה" לכל אצבע חצי שהוא לי יראה

בהן 204)מרווחת.203) שאין אף ודחוקות, מצומצמות
שוחקות. אמה עשרים

á"ôùú'ä æåîú 'à éùéîç íåé

עׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
אחד 1) כל כמות המוצאים, הדברים שיעורי בו נתבארו

הוא  שם שנזכר מה וכל תורה, דבר הן השיעורין וכל בפרט,
תורה. דבר גמור בחיוב

.‡‡ÈˆBn‰2B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ¯·„ «ƒ»»≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
„Ú ·iÁ BÈ‡ - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ≈«»«

ÌeÏk ÏÈÚBnL ¯eÚL epnÓ ‡ÈˆBiL3È¯eÚL Ô‰ el‡Â . ∆ƒƒ∆ƒ∆ƒ¿¿≈≈ƒ≈
˙¯‚B¯‚k - Ì„‡ ÈÏÎ‡ ‡ÈˆBn‰ :‰‡ˆB‰‰4; «»»«ƒ»¿≈»»ƒ¿∆∆

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe5ÔÓ ˙¯‚B¯‚k ‰È‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆ƒ
ÌÈtÏw‰ ÔÓ ıeÁ ,BÓˆÚ ÏÎ‡‰6ÔÈÈÚ¯b‰Â7ÔÈˆ˜Ú‰Â8 »…∆«¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»À¿ƒ

ÔÈaq‰Â9ÔÒ¯n‰Â10. ¿«Àƒ¿«À¿»

ב).2) עמוד עו דף שבת התורה 3)(מסכת מן אסור אבל
מן  אסור שיעור "חצי כי משיעור, פחות אפילו להוציא
שבת  באיסורי גם א) עמוד עד דף יומא (מסכת התורה"

א). עמוד עד דף שבת מסכת "לא 4)(רש"י יבשה, תאנה
משנה  י"ז פרק כלים (מסכת בינונית" אלא קטנה, ולא גדולה
עמוד  פ דף שבת (מסכת תרנגולת מביצת פחותה והיא ז),
רבינו  ודעת א), עמוד צא דף שבת (מסכת מזית וגדולה ב)
בביצה". משליש אחד הוא "הגרוגרת ה) הלכה ח (בפרק

לחייב.5) גרוגרת לשיעור מצטרפים אדם מאכל מיני שני
השיעור.6) את משלימה ואינה אוכל אינה העליונה הקליפה
המשניות).7) בפירוש (רבינו הפרי" בתוך שהם "הקשים
והענ 8) התאנים עוקצי כגון באילן, בהם תלוי בים "שהפרי

שהן  המשניות) (פירוש וזולתם" והאתרוגים והאפרסקים
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(רש"י). כפרי ולא ממנו 9)כעץ הנופלת הקמח פסולת
אותו. היוצאה 10)כשמנפים העבה העליונה "הקליפה

המשניות). (פירוש תחילה" בנפה

.·ÔÈÈ11Ú·¯ È„k -12˙ÈÚÈ·¯13Le¯˜ ‰È‰ Ì‡Â .14- «ƒ¿≈…«¿ƒƒ¿ƒ»»»
˙ÈÊÎa15‰ÚÈÓ‚ È„k - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ .16·ÏÁÂ , ƒ¿«ƒ¬≈¿≈»¿»¿≈¿ƒ»«¬≈
‰‡ÓË17ÏÁÎÏ È„k -18·ÏÁ .˙Á‡ ÔÈÚ19Ô·ÏÂ ‰M‡ ¿≈»¿≈ƒ¿…«ƒ««¬≈ƒ»¿…∆

‰ÙÈLÓa ÔzÏ È„k - ‰ˆÈa20CeÒÏ È„k - ÔÓL .21 ≈»¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»∆∆¿≈»
Úaˆ‡22˜ÏË .BÓBÈ Ôa ÔË˜ Ï‚¯ ÏL ‰pË23È„k - ∆¿«¿«»∆∆∆»»∆«¿≈
ÛeLÏ24.ÌÈÓa ÛeLÏ È„k - ¯BÏÈ˜Â .ÔÈ¯BÏÈw‰ ˙‡ »∆«ƒƒ¿ƒ¿≈»¿«ƒ

‰ÎB„Ó Èt ıÁ¯Ï È„k - ÌÈÓe25L·c .26ÔzÏ È„k - «ƒ¿≈ƒ¿…¿≈¿»¿«¿≈ƒ≈
27˙È˙k‰ L‡¯ ÏÚ28ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡Le Ìc . «…«»ƒ»¿»»««¿ƒ¿»

ÔÈÎÙBM‰29˙ÈÚÈ·¯ È„k -30. «¿ƒ¿≈¿ƒƒ

כדי 11) יין "המוציא ב) עמוד עו דף שבת במסכת (משנה
הכוס  לתוך חי יין לתת נוהגים שהיו (כשיעור הכוס" מזיגת
רש"י). בהם. אותו למזוג כדי מים, עליו ולהוסיף

א)13)רבע.12) עמוד קט דף (פסחים - הלוג רביעית
לעניין  ברכה של כוס שיעור והוא ומחצה, ביצה כשיעור
של  רובע השיעור וכאן והבדלה, קידוש המזון, ברכת
ולמזוג  להוסיף ואפשר ביצה, שמיניות שלוש שהן רביעית,
מזוג. יין שיהיה כדי מים רביעיות שלוש עוד ברובע

בכזית".14) יבש "יין א): עמוד עז דף שבת (מסכת
עמוד 15) ד דף עירובין (מסכת כזית הם תורה שיעורי רוב

שמן". זית "ארץ ח): פסוק ח פרק (דברים שנאמר ב)
ושיעור  (רש"י); כזית כולם וכדומה ונותר ודם חלב ואכילת
אגור  (ששמנו אגורי זה בינוני אלא קטן ולא גדול "לא זית
ח); משנה י"ז פרק כלים מסכת - צורכו" כל וגדל בתוכו
הוא  כזית ט) הלכה א פרק עירובין (הלכות רבינו לדעת
פ  דף עירובין (מסכת התוספות ולדעת ביצה, לשליש קרוב

בקליפתה. ביצה חצי ב) עז 16)עמוד דף שבת (מסכת
בפירוש  (רבינו אחת" בבת אדם בליעת "כדי א) עמוד
מכגרוגרת. יותר שהוא כתבו ובתוספות המשניות)

לשתייה.17) ראוי או 18)שאינו לרפואה העין על לשים
"הדא  א): הלכה ח פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד ליופי
טמאה  בהמה בחלב אבל טהורה, בהמה בחלב אמר דאת

אחת". עין לכחול ב).19)כדי עמוד עז דף שבת (מסכת
לשופו 20) שרגילים עיניים) לכאב (משחה קילור "של

(רש"י). אשה" אבר 21)בחלב לסוך "כדי אחרת: בנוסחה
בגמרא. וכן התימנים) יד (כתב קטנה" אצבע שהוא קטן

"אחד 22) פירש: רש"י א). עמוד עח דף שבת (מסכת
ב). עמוד עז דף שבת (מסכת קטנה" אצבע מפרקי

ח).23) פרק שבת מסכת ירושלמי לשפשף.24)(תלמוד
דקים.25) לעשותם יבשים דברים בו שדכים כלי
ב).26) עמוד עו דף שבת במסכת בנוסחה 27)(משנה

בגמרא, וכן (מער"ק) הכתית" ראש פי על "ליתן אחרת:
הבשר  בעור היוצא ששחין מברטנורא, עובדיה רבי ופירש
כתית. פי הנקרא למעלה ראש עושה להתבשל כשמגיע

פרק 28) שבת (מסכת ירושלמי בתלמוד הבהמה, שבגב מכה
ראוי  שאינו ישן (דבש בעתיקא אמר דאת "הדא ח)
אדם), לאכילת הראוי חדש (דבש דידן בהן אבל לאכילה),
לא  בבלי בתלמוד אבל הביצה". בתוך ליתן כדי שיעורו

ח  פרק רע"ב (ועיין רבינו השמיטו ולכן זה חילוק נזכר
א). משנה לשתייה 29)דשבת ראויים שאינם מים

(גמרא).30)ולבישול. טיט בהם לגבל הראויים

.‚Ô·z31- ˙BiË˜ Ô·z .‰¯t Èt ‡ÏÓk - ‰‡e·z ∆∆¿»ƒ¿…ƒ»»∆∆ƒ¿ƒ
ÏÓ‚ Èt ‡ÏÓk32BÏÈÎ‡‰Ï ˙BiË˜ Ô·z ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ƒ¿…ƒ»»¿ƒƒ∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ

- ˜Ác‰ È„È ÏÚ ‰ÏÈÎ‡‰L ;‰¯t Èt ‡ÏÓk - ‰¯ÙÏ¿»»ƒ¿…ƒ»»∆»¬ƒ»«¿≈«¿»
¯ÈÓÚ .‰ÏÈÎ‡ dÓL33- ÌÈ·NÚ .‰ÏË Èt ‡ÏÓk - ¿»¬ƒ»»ƒƒ¿…ƒ»∆¬»ƒ

eÈ‰ Ì‡ :ÌÈÏˆa ÈÏÚÂ ÌeL ÈÏÚ .È„‚ Èt ‡ÏÓkƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈«¬≈¿»ƒƒ»
ÌÈÁÏ34ÌÈL·ÈÂ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ ,˙¯‚B¯‚k -35 «ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ≈ƒ

¯eÓÁÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â .È„‚ Èt ‡ÏÓk -ƒ¿…ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆∆»
Ô‰aL ÏwÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ï·‡ ,Ô‰aL36‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk . ∆»∆¬»ƒ¿»¿ƒ««∆»∆≈«ƒ

‰¯t Èt ‡ÏÓk Ì‰ÈLa LÈ Ì‡ :˙ÈË˜Â ‰‡e·z Ô·z∆∆¿»¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿…ƒ»»
¯eËt -37‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ÏÓ‚ Èt ‡ÏÓk , »ƒ¿…ƒ»»«»¿≈…«≈»∆

.˙aM‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««»

א).31) עמוד עו דף שבת במסכת שתבן 32)(משנה
פי  "מלוא משיעור גדול זה ושיעור לפרה, ראוי אינו קטניות

שיבולים.33)פרה". אדם.34)קש למאכל ראויים
אדם.35) למאכל ראויים אם 36)שאינם כי לחייב שלא

קל  הוא גדול ששעורו "מי שבשניהם. הגדול השיעור על
החשוב  אבל חשוב, אינו שהרי חמור, להשלים מצטרף ואינו

(רש"י). לשעורו" הקל את קטניות 37)משלים תבן שהרי
גמל. פי כמלוא וחיובו תבואה מתבן גדול שיעורו

.„‡ÈˆBn‰38È„k - ÌÈˆÚ39ÏM·Ï40˙ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k «ƒ≈ƒ¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈«
‰Ùe¯Ë ,ÌÈÏB‚¯z‰41ÒtÏ‡a ‰e˙e ÔÓLa42. ««¿¿ƒ¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

‡ÈˆBn‰43ÒBÓÏ˜ ˙BNÚÏ È„k - ‰˜44ÚÈbn‰ «ƒ»∆¿≈«¬À¿««ƒ«
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯Ï45‰·Ú ‰È‰ Ì‡Â .46ıv¯Ó B‡47- ¿»≈∆¿¿»¿ƒ»»»∆¿À»

B¯eÚL.ÌÈˆÚk ƒ¿≈ƒ

ב).38) עמוד פט דף שבת במסכת "המוציא 39)(משנה
ש"אין  תרנגולת, ביצת והיא קלה" ביצה לבשל כדי עצים
שבת  (מסכת תרנגולת" מביצת יותר להתבשל קלה ביצה לך

ב). עמוד פ בינוני 40)דף חימום כבר חם האלפס ויהיה
המשניות). בפירוש מחבת.42)מעורבת.41)(רבינו

ב)43) עמוד פ דף שבת מקנה.44)(מסכת עשוי עט
אם 45) אשי רב ובעי אצבעותיו" "לקשרי שם: בגמרא

לקשר  או האצבעות ראשי דהיינו העליון לקשר הכוונה
רוקח). (מעשה לקולא רבינו ופסק שאינו 46)האמצעי,

לכתיבה. ורצוץ.47)ראוי שבור

.‰‡ÈˆBn‰48ÔÈÏ·z49‰ˆÈa Ïa˙Ï È„k -50; «ƒ¿»ƒ¿≈¿«≈≈»
ÏtÏt .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe51Ô¯ËÚ .‡e‰L Ïk -52 ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

·BË ÁÈ¯ .‡e‰L Ïk -53Ú¯ ÁÈ¯ .‡e‰L Ïk -54Ïk - »∆≈«»∆≈««»
ÔÓb¯‡ .Ô‰L Ïk - ÌÈÓNa ÈÈÓ .‡e‰L55·BË56Ïk - ∆ƒ≈¿»ƒ»∆≈«¿»»»

„¯e‰ ˙Ïe˙a .‡e‰L57,ÌÈLw‰ ˙BÎzÓ ÈÈÓ .˙Á‡ - ∆¿««∆∆««ƒ≈«»«»ƒ
ÏÊ¯·e ˙LÁ ÔB‚k58ÁaÊn‰ ¯ÙÚÓ .Ô‰L Ïk - ¿¿∆«¿∆»∆≈≈¬««ƒ¿≈«

ÁaÊn‰ È·‡Óe59˜˜nÓe60˙BÁtËÓ ˜˜nÓe ÌÈ¯ÙÒ ≈«¿≈«ƒ¿≈«ƒ∆∆¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»
‰ÊÈ‚Ï Ì˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÈtÓ ;Ô‰L Ïk - Ô‰lL61. ∆»∆»∆≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»

˙ÏÁb62¯eËt - ˙·‰ÏL ‡ÈˆBn‰Â .‡e‰L Ïk -63. «∆∆»∆¿«ƒ«¿∆∆»
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ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

.`EdW lM ,oxhr .`EdW lM ,zlRlR 'Ek . . oilaY `ivFOd"©¦§¨¦¦§¤¤¨¤¦§¨¨¤
."'Ek `EdW lM ,aFh gix¥©¨¤

שיעור  ממנו שיוציא עד חייב אינו בשבת הוצאה באיסור
מפלפלת, כלשהו אפילו להוציא שאסור ומה לו. המועיל
שיעור  גם אלו שבדברים מפני הוא וכו' טוב ריח עטרן,

שיעור נחשב בו.האסור כלשהו משתמשים שהרי
עליהם  ובע"ז הנידחת בעיר כלשהו לאיסור דומה ואינו
כלשהו  שבהם החרם" מן מאומה בידך ידבק "ולא נאמר

שיעור  משום אינו זה שאיסור "כיון הרמב"ם ובלשון
ומזלות  כוכבים בעבודת ונאמר שיעור לו אין הוא עכו"ם

החרם". מן מאומה בידך ידבק ולא
.156 cenr h"k wlg y"ewl

ב').48) עמוד פ"ט דף שבף שלא 49)(מסכת "והזהר
המרקחת  אלא תבלין נקראים שאין דעתך, על יעלה
אינו  ודומיהם, והפלפל הזנגביל כמו טוב, שריחם והדברים
השומים  כגון התבשיל, את בו שמתבלין דבר כל אלא כן,
כשאדם  תבלין, נקראים כולם והיין והחומץ ושומן והבצלים
המשניות  (בפירוש ותבשילו קדרתו בהם לתבל מתכוון

י'). משנה ב' פרק ערלה לגרוגרת 50)מסכת הכוונה
פענח"). ("צפנת א')51)מביצה עמוד צ' דף שבת (מסכת

וכן  התימנים) (כת"י "פלפלת" בנ"א: הפה; לריח ראוי
למאור.52)במשנה. ומשמש רע שריחו עץ שרף

בהלכה 53) ונזכרים טוב ריח להם שיש וארגמן ורד עלה
(רש"י).54)כאן. לרפואה ותינוקות חולים בשביל לעשן
(רש"י).55) לריח אדום מצבע חסר 56)חומר , בנ"א

(מער"ק). וסתומה.57)"טוב" אדומה שושנה עלה
קטן.58) כלי מהן לעשות קדושתם 59)שראוי שמחמת

בכל  חיובם שעור גם זה משום שהם, כל אותם גונזים
שבלו"60)שהוא. ממטפחות או מספרים הנופל "רקב

רושם" אלא בו נשאר ולא ונתעפש הכלה "הדבר (רע"ב);
המשניות). טעונים 61)(פירוש קדושה תשמישי שכל

א').62)גניזה. עמוד ל"ט דף ביצה שאין 63)(מסכת
שמשות. בה

.ÂÈBÚ¯Ê ‡ÈˆBn‰64Ô¯eÚL - Ì„‡Ï ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ «ƒ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿»»ƒ»
˙BÁt65˙¯‚B¯‚kÓ66ÌÈL - ÔÈ‡eM˜ Ú¯fÓ .67Ú¯fÓe . »ƒƒ¿∆∆ƒ∆«ƒƒ¿«ƒƒ∆«

ÔÈÚeÏc‰68È¯ˆn‰ ÏBt Ú¯fÓ .ÌÈL -69.ÌÈL - «¿ƒ¿«ƒƒ∆««ƒ¿ƒ¿«ƒ
·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ÏÚ ÔzÏ È„k - ÔÈaÒ ‡ÈˆBn‰70. «ƒÀƒ¿≈ƒ≈«ƒ∆¿≈»»

ÔÒ¯Ó ‡ÈˆBn‰71,˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «ƒÀ¿»ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆
ÚaˆÏ È„k - ‰ÚÈ·ˆÏ ,È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿…«

ÔË˜ „‚a72È·ÏeÏ .73ÔÈ„¯Ê74‡lL „Ú :ÔÈ·e¯Á‰Â ∆∆»»¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…
˙¯‚B¯‚k - e˜ÈzÓÈ75e˜ÈzÓiMÓe ,76.È„‚ Èt ‡ÏÓk - «¿ƒƒ¿∆∆ƒ∆«¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ

- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ÔÈÒBÓ¯z‰Â Ïc¯Á‰Â Ûel‰ Ï·‡¬»«¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
.˙¯‚B¯‚k - e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ÔÈa ,e˜ÈzÓiL ÔÈa≈∆«¿ƒ≈«∆…«¿ƒƒ¿∆∆

א').64) עמוד צ' דף שבת מסכת שכל 65)(משנה "אף
שיעורם  לזרוע 66)האכלים שראוי מה כפי אחד "כל

(המאירי). גרגרים.67)ממנו" פרי 68)שני דלעת,

החלמון. מצבע קטנית.69)אדמה "מדרך 70)מין
(רבנו  ההתכה" בעת הכור פני על הסובין להשליך הצורפים
פחמים  שאין במקום כי פירש ורש"י המשניות), בפירוש
הכור. שפת – פיֿכור סובין; של באש זהב צורפים

י"ט).71) פרק שבת מסכת שלש 72)(תוספתא בגודל
רוקח). (מעשה בגד נקרא לא מזה פחות אצבעות,

רכים.73) בערבת 74)ענפים הצומחים קטנים  עצים
אדומים. גרגרים בעלי עד 75)הירדן בתחלתם "החרובים

בהמה, למאכל ולא אדם למאכל ראויים אינם ימתיקו, שלא
(מער"ק). כגרוגרת" שעורם ולפיכך לרפואה רוב 76)אלא

(שם). בהמה למאכל החרובים פרי

.Ê‡ÈˆBn‰77ÓÁ - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÈÚ¯‚L78Ì‡Â , «ƒ«¿ƒƒƒ«¬ƒ»»≈¿ƒ
ÔBaLÁÏ Ì‡Â ,ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰ - ‰˜q‰Ï79Ì‡Â ,ÌÈzL - ¿«»»¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿¿«ƒ¿ƒ

·BÊ‡ ‡ÈˆBn‰ .ÌÈzL - ‰ÚÈ¯ÊÏ80,˙¯‚B¯‚k - ÌÈÏÎ‡Ï : ƒ¿ƒ»¿«ƒ«ƒ≈»√»ƒƒ¿∆∆
ÌÈˆÚ‰ ¯eÚLk - ÌÈˆÚÏ ,È„‚ Èt ‡ÏÓk - ‰Ó‰·Ï81, ƒ¿≈»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ

‰Èf‰Ï82.‰Èf‰ ¯eÚLk - ¿«»»¿ƒ«»»

הלכה 77) ח' פרק וירושלמי ט' פרק שבת מסכת (תוספתא
(ויניציאה).78)ב'). כגרוגרת" לאכילה "אם בנ"א:
ישתמשו 80)המנין.79) המרובים ממיניו הריח טוב צמח

ולאכילה. ד'.81)לרפואה, הלכה למעלה כמבואר
ד').82) פסוק י"ד פרק (ויקרא מצרעתו המטהר על להזות

.Á‡ÈˆBn‰83ÔÈÊB‚‡ ÈtÏ˜84ÒÈËÒ‡ ,ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e85 «ƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ¿ƒ
‰‡eÙe86ÔË˜ „‚a Ô‰a ÚaˆÏ È„k - ÔÈÚ·v‰ ¯‡Le »¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿…«»∆∆∆»»
‰Î·Òk87‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ˙Ba‰ ÔÈÁÈpnL ƒ¿»»∆«ƒƒ«»«»≈∆¿≈«ƒ

‡i¯cÒkÏ‡ ¯˙ B‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ Ôa ÌÈÏ‚¯ ÈÓ88B‡ , ≈«¿«ƒ∆«¿»ƒ∆∆¬∆¿«¿¿ƒ»
‡ÈBn˜ ,˙È¯Ba89‚ÏL‡Â90È„k - ÔÈwÓ‰ Ïk ¯‡Le ƒƒ¿»¿«¿»¿»»«¿«ƒ¿≈

- ÔÈÈe¯L ÔÈnÒ ‡ÈˆB‰ .‰Î·Òk ÔË˜ „‚a Ô‰a ÒaÎÏ¿«≈»∆∆∆»»ƒ¿»»ƒ«»ƒ¿ƒ
‡Ó‚c Ô‰a ÚaˆÏ È„k91‡¯È‡Ï92. ¿≈ƒ¿…«»∆À¿»¿ƒ»

א').83) עמוד פ"ט דף שבת מסכת הקליפה 84)(משנה
לצבע. ראויה לחה בעודה האגוז שעל צמח 85)הירוקה
בגדים. לצביעת כחול צבע עשים צמח 86)שממנו

אדום. צבע עושים הראש.87)שמשרשיו מין 88)כסוי
מביאים  שהיו מלכלוך, וטיהור לכבוס חריף מלח כעין עפר

מצרים. של לכביסה.89)מאלכסנדריה מיובש עשב מין
הרוחצים 90) "מינים אלה וכל צמחים, מעפר המוצא חומר

המשניות). (פירוש ומלבנים" כדרך 91)בחוזק "מעט,
(רש"י). רוצה" אתה כזה לומר לדוגמא שמראים

אריגה 92) לשם גפן צמר או צמר של קטנה חתיכה
(מער"ק). לאורג בנ"א: (ר"ח). במטפחת

.Ë‡ÈˆBn‰93·zÎÏ È„k B¯eÚL - ÒBÓÏw‰ ÏÚ BÈ„ «ƒ¿««À¿ƒ¿≈ƒ¿…
a BÈc‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÈzL epnÓÈÙ ƒ∆¿≈ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ¿≈

ÂÓˆÚ94˙Ò˜a B‡95- ‰Ê ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰iL CÈ¯ˆ , «¿…¿∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»≈«∆
ÈzL ·zÎÏ È„k ÒBÓÏw‰ ÏÚ epnÓ ‰ÏÚiL È„k¿≈∆«¬∆ƒ∆««À¿¿≈ƒ¿…¿≈
È„k ÒBÓÏw·e ˙Á‡ ˙B‡ È„k ˙Òwa ‰È‰ .˙Bi˙B‡ƒ»»«∆∆¿≈«««À¿¿≈
ÒBÓÏw·e ˙Á‡ ˙B‡ È„k Bc·Ï BÈca B‡ ,˙Á‡ ˙B‡«««¿¿«¿≈«««À¿

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ È„k96˙Bi˙B‡ ÈzL ‡ÈˆB‰ . ¿≈««¬≈∆»≈ƒ¿≈ƒ
·iÁ - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ô·˙Îe97‡È‰ BÊ Ô˙·È˙k ; ¿»»¿∆¿«≈«»¿ƒ»»ƒ
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˙B‡ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,d·˙Îe ˙Á‡ ˙B‡ ‡ÈˆB‰ .Ô˙Áp‰«»»»ƒ««¿»»¿»«¿ƒ
‰¯ÒÁ ¯·kL ;¯eËt - d·˙Îe ‰iL98˙B‡‰ ¿ƒ»¿»»»∆¿»¬≈»»

.‰BL‡¯‰»ƒ»

ב').93) עמוד ע"ח דף שבת מסכת (ירושלמי 94)(משנה
בקולמוס  אם דיו, "הוציא ג'): הלכה ח' פרק שבת מסכת
אפשר  (שאי יותר צריך בכלי אם אותיות, שתי לכתוב בכדי
בה  מלכתוב שנתמעט ונמצא בצדדים, הדיו מן ידבק שלא

אותיות)". דיו.95)שתי בו שנותנים בגמרא 96)כלי
לא. או לשיעור מצטרפים אם עמד 97)מסופקים שלא אף

הוא  הכתב על הדיו הנחת שעיקר חייב, נח לא וגופו לפוש
השניה.98)(רש"י). האות שנכתבה טרם יבשה

.È‡ÈˆBn‰99ÏBÁk100ËÈLÎ˙Ï ÔÈa ,‰‡eÙ¯Ï ÔÈa - «ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .˙Á‡ ÔÈÚ ÏÁÎÏ È„k -¿≈ƒ¿…«ƒ««ƒ»∆≈«¿»
B‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÈÚ ÈzL ˙ÏÈÁÎa ‡l‡ ËM˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿ƒ«¿≈≈«ƒ¿ƒ

ÌÈÈÚ ÈzL ÏÁÎÏ È„k ‡ÈˆBiL „Ú - ËM˜˙‰Ï101. ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈ƒ¿…¿≈≈«ƒ
˙È¯Ù‚Â ˙ÙÊ102·˜ ˙BNÚÏ È„k -103È„k - ‰ÂÚL . ∆∆¿»¿ƒ¿≈«¬∆∆«¬»¿≈

L‡¯a ÔzÏ È„k - ˜·c .ÔË˜ ·˜ Èt ÏÚ ÔzÏƒ≈«ƒ∆∆»»∆∆¿≈ƒ≈¿…
ÛLÙM‰104··¯ .105˜È˜¯ ˙Áz ÁLÓÏ È„k -106 ««¿»¿»¿≈ƒ¿…«««»ƒ

ÚÏÒk107. ¿∆«

ב').99) עמוד ע"ח דף שבת מסכת מבואר 100)(משנה
(שונצינו). כוחל בנ"א ב'; דף 101)בהלכה שבת (מסכת

שהולכות  – אחת" עין כוחלות "צנועות א') עמוד פ'
עין  רק וכוחלות לראות אחת עין אלא מגלות ואין מעוטפות
שאין  כך, כל צניעות צריכות אינן – כפרים בנות אבל אחת,
וכוחלות  פניהן מכסות אינן שם, מצוים ראש וקלות שחוק

(רש"י). עיניהן" חי,102)שתי כסף בו שנותנים "כלי
דק, נקב הסתימה בתוך ונוקב בגפרית או בזפת פיו סותם

(רש"י). חי" הכסף ממנו להוציא שבמגופת 103)כדי נקב
שמן. משל דק שהוא יין של בנ"א:104)חבית

ונותנים  קנה בראש קטן נסר "שמים (שונצינו) "השבשבת"
ורבנו  (רש"י); בו" ונדבק עליו יושב והעוף דבק, עליו
ידבק  בו הנוגע אדם כל בידי עשוי דבר הוא "דבק פירשו:
קושרים  הדבק נותנים שבראשיה הגמא הוא ושבשבת בו,
ומוציאים  העופות בקיני אותה ומכניסים בקנה, אותה

המשניות). (פירוש דף 105)האפרוחים" שבת (מסכת
(רש"י). שמן או שומן ב') עמוד נתונה 106)ע"ח עוגה

(רש"י). בשומן ומטוגנת סלע.107)בתנור של בגודל

.‡È‡ÈˆBn‰108‰Ó„‡109.˙¯b‡‰ Ì˙BÁ ˙BNÚÏ È„k - «ƒ¬»»¿≈«¬«»ƒ∆∆
¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k - ËÈË110È„k - ˜c ÏBÁ B‡ Ï·Ê . ƒ¿≈«¬ƒ∆∆«¿≈

‰L¯k ÏaÊÏ111ÏL Ûk ‡ÏÓ ÌÚ ·¯ÚÏ È„k - Òb ÏBÁ . ¿«≈¿≈»«¿≈¿»≈ƒ¿…«∆
ÔÈ„iÒ112˙ÈÒ¯Á .113ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k - «»ƒ«¿ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈

ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ ËÈË Ïa‚Ï È„k - ¯ÚN .·‰Ê»»≈»¿≈¿«≈ƒ«¬ƒ∆¿≈
·‰Ê114˙BaaL ‰pË˜ Úaˆ‡ „eÒÏ È„k - „ÈÒ .115. »»ƒ¿≈»∆¿«¿«»∆«»
¯ÙÚ116‰pË˜ ¯Btˆ Ìc ˙BqÎÏ È„k - ¯Ù‡Â117¯B¯ˆ . »»»≈∆¿≈¿««ƒ¿«»¿

‰¯NÚ Ï˜LÓ ‡e‰Â ,LÈb¯˙Â ‰Ó‰·a ˜¯ÊÏ È„k - Ô·‡∆∆¿≈ƒ¿…ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿«¬»»
ÌÈÊeÊ118˙ÈÚÈ·¯ Ba Ïa˜Ï È„k - Ò¯Á .119. ƒ∆∆¿≈¿«≈¿ƒƒ

ב').108) עמוד פ' דף שבת מסכת "טיט 109)(משנה

בהם  ששמים השקים על חותמות ממנו עושים אדום,
ממנו  יעשו כן וכמו מרצופים, הנקראים ממונם, הסוחרים

המשניות). (פירוש המכתבים" על שפת 110)חותמות
הצורפים. של לבצל,111)הכור דומה נאכל, ירק

פירוש  – ה' פסוק י"א פרק (במדבר חציר" נקרא "בעברית
כן 112)המשניות). אם אלא הבית את "לסוד שאסור

אבלות  להזכיר כדי צרכו, כל לבן יהיה (שלא חול" בו עירב
וברש"י). ב' עמוד פ' דף שבת מסכת – ירושלים חורבן על

כתושה.113) ו'.114)לבנה בהלכה כמבואר
בו 115) למשוח מנהגם והיה שרופות, מאבנים "נעשה

להן  להביא וכוונתם מלבוש, כמו בשרם כל על הנערות
בפירוש  (רבנו הבשר" ולהנעים הבגרות ולמהר הנדות

ד').116)המשניות). הלכה ח' פרק שבת (מסכת ירושלמי
דם 117) "איזהו פ"ט): (שבת בתוספתא השחיטה. אחר

דרור". (צפור) זה – קטנה? של 118)צפור דינר הוא זוז
י"ב). הלכה א' (פרק עירובין רבנו בדברי כמבואר כסף

ב'.119) בהלכה מבואר

.·È‡ÈˆBn‰120ÔÊ‡ ˙BNÚÏ È„k - Ï·Á121‰t˜Ï122. «ƒ∆∆¿≈«¬…∆¿À»
ÈÓb123È‡Ïz ˙BNÚÏ È„k -124.‰¯·ÎÏÂ ‰ÙÏ ∆ƒ¿≈«¬¿«¿»»¿ƒ¿»»

ÔÈˆe‰125‰ÙÈÙÎÏ ÔÊ‡ ˙BNÚÏ È„k -126.˙È¯ˆÓ ƒ¿≈«¬…∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
·ÈÒ127ÔÈÈ ÏL ÔË˜ CtLÓ Èt ÏÚ ÔzÏ È„k -128. ƒ¿≈ƒ≈«ƒ«¿≈»»∆«ƒ

ÔÈÎeÓ129È„k - ÌˆÚ .ÊB‚‡k ¯eck Ba ˙BNÚÏ È„k - ƒ¿≈«¬«∆¡∆∆¿≈
„Â¯z ˙BNÚÏ130.L‡¯ da „¯‚Ï È„k - ˙ÈÎeÎÊ «¬«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿…»…

¯k¯k‰131Â‡ ,132ÚvÙiL „Ú133ÔÈÓÈ ÈzL134.˙Á‡k «ƒ¿»…«∆¿¿«¿≈ƒƒ¿««

א').120) עמוד ע"ח דף שבת מסכת לאחוז 121)(משנה
קופסא.122)בה. או במים 123)תבה הגדל צמח

חבלים. ממנו יד.124)עושים התמר.125)בית עלי
התמר.127)סל.126) עץ לקליפת שמתחת החוטים
מהפסולת.128) גפן 129)לסננו צמר כצמר, רך דבר כל

רופאים 130)וכדומה. כף א') עמוד פ"א דף שבת (מסכת
המשניות). (פירוש שובט 131)קטנה שהאורג מחט כעין

בחברו, חוט יסתבך שלא המתוחים השתי חוטי בו
בזכוכית. מחדדו ראשו בברייתא 132)וכשנשבר הוא כן

שם. מהערב.133)בשבת השתי חטי מסיר
חוטים.134)

.‚È‡ÈˆBn‰135‰¯t‰ ·fÓe Òeq‰ ·fÓ ÔÈÓÈ ÈzL «ƒ¿≈ƒƒƒ¿««ƒ¿««»»
·ÈÁ -136‰Lw‰ ÔÓ ˙Á‡ ‡ÈˆB‰ .137.·iÁ - ¯ÈÊÁaL «»ƒ««ƒ«»∆∆«¬ƒ«»

Ô‰Â ,Ï˜„ È¯BÁ .ÌÈzL - ıÚ‰ ÈËeÁ Ô‰Â ,Ï˜„ È¯ˆƒ¿≈∆∆¿≈≈»≈¿«ƒ≈∆∆¿≈
˙Bi¯Á‰ ÈtÏ˜138ÔÙb ¯ÓvÓ .˙Á‡ -139¯ÓvÓe ¿ƒ≈«¬ƒ««ƒ∆∆∆∆ƒ∆∆

CÏk140¯‡Le ,ÌiaL ‰iÁÂ ÌÈ·¯‡Â ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ , »»¿∆∆¿«ƒ¿«¿»ƒ¿«»∆«»¿»
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ ˙BÂËÏ È„k - ÔÈÂËp‰ Ïk»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…∆«¿»»¿»ƒ
- ¯BÚ‰ ÔÓ B‡ ˜N‰ ÔÓ B‡ „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆBn‰«ƒƒ«∆∆ƒ««ƒ»
- „‚a‰ :‰‡ˆB‰Ï Ô¯eÚL Ck ‰‡ÓËÏ Ô¯eÚLk¿ƒ»¿À¿»»ƒ»¿»»«∆∆

‰LÏL141,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ - ˜N‰ ,‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»«««¿»»««¿»»
.‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰»¬ƒ»«¬ƒ»

ב').135) עמוד צ' דף שבת אותן 136)(מסכת שמצניעים
(גמרא). עופות בהן הקשים 137)לצוד מהחוטים

נפרדים.138)שבשדרתו. שעליהם דקל ענפי
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(מעשה 139) לפסולת הכוונה מוכין, על הקודמת בהלכה
גס.140)רוקח). השעורים 141)משי שאר וכן טפחים

א'). עמוד ע"ט דף שבת (מסכת בטפחים

.„È‡ÈˆBn‰142ÔÈ„Ú ‡l‡ ,ÏÏk „aÚ˙ ‡lL ¯BÚ «ƒ∆…ƒ¿«≈¿»∆»¬«ƒ
¯ˆÏ È„k B¯eÚL - C¯ ‡e‰143‰pË˜ ˙Ï˜LÓ «ƒ¿≈»…ƒ¿…∆¿«»

‰È‰ .Ï˜L dÏ˜LnL144‰NÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÁeÏÓ ∆ƒ¿»»∆∆»»»««¬«ƒ…«¬»
‡ÏÂ ÁÓ˜a145‰ˆÙÚa146.ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k B¯eÚL - ¿∆«¿…¿«¿»ƒ¿≈«¬»≈«

B¯eÚL - ‰ˆÙÚa „aÚ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÁÓ˜a ÈeNÚ ‰È‰»»»¿∆««¬«ƒ…ƒ¿«≈¿«¿»ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„kB¯eÚL - B„eaÚ ¯Ó‚ .Ëb‰ ¿≈ƒ¿…»»∆«≈ƒ¿«ƒƒ
‰MÓÁ147.‰MÓÁ ÏÚ ¬ƒ»«¬ƒ»

א').142) עמוד ע"ט דף שבת "דרך 143)(מסכת
לפי  תפחת, שלא כדי עופרת של משקלות לצור הסוחרים

(רש"י). ונפחתת" תמיד נשחקת כיצד 144)שהמתכת
ומעבירים  חיה או בהמה עור "לוקחין – העור? את מעבדים
ואחרֿכך  במלח אותו מולחין ואחרֿכך תחלה, ממנו היער
מדברים  בו וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין
מהלכות  א' בפרק (רבנו אותו" ומחזיקין העור את שמכווצין

ו'). הלכה (ויניציאה).145)תפילין בעפצא" "או בנ"א:
העורות 146) את בו ומעבדים בדיו הניתן האלון פרי

טפחים.147)לחזקם.

.ÂË‡ÈˆBn‰148˙L¯t ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„k - „aÚÓ ÛÏ˜ «ƒ¿»¿À»¿≈ƒ¿…»»»»«
'ÚÓL'149'EÈ¯ÚL·e' „Ú150ÒBËÒeÒÎec .151È„k - ¿««ƒ¿»∆¿¿¿≈

‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ·zÎÏ152ÈzL ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„k - ¯È . ƒ¿…»»¿»¿»¿≈ƒ¿…»»¿≈
ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ÏL ˙Bi˙B‡153˙Bi˙B‡Ó ˙BÏB„b Ô‰L , ƒ∆∆∆¿ƒ∆≈¿≈ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ‡ÈˆBn‰ .elL∆»«ƒ∆∆¿ƒ«»««ƒ
‡È‰ ‰È‡¯ È¯‰L ;Ba ¯ËÙÂ ÒÎBnÏ e‰‡¯‰ ¯·kL154 ∆¿»∆¿»«≈¿ƒ¿«∆¬≈¿»»ƒ

Úe¯t ¯ËL ‡ÈˆBn‰ .ÌÏBÚÏ155È„k - ˜eÁÓ ¯Èe ¿»«ƒ¿»»«¿»»¿≈
ÔBËÈÏt ÏL ‰pË˜ ˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ C¯ÎÏ156LÈ Ì‡Â . ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿«»∆«¿»¿ƒ≈

ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ÏL ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k BlL Ô·la«…∆∆¿≈ƒ¿…¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ
.·iÁ -«»

ב').148) עמוד ע"ח דף שבת מסכת "שמע 149)(משנה
ד'ֿט'. פסוקים ו' פרק בדברים פרשה 150)ישראל" היא

קלף. על הכתובה שבתפילין שהעבירו 151)קטנה "אחר
החלק  לשנים, בעביו אותו מחלקין העור, מן השער את
ובעפצא, בקמח במלח, שעבדו אחר הבשר, שממול העבה
ז'). הלכה א' פרק תפילין (הלכות דוכסוסטוס" נקרא

הדוכסוסטוס"152) על מזוזה לכתוב מסיני למשה "שהלכה
ח'). הלכה לוקחי 153)(שם שכותבים הסימן "הוא

שנתחייב". מה פרע שזה להודיע והמכס, המעשר
ועליו 154) הסימנים), (כת"י לעולם" לו היא "ראיה בנ"א:

המכס. את לו ששלם להוכחה הקשר על לשמור
שאינו 155) שטר הוא ואם חובו; לגבות לו צריך שאינו

(גמרא). שהוא בכל חייב בה 156)פרוע, ששמים צלוחית
ורדים. מעלי הנעשה בושם שמן

.ÊË‡ÈˆBn‰157Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a «ƒ¿≈»«»»««ƒ∆≈
·iÁ - ÌÈiÁ158ÈB‡NÓ BÈ‡ ÈÁ Ì„‡ Ï·‡ .159Ì‡Â . «ƒ«»¬»»»«≈«¿ƒ

‰M‡‰Â .·iÁ B˙B‡ ‡ÈˆBn‰ - ‰ÏBÁ B‡ ˙eÙk ‰È‰»»»∆«ƒ«»¿»ƒ»
‰c„Ó160˙Á‡ ÏËBpL ÔÓÊa da ˙‡161.˙Á‡ ÁÈpÓe ¿«»∆¿»ƒ¿«∆≈«««ƒ«««

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"la` .aIg ,miIg odW iR lr s` - sFre dIg dndA `ivFOd©¦§¥¨©¨¨©©¦¤¥©¦©¨£¨
iF`Vn Fpi` ,ig mc`." ¨¨©¥©

שהכלל  משום הוא לאדם ועוף בהמה בין החילוק טעם
חיים  בבעלי לא אבל באדם רק נאמר עצמו" את נושא "חי
מטה  כלפי עצמם (משמטים נפשייהו" "דמשרבטי
על  נוסף והנה הנושאן). מיד להשמיט עצמן ומכבידים
שבה, ה' לעבודת ההוראה גם למצוא יש ההלכה לימוד
לתקן  . . אלא אינן התורה דיני ש"רוב הרמב"ם דברי ע"פ
האלקית, נפש על קאי אדם המעשים". כל ולישר הדעות
נפש  על קאי - ועוף חי' בהמה - חיים בעלי שאר ואילו
שלושה  הם ועוף" חי' "בהמה יותר ובפרטיות הבהמית.
של  בהמיותה על מורה - "בהמה" הבהמית: בנפש מצבים
על  מורה - "חי'" כו'. הבירור לפני בתקפה היא ואיך הנה"ב
החומריות, בתוקף אינה שנה"ב היינו החיות, התגברות
מעבודת  כתוצאה כו' החיות התגברות בה יש ואדרבה
באופן  הנה"ב בירור על מורה ו"עוף" נה"ב. בירור - האדם
שעיניו  "עוף" של ומצב במעמד שנעשה עד יותר נעלה
היפך  השמים" רקיע פני על . . הארץ על יעופף "ועוף הוא
וחי' בהמה לגבי בעוף שהמעלה וי"ל למטה. המשיכה טבע
לשחוט  צריך וחי' שבבהמה השחיטה, בדיני גם מודגשת
סימן  מספיק בעוף אבל שנים) רוב (ועכ"פ סימנים שני

סימן). רוב אפילו (או אחד
הנפש  בבירור עוסק שיהודי אחרי גם זו: מהלכה וההוראה
"עוף" לדרגת הגיע ואף "חי" בדרגת שנעשית עד הבהמית
הנה"ב  על לסמוך לו אין השמים" רקיע פני על ש"יעופף
הבהמה  "רוח תמיד תשאר טבעה שמצד לזכור ועליו
מעבודת  עצמו לפטור לו אין ולאידך למטה" היא יורדת
עדיין  שעשה, הבירור עבודת כל אחרי שגם בטענה הבירור
שכן  בעבודתו, מאומה פעל לא וא"כ בטבעה היא נשארת
אל  הקצה מן הוא "ועוף" "חי'" "בהמה" שבין החילוק
בעלי  בתואר יחד הרמב"ם כללם לא זה ומטעם הקצה.
חילוק  את להדגיש כדי לסוגיהם פירטם אלא וכד' חיים

שביניה  ם.הערך
בהלכה  נזכרו שלא לדגים בנוגע בירור צריך עדיין אמנם
בו  שיש כלי בתוך - ההוצאה ענין שייך בהם שגם אף זו
מה  להוצאת אלא הכלי להוצאת כוונתו ש"אין ומכיון מים,
ההלכות) בהמשך (כמבואר לו" טפלה "הכלי הרי שבתוכו"
כ"בהמה  כדין הוא האם דגים, של דינם ולברר לחקור ויש
חי  כאדם או מטה כלפי עצמם שמשמטים ועוף" חי'

עצמו. את שנושא
(i oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)
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א').157) עמוד צ"ד דף שבת בזה 158)(מסכת אמרו ולא
כלפי  נשמטים שהם לפי באדם, כמ עצמו" את נושא "החי

הנושאם. על ומכבידים את 159)מטה נושא "חי כי
שח). (או"ח מדרבנן אסור אבל ופטור עצמו"

בזרועותיו 160) אוחזתו ב'). עמוד קכ"ח דף שבת (מסכת
(רש"י). והולך רגליו מניע והוא שהתינוק 161)ומסייעתו

את  לגרור אבל אחת, מניח אחת רגל כשמגביה רגליו מניע
(רש"י). אותו שנושאת מפני אסור הילד

.ÊÈÈÁ ˜BÈz ‡ÈˆBn‰162·iÁ - B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎÂ «ƒƒ«¿ƒ»¿«»«»
ÒÈk‰ ÌeMÓ163Ì‡ Ï·‡ .˜BÈzÏ ‰ÏÙË ÒÈk‰ ÔÈ‡L ; ƒ«ƒ∆≈«ƒ¿≈»«ƒ¬»ƒ

ÂÈÏÎa LaÏÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏB„b‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ƒ∆«»««ƒ∆¿À»¿≈»
¯eËt - B„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ164eÈ‰ .BÏ ‰ÏÙË Ïk‰L ; ¿«¿»¿»»∆«…¿≈»»

BÙ˙k ÏÚ ÔÈÏt˜Ó ÂÈÏk165.·iÁ B˙B‡ ‡NBp‰ - ≈»¿À»ƒ«¿≈«≈«»

בסיוע 162) ללכת היכול ב') עמוד קמ"א דף שבת (מסכת
את 163)אמו. נושא שחי משום פטור, התינוק על אבל

ועל 164)עצמו. עצמו, את נושא חי כי האדם, על
לו. טפלים שהם משום לבישה.165)החפצים כדרך שלא

.ÁÈ‡ÈˆBn‰166·‚Á167‡e‰L Ïk - ÈÁ :168˙Óe ,169- «ƒ»»«»∆≈
ÌÈÓ¯k ˙¯tˆ .˙¯‚B¯‚k170Ïk - ‰˙Ó ÔÈa ,‰iÁ ÔÈa - ƒ¿∆∆ƒ…∆¿»ƒ≈«»≈≈»»

Ïk ÔÎÂ .‰‡eÙ¯Ï d˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÈtÓ ;‡e‰L∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»ƒ¿»¿≈…
˙n‰ .da ‡ˆBik171Ô˙‡ÓË ¯eÚLk - ı¯M‰Â ‰Ï·p‰Â «≈»«≈¿«¿≈»¿«∆∆¿ƒÀ¿»»

Ô˙‡ˆB‰ ¯eÚL Ck172‰Ï·e ˙Ó :173- ı¯LÂ ,˙ÈÊk - »ƒ»»»≈¿≈»¿«ƒ¿∆∆
.‰L„Úk«¬»»

ב').166) עמוד צ' דף שבת מסכת ממיני 167)(משנה
(פירוש 168)הארבה. ביותר" קטן הוא אם אף "הכוונה

בו. לשחק לתינוק שמצניעו מכיון ככל 169)המשניות),
ומותרים  שחיטה טעונים אינם חגבים כי אוכלים, שיעורי

בכרמים.170)באכילה. המצוי ארבה (משנה 171)מין
ב'). עמוד צ"ג דף שבת א'172)מסכת (פרק פסק רבנו

חייב  לגופה צריכה שאינה מלאכה כי יהודה כרבי ז') הלכה
שפסקו  הראשונים לשיטת אבל שחייב, כאן סובר לכן עליה,
טוב" יום "תוספות בעל ודעת פטור; כאן גם שמעון, כרבי
בשביל  להצניע ראויים ושרץ שנבלה אופן, בכל חייב שכאן

חתול. או כזית.173)כלב בשיעור מטמאים

.ËÈ‰È‰174ÈˆÁk epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌˆÓˆÓ ˙ÈÊk ÌL »»»¿«ƒ¿À¿»¿ƒƒ∆«¬ƒ
¯eÚM‰ ËÚÓ˙pL ,ÂÈNÚÓa ÏÈÚB‰ È¯‰L ;·iÁ - ˙ÈÊ«ƒ«»∆¬≈ƒ¿«¬»∆ƒ¿«≈«ƒ
‰ˆÁÓe ˙ÈÊkÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nËlÓƒ¿«≈¬»ƒƒ«¬ƒ«ƒƒ¿«ƒ∆¡»

¯eËt -175.˙B‡Óh‰ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆ƒ¿»«À¿

ב').174) עמוד צ"ד דף שבת נשאר 175)(מסכת שהרי
לטמא. כזית עוד

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na176ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«»∆»«
‡ÈˆBn‰ Ï·‡ ;Ì˙Ò ‡ÈˆB‰Lk ?¯eÚMk ‰‡ˆB‰‰«»»«ƒ¿∆ƒ¿»¬»«ƒ

Ú¯ÊÏ177ÏÎÏe ‡Ó‚c epnÓ ˙B‡¯‰Ï B‡ ‰‡eÙ¯Ï B‡ ¿∆«ƒ¿»¿«¿ƒ∆À¿»¿…
‡e‰L ÏÎa ·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik178. «≈»∆«»¿»∆

ב').176) עמוד צ' דף שבת מסכת שנשמרו 177)(משנה
כך. לשם אחד.178)במיוחד גרעין אפילו

.‡ÎÚÈˆn‰179B‡ ‰‡eÙ¯Ï B‡ ‰ÚÈ¯ÊÏ ¯·c ««¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‡Ó‚„Ï180·iÁ - Ì˙Ò B‡ÈˆB‰Â ,BÚÈˆ‰ ‰ÓÏ ÁÎLÂ , ¿À¿»¿»«»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»

‰BL‡¯ ‰·LÁÓ ˙Úc ÏÚL ;‡e‰L ÏÎa ÂÈÏÚ»»¿»∆∆««««¬»»ƒ»
Ì„‡‰ ¯‡Le .‡ÈˆB‰181‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ƒ¿»»»»≈«»ƒ»»∆»

B¯eÚLk182¯ˆB‡‰ CB˙Ï ¯·k ‡ÈˆB‰L ‰Ê ˜¯Ê .183, ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»¿»»
Bz·LÁÓ ‰ÏËa ¯·k ,¯k BÓB˜nL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ»¿»»¿»«¬«¿

BÒÈÎ‰Â ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰BL‡¯‰184·iÁ BÈ‡ - »ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈«»
.¯eÚMk ÒÈÎiL „Ú«∆«¿ƒ«ƒ

ב').179) עמוד צ' דף שבת דברים 180)(מסכת אבל
מהם  והצניע ולרפואה, לדוגמא לזרע, צורך שום בהם שאין
(משנה  ופטור אדם כל אצל דעתו בטלה משיעורם, פחות

ולדוגמא.181)למלך). לזרע אותו הצניע שלא
ו'.182) בפרק להצניעם 183)הבמואר דעתו והסיח

הוציאו.184)לדוגמא. או

.·Î¯·c185Èe‡¯ BÈ‡Â BÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L »»∆≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ¿≈»
B‡ÈˆB‰Â „Á‡ BÚÈˆ‰ Ì‡ ,‰cp‰ Ìc ÔB‚k ,ÚÈˆ‰Ï¿«¿ƒ«¿««ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ì„‡‰ ¯‡Le ,·iÁ -186ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ; «»¿»»»»¿ƒ»»∆≈«»ƒ
¯Lk‰ ¯·c ˙‡ˆB‰ ÏÚ ‡l‡187ÔÈÚÈˆÓe ÚÈˆ‰Ï ∆»«»«»»«»≈¿«¿ƒ««¿ƒƒ

Â‰BÓk188. »

ב').185) עמוד ע"ה דף שבת מסכת שהרי 186)(משנה
משנה"). ("מגיד דבר לשום ראוי הראוי 187)אינו

לאבוד. נזרק ואינו מה שיעור 188)לשמוש יש שבכמותו
להצניע. ראוי

.‚Î‡ÈˆBn‰189Á¯eËt - ¯eÚL Èˆ190Ïk ÔÎÂ . «ƒ¬ƒƒ»¿≈»
.¯eËt - ¯eÚL ÈˆÁ ˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰»∆¿»»ƒ«¿»¬ƒƒ»

‡ÈˆB‰191ÈˆÁ‰ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,BÁÈp‰Â ¯eÚL ÈˆÁ ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
·iÁ - ¯Á‡‰192ÔBL‡¯‰ ÈˆÁ‰ dÈa‚‰Â Ì„˜ Ì‡Â . »«≈«»¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ««¬ƒ»ƒ

.¯eËÙe Û¯NpL ÈÓk ‰NÚ - ÈM‰ ÈˆÁ‰ ˙Áp‰ Ì„…̃∆«»««¬ƒ«≈ƒ«¬»¿ƒ∆ƒ¿«»
¯Á‡ ÈˆÁ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,BÁÈp‰Â ¯eÚL ÈˆÁ ‡ÈˆB‰ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒ«≈

‰LÏL CB˙a ÔBL‡¯‰ ÏÚ B¯È·Ú‰Â193;·iÁ - ¿∆¡ƒ«»ƒ¿¿»«»
Ì‡ Ï·‡ .e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÈp‰L ÈÓk - ¯È·Ún‰L∆««¬ƒ¿ƒ∆ƒƒ«««≈«∆¬»ƒ

B˜¯Ê194.e‰MÓ Èab ÏÚ ÌL ÁeiL „Ú ·iÁ BÈ‡ , ¿»≈«»«∆»«»««≈«∆

ב').189) עמוד צ"ג דף שבת מסכת "ולא 190)(משנה
יש  איסור אבל וכרת, חטאת לחיוב אלא שיעורים נאמרו

ש"א). סימן או"ח (טור שהוא" שבת 191)בכל (מסכת
א'). עמוד פ' בהעלם 192)דף מצטרפים החצאים ששני

הראשון.193)אחד. לחצי מחובר כלבוד שהוא
הראשון.194) לחצי סמוך בידו העבירו ולא

.„Î‡ÈˆB‰195¯eÚL ÈˆÁ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ¯eÚL ÈˆÁ ƒ¬ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
˙Á‡ ÌÏÚ‰a196:˙BiL¯ ÈzLÏ ;·iÁ - ˙Á‡ ˙eL¯Ï : ¿∆¿≈««ƒ¿«««»ƒ¿≈¿À

¯eËt - ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙eL¯ Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡197‰˙È‰ ; ƒ≈≈≈∆¿∆«»ƒ»∆»»»¿»
˙ÈÏÓ¯k Ô‰ÈÈa198·iÁÂ ˙Á‡ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈≈∆«¿¿ƒ¬≈≈ƒ¿««¿«»

.˙‡hÁ«»

א').195) עמוד פ' דף שבת לו 196)(מסכת נודע שלא
אינן 197)בינתיים. היחיד, רשות הפסק ביניהן שיש כיון
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אחת. רשות להחשב פרק 198)מצטרפות למעלה ראה
על  טפחים ארבעה בו שיש תל היא שכרמלית ד' הלכה י"ד
עשרה, עד טפחים משלשה וגבהו יותר, או טפחים ארבעה
היחיד  מרשות או לכרמלית הרבים מרשות והמוציא
בין  להפסיק חשובה אינה ולפיכך פטור. – לכרמלית
אחד. שלם לשעור שיעורים חצאי שני ומצטרפים הרשויות,

.‰Î‡ÈˆBn‰199¯eÚMkÓ ˙BÁt200BÁÈpiL Ì„˜Â , «ƒ»ƒ«ƒ¿…∆∆«ƒ
Át˙201Ì„˜Â ,¯eÚMk ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ ;¯eÚMk ¯ÊÁÂ ƒ¿«¿»««ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿…∆

¯eËt - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ¯ÊÁÂ ˜Óˆ ÁÈpiL202. ∆«ƒ«»«¿»«»ƒ«ƒ»

א').199) עמוד צ"א דף שבת בשעת 200)(מסכת
מכשיעור. פחות היה ונתרחב.201)העקירה התנפח

המלאכה 202) מתחילת כשיעור בו שיהיה עד חייב שאינו
י"ג  (פרק למעלה כמבואר ובהנחה בעקירה סופה, ועד

ה'). הלכה

.ÂÎ‡ÈˆBn‰203‰˜ÓˆÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯‚B¯‚k204Ì„˜ «ƒƒ¿∆∆«¬ƒ»¿»¿»…∆
BÈ‡L ,‰‡eÙ¯Ï B‡ ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰ÈÏÚ ·MÁÂ ,‰Áp‰«»»¿ƒ≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈
.‰Áp‰ ˙Ú ÏL Bz·LÁÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚL CÈ¯»̂ƒƒ¬≈∆«»¿«¬«¿∆≈«»»

‰ÚÈ¯ÊÏ ˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt ‡ÈˆB‰205¯ÊÁ ‰Áp‰ Ì„˜Â , ƒ»ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»¿…∆«»»»«
¯eËt - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ206Ì„˜ ‰ÁÙz Ì‡Â . ¿ƒ≈»∆»«¬ƒ»»¿ƒ»¿»…∆

‰Áp‰207‰ÈÏÚ CÏniL Ì„˜ ˙¯‚B¯‚k ˙NÚÂ «»»¿«¬»ƒ¿∆∆…∆∆ƒ»≈»∆»
ÏÚ ·iÁ˙Ó ‰È‰ ·MÁ ‡Ï elÙ‡L ;·iÁ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«»∆¬ƒ…ƒ≈»»ƒ¿«≈«

‰‡ˆB‰‰ ˙·LÁÓ208. «¬∆∆«»»

א').203) עמוד צ"א דף שבת לפחות 204)(מסכת
שעור.205)מכשיעור. צריכה שבשעת 206)שאין

הדרוש. כשעור בו היה לא כשעור 207)הנחה בו והיה
בהנחה. ובין בעקירה במקרים 208)בין מסופקם בגמרא

לפסוק  רבנו של ודרכו לא, או חטאת חיוב בהם יש אם אלה
מוכיח  זה סגנון כי שבתלמוד, לומר" תמצא "אם כדעת

משנה"). ("מגיד מדרשם בבית נפשט שהדבר

.ÊÎ‡ÈˆB‰209‰˜ÓˆÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯‚B¯‚k210‰¯ÊÁÂ , ƒƒ¿∆∆«¬ƒ»¿»¿»¿»¿»
‰ÁÙ˙Â211˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Áp‰ Ì„˜212 Ì‡B‡ ‰Á„ ¿»¿»…∆«»»¬≈∆»≈ƒƒ¿»

ÌÈÏL‰Â ,‡ÓË ˙È·Ï ÔÈÏÎ‡ ˙ÈÊk ˜¯Ê .‰Á„ ‡Ï…ƒ¿»»«¿«ƒ√»ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ¿ƒ
ÌL eÈ‰L ÌÈÏÎ‡Ï ‰Ê ˙ÈÊk213‰ˆÈ·k Ïk‰ ‰NÚÂ , ¿«ƒ∆»√»ƒ∆»»¿«¬»«…¿≈»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -214ÈtÓ ,˙ÈÊk ÏÚ ·iÁ˙ Ì‡ ¬≈∆»≈ƒƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿≈
.·iÁ˙ ‡Ï B‡ ,‰‡ÓË ÔÈÚÏ ¯eÚM‰ ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«À¿»…ƒ¿«≈

א').209) עמוד צ"א דף שבת לפחות 210)(מסכת
מהשעור.211)מכשעור. לענין 212)חסרה דחוי "יש

(כשחסרה  שעה באותה הניחה ש"אלו דחוי" אין או שבת,
לו  שנדחה נאמר עכשיו גם חטאת, חייב אינו בינתים),
לכשיעור  תפחה וכאשר עקירה, לה ובטלה חטאת, מחיוב

(רש"י). עקירה" בלא הנחה עשה אוכל 213)והניחה, אין
היה  לא שם שהיו והאוכלין מכביצה, בפחות טומאה מקבל

כביצה. טומאה,214)בהם לענין דריקה הך "מדחשיב
כגרוגרת  שיעור בזה היה כאילו שבת, לענין נמי  חשיב

(רש"י). לא" או ומחויב

.ÁÎ‡ÈˆBn‰215˙BÁt216ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯eÚMkÓ «ƒ»ƒ«ƒ««ƒ
B˙ek ÔÈ‡Â ,BÏ ‰ÏÙË ÈÏk‰L ;¯eËt - ÈÏÎa B‡ÈˆB‰L∆ƒƒ¿ƒ»∆«¿ƒ¿≈»¿≈«»»

ÔÈ‡ È¯‰Â ,BÎB˙aM ‰Ó ˙‡ˆB‰Ï ‡l‡ ,ÈÏk‰ ˙‡ˆB‰Ï¿»««¿ƒ∆»¿»««∆¿«¬≈≈
˙eÙk BÈ‡L ÈÁ Ì„‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯eÚMk Ba217 «ƒ¿ƒ»ƒƒ»»«∆≈»

ÔÎÂ .BÏ ‰ÏÙË ‰hn‰L ;‰hn‰ ÏÚ Û‡ ¯eËt - ‰hÓa¿ƒ»»«««ƒ»∆«ƒ»¿≈»¿≈
ÌÈÏÎB¯‰ ˙t˜ ‡ÈˆBn‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk218ÈtŒÏÚŒÛ‡ - …«≈»∆«ƒÀ«»¿ƒ««ƒ

BÈ‡ - Btk CB˙a Ô‡ÈˆB‰ elÙ‡Â ,‰a¯‰ ÔÈÈÓ da LiL∆≈»ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»¿«≈
‡È‰ ˙Á‡ ‰‡ˆB‰ ÌL ;˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ219. «»∆»««≈»»««ƒ

א').215) עמוד צ"ג דף שבת (מסכת במשנה 216)משנה
מביא  והראב"ד בכלי", . . . אוכלין "המוציא כתוב
ידועים  אוכלים במיני טפלה,אלא הכלי שאין מהירושלמי
דיעה  לשלול "אוכלין" תיבת השמיט ורבינו לכלי, שצריכים
לגביה, ליה שמוטל דבר כל "כי המגיד הרב שכתב וכמו זו,

רוקח). (מעשה פטור" לו, צריך שאינו שאינו 217)אף
י"ז). בהלכה (ראה עצמו" את נושא "חי כי הוצאתו על חייב

קטנות 218) קופות להם ויש נשים, לקשוטי בשמים "מוכרי
(רש"י). בשמים" מחלקים 219)לצרורות המינים ואין

(ירושלמי). מהם אחד כל על חטאת לחייב

עׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
דרך 1) שהן מפני בהן, לצאת שמותר הדברים לבאר

ההוצאה  חשש מפני חכמים שאסרו והדברים מלבוש,
בהם  שהיוצא דברים, מקצת ביאור לזה ונמשך ותולדותיה.

תורה. דבר חייב

.‡ÔÈ‡ ‰ÓÁÏn‰ ÈÏk Ïk2Ì‡Â .˙aLa Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ …¿≈«ƒ¿»»≈¿ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÔBÈ¯L ÔB‚k ,LeaÏÓ C¯c Ô‰L ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ :‡ˆÈ3 »»ƒ»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿ƒ¿

Ú·BÎÂ4ÌÈÙbÓe5Ì‡Â ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚL ¿««»«ƒ∆«»«¿«ƒ¬≈∆»¿ƒ
ÁÓ¯ ÔB‚k ,LeaÏÓ C¯c ÔÈ‡L ÌÈÏÎa ‡ˆÈ6ÛÈÒÂ7 »»¿≈ƒ∆≈»∆∆«¿¿…«¿«ƒ

˙L˜Â8‰l‡Â9ÒÈ¯˙e10.·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆¿«»¿ƒ¬≈∆«»

המלחמה)2) כלי (כל אומר אליעזר "רבי א: סג, בשבת
על  חרבך "חגור ד'): מה, (תהלים [שנאמר לו, הן תשכיטין
לגנאי, אלא אינן אומרים וחכמים והדרך"], הודך גבור ירך
וחניתותיהם  לאתים חרבותם "וכתתו ד): ב, (ישעיה שנאמר
עוד  ילמדו ולא חרב גוי אלא גוי ישא לא למזמרות,
לימות  בטלים הן מה מפני לו, הן תכשיטין [ואם מלחמה"

כחכמים. והלכה ברזל.3)המשיח?"], עשוי מלבוש
"קסדא".4) המשנה ובלשון המשניות), (פירוש ברזל של
(פירוש 5) רגליו" על יירו שלא כדי הרגלים יכסו "מברזל

מ"ח). פי"א כלים חרב.7)כידון.6)המשניות
חצים.8) בה המשניות).9)לירות (פירוש עגול מגן

רבינו 10) שדעת ולפי המשניות). (פירוש משולש מגן
בתריס, בקשת, "בסייף, המשנה: מסדר שינה "מגן", שניהם

ביחד. ותריס אלה והביא ברומח", באלה,

.·ÔÈ‡11¯nÒÓ ÏcÒa ÔÈ‡ˆBÈ12B˜fÁÏ B¯nqL13. ≈¿ƒ¿«¿»¿À»∆ƒ¿¿«¿
¯zÓe .Ba ‡ˆÈ ‡lL ÂÈÏÚ e¯Êb ·BË ÌBÈa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿»»∆…≈≈À»

˙‡ˆÏ14ÛÒk ÏL ˙BÚe·˜ ˙BÎÈ˙Á ÂÈÏÚ LiL Ë·‡a »≈¿«¿≈∆≈»»¬ƒ¿∆∆∆
‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈNBÚ ÌÈÎÏn‰L BÓk ,·‰Ê ÏLÂ¿∆»»¿∆«¿»ƒƒƒ¿≈∆

¯zÓ - ËÈLÎz ‡e‰L ÏÎÂ ,ËÈLÎz15‡lL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿…∆«¿ƒÀ»»∆…
.B‡È·‰Ï ‡B·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÏtÈ ‡nL ;ÈeÙ¯ ‡‰È¿≈»∆»ƒ…ƒ¿»«ƒ¿»«¬ƒ

א.11) ס, שבת וטעם 12)משנה, מסמרים. עם עץ מנעל
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לתפילה  מתקבצים היו הצרות מן צרה בזמן כי איסורו,
שמא  וסברו המון קול ושמעו במערות, שמע וקריאת
זה  את זה ודרסו זה את זה דחקו האויבים, בהם הרגישו
אסרו  ולפיכך רבים, מהם ומתו המסומרים, הסנדלים באותן
כניסה  ימי שהם לפי ויוםֿטוב בשבת מסומר בסנדל לצאת

המשניות). (פירוש אלא 13)וכנופיא חכמים אסרו שלא
הסנדלים. לחיזוק מסומרים היו ושם שהיה, המעשה כעין

בסמוך).14) (ראה גוזרין 15)לאיש "שאין ב: נט, שבת
לפי  אשה גבי שגזרו כמו יראם, שמא האיש, בתכשיטי
(מגידֿמשנה). האשה" כמו בתכשיטיו מתפאר אינו שהאיש

ד. הלכה להלן וראה

.‚˙ÚaË16,‡È‰ LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL «««∆≈»∆»»ƒ«¿ƒ≈»ƒƒ
- Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡LÂ ;‰M‡‰ ÈËÈLÎzÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ≈»ƒ»¿∆≈»∆»»
:CÎÈÙÏ .LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ dÈ‡Â ,‰M‡ ÈËÈLÎzÓƒ«¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚaËa ˙‡ˆiL ‰M‡17‡ˆiL LÈ‡Â ,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ƒ»∆»»¿«««∆≈»∆»»¿ƒ∆»»
Ô‰ ‰Ó ÈtÓe .ÔÈ·iÁ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙ÚaËa¿«««∆≈»∆»»«»ƒƒ¿≈»≈

ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡lL Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ È¯‰Â ?ÔÈ·iÁ18- «»ƒ«¬≈ƒ»∆…¿∆∆«ƒƒ
‰Èe‡¯‰ ˙ÚaË ‡l‡ BÚaˆ‡a ‡ÈˆB‰Ï LÈ‡‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆»«««»¿»
˙ÚaË ‡l‡ dÚaˆ‡a ‡ÈˆB‰Ï dk¯c ÔÈ‡ ‰M‡‰ ÔÎÂ ,BÏ¿≈»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿∆¿»»∆»«««

ÈtÓ - dÏ ‰Èe‡¯‰19BzÚaË LÈ‡‰ Ô˙B ÌÈÓÚtL »¿»»ƒ¿≈∆¿»ƒ≈»ƒ««¿
˙Úa dÚaˆ‡a d˙B‡ ˙ÁpÓe ,˙Èaa dÚÈˆ‰Ï BzL‡Ï¿ƒ¿¿«¿ƒ»««ƒ«««»¿∆¿»»¿≈
Ïˆ‡ dw˙Ï dÏÚ·Ï dzÚaË ˙˙B ‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰ÎÏB‰»»¿≈»ƒ»∆∆««¿»¿«¿»¿«¿»≈∆
˙eÁ „Ú ‰ÎÏB‰ ˙Úa BÚaˆ‡a d˙B‡ ÁÈpÓe ,Ôn‡‰»À»«ƒ«»¿∆¿»¿≈»»«¬
,Ô‡ÈˆB‰Ï Ôk¯cL C¯„k Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰L e‡ˆÓÂ ;Ôn‡‰»À»¿ƒ¿¿∆ƒ»¿∆∆∆«¿»¿ƒ»

.ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏe¿ƒ»«»ƒ

וסב.16) נז. באצבע.17)שבת כמבואר 18)כשהיא
הי"ג. פי"ב א.19)למעלה סב, שבת

.„‡Ï20,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙ÚaËa ‰M‡ ‡ˆz …≈≈ƒ»¿«««∆≈»∆»»
d‡ÈˆBz ‡nL ‰¯Êb ;‰ÈËÈLÎzÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆ƒ«¿ƒ∆»¿≈»∆»ƒ»

ÌÈLp‰L C¯„k ,‰È˙B¯·ÁÏ ˙B‡¯‰Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿«¿¿«¿∆»¿∆∆∆«»ƒ
da ˙‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓz ˙BNBÚ22LÈ‡‰ Ï·‡ .‰¯eËt - »ƒ¿ƒ»»»¿»¬»»ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaËa ˙‡ˆÏ ¯zÓÀ»»≈¿«««∆≈»∆»»ƒ¿≈∆
e‚‰Â .˙B‡¯‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â ËÈLÎz23‡lL ÌÚ‰ Ïk «¿ƒ¿≈«¿¿«¿¿»¬»»»∆…
.ÏÏk ˙ÚaËa e‡ˆÈ≈¿¿«««¿»

א.20) נז, שבת שהנשים 21)משנה, מאצבעה. תפשטנה
ומסירות  ה"א) פ"ו שבת (ירושלמי בתכשיטיהן מתגאות
ארבע  ומעבירות ושוכחות לחברותיהן, להראות תמיד, אותם

הרבים. ברשות באצבעה.22)אמות מנהג 23)כשהיא
(מגידֿמשנה). הוא חסידים

.‰‰M‡24‰·e˜ ËÁÓa ‰‡ˆiL25˙·iÁ -26, ƒ»∆»¿»¿««¿»«∆∆
LÈ‡‰Â27‰·e˜ dÈ‡L ËÁÓa ‡ˆiL LÈ‡Â .¯eËt - ¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿««∆≈»¿»
·iÁ -28,‰ÈËÈLÎzÓ ‡È‰L ÈtÓ ;‰¯eËt - ‰M‡‰Â , «»¿»ƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ∆»

‰Ê .‰È˙B¯·ÁÏ ‰‡¯z ‡nL ‰¯Êb ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡Â¿≈»¬»∆»¿≈»∆»«¿∆¿«¿∆»∆
C¯c BÈ‡Â ÂÈËÈLÎzÓ BÈ‡L ¯·„a ‡ˆBi‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»«≈¿»»∆≈ƒ«¿ƒ»¿≈∆∆

ÈˆB‰Â ,LeaÏÓ;·iÁ - ¯·„ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL C¯„k B‡ «¿¿ƒ¿∆∆∆ƒƒ»»«»
,ÈeÙ¯ ‰È‰Â ÂÈËÈLÎzÓ ‡e‰L ¯·„a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ¿»«≈¿»»∆ƒ«¿ƒ»¿»»»

,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡È·‰Ï ‡B·ÈÂ ‰¯‰Óa ÏtiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆ƒ…ƒ¿≈»¿»«¬ƒƒ¿»«ƒ
Ô˙B‡ ÛÏLÏ Ôk¯cL ÔÈËÈLÎ˙a ˙‡ˆiL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»»¿«¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿…»
‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ô˙B‡¯‰Ïe¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿»»»∆
‰Ê È¯‰ - B˙B‡¯‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ,ÏÙB BÈ‡Â ËÈLÎz«¿ƒ¿≈≈¿≈«¿»¿«¿¬≈∆

CÎÈÙÏ .Ba ˙‡ˆÏ ¯zÓ29d˙B‡ ÔÈÁÈpnL ‰„Úˆ‡ , À»»≈¿ƒ»∆¿»»∆«ƒƒ»
˙aLa da ÔÈ‡ˆBÈ - ˜BMa B‡ ÚB¯fa30,‡e‰Â ; «¿««¿ƒ»¿«»»

ËÓMz ‡ÏÂ ¯NaÏ ‰˜e·„ ‰È‰zL31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆¿»«»»¿…ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

א.24) סב, שבת בגדים.25)משנה, לתפור העשויה
בידה,26) ולא במלבושיה אותה שמוציאה אףֿעלֿפי

רגילה  ביתה, בגדי ולתקן לתפור ואומנותה שדרכה שאשה
(ראה  אומן מחייט יותר בבגדיה תחובה מחט להוציא
ואם  ד"ה ב' יא, שבת וב'תוספות' כא, הלכה ולהלן בסמוך,

למעלה.27)יצא). וראה כא), הלכה (להלן חייט אפילו
להצניע 28) נקובה שאינה מחט לו נותנת אשתו שלפעמים

ראה  הוצאה, כדרך שהוציא ונמצא בבגדו אותה ותוחב לה,
ס"ט). פ"ו נתנאל (קרבן ה"ג סג,29)למעלה שבת משנה,

תגלה 30)ב. לא שהרי בשוק, שתסירה לחוש שאין
ברשות 31)בשרה. תיפול שמא לחוש יש כן, לא שאם

(כדלעיל). להביאה ותבוא הרבים

.Â‡Ï32B‡ ÔzLt ÈËeÁa B‡ ¯Óˆ ÈËeÁa ‰M‡ ‡ˆz …≈≈ƒ»¿≈∆∆¿≈ƒ¿»
ıÏÁz ‡nL ;dL‡¯ ÏÚ dÏ ˙B¯eLw‰ ˙BÚeˆ¯aƒ¿«¿»«…»∆»«¬…

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa d˙B‡33‡ÏÂ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a d¯È·Ú˙Â »ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…
ıÈˆa34ÌÈÈÁÏa ‡ÏÂ ,‰ÈÈÚ ÔÈa ˙ÁpnL35·‰Ê ÏL ¿ƒ∆«««≈≈∆»¿…ƒ¿»«ƒ∆»»

ÔÈ¯eÙz ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÈÈÁÏ ÏÚ ıÈv‰ ÔÓ ÔÈ„¯BiL∆¿ƒƒ«ƒ«¿»∆»ƒ¿«∆≈»¿ƒ
‰Êa ‰Ê36dL‡¯a ˙ÁpnL ·‰Ê ÏL ‰¯ËÚa ‡ÏÂ .37. ∆»∆¿…«¬»»∆»»∆À««¿…»

È„k ,Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ Ô‰a ÔÈ‡ˆBiL ÌÈÏ·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«»¿«¿≈∆¿≈
e„ÈÒÙÈ ‡lL ,‰q‚ ‰ÚÈÒt eÚÈÒÙÈ ‡lLÔ‰ÈÏe˙a38. ∆…«¿ƒ¿ƒ»«»∆…«¿ƒ¿≈∆

eÏtÈ ‡nL ,˙aLa Ô‰a ˙‡ˆÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk39 »≈¬ƒ»≈»∆¿«»∆»ƒ¿
.d„Èa Ô‡È·˙e¿ƒ≈¿»»

א.32) נז, שבת על 33)משנה, כשהם לטבול  שאסורה
ה"ה. מקוואות מהלכות בפ"ב כמבואר חציצה, משום ראשה

"בטוטפת".34) המשנה: המשנה:35)בלשון בלשון
ועל  הצדעים על הציץ מן הנתלה "תכשיט "בסרביטין"
המשניות). (פירוש לחיים" נקרא ולפיכך הלחיים,

רק 36) מותר רש"י ולדעת מותר, בזה זה תפורים אם אבל
לשבכה. תפורים זהב",37)אם של "עיר המשנה: בלשון

ירושלים. צורת בצורת 38)ועליה "עכסים ב: סג, שבת
הבתולות  והיו שלשלאות, ביניהם מטילין והיו אצעדה,
ויגיע  גסה, פסיעה יפסעו שלא כדי הכבלים באלו מתקשטות

המשניות). (פירוש בבתוליהן" היזק טעם 39)להן וזהו
תראה  שמא שהטעם אףֿעלֿפי זהב, של לעטרה גם
י' הלכה להלן רבינו שכתב כמו בה, שייך לא לחברותיה

זהב. של בכליל

.Ê‡Ï40‡ÏË˜a ‰M‡ ‡ˆz41ÈÓÊa ‡ÏÂ .d¯‡eˆaL …≈≈ƒ»¿«¿»∆¿«»»¿…¿ƒ¿≈
Û‡‰42ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆa ‡ÏÂ .43‰Úe·w‰44ÏÚ »«¿…ƒ¿ƒ∆«¿»«¿»«

ÒÈka ‡ÏÂ .dÚB¯Ê45ÔÓL Ba ÔÈÁÈpnL Ï‚Ú‰ ÔËw‰ ¿»¿…«ƒ«»»∆»…∆«ƒƒ∆∆
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˙Ï·Bk ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,·Bh‰46,¯ÚN ÏL ‰‡Ùa ‡ÏÂ . «¿«ƒ¿»∆∆¿…¿≈»∆≈»
‡ÏÂ .‰a¯‰ ¯ÚN ˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k dL‡¯ ÏÚ ˙ÁpnL∆««««…»¿≈∆≈»∆«¿«≈»«¿≈¿…

Ïe·Îa47‡ÏÂ .‰ÈÙÏ ·È·Ò B˙B‡ ˙ÙwnL ,¯Óˆ ÏL ¿»∆∆∆∆«∆∆»ƒ¿»∆»¿…
ÏL ÔLa ‡ÏÂ .ÏÙpL ÔL ÌB˜Óa ‰ÈÙa ˙ÁpnL ÔLa¿≈∆«««¿ƒ»ƒ¿≈∆»«¿…¿≈∆

‰ÈpLa LiL Ì„‡ B‡ ¯ÁL ÔL ÏÚ ˙ÁpnL ,·‰Ê48Ï·‡ . »»∆««««≈»…»…∆≈¿ƒ∆»¬»
ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk .¯k BÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ÛÒk ÏL ÔL≈∆∆∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ»»≈¬ƒ

‡nL ,Ô‰a ˙‡ˆÏ49ıÏÁz B‡ ,d„Èa Ì‡È·˙e eÏtÈ »≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ≈¿»»«¬…
.‰È˙B¯·ÁÏ ‰‡¯˙Â¿«¿∆¿«¿∆»

א.40) נז, שבת בהם 41)משנה, שעורכים חוטים "היא
כאדם בדוחק, הצואר על אותה וקושרים זהב, החונק גרגרי

הצואר: על קישוט וברומאית, המשניות). (פירוש עצמו" את
(רש"י).42)"קאטלא". מותר אוזן, בנזמי שמן 43)אבל ֶַָ

טוב. ריח ונותן ורד, מעלי אחר:44)העשוי בנוסח
רוקח'). ('מעשה "בכוס".45)"הקשורה" אחר: בננוסח

או 46) מכסף קטן כלי והוא כוכלת, הנוסח: "וב'ערוך'
(פירוש  הנשים" בה יתעדנו טובה, משיחה בו ונותנים מזהב,

שקושרים 47)המשניות). מצנפת כמו בגד של "חתיכה
הציץ  יזיק שלא כדי עליה הציץ ונותנים המצח, על אותה

המשניות). (פירוש המצח" שמשונה 48)את מתוך "שמא
מפיה  ׁשנּה ותקח ותתבייש, יבזוה שיניים, משאר ִָבמראה
(גמרא). הרבים" ברשות אמות ארבע ותעבירנה

כו'"49) יפלו ו"שמא ותראה", תחלוץ "שמא אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ליתא

.ÁÏk50¯Ï Ba ˙‡ˆÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L,ÌÈa¯‰ ˙eL …∆»¿¬»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ
˙·¯ÚÓ dÈ‡L ¯ˆÁa elÙ‡ Ba ˙‡ˆÏ BÏ ¯eÒ‡51; »»≈¬ƒ¿»≈∆≈»¿…∆∆

Ô‰a ˙‡ˆÏ ¯znL ,¯ÚN ÏL ‰‡Ùe Ïe·kÓ ıeÁƒ»≈»∆≈»∆À»»≈»∆
dÏÚa ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,˙·¯ÚÓ dÈ‡L ¯ˆÁÏ52. ¿»≈∆≈»¿…∆∆¿≈∆…ƒ¿«∆««¿»

˙‡ˆBi‰Â53ÌNa da ÔÈ‡L ,ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆa ¿«≈ƒ¿ƒ∆«¿»∆≈»…∆
˙·iÁ - ÏÏk54. ¿»«∆∆

ב.50) סד, רבינו 51)שבת ודעת "לחצר", אמרו בגמרא 
ביחד, עירבו ולא יהודים שני בה שדרים לחצר שהכוונה
שאם  עירובין), מהל' (פ"א בתוכה לטלטל מדרבנן שאסור
בו  לצאת "אסור שאמרו וממה כבית, היא הרי במעורבת

(מגידֿמשנה). מותר שבבית מבואר סד,52)לחצר" שבת
ב.53)ב. סב, אינה 54)שבת בושם בה  שאין שמכיון

משא. אלא תכשיט

.Ë‰‡ˆBÈ55ÏÚ dÏ ÌÈ¯eLw‰ ¯ÚN ÈËeÁa ‰M‡ ¿»ƒ»¿≈≈»«¿ƒ»«
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ;dL‡¯56ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â57, …»ƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ

‡nL ¯Ê‚pL „Ú ,‰ÏÈ·Ë dÏ Ú¯‡ Ì‡ ÔzˆÏBÁ dÈ‡Â¿≈»«¿»ƒ≈«»¿ƒ»«∆ƒ¿…∆»
ÔÈa ,dlL ÔÈËeÁ‰ eÈ‰L ÔÈa .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ì‡È·z¿ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈∆»«ƒ∆»≈
ÏLa ‰˜f‰ ‡ˆz ‡ÏÂ .‰Ó‰a ÏL ÔÈa ,dz¯·Á ÏL∆¬∆¿»≈∆¿≈»¿…≈≈«¿≈»¿∆

‰cÏÈ58Ì‡¯˙Â ıÏÁz ‡nLÂ ,dÏ Ô‰ Á·ML ; «¿»∆∆«≈»¿∆»«¬…¿«¿≈
‰˜Ê ÈËeÁa ˙‡ˆBÈ ‰cÏÈ Ï·‡ .‰È˙B¯·ÁÏ59ÏÎÂ .60 ¿«¿∆»¬»«¿»≈¿≈¿≈»¿…
dL‡¯ ÏÚ Ba ˙‡ˆBÈ ,‚e¯‡ ‡e‰L61. ∆»≈«…»

ב.55) סד, שבת ו.56)משנה, בהלכה כי 57)ראה
(פ"ב  מקוואות בהלכות כמבואר חוצצים, אין שיער חוטי

תצא 59)צעירה.58)ה"ה). שלא "ובלבד אמרו בגמרא

זקנה  בשלמא והקשו: ילדה". בשל וזקנה זקנה, בשל ילדה
לחברותיה  להראות (שתרצה לה הוא שבח ילדה, בשל
הוא  גנאי אמאי, זקנה בשל ילדה אלא ברה"ר), ותעבירנו
בשל  ש"ילדה ותירצו: ברה"ר)? תראה לא (ובוודאי לה
ועיין  ובמגידֿמשנה, מינכן בכתבֿיד (כן נסבא כדי זקנה"
שבאמת  נשנה, ולחינם הוא מיותר כלומר כסףֿמשנה),

הוא. א.60)מותר נז, אינם 61)שבת ארוגים שחוטים
(רש"י). חציצה בהם ואין לראשה הדוקים

.È‰‡ˆBÈ62dÈ‡L ÈtÓ ;d¯‡eˆaL ÔÈËeÁa ‰M‡ ¿»ƒ»¿ƒ∆¿«»»ƒ¿≈∆≈»
- ÔÈÚe·ˆ eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ∆∆«¿»»∆¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰‡ˆBÈÂ .‰È˙B¯·ÁÏ Ô˙B‡ ‰‡¯z ‡nL ;ÌÈ¯eÒ‡63‰M‡ ¬ƒ∆»«¿∆»¿«¿∆»¿¿»ƒ»
ÏÈÏÎa64‰M‡ ‡l‡ Ba ‰‡ˆBÈ ÔÈ‡L ;dL‡¯a ·‰Ê ÏL ƒ¿ƒ∆»»¿…»∆≈¿»∆»ƒ»

ıÈˆa ‰‡ˆBÈÂ .˙B‡¯‰Ïe ıÏÁÏ dk¯c ÔÈ‡L ,‰·eLÁ65 ¬»∆≈«¿»«¬…¿«¿¿¿»¿ƒ
ÏÚL ‰Î·Na ÔÈ¯eÙz Ô‰L ÔÓÊa ·‰Ê ÏL ÌÈÈÁÏ·eƒ¿»«ƒ∆»»ƒ¿«∆≈¿ƒ«¿»»∆«

.Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÏtÈ ‡lL È„k dL‡…̄»¿≈∆…ƒ…¿≈…«≈»∆

סה.)62) (שבת המשנה על רבינו בפירוש ועיין נז. שם
שבצוארה". בחוטין אשה ב.63)"יוצאה נט, שבת

לאוזן"64) מאוזן וקושרת פדחתה, על שמנחת זהב של "טס
שכאן  ו) הלכה (למעלה זהב של מעטרה היא ושונה (רש"י).

תיפול. שמא חשש א.65)אין נז, שבת

.‡È‰‡ˆBÈ66CBÓa ‰M‡67‰È‰iL ,‡e‰Â ;dÊ‡aL ¿»ƒ»¿∆¿»¿»»∆ƒ¿∆
dÏcÒaL CBÓ·e .dÊ‡a ¯eL˜68‰È‰iL ,‡e‰Â ; »¿»¿»¿∆¿«¿»»»∆ƒ¿∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,d˙cÏ ‰È˜˙‰L CBÓ·e .dÏcÒa ¯eL»̃¿«¿»»¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««ƒ
„È ˙Èa BÏ ‰˙NÚ elÙ‡Â ,¯eL˜ BÈ‡L69- ÏÙ Ì‡L ; ∆≈»«¬ƒ»¿»≈»∆ƒ»«

.B˙eÒÈ‡Ó ÈtÓ ,B˙B‡ ‰‡È·Ó dÈ‡≈»¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ

ב.66) סד, שבת גפן.67)משנה, וצמר כצמר רך דבר
הרגל.68) תלחץ מבגד 69)שלא ביתֿיד לידה "עשתה

חננאל). (רבינו בנגיעה" תטנף שלא כדי אותה, שיכסה

.·È‰‡ˆBÈÂ70¯·c ÏÎ·e ÁÏÓ ¯Èb¯‚·e ÏtÏÙa71 ¿¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«¿»»»
‰t‰ ÁÈ¯ ÈtÓ ‰Èt CB˙Ï ÔzzL72Ôzz ‡ÏÂ . ∆ƒ≈¿ƒ»ƒ¿≈≈««∆¿…ƒ≈

ÔÈÓÒÈ˜a ÌÈLp‰ ˙B‡ˆBÈ .˙aLa ‰lÁzÎÏ73 ¿«¿ƒ»¿«»¿«»ƒ¿≈»ƒ
˙BÏÚ¯·e ,Ô‰ÈÊ‡aL74,Ô˙eÒÎaL B‡ Ô¯‡eˆaL ∆¿»¿≈∆ƒ¿»∆¿«»»∆ƒ¿»

„È„¯·e75Ûe¯t‰76˙Ù¯BÙe .77‰lÁza78ÏÚ ˙aLa ƒ¿ƒ«»∆∆«¿ƒ»¿«»«
Ô·‡‰79ÏÚ Û¯Ù˙Â ÌÈ¯Úz ‡ÏÂ .‰‡ˆBÈÂ ,ÊB‚‡‰ ÏÚÂ »∆∆¿«»¡¿¿»¿…«¬ƒ¿ƒ¿…«

ÏÚ Û¯Ùz ‡Ï ÔÎÂ .ÔËw‰ d·Ï B‡ÈˆB‰Ï È„k ÊB‚‡‰»¡¿≈¿ƒƒ¿»«»»¿≈…ƒ¿…«
Ì‡Â .BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ÚaËn‰««¿≈«¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆»¿«¿¿¿ƒ

‰Ù¯t80.Ba ‰‡ˆBÈ - »¿»¿»

ב.70) סד, שבת שמשתמשים 71)משנה, בשמים מיני כל
(גמרא). שיניים ולכאב הפה לריח (שבת 72)בהם בגמרא

לדורשוני" מלח גלגל הפה, לריח "פלפל מפורש סה.)
"לדורשוני" מפרש רבינו אבל השיניים". "לחולי ופירש"י
וב'אוצר  ד, דר ערך ב'ערוך' שכתוב (כמו השיניים לעיקר
בריח  שניהם פירש ולפיכך ר'), סי' התשובות הגאונים'
רוקח'). 'מעשה (ועיין שלו המשנה בפירוש נראה וכן הפה.

להן 73) עושים ואין אזניהן, את מנקבות קטנות "בנות
שלא  באזניהם קסמין או חוטים ונותנים שיגדלו, עד נזמים

(רש"י). הנקב" מעוטפות 74)יסתם להיות ערביות דרך
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בישעי' שנזכרו הרעלות והן העיניים, מן חוץ ופניהן ראשן
או  פעמונים "כמו פירש: המשניות) (בפירוש ורבינו יט ). (ג,

ערבי. קישוט מין והוא ורחב 75)זגים", דק אשה בגד
הגוף. כל את "כי 77)הכרוך.76)לעטוף מכפתרת,

קשה, דבר על יחד וכנפותיו הרדיד שולי אוספות היו הנשים
המשניות). (פירוש מלמעלה" וקושרות עץ או אבן כמו

(ויניציאה).78) "לכתחילה" אחר: שהכין 79)בנוסח
מוקצה. ואינה שבת מערב לכך שבת 80)אותה מערב

שג). סי' יוסף' ו'בית מיימוניות' ('הגהות

.‚È‡ˆBÈ81ÂÈpLaL ÌÒÈ˜a Ì„‡82BÏcÒaLÂ83 ≈»»¿≈»∆¿ƒ»¿∆¿«¿»
‚BÙq·e CBÓ·e .¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÏÙ Ì‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿ƒ»«…«¬ƒ¿ƒ¿
B‡ ËeÁ Ô‰ÈÏÚ C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,‰kn‰ Èab ÏÚL∆««≈««»ƒ¿«∆…ƒ¿…¬≈∆

‰ÁÈLÓ84,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ ‰ÁÈLn‰Â ËeÁ‰ È¯‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«¿«¿ƒ»¬ƒ∆¿
‰knÏ ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ‡Â85ÌeM‰ ˙tÏ˜a ‡ˆBÈÂ . ¿≈»ƒƒ««»¿≈ƒ¿ƒ««

,‰kn Èab ÏÚL „‚‡·e ,‰kn‰ ÏÚL Ïˆa‰ ˙tÏ˜·eƒ¿ƒ««»»∆«««»¿∆∆∆««≈«»
B¯ÈzÓe B¯LB˜Â86˙ÈÏtÒ‡·e .˙aLa87‡Ó‚ÏÓe88 ¿¿«ƒ¿«»¿ƒ¿¿»ƒ¿À¿»

‰iË¯e89ÚÏÒ·e ,‰kn‰ Èab ÏÚL90˙Èpv‰ ÏÚL91, ¿ƒ»∆««≈««»¿∆«∆««ƒƒ
ÏBb¯Á‰ ˙ˆÈ··e92ÏÚeM‰ ÔL·e ,93¯ÓÒÓ·e , ¿≈«««¿¿≈«»¿«¿≈

·eÏv‰94‰‡eÙ¯ ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏBzL ¯·c ÏÎ·e ,95; «»¿»»»∆ƒƒ¿»
.ÏÈÚBÓ ‡e‰L ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡iL ,‡e‰Â»∆…¿»¿ƒ∆ƒ

פ"ו.81) שבת, ('חסדי 82)תוספתא השיניים כאב נגד
רוקח'). ('מעשה "שבאזניו" אחר: ובנוסח דוד').

('חסדי 83) לרגל להדקו בצד קיסם שמים רחב, כשהסנדל
דק.84)דוד'). את 85)חבל בהם שכורך החוטים אבל

רוקח'). ('מעשה מותר המכה מן יפלו שלא והספוג, המוך
קיימא.86) של קשר חשוב מכה.87)שאינו על תחבושת
לחממה.88) המכה על לחה תחבושת 89)תחבושת

המכה. את לרכך סממנים סה,90)משוחה שבת משנה,
סלע 91)א. בה וקושר הרגל, פרסת תחת שהיא "מכה

(רש"י). ארבה 92)לרפואה" מין א. סז, שבת משנה,
היריכים" עצבי לחולשת סגולה "והוא כב) יא, (ויקרא

המשניות). שועל )93(פירוש של שן שיקח ומי "לשינה,
(פירוש  תקיצו" - שנתו שארכה מי על אותה ויתלה חי

מסמר 94)המשניות). כשיוקח כי הסגולות, בעלי "יזמו
קדחת  בו שיש מי גרגרת על אותו ויתלה הצלוב מעץ

המשניות). (פירוש לו" יועיל גם 95)שלישית בזה ואין
שכל  אצלנו שהעיקר תלכו". לא "ובחוקותיהם של איסור
"ולא  הכתוב אמר לא זה על רפואה. משום בו שיש דבר
פי"א  ועי' המשניות). (פירוש הגויים" בחוקות תלכו

עכו"ם. מהלכות

.„È˙‡ˆBÈ96‰Óe˜z Ô·‡a ‰M‡‰97Ô·‡ Ï˜LÓ·e ≈»ƒ»¿∆∆¿»¿ƒ¿«∆∆
BÏ˜Le Ôek˙pL ,‰Óe˜z98‰¯aÚ ‰M‡ ‡ÏÂ .‰‡eÙ¯Ï ¿»∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»¿…ƒ»À»»

¯aÚ˙z ‡nL ;ÌÈLp‰ ¯‡L elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÈ‡ˆBÈÂ .ÏÈt˙Â99ÚÈÓ˜a100‡e‰ ‰Ê È‡Â .‰ÁÓÓ ¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈«À¿∆¿≈∆

B‡ ,Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ ‡t¯L ‰Ê ?‰ÁÓÓ ÚÈÓ»̃≈«À¿∆∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈»»
ÔÈÚÈÓ˜a Ì„‡ Èa ‰LÏL ‡t¯L Ì„‡ e‰NÚL∆»»»»∆ƒ≈¿»¿≈»»ƒ¿≈ƒ
;¯eËt - ‰ÁÓÓ BÈ‡L ÚÈÓ˜a ‡ˆÈ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ»»¿»≈«∆≈À¿∆»
- ÔÈlÙza ‡ˆBi‰ ÔÎÂ .LeaÏÓ C¯c B‡ÈˆB‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆∆«¿¿≈«≈ƒ¿ƒƒ

¯eËt101. »

ב.96) סו, מעוברות 97)שבת נשים אותה שנושאות אבן
(רש"י). תפלנה שלא נגד 98)לסגולה דבר איזה "שוקלים

מועיל  האבן, למשקל מכוון החפץ נמצא ואם התקומה, אבן
(מהרש"ל). תקומה" א.99)כאבן ס, שבת משנה,

זמן 101)לסגולה.100) שאינו בשבת גם כמלבוש שהן
סא.). (שבת תפילין

.ÂËÈÓ102È„ÈÁÈ ÏcÒa ‡ˆBÈ ,‰kÓ BÏ‚¯a LiL ƒ∆≈¿«¿«»≈¿«¿»¿ƒƒ
¯a‰ BÏ‚¯a‰‡È103‡ˆÈ ‡Ï ,‰kÓ BÏ‚¯a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«¿«¿ƒ»¿ƒ≈¿«¿«»…≈≈
„ÈÁÈ ÏcÒa104ÏB„b ÏÚÓa ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .105Ï·‡ , ¿«¿»»ƒ¿…≈≈«»»¿ƒ¿»»¬»

ÏB„b ˜eÏÁa ‡e‰ ‡ˆBÈ106‰M‡ ‡ˆz ‡ÏÂ .107ÏÚÓa ≈¿»»¿…≈≈ƒ»¿ƒ¿»
ÈeÙ¯108˙Á‡ ‰ÚL Ba ‰‡ˆÈ ‡lL ,L„Á ÏÚÓa ‡ÏÂ , »¿…¿ƒ¿»»»∆…»¿»»»««

ÌBÈ „BÚaÓ109ÔÈ‡Â .110Úhw‰111·wa ‡ˆBÈ112.BlL ƒ¿¿≈«ƒ≈«≈««∆
ÔÈÓË˜‡113ÈtÓ ,˙aLa Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ıÚ ÏL «¿«¿ƒ∆≈≈¿ƒ»∆¿«»ƒ¿≈

ÔÈ¯eËt - e‡ˆÈ Ì‡Â .LeaÏn‰ ÈÎ¯cÓ ÔÈ‡L114. ∆≈»ƒ«¿≈««¿¿ƒ»¿¿ƒ

א.102) ס, שבת (שבת 103)משנה, רב בר חייא כדעת
ברגל  בסנדל שיוצא שם, הונא רב כדעת פוסקים ויש סא.)

מכה. בה תחת 104)שיש השני את נושא כי שיחשדוהו
שיתבייש  טעם: ועוד ה"ב). פ"ו שבת ('ירושלמי' כנפיו
אבל  (רש"י). הרבים ברשות בידו ויביאנו ברבים כך ללכת
אין  - הבריאה ברגלו יחידי בסנדל ויוצא מכה ברגלו יש אם

בושה. ואין מרגליו 105)חשד שיפול ב. קמא, שבת
בידו. ברחוב.106)ויביאנו ערום ילך לא שהרי

מתאים 107) שיהיה מנעלה על יותר מקפדת שהאשה
רגלה. ברשות 108)למידת בידה ותביאנו תחלצנו שמא

בידה.109)הרבים. ותביאנו רגלה מידת לפי אינו שמא
ב.110) סה, שבת כרותה.111)משנה, רגל 112)שרגלו

מעץ. עשויה (פירוש 113)הקטע עץ" של מנעל "כמו
שידיו  לגדם עץ של יד פירושו: ר"ח, לדעת המשניות).

ללכת 114)כרותות. לו אפשר אי שאם הפוסקים, ודעת
(מגידֿמשנה). בשבת בהם לצאת מותר - הקביים בלי

.ÊËÔÈ‡ˆBÈ115ÔBi¯˜Ùa116‰tÈˆ·e117ÈÏÚa ÈL‡¯aL ¿ƒ¿À¿¿¿ƒ»∆¿»≈«¬≈
ÔÓLa ÔÚ·vL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈËËÁ118B‡ ,ÔÎ¯Îe ¬»ƒ≈»«ƒ¿«∆¿»»¿∆∆¿»»

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌBÈ „BÚaÓ ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰a ‡ˆiL∆»»»∆»»««ƒ¿¬»ƒ…
¯eÒ‡ - ˙aM‰ Ì„˜ Ô‰a ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,‰NÚÓ Ô‰a ‰NÚ»»»∆«¬∆¿…»»»∆…∆««»»

Ô‰a ˙‡ˆÏ119. »≈»∆

א.115) נ, קרח 116)שבת לאדם שעושים נכרית פאה
האי). (רב ראשו (רש"י).117)לכסות מנופץ צמר

מהרש"ל 118) מחקו וכן "בשמן", ליתא שוונצינו בדפוס
(שם). שבת כמלבוש.119)בגמרא נחשבים שאינם

.ÊÈÔÈ‡ˆBÈ120ÒB‚Ò·e ‰ÚÈ¯È·e ‰·Ú ˜Na121‰·Ú ¿ƒ¿«»∆ƒƒ»¿»»∆
‰ÏÈÓÁ·e122ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ,123‰·˙a ‡Ï Ï·‡ ;124 «¬ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¬»…¿≈»

¯k‰ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ,˙ÏˆÁÓa ‡ÏÂ ‰t˜a ‡ÏÂ125 ¿…¿À»¿…¿«¿∆∆ƒ¿≈«¿»ƒ««
¯zÓ - ÌÈ„‚a‰ BÓk ÔÈw„Â ÔÈk¯ eÈ‰ Ì‡ :˙Òk‰Â¿«∆∆ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒÀ»
Ì‡Â ;LeaÏÓ C¯c ˙aLa BL‡¯ ÏÚ ÔÈÁpÓ Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»À»ƒ«…¿«»∆∆«¿¿ƒ

.ÔÈ¯eÒ‡Â ÈB‡NÓk Ô‰ È¯‰ - ÔÈL˜ eÈ‰»»ƒ¬≈≈¿««¬ƒ

פ"ו.120) שבת בו 121)תוספתא שהשתמשו עבה בגד
-בלילה יוונית (מלה בו מארג Sagum.((122לישון בגד
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ארמית. מלה והיא כמלבוש;123)עבה, לובשם שהוא
שבת  בלילי שיצא טרפון ברבי מעשה יהודה, רבי "אמר
מפני  ויצא ידיו בשתי ואחזו סדין לו ונתנו המדרש, לבית

פ"ו). שבת (תוספתא תיבה 124)הגשמים" יכוף "שלא
נדרים  (רש"י משא" כנושא שנראה הגשמים, מפני ראשו על

ב.125)נה:). קמו, שבת

.ÁÈÔÈ‡ˆBÈ126ÔÈ‚BÊa127‡ˆBÈÂ .ÌÈ„‚·a ÔÈ‚e¯‡‰ ¿ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ¿≈
„·Ú‰128B¯‡eˆaL ËÈË ÏL Ì˙BÁa129‡Ï Ï·‡ , »∆∆¿»∆ƒ∆¿«»¬»…

ÛhÚ˙n‰ .ep‡È·ÈÂ ÏtÈ ‡nL ;˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁa130 ¿»∆«∆∆∆»ƒ…ƒƒ∆«ƒ¿«≈
B˙ÈlËa131:BÙ˙k ÏÚ B‡ B„Èa Ô‡kÓe Ô‡kÓ dÏt˜Â , ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿»«¿≈

‡lL B‡ eÚ¯wÈ ‡lL È„k ÂÈÙk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ƒƒ¿«≈¿«≈¿»»¿≈∆…ƒ»¿∆…
eÎÏÎÏ˙È132Ô‰a ˙B‡˙‰Ï Ôˆa˜ Ì‡Â ;¯eÒ‡ - ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»∆

.¯zÓ - ÔLeaÏÓa ÌB˜n‰ ÈL‡ ‚‰Ók¿ƒ¿««¿≈«»¿«¿»À»

ב.126) סו, שבת בהם 127)משנה, שאין קטנים פעמונים
קול. משמיעים ואין וטבל 128)ענבל, שמל כנעני "עבד

כל  והן בהן, חייבים שהעבדים מצוות וקיבל עבדות, לשם
ולמנעם  לשמרם עלינו מצוה - חייבות שנשים המצוות
וחמורך  שורך ינוח למען שנאמר: בשבת, מלאכה מעשיית

הי"ד). בפ"ב להלן (רבינו אמתך" בן בחותם 129)וינפש
העבד. בעל האדון שם חקוק א.130)היה קמז, שבת

אחת 131) כיריעה שהיו שלהם בטליתות מדובר "כאן
שלנו  במלבושים אבל שלנו), (כטליתותֿתפילה מרובעת
(או"ח  זה" איסור אין מתוכם, ידיו ומוציא בהם לבוש שהוא

שא). (מגידֿמשנה).132)סי' מהר ללכת שיוכל כדי או

.ËÈ‡ˆBi‰133- BÙ˙k ÏÚ ˙ÁpÓe ˙Ït˜Ó ˙ÈlËa «≈¿«ƒ¿À∆∆À«««¿≈
·iÁ134¯„eÒa ‡e‰ ‡ˆBÈ Ï·‡ .135ŒÏÚŒÛ‡ ,BÙ˙k ÏÚL «»¬»≈¿»∆«¿≈««

BÚaˆ‡a BÏ ‰¯eL˜ ‡ÓÈ ÔÈ‡L Èt136¯„eÒ ÏÎÂ . ƒ∆≈ƒ»¿»¿∆¿»¿»»
Ba ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ ,Ba¯Â BL‡¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L137‰˙È‰ . ∆≈∆…¿À»»≈»¿»

˙ÈÎÒ138‰ÈL‡¯ ÈL ¯LB˜ - ‰·Á¯ dÈ‡L ‰¯ˆ˜ «¿ƒ¿»»∆≈»¿»»≈¿≈»∆»
.da ˙‡ˆÏ ¯zÓe ,Ë·‡ BÓk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÙ˙kÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈À»»≈»

א.133) קמז, לצאת 134)שבת כסות מוכרי של שדרכם
מלבוש. דרך זה ואין שדרך 135)כך, גדולה מטפחת
בחול. גם בקיפול מעשה 136)לבישתו יהודה: רבי אמר

בסודר  שיצא הורקנוס בן אליעזר רבי של בנו בהורקנוס
באצבעו  לו כרוכה (חוט) שנימא אלא בשבת, כתיפו שעל
אמרו: חכמים לפני הדבר וכשבא כתפיו), מעל יפול (שלא
קמז.). (שבת מותר" - באצבעו לו כרוכה נימא אין אפילו

אבל 137) גופו, רוב בו להתלבש העשוי לסודר הכוונה
צורך  אין הכתף, על מקופלים ללבשם שהדרך שלנו סודרים

(הגר"א). זה אחר:138)כשיעור בנוסח ב. קמז, שבת
את  לעטוף וצר ארוך צמר "בגד התימנים), (כת"י "סבנית"

(מגידֿמשנה). המרחץ מבית כשיוצאים והכתפיים הראש

.Î¯zÓ139ÏÏÓ ‰È˙B˙ÙNa LiL ˙ÈlËa ÛhÚ˙‰Ï140, À»¿ƒ¿«≈¿«ƒ∆≈¿ƒ¿∆»¿»
ÈB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ÔÈk¯‡ ÔÈËeÁ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈ƒ¬Àƒ¿««ƒ∆≈»
„Èt˜Ó BÈ‡Â ,˙Èlh‰ Èa‚Ï ÌÈÏËa Ô‰L ÈtÓ ;˙Èlh‰««ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿«≈««ƒ¿≈«¿ƒ
˙ÈlËa ‡ˆBi‰ ,CÎÈÙÏ .eÈ‰ ‡Ï ÔÈa eÈ‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈»≈…»¿ƒ»«≈¿«ƒ

d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ dÈ‡L141Ô˙B‡L ÈtÓ ;·iÁ - ∆≈»¿À∆∆¿ƒ¿»»«»ƒ¿≈∆»
ÌÈÏLiL „Ú ,Ô‰ÈÏÚ BzÚ„Â ,BÏˆ‡ Ô‰ ÔÈ·eLÁ ÔÈËeÁ‰«ƒ¬ƒ≈∆¿¿«¿¬≈∆«∆«¿ƒ

lË Ï·‡ .˙ÈˆÈˆ eNÚÈÂ ÔB¯ÒÁ- d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ‰ ˙È ∆¿»¿≈»ƒƒ¬»«ƒ«¿À∆∆¿ƒ¿»»
‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa da ˙‡ˆÏ ¯zÓ142˙ÈˆÈv‰ ÔÈ‡L ; À»»≈»≈«≈««¿»∆≈«ƒƒ

„‚a‰ ÈBpÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÈB‡NÓ ‰¯eÓb‰«¿»«∆»¬≈ƒƒ«∆∆
‡¯Ó‡‰ BÓk ,ÂÈÒÈÒÎzÓe143el‡Â .da ‡ˆBiÎÂ144eÈ‰ ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«≈»¿ƒ»

‰È‰ ,ÈB‡NÓ d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ ‡È‰L ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ≈«ƒƒ∆ƒ¿À∆∆¿ƒ¿»»«»»
elÙ‡ da ‡ˆBi‰ ·iÁ145˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ;˙aM‰ ÌBÈa «»«≈»¬ƒ¿««»∆≈ƒ¿«

.˙aL ‰ÁBc ˙¯k da ÔÈ‡L ‰NÚ¬≈∆≈»»≈»«»

ב.139) קלט, בקצות 140)שבת התלויים יתרים חוטים
הטלית 141)הבגד. כנפי בשלוש ציצית שתלה "כגון

(ר"ח). הרביעית" ולא 142)והניח ביום הציצית "שחובת
בהל' (רבינו ראיה" בשעת - אותו וראיתם שנאמר: בלילה,

ה"ז). פ"ג שפתו.143)ציצית או הבגד תפר על חיפוי
מצוייצת 144) בטלית שבת בליל לצאת שאסור הרי"ף דעת

כמשא, הטלית נחשבת ציצית, זמן שאינו שכיון כהלכתה,
אסור  היה השבת ביום גם זו, שיטה שלפי סובר ורבינו

ציצית, מצות שמקיים אף כי בה, לדחות לצאת בכוחה אין
תעשה' 'לא דוחה 'עשה' שאין בכרת, שהוא שבת איסור
הרי"ף, דעת נגד מיוחדת תשובה כתב ורבינו כרת; בו שיש
יצא  ובין משוי אינה כהלכתה מצוייצת "וכשהיתה וסיים:
קטן  או אשה בה יצא בין יצא, לא בין ציצית חובת ידי זה
("תשובות  היום" גדול בה שיצא בין בלילה איש או

ס'). סי' פריימן המילה 145)הרמב"ם" חסרה אחר, בנוסח
רוקח'). ('מעשה "אפילו"

.‡Î‡Ï146‡ˆÈ147BÏ ‰·eÁz‰ ËÁÓa ˙aLa ËiÁ‰ …≈≈««»¿«»¿«««¿»
Èc¯‚ ‡ÏÂ .BÊ‡aL ÌÒÈ˜a ¯b ‡ÏÂ .B„‚·a148 ¿ƒ¿¿…«»¿≈»∆¿»¿¿…«¿ƒ

‡¯È‡a149˜¯BÒ ‡ÏÂ .BÊ‡aL150.BÊ‡aL ‰ÎÈLÓa ¿ƒ»∆¿»¿¿…≈ƒ¿ƒ»∆¿»¿
ÈÁÏL ‡ÏÂ151B¯‡eˆaL ¯È„a152Úaˆ ‡ÏÂ . ¿…À¿»ƒ¿ƒ»∆¿«»¿…«»

‡Ó‚„a153¯eËt - ‡ˆÈ Ì‡Â .BÊ‡aL154ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿À¿»∆¿»¿¿ƒ»»»««ƒ
C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ÈtÓ ,B˙en‡ C¯c ‡ˆiL∆»»∆∆À»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆

.ÔÈ‡ÈˆBn‰«ƒƒ

ב.146) יא, אותם 147)שבת שמים כאן השינויים "כל
הם  אומנות מאיזו שיכירו כדי לשוק, בצאתם אומנות בעלי

(רש"י). למלאכה" חתיכת 149)אורג.148)וישכרום
עמ' ו' כרך ("סיני" התלמוד בפירוש ורבינו (רש"י). צמר
והיא  מסורקת, ערבי בלשון נקראת "אירא כתב: קיג)

קנה". של קטנה ויוצא 150)שפופרת הצמר, או הפשתן
אומנותו. על לדוגמא (בחוט) מחליף 151)במשיחה

כספים. (שונצינו).152)ופורט "שבאזנו" אחר: בנוסח
שחור 153) צבוע צמר ומעט אדום, צבוע צמר "מעט

(רש"י). יהודה:154)לדוגמא" ורבי מאיר רבי בזה נחלקו
מאיר  ורבי אומנותו, דרך שהוציא אומן מחייב יהודה רבי
"רבי  המקובל: הכלל נגד מאיר, כרבי רבינו ופסק פוטר.
מגידֿמשנה). (ועיין יהודה" כרבי הלכה - יהודה ורבי מאיר

.·Î·f‰155ÒÈka ‡ˆiL156ÔÈ‡L ÈtÓ ;·iÁ - BlL «»∆»»«ƒ∆«»ƒ¿≈∆≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙‡f‰ C¯ck ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ‰Ê ÒÈk C¯c∆∆ƒ∆¿ƒ∆»«∆∆«…¿««ƒ
eÎÏÎÏ˙È ‡lL È„k ‡l‡ ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«»»∆»¿≈∆…ƒ¿«¿¿

‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î‡Ïn‰L ;ÂÈ„‚a·iÁ - dÙe ¿»»∆«¿»»∆≈»¿ƒ»¿»«»
‰ÈÏÚ157. »∆»
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ב.155) יא, בגדיו.156)שבת יתלכלכו שלא קשור
שהלכה 157) הראשונים רוב דעת אבל ה"ז, בפ"א כדעתו

עליה. פטור - לגופה צריכה שאינה מלאכה כי שמעון, כרבי

.‚Î‡ˆBn‰158ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙aLa ÔÈlÙz159„ˆÈk , «≈¿ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ≈«
Ôk¯„k ÔL·BÏ ?‰NBÚ ‡e‰160,B„Èa „È ÏL ÁÈpÓ - ∆¿»¿«¿»«ƒ«∆»¿»

¯ÊBÁÂ ,˙Èaa ÔˆÏBÁÂ ÒÎÂ - BL‡¯a L‡¯ ÏL∆…¿…¿ƒ¿»¿¿»««ƒ¿≈
.Ôlk ˙‡ ÒÈÎiL „Ú ,ÔˆÏBÁÂ ,ÈL ‚eÊ L·BÏÂ ,‡ˆBÈÂ¿≈¿≈≈ƒ¿¿»«∆«¿ƒ∆À»
ÔÒÈÎ‰Ï È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,‰a¯‰ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¿ƒ»

Ì‰ÈÏÚ CÈLÁÓ ‰Ê È¯‰ - LeaÏÓ C¯c161ÔÒÈÎÓe , ∆∆«¿¬≈∆«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»
‰¯Êb‰ ÈÓÈa ‰È‰ Ì‡Â .˙aL È‡ˆBÓa162‡¯È˙nL , ¿»≈«»¿ƒ»»ƒ≈«¿≈»∆ƒ¿»≈

ÔqÎÓ - ÌÈ˙ek‰ ÈtÓ ·¯Ú‰ „Ú Ô¯ÓLÏe ·LÈÏ≈≈¿»¿»«»∆∆ƒ¿≈«ƒ¿«»
.CÏB‰Â ÔÁÈpÓe ÔÓB˜Óaƒ¿»«ƒ»¿≈

א.158) צה, עירובין שמירה.159)משנה, ובלי בבזיון
תפילין 160) בהל' (כמבואר תפילין זמן אינו ששבת ואף

לשם  ללבשן מתכוון שאינו כיון ללבשן מותר - ה"י) פ"ד
כוונה. צריכות מצוות שהרי מבזיון, להצילן כיֿאם מצוה,
בראשו, ראש של "מניח ההמשך: התימנים, כת"י ובנוסח
כך  ואחר תחילה, יד של "מניח דו"ו: ובנוסח בידו" יד ושל

ונכנס". ראש כולן 161)של להכניס יספיק שלא כיון
הערב. עד בשדה ימתין אלא כלל ילבשן לא יום, מבעוד

מצוות.162) בקיום סכנה כשיש שמד, גזירת

.„Î‰È‰163ÌÈËÒl‰ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ CÈLÁ‰Ï ‡¯È˙Ó »»ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt ÔÎÈÏBÓe ˙Á‡k Ôlk ˙‡ ÏËB -≈∆À»¿««ƒ»»»≈«¿«

˙Bn‡164B¯·ÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a B¯·ÁÏ Ô˙B B‡ ; «¿»«¬≈¿«¿«««¬≈
B¯·ÁÏ165‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbnL „Ú ,166‰na . «¬≈«∆«ƒ«∆»≈«ƒ»«∆

Ô‰Â Ô‰È˙BÚeˆ¯ Ô‰a eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆¿≈∆¿≈
Ï·‡ ;Ô‰ ÔÈlÙz È‡ceL ,ÔÈlÙz ÏL ¯L˜ ÔÈ¯M˜Ó¿À»ƒ∆∆∆¿ƒƒ∆««¿ƒƒ≈¬»

Ô‰Ï ˜˜Ê BÈ‡ - ˙B¯M˜Ó Ô‰È˙BÚeˆ¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡167. ƒ…»¿≈∆¿À»≈ƒ¿»»∆

א.163) צז, אמות,164)עירובין לארבע שיגיע "קודם
אמות  ארבע העברת כאן ואין פעם, בכל וכן לנוח. יעמוד
כך. לעשות התירו התפילין קדושת ומשום (רש"י), יחד"

רק 165) בזה ויש שלימה, מלאכה עשה לא מהם אחד שאף
הט"ו). בפ"א (כמבואר מדרבנן המקום 166)איסור שהוא

ה  התפילין.המשתמר את בו לשים שיטת 167)ראשון זוהי
ומתיר  בחדשות, אוסר יהודה "רבי התלמוד: בדברי רבינו
קמיעות, רק תפילין שאינן לחשוש יש בחדשות בישנות",
ושאר  הראב"ד לדעת אבל דרבנן. איסור בשבילן התירו ולא
קמיעות, ולא תפילין שהן ספק אין בחדשות גם הראשונים,
שאינן  מפני זוג, זוג להכניסן בחדשות התירו שלא והטעם
את  לקשור שאסור להכניסן, יוכל ולא ברצועות מקושרות

בשבת. התפילין

.‰Î‡ˆBn‰168‰¯Bz ¯ÙÒ169B¯nLÓe ·LBÈ - «≈≈∆»≈¿«¿
‰kq·e .ÂÈÏÚ CÈLÁÓe170Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BÁÈpÓ - «¿ƒ»»««»»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓL‚ eÈ‰171‰qÎÓe ¯ÊBÁÂ ,¯BÚa ÛhÚ˙Ó - »¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿≈¿«∆
.Ba ÒÎÂ ,B˙B‡¿ƒ¿»

ח.168) פרק "ספר".169)תוספתא הנוסח: בתוספתא,
קודש. כתבי בשאר שהואֿהדין מזה סכנת 170)ונראה

בזיון 171)לסטים. שיש סכנה, במקום שלא מדובר כאן
עליו. היורדים הגשמים משום הספר

.ÂÎ‡Ï172ËiÁ‰ ‡ˆÈ173B„Èa BËÁÓa174‡ÏÂ , …≈≈«¬»¿«¬¿»¿…
¯Ï·l‰175‡nL ;‰ÎLÁÏ CeÓÒ ˙aL ·¯Ú ,BÒBÓÏ˜a ««¿»¿À¿∆∆«»»«¬≈»∆»
ÁkLÈ176·iÁÂ .‡ÈˆBÈÂ177·¯Ú B„‚·a LÓLÓÏ Ì„‡ ƒ¿«¿ƒ¿«»»»¿«¿≈¿ƒ¿∆∆

‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL‡ˆÈÂ ÁeÎL ¯·c ÌL ‰È‰È ‡nL , «»ƒ¬≈»∆»ƒ¿∆»»»»«¿≈≈
;‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ÔÈlÙ˙a ˙‡ˆÏ ¯zÓ .˙aLa Ba¿«»À»»≈ƒ¿ƒƒ∆∆«»ƒ¬≈»
BÈ‡ ,˙Ú ÏÎa ÂÈlÙ˙a LÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔÁÎBL178ÁÎL .179¯kÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô‰a ‡ˆÈÂ ¿»»«¿»»»∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«
‰qÎÓ - BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ LiL180„Ú BL‡¯ ˙‡ ∆≈¿ƒƒ¿…¿«∆∆…«

.L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ B˙È·Ï ÚÈbnL∆«ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»

א.172) יא, שבת אדם 173)משנה, בשאר והואֿהדין
בכך. שדרכו משום אלא חייט אמרו ולא בידו, חפץ האוחז

חכמים,174) גזרו לא בבגדו, תחובה המחט היתה אם אבל
שלא  כיון פטור, – הרבים לרשות כך יצא אם שאפילו כיון
כ"א). בהלכה (כמבואר המוציאים כדרך הוציא

שישכח 176)הסופר.175) או שבת שהיום ישכח
ישכח  אם אבל חטאת, ויתחייב בשבת אסורה שהוצאה
כמבואר  מתעסק, נקרא שזה מחטאת פטור - בידו שהמחט

הי"א. אדם 177)בפ"א חייב אומר, "חנניא א: יב, שבת
יוסף: רב אמר חשיכה. עם שבת ערב בבגדו למשמש
מאיסור  להפרישו כאן יש גדול (דבר לשבתא" רבתי הלכתא

רש"י). - זמן 178)שבת כל בתפילין למשמש אדם חייב
אחד, רגע אפילו מהם דעתו יסיח שלא עליו, שהם
שם  אלא בו אין שהציץ הציץ, מקדושת גדולה שקדושתן
וכמותן  ראש, בשל שם ועשרים אחד בהם יש ואלו אחד,
יסיח  שלא תמיד, מצחו על והיה נאמר: ובציץ יד, בשל

הי"ד). פ"ד תפילין בהל' (רבינו ממנו" ביצה 179)דעתו
א. מפני 180)טו, לביתו בידו אותן לשאת שאיֿאפשר

בזיון  מפני איֿאפשר בחוץ ולהשאירן השבת, קדושת
כשהם  מלבוש דרך עליו לקחתן לו התירו לכן התפילין,

בשבת. תפילין בראשו נושא יראוהו שלא מכוסים

עׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לזה 1) ונמשך מלאכותיה. ואיסור הבהמה דיני בו נתבארו

ורוב  מלאכה. העושה בהמה לגוי למכור שלא שגזרו מה
ונסתיים  בהן. והאסור המותר הוצאת בדיני הפרק ענייני
לבהמות, בכתוב שהוקשו העבדים שביתת בחיוב הפרק

והגר. אמתך בן וינפש וחמורך, שורך ינוח למען באמרו:

.‡¯eÒ‡2,˙aLa ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï »¿ƒ«»««¿≈»¿«»
¯Ó‡pL3- EzÓ‰a ÏÎÂ E¯BÓÁÂ E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ : ∆∆¡«¿««»«¿«¬¿¿»¿∆¿∆

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡4Ì‡Â .5 ∆»«¬¿∆»»¿≈»«»»¿ƒ
ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ««¿≈»««ƒ∆¿À∆«
‰NÚ ÏÏkÓ ‡a B¯eq‡L ÈÙÏ ;‰˜BÏ BÈ‡ ,d˙˙È·L6. ¿ƒ»»≈∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¬≈

¯nÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ7‰ÈÏÚ ‰È‰Â ,˙aLa BzÓ‰a ¯Á‡ ¿ƒ»«¿«≈««¿∆¿¿«»¿»»»∆»
¯eËt - ÈB‡NÓ8. «»

ה"ב).2) פ"ה (שבת פסוקים 3)'ירושלמי' שני הם
כג, (שמות וחמורך" שורך ינוח "למען מהפסוק: נפרדים;
ומהפסוק: בהמה, שביתת דין שם) ('ירושלמי' למדים יב)
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לרבות  נד.) (בבאֿקמא למדים יד) ה, (דברים בהמתך" "וכל
בהמתך" "וכל המלים חסרות אחר, ובנוסח ועוף; חיה

רוקח'). שכתוב 4)('מעשה ממה ב. נד, בבאֿקמא
מלאכה  כל תעשה "לא יד) ה, (דברים האחרונות בדברות
חיה  לרבות בהמתך", וכל וחמורך שורך וכו' ובנך אתה

בהם. כיוצא ב.5)ועוף קנד, איסורו 6)שבת שנכתב
על  אלא לוקים ואין שורך", ינוח "למען 'עשה': בלשון
סנהדרין  בהל' כמבואר תעשה', 'לא בלשון שנכתב איסור

וב'. ה"א ומזרזה 7)פי"ח הבהמה, או החמור אחר הולך
משום 8)בהליכה. התורה מן אסור אבל מלקות, מעונש

"פטור" כשאר אינו זה ו"פטור" מלאכה", כל תעשה "לא
לחםֿמשנה). (ועיין מדרבנן אלא אסור שאינו רבינו שבדברי

.·‡Ï‰Â9‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰¯Bza L¯ÙÓ Â‡Ï «¬…»¿…»«»∆∆¡«…«¬∆
EzÓ‰·e E˙Ó‡Â Ec·ÚÂ Ez·e E·e ‰z‡ ‰Î‡ÏÓ ÏÎ»¿»»«»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿«¬»¿¿∆¿∆

‰LÈ¯Áa ‡ˆBiÎÂ da L¯ÁÈ ‡lL -10Â‡Ï ‡ˆÓÂ . ∆…«¬»¿«≈«¬ƒ»¿ƒ¿»«
.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»

אחר 9) מחמר על לוקים אין למה דבריו, לבאר רבנו כוונת
בתורה? מפורש תעשה') ('לא "לאו" יש והלא בהמתו,

ביחד 10) המלאכה עושה כשהאדם נאמר, זה לאו כלומר:
מלאכה  כל תעשה "לא הכתוב: משמעות שכן הבהמה, עם

מיתה. חייב ובזה בהמתך, עם אתה ובהמתך", . . . אתה

.‚¯eÒ‡11¯ÈkN‰Ï B‡ ÏÈ‡L‰Ï Ï‡¯NÈÏ12‰Ó‰a »¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»
‰q‚13È¯‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ da ‰NÚÈ ‡lL ;È¯ÎÏ «»¿»¿ƒ∆…«¬∆»¿»»¿«»«¬≈

e¯Ò‡ .BzÓ‰a ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰14¯kÓÏ ÌÈÓÎÁ ¿À∆«¿ƒ«¿∆¿»¿¬»ƒƒ¿…
Ì‡Â .¯ÈkNÈ B‡ ÏÈ‡LÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ‰q‚ ‰Ó‰a15 ¿≈»«»¿»¿ƒ∆»«¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ¯ÎÓ16.d¯ÈÊÁÓe ‰ÈÓ„a ‰¯NÚ „Ú »«¿ƒ«¬»»¿»∆»«¬ƒ»
‰¯e·L elÙ‡Â17¯zÓe .ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡18ÏÚ Ì‰Ï ¯kÓÏ «¬ƒ¿»≈¿ƒÀ»ƒ¿…»∆«

ÏÈ‡LÓ BÈ‡Â ¯ÈkNÓ BÈ‡ ¯eÒ¯q‰L ;¯eÒ¯Ò È„È19. ¿≈«¿∆««¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ

א.11) טו, זרה שהשכירה 12)עבודה אף - ישראל בהמת
לנכרי  מכרה לא אם בהמתו, שביתת משום בה יש לנכרי,

שם). ('תוספות' מלאכה.13)לצמיתות העושה
א.14) נג, פסחים א.15)משנה, מד, לפדות 16)גיטין

(רש"י). הנכרי מיד הבהמה ראויה 17)את שאינה
(גמרא  שלימה ימכור שמא גזירה - מוכרים אין למלאכה,

א.18)שם). טו, זרה כשבעל 19)עבודה "מדובר
ישאיל  לא הסרסור כי הבהמה, יד על מצוי יהיה לא הבהמה

שם). המשניות (פירוש שלו" שאינה לפי ישכיר ולא

.„¯zÓe20‡l‡ „ÓBÚ Òeq‰ ÔÈ‡L ;ÒeÒ Ì‰Ï ¯kÓÏ À»ƒ¿…»∆∆≈«≈∆»
‡NB ÈÁ‰Â ,ÈB‡NÓÏ ‡Ï ,Ì„‡ ˙·ÈÎ¯Ï21.BÓˆÚ ˙‡ ƒ¿ƒ«»»…¿«¿««≈∆«¿

C¯„Îe22Ck ,È¯ÎÏ ¯kÓÏ e¯Ò‡L¯kÓÏ e¯Ò‡ ¿∆∆∆»¿ƒ¿…¿»¿ƒ»»¿ƒ¿…
¯zÓe .È¯ÎÏ ¯kÓÏ „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ23Ì‰Ï ¯kÓÏ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…¿»¿ƒÀ»ƒ¿…»∆

ËÁBLÂ ,‰ËÈÁLÏ ‰¯t24¯kÓÈ ‡ÏÂ .ÂÈÙa B˙B‡ »»ƒ¿ƒ»¿≈¿»»¿…ƒ¿…
ÌËt ÏL ¯BL elÙ‡ ,Ì˙Ò25‡‰LÈ ‡nL ,26B˙B‡ ¿»¬ƒ∆¿»∆»«¿∆

.Ba „·ÚÈÂ¿«¬…

א.20) צד, שבת א. נג, פסחים למעלה 21)משנה, מבואר
הט"ז. א.22)בפי"ח טו, זרה כ,23)עבודה זרה עבודה

פ"ב. ע"ז ותוספתא שמוכר 24)ב. בזה מספיק לא כלומר:

להלן  (ועיין שוחט שיראהו צריך אלא לשחוט, מנת על לו
שובת"). ואינו לשבות עמו "ופוסק יג: הלכה ל' פרק

(רש"י).25) למלאכה" ראוי ואינו מאד, ושמן "מפוטם
(שם 26) זבידא לי אמר אשי: רב "אמר א: טו, זרה עבודה

אותו  (משהים ליה משהינן מפוטם) (שור תוראה בר פטם)
שוורים  כשני (ועובד תרין חד על ועביד שיכחיש), עד

אחרים)".

.‰ÌB˜Ó27‰w„ ‰Ó‰a Ô‰Ï ¯kÓÏ e‚‰pL28- »∆»¬ƒ¿…»∆¿≈»«»
¯kÓÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ;ÔÈ¯ÎBÓ29.ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»∆»¬∆…ƒ¿…≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎ·e30ÔÈ‡L BÓk ,‰q‚ ‰iÁ Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ¿»»≈¿ƒ»∆«»«»¿∆≈
.¯eÒ¯Ò È„È ÏÚ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ»∆¿≈»«»∆»«¿≈«¿

א.27) נג, פסחים מלאכה.28)משנה, עושה שאינה
בהמה 29) להם למכור יבואו שמא עצמם על "שהחמירו

(רע"ב). ב.30)גסה" טז, זרה עבודה

.ÂÈÓ31C¯ca CÈLÁ‰L32È¯Î BnÚ ‰È‰ ‡ÏÂ ,33ÔziL ƒ∆∆¿ƒ«∆∆¿…»»ƒ»¿ƒ∆ƒ≈
BÒÈk BÏ34‰ÈÏÚ BÒÈk ÁÈpÓ - ‰Ó‰a BnÚ ‰˙È‰Â , ƒ¿»¿»ƒ¿≈»«ƒ«ƒ»∆»

;‰ÈÏÚÓ BÏËB „ÓÚÏ ‰ˆ¯zLÎe ,˙Îl‰Ó ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿∆«¬…¿≈»∆»
ÌL ‰È‰z ‡lL È„Îe ,‰ÈÏÚ ‡e‰Â „ÓÚz ‡lL È„k¿≈∆…«¬…¿»∆»¿≈∆…ƒ¿∆»

‰Áp‰ ‡ÏÂ ‰¯È˜Ú ‡Ï35elÙ‡Â d‚È‰‰Ï BÏ ¯eÒ‡Â . …¬ƒ»¿…«»»¿»¿«¿ƒ»«¬ƒ
¯nÁÓ ‰È‰È ‡lL È„k ;‰ÈÏÚ ÒÈk‰L ÔÓÊ Ïk ÏB˜a¿»¿«∆«ƒ»∆»¿≈∆…ƒ¿∆¿«≈

˙aLa36Èab ÏÚ BÒÈk ÁÈpÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚e . ¿«»¿≈«¬»ƒƒ∆…«ƒ«ƒ««≈
È¯Î BnÚ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ,‰Ó‰a37. ¿≈»∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ

א.31) קנג, שבת עליו 32)משנה, וקדש בדרך בא היה
עמו. ומעות הכ"ב.33)השבת בפ"ו למעלה כמבואר

(התירו 34) לא מציאה אבל (התירו), כיסו דוקא רבא: "אמר
שם). (גמרא, החמור)" על בפי"ג 35)להניח כמבואר

אלא 36)ה"א. עליה נותן שאינו מכיון הרשב"א: ודעת
קנג:) (שבת אמרו שכלל מחמר, דין בו אין מהלכת, כשהיא
חטאת, חייב מלאכה) עושה עצמו (שהוא שבגופו "כל
וכל  אסור, אבל פטור הי"ב) בפי"ג (מבואר בחבירו
לכתחילה". מותר בבהמתו אסור, אבל פטור שבחבירו

על 37) התורה) (מן מצּווה אתה חמור - טעמא? ֶ"מאי
שביתתו" על התורה) (מן מצּווה אתה אין נכרי ֶשביתתו,

שם). (גמרא,

.Ê‰È‰38L¯Á BnÚ39‰ËBL40ÏÚ BÒÈk ÁÈpÓ - ÔË˜Â »»ƒ≈≈∆¿»»«ƒ«ƒ«
Ì„‡ Ô‰L ÈtÓ ;Ô‰Ó „Á‡Ï B˙B BÈ‡Â ,¯BÓÁ‰«¬¿≈¿¿««≈∆ƒ¿≈∆≈»»

‰ËBLÂ L¯Á BnÚ ‰È‰ .Ï‡¯NiÓ41‰Ó‰a BnÚ ÔÈ‡Â , ƒƒ¿»≈»»ƒ≈≈¿∆¿≈ƒ¿≈»
ÔË˜Â ‰ËBL .‰ËBMÏ B˙B -42.‰ËBMÏ B˙B - ¿«∆∆¿»»¿«∆

‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ï B˙B - ÔË˜Â L¯Á43‰˙È‰ ‡Ï . ≈≈¿»»¿¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆…»¿»
Cl‰Ó - el‡ ÏkÓ „Á‡ ‡ÏÂ È¯Î ‡ÏÂ ‰Ó‰a BnÚƒ¿≈»¿…»¿ƒ¿…∆»ƒ»≈¿«≈

˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt Ba44‰‡ÈˆÓ elÙ‡Â .45 »»≈«¿«««¬ƒ¿ƒ»
;˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt da Cl‰Ó ,B„ÈÏ ‰‡aL∆»»¿»¿«≈»»»≈«¿««
- ‰ÈÏÚ CÈLÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B„ÈÏ ‡B·zL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆»¿»ƒ»¿«¿ƒ»∆»

ÁÓÚa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt dÎÈÏBÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,CÈL «¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»≈«¿«
.˙Bn‡«

א.38) קנג, מקום,39)שבת בכל האמורים וחרשת "חרש
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שמדבר  מי אבל מדברים, ולא שומעים שאין האילמים הם
אדם" ככל הוא הרי מדבר, ואינו שומע או שומע ואינו

הכ"ו). פ"ב אישות בהל' דעת 40)(רבינו לו אין "שוטה
(רש"י). קצת" דעת לו יש חרש אבל בנוסח 41)כלל,
התימנים). (כת"י וקטן" ושוטה "חרש שהקטן 42)אחר:

השוטה. מהֿשאיןֿכן כשיגדל, דעת לכלל שכל 43)יבא
יבוא  וקטן קצת, דעת עכשיו לו יש חרש מעלה: לו יש אחד

כשיגדל. דעת שם.44)לכלל היתה אחרת (תקנה) "עוד
לגלותה, חכמים רצו ולא אמות, מארבע פחות מוליכו
תורה  דבר להסתיר (מותר דבר" הסתר אלהים "כבוד משום:
שלימות  אמות ארבע יוליכנו שלא שמים), כבוד משום

קנג:). (שבת הרבים" ונתנו 45)ברשות נשאו זו בהלכה
קנג) (שבת מבואר בגמרא שהרי והקשו: הרמב"ם, מפרשי
השיב  הרמב"ם לא". במציאה אבל התירו, בכיסו ש"דוקא
ז"ל  שבבבל הישיבות ראשי "גם לוניל: לחכמי בתשובה
שזה  לי ויראה החיבור... אליהם כשהגיע זו פיסקא על תפסו
המציאה  ליתן אלא חילק לא למציאה, כיסו בין רבא שחילק
פחות  להוליכה אבל חמור, גבי על להוליכה או לנכרי,
יש  גדולה צינעה ההולכה שזו מותר... אמות מארבע פחות
יכיר  ולא לסייעו אחר איש ולא אחר דבר צריך ואינו בה,
ארבע  יעבירנו שמא נחוש ולא נחפז, יהיה ולא אדם בו
נז). סי' פריימן הרמב"ם (תשובת הרבים ברשות אמות
מקור  הראו ג) אות משבת כ"ד (פרק נתנאל' ו'קרבן והגר"א
גיורא  איסור בדברי ע.) זרה (עבודה בגמרא רבינו לדברי
כיס  ש"המוצא מכיון בשבת, אבודים ארנקים נמצאו שלא
בנוסח  אולם אמות". מארבע פחות פחות מוליכו בשבת

"המוצא". ולא "המוציא" כתוב: בראשונים, שהובא

.Á¯zÓ46CLÓÏ47‚˙Óa ‰Ó‰a‰ ˙‡48ÔÒ¯Â49dlL À»ƒ¿…∆«¿≈»¿∆∆»∆∆∆»
.ÔÒ¯‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯ ‰È‰zL ,‡e‰Â ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»∆∆

¯ÈL :ÔB‚k50¯ÒÙ‡Â ,ÒeÒÏ51ÌËÁÂ ,ÏÓ‚Ï52 ¿≈¿¿«¿»¿»»«¬»
‰˜‡Ï53¯‚eÒÂ ,54‰Ó‰a ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·ÏÎÏ ¿»»¿«¿∆∆¬»ƒƒ¿≈»

;Òeq‰ ÈÙa Ï·Á ¯LwL ÔB‚k ,˙¯nzLÓ ÔÈ‡L ‚˙Óa¿∆∆∆≈ƒ¿«∆∆¿∆»«∆∆¿ƒ«
˙BÁÙa ˙¯nzLÓ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‚˙Óa B‡¿∆∆∆≈»¿ƒ»∆»ƒ¿«∆∆¿»
Ïe˙Á B‡ ,ÒeÒ ÏL ¯ÈLa ¯BÓÁ ‡ÈˆB‰L ÔB‚k ,epnÓƒ∆¿∆ƒ¬¿≈∆»
B‡ ‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ÏkL ;ÈB‡NÓ ‰Ê È¯‰ - ¯‚eÒa¿«¬≈∆«∆»¿ƒ»¿À»

dÏ ‡e‰ ÈB‡NÓ ‰˙eÁt ‰¯ÈÓL55. ¿ƒ»¿»«»

ב.46) נא, שבת לצאת 47)משנה, הבהמה שדרך בדברים
בשבת  גם מותר משא, לשם ולא שמירה לשם בחול. בהם

כתכשיטים. נחשבים בפי 48)שהם ששמים ברזל שרשרת
להנהיגה. לקשרה 49)הבהמה, הבהמה בלחי נתון חבל

שלה" ואפסר "ורסן אחר: בנוסח במהלכה; ולהטותה
רוקח'). המשניות).50)('מעשה (פירוש המתג" "הוא

המשניות).51) (פירוש הגמלים" פיות על שקושרים "חבל
(פירוש 52) הלחיים" על אותו שקושרים ברזל של "טס

בתוכו  ומכניס חטמה את "נוקב רש"י ולדעת המשניות).
טבעת". נקבה.53)כמין ברזל,54)גמל של צוארון

בו. תלויה נחשב 55)ושלשלת בכך, דרכם שאין שכיון
תכשיט. ואינו כמשא

.Ë‡Ï56eÈ‰ elÙ‡ .CLÓÈÂ ‰Êa ‰Ê ÌÈlÓb ¯L˜È …ƒ¿…¿«ƒ∆»∆¿ƒ¿…¬ƒ»
Ï·‡ .˙aLa ÔÈÎLÓ ÔÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ ÔÈ¯eL¿̃ƒ≈∆∆«»≈»ƒ¿»ƒ¿«»¬»

B„È CB˙Ï ÌÈÏ·Á ‡e‰ ÒÈÎÓÏ·Á ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â . «¿ƒ¬»ƒ¿»»∆…≈≈∆∆
ÁÙË B„È CBzÓ57ÈtnL Ï·Á‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ . ƒ»∆«¿»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆∆ƒƒ

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ dB·b B„È „Ú ‰Ó‰a‰58. «¿≈»«»»«ƒ»»∆∆«≈
‰Ó ÈtÓe59?‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eLw‰ ÌÈlÓb‰ CLÓÈ ‡Ï ƒ¿≈»…ƒ¿…«¿«ƒ«¿ƒ∆»∆

Ba ÔÈ¯ÎBnL ˜eMÏ ÔÎÈÏBnL ÈÓk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆ƒ»«∆¿ƒ
ÔÈ˜ÁNnL B‡ ,˙BÓ‰a‰60‰Ê ÈtÓe .ÌL Ô‰a61‡Ï «¿≈∆¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈∆…

‚BÊa ‰Ó‰a ‡ˆz62d¯‡eˆaL63˜e˜t ‰È‰ elÙ‡Â , ≈≈¿≈»¿∆¿«»»«¬ƒ»»»
.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈

א.56) נד, שבת ולא 57)משנה, בידו, כנושאו "שדומה
(רש"י). הגמל" אפסר שהוא נראה 58)ניכר שיהא "כדי

(רש"י). זה" בחבל נמשכת שם.59)שהבהמה שבת,
בפ"י 60) רבינו והעתיקו (כה:) בסנהדרין שאמרו כמו

ואומר  ועוף, חיה בבהמה "המשחקים ה"ד: עדות מהלכות
זה  והרי שניהם", את בעליו יטול - חבירו את הקודם כל
הי"ז. פכ"ג להלן רבינו שכתב וכמו בשבת, וממכר כמקח

ב.61) נד, "ולא 63)בפעמון.62)שבת שם: במשנה,
בזוג  שהמדובר משום) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו בזוג",
מעליה  יפול שמא חשש גם יש כן לא  שאם לבגד, הארוג
רבינו  שכתב וממה הרבים. ברשות להוליכו ויבוא

בבגד. ארוג שאינו נראה "שבצוארה",

.È‚BÊa ‰Ó‰a ‡ˆz ‡Ï64Ì˙BÁa ‡ÏÂ ,d˙eÒÎaL65 …≈≈¿≈»¿∆ƒ¿»¿…¿»
d¯‡eˆaL66‰Úeˆ¯a ‡ÏÂ ,d˙eÒÎaL Ì˙BÁa ‡ÏÂ , ∆¿«»»¿…¿»∆ƒ¿»¿…ƒ¿»

‡ˆBÈ ¯BÓÁ ÔÈ‡Â .d¯‡eˆaL ÌÏeÒa ‡ÏÂ ,dÏ‚¯aL∆¿«¿»¿…¿»∆¿«»»¿≈¬≈
˙Úc¯Óa67·¯ÚÓ BÏ ‰¯eL˜ ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , ¿«¿««∆»ƒ≈»¿»¿»≈∆∆

˙ÏhËÓa ÏÓ‚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙aL68BÏ ‰ÈeÏz‰ «»¿…≈≈»»ƒ¿À∆∆«¿»
BzLa¯Îa69‰¯eL˜ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B·Êa B‡ ¿«¿«¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»¿»

Bz¯ËBÁÂ B·Êa70‡ÏÂ „È „e˜Ú ÏÓb‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿«¿¿…≈≈«»»¬»¿…
Ï‚¯ „e˜Ú71.˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ . ¬∆∆¿≈¿»»«¿≈

שבכסותה"64) בזוג ולא שבצוארה "בזוג אחרות בנוסחאות
ט'. בהלכה כן כתב כבר שהרי מיותר, וזה רוקח') ('מעשה

אחר 65) חומר או ממתכת עשויה מטבע כעין א. נח, שבת
על  או הבהמה צואר על קושרים שהיו הבעלות לסימן

שם). (רש"י תתלכלך שלא עשויים 66)כסותה "עצים
לגבו  ראשו יחזיר שלא כדי החמור, צואר על וערב כשתי

המשניות). (פירוש חבורתו" ששמים 67)לחכך קשה כסת
לחממו. כדי החמור בזנבו 68)על קשורה בגד "חתיכת

המשניות). (פירוש החטוטרת,69)לסימן" הגבוה, המקום
(שונצינו). "בדבשתו" אחר: ובנוסח הגמל. גב שעל

הגמל.70) גב שעל הגבנון "עקידת 71)חטוטרתו,
לבהמה, גדול צער שזה נד.), (שבת ורגל" יד (קשירת)
שמא  גזירה אחר: טעם ועוד אדם'). ('חיי לה הוא ומשוי

(תניא). בידו ויביאנו רגליו מעל החבל יפול

.‡ÈÔÈ‡72ÔÈËeÁa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÏB‚¯z‰73˙BÚeˆ¯a ‡ÏÂ ≈««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿
Ì‰ÈÏ‚¯aL74È‡ˆBÈ ÔÈN·k‰ ÔÈ‡Â .˙ÁzL ‰Ï‚Úa Ô ∆¿«¿≈∆¿≈«¿»ƒ¿ƒ«¬»»∆««

Ô‰lL ‰ÈÏ‡75ÌÈˆÚa ˙B‡ˆBÈ ˙BN·k‰ ÔÈ‡Â . «¿»∆»∆¿≈«¿»¿¿≈ƒ
eÏtÈÂ eLhÚ˙iL È„k ÔÓËÁa Ô‰Ï ÌÈÁÈpnL∆«ƒƒ»∆¿»¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿

ÔÁÓaL ÔÈÚÏBz‰76ÔË˜ ÏÚa ‡ˆBÈ Ï‚Ú‰ ÔÈ‡Â . «»ƒ∆¿…»¿≈»≈∆≈¿…»»
ÁB ‰È‰ÈÂ ÚkiL È„k B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««»¿≈∆ƒ»«¿ƒ¿∆«
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‰Î·Na ‰Ó‰a ‡ˆz ‡ÏÂ .‰LÈ¯ÁÏ77dÏ ÔÈÁÈpnL «¬ƒ»¿…≈≈¿≈»ƒ¿»»∆«ƒƒ»
‰¯t‰ ‡ˆz ‡Ï .ÏÎ‡z ‡lL B‡ CMz ‡lL È„k ‰ÈÙa¿ƒ»¿≈∆…ƒ…∆……«…≈≈«»»

¯tw‰ ¯BÚa78˜ÈÈ ‡lL È„k ‰Ècc ÏÚ dÏ ÔÈÁÈpnL ¿«À»∆«ƒƒ»««∆»¿≈∆…ƒ«
ÔÈaL ‰Úeˆ¯a ‡ˆz ‡ÏÂ .‰LÈ ‡È‰Lk ı¯M‰ ‰pnÓƒ∆»«∆∆¿∆ƒ¿≈»¿…≈≈ƒ¿»∆≈

ÈBÏ ÔÈa - ‰È¯˜79.¯nLÏ ÔÈa ,80ÊÚ81dÏ ˜˜ÁL «¿∆»≈¿≈¿«≈≈∆»«»
Ì‡Â .˙aLa ˜˜Áa ¯eLw‰ ¯ÒÙ‡a ‰‡ˆBÈ ,‰È¯˜a¿«¿∆»¿»¿«¿»«»«¬»¿«»¿ƒ
B„Èa ep‡È·ÈÂ ,epÁzz ‡nL ;¯eÒ‡ - d˜Êa B·Áz¿»ƒ¿»»»∆»¿«¿∆ƒƒ∆¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿≈…«≈»∆

ב.72) נד, שבת שיכירום 73)משנה, לסימן שברגליהם
הכלים.74)הבעלים. את ישברו תיפצע 75)שלא שלא

הקרקע. על כשנגררת וטרשים בסלעים וכל 76)האליה
ויביאם  יפלו שמא הרבים, ברשות בהם לצאת אסורים אלה

הרבים. ברשות כדי 77)בידו הבקר פי על נקשר מחסום
"חסום". נג.) (שבת בברייתא ונקרא החיטים, מן תאכל שלא

כמחט.78) חדים ששערותיו זה 79)שרץ שאין מכיון
להלן  (מגידֿמשנה מלבוש זה אין - כולם אצל מקובל

דרכה 80)הי"ג). שאין שימור, צריכה הפרה שאין מפני
הי"ח). (למעלה הוא משאוי מעולה שמירה וכל לברוח,

לצאת 81) ודרכה שמירה צריכה שעז מפני א. נב, שבת
באפסר.

.·ÈÌÈ¯Îf‰82Ô˙e¯ÎÊ ÏÚ Ô‰Ï ¯eLw‰ ¯BÚa ÌÈ‡ˆBÈ «¿»ƒ¿ƒ¿«»»∆««¿»
ÏÚ Ì‰Ï ¯eLw‰ ¯BÚ·e ,˙B·˜p‰ ÏÚ eÏÚÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¬««¿≈¿«»»∆«

Ì‰ÈaÏ83˙BiÏËÓ·e ,ÌÈ·‡Ê Ì‰ÈÏÚ eÏtÈ ‡lL È„k84 ƒ≈∆¿≈∆…ƒ¿¬≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ
Ô‰a Ô˙B‡ ÔÈtÈnL ˙BÓw¯Ó‰85˙B‡ˆBÈ ˙BÏÁ¯‰Â . «¿À»∆¿«ƒ»»∆¿»¿≈¿

eÏÚiL È„k Ôab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰¯eL˜ Ô‰lL ‰ÈÏ‡Â¿«¿»∆»∆¿»¿«¿»««»¿≈∆«¬
eÏÚÈ ‡lL È„k ‰hÓÏ ‰¯eL˜ B‡ ,ÌÈ¯Îf‰ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¿»ƒ¿»¿«»¿≈∆…«¬

˙BÙtÏÓ ˙B‡ˆBÈÂ .ÌÈ¯Îf‰ Ì‰ÈÏÚ86È„k ˙BiÏËÓa ¬≈∆«¿»ƒ¿¿¿À»¿«¿»ƒ¿≈
Ô‰Èc„Â ˙B‡ˆBÈ ÌÈfÚ‰ .È˜ Ô‰lL ¯Óv‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆»ƒ»ƒƒ¿¿«≈∆

˙B¯eL˜87Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .·ÏÁ‰ Ô‰Ó L·ÈiL È„k ¿¿≈∆ƒ«≈∆∆»»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - ·¯ÚÏ B˙B‡ ·ÏÁiL „Ú ·ÏÁ‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈∆»»«∆«¬…»∆∆¬≈

e‡ˆÈ ‡Ï el‡88. ≈…≈¿

ב.82) נב, שבת בגד.84)לבם.83)משנה, חתיכות
שגם 85) מובא י"א בהלכה למעלה שהרי השיג, הראב"ד

דינו  לכן יותר, ונהוג מקובל זה שנוי נראה אבל אסור. לנוי
בחתולים.86)כמלבוש. יפה 87)כרוכות מהודקות

תיפול. שהמטלנית חשש לשם 88)שאין המטלית שאין
בידו. ויביאנה תיפול ושמא יפה, מהודקת זה

.‚ÈÔÈ‡89Ûk‡a ‡ˆBÈ ¯BÓÁ90BÏ ¯eLwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ≈¬≈¿À»««ƒ∆»
ÏÚeL ·Êa Òeq‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙aL ·¯ÚÓ91‡ÏÂ , ≈∆∆«»¿…≈≈«ƒ¿«»¿…

˙È¯B‰Êa92ÏËÒ¯˜a ‰Ó‰a ‡ˆz ‡ÏÂ .ÂÈÈÚ ÔÈaL93 ƒ¿ƒ∆≈≈»¿…≈≈¿≈»ƒ¿«¿»
dÏ‚¯aL ÏcÒa ‡ÏÂ ,‰ÈÙaL94BÈ‡L ÚÈÓ˜a ‡ÏÂ , ∆¿ƒ»¿…¿«¿»∆¿«¿»¿…¿»≈«∆≈

Èab ÏÚL „‚‡a ‡È‰ ‰‡ˆBÈ Ï·‡ .‰Ó‰·Ï ‰ÁÓÓÀ¿∆ƒ¿≈»¬»¿»ƒ¿∆∆∆««≈
ÌÈN˜N˜·e ,‰kn‰95ÏL·e ,¯·M‰ Èab ÏÚL‰È96 ««»¿«¿«ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ¿»

˜˜BÙe .da ˙ÏcÏ„Ó‰97˙ÏiËÓe ,d¯‡eˆaL ‚BÊ dÏ «¿À¿∆∆»≈»∆¿«»»¿«∆∆
¯ˆÁa Ba98˙Úc¯Ó Ô˙BÂ .99ÏiËÓe ˙aLa ¯BÓÁ‰ ÏÚ ∆»≈¿≈«¿««««¬¿«»¿«≈

¯ˆÁa100ÏËÒ¯˜ dÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡ Ï·‡ .101.˙aLa ‰ÈÙa ∆»≈¬»≈ƒ»¿«¿»¿ƒ»¿«»

א.89) נג, מלבוש.90)שבת אינו - מחממו שאינו כיון
לחממו. שהיא מותר, שמרדעת י הלכה לעיל ועיין

(רש"י).91) רעה עין בו תשלוט שלא עיניו בין שתולים
שאינו 92) נוי שכל למעלה וראה לנוי, אדום מצבע משי

מלבוש. אינו - ומקובל "לטרסקל"93)נהוג אחר: בנוסח
בצוארה  שתולים שעורים מלא סל והוא רוקח'). ('מעשה
תצטרך  שלא לה, הוא ותענוג ואוכלת, לתוכו נתון ופיה

(רש"י). לארץ צוארה שמא 94)לשוח גזירה תינגף, שלא
בידו. ויביאנו מרגליה סביב 95)יפול קשורים לוחות שני

העצם. שיתרפא עד אותם תניד שלא השבורה, העצם
הלידה.96) אחרי בבהמה התלוי הולד את 97)כיס סותם

קול. ישמיע שלא שמוליכה 98)הפעמון יחשדוהו שלא
י. בהלכה כמבואר - אסור בשוק אבל בשוק. למכור

קר 99) שהרי בשבת, יתירה טירחא משום איסור כאן ואין
תמוז. בתקופת אפילו הרבים,100)לו ברשות לא אבל

לו. קשורה שאינה בעלמא,101)כיון לתענוג אלא שאינו
היא  והרי לארץ, צוארה לשוח תטריח שלא הבהמה בשביל

בשבת. מיותרת טירחא

.„ÈÌLk102,˙aLa BzÓ‰a ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ Ì„‡L ¿≈∆»»¿À∆«¿ƒ«¿∆¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .B˙Ó‡Â Bc·Ú ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck»¿À∆«¿ƒ««¿«¬»¿««ƒ
eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔÈNBÚ ÔÓˆÚ ˙Ú„Ïe ˙Ú„ Èa Ô‰L∆≈¿≈««¿«««¿»ƒƒ¿»»≈
:¯Ó‡pL ;˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÓ ÔÚÓÏe Ô¯ÓLÏ¿»¿»¿»¿»≈¬ƒ«¿»»¿«»∆∆¡«
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כישראל  "בפרהסיא המילים הוסיף מדוע להבין צריך
בשבת  מלאכה לעשות "מותרין כתב אילו והרי בחול"

הגבלה. כל זה בהיתר שאין ברור היה לעצמן"
מותר  תושב "גר הברייתא: לשון שנקט נראה לכאורה
מועד  של בחולו כישראל לעצמו בשבת מלאכה לעשות
נפש) (אוכל ביו"ט כישראל אומר עקיבא ר' האבד), (בדבר
בחול, כישראל לעצמו בשבת עושה תושב גר אומר יוסי ר'
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עבד  כוכבים] [עובד ואחד תושב גר אחד אומר, שמעון ר'
כישראל  לעצמן בשבת מלאכה עושין התושבים ואמה
וכיון  כר"ש" הלכה אהבה בר אדא רב "אמר זה ועל בחול"

הדעות. שאר לשלול בחול" "כישראל נקט פסק, שכך
הדעות  שאר הביא שלא כיון כן להסביר שקשה אלא
בקיצור  כתב אילו וגם אותן. לשלול צורך אין וממילא
היה  מובן לעצמן", בשבת מלאכה לעשות "ומותרין
לפרש  מקום היה ולא המלאכה סוגי לכל שכוונתו
האבד  בדבר או כביו"ט נפש אוכל במלאכת רק שמותרין

כבחוה"מ.
"כישראל  שבמילים בבירור נראה לשונו שמדיוק ובפרט
תיבת  מוסיף שהרי בבריתא ר"ש ללשון מתכוון אינו בחול"
שינוי  היא זו והוספה כלל, ר"ש בדברי שאינה "בפרהסיא"
בחול) כישראל . . (עושין בבריתא ר"ש דברי כי בתוכן,

באיזה בדבר סוג קובעים מותר שלת"ק מותר הוא מלאכה
בכל  מותר ולר"ש נפש אוכל במלאכת לרע"ק האבד,
מפורש  ברמב"ם אבל בחול", "כישראל המלאכות

להתיר טעם הן בחול" "כישראל עשיית אופן שהמילים
מדוע  ביאור צריך ואם־כן "בפרהסיא" אפילו המלאכה

"בפרהסיא". גם הוא שההיתר להוסיף הוצרך
נמצאים  טבלו" ולא שמלו "עבדים בפשטות: הביאור וי"ל
שיכנס  צריך ישראל שברשות עבד כי רצוי, שאינו במצב
רצה  לא אם ורק וטבילה, מילה ע"י ישראל" עבדי "לכלל
ואסור  ויטבול שימול עד חודש י"ב כל עמו מגלגלין העבד
עבד  של שמצבו ונמצא, ערל, כשהוא כן על יתר לקיימו
- הכשרים ישראל עבדי לכלל שיבוא לזמן הכנה הוא זה

בשלימות. עבד
זמן  כל שלו מלאכה שעשיית לחשוב מקום היה שכך, כיון
אותו  ויבלבל יסתור שלא באופן להיות צריכה טבל, שלא

בעתיד.
מסתבר  לעצמו עכשיו בה שמותר המלאכה את שגם הואיל
שימול  אחרי א"כ בפרהסיא, ולא בצנעא שיעשה שצריך
לומר: עלול שבת, ובכללם במצוות ויתחייב ויטבול
לרבי, מלאכה עשיתי לא שהרי שבת שמרתי "אשתקד"
על  כו'". אעשה נמי "עכשיו ולכן לעצמי עשיתי זאת ובכל
- לגר בנוגע [וגם כיו"ב חכמים גזירות כמה שמצינו דרך

ש  "גר ב"ה פסחו כדעת עושה אינו פסח" בערב נתגייר
לא  מי אשתקד ויאמר הבאה לשנה יטמא שמא "גזירה
ידע  ולא ואוכל אטבול נמי עכשיו ואכלתי. טבלתי
ישראל  עכשיו טומאה, מקבל ולא הוה נכרי דאשתקד
מלאכה  לעשות "מותר הוסיף ולכן טומאה"]. ומקבל
אחרי  העתידי למצב חוששים שאין להשמיע בפרהסיא"

ויטבול. שימול
מלאכה  לעשות "מותר הנ"ל שדבריו י"ל יותר בעומק והנה,

והגר" אמתך "בן בגדר לשיטתו בהתאם הם בפרהסיא"
של  ושכירו" "לקיטו רק הוא שלדעתו זו, הלכה שבהמשך
רבו  לישראל מלאכה לעשות שאסור אמתו בן כמו ישראל

בשבת.
אפילו  תושב גר שכל וסובר עליו משיג הרשב"א אבל
כל  אצל בשבת במלאכה אסור ישראל אצל שכיר שאינו
רק  ש"לא ערל בעבד ועד"ז רבו, שאינו גם ישראל

ישראל". לכל אלא הכתוב אסרן בלבד רבו במלאכת
שאפילו  כהרשב"א ס"ל שהרמב"ם ביאר משנה' וב'מגיד
לו  לומר התורה מן אסור ישראל של שכירו שאינו מי
שכירו  שכתב "ורבינו ישראל, לצורך מלאכה לעשות

בהווה". דיבר ולקיטו
הרמב"ם  שכתב שמה הוכיח בשולחנו הזקן רבינו אמנם
להיות  שצריך מפני והטעם בדווקא, הוא ושכירו לקיטו
כי  תושב בגר רק וזהו אמתו" דבן דומיא ולקיטו "שכירו
אין  ואז . . אדמתם על שרויין כשישראל מיירי "קרא
עליהם  שיקבלו עד ומזלות כוכבים עובדי ביניהם מקיימין
להושיבו  שמותר תושב גר נקרא דמש"ה מצוות שבע
"ולפי  שבת לענין עולם כעבד הריהו תושב וגר בינינו"
תורה  הקפידה . . ממש אמתו בבן כמו . . בגופו שמושל
שהרמב"ם  ונמצא בשבת". לרבו לעשות שלא . . עליו
של  ושכירו לקיטו שאינו תושב גר האם פליגי והרשב"א

שבת. בשביתת מצווה ישראל
והרשב"א  הרמב"ם בין הפכי (כעין) חילוק מצינו ולאידך,
מלאכה  לעשות העבד מותר הרשב"א לדעת זו: בהלכה
מפשטות  אבל להפרישו, מצווה ואינו מדעתו שלא לרבו
רבו  ישראל לצורך במלאכה שאסור משמע הרמב"ם לשון
מלאכת  אלא הותרה ולא מדעתו, שלא ובין מדעתו בין

עצמו.
מ  "וינפש ובהסבר מצות בגדר שנחלקו לומר יש חלקותם

אופנים: בשני לפרשה שיש והגר" אמתך בן
האמה  לבן שייכת ואינה הישראל בשביתת פרט שהיא א.
ואם  הבית, בעל שביתת בכלל שביתתם כי בעצמם והגר

שלהם. הבית בעל בשביתת חסר מלאכה עשו
עצמם  והתושב והגר האמה לבן (גם) שייכת השביתה ב.
"וינפש" - שביתה של במצב להיות גופם על חיוב שחל
המוזהר  הישראל על הדבר שאזהרת אלא השבת, ביום

עבורו. מלאכה יעשו שלא
הישראל  בשביתת פרט היא העבד שביתת הרשב"א לדעת
רבו, עבור מלאכה בעשיית ידינו, תחת הכבוש עבד ולכן
מלאכה  רבו עושה כאילו ונחשב בשבת רבו שביתת מבטל
המלאכה  על מצווהו ישראל כשאין ורק ידו. על בשבת
אבל  ישראל, עבור מלאכה לעשות התורה) (מן לו מותר

מותר. מדעתו שלא לישראל מלאכה עשה אם
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שייכת  תושב והגר העבד ששביתת סבר הרמב"ם אבל
לקיטו  שהוא תושב בגר רק הוא האיסור ולכן בעצמם להם
מאדה"ז) (כנ"ל עולם" "כעבד והריהו ישראל של ושכירו
שאז  ממש" אמתו בבן כמו בו להשתעבד בגופו ש"מושל
מלאכה  עשיית לענין שבת שביתת תורת עליו נמשכת
לרבו  מלאכה הגר עשה אם שגם הרמב"ם סבר ולכן לרבו.
ישראל  שביתת מצד האיסור אין כי אסור, מדעתו שלא

עצמו. תושב הגר מצד אלא
הגמרא: ללשון הרמב"ם שבין נוסף שינוי יבואר זה פי על
לעשות  מותר תושב "גר ת"ק בדברי שם בברייתא הלשון
דברי  על הוסיף ביו"ט" "כישראל שאמר ור"ע כו'", מלאכה
ור"ש  ר"י ואילו ש"מותר", סובר הוא שגם והיינו הת"ק
להבין  וצריך מלאכה", "עושין או מלאכה" "עושה אמרו
פסק  שהרי ור"ש ר"י של מלשונם הרמב"ם שינה מדוע

לעצמן". בשבת מלאכה לעשות "ומותרין וכתב כמותם
הברייתא  מלשון ור"ש ר"י ששינו שמה י"ל הנ"ל פי ועל
ור"ע  ת"ק לדעת דעתם בין שהחילוק משום הוא זה לפני
דבר  (לת"ק להם שהותרו המלאכות - בכמות רק אינו
אופן  זהו שלדעתם אלא נפש), אוכל מלאכת ולר"ע האבד
ועבד  תושב גר ור"ע לת"ק בגברא; התלוי היתר של אחר
שהותר  אלא עצמם, במלאכת גם במלאכה אסורים עצמם
לר"י  משא"כ מסויימות, מלאכות לעצמם לעשות להם
שלא  רק עליהם מלאכה איסור שום מלכתחילה אין ור"ש
מלאכה  שעושין שזה ונמצא רבו. עבור מלאכה לעשות
בגדר  אינם שמלכתחילה אלא היתר רק אינו לעצמן

שבת. שביתת
"ומותרין  וכתב שדייק הרמב"ם של טעמו יובן ובזה
החיוב  הרמב"ם לדעת כי - לעצמן" בשבת מלאכה לעשות
כנ"ל, עצמם והגר האמה לבן שייך והגר" אמתך בן "וינפש
"מותרין  - היתר בגדר היא הרי לעצמם מלאכה ועשיית

לעצמן". בשבת מלאכה לעשות
שהוצרך  הרמב"ם לשון דיוק לבאר יש הנ"ל כל פי על
בשבת  מלאכה לעשות "ומותרין הש"ס) ל' (על להוסיף
תושב) כגר (שדינו זה עבד לשיטתו כי - בפרהסיא" לעצמן
שעושה  זה ואדרבה, שביתה חיוב מעצם מופקע אינו
כשהותר  שגם ס"ד ולכן "היתר" בגדר הוא בשבת מלאכה
שלא  כדי בפרהסיא ולא בצנעא רק הוא מלאכה לעשות לו
להוסיף  הוצרך ולכן השבת, ענין כל אצלו שאין יראה

בפרהסיא. מלאכה לעשות ומותר כן שאינו
.119 cenr `l wlg y"ewl

ב.102) מח, בהן,103)יבמות חייבת שאשה המצוות כל
אבל  עבדות, לשם וטבל מל אם ודווקא חייב. כנעני עבד גם
מצוות, עול עליו לקבל רוצה שאינו עובדֿכוכבים ערל עבד
ה"ו). פ"י עכו"ם בהל' ורבינו (מגידֿמשנה להחזיקו אסור
ואמה  לעבד התורה כוונת שאין וסובר כאן, חולק והראב"ד

ע  לשם וטבלו שלא שמלו התושבים ואמה לעבד אלא בדות,
שאמירה  הוא, בעלמא שבות תאמר שלא מלאכתו, יעשו

להעבידם. אסור אלא שבות, בהל'104)לנכרי כמבואר
הן: נח בני שנצטוו מצוות שבע וי"א. ה"י פ"ח מלכים
גזל, דמים, שפיכות עריות, גילוי ה', ברכת אלילים, עבודת

מןֿהחי. ואבר משום 105)דינים אסור ישראל לצורך אבל
הי"ב. בפ"ו למעלה כמבואר שמלאכתו 106)שבות,
ישראל. בשביל בשדה ולעבוד ישראל 107)ללקוט של

מובא  וכן גמור. כישראל הוא עברי עבד אבל לעצמו, עובד
גר  זה - והגר אמתך בן "וינפש (משפטים): ב'מכילתא'
אשר  וגרך אומר: כשהוא צדק, גר אלא אינו או תושב.
עבד  זה - אמתך בן "וינפש אמור"; צדק גר הרי בשעריך,
ואמתך  עבדך אומר: כשהוא ברית, בן אלא אינו או ערל.

אמור". ברית בן הרי אסור 108)(שמותר), לרבו אבל
אותם  לשעבד ירבה ולא התורה כוונת שיבין ומי לשעבדו,
רבים  מים כשאיבת המותר בדבר ואפילו וגרים), (עבדים
משנתם, אותם לעורר או וקושי, טורח שבה גדולה ועבודה
כמוך", ואמתך עבדך ינוח "למען אמר: יתברך שהוא לפי
רוקח' ('מעשה המנוחה" בענין שהיא "כמוך" מילת והבן

מהרמב"ם). כתבֿיד בשם

á"ôùú'ä æåîú 'á éùéù íåé

ועׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
לעשות 1) יבוא פן שאסרום דבריהם, של שבותין בו נתבארו

מה  ביאור לזה ונמשך מתולדותיהן. או האבות, מן מלאכה
דמיון  לו שיש מפני בו לחוש באפשר (שהיה שמותר
שנאסרו  הדברים בביאור רבינו והתחיל אלו). לדברים
מחמת  שנאסרו הדברים אותן כך ואחר הראשונה, מחמת
שבותין  שאין מלאכות אבות ויש הסדר, על וכן השנייה,
המבוארות  מלאכות עשר שבותי זה בפרק ונתבארו בגללן.

שמיני. בפרק

.‡"˙aLz" ‰¯Bza ¯Ó‡2ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ elÙ‡ - ∆¡««»ƒ¿…¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»
Ô‰Ó ˙aLÏ ·iÁ ‰Î‡ÏÓ3e¯Ò‡L Ô‰ ‰a¯‰ ÌÈ¯·„e . ¿»»«»ƒ¿…≈∆¿»ƒ«¿≈≈∆»¿

˙e·L ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ4.ÈtÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c Ô‰Ó ¬»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
‰¯Êb ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c Ô‰Óe ,˙BÎ‡ÏÓÏ ÌÈÓBc Ô‰L∆≈ƒƒ¿»≈∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»

Ô‰ el‡Â .‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ Ô‰Ó ‡B·È ‡nL5: ∆»»≈∆ƒ¿ƒ»¿≈≈

תשבות"2) השביעי וביום מעשיך תעשה ימים "ששת
י"ב). פסוק כ"ג, פרק "אין 3)(שמות פ"ז) (אחרי בספרא

יעלה  שלא מנין וכו' כרת מינה על שחייבין מלאכה אלא לי
שאם  מפרשים ויש .". . . שבתון לומר תלמוד כו' באילן
הוא  עובר מלאכות שאינן בדברים היום כל האדם עמל
לתורה  בפירושו הרמב"ן דעת וכן שבתון של עשה במצות
י"ב  הלכה כד בפרק ולהלן כ"ד). פסוק כ"ג, פרק (ויקרא
להגביה  ויבוא בעיניו חול כיום יהיה "שלא רבינו: כתב
אבנים  להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כליו ולתקן
דבר  ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהן, וכיוצא
בתורה: שנאמר הטעם ובטל שבת, שלא ונמצא בו שיתעסק

א'. הלכה א' פרק לעיל ועיין ינוח" הנקרא 4)למען הוא
הכוונה  שאין בתשובה רבנו וכתב דחול", "עובדין בתלמוד:
כדרך  יאכל לא כן "שאם בחול, שעושה מה כל לאסור

1
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אסרו  שלא בחול, שמיסב כדרך יסב ולא בחול, אוכל שהוא
מי  כגון למלאכה, שירגילו שאפשר דברים אלא חכמים
שמא  לו תתיר שאם היין, יספג לא יין של חבית לו שנשברה
לתוך  יתן לא בחצרו פירות לו נתפזרו סחיטה, לידי יבוא
בחול, עושה שהוא כדרך יעשה שלא הקופה, לתוך או הסל
הרמב"ם  (תשובות עימור" לידי יבוא שמא לו תתיר שאם

ס"ד). סימן מלאכות 5)פריימן אבות ל"ט של סדרם לפי
ז'. מפרק החל למעלה, שנפרטו

.·Ïk6˙Bn‚ ‰ÂLn‰7.L¯BÁ ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »««¿∆À¬≈∆«»ƒ≈
CÎÈÙÏ8‰¯Èp‰ ‰„Na ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡9‰¯Êb ,˙aLa ¿ƒ»»¿ƒ»¿»∆«ƒ»¿«»¿≈»

‰pÙÓ‰ .˙Bn‚ ‰ÂLÈ ‡nL10ÈtÓ ˙aLa ¯ˆB‡‰ ˙‡ ∆»«¿∆À«¿«∆∆»»¿«»ƒ¿≈
‰ÂˆÓ ¯·„Ï BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L11ÌÈÁ¯B‡ Ba ÒÈÎiL ÔB‚k , ∆»ƒƒ¿«ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ

‡nL ,¯ˆB‡‰ Ïk ˙‡ ¯Ó‚È ‡Ï - L¯„Ó Ba Úa˜È B‡ƒ¿«ƒ¿»…ƒ¿…∆»»»∆»
ËÈË .˙Bnb ˙BÂL‰Ï ‡B·È12BÁp˜Ó - BÏ‚¯ Èab ÏÚL »¿«¿Àƒ∆««≈«¿¿«¿

˙BÂL‰Ï ‡B·È ‡nL ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,‰¯B˜a B‡ Ï˙Îa¿…∆¿»¬»…¿«¿«∆»»¿«¿
‰ÂLÈ ‡nL ,BÏ‚¯a ÛeLÈÂ Ú˜¯˜a ˜¯È ‡Ï .˙BnbÀ…»…¿«¿«¿»¿«¿∆»«¿∆

¯zÓe .˙Bn‚13ÈÙÏ CÏB‰Â Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ˜¯‰ Ò¯„Ï ÀÀ»ƒ¿…»…∆««≈«¿«¿≈¿ƒ
Bnz14. À

ב').6) עמוד ע"ג דף שבת שכתוב 7)(מסכת כמו בשדה,
אבל  א', הלכה ח' פרק לעיל שכתב וכמו בסמוך, להלן
הלכה  י' פרק (לעיל בונה משום חייב בבית גומות המשווה

ב').8)י"ב). עמוד פ"א דף שבת שדה 9)(מסכת
רגבים  בה ומצויים הזריעה, לפני הראשונה בפעם שנחרשה

שם). (גמרא קכ"ו 10)וגומות דף שבת (מסכת משנה
ב'). ט"ו.11)עמוד הלכה כ"ו פרק להלן ראה

א').12) עמוד קמ"א דף שבת שבת 13)(מסכת (מסכת
ב'). עמוד קכ"א גומות.14)דף להשוות מתכוון כשאינו

.‚ÌÈL15,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡a ˙B˜ÁNÓ‰ »ƒ«¿«¬∆¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
˙BÂL‰Ï e‡B·È ‡nL ,˙aLa Ô‰a ˜ÁNÏ ˙B¯eÒ‡¬¿«≈»∆¿«»∆»»¿«¿

˙Bnb16¯eÒ‡Â .17‰ÂLÈ ‡nL ,Ú˜¯w‰ ˙‡ „aÎÏ À¿»¿«≈∆««¿«∆»«¿∆
ÌÈ·‡a Ûeˆ¯ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙Bn‚18ÛlÊÏ ¯zÓe . À∆»ƒ≈»»»«¬»ƒÀ»¿«≈

Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ÌÈÓ19‰ÂLÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â , «ƒ««≈««¿«¿≈≈∆»«¿∆
ÔÈÎÒ ÔÈ‡ .CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L ;˙Bn‚20˙‡ À∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»≈»ƒ∆

ÌÈ·‡a Ûeˆ¯ ‰È‰ elÙ‡Â ,Ú˜¯w‰21ÔÈÁÙB ÔÈ‡Â . ««¿««¬ƒ»»»«¬»ƒ¿≈¿ƒ
ÔkLŒÏk ,·BË ÌBÈa elÙ‡ B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈¿ƒƒ¬ƒ¿»∆≈
‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL .˙aLa¿«»∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»
BÈ‡L ÌB˜Óa Ôk ‰NBÚ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Bnb ˙BÂL‰Ï¿«¿Àƒ¿«∆∆≈¿»∆≈

.Ûeˆ»̄

א').15) עמוד ק"ד דף עירובין דרך 16)(מסכת "שיכין
האגוז". א').17)לגלגל עמוד צ"ה דף שבת (מסכת

האבק.18) יעלה שלא מים אינה 19)להזות אפילו
שנכנס 20)מרוצפת. מאיר רבי של בתלמידו "מעשה

אין  לו: אמר קרקע, לו להדיח ובקש המרחץ לבית אחריו
שבת  (מסכת סכין" אין לו: אמר קרקע, לו לסוך מדיחין;

ב'). עמוד מ' א')21)דף עמוד ס"ד דף פסחים (מסכת
בשבת  מעשהו כך בחול, פסח) קרבן (הקרבת "כמעשהו
(במים) מדיחים שהכהנים אלא בשבת), פסח ערב חל (אם
ובעזרה  חכמים". ברצון שלא הקרבנות) (מדם העזרה את

יום  (תוספות חכמים אסרו זאת ובכל שיש של רצפה היתה
בכיבוד  אבל והדחה, ניפוח סיכה, אלא אסרו ולא טוב).

משנה). (מגיד יותר צורך בו שיש משום גזרו, לא הבית

.„¯ˆÁ22Ô·z ‡È·Ó ,ÌÈÓLb‰ ÈÓÈÓa Ï˜Ï˜˙pL23 »≈∆ƒ¿«¿≈¿≈≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆
‰c¯Óe24ÏÒa ‡Ï ‰c¯È ‡Ï - ‰c¯Ó ‡e‰LÎe .da ¿«∆»¿∆¿«∆…¿«∆…¿«

‰tw‰ ÈÏeLa ‡l‡ ,‰t˜a ‡ÏÂ25C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ; ¿…¿À»∆»¿≈«À»∆…«¬∆¿∆∆
.˙Bnb ˙BÂL‰Ï ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L∆∆¿…¿»¿«¿À

א').22) עמוד ק"ד דף עירובין הראוי 23)(מסכת דבר
ובדעתו  שם מבטלו שאינו אחר, לצורך או בהמה למאכל
שי"ג). חיים (אורח אסור וצרורות חול בטיט, אבל לפנותו,

בקופה 25)שוטח.24) או בסל מרדה אינו מרדה "כשהוא
ונשארו  הקופה (שנשברה הקופה בשולי אלא חול) (כדרך

שם). (גמרא השולים)"

.‰‰˜Ln‰26.Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ««¿∆∆«¿»ƒ«»ƒ≈«
CÎÈÙÏ27ÏbÏ‚a ¯Ba‰ ÔÓ ·‡LÏ ¯eÒ‡28‡nL ‰¯Êb , ¿ƒ»»ƒ¿…ƒ«¿«¿«¿≈»∆»

ÏL ¯Ba‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê ÈtÓe .B˙a¯ÁÏe B˙p‚Ï ‡lÓÈ¿«≈¿ƒ»¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ»»«∆
¯ˆÁa ÏbÏb29.ÏbÏ‚a epnÓ ˙‡lÓÏ ¯zÓ - «¿«∆»≈À»¿«…ƒ∆¿«¿«

ב').26) עמוד ב' דף קטן מועד (מסכת 27)(מסכת
א'). עמוד ק"ד דף להוריד 28)עירובין הבור שעל אופן

הרבה  שממלאים גדולים בגלגלים ודווקא הדלי, ולהעלות
אלא  בהם ממלאים שאין שלנו (קטנים) בגלגלים אבל מים,

תם). (רבנו מותר גינה 29)מעט סביבתו שאין מקום ובכל
משנה). (כסף חורבה או

.ÂLÏBz‰30CÎÈÙÏ .¯ˆB˜ ÌeMÓ ·iÁ -31¯eÒ‡ «≈«»ƒ≈¿ƒ»»
LÏB˙k ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa ˙¯ekÓ L·c ˙Bc¯Ï32. ƒ¿¿«ƒ«∆∆¿«»ƒ¿≈∆¿≈

ÔÈ‡33ÔÈÏ˙ ÔÈ‡Â - L·È ÔÈa ,ÁÏ ÔÈa - ÔÏÈ‡a ÔÈÏBÚ ≈ƒ»ƒ»≈«≈»≈¿≈ƒ¿ƒ
ÌBÈ „BÚaÓ ‰ÏÚÈ ‡ÏÂ .ÔÏÈ‡a ÔÈÎÓÒ ÔÈ‡Â ,ÔÏÈ‡a»ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿…«¬∆ƒ¿
¯aÁÓa ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk ÌL ·LÈÏ≈≈»»«À¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿À»

.LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ,ÏÏk Ú˜¯wÏ««¿«¿»¿≈»∆»ƒ¿

ב').30) עמוד ק"ז דף שבת דף 31)(מסכת שבת (מסכת
א'). עמוד חיבורו 32)צ"ה ממקום הדבש את שעוקר

נתלש  אבל לכוורת, ומחובר דבוק כשהדבש ודווקא בכוורת,
משנה"). ("מגיד מותר גביה על צף (מסכת 33)או משנה

ב'). עמוד ל"ו דף ביצה

.Ê˙B¯t34È‡ˆBÓ „Ú ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa e¯LpL ≈∆»¿¿«»»¿»¿»«»≈
˙aL35LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ,36Ò„‰ .37¯zÓ - ¯aÁÓ‰ «»¿≈»∆»ƒ¿¬««¿À»À»

BÁÈ¯ È¯‰Â ,Ba ÁÈ¯‰Ï ‡l‡ B˙È‰ ÔÈ‡L ;Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«∆≈¬»»∆»¿»ƒ««¬≈≈
ÈeˆÓ38- ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ÏÎÂ Áet˙Â ‚B¯˙‡ Ï·‡ . »¬»∆¿¿««¿»»»«¬ƒ»

B˙B‡ ı˜È ‡nL ‰¯Êb ;¯aÁÓa Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡»¿»ƒ«ƒ¿À»¿≈»∆»»…
.BÏÎ‡Ï¿»¿

א').34) עמוד ג' דף ביצה להמתין 35)(מסכת צורך ואין
מעצמם, נשרו רק מלאכה בהם נעשה שלא כיון שיעשו, כדי
בכדי  בערב אסורים ישראל לצורך בשבת גוי לקט אם אבל

ב'. הלכה ו' בפרק כמבואר אילן 36)שיעשו בפירות דוקא
ולפת  צנון אבל לתלשם, יכול שבקלות מכיון זה, טעם שייך
(תוספת  שבת שהיום יזכור בודאי במעדר אותם שמוציאים
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ב').37)שם). עמוד ל"ז דף סוכה ויכול 38)(מסכת
במחובר. גם בו להריח

.ÁÔÏÈ‡39‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·b ÂÈL¯L eÈ‰L ƒ»∆»»»»¿ƒƒ»»∆¿»
Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ÌÈÁÙË40ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿»ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ≈»¿ƒ

ı¯‡k Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL41‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ‡a eÈ‰ . ¿»¬≈≈»»∆»»ƒƒ¿«¿»
‰LÏL CB˙Ï ‰LÏMÓ42Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ -43eÈ‰ . ƒ¿»¿¿»À»¿ƒ¿«≈»∆»

,ı¯‡Ï ‰ÂL „Á‡ ÔcvL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰LÏL ÔÈ‰B·‚¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ»∆»»∆»»∆
.Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ‰LÏL Ô‰ÈzÁz ÏÏÁ LiL B‡∆≈»»«¿≈∆¿»»≈≈¬≈∆

ב').39) עמוד צ"ט דף עירובין (מסכת משום 40)משנה
ו'. בהלכה כמבואר באילן משתמשים ומותר 41)שאין

עליהם. ונכפפו.42)לישב חזרו שהוגבהו שלאחר
שלשה.43) גבוהים שאין במקום

.ËÔÈ‡44‡nL ‰¯Êb ,˙aLa ‰Ó‰a Èab ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ≈¿ƒ««≈¿≈»¿«»¿≈»∆»
‰¯BÓÊ CzÁÈ45‰Ó‰·a ÔÈÏ˙ ÔÈ‡Â .d‚È‰‰Ï46‡ÏÂ . «¿…¿»¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿…

ÔÈ‡Â .˙aLa ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌBÈ „BÚaÓ ‰ÏÚÈ47 «¬∆ƒ¿≈≈»∆»¿«»¿≈
ÔÈÎÓÒ48ÔÈ„„ˆ ÈcˆÂ ,‰Ó‰a ÈcˆÏ49‰ÏÚ .ÔÈ¯zÓ50 ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿≈»¿ƒ≈¿»ƒÀ»ƒ»»

¯eÒ‡ „ÈÊÓa ,„¯ÈÏ ¯zÓ - ‚‚BLa :˙aLa ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿«»¿≈À»≈≈¿≈ƒ»
¯Úˆ ÌeMÓ ,„¯È - „ÈÊÓa elÙ‡ ,‰Ó‰··e .„¯ÈÏ≈≈ƒ¿≈»¬ƒ¿≈ƒ≈≈ƒ««

ÌÈiÁ ÈÏÚa51ÔÎÂ .52‰Ó‰a‰ ÏÚÓ ÈB‡Nn‰ ÔÈ˜¯Bt «¬≈«ƒ¿≈¿ƒ««≈««¿≈»
.ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,˙aLa¿«»ƒ«««¬≈«ƒ

ב').44) עמוד ל"ו דף ביצה (מסכת מן 45)משנה ענף
קוצר. תולדות שהוא תולש משום וחייב כמו 46)האילן

משנה"). ("מגיד נאסרו אחד מטעם ושניהם באילן,
א').47) עמוד ק' דף עירובין דף 48)(מסכת שבת (מסכת

א'). עמוד בו 49)קנ"ה ותלה באילן יתד שנעץ "כגון
– והכלכלה צדדין נקרא – היתד יום, מבעוד (סל) כלכלה
משנה"). ("מגיד בזה" כיוצא כל וכן צדדין צדי

א').50) עמוד ק' דף עירובין (מסכת 51)(מסכת ירושלמי
על  רוכב היה אמרו: מה "מפני ב'): הלכה ח' פרק ביצה

מצווה  שהוא – רד? לו אומרים בהמה בהמה גב שביתת על
וחמורך"; שורך ינוח למען כג): פרק (שמות כמוהו
צער". לה יהא שלא (מנוחה), נייח לבהמה תן ובמכילתא:

ב').52) עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת

.È?„ˆÈk53ÛÈÏL ‰eÚË BzÓ‰a ‰˙È‰54‰‡e·z ÏL ≈«»¿»¿∆¿¿»»ƒ∆¿»
‡e‰Â ,¯Á‡ „ˆÏ B˜lÒÓe ,ÂÈzÁz BL‡¯ ÒÈÎÓ -«¿ƒ…«¿»¿«¿¿««≈¿
BzÓ‰·e ˙aL ÏÈÏa C¯c‰ ÔÓ ‡a ‰È‰ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB≈≈≈»»»»ƒ«∆∆¿≈«»¿∆¿
ÌÈÏk‰ ˙‡ ÏËB ,‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbiLk - ‰eÚË¿»¿∆«ƒ«∆»≈«ƒ»≈∆«≈ƒ
ÌÈÏ·Á‰ ¯ÈzÓ - ÔÈÏh ÔÈ‡LÂ ;˙aLa ÔÈÏhp‰«ƒ»ƒ¿«»¿∆≈»ƒ»ƒ«ƒ«¬»ƒ

ÔÈÏÙB ÔÈwN‰Â55:ÌÈ¯azLn‰ ÌÈ¯·c ÔÈwNa eÈ‰ . ¿««ƒ¿ƒ»««ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ
ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó - ÌÈpË˜ ÔÈwN eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰L ;ÌÈ¯k‰ ÏÚ ÔÈÏÙB ÔÈwN‰Â ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿««ƒ¿ƒ««»ƒ∆¬≈ƒƒ¿∆
,ÌÈl˜Â ÌÈpË˜ ÌÈwN‰L ÈtÓ ,ÛÏBL - ¯k‰ ÛÏLÏƒ¿…««≈ƒ¿≈∆««ƒ¿«ƒ¿«ƒ

BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïha ‡lL ‡ˆÓÂ56‰eÚË ‰˙È‰ . ¿ƒ¿»∆…ƒ≈«¿ƒ≈∆≈»¿»¿»
˙BiLLÚ57;ÔÈÏÙB Ô‰Â ÌÈwN‰ ¯ÈzÓ - ˙ÈÎeÎÊ ÏL ¬»ƒ∆¿ƒ«ƒ««ƒ¿≈¿ƒ

È¯‰L ,ÏB„b „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ - e¯·MiL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ»¿≈¿»∆¿≈»∆¬≈
‡Ï ËÚeÓ „ÒÙ‰Ïe ,„ÓBÚ ‰Îz‰Ï Ïk‰eÈ‰ .eLLÁ «…¿«»»≈¿∆¿≈»…»¿»

- Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÌÈ‡ÏÓe ÌÈÏB„b ÌÈwN‰««ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆

˙Áa ˜¯Bt58Èab ÏÚ ÌL ÔÁÈpÈ ‡Ï ÌB˜Ó ÏkÓe . ≈¿««ƒ»»…«ƒ≈»««≈
ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,‰Ó‰a59. ¿≈»ƒ«««¬≈«ƒ

ב').53) עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת משא.54)פורקים
בידיו.55) בהם יגע ג'.56)שלא הלכה כ"ה בפרק מבואר
לטלטל 58)פנסים.57) התירו מרובה  הפסד שמפני

משנה"). ("מגיד מהיכנו כלי התורה 59)ולבטל מן שהוא
משאו  תחת רבץ שונאך חמור תראה "כי ה'): כ"ג, (שמות
את  לפרק מצוה – עמו" תעזב עזוב לו, מעזוב וחדלת
עמוד  ל"ב דף מציעא (בבא חיים בעלי צער משום המשא

א').

.‡È˙B¯t ˜a„Ó‰60·iÁ - „Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú «¿«≈≈«∆≈»∆»«»
CÎÈÙÏ .¯nÚÓ ÌeMÓ61B¯ˆÁa ˙B¯t BÏ e¯ft˙pL ÈÓ , ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈

ÏÎB‡Â „ÈŒÏÚ „ÈŒÏÚ ËwÏÓ -62‡Ï ÔzÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈«»«»¿≈¬»…ƒ≈…
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,‰tw‰ CB˙Ï ‡ÏÂ Ïq‰ CB˙Ï¿««¿…¿«À»¿∆∆∆∆
‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÏÁa¿…∆ƒ«¬∆¿∆∆∆∆¿…∆»

¯enÚ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰tw‰ CB˙a B„Èa ÌLaÎÈ63ÔÎÂ .64 ƒ¿¿≈¿»¿«À»¿»ƒ≈ƒ¿≈
‰‡¯pL ÈtÓ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÁÏn‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆«¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

¯nÚÓk65. ƒ¿«≈

ו'.60) הלכה ח' בפרק למעלה דף 61)ראה שבת (מסכת
ב'). עמוד לאכול 62)קמ"ג צורך אין התוספות לדעת

לתוך  ורק כסותו", או "כפו לתוך ולתת לקבץ ומותר מיד,
ללקטם  אסור וצרורות, עפר לתוך נפלו אם אבל אסור; סל
ואוכל  יד על יד על מלקט אם רק היתר ואין בורר, משום

של"ה). והגר"א יוסף" (מסכת 63)("בית התוספות לדעת
גידולם  במקום אלא עימור חיוב אין א') עמוד ל"א דף ביצה

הגה"מ). ב').64)(עי' עמוד ע"ג דף שבת (מסכת
אלא 65) עימור אין כי ממש, מעמר ולא כמעמר נראה

ה'. הלכה ח' פרק למעלה כמבואר קרקע, בגידולי

.·È˜¯ÙÓ66ÌÈ˙ÈÊ ËÁBq‰Â ,Lc ÌeMÓ ·iÁ - ¿»≈«»ƒ»¿«≈≈ƒ
˜¯ÙÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ·ÚÂ67CÎÈÙÏ .68ËÁÒÏ ¯eÒ‡ «¬»ƒ«»ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…

ÌÈËÁBÒ Ì„‡ Èa ˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ezƒ¿ƒƒƒƒ¿»¿≈»»¬ƒ
ÌÈ˙ÈÊ ËÁÒÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊk Ì˙B‡»¿≈ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿…≈ƒ

ÔÈLÈ¯t ÔB‚k ,˙B¯t ¯‡L Ï·‡ .ÌÈ·ÚÂ69ÌÈÁet˙Â «¬»ƒ¬»¿»≈¿¿ƒƒ¿«ƒ
ÔÈ„¯ÊÚÂ70˙aLa ÔËÁÒÏ ¯zÓ -71Èa ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿À¿»ƒÀ»¿»√»¿«»ƒ¿≈∆≈»¿≈

.‰ËÈÁÒ¿ƒ»

ז'.66) הלכה ח' בפרק למעלה משום 67)מבואר
למשקין. להסחט דף 68)שעומדים שבת (מסכת משנה

ב'). עמוד חי 69)קמ"ג נאכל גדול, תפוח כעין עץ פרי
חבוש. גם נקרא קטן.70)ומבושל, כתפוח עץ, פרי מין

שם 71) אין למשקין, ולא לאכילה עומדים שהם משום
מתוך  אוכל למפריד ודומה מהם, היוצא המיץ על משקה

אוכל.

.‚ÈÔÈL·k72˙B˜ÏLe73ÔÙeb Ck¯Ï Ì‡ :ÔËÁqL74- ¿»ƒ¿»∆¿»»ƒ¿«≈»
ÔÈ˜q¯Ó ÔÈ‡Â .¯eÒ‡ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï Ì‡Â ,¯zÓ75 À»¿ƒ¿ƒ≈≈∆»¿≈¿«¿ƒ

‚ÏM‰ ˙‡76CB˙Ï ‡e‰ ˜q¯Ó Ï·‡ ;ÂÈÓÈÓ e·eÊiL , ∆«∆∆∆»≈»¬»¿«≈¿
¯Òa‰Â ÌeM‰ .ÒBk‰ CB˙Ï B‡ ‰¯Úw‰77˙BÏÈÏn‰Â78 «¿»»¿««¿«…∆¿«¿ƒ

Ô˜q¯L79Ì‡ :ÌBÈ „BÚaÓ80‰ÎÈc ÔÈ¯qÁÓ81¯eÒ‡ - ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒƒ»»

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



קסה zay zekld - mipnf xtq - fenz 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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- „ia ‰˜ÈÁL ÔÈ¯qÁÓ Ì‡Â ;˙aLa Ô˙ÎÈc ¯Ó‚Ïƒ¿…ƒ»»¿«»¿ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«»
¯Ó‚Ï ¯zÓ CÎÈÙÏ .˙aLa Ô˙˜ÈÁL ¯Ó‚Ï BÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…¿ƒ»»¿«»¿ƒ»À»ƒ¿…

˙BÙÈ¯‰ ˙˜ÈÁL82¯e¯t‰ ıÚa83‰¯„w‰ CB˙a ¿ƒ«»ƒ¿≈«»¿«¿≈»
˙aLa84L‡‰ ÏÚÓ d˙B‡ ÔÈ„È¯BnL ¯Á‡85. ¿«»««∆ƒƒ»≈«»≈

כבושים 72) וירקות פירות א') עמוד קמ"ה דף שבת (מסכת
ובמלח. ונשארו 73)בחומץ השבת קודם ששלקן ירקות

(ר"ח). בהם למימיהם 74)מימיהם צריך שאינו שכיון
סחיטה. משום אסור (מסכת 75)אינו לרסיסים כותשים

כתבו  שהרי סוחט, משום ואיסורו ב') עמוד נ"א דף שבת
משום  שאיסורו אומרים ויש סחיטה. הלכות בתוך רבינו

שם). רש"י (עיין בשבת חדש דבר "את 76)מוליד בנ"א:
רוקח). (מעשה הברד" ואת בתחילתם 77)השלג "ענבים

שהוא  לפי בשר, בו לטבל משקה מהם מוציא דקים, כשהן
(רש"י). להחמיץ" וקורב כל 78)חזק בשלו שלא "שבלים

מהן" שזב במשקה ומטבל מיץ מהם להוציא מרסקם צרכם
דיכה 79)(רש"י). עדיין ומחוסרים שמנם מהם להוציא

ב').80)ושחיקה. עמוד י"ט דף שבת (מסכת
ולעשותם 81) לשברם יבשים דברים בה שדכים במדוכה

במכתש.82)דקים. כתושות שעורים כף 83)מאכל
כל 84)גדולה. ונתבשל במדוכה אותם דכו שכבר "כיון

("תשובות  ועירוב" שחיקה מעט אלא מחוסרים ואין צרכם,
ס"ג). סימן פריימן יש 85)הרמב"ם" האש על ובעודה

כל  נתבשל שכבר פי על אף מבשל משום שאסור אומרים
ע"ט). קטן סעיף שכ"א סימן ברורה (משנה צרכו

.„ÈÏÏBn‰86˙BÏÈÏÓ87ÈepLa ÏÏBÓ -88‡lL È„k , «≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆…
‰‡¯È89˜Bi‰ .L„k90ÁB‚ ‰È‰ Ì‡Â .¯eËt - ÂÈÙa91 ≈»∆¿»«≈¿ƒ»¿ƒ»»≈«

¯Á‡Ïk ˜¯ÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÂÈÙa ˜ÈÏ BÏ ¯zÓ -À»ƒ…¿ƒƒ¿≈∆¿»≈ƒ¿««
„È92ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e¯Ê‚ ‡Ï B¯Úˆ ÌeMÓe , »ƒ«¬…»¿¿««ƒ∆≈»

‰kÒ93. «»»

אצבעותיו.86) בן מחכך א') עמוד קכ"ח דף שבת (מסכת
("מגיד 87) הקשין מן להוציאו ובין האוכל את לרכך בין

שם).88)משנה"). (גמרא אצבעותיו בראשי מעט
(תניא).89) בכלי ולא ביד שמולל כיון ממש דש אינו אבל
א').90) עמוד ס' דף כתובות בקושי 91)(מסכת משתעל

מהבהמה. חלב לינק שאינו 92)שרפואתו שינוי, ידי על
צער. במקום והתירו מדרבנן, אלא במקום 93)אסור כי

א'. הלכה ב' בפרק כמבואר גמורה מלאכה אף הותרה סכנה

.ÂË˙B¯t94e·fL95ÌÈ˙ÈÊ Ì‡ :˙aLa ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ≈∆»≈∆«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ
ÌÈ·ÚÂ96„Ú ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ - Ô‰ «¬»ƒ≈»ƒ¿»««¿ƒ«

;˙aLa Ô˙B‡ ËÁÒÈÂ Ôek˙È ‡nL ‰¯Êb ,˙aL È‡ˆBÓ»≈«»¿≈»∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿…»¿«»
Ô‰ ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ez Ì‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÒÈÎ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

- ÔÎ¯„Ï ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Ó e·fL ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆»≈∆À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»
.˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Ó e·fL ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆»≈∆¬ƒ«»≈«»

ב').94) עמוד קמ"ג שבת (מסכת מעצמם.95)משנה
לסחיטה,96) עומדים שרובם כיון לאכילה, עומדים אפילו

בשבת. יסחוט שמא ורק 97)חוששים לאכילה סתמם
לסחיטה. לפעמים

.ÊËÌÈ˙ÈÊ98Ô‰Ó e‡ˆÈÂ ,˙aL ·¯ÚÓ Ô˜q¯L ÌÈ·ÚÂ ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»≈∆∆«»¿»¿≈∆

L·c ˙BlÁ ÔÎÂ ;ÔÈ¯zÓ - ÔÓˆÚÓ ÔÈ˜LÓ99Ô˜q¯L «¿ƒ≈«¿»À»ƒ¿≈«¿«∆ƒ¿»
;ÔÈ¯zÓ ˙aLa Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ - ˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»«¿ƒ«¿ƒ≈∆¿«»À»ƒ

‰¯Ê‚Ï ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡L100.·¯ÚaÓ Ô˜q¯ ¯·kL , ∆≈»»ƒ¿≈»∆¿»ƒ¿»ƒ»∆∆

ב').98) עמוד קמ"ג דף (שבת כמו 99)משנה הדבש
בכוורת. יזוב 100)שהוא שרסקן כיון בשבת, יסחט שמא

בידים. יסחט אם גם חטאת חיוב ואין מאליו, המשקה

.ÊÈ‰¯BÊ101Ô‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ¯¯B·e102,CÎÈÙÏ . ∆≈≈¬¿»≈¿ƒ»
,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ˙BÏÈÏÓ ÏÏÓÏ ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À»ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆¿¿»

‡e‰Lk103˙Á‡ B„Èa ÁtÓ - ÁtÓ104,BÁk ÏÎa ¿∆¿«≈«¿«≈«¿»««¿»…
ÔB˜a ‡Ï Ï·‡105ÈeÁÓ˙a ‡ÏÂ106‰tÈ ‡nL ‰¯Êb ; ¬»…¿»¿…¿«¿¿≈»∆»¿«∆

¯nLÓ‰Â .·iÁ ‡e‰L ,‰¯·Î·e ‰Ùa107- ÌÈ¯ÓL ¿»»ƒ¿»»∆«»¿«¿«≈¿»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „w¯Ó B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz∆∆≈¿«≈¿ƒ»««ƒ

ÔÈ¯„eÒa ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÏeÏˆ ÔÈÈ ÔpÒÏ ¯znL108B‡ ∆À»¿«≈«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ
˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa109¯„eqa ‡n‚ ‰NÚÈ ‡Ï ,110‡lL ; ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¬∆À»«»∆…

¯nLÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»¿«≈
¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙¯nLÓa111˙¯nLÓ‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï112C¯„k ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ¿∆«¿«∆∆¿∆∆

ıaÁÓ‰ ÔÎÂ .¯nLÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L113 ∆∆¿…∆»»¿«≈¿≈«¿«≈
ÔÈ˙BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ ¯¯Ba ˙„ÏBz -∆∆≈¿ƒ»««ƒ∆¿ƒ

ÌˆaÁÈ ‡Ï ,L·„Ï ÌÈÊB‚‡Â ÔÈÓLÓL114.B„Èa À¿¿ƒ∆¡ƒƒ¿«…¿«¿≈¿»

המוץ.101) מן לנקותו ברוח הנדוש הדגן את זורק
י"א.102) הלכה ח' בפרק דף 103)כמבואר ביצה (מסכת

ב'). עמוד ולנפח 104)י"ב יחד לדבקן ידיו, בשתי אבל
אסור. מהמוץ לנקותן כדי כמרזב,105)בהן עשוי "כלי

(רש"י). בכלי" נשארת והפסולת יוצא והאוכל בו מנענע
גדולה.106) היא 107)קערה – ב"משמרת" יין המסנן

וצלול, זך ממנו יורד והיין היין שמרי בתוכו שנותנים שק
לתלות  חכמים ואסרו השמרים, את קולטת והמשמרת
עושה  שהוא כדרך יעשה שלא בשבת, הכלי על (המשמרת)
תולדת  הוא מלאכה עושה בשבת שמרים והמסנן בחול,
א') משנה כ' פרק שבת המשניות (פירוש מרקד" או בורר

י"ד. הלכה ח' פרק כיבוס 108)וראה מצד איסור כאן ואין
י"ט). ס"ק שי"ט (הגר"א לכך מתכוון שאינו כיון הסודרין

דקל.109) מנצרי עשוי קל"ט 110)סל דף שבת (מסכת
סחיטה. לידי יבא שמא בחול כמו הכלי בפי ב') עמוד

ב').111) עמוד קל"ז דף שבת (מסכת משנה
בעיגול 112) צד לכל פיה ומותח יין שמרי בה "שמסננים

בתשובה: כתב ורבינו (רש"י); הכלי" חלל על כאהל ונעשה
עושה  שהוא מפני המשמרת תליית באיסור הטעם "אין
שהוא  כדרך יעשה שלא מדרבנן, תלייתה אסור אלא אהל,
ס"ד). סימן פריימן הרמב"ם (תשובות בחול" עושה

וסכסוכו.113) החלב טריפת ידי על חמאה עושה
"ובלבד 114) ווין כ"י לפני י"ג). פרק שבת (מסכת תוספתא

יגבל" שלא "ובלבד הדפוס נוסחת לפי אבל יחבוץ" שלא
י"ט). ס"ק שי"ט מג"א (ועיין לש משום שאיסורו נראה

.ÁÈCzÁÓ‰115˜¯i‰ ˙‡116BÏM·Ï È„k ˜c ˜c117- «¿«≈∆«»»««¿≈¿«¿
‡Ï ÔÈ˜q¯Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .·iÁÂ ,ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…

˙ÁM‰ ˙‡118ÔÈa - ‰Ó‰a ÈÙÏ ÔÈ·e¯Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ ∆«««¿…∆∆»ƒƒ¿≈¿≈»≈
ÔÁBËk ‰‡¯pL ÈtÓ - ‰qb ÔÈa ,‰wc119Ï·‡ . «»≈«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¬»
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ÔÈÎzÁÓ120ÔÈÚeÏc‰ ˙‡121‰Ï·p‰ ˙‡Â ,‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿∆«¿≈»
˙B¯Ùa ‰ÈÁË ÔÈ‡L ;ÌÈ·Ïk‰ ÈÙÏ122ÔÈ¯ÈzÓe .123 ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈¿ƒ»«≈«ƒƒ

¯ÈÓÚ ÏL ˙BnÏ‡124ÒtÒÙÓe ,‰Ó‰a ÈÙÏ125B„Èa126 ¬À∆»ƒƒ¿≈¿≈»¿«¿≈¿»
Á¯h‰ ÈtÓ ,˙BÏB„b ˙BnÏ‡ ‡Ï Ï·‡ ,˙BpË˜ ˙BnÏ‡¬À¿«¬»…¬À¿ƒ¿≈«…«

.Ô‰aL∆»∆

ב').115) עמוד ע"ד דף שבת התלוש.116)(מסכת
(כסף 117) דק דק לחתכו מותר מיד אוכלו אם אבל בערב.

כ'. הלכה להלן וראה תבואה 118)משנה) של ירק
בהמה. למאכל בישולה גמר לפני שכיון 119)הנקצרת

לצורך  שלא כמחתך זה הרי ריסוק בלי לאכול יכולים שהם
ה'). ס"ק שכ"ד סימן (ט"ז טוחן משום שחייב אכלה

א').120) עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת פרי 121)משנה
תלושים. אותם ומחתכם ("קירביס") האבטיח מין אדמה

השחת 122) את מרסקין "אין למעלה: שנאמר למה מוסב
זה  ועל אינו, ממש טוחן ואילו כטוחן" שנראה מפני וכו'
כיון  כלומר משנה). (כסף בפירות" טחינה "שאין כתב:

מיד. לאכול קנ"ה 123)שהוא דף שבת (מסכת משנה
א'). מקומות.124)עמוד בכמה הקשור לבהמה חציר

(פירוש 125) הידים" שתי בין אותם שמחתך מפרך
העשבים 126)המשניות). לבהמה שמפזרים דרך "שכן

מריחה  ואינה מתחממים דחוקים שכשהם לאכלם, לה ויפים
(רש"י). בהם" וקצה כך כל ריחם

.ËÈÈÏÈ·Á127‰‡t128·BÊ‡Â129˙È¯B˜Â130‡ˆBiÎÂ ¬ƒ≈≈»¿≈¿»ƒ¿«≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÒÈÎ‰L ,Ô‰a131.Ô‰Ó ˜tzÒÓ - »∆∆ƒ¿ƒ»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆

ÏÎB‡Â ÌËB˜Â132B„Èa ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ¿≈¿≈¿»≈∆¿¿»¬»…¿»
‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;‰a¯‰«¿≈∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»

˜„Ï133. »…

א').127) עמוד קכ"ח דף שבת צמח 128)(מסכת
כ"א. הלכה להלן ועיין אדום. צבע משרשיו שעושים

טוב.129) ריח לו שיש קטן ריח 130)צמח בעל צמח
למאכל  וגם להסקה ראויים האלה העשבים וטוב. חריף

מחשבתו. אחר הולך הכל לפיכך וסתמם 131)בהמה,
מבואר  לעצים הכניסם ודין שכ"א). (מג"א בהמה למאכל

י"ח. הלכה כ"ו בפרק למאכל 132)להלן גם ראויים שהם
דף 133)אדם. שבת (מסכת לכתשם דקים, לעשותם

א'). עמוד קמ"א

.ÎCB˙Ï ÔzÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏtÏt ˜„Ï CÈ¯v‰«»ƒ»…ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿
˙aLa ÏÎ‡n‰134ÔÈkq‰ „Èa L˙Bk ‰Ê È¯‰ -135 ««¬»¿«»¬≈∆≈¿«««ƒ

‰¯Ú˜·e136ÈtÓ ,˙LzÎÓa ‡Ï Ï·‡ ;137‡e‰L ƒ¿»»¬»…¿«¿∆∆ƒ¿≈∆
˙B‡t¯˙‰Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁBË138,˙aLa ≈¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿«»
.ÔÈÓÓq‰ ˜ÁLÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿…««¿»ƒ

למעלה 134) (ראה ביום בו זמן לאחר אלא מיד לאכול ולא
י"ח). המיוחד 135)הלכה העלי הוא בבוכנא, ולא

בקערה. כותשו אם אפילו במכתשת,136)לכתישה, ולא
שינויים. שני להיות שצריכים הסכין ביד כותשו אם אפילו

(כ"י 137) טוחן" משום חייב במכתשת "אבל בנ"א:
למעלה 138)התימנים). וראה בשבת, רפואה סמי לקחת

בשבת. רפואה על פ"ב

.‡Î?„ˆÈk139ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡È ‡Ï ≈«……«¿»ƒ∆≈»«¬«
ÔBÈ·BÊ‡ ÔB‚k ,ÌÈ‡È¯a140‰‡Ùe141ÌÈ¯·c ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿≈¿≈»¿…¿»ƒ
‰ÚÏ ÔB‚k ,ÌÈÏLÏLÓ‰142‡Ï ÔÎÂ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«¿¿ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿≈…

ÔB‚k ,Ô˙BzLÏ ÌÈ‡È¯a‰ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰zLÈƒ¿∆¿»ƒ∆≈∆∆«¿ƒƒƒ¿»¿
.ÌÈ·NÚÂ ÔÈÓÓÒ Ô‰a eÏMaL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿»∆«¿»ƒ«¬»ƒ

ב').139) עמוד ק"ט דף שבת (מסכת עז 140)משנה צמח
שבמעיים. התולעים את הממית בנ"א:141)הריח

ולפי  ב'). עמוד ס"ו דף שבת (מסכת לרפואה והוא "ופואה"
שקוטם  י"ט בהלכה למעלה שכתב ממה קשה נוסחתנו

פיאה. חבילי משקה 142)ואוכל ממנו שעושים מר עשב
לרפואה.

.·ÎÏÎB‡143ÌÈ‡È¯a‰ C¯cL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ Ì„‡ ≈»»√»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒ
‡¯aÒk‰ ÔB‚k ,Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï144˙eLk‰Â145 ¿»¿»¿ƒ¿»¿«À¿»»¿«¿

È„k ÔÏÎB‡Â ÔÈ‡t¯Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;·BÊ‡‰Â¿»≈««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿¿»¿≈
.ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ - Ì‰a ˙B‡t¯˙‰Ï¿ƒ¿«¿»∆À»ƒ¿≈«¬«¿ƒƒ

˙ÈzÏÁ ‰˙L146˙aM‰ Ì„wÓ147‰˙BL ‡e‰ È¯‰Â , »»ƒ¿ƒƒ…∆««»«¬≈∆
˙BÓB˜Óa [elÙ‡] ,˙aLa B˙BzLÏ ¯zÓ - CÏB‰Â¿≈À»ƒ¿¿«»¬ƒƒ¿

ÌÈ‡È¯a‰ e‚‰ [‡lL]148ÔÈ˙BLÂ .˙ÈzÏÁ‰ ˙BzLÏ ∆…»¬«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
È¯ˆn‰ ÌB˙ÈÊ149.ÌB˜Ó ÏÎa ≈«ƒ¿ƒ¿»»

ב).143) עמוד ק"ט דף שבת (מסכת הוא 144)משנה
טוב  שזרעו צמח ל"א). פסוק ט"ז, פרק (שמות גד" "זרע

ולתבלים. לרפואה ישמש 145)הריח, הטעם, מר צמח
תמרים. שכר ולעשות ק"מ 146)לרפואה דף שבת (מסכת

מי  את ושותים אותו, שורים הריח חריף צמח א'). עמוד
לרפואה. שלשה 147)השריה לשתותו רפואתו שדרך

רצופים. כתוב:148)ימים ישנים ודפוסים בנוסחאות
משנה" ב"מגיד אולם לשתות" הבריאים שנהגו "במקומות
הביא  כבר בריאים מאכל שהוא כל שהרי שלנו, כנוסח הגיה
"אפילו  הנוסח ולפי לרפואה. לשתות שמותר למעלה, רבנו
דרך  שאין אף מותר שכאן הכוונה הבריאים", נהגו שלא
(מער"ק). יפסיק אם סכנה שיש מכיון לשתות, הבריאים

מדברי,149) כרכום וזרע שעורים וקמח מלח "לוקחים
פרק  פסחים המשניות (פירוש לרפואה" במים אותו ולשים

לבריאים. משקה גם והוא א'). משנה ג'

.‚ÎÔÎÂ150¯zÓ - Ô‰a CeÒÏ ÌÈ‡È¯a‰ C¯cL ÌÈÓL ¿≈¿»ƒ∆∆∆«¿ƒƒ»»∆À»
.‰‡eÙ¯Ï Ôek˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aLa Ô‰a CeÒÏ»»∆¿«»¿««ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»
LLBÁ‰ .ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰a ÔÈÎÒ ÌÈ‡È¯a‰ ÔÈ‡LÂ¿∆≈«¿ƒƒ»ƒ»∆¬ƒ«≈

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï - ÂÈ˙Óa151˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ , ¿»¿»…»«ƒ»…∆¬»»∆
ÔÓM‰152„¯Â ÔÓL ‡ÏÂ ;153ÌÈ‡È¯a‰L ÌB˜Óa ‡l‡ , «∆∆¿…∆∆∆∆∆»ƒ¿∆«¿ƒƒ

¯zÓe .B˙B‡ ÔÈÎÒ154.ÌB˜Ó ÏÎa ÁÏÓÂ ÔÓL CeÒÏ »ƒÀ»»∆∆»∆«¿»»
‰Ùb155¯ B‡ B„Èd˙ÓBˆ - BÏ‚156d˙ÓBˆ BÈ‡Â ,ÔÈÈa ƒ¿»»«¿¿»¿«ƒ¿≈¿»

ıÓÁa157¯eÒ‡ ÔÈÈa Û‡ - ‚Ú ‰È‰ Ì‡Â .158. ¿…∆¿ƒ»»»…«¿«ƒ»

א').150) עמוד קי"א דף שבת (מסכת שאין 151)משנה
החולים. אלא בו ולא 152)סוכים בו, סכים הבריאים שגם

לרפואה. שהוא סך 153)יכירו אדם ואין יקרים, שדמיו
לרפואה. אלא ב').154)בו עמוד ס"ו דף שבת (מסכת

כמו:155) ולקתה, נכשלה א') עמוד ק"ט דף שבת (מסכת
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רש"י). י"ב. פסוק צ"א, פרק (תהלים רגלך" באבן תגוף "פן
(רש"י).156) הדם לשכך היין ידי על אבל 157)מכווצה

מותר  והרגל היד גב על או ברזל, מחמת המכה היתה אם
ה'. הלכה ב' בפרק כמבואר סכנה, בה שיש כיון אופן, בכל

(רש"י 158) וצומתו לבשרו קשה קצת חזק שהוא היין שגם
שם).

.„ÎÚn‚È ‡Ï - ÂÈpLa LLBÁ‰159ıÓÁ‰ ˙‡ Ô‰a «≈¿ƒ»…¿««»∆∆«…∆
ËÏÙÈÂ160BB¯‚a LLBÁ‰ .ÚÏB·e ‡e‰ Ún‚Ó Ï·‡ ,161 ¿ƒ¿…¬»¿«≈«≈««≈ƒ¿

epÚ¯ÚÈ ‡Ï -162,‰a¯‰ ÔÓL ‡e‰ ÚÏBa Ï·‡ ;ÔÓLa …¿»¿∆¿∆∆¬»≈«∆∆«¿≈
ÈÎËÒn‰ ˙‡ ÔÈÒÚBÏ ÔÈ‡ .‡t¯˙ - ‡t¯˙ Ì‡Â163ÔÈ‡Â ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈≈¬ƒ∆««¿¿≈¿≈

ÔÈÙL164Ôek˙pL ÔÓÊa ,˙aLa ÌÒa ÌÈpM‰ ˙‡ »ƒ∆«ƒ«ƒ¿«¿«»ƒ¿«∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - ‰t‰ ÁÈ¯Ï Ôek˙ Ì‡Â ;‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¿ƒƒ¿«≈¿≈««∆À»

יגרגר.159) – רוח בשאיפת נראה 160)ישתה כי
לרפואה. י"ג).161)שגמיעתו פרק שבת (מסכת תוספתא

עמוד  פ"ג דף יומא ועיין סכנה, חשש בו בשאין [המדובר
מועיל 163)ישטפנו.162)א']. מעץ, הנוטף שרף

(ערוך). הפה ולריח משפשפים.164)לרפואה

.‰ÎÔÈ‡165ÔÈÚ‰ CB˙Ï ÔÈÈ ÔÈ˙B166‡e‰ Ô˙B Ï·‡ , ≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¬»≈
ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ167ÏÙz ˜¯Â .168ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ elÙ‡ - ««»«ƒ¿…»≈¬ƒ««»«ƒ

¯eÒ‡169¯BÏÈ˜ .170- ˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ‰¯ML »ƒ∆»»≈∆∆«»
LLBÁ BÈ‡Â ,˙aLa BÈÚ ·b ÏÚ B¯È·ÚÓ171ÈÓ . «¬ƒ««≈¿«»¿≈≈ƒ

ÈÓb ÂÈÏÚ C¯ÎÈ ‡Ï - BÚaˆ‡a ‰˜lL172,B˙‡t¯Ï È„k ∆»»¿∆¿»…ƒ¿…»»∆ƒ¿≈¿«…
ˆB‰Ï È„k B„Èa ep˜Á„È ‡ÏÂÌc epnÓ ‡È173. ¿…ƒ¿»∆¿»¿≈¿ƒƒ∆»

ב').165) עמוד ק"ח דף שבת כנותן 166)(מסכת שנראה
עיניו.167)לרפואה. את כרוחץ "שלא 168)שנראה

ביאה  אסורי בהל' ורבינו (רש"י משנתו" משנעור כלום טעם
ל"ח). הלכה ט' אין 169)פרק מאוס, שהוא מכיון

לרפואה. אלא בו לעין.170)משתמשים משחה
שבת.171) מערב שרה אם אלא התירו ולא כרוחץ שנראה
צמח 172) – הגמא הוא ב'). עמוד ק"ג דף (עירובין משנה

המשניות). (פירוש למכה ומועיל במים הגדל
שלקה 173) "כהן שנינו: ב' עמוד ק"ג דף עירובין במסכת

נראית), שמכתו המקדש בבית לעבוד יכול (ואינו באצבעו
לבטל  במקדש נוהג שבות איסור (שאין במקדש עליו כורך
שבות, איסור ברפואה (שיש במדינה לא אבל מעבודה), כהן
את  (שמהדק דם להוציא אם סממנים), שחיקת משום גזרה
מלאכה: אב (שהוא אסור וכאן כאן החבורה), על הגמי

חובל)".

.ÂÎÔÈ‡174‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚ ÔÓLÂ ÔÈnÁ ÔÈ˙B ≈¿ƒ«ƒ»∆∆««≈««»¿…
BzÏ CBÓ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚL CBÓ Èab ÏÚ««≈∆««≈««»¿…««≈ƒ¿

˙aLa ‰kn‰ ÏÚ175,‰knÏ ıeÁ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ . «««»¿«»¬»≈««»
L·È CBÓ ÔÈ˙BÂ .‰knÏ „¯BÈÂ ˙˙BLÂ176Èab ÏÚ ¿≈¿≈««»¿¿ƒ»≈««≈

˜ÈzÚ ‰È‰ Ì‡Â .‰kn‰177¯eÒ‡ -178‡e‰L ÈtÓ , ««»¿ƒ»»«ƒ»ƒ¿≈∆
‰iË¯k179. ƒ¿ƒ»

ב').174) עמוד קל"ד דף שבת משום 175)(מסכת שאסור
סממנים. שלא 176)שחיקת כדי אלא לרפואה, שאינו

המכה. את הבגדים שהוא 178)ישן.177)יסרטו

על 179)מרפא. ששמים בסממנים משוחה תחבושת
לרככה. המכה

.ÊÎ‰iË¯180ÈÏk Èab ÏÚ ‰L¯tL181ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ¿ƒ»∆»¿»««≈¿ƒ«¬ƒƒ
¯eÒ‡ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‰L¯t Ì‡Â ;d˙B‡»¿ƒ»¿»««≈«¿«»

d¯ÈÊÁ‰Ï182ÔÈÁÈpÓe .183‰kn‰ Èab ÏÚ ‰iË¯ ¿«¬ƒ»«ƒƒ¿ƒ»««≈««»
Lc˜na ‰lÁzÎÏ184.Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ ÔÈ‡L ; ¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆≈ƒ¿«ƒ¿»

˙‡ ÔÈÁp˜Ó ÔÈ‡Â ,‰kn‰ Èt ÔÈÁp˜Ó ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»¿«¿ƒƒ««»¿≈¿«¿ƒ∆
.Á¯ÓÈ ‡nL ,‰iË¯‰»¿ƒ»∆»ƒ¿«

ב').180) עמוד ק"ב דף עירובין שהיא 181)(מסכת
להחזירה. מותר ולכן ממקומה שכיון 182)כהוחלקה

בשבת  בתחלה כמניחה הוא הרי קרקע גבי על שנפלה
שם). בעירובין (רש"י ימרח שמא בנ"א:183)שאסור

אבל  קרקע, גבי על שנפלה רטיה להחזיר והיינו "ומחזירים"
שבת, מערב עליו היתה שלא מכה גבי על רטיה להניח
וכן  משנה). (מגיד הראב"ד שכתב כמו במקדש אף אסור

שם. בעירובין המשנה בפירוש רבינו כהן 184)כתב
בין  חציצה משום מכתו, מעל הרטיה להסיר צריך העובד
כי  שבות משום אסרו ולא להחזירה, ומותר לבגדו, בשרו
אבל  מעבודה, ימנע שלא – תחילתם משום סופם התירו
רוקח). (מעשה שבות רק שהוא אף אסור, עובד שאינו כהן

.ÁÎÔÈÎÒ185ÔÈLÓLÓÓe186.˙aLa ÌÈÚÓ È·a »ƒ¿«¿¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«»
‰NÚÈ ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙·a LÓLÓÈÂ CeÒiL ,‡e‰Â»∆»ƒ«¿≈¿«««¿≈∆…«¬∆

ÔÈÏnÚ˙Ó ÔÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k187.˙aLa ¿∆∆∆∆¿…¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«»
„Ú ÁÎa BÙeb ÏÚ ÌÈÒ¯BcL ‰Ê ?ÏnÚ˙Ó ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ«¿…««

iL „Ú Cl‰iL B‡ ,ÚÈfÈÂ Ú‚ÈiL¯eÒ‡L ;ÚÈfÈÂ Ú‚È ∆ƒ«¿«ƒ«∆¿«≈«∆ƒ«¿«ƒ«∆»
‡È‰L ÈtÓ ,˙aLa ÚÈfiL È„k BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈÏ¿«≈«∆«¿¿≈∆«ƒ«¿«»ƒ¿≈∆ƒ

‰‡eÙ¯188˙ÈÒBÓÈc Ú˜¯˜a „ÓÚÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .189 ¿»¿≈»«¬…¿«¿«ƒƒ
.˙‡t¯Óe ˙ÏnÚnL ÈtÓ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿«∆∆¿«≈

בשמן"185) "מושחים א'). עמוד קמ"ז דף (שבת משנה
המשניות). וגרירה,186)(פירוש משיחה "ענינו

(פירוש  בחוזק" האדם בשר על הידים וגוררים שמושכים
שיעמול 187)המשניות). עמל, מגזרת והוא "מתייגעים,

המשניות). (פירוש והיגיעה העמל והוא א') (קהלת האדם
להתעמל".188) כדי רצין אין יז: שבת מסכת (תוספתא

ב'). עמוד קמ"ז דף שבת מרחץֿריפוי 189)ר"ח
ומרפא" מחמם שבו המלוח והטיט מלוחים "שמימיו

(רש"י).

.ËÎËÈËa ‡ÏÂ ,ÔÈÏLÏLnL ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ ÔÈ‡≈¬ƒ¿«ƒ∆¿«¿¿ƒ¿…¿ƒ
Ba ÔÈÚ·BhL190ÌÈa ‡ÏÂ ,ÌÈLe‡a‰ ‰¯LÓ ÈÓa ‡ÏÂ , ∆¿ƒ¿…¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿…¿»

ÌB„Ò191ÏkL ÈtÓ ;ÏB„b‰ ÌiaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈna ‡ÏÂ , ¿¿…««ƒ»»ƒ∆«»«»ƒ¿≈∆»
‚Ú ˙aMÏ ˙‡¯˜Â :·e˙ÎÂ ,Ô‰ ¯Úˆ el‡192,CÎÈÙÏ . ≈««≈¿»¿»»»««»…∆¿ƒ»

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - „iÓ ‰ÏÚ ‡l‡ ,Ì‰a ‰‰zL ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«»»∆∆»»»ƒ»««ƒ
ÔÈËËÁ BÏ LiL193.¯zÓ ,BL‡¯a ∆≈¬»ƒ¿…À»

וברייתא 190) ב') עמוד קמ"ז דף שבת (מסכת משנה
מים  בה שיש "בקעה א'): עמוד ק"ט קף שבת (מסכת
שמא  חוששים שם אדם ירד ואם דבק, כמו טיט ותחתיהם
שמתקבצים  עד לעלות יכול ואינו וידבק, טיט באותו יטבע
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הרוחץ  שאומר: מי ויש משם. אותו ומעלים אדם בני
– מעיו בני משלשלים המים ואותם מצטנן בקעה באותה
("מגיד  הטוב" כמנהגו רבנו כתב האלה הפירושים ושני

המלח.191)משנה"). הוא 192)ים הטעם רש"י ולדעת
ואסור. לרפואה כן שעושה שמוכח מכת 193)משום

העור. על שחין

.ÏÔÈ‡194ÔÈ„¯b˙Ó195˙„¯‚Óa196ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆∆¿ƒ»»»
Bk¯„k „¯Bb - ËÈËa B‡ ‰‡Bˆa ˙BÎÏÎÏÓ197BÈ‡Â ¿À¿»¿»¿ƒ≈¿«¿¿≈

ÔÈÎÒ .LLBÁ198ÔÈÎ¯ÙÓe199‡Ï Ï·‡ ,‚ÚÏ Ì„‡Ï ≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»¿…∆¬»…
‰Ó‰·Ï200¯zÓ - ¯Úˆ dÏ ‰È‰ Ì‡Â .201d¯Úˆ ¯ÈÒ‰Ï ƒ¿≈»¿ƒ»»»««À»¿»ƒ«¬»

ÔÈÈL¯k ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a .Ce¯Ùe ‰ÎÈÒa202‰a¯‰203- ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»«¿ƒƒ«¿≈
dÊÁ‡ Ì‡Â .‡t¯˙zL ÏÈ·La ¯ˆÁa d˙B‡ ÔÈˆÈ¯Ó¿ƒƒ»∆»≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¬»»

Ìc204ÔÈ‡Â ,ÔpËˆzL ÏÈ·La ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - »«¬ƒƒ»¿«ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈
ÔÈnÒ dÏ ˜ÁLÈ ‡nL ÔÈLLBÁ205. ¿ƒ∆»ƒ¿«»«»ƒ

ב').194) עמוד קמ"ז דף שבת "בלשון 195)(מסכת
המשניות). (פירוש מתחככים" כלי 196)חכמים:

חול  כמעשה יעשה שלא במרחץ. הגב את בו שמגרדין
(לבוש).197)(רש"י). חול כמעשה נראה שאינו

ב').198) עמוד נ"ג דף שבת משפשפים 199)(מסכת
(רש"י). מכה עונג 200)גלדי משום בשבת לטרוח שאסור

י'.201)בהמה. בהלכה כמבואר חיים בעלי צער משום
לבהמה.202) מאכל והוא לעדשים דומה "ועל 203)צמח

ורפואתה  (רש"י) מעים" חולי אחזה המרובה האכילה ידי
ותנועות. ריצה ידי דם.204)על במחלת חלתה

(ט"ז 205) בהמתו בשביל סמנין לשחוק כך כל בהול שאינו
ב'). ס"ק של"ב

.‡ÏÔÈ‡206ÌÈ¯·c ‰na .˙aLa ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡È˜Ó ≈¿ƒƒ∆»…∆¿«»«∆¿»ƒ
ÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;ÔÈnÒ ˜ÁLÈ ‡nL ,ÌÒa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¬»¿«¿ƒ
BÒ¯k ˜Á„Ï ¯eÒ‡Â .¯zÓ - ‡È˜‰Ïe ÂÈt CB˙Ï B„È»¿ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ¿…¿≈
‡B·È ‡nL ,BlL ÈÚ¯‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ˜BÈz ÏL∆ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ∆∆»»

¯zÓe .ÔÈÏLÏLÓ‰ ÔÈnÒ B˙B˜L‰Ï207ÒBk ˙BtÎÏ208 ¿«¿«»ƒ«¿«¿¿ƒÀ»ƒ¿
˜pÁÏ ¯zÓ ÔÎÂ .B˙BÏÚ‰Ï È„k ˙aLa ¯eah‰ ÏÚ209, «««¿«»¿≈¿«¬¿≈À»¿«≈

ÛtÏÏe210ÌÈÊ‡ ˙BÏÚ‰Ïe ,ÔËw‰ ˙‡211,„ia ÔÈa - ¿«≈∆«»»¿«¬»¿«ƒ≈«»
ÈÏ˜‡ ˙BÏÚ‰Ïe - ÈÏÎa ÔÈa212‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ; ≈ƒ¿ƒ¿«¬«¿¿ƒ∆»≈¿«≈

,‰˜ÈÁLÏ LeÁÏ È„k ÔÈnÒa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»
.Ô‰Ó ¯Úˆ BÏ LÈÂ¿≈««≈∆

נחמן 206) רב ינוקי "אסובי א'. עמוד קכ"ג דף שבת מסכת
(מ"מ). רבינו מפרשה וכן אסור" שבת 207)אמר (מסכת

ב'). עמוד ס"ו על 208)דף וכופהו חמין ממנו "שעירו
(רש"י). לרפואה". במעיו שחש למי "מי 209)הטבור

תולים  בגרונו, ונופל צוארו מפרקת של חוליא שנפרקה
(רש"י). נפשט" צוארו שיהא בראשו לכרכו 210)אותו

בחבלי  ונשמטים רכים שהם אבריו פרקי לישב בבגדים
(רש"י). עמוד 211)הלידה כ"ח דף זרה עבודה (מסכת

י'. הלכה ב' פרק למעלה וראה ב'212)ב') בפרק מבואר
י'. הלכה

.·Ï„w¯Ó‰213CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó -214ÔÈ‡ «¿«≈≈¬¿»¿ƒ»≈

ÔÈ¯·Bk215LiL ‰¯·k‰ ÁÈpÈ ‡ÏÂ .‰¯·Îa Ô·z‰ ˙‡ ¿ƒ∆«∆∆ƒ¿»»¿…«ƒ««¿»»∆≈
ın‰ „¯iL ÏÈ·La dB·b ÌB˜Óa Ô·z da216ÈtÓ , »∆∆¿»»«ƒ¿ƒ∆≈≈«…ƒ¿≈

CÈÏBÓe ‰¯·Îa Ô·z‰ ÏËB Ï·‡ .„w¯Ók ‡e‰L∆ƒ¿«≈¬»≈«∆∆ƒ¿»»ƒ
Òe·‡Ï217‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ın‰ „¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,218; »≈««ƒ∆≈≈«…ƒ¿«»»

CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L219. ∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»

י"ג.213) הלכה ח' בפרק למעלה משנה 214)מבואר
קמ"ו). דף שבת לנקות 215)(מסכת כברה דרך מעבירים

ומוץ. מפסולת התבן המודק"216)את "המוץ בנ"א:
התימנים). את 217)(כ"י מאכילין – שאובסים "מקום

המשניות). (פירוש הכברה.218)הבהמות נקבי דרך
א'.219) בפרק כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר

.‚ÏÏa‚Ó220CÎÈÙÏ .LÏ ÌeMÓ ·iÁ -221ÔÈÏa‚Ó ÔÈ‡ ¿«≈«»ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ
ÈÏ˜ ÁÓ˜222BÈ‡L ÁÓ˜ LeÏÏ ‡B·È ‡nL ,‰a¯‰ ∆«»ƒ«¿≈∆»»»∆«∆≈

ËÚÓ ËÚÓ ÈÏw‰ ˙‡ Ïa‚Ï ¯zÓe .ÈÏ˜223Ï·‡ . »ƒÀ»¿«≈∆«»ƒ¿«¿«¬»
Ck ¯Á‡Â d˙B‡ eÏwL ,LÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL ‰‡e·z¿»∆…≈ƒ»¿ƒ∆»»¿««»

ÏÁk ‡e‰ È¯‰L ,‰q‚ ‰ÈÁË d˙B‡ eÁË224‡È‰Â , »¬»¿ƒ»«»∆¬≈¿…¿ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ıÓÁa ‰pnÓ Ïa‚Ï ¯zÓ - ˙ÈzL ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈»ƒÀ»¿«≈ƒ∆»¿…∆¿«≈
- ‰L˜ Ï·‡ ;C¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙Á‡ ˙·a ‰a¯‰«¿≈¿«««»∆ƒ¿∆«¬»»∆

¯eÒ‡225?„ˆÈk .˙BpLÏ CÈ¯ˆÂ ,LÏk ‰‡¯pL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿«≈«
.ıÓÁ‰ ˙‡ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ˙È˙M‰ ˙‡ Ô˙B≈∆«»ƒ¿««»≈∆«…∆

בצק,220) כעין מהם ועושה עפר או בקמח מים השם
ט"ז. הלכה ח' בפרק דף 221)כמבואר שבת (מסכת

ב'). עמוד לקליות 222)קנ"ה שנתייבשה תבואה של קמח
הוא  שהרי רבינו, לדעת התורה מן גיבול בו ואין בתנור

ורק באפר. ומעורב ללוש שרוף יבא שמא אסרו מדרבנן
קלי. שאינו גזרו.223)קמח  לא דעת 224)במעט זוהי 

ובמורסן  גס וחול שבאפר ט"ז הלכה ח' בפרק הסובר רבינו
שבאפר  ודעתו שם השיג הראב"ד אבל גיבול. איסור אין

במים. האפר נתינת משעת לש משום הרבה,225)חייב
קלי. בקמח כמו מותר מעט אבל

.„ÏÔÒ¯n‰226Ïea‚Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,227, «À¿»««ƒ∆≈»¿ƒ
‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ‰ Ïa‚Ï ‡B·È ‡nL ,B˙B‡ ÔÈÏ·Bb ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»ƒ¿…∆»»¿«≈

„Â¯z‰ Ba CÈÏBÓe ,ÔÒ¯Ó Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .Ba228 ¿¿ƒ«ƒ««≈À¿»ƒ««¿»
È˙L229·¯ÚÂ230Ò¯ÓÓ BÈ‡ Ï·‡ ;231‡lL ,B„Èa ¿ƒ»≈∆¬»≈¿»≈¿»∆…

„Ú ÈÏÎÏ ÈÏkÓ B¯ÚÓ - ·¯Ú˙ ‡Ï Ì‡ .LÏk ‰‡¯È≈»∆¿»ƒ…ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«
ÈÙÏ B‡ ÔÈÏB‚¯z‰ ÈÙÏ Ô˙BÂ ,·¯Ú˙iL.ÌÈ¯ÂM‰ ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿≈««¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ

˜lÁÓe ,„Á‡ ÈÏÎa BÊ C¯c ÏÚ ÔÒ¯n‰ ·¯ÚÏ ¯zÓeÀ»¿»≈«À¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆»¿«≈
.‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÈÙÏ Ô˙BÂ ,‰a¯‰ ÌÈÏÎa B˙B‡¿≈ƒ«¿≈¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈»

¯Bk elÙ‡ „Á‡ ÈÏÎa ·¯ÚÓe232.ÌÈ¯Bk elÙ‡Â ¿»≈ƒ¿ƒ∆»¬ƒ«¬ƒ«ƒ

גסים.226) סובין ב'), עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת משנה
רוחב.230)אורך.229)הכף.228)ללישה.227)
חול.231) ממעשה לשנות כדי בידו, ומגיס מערב
ולחים.232) יבשים לדברים מדה

.‰ÏÔÈ‡233C¯„k ˙aLa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÏÈÎ‡Ó ≈«¬ƒƒ¿≈»«»»¿«»¿∆∆
,˙BiË˜ ˙LÈ˙k È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ÏÈÎ‡Ó ‡e‰L∆«¬ƒ¿…∆»»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÈÎ‡È ‡Ï ?„ˆÈk .Ba ‡ˆBiÎÂ ,ÁÓ˜ ˙LÈÏ È„ÈÏ B‡ƒ≈ƒ«∆«¿«≈≈«…«¬ƒ
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ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ÏÎ‡Ó ˙aLa ÏÓb‰234‡ÏÂ . «»»¿«»«¬«¿»«¿»»»ƒ¿…
BÎB˙Ï ÔzÈÂ ,ÂÈt ÁzÙÈÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú ıÈa¯È«¿ƒ≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿

˙Á‡ ˙·a ÌÈÓÂ ÔÈÈL¯k235ÌÈBÈ Èt CB˙Ï ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ . «¿ƒƒ»«ƒ¿«««¿≈…ƒ≈¿ƒƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÌÈÏB‚¯˙Â236Ï·‡ . ¿«¿¿ƒ¿»∆≈»¿ƒ¿«¬ƒ¬»

,„nÚÓ d˙B‡ ‰˜LÓe ,„nÚÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡e‰ ÏÈÎ‡Ó«¬ƒ∆«¿≈»≈À»«¿∆»≈À»
ÈÙa ÔÈÈL¯ÎÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ ‰Èt CB˙Ï Ô˙B B‡≈¿ƒ»«ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒƒƒ¿≈
ÛBÚ‰ ÏÈÎ‡Ó ÔÎÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÏBÎiL ÌB˜Óa ÔÓˆÚ«¿»¿»∆¿»¿«¬ƒ¿≈«¬ƒ»
ÔziL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎiL ÌB˜Óa B„Èa¿»¿»∆»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ≈

.ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â Ô‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿≈¿ƒ

ב').233) עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת בלשון 234)משנה
"שלא  רבינו: וביאר הגמל" את אובסין "אין המשנה
המספוא) (מקום אבוס לה לעשות רבים, ימים מזון יאכילנה

המשניות). (פירוש מעיה" המשנה:235)בתוך בלשון
המים" עם הבהמה למעי המאכל "זריקת – "מאמירין"

המשניות). לפנים 236)(פירוש לה "שתוחבו האוכל את
(רש"י). הבליעה" מבית

.ÂÏ‰na237,ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊnL ÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆¿»»»
;ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡Â ˙Èa‰ ÈBÈÂ B˙iÁÂ BzÓ‰a ÔB‚k¿¿∆¿¿«»¿≈««ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ
C·BL ÈBÈÂ ¯ÈÊÁ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈¿»»»¿¬ƒ¿≈»

ÌÈ¯B·„e238.ÌÈÓ ‡ÏÂ ÔBÊÓ ‡Ï Ì‰ÈÙÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈∆…»¿…«ƒ
¯zÓe239ÌÈ·NÚ Èab ÏÚ BzÓ‰a „ÈÓÚ‰Ï Ì„‡Ï À»¿»»¿«¬ƒ¿∆¿««≈¬»ƒ

[ÌÈ¯aÁÓ]240˙ÏÎB‡ ‡È‰Â241d˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿À»ƒ¿ƒ∆∆¬»…«¬ƒ»
a „ÓBÚ Ï·‡ ;‰ˆ˜‰L ¯·„ Èab ÏÚÈ„k ,‰ÈÙ ««≈»»∆À¿»¬»≈¿»∆»¿≈

ÌBÈa ÔÎÂ .epnÓ ÏÎ‡˙Â ‰ˆ˜n‰ ¯·cÏ ‰Èt ¯ÈÊÁzL∆«¬ƒ»∆»«»»«À¿∆¿…«ƒ∆¿≈¿
.·BË

ב').237) עמוד קנ"ה דף שבת "ויוני 238)(מסכת בנ"א:
(מער"ק). ודבורים" עליה ויונה שבת 239)שובך (מסכת

א'). עמוד קכ"ב "מחוברים"240)דף המלה חדרה בנ"א:
ינוח",241)(ויניציאה). "למען כ"ג): פרק (שמות "כתוב

ינוח, למען לומר: תלמוד – ואוכל? תולש יניחנו לא יכול
משפטים). (מכילתא צער אלא נוח זה ואין

ועׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
שאין 1) ולפי אחריהן. של המלאכות שבותי בו נתבארו

הביאור  נשלם שהזכרתי, כמו המלאכות, כל בכלל שבותין
שיש  והמלאכות ועשרים. השבעה המלאכה עד הפרק בזה

שמונה. הן בזה הנזכרות שבותין להן

.‡˙i„¯2˙t‰3‰Î‡ÏÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,4e¯Ò‡ , ¿ƒ«««««ƒ∆≈»¿»»»¿
¯ep˙a ˙t ˜Èa„n‰ .˙BÙ‡Ï ‡B·È ‡nL ,ÌÈÓÎÁ d˙B‡»¬»ƒ∆»»∆¡««¿ƒ«¿«

ÌBÈ „BÚaÓ5ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,6ÔBÊÓ ‰pnÓ ÏÈvÓ - ƒ¿¿»«»»««ƒƒ∆»¿
˙BcÚÒ LÏL7ÌÎÏ eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓB‡Â ,8. »¿À¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ»∆

- ÏÈvÓ ‡e‰Lk ,‰Î‡ÏÓ dÈ‡ ‰i„¯‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»¿ƒ»≈»¿»»¿∆«ƒ
‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï9.˙BpLÏ È„k ,ÔÈkÒa ‡l‡ , …ƒ¿∆¿«¿∆∆»¿«ƒ¿≈¿«

חכמים 2) אסרו דברים איזה לפרש, רבינו ממשיך זה בפרק
דברי  מהם שבות, משום מלאכה, שאינם אף ם בשבת

שאסרום  דברים ומהם למלאכות, שדומים משום האסורים
בתחילת  כמבואר סקילה, לאיסור מהם יבוא שמא גזירה -

כמו 3)פכ"א. התנור, בדפני הפת את מדביקים היו בזמנם
בתנורים  אבל הפת", את "המדביק בסמוך רבינו שכתב
ברדייה  איסור אין התנור, בשולי דבוקה הפת שאין שלנו

רנד). סי' כל 4)(או"ח שמואל: דבי "תנא ב: קלא, שבת
הפת  רדיית יצתה א) כט, (במדבר תעשו לא עבודה מלאכת

מלאכה". ואינה חכמה שבת.5)שהיא והרי 6)ערב
בשבת",7)שבת. סעודות שלש לאכול אדם "שחייב

ה"ט. ל' בפרק מזון 8)כמבואר מהתנור יקח אחד שכל
סעודות. הפת 9)שלש את בו ומפרידים שרודים "כלי

(רש"י). התנור" בכותל הדבוקה

.·ÈtÓ10ıÁ¯Óa ÒkÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ‰Ó11?˙aLa ƒ¿≈»»¿¬»ƒƒ»≈¿∆¿»¿«»
ÔÈla‰ ÈtÓ12:ÔÈ¯ÓB‡Â ˙aLa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ eÈ‰L , ƒ¿≈««»ƒ∆»¿«ƒ«ƒ¿«»¿¿ƒ

enÁe‰ ˙aL ·¯ÚÓ13Ì„‡ ÒkÈ ‡lL e¯Êb CÎÈÙÏ . ≈∆∆«»«¿ƒ»»¿∆…ƒ»≈»»
Ïk ÛhzLÈ ‡lL e¯Ê‚Â .ÚÈf‰Ï elÙ‡ ˙aLa ıÁ¯ÓÏ¿∆¿»¿«»¬ƒ¿«ƒ«¿»¿∆…ƒ¿«≈»
;˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa BÙeb¿«ƒ«¬ƒ¿«ƒ∆«≈∆∆«»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯zÓ - ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡¬»»»»»¿«¿»À»«∆¿»ƒ¬ƒ
‡È¯·Ë ÈnÁa Ï·‡ ;ıÁ¯Ó ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯e‡‰ ÈnÁa¿«≈»¿≈»ƒ∆¿»¬»¿«≈¿∆¿»
¯eÒ‡Â .BÙeb Ïk Ô‰a ÛhzL‰Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆À»¿ƒ¿«≈»∆»¿»

˙B¯ÚnaL ÔÈnÁ ÌÈÓa ıÁ¯Ï14LÈ ‰¯Ún‰L ÈtÓ ; ƒ¿…¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆«¿»»≈
.ıÁ¯Ók ˙‡ˆÓÂ ,‰ÚÊ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ,Ï·‰ da»∆∆¿»ƒ≈≈»¿ƒ¿≈¿∆¿»

א.10) מ, שבת.11)שבת מערב מימיו שהוחמו
המרחץ.12) בית (בשבת)13)בעלי רוחצין היו "בתחילה

בשבת, להחם הבלנים התחילו שבת, מערב שהוחמו בחמין
(לגמרי) החמין את אסרו הוחמו, שבת מערב ואומרים:
(שהוחמו  בחמין רוחצין היו ועדיין הזיעה; את והתירו
הזיעה, את להן אסרו אנחנו, מזיעין ואומרים: שבת) מערב
רוחצים  היו ועדיין טבעי); (שחומם טבריא חמי והתירו
חמי  להן אסרו רחצנו, טבריה בחמי ואומרים: האור, בחמי
(שאין  עומד הדבר שאין ראו הצונן; את להן והתירו טבריה
התירו  הכל), את להם שאסרו מכיון לקבל, יכול הציבור
(שם). עומדת" במקומה זיעה (ואיסור) טבריה, חמי להם

יוצא"14) חומם ואין שהוחמו מקוה "מי א: קמז, שבת
(רש"י).

.‚ÌnÁ˙Ó15ÛhzLÓe ‡ˆBÈÂ ,‰¯e„n‰ „‚k Ì„‡ ƒ¿«≈»»¿∆∆«¿»¿≈ƒ¿«≈
ÔBˆa BÙeb Ïk ÛhzLÓ BÈ‡ Ï·‡ .ÔBˆa BÙeb Ïk»¿≈¬»≈ƒ¿«≈»¿≈
ÌÈÓ ¯ÈLÙnL ÈtÓ ;‰¯e„n‰ „‚k ÌnÁ˙Óeƒ¿«≈¿∆∆«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«ƒ

a BÙeb Ïk ıÁB¯k ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚLÔÈnÁ16‡È·n‰ .17 ∆»»¿ƒ¿»¿≈»¿«ƒ«≈ƒ
ÈnÁ CB˙a elÙ‡ ,ÔÈnÁ ÌÈÓ CB˙a ÔBˆ ÏL ÔBÏÈÒƒ∆≈¿«ƒ«ƒ¬ƒ¿«≈
ÔÈ¯eÒ‡Â ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁk el‡ È¯‰ - ‡È¯·Ë¿∆¿»¬≈≈¿«ƒ∆«¿«»«¬ƒ

.‰i˙L·e ‰ˆÈÁ¯aƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ב.15) מ, משום 16)שבת בה שאין איסור, אין ובהפשרה
שם. ה'תוספות' כתבו וכן ד) הלכה (להלן בישול

טבריה,17) אנשי שעשו "מעשה ב: לח, שבת משנה,
אמה  לתוך צונן של מחרס) עשוי עגול (צינור סילון והביאו
הצוננים), המים שיתחממו (כדי חמין של צרה) (תעלה
בשבת, שהוחמו כחמין - בשבת אם חכמים: להם אמרו

ובשתיה". ברחיצה ואסורים

.„‡È·Ó18ÔB˙È˜ Ì„‡19„‚k BÁÈpÓe ÌÈÓ ÏL ≈ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿∆∆
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enÁiL ÏÈ·La ‡Ï ;‰¯e„n‰20‚eÙzL È„k ‡l‡ ,21 «¿»…ƒ¿ƒ∆≈«∆»¿≈∆»
È„k ‰¯e„n‰ „‚k ÔÓL ÏL Ct ÁÈpÓ ÔÎÂ .Ô˙pƒ̂»»¿≈«ƒ««∆∆∆¿∆∆«¿»¿≈
ÔÓLa B‡ ÌÈÓa B„È Ì„‡ CÒÂ .ÌÁiL ‡Ï ,¯LtiL∆ƒ»≈…∆≈«¿»»»»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈn‰ enÁÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰¯e„n‰ „‚k ÌnÁÓe¿«≈¿∆∆«¿»»∆…≈«««ƒ

Ô‰a ˙ÈÂÎ ˜BÈz ÏL BÒ¯k ‡‰zL „Ú B„È ÏÚL22. ∆«»«∆¿≈¿≈∆ƒƒ¿≈»∆
ÌÈÚÓ Èab ÏÚ BÁÈpÓe „‚a ÌnÁÓe23˙aLa24. ¿«≈∆∆«ƒ««≈≈«ƒ¿«»

ב.18) מ, לרחיצה.19)שבת או לשתיה כלי
רבינו,20) דעת גם וזוהי (רש"י). שיחמו" עד שם "שיניחם

יתבשל  רב זמן המדורה כנגד מונח יהיה שאם שאףֿעלֿפי
אלא  מונח יהיה שלא נזהר שהוא כיון מותר, - לגמרי
ההפשרה, את התירו שלא הרשב"א ודעת הפשרה. כשיעור
בישול. לידי לבוא לעולם שאיֿאפשר במקום אלא

יא)21) מח, (ירמיה נמר" לא "וריחו כמו: צינתם, שתתחלף
סמוך  שהמקום ואע"פ (רש"י), פג" לא "וריחיה מתרגמים:
אסרו  לא - בישול לידי יבוא רב זמן יעמוד ואם לאש,
נראה  וכן צינתו. שתפוג כדי מועט לזמן שם להעמיד חכמים
תינוק". של כריסו שתהא "עד שכתב בסמוך, רבינו בדברי
לבוא  יכול שאינו במקום במעמיד מדובר שכאן אומרים ויש

ור"ן). (רשב"א הצינה הפגת לידי נקרא 22)אלא וזה
בו". סולדת "יד ובפוסקים: חש 23)בתלמוד "כשהוא

(רש"י). ומועיל" שם ומניחו בגד או כלי לו מחממים במעיו,
ב.24) מ, שבת

.‰ÈËaÓ‡25ÌÈnÁ ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ıÁ¯Ó ÏL26- «¿»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿≈»«ƒ«ƒ
ÔBˆ ÌÈÓ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡27ÔÎÂ .‰a¯‰ ÔÓnÁÓ È¯‰L , ≈¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈¿«¿»«¿≈¿≈

.BÏM·Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÓL ÏL Ct dÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿»«∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÔBˆ ÏL ÈËaÓ‡ CB˙Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡28. ¬»≈«ƒ«ƒ¿«¿»ƒ∆≈

האדם.25) גוף לרחיצת כלי א. מב, שעירו 26)שבת
"כלי  הנקרא האש, על שנתחמם מבלי חמים לתוכה
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שני", "כלי נקראת זו ואמבטי ראשון".
סתמם  לרחיצה, הם שהמים שכיון צוננין, מים לה  נותנין
וזהו  בהם, הנתונים הצוננים ומתחממים הרבה מחוממים
שיח  סי' (הגר"א הרבה" מחממן "שהרי וכתב רבינו שדקדק

לז). הרבה 27)ס"ק נותן אם אבל שם. שיתחממו מועטים
סי' (או"ח מותר - פושרים נעשים החמים שהמים עד מים

העליונים,28)שיח). את מצננים התחתונים שהמים
(שם). גבר" "תתאה

.ÂÌÁÓ29BÎB˙Ï ÔzÏ ¯zÓ - ÔÈnÁ ÌÈÓ epnÓ ‰ptL ≈«∆ƒ»ƒ∆«ƒ«ƒÀ»ƒ≈¿
ÔBˆ ÌÈÓ30Ô¯ÈLÙ‰Ï È„k31ÔÈnÁ ÌÈÓ ˜BvÏ ¯zÓe . «ƒ≈¿≈¿«¿ƒ»À»ƒ«ƒ«ƒ

‡lL ,‡e‰Â .ÔÈnÁ‰ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,ÔBˆ ÌÈÓ CB˙Ï¿«ƒ≈≈¿««ƒ»∆…
ÔBL‡¯ ÈÏÎa eÈ‰È32ÔÎÂ .‰a¯‰ ÔÓnÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;33 ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆¿«¿»«¿≈¿≈

‡Ï ,L‡‰ ÏÚÓ d„È¯B‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á˙B¯ ‰¯„¿̃≈»««««ƒ∆ƒ»≈«»≈…
ÔzÈ34ÔÈÏ·z dÎB˙Ï35;ÁÏÓ dÎB˙Ï Ô˙B Ï·‡ . ƒ≈¿»«¿ƒ¬»≈¿»∆«

‰ÏB„b L‡ Èab ÏÚ ‡l‡ ÏMa˙Ó BÈ‡ ÁÏn‰L36Ì‡Â . ∆«∆«≈ƒ¿«≈∆»««≈≈¿»¿ƒ
Á˙B¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Ú˜Ï ‰¯„wÓ ÏÈL·z‰ ˜ˆÈ»«««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»»««ƒ∆≈«
ÈL ÈÏkL ;ÔÈÏ·z ‰¯Úw‰ CB˙Ï ÔzÏ BÏ ¯zÓ ,‰¯Úwa«¿»»À»ƒ≈¿«¿»»«¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ

.ÏM·Ó BÈ‡≈¿«≈

המים.29) בו לחמם כלי א. מא, שבת משנה,

סולדת 30) היד שתהא עד שיתחממו מועטים אבל מרובים,
ד'. בהלכה כמבואר אסור, - בא 31)בהם שעלֿידיֿזה אף

את  מחמים עושים: הברזל לוטשי "שכן צירוף, לידי הכלי
לחסמו, כדי במים אותו ומכבים גחלת, שיעשה עד הברזל
(רבינו  מכבה" תולדת והוא חייב אותו שהעושה לצרף וזהו
לזה, מתכוון שאינו כיון מותר מכלֿמקום ה"ב), בפי"ב
ואף  ה"ה). בפ"א (כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר
מוכרחת  תוצאה היא (=שהמלאכה רישיה" ש"בפסיק
אינו  שלפעמים רישיה" "פסיק זה אין כאן חייב, מעבודתו)

האש.32)מצרף. על א.33)שרתח מב, שבת משנה,
להתבשל.35)בשבת.34) קלים ב:36)שהם מב, שבת

דתורא" כבישרא בישולא צריכא מילחא נחמן, רב "אמר
השור). כבשר בישול צריך (מלח

.ÊÔÈ‡37˙ÈzÏÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯BL38ÔÈa ,ÔÈ¯LBÙa ÔÈa - ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿¿ƒ≈
ÔBˆa39ıÓÁ‰ CB˙a B˙B‡ ‰¯BL Ï·‡ ;40Ì‡Â .41 ¿≈¬»∆¿«…∆¿ƒ

˙aLa ‰¯BL ‰Ê È¯‰ - ÈMLÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈa e‰˙L»»¿¬ƒƒ¿ƒƒ¬≈∆∆¿«»
‰nÁa BÁÈpÓe ,ÔBˆa42‡lL È„k ;‰˙BLÂ ,ÌÁiL „Ú ¿≈«ƒ««»«∆≈«¿∆¿≈∆…

.˙BzLlÓ ˜Òt Ì‡ ‰ÏÁÈ∆¡∆ƒ»«ƒƒ¿

א.37) קמ, שבת "ושורין 38)משנה, הריח חריף צמח
(רש"י). לרפואה" המים את ושותים בפושרין אותו

שם).39) (גמרא, חול" "מעשה שהוא "ומטבל 40)משום
(רש"י). מאכלו" הכ"ב.41)בו בפכ"א ראה 42)מבואר

ט. הלכה להלן

.Á¯·c43ÔÈnÁa ‰¯L B‡ ,˙aM‰ Ì„˜ ÏMa˙pL »»∆ƒ¿«≈…∆««»ƒ¿»¿«ƒ
¯zÓ ,ÔBˆ ÂLÎÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»««ƒ∆«¿»≈À»

LÏ˙aLa ÔÈnÁa B˙B¯44,B¯wÚÓ ÔBˆ ‡e‰L ¯·„Â . ƒ¿¿«ƒ¿«»¿»»∆≈≈ƒ»
ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó - ÌÏBÚÓ ÔÈnÁa ‡a ‡ÏÂ45 ¿…»¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«ƒ

BzÎ‡ÏÓ ¯Ób B˙Á„‰ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,˙aLa46Ï·‡ , ¿«»ƒ…»¿»¬»»¿«¿«¿¬»
.ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ

ב.43) קמה, שבת בישול,44)משנה, אחר בישול שאין
שהורידו  (לאחר ראשון בכלי אף לשרותו מותר ולפיכך

האש). מן אבל 45)אותו שני, מכלי חמין עליו מערה
מפרשים  ויש כמבשל. שנראה אסור שני בכלי אף - לשרותו
שעירוי  לט.) שבת ב'תוספות' (ר"ת ראשון בכלי - "בחמין"
לשרות  אפילו מותר שני ובכלי מבשל, אינו ראשון מכלי

שם). ב'תוספות' ה"ב.46)(רשב"א בפ"ט כמבואר

.Ë¯zÓ47‰nÁa ÌÁ‰Ï48¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,49 À»¿»≈««»««ƒ∆»
‰nÁ ˙B„ÏB˙a ÌÁ‰Ï50‰nÁÓ ˙BÚËÏ ‡a BÈ‡L ; ¿»≈¿¿«»∆≈»ƒ¿≈«»

¯e‡Ï51È„k LÓMa ÔBˆ ÌÈÓ ÔzÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . ¿¿ƒ»À»ƒ≈«ƒ≈«∆∆¿≈
ÌÈÙÈ ÌÈÓ ÔÈ˙B ÔÎÂ .enÁiL52ÌÈÚ¯ ÌÈÓ CB˙Ï ∆≈«¿≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ»ƒ

ÏÈ·La ¯Ba‰ CB˙Ï ÏÈL·z ÔÈ˙BÂ .eviL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆ƒ»¿¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
¯eÓL ‡‰iL53. ∆¿≈»

ב.47) קמו, שבת א.49)בשמש.48)משנה, לט, שבת
תולדות  מפני עליהם "שגזרו ה"ג: בפ"ט למעלה מבואר

סודר 50)האור". על ביצה (שוברים) מפקיעים "אין
(רש"י). הסודר" מחום שתצלה כדי בחמה, שהוחם

באש.51) לחמם יבוא בשבת לחמם נתיר שאם גוזרים אין
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שאינם 52) מים לתוך לשתיה ראויים מים מלא כלי שמים
שאלו: קמו:) (שבת ובגמרא לצננם. כדי לשתיה, ראויים
אבל  נשנתה. אחרת הלכה שאגב ותירצו, שמותר. פשיטא
סוף  אורחֿחיים ל'טור' ב'דרישה' (ועיין צ"ע רבינו בדברי

שיח). חוששים 53)סי' ואין החום מחמת יבאש שלא
קמו:). (שבת גומות ישווה שמא

.È·¯ÚÓ54B‡ Bzt Ba Ï·BËÂ ,ÔÓLÂ ÁÏÓe ÌÈÓ Ì„‡ ¿»≈»»«ƒ∆«»∆∆¿≈ƒ
ÏÈL·z‰ CB˙Ï B˙B55Ï·‡ ;ËÚÓ ‰NÚiL ,‡e‰Â . ¿¿««¿ƒ»∆«¬∆¿«¬»

‰Î‡ÏÓ ‰NBÚk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»
ÔÎÂ .ÏÈL·z‰ ˙Î‡ÏnÓ56,ÔÈfÚ ÁÏÓ ÈÓ ‰NÚÈ ‡Ï ƒ¿∆∆««¿ƒ¿≈…«¬∆≈∆««ƒ

‰‡¯pL ÈtÓ ,ÌÈÓ LÈÏLe ÁÏÓ ÈLÈÏL ÈL Ô‰Â¿≈¿≈¿ƒ≈∆«¿ƒ«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÒÈ¯eÓ ‰NBÚk57‰ˆÈa ÁÏÓÏ ¯zÓe .58ÔBˆ Ï·‡ ; ¿∆¿»À»ƒ¿…«≈»¬»¿

ÌÈL·k L·BÎk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ
ÏM·Ók ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ L·Bk‰Â ;˙aLa59¯zÓe . ¿«»¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈À»

.ÏÎB‡Â ,ÁÏÓa Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ ÏaËÏ¿«≈¿¿«≈¿∆«¿≈

ב.54) קח, שבת שהכובש 55)משנה, בסמוך, שכתב כמו
לכבוש. שרוצה שנראה כאן אסרו ולכן כמבשל, הוא הרי

ב.56) קח, הרי 57)שבת וכובש במלח. כבושים דגים
בסמוך. שכתב כמו כמבשל, לכבוש 58)הוא דרך שאין

ה). ס"ק שכא סי' אברהם' ('מגן אמרו 59)הביצים כן
(חולין  כמבושל" הוא הרי "שכבוש בש"ס מקומות בכמה
ידי  על אלא בבישול חיוב אין שבשבת ואף נסמן). ושם צז:
ברורה' ('משנה כמבשל שהוא כבוש גם רבנן אסרו - האור

שכא). סי'

.‡È¯zÓ60ÔÏÎ‡Ï ˙aLa ÔÈÏtÏÙe L·„e ÔÈÈ ·¯ÚÏ61; À»¿»≈«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»¿»¿»
ÌÈÓe ÔÈÈ Ï·‡62‰Ê ÔÈ‡L ;¯eÒ‡ - ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLÂ ¬»«ƒ«ƒ¿∆∆¬«¿¿»∆≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯63. »«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈…«≈»∆

א.60) קמ, בריאים.61)שבת מאכל שהוא מפני
שזהו 62) סובר ורבינו צלולין". ומים ישן "יין שם: בגמרא

רוקח'. 'מעשה ועיין דוקא, משום 63)לאו שהוא דבר וכל
סממנים, שחיקת משום גזירה לעשותו, חכמים אסרו רפואה,

ה"כ. בפכ"א כמבואר

.·ÈÏc¯Á64BÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL65ÔÈa «¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«≈
Û¯ËÈ ‡ÏÂ .L·c BÎB˙Ï Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ÔÈa „ia66‡l‡ , «»≈«¿ƒ¿≈¿¿«¿…ƒ¿…∆»

·¯ÚÓ67ÌÈÏÁL .68Ô˙B ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÙ¯hL ¿»≈«¬«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿»»≈
.·¯ÚÓ ‡l‡ ,Û¯ËÈ ‡ÏÂ .ÔÈÏ·˙Â ıÓÁÂ ÔÓL BÎB˙Ï¿∆∆¿…∆¿«¿ƒ¿…ƒ¿…∆»¿»≈
CB˙Ï B˙B ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ B˜q¯L ÌeL∆ƒ¿≈∆∆«»¿»»¿¿

.·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜ÁLÈ ‡ÏÂ .ÔÈÒÈ¯b‰«¿ƒƒ¿…ƒ¿…∆»¿»≈

ובהשחקם 64) ומרים, חריפים שגרעיניו צמח א. קמ, שבת
האוכל. את ללפת בהם וישתמשו במים ממיס 65)יערבום

ביין. או במים בכח.66)אותן ובנוסח 67)יערב בנחת .
שבת. מערב כלומר התימנים), (כת"י מבערב" "אלא אחר:

במים.68) אותו ושוחקים חריף, שטעמו ירק

.‚ÈÏËBp‰69.ÊÊBb ÌeMÓ ·iÁ - Ì„‡‰ ÛebÓ ¯ÚN «≈≈»ƒ»»»«»ƒ≈
CÎÈÙÏ70˙‡ ¯ÈMnL ¯·„a ÌÈ„i‰ ˙‡ ıÁ¯Ï ¯eÒ‡ ¿ƒ»»ƒ¿…∆«»«ƒ¿»»∆«ƒ∆

È‡cÂ ¯ÚN‰71‰Ï‰‡ ÔB‚k ,72ÛÁÏ ¯zÓe .Ba ‡ˆBiÎÂ73 «≈»««¿¬»»¿«≈À»»…

‰B·Ï ¯ÙÚa ÌÈ„i‰ ˙‡74¯ÙÚÂ ÔÈÏtÏt ¯ÙÚÂ ∆«»«ƒ«¬«¿»«¬«ƒ¿¿ƒ«¬«
ÔÈÓÒÈ75¯ÚN ¯ÈMÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ¿«≈»∆¿≈≈∆»«ƒ≈»

Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L ;B„È ÏÚL76¯ÈMnL ¯·c ·¯Ú . ∆«»∆¬≈≈ƒ¿«≈≈«»»∆«ƒ
Ì‡ :È‡cÂ ¯ÈMÓ BÈ‡L ¯·c ÌÚ È‡cÂ ¯ÚN‰ ˙‡77 ∆«≈»««ƒ»»∆≈«ƒ««ƒ

Â‡Ï Ì‡Â ;Ba ÛÁÏ ¯eÒ‡ - ¯ÈMn‰ ¯·cÓ ·¯‰ ‰È‰»»»…ƒ»»««ƒ»»…¿ƒ»
.¯zÓ -À»

ה"ח.69) בפ"ט ב.70)כמבואר נ, שאין 71)שבת ואף
ודבר  הזוהמא, את להעביר אלא השער את להשיר כוונתו
לו  יש השער, את מעביר שוודאי כיון מותר, מתכוון שאינו

ה"ו. בפ"א כמבואר רישיה" "פסיק של טוב 72)דין צמח
לכביסה. בו שמשתמשים חריף שרף ממנו ויוצא הריח,

ולנקות.73) לבינתא,74)לשפשף עפר שם: בגמרא
שם  שפירש האי כרב רבינו ודעת לבונה. כתישת ופירש"י
ישמעאל" בלשון לבאן כנדאר ונקראת לבונה של "עפר

משנה). ופירש 75)(מגיד דיסמין". "כוספא שם בגמרא
אותה  שכובשים שומשמין "פסולת כספן) (ערך ה'ערוך'
בהם  ורוחצים אותם, ושוחקים ומייבשים יסמין, של בוורד
נראה  יסמין", "עפר שכתב רבינו ולדעת מזוהמות". ידים

עצמו. היסמין כתישת מתכוין 76)שהוא שאינו ודבר
השיער. את שמשיר ודאי שאינו כיון היה 77)מותר, "אם

אסור" לאו ואם בו, לחוף מותר משיר שאינו מדבר הרוב
כנוסחתנו, הכריע משנה' וה'מגיד שוניצינו). (ויניציאה,
אהלא, רובא דליכא היכא "כל שם: בגמרא שאמרו ממה
- משיר שוודאי מאהלא רוב שאין כמה (כל דמי" שפיר

מותר).

.„È¯eÒ‡78˙ÎzÓ ÏL ‰‡¯Óa ˙B‡¯Ï79‰¯Êb ,˙aLa »ƒ¿¿«¿»∆«∆∆¿«»¿≈»
elÙ‡Â ,¯ÚN‰ ÔÓ ÔÈÏcÏ„Ó‰ ÔÈÓÈ da ¯ÈMÈ ‡nL∆»«ƒ»ƒƒ«¿À¿»ƒƒ«≈»«¬ƒ

Ï˙ka Úe·˜80˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰‡¯Ó Ï·‡ .81- »««…∆¬»«¿»∆≈»∆«∆∆
.‰Úe·˜ dÈ‡ elÙ‡ ,da ˙B‡¯Ï ¯zÓÀ»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»

ב.78) קמט, וחוששים 79)שבת כאיזמל, חדה ששפתה
שאינן  (=שערות המדולדלים הנימין את במראה יגלח שמא

ראשו). שאר עם שער,80)שוות בה להשיר יוכל שלא
בגזירותיהם. חכמים חילקו זכוכית 81)שלא של כגון

ואין  בשפתה, חדה כשאינה מתכת, של אפילו או כשלנו,
ויבוא  שילך שעד שערו, להשיר מספרים יקח שמא חוששים

שם). (גמרא, היום ששבת ייזכר

.ÂËÒaÎÓ‰82- ˙eÒk ËÁBq‰Â .ÔaÏÓ ÌeMÓ ·iÁ - «¿«≈«»ƒ¿«≈¿«≈¿
CÎÈÙÏ .ÒaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ83˜Á„Ï ¯eÒ‡ «»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»»ƒ¿…

‰LÈL‡‰ ÈÙa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CBÓ B‡ ˙ÈÏËÓ84‡ˆBiÎÂ «¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»¬ƒ»¿«≈
‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,dÓ˙ÒÏ È„k da85ÔÈ‡Â .86 »¿≈¿»¿»∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈

‚BÙÒa ÔÈÁp˜Ó87,‰ÊÈÁ‡ ˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ≈≈≈¬ƒ»
ËÁÒÈ ‡lL88ÔÈ‡Â .89ÌÈÓ ÏL ˙È·Á ÔÈqÎÓ90‡ˆBiÎÂ ∆…ƒ¿…¿≈¿«ƒ»ƒ∆«ƒ¿«≈

.ËÁÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,dÏ ÔÎeÓ BÈ‡L „‚·a da»¿∆∆∆≈»»¿≈»∆»ƒ¿…

הי"א.82) בפ"ט א.83)כמבואר קמא, פך 84)שבת
צר. רישיה",85)שפיו "פסיק של במצב זהו שלפעמים

ייסחט. שוודאי א.86)כלומר קמג, שבת משנה,
בו"87) ומסתגפים המים ושואב הים בחוף נעשה "צמר
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המשניות). אחיזה,88)(פירוש בית בו אין "שאם
זה  על והקשה (רש"י); אצבעותיו" בין נסחט כשאוחזו
לקנח  איֿאפשר אחיזה בית בו יש אם גם הרי - הראב"ד
אחיזה, בית לו שיש שכיון אחרת פירש ולכן סחיטה, בלי
מים. ממנה שמריק מים מלאה כצלוחית הוא הרי

א.89) מח, "מים",90)שבת נזכר לא שם, בגמרא
שלא  אומרים ויש "מים", בגמרא גם גורס משנה ' וב'מגיד
משקין  בשאר אבל הבגד, את שמלבנים במים אלא גזרו
הבגד  את יסחוט שמא ומשום גזרו, לא מלבנים שאינם
כן  גם דש), משום בזה (שחייב האלו המשקין את לשתות
אחר  ובנוסח סקי"א). שיט סי' אברהם' ('מגן חששו לא

ויניציאה). (שונצינו, יין" של "חבית רבינו: בדברי

.ÊË‰¯aL91‰Ó ‰pnÓ ÏÈvÓ - ˙aLa ˙È·Á BÏ ƒ¿¿»»ƒ¿«»«ƒƒ∆»«
˙aMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M92‡lL „·Ï·e ,ÂÈÁ¯B‡Ïe BÏ ∆»ƒ««»¿¿»ƒ¿«∆…

‚tÒÈ93ËÈ B‡ ÔÈÈaÁt94C¯„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÔÓLa ƒ¿…¿«ƒƒ¿«¿∆∆∆ƒ«¬∆¿∆∆
„ˆÈÎÂ .‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L∆∆¿…∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈«

‰ÈzÁz ÁÈpÓe ÈÏk ‡È·Ó ?‰pnÓ ÏÈvÓ95‡È·È ‡ÏÂ . «ƒƒ∆»≈ƒ¿ƒ«ƒ««¿∆»¿…»ƒ
ËÏ˜ÈÂ ¯Á‡ ÈÏk96Û¯ˆÈÂ ¯Á‡ ÈÏk ,97‡nL ‰¯Êb ; ¿ƒ«≈¿ƒ¿…¿ƒ«≈ƒ»≈¿≈»∆»

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c ÈÏk ‡È·È98- ÌÈÁ¯B‡ BÏ encÊ . »ƒ¿ƒ∆∆¿»«ƒƒ¿«¿¿ƒ
ËÏB˜Â ¯Á‡ ÈÏk ‡È·Ó99.ÔBL‡¯Ï BÙ¯ˆÓe ¯Á‡ ÈÏk , ≈ƒ¿ƒ«≈¿≈¿ƒ«≈¿»¿»ƒ

.ËÏ˜È Ck ¯Á‡Â ÔÈÓÊÈ ‡l‡ ,ÔÈÓÊÈ Ck ¯Á‡Â ËÏ˜È ‡ÏÂ¿…ƒ¿…¿««»«¿ƒ∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿…
ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â100¯zÓ - ‰Ê ¯·„a101. ¿ƒ∆¡ƒ¿»»∆À»

ב.91) קמג, שבת סעודות 92)משנה, שלש צריך אם
– שתים אלא צריך שאינו בשחרית סעודות, שלש מציל

ה"כא). פ"כג (להלן אחת - ובמנחה "לשים 93)שתים,
(רש"י). בכלי" ולהטיפו ולחזור היין במקום הספוג

הכלי.94) בשפת ומקנחה בה, נדבק והשמן ידו מכניס
גגו.95) מראש החבית נשברה אם ב. קיז, שבת
האויר.96) מן הנופל שיזוב 97)קילוח לגג סמוך כלי יניח

(רש"י). בידו הכלי אוחז והוא לכלי, הגג מתוך 98)מן
שהיום  ישכח המשקה, את להציל הרבה, כלים מחפש שהוא

הרבים. רשות דרך כלי ויביא שצריך 99)שבת כמה
האורחים. צורך 100)בשביל להם שאין אורחים להזמין

בשבילו. שישאירו וכוונתו שבחבית, המשקה בכל
ההפסד,101) מן כלים להציל מותר - הדין שמצד כיוון

אם  אבל ממונו, על בהול שהוא מתוך גזרו שחכמים אלא
יבוא  ולא יזכור - מערים הוא אם גם אורחים, בשביל מביא

שבת. לחלל

.ÊÈËÈË102BÒkÒÎÓ - B„‚a Èab ÏÚL103,ÌÈÙaÓ ƒ∆««≈ƒ¿¿«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÒaÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;ıeÁaÓ BÒkÒÎÓ BÈ‡Â104¯zÓe . ¿≈¿«¿¿ƒ«¿≈»∆»¿«≈À»

B„¯‚Ï105Ô¯tˆa106.BaÏÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â , ¿»¿¿ƒ…∆¿≈≈∆»¿«¿
ÒkÒÎÓ‰107¯„eq‰ ˙‡108‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - «¿«¿≈∆«»»ƒ¿≈∆

‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ˜eÏÁ‰ Ï·‡ ;BaÏÓ¿«¿¬»∆»À»ƒ¿≈∆≈«»»∆»
.BÎk¯Ï¿«¿

א.102) קמא, שהטיט 103)שבת עד מבפנים משפשפו
מבחוץ.105)במים.104)נופל. או 106)אפילו

לח, עדיין הוא אם רק לגרד מותר ה'תוספות' ולדעת בסכין,
כטוחן. שהוא ביבש לא כביסה 107)אבל אחר משפשף

לצחצחו. גפן,108)בכדי מצמר העשויה הצואר מטפחת
כוונתו  שאין מותר, פשתן העשוי (הכתונת) בחלוק אבל

מותר. בסודר שגם הראב"ד ודעת לרככו, אלא ללבנו

.ÁÈÏÚÓ109- ‰‡Bˆ·e ËÈËa CÏÎÏ˙pL ÏcÒ B‡ ƒ¿»«¿»∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
BÎLÎLÏ ¯zÓ110ÔÈ‡Â .¯eÒ‡ - BÒaÎÏ Ï·‡ ,ÌÈÓa111 À»¿«¿¿¿«ƒ¬»¿«¿»¿≈

ÔÈ„¯‚Ó112ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ ÌÈÏÚÓ ‡Ï113Ï·‡ , ¿»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿…«¿»ƒ¬»ƒ¬»
(Ì˙B‡) ÔÈÎÒ114ÌÈLÈ‰ ˙‡ ÔÈÁp˜Óe115¯k .116B‡ »ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«

BÁp˜Ó - ÛepË B‡ ‰‡Bˆ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰L ˙Òk∆∆∆»»¬≈∆»ƒ¿«¿
¯BÚ ÏL ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËeË¯ÓÒa117‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - ƒ¿«¿¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»∆»
.‰ÏÎzL „Ú ÌÈÓ«ƒ«∆ƒ¿∆

ב.109) צד, שיכלה 110)זבחים עד מים עליו לתת 
כדלהלן. כיבוס זה אין שבעור לפי שבת 111)הלכלוך,

ב. בציפורן.112)קמא, או וכלֿשכן 113)בסכין
עושה  הוא והרי יותר, שנשחקים ישנים לגרד שאסור
משנה'). ו'מגיד 'מאירי' ועיין רוקח', ('מעשה ממחק מלאכת
אבל  סנדלים, ולא מנעלים לא מגרדין "ואין אחר: ובנוסח
עיון, צריך אבל התימנים). (כת"י אותם" ומקנחין סכין
סיכת  בענין חילוק שיש מפורש ה"י) כג (פרק להלן שהרי

מותר. ובישנים אסור שבחדשים למחוק 114)נעלים, יש
למעלה  כמובא ישנים נעלים אלא סכין אין שהרי זו, תיבה

רוקח'). ה"י.115)('מעשה בפכ"ג משנה,116)ראה
ב. קמב, ששרייתו 117)שבת מפני אסור, בגד של אבל

צד:). (זבחים כיבוסו זהו במים

.ËÈÈÓ118·Êa dÁp˜Ó - ËÈËa B„È ‰ÎÏÎÏ˙pL ƒ∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«
da ÊÁ‡Ï ‰ÈeNÚ‰ ‰Lw‰ ‰tn·e ‰¯t‰ ·Ê·e Òeq‰«ƒ¿««»»««»«»»»¬»∆¡…»

ÌÈ„i‰ ˙‡ da ÔÈÁp˜nL ‰tÓa ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈˆBw‰119; «ƒ¬»…¿«»∆¿«¿ƒ»∆«»«ƒ
ÒaÎÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»¿«≈

.‰tn‰ ˙‡∆««»

פי"ז.118) שבת לכלוכה,119)תוספתא על שמקפיד
בשבת. לכבסה ויבוא

.ÎÈÓ120‚tzÒÓ - ÌÈna ıÁ¯L121B˙ÈËeÏ‡a122 ƒ∆»«««ƒƒ¿«≈«¬¿ƒ
ÈÓ ÔÎÂ .ËÁÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,B„Èa ‰‡È·Óe¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈ƒ

e¯LpL123ÌÈÓa ÂÈÏk124ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰a Cl‰Ó - ∆»¿≈»¿«ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
ÔÁËLÏ BÏ ¯eÒ‡Â .ËÁÒÈ ‡nL125CB˙a elÙ‡Â , ∆»ƒ¿…¿»¿»¿»«¬ƒ¿

B˙eÒk Òak ‰Ê È¯‰ :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb ;B˙Èa≈¿≈»∆»…«»∆¬≈∆ƒ≈¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .dLaÈÏ dÁËLe ˙aLa¿«»¿»»¿«¿»¿»»∆»¿¬»ƒ
.¯eÒ‡ ÌÈ¯„Á È¯„Áa elÙ‡ - ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»

א.120) קמז, עצמו.121)שבת את מגבת.122)מנגב
שנפלו 123) - "נשרו שם: רש"י ופירש ב. קמו, שבת משנה,

המשנה, בפירוש ורבינו "נשר". משורש - בשבת" למים
לנקד: וצריך שרה. משורש ושורין" משרה "מגזרת כתב:

נפעל). של (כניקוד בחיריק הנו"ן אחר:124)נשרו בנוסח ִ
התימנים). (כת"י נגד 125)בדרך השרויים בגדיו "לשטוח

המשניות). (פירוש שיתייבשו" החמה

.‡ÎÈzL126˙B¯‰ËÓ127˜˜t‰ ˙‡ ÏËB - BÊ ·b ÏÚ BÊ ¿≈¿«¬««≈∆«¿»
Ô˜ÈMÓe ÌÈ˙ÈaÓ128;BÓB˜ÓÏ ˜˜t‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe , ƒ≈¿«ƒ«ƒ»«¬ƒ∆«¿»ƒ¿
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e‡ˆiL BzÚ„ È¯‰L ,‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡a BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»ƒ≈¿ƒ»∆¬≈«¿∆≈¿
·Èa‰ ˙‡ ÔÈ˜˜BÙe .ÌÈn‰129¯·c ÏÎ·e ÔÈ¯„eÒa ««ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿»»»

ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÙeˆÈ ‡lL È„k ÏËÏhn‰«ƒ«¿≈¿≈∆…»««ƒ«»√»ƒ¿«
ÌÈÏk‰130e„¯iL È„k ·Èa‰ ˙‡ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡ Ï·‡ , «≈ƒ¬»≈¿ƒ∆«ƒ¿≈∆≈¿

¯BaÏ ÌÈn‰131˜ÁBcL ˙Úa ËÁÒÈ ‡nL ;132È¯‰L ,133 ««ƒ«∆»ƒ¿…¿≈∆≈∆¬≈
.ÌÈna Èe¯L ˜˜t‰«¿»»««ƒ

פ"ח.126) עירובין נפרדות 127)תוספתא מקוואות כמין
מזו  המים יתערבו שלא ופוקקים לשניה, אחת בין צינור ויש
מהצינור. הפקק את נוטל - לחברן וכשרוצה לזו,

וכשמחזיר 128) המטהרות, שתי לחבר "וכוונתו מחברן.
ויסחוט, בנקב הפקק את שידחוק לחוש אין למקומו הפקק
כדי  הנקב, כל את יסתום לא שהפקק היא כוונתו כל שהרי

(כסףֿמשנה). יפסק" לא שיורדים 129)שהחיבור חפירה
השופכין. יצאו 130)לתוכה שלא אלא פוקק אינו שהרי

אינו  ולפיכך מועטים, למים חושש אינו אבל מרובים, מים
(כסףֿמשנה). סחיטה לידי יבוא ולא הרבה הפקק את דוחק

הביב.132)שבחצר.131) את נותן 133)סותם הראב"ד
יצאו  שלא הגג מן היורדים המים על מקפיד "שהוא טעם:
שבחצר, הבור לתוך יכנסו אלא הביב, דרך הרבים לרשות
לידי  ויבוא ביותר, מהודק שיהיה הפקק על מקפיד לכן

סחיטה".

.·Î¯eÒ‡134Ì¯aLÏe ÌÈ„‚a ÏL „È ˙Èa Ôw˙Ï »¿«≈≈»∆¿»ƒ¿«¿»
ÌÈ¯·L ÌÈ¯·L135ÌÈ„‚a‰ ÏÁa ÔÈw˙nL C¯„k , ¿»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆¿«¿ƒ¿…«¿»ƒ

ÔÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnLk136ÌÈ„‚a‰ ÌÈÏt˜Ó ÔÈ‡137 ¿∆¿«¿ƒ»¿≈≈¿«¿ƒ«¿»ƒ
.Ô˙B‡ eÒaÎiLk ÌÈ„‚aa ÏÁa ÔÈNBÚL C¯„k ,˙aLa¿«»¿∆∆∆ƒ¿…«¿»ƒ¿∆¿«¿»

BÏt˜Ï ¯zÓ - BÙÈÏÁ‰Ï ¯Á‡ ÈÏk BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â138 ¿ƒ…»»¿ƒ«≈¿«¬ƒÀ»¿«¿
˙aLa Ba ‰‡˙iL È„k ,Ba ˙Bqk˙‰Ïe BËMÙÏe139. ¿«¿¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»∆¿«»

Ô·Ï L„Á „‚a ‰È‰iL ,‡e‰Â140CÚÓ˙Ó ‡e‰ È¯‰L ; »∆ƒ¿∆∆∆»»»»∆¬≈ƒ¿«≈
LÈ‡ ‡l‡ Ït˜È ‡Ï - Ït˜iLÎe .„iÓ CÏÎÏ˙Óeƒ¿«¿≈ƒ»¿∆¿«≈…¿«≈∆»ƒ

¯eÒ‡ - ÌÈLa Ït˜Ï Ï·‡ ;„Á‡141. ∆»¬»¿«≈ƒ¿«ƒ»

א.134) כג, בחלוקי 135)ביצה שעושים כמו "לקמטם
עץ  על אותם ושמים הידיים, ובתי השוקיים בבתי הנשים

(רש"י). ואסור" אומן מעשה והוא שבת 136)חלק משנה,
א. הכלים"137)קיג, את מקפלים "אין אחר: בנוסח

התימנים). בגד 138)(כת"י בשבת ללבוש נאה שלא
אסור.139)מקומט. - בשבת ללבשו בדעתו אין אם אבל

חשוב.140) תיקון הקיפול אין בני 141)שבו בשני כי
גמור. תיקון ונחשב לגמרי, הקמטים מתפשטים אדם

.‚ÎCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - Ú·Bv‰142¯eÒ‡ «≈«≈¬¿»¿ƒ»»
˜¯Ò ¯È·Ú‰Ï ‰M‡Ï143‡È‰L ÈtÓ ,‰Èt ÏÚ ¿ƒ»¿«¬ƒ¿»«»∆»ƒ¿≈∆ƒ

CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ¯ÙBz‰Â .˙Ú·Bˆk144¯eÒ‡ ¿««¿«≈≈¬¿»¿ƒ»»
ÔÈÎBÓa ÌÈL„Á‰ ˙Òk‰Â ¯k‰ ˙‡lÓÏ145‡nL ‰¯Êb , ¿«…««¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿≈»∆»

- ˙Òk‰ ÔÓ B‡ ¯k‰ ÔÓ e¯LpL ÔÈÎBÓ Ï·‡ .¯t˙Èƒ¿…¬»ƒ∆»¿ƒ««ƒ«∆∆
.˙aLa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿«»

א.142) צה, אדום.143)שבת א.144)צבע מח, שבת
"מוך".145) נקרא בגדים, ופקיעי גפן כצמר רך דבר כל

.„ÎCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - Ú¯Bw‰146ÈÓ , «≈«≈¬¿»¿ƒ»ƒ

‰Úˆa ÔLÈ¯ÙÓ - ÌÈˆB˜a ÂÈ„‚a eÎazÒpL147, ∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»
·iÁ BÈ‡ - eÚ¯˜ Ì‡Â .Ú¯wÈ ‡lL È„k dÓ‰Ó˙Óeƒ¿«¿≈«¿≈∆…ƒ»≈«¿ƒƒ¿¿≈«»

Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,ÌeÏk148¯zÓe .149ÌÈ„‚a LaÏÏ ¿∆¬≈…ƒ¿«≈À»ƒ¿¿»ƒ
ÌÈL„Á150eÚ¯˜ Ì‡Â ,151ÔÈÚˆBt .eÚ¯˜ -152˙‡ ¬»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ∆

˙ÈÏËÓa ÊB‚‡‰153Ú¯wz ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,154. »¡¿«¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈

ה"ב.146) פ"ז שבת אדם,147)'ירושלמי' יראהו שלא
העדה'). ('קרבן כמתקן שהוא נתכוין 148)כיון ואילו

על  כשקורע אלא חייב אינו שהקורע ואף חייב. - לקרוע
לתקנו  כוונתו כאן גם - ה"י) בפ"י (כמבואר לתפור מנת
רוקח'). ('מעשה הקוצים את שיסיר אחר ולתפרו

ה"ב.149) פ"ז שבת אם 150)'ירושלמי' יודע שאינו אף
בלבישתו. שיקרעו ואפשר כמידתו, שאינו 151)הם כיון

לכך. ביצה 152)מתכוון במס' ברייתא והיא שוברים.
יוםֿטוב. לענין אבן,153)(לד.) או עץ על במטלית מכה

(הר"ן). אחת בבת אגוזים הרבה לשבור כיון 154)כדי
לתפור. מנת על קורע זה שאין ועוד: לקרוע, מתכוון שאינו

.‰ÎÚ˜Bz‰155‰Ba ÌeMÓ ·iÁ -156CÎÈÙÏ .157Ïk , «≈««»ƒ∆¿ƒ»»
‡ÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÏËB ‡Ï - Ú˜¯wÏ ˙B¯aÁÓ‰ ˙B˙Ïc‰«¿»«¿À»««¿«…¿ƒ»¿…

Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb ,ÔÈ¯ÈÊÁÓ158‰cL ˙Ïc Ï·‡ .159 «¬ƒƒ¿≈»∆»ƒ¿«¬»∆∆ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z160‡ÏÂ ÔÈÏËB - ÌÈÏk‰ ˙B˙Ïc ¯‡Le , ≈»ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ¿ƒ¿…

ÔÈ¯ÈÊÁÓ161Ì‡Â .162¯Èˆ ËÓL163- Ô‰lL ÔBzÁz‰ «¬ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ««¿∆»∆
BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÁBc164Lc˜n·e .165ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¬ƒƒ

B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ËÓLpL ÔBÈÏÚ‰ ¯Èˆ Ï·‡ .B˙B‡¬»ƒ»∆¿∆ƒ¿«»¿«¬ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa166.Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb , ¿»»¿≈»∆»ƒ¿«

נועץ.155) הי"ג.156)תוחב, פ"י למעלה ראה
ב.157) קכב, יתקע"158)שבת "שמא אמרו שם בגמרא

אבל  בכלים, בנין שאין מפני ומגדל תיבה שידה דלת על
רבינו  שכתב וכמו בונה, משום חייב לקרקע במחוברים
נוטלין  כו' שידה של דלת הביא והרי"ף הי"ד). (פ"י לעיל
מחזירין  ולא נוטלין לא תרנגולים של לול של מחזירין, ולא
שמא  "גזירה שכתב שמה הר"ן, וכתב יתקע. שמא גזירה
מגידֿ (ועיין שידה" של "דלת להרישא שייך זה יתקע"
יתקע" שמא "גזירה אלו מילים כתובות היו [ואולי משנה).
ומגדל, תיבה שידה דלת של הבבא בסוף רבינו בדברי
נשתרבבו  מחזירין" "ולא - מחזירין" "ולא הדומות ובטעות
שח]. סי' וב"ח וב"י מגידֿמשנה ועיין למעלה, האלו המלים

תיבה.159) לשים 160)מין מהצד, נפתחת גבוהה תיבה
לשמירה. דברים למעלה.161)בה ראה יתקע, שמא

ב.162) קב, עירובין שבדלת 163)משנה, ברזל של יתד
על  תסוב "הדלת עליה. סובבת והדלת ולמטה, למעלה

יד). כו, (משלי שנשאר 164)צירה" כיון להחזירה, שנוח
העליון. שבות 165)הציר שאין יתקע, שמא גזרו לא

הט"ז. פ"א פסח קרבן בהל' כמבואר "מפני 166)במקדש,
בעץ, או במסמר לחזקו יצטרך ושמא טורח, בו שיש
לא  בכלים, בנין שאין ואףֿעלֿפי בונה, משום ויתחייב
והחזירם  מפורקים היו שאם אלא בכלים, בנין אין אמרו
- מסמר או עץ בהם תקע אם אבל בונה, משום חייב אינו
('מעשה  טורח" בו אין התחתון הציר אבל בונה. משום חייב

רוקח').
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.ÂÎÔÈ‡167ÔÈÏ„Bb168ÔÈÒ˜Bt ÔÈ‡Â ,L‡¯‰ ¯ÚN ˙‡169 ≈¿ƒ∆¿«»…¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓ ;B˙B‡170‰¯BÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿≈«¬ƒƒ¿»

ÏvÙÓ‰ ‡qk ‡ÏÂ ,˙BÈÏÁ ÏL171ÔÁÏL ‡ÏÂ , ∆À¿¿…ƒ≈«¿À»¿…À¿»
Ì‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÏvÙÓ‰«¿À»¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ
‰¯È˙Ò ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎa ÔÈa ÔÈ‡L ;¯eËt - ¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ»∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈¿ƒ»

¯zÓ - ÈeÙ¯ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÏÎa172ÔÈ‡Â .B¯ÈÊÁ‰Ï173 ¿≈ƒ¿ƒ»»»À»¿«¬ƒ¿≈
ÔË˜ ÏL ‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁ ÔÈw˙Ó174,BÊ „ˆa BÊ ¿«¿ƒÀ¿∆ƒ¿»∆»»¿«
.‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆

שסובר 167) אליעזר כרבי ולא וכרבנן ב. צד, שבת משנה,
חטאת. חייבת ופוקסת הראש.168)שגודלת שער לקלוע

הצדעים.169) אצל ולכאן לכאן הראש שער לחלק
א.170) מז, ואפשר 171)שבת פרקים, פרקים העשוי

לחברם. ולחזור לחלקים בן 172)לפרקו שמעון כרבן
מז:). (שם ב.173)גמליאל קמז, שבת משנה,

ביום 174) אבל אותן, מיישרים אין שנתפרקו שדרתו חוליות
הי"ד). פ"ב (לעיל מותר - בדבר סכנה שיש הלידה

.ÊÎ‰NBÚ‰175Úe·˜ Ï‰‡176.‰Ba ÌeMÓ ·iÁ - »∆…∆»««»ƒ∆
CÎÈÙÏ177‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈ƒ…∆¬«¿«¿ƒ»¿…

Ï‰‡ ¯zÒÈ B‡ ‰NÚÈ ‡nL ‰¯Êb ;È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ…∆¬«¿≈»∆»«¬∆ƒ¿……∆
Ò B‡ ‰NÚ Ì‡Â .Úe·˜.¯eËt - È‡¯Ú Ï‰‡ ¯˙ »«¿ƒ»»»«…∆¬«»

¯zÓe178˙ÈlË ?„ˆÈk .˙aLa È‡¯Ú Ï‰‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï À»¿ƒ«…∆¬«¿«»≈««ƒ
‰˙È‰Â ,ÌÈÏ˙k‰ ÏÚ B‡ ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ‰Òe¯t ‰˙È‰L∆»¿»¿»«»«ƒ««¿»ƒ¿»¿»

ÁÙË ‚b ‰pnÓ ¯‡L Ì‡ - ˙aM‰ Ì„˜ ‰Îe¯k179 ¿»…∆««»ƒƒ¿«ƒ∆»«∆«
‰NÚiL „Ú ˙aLa dlk ˙‡ Á˙BÓ ‰Ê È¯‰ - Áe˙Ó»«¬≈∆≈«∆À»¿«»«∆≈»∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b Ï‰‡…∆»¿≈…«≈»∆

הי"ג.175) בפ"י ימים 176)כמבואר להתקיים העשוי
במשכן, היתה בנין "מה ה"ב): פ"ז (שבת 'ירושלמי' רבים;
(בנין  לשעה לא וכי אדנים, גבי על קרשים נותנים שהיו
ונוסעים  חונים שהיו מכיון יוסי: רבי אמר - היתה? ארעי)

לעולם". שהיא כמו הדיבור, פי ב.177)על קלז, שבת
א.178) קב, בו 179)עירובין יש - טפח שנשאר שכיון

אוהל. דין

.ÁÎÔÈ‡180‰lk‰ ˙‡ ÔÈÏBz181‰ÈzÁz ˙ÈNÚ È¯‰L , ≈ƒ∆«ƒ»∆¬≈«¬≈«¿∆»
Ï˜Ò¯Ëe ‡qÎÂ ‰hÓ ÁÈp‰Ï ¯zÓe .È‡¯Ú Ï‰‡182, …∆¬«À»¿«ƒ«ƒ»¿ƒ≈¿«¿»

C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ;Ï‰‡ Ô‰ÈzÁz ‰NÚiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆«¿≈∆…∆∆≈∆∆∆
È‡¯Ú ‡ÏÂ Ú·˜ ‡Ï ,Ï‰‡ ˙iNÚ183. ¬ƒ«…∆…∆«¿…¬«

א.180) קלח, עשוי 181)שבת המיטה, סביב אוהל כעין
הזבובים. מפני למחסה רגלים.182)מארג שלש בעל כסא

(מגידֿמשנה).183) שתחתיו באויר משתמש שאינו לפי

.ËÎÏk184‡ÏÂ ÁÙË Bb‚a ÔÈ‡L ,ÚtLÓ Ï‰‡ »…∆¿À»∆≈¿«∆«¿…
‰Ê È¯‰ - ÁÙË ·Á¯ Bb‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿»»¿«…«∆«¬≈∆
.¯eËt - ˙aLa ‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‰NBÚ‰Â ,È‡¯Ú Ï‰‡…∆¬«¿»∆¿«¿ƒ»¿«»»

‰ÏeÙk ˙ÈlË185ÔÈËeÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ,186‰ÈeÏz ‡È‰L «ƒ¿»∆»»∆»ƒ∆ƒ¿»
¯zÓ - ˙aL ·¯ÚÓ Ô‰a187.d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ »∆≈∆∆«»À»ƒ¿»À»¿»¿»

˙Î¯t‰ ÔÎÂ188. ¿≈«»…∆

ב.184) יט, שם:185)סוכה ופירש"י א. קלח, שבת 

וראשיו  תחתיה, לישן יתדות ארבעה גבי על טליתו "שוטח
מן  להגן דפנות והם הארץ, לצד ולכאן לכאן מתכפלים
הלכות  עם ביחד זו הלכה רבינו שכתב ממה אבל החמה".
על  פרוסה שהטלית מדובר כאן שגם נראה משופע, אוהל
משנה'. ה'מגיד כתב וכן טפח. בגגה שאין באופן אחד מוט

למשכה 186) כדי יום, מבעוד בחוטין הטלית את כרך אם
(רש"י). ולכאן לכאן ולפרוס החוטים 187)בהם ידי על

על  כמוסיף אלא ארעי אוהל כעושה ואינו בשבת, למשכה
שמותר. ארעי ולא 188)אוהל בגג אלא אוהל איסור שאין

לב. הלכה להלן וראה במחיצה.

.Ï˙lk189ÌÈ˙Á190˙BÁÙa ÔÈ‡Â ÁÙË db‚a ÔÈ‡L , ƒ«¬»ƒ∆≈¿«»∆«¿≈¿»
‡È‰L ÏÈ‡B‰ - ÁÙË ·Á¯ db‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓƒ¿»»¿«»…«∆«ƒ∆ƒ

CÎÏ ˙w˙Ó191,‡e‰Â .d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ ¯zÓ , ¿À∆∆¿»À»ƒ¿»À»¿»¿»»
ÁÙË ‰hn‰ ÏÚÓ ˙ÏLÏLÓ ‡‰z ‡lL192˜˜t .193 ∆…¿≈¿À¿∆∆≈««ƒ»∆«¿«

Ôw˙Ó ‡e‰L ÔÓÊa - ÔBlÁ‰194ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÏ ««ƒ¿«∆¿À»¿»««ƒ
.ÔBlÁ‰ Ba ˜˜ÙÏ ¯zÓ - ÈeÏz BÈ‡Â ¯eL˜ BÈ‡L∆≈»¿≈»À»ƒ¿…««

ב.189) קלח, כילות,190)שבת לשאר דומה "אינה
שהוא  גג להן ויש קנים, ארבעה על פרוסות כילות ששאר
אלא  שאינם (עמודים) נקליטין גבי על חתנים ושל כאוהל,
נתונה  והיריעה עליהם, נתון וקנה המיטה, באמצעית שנים
אינה  לפיכך טפח, גג לה ואין ולכאן, לכאן ונופלת עליו

(רש"י). שבת.191)אוהל" מערב יש 192)מוכנה שאם
מן  שלמעלה השיפוע נחשב ואז כמחיצה הוא הרי טפח,
בשבת. לעשותו שאסור ממש וכאוהל כגג המיטה

כנגד 193) שתולים המפה והיא ב. קכה, שבת משנה,
המשניות). (פירוש אורם להסתיר שחישב 194)החלונות

(הרשב"א). החלון את בו לסתום שבת מערב עליו

.‡ÏÚ·Bk195‰ÙN BÏ LÈÂ ,L‡¯‰ ÏÚ ÔÈNBÚL «∆ƒ«»…¿≈»»
BLe·Ï ÏÚ Ï‰‡ BÓk Ïˆ ‰NBÚ ‡È‰L ,˙ÙwÓ196- «∆∆∆ƒ»≈¿…∆«¿

BL·ÏÏ ¯zÓ197BL‡¯Ï ·È·Ò „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . À»¿»¿¿ƒƒƒ«∆∆»ƒ¿…
Ï‰‡ BÓk ÂÈt „‚k B‡198,BL‡¯ ÏÚ ˜c‰Ó ‰È‰Â , ¿∆∆»»¿…∆¿»»¿À»«…

,¯eÒ‡ - ‚‚ BÓk ¯˙BÈa ‰L˜ d‡ÈˆB‰L ‰ÙN‰ ‰È‰Â¿»»«»»∆ƒ»»»¿≈¿«»
È‡¯Ú Ï‰‡ ‰NBÚ ‡e‰L ÈtÓ199. ƒ¿≈∆∆…∆¬«

ב.195) קלח, "לובשו".196)שבת תימן: בכת"י
אין 197) - קשה השפה שאין כיון טפח, ברחבו יש אם אף

אוהל. שהוא 198)זה כדרך ראשו על טליתו "הניח
(רש"י). טפח" מראשו להלן והרחיקה ראשו, על מתעטף

אינו 199) כן לא שאם טפח, ברחבו בשיש מדובר בוודאי
אוהל.

.·Ï‰ËBp‰200Ï CÈ¯ˆ - da ‡ˆBiÎÂ ˙Î¯t,¯‰f‰ «∆»…∆¿«≈»»ƒ¿ƒ»≈
‰ËBpL ‰ÚLa Ï‰‡ ‰NÚÈ ‡lL201Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆…«¬∆…∆¿»»∆∆¿ƒ»ƒ

ÌÈL d˙B‡ ÔÈÏBz - ‰ÏB„b ˙Î¯t ‰˙È‰202Ï·‡ , »¿»»…∆¿»ƒ»¿«ƒ¬»
‰lk ‰˙È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡ - „Á‡203‚b dÏ LiL204- ∆»»¿ƒ»¿»ƒ»∆≈»«

‡lL ¯LÙ‡ È‡L ;‰¯NÚ elÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÁ˙BÓ ÔÈ‡≈¿ƒ»«¬ƒ¬»»∆ƒ∆¿»∆…
È‡¯Ú Ï‰‡ ‰NÚ˙Â ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ËÚÓ da‚z205. ƒ¿«¿«≈«»»∆¿≈»∆…∆¬«

ב.200) קלח, בתלייתה,201)שבת שעוסק בשעה כי
משום  בה יש טפח, הכפל יהיה ואם מרחבה, מעט מתקפל
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אוהל. בבת 202)עשיית לתלותה יכולים ששנים מפני
תתקפל. שלא כח.203)אחת בהלכה מבואר

שטעם 205)טפח.204) וסובר כאן, השיג הראב"ד
יוכל  לא אחד יעשה אם כי הוא, לשנים אחד בין ההבדל
כמתקנו  ונראה קיפולו וישנה היתדות, כנגד הלולאות לכוון
עשרה  שאפילו גג, לה שיש בכילה והואֿהדין לכתחילה,

קיפולו. את לשנות שלא לכוון יכולים אין

.‚Ï„‚a206‰qÎnL207˙È·Á‰ Èt Ba208‰qÎÈ ‡Ï - ∆∆∆¿«∆ƒ∆»ƒ…¿«∆
Ï‰‡ ‰NÚpL ÈtÓ ,dlk ˙‡ Ba209‡e‰ ‰qÎÓ Ï·‡ ; ∆À»ƒ¿≈∆«¬∆…∆¬»¿«∆

˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa ÔpÒÓ‰ .‰Èt ˙ˆ˜Ó210dÈa‚È ‡Ï - ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¿ƒ«
ÁÙË ÈÏk‰ ÔÓ ‰ÙÈÙk‰ ˙ÈÚ˜¯˜211‰NÚÈ ‡lL È„k , «¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ∆«¿≈∆…«¬∆

.˙aLa È‡¯Ú Ï‰‡…∆¬«¿«»

ב.206) קלט, שאם 207)שבת בו, לכסות שמוכן כלומר,
טו). הלכה (למעלה יסחוט שמא אסור כן לא

(כמו 208) טפח חלל לבגד המים בין ויש מלאה, כשאינה
(הרשב"א). בסמוך) והרשב"א 209)שכתב הראב"ד ודעת

"עובדין  משום אסור וכאן אוהל, דין כלים בכיסוי שאין
הי"ד). פ"ח (ראה כמשמרת שנראה של 210)דחול", סל

מטפח.211)נצרים. בפחות אוהל שאין

ועׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שבותין,1) להן שיש אותן המלאכות, יתר שבותי נתבארו

הסדר. על וכולן ארבע, והן

.‡‰NBÚ‰2- ‡ÈˆB‰Ïe ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ·˜ »∆∆∆∆»¿«¿ƒ¿ƒ
ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ,ÔÈÏB‚¯z‰ ÏeÏaL ·˜ ÔB‚k¿∆∆∆¿««¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

Ï·‰‰ ‡ÈˆB‰Ïe ‰¯B‡‰3‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»¿ƒ«∆∆¬≈∆«»ƒ«∆
LÈhÙa4ÈeNÚ ‰È‰ elÙ‡ - ·˜ Ïk ÏÚ e¯Êb CÎÈÙÏ . ¿«ƒ¿ƒ»»¿«»∆∆¬ƒ»»»

˙BNÚÏ ‡B·È ‡nL - „·Ïa ÒÈÎ‰Ï B‡ „·Ïa ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«¿«¿ƒƒ¿«∆»»«¬
·˜ ˙È·Áa ÔÈ·˜B ÔÈ‡ ‰Ê ÈtÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ·˜∆∆∆«»ƒ»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»ƒ∆∆
ÔLÈ ·˜ ÔÈÁ˙Bt Ï·‡ .Ba ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,L„Á5. »»¿≈ƒƒ¬»¿ƒ∆∆»»

Ì‡L ;ÌÈ¯ÓM‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·˜p‰ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â»∆…ƒ¿∆«∆∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆ƒ
˜fÁÏ ÈeNÚ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯ÓM‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‰È‰6, »»¿«»ƒ«¿»ƒ¬≈∆»¿«≈

.BÁ˙ÙÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿

א.2) קמו, ימותו 3)שבת שלא רע וריח חום אדי
טז.4)התרנגולים. והלכה יד הלכה י' פרק למעלה ראה

ונסתם.5) מכבר שם שהיה יצא 6)נקב שלא הכלי, את
נשען  היין כובד שכל שוליו, אצל השמרים מן למטה יינו
כפותח  חשוב כשפותחו, לפיכך מעולה, סתימה וצריך שם,

(רש"י). חדש נקב

.·‰Ùe‚Ó ÔÈ·˜B7,ÔÈÈ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙È·Á ÏL ¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ∆»«ƒ
dcvÓ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏÓ ‰p·˜iL „·Ï·e8,¯eÒ‡ - ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»ƒ¿«¿»¬»ƒƒ»»

¯·BL .ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ9˙È·Á‰ ˙‡ Ì„‡ ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»»∆∆»ƒ
¯‚ ‰pnÓ ÏÎ‡Ï˙BNÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙B¯‚B ∆¡…ƒ∆»¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬

ÈÏk10dL‡¯ ˙‡ ÊÈzÓe ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Ì„‡ ‡È·Óe . ¿ƒ≈ƒ»»»ƒ∆«ƒ«ƒ∆…»
ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÙÏ ÛÈÒa11LLBÁ BÈ‡Â ,12B˙ek ÔÈ‡L ; ¿«ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈≈∆≈«»»

BaÏ ˙·È„ ˙B‡¯‰Ï ‡l‡13. ∆»¿«¿¿ƒ«ƒ

וכשלא 7) מטיט, עשויה היתה החבית סתימת א. קמו, שבת

כל  את מסירים היו לא שבחבית, היין לכל צריכים היו
חור  נוקבים היו אלא מתקלקל, מגולה יין כי המגופה,

המגופה. המגופה,8)בראש את לפתוח רוצה כשאינו
הצד. מן פתח בה עושה ביין, פסולת או עפר יפלו שלא

א.9) קמו, שבת (רש"י).10)משנה, נאה בפה יפה לנקבה
רוקח').11) ('מעשה האורחין" "לצורך אחר: בנוסח
עושה 12) אם (רש"י) בשבת" איסור שום במקלקל "שאין

(ר"ן). שבת לצורך הכלי.13)כן לתקן כוונתו ואין

.‚ÌLÎe14·˜ Ïk ÁzÙÏ ¯eÒ‡L15ÌzÒÏ ¯eÒ‡ Ck , ¿≈∆»ƒ¿…«»∆∆»»ƒ¿…
elÙ‡Â ,˙È·Á‰ ·˜ ÌzÒÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .·˜ Ïk»∆∆¿ƒ»»ƒ¿…∆∆∆»ƒ«¬ƒ

Á¯Ó˙Ó BÈ‡L ¯·„a16ÔB‚k ,‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ¿»»∆≈ƒ¿»≈«¿≈»ƒ≈¿ƒ»¿
ÔË˜ ¯B¯ˆa B‡ ÌÒÈ˜a ÌzÒiL17ÌL ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿…¿≈»ƒ¿»»¬»ƒƒƒ«»

¯zÓe .¯zÓ - ÌzÒ ·˜p‰ ‡ˆÓÂ ,BÚÈˆ‰Ï È„k ÏÎ‡…∆¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»À»À»
‰Ê ¯·„a ÌÈ¯Ú‰Ï18. ¿«¬ƒ¿»»∆

ב.14) קלט, ולהוצ 15)שבת להכניס עשוי אינו יא,אפילו
בה"א. וכיוצא 16)כמבואר זפת או בשעוה "ממרח אם כי

משום  חייב - פניהם שיחליק עד המתמרחים מדברים בהן
ה"ו). בפי"א (רבינו המילה 17)מוחק" חסרה אחר, בנוסח

רוקח'). ('מעשה אסור 18)"קטן" שאינו בדבר הערמה כי
הט"ז  בפכ"ב מבואר וכן קלט:). (שבת מותר - מדרבנן רק

ה"ח. פ"ז יוםֿטוב ובהלכות

.„ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿«¿»»«»»»ƒ
LÈhÙa ‰kÓ19¯¯Bb‰ ,‰Ê ÈtÓe .20B‡ ‡e‰L Ïk «∆¿«ƒƒ¿≈∆«≈»∆

¯·„ ‰ÊÈ‡a ÈÏk Ôw˙Ó‰21CÎÈÙÏ .·iÁ - Ôw˙iL22 «¿«≈¿ƒ¿≈∆»»∆¿«≈«»¿ƒ»
,¯ÈL ÈÏÎa ÔÈa - ˙aLa ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ«∆ƒ¿«»≈ƒ¿≈ƒ
elÙ‡ .ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈa ,ÌÈÏ·e ˙B¯Bpk ÔB‚k¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬ƒ
˙Á‡ B‡ ,Áel‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ Úaˆ‡a ˙Bk‰Ï¿«¿∆¿««««¿««««««
ÊB‚‡‰ ˙‡ L˜L˜Ï B‡ ,ÌÈ¯¯BLÓ‰ C¯„k ,˙Á‡ „‚k¿∆∆««¿∆∆«¿¿ƒ¿«¿≈∆»¡

‚BÊa Ba ˜ÁNÏ B‡ ,˜BÈ˙Ï23‰Ê Ïk .˜zLiL È„k , «ƒ¿«≈¿¿≈∆ƒ¿…»∆
.¯ÈL ÈÏk Ôw˙È ‡nL ‰¯Êb ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿≈»∆»¿«≈¿≈ƒ

הסדן 19) על בקורנס מכה האומן "שכן א: עג, שבת
פירש: חננאל ורבינו (רש"י), מלאכה" בגמר להחליקו
על  וכן עקמימותו, להשוות הכלי על בפטיש מכה "שהאומן
מלאכה". גמר וזהו לחברותיה, להשוותה שבבניין האבן

(20- ממחק משום שחייב רש"י לדעת ובניגוד ב. קג, שבת
אחר: ובנוסח בפטיש. מכה משום חייב רבינו לדעת

הט"ז. בפ"י מובא וכן (ויניציאה). בנוסח 21)"הגורד"
רוקח'). ('מעשה חייב" משתיהם דבר "באיזה אחר:

א.22) קד, פעמון.23)עירובין

.‰ÔÈ‡24ÔÈ˜tÒÓ25ÔÈÁtËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ„w¯Ó ‡ÏÂ26 ≈¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
¯Á‡Ïk ˜tÒÏe .¯ÈL ÈÏk Ôw˙È ‡nL ‰¯Êb ,˙aLa¿«»¿≈»∆»¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿««

¯zÓ - „È27b ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÔÈËL ÔÈ‡ .‡nL ‰¯Ê »À»≈»ƒ«¿≈««ƒ¿≈»∆»
Ôw˙È28ÔÈËiL ÏL ˙È·Á29‰Î¯a .30¯zÓ - ¯ˆÁaL ¿«≈»ƒ∆«»ƒ¿≈»∆¿»≈À»

.ÔÈËiL ÏL ˙È·Á ˙BNÚÏ ‡a BÈ‡L ;dÎB˙a ËeLÏ»¿»∆≈»«¬»ƒ∆«»ƒ
‰pnÓ ¯˜ÚÈ ‡lL ,˙ÙwÓ ‰ÙN dÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆»»»À∆∆∆…≈»≈ƒ∆»

Ìi‰ ÔÈ·e dÈa L¯Ù‰Â ¯k‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈn‰31. ««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿∆¿≈≈»≈«»

אמרו:24) ז) פרק (אחרי וב'ספרא' ב. לו, ביצה משנה,
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לומר: תלמוד - ירקד ולא יטפיח ולא יספוק שלא "מנין
(פירוש 25)שבתון". בצלצל" וההכאה הניגון "הוא

הירך. על ביד להכות (שם) רש"י ולדעת המשניות).
המשניות).26) (פירוש יד" על יד 'ירושלמי'27)"ההכאה

בנו, שמעון לרבי אשה משיא היה "רבי ה "ב: פ"ה ביצה
מאיר  רבי שם עבר בשבת, ידיהם באחורי מטפחים  והיו
השבת? הותרה רבותינו! אמר: מטפחים, שהם קולם ושמע
רבי  שמע משנה'). 'כסף – כדרכם שמטפחים (=חשב
שמע  - ביתינו? בתוך (לייסרנו) לרדותינו שבא זה מי ואמר:

וברח". רבי של קולו מאיר "יעשה"28)רבי אחר: בנוסח
רוקח'). לשייט 29)('מעשה חבית, כעין ארוג גומא כלי

המים. פני על לשחות בו ב.30)ללמוד מ, שבת
של 31) חבית יעשה שמא בה גזרו שלא כאמבטיא, ודינה

שייטין.

.ÂÔÈ‡32‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL ÔÈÎ˙BÁ33‡e‰L ÈtÓ , ≈¿ƒ¿∆∆∆»∆ƒ¿≈∆
dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Îe˙Á ‰˙È‰ .ÈÏk Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ»¿»¬»««ƒ∆≈»

‰ ·˜a dÒÈÎ‰Ï ¯zÓ - ˙w˙Ó‡ÈˆB‰Ï ˙aLa ˙È·Á ¿À∆∆À»¿«¿ƒ»¿∆∆∆»ƒ¿«»¿ƒ
ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â .Ôw˙È ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈ ‰pnÓƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«≈¿»¿«ƒ«

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ34˙È·Á ÏL ·˜p‰ CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ »∆∆¬«¿«≈¿«∆∆∆»ƒ
·Ê¯Ó ‰NBÚk ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈi‰ ˙‡ Ál˜iL È„k¿≈∆¿««∆««ƒƒ¿≈∆¿∆«¿≈

˙aLa35ÔÈ‡Â .36˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,Ò¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ¿«»¿≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆
¯Èp‰37.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

ב.32) קמו, כדי 33)שבת החבית בנקב שנותנים חלול,
מתוכה. היין את של 34)להוציא הנקב על "שנותנים

החבית" בדפני שותת יהיה ולא היין בו מקלח להיות חבית,
הוא 35)(ר"ח). האיסור שטעם אשי, כרב הרא"ש ודעת

ובמקום  תלוש, לו יהיה לא אם הדס של עלה יקטום שמא
שיד). (סי' מותר קטומים הרבה לו ביצה 36)שיש משנה,

ב. שוברים 37)לב, או קנים חותכים דגים, "כשצולים
הנייר  את ומסדרים במים ושורים נייר, חותכים או חרסים
(רש"י). הדג" את תשרוף לא שהמתכת כדי התנור, גב על

.Ê‰¯BÓÊ38ÁÈÙËa ‰¯eL˜ ‡È‰L39da ÔÈ‡ÏÓÓ - ¿»∆ƒ¿»¿»ƒ«¿«¿ƒ»
‰¯Êb ;da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â ,˙aLa¿«»¿ƒ≈»¿»≈¿«¿ƒ»¿≈»

‰Ú˜˙ÈÂ d˙B‡ ÌË˜È ‡nL40¯eÒ‡ .41ÛÁÏ42ÛÒÎ ÈÏk ∆»ƒ¿…»¿ƒ¿»∆»»»…¿≈∆∆
ÔB˜z¯‚a43ÔÈn‡‰L C¯„k ÔaÏÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«¿¿ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆∆»À»ƒ

.˙aLa BzÎ‡ÏÓ ¯ÓB‚Â ÈÏk Ôw˙Ók ‡ˆÓÂ ,ÔÈNBÚƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«¿¿«»
¯˙·e ÏBÁa B˙B‡ ÔÈÙÙBÁ Ï·‡44ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ . ¬»¿ƒ¿¿∆∆¿≈»«≈ƒ
¯eÒ‡Â .¯·c ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈÙÙBÁ45˙B¯Ú˜ ÁÈ„‰Ï ¿ƒ»¿»»»¿»¿»ƒ«¿»

ÔÈÒtÏ‡Â46Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ47‡l‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆»
.˙aL d˙B‡a ˙¯Á‡ ‰cÚÒ Ô‰a ÏÎ‡Ï ÔÁÈ„‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈¡ƒ»∆¡…»∆¿À»«∆∆¿»«»
¯zÓ - ˙BB˙È˜Â ˙BÒBk ÔB‚k ,‰i˙L ÈÏk Ï·‡¬»¿≈¿ƒ»¿¿ƒÀ»

ÔÈ‡Â .‰i˙LÏ Ú·˜ ÔÈ‡L ;˙Ú ÏÎa ÔÁÈ„‰Ï48ÔÈÚÈvÓ «¬ƒ»¿»≈∆≈∆«ƒ¿ƒ»¿≈«ƒƒ
˙aL È‡ˆBÓÏ Ô‰ÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ˙aLa ˙Bhn‰ ˙‡49, ∆«ƒ¿«»¿≈ƒ…¬≈∆¿»≈«»

.˙aLÏ ˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈÚÈvÓ Ï·‡¬»«ƒƒƒ≈≈«»¿«»

ארוך.38) גפן ענף ב. קכה, שבת קטן,39)משנה, פך
ולשאוב  לדלות כדי בדלי, חבל כעין בו קשורה שהזמורה

מהמעיין. או מהבור שיש 40)מים אלא קשורה אינה "אם

הטפיח, את בו לתלות ראוי מזלג כעין בראשה עקמומית
כלי, עושה ונמצא רכה שהיא מתוך יתקנה שמא חוששים
"שמא  אחר: ובנוסח (רש"י). בפטיש" מכה משום וחייב

(ויניציאה). ויתקננה" אותה א.41)יקטום נ, שבת
ולצחצח.42) כרתים,43)לשפשף מאי לבן טיט

כסף. כלי בו חריף,44)שמצחצחים מלח כעין עפר מין
כתמים. להסיר בו "קערות 45)משתמשים א: קיח, שבת

שחרית, שחרית; בהם לאכול מדיחן ערבית, בהם שאכל
בהן  לאכול מדיחן בצהרים, ; בצהרים בהן לאכול מדיחן

מדיח". אינו שוב - ואילך המנחה מן מחבות 46)במנחה;
ובישול. לטיגון (מגיד47ֿ)עמוקות חול יום לצורך

א.48)משנה). קיג, לחול.49)שבת משבת טורח שהוא

.Á¯eÒ‡50ÈtÓ ,˙aLa ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï »¿«¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈
,ÏaËÏ ¯zÓ ‡ÓË Ì„‡ Ï·‡ .ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L∆ƒ¿«≈¿ƒ¬»»»»≈À»ƒ¿…

¯˜Ók ‰‡¯pL ÈtÓ51ÔÈ‡Â .52ÔÈfÓ53.˙aLa ÂÈÏÚ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈≈¿≈«ƒ»»¿«»
ÏÈaËn‰54,Ô‰a LnzLÈ - ‚‚BLa :˙aLa ÌÈÏk ««¿ƒ≈ƒ¿«»¿≈ƒ¿«≈»∆

˙aL È‡ˆBÓÏ „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï - „ÈÊÓa55. ¿≈ƒ…ƒ¿«≈»∆«¿»≈«»
¯zÓe56„ˆÈk .˙aLa ÌÈ‡Óh‰ ÌÈn‰ ˙‡ ÏÈaË‰Ï À»¿«¿ƒ∆««ƒ«¿≈ƒ¿«»≈«

ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa Ô˙B ?‰NÚÈ«¬∆¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ
ÌÈ·‡57ÈÓ ‰ÏÚiL „Ú ,‰Â˜Óa ÌÈÏk‰ ÏÈaËÓe , ¬»ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»«∆«¬∆≈

n‰.e¯‰ËÈÂ Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜ «ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¬

ב.50) יז, ביצה ולא 51)משנה, ולהצטנן, לתענוג רוחץ
מטומאתו. ('מעשה 52)להטהר ב סה, בפסחים משנה

מת 53)רוקח'). טמא לטהר ושביעי שלישי הזאת
יט). (במדבר מ"ג.54)מטומאתו פ"ב תרומות

הכ"ג.55) בפ"ו הטבלה 56)כמבואר ב. יז, ביצה משנה,
ונטמאו, לשתות יפה מים לו שיש "מי "השקה", נקראת זו
מים  שמשיק עד מים, במקוה ונותנים אבן כלי מהם ממלא
ובטלים  מקוה, למי ומחוברים זרועים אלו ונמצאו למים,

שם). (רש"י ונטהרים" אותם 57)בהם נותן היה "שאילו
שמקבלים  הכלים מן בו וכיוצא עץ בכלי הטמאים המים
שבתוכו" הטמאים המים באותם הכלי נטמא היה טומאה,

המשניות). (פירוש

.ËÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡58ÈtÓ ,˙aLa ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ≈«¿ƒƒ¿««¿¿«»ƒ¿≈
.Ôw˙Ó ‰È‰ ‡lL ¯·c Ôw˙Ók ‰‡¯pL∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»»∆…»»¿À»

ומעשרות.58) תרומות מפרישים אין ב. לו, ביצה משנה,

.ÈCk¯Ó‰Â .‡e‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - „aÚÓ59¯BÚ ¿«≈≈¬¿»¿«¿«≈
,„aÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈNBÚ ÌÈ„aÚ‰L C¯„k ,ÔÓMa¿∆∆¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆¿«≈

CÎÈÙÏ .·iÁÂ60CB˙a ‡e‰Â ÔÓLa BÏ‚¯ Ì„‡ CeÒÈ ‡Ï ¿«»¿ƒ»…»»»«¿¿∆∆¿¿
ÏÚn‰61˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ;ÌÈL„Á‰ Ïcq‰ CB˙a B‡ «ƒ¿»¿««¿»«¬»ƒ¬»»∆

L·BÏÂ ÔÓL BÏ‚¯62Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏcÒ B‡ BÏÚÓ «¿∆∆¿≈ƒ¿»«¿»««ƒ∆≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe ÔÓL BÙeb Ïk CÒÂ .ÌÈL„Á¬»ƒ¿»»∆∆ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏ·Ë˜63ÌÈ¯·c ‰na .LLBÁ BÈ‡Â ,‰L„Á ¿«¿¿»¬»»¿≈≈«∆¿»ƒ
¯BÚ‰ ÁˆÁˆiL È„k ,ËÚeÓ ÔÓM‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆∆»¿≈∆¿«¿«»
Ck¯iL È„k ,‰a¯‰ ÔÓL B¯N·a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿«¬»ƒ»»ƒ¿»∆∆«¿≈¿≈∆¿«≈

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰64Ïk‰Â .B„aÚÓk ‡e‰L ÈtÓ , »¬≈∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«…
ÌÈLÈa Ï·‡ ,ÌÈL„Áa -65.¯zÓ - «¬»ƒ¬»ƒ»ƒÀ»
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וה"ו.59) ה"ה בפי"א ב.60)מבואר קמא, שבת
(רש"י).61) מעבדו" ונמצא ממנו נהנה שהמנעל "מפני
מותר.62) - בעור השמן נגע לא הסיכה שבשעת כיון
ולמיטה"63) לשולחן משטחות ממנו שעושים "עור

שם).64)(רש"י). (גמרא, לזה מתכוון שאינו אף
עיבוד.65) חשש משום בהם אין

È.‡Á¯ÓÓ‰66˙‡ ˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ˙aLa ‰iË¯ «¿»≈«¿ƒ»¿«»«»ƒ≈∆
‰ÂÚLa ·˜ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯BÚ‰67,da ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»≈¿ƒ∆∆¿«¬»¿«≈»

Á¯ÓÈ ‡nL68,·˜p‰ ˙‡ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ ÔÓeL· elÙ‡Â . ∆»¿»««¬ƒ¿∆≈¿ƒ∆«∆∆
.‰ÂÚL ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒ«¬»

ה"ו.66) בפי"א "ואם 67)כמבואר א: קמו, שבת משנה,
אמר  ממרח. שהוא מפני שעוה עליה יתן לא נקובה, היתה
(שם  בערב זכאי בן יוחנן רבן לפני בא מעשה יהודה, רבי
השעוה  מירח (שמא מחטאת לו חוששני ואמר: מקום),

הנקב)". סביב הכלי בדפני איסור 68)לדבקה מלבד
חייב  - בשעוה סתמו אם ג', בהלכה שנזכר הנקב סתימת

(כסףֿמשנה). ממרח משום גם

.·ÈCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ·˙Bk69ÏÁÎÏ ¯eÒ‡70 ≈≈¬¿»¿ƒ»»ƒ¿…
CeÙa71·˙BÎk ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa Ba ‡ˆBiÎÂ72. ¿¿«≈¿«»ƒ¿≈∆¿≈
¯eÒ‡Â73·zÎÈ ‡nL ‰¯Êb ,˙BÂÏ‰Ïe ˙BÂÏÏ74ÔÎÂ . ¿»ƒ¿¿«¿¿≈»∆»ƒ¿…¿≈

¯kÓÏÂ ˙B˜Ï ¯eÒ‡75‡nL ‰¯Êb ,¯ÈkN‰Ïe ¯kNÏÂ »ƒ¿¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»
‡Ï .·zÎÈ76¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙aLa ÌÈÏÚBt Ì„‡ ¯kNÈ ƒ¿……ƒ¿…»»¬ƒ¿«»¿……«

- ÏÈ‡L‰Ïe Ï‡LÏ Ï·‡ .ÔÈÏÚBt BÏ ¯kNÏ B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿…¬ƒ¬»ƒ¿…¿«¿ƒ
¯zÓ77Ï‡BL .78,ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck B¯·ÁÓ Ì„‡ À»≈»»≈¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆

."ÈÂÏ‰" BÏ ¯Ó‡È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆……««¿≈ƒ

ב.69) צד, שבת כחול,71)לצבוע.70)משנה, אבק מין
עיניהן. סביבות הנשים המכחול 72)שנותנות "שמוליך

וכן  (רש"י); האות" סביב קולמוס המוליך כאדם העין, סביב
[וכן  ככותב הוא הרי כוחל כי המשנה, בפירוש רבינו כתב
"כוחלת  מינכן) כת"י לפי צה. (שבת הגמרא מסקנת היא

כותבת"]. א.73)משום קמח, שלא 74)שבת החוב את
ישבו 75)ישכח. "והצורים טזֿיז) (יג, בנחמיה מפורש וכן

יהודה  לבני בשבת ומוכרים מכר וכל דג מביאים בה,
מה  להם: ואומרים יהודה, חורי את ואריבה וירושלים,
השבת"; יום את ומחללים עושים אתם אשר הזה הרע הדבר
מגיד  - לכם" היא קודש "כי תשא): (פרשת ובמכילתא
חנותו  שפלוני מה ישראל, על קדושה מוספת שהשבת
שאמר  למי מעיד . . . השבת את משמר שהוא - נעולה?
ביום  ונח ימים בששה עולמו את שברא העולם והיה

א.76)השביעי". קנ, לזמן 77)שבת היא השאלה
לזמן  היא הלוואה אבל יכתוב, שמא גזרו לא ולכן מועט,

אלפס'). ('רב יכתוב שמא וחוששים משנה,78)מרובה,
א. קמח, שבת

.‚È„Á‡79‰ta ¯ÎBn‰80¯eÒ‡Â] .¯eÒ‡ - ‰¯ÈÒÓa B‡ ∆»«≈«∆ƒ¿ƒ»»¿»
L ÔÈa ,ÌÈÊ‡Óa ÔÈa - [Ï˜LÏÌLÎe .ÌÈÊ‡Óa ‡l81 ƒ¿…≈¿…¿«ƒ≈∆…¿…¿«ƒ¿≈

„cÓÏÂ ˙BÓÏ ¯eÒ‡ Ck ,Ï˜LÏ ¯eÒ‡L82ÈÏÎa ÔÈa - ∆»ƒ¿…»»ƒ¿¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒ
.Ï·Áa ÔÈa ,„ia ÔÈa ,‰cÓƒ»≈«»≈¿∆∆

וב'.79) הי"ט פ"ד יוםֿטוב הל' על 80)ראה שהחליטו

לו. מסרו ולא ב.81)המקח קנז, שבת אבל 82)משנה,
של  כלי שהוא אף זה, כלי לי מלא לחבירו: לומר מותר
יו"ט  מהלכות (פ"ד מידה שם לו מזכיר שאינו כיון מידה,

כא). הלכה

.„ÈÔÈ‡83ÔÈc84ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,˙aLa85ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ86 ≈»ƒ¿«»¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ
ÔÈLc˜Ó ‡ÏÂ87ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â .·zÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;88 ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿…¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ89ÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ90ÁwÓk ‡e‰L ÈtÓ , ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»

¯kÓÓe91‰fL ,˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ¿««¿∆∆
LÈc˜ÓÏ ‰ÓB„92ÈtÓ ,„BÚÂ .LÈ¯Ù‰L ˙B¯t Ô˙B‡ ∆¿«¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙aLa Ô˙B‡ Ôw˙Ók ‡e‰L93˙‡ ÔÈ¯NÚÓ ∆ƒ¿«≈»¿«»¿≈¿«¿ƒ∆
‰Ó‰a‰94‡¯˜Òa ÌL¯È ‡nL ‰¯Êb ,95LÈc˜Óe .96 «¿≈»¿≈»∆»ƒ¿…¿ƒ¿»«¿ƒ

BÁÒt Ì„‡97˙aLa98B˙‚È‚ÁÂ ,99- BfL ;·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿«»«¬ƒ»¿∆
ÔÈ‡ Ck ,ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡L ÌLÎe .‡È‰ ÌBi‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

˙‡hÁ ÈÓ ÔÈLc˜Ó100. ¿«¿ƒ≈«»

ב.83) לו, ביצה פסקֿדין.84)משנה, יכתוב שמא
אחיו 85) אשת את לייבם רוצה שאינו היבם, נעל חליצת

חליצה. שטר יכתוב שמא ואסור יכתוב 86)המת, שמא
ליבמה. כתובה אירוסין 87)שטר שטר יכתוב שמא אשה,

לה'.88)וקידושין. של 89)חפץ נפשו ערך להעריך
כז). (ויקרא שנותיו לפי להקדש הרי 90)הנודר האומר:
המקדש. בית לבדק - חרם זו הכוונה 91)בהמה אין

וממכר  מקח שהרי וממכר, מקח לידי יבוא שמא שאסרו
שטעם  אלא לגזירה, גזירה גוזרים ואין היא, חכמים גזירת

יכתוב. שמא וממכר: למקח שוה באלה, ראה 92)האיסור
לארץ  חוץ לתרומת זה טעם הוסיף [וכאן ט הלכה למעלה
הטעם  בה ואין כז.) (בכורות מפריש כך ואחר והולך שאוכל
ט.]. ביצה עיין מקדיש, משום להפרישה ואסור מתקן, של

ב.93) נז, בכורות מעשר 94)משנה, "וכל בהמה מעשר
קודש  יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר

לב). כז, (ויקרא את 95)לה'" בו שרושמים אדום צבע
בפ  שיצא כבכל העשירי בזה אסרו שלא (ומה הדיר תח

סקרא). משום ד"ה ח. חגיגה 'תוספות' עיין מקדיש,
ב.96) קמח, הפסח.97)שבת פסח 98)קרבן בערב

השבת. את דוחה הפסח שהקרבת בשבת, שחל
ביוםֿטוב 99) שלמים שיקריב היא בתורה האמורה "חגיגה

פ"א  חגיגה (הל' המקדש" לבית בבואו חג של הראשון
"צפנת 100)ה"א). - סה פיסקא בהעלותך (פ' 'ספרי'

הנקרא  הוא שנתמלאו המים על הפרה אפר "נתינת פענח");
הנקראים  הם האפר עליהם שניתן האלה והמים "קידוש",
הטמאים  את מטהרים היו ובהם מקודשים", ומים חטאת מי

ה"א). פ"ו אדומה פרה בהל' (רבינו

.ÂËdÈa‚n‰101ÌBÈa B‡ ˙aLa ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ««¿ƒ«¿««¿¿«»¿
‡Ï - „ÈÊÓa ,ÔÈ˜˙‰M ‰nÓ ÏÎ‡È - ‚‚BLa :·BË¿≈…«ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ…

˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÏÎ‡È102Ôwz Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .103 …««»≈«»≈»≈»ƒ≈
LÈc˜n‰ ÔÎÂ .˙B¯t‰ ˙‡104ÌÈ¯Án‰ B‡ CÈ¯Ún‰ B‡ ∆«≈¿≈««¿ƒ««¬ƒ««¬ƒ

;ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó - „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa - ˙aLa¿«»≈¿≈≈¿≈ƒ«∆»»»
‰˜n‰ ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â105B¯·ÁÏ ¿≈»ƒ«¿¿≈««¿∆«¬≈

ÔÈ¯NÚÓ .‰˜ - ˙aLa106È‡Óc‰ ˙‡107ÔÈa ¿«»»»¿«¿ƒ∆«¿«≈
˙BLÓM‰108È‡ce‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,109. «¿»¬»…∆«««
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מ"ג.101) פ"ב ח.102)תרומות בהלכה כמבואר
טבל.103) מכלל בשם 104)שיצאו ה פרק ביצה רי"ף

א.105)ה'ירושלמי'. ע, שבת 106)בבאֿקמא משנה,
א. שמעון 107)לד, אחר שהיה גדול כהן יוחנן "בימי

ישראל, גבול בכל ובדקו הגדול ביתֿדין שלחו הצדיק,
אבל  אותה, ומפרישים גדולה בתרומה זהירים שהכל ומצאו
הארץ  עמי היו עני, ומעשר שני ומעשר ראשון מעשר
לפיכך  אותם, מפרישים היו ולא לעצמם מקילים מישראל
נאמנים, אנשים אלא המעשרות על נאמנים יהיו שלא גזרו
מעושרין  לומר נאמנים ואין ספק פירותיהן הארץ עמי אבל
וראה  ה"א). פ"א מעשר בהל' (רבינו דמאי" הנקרא וזהו הן,

ה"כ. ברכות מהל' פ"א לילה 108)למעלה ספק יום ספק
בזמן  ספק שיש משום בו גזרו ולא ה"ד), בפ"ה (כמבואר

טבל.109)ובפירות.

.ÊËÈÓ110ÌL ‡¯wL111¯NÚÓ ˙Óe¯˙Ï112È‡Óc ÏL ƒ∆»»≈ƒ¿««¬≈∆¿«
ÌÏhÈ ‡Ï - È‡cÂ ÏL ÈÚ ¯NÚÓÏ B‡113,˙aLa ¿«¿«»ƒ∆««…ƒ¿≈¿«»

Ô‰ È¯‰Â ,˙aM‰ Ì„wÓ ÔÓB˜Ó „ÁiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈¿»ƒ…∆««»«¬≈≈
ÈÚ B‡ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙B¯t‰ „ˆa ÔÈÁpÓe ÔÈÚe„È¿ƒÀ»ƒ¿««≈¿ƒ»»…≈»ƒ

ÌÈ„eÓÏ114„·Ï·e ;eÏÎ‡ÈÂ e‡B·È - BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¿ƒ∆¡…∆¿»¿…¿ƒ¿«
ÍÏÈÎ‡Ó È‡L BfL ,Ô‰kÏ ÚÈ„BiL,¯NÚÓ ˙Óe¯z ∆ƒ««…≈∆∆¬ƒ«¬ƒ¿»¿««¬≈

ÚÈ„BÈÂ115.ÈÚ ¯NÚÓ EÏÈÎ‡Ó È‡L BfL ,ÈÚÏ ¿ƒ«∆»ƒ∆∆¬ƒ«¬ƒ¿«¿«»ƒ

מ"ד.110) פ"ד שאני 111)דמאי מה שבת: בערב שאמר
הפירות, צבור של בדרומו או בצפונו יהיה להפריש חייב
אחר. למקום והמעשרות התרומות את הוציא לא אבל

שהוא 112) ממעשר לכהן תרומה להפריש צריך שהלוי
מיד  לתתה רגילים גדולה תרומה אבל מישראל, מקבל
שם  שקרא אחר ישראל בבית להשאירה הדרך ואין לכהן,

המתנות 113)עליה. לתת שאסור לעני, או לכהן ליתנם
שם). המשניות בפירוש (רבינו לאכול 114)בשבת רגילים

שולחנו. שמשלו 115)על סבורים הם מודיעם, אינו שאם
ומעשרות  תרומות לאורחיו להאכיל ואסור מאכילם, הוא
הבריות  דעת שגונב ועוד: ורע"ב). המשניות (פירוש

ישראל'). ('תפארת

.ÊÈ¯eÒ‡116ÒÈÙ‰Ï117‡È·˜a ˜ÁNÏe118ÈtÓ ,˙aLa »¿»ƒ¿«≈¿À¿»¿«»ƒ¿≈
Èa ÌÚÂ ÂÈa ÌÚ Ì„‡ ÒÈÙÓe .¯kÓÓe ÁwÓk ‡e‰L∆¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿≈

B˙Èa119ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰pË˜ ‰Ó „‚k ‰ÏB„‚ ‰Ó ÏÚ ≈«»»¿»¿∆∆»»¿«»ƒ¿≈∆≈
ÔÈ„Èt˜Ó120. «¿ƒƒ

ב.116) קמח, שבת גורלות.117)משנה, להטיל
בעצמות 118) או בצרורות או בעצים שמשחקים "אלו

חבירו  את הנוצח שכל ביניהם תנאי ועושים בהן, וכיוצא
גזילה  מהל' בפ"ו (רבינו וכך" כך ממנו יקח שחוק, באותו
מדבריהם  גזל משום אסור בחול אף זה ודבר ה"י) ואבידה

(פירוש 119)(שם). בשבת השולחן יד על משחק דרך
שהרי 120)המשניות). ומשקל, מדה לידי יבואו ולא

משלו. הכל להם נותן אביהם

.ÁÈ¯eÒ‡121,Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ,˙BBaLÁ ·MÁÏ »¿«≈∆¿∆»ƒ»∆
˙aLa122‰¯Êb - ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ÔÈa ,¯·ÚL ÔÈa - ¿«»≈∆»«≈∆»ƒƒ¿¿≈»

¯zÓ - C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ˙BBaLÁ ,CÎÈÙÏ .·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…¿ƒ»∆¿∆≈»∆…∆À»

‰La eÏ ‰È‰ ‰‡e·z ÔÈ‡Ò ‰nk ?„ˆÈk .Ô·MÁÏ¿«¿»≈««»¿ƒ¿»»»»¿»»
‡ˆBiÎÂ ,Ba ˙e˙Áa ‡ÈˆB‰ ÔÈ¯Èc ‰nk ,˙ÈBÏt¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«¿¿¿«≈
C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ,‰ÏËa ‰ÁÈN ÏÏÎa Ô‰L ;el‡a»≈∆≈ƒ¿«ƒ»¿≈»∆≈»∆…∆

ÏÁa ·MÁÓk - ˙aLa Ô˙B‡ ·MÁÓ‰ .ÏÏk123. ¿»«¿«≈»¿«»ƒ¿«≈¿…

א.121) קנ, מתייחסת 122)שבת "בשבת" המילה
צריך  שהוא חשבונות לחשב בשבת אסור ההלכה: לתחילת
רוקח'). ('מעשה להיות לעתיד בין לשעבר בין להן,

(מגיד123ֿ) חטא ליראי ראויה בטלה שיחה אין אבל
משנה).

.ËÈ¯eÒ‡124˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ˙B¯˜Ï125;˙aLa »ƒ¿ƒ¿»≈∆¿¿«»
‰BÓ .˜ÁÓÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁ C¯„k ‡‰È ‡lL126Ì„‡ ∆…¿≈¿∆∆…¿»ƒ¿…∆»»

ÂÈ˙B¯t¯t127ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈtÓ ÂÈÁ¯B‡ ˙‡Â «¿¿»¿∆¿»ƒƒ¬»…ƒ
·˙k‰128,CÎÈÙÏ .˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ‡¯˜È ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿¿ƒ»

- Ï˙k‰ ÏÚ B‡ ‡Ï·h‰ ÏÚ ÔÈ˜e˜Á ˙BÓM‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«≈¬ƒ«««¿»««…∆
¯eÒ‡Â .¯ËLa ÛlÁ˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,Ô˙B¯˜Ï ¯zÓ129 À»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»¿»

‰¯ev‰ ˙Áz Cl‰Ó‰ ·˙Îa ˙B¯˜Ï130È˜BÈc‰ ˙Á˙Â ƒ¿ƒ¿»«¿«≈«««»¿«««¿¿ƒ
˙aLa131ÌÈ·e˙ka ˙B¯˜Ï Û‡ .132˙Èa ˙ÚLa ˙aLa ¿«»«ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

L¯„n‰133;L¯„n‰ ˙Èa Ïeha ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - «ƒ¿»»¿≈»ƒƒ≈«ƒ¿»
˙ÈaÓ ÚnÈÂ ,‡¯B˜Â B˙È·a ·LBÈ „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»∆»≈¿≈¿≈¿ƒ»«ƒ≈

.L¯„n‰«ƒ¿»

ב.124) קטז, וחשבונות.125)שבת חובות שטרי
ב.126) קמז, שבת מעדנים.127)משנה, "כי 128)מיני

ויוםֿ בשבת לקרוא אסור ופירושיהן, הנבואות ספרי לבד
(פירוש  החכמות" מן בחכמה הספר אותו היה ואפילו טוב,

א.129)המשניות). קמט, אדם 130)שבת בני "כגון
אדם  בני של דיוקנות או משונות, חיות בכותל המציירים
זו  תחתיה: וכותבין וגלית, דוד מלחמת כגון מעשים, של
(רש"י). ופלונית" פלוני דיוקנית וזו פלונית, חיה צורת

להסתכל 131) בחול אף אסור עבודהֿזרה לשם עשאם ואם
(גמרא  האלילים" אל תפנו "אל ד) יט, (ויקרא שנאמר בהם,

שם). יקרא 132)ו'תוספות' שלא לומר, "רוצה
ואחד  אחד כל ועוד) ואיוב משלי (תהלים ב"כתובים"
הקריאה  אסרו ולא המדרש, בית יבטל שלא כדי בביתו,
המשניות). (פירוש בלבד" המדרש בשעת אלא בהם

ומלמדים 133) בשבתות, לעם דורשים שהיו היה "דרכם
לכולם  גדולה תועלת והיתה ותורותיו, האלהים חוקי לעם
החכמים  על ואפילו אכילה, קודם עושים היו וזה בזה,
דבריו, לשמוע באים היו כשלא מקפיד הרב היה הגדולים
גדריו  ושמירת הדת חיזוק היה עם ברוב ההוא שהקיבוץ לפי

(מגידֿמשנה).

.Î‰ÏÙ134¯ˆÁa ‰˜Ï„135Ïk ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙aLa »¿»¿≈»¿»≈¿«»≈«ƒ»
,ÈB·Ó‰ B˙B‡aL ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ¯ˆÁa LiM ‰Ó«∆≈∆»≈¿»≈«∆∆∆¿«»
È„k ‰˜Ïc‰ ‰aÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;e·¯ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿¿≈»∆»¿«∆«¿≈»¿≈
,e¯Êb CÎÈÙÏ .BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,ÏÈviL∆«ƒƒ¿≈∆»»»«»¿ƒ»»¿
,˙aL B˙B‡Ï BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ‡l‡ ÏÈvÈ ‡lL∆…«ƒ∆»»∆»ƒ¿«»
ÏBÎiL ÌÈ„‚·e ,˙aLa Ô‰a LnzL‰Ï CÈ¯vL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿«»¿»ƒ∆»

;LaÏÏÈ„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ,Ïk‰ ÔÓ L‡È˙Ó ‡ˆÓpL ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ«…¿≈»ƒ≈
.ÏÈvÓ BÈ‡ ÂÈÏÎÂ BBÊÓ Û‡ - e·¯Ú ‡Ï Ì‡Â .Èeakƒ¿ƒ…≈¿«¿¿≈»≈«ƒ
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ב.134) קיז, שבת שאין 135)משנה, אחרת בחצר אבל
הדליקה  מחשש הכל להציל ומותר בהול, אינו הדליקה בה

(מגידֿמשנה). הסמוכה שבחצר

.‡Î‰Óe136‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ?BBÊÓÏ ÏÈvÓ ‡e‰ ««ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈»
˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - ˙aL ÈÏÈÏa137Èe‡¯‰ , ¿≈≈«»«ƒƒ¿»¿À»»

Ì„‡Ï - Ì„‡Ï138‰Ó‰·Ï - ‰Ó‰·Ï Èe‡¯‰Â ,139; ¿»»¿»»¿»»«¿≈»«¿≈»
˙È¯ÁLa ‰ÏÙ140;˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - »¿»¿«¬ƒ«ƒƒ¿¿≈¿À

.˙Á‡ ‰cÚÒ ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - ‰ÁÓa¿ƒ¿»«ƒƒ¿¿À»««

ב.136) קיז, שבת שלש 137)משנה, לאכול אדם שחייב
ה"ט. בפ"ל כמבואר בשבת, שלש 138)סעודות מזון

מגדים'). ('פרי ביתו מבני אחד כל עבור סעודות
עצמן"139) לסעודת והעבדים הבהמות מזון "שמקדימים

ה"ח). פ"ט עבדים בהל' הסעודה 140)(רבינו לפני
השניה.

.·Î‰na141‰a¯‰ ÌÈÏÎa ÏÈvÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c142, «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ«¿≈
‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ ,‰¯ÚÓe B‡ÈˆBÓe ÈÏk ‡lÓÓ ‰È‰L B‡∆»»¿«≈¿ƒƒ¿¬∆¿≈¿«≈
CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‡l‡ ÏÈvÓ ÔÈ‡L ‡e‰ - ˙ÈL B˙B‡≈ƒ∆≈«ƒ∆»«∆»ƒ
ŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ‰‡ˆB‰a „Á‡ ÈÏk ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ¬»ƒƒ¿ƒ∆»¿»»««««

.¯zÓ - ˙BcÚÒ ‰nk Ba LiL Ètƒ∆≈«»¿ÀÀ»

א.141) קב, שבת אחת.142)משנה, בפעם אפילו

.‚ÎLiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯kÎ ‡ÏÓ ÏÒ ÏÈvÓ ?„ˆÈk≈««ƒ«»≈ƒ»««ƒ∆≈
‰Ï·c ÏL ÏebÚÂ ,˙BcÚÒ ‰nk Ba143.ÔÈÈ ÏL ˙È·ÁÂ , «»¿À¿ƒ∆¿≈»¿»ƒ∆«ƒ

ÏBÎiM ‰Ó Ïk da ıa˜Â B˙ÈlË N¯t Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««ƒ¿ƒ≈»»«∆»
.¯zÓ - ˙Á‡ ˙·a ‰‡ÏÓ d‡ÈˆB‰Â ,‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿«««À»

עיגול.143) בצורת כבושות מיובשות תאנים

.„Î¯ÓB‡Â144ÌÎÏ eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï145ÏÎÂ ! ¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ»∆¿»
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ÏÈvÓ „Á‡Â „Á‡146ÈÏk B‡ , ∆»¿∆»«ƒ»∆»ƒ¿ƒ

.ÏÈvÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â .ÏB„b ¯·c elÙ‡ ˜ÈÊÁnL „Á‡∆»∆«¬ƒ¬ƒ»»»«¬≈∆«ƒ
¯zÓ - ÂÈÏÚ·Ï B˙e BzÁ˜Ï ÏÈvn‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»««ƒ¿«¿¿»ƒ¿»»À»

BÏÓÚ ¯ÎN ˙aM‰ ¯Á‡ epnÓ ÏhÏ BÏ147‰Ê ÔÈ‡Â ; ƒ…ƒ∆««««»¿«¬»¿≈∆
˙aL ¯ÎN148,¯eq‡ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ ÌL ÔÈ‡ È¯‰L , ¿««»∆¬≈≈»¿»»¿…ƒ

·¯ÚÓ ÌB˜Óa ‡l‡ B‡ÈˆB‰ ‡lL149. ∆…ƒ∆»¿»¿…»

א.144) קב, שבת שלא 145)משנה, בשבילו, לא אבל
סעודות. שלש אלא לו בואו 146)הותרו שאמר: כיון

הכל. את הפקיר לכם, שם:147)והצילו במשנה כמפורש
השבת. אחר חשבון עמו עושין פקחין, היו "ואם

שלו,148) הוא הרי הכל - לעצמו לקחת המציל רצה שאילו
עבודת  שכר נוטל אינו והוא ההפקר, מן בכל זכה שהרי
(גמרא  מרצונו מחזירם שהוא החפצים שכר כיֿאם ההצלה,

המשניות). כמו 149)ופירוש הדבר הרי אחרים, שלגבי
הכ"ב) פ"ו למעלה (ראה איסור שום בה התירו שלא מציאה
שם. השקל' ו'מחצית סקי"ג של"ד סי' אברהם' 'מגן ועיין

.‰ÎÏÈv‰150‰i˜ ˙t151˙t ÏÈvÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ƒƒ«¿ƒ»≈≈«ƒ«
- ‰i˜ dÈ‡L ˙t ÏÈv‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰i˜ dÈ‡L∆≈»¿ƒ»¬»ƒƒƒ«∆≈»¿ƒ»
‰Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÈvÓe .‰i˜ ˙t ÏÈvÓe ¯ÊBÁ≈«ƒ«¿ƒ»«ƒ¿«ƒƒ«

·¯Úa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰È‰ Ì‡ ,˙aLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M∆»ƒ¿«»ƒ»»«ƒƒ¿∆∆
˙aL152ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ˙aLa ÏÈvÓ BÈ‡ Ï·‡ ;153, «»¬»≈«ƒ¿«»¿«ƒƒ

˙aMÏ BÊ ˙aMÓ ‡ÏÂ ,·BË ÌBÈÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿¿…ƒ«»««»
‰‡a‰154‰Ó Ïk L·BÏ - LaÏÏ ÏÈvÓ ‡e‰M ‰Óe . «»»«∆«ƒƒ¿≈»«

ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó Ïk ÛËBÚÂ ,LaÏÏ ÏBÎÈ ‡e‰M∆»ƒ¿¿≈»«∆»
eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓB‡Â .‡ÈˆBÓe ,ÛËÚÏ«¬…ƒ¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ
,ÂÈÏÎa ÛhÚ˙Óe L·BÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ !ÌÎÏ»∆¿»∆»¿∆»≈ƒ¿«≈¿≈»
ÔÓ È¯‰L ,ÏÎ‡n‰ BÓk BlL ‡e‰ È¯‰Â .‡ÈˆBÓeƒ«¬≈∆¿««¬»∆¬≈ƒ

.ÔÈÎBÊ Ô‰ ¯˜Ù‰‰«∆¿≈≈ƒ

ב.150) קיז, הדין 151)שבת וכן סעודות. שלש מזון
אחד, מין כבר הציל אם אוכלין, מיני ושאר ודגים בבשר
שלד). סי' (או"ח חפץ אני השני במין לומר יכול

אין 152) בזמננו אבל הראיה, פי על מקדשים שהיו בזמן
בשבת, באחד ולא שבת בערב לא חל הכיפורים יום

ה"א. פ"ז החודש קידוש בהל' יום 153)כמבואר למוצאי
משום  להתיר, טעם שיש אףֿעלֿפי (רש"י). הכיפורים
שם). ('תוספות' הכיפורים יום במוצאי לאכול שמצוה

בשבילו.154) אוכל להכין זמן לו יש שהרי

.ÂÎ¯zÓ155L„w‰ È·˙k Ïk ÏÈv‰Ï156¯ˆÁa LiL À»¿«ƒ»ƒ¿≈«…∆∆≈∆»≈
;e·¯Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈB·n‰ B˙B‡aL ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ¿»≈«∆∆∆¿«»¿««ƒ∆…≈¿

„Á‡ ÈÁÏe ˙BvÁÓ LÏL ÈB·nÏ ‰È‰iL „·Ï·e157. ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿ƒ¿ƒ∆»
˙È¯eM‡ ÔÈ·e˙k eÈ‰iL ,‡e‰Â158Ï·‡ ;L„w‰ ÔBLÏ·e »∆ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿«…∆¬»

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ·˙Îa B‡ ÔBLÏ ÏÎa ÔÈ·e˙k eÈ‰ Ì‡ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿»«≈≈«ƒƒ
Ì‰a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ÏÁ·e .·e¯Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ ,Ô˙B‡159, »¬ƒ»»»≈¿…»ƒ¿»∆
.Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈ„a‡˙Ó Ô‰Â Û¯z‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒ»ƒ¿«…∆¿≈ƒ¿«¿ƒ≈¬≈∆

א.155) קטו, שבת וכתובים.156)משנה, נביאים תורה
ה"ב.157) בפי"ז שבספרי 158)כמבואר הכתב הוא

שלנו. חלפתא 159)התורה באבא "מעשה א: קטו, שבת
יושב  שהיה ומצאו לטבריה, בריבי גמליאל רבן אצל שהלך
בו. קורא והוא תרגום, איוב ספר ובידו . . . שולחנו על
על  עומד שהיה אביך, אבי גמליאל ברבן אני זכור לו: אמר
ואמר  תרגום, איוב ספר לפניו והביאו בהרֿהבית, מעלה גבי
הוא  אף הבנין), אבני (שורת הנדבך תחת שקעהו לבנאי:
במקום  מניחן - אומר יהודה ברבי יוסי רבי וגנזו. עליו ציוה

מאליהן". מרקיבין והן גלוי) (=מקום התורפה

.ÊÎeÈ‰160ÌÒa ÔÈ·e˙k161‡¯˜Ò·e162ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »¿ƒ¿«¿ƒ¿»««ƒ
˙È¯eM‡ ÔÈ·e˙k Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡Ói˜ ÏL ·˙k BÈ‡L∆≈¿»∆«»»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

ÔBÈlb .Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - L„˜ ÔBLÏ·e163,ÌÈ¯ÙÒ ÏL ƒ¿…∆«ƒƒ»ƒ»∆¿»ƒ
Ûc ÔÈaLÂ ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaLÂ ‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿∆¿«»¿∆≈»»»¿»»»¿∆≈«
ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¯Ùq‰ ÛBÒaLÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aLÂ Û„Ï¿«¿∆ƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«≈∆≈«ƒƒ

˙BÎ¯a‰ .Ô˙B‡164ÔÈÚÓw‰Â165Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »«¿»¿«¿≈ƒ««ƒ∆≈»∆
ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰a¯‰ ˙BÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ƒ∆≈≈ƒ¿»«¿≈∆»≈

.‰˜Ïc‰ ÈtÓ Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»ƒ¿≈«¿≈»

ב.160) קטו, לכתיבה.161)שבת אדום 162)צבע צבע
תורה. ספר לכתיבת כשרים אינם ושניהם בהיר,

הכתב.163) את המקיף כתוב, הבלתי "מטבע 164)החלק
ברכות" ושאר עשרה' 'שמונה כגון חכמים, שתיקנו הברכות
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שלנו. תפילה סידורי כעין - בהם 165)(רש"י) שכתובים
ולרפואה. לסגולה תורה של (פרשיות) מעניינות פסוקים

.ÁÎ¯ÙÒ166‰¯Bz167LÓÁÂ ÌÈBÓL ËwÏÏ Ba LiL ≈∆»∆≈¿«≈¿ƒ¿»≈
¯‚È" ÔÏÏÎa elÙ‡Â ,˙BÓÏL ˙B·z CBzÓ ˙Bi˙B‡ƒƒ≈¿≈«¬ƒƒ¿»»¿«

"‡˙e„‰N168da ÔÈ‡L ‰L¯t da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¬»¿≈ƒ»¿»»»»»∆≈»
ÈÂ ˙Bi˙B‡ LÓÁÂ ÌÈBÓL˙B¯kÊ‰ da L169ÔB‚k , ¿ƒ¿»≈ƒ¿≈»«¿»¿

Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ"170.‰˜Ïc‰ ÈtÓ Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - " «¿ƒƒ¿…«»»…«ƒƒ»ƒ¿≈«¿≈»
˜Èz ÔÈÏÈvÓe171ÌÚ ÔÈlÙz ˜È˙Â ,¯Ùq‰ ÌÚ ¯Ùq‰ «ƒƒƒ«≈∆ƒ«≈∆¿ƒ¿ƒƒƒ

ÔÎB˙a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈlÙz‰172.˙BÚÓ «¿ƒƒ««ƒ∆≈¿»»

א.166) קטז, ולא 167)שבת האותיות, צורות שנטשטשו
בנסוע" "ויהי כמו אותיות, וחמש שמונים אלא נשארו
אלא  בה ואין עצמה, בפני כספר החשובה לה), י, (במדבר

אותיות. וחמש לשון 168)שמונים ולא תרגום שהוא אף
אותיות 169)הקודש. פ"ה בהם שאין אף קדושים, שמות

קטו:). כמה 170)(שבת זו מפרשה ונטשטשו שנמחקו
מתשמישי 171)אותיות. שהתיק ב. קטז, שבת משנה,
התיק.172)קדושה. לגבי בטלות שהמעות התיק, בתוך

á"ôùú'ä æåîú 'â ÷"ù íåé

ועׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
בהם 1) שאין בדברים דבריהם, של איסורים בו נתבארו

צרכי  או מצוה, במקום מהם, שהותר ומה מלאכה. חשש
את  דוחין ביתֿדין עונשי שאין ביאור לזה ונמשך רבים,
בהקדמת  הפרק ונסתיים מצוה. שהם פי על אף השבת,
מצד  בשבת, דברים מקצת טלטול איסור סיבות הודעת
מטולטלין. הדברים שבהן הרשויות מצד לא הדברים, מהות

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈¬ƒ¿«»««ƒ
.‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‡Â ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÓBc ÌÈ‡L∆≈»ƒƒ¿»»¿≈»¿ƒƒƒ≈¿»»
˙aMÓ ·ÈLz Ì‡ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»∆∆¿ƒ∆∆¡«ƒ»ƒƒ«»
Bz„aÎÂ :¯Ó‡Â .ÈL„˜ ÌBÈa EˆÙÁ ˙BNÚ EÏ‚«̄¿∆¬¬»∆¿»¿ƒ¿∆¡«¿ƒ«¿

¯·c ¯a„Â EˆÙÁ ‡ˆnÓ EÈÎ¯c ˙BNÚÓ2CÎÈÙÏ . ≈¬¿»∆ƒ¿…∆¿¿¿«≈»»¿ƒ»
¯a„Ï elÙ‡Â ,˙aLa ÂÈˆÙÁa Cl‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿«≈«¬»»¿«»«¬ƒ¿«≈
‰Ó B‡ ¯ÁÓÏ ¯kÓi ‰Ó BÙzL ÌÚ ¯a„iL ÔB‚k ,Ô‰a»∆¿∆¿«≈ƒÀ»«ƒ¿…¿»»«
CÏÈ ‰¯BÁÒ ‰Ê È‡·e ,‰Ê ˙Èa ‰·È C‡È‰ B‡ ,‰˜iƒ¿∆≈«ƒ¿∆«ƒ∆¿≈∆¿»≈≈
:¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk .ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ»∆¿«≈»∆∆¡«

¯zÓ ¯e‰¯‰ ,¯eÒ‡ ¯eac - ¯·c ¯a„Â3. ¿«≈»»ƒ»ƒ¿À»

רבי 2) "אמר ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי
אלהיך  לה' שבת השביעי "ויום י) כ, (שמות כתיב אבהו:
בעשרה  (שהרי ממאמר שבת הוא ברוך הקדוש מה –
(שלא  ממאמר" שבות אתה אף העולם), נברא מאמרות

חול). דברי בשבת עמוד 3)תדבר ק"נ דף שבת (מסכת
א').

.·¯eÒ‡4È„k ˙aLa ÂÈ˙B„Ne ÂÈ˙Bpb „˜ÙÏ Ì„‡Ï »¿»»ƒ¿…«»¿»¿«»¿≈
‰Ê È¯‰L ;Ô‰È˙B¯t Ô‰ C‡È‰ B‡ ,ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ ‰Ó ˙B‡¯Ïƒ¿»≈¿ƒƒ≈«≈≈≈∆∆¬≈∆
„Ú ˙aLa ‡ˆiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BˆÙÁ ˙BNÚÏ Cl‰Ó¿«≈«¬∆¿¿≈»¿»»∆≈≈¿«»«

ÌeÁz‰ ÛBÒ5·B¯˜ ‰È‰iL È„k ,CLÁzL „Ú ÌL ·LÈÂ , «¿¿≈≈»«∆∆¿«¿≈∆ƒ¿∆»

BÎel‰ ‡ˆÓ È¯‰L ;˙aL È‡ˆBÓa ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ«¬¬»»¿»≈«»∆¬≈ƒ¿»ƒ
.ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ ˙aLa¿«»«¬¬»»

ב').4) עמוד ל"ח דף עירובין אמה 5)(מסכת אלפיים
א'. הלכה כ"ז בפרק כמבואר מהעיר

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ÌeÁz‰ ÏÚ CÈLÁ‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ««¿
CÈLÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙BNÚÏ ˙aLa ¯eÒ‡L ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆»¿«»«¬¬»ƒ∆¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLa B˙BNÚÏ ¯znL ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆À»«¬¿«»¬≈∆À»
ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‡È·‰Ï ÌeÁz‰ ÏÚ ÔÈÎÈLÁÓ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈«¿ƒƒ««¿¿»ƒ≈¿À»ƒ
;˙B¯t ¯ÓLÏ ‡e‰ CÈLÁÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÚBt ¯kNÏ B‡ƒ¿…¬ƒ¬»«¿ƒƒ¿…≈

˙aLa ¯ÓLÏ ¯zÓ È¯‰L7B‡ ‰Ó‰a ‡È·‰Ï CÈLÁÓe . ∆¬≈À»ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿»ƒ¿≈»
ÔÈLeÏz ˙B¯t8ŒÛ‡ ,‰‡a ‡È‰Â dÏ ‡¯B˜ - ‰Ó‰a‰L ; ≈¿ƒ∆«¿≈»≈»¿ƒ»»«

eÈ‰ el‡ - ÔÈLeÏz ˙B¯Ùe ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡È‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ«¿≈¿ƒƒ»
Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ .˙aLa Ô‡È·‰Ï ¯zÓ ‰È‰ ,˙BvÁÓ ÌL»¿ƒ»»À»«¬ƒ»¿«»¿≈≈»»

ÈBÏt C¯ÎÏ :B¯·ÁÏ9ÌL eÈ‰ Ì‡L ;¯ÁÓÏ CÏB‰ È‡ «¬≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈¿»»∆ƒ»»
ÌÈb¯a10.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙aLa ÌLÏ CÏB‰ ‰È‰ , À¿»ƒ»»≈¿»¿«»¿≈…«≈»∆

להחשיך 6) שאסור א'). עמוד ק"נ דף שבת מסכת (משנה
התחום. ח'.7)על הלכה להלן מערב 8)ראה שנתלשו

באכילה  שאסורים בשבת שנתלשו פירות אבל שבת
אין  – בטלטול ואסורים ז') הלכה כ"א פרק (למעלה
ב'). עמוד ק"נ דף שבת (מסכת עבורם מחשיכים

לתחום.9) מחוץ שעל 10)שהוא שומרים, של סוכות
הן  אם לתחום, מחוץ אפילו בשבת ללכת יוכל  ידיהן
טפחים, וארבעה אמה שבעים בתוך לזו זו מובלעות

וב'. א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר

.„¯zÓ11ÈnÚ „ÓÚzL ‰‡¯‰ :ÏÚBÙÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»«¿≈¬ƒ¿∆∆«¬…ƒƒ
?·¯ÚÏ12;·¯ÚÏ ÈÏ ÔBÎ ‰È‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ »∆∆¬»……«¡≈»ƒ»∆∆

¯eÒ‡Â .˙aLa BˆÙÁ ‰NBÚ ‡ˆÓpL13‚l„Ïe ıe¯Ï ∆ƒ¿»∆∆¿¿«»¿»»¿«≈
CÎel‰ ‡‰È ‡lL - EÈÎ¯c ˙BNÚÓ :¯Ó‡pL ,˙aLa¿«»∆∆¡«≈¬¿»∆∆…¿≈ƒ»

„¯BÈÂ .ÏÁ ÏL CÎel‰k ˙aL ÏL14¯B·Ï Ì„‡ ∆«»¿ƒ»∆…¿≈»»¿
ÁÈLÂ15„¯BÈÂ ÒtËÓe ,‰n‡ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰¯ÚÓe ¿ƒ«¿»»¬ƒ≈≈»«»¿«≈¿≈

‰˙BLÂ16‰ÏBÚÂ ÒtËÓe ,17¯eÒ‡Â .18˙Ba¯‰Ï ¿∆¿«≈¿∆¿»¿«¿
‰ÁÈNa19‰ÏËa20‡‰È ‡lL - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ»¿≈»∆∆¡«¿«≈»»∆…¿≈

˙aL ÏL C¯ea„.ÏÁ ÏL C¯ea„k ƒ»∆«»¿ƒ»∆…

א').11) עמוד ק"נ דף שבת אם 12)(מסכת נראה "עכשיו
פי  על אף לכשתחשך, אלי תבא אם לערב, עמי תעמוד
מזהירו, הוא לעבודה לשכרו מנת שעל יודעים ששניהם
זה  הרי רמז, בדרך אלא בפירוש כן אומר שאינו כיון
אסור  דבר – דבר "ודבר א': בהלכה ומבואר כהרהור,
"הנראה  פירש: ובהגה"מ שם). רש"י (ועיין מותר" הרהור

בעיניך". טוב א').13)– עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
א').14) עמוד ק' דף עירובין ארוכה.15)(מסכת חפירה
שיש 16) "בין שתיה, לצורך לא גם לרדת מותר רש"י לדעת

מים". בהן שאין בין מים של 17)בהן חשש כאן ואין
כתב  של"ו סימן חיים אורח ובטור חול, כדרך הילוך איסור
קרקע  יעקור שמא חוששין שאין הוא בזה שהחידוש

ועלייתו. א').18)בירידתו עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
שמעון 19) "רבי ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי

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



קפי zay zekld - mipnf xtq - fenz 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אמי  לה: אמר הרבה, מדברת אמו את כשראה יוחאי בן
היום". י 20)שבת (מסכת ב'):בתלמוד עמוד י"ט דף ומא

חולין  שיחת השח רבא "אמר ושם: אסור, בחול שגם מובא
בם" "ודברת ז') פסוק ו', פרק (דברים שנאמר בעשה, עובר
שהמדובר  שם פירש הר"ח אבל בטלים". בדברים ולא –
מהלכות  ב' בפרק לעיל ועיין לימודו. באמצע המפסיק על

ד'. הלכה דעות

.‰˙È·Ï ıe¯iL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aLa ıe¯Ï ¯zÓÀ»»¿«»ƒ¿«ƒ¿»¿∆»¿≈
L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰21ÔÈ·MÁÓe .22ÏL ˙BBaLÁ «¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ∆¿∆

‰ÂˆÓ23ÔÈ„„BÓe ,24- ‰Â˜Ó ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„È„Ó ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
¯eÚMk LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ25Ïa˜Ó Ì‡ Ú„ÈÏ - „‚a B‡ , ≈«ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ¿«≈

‰‡ÓË26ÔÈ˜ÒBÙe .27Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â .ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ À¿»¿ƒ¿»»«¬ƒƒ¿¿ƒ¿»≈
˙B‡ÈË¯ËÏ elÙ‡Â - ˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ28 ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¬ƒ¿«¿ƒ»

ÔÈÏ˜¯Ëe29ÁwÙÏ - ÌÈ˙ek ÏL30ÌÈa¯ È˜ÒÚ ÏÚ31 ¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«ƒ
Ò¯‡Ï ˙B˜BÈz‰ ÏÚ ÔÈÎcLÓe .˙aLa32˜BÈz‰ ÏÚÂ , ¿«»¿«¿ƒ««ƒ≈»≈¿««ƒ

˙en‡ B„nÏÏe ¯ÙÒ B„nÏÏ33ÔÈ¯w·Óe .34ÔÈÏBÁ ¿«¿≈∆¿«¿À»¿«¿ƒƒ
:¯ÓB‡ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰Â .ÌÈÏ·‡ ÌÈÓÁÓe¿«¬ƒ¬≈ƒ¿«ƒ¿»¿«≈∆«∆≈

‡B·Ï ‰·B¯˜ ‰‡eÙ¯e ,˜ÚÊlÓ ‡È‰ ˙aL35. «»ƒƒƒ¿…¿»¿»»
ÔÈÎÈLÁÓe36ÁwÙÏ ÌeÁz‰ ÏÚ37ÏÚÂ ‰lk È˜ÒÚ ÏÚ «¿ƒƒ««¿¿«≈««ƒ¿≈«»¿«
˙n‰ È˜ÒÚ38¯Î˙Â ÔB¯‡ BÏ ‡È·‰Ï ,:BÏ ¯ÓB‡Â .ÔÈÎÈ ƒ¿≈«≈¿»ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

.ÈBÏt ÌB˜nÓ ‡·‰ ,ÌL ˙‡ˆÓ ‡Ï .ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ≈ƒ¿¿ƒ…»»»»»≈ƒ¿¿ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e .ÌÈ˙‡Óa ‡·‰ ,‰Óa ˙‡ˆÓ ‡Ï…»»»¿»∆»≈¿»«ƒƒ¿«∆…«¿ƒ

ÁwÓ ÌeÎÒ39,Ô‰ ‰ÂˆÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL . ¿ƒ»∆»≈¿«≈»∆ƒ¿»≈
ÈˆÙÁ ,ÔÈ¯eÒ‡ EÈˆÙÁ - 'eÎÂ EÈˆÙÁ ˙BNÚ :¯Ó‡Â¿∆¡«¬¬»∆¿¬»∆¬ƒ∆¿≈

.ÔÈ¯zÓ ÌÈÓL»«ƒÀ»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

,zqpMd zial uExIW oFbM - devn xacl zAWA uExl xYn"ª¨¨§©¨¦§©¦§¨§¤¨§¥©§¤¤
."'Eke WxcOd zial F`§¥©¦§¨§

בבחינת  שהוא מי גם האדם: לעבודת הוראה מכאן
בהפצת  לעסוק השליחות לו ומוסרים שבטיכם" "ראשיכם
איקרי  (ש) חכם "תלמיד שהוא לטעון יכול אינו המעיינות,
ההוראה  באה כך על בשבת. ולדלג לרוץ לו  ואסור שבת"
העוסק  יהודי שכל ואף מצוה" לדבר בשבת לרוץ "מותר
ניתנה  בשבת עלמא "לכולי שהרי שבת בבחינת הוא בתורה
לא  אחד, ענינים ותורה ששבת הזקן אדמו"ר וכביאור תורה"
הרמב"ם  כפסק מזה, יתירה אלא בשבת לרוץ לו שמותר רק
רץ  "הוי המשנה ובלשון הכנסת לבית לרוץ "מצוה לפנ"ז

למצוה".
החי  יהודי הוא ברוחניות מצוה" ש"מת במק"א וכמבואר
וכמו  חיות, שום בו אין מצוות אודות וכשמדבר בעוה"ז
להפסיק  כה"ג אפילו חייב כפשוטו מצוה למת שבנוגע
"מת  עם ולהתעסק שבתון" "שבת - יוה"כ עבודת באמצע
נעלית  הכי עבודתו לעזוב צריך מכך ולמעלה כך, מצוה",

זה. יהודי להחיות כדי
.ai oniq mipnf xtq zekln oii

זירא:21) רבי "אמר ב'): עמוד ו' דף ברכות (מסכת
לבית  הדרשה את לשמוע רצים חכמים כשראיתי בתחילה
כיון  השבת! את מחללים חכמים אמרתי: המדרש,
אדם  ירוץ לעולם לוי: בן יהושע רבי שאמר מה ששמעתי

מהרתי. אני גם בשבת, ואפילו הלכה (מסכת 22)לדבר
א'). עמוד ק"נ דף לסעודת 23)שבת ההוצאות כחשבון

ש"ו). אברהם (מגן וכדומה שבת 24)מצוה (מסכת משנה
א'). עמוד קנ"ז סאה.25)דף בו 26)ארבעים שיש בגד

בגדים  טומאת מקבל אצבעות שלש על אצבעות שלש
א'). הלכה כ"ב פרק כלים בהלכות (מסכת 27)(רבינו

כסף. סכומי מקציבים א') עמוד ק"נ דף שבת
חדרים.29)לתיאטראות.28) שמסביבו מרווח אולם
המשניות).30) (פירוש ולחקור רבים 31)לשאול צרכי

מצוה. לדבר רבינו:32)נחשבים כתב המשנה בפירוש
והבנות". הבנים בשדוכי – מצוה (מסכת 33)"דבר

לפדותו, למולו, בבנו: חייב "האב א') עמוד כ"ט קדושין
אומנות". וללמדו אשה להשיאו תורה, (מסכת 34)ללמדו

א'). עמוד י"ב דף שלא 35)שבת דעתם להרחיב "צריך
(רש"י). עמוד 36)יצטערו" קנ"א דף שבת (מסכת משנה

המשניות).37)א'). (פירוש ולחקור" שכל 38)"לשאול
הם. מצוה צרכי יוסיף,39)אלו לא שעליו מסוים סכום

ממונו. חסכון אם כי מצוה זו בהקצבה שאין מכיון

.ÂÔÈ‚ÈÏÙÓ40ÏB„b‰ Ìia41,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aL ·¯Úa «¿ƒƒ«»«»¿∆∆«»ƒ¿«ƒ¿»
˜ÒBÙe42˙·BL BÈ‡Â - ˙aLÏ BnÚ43ÔÈ¯ÈÙÓe .44 ≈ƒƒ¿…¿≈≈¿ƒƒ
ÌÈ¯„45˙aL C¯ˆÏ ÔÈa - ˙aLa46C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa , ¿»ƒ¿«»≈¿…∆«»≈∆…¿…∆
˙aL47ÔÈÏ‡LÂ .48C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯„p‰ ÏÚ ÌÎÁÏ «»¿ƒ¿»ƒ¿»»««¿»ƒ∆≈¿…∆

Ô¯Èz‰Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓe ,˙aM‰««»«ƒƒ««ƒ∆»»»∆¿«¿«ƒ»
Ô‰ ‰ÂˆÓ - el‡ ÌÈ¯·cL ;˙aM‰ Ì„˜49. …∆««»∆¿»ƒ≈ƒ¿»≈

א').40) עמוד י"ט דף שבת ל'41)(מסכת בפרק להלן
בספינה) (לנסוע להפליג שאסור רבינו, מביא י"ג הלכה
הנוסעים  צער משום השבת, קודם ימים משלושה פחות
לפני  ימים שלשה יפליג לכן כשיכור", וינועו "יחוגו אשר
יצטער  ולא השבת קודם עליו דעתו "שתתיישב כדי שבת,
פטור  במצוה העוסק כי מותר, מצוה ולדבר מדאי". יותר
מצוה  ו"שליחות רמ"ח) הרב, ערוך" ("שלחן אחרת ממצוה

ט"ז). פרשה שלח רבה, (במדבר שבת" מתנה 42)דוחה
שישבות. הנכרי בכך 43)עם אין שובת אינו כך אחר ואם

א').44)כלום. עמוד קנ"ז דף (שבת בעל 45)משנה
בתו  נדרי – והאב אשתו, נדרי את שמעו ביום להפר יכול

נשאת). ולא בגרה שלא לאכול 46)(עד שלא נדר כגון
(רש"י). להפר 47)בשבת יוכל לא היום, יפר לא אם כי

עליו.48)עוד. מתחרט הנודר אם נדר להתיר יכול החכם
עד 49) להתירם ימתין השבת לצורך שאינן נדרים אבל

למחר.

.ÊÔÈ‡50˙ÂˆÓ LÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙aLa ÔÈLBÚ ≈¿ƒ¿«»««ƒ∆»…∆ƒ¿«
‰NÚ51˙È·a ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aL ‰ÁBc dÈ‡ , ¬≈≈»»«»≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿≈

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ B‡ ˙e˜ÏÓ ÔÈcƒ«¿ƒ»≈«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;˙aLa B˙B‡¿«»∆∆¡«…¿«¬≈¿…
‡lL ÔÈcŒ˙È·Ï ‰¯‰Ê‡ BÊ - ˙aM‰ ÌBÈa ÌÎÈ˙·LÓ¿…≈∆¿««»«¿»»¿≈ƒ∆…
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¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰Ù¯N ·iÁ˙pL ÈÓ ˙aLa eÙ¯NÈƒ¿¿¿«»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»¿«ƒƒ¿»
ÔÈLÚ52. √»ƒ

ב').50) עמוד ל"ה דף המצוות 51)(סנהדרין בספר ראה
לשרוף  רכ"ח: מצוה ברצועה. להכות רכ"ד: עשה מצות

הסמוכות. במצוות עוד שם ועיין כו' בגמרא 52)העוברים
כגון  שבת, חילול בו שיש בדבר שדוקא משמע (שם)
שבת  חילול בהם שאין עונשים ושאר לדון, אסור – שריפה
ונזכר  ו' הלכה ד' (פרק סנהדרין בירושלמי אולם מצאנו. לא
(שמות  כאן "נאמר מפורש: שכ"ב) מל"ת המצוות" ב"ספר
ונאמר  מושבותיכם" בכל אש תבערו לא ג') פסוק ל"ה, פרק
לחוקת  לכם אלה "והיו כ"ט) פסוק ל"ה, פרק (במדבר להלן
(מושבות) להלן מה מושבותיכם", בכל לדורותיכם משפט
מדבר, הכתוב דין בבית כאן אף מדבר, הכתוב דין בבית
שכל  משמע בשבת", דנין יהיו שלא דינים לבתי מכאן

זה. באיסור נכללים העונשים

.Á¯zÓ53ÔÈa - ˙aLa ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏ Ì„‡Ï À»¿»»ƒ¿…≈»¿«»≈
B‡ ,Ô‰Ó ÏhÏ Ì„‡ ‡a Ì‡Â .ÔÈ¯aÁÓ ÔÈa ,ÌÈLeÏz¿ƒ≈¿À»ƒ¿ƒ»»»ƒ…≈∆

¯ÚBb - Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a54Ì‰a ‰kÓe Ô‰a ¿≈»¿«»∆¡…≈∆≈»∆«∆»∆
‡e‰ ‰ÓÏÂ ,‡e‰ ÂÈˆÙÁÓ ‰Ê ¯·„ ‡BÏ‰Â .Ô˜ÈÁ¯Óe«¿ƒ»«¬»»∆≈¬»»¿»»
ÌÈˆÙÁ BÓˆÚÏ ˙B˜Ï ‡l‡ ¯Ò‡ ‡lL ÈtÓ ?¯zÓÀ»ƒ¿≈∆…∆¡«∆»ƒ¿¿«¿¬»ƒ
Ïth‰Ïe ÁÈÂ¯‰Ïe ¯kzN‰Ï B‡ ,ÌÈÈeˆÓ ‰zÚ ÔÈ‡L∆≈»«»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒ«≈
‡a ¯·kL BBÓÓ ¯ÓLÏ Ï·‡ ;B„ÈÏ ‡B·zL ‰‡‰a«¬»»∆»¿»¬»ƒ¿…»∆¿»»
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .¯zÓ - ‡e‰L ˙BÓk „ÓÚiL „Ú B„ÈÏ¿»«∆«¬…¿∆À»»¿»∆

B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓB„55.ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ∆¿≈≈ƒ¿≈««»ƒ

על 53) הוא "מחשיך א' עמוד ק"נ דף שבת מסכת משנה
(שם  בגמרא ואמרו בידו" פירות ומביא לשמור התחום
לשמור  שמותר הרי מחוברים. בפירות שהמדובר ב') עמוד
זה  על להחשיך אסור כן לא שאם מחוברים פירות גם

ג'. הלכה ט'54)כדלעיל בהלכה שבסמוך ממה נלמד
מותר. שלגעור משמע כו' יספק בגמרא 55)שלא הוא [כן

לשומרו" ביתו את "לנועל ב': עמוד ק"ו דף שבת מסכת
הוא]. ומותר שפטור זה בענין אמרו א' עמוד ק"ז דף ושם

.Ë¯nLÓ‰56ÂÈ‡L˜Óe ,˙BÙBÚ‰ ÈtÓ ÂÈÚ¯Ê57 «¿«≈¿»»ƒ¿≈»ƒ¿»»
ÂÈÚÏ„Óe58˜tÒÈ ‡Ï - ‰iÁ‰ ÈtÓ59„w¯È ‡ÏÂ60 ƒ¿»»ƒ¿≈««»…¿«≈¿…¿«≈

¯B¯ˆ ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÏÁa ‰NBÚL C¯„k61˜¯ÊÈÂ ¿∆∆∆∆¿…¿≈»∆»ƒ…¿¿ƒ¿…
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ

א').56) עמוד ק"ד דף עירובין קשואין.57)(מסכת שדה
דלועין.58) כף.59)שדה אל כף כדי 60)יכה ברגל

והחיות. העופות את כ"ג 61)להבריח פרק לעיל עיין
שמא  גזירה בשבת מרקדין ולא מספקין "שאין ה' הלכה
כן  עשה אם שדוקא משנה במגיד שם ועיין שיר" כלי יתקן

זו. גזירה גזרו לשיר

.ÈÏk62˙e·L ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c‰63‡Ï , »«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿…
˙BLÓM‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚64ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ; »¿¬≈∆≈«¿»∆»¿«¿∆

,‡e‰Â .ÔÈ¯zÓ ˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‡ ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ‡e‰∆≈¬ƒ¬»≈«¿»À»ƒ»
˜Á„ B‡ ‰ÂˆÓ ¯·c ÌL ‰È‰iL65BÏ ¯zÓ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿∆»¿«ƒ¿»…«≈«À»

ÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙BLÓM‰ ÔÈa66Èt ÏÚ ËeLÏ B‡ ≈«¿»«¬¿ƒ»»«¿≈

ÌÈn‰67·ÏeÏ ‡È·‰Ï68¯ÙBL B‡69ÔÓ „È¯BÓ ÔÎÂ . ««ƒ¿»ƒ»»¿≈ƒƒ
˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓ B‡ ÔÏÈ‡‰70·e¯Ú71ÔÎÂ .‰NÚL »ƒ»ƒƒ««¿¿ƒ≈∆»»¿≈

ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„Ï C¯ˆÂ ,ÊtÁÂ „e¯Ë ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿∆¿»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙e·L¿≈«¿»¬≈∆À»¬»ƒ…
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ - ‰ÂˆÓ ¯·c ‡ÏÂ ˜Ác ÌL ‰È‰»»»…«¿…¿«ƒ¿»»¿ƒ»≈

È‡ce‰ ˙‡ ÔÈ¯NÚÓ72ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa ¿«¿ƒ∆«««≈«¿»««ƒ
Ï·‡ ;˙e·L ÌeMÓ ˙aLa ¯NÚn‰ ˙L¯Ù‰ ¯eq‡L∆ƒ«¿»«««¬≈¿«»ƒ¿¬»

È‡Óc‰ ˙‡ ÌÈ¯NÚÓ73. ¿«¿ƒ∆«¿«

דבר 62) כל אומר: "רבי ב'): עמוד ל"ב דף עירובין (מסכת
וסובר  השמשות", בין עליו גזרו לא שבות, משום שהוא
מהמשנה  יקשה שלא כדי מצוה, דבר על נאמר שזה רבינו
אינו  ספק חשיכה "ספק א'): עמוד ל"ד דף שבת (מסכת
הכלים" את מטבילין ואין הפירות את מעשרין אין חשיכה,
רבינו  זה על (ורמז ט"ו הלכה כ"ג בפרק להלכה ונפסק
אלא  שבות, משום אלא וטבילה במעשר שאין אף בסמוך),
מצוה  לדבר אלא השמשות בין שבות התירו שלא ודאי

משנה"). וחכמים 63)("מגיד התורה מן המותרים דברים
כ"א. פרק בתחלת כמבואר עליהם ספק 64)גזרו שהוא

ד'. הלכה ה' בפרק כמבואר לילה ספק צורך 65)יום
יתלוש 66)גדול. שמא גזירה משום חכמים שאסרו

ו'. הלכה כ"א בפרק גזירה 67)כמבואר חכמים שאסרו
ה'). הלכה כ"ג (פרק שייטין של חבית יעשה שמא

נטילה.68) תקיעה.69)למצות שאיסור 70)למצות
י"א. הלכה י"ד בפרק כמבואר מדרבנן הוא בתוכו טלטול

מצוה"71) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין "שאין
לשבות  "נתכוון ואם ו'). הלכה ו' פרק עירובין (הלכות
בכרמלית, עירובו והניח הרבים ברשות או היחיד ברשות
(עירובֿתחומין) עירובו והניח בכרמלית לשבות שנתכוון או
שבשעת  עירוב, זה הרי – הרבים ברשות או היחיד ברשות

להוצ  מותר ביןֿהשמשות, שהוא העירוב, ולהכניס קניית יא
דבר  שכל לדברֿמצוה, לכרמלית הרשויות משתי אחת מכל
במקום  השמשות בין עליו גזרו לא סופרים מדברי שהוא

ט'). הלכה (שם ממנה 72)מצוה" הופרשה שלא תבואה
ומעשר. הפריש 73)תרומה אם שספק הארץ עם פירות

ט"ו). הלכה כ"ג פרק (ראה מעשרות מהם

.‡ÈÔË˜74‰NÚL75ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c ˙aLa »»∆»»¿«»»»∆ƒ
˙e·L76ÏËÏË B‡ ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ LÏzL ÔB‚k , ¿¿∆»«≈»ƒ∆≈»ƒ¿≈

BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - ˙ÈÏÓ¯Îa77Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
B„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ BÁÈp‰78. ƒƒ»ƒ≈¿«ƒ¿»

בר 74) יצחק "לרבי א'): עמוד קי"ד דף יבמות (מסכת
בשבת, הרבים ברשות המדרש בית מפתחות אבדו ביסני
לשם  הבא לו אמר לעשות), מה (לשאול פדת רבי לפני בא
יביאו  המפתחות את ימצאו ואם שם, וישחקו ותינוקת תינוק
מצווין  דין בית אין נבילות אוכל "קטן מינה: שמע לך.

בסמוך. להלן וראה הגיע 75)להפרישו" שלא בקטן
בין  להבדיל מבין (שהוא לחינוך הגיע אם אבל  לחינוך,
שכן  כל במצוות לחנכו אביו שחייב כיון להיתר), איסור
א'). עמוד ק"כ דף שבת (תוספות מאיסור להפרישו שצריך

צריך 76) אינו אביו שגם ההלכה, סוף על נאמר זה
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להפרישו  צריכים אין דין בית אבל דרבנן, מאיסור להפרישו
מאכלות  בהלכות כמבואר תורה איסור עושה אם גם

משנה). (כסף כ"ז הלכה י"ז פרק "במה 77)אסורות
בחילול  להרגילו אסור אבל מעצמו בשעשה אמורים דברים
(הלכות  שבות" משום שהן בדברים ואפילו ומועד, שבת

שם). אסורות דין 78)מאכלות בית שאין פי על "אף
בו  לגעור אביו על מצוה הקטן, את להפריש מצווין
פי  על לנער חנוך שנאמר: בקדושה, לחנכו כדי ולהפרישו,

(שם). וגו'" דרכו

.·ÈC¯„k ˙aLa ÌÈ¯·c ˙ˆ˜Ó ÏËÏËÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L79?‰Ê ¯eq‡a eÚ‚ ‰Ó ÈtÓe . ∆∆¿…ƒ¿≈»»¿¿ƒ∆

‰È‰È ‡lL eeˆÂ ÌÈ‡È· e¯È‰Ê‰ Ì‡ ‰Óe :e¯Ó‡»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆
˙aM‰ ˙ÁÈN ‡ÏÂ ,ÏÁa CÎel‰k ˙aLa CÎel‰ƒ»¿«»¿ƒ»¿…¿…ƒ«««»
‡lL ¯ÓÁÂ Ï˜ - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL ,ÏÁ‰ ˙ÁÈNk¿ƒ««…∆∆¡«¿«≈»»«»…∆∆…
‰È‰È ‡lL È„k ;ÏÁa ÏeËÏËk ˙aLa ÏeËÏË ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿¿«»¿ƒ¿¿…¿≈∆…ƒ¿∆

Â ,ÂÈÈÚa ÏÁ ÌBÈk‰ptÓ ÌÈÏk Ôw˙Ïe dÈa‚‰Ï ‡B·È ¿…¿≈»¿»¿«¿ƒ«¿«≈≈ƒƒƒ»
‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÚÈˆ‰Ï B‡ ,˙È·Ï ˙ÈaÓ B‡ ‰pÙÏ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·c Lw·ÈÂ ,B˙È·a ·LBÈÂ ÏËa ‡e‰ È¯‰L ;Ô‰a»∆∆¬≈»≈¿≈¿≈ƒ«≈»»
ÌÚh‰ ÏË·e ,˙·L ‡lL ‡ˆÓÂ ,Ba ˜qÚ˙iL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«»««««

.ÁeÈ ÔÚÓÏ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿««»«

הדינים 79) ופרטי "מוקצה"; הפוסקים: בלשון נקרא וזה
טלטול  איסור ומקור כ"ו. ובפרק כ"ה בפרק להלן יבוארו
עמוד  קכ"ג דף שבת (מסכת בברייתא הוא בשבת המוקצה
משנה  נשנית חכליה בן נחמיה בימי חנינא: רבי "אמר ב'):
"בימים  י"ג): (נחמיה שכתוב מוקצה), טלטול (איסור זו
ומביאים  בשבת גתות דורכים ביהודה ראיתי ההמה
גדר  לגדור כדי כלים, הרבה טלטול (וגזרו הערימות"
רש"י). – בהם מקילים שהיו שבת באיסורי להחמיר

היו  בראשונה הכל: אסרו כלים ומתחלה שלשה אומרים
סכין  לשימוש: מאד להם זקוק (שאדם בשבת ניטלים
ולחם) בשר לחתוך וסכין לקדירה, כף דבילה, בה לחתוך
שבת), באסורי להזהר העם שהתחיל (כשראו והתירו וחזרו
הכלים  כל שאמרו: עד יותר) (כשנזהרו יותר והתירו וחזרו
בהלכות  להלן המפורשים מאלה חוץ בשבת, ניטלים
המוקצה  טלטול באיסור רבינו של טעמיו ובעיקר שלפנינו.
טעם  כי וכתב בהשגה הראב"ד חלק י"ג ובהלכה זו בהלכה
הוצאה  איסור לידי יבוא שמא משום הוא טלטול איסור
שבת  (מסכת בגמרא כמבואר הרבים לרשות היחיד מרשות
היא  הוצאה גזירת שמשום פי על ואף ב'), עמוד קכ"ד דף
גוזרים  שאין משום האוכלין ועל הכלים כל על גזרו לא –
בה  לעמוד יכולים הצבור רוב כן אם אלא הצבור על גזירה
שמה  היא רבינו ודעת א'). עמוד י"ד דף ביצה (רש"י
לפי  אלא אינו היא" הוצאה צורך ש"טלטול בגמרא שאמרו
שרוב  אחרונה משנה לפי אבל הכל, שאסרו ראשונה משנה
הוא  שהטעם לומר אפשר אי בטלטול, מותרים הכלים
כרחנו  על אלא מאלו, אלו נשתנו מה כן שאם הוצאה משום
(ועיין  בדבריו שביאר וכמו זה בענין הונחו אחרים שטעמים

מ"מ).

.‚È,¯eq‡Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk ÏËÏËÈÂ ¯w·iLk ,„BÚÂ»¿∆¿«≈ƒ«¿≈≈ƒ∆¿«¿»¿ƒ

,„BÚÂ .‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ËÚÓ Ô‰a ˜qÚ˙iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»∆¿«¿»ƒ≈¿»»»
ÔÈÏËa ‡l‡ ,˙Bin‡ ÈÏÚa ÌÈ‡ ÌÚ‰ ˙ˆ˜nL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»»»≈»«¬≈À»À∆»¿≈ƒ
Ô‰ÈÓÈ ÏkL ,˙B¯˜ È·LBÈÂ ÔÈÏih‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÓÈ Ïk»¿≈∆¿««»ƒ¿¿≈¿»∆»¿≈∆
¯a„Ïe Cl‰Ï ¯zÓ ‰È‰È Ì‡Â ;‰Î‡ÏnÓ ÌÈ˙·BL Ô‰≈¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆À»¿«≈¿«≈
‰˙È·L ˙·L ‡lL ‡ˆÓ ,ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ÏËÏËÏe¿«¿≈ƒ¿»«»ƒƒ¿»∆…»«¿ƒ»
‰˙È·L ‡È‰ el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰˙È·L CÎÈÙÏ .˙¯kp‰«ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»
¯eq‡a eÚ‚ el‡ ÌÈ¯·c ÈtÓe .Ì„‡ ÏÎa ‰ÂM‰«»»¿»»»ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿¿ƒ
‡l‡ ˙aLa Ì„‡ ÏËÏËÈ ‡lL e¯Ò‡Â ,ÏeËÏh‰«ƒ¿¿»¿∆…¿«¿≈»»¿«»∆»

.¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰Ï CÈ¯v‰ ÌÈÏk≈ƒ«»ƒ»∆¿∆ƒ¿»≈

ועׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
הפרק.1) בזה נשלמו ולא טלטול דיני מקצת בו נתבארו

.‡¯znL ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈ≈¿ƒ∆¿«¿¿∆≈¿«¿ƒ∆À»
ÒBk :ÔB‚k .ÏÁa BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ«¬¿«»»»∆«¬»¿…¿
¯Na Ba CzÁÏ ÔÈkÒÂ ,da ÏÎ‡Ï ‰¯Ú˜e ,Ba ˙BzLÏƒ¿¿»»∆¡…»¿«ƒ«¿…»»

Ò¯˜Â ,˙ÙÂ2ÚˆÙÏ3.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡ Ba »«¿À¿»ƒ¿…«¡ƒ¿«≈»∆

לפצח.3)פטיש.2)

.·¯eÒ‡L ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈÂ¿≈¿ƒ∆¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆»
˙LzÎÓ ÔB‚k .BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ4 «¬¿«»»»∆«¬»¿«¿∆∆

ÌÈÁÈ¯Â5.˙aLa ÔÁËÏÂ LzÎÏ ¯eÒ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈«ƒ¿«≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ¿…¿«»

יבשים.4) דברים לכתישת טחנתֿיד.5)כלי

.‚Ïk6B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa - ¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk »¿ƒ∆¿«¿¿∆≈≈»»∆≈
BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ,Ô·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL∆∆∆∆∆∆∆«∆∆À»¿«¿¿

ÈÏk ÏL BÓˆÚ ÏÈ·La ÔÈa ,˙aLa7C¯ˆÏ ÔÈa , ¿«»≈ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ≈¿…∆
BÓB˜Ó8BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,9¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk ÏÎÂ . ¿≈¿…∆¿»¿ƒ∆¿«¿¿ƒ

B‡ ,ÌÈ·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa -≈»»∆≈∆∆∆∆¬»ƒ
BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL10, ∆«∆∆À»¿«¿¿¿«»≈¿…∆

BÓˆÚ ÏÈ·La Ï·‡ ;BÓB˜Ó C¯ˆÏ ÔÈa11- ÈÏk ÏL ≈¿…∆¿¬»ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ
.¯eÒ‡»

בשבת,6) טלטול איסור ויסוד קכד.) קכב: (שבת משנה
וי"ב. י"א הלכה הקודם בפרק או 7)מבואר ישבר שלא

ד'. הלכה כדלהלן יגנב, במקום 8)שלא להשתמש שצריך
מונח. משמע 9)שהכלי הכלי. בגוף להשתמש שצריך

אלא  להיתר, מלאכתו אם אפילו כלי שום לטלטל שאין
אבל  כלי, של עצמו בשביל או מקומו או גופו לצורך דוקא
(מגידֿמשנה). לטלטל אסור - כלל לצורך שלא

נפחים 10) של פטיש כגון הכלי, בגוף היתר של לשימוש
ז'. הלכה כדלהלן אגוזים, בו או 11)לפצוע ישבר שלא

כנ"ל. יגנב שלא

.„‡e‰ ÏËÏËÓ ?„ˆÈk12ÏÎ‡Ï ıÚ ÏL ‰¯Úw‰ ˙‡ ≈«¿«¿≈∆«¿»»∆≈∆¡…
Óa ·LÈÏ B‡ da‡e‰ ‰ÊÂ - ·bz ‡lL È„k B‡ ,dÓB˜ »≈≈ƒ¿»¿≈∆…ƒ»≈¿∆

È„k ‰nÁ‰ ÔÓ d˙B‡ ÏËÏË Ì‡ ÔÎÂ .dÓˆÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿»¿≈ƒƒ¿≈»ƒ««»¿≈
‡lL È„k ÌÈÓLb‰ ÔÓ B‡ ,¯·M˙Â LaÈ˙z ‡lL∆…ƒ¿«≈¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆…

Át˙z13dÓˆÚ ÏÈ·La ÏËÏËÓ ‰Ê È¯‰ - „Òt˙Â ƒ¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»
.¯z‰Ï dzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,¯zÓeÀ»ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆≈
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בשביל 12) או ומקומו גופו לצורך להיתר שמלאכתו כלי
ותתקלקל.13)עצמו. מרטיבות תתנפח

.‰˙LzÎn‰ B‡ ÌÈÁÈ¯‰ ‡e‰ ÏËÏËÓ ÔÎÂ14¯aLÏ ¿≈¿«¿≈»≈«ƒ««¿∆∆¿«≈
‡e‰ ‰ÊÂ - ‰hnÏ ‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ B‡ ÌÈÊB‚‡ ‰ÈÏÚ»∆»¡ƒ«¬»∆»«ƒ»¿∆
dÏËÏËÓ BÈ‡ Ï·‡ ;BÓB˜Óa ·LÈÏ B‡ BÙeb C¯ˆÏ¿…∆≈≈ƒ¿¬»≈¿«¿¿»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·bz ‡lL È„k ‡ÏÂ ,¯·Mz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈¿…¿≈∆…ƒ»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאיסור.14) שמלאכתם

.ÂÏÎÂ15˙B¯B˜Â ÌÈ˜Â ˙BÚÓe ÌÈ·‡ ÔB‚k ,ÈÏk BÈ‡L ¿…∆≈¿ƒ¿¬»ƒ»¿»ƒ¿
Ô·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ16‰¯B˜ B‡ ‰ÏB„b ¿«≈»∆»¿«¿¿»∆∆¿»»

,Ì„‡ Èa ‰¯NÚa ˙Ïh ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÏB„‚¿»««ƒ∆ƒƒ∆∆«¬»»¿≈»»
d˙B‡ ÌÈÏËÏËÓ - ‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡17˙B˙Ïc .18 ƒ≈«¿ƒ»∆»¿«¿¿ƒ»«¿

.ÏËÏËÏ eÎe‰ ‡Ï ,ÌÈÏk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰««ƒ««ƒ∆≈≈ƒ…¿¿«¿≈
˙aLa elÙ‡ e˜¯t˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ19ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¬ƒ¿«»≈¿«¿¿ƒ

ÔÎÂ .Ô˙B‡20˙n‰Â ÏBÁ‰Â ¯ÙÚ‰21Ô˙B‡ ÔÈÊÈÊÓ ÔÈ‡ - »¿≈∆»»¿«¿«≈≈¿ƒƒ»
‰BÓL Ô·e .ÔÓB˜nÓ22¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ ƒ¿»∆¿»«¬≈»∆∆¿»

.BÏËÏËÏ¿«¿¿

ב.15) קכג, א.16)שבת קב, נתבטל 17)עירובין לא כי
וכבדה. גדלה מפני ממנה כלי קכב,18)שם שבת משנה,

ונעל,19)ב. כשפתח מטלטלן היה השמשות שבין אף
שעומדים  מכיון אותן, מטלטלים אין כשנתפרקו עכשיו

שח). סי' אברהם' 'מגן (ראה הבית עם שבת 20)להתחבר
א. ב.21)לט, קנא, שבת א.22)משנה, קלה, שבת

צפרניו  ואין לקוי ושערו לעיבורו חדשים שמונה שנולד
ויצא  התשיעי בחודש להוולד ראוי שהיה כברייתן שלימין
שאינו  כמת ונחשב הי"ג) מילה מהלכות (פ"א שנגמר קודם

לחיות. יכול

.Ê¯zÓ23ËÏ,BLÈÓLz C¯ˆÏ ‡lL elÙ‡ ÈÏk‰ ÏËÏ À»¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ∆…¿…∆«¿ƒ
.dLÈÓL˙Ï ‰NÚ ‡lL ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»∆…«¬»¿«¿ƒ»

Ò¯˜ Ì„‡ ÏËB ?„ˆÈk24Ìc¯˜ ;ÌÈÊB‚‡ Ba ÚˆÙÏ25 ≈«≈»»À¿»ƒ¿…«¡ƒÀ¿…
‰Ï·c Ba CzÁÏ -26;‰¯‚Ó27¯¯‚Ï -28˙‡ da «¿…¿≈»¿≈»¿»≈»∆

‰Ù¯‚Ó ;‰È·b‰29˙B¯‚B¯b‰ ˙‡ da Û¯‚Ï -30˙‡ ; «¿ƒ»«¿≈»ƒ¿…»∆«¿»∆
˙Á¯‰31˙‡ ;ÔË˜Ï ÏÎ‡ ÂÈÏÚ ˙˙Ï - ‚ÏÊn‰ ˙‡Â »««¿∆««¿≈»≈»»…∆¿»»∆
LBk‰32¯k¯k‰ ˙‡Â33·Á˙Ï -34ÏL ËÁÓ ;Ba «¿∆«ƒ¿»ƒ¿…««∆
ÔÈ‡wÒ35·LÈÏ - ˙LzÎn‰ ˙‡ ;˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ - «»ƒƒ¿…«∆«∆∆∆««¿∆∆≈≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ»∆»¿≈…«≈»∆

ב.23) קכב, שבת צורפי 24)משנה, של או נפחים של
להלן  ראה - בשמים של קורנס ואילו קכג.) (שבת זהב

ט. עצים.25)הלכה בו לחטוב העשוי תאנה 26)גרזן
שנים.27)יבשה. שנים עשוי שפיה סכין כעין

ולחלקה.28) בה 29)לחתכה שגורפים יד כעין כלי
יבשות.30)דברים. דגן 31)תאנים בו לזרות עץ כלי

התבן. מן הבר את להבר כדי עשוי 32)ברוח קטן שיפוד
הפה. לתוך האוכל את בו שמכניסים מנול 33)עץ חלק

הארג. על בו מכה שהאורג הכלי בנוסח 34)האורגים,
(שונצינו). "לדחוף" והמחט 35)אחר: שקים עושים

גדולה. שלהם

.ÁÏËÏËÓe36„È ÏL ËÁÓ Ì„‡37da ÏhÏ ‰ÓÏM‰ ¿«¿≈»»««∆»«¿≈»ƒ…»
ıBw‰ ˙‡38B‡ ,dlL ·e˜p‰ ‰ˆw‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ ; ∆«¬»ƒƒ««»∆«»∆»

d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - dlL „Á‰ ‰ˆw‰39‰˙È‰ Ì‡Â . «»∆««∆»≈¿«¿¿ƒ»¿ƒ»¿»
ÌÏb40dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ41. …∆«¬«ƒ…ƒ¿»À»¿«¿¿»

ב.36) קכב, שבת ומלאכתה 37)משנה, בה לחפור עשויה
שנכנס 38)לאיסור. מה להוציא שמותר ראיה, "מכאן

מותר  כן וכמו בשבת, והברקנים הקוצים מן האדם בבשר
להרחיב  לא אבל ממנה הליחה שתצא כדי החבורה לסחוט
הי"ז. בפ"י למעלה וראה המשניות). (פירוש הפה"

כלי.39) שם מהם עדיין.40)שבטל נגמרה שלא
מלאכתה 41) שם אין עדיין, ניקבה שלא שכיון שאףֿעלֿפי

לפעמים  יש - לתפירה ראויה ואינה עליה, לאיסור
הקוצים  את להוציא בה ומשתמשים כך אותה שמשאירים

שם). ורש"י קכג. שבת (גמרא ביד הנתחבים

.ËÏk42ÔB‚k ,ÂÈÓ„ e˙ÁÙÈ ‡nL ÂÈÏÚ „Èt˜nL ÈÏk »¿ƒ∆«¿ƒ»»∆»ƒ¿¬»»¿
ÌÈˆ˜n‰ ÌÈÏk43,¯˙BÈa ÌÈ¯˜È‰ ÌÈÏÎÂ ‰¯BÁÒÏ ≈ƒ«À¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈

ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e„ÒtÈ ‡nL Ô‰ÈÏÚ „Èt˜nL∆«¿ƒ¬≈∆∆»ƒ»¿»¿«¿¿»
.ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙aLa¿«»¿∆«ƒ¿»À¿∆≈¬«∆¿ƒ

¯qn‰ :ÔB‚k44„˙ÈÂ ,ÏB„b‰45ÔÈkÒÂ ,‰L¯ÁÓ ÏL ¿««»«»¿»≈∆«¬≈»¿«ƒ
ÌÈÁaË ÏL46·¯ÁÂ ,47ÌÈÙkL‡ ÏL48ÔÈvÁÂ , ∆«»ƒ¿∆∆∆À¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÈL¯Á‰49ÌÈÓNa ÏL Ò¯˜Â ,50.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»»ƒ¿À¿»∆«»ƒ¿«≈»∆

ב.42) קכג, שבת נגר 44)המיוחדים.43)משנה, כלי
עצים. בו לחפירה 45)לנסר שבמחרישה החדה המתכת

הבשר 46)באדמה. את בו מקצבים שהקצבים סכין
שחיטה. של סכין ה'תוספות' ולדעת (רש"י), באטליז

את 49)סנדלרים.48)סכין.47) לחתוך הנגרים קרדום
של  "וחצין אחר: ובנוסח דנגרי"). "חצינא (בגמרא: הקורות

רוקח'). ('מעשה של 50)חרשין" "קורנס אחר: בנוסח
שח  בסי' יוסף' ה'בית זה על ותמה (ויניציאה). נפחים"
חסרון  מחמת מוקצה שאינו מודים הכל נפחים של שבקורנס

שם). (שבת, כיס

.ÈÏk51¯eÒ‡ - ¯eq‡‰ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜‰L ÈÏk »¿ƒ∆À¿»≈¬«»ƒ»
BÏËÏËÏ52¯ :ÔB‚k .53‰¯Bn‰Â ,˙aLa Ba e˜ÈÏ„‰L ¿«¿¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿«»¿«¿»

‰È‰L54- ˙BÚÓ ÂÈÏÚ eÈ‰L ÔÁÏLÂ ,‰ÈÏÚ ¯p‰ ∆»»«≈»∆»¿À¿»∆»»»»
ÏÚŒÛ‡¯eÒ‡ - ˙BÚn‰ eÏÙpL B‡ ¯p‰ ‰·kL ÈtŒ ««ƒ∆»»«≈∆»¿«»»

ÔÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÈÏk ÏkL ;ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»∆»¿ƒ∆»»»¿«¿¿≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,dlk ˙aM‰ Ïk BÏËÏËÏ ¯Ò‡ ,˙BLÓM‰«¿»∆¡«¿«¿¿»««»À»««

¯eq‡‰ BÏ Ì¯bL ¯·c‰ CÏ‰L Èt55. ƒ∆»««»»∆»«»ƒ

א.51) קנז, מקומו 52)שבת לצורך או גופו לצורך אפילו
א.53)(כסףֿמשנה). מד, עליו 54)שבת שהניחו

(מגידֿמשנה). לבין 55)בכוונה דאיתקצאי "מיגו
שנעשה  מפני (=מתוך, יומא" לכולי איתקצאי השמשות,

היום). לכל הוקצה השמשות, לבין מוקצה

.‡ÈÏ·‡56¯ ÔB‚k ,BÒe‡Ó ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜n‰ ÈÏk57ÔLÈ ¬»¿ƒ«À¿∆≈¬«ƒ¿≈»»
ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡Bv‰ ÈÏÎe ËÙ ÏL∆≈¿¿¿ƒ«»¿«≈»∆À»¿«¿¿»

.Ô‰Ï C¯ˆ‰ Ì‡ ,˙aLa¿«»ƒÀ¿«»∆

א.56) קנז, חרס.57)שבת של
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.·ÈÏk58,Ô‰È˙B˙Ïc e˜¯t˙pL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ »«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿»¿«¿≈∆
Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ˙B˙Ïc ÔB‚k59e˜¯t˙pL ÔÈa - ¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿

˙aLa60ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aM‰ Ì„˜ e˜¯t˙pL ÔÈa , ¿«»≈∆ƒ¿»¿…∆««»À»¿«¿≈
ÔÎÂ .˙B˙Ïc Ô˙B‡61e¯aLpL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ Ïk »¿»¿≈»«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿¿

,‡e‰Â .ÔÈÏh Ô‰È¯·L - ˙aLa ÔÈa ,˙aM‰ Ì„˜ ÔÈa -≈…∆««»≈¿«»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈNBÚ Ô‰È¯·L eÈ‰iL62È¯·L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈≈¿«¿»≈«ƒ¿≈

‰·¯Ú63- ˙ÈÎeÎÊ È¯·L ;˙È·Á‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ - ¬≈»¿«»∆∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
Ì‡ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ct‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ¿«»∆∆ƒ««¿≈…«≈»∆¬»ƒ

ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ ÔÈ‡64. ≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»¿»»¿«¿¿»

ב.58) קכב, שבת הכ"ה.59)משנה, בפכ"ב מבואר
מוכנים 60) הם שהרי מותרים, בשבת נתפרקו רק לא

אלא  לכלי, מחוברים עדיין כשהיו השמשות, מבין ועומדים
שעומדים  כיון לטלטלם, מותר - השבת קודם נתפרקו אפילו

לכלי. ולחברם לחזור ב.61)לכך קכד, שבת משנה,
שהרי 62) נכונה, זו ונוסחא מלאכה". "מעין אחר: בנוסח

החבית  פי את בהן לכסות עריבה שברי "כיצד רבינו מפרש
('מעשה  שם בשבת יהודה רבי של תנאֿקמא וכדעת וכו'"
כתנאֿקמא. פסק שרבינו משנה' ה'מגיד כתב וכן רוקח'),

שונים.63) לתשמישים ושטוח גדול נשברו 64)כלי "ואם
(רמ"א  מותר" - זכוכית שברי כגון להזיק, שיכולים במקום

ס"ו). שח סי'

.‚ÈÏk65LiL ,‡e‰Â .˙aLa ÌÈÏh ÌÈÏk‰ ÈÈeqk »ƒ≈«≈ƒƒ»ƒ¿«»»∆≈
ÈÏk ˙¯Bz66ÔB‚k ,Ú˜¯wa ¯aÁÓ ÈÏk ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ «¿ƒ¬≈∆»»¿ƒ¿À»««¿«¿

‰eÓh‰ ˙È·Á67˙Èa dlL Èeqka LÈ Ì‡ :ı¯‡a »ƒ«¿»»»∆ƒ≈«ƒ∆»≈
‰ÊÈÁ‡68ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ¬ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ

ÔÈˆÈ¯ÁÂ ˙B¯Ba ÔB‚k ,˙BÚ˜¯w‰ ÈÈeqk ÔÎÂ .B˙B‡69- ¿≈ƒ≈««¿»¿«¬ƒƒ
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡70˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,Ô‰lL Èeqk ≈¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆»ƒ≈≈≈

¯epz‰ Èeqk .‰ÊÈÁ‡71˙Èa BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬ƒ»ƒ««««ƒ∆≈≈
.BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»À»¿«¿¿

ב.65) קכו, שבת אסורים 66)משנה, - כן לא שאם
אחיזה 67)בטלטול. לבית צריכים אנו בארץ בטמונה

בארץ  טמון אינו אם אבל שם), יוסי רבי של (וכתנאֿקמא
בן  אליעזר וכרבי - אחיזה בית צריכים אנו אין התנור, כמו

קכה.). (שם כלי 68)יעקב שזהו שמוכיח בו, לאחוז
ולהחזירו. לקחתו בקרקע.69)העשוי ארוכות חפירות

אותו,70) מכסה אם לבונה דומה קרקע, כיסוי שהוא מכיון
הכיסוי. את נוטל אם כסותר מחוברים 71)או שוליו רק

גזרו  לא לכן מגולה, וחציו בה טמון כולו אין אבל לקרקע,
(מגידֿמשנה). וחריץ בבור כמו עליו, חכמים

.„ÈÌÈ¯·„ ÈL72¯zÓ „Á‡Â BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»»¿«¿¿¿∆»À»
‰Ê B‡ ‰Ê ÏÚ ‰Ê B‡ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ,BÏËÏËÏ¿«¿¿¿≈¿ƒ∆»∆∆«∆∆
Ì‡ :ÈM‰ ÏËÏhÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈÏËÏËnL ÔÓÊ·e ,‰Êa»∆ƒ¿«∆¿«¿¿ƒ∆»≈∆ƒ«¿≈«≈ƒƒ
ŒÛ‡Â ,BÏËÏËÓ - BÏËÏËÏ ¯znL ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ«»»∆À»¿«¿¿¿«¿¿¿«

Ì‡Â ;BnÚ ÏËÏhÓ ¯eÒ‡‰ ¯·cL ÈtŒÏÚCÈ¯ˆ «ƒ∆»»»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
¯·„ B˙B‡a epÏËÏËÈ ‡Ï - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏËÏËÏ¿«¿≈»»»»…¿«¿¿∆¿»»

.¯zn‰«À»

דבר 72) ידי (=על הצד מן טלטול בידינו: הוא זה כלל

המותר  דבר לצורך ואם אסור, - המוקצה דבר לצורך אחר)
דכ"ע). ד"ה מג: שבת 'תוספות' (וראה מותר -

.ÂË„ˆÈk73‰bt ?74‰eÓË ‰˙È‰L75Ô·˙a76, ≈««»∆»¿»¿»¿∆∆
‰¯¯ÁÂ77ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ‰˙È‰L78LBÎa Ô·ÁBz -79 «¬»»∆»¿»««≈∆»ƒ¬»¿

¯k¯Îa B‡79ÌÈÏÁb‰Â Ô·z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÏËBÂ ¿ƒ¿»¿¿»¿««ƒ∆«∆∆¿«∆»ƒ
˙ÚLa ˙aLa ÌÈ¯Ú80˙ÙÏ ÔÎÂ .‰ÏÈË81˙BBˆ B‡ ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆∆¿

ÌÈl‚Ó ÌÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Óe ,¯ÙÚa ÌÈeÓË eÈ‰L82- ∆»¿ƒ¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ
ÔËÓBL83¯ÙÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ô‰lL ‰ÏÚa ˙aLa ¿»¿«»∆»∆∆»∆¿««ƒ∆∆»»

B‡ Ô·‡‰ Èab ÏÚ ˜BÈz B‡ ¯kk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Úƒ¿»¬»ƒ»»ƒ»ƒ««≈»∆∆
ÏËÏËÈ ‡Ï - ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ84¯kka ‰¯Bw‰ B‡ Ô·‡‰ ««≈«»…¿«¿≈»∆∆«»«ƒ»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ LiL ˜BÈza B‡«ƒ∆≈»∆»¿≈…«≈»∆

א.73) קכג, צרכה.74)שבת כל בשלה שלא תאנה
היא 75) כן לא שאם בכוונה, טמנה שהוא ולא טמונה, היתה

שבת  'תוספות' ועיין יז, הלכה (להלן לתבן בסיס נעשית
פגה). ד"ה טיט.76)קכג. לעשית ומיוחד המוקצה

גחלים.77) גבי על אפויה דקה טמונה 78)עוגה ואינה
"מכבה  בשבת, גחלים חותה הוא הרי כן לא שאם בתוכם,
שגגות  בהל' (כמבואר התחתונות" את ומדליק העליונות את

משנה'. 'כסף – הי"ב) ז'.79)פ"ז בהלכה מבואר
רוקח').80) ('מעשה בשעת" "ננערים אחר: בנוסח
מ"ט.81) פ"א אם 82)כלאים מכוסים, העלים אם אבל

בשבת  גומא כעושה נראה כרכר, או כוש בהם תוחב
אותם.83)(מגידֿמשנה). "לא 84)מושך ב: קמב, שבת

הכ"א). פכ"ו (להלן בלבד" למת אלא ותינוק כיכר התירו

.ÊËÏËB85Ba ˙‡ Ì„‡86ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚ BÏ LiL87 ≈»»∆¿∆≈«¿ƒ»»
Ô·‡‰Â88B„Èa89,¯Èc‰ ÏtÈ Ì‡L ;¯È„ ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆∆¿»¬»…ƒ»∆ƒƒ…«ƒ»

‰ÏkÏk .B„Èa ·‡‰ epÏhÈ90Ì˙ÒÂ ,‰·e˜ ‰˙È‰L ƒ¿∆»»¿»«¿«»∆»¿»¿»¿»«
Ô·‡‰ È¯‰L ;dÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô·‡a dlL ·˜∆∆∆»»∆∆À»¿«¿¿»∆¬≈»∆∆

ÔÙ„k ˙ÈNÚ91Ô·‡‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰lkÏk‰ ‰˙È‰ . «¬≈¿…∆»¿»««¿«»¿≈»≈¿»∆∆
ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈaË¯ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ - ˙B¯t‰ CB˙a¿«≈ƒ»«≈¿Àƒ¿¬»ƒ

‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÏËB - ÌÈ˙e˙Â92¯ÚÈ Ì‡L ; ¿ƒ≈»¿∆ƒ∆ƒ¿«≈
.e¯Ê‚ ‡Ï „ÒÙ‰ ÌB˜Ó·e ,¯ÙÚa eÙhÈ - ˙B¯t‰«≈ƒ»¿∆»»ƒ¿∆¿≈…»¿

ב.85) קמא, שבת בה.86)משנה, לטלטל שמותר בחצר
יקחנו.87) לא אם ויתעצב לאביו, משתוקק שהבן
מוקצה.88) מוקצה.89)שהיא סל.90)ויטלטל
(פירוש 91) הסל" מן כחלק "והיא יפה מהודקת היא אם

ולהיתר,92)המשניות). לאיסור בסיס נעשתה "שהכלכלה
בסיס  אינו כאילו לגבו, האיסור ובטל יותר, חשוב וההיתר

שט). סי' אברהם' ('מגן להיתר" רק

.ÊÈ˙È·Á93‰Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÎML94dcˆ ÏÚ dhÓ - »ƒ∆»«∆∆«ƒ»«»«ƒ»
˙Bi·Á‰ ÔÈa ‰˙È‰ .˙ÏÙB ‡È‰Â95- ‰ÈÏÚ Ô·‡‰Â ¿ƒ∆∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆∆»∆»

d‰Èa‚Ó96Ô·‡‰Â ,ÌL dcˆ ÏÚ dhÓe ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ «¿ƒ»¿»«≈«»«ƒ»»¿»∆∆
¯kÏ CÈ¯ˆÂ ¯k‰ ÏÚ ˙BÚÓ ÁÎBM‰ ÔÎÂ .˙ÏÙB97- ∆∆¿≈«≈«»«««¿»ƒ««

¯k‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ Ì‡Â .˙BÏÙB Ô‰Â ¯k‰ ˙‡ ¯ÚB≈∆««¿≈¿¿ƒ»ƒƒ¿««
ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ˙BÚn‰Â ¯k‰ ˙‡ ÏËB -98 ≈∆««¿«»»»¬»ƒƒƒ«

˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰Èt ÏÚ Ô·‡‰ ÁÈp‰ B‡ ,¯k‰ ÏÚ «»≈∆∆«»«««ƒƒ«»∆∆«ƒ
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zayקפו zekld - mipnf xtq - fenz 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

eÏh elÙ‡Â ,ÔÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ˙È·Á‰∆»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿¿»«¬ƒƒ¿
.¯eÒ‡‰ ¯·„Ï ÒÈÒa eNÚ È¯‰L ;Ô·‡‰Â ˙BÚn‰«»¿»∆∆∆¬≈«¬»ƒ¿»»»»

ב.93) קמב, שבת מהיין 94)משנה, לקחת צריך והוא
שמא 95)שבתוכה. במקומה, אותה להטות יכול שאינו

ותשברנה. החבית על האבן לחבית.96)תיפול
עליו.97) בכוונה.98)לשכב

.ÁÈÔ·‡‰99‰Èe¯waL100dÈ‡Â da ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‡ : »∆∆∆«≈»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˙ÏÙB101‰Èe¯w‰ ˙ˆ˜Ók ‡È‰ È¯‰ -102¯zÓe , ∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿»«≈»À»

Â‡Ï Ì‡Â ;da ˙‡lÓÏ103„‚a .da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ -104 ¿«…»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆∆
BËÓBL - ‰w‰ ÏÚL105‰w‰ ÏÚÓ106. ∆««»∆¿≈««»∆

א.99) קכה, שבת המשניות'100)משנה, ב'פירוש רבינו
בו  ותולים מים, בו ששואבים חרס כלי היא "קרויה ביאר:
בהל' פירש (וכן המעיין" לתחתית וירד שיכבד כדי אבן,
יבשה  דלעת היא "קרויה פירש: רש"י אבל ה"א), פ"כ כלים
שואבת  אינה קלה שהיא ומתוך מים, בה וממלאים חלולה

להכבידה". כדי אבן בה ונותנים צפה, שהיא 101)אלא
יפה. הקרויה.102)קשורה של אינה 103)כחלק אם

בסיס  ונעשית האבן לגבי מתבטלת הקרויה יפה, קשורה
האסור. א.104)לדבר קמ, הבגד 105)שבת את מוריד

שאינו  לפי הבגד, מתוך הקנה את לקחת אסור אבל מהקנה.
להסקה. רק ועומד תולים 106)כלי כביסה, לאחר בגד

לייבשו. קנה על אותו

.ËÈ˙B¯t107ÌÈ‡L ˙B¯t ÔB‚k ,ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ≈∆»∆¡…¿≈∆≈»
ÔÈ¯NÚÓ108Ì‰È¯·cÓ ¯NÚÓa ÔÈ·iÁ Ô‰ elÙ‡ ,109B‡ , ¿À»ƒ¬ƒ≈«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆

B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ110‰Óe¯z B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»¿»
‰‡ÓË111¯NÚÓ B‡ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¿≈»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

Ô˙ÎÏ‰k112È‡Óc‰ Ï·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -113ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»»»¿«¿¿»¬»«¿«ƒ
ÌÈiÚÏ Èe‡¯Â114,Ô‡„tL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ ; ¿»«¬ƒƒ¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆¿»»

LÓÁ‰ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡115.ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - ««ƒ∆…»««…∆À»¿«¿¿»

ב.107) קכו, שבת מהם 108)משנה, הפרישו שלא
ומעשרות. ראויים 109)תרומות אינם חכמים מדברי שרק

(פירוש  נקוב שאינו בעציץ שצמחו כפירות לאכילה,
ולקח 110)המשניות). הלוי שהקדים כגון גדולה, תרומה

ממנה  שהפרישו קודם התבואה, שנתמרחה אחר המעשר
הפריש  ולא מעשר תרומת ממנו והפריש גדולה, תרומה

(רע"ב). גדולה לאכילת 111)תרומה אפילו ראויה שאינה
כהן. של שיפדה 112)בהמתו כגון כהלכה, נפדו "שלא

ולא  הגון אינו הפדיון וזה כסף, של חתיכה על שני מעשר
לומר: רוצה מפותח. כסף על שיפדה עד כהלכתו נעשה
יד, (דברים בידך" הכסף "וצרת שכתוב כמו מצויירים מעות
הקרקע. על ההקדש שיחלל או צורה, עליו שיש דבר - כה)
הניתן  דבר שיהיה - במטלטלין אלא שיפדה הקדש דין ואין

המשניות). (פירוש ליד" מעמי 113)מיד לקוחים פירות
בפכ"ג  כמבואר מעשרות, בהפרשת זהירים שאינם הארץ

בהל'114)הט"ז. (רבינו דמאי" העניים את לאכיל "מותר
הי"א). פ"י והקדש 115)מעשר שני מעשר בפדיון

אינו  אבל לא), כז, (ויקרא הקרן מלבד חומש מוסיפים
באכילה. ומותרים - מעכב

.ÎÏËÏËÓ116dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z‰ Ï‡¯NÈ ¿«¿≈ƒ¿»≈«¿»««ƒ∆≈»
BÏ ‰Èe‡¯117‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈÏËÏËÓe ; ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»

‰na .„Á‡ ÈÏÎa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ B‡ƒ«Àƒƒ»¿≈∆ƒ¿ƒ∆»«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c118‰hÓÏ ‰¯B‰h‰ ‰˙È‰La ?119, ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿»¿«»

Ô˙B‡ ¯ÚÈ Ì‡L ,Ú˜¯wa ÔÈÙpË˙n‰ ˙B¯t eÈ‰Â¿»≈«ƒ¿«¿ƒ««¿«∆ƒ¿«≈»
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e„ÒtÈƒ»¿¬»ƒ»¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
ÁÈpÓe ,ÔÈlÁ‰ B‡ ‰¯B‰h‰ ÏËBÂ ,ÈÏk‰ ¯ÚB≈«¿ƒ¿≈«¿»«Àƒ«ƒ«
ÔÈa - ÈÏk‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .‰‡Óh‰«¿≈»¿ƒ»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈
ÏËÏËÓ - ‰hÓÏ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ‰¯B‰h‰L∆«¿»¿«¿»≈∆»¿»¿«»¿«¿≈

.„Á‡k Ïk‰«…¿∆»

ב.116) קמא, שבת לכהן.117)משנה, שראויה כיון
טז.118) הלכה למעלה שנתבאר אם 119)כמו אבל

לטלטל  לו אסור הטהורה, את לקחת שיכול למעלה טהורה
למטה" הטמאה "כשהיתה אחר: ובנוסח הכלי. את

הנדפס. הנוסח את מבכר משנה' וב'כסף (ויניציאה)

.‡ÎÍa„120:ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·MÁL ÌÈ·‡ ÏL ƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿
Ìe„nÏ Ì‡121Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÁÓÏ Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯zÓ - ƒƒ¿À»≈≈¬≈∆¿»»¿ƒ»

˙Bi¯Á .¯eÒ‡ -122Ô¯„bL Ï˜c ÏL123ÌÈˆÚÏ124, »¬ƒ∆∆∆∆¿»»¿≈ƒ
¯zÓ - ‰·ÈLÈÏ ˙aL ·¯ÚÓ Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ¿ƒ¿«¬≈∆≈∆∆«»ƒƒ»À»

ÔÏËÏËÏ125¯zÓ - ÌBÈ „BÚaÓ Ô‰ÈÏÚ ·LÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¿≈ƒ»«¬≈∆ƒ¿À»
.ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»

רבי 120) הלך אחת פעם חנינא: רבי "אמר ב: קכה, שבת
בנין), אבני (שורת אבנים של נדבך ומצא אחד, למקום
למחר". עליהם שנשב כדי וחשבו צאו לתלמידיו: ואמר

מערב 121) והכינום מעשה שעשו עליהם, לישב כדי סדרום
ענפים.122)שבת. א . נ, בנוסח 123)שבת שלקטן;

(שונצינו). "שגרדן" באש.124)אחר: להסיקן
מכיון 125) אבנים, בנדבך כמו מעשה, צריך אין וכאן

ואף  להסקה, ויש לישיבה, העומדות מהן יש שחריות
לישיבה, לייחדן לבד במחשבה די להסקה, מתחילה שחשב
אבנים  של בנדבך אבל מחשבה, מידי מוציאה שמחשבה
להכינם  מיוחד מעשה צריך לישיבה, ולא לבנין העומד

(מגידֿמשנה). לישיבה

.·ÎLw‰126B„Èa eÚÚÈ ‡Ï - ‰hn‰ ÏÚL127Ï·‡ , ««∆««ƒ»…¿«¿¿∆¿»¬»
BÙe‚a BÚÚÓ128¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ‡e‰ Ì‡Â . ¿«¿¿¿¿ƒ«¬«¿≈»À»

ÔÈ„Ò B‡ ¯k ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏËÏËÏ129‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿≈ƒ»»»»«»ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ·LiL ÈÓk ‰NÚ È¯‰L ;B„Èa BÚÚÓ - Ô‰a»∆¿«¿¿¿»∆¬≈«¬»¿ƒ∆»«»»

ÒÈÎn‰ .ÌBÈ „BÚaÓ130¯ÙÚ ÏL ‰t˜131Ì‡ ,B˙È·a ƒ¿««¿ƒÀ»∆»»¿≈ƒ
˙aLa BÏËÏËÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ dÏ „ÁÈ132, ƒ≈»∆∆»ƒ≈∆∆«»¿«¿¿¿«»

.ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ba ‰NBÚÂ¿∆»¿»»

להסקה.126) עומד והוא א. קמא, שבת משנה,
מוקצה.127) לטלטל טלטול 128)שאסור כי בכתפיו,

מותר. שינוי) (=בדרך יד והסדין 129)כלאחר הכר
להסקה. ולא לשכיבה הקש את שהקצה מוכיחים

א.130) נ, רוק.131)שבת בו לא 132)לכסות אם אבל
לטלטלו  ואסור הבית, עפר אגב בטל זוית, קרן לו ייחד

שח). סי' (או"ח
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.‚ÎBk‰Ó ÈÏk Ïh·Ï ¯eÒ‡133‡e‰L ÈtÓ , »¿«≈¿ƒ≈∆≈ƒ¿≈∆
¯˙BÒk134Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔzÈ ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈≈«…ƒ≈¿ƒ«««≈¿«»¿«≈

,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ¯paL ÔÓM‰L ;ÛËBp‰ ÔÓM‰ ˙‡∆«∆∆«≈∆«∆∆∆«≈»¿«¿¿
ÔÎÂ .¯zÓ ‰È‰L ÈÏk‰ ÏeËÏË ¯Ò‡È - ÈÏkÏ ÏtiLÎe¿∆ƒ…«¿ƒ≈»≈ƒ¿«¿ƒ∆»»À»¿≈
˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ««

d˙ˆÈa Ïa˜Ï ˙Ï‚¯z‰135ÈÏk‰ ‡e‰ ‰ÙBk Ï·‡ , ««¿¿…∆¿«≈≈»»¬»∆«¿ƒ
‰ÈÏÚ136ÔÎÂ .137¯eÒ‡L ¯·c Ïk ÏÚ ÈÏk‰ ‰ÙBk »∆»¿≈∆«¿ƒ«»»»∆»

.epÏhÈ - ıtÁÈ Ì‡L ,BÏha ‡Ï È¯‰L ;BÏËÏËÏ¿«¿¿∆¬≈…ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ¿∆

יום.133) מבעוד מוכן שהיה ממה ב. מב, שבת משנה,
אוסרו 134) ועכשיו הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה

אבל  ב. קכח, בשבת רש"י פירש וכן שיבאר. כמו בטלטול
ומחברו  מקום לו כקובע "שהוא פירש שם, ב מב, בדף

למלאכה". ודומה בשבת 135)בטיט שנולדה ביצה כי
הי"טֿה"כ). פ"א יו"ט הל' (ראה ובטלטול באכילה אסורה

יגע 136) שלא "ובלבד ה'ירושלמי': בשם הביא הראב"ד
ולא  בטלטול אלא אסור אינו שמוקצה ואף בביצה",
הכלי" ידי על הביצה ינענע "שמא חוששים בנגיעה,

האומר 137)(מגידֿמשנה). יצחק רבי לדעת בניגוד
מג.). (שבת בטלטול שאסור דבר לצורך כלי לטלטל שאסור

.„ÎÔÈ˙B138ÛÏc‰ ˙Áz ÈÏk139ÈÏk‰ ‡lÓ˙ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ
CÙBL -140‰BLÂ141ÚÓ BÈ‡Â ,142‰È‰iL ,‡e‰Â . ≈¿∆¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆

‰ˆÈÁ¯Ï Èe‡¯ ÛÏc‰143ÔÈ‡ - Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆»ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈»≈
ÔÈÒe‡n‰ ÌÈna BÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô˙ Ì‡Â .ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒ»«À»¿«¿¿««ƒ«¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ÔÈ‡L .BaL144. ∆∆≈ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ»

ב.138) לה, ביצה הגגות 139)משנה, מן הנוזלים "מים
לקבל  כלי ונותנים המשניות), (פירוש הגשם" ירידת בעת

הבית. את יטנפו שלא המים לחוץ.140)את
הדלף.141) תחת הכלי את שוב כל 142)מחזיר מלשנות

(רש"י). לכך צריך אם ראויים 143)היום אינם שאם
תחתם  כלי לתת לכתחילה ואסור מוקצה הם לרחיצה
לכתחילה. רעי של גרף עושה הוא שהרי לקבלם,

להוציא.144) מותר - ונתן עבר אבל ב. לו, ביצה

.‰Î˙È·Á145Ï·Ë ÏL146ÈÏk ‡È·Ó - ‰¯aLpL »ƒ∆∆∆∆ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz ÁÈpÓe147Ôw˙Ó - Bw˙Â ¯·Ú Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ;148, «ƒ««¿∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿¿À»

ÔÈ˙BÂ .Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰149ÈÏk150Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ¬≈ƒ¿À»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈
˙BˆBˆÈ151Ó Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÏËÏËÏ ¯zÓe ,Ln ƒƒ¿≈∆≈»∆«»À»¿«¿≈

‰¯B˜ .ÈÏk‰152ÏÒÙÒa d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ‰¯aLpL «¿ƒ»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿«¿»
‰hn‰ ˙Bk¯‡a B‡153ÌÈÁeÂ¯ eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,154 «¬À«ƒ»∆»ƒ≈»¿ƒ

.Bk‰Ó ÈÏk Ïh·È ‡lL È„k ,ÌÏËÈ ıtÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆«¿…ƒ¿≈¿≈∆…¿«≈¿ƒ≈∆≈
ÌÈ·‡ Èab ÏÚ ˙ÏˆÁÓ ÔÈÒ¯Bt155Èab ÏÚ B‡ ˙aLa ¿ƒ«¿∆∆««≈¬»ƒ¿«»««≈

- ÌÈÓLb·e ,‰nÁ‰ ÈtÓ - ‰nÁa ,ÌÈ¯B·c ˙¯ek«∆∆¿ƒ««»ƒ¿≈««»«¿»ƒ
„eˆÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,ÌÈÓLb‰ ÈtÓ156È¯‰L ; ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈»∆¬≈

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa dÏËB157ÔÈÙBÎÂ .158˙aLa Ïq‰ ˙‡ ¿»¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆««¿«»
ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÈÙÏ159È¯‰L ;e„¯ÈÂ ÂÈÏÚ eÏÚiL ÏÈ·La ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿ƒ∆«¬»»¿≈¿∆¬≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚÓ e„¯iLk BÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿¿∆≈¿≈»»¿≈…«≈»∆

א.145) מג, תרומות 146)שבת ממנו הופרשו שלא

שהוא 147)ומעשרות. זמן כל לאכילה ראוי שאינו אף
תרומות  מגביהין אין כי היום, לתקנו אפשר ואי טבל,
מתוקן  היה שלא דבר כמתקן שנראה מפני בשבת, ומעשרות

ה"ט). "המגביה 148)(פכ"ג הט"ו: בפכ"ג כמבואר
את  תיקן - - - ביוםֿטוב או בשבת ומעשרות תרומות

ב.149)הפירות". מז, שבת בשבת.150)משנה, אפילו
שעל 151) במפה האש תאחז שלא הנר, מן היוצאים

א.152)השולחן. מג, שני 153)שבת שבין הלוחות
לארכה. המיטה מותר 154)כרעי ברפיון, כשסמוכים

שתעלה  כדי לא אבל לרדת, תוסיף לא שהקורה כדי לסמכם
שיג). סי' (או"ח כבונה ימחו 155)שהוא "שלא בנין אבני

שומרת  והמחצלת (רש"י). במים" ששרויות מאחר בגשמים
הגשמים. מפני יהדק 156)עליהן לא וגם הדבורים, את

איסור  על ויעבור לצאת, יוכלו לא שהדבורים המחצלת את
בפ"א). (כמבואר ימות" ולא רישיה "פסיק משום צידה

מהיכנו.157) כלי מבטל ב.158)ואינו קכח, שבת משנה,
היום 159) ראויים שאינם לפי הם, מוקצים חיים שבעלי

(מגידֿמשנה).

.ÂÎ‰Ó‰a160ÌÈn‰ ˙n‡Ï B‡ ¯B·Ï ‰ÏÙpL161Ì‡ : ¿≈»∆»¿»¿¿««««ƒƒ
‰Ò¯t dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ162„Ú d˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ - dÓB˜Óa »ƒ≈»«¿»»ƒ¿»¿«¿¿ƒ»«

Â‡Ï Ì‡Â ;˙aL È‡ˆBÓ163ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó - »≈«»¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
ÈÏk Ïh·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰˙ÏÚ - ‰˙ÏÚ Ì‡Â ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ»¿»»¿»¿««ƒ∆¿«≈¿ƒ
¯Úˆ ÈtÓ - ÌÈn‰ CB˙Ï ¯BaÏ BÎÈÏLÓ È¯‰L ,Bk‰Ó≈∆≈∆¬≈«¿ƒ«¿««ƒƒ¿≈««

ÌÈiÁ ÈÏÚa164ÔÎÂ .B„Èa d˙BÏÚ‰Ï ¯eÒ‡Â .e¯Ê‚ ‡Ï «¬≈«ƒ…»¿¿»¿«¬»¿»¿≈
ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡165ÔÈÁBc Ï·‡ ,¯ˆÁa ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ≈¿ƒ¿≈»¿«»»∆»≈¬»ƒ

ÔÈc„Óe .eÒkiL „Ú Ô˙B‡166˙Ï‚¯z .ÌÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú »«∆ƒ»¿¿«ƒ¬»ƒ¿»ƒ«¿¿…∆
ÔÓ ˙ËÓL ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈc„Ó ÔÈ‡ - ‰Á¯aL∆»¿»≈¿«ƒ»ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆ƒ

ÔÈLÏ˙ ‰Èt‚‡ e‡ˆÓÂ ,„i‰167„Ú d˙B‡ ÔÈÁBc Ï·‡ ; «»¿ƒ¿¿¬«∆»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«
.ÒkzL∆ƒ»≈

ב.160) קכח, בשבת,161)שבת הם מוקצים חיים ובעלי
למעלה. שנזכר ומשקין.162)כמו אוכלין לה להוריד

שם.163) לפרנסה אפשר ואי עמוקים, שהמים
"כי 164) ה): כג, (שמות שכתוב כמו התורה, מן שהוא

עמו", תעזוב עזוב . . . משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה
דבר  מפני ונדחה דרבנן איסור רק הוא מהיכנו כלי וביטול
בעלי  שצער רבינו שדעת אומרים ויש הגולה'). ('באר תורה
מהלכות  בפי"ג מדבריו שנראה (כמו מדרבנן אלא אינו חיים
מהיכנו  כלי לבטל אסרו לא ואףֿעלֿפיֿכן ה"ט), רוצח
מנוחת  על התורה שקדה שהרי חיים, בעלי צער  במקום
וחמורך" שורך ינוח "למען שנאמר כמו בשבת, החיים בעלי
אחד  נייח הכתוב לו "הוסיף שם: ובמכילתא יב). כג, (שמות
אינו  או בא לכך אומר אתה ואוכל, הקרקע מן תולש להיות
צער" אלא נייח זה אין אמרת ביתו, בתוך יחבשנו אלא

שמח'). מוקצה.165)('אור משום אוחז 166)להגביהם
(מגידֿמשנה). ומוליכם ובצדדים לדעת 167)בצוארם

משום  האיסור וטעם ומותר. מתכוון שאינו דבר זהו הראב"ד
בשבת. ומטלטלם שנשמטים

ועׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הטלטול.1) דיני בו נשלמו
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.‡ÈÏk Ïk2¯zÓ - BlL ÌÈ˜Â ÂÈÏ·ÁÂ ‚¯B‡‰ »¿≈»≈«¬»»¿»ƒ∆À»
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ,ÔÏËÏËÏ3„·kÓ ıeÁ , ¿«¿¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿ƒƒ…∆

ÔBzÁz‰ „·ÎÂ ÔBÈÏÚ‰4ÔÈÏh ÔÈ‡L ÈÙÏ ;5Ô‰L ÈtÓ , »∆¿¿…∆««¿¿ƒ∆≈ƒ»ƒƒ¿≈∆≈
ÔÈÚe˜z6,ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‚¯B‡ ÏL ÌÈ„enÚ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈»¿«¿¿»

Ô‰lL ˙Bnb‰ Ôw˙È ‡nL7.ÔÈ¯zÓ - ‚¯B‡‰ ÈÏk ¯‡Le . ∆»¿«≈«À∆»∆¿»¿≈»≈À»ƒ

א.2) קיג, בפכ"ח 3)שבת כמבואר ומקומו, גופו לצורך
רוקח') ('מעשה להיתר" "שמלאכתו אחר: ובנוסח ה"ג.

שם. רש"י קורות 4)וכדעת שתי הן האריגה מכונת יסוד
שניהם  בין עמודים; הנקראים - הצדדים משני חזקות
עליון, כובד הנקראת מלמעלה אחת קורות, שתי מונחים
לכובד  מסביב תחתון; כובד הנקראת - מלמטה ואחת
מניחים  התחתון הכובד ועל השתי, חוטי את שמים העליון

הארג. כלי 5)את תורת עליהן אין לפיכך בחול, אף
מפני 6)(מגידֿמשנה). ליטלם וקשה העמודים בתוך

את 7)כבדם. יזיז בה, תקועים שהם הקרקע מן כשחולצם
בונה  משום ויתחייב העמוד במקום גומא ויעשה העפר

(רש"י).

.·‰¯Óz ÏL ˙B„aÎÓ8Ô‰a ÔÈ„aÎnL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿¿∆¿»»¿«≈»∆∆¿«¿ƒ»∆
È¯‰L ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈∆¬≈

¯zÓ˙aLa „aÎÏ9e¯‡LpL ÌÈ·Ï .10- ÔÈa‰ ÔÓ À»¿«≈¿«»¿≈ƒ∆ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»
·Ò‰Ï ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿»≈

Ô˙B‡ ÔÈÙL È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ11¯·ˆ Ì‡Â .Ô˙B‡ ÔÈw˙Óe ¬≈∆∆¬≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»«
Ô˙B‡12Ìˆ˜‰ È¯‰ -13ÌÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,14. »¬≈ƒ¿»¿»¿«¿¿»

"ושמה 8) בו תלויים שהתמרים הקנה ב. קכד, שבת
וגם  למטה, ונתלה כבד עליה שתלוי שהפרי משום מכבדות,
האי  (רב הבית" את (לטאטא) לכבד עשוי שהוא משום

כגון 9)גאון). גומות, ישווה שמא חשש שאין במקום
ה"ג. בפכ"א כמבואר אבנים, שהשלים 10)ברצפת אחר

בנין. לצורך בהן להתמש בדעתו ואין מבואר 11)בנינו,
הכ"א. זה.12)בפכ"ה על זה לבנין.13)סדרן

ה"ו.14) בפכ"ה כמבואר

.‚‰pË˜ Ò¯Á15˙eL¯a elÙ‡ dÏËÏËÏ ¯zÓ - ∆∆¿«»À»¿«¿¿»¬ƒƒ¿
ÈÏk Èt da ˙BqÎÏ ¯ˆÁa ‡È‰ ‰Èe‡¯e ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»ƒ∆»≈¿«»ƒ¿ƒ

ÔË˜16˙Ùe‚Ó .17‰˙zk˙pL ˙È·Á18‡È‰ -19 »»¿«»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
‰È¯·Le20dÏËÏËÏ ¯zÓ21‰tL‡Ï d˜¯Ê Ì‡Â ; ¿»∆»À»¿«¿¿»¿ƒ¿»»»«¿»

ÌBÈ „BÚaÓ22-dÏËÏËÏ ¯eÒ‡23ÚÚB¯˙pL ÈÏk .24- ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿≈«
LÏ˙È ‡Ï25.Ba CÓÒÏ B‡ Ba ˙BqÎÏ Ò¯Á epnÓ …ƒ¿ƒ∆∆∆¿«ƒ¿…

חרס.15) כלי שבר ב. קכד, שהיתה 16)שבת כיון
אבנים  או צרורות כגון כלי, שאינו דבר אבל כלי, מתחילה
- לטלטלם אסור כלי, בהם לכסות שראויים אףֿעלֿפי

ה"ו. בפכ"ה בטיט.17)כמבואר החבית פי סתימת
החבית.18) החבית.20)המגופה.19)שנשברה של
קטן.21) כלי פי בהם לכסות זרקה 22)שראויים אם אבל

מותר  עליה כלי תורת היה השמשות שבין כיון בשבת,
כלי.23)(מגידֿמשנה). עוד מהיות שבטלה

ופירש 25)שנשבר.24) יספות". "לא מובא: בגמרא
יחתוך. לא הרי"ף:

.„¯zÓ26ÌÈ·‡ LÏL ‡qk‰ ˙È·Ï ÒÈÎ‰Ï27 À»¿«¿ƒ¿≈«ƒ≈»¬»ƒ
˙BÏÊ¯˜Ó28.„i‰ ‡ÏÓk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ô‰a Áp˜Ï ¿À¿»¿«≈«»∆¿«»ƒ»ƒ¿…«»

¯eÒ‡ - C¯t˙‰Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ‰Ó„‡ Ï·‡¬»¬»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»
dÏËÏËÏ29‚bÏ ÌÈ·‡ ˙BÏÚ‰Ï ¯zÓe .da Áp˜Ï ¿«¿¿»¿«≈«»À»¿«¬¬»ƒ«»

Ô‰a Áp˜Ï30- ËÈËa eÚwzLÂ ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È . ¿«≈«»∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ
¯k ÔÓeM¯ Ì‡31ÏËÏËÏ ¯zÓ ,32‰ÈÏÚ LiL Ô·‡ . ƒƒ»ƒ»À»¿«¿≈∆∆∆≈»∆»

elÙ‡Â ,dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‡È‰ Áp˜Ï È‡ceL ,ÛepËƒ∆««¿«≈«ƒÀ»¿«¿¿»«¬ƒ
.‰ÏB„‚ ‡È‰ƒ¿»

א.26) פא, כמבואר 27)שבת בטלטול, אסורות שהן אף
שדוחה  הבריות כבוד שגדול משום - ה"ו בפכ"ה, למעלה

לו:). בסוכה ו'תוספות' (רש"י דרבנן חדות,28)איסור
(מגידֿמשנה). לקינוח ראויה.29)הראויות שאינה מפני

מפני 30) - התירו גדולה, טירחא כאן שיש ואףֿעלֿפי
פא:). (שבת דרבנן איסור שדוחה הבריות כבוד שגדול

מן 31) למעלה ניכר ורישומן לגמרי, בקרקע נטבעו שלא
סותר.32)הקרקע. משום איסור ואין

.‰‰È‰33¯B¯ˆ ÂÈÙÏ34N¯ÁÂ35¯B¯va Áp˜Ó -36. »»¿»»¿»∆∆¿«≈««¿
È‚‡Ó N¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â37N¯Áa Áp˜Ó - ÌÈÏk38eÈ‰ . ¿ƒ»»«∆∆≈»¿≈≈ƒ¿«≈««∆∆»

Áp˜Ó - ÌÈk¯ ÌÈ·NÚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ·NÚÂ ¯B¯ˆ ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ¿«≈«
Ô‰a39¯B¯va Áp˜Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,40. »∆¿ƒ»¿«≈««¿

א.33) פב, מוקצה.34)שבת שהיא קטנה אבן
ג.35) בהלכה כמבואר מוקצה, אףֿעלֿפי 36)שאינו

סכנה. בו ויש חד שהוא בחרש מקנח ואינו מוקצה, שהוא
('ערוך').37) חוצה מהכלי הבולטת הכלי לפי השפה

הכלי. צואר פירש: מ"ג פ"יא, כלים המשניות ובפירוש
הבשר.38) את מקרע ואינו חלק שאינם 39)שהוא

בהם,40)"מוקצה". שולטת האור יבשים שעשבים לפי
שם). (שבת, נושרות הטבעת פי שיני בהם והמקנח

.ÂÈ¯ÈL41eÏaL ˙B‡ÏˆÁÓ42ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - ¿»≈«¿¿»∆»¬≈≈ƒ¿ƒ
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL43a ˙BqÎÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;Ô‰ ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿«»∆

Ûeph‰44‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ,eÏaL ÌÈ„‚a È¯ÈL Ï·‡ . «ƒ¬»¿»≈¿»ƒ∆»∆≈»∆¿»
‰LÏL ÏÚ45ÔÈ‡L ;ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -46‡Ï ÔÈÈe‡¯ «¿»»¿«¿¿»∆≈»¿ƒ…

¯epz‰ È¯·L .ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ47¯zÓ - «¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈««À»
.¯z‰Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰ È¯‰Â ,ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»«¬≈≈¿»«≈ƒ∆¿«¿»¿∆≈

‰¯Èk48‰È˙BÎ¯iÓ ˙Á‡ ‰ËÓLpL49¯eÒ‡ - ƒ»∆ƒ¿¿»««ƒ«¿∆»»
Ú˜˙È ‡nL ,dÏËÏËÏ50. ¿«¿¿»∆»ƒ¿«

א.41) קכה, ישנה.42)שבת ממחצלת ונפרדו שנרקבו
התימנים). (כת"י "שבלו" המילה חסרה אחר, ובנוסח

ה"ג.43) בפכ"ה השלמה 44)מבואר המחצלת גם שהרי
האבק. יעלה שלא והלכלוך, הבית עפר את לכסות עומדת

על 45) אצבעות שלש כלומר שלש", על "שלש לתקן יש כן
(כבדפוסים  שלשה" על "שלשה שאילו אצבעות, שלש
עשירים, לבגדי שיעור הוא טפחים, שלשה כלומר חדשים)
אצבעות  שלש על אצבעות בשלש שיעורם עניים בגדי ואילו
ופחות  כו:), שבת ומסכת כלים, מהל' בפכ"ב (כמבואר

לעשירים. ולא לעניים לא ראויין אינן - ודעת 46)משלוש
נזהר  שאדם מצוה, של בטלית נשנה זה שדין הראב"ד
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לכן  שנקרעה, אחר אף מגונה תשמיש בה מלהשתמש
לטלטלן, מותר מטלניות בשאר אבל אצבעות, שלש שיעורה
וחרס. צרור שמטלטלים כמו שלש, על שלש בהן שאין אף

שלנו.47) כקדירות מטלטלים היו שלהם תנורים
שמלאכתה 48) ואף לבישול, תנור כעין ב. קלח, שבת

כמבואר  מקומה או גופה לצורך לטלטלה מותר לאיסור,
ה"ג. בחזקה 50)רגילה.49)בפכ"ה הרגל את יחבר

בפטיש. מכה או בונה משום ויתחייב בכירה,

.ÊÌlÒ51‰iÏÚ ÏL52BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -53ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ; À»∆¬ƒ»»¿«¿¿∆≈»»
C·BL ÏLÂ .ÈÏk ˙¯Bz54B˙Bh‰Ï ¯zÓ -55‡Ï Ï·‡ , «¿ƒ¿∆»À»¿«¬»…

‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;C·BLÏ C·BMÓ BÎÈÏBÈƒƒ»¿»∆…«¬∆¿∆∆∆
„eˆÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ56Ba ÔÈ˜ÒBnL ‰˜ . ∆¿…¿»»»∆∆¿ƒ

ÌÈ˙Èf‰57¯Bz ÂÈÏÚ LÈ Ì‡ -ÈÏk ˙58ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰ , «≈ƒƒ≈»»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL59‰˜ .60˙Èa‰ ÏÚa BÈ˜˙‰L ∆¿«¿¿ƒ»∆∆ƒ¿ƒ««««ƒ

È¯‰ ,ÂÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡ - Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ïƒ¿≈«¿≈ƒ≈«¿ƒ»»¬≈
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ‡e‰61. ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈

ב.51) ט, גגו.52)ביצה בו להטיח ועשוי גדול שהוא
ומקומו.53) גופו לצורך יונים.54)אפילו של קן
למקום.55) אבל 56)ממקום הי"ג. בפכ"ד כמבואר

לטלטלם  מותר בבית, לשימוש העשויים שבבית סולמות
תקיח). סי' אורחֿחיים (ט"ז למקום משנה,57)ממקום

ומהפכים  הזיתים, את בו לחבוט מקל "עושים ב: קכג, שבת
המקלות  אותם בראשי ועושים בביתֿהבד, כשהם הזיתים בו
מרימים  הזיתים בו וכשמהפכים קשר, או עגול רימון כעין
לא" או שמנונית בו יש אם ברימון ומביטים המקל, את

המשניות). (ראה 58)(פירוש תשמיש לאיזה ראוי שהוא
הי"ג). ומקומו,59)בפכ"ה גופו לצורך לטלטלו ומותר

עצמו. לצורך פט"ו.60)ולא שבת ומותר 61)תוספתא
ה"ג). (פכ"ה כלי של עצמו לצורך אף לטלטל

.Á˙Ïc62¯Èˆ dÏ ‰È‰L63dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆∆»»»ƒ««ƒ∆≈»
‰ˆ˜Ó ÌB˜Ó da ÌzÒÏ dÈÎ‰L ,¯Èˆ ‰zÚ64‡È‰Â , «»ƒ∆¡ƒ»ƒ¿…»»À¿∆¿ƒ

ÌÈ˜„Á ÔÎÂ ,da ÔÈÓ˙BÒÂ d˙B‡ ÔÈÏËBpL ,˙¯¯‚65 ƒ¿∆∆∆¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈¬»ƒ
ÔÓÊa :˙¯¯‚p‰ ˙ÏˆÁÓ ÔÎÂ ,‰ˆ¯t‰ Ô‰a ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ»∆«ƒ¿»¿≈«¿∆∆«ƒ¿∆∆ƒ¿«

ÔÈ¯eLwL66ÌÈÏÚBÂ Ô‰a ÔÈÓ˙BÒ - Ï˙ka ÔÈÈeÏ˙e ∆¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ»∆¿¬ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚB ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ì‰a67ÌÈ‰B·‚ eÈ‰ Ì‡Â . »∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ

Ô‰a ÔÈÏÚB - ı¯‡‰ ÏÚÓ68. ≈«»»∆¬ƒ»∆

א.62) קא, עירובין שהדלת 63)משנה, ברזל של יתד
עליה. בה 64)סובבת שמניחים הבתים, מאחורי חצר

הבית  בעל ואין תדיר, בה משתמשים ואין ועצים, סחורה
אלא  כראוי, בציר ותלויה קבועה דלת לה לעשות חושש
ויש  לארץ, מטילה פותח וכשהוא הפתח, כנגד זוקפה

(רש"י). לארץ נגררות אבל קושרים 65)שתלויות "קוצים,
פירצת  בהם ונועלים לוח, מהם ועושים בקנים, הקוצים
המשניות). (פירוש חיות" או גנבים שם יכנסו שלא הגינות,

וכשנועלים 66) כדלת שהם ניכר בכותל, ותלויים בחבל
בונה. משום חייב אינו עכשיו 67)בהם כבונה שנראה

זה. בזה.68)דופן בנין דרך שאין

.Ë˙Ïc69„Á‡ ÁeÏ dÏ ‰È‰L70d˙B‡ ÔÈËÓBML , ∆∆∆»»»«∆»∆¿ƒ»

Ôk ‰hÓÏ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :da ÔÈÏÚBÂ71BÓk ¿¬ƒ»ƒ…»»»¿«»≈¿
‰t˜Ò‡72- ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡È‰L ‰ÈÏÚ ÁÈÎBnL , «¿À»∆ƒ«»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

da ÔÈÏÚB ÔÈ‡73Ì‡Â ;74ÌÈÏÚB - ‰t˜Ò‡ ‰hÓÏ LÈ ≈¬ƒ»¿ƒ≈¿«»«¿À»¬ƒ
¯‚ ÔÎÂ .da75‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a LiL76˙ÁÎBnL , »¿≈∆∆∆≈¿…¿¿»»∆««

Ïk ¯‡Lk ‰¯B˜ BÈ‡Â ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡e‰L ÂÈÏÚ»»∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿»»
Ba ÔÈÏÚB - ˙B¯Bw‰77.˙aLa «¬ƒ¿«»

תדיר.69) ויציאה לכניסה העשויה א. קא, עירובין
דלת.70) היכר בה  ואין אחד קרש רק בה יסוד.71)שיש
דלתות,73)מפתן.72) כשאר הדלת תיקוני לה שאין לפי

כבונה. ונראה בלבד כסתימה היא אחר,74)הרי בנוסח
בה" נועלים אסקופה למטה יש "ואם הזה המשפט כל חסר

אותה 75)(שונצינו). שעושים קורה "הוא א. קב, עירובין
השערים, בה ונועלים בדלתות אותה ונותנים וערב, בשתי
(פירוש  הכותל" אל הכותל מן מבריח בריח כמו ועניינו

ממה 76)המשניות). בו, וכיוצא טבעת או רימון "דמות
בשבת" בטלטול האסורה קורה ואינו כלי שהוא עליו שיורה

המשניות). שהיו 77)(פירוש שבטבריא, בכנסת "מעשה
והתירו  והזקנים גמליאל רבן שבא עד איסור, בו נוהגים

קא:). שם (משנה להם"

.È¯‚78¯eL˜ ‰È‰ Ì‡ :‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a ÔÈ‡L ∆∆∆≈¿…¿¿»»ƒ»»»
Bc‚‡Â Ïh ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;Ba ÔÈÏÚB - ˙Ïca ÈeÏ˙Â¿»«∆∆¬ƒ¿≈ƒ»»ƒ»¿«¿

BnÚ79;¯‚p‰ ‰È‰Â ,˙Ïca Úe·˜ Bc‚‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ƒ¬»ƒ»»«¿»««∆∆¿»»«∆∆
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,˙ÈÂÊa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,‰¯B˜ BÓk ËÓLƒ¿»¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ
;Ba ÏÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆB¯L ˙Úa Ba ÔÈÏÚBÂ¿¬ƒ¿≈∆ƒ¬≈∆»ƒ¿…

ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L80„‚‡ Ba ÔÈ‡Â ,„e‚‡ BÈ‡Â , ∆≈»»«¿ƒ¿≈»¿≈∆∆
ÂÈÏÚ ÁÈÎB‰Ï81. ¿ƒ«»»

בראשו 78) (שאין הנגרר "נגר א. קב, עירובין משנה,
במקדש), שבות איסור (שאין במקדש בו נועלים גלוסטרא),
כלל  קשור (שאינו והמונח כבונה), (שנראה במדינה לא אבל

אסור". וכאן כאן בארץ) מונח קשור 79)אלא שהיה
האגד. ע"י ליטלו ויכול חזק בראשו 80)בחבל שאין כיון

ה"ו, בפכ"ה כמבואר תשמיש, לשום ראוי ואינו גלוסטרא
כנועץ 81)והכ"ג. – כבונה נראה ולכן לנעול, שעשוי

בכותל. ויתד נגר עכשיו

.‡È‰¯BÓ82˙BÈÏÁ ÏL83- ‰pË˜ ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa - ¿»∆À¿≈¿»≈¿«»
d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡84˙aLa ‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;85eÈ‰ . ≈¿«¿¿ƒ»∆»«¬ƒ∆»¿«»»

ÌÈ˜„Á da86‰˙È‰ Ì‡ :˙BÈÏÁ ˙ÏÚ·k ˙È‡¯ ‡È‰Â »¬»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«¬«À¿ƒ»¿»
ÈtÓ dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ,‰ÏB„‚¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿≈

dc·k87.dÏËÏËÏ ¯zÓ - BfÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ ; »¿»»¿»¿«»ƒÀ»¿«¿¿»

א.82) מו, פרקים.83)שבת מפרקים מורכבת
בה,84) הדליק שאם שבת. באותה בה הדליקו לא אפילו

בפכ"ה  כמבואר לאיסור, מוקצה שהיא מפני בטלטול אסורה
כלי 85)ה"י. עושה ונמצא ויחזירנה, ותתפרק תיפול שמא

לפרקים.86)בשבת. הדומים מסביב אין 87)חריצים
(פכ"ה  רבינו כתב שהרי כבדה, משום הוא שהאיסור הכוונה
ניטלת  שהיא אףֿעלֿפי כלי, תורת עליו שיש שכל ה"ו)
גדולה  שהיא מכיון אלא אותה, מטלטלים אדם בני בעשרה
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שהרואה  משום ואסורה פרקים כשל נראית חריצים, בה ויש
הדרך  שאין קטנה במנורה אבל פרקים. של שהיא יחשוב
חדקים, בה יש אם איסור בה אין פרקים, של לעשותה

רוקח'). ('מעשה פרקים של שאינה יודעים שהכל

.·ÈÏÚÓ88Ìen‡‰ Èab ÏÚL89ÔÈËÓBL -90B˙B‡ ƒ¿»∆««≈»ƒ¿ƒ
LaÎÓ .˙aLa91ÏLÌÈza ÈÏÚa92ÔÈ¯ÈzÓ -93Ï·‡ , ¿«»«¿≈∆«¬≈»ƒ«ƒƒ¬»

ÔÈL·Bk ‡Ï94‡e‰L ÈtÓ ,Ba ÚbÈ ‡Ï - ÔÈÒ·Bk ÏLÂ . …¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒ«ƒ¿≈∆
ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó95¯Óˆ Èfb ÔÎÂ .96ÔÈ‡ - À¿∆≈¬«∆¿ƒ¿≈ƒ≈∆∆≈

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ97. ¿«¿¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬≈∆
ÔÈÁÏM‰Â .ÔÈ¯zÓ - LÈÓL˙Ï Ô„ÁÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ98- ¿ƒ»ƒƒ¬»¿«¿ƒÀ»ƒ¿«¿»ƒ

ÏL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰L ÔÈa ,ÔÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿»≈∆»∆««««ƒ∆
Ôn‡99.Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ , À»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ¬≈∆

א.88) קמא, לנעל.89)שבת עץ מורידים 90)דפוס
ששם  כיון לאיסור, שמלאכתו אףֿעלֿפי מהאימום, אותו
שם). (או"ח מקומו לצורך לטלטלו מותר עליו, כלי

ושמים 91) - לוחות שני "עשוי א. קמא, שבת משנה,
קושרים  כך ואחר ומקופלים, המכובסים הבגדים את ביניהם
ויהיה  הבגדים שיתיישרו כדי אותם, ומהדקים הלוחות את

המשניות). (פירוש נאה" תחוב 92)הקיפול שאינו
לצורך 93)בחזקה. בגדים ממנו ליטול המכבש את
חול 94)השבת. צורך שהוא ולהדקם בגדים בו להכניס
פירש 95)(רש"י). ורש"י ט. הלכה כה פרק למעלה ראה

לסתירה. דומה והתרתו בחזקה, תחוב שהוא משום
מהצאן.96) הגזוז הצמר א. מט, שבת לשמרם 97)משנה,

מעובדים;98)לטוויה. בלתי ובהמה חיה של עורות
המשניות). (פירוש וישלח ו) א, (ויקרא "והפשיט" תרגום

ומשתמש 99) עליהם מקפיד אינו למכירה העומדים אף
בהם.

.‚È¯·c Ïk100‡ˆBiÎÂ ‰‡BˆÂ ‡È˜Â ÈÚ¯ ÔB‚k ,ÛpËÓ »»»¿À»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a101Ô‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - da ÔÈ·LBiL ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡ : »∆ƒ»¿»≈∆¿ƒ»À»¿ƒ»

ÏL Û¯b ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡qk‰ ˙È·Ï B‡ ‰tL‡Ï¿«¿»¿≈«ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿»∆
ÈÚ¯102˙¯Á‡ ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡Â ;103,ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBk - ¿ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆ƒ¬≈∆¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÏÚL ˜¯ .Ô‰a CÏÎÏ˙ÈÂ ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈«»»¿ƒ¿«¿≈»∆…∆«««¿«
Bnz ÈÙÏ BÒ¯Bc -104‡Bk ÔÈÏËÏËÓ .CÏB‰Â105ÈtÓ ¿¿ƒÀ¿≈¿«¿¿ƒ»»ƒ¿≈

B¯Ù‡106ÈtÓ ,ÌÈˆÚ È¯·L ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆¿««ƒ∆≈»»ƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
LÔÈ‡Â .ÈÚ¯ ÏL Û¯‚k ‡e‰107ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ∆ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿»∆¿ƒ

¯·ÚL B‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ ;˙aLa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿«»¬»ƒ«¬»≈≈»∆»«
.B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - e‰NÚÂ¿»»ƒƒ

ב.100) קכא, מאוס.101)שבת דבר מבואר 102)כל
הכ"ד. להוציאם.103)בפכ"ה שאסור שם דר שאינו

ה"ד.104) בפי"א נחושת 105)כמבואר כלי א . מז, שבת
בהן. להתחמם כדי בוערות גחלים בו ששמים

ודעת 106) ומגידֿמשנה); (רש"י צואה" או רוק בו "לכסות
דבר  בו שיש מכיון הוא הכנונא טלטול שהיתר הראב"ד
בסיס  הוא הרי האפר, - היתר ודבר עצים, שברי - איסור
מן  יותר חשוב ההיתר אם לטלטלו, ומותר ולהיתר, לאיסור
שם  אינו וכאילו ההיתר, לגבי האיסור בטל שאז האיסור,

הכ"ד.107)כלל. בפכ"ה מבואר

.„ÈÔÓL108„a‰ ˙Èa ÏL ‰¯Bw‰ ˙ÁzÓ ‡ˆBiL ∆∆∆≈ƒ«««»∆≈««
- ‰¯BÁÒÏ ÌÈÎen‰ ÌÈ„˜Le ÌÈ¯Óz ÔÎÂ ,˙aLa¿«»¿≈¿»ƒ¿≈ƒ«»ƒƒ¿»

elÙ‡Â .˙aMa ÌÏÎ‡Ï ¯zÓ109B‡ ‰‡e·z ÏL ¯ˆB‡ À»¿»¿»¿«»«¬ƒ»∆¿»
.˙aMa ‰pnÓ ˜tzÒ‰Ï ÏÈÁ˙Ó - ‰¯e·ˆ ‰‡e·z¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«»

ÏÎ‡ ÌeL ÔÈ‡L110‡l‡ ,ÏÏk ˙aLa ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ∆≈…∆∆À¿∆¿«»¿»∆»
‡e‰ ÔÎeÓ Ïk‰111˙B¯‚B¯bÓ ıeÁ ,112ÔÈ˜enˆÂ113 «…»ƒ¿»¿ƒƒ

‰ˆ˜naL114ÏÈ‡B‰ ;Ì˙B‡ ÌÈLaÈnL ÔÓÊa ∆«À¿∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡Â ÌÈ˙Èa ˙BÁÈ¯ÒÓe«¿ƒ≈»«ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»¬≈≈

ÔÈ¯eÒ‡115˙È·Á .‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ˙aLa116‰˙lb˙pL ¬ƒ¿«»ƒÀ¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯aLpL ÁÈh·‡Â117ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - «¬«ƒ«∆ƒ¿¿»««ƒ∆≈»¿ƒ

Úˆn‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓe ÔÏËB ,‰ÏÈÎ‡Ï118Ba ‡ˆBik . «¬ƒ»¿»«ƒ»¿»«À¿»«≈
ÚÈÓ˜119ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÁÓÓ BÈ‡L120 »≈«∆≈À¿∆««ƒ∆≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ,Ba121¯˙BÓ .122¯paL ÔÓM‰ ¿«¿¿ƒ««∆∆∆«≈
¯eÒ‡ - ˙aL d˙B‡a Ô‰a e˜ÈÏ„‰L ,‰¯ÚwaLÂ¿∆«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆¿»«»»
‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL d˙B‡a epnÓ ˜tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»«»ƒ¿≈∆À¿∆

.¯eq‡ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ

א.108) יט, א.109)שבת קכז, אפילו 110)שבת
לאכילה. עומד ואינו ולסחורה למכירה המיוחד

טז,111) (שמות התורה כציווי לאכילה, בידים הכינו כאילו
וכרבי  יביאו". אשר את והכינו הששי ביום "והיה ה):
מגרוגרות  חוץ בשבת בטלטול מותר שמוקצה שאמר שמעון
(שבת  שבת בליל שדלק ונר שבסמוך, מה:) (שבת וצימוקים

ההלכה. שבסוף יבשות.112)מה.) ענבים 113)תאנים
לסחורה 114)יבשים. המיוחדת הבתים שמאחורי חצר
א.115)ועצים. מה, פט"ו.116)שבת שבת תוספתא

משקין. בה חוששים 117)שיש מצויים, שנחשים במקום
ארס, בהם והטיל מהאבטיח, ואכל מהמים שתה נחש שמא
פי"א  הנפש ושמירת רוצח בהל' כמבואר בהנאה, ואסורים
בו  שניקר כלומר שניקרה" "אבטיח אחר: ובנוסח ה"ח.
רוקח'). 'מעשה ועיין (מגידֿמשנה, עיקר זו ונוסחא הנחש.

ויבואו 118) מהאבטיח ויאכלו מהמים ישתו לא שאחרים
סכנה. פ"ה.119)לידי שבת כמבואר 120)תוספתא

הי"ד. ('צפנת 121)בפי"ט כלי תורת עליו שיש לפי
א.122)פענח'). מד, שבת

.ÂË¯ˆB‡123ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÈÈ Èck ÏL B‡ ‰‡e·z ÏL »∆¿»∆«≈«ƒ««ƒ
epnÓ ˜tzÒ‰Ï ¯znL124Ba ÏÈÁ˙‰Ï ¯eÒ‡ , ∆À»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«¿ƒ

B˙BpÙÏ125˙ÒÎ‰Ï e‰ptL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ¿«∆»ƒ¿«ƒ¿»¿∆ƒ»¿«¿»«
ÔÈÁ¯B‡126L¯„n‰ ˙Èa Ba Úa˜Ï B‡127ÔÈpÙÓ „ˆÈÎÂ . ¿ƒƒ¿…«≈«ƒ¿»¿≈«¿«ƒ

,˙Bt˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ ‡lÓÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ?B˙B‡»∆»¿∆»¿«≈«¿«»≈À
ÔÈ¯ÓBbL „Ú128B˙ÈÚ˜¯˜ e„aÎÈ ‡ÏÂ .129,¯ˆB‡ ÏL «∆¿ƒ¿…¿«¿«¿»ƒ∆»
e¯‡aL BÓk130ÒÎ ‡l‡ ;131‰NBÚÂ ,Ba ‡ˆBÈÂ ¿∆≈«¿∆»ƒ¿»¿≈¿∆

.B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÂÈÏ‚¯a ÏÈ·L¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ»

א.123) קכו, שבת הקודמת.124)משנה, בהלכה כמבואר
סק"מ).125) שלג סי' אברהם' ('מגן טירחא משום
(רבינו 126) שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת "שגדולה

ה"ב). פי"ד אבל לשמוע 127)בהל' הבאים לתלמידים
קופות 128)דרשה. וחמש ארבע אפילו (במשנה) "אמרו
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ובתנאי  גדול, מנין אפילו אמר: כאילו הריבוי, דרך על -
דבר" שום יניח שלא עד כולו, האוצר אותו יפנה שלא

המשניות). גומות,129)(פירוש להשוות יבוא שמא
בונה. משום ה"ב.130)ויתחייב כ"א זה 131)בפרק

הרשות, לדבר באוצר להתחיל שאסור שלמעלה למה מוסב
וכו'. שביל" ועושה בו ויוצא נכנס "אלא כתב זה ועל

.ÊËÏk132‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L133ÛBÚÂ ‰iÁÂ …∆»¿«¬«¿≈»¿«»»
ÔÈÈeˆn‰134?„ˆÈk .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - «¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«»≈«

ÒBÓ¯z‰ ˙‡ ÔÈÏËÏËÓ135ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ,L·i‰ ¿«¿¿ƒ∆«À¿«»≈ƒ¿≈∆«¬»
Ál‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈfÚÏ136·ˆÁ‰ ˙‡ .137ÈtÓ , »ƒƒ¬»…∆««∆∆»»ƒ¿≈

Ïc¯Á‰ ˙‡ .ÌÈ‡·ˆÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L138‡e‰L ÈtÓ , ∆«¬»ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒ¿≈∆
‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,˙BÓˆÚ‰ ˙‡ .ÌÈBÈÏ ÏÎ‡ÓÏÎ «¬»¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈∆≈«¬»

ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈ·ÏÎÏƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ»¿ƒ¿«¬«
˙‡ ÏÎB‡ - ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a¿≈»¿«¿¿ƒ»¿∆≈»¿ƒ≈∆
ÔÈÏËÏËÓ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,ÂÈ¯Á‡Ï Ô˜¯BÊÂ ÏÎ‡‰»…∆¿¿»¿«¬»¿»¿«¿¿»¿«¿¿ƒ

ÁeÙz ¯Na139ÔÈÏËÏËÓe .‰iÁÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ , »»»«ƒ¿≈∆«¬»¿«»¿«¿¿ƒ
ÏÙz ÔÈa - ÈÁ ¯Na140Èe‡¯L ÈtÓ ,ÁÈÏÓ ÔÈa , »»«≈»≈≈»ƒ«ƒ¿≈∆»

¯eÒ‡ - ÏÙz‰ Ï·‡ ;ÁÈÏÓ ‚c ÔÎÂ .Ì„‡Ï¿»»¿≈»»ƒ«¬»«»≈»
BÏËÏËÏ141. ¿«¿¿

ב.132) קכו, שבת למאכל 133)משנה, ראוי שאינו אף
מצוי 134)אדם. שאינו לבעלֿחי אלא ראוי אינו אם אבל

מאותו  לו יש אלאֿאםֿכן לטלטל אסור אדם, בני רוב אצל
שח). סי' (או"ח בעלֿחי שגרעיניו 135)מין בתרמיל צמח

לפול. ביותר.136)דומים מר ממין 137)שהוא ירק
ישר. בקו באדמה עמוק בוקעים ששרשיו הבצלים

משמשים 138) העגולים שגרגיריו הטעם, חריף צמח
מלח 140)סרוח.139)לרפואה. חסר א. קכח, שבת
כלל.141)ותבלין. לאכילה ראוי שאינו

.ÊÈÔÈ‡142Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÎeÎÊ È¯·L ÔÈÏËÏËÓ ≈¿«¿¿ƒƒ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈
˙BiÓÚÏ ÏÎ‡Ó143˙B¯BÓÊ ÈÏÈ·Á ‡ÏÂ ;144ŒÏÚŒÛ‡ , «¬»¿«¬ƒ¿…¬ƒ≈¿««

Ûel‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÌÈÏÈÙÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt145ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ∆≈«¬»¿ƒƒ¿…∆«««ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ·¯BÚÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L∆≈«¬»¿¿ƒƒ¿≈∆≈≈¿«≈»∆

.Ì„‡ Èa ·¯ Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ≈∆…¿≈»»

פט"ו.142) שבת הקומה 143)תוספתא גבה עוף יענה,
הכוח. הגפן.144)ורב עלים 145)ענפי בעל עשב

מתפשטים. רחבים

.ÁÈÈÏÈ·Á146L˜147ÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ148ÔÈ˜˙‰ Ì‡ :149 ¬ƒ≈««¬ƒ≈¿»ƒƒƒ¿ƒ»
Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ150ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¬«¿≈»¿«¿¿ƒ»¿ƒ»≈

ÈÏÈ·Á .Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ151·BÊ‡Â ‰‡et ‰‡ÈÒ ¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»»¿≈
˙È¯B˜Â152ÌÈˆÚÏ ÔÒÈÎ‰ :153Ì‰Ó ˜tzÒÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒƒ¿ƒ»»≈ƒ≈ƒ¿«≈≈∆

ÔÎÂ .Ô‰Ó ˜tzÒÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ;˙aLa¿«»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆¿≈
‡zÈÓ‡a154Ì‚ÈÙa ÔÎÂ ,155ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ , «¬ƒ¿»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÏ·z156. ¿»ƒ

ב.146) קכו, שבת קש 147)משנה, "חבילי אחר: בנוסח
במשנה. הוא וכן זרדין" וחבילי עצים ענפי 148)חבילי

המשניות). (פירוש הזמיר בשעת שכורתים רכים אילן

הלכה 149) כה פרק למעלה וראה שבת, מערב לכך שהזמינן
מעשה. צריך דבר באיזה עומדים 150)כא שסתמם

מוקצה. והם א.151)להסקה קכח, מבואר 152)שבת
למאכל  וגם להסקה הראויים צמחים אלה כל הי"ט; בפכ"א
(מגידֿמשנה); מחשבתו אחר הולך הכל לפיכך בהמה,
התימנים). (כת"י וקורנית" ואזוב "סיאה אחר: בנוסח

הם.153) ומוקצים בשבת ראויים אינם להסקה,
(רש"י 154) מינט"א והיינו קכח.), (שבת ניניא" - "אמיתא
ריח 155)שם). לו ויש ריחניים. קטנים עלים בעל צמח

בפ"ט  רבינו ביאר וכן שם, (רש"י רודא בערבית ונקרא טוב,
א'). משנה בהם 156)דשביעית לתבל הכניסם שאם

הרי  האש) על ראשון בכלי אותם לתת (שהדרך התבשילים
מהם  מסתפק ואין לעצים שהכניסם סיאה כחבילי הם

בשבת.

.ËÈÔÈ‡157ÏÎ‡Ó ÔÈÙ¯Bb158ÌËt‰ ÈÙlÓ159ÔÈa - ≈¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«¿»≈
Òe·‡a160ÔÈ‡Â - Ú˜¯˜ ÏL Òe·‡a ÔÈa ,ÈÏk ÏL »≈∆¿ƒ≈»≈∆«¿«¿≈
ÔÈ˜lÒÓ161ÈÚ¯‰ ÈtÓ ÔÈ„„ˆÏ162‰ÂLÈ ‡nL ‰¯Êb ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈»∆»«¿∆

˙Bn‚163ÔÈ˙BÂ ¯BÓÁ‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB .164ÈÙÏ À¿ƒƒƒ¿≈«¬¿¿ƒƒ¿≈
¯BM‰165ÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ¯BM‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬»≈¿ƒƒƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿≈

,B¯È¯a ÛpËÓ ¯BM‰ ÈÙlL ÏÎ‡n‰L ÈtÓ ;¯BÓÁ‰«¬ƒ¿≈∆««¬»∆ƒ¿≈«¿À»¿ƒ
ÌÁÈ¯L ÌÈÏÚ ÔÎÂ .˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¬«¿≈»«∆∆¿≈»ƒ∆≈»

Òe‡Óe Ú¯.ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÔzÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ «¿ƒ¿≈«¿≈»«¿»»¿«¿¿»
È‡Ïz :CÎÈÙÏ166ÏLÂ ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ‚c ÏL ¿ƒ»¿«∆»ƒ»¿«¿¿¿∆

¯zÓ - ¯Na167.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»À»¿≈…«≈»∆

ב.157) קמ, שבת נקי 158)משנה, בלתי מאכל מוציאים
שם). ר"ח (ועיין אחר מאכל במקומו שור 159)להכניס

אותו. בו 160)שמפטמים שנותנים אבן כלי או עץ כלי
לבהמה. ידרסנו 161)מאכל שלא לצדדין, המאכל את

המשניות).162)ברעי. (פירוש ויתחייב 163)הגללים
באבוס  אף גזרו זה ומטעם ה"א, בפ"ה כמבואר בונה, משום

כלי. התימנים).164)של (כת"י "ומניחין" אחר: בנוסח
ריר.165) בו שאין החמור במאכל קץ השור שאין
שכל 166) לפי כלי, תורת עליו אין דגים, עליו שתולין העץ

(מגידֿ השימוש אחרי העצים לבין זורקו בו המשתמש
קלט:).167)משנה). (שבת ו'תוספות' (שם) רש"י

.Î˙aLa ˙n‰ ˙‡ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡168, ««ƒ∆»¿«¿≈∆«≈¿«»
ÔÈÎÒ169ÔÈÁÈ„Óe B˙B‡170B˙B‡171eÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e , »ƒ¿ƒƒƒ¿«∆…»ƒ

¯·È‡ Ba172ÔÈËÓBLÂ .173È„k ÂÈzÁzÓ ¯k‰ ˙‡ ≈»¿¿ƒ∆««ƒ«¿»¿≈
‡ÏÂ ÔÈzÓiL ÏÈ·La ,ÏBÁ‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿…

ÁÈ¯ÒÈ174¯˜Ó ÈÏk ÔÈ‡È·Óe .175ÔÈÁÈpÓe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe «¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈«¿ƒ«»«ƒƒ
Át˙È ‡lL È„k BÒ¯k ÏÚ BÏ176ÔÈ˜˜BÙe .177˙‡ «¿≈¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ∆

ÈÁl‰ ˙‡ ÔÈ¯LB˜Â .Áe¯‰ Ô‰a ÒkÈ ‡lL ,ÂÈ·˜178; ¿»»∆…ƒ»≈»∆»«¿¿ƒ∆«∆ƒ
‰ÏÚiL ‡Ï179‡ ,ÔÈˆnÚÓ ÔÈ‡Â .ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l180˙‡ …∆«¬∆∆»∆…ƒ¿≈¿«¿ƒ∆

˙aLa ÂÈÈÚ181. ≈»¿«»

א.168) קנא, שבת בשמן.169)משנה, מושחים
נאסר 171)במים.170) ולא נגיעה, אלא טלטול זה שאין

טלטול. אלא או 172)במוקצה רגלו או ידו לו יגביה "לא
(רש"י). עיניו" החום 174)מושכים.173)ריסי עלֿידי
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('מעשה  יטריח" "ולא חסר אחר, בנוסח וכסתות; כרים של
קרירות.175)רוקח'). יתנפח.176)הגורם

ונפתח 178)וסותמים.177) הולך פיו שהיה מת "של
(רש"י). יותר" פיו יפתח שלא כדי לחיו, את קושרים

שלא 179) אלא אבר, בו מזיז כן שאם שנפתח, מה להסגר
(רש"י). להפתח בשבת.180)יוסיף עינים עצימת

המעמץ 181) אבל מוקצה, טלטול משום ואסור שמת, לאחר
מיתתו  את שמקרב דמים, שופך זה הרי הנפש יציאת לפני

קנא:). (שבת

.‡Î˙Ó182B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ‰nÁa Ïhn‰ ≈«À»««»«ƒ«»»ƒ»
˜BÈz183BÏËÏËÓe ,184¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«¿¿¿≈ƒ»¿»¿≈»¿»≈

.BÏËÏËÓe ,˜BÈz B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ˙Ó da LiL∆≈»≈«ƒ«»»ƒ»ƒ¿«¿¿
ÔÓ B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - ˜BÈz ‡ÏÂ ¯kk ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ»¿…ƒ«ƒƒƒ

ÌB˜Ó ÏkÓ ‰˜Ïc‰185ÈtÓ ,˙BaÎÏ ‡B·È ‡nL ; «¿≈»ƒ»»∆»»¿«ƒ¿≈
ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .Û¯NÈ ‡lL B˙Ó ÏÚ Ïe‰a ‡e‰L∆»«≈∆…ƒ»≈¿…ƒƒ¿«¿≈
Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ˜BÈz B‡ ¯kÎa¿ƒ»ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»»»

.B˙Ó ÏÚ«≈

ב.182) מג, מת 183)שבת המלך "דוד ב: ל, שבת
מה  בחמה, ומוטל מת אבא לחכמים: שלמה ושלח בשבת,
וטלטלו". תינוק או כיכר עליו הנח לו: שלחו אעשה?

בטלטול.184) המותר הכיכר אגב המת את מטלטל
המת 185) את שמצילין שמעתי לוי: בן יהושע רבי "אמר

מג:). (שבת הדליקה" מפני

.·Î‰È‰186ÏhÓ187‰nÁa188ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â189 »»À»««»¿≈»∆»
BÏËÏËÏ190ÔÈ‡a - BÓB˜nÓ BÊÈÊ‰Ï eˆ¯ ‡lL B‡ , ¿«¿¿∆…»«¬ƒƒ¿»ƒ

ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÌÈ·LBÈÂ Ì„‡ Èa ÈL191Ì‰Ï ÌÁ . ¿≈¿≈»»¿¿ƒƒ¿≈¿»»«»∆
‰hÓlÓ192B˙hÓ ‡È·Ó ‰Ê -193‰ÊÂ ,‰ÈÏÚ ·LBÈÂ ƒ¿«»∆≈ƒƒ»¿≈»∆»¿∆

‰Ê - ‰ÏÚÓÏÓ Ì‰Ï ÌÁ .‰ÈÏÚ ·LBÈÂ B˙hÓ ‡È·Ó≈ƒƒ»¿≈»∆»«»∆ƒ¿«¿»∆
˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó194˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,ÂÈab ÏÚ N¯BÙe ≈ƒ«¿∆∆≈««»¿∆≈ƒ«¿∆∆

B˙hÓ Û˜BÊ ‰Ê .ÂÈab ÏÚ N¯BÙe195,BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ ≈««»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰vÁÓ ‡ˆÓÂ - BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ B˙hÓ Û˜BÊ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ»

‰ÈÏ‡Ó ‰ÈeNÚ196‰Ê ˙ÏˆÁÓe ‰Ê ˙ÏˆÁÓ È¯‰L ; ¬»≈≈∆»∆¬≈«¿∆∆∆«¿∆∆∆
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰È˙Bˆ˜ ÈLe ,BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ Ô‰Èbb«≈∆¿»¿≈¿≈∆«««¿«

.˙n‰ Ècˆ ÈMÓƒ¿≈ƒ≈«≈

ב.186) מג, להסריח 188)המת.187)שבת וקרוב
ולמת. לחיים בזיון עלֿידי 190)בצל.189)ויגרם לשם

ותינוק. מחום 191)כיכר שיצטערו כדי הקרקע, "עלֿגבי
יהיו  והמיטות עליהן, לשבת מיטות להביא ויצטרכו הקרקע,

(רש"י). מהשמש.192)למחיצה הוחם שהקרקע
בחום.193) ישב שלא הקרקע, לבין בינו שתפסיק
ולאוהל.194) לצל לפרוש קנים, או קש של שטיח
נמצאת 195) - השני וכן עליה, מונחת המחצלת "שתהא

להם". והולכים נשמטים ולכשירצו מאליה, עשויה מחיצה
שאין  אסור, – אוהל לעשות מיטות לכתחילה ולהביא

(רש"י). בשבת בתחילה ארעי אוהל אי 196)עושים ואם
שלא  לכתחילה, אוהל לפרוש מותר זו, תקנה לעשות אפשר

שיא). סי' אברהם' ('מגן המת יסריח

.‚ÎÓ˙197ÁÈ¯Ò‰L198ÔÈa ‰fa˙Ó ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ≈∆ƒ¿ƒ«««ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈
B‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - epnÓ ÌÈfa˙Ó Ì‰Â ÌÈiÁ‰««ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆À»¿ƒ

˙ÈÏÓ¯ÎÏ199‡Ï ˙‡ ‰ÁBcL ,˙Bi¯a‰ „B·k ÏB„b . ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ∆∆∆…
‰¯BzaL ‰NÚ˙200¯L‡ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‡e‰L , «¬∆∆«»∆…»ƒ«»»¬∆

¯Á‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ EÏ e„ÈbÈ«ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»»»∆»«≈
B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ba ˙‡ˆÏ»≈≈ƒƒ∆»«ƒƒ

.Ì‰ ÔÈ‡ˆBÈÂ BÓB˜Óaƒ¿¿¿ƒ≈

ב.197) צד, סי'198)שבת (או"ח להסריח שקרוב או
מדרבנן,199)שיא). אלא אסור אינו לשם שהטלטול

הי"ג. בפי"ד לאו 200)כמבואר כי היא, דרבנן אסמכתא
כמבואר  הדורות, בכל ותיקנו חכמים שגזרו מה כולל זה
התורה, מן האסור דבר אבל ה"ב; ממרים מהל' בפ"א
חכמה  "אין נאמר: זה ועל הבריות, כבוד מפני נדחה אינו
"כל  - ל) כא, (משלי ה'" לנגד עצה ואין תבונה ואין
(ברכות  לרב" כבוד חולקין אין - השם חילול יש מקום

יט:).
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zF`ewn zFkld
zF̀ewnzFkld-dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צריך 1) ואם המקווה. את פוסלים שאובין שמים יבאר

עת  בכל הצינור תחת כלי המניח שמים. בידי כולו שיהיה
את  שאובים מים לוגים שלושה פוסלין כיצד זמן. ובכל
מי  שלנו. ומרחצאות ואמבטיה שהמשיכוה שאובה המקווה.

ויורדים  בחצר מתערבים שהיו שאובים ומים גשמים
למערה.

.‡‰¯Bz ÔÈc2ÔÈÒpÎÓ ÌÈÓ ÏkL ,3;Ô‰a ÔÈÏ·BË ƒ»∆»«ƒ¿À»ƒ¿ƒ»∆
ÌÈÓ ‰Â˜Ó :¯Ó‡pL4Ô‰a ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏkÓ - ∆∆¡«ƒ¿≈«ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆»∆

˙·a Ì„‡‰ Ûeb ÏÎÏ ‰ÏÈ·Ë È„k Ô‰a ˙BÏÚ‰Ï È„k¿≈¿«¬»∆¿≈¿ƒ»¿»»»»¿«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ :ÌÈÓÎÁ e¯ÚL .˙Á‡5LÏL Ìe¯a ««ƒ¬¬»ƒ«»««»¿»

˙Bn‡6‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .7.ÌÈÓ «¿ƒ∆«¬ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈa8.ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa ≈¿ƒ≈¿≈»¿ƒ
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מקומות.2) ובכמה - ב ד, שאובים 3)עירובין אפילו
שבגמרא,4)בכלי. המקומות [בכל שהם. נקווים מים כל

של  דרכו במים". "ורחץ ה) טו, (ויקרא הכתוב מן למדו
בגמרא, שאמרו מזה פשוט יותר לימוד מוצא כשהוא רבינו,
ד)]. אות הרמב"ם כללי מלאכי' ('יד עליו מסתמך הוא

שבתקופת 5) האמה שיעור בקביעת האחרונים נחלקו
מגדילים  ויש אירופאי, מטר חצי עד מקטינים יש התלמוד.
שיעורים  קובעים ויש סנטימטר, מששים למעלה עד
בשיעור  למעשה הלכה וקביעת אלה. שני בין ממוצעים

התורה. גדולי בידי מסורה מקטיני 6)מקוה, לדעת אמנם
אמות, משלוש יותר היא הבינוני האדם של קומתו – האמה
הראש  הרכנת ידי על לטבול לו שאפשר שיערו חכמים אבל

ברום). ד"ה - א יא, חגיגה תוספתא, 7960)(ראה שהם
טובלים 8)לוגים. שאובים הם המים כל ואפילו בכלים.

אלא). ד"ה ב יז, פסחים ב'תוספות' (וכן בהם

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÔÈÏeÒt ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆««ƒ«¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰Â˜Ó ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÏÈ·ËÏƒ¿ƒ»¿…∆»ƒ¿≈«ƒ∆≈»¿ƒ
eÏÒt - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»¿

Ïk‰10È¯·cÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÏeqtL Èt ÏÚ Û‡ . «…««ƒ∆ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Lw‰a e‰e„ÓÏ ,ÌÈ¯ÙBÒ11C‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L . ¿ƒ¿»¿∆≈∆¬≈≈«

Ba ÔÈ‡ ÔÈÚn‰ .¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ«¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿∆»««¿»≈
ÏÏk Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz12È¯‰L ,Ì„‡ È„Èa Blk ¯Ba‰Â , ¿ƒ««»»¿»¿«Àƒ≈»»∆¬≈

‰È‰È ‡Ï ‰Â˜n‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ BlkÀ«ƒ¿ƒ»¿¬»ƒ«ƒ¿∆…ƒ¿∆
ÌÈÓL È„Èa Blk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯B·k ·e‡L BlkÀ»¿¿≈»ƒƒ¿Àƒ≈»«ƒ

Ba LÈ Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÓk13Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz14¯Lk -15. ¿«¿»∆»ƒ≈¿ƒ««»»»≈

ãycew zegiyn zecewpã

xyk mc` ci zqitz ea yi m` `l`

מקוה  שנאמר בהם, טובלין מכונסין מים שכל תורה "דין
לטבילה". פסולין השאובין שהמים "מד"ס אבל כו'" מים..
במי  נפשו להביא הוא הטבילה עניין האדם ובעבודת
שהם  שמים" "בידי מעיין בין חילוק יש ובזה הדעת,
הם  אדם" ש"בידי ובור בתורה, המפורשים העניינים
שיורה  ממנו לגדול ופונה בתורה, התפרשו שלא העניינים
איך  דעתו על שמתקבל מה ע"פ לו ומורה תשובה דרך לו

לנהוג. שצריך
שכולו  בבור וגם בהם" טובלין מכונסין מים "כל תורה מדין
לקבל  ממנו לגדול כשפונה הוא האדם ובענייני אדם, בידי
ואפשר  דעתו על שמתקבל כפי לו ומשיב תשובה  דרך
מד"ס  אבל הדעת". "מי בבחינת שהם דבריו על לסמוך
אחרי  כי לטבילה פסולין אדם) (בידי השאובין שהמים גזרו
כולם  שלא וסייגים לגזירות הוצרכו הדורות ירידת
חכמים  ואמרו - אדם ידי - אדם של דעתו על מתקבלים
כ"מי  שיחשב כדי אדם של דעתו על כלל לסמוך שאין

הדעת".
"אלא  שמים בידי כולו להיות צריך אין מד"ס גם ולאידך
תורה  בענייני ההוראות כי כשר" אדם יד תפיסת בו יש אם

ובמדידה  התלבשות של באופן להיות צריכות ומצוות,
מצד  אדם" יד "תפיסת להיות וצריך יכול ובזה והגבלה,

המטה. שבעבודת המעלה
(bl oniq dxdh xtq zekln oii it lr)

חכמים.9) פחות 10)גזירת סאה 40 במקוה כשהיו מדובר
והשלים  שאובים לוגים שלושה לתוכו ונתן לוגים, שלושה
שאינם  מים סאה 40 בו שיש מקוה אבל השיעור, את
לקמן  (ראה שאובים מים הוספת ידי על נפסל אינו שאובים

ההיקש.11)ה"ו). על א 12)הסמיכוהו אדם של ינה ידו
בעשייתו. בו.13)משתתפת יש אם הבור 14)אפילו

יתבאר. הבאות בהלכות אדם. בידי זה 15)עשוי היקש
של  כללו ה"א. פ"ט שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת מקורו
– הבור לתוך ונתן מים ששאב כגון אדם, בידי כולו דבר:

כשר. – אדם מפעל ומקצתו שמים מפעל מקצתו פסול;

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16e„¯ÈÂ Ì·bÏ ‚b‰ L‡¯a ÌÈp˜˜ ≈«««ƒ««¿«ƒ¿…««¿«¿»¿»¿
˙BÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e‡lÓ˙Â ÌÈÓLb Ì‰Ï»∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿««ƒ∆ƒ«

ÌÈÓLb‰17ÌtÎÈ B‡ ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ -18 «¿»ƒ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒƒ¿≈
Ì‰Ó ÌÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â19Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏaËÏ ÌÈ¯Lk ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿…¿««ƒ

Ô‡ÏÓ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÏÎa eÈ‰ el‡‰ ÌÈn‰ ÏkL∆»««ƒ»≈»¿≈ƒ∆¬≈…ƒ¿»
B„Èa20Ì¯Ú‰Â ÌÈp˜w‰ ˙‡ dÈa‚‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .21- ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«∆««¿«ƒ¿∆¡»

.ÔÈ·e‡L Ì‰aL ÌÈn‰ Ïk È¯‰¬≈»««ƒ∆»∆¿ƒ

מ"ז.16) פ"ב, מקוואות על 17)משנה, לחשוב לו והיה
לתוכם. מים שיפלו פיהם 18)האפשרות על יהפכם

עומדים. שהם העמידם 20)בקרקע.19)במקום לא וגם
הקנקנים  שבירת באו. שמים ומידי גשמים, מי קבלת לשם
שמים  ומידי גשמים מי קבלת לשם העמידם הפיכתם, או
אדם. בידי מילוי אינו הפיכתם או הקנקנים שבירת באו.

שם. יהושע פעולת 21)כרבי כל בידיים האדם עשה הרי
המקוה. מילוי

.„ÁÈpn‰22¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk23ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „ÈÓz ««ƒ«≈ƒ«««ƒ»ƒ¿»≈¿»
ÔÓÊ24elÙ‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk „Á‡Â ÌÈpË˜ ÌÈÏk „Á‡ , ¿«∆»≈ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ ÈÓ e‡lÓ˙Â ,‰‡ÓË25. À¿»¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô¯·L B‡ Ô‰Èt ÏÚ Ô‡Ùk Ì‡Â¿ƒ¿»»«ƒ∆¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
˙˜ÊÁL ;e‡lÓ˙ BzÚ„Ï È¯‰L ,¯·c ÏÎÏ ÔÈ·e‡Lkƒ¿ƒ¿»»»∆¬≈¿«¿ƒ¿«¿∆∆¿«
¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk‰ ÁÎL elÙ‡Â .ÌÈÓ Ál˜Ï ¯Bpv‰26 «ƒ¿«≈««ƒ«¬ƒ»««≈ƒ«««ƒ

ÔÎÂ .ÁÈpn‰ ÈtÓ ÁÎBM‰ ÏÚ e¯Êb ,ÔÈÏeÒt -¿ƒ»¿««≈«ƒ¿≈««ƒ«¿≈
ÁÈpn‰27¯ˆÁa ÌÈÏk‰ ˙‡28ÌÈ·Ú‰ ¯eM˜ ˙Úa29 ««ƒ«∆«≈ƒ∆»≈¿≈ƒ∆»ƒ

BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏeÒt Ô‰aL ÌÈn‰ - e‡lÓ˙Â¿ƒ¿«¿««ƒ∆»∆¿ƒ∆¬≈¿«¿
e¯Êb ÔÎÂ .e‡lÓ˙30¯eM˜ ˙ÚLa ¯ˆÁa ÁÎBM‰ ÏÚ ƒ¿«¿¿≈»¿««≈«∆»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈ·Ú ¯eft ˙Úa ¯ˆÁa ÔÁÈp‰ .ÁÈpÓ ÌeMÓ ÌÈ·Ú31 »ƒƒ«ƒ«ƒƒ»∆»≈¿≈ƒ»ƒ
ÔÁÈpnL BÓk ,ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â ÌÈ·Ú e‡·e»»ƒ¿ƒ¿«¿¬≈≈¿≈ƒ¿∆«ƒ»

Ô·bÏ ‚b‰ L‡¯a32¯eM˜ ˙Úa ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿…««¿«¿»¿≈ƒƒƒ»¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â e¯M˜˙Â e¯ÊÁÂ e¯ft˙Â ÌÈ·Ú‰∆»ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¬≈≈

ÔÈ¯Lk33Ô¯·L Ì‡Â .34Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô‡Ùk B‡ ¿≈ƒ¿ƒ¿»»¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ
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ze`ewnקצד zekld - dxdh xtq - oeiq f"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבת 22) בגמרא שנתבארה כפי מ"א, פ"ד מקוואות משנה,
ב. בו 23)טז, העוברים המים פוסל שאינו בצינור מדובר

בהשלמות). ה"ו פ"ו לקמן זמן 24)(ראה בכל פירוש
מעוננים. כשאינם ובין מעוננים כשהשמים בין שהוא,

גילה 25) עננים, שאין בשעה אפילו הצינור, תחת הניחם אם
גשמים. מי לתוכם שיפלו רוצה שהוא הניחם 26)דעתו

סילקם. ולא ושכח מיד, לסלקם כוונה מתוך שם
שוכח.27) בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי נחלקו במשנתנו

ביתֿשמאי  ורבו שנמנו מאיר, רבי כדברי כביתֿשמאי, ופסק
כמרובים. הלכה ונקבעה ביתֿהלל, תחת 28)על לא

לתוך 29)הצינור. גשמים שיפלו שהתכוון אנו מניחים
משום 30)הכלים. שוכח גזרו מקום שבכל רבינו, דעת

בחצר. בין צינור תחת בין למי 31)מניח, התכוון לא
שם. משרשיא כרב הקודמת.32)גשמים, שבהלכה

לקבל 33) הראשונה מחשבתו בטלה העבים, כשנתפזרו
חשב  שלא גשמים באו ונתקשרו וכשחזרו גשמים, מי לתוכן

השלמות). (ראה ובהשלמות 34)עליהם ה"ג למעלה ראה
שם.

.‰„iq‰35ıÈˆÚ ÁÎML36‡lÓ˙Â ‰Â˜Óa37,ÌÈÓ ««»∆»«»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ
È¯‰Â ËÚÓ ‡l‡ ‰Â˜na ¯‡L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿««ƒ¿∆∆»¿««¬≈
ıÈˆÚ‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰ ·¯ Ba LÈ ıÈˆÚ‰∆»ƒ≈…«ƒ¿∆¬≈∆ƒ¿…∆∆»ƒ

BÓB˜Óa38ÔÎÂ .¯Lk Blk ‰Â˜n‰ ‡ˆÓÂ39¯cÒÓ‰ ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ¿∆À»≈¿≈«¿«≈
ÔÓqÁÏ È„k ‰Â˜n‰ CB˙a ÌÈp˜w‰ ˙‡40e‡lÓ˙Â ∆««¿«ƒ¿«ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ¿«¿

ÌÈÓ41‡ÏÂ ÂÈÓÈÓ ˙‡ ‰Â˜n‰ ÚÏaL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ««ƒ∆»««ƒ¿∆∆≈»¿…
- ÌÈp˜w‰ CB˙aL ÌÈÓ ‡l‡ ÏÏk ÌÈÓ ÌL ¯‡Lƒ¿«»«ƒ¿»∆»«ƒ∆¿««¿«ƒ

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰42Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈

מ"ח.35) פ"ב והשאיר 36)מקוואות בסיד, הבור את הסד
כשרים. מים היו ובו ושקע, בבור העציץ צ"ל 37)את

קנקנים 38)ונתמלא. במניח פיו. על אותו יהפוך לא אבל
גם  שמותר בה"ג אמרנו לנגבם, ברורה בכוונה הגג על
רא  סי' יו"ד יוסף' ('בית כאן בנידון מהֿשאיןֿכן להפכם,

הרא"ש). מ"ט.39)בשם ולא 40)שם מים שיבלעו
לתוכם. שיתנו המשקין את אחרֿכך מי 41)יבלעו נכנסו

לתוכם. גם שם 42)המקוה יוסף' [ב'בית יכפם. לא אבל
שנאמרו  המקרים שלושת שבין הדינים הבדלי קובע
הנוגעים  דבריו תוכן והרי נימוקיהם. ומבאר זֿט, במשניות
לנגבם  כדי הגג בראש כלים המניח א. כאן: רבינו לדעת
יכול  לחלוחית, שישאבו כלל התכוון ולא ג) (הלכה
אפילו  לטבילה כשרים והמים לכפותם ואפילו לשוברם
(הלכה  סייד של עציץ ב. כלל; אחרים מים במקוה כשאין
ויש  בעציץ טיט יש שהרי שאובה, לקצת התכוון כאן ה):
כאן  מטילים ולפיכך מים, קצת שייבלעו רוצה שהוא להניח
מים, מעט בבור שיישארו שצריך אחת, חומרות: שתי
בתוך  קנקנים המסדר ג. לשבור; אלא לכפות שאסור ושנייה
שלא  היינו מבעציץ, יותר להקל אחד צד יש כאן המקוה:
אולם  לדפנותיהם, אלא הקנקנים לתוך מים להכניס התכוון
כלל  רוצה שאינו הגג, בראש כלים למניח דומה אינו
הקילו  ולפיכך בדפנות, שאיבה רוצה וכאן מים, בשאיבת
ישבור, – במקוה מים נשארו לא שאפילו אחד, מצד

מניח  זה ביאור ישבור. אלא לכפות שאסור חומרא והשאירו
הדעת]. את ביותר

.Â‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈÏÒBt „ˆÈk≈«¿ƒ««ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»
?ÔÈbÏ43‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁt ‰Â˜na ‰È‰ Ì‡L44, Àƒ∆ƒ»»«ƒ¿∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈÚa¯‡Ï ÌeÓÈÏL‰Â ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï eÏÙÂ]¿»¿¿»¿»Àƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÏeÒt Ïk‰ - [‰‡Ò45ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó Ï·‡ . ¿»«…»¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

BÎB˙Ï CÙLÂ „Îa ·‡LÂ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿»«¿«¿»«¿
„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk - Blk ÌBi‰ Ïk46ÔBÈÏÚ ‰Â˜Ó ‡l‡ , »«À»≈¿…∆»ƒ¿∆∆¿

‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈
‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ ea¯iL „Ú BÎB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈¿«∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿∆

¯Lk ÔBzÁz‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔBzÁz‰47. ««¿«¿»ƒ¿»¬≈««¿»≈

ה"ב.43) למעלה כשרים.44)ראה פ"ג 45)מים שם
מ"ח.46)מ"א. פ"ו מים 47)שם כלל בו היו לא אפילו

שנפלו  השאובים שהמים מפני והטעם, אחרים. כשרים
לכשרים. הפכו סאה 40 בו שיש לעליון

.Ê‰Â˜Ó48BÎB˙Ï Ô˙Â ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»«¿
È¯‰ - ‰‡Ò epnÓ Ck ¯Á‡ ÏËÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ¿ƒ¿»«««»ƒ∆¿»¬≈
„Ú ,¯Lk ‡e‰Â ‰‡Ò ÏËBÂ ‰‡Ò Ô˙B ÔÎÂ .¯Lk ‰Ê∆»≈¿≈≈¿»¿≈¿»¿»≈«

Ba¯49. À

מ"ב.48) פ"ז ב,49)שם פב, ביבמות שילא בר יהודה כרב
מעשרים  יותר המקוה מן יוציא שלא היינו רובו, עד שפירש:
רובו, עד רק כאן שמכשיר תמהו [רבים כשרים. מים סאה
ומשנה  מרובו, ביותר אפילו הכשיר הקודמת ובהלכה

נטו  ולכן היא, ונטל מפורשת סאה שבנתן ופירשו, מדעתו
משנה' וב'כסף שאובים. במים ולא פירות במי מדובר - סאה
פסלו  סאה ונטל סאה שבנתן ומבאר הסתירה את מיישב
בשפך  אבל כשרים, שאובים יאמרו שלא העין מראית משום

ביד]. שניטלו כלֿכך ניכר הדבר אין לתחתון ונפלו לעליון

.ÁÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡50‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ≈««ƒ«¿ƒ¿ƒ∆«ƒ¿∆
ÈÏk‰ ÔÓ ‰Â˜n‰ CB˙Ï eÏtiL „Ú ÔÈbÏ ‰LÏLa51. ƒ¿»Àƒ«∆ƒ¿¿«ƒ¿∆ƒ«¿ƒ

e¯¯‚ Ì‡ Ï·‡52‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ¬»ƒƒ¿¿««ƒ«¿ƒ«ƒ¿∆
„Ú ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ eÎLÓÂ¿ƒ¿¿¿»¿«ƒ¿∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆«
ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ ·¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰iL∆ƒ¿∆¡»¿∆¡»¬»ƒ»»…ƒ«¿≈ƒ

¯Lk ‰Â˜n‰ È¯‰ -53ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¬≈«ƒ¿∆»≈≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
ıeÁ ·‡BLÂ ‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò¿»«∆«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈¿≈
eÈ‰L ÔÈa ,‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ‰Â˜nÏ«ƒ¿∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆≈∆»

ÔBÏÈq‰ CB˙a B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ ÔÈÎLÓ54Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»ƒ«««¿«¿«ƒ¿«≈
¯Lk ‡e‰ È¯‰ - ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆¬≈»≈
‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡M‰L ;‰‡Ò ÛÏ‡Ï BÓÈÏL‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿»∆ƒ¿ƒ»

¯Lk‰ ÔÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ·¯ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Lk -55. ¿≈»ƒ»»»…«¿»ƒ¿»ƒ«»≈
‚b ÔÎÂ56ÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BL‡¯a ‰È‰L ¿≈«∆»»¿…∆¿ƒ¿»«∆≈

BÎB˙Ï Ô˙Â BÙ˙Îa ‡lÓe ÌÈÓL‚57,ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈¿»«¿»≈∆¿ƒ
Ïk‰ eÎLÓÂ ¯Bpv‰ Á˙Ùe ,ÏeÒt Ïk‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«…»»««ƒ¿ƒ¿¿«…
‰·e‡M‰L ;¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈∆«¿»

B‰ ,‰¯Lk - dlk ‰eÎÈLÓ‰LÔÓ ·¯ ÌL ‰È‰Â ÏÈ‡ ∆ƒ¿ƒ»À»¿≈»ƒ¿»»»…ƒ
¯Lk‰58. «»≈
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וֿב.50) א יב, המקוה.51)תמורה אל הכלי מן ישר
המים.52) את פוסל שאינו דבר על או הקרקע על
ברבייה".53) מטהרת "שהשאיבה מסיימים: שם בגמרא
שאיבה.54) עושה אינו סילון איזה יבואר שישי בפרק לקמן
כמו 55) ומשהו, סאה 20 היינו מקוה, משיעור רוב פירוש,

לקמן. ה"ב.56)שיתבאר פ"ד מקוואות תוספתא,
הדלי.57) מן ע"י 58)ישר תחילה שנפסלו ואףֿעלֿפי

מקוה  אבל ההמשכה, מועילה - לתוכם שנפלה השאיבה
אין  – כשרים ומשהו סאה 20 מעולם בה היו שלא שאובה

מועלת. המשכה

.Ëe¯B‰59e¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡Â ·¯ÚÓ ÈÓÎÁ ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿
e‡ ÔÈ‡ ,‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»≈»
·¯ CÈ¯ˆ‰L ‰ÊÂ .ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ·¯ ÌL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿»…«ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ…
e¯Ó‡ È¯‰L ,eÁ„ ¯·Îe ,Ô‰ „ÈÁÈ È¯·c - ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿≈»ƒ≈¿»ƒ¿∆¬≈»¿
È¯·„ ÈÙÏ .‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÛBqa«¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»¿ƒƒ¿≈
ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰Â ,CÙBLÂ ÈÏÎa ‡lÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»»¿«≈ƒ¿ƒ¿≈¿««ƒƒ¿»ƒ
Ïk ÔÎÂ .¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿≈»
È¯‰L ,ÔÈ¯Lk ˙B‡Â˜Ó elL ˙B‡ˆÁ¯naL ÈËaÓ‡«¿»ƒ∆«∆¿¬»∆»ƒ¿»¿≈ƒ∆¬≈
‡Ï ÌÏBÚÓe .‡e‰ CLÓpLÂ ·e‡L Ô‰aL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆»∆»¿∆ƒ¿»≈»…

.‰Ê ÔÈÚa ‰OÚÓ ‰OÚL ÈÓ eÈ‡»̄ƒƒ∆»»«¬∆¿ƒ¿»∆

הקודמת.59) בהלכה יפה מבוארת בזה רבינו שיטת

.ÈÌÈÓL‚ ÈÓ60¯ˆÁa ÔÈ·¯Ú˙Ó eÈ‰L ÔÈ·e‡L ÌÈÓe ≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»≈
ÔÈÎLÓÂ61‰˜eÚÏ ÔÈ„¯BÈÂ62ÔÈ·¯Ú˙nL B‡ ,¯ˆÁaL ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»∆∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ

ÔÓ ·¯ Ì‡ :‰¯ÚnÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‰¯Ún‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ««¬«¿»»¿¿ƒ«¿»»ƒ…ƒ
¯Lk‰63¯Lk -64;ÏeÒt - ÏeÒt‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ; «»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»

ÔÈ·¯Ú˙nL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÏeÒt - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»»≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓÂ ‰Â˜nÏ eÚÈbÈ ‡lL „Ú65Ì‡ Ï·‡ ; «∆…«ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¬»ƒ

ÔÈÁl˜Ó ÌÈÏeÒt‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÈ‰66Ì‡ :‰Â˜n‰ CB˙Ï »«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ
¯‡ BÎB˙Ï eÏÙpL Úe„È„Ú ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa »«∆»¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«

,¯Lk - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï e„¯È ‡lL∆…»¿¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈
.ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â67 ¿ƒ»»

מ"ד.60) פ"ד מעורבים.61)מקוואות כשהם
לבור.62) מקוה,63)לגומא, שיעור רוב יש אם פירוש,

ומשהו. סאה 20 או 64)היינו שבעוקה המעורבים המים
כשר. מקוה הם מפני 65)שבמערה, מעורבים. כשהם

עם  מעורבים כשהם אלא עצמם בפני נפלו לא שהפסולים
ואףֿעלֿפי  כשרים, רוב כשיש ההמשכה מועילה הכשרים,
אלא  מעורבים אינם ואם עצמם. בפני אינם הכשרים שגם
המקוה  – עצמם בפני ואלה עצמם בפני אלה למקוה, יורדים
פוסלים  - עצמם בפני עומדים שפסולים משום פסול,

עצמם. בפני עומדים שלא 66)כשרים המקוה לתוך ישר
אם 67)בהמשכה. דינים: שני בזה יש פסול. הזה המקוה

שנפלו  לפני גשמים מי סאה מעשרים יותר למקוה נפלו
המעורבים  המים את להכשיר אפשר שאובים, לוגין שלושה
לוגין  שלושה קדמו ואם אחר, למקום המשכה ידי על
החולק  רבינו לדעת תקנה להם ואין המים נפסלו - שאובים
משנה'). ה'כסף (עלֿפי בה"ט למעלה מערב חכמי על
"זה  של בסדר בהמשכה דינים חילוקי כמה כאן מונה [רבינו

הכשרים  המים ח): הלכה (תחילת הראשון הדין זה", ואף
שהמשיכו  לפני עצמם בפני עומדים מקוה, רוב בהם שיש
מועילה  בזה המקוה. את שהשלימו השאובים את להם
נימוקים  שני כאן שיש מפני פקפוקים, כל ללא ההמשכה
ב. עצמם; בפני ועומדים תחילה באו הכשרים א. להכשיר:
מוסיף, גג") ("וכן השני הדין בהמשכה. באו הפסולים
ומשהו  לעשרים בהמשכה שלא השאובים נפלו שאפילו
על  הללו המים את להכשיר אפשר כולם, ונפסלו כשרים,
מפני  לפסול צד יש זה בדין אחר. למקום המשכה ידי
ההמשכה  מועילה ואעפ"כ בהמשכה, שלא באה שהשאובה
כשרים  י): (הלכה השלישי הדין כשרים. רוב כשהיו השניה
קדמו  לא כאן למקוה. אותם שהמשיכו מעורבים ושאובים
מועילה  ואףֿעלֿפיֿכן לפסולים הכשרים המים רוב
מלמדנו, ולבסוף קדמו. לא הפסולים שגם מפני ההמשכה
כשרים, רוב שאיבה: להכשרת הכרחיים תנאים שני

לכשרים. קדמו שלא פסולים והמשכת

á"ôùú'ä ïåéñ ç"ë éðù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחד 1) מכלי מים לוגים שלושה אליו שנפלו מקווה יבאר

שהטילו  שניים ודין מצטרפים. אם כלים ושלושה משנים או
כסת  או כר המטביל ודין ומחצה. לוג וזה ומחצה לוג זה
מקוואות  שני ודין מכוונות. סאה ארבעים בו שיש במקווה
ומחצה  לוג אחד לכל ונפל סאה ארבעים אחד בכל ואין
נכנסת  והאמה שאובים מים מלא שהוא בור ודין ונתערבו.

שאובים. במים למקווה פיסול דיני וכל ממנו. ויוצאת לו

.‡‰Â˜Ó2ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏ‡ eÏÙpL3 ƒ¿∆∆»¿≈»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ
;ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÌÈÏk ‰LÏLe ÌÈMÓ B‡ „Á‡ ÈÏkÓƒ¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒƒ¿»¿ƒ
.ÔBL‡¯‰ ˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙iL ‡e‰Â¿∆«¿ƒ«≈ƒ«∆…»«»ƒ

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó4ÌÈ¯·c ‰na . ≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡5˙Ba¯Ï Ôek˙ ‡lL ÔÓÊa ?6Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿«¬»ƒƒ¿«≈

‰Â˜n‰ ÈÓ ˙‡ ˙Ba¯Ï7ÏÎa ¯Èc Ï˜LÓ ÏÙ elÙ‡ , ¿«∆≈«ƒ¿∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»¿»
ÌÈ·e‡M‰ eÓ„wL ÔÈa .ÔÈbÏ ‰LÏLÏ Û¯ËˆÓ - ‰L»»ƒ¿»≈ƒ¿»Àƒ≈∆»¿«¿ƒ
B‡ ÌÈ·e‡M‰ ˙‡ ÌÈ¯Lk‰ eÓ„wL ÔÈa ÌÈ¯Lk‰ ˙‡∆«¿≈ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏL eÏÙpL ÔÂÈk ,˙Á‡k Ô‰ÈzL eÏÙpL∆»¿¿≈∆¿««≈»∆»¿¿»Àƒ
Ba eÏÙpL Ì„˜] ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ CB˙Ï ÔÈ·e‡L¿ƒ¿«¿»ƒ¿»…∆∆»¿
Ïk‰ ÏÒÙ [ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁÙÏ B‡ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿»≈«¿»ƒƒ¿««…

.·e‡L ‰OÚÂ¿«¬»»

ד.2) משנה ג פרק בו 3)מקוואות שאין במקווה המדובר
אין  זה שיעור בו יש שאם כשרים, מים סאה ארבעים

אותו. פוסלים לתוכו הנופלים בברייתא 4)השאובים
תנא  בזה, חוני בן יוסף ורבי קמא תנא נחלקו ב יב, תמורה
אין  - אומר חוני בן יוסף ורבי מצטרפים, - אומר קמא
יוסף  כרבי הלכה שאין רבינו כתב שם ובפירושו מצטרפים.
נשנית  ששיטתו מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן חוני, בן
הלכה  משנה וסתם בברייתא מחלוקת וכל משנה, בסתם
רבי  של נימוקו מפרש שם בתמורה גרשום ורבינו כסתם.
ומצטרפת  חשובה כמות היא שלוג מפני חוני, בן יוסף
מצטרפים  כלים בשלושה שאמר ומה המקווה, את לפסול
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כך  ומשום לוג, הפחות לכל מכיל כלי כשכל המדובר
וכלי, כלי בכל שלם לוג אין שהרי מצטרפים, אין ארבעה
רא). סימן דעה יורה יוסף בית (ראה שם רש"י גם פירש וכן
שלושה  גם - וכלי כלי בכל שלם לוג אין שאם מזה, [ויוצא
דעתו  גילה לא ורבינו מצטרפים. אינם שניים אפילו או

מצטרפים.5)בזה]. אין את 6)שארבעה כשהוסיף
שיוכלו  כדי המקווה, מי את להרבות התכוון לא השאובים

משנה). (כסף אנשים הרבה בו כתוב 7)לטבול במשנתנו
אולם  שכתבנו, כמו רבינו ופירשה לרבות" "נתכוון סתם:
הכלי  מן ששפך שבשעה מפרש רא סימן דעה ביורה הטור
שבכלים  המים את גם לשפוך כוונתו הייתה הראשון
סעיף  רא סימן דעה יורה ערוך בשולחן מרן [וגם האחרים.

הטור]. דעת להלכה קיבל טו

.·,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰Ê eÏÈË‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆…∆¡»¿∆…∆¡»
B˙eÒk ËÁBq‰Â8d‰Èa‚‰Â9ÔÈÏÙB daL ÌÈn‰Â ¿«≈¿¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ

¯eˆ¯v‰ ÔÓ ‰¯ÚÓ‰ ÔÎÂ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ10ÏÈËnL ƒ¿«¿≈¿≈«¿»∆ƒ««¿∆≈ƒ
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ11. ƒ¿«¿≈¬≈≈¿ƒ

מצומצמות.8) סאה מ' בו שהיו במקווה אותה שטבל
בפרק 9) שנינו נוגעת, היא [שאם המקווה במי נוגעת ואינה

כמחוברים  בתוכה הבלועים שהמים ז משנה ממקוואות ז
מסרק.10)למקווה]. כעין עשוייה ששפתו כלי

באים 11) הקילוחים שכל מפני ונימוקם, במשנה. כחכמים
אחד. מכלי

.‚Ba LiL ‰Â˜Óa ¯BÚ ÏL ˙Òk B‡ ¯k ÏÈaËn‰««¿ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆∆≈
ÔÓ Ô‰È˙B˙ÙO dÈa‚‰L ÔÂÈk ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿À»≈»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ

ÔÈ·e‡L ÔÎB˙aL ÌÈn‰ e‡ˆÓ ÌÈn‰12?‰OÚÈ „ˆÈk . ««ƒƒ¿¿««ƒ∆¿»¿ƒ≈««¬∆
Ô‰ÈÏeL C¯c ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ13‰tw‰ Ï·‡ .14˜O‰Â «¿ƒ»«¬»∆∆≈∆¬»«À»¿««

-LLBÁ BÈ‡Â Ôk¯„k ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ15. «¿ƒ»«¬»¿«¿»¿≈≈

שהכר 12) פי על אף המקווה ממי נותקו אלה מים שהרי
שסופגת  ב שבהלכה לכסות דומה זה ואין בו. עודם והכסת
המים  כל - המקווה במי נוגעת שהיא זמן כל ולפיכך מים
גם  כי מכוונות דוקא ולאו למקווה, מחוברים שספגה
לא  גדול שבמקווה אלא שאובים, נעשו גדול במקווה
אפשר  קטן במקווה אבל שאובים, ייעשו אם לנו איכפת
ייזהר  ואפילו ויפסלוהו. שנפסלו המים בחזרה לתוכו שיפלו
סאה. ארבעים בו שאין מפני המקווה ייפסל כן גם יפלו, ולא

המים 13) ויישארו המקווה מן ויעלם פיהם על אותם יהפוך
למקווה. מחוברים דקים.14)שבהם מענפים קלוע סל

אינם 15) - מהר דרכם נשפכים והמים גסים שנקביהם מפני
שאובים. נעשים

.„˙Bnb LÏL Ba LiL ‰Â˜Ó16‚Ï ,ÔÈ·e‡L ÌÈnÓ ƒ¿∆∆≈»Àƒ«ƒ¿ƒ…
BÎB˙Ï eÏÙÂ ,‡nb ÏÎa17Úe„È Ì‡ :ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ¿»À»¿»¿¿«ƒ¿≈ƒƒ»«

‡lL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ BÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«∆…
˙ÈLÈÏM‰ ‡nbÏ eÚÈbÈ18ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk -19. «ƒ«À»«¿ƒƒ»≈¿ƒ»»

זו 16) גומות שלוש ובהם משופעים שכתליו בבור המדובר
מכולן. למטה נמצא המקווה ועיקר מזו, לתוך 17)למעלה

בגומות. לנגוע מבלי עצמו היו 18)המקווה כן ואם
בהם  שנתערבו לפני כשרים מים סאה ארבעים במקווה

שאובים. לוגים -19)שלושה יודע אינו שאם משמע
שאפילו  רבינו שלדעת מבאר, טוב יום [בתוספות פסול.
הספק  מפני לפסול טעם אין התורה מן כשר שאוב כולו
העליונה  בגומא נגעו המקווה שמי אפשרות כשיש אפילו
הוא  ולפיכך כשירים. מים לוגים שלושה בו שהיו לפני
הכוונה  פסול" לאו "ואם ששנינו ומה כשר, שספיקו מפרש
לגומא  שהגיעו לפני סאה ארבעים היו שלא ידוע אם

השלישית].

.‰‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL20, ¿≈ƒ¿»≈¿»∆»≈∆«¿»ƒ¿»
ÈL e·¯Ú˙Â ,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏ ÏÙÂ¿»«»∆…∆¡»¿»∆…∆¡»¿ƒ¿»¿¿≈

‡ È¯‰ - ˙B‡Â˜n‰ÏÚ ‡¯˜ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯Lk el «ƒ¿»¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»«
ÏeÒt ÌL Ô‰Ó „Á‡21ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó Ï·‡ . ∆»≈∆≈¿¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

¯Á‡Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï ÏÙpL ‰‡Ò¿»∆»«¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿««
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰a¯Â ,ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ck»∆¡«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ«»∆»

Ô‰Ó22ÏÒÙpL Blk ‰Â˜n‰ ÏkL ;ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ≈∆¬≈≈¿ƒ∆»«ƒ¿∆À∆ƒ¿«
·eLÁ ‡e‰ ÔÈ·e‡L ÌÈÓk23e·‡L ÂÈÓÈÓ Ïk el‡Îe , ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿¬

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

סאה.20) ארבעים יש יחד משלושה 21)ובשניהם פחות
מועטים, מים אפילו כלל פוסלים אינם שאובים לוגים
ארבעים  כאן יש הרי לוגים שלושה בהם ויש וכשנתערבו
על  נפסלים אינם סאה שארבעים כבר ואמרנו כשירים סאה
אלא  פסול אינו סאה 40 בו שאין [מקווה, שאובים. ידי

סאה.22)חסר]. ארבעים להיות 23)עד חוזרים ואינם
שפסלו  הלוגים משלושת פחות בהם כשנשארו כשירים
להכשירם  שאפשר מובן, עצמם, מצד פסולים הם כי אותם,
כשירים. רוב בהם שיש מפני אחר, למקום המשכה ידי על

.Â‰n‡‰Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L ¯Ba24BÏ ˙ÒÎ ∆»≈«ƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
·MÁzL „Ú BÏeqÙa ‡e‰ ÌÏBÚÏ - epnÓ ˙‡ˆBÈÂ¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«∆¿«≈

ÔÈbÏ ‰LÏL ¯Baa eÈ‰L ÔÈ·e‡M‰ ÔÓ e¯‡L ‡lL25. ∆…ƒ¿¬ƒ«¿ƒ∆»«¿»Àƒ
BÎB˙Ï ÏÙpL ‰Â˜Ó26Ck ¯Á‡Â ,ÏÒÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ƒ¿∆∆»«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿««»

ÌÈ¯Lk‰ e‡ˆÓpL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰aƒ̄»»»«ƒ¿≈ƒ«∆ƒ¿¿«¿≈ƒ
Ïk e‡ˆiL „Ú BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¬≈¿ƒ«∆≈¿»

BÎB˙a eÈ‰L ÌÈn‰27‰LÏMÓ ÔÈ·e‡M‰ e˙ÁÙÈÂ ««ƒ∆»¿¿ƒ¿¬«¿ƒƒ¿»
ÌÈÓL‚ ÈÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk .ÔÈbÏÀƒ≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÂÈÏÚ ‰a¯‰ Ck ¯Á‡Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿»«ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿»»»
e‡ˆiL Ú„iL „Ú BÏeqÙa ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¬≈∆¿ƒ«∆≈«∆»¿
¯˙BÈÂ ÔÈa˜ ‰MÓÁÂ Ba eÈ‰L ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ epnÓƒ∆∆¿ƒ¿»∆»«¬ƒ»«ƒ¿≈

·w‰ ÚÈ·¯Ó28ÏÒÙpL Ïk‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,29ıeÁ ≈¿ƒ«««¿…ƒ¿«ƒ«…∆ƒ¿«
Ba LiL ‰Â˜Ó ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁtÓƒ»ƒ¿»Àƒ¿≈ƒ»»ƒ¿∆∆≈
‰f‰ ‰Â˜n‰ ÌÚ B·¯ÚÂ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿∆«∆

el‡ ˙‡ el‡ e¯‰Ë - ÏeÒt‰30. «»ƒ¬≈∆≈

שהוא 24) כל מספיק מעיין מי הם ואם גשמים. מי של שטף
רא). סימן דעה יורה יוסף (בית השאובים כל את לטהר

בבור 25) היו שאובים מים כמה קובעים כזה: הוא החשבון
שהמים  ותולים גשמים מי של האמה מן לו נכנסו וכמה
יחס  לפי והפסולים הכשרים של תערובת מכילים שיצאו
ש"ך  וראה הראב"ד. בשם יוסף (בית לבור שנכנסו כמותם
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המים  ואמת סאה 40 בבור לדוגמא: נו). קטן סעיף שם
אומרים: אנו 80 ויצאו שלושה) פי (היינו סאה 120 הכניסה
היינו  מזה ושליש האמה ממי יצאו 60 היינו חלקים 3
לחשבון  שני פירוש כתב [הראב"ד הבור. ממי - עשרים
מניחים  אנו כלומר מחצה, על מחצה היינו במשנה, האמור
מן  השני וחציים מהשאובים הם היוצאים המים שחצי

שם]. יוסף בית ראה במקווה 26)האמה. המדובר כאן
בדין  כמו ולא סאה 40 בהם שאין אלא כשרים מים בו שיש
בדין  יותר הקילו ולפיכך לכשרים, שאובים שקדמו הקודם

שהיו 27)זה. המים כשיעור מים שיצאו עד פירוש
השאובים. נפילת לפני שישה 28)במקווה היא הסאה

חמישה  מהסאה יצאו אם ולכן לוגים ארבעה והקב קבים
משהו  עוד וכשיצא לוגים שלושה נשארו הקב ורובע קבים
נמצאו  שבמקווה זה, בנידון לוגים. משלושה פחות נשארו
אנו  ואמרו: חכמים הקילו עצמם, בפני עומדים כשרים מים
ותפסו  הראשונים את דחפו האחרונים שהמים תולים

שנפלו 29)מקומם. והשאובים הראשונים הכשרים
שם  בולט. הקודם הדין לבין זה דין בין [ההבדל לתוכם.
אלא  ליציאה ראשונים גם הם שהראשונים תולים אנו אין
אנו  בנידון אבל למעלה, שנתבאר כמו חשבון, לפי משערים
והם  השאובים קדמו שם והנימוק: זו. הנחה מקבלים
המדובר  ובנידון לתוכם הנופלים הכשרים את פוסלים

הכשרים]. את 30)כשקדמו מכשיר הכשר המקווה
"השקה". נקרא זה הפסול.

.ÊËÈh‰ ˙‡ ˜lÒÓ‰31ÌÈ„„ˆÏ32epnÓ eÎLÓÂ «¿«≈∆«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ÌÈbÏ ‰LÏL33LÏBz ‰È‰ . ¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈»»≈

dcˆÏ ‰Â˜n‰ ÔÓ BÏÈc·‰Â B„Èa B‰Èa‚Óe ËÈh‰«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¿ƒ»
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ - ÔÈbÏ ‰LÏL epnÓ eÎLÓÂ34. ¿ƒ¿¿ƒ∆¿»Àƒ¬≈≈¿ƒ

המקווה.31) פני 32)שבקרקעית מעל מתבלט ממנו וחלק
למי 33)המים. מחוברים היו הטיט שבתוך שהמים מפני

שאובים. נעשו לא 3440)המקווה במקווה נשארו כשלא
המקווה  מן הטיט שנבדל ברגע שבטיט, המים בלי סאה

שאובים. שבו המים נעשו

.ÁÒÈb35‰Ó‰a ÔÎÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰36 «ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿≈»
Ì‰ÈÏ‚¯·e Ì‰È„Èa eÙlÊÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰»∆∆ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈¿…∆»

‰lÁza ‰Â˜Ó eOÚ elÙ‡37.¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¬ƒ»ƒ¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈

מרובות )35 בשכונות גם אלא צבא דוקא שלאו מובן צבא.
כך. הדין וכן 36)אוכלוסים "לגיון כתוב: בתוספתא

סימן  דעה יורה בטור (מובא הרא"ש ופירש וכו'", בהמה
את  ברגליהם העבירו והסוסים פרשים היינו שלגיון רא),
אדם  רגלי בהמה, לרגלי אדם רגלי בין מחלק והוא המים

פוסלים. אינם בהמה ורגלי פוסלים, ידיו פירוש,37)או
כל  ברגליו הביא והלגיון כלל ניקווים מים שם היו שלא
בין  יוסי רבי מחלק ב הלכה שם [בתוספתא הסאה. ארבעים
רבינו  ומפרש הקרקע. על הוליכם ובין וברגליו בידיו זילף
ונתנם  המים את ממש ורגליו בידיו שנטל יוסי רבי כוונת
משנה). (כסף הקרקע עם כשהוליכם מתכוון ורבינו למקווה,

.ËBÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó38˙BÁt ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏMÓ39¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·e‡L ƒ¿»Àƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆»≈
ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ40ÔÈÏeÒÙe , ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ ˙BÂ˜‰Ï41Ô‰ÈÏÚ e·¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È .42 ¿«¿¬≈∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ -43BÎB˙Ï ÏÙ . ¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»
ÌÈ„iÏ epnÓ ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ44ÔÈÏeÒÙe , ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…ƒ∆«»«ƒ¿ƒ

Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ea¯Â ÌÈÓL‚ e„¯È .ÂÈÏÚ ˙BÂw‰Ï¿ƒ»»»»¿¿»ƒ¿«¬≈∆¬≈≈
ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÔÈ¯Lk45ÔÈÏeÒÙe , ¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿ƒ

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ Ïk e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï¿ƒ»¬≈∆«∆≈¿»««ƒ»ƒƒ
˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÔÈ·e‡Lk Ôlk eOÚpL∆«¬À»ƒ¿ƒ¿…ƒ»≈≈∆∆»»
¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓƒ¿»Àƒ¿≈ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈

¯Èc46ÔÈ‡ÓË ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï eÏÙÂ ƒ»¿»¿¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿≈ƒ
,ÌÈ„iÏ epnÓ ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…ƒ∆«»«ƒ
‰LÏMÓ ˙BÁt BÎB˙Ï ÏÙ .Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿»ƒ¿»
BÎB˙Ï eÏÙ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ‡ÓË Ôlk elÙ‡ ,ÌÈÓ ÔÈbÏÀƒ«ƒ¬ƒÀ»¿≈ƒ¿««»»¿¿

¯Lk - BÓÈÏL‰L ÌÈÓL‚ ÈÓ ¯Èc Ï˜LÓ47ÌLk ; ƒ¿«ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»≈¿≈
¯·c ÏÎÏ ¯B‰Ë Ck ,‰ÏÈ·ËÏ ¯B‰hL48. ∆»ƒ¿ƒ»»»¿»»»

בעלים.38) לרצון שלא ממש.39)נפלו טמאין
לא 40) וגם הטהורים בכשרים בטלו שהשאובים מפני

(לא  בקרקע הנקווים משקין כי הטמאים. בנגיעת נטמאו
לרצון. אלא מיטמאים אינם יוסיפו 41)בכלים) אם אפילו

המקווה  יישאר סאה ארבעים עד כשרים מים זו תערובת על
שאובים  לוגים משלושה שפחות שאמרנו ומה בפיסולו.
פוסלים  טמאים אבל טהורים, במים היינו פוסלים אינם

משנה). התערובת.42)(כסף מי במקווה 43)על כשאין
הגשמים  מי אם אבל שרבו, הגשמים מי עם ביחד סאה 40

להקוות. צריך אינו סאה לארבעים נתבאר 44)השלימו לא
מזה. פחות לבין לוגים שלושה בין זה הבדל של טעמו
את  לעשות הועילו הלוגים ששלושת מפני נימוקו, [ואולי

לטמאם]. גם הועילו כשאובין, שבמקווה מפני 45)המים
כבית  אותם טיהרו באחרונה שבאו המרובים הגשמים שמי
מהלכות  ב פרק (ראה ה משנה א פרק במקוואות הילל

כו). הלכה אוכלין שמשקלה 46)טומאת מועטת כמות
דינר. לדין )47כמשקל זה דין בין מה להבין קשה

עליהם  להקוות שפסולים רבינו, שפסק זו שבהלכה הראשון
שמכאן  בדוחק, מיישב משנה בכסף גשמים. מי ריבוי וצריך
שם  כבר עליו ונקרא סאה לארבעים קרוב הגיע שהמקווה
אותו  פוסלים לוגים משלושה פחות אין סאה, ארבעים

טמאים. הם כלל,48)ואפילו מובן בלתי זה סיום גם
לכל  כשרים המים היו המקווה השלמת לפני אפילו שהרי
עלתה  ולא רב עיון צריכה זו הלכה כל דבר: סוף דבר.

ראב"ד). (ראה רבינו דעת עומק לתוך לרדת בידינו

á"ôùú'ä ïåéñ è"ë éùéìù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) המקווה. את לפסול שאובים הנקראים המים יבאר

מהמים  למעלה ושפתה המקווה בתוך שהיא טמאה גיסטרא
שתי  ודין שם. וטבל לים שנפלה מים מלאה חבית ודין וכו'.
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ביניהן  וכותל שאובים מים ובתחתונה מזו למעלה זו בריכות
בכותל. ונקב

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2B‡ Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÎÏ‰L ÔÈÏa˜Ó‰ »«≈ƒ«¿«¿ƒ∆»¿««ƒ¬≈∆
ÔÎBzÓ eÏÙpL3˙‡ ÔÈÏÒBÙe ÔÈ·e‡L el‡ È¯‰ - ∆»¿ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆

‰Ïa˜Ï eOÚiL ‡e‰Â .‰Â˜n‰4eÈ‰ elÙ‡ .ÌÈÏk «ƒ¿∆¿∆≈»¿«»»¬ƒ»≈ƒ
‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿¿≈¬»ƒ¿≈¬»»

.ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ

א.2) משנה ד פרק "לתוכן".3)מקוואות ראה 4)צ"ל
הבאה. הלכה

.·ÈÏk Ïk5‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡lL6‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »¿ƒ∆…«¬»¿«»»««ƒ∆
˙BBÏÈq‰ ÔB‚k .‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡ - Ïa˜Ó7 ¿«≈≈≈∆«ƒ¿∆¿«ƒ
ÌÈ·Á¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó ÔÈÎLÓ ÌÈn‰L∆««ƒƒ¿»ƒ≈∆««ƒ∆≈¿»ƒ

ÚˆÓ‡a8ÔÈa ,‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ÔÈÏa˜Óe »∆¿«¿«¿ƒ≈¿ƒ∆«ƒ¿∆≈
.Ò¯Á ÏL B‡ ˙ÎzÓ ÏL eÈ‰L∆»∆«∆∆∆∆∆

לקבל.6)שם.5) אינו הכלי של צינורות,7)תשמישו
פתוחים  אינם אפילו ומשמע סתם, "סילונות" כותב רבינו
גם  כתב (וכן פוסלים אינם - חלול כקנה והם מלמעלה

ישראל'). והטעם,8)ה'תפארת זה. במקום מתעכבים ומים
היוצא. הזרם את לחזק אלא לקבלה נעשה לא זה מקום שגם

.‚˙˜M‰9ÚÏqaL10ÈÙÏ ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt dÈ‡ - «…∆∆«∆«≈»∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ
ÈÏk dÈ‡L11˙‡ ÏÒBt - ÚÏÒa B¯aÁL ÈÏk Ï·‡ . ∆≈»¿ƒ¬»¿ƒ∆ƒ¿¿∆«≈∆

„ÈÒa B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰12‰hÓlÓ ‰·w .13 «ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „v‰ ÔÓ B‡14˙ÏÒBt dÈ‡Â ,‰¯Lk - ƒ««ƒ¿∆∆«¿≈»¿≈»∆∆

‰Â˜n‰ ˙‡15. ∆«ƒ¿∆

ה.9) משנה בסלע.10)שם שהיא 11)שחקקוה מפני
ישראל', ב'תפארת [כתב כקרקע. היא הרי לקרקע, מחוברת
באדמה  אותו והשקיעו הטבעי ממקומו שנעקר סלע שאפילו

שאמרו ואחר  כמו פוסל, אינו - השוקת את בו חקקו ֿכך
"קבעו", כשר. חקקו ולבסוף שקבעו א סו, בתרא בבבא

אותו. קבע שהאדם לפני 12)משמע כלי שהיה מכיוון
כלי. מתורת לבטלו מועיל החיבור אין - החיבור

שהיא.13) כל כו.14)אפילו הלכה ג פרק למעלה נתבאר
מפני 15) כשאובים נחשבים אינם הנקובה, שבשוקת המים

דברים  ה"במה כך מפרש [הר"ש מאליהם. נשפכים שהם
צריך  הצד שמן ד, הלכה ד פרק שבתוספתא אמורים",
אינה  והתוספתא מחט, כמלוא - למטה אבל הנוד, שפופרת
גם  היא שזו ונראה אותה. מבארת אלא המשנה על חולקת

רבינו]. דעת

.„‰·¯Ú B‡ ‰ÏB„b ˙È·Á ÔB‚k ,ÏB„‚ ÈÏk Á˜Bl‰«≈«¿ƒ»¿»ƒ¿»¬≈»
B¯‰ËÓ‰ ·˜ B·˜ ,‰ÏB„‚16e‰‡OÚÂ ı¯‡a BÚ·˜e ¿»¿»∆∆«¿«¬¿»»»∆«¬»»

‰Â˜Ó17¯Lk ‰Ê È¯‰ -18˜˜t Ì‡ ÔÎÂ .19·˜p‰ ˙‡ ƒ¿∆¬≈∆»≈¿≈ƒ»«∆«∆∆
ÔÈ··e „ÈÒa20ÏÒBt BÈ‡ -21BÎB˙a ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿»≈≈¿««ƒ«ƒ¿ƒ¿

‡e‰ ÔÈ„Ú - ÒÈÒÙ‚a B‡ „ÈÒa BÓ˙Ò .¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt22Ì‡Â .‰·È B‡ ı¯‡a epÚa˜iL „Ú ≈∆«ƒ¿∆«∆ƒ¿»∆»»∆ƒ¿∆¿ƒ

BÎÈÏB‰23„Èq‰ ·b ÏÚÂ ı¯‡‰ ·b ÏÚ24ËÈËa Á¯Óe ƒ««»»∆¿«««ƒ≈«¿ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÔÈ„„v‰ ÔÓ25. ƒ«¿»ƒ¬≈∆»≈

מתורת 16) שיצא מפני אותו מטהר שנטמא, בכלי כזה נקב
בכלי  הנקב שיעורי כלים, מהלכות יט בפרק (ראה כלי

סאה.17)חרס). 40 לתוכה כשם 18)נתן בו. לטבול
טומא  לענין כלי מתורת שאין שיצא שאובה, לענין גם כך ה,

שאובים. שמשתמשים 20)סתם.19)מימיו בצרורות
(ר"ש). לבנין יעילה.21)בהם אינה וגיפסיס סיד סתימת

פוסלים 22) מימיו אלא בו, לטבול שפסול רק לא פירוש,
זה  דין [לכאורה (כסףֿמשנה). שבמקווה הכשרים המים את
נקב  שהצריך הקודמת, שבהלכה בסלע שחיברו לדין סותר
בכלי  שגם משמע, שם לשונו ומסתימת הנוד, כשפופרת
הנקב  שיעור והרי המטהרו", "נקב כתב וכאן כך, הדין חרס
כלים) מהלכות יט (פרק זיתים כמוציא הוא חרס כלי לטהר
סתירה  על עמד בכסףֿמשנה הנוד. משפופרת פחות שהוא
המדובר  שם אלה. דינים שני שבין ההבדל את וביאר זו,
אלא  שלימותו מידי יוצא ואינו לקרקע שחיברו שלם בכלי
חיבורו, לפני שניקב בכלי המדובר כאן אבל כדול, בנקב
בתוספתא  זו הלכה מקור המטהרו]. שיעור מספיק ולפיכך
נקוב  היה אם לכרכים, מים המחליק "קסטלין שם:
פוסל... לאו ואם המקווה, את פוסל אינו הנוד כשפופרת
לטהרה, ברומי הוריתי זו הלכה יוסי בר' אליעזר ר' אמר
רבינו  ומפרש הורית". יפה לי אמרו חבירי אצל וכשבאתי
כרכים  שבני חרס, של מאוד גדול כלי הוא ש"קסטלין"
הכלי  באותו מתקבצים והם המים, מוצא במקום מניחים
כר' שהלכה רבינו וסובר לכרך. המים את מעבירים וממנו
שאמר  מה ומפרש חביריו, לו שהודו יוסי בר' אליעזר
בו  לטבול להכשירו שהורה הכוונה לטהרה" ברומי "הוריתי
לקמן  ראה (כסףֿמשנה. מטומאה המטהר כשיערו ניקב אם

ומגדל). תיבה שידה דין ח הושיבו.23)הלכה בתוספתא:
הסיד.24) ע"ג או משמיענו 25)פירוש, בו. לטבול

מירח  אלא סביבו בנה לא וגם בקרקע, השקיעו לא שאפילו
שבידינו  [בתוספתא לקרקע. כמחובר דינו - הצדדים מן
(כסףֿ כאן כדבריו גורס ורבינו שמירחו", "או כתוב:

משנה)].

.‰ÁÈpn‰26ÔÈÎLÓ ÌÈn‰ È¯‰Â ¯Bpv‰ ˙Áz ‡Ï·Ë ««ƒ««¿»«««ƒ«¬≈««ƒƒ¿»ƒ
ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡ :‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‡Ï·h‰ ÏÚ27 «««¿»¿¿ƒ«ƒ¿∆ƒ»»««¿»…∆

dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt BÊ È¯‰ -¬≈∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ»≈»
dÙ˜Ê .˙ÏÒBt28ÏÚ Û‡ ,dÁÈ„‰Ï È„k ¯Bpv‰ ˙Áz ∆∆¿»»«««ƒ¿≈«¬ƒ»««

d‡OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙ÏÒBt dÈ‡ - ÔÙc dÏ LiL Ètƒ∆≈»…∆≈»∆∆∆¬≈…¬»»
Ïa˜Ï29. ¿«≈

ב.26) ד, פרק מקוואות צדדים 27)משנה ארבעה כל
צידה.28)(ר"ש). שתוכל 29)על באופן העמידה לא

אינם  המים שאם אומר, למשנתנו בפירושו [הרא"ש לקבל.
מפני  ולא נפסלו, - הטבלא בלי למקווה להגיע יכולים
פירוש, בטהרה. הוויה צריכה שמקווה מפני אלא שאובה,
טומאה]. המקבלים כלים באמצעות שלא להתהוות צריכה

.ÂËËBÁ‰30¯Bpˆa31˙B¯B¯v‰ Ba Ïa˜Ï ÌB˜Ó «≈¿ƒ»¿«≈«¿
‰È‰ Ì‡ :ÌÈn‰ ÌÚ e„¯È ‡lL È„k ÌÈna ÔÈÏbÏb˙n‰«ƒ¿«¿¿ƒ««ƒ¿≈∆…≈¿ƒ««ƒƒ»»
È¯‰L ,ÏÒBt - ‡e‰L Ïk Ba ¯ÙÁÂ ıÚ ÏL ¯Bpv‰«ƒ∆≈¿»«»∆≈∆¬≈
‰OÚpL ÈÏk CBzÓ ÔÈ‡a ÔÈ„¯BiL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆«¬»
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‰Ïa˜Ï32Ba ˜˜ÁL ¯Á‡ BÚ·wL elÙ‡Â .33ÏÈ‡B‰ , ¿«»»«¬ƒ∆¿»««∆»«ƒ
BÚ·˜ Ì‡ Ï·‡ .LeÏz ‰È‰Lk ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Â¿»»»»«¿ƒ¿∆»»»¬»ƒ¿»

ÏÒBt BÈ‡ - Ïea˜ ˙Èa Ba ˜˜Á Ck ¯Á‡Â Ú˜¯wa34. ««¿«¿««»»«≈ƒ≈≈
‰È‰iL „Ú ÏÒBt BÈ‡ - Ò¯Á ÏL ¯Bpˆ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ∆∆∆≈≈«∆ƒ¿∆

˙ÈÚÈ·¯ Ïa˜Ï È„k ˜˜Áa35‡lÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ . «¬»¿≈¿«≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈÏÁÏÁ˙n‰ ˙B¯B¯ˆ ¯BpvaL ˜e˜Á‰ ÌB˜n‰«»∆»∆«ƒ¿«ƒ¿«¿¬ƒ

BÎB˙a36CB˙Ï „¯È .Ìe˙Òk BÈ‡Â BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ - ¿¬≈¿ƒ¿≈¿»»«¿
LaÎÂ eÓ˙Òe ˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ ˜˜ÁL ÌB˜n‰37- «»∆»«»»¿¿»¿ƒ¿«

.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ג.30) משנה העתיק 31)שם (בתרגום אותו שקבע לפני
דיהרנבורג: של ותרגומו טעות. נפלה במשנה, רבינו לפירוש

הנכון). הוא שיקבעהו" קודם בו החטיטה 32)"וחקק
(תפארת  לקבל עשוי כלי הצינור כל את עושה הזו, הקטנה

שם). כלי 33)ישראל שנעשה מכיוון ב. סה, בתרא בבא
מתורת  לבטלו מועילה הקביעה אין בקרקע, קביעתו לפני

חרס 35)שם.34)כלי. כלי שברי של השיעור כפי
הי"ג). פי"ח כלים הלכות (ראה סאה עד המחזיקים

שאינם 36) מפני החטיטה את לגמרי סתמו לא פירוש,
ביניהם. נכנסים והמים ונסתמה 37)מהודקים, נתהדקו

לתוכה. מחלחלים מים ואין לגמרי, הגומא

.Ê‚BÙq‰38ÈÏc‰Â39ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a eÈ‰L «¿¿«¿ƒ∆»»∆¿∆Àƒ«ƒ
‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆…»¿∆»

Ba eÏÙpL ÈÏk ‡Ï ,eÏÙpL ÔÈbÏ ˙LÏL40ÌÈÓ ¿∆Àƒ∆»¿…¿ƒ∆»¿«ƒ
.ÔÈ·e‡L¿ƒ

ד.38) משנה ו פרק צר 39)שם שפיו בדלי המדובר
בהם. נוגעים אלא המקווה במי מימיו נתערבו ולא מאוד,
לקמן  (ראה למקווה נשפכים מימיו אין מים מלא ספוג וכן

סגוס). דין הי"ב ובו".40)פ"ח "שנפל שצ"ל נראה

.Á‰cM‰41ÌiaL ‰·z‰Â42‡l‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - «ƒ»¿«≈»∆«»≈«¿ƒƒ»∆∆»
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ÌÈ·e˜ eÈ‰ Ôk Ì‡43˜O ‰È‰ Ì‡Â . ƒ≈»¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ»»«

Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - ‰t˜ B‡44‰t˜ B‡ ˜O ÁÈpn‰ ÔÎÂ . À»«¿ƒƒ»∆¿≈««ƒ««À»
˙‡ ÔÈÏÒBt Ô‰Ó ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ¯Bpv‰ ˙Áz«««ƒ≈««ƒ«ƒ¿»ƒ≈∆¿ƒ∆

‰Â˜n‰45. «ƒ¿∆

ה.41) משנה מאוד.42)שם גדולים בכלים המדובר
גב 43) ד בהלכה השיעור למעלה רבינו קבע חרס, כלי י

בכלי  אבל הנוד. משפופרת פחות שהוא טמא כלי המטהר
כמוציא  - מאוד גדול הוא המטהר והשיעור הואיל עץ,
שיעור  מספיק ב), הלכה ו פרק כלים (הלכות רימון
ד). הלכה למעלה (כסףֿמשנה טבילה לענין הנוד כשפופרת

שבהם 44) המים נחשבים גסים, נקבים מלאים שהם מפני
הנוד. כשפופרת נקב בכל שאין אע"פ למקווה, כמחוברים

ג).45) הלכה ה פרק למעלה (ראה נימוק מאותו

.Ë‡¯ËÒb46d˙ÙOe ‰Â˜n‰ CB˙a ‡È‰L ‰‡ÓË ƒ¿¿»¿≈»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿»»
ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ47ÌÈÏk‰ da ÏÈaË‰Â48e¯‰Ë -49 ¿«¿»ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ»¬

Ô˙‡ÓhÓ50Ô‰L „Ú ÌÈn‰ ÔÓ Ì‰Èa‚iLk Ï·‡ ; ƒÀ¿»»¬»¿∆«¿ƒ≈ƒ««ƒ«∆≈
¯ÈÂ‡a51‡¯ËÒb‰52¯ÈÂ‡Ó Ôab ÏÚL ÌÈn‰ ‡nË˙Ó «¬ƒ«ƒ¿¿»ƒ¿«≈««ƒ∆««»≈¬ƒ

Ô˙B‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ‡¯ËÒb‰53ÔÈÚÓ ÔÎÂ .54‡ˆBi‰ «ƒ¿¿»¿≈¿«≈»¿≈«¿»«≈

¯epz‰ ˙ÁzÓ55„¯ÈÂ ‡Óh‰56‡e‰ - BÎB˙a Ï·ËÂ ƒ«««««»≈¿»«¿»«¿
¯B‰Ë57¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ó ˙B‡ÓË ÂÈ„ÈÂ58Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »¿»»¿≈≈¬ƒ««∆»ƒ≈

Ó ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÈ‰ÂÈ„È Ìe¯k ¯epz‰ Ô59‡ˆÓpL , »««ƒ¿«¿»ƒ««¿»»∆ƒ¿»
Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L .¯epz‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È - Ï·hLk¿∆»«»»¿«¿»ƒ««∆≈¿≈∆∆

‰Â˜Óa ÔÈ¯‰Ë˙Ó60e¯‡aL BÓk ,61. ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿

שבור.46) חרס חרס 47)כלי (כלי מהפגימות חלק אבל
פגימות) כמה בו יש אלא שוה השבר מקום אין שנשבר,
דרך  הגיסטרא לתוך שנכנסים המקווה מי שטח תחת נמצא

טמאים.48)הפגימות. שהמים 49)כלים מפני
המקווה. למי מחוברים שהיתה 50)שבגיסטרא מהטומאה

הטבילה. לפני המים.51)עליהם מן הבולט בחלק
אינם 52) הכלים גבי שעל מים מאווירו. מטמא חרס שכלי

למקווה. כמחוברים גזרו 53)נחשבים שהרי הכלים, את
שיצאו  בטבילתם והרויח הכלים. את שיטמאו המשקין על
טומאת  וקיבלו שמש, הערב שצריכה חמורה יותר מטומאה

שמש. הערב צריכה שאינה דרבנן שם.54)משקין
גדולה 55) קדירה כעין היו, חרס של שבתקופתם, תנורים

ומחברים  הקרקע על אותם מעמידים והיו שוליים, לה שאין
טמא.56)בטיט. מלא 57)אדם אינו כשהתנור ואפילו

חרס. כלי מאוויר מתטמא אינו שאדם גזרו 58)מים,
הלכות  ראה חרס. כלי מאוויר מתטמאות שידיים חכמים
משמונהֿ היא זו גזירה א. הלכה ח פרק הטומאות אבות
(שבת  ביתֿהלל על ביתֿשמאי כשרבו שגזרו דברים עשר

ב). יימצאו 59)יג, המטהרים, המים מן ידיו וכשיוציא
הטמא. התנור מאוויר התנור 60)למעלה נשאר ולפיכך

בהם. הנטבל את מטהרים שבו שהמים אףֿעלֿפי בטומאתו,
כאן 61) הצריך [ולמה ג. הלכה כלים מהלכות א בפרק

ידיו כרום מים ‰˙Â¯שיהיו ÔÓ ‰ÏÚÓÏ בדין ולמעלה ,
מגיעים  אינם כשהמים אלא מתטמאים הכלים אין גיסטרא
הגיסטרא  באוויר שהם "עד אמר: שהרי הגיסטרא, לשפת
באווירה  אינם שאם ומשמע גבן", שעל המים מתטמאים
את  מבאר למשנתנו בפירושו הרא"ש מתטמאים? אינם
מאוויר  מתטמאים אינם וכלים בכלים, המדובר שם ההבדל,
שעליהם  המים עלֿידי באה טומאתם ואםֿכן חרס, כלי
מגזירת  כלים מטמאים ומשקין הגיסטרא, באוויר שנטמאו
שעל  המים הרי המים, בתוך שהכלי זמן כל אולם חכמים,
כשהגביה  אלא בהשקה, ומתטהרים למקווה מחוברים גבו
שעה  ובאותה מהמקווה, גביו שעל המים ונפרדו הכלי את
שהן  בידים מהֿשאיןֿכן נטמאו. – הגיסטרא באוויר הם
צריך  התנור, מאוויר מתטמאים - המים תיווך בלי - עצמן
וכשחלק  טבילה, ללא זה באוויר מהם שהוא כל יימצא שלא
היד  של התחתון החלק הרי המים, מן למעלה הוא מידיו
שהוא  אףֿעלֿפי טבילה, ללא הטמא הכלי באוויר נמצא

לחצאין]. טבילה שאין במים,

.È˙È·Á62ÌÈÓ ‰‡ÏÓ63ÌiÏ elÙ‡ ,ÌiÏ ‰ÏÙpL »ƒ¿≈»«ƒ∆»¿»«»¬ƒ«»
ÌL Ï·Bh‰ - ÏB„b‰64È‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï «»«≈»…»¿»¿ƒ»ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏLÏ ¯LÙ‡„Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰È ‡lL65¯kÎÂ . ∆¿»ƒ¿»Àƒ∆…ƒ¿¿»∆»¿ƒ»

ÌLÏ ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL66ÔÈ·e‡M‰ ÌÈna ‡ÓË -67, ∆¿»∆»«¿»ƒ¿»««ƒ«¿ƒ
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯‰p‰ Ï·‡ .ÌL ÔÈ„ÓBÚ ÌÈn‰ È¯‰L∆¬≈««ƒ¿ƒ»¬»«¿»¿«≈»∆

.ÌL Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈÎLÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬≈∆≈»
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א.62) ד, מפרש 64)שאובים.63)מכות שרבינו נראה
של  [מלשונו הבאה). ההערה (ראה החבית בתוך שטבל
כן]. משמע לא אפשר" "אי הגירסא שמחק שם, רש"י

בוודאי 65) אבל הים, מי גם שם שנתערבו אמנם ברור
למעלה  שאמרנו ומה אחד. במקום לוגים שלושה נשארו
שאובים  מים היום כל שפך שאפילו ו), הלכה ד (פרק
ונתערבו  כששפך דוקא היינו פסלוהו, לא כשר למקווה
במקומם  עומדים השאובים כאן אבל המקווה, במי המים
אנו) (חוששים "חיישינן" גורס: שם [רש"י (כסףֿמשנה).
המים  שנשפכו מפרש שהוא ומכאן אפשר", "אי במקום
רבינו  אבל הים. בתוך החבית שנשברה כגון אחד, במקום
בתוך  בטבל שהמדובר להניח יש ולפיכך אפשר", "אי גורס

הטמא.66)החבית]. טבילת מנגיעת 67)אחר שנטמאו
מ  תרומה של בכיכר השלמות). (ראה הטמא שמיענו האדם

בטומאתו, נשאר עליו טומאה שחזקת האדם רק לא רבותא,
שם). (גמרא נטמאה - טהרה בחזקת שהיא התרומה גם אלא

.‡ÈÔÈ·e‡L ÌÈÓ68Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰ „ˆa eÈ‰L «ƒ¿ƒ∆»¿««ƒ¿∆««ƒ
ÔÈÚ‚B ÌÈn‰L69e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜n‰ ÈÓa70ÈtÓ , ∆««ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿∆…¿»ƒ¿≈

ÚˆÓ‡a ÔÈ·e‡M‰ eÈ‰ .‰Â˜ÓÏ CeÓÒ ‰Â˜Ók Ô‰L71 ∆≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿∆»«¿ƒ»∆¿«
.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt -¿ƒ∆«ƒ¿∆

י.68) משנה ו פרק במי 69)מקוואות מתערבים אינם אבל
סאה 70)המקווה. 40 שהיו לפני שנגעו אףֿעלֿפי
גביהם.71)במקווה. על נמשכים למקווה המגיעים והמים

שם: שנינו שבמשנתנו. אביק דין שזהו מבאר, בכסףֿמשנה
פוסל". אינו הצד מן פוסל, באמצע שבמרחץ, "האביק
כעין  הוא שאביק המשנה, את מפרש ישראל' ב'תפארת
נקובה, והיא המקווה בקרקעית שקועה מתכת של קערה
המים  את להחליף וכשרוצים במגופה הנקב את וסותמים
ואחרֿכך  יוצאים, והמים המגופה את מסירים שבמקווה
שהמים  מובן אחרים. כשרים מים וממשיכים סותמים
במקווה  שהיו לפני האביק לתוך נופלים למקווה הנכנסים
למקווה  המגיעים המים וכל שאובים, ונעשו סאה ארבעים
אינם  שאובים שמים ואע"פ ונפסלו, - האביק שנתמלא אחר
פוסלים  שלנו בנידון - סאה ארבעים בו שיש מקווה פוסלים
ה), הלכה סוף פ"ה למעלה (ראה הכשרים לפני שבאו מפני
מקווה  בצד כשר כמקווה זה הרי הצד מן כשהאביק אבל
שבגיסטרא  מפני ט, שבהלכה לגיסטרא דומה זה ואין פסול.
ולא  למקווה, מחוברים כשהם המקווה מי לתוכה הגיעו
שבאביק  המים הוכשרו לא ולמה שאובים. מעולם נעשו
בהם  מועילה בכלים הנמצאים שמים מפני השקה? עלֿידי
להכשירם  לא אבל בלבד, מטומאתם לטהרם רק השקה

ב).לטביל  אות יכין בפ"ה, ישראל' ה'תפארת כתב (וכן ה
נגד  הצד מן באביק מאיר כר' פסק שרבינו יוצא, זה מפירוש
בניגוד  יחיד דעת העדיף למה נתבאר ולא חכמים. דעת
"והלכה  בפירוש כתב למשנה ובפירושו מקום. בכל למקובל
והדברים  כתנאֿקמא. שפסק מבאר, [בכסףֿמשנה כחכמים".

מאיר"]. ר' "דברי בפירוש כתוב במשנה שהרי מפליאים,

.·ÈÈzL72˙BÎ¯a73Ï˙ÎÂ BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿≈¿«¿»ƒ¿…∆
Ô‰ÈÈa74ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BÈÏÚ‰Â , ≈≈∆¿»∆¿»¿≈»«ƒ¿≈ƒ

ÔÈaL Ï˙ka ·˜Â ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BzÁz‰Â¿««¿»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆∆«…∆∆≈

·˜p‰ „‚k LÈ Ì‡ ,‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰75‰LÏL »∆¿»««¿»ƒ≈¿∆∆«∆∆¿»
ÈtÓ ;‰BÈÏÚ‰ ‰ÏÒÙ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏÀƒ«ƒ¿ƒƒ¿¿»»∆¿»ƒ¿≈
‡Ï ,‰BÈÏÚ‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰ el‡k ·˜p‰L∆«∆∆¿ƒ¿∆¿«»∆¿»…

dcˆa76. ¿ƒ»

מי"א.72) וכשירות 73)שם לקרקע, מחוברות  אבמטיות
בהן. והאחת 74)לטבול זו, בצד זו עומדות הבריכות

גבוה. יותר (רבינו 75)במקום הנקב שבחלול פירוש,
למשנה). וכלֿשכן 76)בפירושו הקודמת. ההלכה ראה

כשרים. ובתחתונה שאובים בעליונה אם

.‚È‰nk77Ïk‰ ?ÔÈbÏ ‰LÏL Ba ‰È‰ÈÂ ·˜pa ‰È‰È «»ƒ¿∆«∆∆¿ƒ¿∆¿»Àƒ«…
ÌÈÚa¯‡ ‰BzÁz‰ ‰Î¯a‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰Î¯a‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿≈»ƒ»¿»«¿≈»««¿»«¿»ƒ
˙B‡Ó LÏMÓ „Á‡ ·˜p‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ - ‰‡Ò¿»»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ‰˙È‰ ;‰Î¯aÏ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿≈»»¿»∆¿ƒ¿»»ƒƒ¿

·LÁÂ ‡ˆÂ .‰Î¯aÏ ÌÈMLÂ ‰‡nÓ „Á‡ ·˜p‰78ÈÙÏ «∆∆∆»ƒ≈»¿ƒƒ«¿≈»¿≈«¬…¿ƒ
,ÔÈa˜ ‰ML ‰‡q‰L ,‰Ê ÔBaLÁ,ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ ·w‰Â ∆¿∆∆«¿»ƒ»«ƒ¿«««¿»»Àƒ
ÌÈˆÈa LL ‚l‰Â79. ¿«…≈≈ƒ

לוגים,78)שם.77) 24 = בסאה פשוט: הוא החשבון
אחד  הם לוגים ששלושה נמצא לוג, 960 = סאה וארבעים
סאה. בעשרים 160 מן אחד או סאה, בארבעים 320 מן

ענין 79) כל לזה ואין הלוג, שיעור רבינו מוסר דרךֿאגב
בו. עוסקים שאנו לדין מיוחד

.„È˙B‡Â˜Ó ‰LÏL80Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ,‰Ê „ˆa ‰Ê ¿»ƒ¿»∆¿«∆¿»∆»≈∆
,„v‰ ÔÓ ·e‡L Ô‰Ó „Á‡Â ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»≈∆»ƒ««

eÏ·ËÂ ‰LÏL e„¯ÈÂ81ÌÈn‰ eÓ¯ÚÂ ,ÔzLÏL82 ¿»¿¿»¿»¿¿»¿»¿∆∆¿««ƒ
ÌÈ¯Lk ˙B‡Â˜n‰ - ‰ÏÚÓÏÓ e·¯Ú˙Â ÔlkÓ83 ƒÀ»¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿≈ƒ

ÌÈML Ïk‰ ‰OÚ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏ·Bh‰Â¿«¿ƒ¿ƒ∆¬≈«¬»«…ƒƒ
ÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈ¯Lk ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó ,‰‡Ò¿»≈∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆¿«∆¿≈
ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÈÏÒBt ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

‰‡Ò84e„¯ÈÂ ÚˆÓ‡a ·e‡M‰ ‰È‰ .e¯‡aL BÓk , ¿»¿∆≈«¿»»«»»∆¿«¿»¿
- ˙B‡Â˜n‰ e·¯Ú˙Â ÌÈn‰ eÓ¯ÚÂ ,Ô‰a eÏ·ËÂ¿»¿»∆¿∆∆¿««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»

eÈ‰Lk ˙B‡Â˜n‰ È¯‰85;eÈ‰Lk ÔÈ‡ÓË ÔÈÏ·Bh‰Â ¬≈«ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆»
ÔÈ¯Lk‰ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ e·¯Ú˙ ‡Ï È¯‰L86ÈÙÏ , ∆¬≈…ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ

.Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó ·e‡M‰L ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÔÈ‡L∆≈»∆¿«∆∆«»«¿ƒ≈≈∆

ג.80) משנה במקווה 81)שם ואחד אחד כל אחת, בבת
משפתם.82)אחר. למעלה כשרים 83)עלו שלשתם

למשנתנו). בפירושו הסמוכים 84)(רבינו המקוואות שני
השאוב  מי ואין כשרים, מים סאה לארבעים הצטרפו לזה זה
נתערבו  שמימיו מפני הוכשר השאוב גם כן: על יתר פוסלם,
במי  האמצעי מי שנגעו [ואףֿעלֿפי כשר. מקווה במי
כלום, בכך אין - הכשר במי שנתערבו לפני שבצידו השאוב
השאובים  לתוכם שנפלו לפני הכשרים עם נתחברו שהרי
שבאו  מפני מנמק: ישראל' וב'תפארת ורא"ש). (ר"ש

פה]. הערה ראה כשרים. וברוב נשארו 85)בהמשכה
כשרים, – הכשרים הטמאים, טבילת שלפני במצבם

פסול. באופן 86)והשאוב הכשרים נתערבו לא פירוש,
הכשרים  נפסלו לא ואףֿעלֿפיֿכן הפסולים. דרך אלא ישר
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בנפילה), (לא המשכה דרך אליהם באו שהפסולים מפני
ה"ח). פ"ד למעלה (ראה מרובים והכשרים

á"ôùú'ä ïåéñ 'ì éòéáø íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בשינוי 1) אלא וריח טעם בשינוי נפסל המקווה שאין יבאר

בהיפך  או פוסלים ולא המקווה את מעלים יש ודין מראה.
ששינה  דבר לתוכו שנפל מקווה פוסלים. ולא מעלים לא או
שנשתנה  מים לוגים שלושה תקנתו. כיצד מראיו את

למקווה. שנפלו מראיהם

.‡‰Â˜n‰ ÔÈ‡2ÈepLa ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÈepLa ‡Ï ÏÒÙ ≈«ƒ¿∆ƒ¿»…¿ƒ«««¿…¿ƒ
‰‡¯Ó ÈepLa ‡l‡ ,ÁÈ¯‰3ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .„·Ïa »≈«∆»¿ƒ«¿∆ƒ¿«¿»»»∆≈

ÈepLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt - ‰lÁzÎÏ ‰Â˜Ó Ba ÔÈOBÚƒƒ¿∆¿«¿ƒ»≈∆«ƒ¿∆¿ƒ
‰‡¯Ó4ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ìc‰Â ·ÏÁ‰ B‡ ÔÈi‰ ?„ˆÈk . «¿∆≈«««ƒ∆»»¿«»¿«≈»∆ƒ≈

ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ Ïk5, »«≈≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.‰‡¯Ó ÈepLa ÔÈÏÒBÙe ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿∆»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿∆
B‡ ÔÈÈ ‚Ï BÏ ÏÙÂ ‰‡Ò ‰‡Ó Ba LiL ‰Â˜Ó elÙ‡¬ƒƒ¿∆∆≈≈»¿»¿»«…«ƒ

ÏeÒt - ÂÈ‡¯Ó ˙‡ ‰pLÂ ˙B¯t ÈÓ6LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ . ≈≈¿ƒ»∆«¿»»¿≈ƒ¿∆∆≈
ÏÙÂ ‰fÓ ˙BÁt B‡ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba∆¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»ƒ∆¿»«
- ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL ‡ÏÂ ˙B¯t ÈÓ B‡ ÔÈÈ ‰‡Ò BÎB˙Ï¿¿»«ƒ≈≈¿…ƒ∆«¿»
‰ÏBÚ ‰ÏÙpL ‰‡q‰ ÔÈ‡Â .eÈ‰Lk ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿≈«¿»∆»¿»»

‰Â˜n‰ ˙cÓÏ7ÌÈ¯OÚ ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ÛÒB Ì‡Â . ¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ««»∆¿ƒ∆¿ƒ
.¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¬≈∆ƒ¿∆»≈

בקרקע 2) – בהמה משתיית שנפסלו "מים א: קו, חולין
מערות  במי טובלים שהיו אמרו, – ב יד, ובשבת כשרים".

וסרוחים. מ"ג.3)מכונסים פ"ז של 4)מקוואות מימרא
ב. קמד, בשבת פפא, התמד 5)רב ב: כה, בחולין שנינו

הי"א). לקמן (ראה המקוה את פוסל אינו משהחמיץ
שם.6) ארבעים 7)מקוואות בו שיש "מקוה מ"ב: שם

העלהו". לא – מהם סאה לתוכו נפל אחת, חסר סאה
שלעיני  נראה העלהו". ולא פסלו "לא הגר"א: [גירסת
מצא  ולפיכך במשנתנו, אחרת גירסא היתה משנה' ה'כסף
במשנתנו  והרי עולה, אינה למה פ"ז מקוואות במשנה מקורו

העלוהו"]. "לא בפירוש: כתוב

.·LÈ8ÔÈÏÚÓ9‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ,ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ‰Â˜n‰ ˙‡ ≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆¿…¿ƒ¿ƒ¿…
.ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ,ÔÈÏÚÓ«¬ƒ…«¬ƒ¿…¿ƒ

מ"א.8) סאה.9)שם לארבעים משלימים

.‚el‡Â10,„¯a‰Â ,‚ÏM‰ :ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ¿≈«¬ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿«»»
¯BÙk‰Â11„ÈÏb‰Â ,12˜B¯p‰ ËÈËÂ ,ÁÏn‰Â ,13?„ˆÈk . ¿«¿¿«¿ƒ¿«∆«¿ƒ«»≈«

BÎB˙Ï ÏÙÂ ˙Á‡ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«¿
B˙cÓÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - el‡Ó „Á‡Ó ‰‡Ò14È¯‰Â ¿»≈∆»≈≈¬≈∆∆¿ƒ»«¬≈

ÌÏLÂ ¯Lk ‰Â˜n‰15e‡ˆÓ .16.ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ «ƒ¿∆»≈¿»≈ƒ¿¿«¬ƒ¿…¿ƒ
ÔÁÈp‰Â ‰lÁza ‚ÏL ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ‡È·‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»∆∆«¿ƒ»¿ƒƒ»

‰˜eÚa17B˜q¯Â18¯LÎÂ ÌÏL ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÌL19. »»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿»≈

לפעמים.11)שם.10) שיקפא "הוא מפרש: במשנה רבינו
מאוד. דקה שלג כשיכבת והוא הנקפא הטל פירשו: ואחרים

מכלי 13)קרח.12) להוריקו שאפשר עד כלֿכך רך טיט
כלי. סאה.14)אל לארבעים המידה את משלים

(15- למקוה נפילתם לפני בכלי מונחים שהיו אףֿעלֿפי
בכלי. נימוחו שלא בתנאי שאובים, נעשו מזה 16)לא

פוסלים. ולא מעלים שהם ב'בית 18)בגומא.17)יוצא,
נמס. שלא ואע"פ השלג את מיעך מפרש רא סי' יו"ד יוסף'

מידבא 19) אנשי "והעידו עקיבא: רבי אמר שם, במשנה
שלג  והביאו צאו להם שאמר ישמעאל) רבי (של משמו
מפני  ישמעאל, כרבי רבינו ופסק בתחילה", מקוה ועשו
רק  בתחילה מקוה לעשות שהתירו ונראה מעשה. שעשה
לעשות  המעלים בין שנמנו הדברים שאר אבל בלבד, משלג
שנמנו  הדברים שאר אבל בלבד, משלג רק בתחילה מקוה
המקוה  את משלימים רק הם פוסלים ולא המעלים בין
הנרוק, [בטיט פסולה. – מהם שכולה מקוה אבל החסר,
ויש  פסול] – טיט שכולו ב) יט, (בסוכה בפירוש נאמר

ומשהו. סאה 20 היינו מים, רוב שצריך להניח

.„el‡Â20ÔÈÏÒBt21ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ¿≈¿ƒ¿…«¬ƒ«ƒ¿ƒ≈
ÌÈL·k ÈÓe ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë22˙B˜ÏL ÈÓe ,23, ¿ƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ≈¿»

„Óz‰Â24ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú25¯ÎM‰Â ,26‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¿«∆∆«∆…∆¿ƒ¿«≈»≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ÏÙÂ ,¯Èc Ï˜LÓ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ»¿»«≈∆»
‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ÔÎB˙Ï ¯Èc Ï˜LÓ el‡Ó≈≈ƒ¿«ƒ»¿»≈∆¿ƒ««ƒ¿∆
Ô‰Ó ÔÈbÏ ‰LÏL Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÙ Ì‡Â .BÓÈÏL‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈∆»≈∆¿»Àƒ≈∆

.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt -¿ƒ∆«ƒ¿∆

מ"ב.20) למקוה 21)שם מהם לוגים שלושה נפלו אם
סאה. 40 בו ירקות.22)שאין או פירות בהם שכבשו מים

שהוא.23) מאכל דבר כל בהם עשוי 24)ששלקו משקה
ענבים. של וזגים חרצנים או יין שמרי בהם שנתנו ממים

שלא 25) זמן וכל רב, זמן שוהה כשהוא להחמיץ דרכו
כמים. דינו – בעירובין 26)החמיץ שמואל, של מימרא

ב. כט,

.‰el‡Â27,ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ‡Ï ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒ¿»««¿ƒ
¯Èv‰Â ,˙B¯t ÈÓe28ÒÈ¯en‰Â ,29.ıÈÓÁ‰MÓ „Óz‰Â , ≈≈¿«ƒ¿«¿»¿«∆∆ƒ∆∆¿ƒ

ÏÙÂ ˙Á‡ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«
ÌÈn‰ È¯‰Â ,e‰ÏÚ‰ ‡Ï - ÔÎB˙Ï ‰‡Ò el‡Ó „Á‡Ó≈∆»≈≈¿»¿»…∆¡»«¬≈««ƒ
ÈepLa ‡l‡ ÔÈÏÒBt el‡ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ÌÈ¯Lk¿≈ƒ¿∆»∆≈≈¿ƒ∆»¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰‡¯Ó30. «¿∆¿∆≈«¿

מלוחים.28)שם.27) מדגים המתמצים שומן 29)מים
מלוחים. ה"א.30)מדגים למעלה

.ÂÌÈÓÚÙe31‰Â˜Ó ?„ˆÈk .‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ el‡L ¿»ƒ∆≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿¿»≈∆»
ÌÈÚa¯‡‰ È¯‰ - epnÓ ‰‡Ò Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ ,el‡Ó≈≈¿»«¿»«¿»ƒ∆¬≈»«¿»ƒ

¯Lk ‰Â˜Ó e¯‡LpL32. ∆ƒ¿¬ƒ¿∆»≈

רובו".32)שם.31) "עד יוחנן רבי אמר - ב פב, ביבמות
שיישארו  כדי פעמים מתשעֿעשרה יותר יטול שלא כלומר,
שם). ראה פירות. מי רוב יתן שלא אחר: (פירוש מים רוב
זו  בסאה הרי סאה, כשנטל מעלים למה שואל שם [רש"י
ומתרץ  מים? סאה 40 נשארו ולא מים, הרבה יש שנטל
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הוכשרו].שהסאה  סאה 41 וכל מים, ברוב בטלה פירות מי
סאה, נטל ואחרֿכך פירות מי סאה תחילה כשנתן זה וכל
נשארו  כשרים מים סאה כשנטל שהרי פסול, – להיפך אבל
(ראה  משלימים אינם אחרֿכך שהוסיף הפירות ומי סאים, 39

סאה). ונטל שאובים מים סאה נתן בדין ה"ז פ"ד למעלה

.Ê‰Â˜Ó33ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÈlÒ Ba ÁÈ„‰L34˙‡ epLÂ ƒ¿∆∆≈ƒ««≈≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ∆
¯Lk - ÂÈ‡¯Ó35. «¿»»≈

מ"ג.33) הפירות 34)שם לכלוך בהם שנדבק ריקים סלים
בהם. כמי 35)שהיו נידון ואינו ממש, בו אין הלכלוך

פירות.

.ÁÚ·v‰ ÈÓ36ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt37, ≈«∆«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.ÂÈ‡¯Ó ÈepLa B˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»

מקרי"37)שם.36) דציבעא "מיא אמרו: - ב ג, במכות
ולפיכך  מים, שם עליהם נשאר פירוש, שמם). צבע' ('מי
מראה. בשינוי פוסלים ואין בשאובים פוסלים – כמים דינם

.Ë‰Â˜Ó38Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ÏÙpL39˙B¯t ÈÓ ¯‡L B‡ ƒ¿∆∆»««ƒ…«¿»≈≈
„Ú ÔÈzÓÈ ?B˙wz „ˆÈk - ÏÒÙÂ ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epLÂ¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿«≈««»»«¿ƒ«

ÌÈÓL‚ e„¯iL40Ì‡Â .ÌÈÓ ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ ∆≈¿¿»ƒ¿«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿ƒ
‡lÓÓ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ‰Â˜na ‰È‰»»«ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿«≈

ÔÎB˙Ï ·‡BLÂ41ÏÙ .ÌÈÓ ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁiL „Ú ¿≈¿»«∆«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ»«
BÎB˙Ï42‰‡¯Ó ‰pzLÂ d· ‡ˆBiÎÂ Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ¿«ƒ…«¿«≈»¿ƒ¿«»«¿≈
B˙ˆ˜Ó43È„k ‰pzL ‡lL ÌÈÓ ‰‡¯Ó da ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«ƒ∆…ƒ¿«»¿≈

Ba ÏaËÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡44Ï·Bh‰Â . «¿»ƒ¿»¬≈∆…ƒ¿…¿«≈
‰pzLpL ÌB˜Óa45elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ¿»∆ƒ¿«»…»¿»¿ƒ»¬ƒ

ÏB„b‰ Ìia ‰¯aLpL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á46B˙B‡ ‰‡¯Óe »ƒ∆«ƒ∆ƒ¿¿»«»«»«¿≈
‡Ï - ÌB˜Ó B˙B‡a Ï·Bh‰ ,ÔÈÈ ÏL ‰‡¯Ók ÌB˜Ó»¿«¿∆∆«ƒ«≈¿»…

.‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»

גורסים 39)שם.38) (יש בכלי המונחים הזיתים זיעת
הפירות.40)"מוהל"). מי מראה את ויבטלו מימיו וירבו

במקוה ויתן מדובר בכלים מים ימלא ואם סאה, 40 בו שאין
שאובים. מדין יפסלוהו כמה 41)לתוכו כבר נתבאר

פוסלים  השאובים אין סאה, 40 בו שיש שמקוה פעמים
מ"ד.42)אותו. מראה 43)שם נשתנה אחד במקום

נשתנה. לא אחרים ובמקומות אפילו 44)המים, יטבול לא
כשרים. מים סאה 40 במקוה שאין מפני נשתנה, שלא בצד

ויש 45) נשתנו שלא סאה 40 נשארו אם אפילו מדובר, כאן
– שנשתנה במקום הטבילה אףֿעלֿפיֿכן כשר, מקוה כאן
ארבעים  נשארו כשלא זו בבא לפרש [איֿאפשר פסולה.
– נשתנה שלא במקום הטבילה גם זה במקרה שהרי סאה,
"הטובל  ה"ח: פ"ה מקוואות בתוספתא ששנינו כמו פסולה,
טבל"]. לא כאילו המים, במקום בין היין במקום בין

ה"ט.46) שם תוספתא,

.ÈÔÈbÏ ‰LÏL47elÙ‡ ÔÎB˙Ï ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆»«¿»¬ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,Ô‰È‡¯Ó ‰pLÂ ÔÈÈ ¯Èc Ï˜LÓƒ¿«ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈∆«¬≈«¿≈«…

e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,ÔÈÈ ‰‡¯Ó48Ì‡ ‡l‡ , «¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆»ƒ
ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL49. ƒ∆«¿»

ה.47) פ"ז, שם זה 48)משנה, לעניין שנידונים משום
מראה. בשינוי אלא בשאובים פוסל שאינו כיין,

המקוה.49) מי מראה

.‡ÈÔÈbÏ ‰LÏL50ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¯Èc ¯ÒÁ ¿»Àƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ∆»«
·ÏÁ ¯Èc ÔÎB˙Ï51Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,˙B¯t ÈÓ B‡ ¿»ƒ«»»≈≈«¬≈«¿≈«…

ÌÈÓ52e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,53eÏtiL „Ú ; «ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»«∆ƒ¿
‰˜LÓ ˙·¯Úz Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆≈»∆«¬…∆«¿∆

.˙B¯t ÈÓ ‡ÏÂ ¯Á‡«≈¿…≈≈

לוגים.51)שם.50) בשלושה פוסל כן,52)שאינו ואם
מים. מראה שכולם שאובים לוגים שלושה כאן יש

נורי.53) בן יוחנן רבי דעת נגד שם כתנאֿקמא

.·È‰Â˜Ó54‡ÏÂ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈÓÈÓ ‰‡¯Ó ‰pzLpL ƒ¿∆∆ƒ¿«»«¿≈≈»≈¬««¿¿…
‰pzLpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¯·„ BÏ ÏÙ»«»»¬≈∆»≈…»¿∆»∆ƒ¿«»

.¯Á‡ ‰˜LÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¿∆«≈

וענבים 54) זיתים סלי בו הדיח מדין רבינו למד זה דין
(כסףֿמשנה). ה"ז למעלה

á"ôùú'ä æåîú 'à éùéîç íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שבתוך 1) עוקה כמקווה. הוא אם למקווה המעורב יבאר

שנסדק  מקוואות שני שבין כותל בה. מטבילין אם המקווה
המקוואות  מטהרים אם מצטרפים. אם לערב או לשתי או
שמימיו  מקווה מהקרוב. והרחוק מהתחתון העליון

מרודדים.

.‡·¯ÚÓ‰ Ïk2‰Â˜nÏ3‰Â˜nk ‡e‰ È¯‰ -4 »«¿…»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿∆
‰Â˜n‰ ÈÙÏ ˙BÎeÓq‰ ˙Bnb .Ba ÔÈÏÈaËÓe5ÌB˜Óe «¿ƒƒÀ«¿¿ƒ«ƒ¿∆¿

ÈÓ ÌÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÓ Ô‰a eÈ‰L ‰Ó‰a ˙BÒ¯t ÈÏ‚«̄¿≈«¿¿≈»∆»»∆«ƒ¿…»ƒƒ≈
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‰Â˜n‰6.Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - «ƒ¿∆ƒ¿∆∆««¿ƒƒ»∆

א.2) משנה ו פרק בהם 3)מקוואות שאין סאה מים 40
כשר. מקווה בצד יש 4)הנמצאים אולם בהם. ומטבילים

גומות. בדין ומתחיל מבארם ורבינו בזה, דינים הבדלי
למקווה.5) נמצאים 6)מחוץ אלה שמקומות מכיוון

בפחות  למקווה מצטרפים אינם המקווה לכתלי מחוץ
זה. משיעור

.·‰¯Ún‰ È¯BÁ7Û‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - ‰¯Ún‰ È˜„ÒÂ ≈«¿»»¿ƒ¿≈«¿»»«¿ƒƒ»∆«
‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔÈ·¯ÚÓ Ô‰aL ÌÈn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈««ƒ∆»∆¿…»ƒƒ≈«ƒ¿∆

‡e‰L ÏÎa ‡l‡8. ∆»¿»∆

המקוואות 7) רוב היו המשנה בתקופת שבמערה. המקווה
"מערה", המשנה כתבה ולפיכך צניעות, משום במערות

המשנה. לשון נקט חלל 8)ורבינו בתוך שהם מפני
ביותר. קטן חיבור מספיק המקווה

.‚‰Â˜n‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ ‰e˙ ‰˙È‰L ËÁÓ9‰È‰Â , ««∆»¿»¿»««¬«ƒ¿∆¿»»
ÌÈna ‡È·Óe CÈÏBÓ10Ïb‰ ‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÔÂÈk - ƒ≈ƒ««ƒ≈»∆»«»∆»««

.‰¯B‰Ë¿»
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למים.9) ברגלו 10)מחוץ או בידו המקווה מי את הניע
גלים. ונערמו

.„‰Â˜Ó CB˙aL ‰˜eÚ11Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ Ì‡ : »∆¿ƒ¿∆ƒ»¿»««¿«
Â ‰‡È¯a ‰Â˜n‰Â ‰˜eÚ‰ ÔÈa ˙Ïc·n‰‰ÏBÎÈ ««¿∆∆≈»»¿«ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»

dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï12‰˜eÚaL ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ¿«¬ƒ∆«¿»≈«¿ƒƒ««ƒ∆»»
ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰iL „Ú13;„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‰Â˜n‰ ÌÚ «∆ƒ¿¿…»ƒƒ«ƒ¿∆ƒ¿∆∆«

ÔÈ‡ elÙ‡ - dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿»¿«¬ƒ∆«¿»¬ƒ≈»
Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ‡e‰L ÏÎa ‡l‡ ÔÈ·¯ÚÓ14. ¿…»ƒ∆»¿»∆«¿ƒƒ»∆

עשוייה 11) המים שטח תחת עצמה המקווה בתוך חפירה
קיימא.12)ככיפה. ובת בפחות 13)חזקה כלומר,

בה. מטבילים אין זה כזו 14)משיעור רעועה מחיצה
כסדק. דינה מאליה ליפול שסופה

.‰ÌÈLÏ ˜cÒpL ˙B‡Â˜Ó ÈL ÔÈaL Ï˙k15- …∆∆≈¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ16- ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰ÈLa ‰È‰ Ì‡Â , ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿»

·¯ÚÏ ˜cÒ Ì‡Â .Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈÏÈaËÓ17ÔÈ‡ - «¿ƒƒ¿»∆»≈∆¿ƒƒ¿«»≈∆≈
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ18. ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿∆∆«

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ e·¯Ú˙ Ì‡ ,‰ÏÚÓÏÓ Ï˙k‰ ı¯Ùƒ¿««…∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿««ƒ¿«¿»ƒ
Ï˙k‰19ÌeM‰ ˙tÏ˜k20- „Bp‰ ˙¯ÙBÙL ·Á¯ ÏÚ «…∆ƒ¿ƒ«««…«¿∆∆«

.ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ

(רבינו 15) למטה מלמעלה פירוש, לשתי. להיות: צריך
למשנתנו). ובשני 16)בפירושו מארבעים פחות בזה אם

אפילו  המקוואות שני מצטרפים זה משיעור פחות כן גם
מקוואות  עירוב שאמרו ומה שהוא. כל שרחבו בסדק
הכותל  אורך לכל סדק אבל בנקב, היינו הנוד, כשפופרת

שהוא. בכל מפרשים 17)מחבר יש לשמאל. מימין
למטה. מלמעלה - וערב לשמאל, מימין הוא שתי להיפך,

כרבינו. פירש הוא:18)והראב"ד ונימוקם כחכמים. פסק
סדק  אבל מאליו, ייסתם לא למטה מלמעלה כשהסדק
הכותל  של העליון שהחלק מפני להיסתם, עלול לרוחב
נאמר  זה [שיעור גדול. שיעור צריך ולפיכך וירד מכביד
כשר  אחד כשמקווה אבל להשלימו, שצריך חסר, במקווה
אפילו  שהוא, כל סדק מספיק שאובים סאה 40 ובשני
השקה, ידי על השאוב המקווה את להכשיר לערב, בנסדק
בכשרותם. השאובים יישארו הסדק ייסתם אפילו שהרי

הפגימה 19) דרך עוברים והמים הכותל שפת שנפגמה כגון
לזה. זה שני 20)ממקווה המחברים המים גובה

המקוואות.

.Â?„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‡e‰L ·˜p‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«∆∆∆ƒ¿∆∆«
˙B¯ÊBÁÂ Ì„‡ Ïk ÏL ˙BiBÈa ˙BÚaˆ‡ ÈzL ·Á¯k¿…«¿≈∆¿»≈ƒ∆»»»¿¿

Ba21ÔÓ ˙BBL‡¯ ˙BÚaˆ‡ ÈzL ‡l‡ ,Ï„eba ÔÈ‡Â .¿≈»«»∆»¿≈∆¿»ƒƒ
„i‰ ÒÙaL Úa¯‡‰22„Bp‰ ˙¯ÙBÙLa „ÓÚiL Ïk .23 »«¿«∆¿««»…∆«¬…ƒ¿∆∆«

ËÚÓÓ -24.ÌÈÓ ÏL B˙i¯aÓ Ô‰L ÌÈ¯·„· elÙ‡Â , ¿«≈«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ‡ - Ba ÔÈ‡ ˜ÙÒ „Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·˜pa LÈ ˜ÙÒ»≈≈«∆∆ƒ¿∆∆«»≈≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈ·h‰ ¯wÚL ÈtÓ ;ÔÈÙ¯ËˆÓ25ÏÎÂ , ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ«»¿…
˜ÙÒ - ‰ÎÏ‰ B¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ B¯wÚL∆ƒ»ƒ«»««ƒ∆ƒ¬»»¿≈

¯ÈÓÁ‰Ï B¯eÚL26. ƒ¿«¿ƒ

עגול 21) נקב היינו הנקב, בחור בריווח אותן לסבב אפשר

אצבעות. שתי כרוחב תוספתא 22)שקוטרו ואמה. אצבע
של  בבינוניות - שאמרו אצבעות "ב' ב: הלכה ה פרק שם
אגודלים  ארבעה הוא [הטפח בטפח". מארבע ולא אדם כל

ב)]. מא, ואפילו 23)(מנחות זה בחלל הנמצא דבר כל
או  המקווה מקרקע עפר כגון המים עם הבאים דברים

במים. החיים להרחיב 24)תולעים וצריך משיעורו מוריד
תערובת  כל ללא מים זרם דרכו שיעבור עד הנקב את

הנוד. שפופרת מן 25)בעובי שהוא "מפני - במשנתנו
מן  הטבילה שעיקר "מפני וכתב: הוסיף ורבינו התורה"
לא  השיעורים פירוש, הלכה". ששיעורו פי על אף התורה...
הגבורה  מפי מסיני למשה הלכה נאמרו אלא בתורה נכתבו

א). ד, מלשונו 26)(עירובין בשיעורו. מחמירים פירוש,
עיקרו שאין בדבר מסיני למשה הלכה שספק מן משמע

להקל. - התורה

.ÊÔBÈÏÚ‰ ˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ27ÔBzÁz‰ ÔÓ28 ¿«¬ƒ∆«ƒ¿»»∆¿ƒ««¿
ÔBÏÈÒ ÔÈ‡È·Ó ?„ˆÈk .·B¯w‰ ÔÓ ˜BÁ¯‰Â29Ò¯Á ÏL ¿»»ƒ«»≈«¿ƒƒƒ∆∆∆

¯·‡ ÏL B‡30ÔÈÏÒBt ˙BBÏÈq‰ ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¬»¿«≈»∆∆≈«ƒ¿ƒ
ÂÈzÁz ÂÈ„È ˙‡ ÁÈpÓe ,‰Â˜n‰ ˙‡31‡lÓ˙iL „Ú ∆«ƒ¿∆«ƒ«∆»»«¿»«∆ƒ¿«≈

ÌÈÓ32BÎLBÓe ,33B˜ÈMÓe34ÌÈn‰ ·¯Ú˙iL „Ú «ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈««ƒ
,Bic ‰¯ÚOk elÙ‡ ,„Á‡k ‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔBÏÈqaL∆«ƒƒ≈«ƒ¿∆¿∆»¬ƒ¿«¬»«
.„Á‡ ‰Â˜Ók Ô‰ÈÈa ÔBÏÈq‰L ˙B‡Â˜n‰ ÈL È¯‰Â«¬≈¿≈«ƒ¿»∆«ƒ≈≈∆¿ƒ¿∆∆»

גבוה 27) במקום והאחד הר שבשיפוע במקוואות המדובר
ממנו. נמוך במקום והשני שיפוע כשבעליון 28)באותו

שמטהרים  שכן וכל כשרים. מים ובתחתון שאובים מים
העליון. מן ב 29)התחתון הלכה ו פרק למעלה נתבאר

אינם  טומאה מקבלים שהם מתכת של אפילו שסילונות
מפני  שאובים. משום בהם העוברים המים את פוסלים
כל  אפילו - רבינו (לדעת התורה מן פוסלת אינה ששאובה

חכמים. בה הקילו שאובה) עופרת.30)המקווה
עץ  של סילון "מביא כתוב: ד הלכה ה פרק שם [בתוספתא
שהיו  הסילונות את מונה ורבינו זכוכית". של או עצם ושל

המשנה]. בתקופת או בזמנו בהם פירוש,31)משתמשים
של התחתון פיו את בידיו התכוון 32)הסילון.סותם לא

ארכו  לכל שיתמלא אלא חללו גובה כל שיתמלא לומר
במקום  נפסק שאם שהוא, כל הפסק ללא שהוא כל בגובה

השקה. כאן אין למקווה 33)אחד שמושך כוונתו נראה
הסילון. של התחתון פיו את ידו 34)התחתון את מסיר

שני  את ומחברים בתחתון הסילון מי נוגעים כך ומתוך
שהוא. בכל מועילה והשקה המקוואות

.ÁÏL ‰BÈÏÚ‰Â ‰BzÁz‰ ,ÏÁaL ˙Bnb LÏL»À∆¿««««¿»¿»∆¿»∆
ÏL ÛËLÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡‰Â ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿»¿»∆¿»ƒ∆«¿»ƒ¿∆∆∆
ÒÎ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁp‰ CB˙a ¯·BÚ ÌÈÓLb¿»ƒ≈¿«««««ƒ∆ƒ¿»

ÔÎBzÓ ‡ˆBÈÂ ÔÎB˙Ï35·e¯Ú ‰Ê ÔÈ‡ -36ÔÈ‡Â , ¿»¿≈ƒ»≈∆≈¿≈
˙ÈÚˆÓ‡a ‡l‡ ÔÈÏÈaËÓ37ÔÈÏÁÊp‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ; «¿ƒƒ∆»»∆¿»ƒ∆≈««ƒ«ƒ¿»ƒ

ÔÈ·¯ÚÓ38.e„ÓÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ≈»¿

שלשתן.35) את למעשה מחבר השטף כן אין 36)ואם
אחד. למקווה המליאה עם החסרות את מצרף זה עירוב

השטף.37) בלי סאה 40 לבדה בה שם 38)שיש בתוספתא
בעליונה  מטבילין אומר היה מאיר אומר, יהודה "רבי שנינו:
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ובין  זו בין אומרים וחכמים בתחתונה מטבילין אומר ואני
ופסק  סאה". מ' בה שיש באמצעית אלא מטבילין אין זו
מפני  מנמק רצב סימן בתשובותיו [הריב"ש כחכמים. רבינו
שקטפרס  נפלא, חידוש שם ומשמיענו חיבור, אינו שקטפרס
אלא  בזוחלים מטהר אינו שמקווה מפני חיבור אינו

ועומדים). נקווים (מים באשבורן

.Ë‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL ‰¯t‰L C¯ ËÈËƒ«∆«»»»¿»ƒ∆¬≈∆
‰Â˜n‰ ÌÚ „cÓ39‰ÁBL ‰¯t‰ ÔÈ‡L „Ú ‰·Ú ‰È‰ . ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆»»»∆«∆≈«»»»

.BnÚ „cÓ BÈ‡ - ‰˙BLÂ¿»≈ƒ¿»ƒ

סאה.39) לארבעים משלים

.ÈËÈËÂ ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó40- ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ»ƒ
ÌÈn·e ËÈha ÔÈÏÈaËÓ41?ÔÈÏÈaËÓ ËÈË ‰Ê È‡a . «¿ƒƒ«ƒ««ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒƒ

„vÓ ÌÈn‰ eÈ‰ .ÂÈab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰L ,C¯‰ ËÈha«ƒ»«∆««ƒ»ƒ««»»««ƒƒ«
‡ÏÂ ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ - ¯Á‡ „vÓ C¯‰ ËÈh‰Â „Á‡∆»¿«ƒ»«ƒ««≈«¿ƒƒ««ƒ¿…

ËÈha42. «ƒ

הנרוק 40) בטיט והמדובר סאה. ארבעים יש יחד בשניהם
השיעור. את לו 41)שמשלים עלתה במים הוא הגוף אם

הגוף  כל את מכסים אינם לבדם שהמים פי על אף טבילה
מנמקים, טוב יום ותוספות הרע"ב בטיט. שוקעות והרגליים

בטיט. ששקעו לפני במים נטבלו שהרגליים ואף 42)מפני
סאה. לארבעים משלים כן פי על

.‡ÈÔÈLeÁ·È ÔB‚k ,ÌÈn‰ ÔÓ B˙i¯a ˙lÁzL Ïk43 …∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ««ƒ¿«¿ƒ
‚c ÏL BÈÚa ÔÈÏÈaËÓe .Ba ÔÈÏÈaËÓ - ÔÈn„‡44. ¬Àƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈∆»

במים.43) השורצים תולעים שבים 44)מין גדול כריש
עינו. שנמחה

.·Èe„¯ÈÂ ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»¿
ÏL ÂÈÏ‚¯L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ·ËÂ ÌÈL¿«ƒ¿»¿∆««∆««ƒ∆«¿»∆
ÈM‰Â ¯B‰Ë ÔBL‡¯‰ - ÌÈna ˙BÚ‚B ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

B˙‡ÓËa45.‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ÌÈn‰ e¯ÒÁ È¯‰L , ¿À¿»∆¬≈»¿««ƒ≈«¿»ƒ¿»
Ba ÏÈaË‰46‰·Ú ÒB‚Ò ‰lÁz47,B‰Èa‚‰Â Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆¿«≈¿ƒ¿ƒ

Ï·Bh‰ È¯‰ - ÌÈna ˙Ú‚B ÒB‚q‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»ƒ¿»«»««««ƒ¬≈«≈
‰B¯Á‡a48ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈn‰ È¯‰L ,¯B‰Ë49. »«¬»»∆¬≈««ƒÀ»¿…»ƒ

Ba ÏÈaË‰50Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆«ƒ»¿«≈»««ƒ
„Ú ‰Â˜n‰ Ú˜¯˜aL ‰·Ú ËÈËa ‰hn‰ ÈÏ‚¯ ˜ÁcL∆»««¿≈«ƒ»¿ƒ»∆∆¿«¿««ƒ¿∆«
È¯‰L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÙvL∆»««ƒ»∆»¿«¿»¬≈¿»∆¬≈

‰lÁz ÌÈna eÏ·hL „Ú ËÈha eÚaË ‡Ï51ÏÈaË‰ . …ƒ¿¿«ƒ«∆»¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÏB„‚ ‰¯BÈ Ba52tÓ ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË BÊ È¯‰ -È »¿»¬≈¿≈»¿∆»¿»ƒ¿≈
ÔÈÊz ÌÈn‰L53¯ÒÁ ‡ˆÓÂ ‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ‡ˆBÈÂ ∆««ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»»≈

ÌÈÚa¯‡Ó54‰Èt C¯c d„È¯BÓ ?‰OÚÈ „ˆÈk .55 ≈«¿»ƒ≈««¬∆ƒ»∆∆ƒ»
‰Â˜na dÎÙB‰Â56C¯c d˙B‡ ‰ÏÚÓe .dÏÈaËÓe ¿¿»«ƒ¿∆«¿ƒ»«¬∆»∆∆

ÌÈ·e‡L dÎB˙aL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰ÈÏeL∆»¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆¿»¿ƒ
.e‰eÏÒÙÈÂ ‰Â˜nÏ e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿«ƒ¿∆¿ƒ¿¿

ואם 45) הראשון של גופו על נשאר המקווה ממי שחלק מפני
יהודה  רבי חולק במשנתנו חסר. במקווה השני טבל כן
ונימוקו: במים, נוגעות הראשון כשרגלי השני את ומטהר

סובר  קמא ותנא למקווה. מצטרפים גופו שעל שהמים מפני
מפני  או מחברת, אינה טופח) (משקה כזו דקה שרטיבות
נשארו  שמא נימוק, מוסיף משנה [בכסף . כקטפרס שזה

מפסיקים]. והם בגופו נגובים 4640)מקומות של במקווה
מכוונות. מים.47)סאה הרבה שסופג צמר אחר 48)בגד
הסגוס. בסגוס 49)טבילת כי שטבלו, לשניים דומה זה אין

מן  לגמרי הוציאו שלא זמן וכל מכונסים מים הרבה יש
למקווה  דומה וזה למקווה מחוברים אלה מים הרי המקווה

כשר. למקווה המחובר סאה 50)חסר 40 בו שיש במקווה
מקדמים".51)מכוונות. שהמים "מפני במשנה:

למטה.52) המקווה.53)ושוליה שפת על ועוברים נערמים
במים.54) כולה שנטבלה לומר 55)לפני התכוון לא

וייערמו  לתוכה מים ייכנסו לא כן שאם למטה, פיה שהופך
כדי לפני צידה על אותה שיטה הכוונה אלא אותה, שיהפך

לתוכה. המים מטה 56)שייכנסו כשהיא אותה יעלה שאם
ממי  מנותק בתוכה מהמים חלק שיישאר אפשר צידה, על
שאובים, ויהיו - מעלה כלפי קצת כשיגביהנה - המקווה

ויפסלוהו. המקווה לתוך ויחזרו

.‚ÈÔÈ„c¯Ó ÂÈÓÈnL ‰Â˜Ó57L·Bk -58ÈÏÈ·Á elÙ‡ ƒ¿∆∆≈»¿À»ƒ≈¬ƒ¬ƒ≈
„Ú ÔÈ„„v‰ ÔÓe ÌÈn‰ CB˙a ÌÈ˜ ÈÏÈ·ÁÂ L«̃«¬ƒ≈»ƒ¿««ƒƒ«¿»ƒ«

.ÔÎB˙Ï Ï·BËÂ „¯BÈÂ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÓ¯ÚiL∆≈»¿««ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿»

הגוף 57) כל את להכניס אפשר ואי עמוקים לא שטוחים,
המים. החבילות,58)לתוך על אחרים דברים או אבן מניח

קלים. שהם מפני המים פני על יצופו אותם יכבוש לא אם

á"ôùú'ä æåîú 'á éùéù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומאי 1) מזו, למעלה זו במקווה שיש מעלות שש יבאר

ואחר  לשוקת ונמשכים יוצאים שמימיו מעיין ודין ביניהם.
כלים  גבי על נמשכים שמימיו מעיין וזוחלים. יוצאים כך
מטבילין  אם ודין מעיין. מי דיני וכל קיבול בית להם שאין

באויר. כשהוא הגל מן

.‡LL2˙BÏÚÓ3˙B‡Â˜Óa4.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ≈«¬¿ƒ¿»¿«¿»ƒ
ÌÈ‡·‚ ÈÓ :ÔBL‡¯‰5˙B¯Ba ÈÓe6ÔÈÁÈL7˙B¯ÚÓe8 »ƒ≈¿»ƒ≈ƒƒ¿»

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .Ú˜¯wa ÔÈÒpÎÓ‰ ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ«ƒ«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈
ÔÈ·e‡L9ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»ƒ

ÔBˆ¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â10e¯‡aL BÓk ,11È¯‰ - ¿≈»ƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰12‰qÚ Ô‰Ó ˙BOÚÏ ÔÈ¯LÎe , ≈¿∆¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ»

‰lÁÏ ‰Ïe·h‰13Ô‰Ó ÏhiL ‡e‰Â .ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ «¿»¿«»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿∆ƒ…≈∆
ÈÏÎa14e¯‡aL BÓk ,15. ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"א.2) פ"א, טהרה.3)מקוואות במים 4)דרגות
תורת  עליהם שאין כאלה גם וביניהם בקרקע, מכונסים

כלל. שבקרקע 5)מקווה עמוקה לא בחפירה שנקוו מים
יד). ל, ישעיה - מגבא" מים "ולחשוף חפירה 6)(מלשון

ועמוקה. וצרות.7)עגולה ארוכות מרובעות חפירות
מקורים.8) מלמעלה, מכוסים בכלים 9)בורות מים מילא

"אע"פ  הפיסקא: את מדעתו הוסיף [רבינו לתוכן. ושפך
איננה]. במשנה שאובין". נגעה 10)שהן כשהטומאה
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האדם. מרצון פט"ו 11)בהם אוכלין טומאת בהלכות
מרצון.12)ה"א. טומאה בהם נגעה שלא להניח יש

חלה 13) ממנה להרים החייבת עיסה בהם ללוש מותר
לחולין  טומאה לגרום האיסור כתרומה. קדושה שהיא
אוכלין  טומאת הלכות (ראה לחלה או לתרומה הטבולים
בחשש  כאן, אבל ודאית, בטומאה רק נאמר ה"ט) פט"ז

גזרו. לא - טבילת 14)רחוק אבל הידיים, על וישפוך
אפילו  מטהרת אינה סאה ארבעים בו שאין במקווה ידיים

שאובים. אינם מהלכות 15)כשהמים פ"ו אהבה, בספר
מועילה  ידיים שטבילת ופוסק משיג [הראב"ד ה"ה. ברכות,
אינם  מימיו אם סאה, ארבעים בו שאין במקווה אפילו

כסףֿמשנה)]. (ראה שאובים

.·Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ16˙ÈˆÓz ÈÓ :17‡l‡ ,e˜Òt ‡lL ¿«¿»≈∆≈«¿ƒ∆…»¿∆»
ÔÈˆˆBa ÌÈ¯‰‰Â ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓLb‰ ÔÈ„Ú18ÔÈÎLÓ Ô‰Â ¬«ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ·e‡L ÔÈ‡Â ,ÔÈÂ˜Â- ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¬»≈»∆«¿»ƒ¿»

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰19ÏÈaËÓe ,ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ«¿ƒ
e‡ÓËpL ÌÈn‰ ˙‡ Ô‰a20e˜Òt ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ e˜Òt . »∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿…»¿

e˜Òt .˙ÈˆÓz ÈÓ Ô‰ ÔÈ„Ú - ÏÈÁÊ‰lÓ ÌÈ¯‰‰∆»ƒƒ¿«¿ƒ¬«ƒ≈≈«¿ƒ»¿
ÔÈ‡·‚ ÈÓk el‡ È¯‰ - ÔÈˆˆBa ÔÈ‡Â ÌÈ¯‰‰21. ∆»ƒ¿≈»¿ƒ¬≈≈¿≈¿»ƒ

שניה.16) גשמים 17)דרגה מי תמציות. - גורסים יש
נמוך. למקום גבוה ממקום מבעבעים 18)השוטפים

גשמים. מי מהם הגשמים 19)ומתמצים שמי מפני
חשש  עליהם שיש הקודמים המים את מעבירים השוטפים

אףֿעל20ֿ)טומאה. הטמאים, שהמים לומר התכוון לא
הכוונה, אלא נטהרו. – וניכרים בעינם נמצאים שהם פי
ישראל. (תפארת הגשמים מי ידי על שנשטפו אנו תולים
ב'מעשה  כתב וכן ממש. שנטהרו משמע הר"ש של מלשונו

אינם 21)רוקח'). תמציות מי בחפירה. המכונסים
הקרקע. פני על שוטפים אלא מכונסים

.‚¯ÙBÁ‰22ÔÈva‰ ÌB˜Ó·e ¯‰p‰ „ˆ·e Ìi‰ „ˆa23 «≈¿««»¿««»»ƒ¿«ƒƒ
e˜Òt ‡lL ˙ÈˆÓz ÈÓk Ô‰ È¯‰ -24. ¬≈≈¿≈«¿ƒ∆…»¿

ה"ז.22) פ"א מקוואות עוברים 23)תוספתא ומימיהם
והביצות 24)לחפירה. והנהר הים כשמימי המדובר

הקודמים. המים את ומעבירים תדיר, עוברים

.„¯ÙBÁ‰25˙ÓÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰L ÔÓÊ Ïk :ÔÈÚn‰ „ˆa «≈¿«««¿»»¿«∆»»ƒ≈¬«
ÔÈ˜ÒBtL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚn‰26- ÔÈÎLBÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ««¿»««ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚÓ ÈÓk Ô‰ È¯‰27È¯‰ - ÔÈÎLBÓ ˙BÈ‰lÓ e˜Òt ; ¬≈≈¿≈«¿»»¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈
ÌÈ‡·‚ ÈÓk Ô‰28. ≈¿≈¿»ƒ

נפסקים.26)שם.25) שהוא 27)לפעמים בכל מטהרים
ה"ח). תמציות 28)(ראה כמי הגירסא: שבידינו בתוספתא

השלמות). (ראה

.‰Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ29‰Â˜Ó :30‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ¿«¿»≈∆ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»
ıeÁ ‡ÓË Ì„‡ Ïk Ï·BË BaL ,ÔÈ·e‡L ÌÈ‡L ÌÈÓ«ƒ∆≈»¿ƒ∆≈»»»»≈

¯Îf‰ ·f‰ ÔÓ31ÌÈÏk‰ Ïk ˙‡ ÔÈÏÈaËÓ B·e , ƒ«»«»»«¿ƒƒ∆»«≈ƒ
BÓk ,L„˜Ï ÔÈÏÈaËnL ÌÈ„i‰ ˙‡Â ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿∆«»«ƒ∆«¿ƒƒ¿…∆¿

e¯‡aL32. ∆≈«¿

מ"ז.29) מעיין.30)שם שאינם בקרקע מכונסים מים
חיים",31) במים בשרו "ורחץ יג): טו, (ויקרא בו שנאמר

"ואחר  כח): (שם, תורה כתבה ובזבה מעיין. במי פירוש
היא  טהרה וסתם חיים", "מים כתבה ולא סתם, תטהר"

סאה. ארבעים בו שיש אבות 32)במקווה בהלכות
לקודש  מטהרת אינה מכלי ששפיכה הי"ב. פי"ב הטומאות

סאה. ארבעים בו שיש במקווה טבילה אלא

.Â‰fÓ ‰ÏÚÓÏ33ea¯‰Â ÔÈËÚeÓ ÂÈÓÈnL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆≈»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡L - ‰Â˜ÓÏ ‰ÂL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ»»«ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿∆∆≈¿«¬ƒ
ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈÂ˜p‰ ÌÈna ‡l‡ epnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈna««ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆∆»««ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
;‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÓ ‡e‰L - ÔÈÚÓÏ ‰ÂLÂ ,Ô¯aL‡a¿«¿…∆¿»∆¿«¿»∆¿«≈¿»∆
Ô‰L Ïk elÙ‡ ,¯eÚL ÂÈÓÈÓÏ ÔÈ‡ ÔÈÚn‰L∆««¿»≈¿≈»ƒ¬ƒ»∆≈

ÔÈ¯‰ËÓ34. ¿«¬ƒ

ממקווה.33) מעיין מחולק דינים בשני מטהר ‡.שם. מעיין
בפחות  מטהר אינו מכונסים) (מים ומקווה שהוא, בכל
הלוג) (רבע שרביעית אמרו ב יז, [בפסחים סאה. מארבעים
בבת  במים מכוסה גופם שכל קטנים כלים בה לטהר כשירה
רביעית, טהרת ביטלו שחכמים אמרו א לח, ובנזיר אחת,

ביטלו]. לא מעיין של שהוא כל מטהר ·.אבל מעיין
המעיין  מן הזוחלים במים לטבול מותר (פירוש בזוחלים
מן  בזוחלים טובלים ואין בתנועה, שהם בזמן אפילו
המשנה: (בלשון בחפירה. נקוו אלאֿאםֿכן המקווה
ט). פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת "באשבורן".
ושפך  מועטים, שמימיו מעיין דין רבינו מלמדנו זו בהלכה

המעיין. ממי מרובים שאובים מים של 34)לתוכו מלשונו
אדם  ובין כלים בין שהוא, בכל מטהר שמעיין משמע רבינו
מארבעים  בפחות אחת בבת עולה גופו שכל ילד (כגון
סימן  יורהֿדעה ב'טור' (הובאו והרא"ש הר"י אולם סאה).
אדם. ולא בלבד כלים מטהר שהוא כל שמעיין סוברים רא)

.Ê‰fÓ ‰ÏÚÓÏ35ÌÈÓ Ba ·¯Ú˙ ‡lL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆…ƒ¿»≈«ƒ
ÌÈ¯Ó ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈkÓ ÂÈÓÈÓ Ï·‡ ÔÈ·e‡L¿ƒ¬»≈»Àƒ¿∆»≈»»ƒ

ÌÈÁeÏÓ B‡36È¯‰L ,37Ô‰Â ,ÌÈÏÁBÊa ¯‰ËÓ ‡e‰ ¿ƒ∆¬≈¿«≈¿¬ƒ¿≈
.ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÎLÓÂ ÌÈ¯¯‚p‰ ÌÈn‰««ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ««¿»

מ"ח.35) הן 36)שם "אלו שנינו: מ"ט פ"ח בפרה
השמיט  למה הדבר ותמוה והפושרין". המלוחין המוכים,

מרים? והוסיף פושרין, מתפרש 37)כאן אינו זה "שהרי"
ביאור, משמעותו אלא טעם, כנתינת אחרים במקומות כמו
שרבו  מעיין במי שאינה המעלה היא מטה האמור היינו

שאובים. עליהם

.Á‰fÓ ‰ÏÚÓÏ38Ô‰aL ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÓÈnL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆≈»«ƒ«ƒ∆»∆
ÌÈÏ·BË „·ÏaÔ‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÌÈ·f‰ Ba ƒ¿«¿ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ≈∆
Ú¯ˆn‰ ˙¯‰ËÏ39˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ïe40ÔÈÚÓ ÔÈa ‰Ó . ¿»√««¿…»¿«≈≈«»«≈«¿»

;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a ‡l‡ ¯‰ËÓ BÈ‡ ‰Â˜n‰ ?‰Â˜ÓÏ¿ƒ¿∆«ƒ¿∆≈¿«≈∆»¿«¿»ƒ¿»
‡l‡ ¯‰ËÓ BÈ‡ ‰Â˜n‰ .‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰Â¿««¿»¿«≈¿»∆«ƒ¿∆≈¿«≈∆»

Ô¯aL‡a41epnÓ ÌÈÏÁÊp‰ ÌÈn‰Â ,42;ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡ ¿«¿…∆¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆≈»¿«¬ƒ
Ba ‰ÏÚz ‡Ï - ‰Â˜n‰ .ÌÈÏÁBÊa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰Â¿««¿»¿«≈¿¬ƒ«ƒ¿∆…«¬∆

ÌÈ·ÊÏ ‰ÏÈ·Ë43- ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈÚn‰Â ; ¿ƒ»¿»ƒ¿««¿»ƒ»≈»«ƒ«ƒ
.Ô‰a Ï·BË ·f‰«»≈»∆
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אבל 39)שם.38) הציפור, בדם המעורבים המים להזיית
חיים. מים צריך אינו גופו שנותנים 40)לטבילת מים

מת. טמאי על מהם ומזים אדומה, פרה אפר עליהם
ה"ו.41) המקווה.42)ראה לכתלי מחוץ ממנו הנמשכים
שלא 43) מובן למצורעים". "והואֿהדין מעיר: בכסףֿמשנה

חיים, מים טעון אינו מצורע שהרי גופו, לטבילת התכוון
[ותמוה: זו. הלכה בתחילת שכתבנו כמו להזייתו, וכוונתו
ולוקחין  כתב: עצמו רבינו הלא זאת, לכתוב הוצרך למה

וכו'].

.ËÔÈÚÓ44˙˜M‰ CB˙Ï ÔÈÎLÓÂ ÔÈ‡ˆBÈ ÂÈÓÈnL45 «¿»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
ÌÈn‰ Ïk È¯‰ - ÔÈÏÁÊÂ ˙˜M‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒƒ«…∆¿ƒ¿»ƒ¬≈»««ƒ

ÔÈÏeÒt BÏ ıeÁLÂ ˙˜MaL46ÔÈÎLÓ Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ∆«…∆¿∆¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
˙˜M‰ ˙ÙO ÏÚ47,ÌÈn‰ È¯‰ - ‡e‰L Ïk elÙ‡ «¿««…∆¬ƒ»∆¬≈««ƒ

ÌÈ¯Lk ˙˜MÏ ıeÁL48ÏÎa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰L , ∆«…∆¿≈ƒ∆««¿»¿«≈¿»
‡e‰L49‡È‰L ‰Î¯a CB˙Ï ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ . ∆»≈»ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ

ÌÈÓ ‰‡ÏÓ50ÌL ÔÈÂ˜Â51‰Î¯a‰ d˙B‡ È¯‰ - ¿≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈»«¿≈»
‰Â˜Ók52‰Î¯aÏ ıeÁ ‡ˆBÈ ‰È‰ .53ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -54 ¿ƒ¿∆»»≈«¿≈»¬≈∆»
ÌÈ·ÊÏ55ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ56˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ïe57Ú„iL „Ú ¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈≈«»«∆≈«

‰Â˜n‰ ÈÓ Ïk e‡ˆiL58‰Î¯a‰ CB˙a eÈ‰L59. ∆»¿»≈«ƒ¿∆∆»¿«¿≈»

מ"א.44) פ"ה (ראה 45)שם כלי שהיא בשוקת המדובר,
ה"ג). פ"ו לכלי.46)למעלה שנכנסו מפני כשאובים, דינם

שהם  מפני אותם מטהר המעיין אין מחוברים, שהם ואע"פ
להם  להחזיר מועילה אינה מכן שלאחר הזחילה וגם בכלי.
השאובים. דרך הוא למעיין שחיבורם מפני מעיין, תורת

לתוכה.47) נכנסו ולא משפתה, מדייק 48)למעלה רבינו
"המים שפת ˘ıÂÁוכותב: שעל ומשמע כשרים" לשוקת

מרוטנבורג. מהר"ם דעת גם וכן לטבול. אסור השוקת
דומה  זה ואין הדיעות. לכל לטבול אסור ממש ובשוקת
נשאר  שם כי ו, שבהלכה שאובים עליו שהרבו למעיין
מחוץ  נמצאת התערובת וכאן בו, וטובלים במקומו המעיין
(מקוואות  ששנינו למה זה לדמות אין וגם המעיין. למקום
הם  אם בהם טובלים שבים, והתיבה השידה מ"ה) פ"ו
מחוברים  השוקת מי כאן גם והרי הנוד, כשפופרת נקובים
צד, מכל אותם מקיפים המים ותיבה שבשידה מפני למעיין,
בפירושו  (הרא"ש מחוברים רק הם שלפנינו בדין אבל
שהוא, כל שפה גבי על העבירה המשנה: [לשון למשנתנו).
שעל  במים להטביל "כשר הרע"ב: ופירש לה. חוצה כשר
רבינו  אולם הר"ש. מפרש וכן לה". חוצה או השוקת שפת

המים "הנה כותב: ‰˘Â˜˙בפירושו ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰."כשרים
כאן. מלשונו משמע וכן פסולים. השוקת שפת שעל משמע
"דכתיב  מנמק: והוא מרוטנבורג, מהר"ם גם פירוש וכן
לו), יא, (ויקרא טהור יהיה מים מקוה ובור מעין (שכתוב)
לקבל  ראוי (שאינו טומאה לקבולי חזי דלא בקרקע דהיינו

לא"]. כלים גבי על אבל מהֿשאיןֿכן 49)טומאה),
האלה  המים ודין הנוד, כשפופרת חיבור שצריך במקוואות
ראויים  שאינם [ונראה למשנה). בפירושו (רבינו כמעיין
חוץ  ביוצא כמו חטאת ומי מצורע והזיית זב לטבילת
שהרבו  למעיין דומה זה ואין זו]. הלכה שבסוף לבריכה
(למעלה  באשבורן אלא מטהר שאינו שאובים מים עליו
בפני  עומדים המטהרים המעיין מי כאן שבנידון מפני ה"ו),

השאובים, עם מעורבים ואינם השוקת שפת על עצמם
ישראל)]. (תפארת מעורבים שכולם ו, בהלכה כן מהֿשאיןֿ

מקווה.50) וממשיכים 51)מי לבריכה, חוץ יוצאים ואינם
(כסףֿמשנה). לבריכה ארבעים 52)לרדת צריך דבר, לכל

כמעיין  הבריכה, מי דין ואין בזוחלים. מטהר ואינו סאה
ו. שבהלכה שאובים, עליהם והרבה מועטים שמימיו

לה,53) חוצה ויוצאים שבבריכה המים פני על עוברים
נפסק. לא המעיין עם בפסולם 54)והחיבור נשארו פירוש,

בזוחלים  לטהר כמעיין דינם אבל מטה, האמורים לעניינים
שהוא. שהם 57)להזייה.56)זכרים.55)ובכל מפני

חיים. מים אינם שבבריכה מים עם מי 58)מעורבים גם
לבריכה. מחוץ שיצאו לפני לבריכה שנכנסו המעיין

שאובים.59) מים מלא בור בדין ה"ו, פ"ה למעלה נתבאר

.ÈÔÈÚÓ60Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏk Èab ÏÚ ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈnL «¿»∆≈»ƒ¿»ƒ««≈≈ƒ∆≈»∆
‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒÙÒÂ ÔÁÏL ÔB‚k ,Ïea˜ ˙Èa≈ƒ¿À¿»¿«¿»¿«≈»∆¬≈∆

‰Â˜Ók61ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ÏÈaËÈ ‡lL „·Ï·e ;62. ¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…«¿ƒ««≈«≈ƒ

מ"ב.60) סאה.61)שם ולארבעים לאשבורן דבר, לכל
יטביל 62) שמא גזירה והטעם, הכלים. גבי על בעודם במים

יוסי. כר' פסק (ר"ש). קיבול בית לו שיש כלי בתוך

.‡ÈÔÈÚÓ63˙Bn‡ eÈ‰L64,epnÓ ˙BÎLÓ ˙BpË˜ «¿»∆»«¿«ƒ¿»ƒ∆
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯Â65e¯·bL „Ú ÔÈÚn‰ CB˙Ï ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿««¿»«∆»¿

Ô‰ È¯‰ - eÙËLÂ ˙Bn‡aL ÌÈn‰66ÏÎÏ ÔÈÚÓk ««ƒ∆»«¿»¿¬≈≈¿«¿»¿»
¯·c67ÌÈ„ÓBÚ ÔÈÚn‰ ÈÓÈÓ eÈ‰ .68,ÔÈÎLÓ ÔÈ‡Â »»»≈≈««¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

n‡ epnÓ eÎLnL „Ú ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯ÂÈ¯‰ - ÌÈn‰ ˙B ¿ƒ»»»«ƒ«∆»¿ƒ∆«««ƒ¬≈
Ô¯aL‡a ¯‰ËÏ ‰Â˜ÓÏ ÔÈÂL ÔÈÎeLnL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿«≈¿«¿…∆

„·Ïa69‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÏ ÔÈÚÓÏ ÔÈÂLÂ ,70. ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»¿«≈¿»∆

מ"ג.63) צרים.64)שם מים "ריבה 65)שטפי במשנה:
וכן  שאובים. מים שריבה רבינו, ופירש והמשיכו". עליו
בריכות). והוסיף שהרחיב פירש (והר"ש הרא"ש פירש

האמות.66) אבל 67)אותן ובזוחלים, שהן בכל מטהרות
אינם  השאובים ריבוי ידי על שנתווספו חדשות אמות
למעלה  (ראה שהוא בכל לטהר אלא בזוחלים לטהר כמעיין
רק  כאן הרמב"ם שלדעת כותב, א מא, בנדרים והר"ן ה"ו).
כמעיין. דינם שהוסיף, לפני הולכים המים שהיו המקומות
כמעיין, אינם הריבוי, ידי על שנתרחבו במקום אבל
מטהר  "ואין ה"ו: פ"ד מקוואות בתוספתא כמפורש
ונראה  בתחילתו". להלך יכול שהיה מקום עד אלא בזוחלים
השיג  לא כך ומשום רבינו, דעת את כך הבין הראב"ד שגם
הערה  כל ללא ככתבה התוספתא את הביא אלא בחריפות,
המעיין  מקום דין נתבאר [לא כסףֿמשנה). (ראה משלו
מי  על שאובים ריבה שאם למדנו ו בהלכה למעלה עצמו.
שמטהר  וכמעיין בזוחלים מטהר שאינו כמקווה דינם מעיין,
שעיקר  הדעת על מתקבל הדבר אין אולם שהוא, בכל
כמעיין  שדינם ממנו, הנמשכות מהאמות גרוע יהיה המעיין
שמימיו  במעיין המדובר שבה"ו לפרש, ונראה דבר. לכל
גם  ואפשר כאן. האחרונה שבבבא הדין הוא וזה עומדים,
המעיין, מי על השאובים כשרבו המדובר שבה"ו לפרש
לשון  בשינוי מוצאים אנו זה לפירוש וסיוע רבו. בלא וכאן
שמימיו  "המעיין כתב: שם בה"ו. מלשונו כאן רבינו
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ÌÈËÚÂÓ.["מעיין" סתם כתב וכאן ממנו 68)", נמשכו ולא
שפיכת 69)אמות. ע"י שנעשו מפני בזוחלים, ולא

עצמו.70)השאובים. המעיין דין רבינו ביאר לא כאן [גם
האמות]. כדין שדינו ונראה

.·ÈÌÈni‰ Ïk71ÔÈÏÁBÊa ÔÈ¯‰ËÓ72ÌÈ·ÊÏ ÔÈÏeÒÙe , »««ƒ¿«¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
.˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈»∆≈«»

מ"ד.71) מקשה 72)שם [בכסףֿמשנה שם. יוסי כר'
פ"ח  פרה למשנה בפירושו שכתב למה סותרים שדבריו
וכן  בזוחלים, מטהר שאינו הגדול בים מודה יוסי שר' מ"ח,
הדעת  על ומתקבל ה"י. פ"ח אדומה פרה בהלכות  פסק

" שאמר: יוסי ר' של לשונו כאן ‰ÌÈÓÈשנקט ÏÎ מטהרין
חוץ  רבינו כוונת וגם הגדול. לים חוץ והכוונה בזוחלים",
איש). (חזון הנ"ל פרה בהלכות דבריו על וסמך הגדול, לים
ככתבה. המשנה לשון להעתיק רבינו של דרכו ידועה
בהלכות  לדבריו מכאן שנייה סתירה על מעיר והכסףֿמשנה
כתב: ושם ומצורעים, לזבים פסולים פסק כאן שם. פרה
וכו'. ומצורעים זבים לענין והמדובר כמעיין", הימים "ושאר
שמי  היא: מסקנתו תמצית ומסובך. עמוק בפלפול ותירץ
דומים  שזוחלים משום זוחלים כשהם לזבים פסולים הימים
וכן  לזוחלים. התכוון וכאן כשרים. באשבורן אבל לנהרות,

רא]. סימן יורהֿדעה יוסף' ב'בית גם כתב

.‚ÈÌÈn‰73ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰74ÔÈÚÓk Ì‰ È¯‰ - ««ƒ«¬ƒƒ««¿»¬≈≈¿«¿»
¯·c ÏÎÏ75ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÙhÓ‰Â .76Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»»»¿«¿«¿ƒƒ««¿»««ƒ∆≈
ÔÈ„¯BË77‡l‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡Â ,‰Â˜Ók Ì‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ∆»

ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ ÌÈ·ÊÏ ÔÈÏeÒÙe ,ÔÈ„ÓBÚ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ
ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰ eÈ‰ .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe¿«≈»∆≈«»»«¬ƒƒ««¿»
ÏÚ ÔÈÏÁBf‰ ea¯ Ì‡ ,epnÓ] ÔÈÙËBp‰ ÌÚ ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ∆ƒ««¬ƒ«

¯·c ÏÎÏ ÔÈÚÓk Ïk‰ È¯‰ - [ÔÈÙËBp‰78e·¯ Ì‡Â ; «¿ƒ¬≈«…¿«¿»¿»»»¿ƒ»
ÈÓ ÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ e·¯ Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÌÈÙËBp‰«¿ƒ««¬ƒ¿≈ƒ»≈¿»ƒ«≈

Ô¯aL‡a ‡l‡ ÔÈÏÁBÊa ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡ - ¯‰p‰79. «»»≈»¿«¬ƒ¿¬ƒ∆»¿«¿…∆
ıtÓ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ80¯‰p‰ B˙B‡a Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»»ƒ¿«ƒ«»¿«≈¿«»»

Ô‰a ÏaËÈÂ ÌÈn‰ eÂwiL „Ú ·¯ÚÓ‰81. «¿…»«∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿…»∆

מ"ה.73) המעיינות 74)שם מן מימיהם המושכים נהרות
למשנה). בפירושו שהוא,75)(רבינו ובכל בזוחלים לטהר

פרה  (בהלכות חטאת ולמי למצורעים לזבים, פסולים אבל
ראה  חטאת. למי פסולים הנהרות וכל רבינו: כתב (שם)

שם). גבוה 76)הערות ממקום טיפות טיפות שנופלים
בפירושו). (רבינו למטה במהירות 77)ונקווים נופלים

לטיפה. טיפה בין זעיר "העיד 78)בהפסק שם: במשנה
וכו'". צדוק כמקווה 79)ר' דינם מחצה על ובמחצה

צדדיו.80)מספק. מכל מסויים מקום במפץ להקיף
מפצים 81) העמיד שמואל של שאביו מסופר ב סה, בשבת

מתרבים  שאז תשרי, בימי בנותיו טבילת לצורך פרת בנהר
על  הגשמים ממי ירבו שמא שחשש הגשמים, ממי הפרת מי
שנתן  מפרשים ב מ, בנדרים הר"ן וכן שם, [רש"י הזוחלים.
בטיט  תתלכלכנה שלא כדי הנהר, קרקע על המפצים

כאן]. כדבריו מפרש כנראה רבינו, אולם החוצץ.

.„ÈÔÈÙËB82ÔÈÏÁBÊ Ô‡OÚL83‰Â˜nÏ CÓqL ÔB‚k , ¿ƒ∆¬»»¬ƒ¿∆»««ƒ¿∆

Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë ÛhÓ‰84ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰ È¯‰Â ‰˜ÏÁ «¿«≈«¿»∆∆∆¬»»«¬≈««ƒƒ¿»ƒ
Ïa˜nL ¯·c ÏÎÂ .ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ ÔÈ„¯BÈÂ¿¿ƒ»∆»¬≈≈¿≈ƒ¿»»»∆¿«≈
.Ba ÔÈÏÈÁÊÓ ÔÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ elÙ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈«¿ƒƒ

בנוטפים 83)שם.82) שהמדובר במשנתנו, מפרש רבינו
והברטנורא  [הר"ש המשנה. עוסקת שבדינם המעיין, מן
יוצאים  והמים שפתו, שנפרצה למקווה שהכוונה מפרשים
רק  נאמר זה שדין רבינו, ודעת וזוחלין. הפירצה דרך
(ראה  מקווה במי לא אבל בלבד, ממעיין הנופלות בטיפות
"מקווה", כאן שכתב ומה לג). סעיף רא סימן יורהֿדעה
כתב  למשנה ובפירושו הטיפות. בו שנקוות למקום הכוונה
הטיפות"]. אלו יפלו אשר במקום בה "כשישים מפורש:

מדברי 84) ולא תורה מדברי לא טומאה מקבלת שאינה
ה"ה). פ"א כלים (הלכות סופרים

.ÂËÔÈÏÁBÊ85ÔÁlwL86ÊB‚‡ ÈÏÚa87ÌÈ¯Lk - ¬ƒ∆ƒ¿»«¬≈¡¿≈ƒ
Ú·Bˆ ‡e‰L Ál‰ ÊB‚‡‰ ÈÏÚ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk88·eLÁ ¿∆»∆≈¬≈»¡««∆≈«»

.ÌÈÏÎk¿≈ƒ

שקילחן 85) זוחלין על צדוק ר' "העיד מ"ד: פ"ז עדיות
כשרים". שהן אגוז אותם.86)בעלי בעדיות 87)שפך

של  הירוקה החיצונה לקליפה שהכוונה רבינו, פירש שם
והזחילם. המים את לתוכה ונתן כל 88)אגוז, את ומלכלך

אבל  טומאה. מקבל ואינו ככלי אינו כך ומשום בו, הנוגע
עלים  או מקליפות העשויים מאוד, קטנים אפילו כלים,
פי"א) כלים (הלכות טומאה מקבלים - מלכלכים שאינם

בהם. מזחילים ואין

.ÊËÌÈÓL‚ ÈÓ89ÔB¯„n‰ ÔÓ ÔÈ‡a‰90ÔÈÏÁÊ Ìp‰Â ≈¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÈÚa¯‡ ÔÙBÒ „ÚÂ Ô˙lÁzÓ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ„¯BÈÂ¿¿ƒ««ƒ∆»ƒ¿ƒ»»¿«»«¿»ƒ

ÔÈÏÁÊ Ô‰Lk Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ‰‡Ò91eÂwiL „Ú , ¿»≈«¿ƒƒ»∆¿∆≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ»
‡a eÁeÈÂ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô¯aL92ÌÈÏk ÛÈw‰L È¯‰ . ¿»¿«¿…∆«¿»ƒ¿»¬≈∆ƒƒ≈ƒ

ÌÈÚa¯‡ Ô‰ÈÈa ıa˜˙pL „Ú ˙BˆÈÁÓ Ô‰Ó ‰OÚÂ¿»»≈∆¿ƒ«∆ƒ¿«≈≈≈∆«¿»ƒ
Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ÔÓ ÔÈÏÁÊp‰ ÌÈnÓ ‰‡Ò¿»ƒ«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¬≈∆≈

Ô‰a93Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ¯„b‰ Ô‰Ó ‰OÚL ÌÈÏÎÂ . »∆¿≈ƒ∆»»≈∆«»≈…»¿»»∆
‰ÏÈ·Ë94. ¿ƒ»

מ"ו.89) פ"ה ומבאר 90)מקוואות "חרדלית", במשנה:
"הרֿדלית", נאמר וכאילו בֿחי"ת, ה"א שנתחלפה רבינו
גבוה. לא פירוש, דיהרינבורג) תרגום (ע"פ חלוש הר פירוש,
מי  חרדלית? "איזהו בפירוש: כתוב ה"ו פ"ד [בתוספתא

במידרון"]. הבאים כל 91)גשמים אומרים אנו ואין
במחוסר  רק נאמר שזה מפני כעשוי, נידון להיעשות העומד
לשנות  צריך וכאן הדבר, בגוף שינוי בלי בלבד מעשה
שעומדים  מפני להכשיר אין ולכן לאשבורן, הזוחלים

ישראל). (תפארת זוחלים יהיו ולא במשנה 92)להיקוות
ובית  מקילים, ביתֿשמאי וביתֿהלל. ביתֿשמאי חולקים שם

כביתֿהלל. ופסק - מחמירים המים.93)הלל באותם
וטובל  כלים גודר שהוא ביתֿהלל "ומודים שם: במשנה

הוטבלו 94)בהם". לא הכלים של החיצון שהצד מפני
לכלים. שמחוץ בזוחלים אלא הנקווים במים

.ÊÈLÏ˙pL Ïb95ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ÏÙÂ Ìi‰ ÔÓ «∆ƒ¿«ƒ«»¿»««»»»«
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el‡ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰«≈ƒƒ≈«¿»ƒ¿»¬≈≈
B‰ËÔÈ¯96ÔÈlÁÏ97CÈ¯ˆ ÔÈlÁÏ Ï·Bh‰ ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿Àƒ∆≈«≈¿Àƒ»ƒ
‰ek98˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬

˙B‡Óh‰99Ôek˙ Ì‡Â .100„Ú ‰tˆÓe ·LBÈ ‰È‰Â «À¿¿ƒƒ¿«≈¿»»≈¿«∆«
Ôek˙pL ¯·cÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - Ïb‰ ÂÈÏÚ ÏtiL∆ƒ…»»««»¿»¿ƒ»«»»∆ƒ¿«≈

BÏ101.

הי"ח.96)שם.95) לקמן למעשר 97)ראה טהור ואינו
גבוהה. יותר קדושתם שדרגת ולדברים אבל 98)שני,

התכוון  לא וכאן להיטהר, כוונה צריך ממנו ולמעלה למעשר
ה"ב.99)לטבול. א.100)פי"ג יט, ולכל 101)חגיגה

- לחולין נתכוון אם ממנו. למטה שקדושתם הדברים
למ  נתכוון ואם בלבד, לחולין הטבילה מועילה מטהרת עשר

הלאה. וכן וקודש, לתרומה לא אבל ולמעשר, לחולין

.ÁÈÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡102ÏtiL Ì„˜ ¯ÈÂ‡a ‡e‰Lk Ïba ≈«¿ƒƒ««¿∆»¬ƒ…∆∆ƒ…
ÈÙÏ ;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿««ƒ∆≈«¿»ƒ¿»¿ƒ

¯ÈÂ‡a ¯ÓÁÂ Ï˜ ,ÌÈÏÁBÊa ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡L103ÈL eÈ‰ . ∆≈«¿ƒƒ¿¬ƒ«»…∆»¬ƒ»¿≈
ÔÈ‡Â ;Ba ÔÈÏÈaËÓ - ı¯‡a ÔÈÚ‚B Ïb‰ ÈL‡»̄≈««¿ƒ»»∆«¿ƒƒ¿≈

BlL ‰tka ÔÈÏÈaËÓ104¯ÈÂ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,105. «¿ƒƒ«ƒ»∆ƒ¿≈∆»¬ƒ

א.102) יט, במה 103)חגיגה כלולים אינם זוחלים אם
טהור" יהיה מים מקוה "ובור לו): יא, (ויקרא תורה שאמרה
כלֿשכן  לא שבאוויר מים הקרקע, על שהם אףֿעלֿפי
[בכסףֿמשנה  ניקוו. לא שהרי מים מקווה בכלל שאינם
שביארנו  מה ולפי בזוחלים. מטהרים ימים הלא מקשה,
כאן  אין כמקווה דינו הגדול שים רבינו דעת בהי"ב למעלה
(הים  הגדול בים המדובר שכאן לומר שאפשר קושיא,
קיבל  שלא אלא עצמו, הכסףֿמשנה שהעיר כמו התיכון).
דינו  הגדול ים גם רבינו, בשיטת שלדעתו מפני זה, תירוץ

למד כמע  שרבינו בהי"ב, שכתבנו מה על להוסיף ונראה יין.
אין  למה כמעיין דינו שאם כמקווה, הגדול שים ממשנתנו
סאה  לארבעים צריכים למה קשה: ועוד בגל? מטבילים
לומר  גדול ודוחק שהוא. בכל מטהר מעיין הלא בגל,
כתב  כאן (בכסףֿמשנה מעיין תורת ממנו מורידה שתלישתו
הסברא  את נקבל ואם כזוחלים). נידון זה שגל בפירוש
של  קושייתו מתורצת כן גם מעיין תורת מבטלת שהתלישה
במקומה  נשארה הכסףֿמשנה ולשיטת כמובן. הכסףֿמשנה
זו  וקושיא סאה. ארבעים בגל שיהיה צריך למה תמיהתנו,
ואין  כאן. הכסףֿמשנה של בתירוצו מתיישבת אינה
הים  שגם שסוברים והטור הרא"ש על המשנה מן להקשות
במעיין  מיטהרים כלים רק שלדעתם משום כמעיין, הגדול
אולם  האדם. על כתוב ובמשנתנו אדם, ולא שהוא בכל
אדם  גם ולדעתו רבינו, דברי מפרש כאן הכסףֿמשנה

וצע"ג]. שהוא. כל במעיין הגל 104)מיטהר של בגג
בארץ. נוגע רומאֿר"מ 105)שאינו (דפוס באוויר צ"ל:

תימן). וכת"י

á"ôùú'ä æåîú 'â ÷"ù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מקוואות 1) כיצד. חכמים שטיהרו שאובים מים ספק יבאר

למפתח. חוץ או מהמפתח לפנים ישראל בארץ הנמצאות
כשר  אחד מקוואות שני ודין חסר. ונמצא שנמדד מקווה

וכו'. טהרות ועשה מהם באחד וטבל פסול ואחד

.‡˜ÙÒ2ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ3‰Â˜Ó ?„ˆÈk ¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¬¬»ƒ≈«ƒ¿∆
ÌÈ·e‡L ÌÈÓ BÎB˙Ï eÏÙ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL4;‡Ï B‡ ∆ƒ¿«≈ƒ»¿¿«ƒ¿ƒ…

ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ ,eÏÙpL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â«¬ƒ»«¿««∆»¿»≈≈»∆¿∆Àƒ
˙LÏL Ô‰a LiL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â ;Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈»∆«¬ƒ»«¿««∆≈»∆¿∆
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba eÏÙpL ‰Â˜na ‰È‰L ˜ÙÒ ,ÔÈbÏ5 Àƒ»≈∆»»«ƒ¿∆∆»¿«¿»ƒ¿»

¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ‡Ï ˜ÙÒ6. »≈…»»¬≈∆»≈

מ"ג.2) פ"ב פט"ו 3)מקואות הטומאות אבות הל' ראה
שנפלו 4)ה"א. שאובים מים לוגים ששלושה כבר נתבאר

יוסיף  אם ואפילו פסלוהו, – סאה ארבעים בו שאין למקוה
לא  – כשרים סאה לארבעים להשלים כשרים מים אחרֿכך

כל 5)הוכשר. שפך שאפילו ה"ו, בפ"ד למעלה אמרנו
נפסל. לא – הזה כשיעור בו שיש למקוה שאובים מים היום

וחכמים 6) לטבילה, כשרים שאובים מים התורה, שמן מפני
הטומאות  אבות [בהל' לקולא. דרבנן וספק שיפסלו, גזרו
. . . זה במקוה לטבול לו מורין "ואין רבינו: כתב פי"ד,
סתם  כתב וכאן טהורות", טהרותיו – ועשה טבל ואם

בה"ו]. הערות ראה כשר". "הרי"ז

.·˙B‡Â˜Ó ÈL7„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ „Á‡ , ¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL eÏÙ ,Ba ÔÈ‡≈»¿¿∆Àƒ«ƒ¿ƒ¿∆»≈∆
ÈtÓ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ - eÏÙ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«¿≈∆≈∆»¿¿≈»ƒ¿≈

‰Ï˙È ‰na BÏ LiL8ÌÈÚa¯‡Ó ÔÈ˙eÁt Ô‰ÈL eÈ‰ . ∆≈«∆ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ≈«¿»ƒ
Ïk - Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ï eÏÙÂ ‰‡Ò¿»¿»¿¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»

‰Ï˙È ‰na BÏ ÔÈ‡L ,ÏeÒt Ô‰ÈMÓ „Á‡9‰ÊÏ Ì‡ ; ∆»ƒ¿≈∆»∆≈«∆ƒ¿∆ƒ»∆
ÏÒÙ - eÏÙ ‰ÊÏ Ì‡Â ,ÏÒÙ - eÏÙ10. »¿ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ¿«

ארבעים 8)שם.7) בו שיש למקוה שנפלו אומרים אנו
להכשיר.9)סאה. להכשיר 10)כדי שאיֿאפשר מפני

בדבר  הגיון אין שהרי שניהם, לפסול מוכרחים אנו שניהם,
השני. את ולפסול ולהכשירו, מהם אחד לבחור

.‚‰Â˜Ó11,¯Lk - ‡ÏÓ B‡ˆÓe ‡·e Ô˜È¯ BÁÈp‰L ƒ¿∆∆ƒƒ≈»»¿»»≈»≈
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ÈtÓ12.‰Ê ‰Â˜ÓÏ ƒ¿≈∆∆¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆

ה"א.11) פ"ב מקוואות ה"ד.12)תוספתא, ראה

.„¯Bpˆ13Ál˜nL14˙LzÎn‰Â ‰Â˜ÓÏ15‰e˙ ƒ∆¿«≈«¿ƒ¿∆¿««¿∆∆¿»
˙LzÎn‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰Â˜nÏ ¯Bpv‰ ÔÓ ˜ÙÒ ,Bcˆa¿ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒ¿∆»≈ƒ««¿∆∆

‰Â˜nÏ16ÁÎeÓ ÏeÒt‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -17. «ƒ¿∆¬≈∆»ƒ¿≈∆«¿»
;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ba¯ ‰Â˜na LÈ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ¿∆À«ƒ¿≈ƒ¬≈∆»≈
‰Â˜Ó ÌL LÈ È¯‰L ,‡e‰ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL∆∆¿≈«ƒ¿ƒ∆¬≈≈»ƒ¿∆

Úe·˜ ¯Lk18. »≈»«

כשרים.14)שם.13) שהם גשמים כלי,15)מי שהיא
שאובים. הם שבתוכה מן 16)והמים מקלחים מים

למקוה. נפלו אלה שמים ואפשר פירוש,17)המכתשת,
חכמים. פסלוהו ולפיכך לעינינו, ונראה במקום נמצא הפסול
דבר  שם כשאין רק טיהרו הקודמת) (בהלכה ריקן ובמקוה
למקוה. באו פסולים שמים להניח מקום שנותן
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[רבים 18) קבוע. כשר מקוה רוב גורס: משנה' ה'כסף
ספק  סוףֿסוף הלא מוכח? שהפסול בכך מה א. תמהו:
עד  פסול לצד מכריע המוכח הפסול אם ב. הוא? דרבנן
הלא  הכשרים, המים רוב מוסיף מה השקול, ספק כאן שאין
ואם  התורה, מן פסול אינו שאוב רוב גם רבינו לשיטת
באו  שממנה ההנחה את מחזקת המקוה שבצד המכתשת
המקוה  את לפסול עלינו הרי ודאי, כשרים רוב כשאין המים
שניתווספו? המים נפילת לפני כשרים רוב בו כשיש גם
הקושיא  את מתרץ קמד, ס"ק רא סי' ביו"ד והש"ך
יותר  לתלות סיבה כשיש שמדובר ואומר, הראשונה
זה  תירוצו אולם למקוה. יותר קרובה שהיא כגון במכתשת,
זה  במקרה שהרי השנייה, הקושיא את מחזקת אחת לקושיא
כשרים? מים ברוב מכשירים ולמה השקול, ספק כאן אין
שני  של מזיגה באמצעות הדיוקים כל את ליישב ונראה
החמורה, לשאלה כאן משנה' ב'כסף שנאמרו התירוצים
מלשון  למד רבינו דרבנן. בספק המכתשת פוסלת למה
למקוה" שאובים מים "ספק מ"ז): פ"ד (טהרות המשנה
לחפירה  כשנפלו אלא שאובים מים ספק חכמים טיהרו שלא
טיהרו, לא ריקה לחפירה נפלו אם אבל מים, מקוה בה שיש
– מלא ומצאו ריקן "הניחו שם: בתוספתא שאמרו ומה
חזקה  פירוש, כשרות", המקוואות "וחזקת שם: נימקו כשר"
מים  סאה ארבעים ריקה חפירה למלאות טורח אדם שאין
שגם  להוסיף ונראה כאן). משנה' ה'כסף (סברת שאובים
מכ' פחות היינו כשר, מקוה מרוב פחות בה שיש חפירה
דיני  מובנים זה, ביאור ואחר מקוה. אינו - ומשהו סאה
טיהרו  לא כשרים מים רוב כשאין זו: שבהלכה מכתשת
במקום  הוא שהפסול מפני בצידו כשהמכתשת חכמים
של  כוחה את מחליש או מבטל המוכח" וה"פסול ולעינינו,
השקול  ספק כאן והרי ריקן, הניחו בדין שנאמרה החזקה
וכל  מקוה. אין - ובנידון במקוה, אלא חכמים טיהרוהו שלא
ׁשם  הרי כזה רוב יש אם אבל כשרים, מים רוב כשאין ֵזה
(שם) בטהרות ששנינו הספק הוא וזה החפירה, על מקוה
ואולי  התמיהות, כל מתיישבות ובזה חכמים. שטיהרו

זה]. לביאור התכוון עצמו משנה' ה'כסף

.‰˙B‡Â˜n‰ Ïk19- ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ÌÈ‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿∆∆»«ƒ
ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B‡Â˜n‰ ÏÎÂ .ÔÈ·e‡L Ô˙˜ÊÁL ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ¿»«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

˙BÈ„na Ï‡¯OÈ ı¯‡a20ÁzÙn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ21- ¿∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
Ô‰a ÌÈÒaÎÓ ‰È„n‰ ÈL‡L ,ÔÈÏeÒt ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿ƒ∆«¿≈«¿ƒ»¿«¿ƒ»∆
˙B‡Â˜n‰ ÏÎÂ .„ÈÓz ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔÈÏÈËÓe¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»
˙˜ÊÁa - ÁzÙnÏ ıeÁ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈««¿≈«¿∆¿«

Ô˙˜ÊÁL ,‰¯‰Ë22.ÌÈÓLb‰ ÔÓ »√»∆∆¿»»ƒ«¿»ƒ

א.19) פ"ח, שם העיר.21)בכרכים.20)משנה, משער
"הפתח". במשנה גורסים על 22)יש מתקבלת הנחה

גשמים. מי שהמים הדעת,

.Â‡Óh‰23;Ï·Ë ‡Ï ˜ÙÒ Ï·Ë ˜ÙÒ ,ÏaËÏ „¯iL «»≈∆»«ƒ¿…»≈»«»≈…»«
Ba LÈ ˜ÙÒ ,Ï·Ë elÙ‡Â24ÔÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ «¬ƒ»«»≈≈«¿»ƒ¿»»≈≈

„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ „Á‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL ;Ba¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
Ï·Ë Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ï·ËÂ ,Ba ÔÈ‡≈¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ· ‡Óh‰L ÈÙÏ ,‡ÓË B˜ÙÒ -¿≈»≈¿ƒ∆«»≈¿∆¿»«∆ƒ»«

Èe‡¯k Ï·hL25¯ÒÁ ‡ˆÓÂ „cÓpL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .26, ∆»«»»¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»»≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Â˜n‰ ‰È‰L ÔÈa27˙eL¯a ‰È‰L ÔÈa ≈∆»»«ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ≈∆»»ƒ¿

‰h‰ Ïk - „ÈÁi‰ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B¯28Ú¯ÙÓÏ29 «»ƒ»«¿»∆«¬««»¿«¿≈«
ÌÏL ‰È‰Â Ba „cÓpL ÔÓÊ Ú„eiL „Ú ,˙B‡ÓË30. ¿≈«∆ƒ»«¿«∆ƒ¿«¿»»»≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31‰‡ÓhÓ ‰ÏÈ·h‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿ƒ»ƒÀ¿»
‰¯eÓÁ32ÏÎ‡L ÔB‚k ,‰l˜ ‰‡ÓhÓ Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ ; ¬»¬»ƒ»«ƒÀ¿»«»¿∆»«

ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡33BL‡¯ ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L B‡ √»ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ¿≈ƒ»…
ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â34Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿«À

el‡ ÌÈ¯·c ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL¿∆Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
Ô‰È¯·cÓ35Û‡Â .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ - ƒƒ¿≈∆¬≈¿≈»¿∆≈«¿¿«

‡ˆÓpL B‡ ,Ï·Ë ‡Ï B‡ Ï·Ë Ì‡ BÏ ˜tzÒpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»«…»«∆ƒ¿»
È¯‰ - el‡ ˙B˜ÙÒa ‡ˆBiÎÂ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯ÒÁ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆»≈¿««¿«¿«≈ƒ¿≈≈¬≈

.¯B‰Ë ‰Ê∆»

מ"א.23) פ"ב ודאית 25)במקוה.24)שם היא טומאתו
אותו  מוציאה אינה טבילה וספק טמא), שהוא (חזקתו

טומאתו. סאה.26)מחזקתו ארבעים בו שאין
טומאה 27) שספק ה"א, הטומאות אבות מהל' בפי"ד למדנו

טהור. – הרבים זה.28)ברשות במקוה טבילה סמך על
חסר.29) ונמצא שנמדד לפני 30)לפני שנעשו והטהרות

טהורות. – זו דין 31)מדידה אחר במ"ב כתוב זה שם.
שבמשנה  לדינים גם נמשך אבל חסר, ונמצא שנמדד מקוה
בה. עומדים שאנו בהלכה שנימנו הדינים כל היינו א,

דאורייתא 32) הטומאה אב בין הטומאה, באב שנטמא אדם
מי"א). פ"ד (טהרות דרבנן אבות 33)ובין מהל' בפ"א

נטמא. טמאים דברים שותה או שהאוכל למדנו הטומאות,
ביום  שנגזרו גזירות משמונהֿעשרה אחת היא זו טומאה

ב). יד, (שבת ביתֿהלל על ביתֿשמאי למדנו 34)שרבו
לטומאה  כשני שהוא ה"א, פ"ט הטומאות אבות בהל'

חכמים. הבאה 35)מגזירת בטומאה אבל חכמים, מדברי
לחומרא  ספיקה – מדבריהם שהיא אע"פ הטומאה מאב
טומאה  בין רבינו חילק לא בה"א יא). פ"ד, טהרות (משנה,
חמורה  לטומאה שאפילו ומשמע קלה, לטומאה חמורה
מדברי  מקוה בפסולי שמדובר מפני והטעם, כשר. המקוה
התורה. מן מקוה בפסולי עוסקים אנו כאן אולם חכמים,
היינו  חמורה" "טומאה מפרשים במשנתנו והרא"ש [הר"ש
הטומאה  באב אבל לחומרא, תורה וספק דאורייתא טומאה
יוםֿ ה'תוספות עליהם ותמה טהורים. אלו ספיקות דרבנן
יישוב  מצא ולא הנ"ל. טהרות למשנה מנוגד זה שהרי טוב',

לתמיהתו].

.Ê˙B‡Â˜Ó ÈL36ÏeÒt „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,37Ï·ËÂ , ¿≈ƒ¿»∆»»≈¿∆»»¿»«
‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ Ô‰Ó „Á‡a38el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ¿∆»≈∆ƒÀ¿»¬»¿»»¿»¬≈≈

˙BÈeÏz39˙BBL‡¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa Ï·Ë . ¿»««≈ƒ¿»»¿»»ƒ
eÈ‰Lk ˙BÈeÏz40˙B¯B‰Ë ˙BiM‰Â ,41.el‡ eÚ‚ Ì‡Â ¿¿∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿≈

el‡a42eÙ¯OÈ ˙BiLe ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯ -43Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
e¯‡aL ‰l˜ ‰‡ÓË ÚˆÓ‡a ‡ÓË44ÈMa Ï·ËÂ ƒ¿»»∆¿«À¿»«»∆≈«¿¿»««≈ƒ

‰‡ÓhÓ Ô‰Ó „Á‡a Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ .˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬»ƒ»«¿∆»≈∆ƒÀ¿»
Ï·ËÂ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡ÓËÂ ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ‰l«̃»¿»»¿»¿ƒ¿»À¿»¬»¿»«

˙B¯B‰Ë ˙BBL‡¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa45, «≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿
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˙BÈeÏz ˙BiM‰Â46˙BBL‡¯ - el‡a el‡ eÚ‚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ
˙BÈeÏz ˙BiM‰Â ,eÙ¯OÈ47Ô‰Ó „Á‡a ‰È‰ .eÈ‰Lk ƒ»¿¿«¿ƒ¿¿∆»»»¿∆»≈∆

·e‡L Blk „Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡48,ÌÈL Ô‰a eÏ·ËÂ , «¿»ƒ¿»¿∆»À»¿»¿»∆¿«ƒ
eOÚÂ ,‰l˜ ‰‡ÓhÓ „Á‡Â ‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ „Á‡∆»ƒÀ¿»¬»¿∆»ƒÀ¿»«»¿»
,˙BÈeÏz ÂÈ˙B¯‰Ë ‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ Ï·Bh‰ - ˙B¯‰Ë¿»«≈ƒÀ¿»¬»»√»¿
„Á‡ ‰È‰ .˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë ‰l˜ ‰‡ÓhÓ Ï·Bh‰Â¿«≈ƒÀ¿»«»»√»¿»»∆»

‡ÓË49„¯iL ‰Ê - ¯˜‰Ï „¯È ÈM‰Â ÏaËÏ „¯ÈÂ »≈¿»«ƒ¿…¿«≈ƒ»«¿»≈∆∆»«
,e¯‡aL BÓk ,˙BÈeÏz ÂÈ˙B¯‰Ë Ô‰Ó „Á‡a ÏaËÏƒ¿…¿∆»≈∆»√»¿¿∆≈«¿
ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ;‰È‰Lk ¯B‰Ë ¯˜‰Ï „¯iL ‰ÊÂ¿∆∆»«¿»≈»¿∆»»∆∆¿≈«ƒ
.‡ÓËÂ ¯˜‰Lk Ï·Ë ·e‡Ma ‡nL ,‡e‰ ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»«»»«¿∆≈≈¿ƒ¿»

ה"ה.36) פ"ב שם סאה.37)תוספתא, ארבעים בו שאין
לפר  נדחק איש' לקבל [ה'חזון וקשה לשאוב. שהכוונה ש

שינה  שניים, טבלו בדין עצמה זו בהלכה שהרי זה, פירוש
מדובר  שלמעלה משמע שאוב", כולו "ואחד רבינו וכתב

אחד]. הקודמת.38)בפסול בהלכה טמאות 39)נתבאר
אסורו  הן מספק, שמא אותן, שורפים ואין באכילה ת

טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור לא 40)טהורות
לטהרה. או לטומאה עליהן שישפיע שינוי כל חל

במים 41) ורובו ראשו שבא מפני נטמא שלא משמיענו,
השניה  שהטבילה תולים שאנו משום והטעם, שאובים.
ולא  תלויות הראשונות נשארו ואעפ"כ כשר, במקוה היתה

ודאי. והשניות.42)טמאות הראשונות הטהרות
כשר 43) במקוה היתה ראשונה טבילה אם נטמאו, בוודאי

ראשו  שבא משום שנייה בטבילה האדם נטמא הרי ונטהר,
ואם  השניות. הטהרות את וטימא שאובים, במים ורובו
הטהרות  נטמאו פסול, במקוה היתה ראשונה טבילה

נשארו  והראשונות בנגיעתן. השניות את וטימאו הראשונות
שאובים  במים שבא באדם שנגעו שהשניות משום כשהיו,
וה'כסף  במשנתנו, (הר"ש אחרות מטמאות אינן אבל נפסלו

רבינו). בדברי זה פירוש קיבל בהלכה 44)משנה'
קלה.45)הקודמת. טומאה ספק ספק 46)ככל שהן

חמורה. יישרפו,47)טומאה ראשונים הנימוקים. מאותם
היתה  שהשנייה ובין כשירה היתה ראשונה שטבילה בין כי
בשניות  בנגיעה נטמאו הראשון במקרה נטמאו. – כשירה
שטבל  הטמא בנגיעת נטמאו השני ובמקרה הטמאות,

פסול. "אחד 48)במקוה כתוב ה"ה שם בתוספתא
בה"ו  [למעלה שאוב". "כולו וכתב הוסיף ורבינו שאוב",
ולפי  טהור. – חמורה בטומאה גם שאובים שספק הוכחנו
תלויות? טהרותיו חמורה בטומאה כאן פסק למה קשה זה
רבינו? לשיטת התורה מן כשר שאוב כולו אפילו הלא
מהֿשאיןֿכן  בספיקו חכמים החמירו שאוב שבכולו ונראה,
בה"ד  למעלה שכתבנו מה (ראה שבה"א לוגים בשלושה
רבינו  הוסיף כך ומשום מכתשת), בדין איש' ה'חזון בשם
שאובים  ברובו שגם להניח, ויש "כולו". המילה את כאן

כך]. חמורה.49)הדין טומאה

.Á˙B‡Â˜Ó ÈL50ÌÈ¯OÚ ÏL„Á‡ ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»
¯˜‰ :¯Lk „Á‡Â ·e‡L51˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a »¿∆»»≈≈≈¿∆»≈∆¿»»¿»

È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa ¯˜‰ ;˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -¬≈≈¿≈≈«≈ƒ¿»»¿»¬≈
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a È‡cÂ È¯‰L ,eÙ¯OÈ eÏ‡≈ƒ»¿∆¬≈««»…¿À¿«ƒ

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ·e‡L¿ƒ¿∆≈«¿

שטהרות 51)שם.50) למעלה, שביארנו טהור. אדם
אףֿעלֿפי  יישרפו, – שאובים במים ורובו ראשו בבא שנגעו

בתורה. עיקר לה ואין מדרבנן היא זו שטומאה
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á"ôùú'ä ïåéñ æ"ë ïåùàø íåé
.ëù äùòú àì úåöî

― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

á"ôùú'ä ïåéñ ç"ë éðù íåé
.ëù äùòú àì úåöî

― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

á"ôùú'ä ïåéñ è"ë éùéìù íåé
.áëù äùòú àì úåöî
ïåéñè"ë-æ"ëéùéìù-ïåùàøíåé

― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל אתֿהּדין ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים

אׁש" "לאֿתבערּו b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ
מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף

הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ
ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ
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(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:
לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית

אמרּו ּוכבר אתֿהּׁשּבת". r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ

(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ
(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ

ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.

(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".

á"ôùú'ä ïåéñ 'ì éòéáø íåé
.áëù äùòú àì úåöî

― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל אתֿהּדין ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים

אׁש" "לאֿתבערּו b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ
מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף

הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ
ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ

(cxtpa)מּמיתֹותללּמ אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ד: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית

אמרּו ּוכבר אתֿהּׁשּבת". r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ

(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ
(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ

ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.

(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".

á"ôùú'ä æåîú 'à éùéîç íåé
.àëù äùòú àì úåöî

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ

הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ
(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ

אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה
הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― my)לכלֿרּוח glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ

ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אלֿיצא
ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

á"ôùú'ä æåîú 'á éùéù íåé
.àëù äùòú àì úåöî

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ

הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ
(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ

אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה
הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― my)לכלֿרּוח glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ

ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אלֿיצא
ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

á"ôùú'ä æåîú 'â ÷"ù íåé
.äð÷ äùò úåöî
æåîú'â-ïåéñè"ëùãå÷-úáù-éòéáøíåé
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת g)אתֿיֹום ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ
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כל עניין בפנימיות התורה משתקף גם בנגלה דתורה ועד להלכה בפועל.
משיחת שבת פרשת חוקת תשכ"ז

כל יום ראשון בשבוע הוא כמו יום ראשון של מעשה בראשית.
משיחת שבת פרשת חוקת תשכ"ז
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i"yx
(ÂÏ).êéìò çéôà:במפוח אש נפיחת íéùðàלשון

.íéøòåá:ולהשחית לחבל בשגעון עצמן éùøçמנהיגין
.úéçùî,לקטלא פרשהאומנין שפירשתי רבים ימים (זה

שבה לשונות  בשינוי רואה אני עכשיו למעלה, כתוב  כאשר  זו 

החרב) על אלא מדבר הנביא  צוארי שאין אל אותך לתת ,
וגו' עליך אפיח וגו', תערה אל השב וגו', רשעים חללי
משחית  חרשי וכן מתכת על אלא זה ל' נופל אינו
וכן  זו נבואה נאמרה נבוכדנאצר שעל בעיני ונראה
עמון  בני על אלהים ה' אמר כה ואמרת הנבא משמע

כלומר חרפתם, היו)ועל שמחרפים  על (שחרפתי 
נבוכדנצר)נבוכדנצר את (בשביל מחרפים עמון שבני

נבוכדנצר: שהחריבם על ישראל
(‡).éäéå:לאמר אלי ה' øéò(·)דבר úà èåôùúä

.íéîãä:ירושלים.äúòãåäå והודעתה ה"א מפיק
äúò.(‚)אותה: àåáì äëåúá íã úëôåù øéò זה הרי

ה' אמר בתוכה דם שופכת עיר פיר' וזהו מסורס מקרא
עתה: לבוא íéìåìéâ.אלהים äúùòå עשתה ואשר כמו

וגו': êéúåðù.(„)גלולים ãòונושנתם ד )(גזירת דברים

משה: שאמר ביך äñì÷å.בגי' נדברים שהכל דיבה
בלע"ז: êá.(‰)פרלרי"ץ åñì÷úé הקלסות היא ומה

נקראים  שהיו שמה את שטמאת היא זו השם טמאת
טמא  עם להקראו' עצמם וגרמו ליוצרם בנים קדוש עם

ו)שפתים åòåøæì.(Â):(ישעיה  ùéà:גבר דאלים כל
(Ê).êá åì÷ä íàå áà תהיו קדושים שבפ' התועבות כל

כאן: נמנו עליהם úéæá.(Á)שהוזהרו éùã÷ כמו ולא
תזבחו לרצונכם י "ט )שאמרתי :(ויקרא

cec zcevn
(ÂÏ).È˙ÎÙ˘Â:זעמי עליך אשפוך  È˙¯·Ú.שם באש·‡˘

בכל  ר"ל ולהלהיבה להבעירה  בה  אפיח  עליך  שאביא הבערה
והזעם: העברה  תגבר  ·ÌÈ¯ÚÂ.פעם ÌÈ˘‡להבעיר יודעים

האש: ÈÁ˘Ó˙.את È˘¯Áבמלאכת בקיאים אומנים 
הכשדים :Ï‡˘.(ÊÏ)ההשחתה : ‰‡¯ı.שיבעירו ÍÂ˙·יהיה

מוזכרת תהיה לא  ולכן לעינים  נראה יהיה לבל  בארץ  נבלע
נקמתך : לקחתי „·¯˙È.ממי  '‰ È‡ ÈÎ:יהיה כן לכן

(·).ËÂÙ˘˙‰ להתוכח אתם רוצה  האם ר"ל השאלה בה"א
נקיים: אנשים דם השופכת  הדמים  עיר אנשי Ú„Â‰Â˙‰.עם 

תועבותיה: כל  את  בהויכוח להם הודע „Ì.(‚)אז ˙ÎÙÂ˘ ¯ÈÚסבבה בתוכה דם שופכים אנשיה שהיו שבעבור העיר  זאת ר"ל 
גמולה : תשלום וזמן עתה הזאתÚÂ˘˙‰.לבוא  העיר  את  טמא למען  רעי  של  כגלל ומאוסים תועבים דברים  עליה עשתה  ועוד 

פניו: מעל אשמה:‡˘Ó˙.(„)להרחיקה  בעלת העיר:ÓË‡˙.נעשית  ÍÈÓÈ.את È·È¯˜˙Â הגמול ימי הקרבת  בעצמך 
Â‚Â'.והתשלומין: ‡·˙Â: במ "ש הדבר ÔÎ.כפל  ÏÚ: בך וילעגו אותך  שיחרפו העמים אל  מסרתיך עוונך  ÂÒÏ˜˙È(‰)בעבור 

.Í·: עליך ‰˘Ì.ילעגו ˙‡ÓËמצעקת הנשמע  המהומה רבת בעלת ואתה כאלה  מעשים  בעשות שמך  שטמאת ישראל  אתה 
בך : הנעשקים  ÂÚÂ¯ÊÏ.(Â)יללת ˘È‡:היושר מעשה  ומבלי זרועו כח  לפי אחד  כל  בך היו „Ì.הנשיאים ÍÙ˘ ÔÚÓÏ כח עם 

·ÂÚ˘˜.(Ê)הזרוע: Â˘Ú ¯‚Ï: ובגזל בעושק  עשו הגר  עם  שעשו מה כל ר"ל 

oeiv zcevn
(ÂÏ).ÈÓÚÊ:כעס וקצף:È˙¯·Ú.ענין עברה ‡ÁÈÙ.מלשון 

האש: להבעיר האויר  נשיבת אש:·ÌÈ¯ÚÂ.ענין מבעירים 
.˙ÈÁ˘Ó È˘¯Á:השחתה אומני

(·).ËÂÙ˘˙‰: ויכוח וזמן:Ú˙‰.(‚)ענין  עת מל '
(„).˙Ó˘‡: ורשע אשמה  לחרפהÒÏ˜Â‰.מל' כמו לעג  ענין

כ)ולקלס ריבוי:¯·˙.(‰):(ירמי' הרעשת‰ÓÂ‰Ó‰.מל ' ענין
ובזיון:‰˜ÂÏ.(Ê)קול : קלות ועושק‰ÂÂ.מלשון  אונאה  מל'

הקדש:ÏÏÁ˙.(Á)הממון: היפך והוא חול  מל '

eÎd wxt minid ixac - miaezk

ä-÷øô à íéîéä éøáã`nÎdl

äì:ïðçBé-úà ãéìBä äéøæòå äéøæò-úà ãéìBä õòîéçàååìïäk øLà àeä äéøæò-úà ãéìBä ïðçBéå ©£¦©Æ©Æ¦´¤£©§½̈©£©§−̈¦¬¤¨¨«§¨−̈¦´¤£©§¨®µ£¤´¦¥½
:íìLeøéa äîìL äða-øLà úéaaæì:áeèéçà-úà ãéìBä äéøîàå äéøîà-úà äéøæò ãìBiå ©©¾¦£¤¨¨¬§Ÿ−Ÿ¦¨¨¦«©¬¤£©§−̈¤£©§¨®©£©§−̈¦¬¤£¦«

çì:íelL-úà ãéìBä ÷Bãöå ÷Bãö-úà ãéìBä áeèéçàåèìãéìBä äi÷ìçå äi÷ìç-úà ãéìBä íelLå ©£¦Æ¦´¤¨½§¨−¦¬¤©«§©Æ¦´¤¦§¦½̈§¦§¦−̈¦¬
:äéøæò-úàî:÷ãöBäé-úà ãéìBä äéøNe äéøN-úà ãéìBä äéøæòåàîýåýé úBìâäa Cìä ÷ãöBäéå ¤£©§¨«©£©§¨Æ¦´¤§¨½̈§¨−̈¦¬¤§¨¨«¦¨¨´¨©½§©§´§½̈

(ô) :øvàðãëáð ãéa íìLeøéå äãeäé-úà¤§−̈¦¨¨®¦§©−§ª©§¤©«

å-÷øô à íéîéä éøáãhÎ`

à:éøøîe úä÷ íLøb éåì éðaá:éòîLå éðáì íBLøâ-éða úBîL älàåâøäöéå íøîò úä÷ éðáe §¥−¥¦®¥§¾Ÿ§−̈§¨¦«§¥²¤§¬§«¥¥§−¦§¦¬§¦§¦«§¥−§¨®©§¨´§¦§½̈
(ñ) :ìàéfòå ïBøáçåã:íäéúBáàì éålä úBçtLî älàå éLîe éìçî éøøî éðaäBðá éðáì íBLøâì §¤§−§ª¦¥«§¥¬§¨¦−©§¦´ª¦®§¥²¤¦§§¬©¥¦−©£¥¤«§«¥§®¦§¦¬§²
:Bðá änæ Bða úçéå:Bða éøúàé Bða çøæ Bðá Bcò Bða çàBéæøéqà Bða çø÷ Bða áãðénò úä÷ éða ©¬©§−¦¨¬§«¨³§Æ¦´§½¤¬©§−§¨§©¬§«§¥−§¨®©¦¨¨´§½¬Ÿ©§−©¦¬

:Bðaç:Bða øéqàå Bða óñéáàå Bðá äð÷ìàèz:Bða ìeàLå Bðá äifò Bða ìàéøeà Bða úç §«¤§¨¨¬§²§¤§¨¨¬§−§©¦¬§«©³©§Æ¦¥´§½ª¦¨¬§−§¨¬§«

i"yx
(ÂÏ).äîìù äðá øùà úéáá ïäë øùà àåä יש

עד  ומעזריה הראשון עזריה היה הוא עזריה מפרשים
הוגהו  ומכאן כהנים ח' הבית בחורבן שהיה שריה
שמונה  פנחס פ' ובספרי רבה ובויקרא א' בפ' ביומא
עשר, שמונה אומרים ויש הראשון בבית שמשו כהנים
היה  הוא צדוק כי חיים רוח בהם יש וזה זה ולא
בימי  היה אמריה איזה ועוד שלמה בימי שכהן הראשון
י"ט) ב' (ד"ה הראש כהן אמריהו והנה דכתיב יהושפט
בימי  עוזיהו בימי שהיה עזריהו בן (אמריה) והוא
שריה  אבי עזריהו וא"ת יהושפט אחרי שהיה חזקיה
יאשיהו  בימי שהיה הגדול הכהן חלקיהו והיכן היה
מצדוק  היו כהנים עשר שנים לחשוב יש מצדוק אלא
בעזריה  ומ"ש מדוייק רבא בויקרא מצינו וכן שריה עד
הוא  וכי כך ירוש' בסיפרי מפורש בבית כהן אשר הוא
כמו  כהנים שאר גם והלא (כהן) שלמה בימי כהן לבדו
שלא  הבית קדושת על נפשו שמסר לפי אלא כהנו כן

כהן  אשר הוא נאמר לכך להקטיר עוזיהו את הניח
עוזיה  בימי שהיה עזריה והוא שלמה בנה אשר בבית
הוא  אחימעץ בן ועזריהו חזקיהו ובימי כו) ב' (לקמן
עזריה  עוזיה שנקרא כמו יהושפט בימי שכהן אמריהו
לירבעם  שנים וז' עשרים בשנת טו) ב' (במלכים דכתיב
זכריהו  אחימעץ בן עזריה ונקרא עזריה מלך וגו'
זכריהו  בימי כו) ב' (לקמן אלהים לדרוש ויהי דכתיב

וגו': אלהים ביראת êìåä(Ó‡)המבין ÷ãöåäéå
.íéìùåøéå äãåäé úà 'ä úåìâäá('א (חגי בספר ומ"ש

שימש  יהוצדק לא הגדול הכהן יהוצדק בן יהושע
יכניה  בימי לבבל הוגלה דהא גדולה בכהונה מעולם
בנו  יהושע אלא וגו' בהגלות הלך ויהוצדק כדכתיב
היה  שלא ומה שני בבית מבבל כשעלו גדול כהן היה
בן  יהושע אחיו ובן גדול כהן הסופר שריה בן עזרא
זרובבל  עם עלה יהושע כי לפי הטעם זהו כיהן יהוצדק

עזרא: שעלה קודם ושנים ימים כמה

cec zcevn
(‰Ï).‰È¯ÊÚ ב'‡˙ הימים בדברי  שנזכר אמריה  שהוא יתכן 

הדורות: בחשבון מלכים בסוף ועיין ÔÁÂÈ.י "ט  יתכן‡˙
ב': הימים  ובדברי ב' במלכים הנזכר יהוידע  ‰Â‡(ÂÏ)שהוא

.'Â‚Â Ô‰Î על ‡˘¯ נפשו שמסר אלא כהן לבד  הוא וכי  ארז "ל 
ב': הימים  בדברי שכתוב כמו קטורת להקטיר בא  כאשר המלך  בעוזיה שמיחה הבית ‡È¯Ó‰.(ÊÏ)עבודת  שהוא‡˙ יתכן

ט "ז: ב' במלכים  הנזכר ‡ÂËÈÁ·.אוריה ל "א :‡˙ ב' הימים בדברי הנזכר עזריה  שהוא  ˘¯È‰.(Ó)יתכן האחרון‡˙ כ"ג הוא 
ירמיה: ובסוף  ב ' מלכים סוף כמ"ש צדקיה  גלות בזמן נ"נ ביד Â‰Èˆ„˜.והומת  יהושע‡˙ ובנו גדולה  בכהונה שימש  לא והוא

השני: בית  בתחילת  לבבל :‰ÍÏ.(Ó‡)שימש  בגולה 
(‡).ÈÂÏ È·: כולם להזכיר  חזר הנשארים, לייחס האב:Ì‰È˙Â·‡Ï.(„)בעבור אל  מהבן אבותיהם אל  מתייחסים  אשר
(‰).ÌÂ˘¯‚Ï:לגרשום אשר  התולדות ·Â.(Á)אלה  ‰˜Ï‡אלא אחד  בן אחד  כולם  שחושב וכמו אסיר של  בנו שהיה  לא

ו): (שמות  ואביאסף ואלקנה אסיר קרח  ובני כמ "ש  אביאסף  וגם קרח של  בנו  היה הוא  גם ·Â.אלקנה  ¯ÈÒ‡Âהשני אסיר  זה 
אביאסף: של  בנו היה

oeiv zcevn
(·).È·Ï:המשמרות בחילוק  ז) (כג לקמן הנזכר לעדן הוא
(‰).˙ÁÈ: למטה הנזכר יחיאל  יצהרÈÓÚ„·.(Ê)הוא הוא 

הנזכר:



ריג akÎ`k wxt l`wfgi - mi`iap

àë-÷øô ìà÷æçéflÎel

åìéìò ézëôLåéìò çéôà éúøáò Làa éîòæ Cézúðe C:úéçLî éLøç íéøòa íéLðà ãéa CæìLàì §¨©§¦³¨©Æ¦Æ©§¦½§¥¬¤§¨¦−¨¦´©¨¨®¦§©¦À§©Æ£¨¦´«Ÿ£¦½¨¨¥−©§¦«¨¥³
(ô) :ézøac ýåýé éðà ék éøëfú àì õøàä CBúa äéäé Cîc äìëàì äéäz¦«§¤Æ§¨§½̈¨¥¬¦§¤−§´¨¨®¤´Ÿ¦¨¥½¦¦²£¦¬§−̈¦©«§¦

áë-÷øô ìà÷æçégÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáîcä øéò-úà ètLúä ètLúä íãà-ïá äzàåúà dzòãBäå íé ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ§©¨´¤¨½̈£¦§¬Ÿ£¦§−Ÿ¤¦´©¨¦®§´©§½̈¥−
:äéúBáòBz-ìkâíéìelâ äúNòå dzò àBáì dëBúa íc úëôL øéò ýåýé éðãà øîà äk zøîàå ¨£¤«¨§¨©§À̈³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¦´Ÿ¤¬¤¨²§−̈¨´¦¨®§¨§¨¯¦¦²
:äàîèì äéìòãéìelâáe zîLà zëôL-øLà Cîãaéîé éáéø÷zå úàîè úéNò-øLà CàBázå C ¨¤−¨§¨§¨«§¨¥̧£¤¨©¹§§¨©À§§§¦©³¦£¤¨¦Æ¨¥½©©§¦´¦¨©½¦©¨−

éúBðL-ãòézúð ïk-ìò C:úBöøàä-ìëì äñl÷å íéBbì ätøç CäCá-eñl÷úé Cnî úB÷çøäå úBáøwä ©§¨®¦©¥À§©¦³¤§¨Æ©¦½§©¨−̈§¨¨£¨«©§Ÿ²§¨§Ÿ¬¦¥−¦§©§¨®
:äîeänä úaø íMä úàîèå:íc-CôL ïòîì Cá eéä Bòøæì Léà ìàøNé éàéNð äpäæíàå áà §¥©´©¥½©©−©§¨«¦¥Æ§¦¥´¦§¨¥½¦¬¦§Ÿ−¨´¨®§©−©§¨¨«¨³¨¥Æ

:Cá eðBä äðîìàå íBúé CëBúa ÷Lòá eNò øbì Cá el÷äç:zìlç éúúaL-úàå úéæa éLã÷ ¥©´½̈©¥²¨¬©−Ÿ¤§¥®¨¬§©§¨−̈¬¨«¨¨©−¨¦®§¤©§Ÿ©−¦¨«§§

i"yx
(ÂÏ).êéìò çéôà:במפוח אש נפיחת íéùðàלשון

.íéøòåá:ולהשחית לחבל בשגעון עצמן éùøçמנהיגין
.úéçùî,לקטלא פרשהאומנין שפירשתי רבים ימים (זה

שבה לשונות  בשינוי רואה אני עכשיו למעלה, כתוב  כאשר  זו 

החרב) על אלא מדבר הנביא  צוארי שאין אל אותך לתת ,
וגו' עליך אפיח וגו', תערה אל השב וגו', רשעים חללי
משחית  חרשי וכן מתכת על אלא זה ל' נופל אינו
וכן  זו נבואה נאמרה נבוכדנאצר שעל בעיני ונראה
עמון  בני על אלהים ה' אמר כה ואמרת הנבא משמע

כלומר חרפתם, היו)ועל שמחרפים  על (שחרפתי 
נבוכדנצר)נבוכדנצר את (בשביל מחרפים עמון שבני

נבוכדנצר: שהחריבם על ישראל
(‡).éäéå:לאמר אלי ה' øéò(·)דבר úà èåôùúä

.íéîãä:ירושלים.äúòãåäå והודעתה ה"א מפיק
äúò.(‚)אותה: àåáì äëåúá íã úëôåù øéò זה הרי

ה' אמר בתוכה דם שופכת עיר פיר' וזהו מסורס מקרא
עתה: לבוא íéìåìéâ.אלהים äúùòå עשתה ואשר כמו

וגו': êéúåðù.(„)גלולים ãòונושנתם ד )(גזירת דברים

משה: שאמר ביך äñì÷å.בגי' נדברים שהכל דיבה
בלע"ז: êá.(‰)פרלרי"ץ åñì÷úé הקלסות היא ומה

נקראים  שהיו שמה את שטמאת היא זו השם טמאת
טמא  עם להקראו' עצמם וגרמו ליוצרם בנים קדוש עם

ו)שפתים åòåøæì.(Â):(ישעיה  ùéà:גבר דאלים כל
(Ê).êá åì÷ä íàå áà תהיו קדושים שבפ' התועבות כל

כאן: נמנו עליהם úéæá.(Á)שהוזהרו éùã÷ כמו ולא
תזבחו לרצונכם י "ט )שאמרתי :(ויקרא

cec zcevn
(ÂÏ).È˙ÎÙ˘Â:זעמי עליך אשפוך  È˙¯·Ú.שם באש·‡˘

בכל  ר"ל ולהלהיבה להבעירה  בה  אפיח  עליך  שאביא הבערה
והזעם: העברה  תגבר  ·ÌÈ¯ÚÂ.פעם ÌÈ˘‡להבעיר יודעים

האש: ÈÁ˘Ó˙.את È˘¯Áבמלאכת בקיאים אומנים 
הכשדים :Ï‡˘.(ÊÏ)ההשחתה : ‰‡¯ı.שיבעירו ÍÂ˙·יהיה

מוזכרת תהיה לא  ולכן לעינים  נראה יהיה לבל  בארץ  נבלע
נקמתך : לקחתי „·¯˙È.ממי  '‰ È‡ ÈÎ:יהיה כן לכן

(·).ËÂÙ˘˙‰ להתוכח אתם רוצה  האם ר"ל השאלה בה"א
נקיים: אנשים דם השופכת  הדמים  עיר אנשי Ú„Â‰Â˙‰.עם 

תועבותיה: כל  את  בהויכוח להם הודע „Ì.(‚)אז ˙ÎÙÂ˘ ¯ÈÚסבבה בתוכה דם שופכים אנשיה שהיו שבעבור העיר  זאת ר"ל 
גמולה : תשלום וזמן עתה הזאתÚÂ˘˙‰.לבוא  העיר  את  טמא למען  רעי  של  כגלל ומאוסים תועבים דברים  עליה עשתה  ועוד 

פניו: מעל אשמה:‡˘Ó˙.(„)להרחיקה  בעלת העיר:ÓË‡˙.נעשית  ÍÈÓÈ.את È·È¯˜˙Â הגמול ימי הקרבת  בעצמך 
Â‚Â'.והתשלומין: ‡·˙Â: במ "ש הדבר ÔÎ.כפל  ÏÚ: בך וילעגו אותך  שיחרפו העמים אל  מסרתיך עוונך  ÂÒÏ˜˙È(‰)בעבור 

.Í·: עליך ‰˘Ì.ילעגו ˙‡ÓËמצעקת הנשמע  המהומה רבת בעלת ואתה כאלה  מעשים  בעשות שמך  שטמאת ישראל  אתה 
בך : הנעשקים  ÂÚÂ¯ÊÏ.(Â)יללת ˘È‡:היושר מעשה  ומבלי זרועו כח  לפי אחד  כל  בך היו „Ì.הנשיאים ÍÙ˘ ÔÚÓÏ כח עם 

·ÂÚ˘˜.(Ê)הזרוע: Â˘Ú ¯‚Ï: ובגזל בעושק  עשו הגר  עם  שעשו מה כל ר"ל 

oeiv zcevn
(ÂÏ).ÈÓÚÊ:כעס וקצף:È˙¯·Ú.ענין עברה ‡ÁÈÙ.מלשון 

האש: להבעיר האויר  נשיבת אש:·ÌÈ¯ÚÂ.ענין מבעירים 
.˙ÈÁ˘Ó È˘¯Á:השחתה אומני

(·).ËÂÙ˘˙‰: ויכוח וזמן:Ú˙‰.(‚)ענין  עת מל '
(„).˙Ó˘‡: ורשע אשמה  לחרפהÒÏ˜Â‰.מל' כמו לעג  ענין

כ)ולקלס ריבוי:¯·˙.(‰):(ירמי' הרעשת‰ÓÂ‰Ó‰.מל ' ענין
ובזיון:‰˜ÂÏ.(Ê)קול : קלות ועושק‰ÂÂ.מלשון  אונאה  מל'

הקדש:ÏÏÁ˙.(Á)הממון: היפך והוא חול  מל '

eÎd wxt minid ixac - miaezk

ä-÷øô à íéîéä éøáã`nÎdl

äì:ïðçBé-úà ãéìBä äéøæòå äéøæò-úà ãéìBä õòîéçàååìïäk øLà àeä äéøæò-úà ãéìBä ïðçBéå ©£¦©Æ©Æ¦´¤£©§½̈©£©§−̈¦¬¤¨¨«§¨−̈¦´¤£©§¨®µ£¤´¦¥½
:íìLeøéa äîìL äða-øLà úéaaæì:áeèéçà-úà ãéìBä äéøîàå äéøîà-úà äéøæò ãìBiå ©©¾¦£¤¨¨¬§Ÿ−Ÿ¦¨¨¦«©¬¤£©§−̈¤£©§¨®©£©§−̈¦¬¤£¦«

çì:íelL-úà ãéìBä ÷Bãöå ÷Bãö-úà ãéìBä áeèéçàåèìãéìBä äi÷ìçå äi÷ìç-úà ãéìBä íelLå ©£¦Æ¦´¤¨½§¨−¦¬¤©«§©Æ¦´¤¦§¦½̈§¦§¦−̈¦¬
:äéøæò-úàî:÷ãöBäé-úà ãéìBä äéøNe äéøN-úà ãéìBä äéøæòåàîýåýé úBìâäa Cìä ÷ãöBäéå ¤£©§¨«©£©§¨Æ¦´¤§¨½̈§¨−̈¦¬¤§¨¨«¦¨¨´¨©½§©§´§½̈

(ô) :øvàðãëáð ãéa íìLeøéå äãeäé-úà¤§−̈¦¨¨®¦§©−§ª©§¤©«

å-÷øô à íéîéä éøáãhÎ`

à:éøøîe úä÷ íLøb éåì éðaá:éòîLå éðáì íBLøâ-éða úBîL älàåâøäöéå íøîò úä÷ éðáe §¥−¥¦®¥§¾Ÿ§−̈§¨¦«§¥²¤§¬§«¥¥§−¦§¦¬§¦§¦«§¥−§¨®©§¨´§¦§½̈
(ñ) :ìàéfòå ïBøáçåã:íäéúBáàì éålä úBçtLî älàå éLîe éìçî éøøî éðaäBðá éðáì íBLøâì §¤§−§ª¦¥«§¥¬§¨¦−©§¦´ª¦®§¥²¤¦§§¬©¥¦−©£¥¤«§«¥§®¦§¦¬§²
:Bðá änæ Bða úçéå:Bða éøúàé Bða çøæ Bðá Bcò Bða çàBéæøéqà Bða çø÷ Bða áãðénò úä÷ éða ©¬©§−¦¨¬§«¨³§Æ¦´§½¤¬©§−§¨§©¬§«§¥−§¨®©¦¨¨´§½¬Ÿ©§−©¦¬

:Bðaç:Bða øéqàå Bða óñéáàå Bðá äð÷ìàèz:Bða ìeàLå Bðá äifò Bða ìàéøeà Bða úç §«¤§¨¨¬§²§¤§¨¨¬§−§©¦¬§«©³©§Æ¦¥´§½ª¦¨¬§−§¨¬§«

i"yx
(ÂÏ).äîìù äðá øùà úéáá ïäë øùà àåä יש

עד  ומעזריה הראשון עזריה היה הוא עזריה מפרשים
הוגהו  ומכאן כהנים ח' הבית בחורבן שהיה שריה
שמונה  פנחס פ' ובספרי רבה ובויקרא א' בפ' ביומא
עשר, שמונה אומרים ויש הראשון בבית שמשו כהנים
היה  הוא צדוק כי חיים רוח בהם יש וזה זה ולא
בימי  היה אמריה איזה ועוד שלמה בימי שכהן הראשון
י"ט) ב' (ד"ה הראש כהן אמריהו והנה דכתיב יהושפט
בימי  עוזיהו בימי שהיה עזריהו בן (אמריה) והוא
שריה  אבי עזריהו וא"ת יהושפט אחרי שהיה חזקיה
יאשיהו  בימי שהיה הגדול הכהן חלקיהו והיכן היה
מצדוק  היו כהנים עשר שנים לחשוב יש מצדוק אלא
בעזריה  ומ"ש מדוייק רבא בויקרא מצינו וכן שריה עד
הוא  וכי כך ירוש' בסיפרי מפורש בבית כהן אשר הוא
כמו  כהנים שאר גם והלא (כהן) שלמה בימי כהן לבדו
שלא  הבית קדושת על נפשו שמסר לפי אלא כהנו כן

כהן  אשר הוא נאמר לכך להקטיר עוזיהו את הניח
עוזיה  בימי שהיה עזריה והוא שלמה בנה אשר בבית
הוא  אחימעץ בן ועזריהו חזקיהו ובימי כו) ב' (לקמן
עזריה  עוזיה שנקרא כמו יהושפט בימי שכהן אמריהו
לירבעם  שנים וז' עשרים בשנת טו) ב' (במלכים דכתיב
זכריהו  אחימעץ בן עזריה ונקרא עזריה מלך וגו'
זכריהו  בימי כו) ב' (לקמן אלהים לדרוש ויהי דכתיב

וגו': אלהים ביראת êìåä(Ó‡)המבין ÷ãöåäéå
.íéìùåøéå äãåäé úà 'ä úåìâäá('א (חגי בספר ומ"ש

שימש  יהוצדק לא הגדול הכהן יהוצדק בן יהושע
יכניה  בימי לבבל הוגלה דהא גדולה בכהונה מעולם
בנו  יהושע אלא וגו' בהגלות הלך ויהוצדק כדכתיב
היה  שלא ומה שני בבית מבבל כשעלו גדול כהן היה
בן  יהושע אחיו ובן גדול כהן הסופר שריה בן עזרא
זרובבל  עם עלה יהושע כי לפי הטעם זהו כיהן יהוצדק

עזרא: שעלה קודם ושנים ימים כמה

cec zcevn
(‰Ï).‰È¯ÊÚ ב'‡˙ הימים בדברי  שנזכר אמריה  שהוא יתכן 

הדורות: בחשבון מלכים בסוף ועיין ÔÁÂÈ.י "ט  יתכן‡˙
ב': הימים  ובדברי ב' במלכים הנזכר יהוידע  ‰Â‡(ÂÏ)שהוא

.'Â‚Â Ô‰Î על ‡˘¯ נפשו שמסר אלא כהן לבד  הוא וכי  ארז "ל 
ב': הימים  בדברי שכתוב כמו קטורת להקטיר בא  כאשר המלך  בעוזיה שמיחה הבית ‡È¯Ó‰.(ÊÏ)עבודת  שהוא‡˙ יתכן

ט "ז: ב' במלכים  הנזכר ‡ÂËÈÁ·.אוריה ל "א :‡˙ ב' הימים בדברי הנזכר עזריה  שהוא  ˘¯È‰.(Ó)יתכן האחרון‡˙ כ"ג הוא 
ירמיה: ובסוף  ב ' מלכים סוף כמ"ש צדקיה  גלות בזמן נ"נ ביד Â‰Èˆ„˜.והומת  יהושע‡˙ ובנו גדולה  בכהונה שימש  לא והוא

השני: בית  בתחילת  לבבל :‰ÍÏ.(Ó‡)שימש  בגולה 
(‡).ÈÂÏ È·: כולם להזכיר  חזר הנשארים, לייחס האב:Ì‰È˙Â·‡Ï.(„)בעבור אל  מהבן אבותיהם אל  מתייחסים  אשר
(‰).ÌÂ˘¯‚Ï:לגרשום אשר  התולדות ·Â.(Á)אלה  ‰˜Ï‡אלא אחד  בן אחד  כולם  שחושב וכמו אסיר של  בנו שהיה  לא

ו): (שמות  ואביאסף ואלקנה אסיר קרח  ובני כמ "ש  אביאסף  וגם קרח של  בנו  היה הוא  גם ·Â.אלקנה  ¯ÈÒ‡Âהשני אסיר  זה 
אביאסף: של  בנו היה

oeiv zcevn
(·).È·Ï:המשמרות בחילוק  ז) (כג לקמן הנזכר לעדן הוא
(‰).˙ÁÈ: למטה הנזכר יחיאל  יצהרÈÓÚ„·.(Ê)הוא הוא 

הנזכר:
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Âíéøekaì äîeøz íéc÷nä,ïBLàø øNòîäîeøúì,ïBLàøì éðL øNòî,äNòú àGa øáBò àeäL ét ìò óà ©©§¦§¨©¦¦©£¥¦¦§¨©£¥¥¦¨¦©©¦¤¥§©£¤
–äNòM äîéeNò,øîàpL(çë ,áë úåîù):Eòîãå Eúàìî""øçàú àG. ©¤¨¨¨¤¤¡©§¥¨§§¦§£§©¥
Êäîeøzì íéøekaä eîc÷iL ïépîe;éeø÷ äæäîeøzåúéLàø,éeø÷ äæåäîeøzåúéLàø?íéøekaä eîc÷é àlà, ¦©¦¤¦§§©¦¦©§¨¤¨§¨§¥¦§¤¨§¨§¥¦¤¨¦§§©¦¦

ìkì íéøeka ïäL,ïBLàøì äîeøúe,úéLàø àéäL,éðMì ïBLàø øNòîe,úéLàø Ba LiL. ¤¥¦¦©Ÿ§¨¨¦¤¦¥¦©£¥¦©¥¦¤¤¥¦
Á"øNòî" øîàå "äîeøz" øîBì ïekúnä;"äîeøz" øîàå "øNòî";"íéîìL" øîàå "äìBò";"íéîìL" ©¦§©¥©§¨§¨©©£¥©£¥§¨©§¨¨§¨©§¨¦§¨¦

"äìBò" øîàå;"äæì" øîàå "äæ úéáì ñðëð éðéàL";"äæì" øîàå "äæì äðäð éðéàL"–íeìk øîà àG, §¨©¨¤¥¦¦§¨§©¦¤§¨©¨¤¤¥¦¤¡¤¨¤§¨©¨¤¨©§
ïéåL Baìå åét eéäiL ãò. ©¤¦§¦§¦¨¦

e.xg`z `l jrnce jz`ln xn`pyåìà êúàìî .éåùò äùòù äî ë"ôòà ,øçàú àì êòîãå êúàìî øîàðù äùòú àìá øáåò àåäù ô"òà ÷"ä
:øãñä äðùú àì ,øçàú àì .øùòî úîåøú åá ùé éîð ïåùàø øùòîå ,äîåøú åæ êòîãå ,øéëáá íéàìîúîù íéøåëáä

f.ziy`xe dnexz iexw dføî øîàã äîåøú ïééåø÷ íéøåëá[:çì íéçñô]ãé úîåøúåê(áé íéøáã)åäá áéúëã íéøåëá åìà(åë íù).êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå
êúîãà éøåëá úéùàø ,úéùàø ïééåø÷å(âë úåîù)éúîåøú úøîùî úà äîåøú éåø÷ äîåøú .(çé øáãîá)êðâã úéùàø äéåø÷å(çé íéøáã):mixeka ody mixeka

.lkl:úåîåøúä ìò ååèöð àìù ãò àùú éë úùøôá éáéúëã íåùî éîð éà .íéøåëá àðîçø åäðéø÷ êëì ùéøã íéøåëá ïåùì.ziy`x ea yiyøùòîáã
:éðùì ïåùàø íéã÷éù àåä ïéã êëéôì ,úéùàø äéåø÷ äîåøúäå ,øùòî úîåøú åá ùé ïåùàø

g.oiey eale eit eidiy cráéúëã(âë íù)áéúëå øåîùú êéúôù àöåî(ãì úåîù):åéúôùá àéöåîå åáìá øîåâ ïðéòá ,ãöéë àä ,áì áéãð ìë
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לבית  להביאם ומצוה "ביכורים", נקראים ראשונה שהבשילו והאדמה האילן  פירות
אדמתך בכורי "ראשית כו ): לד, יט; כג, (שמות שנאמר לכהן, וליתנם המקדש
כו, (דברים תבוא בפרשת בפרטות זו מצוה נאמרה וכן אֿלהיך "; ה' בית תביא
שנינו הביכורים הפרשת בענין  – "ביכורים". במסכת להלן  מבוארים ודיניה א-יא),
שבכרה, תאנה ורואה שדהו לתוך  אדם יורד  הביכורים? את מפרישין "כיצד  שם:
(ביכורים  ביכורים" אלו  "הרי  ואומר : בגמי  קושרו – שבכר  רימון  שבכר, אשכול
התרומה, להפרשת קודמת לקרקע, במחובר שהיא הביכורים, שהפרשת מכאן, א). ג,
שהזכרנו (כפי ומעשרות תרומה הפרשת וסדר  ז ); (משנה להלן  עוד  שמבואר כמו
כך ואחר ראשון , מעשר  כך אחר גדולה, תרומה תחילה אחדים): במקומות כבר 
לביכורים  קודם תרומה שמפריש  במי דנה משנתנו  – עני. מעשר או שני מעשר 

בזה. וכיוצא לתרומה קודם ראשון מעשר  או 

íéc÷nä, להפריש –íéøekaì äîeøz ביכורים הפריש  שלא כגון – ÇÇÀÄÀÈÇÄÄ
תרומה  מהם והפריש  הפירות את תלש  אלא כמצוותם, לקרקע במחובר

להפריש  המקדים או  ביכורים; כך äîeøúì,ואחר ïBLàø øNòîÇÂÅÄÄÀÈ
המקדים ïBLàøìאו éðL øNòî,ראשון למעשר –ét ìò óà ÇÂÅÅÄÈÄÇÇÄ

äNòú àGa øáBò àeäL, לקמן כמבואר  –éeNò äNòM äî ÆÅÀÇÂÆÇÆÈÈÈ
תעשה"? ב"לא עובר  שהוא ומניין  מעשר. ומעשרו תרומה תרומתו  –

"øçàú àG Eòîãå Eúàìî" :øîàpL:חכמים ופירשו  –jz`ln ÆÆÁÇÀÅÈÀÀÄÀÂÀÇÅ
הביכורים, אלו  –jrnce,תרומה זו –xg`z `lשצריך מה להפריש –

(במשנה  מבואר שהוא כפי  הסדר, את לשנות שאין כלומר להקדימו ,

הבאה).
שפירשו : רש"י"jz`ln"מה מבאר ביכורים, א),אלו ד, לפי(תמורה 

לביכורים; הוקבע משהבשיל , היינו הפרי, כשנתמלא "jrnce"שתיכף
בתוספות מבואר  תרומה, (תירוש(שם ),זו  בלח נוהגת שתרומה לפי

אלא  ביכורים מביאים שאין ביבש , אלא אינם ביכורים ואילו ויצהר ),

מפרי.
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äîeøzì íéøekaä eîc÷iL ïépîe הפרשת להקדים שצריך  – ÄÇÄÆÄÀÀÇÄÄÇÀÈ
והלא התרומה, להפרשת úéLàøåהביכורים äîeøz éeø÷ äæ– ÆÈÀÈÀÅÄ

שנאמר  "תרומה", קרויים ו):ביכורים יב, ידכם",(דברים תרומת "ואת

אלו בביכוריםודרשו : כתוב שכן ד):הביכורים, כו, הכהן (שם "ולקח
שנאמר "ראשית", וקרויים מידך"; יט ):הטנא כג, "ראשית (שמות 

אדמתך ", úéLàøåבכורי  äîeøz éeø÷ äæå היא אף ותרומה – ÀÆÈÀÈÀÅÄ
שנאמר וראשית, תרומה ח ):קרויה יח , את (במדבר לך נתתי  הנה "ואני 

ונאמר  תרומותי", ד):משמרת יח , כן (דברים  ואם דגנך "..., "ראשית
לתרומה? הביכורים להקדים שיש  íéøekaä,מניין  eîc÷é àlàÆÈÄÀÀÇÄÄ

ìkì íéøeka ïäLלכל ראשונים שהם משמע "ביכורים" שלשון – ÆÅÄÄÇÙ
כמו  לקרקע, במחובר  עדיין כשהם חל חיובם והרי המתנות, שאר

בתלוש , חיובה תרומה ואילו הקודמת, במשנה äîeøúeÀÈשבארנו 
ïBLàøì,ראשון למעשר קודמת תרומה –úéLàø àéäL– ÈÄÆÄÅÄ

לעיל , שהבאנו כמו "ראשית", קרויה ïBLàøשהתרומה øNòîeÇÂÅÄ
éðMì, שני למעשר קודם ראשון מעשר  –úéLàø Ba LiL– ÇÅÄÆÆÅÄ

הנקראת  תרומה בכלל היא שאף מעשר, תרומת יש  ראשון  שבמעשר 
ארבעה  קרויים שהם ביכורים יקדמו מובא: ובמכילתא – "ראשית".

שאינה  לתרומה "מלאה", "תרומה", "ביכורים", "ראשית", שמות:
ויקדים  "דמע". "תרומה", "ראשית", שמות: שלושה אלא קרויה

ויש "מעשר ", שמות: שני  אלא קרוי שאינו ראשון, למעשר  תרומה
שני, למעשר  ראשון מעשר ויקדים מעשר). (תרומת "ראשית" בו

אחד. שם אלא קרוי שאינו
i p y m e i
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בדיבורו אדם טעה ומעשרות תרומה הפרשת בשעת שאם ללמד , באה משנתנו
דיבורו אף שבלב, מחשבתו  נתקיימה ולא הואיל לומר, בלבו  שנתכוון ממה ושינה

קד ענין גם במשנתנו הובאו תרומה ואגב הוא. שבטעות הוא, כלום ונדרים,לאו  שים
כך. הדין בהם שאף

"äîeøz" øîBì ïekúnä,תרומה זה שיהא –"øNòî" øîàå ÇÄÀÇÅÇÀÈÀÈÇÇÂÅ
מעשר ; זה יהא –"øNòî",מעשר זה יהא לומר: המתכוון או – ÇÂÅ
"äîeøz" øîàå;תרומה זה יהא –"äìBò",לומר המתכוון – ÀÈÇÀÈÈ

עולה, קרבן תהא זו "íéîìL"שבהמה øîàå תהא זו בהמה – ÀÈÇÀÈÄ
לומר  המתכוון או שלמים; "äìBò"קרבן øîàå "íéîìL"– ÀÈÄÀÈÇÈ

עולה; קרבן תהא זו  äæ"בהמה úéáì ñðëð éðéàL" המתכוון – ÆÅÄÄÀÈÀÇÄÆ
זה, לבית ייכנס שלא "äæì"לידור øîàå או אחר ; לבית היינו  – ÀÈÇÈÆ

לומר  äæì"המתכוון äðäð éðéàL",זה מאדם הנאה שנודר – ÆÅÄÆÁÆÈÆ
"äæì" øîàå, אחר לאדם היינו –íeìk øîà àGשהואיל – ÀÈÇÈÆÈÇÀ

נתפס, דיבורו אין  ïéåLוטעה Baìå åét eéäiL ãò שיוציא – ÇÆÄÀÄÀÄÈÄ
ולא  במחשבתו תרומה המפריש  ברם, בלבו . גמר  שהוא מה בשפתיו

שנאמר תרומה, זו  הרי כלום, בשפתיו  "הוציא ל): יח , aygpe(במדבר
מ  כדגן תרומתכם תרומהלכם תהיה בלבד במחשבה – הגורן" (רמב"ם ן 

טז ). ד , תרומות תהא הל ' זו  שבהמה בלבו  גמר  אם כגון בקדשים, וכן
המשכן  בתרומת שנאמר להביא, חייב זה הרי  עולה, שיביא או עולה,

כב): לה, להביא (שמות  יתחייב לב בנדיבות – הביאו " לב נדיב "כל 

יב). יד, הקרבנות  מעשה הל' האמור(רמב"ם  מפסוק זה למדים ויש 

ב הימים לא):בדברי עולות"(כט , לב נדיב כו,"וכל שבועות  (תוספות 

שיוציא ב). עד  בדבר  נאסר  הנודר או  הנשבע אין  חולין בנדרי  אבל

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëäîeøz ïúîeøz éúekäå éøëpä,øNòî ïäéúBøNòîe,Lc÷ä ïLc÷äå.äãeäé éaøøîBà:éòáø íøk éøëpì ïéà; ©¨§¦§©¦§¨¨§¨©©§¥¤©£¥§¤§¥¨¤§¥©¦§¨¥¥©¨§¦¤¤§¨¦
íéîëçåíéøîBà:Bì Lé.Lîç äéìò íéáiçå úònãî éøëpä úîeøz;ïBòîL éaøåøèBt. ©£¨¦§¦¤§©©¨§¦§©©©§©¨¦¨¤¨Ÿ¤§©¦¦§¥

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡úBøNòîe äîeøz úö÷î Léøônä–åéìò äîeøz epnî àéöBî,øçà íB÷îì àG ìáà.øéàî éaøøîBà:óà ©©§¦¦§¨§¨©©§¦¦¤§¨¨¨£¨§¨©¥©¦¥¦¥©

úBøNòîe äîeøz øçà íB÷îì àeä àéöBî. ¦§¨©¥§¨©©§
·äøeâna åéúBøt eéäL éî,éðòì äàñe éåì ïáì äàñ ïúðå,ïìëBàå ïéàñ äðBîL ãBò Léøôî;éøácøéàî éaø. ¦¤¨¥¨©§¨§¨©§¨§¤¥¦§¨¤¨¦©§¦§¤§¦§§¨¦§¥©¦¥¦

h.dnexz oznexz izekde ixkpdïðéùøããë ,äîåøú åúîåøú ïéà åúåçéìùá ìàøùé ìùî éøëðä íøú íà ìáà ,ïäìù äàåáúä ïî äîåøú åùéøôä íà
íúà íâ åîéøú ïëî(çé øáãîá):úéøá éðá íëçåìù óà úéøá éðá íúà äî.el yi `"kge:íéîëçë äëìäå.zrncn ixkpd znexzúåçôì äìôð íà

:íéøæì øåñàå òîåãî ìëä äùòð äàîî.yneg dilr oiaiige:ùîåçå ïø÷ íìùî äââùá äìëàù øæ.xhet y"xeïéàå .úòîãîã àåä äãåî ìáà ùîåçî
:ù"øë äëìä

c`.zexyrne dnexz zvwn yixtndåúåàî àéöåîå øæåç ,øàùä ïééãò ùéøôäì åúòãáå äîåøú äàñ ïäî àéöåäå ìáè ïéàñ äàî åì äéäù ïåâë
éù ãò åîöò éøëä:ï÷åúî øáëù äî àìå åãéá äìòéù àåä ìáèäã ,äîåøúä øåòéùë ïéàñ éðù íéìù.xg` mewnl `l la`íéøçà ïéàñ äàî åì ùé íà

éøù î"øå ,åáù ìáèä ïî àìå ïäéìò àéöåî àåä ï÷åúîä ïî àîìã ïðéìú íéøçà éáâìã ,ïúîåøú úö÷î àéöåäù åìàî ïäéìò ùéøôäì ìåëé åðéà ìáè ìù
:î"øë äëìä ïéàå .øçà íå÷îì óà

a.dxebnaáéúëãë ,øöåàá(á éâç):äøåâîá òøæä ãåòä.iel oal d`q ozpeìò åðéîàî åðéàå úéáä ìòá ìöà ãåòñì àáä øáç ìòåôá éøééà ïéúéðúî

`xephxa yexit

שנאמר קיימים, דבריו  אין בשפתיו  הוציא ולא בלבו  גמר  ואם בשפתיו,

ד ): ה , תשבע(ויקרא  כי נפש  miztya"או  `hal אמרו ומכאן (שבועות ",

ב): eiztya.כו, `iveiy jixv ,eala xnb

ט ה נ ש מ ר ו א ב

éúekäå éøëpä,(ט ה, דמאי  המשנה לבאור הקדמתנו ïúîeøz(עיין  ÇÈÀÄÀÇÄÀÈÈ
äîeøz,ברם תרומה. דין לה יש  מתבואתם, תרומה הפרישו אם – ÀÈ

א), א, (לעיל שנינו בשליחותו, אפילו ישראל , משל  הנכרי תרם אם
שם). (עיין תרומה תרומתו øNòîשאין  ïäéúBøNòîe כשעישרו – ÇÇÀÅÆÇÂÅ

מעשר, זה הרי  Lc÷äמתבואתם, ïLc÷äåכותב הרמב"ם (בפירושו– ÀÆÀÅÈÆÀÅ
מהם למשנתנו): עשו אם במצוות, חייבים שאינם פי  על  אף "הנכרים

בשכר, עמנו משתתפים שהם וכיון  שכר... קצת להם יש דבר, שום

תורה" וב"משנה קיימים". במצוות טו)מעשיהם ד , תרומות  הוא (הל'
itlכותב: ,dnexz dpi`y dxez oic ,elyn dnexz yixtdy m"ekrd"

`ly ,miqik ilra meyn dnexz didzy exfb mdixacne ,miaiig mpi`y
."exhtl ick m"ekra eze` dlzie l`xyi ly oennd df didi מבארים ויש

בארץ  לנכרי  קניין  אין סובר : משנתנו של שהתנא לפי  משנתנו , טעם
ומעשרות מתרומות להפקיע מא ,ישראל קידושין ב; כג, גיטין (רש"י

ycwd,ב). ixkpd ycwdeשנאמר ממה יח):שלמדים כב, "איש(ויקרא
ודרשו: קרבנו", יקריב אשר ישראל... מבית `yi"איש yi`" לרבות –

כישראל  ונדבות נדרים שנודרים הנכרים ב).את יג, חולין éaøÇÄ(בבלי 
éòáø íøk éøëpì ïéà :øîBà äãeäéכתוב כג-כד):– יט , (ויקרא  ÀÈÅÅÇÈÀÄÆÆÀÈÄ

לכם  יהיה שנים שלש מאכל... עץ כל  ונטעתם הארץ אל  תבואו  "וכי
לה'", הלולים קודש פריו כל  יהיה הרביעית ובשנה יאכל , לא ערלים

המשנה  ובאה שני. מעשר  כדין הרביעית השנה של  הפירות שדין  היינו 
להם  אין  לנטיעתו  הרביעית בשנה הנכרי  של  כרמו  שפירות ללמדנו,

הראשונות  השנים בשלש ברם פדיון. בלא הם ומותרים רבעי , קדושת
ערלה. דין  לפירות Bìיש Lé :íéøîBà íéîëçå דין לנכרי  יש  – ÇÂÈÄÀÄÆ

חכמים  על חולק יהודה רבי שאין מפורש , ובתוספתא רבעי; כרם
כרם  לנכרי  שיש סובר  יהודה רבי  אף ישראל  בארץ אבל  בסוריא, אלא

úònãîרבעי . éøëpä úîeøz, לחולין נפלה הנכרי תרומת אם – ÀÇÇÈÀÄÀÇÇÇ
לזרים, ואסור  "מדומע", הכל  נעשה התרומה, כנגד חולין מאה ואין

Lîç äéìò íéáiçå שא זר  כדין – וחומש , קרן  משלם בשוגג כלה ÀÇÈÄÈÆÈÙÆ
ישראל ; øèBtתרומת ïBòîL éaøå הוא מודה אבל  החומש, מן – ÀÇÄÄÀÅ

לענין  גם חולק שמעון שרבי  ברייתא, מובאת ובירושלמי  שמדמעת.

מדמעת  ואינה היא קלה הנכרי  של  התרומה קדושת שלדעתו  דימוע,

שלמה"). oerny.("מלאכת  iaxk dkld oi`e

כי עיון , שצריך  ראשונה", "משנה בעל  מעיר  במשנתנו, השנוי "כותי " בענין 
כישראל פירותיהם ומעשרים כישראל  במצוות וחייבים מצווים הכותים הרי
משנתנו ולפרש כותי ? דין  לשנות המשנה צריכה ולמה ט), ה, דמאי (עיין
דוחק, זה הרי  דבר, לכל  גמורים כגויים להיות עליהם שגזרו לאחר  בכותים

גזירה. אחר  בהם שדיברה במשנה מוצאים שאין 

i y i l y m e i
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úBøNòîe äîeøz úö÷î Léøônä סאה מאה לו שהיו כגון  – ÇÇÀÄÄÀÈÀÈÇÇÀ
אחר להפריש  ובדעתו גדולה, לתרומה אחת סאה מהן והפריש טבל ,

תרומה  של  השיעור  את להשלים כדי סאה, עוד  היינו המותר , את כך
מחמישים), (אחד åéìòגדולה äîeøz epnî àéöBîמפריש – ÄÄÆÀÈÈÈ

ואין  בדעתו ; שהיה כפי עצמו, כרי  מאותו  התרומה שאר את הוא
הכרי מקצת נעשה תרומה, מקצת תחילה והפריש  שהואיל  אומרים,

הוא  המתוקן  מן  שמא עכשיו  מפריש  שהוא ומה טבל , ומקצתו מתוקן 
שהוא  מה שאף אומרים, אנו אלא החייב, על  הפטור  מן מפריש ונמצא

יכול אינו ואדם שיש  הטבל, מן מוציאו הוא הרי עכשיו  מפריש 
ממנה, חלק מפריש  אלא אחת, בבת כריו  כל תרומת את להפריש

או  יום ההפרשות בין הפסיק אפילו הלכך השאר , את ומפריש  וחוזר
מרובה הפסק לי  ומה מועט הפסק לי שמה לחשוש , אין  (הר"ש),יומים

øçà íB÷îì àG ìáàכבר שמקצתו זה מכרי להפריש  אסור – ÂÈÀÈÇÅ
שמה  אומרים, אנו  אחר כרי שלגבי  טבל , שכולו  אחר כרי  על מתוקן 

מן  מפריש  ונמצא טבל , ומקצתו  מתוקן  מקצתו זה מכרי  מוציא שהוא
החייב. על íB÷îìהפטור  àeä àéöBî óà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÄÀÈ

úBøNòîe äîeøz øçà ואנו עליו, תרומה ממנו  שמוציא שכשם – ÇÅÀÈÇÇÀ
ואנו  אחר , כרי על  ממנו  תורם כך  הפרישה, הטבל  שמן  אומרים

בתחילה, שהפריש והתרומה הוציא, הטבל מן שהוציא שמה אומרים,
מעשרות. לענין  וכן  הכרי. שאר  על  אלא הפריש  לא

במשנתנו : גורס `xgהרמב"ם mewnnגירסתנו `xg"(במקום mewnl" והוא ,(
אחרת: בדרך  המשנה את zexyrneמפרש dnexz zvwn yixtnd"ה"מקצת –

חלק  נטל  וכאילו שהיה, כמו טבל  אלא מעשרות, ולא  תרומה אינו  שהפריש
ולכן  אחר , במקום והניחם הפירות eilrמן dnexz epnn `ivenמאותו מפריש –

בו, חייב שהוא והמעשרות התרומה את `xg"מקצת" mewnn `l la`אסור –
תרומה  שהוא דעת על והוציאו  הואיל  אחרים, טבל מפירות עליו להפריש

`xgומעשרות. mewnn eilr `iven s` :xne` xi`n iaxe,הוא וטבל  שהואיל –
אחרים. טבל מפירות אף עליו להפריש xi`nמותר iaxk dkld oi`e'הל (עיין 

טו ). א, מעשרות הל' ז ; ג , תרומות

izdw - zex`ean zeipyn
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Âíéøekaì äîeøz íéc÷nä,ïBLàø øNòîäîeøúì,ïBLàøì éðL øNòî,äNòú àGa øáBò àeäL ét ìò óà ©©§¦§¨©¦¦©£¥¦¦§¨©£¥¥¦¨¦©©¦¤¥§©£¤
–äNòM äîéeNò,øîàpL(çë ,áë úåîù):Eòîãå Eúàìî""øçàú àG. ©¤¨¨¨¤¤¡©§¥¨§§¦§£§©¥
Êäîeøzì íéøekaä eîc÷iL ïépîe;éeø÷ äæäîeøzåúéLàø,éeø÷ äæåäîeøzåúéLàø?íéøekaä eîc÷é àlà, ¦©¦¤¦§§©¦¦©§¨¤¨§¨§¥¦§¤¨§¨§¥¦¤¨¦§§©¦¦

ìkì íéøeka ïäL,ïBLàøì äîeøúe,úéLàø àéäL,éðMì ïBLàø øNòîe,úéLàø Ba LiL. ¤¥¦¦©Ÿ§¨¨¦¤¦¥¦©£¥¦©¥¦¤¤¥¦
Á"øNòî" øîàå "äîeøz" øîBì ïekúnä;"äîeøz" øîàå "øNòî";"íéîìL" øîàå "äìBò";"íéîìL" ©¦§©¥©§¨§¨©©£¥©£¥§¨©§¨¨§¨©§¨¦§¨¦

"äìBò" øîàå;"äæì" øîàå "äæ úéáì ñðëð éðéàL";"äæì" øîàå "äæì äðäð éðéàL"–íeìk øîà àG, §¨©¨¤¥¦¦§¨§©¦¤§¨©¨¤¤¥¦¤¡¤¨¤§¨©¨¤¨©§
ïéåL Baìå åét eéäiL ãò. ©¤¦§¦§¦¨¦

e.xg`z `l jrnce jz`ln xn`pyåìà êúàìî .éåùò äùòù äî ë"ôòà ,øçàú àì êòîãå êúàìî øîàðù äùòú àìá øáåò àåäù ô"òà ÷"ä
:øãñä äðùú àì ,øçàú àì .øùòî úîåøú åá ùé éîð ïåùàø øùòîå ,äîåøú åæ êòîãå ,øéëáá íéàìîúîù íéøåëáä

f.ziy`xe dnexz iexw dføî øîàã äîåøú ïééåø÷ íéøåëá[:çì íéçñô]ãé úîåøúåê(áé íéøáã)åäá áéúëã íéøåëá åìà(åë íù).êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå
êúîãà éøåëá úéùàø ,úéùàø ïééåø÷å(âë úåîù)éúîåøú úøîùî úà äîåøú éåø÷ äîåøú .(çé øáãîá)êðâã úéùàø äéåø÷å(çé íéøáã):mixeka ody mixeka

.lkl:úåîåøúä ìò ååèöð àìù ãò àùú éë úùøôá éáéúëã íåùî éîð éà .íéøåëá àðîçø åäðéø÷ êëì ùéøã íéøåëá ïåùì.ziy`x ea yiyøùòîáã
:éðùì ïåùàø íéã÷éù àåä ïéã êëéôì ,úéùàø äéåø÷ äîåøúäå ,øùòî úîåøú åá ùé ïåùàø

g.oiey eale eit eidiy cráéúëã(âë íù)áéúëå øåîùú êéúôù àöåî(ãì úåîù):åéúôùá àéöåîå åáìá øîåâ ïðéòá ,ãöéë àä ,áì áéãð ìë
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לבית  להביאם ומצוה "ביכורים", נקראים ראשונה שהבשילו והאדמה האילן  פירות
אדמתך בכורי "ראשית כו ): לד, יט; כג, (שמות שנאמר לכהן, וליתנם המקדש
כו, (דברים תבוא בפרשת בפרטות זו מצוה נאמרה וכן אֿלהיך "; ה' בית תביא
שנינו הביכורים הפרשת בענין  – "ביכורים". במסכת להלן  מבוארים ודיניה א-יא),
שבכרה, תאנה ורואה שדהו לתוך  אדם יורד  הביכורים? את מפרישין "כיצד  שם:
(ביכורים  ביכורים" אלו  "הרי  ואומר : בגמי  קושרו – שבכר  רימון  שבכר, אשכול
התרומה, להפרשת קודמת לקרקע, במחובר שהיא הביכורים, שהפרשת מכאן, א). ג,
שהזכרנו (כפי ומעשרות תרומה הפרשת וסדר  ז ); (משנה להלן  עוד  שמבואר כמו
כך ואחר ראשון , מעשר  כך אחר גדולה, תרומה תחילה אחדים): במקומות כבר 
לביכורים  קודם תרומה שמפריש  במי דנה משנתנו  – עני. מעשר או שני מעשר 

בזה. וכיוצא לתרומה קודם ראשון מעשר  או 

íéc÷nä, להפריש –íéøekaì äîeøz ביכורים הפריש  שלא כגון – ÇÇÀÄÀÈÇÄÄ
תרומה  מהם והפריש  הפירות את תלש  אלא כמצוותם, לקרקע במחובר

להפריש  המקדים או  ביכורים; כך äîeøúì,ואחר ïBLàø øNòîÇÂÅÄÄÀÈ
המקדים ïBLàøìאו éðL øNòî,ראשון למעשר –ét ìò óà ÇÂÅÅÄÈÄÇÇÄ

äNòú àGa øáBò àeäL, לקמן כמבואר  –éeNò äNòM äî ÆÅÀÇÂÆÇÆÈÈÈ
תעשה"? ב"לא עובר  שהוא ומניין  מעשר. ומעשרו תרומה תרומתו  –

"øçàú àG Eòîãå Eúàìî" :øîàpL:חכמים ופירשו  –jz`ln ÆÆÁÇÀÅÈÀÀÄÀÂÀÇÅ
הביכורים, אלו  –jrnce,תרומה זו –xg`z `lשצריך מה להפריש –

(במשנה  מבואר שהוא כפי  הסדר, את לשנות שאין כלומר להקדימו ,

הבאה).
שפירשו : רש"י"jz`ln"מה מבאר ביכורים, א),אלו ד, לפי(תמורה 

לביכורים; הוקבע משהבשיל , היינו הפרי, כשנתמלא "jrnce"שתיכף
בתוספות מבואר  תרומה, (תירוש(שם ),זו  בלח נוהגת שתרומה לפי

אלא  ביכורים מביאים שאין ביבש , אלא אינם ביכורים ואילו ויצהר ),

מפרי.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøzì íéøekaä eîc÷iL ïépîe הפרשת להקדים שצריך  – ÄÇÄÆÄÀÀÇÄÄÇÀÈ
והלא התרומה, להפרשת úéLàøåהביכורים äîeøz éeø÷ äæ– ÆÈÀÈÀÅÄ

שנאמר  "תרומה", קרויים ו):ביכורים יב, ידכם",(דברים תרומת "ואת

אלו בביכוריםודרשו : כתוב שכן ד):הביכורים, כו, הכהן (שם "ולקח
שנאמר "ראשית", וקרויים מידך"; יט ):הטנא כג, "ראשית (שמות 

אדמתך ", úéLàøåבכורי  äîeøz éeø÷ äæå היא אף ותרומה – ÀÆÈÀÈÀÅÄ
שנאמר וראשית, תרומה ח ):קרויה יח , את (במדבר לך נתתי  הנה "ואני 

ונאמר  תרומותי", ד):משמרת יח , כן (דברים  ואם דגנך "..., "ראשית
לתרומה? הביכורים להקדים שיש  íéøekaä,מניין  eîc÷é àlàÆÈÄÀÀÇÄÄ

ìkì íéøeka ïäLלכל ראשונים שהם משמע "ביכורים" שלשון – ÆÅÄÄÇÙ
כמו  לקרקע, במחובר  עדיין כשהם חל חיובם והרי המתנות, שאר

בתלוש , חיובה תרומה ואילו הקודמת, במשנה äîeøúeÀÈשבארנו 
ïBLàøì,ראשון למעשר קודמת תרומה –úéLàø àéäL– ÈÄÆÄÅÄ

לעיל , שהבאנו כמו "ראשית", קרויה ïBLàøשהתרומה øNòîeÇÂÅÄ
éðMì, שני למעשר קודם ראשון מעשר  –úéLàø Ba LiL– ÇÅÄÆÆÅÄ

הנקראת  תרומה בכלל היא שאף מעשר, תרומת יש  ראשון  שבמעשר 
ארבעה  קרויים שהם ביכורים יקדמו מובא: ובמכילתא – "ראשית".

שאינה  לתרומה "מלאה", "תרומה", "ביכורים", "ראשית", שמות:
ויקדים  "דמע". "תרומה", "ראשית", שמות: שלושה אלא קרויה

ויש "מעשר ", שמות: שני  אלא קרוי שאינו ראשון, למעשר  תרומה
שני, למעשר  ראשון מעשר ויקדים מעשר). (תרומת "ראשית" בו

אחד. שם אלא קרוי שאינו
i p y m e i
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בדיבורו אדם טעה ומעשרות תרומה הפרשת בשעת שאם ללמד , באה משנתנו
דיבורו אף שבלב, מחשבתו  נתקיימה ולא הואיל לומר, בלבו  שנתכוון ממה ושינה

קד ענין גם במשנתנו הובאו תרומה ואגב הוא. שבטעות הוא, כלום ונדרים,לאו  שים
כך. הדין בהם שאף

"äîeøz" øîBì ïekúnä,תרומה זה שיהא –"øNòî" øîàå ÇÄÀÇÅÇÀÈÀÈÇÇÂÅ
מעשר ; זה יהא –"øNòî",מעשר זה יהא לומר: המתכוון או – ÇÂÅ
"äîeøz" øîàå;תרומה זה יהא –"äìBò",לומר המתכוון – ÀÈÇÀÈÈ

עולה, קרבן תהא זו "íéîìL"שבהמה øîàå תהא זו בהמה – ÀÈÇÀÈÄ
לומר  המתכוון או שלמים; "äìBò"קרבן øîàå "íéîìL"– ÀÈÄÀÈÇÈ

עולה; קרבן תהא זו  äæ"בהמה úéáì ñðëð éðéàL" המתכוון – ÆÅÄÄÀÈÀÇÄÆ
זה, לבית ייכנס שלא "äæì"לידור øîàå או אחר ; לבית היינו  – ÀÈÇÈÆ

לומר  äæì"המתכוון äðäð éðéàL",זה מאדם הנאה שנודר – ÆÅÄÆÁÆÈÆ
"äæì" øîàå, אחר לאדם היינו –íeìk øîà àGשהואיל – ÀÈÇÈÆÈÇÀ

נתפס, דיבורו אין  ïéåLוטעה Baìå åét eéäiL ãò שיוציא – ÇÆÄÀÄÀÄÈÄ
ולא  במחשבתו תרומה המפריש  ברם, בלבו . גמר  שהוא מה בשפתיו

שנאמר תרומה, זו  הרי כלום, בשפתיו  "הוציא ל): יח , aygpe(במדבר
מ  כדגן תרומתכם תרומהלכם תהיה בלבד במחשבה – הגורן" (רמב"ם ן 

טז ). ד , תרומות תהא הל ' זו  שבהמה בלבו  גמר  אם כגון בקדשים, וכן
המשכן  בתרומת שנאמר להביא, חייב זה הרי  עולה, שיביא או עולה,

כב): לה, להביא (שמות  יתחייב לב בנדיבות – הביאו " לב נדיב "כל 

יב). יד, הקרבנות  מעשה הל' האמור(רמב"ם  מפסוק זה למדים ויש 

ב הימים לא):בדברי עולות"(כט , לב נדיב כו,"וכל שבועות  (תוספות 

שיוציא ב). עד  בדבר  נאסר  הנודר או  הנשבע אין  חולין בנדרי  אבל
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Ëäîeøz ïúîeøz éúekäå éøëpä,øNòî ïäéúBøNòîe,Lc÷ä ïLc÷äå.äãeäé éaøøîBà:éòáø íøk éøëpì ïéà; ©¨§¦§©¦§¨¨§¨©©§¥¤©£¥§¤§¥¨¤§¥©¦§¨¥¥©¨§¦¤¤§¨¦
íéîëçåíéøîBà:Bì Lé.Lîç äéìò íéáiçå úònãî éøëpä úîeøz;ïBòîL éaøåøèBt. ©£¨¦§¦¤§©©¨§¦§©©©§©¨¦¨¤¨Ÿ¤§©¦¦§¥

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡úBøNòîe äîeøz úö÷î Léøônä–åéìò äîeøz epnî àéöBî,øçà íB÷îì àG ìáà.øéàî éaøøîBà:óà ©©§¦¦§¨§¨©©§¦¦¤§¨¨¨£¨§¨©¥©¦¥¦¥©

úBøNòîe äîeøz øçà íB÷îì àeä àéöBî. ¦§¨©¥§¨©©§
·äøeâna åéúBøt eéäL éî,éðòì äàñe éåì ïáì äàñ ïúðå,ïìëBàå ïéàñ äðBîL ãBò Léøôî;éøácøéàî éaø. ¦¤¨¥¨©§¨§¨©§¨§¤¥¦§¨¤¨¦©§¦§¤§¦§§¨¦§¥©¦¥¦

h.dnexz oznexz izekde ixkpdïðéùøããë ,äîåøú åúîåøú ïéà åúåçéìùá ìàøùé ìùî éøëðä íøú íà ìáà ,ïäìù äàåáúä ïî äîåøú åùéøôä íà
íúà íâ åîéøú ïëî(çé øáãîá):úéøá éðá íëçåìù óà úéøá éðá íúà äî.el yi `"kge:íéîëçë äëìäå.zrncn ixkpd znexzúåçôì äìôð íà

:íéøæì øåñàå òîåãî ìëä äùòð äàîî.yneg dilr oiaiige:ùîåçå ïø÷ íìùî äââùá äìëàù øæ.xhet y"xeïéàå .úòîãîã àåä äãåî ìáà ùîåçî
:ù"øë äëìä

c`.zexyrne dnexz zvwn yixtndåúåàî àéöåîå øæåç ,øàùä ïééãò ùéøôäì åúòãáå äîåøú äàñ ïäî àéöåäå ìáè ïéàñ äàî åì äéäù ïåâë
éù ãò åîöò éøëä:ï÷åúî øáëù äî àìå åãéá äìòéù àåä ìáèäã ,äîåøúä øåòéùë ïéàñ éðù íéìù.xg` mewnl `l la`íéøçà ïéàñ äàî åì ùé íà

éøù î"øå ,åáù ìáèä ïî àìå ïäéìò àéöåî àåä ï÷åúîä ïî àîìã ïðéìú íéøçà éáâìã ,ïúîåøú úö÷î àéöåäù åìàî ïäéìò ùéøôäì ìåëé åðéà ìáè ìù
:î"øë äëìä ïéàå .øçà íå÷îì óà

a.dxebnaáéúëãë ,øöåàá(á éâç):äøåâîá òøæä ãåòä.iel oal d`q ozpeìò åðéîàî åðéàå úéáä ìòá ìöà ãåòñì àáä øáç ìòåôá éøééà ïéúéðúî

`xephxa yexit

שנאמר קיימים, דבריו  אין בשפתיו  הוציא ולא בלבו  גמר  ואם בשפתיו,

ד ): ה , תשבע(ויקרא  כי נפש  miztya"או  `hal אמרו ומכאן (שבועות ",

ב): eiztya.כו, `iveiy jixv ,eala xnb

ט ה נ ש מ ר ו א ב

éúekäå éøëpä,(ט ה, דמאי  המשנה לבאור הקדמתנו ïúîeøz(עיין  ÇÈÀÄÀÇÄÀÈÈ
äîeøz,ברם תרומה. דין לה יש  מתבואתם, תרומה הפרישו אם – ÀÈ

א), א, (לעיל שנינו בשליחותו, אפילו ישראל , משל  הנכרי תרם אם
שם). (עיין תרומה תרומתו øNòîשאין  ïäéúBøNòîe כשעישרו – ÇÇÀÅÆÇÂÅ

מעשר, זה הרי  Lc÷äמתבואתם, ïLc÷äåכותב הרמב"ם (בפירושו– ÀÆÀÅÈÆÀÅ
מהם למשנתנו): עשו אם במצוות, חייבים שאינם פי  על  אף "הנכרים

בשכר, עמנו משתתפים שהם וכיון  שכר... קצת להם יש דבר, שום

תורה" וב"משנה קיימים". במצוות טו)מעשיהם ד , תרומות  הוא (הל'
itlכותב: ,dnexz dpi`y dxez oic ,elyn dnexz yixtdy m"ekrd"

`ly ,miqik ilra meyn dnexz didzy exfb mdixacne ,miaiig mpi`y
."exhtl ick m"ekra eze` dlzie l`xyi ly oennd df didi מבארים ויש

בארץ  לנכרי  קניין  אין סובר : משנתנו של שהתנא לפי  משנתנו , טעם
ומעשרות מתרומות להפקיע מא ,ישראל קידושין ב; כג, גיטין (רש"י

ycwd,ב). ixkpd ycwdeשנאמר ממה יח):שלמדים כב, "איש(ויקרא
ודרשו: קרבנו", יקריב אשר ישראל... מבית `yi"איש yi`" לרבות –

כישראל  ונדבות נדרים שנודרים הנכרים ב).את יג, חולין éaøÇÄ(בבלי 
éòáø íøk éøëpì ïéà :øîBà äãeäéכתוב כג-כד):– יט , (ויקרא  ÀÈÅÅÇÈÀÄÆÆÀÈÄ

לכם  יהיה שנים שלש מאכל... עץ כל  ונטעתם הארץ אל  תבואו  "וכי
לה'", הלולים קודש פריו כל  יהיה הרביעית ובשנה יאכל , לא ערלים

המשנה  ובאה שני. מעשר  כדין הרביעית השנה של  הפירות שדין  היינו 
להם  אין  לנטיעתו  הרביעית בשנה הנכרי  של  כרמו  שפירות ללמדנו,

הראשונות  השנים בשלש ברם פדיון. בלא הם ומותרים רבעי , קדושת
ערלה. דין  לפירות Bìיש Lé :íéøîBà íéîëçå דין לנכרי  יש  – ÇÂÈÄÀÄÆ

חכמים  על חולק יהודה רבי שאין מפורש , ובתוספתא רבעי; כרם
כרם  לנכרי  שיש סובר  יהודה רבי  אף ישראל  בארץ אבל  בסוריא, אלא

úònãîרבעי . éøëpä úîeøz, לחולין נפלה הנכרי תרומת אם – ÀÇÇÈÀÄÀÇÇÇ
לזרים, ואסור  "מדומע", הכל  נעשה התרומה, כנגד חולין מאה ואין

Lîç äéìò íéáiçå שא זר  כדין – וחומש , קרן  משלם בשוגג כלה ÀÇÈÄÈÆÈÙÆ
ישראל ; øèBtתרומת ïBòîL éaøå הוא מודה אבל  החומש, מן – ÀÇÄÄÀÅ

לענין  גם חולק שמעון שרבי  ברייתא, מובאת ובירושלמי  שמדמעת.

מדמעת  ואינה היא קלה הנכרי  של  התרומה קדושת שלדעתו  דימוע,

שלמה"). oerny.("מלאכת  iaxk dkld oi`e

כי עיון , שצריך  ראשונה", "משנה בעל  מעיר  במשנתנו, השנוי "כותי " בענין 
כישראל פירותיהם ומעשרים כישראל  במצוות וחייבים מצווים הכותים הרי
משנתנו ולפרש כותי ? דין  לשנות המשנה צריכה ולמה ט), ה, דמאי (עיין
דוחק, זה הרי  דבר, לכל  גמורים כגויים להיות עליהם שגזרו לאחר  בכותים

גזירה. אחר  בהם שדיברה במשנה מוצאים שאין 

i y i l y m e i
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úBøNòîe äîeøz úö÷î Léøônä סאה מאה לו שהיו כגון  – ÇÇÀÄÄÀÈÀÈÇÇÀ
אחר להפריש  ובדעתו גדולה, לתרומה אחת סאה מהן והפריש טבל ,

תרומה  של  השיעור  את להשלים כדי סאה, עוד  היינו המותר , את כך
מחמישים), (אחד åéìòגדולה äîeøz epnî àéöBîמפריש – ÄÄÆÀÈÈÈ

ואין  בדעתו ; שהיה כפי עצמו, כרי  מאותו  התרומה שאר את הוא
הכרי מקצת נעשה תרומה, מקצת תחילה והפריש  שהואיל  אומרים,

הוא  המתוקן  מן  שמא עכשיו  מפריש  שהוא ומה טבל , ומקצתו מתוקן 
שהוא  מה שאף אומרים, אנו אלא החייב, על  הפטור  מן מפריש ונמצא

יכול אינו ואדם שיש  הטבל, מן מוציאו הוא הרי עכשיו  מפריש 
ממנה, חלק מפריש  אלא אחת, בבת כריו  כל תרומת את להפריש

או  יום ההפרשות בין הפסיק אפילו הלכך השאר , את ומפריש  וחוזר
מרובה הפסק לי  ומה מועט הפסק לי שמה לחשוש , אין  (הר"ש),יומים

øçà íB÷îì àG ìáàכבר שמקצתו זה מכרי להפריש  אסור – ÂÈÀÈÇÅ
שמה  אומרים, אנו  אחר כרי שלגבי  טבל , שכולו  אחר כרי  על מתוקן 

מן  מפריש  ונמצא טבל , ומקצתו  מתוקן  מקצתו זה מכרי  מוציא שהוא
החייב. על íB÷îìהפטור  àeä àéöBî óà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÄÀÈ

úBøNòîe äîeøz øçà ואנו עליו, תרומה ממנו  שמוציא שכשם – ÇÅÀÈÇÇÀ
ואנו  אחר , כרי על  ממנו  תורם כך  הפרישה, הטבל  שמן  אומרים

בתחילה, שהפריש והתרומה הוציא, הטבל מן שהוציא שמה אומרים,
מעשרות. לענין  וכן  הכרי. שאר  על  אלא הפריש  לא

במשנתנו : גורס `xgהרמב"ם mewnnגירסתנו `xg"(במקום mewnl" והוא ,(
אחרת: בדרך  המשנה את zexyrneמפרש dnexz zvwn yixtnd"ה"מקצת –

חלק  נטל  וכאילו שהיה, כמו טבל  אלא מעשרות, ולא  תרומה אינו  שהפריש
ולכן  אחר , במקום והניחם הפירות eilrמן dnexz epnn `ivenמאותו מפריש –

בו, חייב שהוא והמעשרות התרומה את `xg"מקצת" mewnn `l la`אסור –
תרומה  שהוא דעת על והוציאו  הואיל  אחרים, טבל מפירות עליו להפריש

`xgומעשרות. mewnn eilr `iven s` :xne` xi`n iaxe,הוא וטבל  שהואיל –
אחרים. טבל מפירות אף עליו להפריש xi`nמותר iaxk dkld oi`e'הל (עיין 

טו ). א, מעשרות הל' ז ; ג , תרומות

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîëçåíéøîBà:ïBaLç éôì àlà Léøôî Bðéà. ©£¨¦§¦¥©§¦¤¨§¦¤§
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íéMMî.íéMMî ãçà Bãéa äìòå íøz–äîeøz,éøö BðéàåíBøúì C.éñBäå øæçó,áiçúBøNòna.äìò ¦¦¦¨©§¨¨§¨¤¨¦¦¦§¨§¥¨¦¦§¨©§¦©¨©©©§¨¨
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ównä ïî àHL. ¤¦©ª¨

àîúñîã íéàñ äðîù äøåâîä ïî ìåëàì ìåëé ìòåô åúåàã øîåà î"ø .éðòì äàñå éåì ïáì äàñ åúøåâîî ïúåð úéáä ìòá úà ìòåôä äàøå úåøùòîä
åãùçð àì äìåãâ äîåøú ùéøôî åäàø àìù ô"òàå .øúåé èòîå íéð÷åúî íéàñ 'ç ïàë ùé éøäå ,éðòì ïúð éðò øùòî úøåúáå éåìì ïúð ïåùàø øùòî úøåúá

:äîåøúä ìò õøàä éîò.oeayg itl `l` ziad lra yixtd `l `"kgeéåìì áéäéã àåä àîìòá äðúî øàùäå ,åìöà ìåëàì ìòåôä äöåøù åæ äãåòñ
ïáì äàñ ïúðå øçà ùåøéô .àì åúå åìöà ìåëàì åì äéäù äãåòñ äúåà àìà ,î"ø éøáãë ïéàñ 'ç åìëéù ãò åìöà ìåëàì ìåëé ìòåôä ïéà êëìä ,éðòìå
ïéàñ éðù ïúåà íà òãåé åðéà éðòìå éåì ïáì ïúðù ïéàñ éðùä êîñ ìò íúåà ìåëàìå äøåâîä ïî ïéàñ äðîù ùéøôäì àáùëå ,íäì åëìäå éðòì äàñå éåì
éôì àìà ùéøôî åðéà à"ëçå .íéîéé÷ ïäù ú÷æçá éðòìå éåì ïáì ïúðù ïéàñ éðù ïúåà êîñ ìò ,ïìëåàå ïéàñ äðåîù ùéøôî øîåà î"ø ,åàì íà íéîéé÷
ïåáùç éôì ,ïéàñ òáøà àìà íäéìò ùéøôî åðéà ïééöç àìà íéîéé÷ ïéà íàå ,øúåé èòîå ïéàñ 'ç ïäéìò ùéøôî íéîéé÷ ïéàñ éðùä ìë íà ,íéîéé÷ä ,ïåáùç

:íéîëçë äëìäå .øúåé àìå íäéìò ùéøôî êë íéîéé÷ ïäî àöîðù äî
b.mirax`n cg` dti oir'à ùéøôî äôé ïéòá íøåúå áì áéãð àåäù éî:íéòáøàîcg` zipepiade.miyngnøîà÷ ÷"ú àìà åäðéð ù"á éøáã åàì

:ïéúéðúîá äì éðú àìã â"òà úéðåðéáå äòø ïéò íäéøáãì ãîì äúà ù"áã äôé ïéòîå .äì.miyyn cg` ecia dlreãçà åãéá äìòå ãîåàî íøúù ïåâë
:äòø ïéò àåäå íéùùî.zexyrna aiig siqede xfgéñåîù äî ìò ìç äîåøú íù ïéàå åøèôð øáëãúáééçå øåîâ ìáè àéåä úàæä úôñåúä êëìä ,ó

:úåøùòîá.cg`e miyyn:äîåøú äàñ äúåà ,äàñ åãéá äìòå ïéàñ ãçàå íéùù éøëá åéäù ïåâë.cenl `edy enk mexzie xefgie[ìéâø àåä íà]
:åîøú àìù ïéàñ à"é ïééãò åøàùðã åàöîð íéùîçî ãçà íåøúì ìéâø àåä íàå ,äàñá íéùùî ãçà ïééãò ùéøôé íéùùî ãçà íåøúì.lwynae dcna

:äîåøúä úìçúá àìà ,ãîåàî íåøúì åøîà àìã .ïéðîáå ì÷ùîáå äãîá íåøúì øúåî ,íøåú àåäù øúåî åúåà øîåìë.swend on `ly s`é"ø øáñã
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äîåøú úìçúá àìà ó÷åîä ïî íåøúì êéøö ïéà.swen:åîöò íå÷î åúåàáå êåîñå áåø÷
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äøeâna åéúBøt eéäL éî,(לפירות או לתבואה (מחסן  באסם – ÄÆÈÅÈÇÀÈ
éåì ïáì äàñ ïúðå,ראשון מעשר  לשם –éðòì äàñe לשם – ÀÈÇÀÈÀÆÅÄÀÈÆÈÄ

עני, ïìëBàåמעשר  ïéàñ äðBîL ãBò Léøôîאחר הוא נוטל – ÇÀÄÀÆÀÄÀÀÈ
הסאים  שתי  אותן  סמך על ואוכלן סאים שמונה עוד המגורה מן כך

בתורת ולעני לוי  לבן  אלו .שנתן סאים שמונה על éøácÄÀÅמעשרות
øéàî éaø סאים שתי  אותן על  לסמוך הוא יכול  מאיר  רבי  שלדעת – ÇÄÅÄ

קיימות. שהן  בחזקת ולעני  לוי  לבן  Bðéàשנתן  :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅ
ïBaLç éôì àlà Léøôî,שעה באותה הסאים משתי הקיים – ÇÀÄÆÈÀÄÆÀ

שמונה  עליהן מפריש  קיימות, כולן  הסאים ששתי  יודע הוא אם שאמנם
עליהן  מפריש אינו והעני , הלוי מהן אכלו כבר אם אבל ואוכלן , סאין 

אלא  מהן נשאר לא שאם כגון הסאים, משתי  הנשאר  חשבון  לפי  אלא
חכמים  שלדעת כלומר סאים, ארבע אלא עליהן  מפריש  אינו  חציין,

הוא  צריך  אלא קיימות, בחזקת שהן  הסאים שתי  על  לסמוך יכול  אינו
סאים  משתי עדיין שקיים לו  שיתברר  מה ולפי  קיים, מהן כמה לברר 

חשבון . לפי עליהן  יפריש  כך  אלו ,

אבל בברטנורא. המובא השני  הפירוש וזהו  הרמב"ם, לפי המשנה את בארנו 
מדובר שבמשנתנו  הירושלמי , פי על הוא בברטנורא המובא הראשון הפירוש
ובאה  המעשרות, על מאמינו  ואינו  הבית, בעל  אצל לסעוד הבא חבר  בפועל
לוי לבן סאה ממגורתו נתן הבית שבעל  הפועל , ראה שאם ללמד, המשנה

המגורה מן  לאכול הפועל  יכול  מאיר  רבי לדעת לעני , סאים,crוסאה שמונה
בתורת  ולעני ראשון, מעשר בתורת הסאה את ללוי  הבית בעל נתן הסתם שמן 
הפריש  שלא סוברים, וחכמים מתוקנות. סאים שמונה כאן יש והרי עני , מעשר 
והשאר אצלו, לאכול הפועל שרוצה זו  סעודה חשבון  לפי אלא הבית בעל 
אלא  אצלו  לאכול  יכול  הפועל אין הלכך מתנה. בתורת אלא להם נתן  לא

יותר. ולא זו  סעודה
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את  פוטרת אחת חיטה ואפילו לתרומה, שיעור  נתנה לא שהתורה הזכרנו , כבר 
שקבעו השיעור בענין  ללמד באה משנתנו  שיעור . בה קבעו שחכמים אלא הכרי ,

חכמים.

äîeøz øeòL:גדולה –íéòaøàî ãçà ,äôé ïéò לב נדיב – ÄÀÈÇÄÈÈÆÈÅÇÀÈÄ
(2.5%),ה  מארבעים אחד מפריש  יפה בעין  éànLתורם úéaÅÇÇ

GMî :íéøîBàíéL.משלושים אחד  –úéðBðéaäå בעין התורם – ÀÄÄÀÄÀÇÅÄ
תנא íéMîçîבינונית, דעת זוהי .(2%) מחמישים אחד מפריש – ÅÂÄÄ

מארבעים אחד סוברים: שמאי  ובית –äòøäå(תוספתא).קמא; ÀÈÈÈ
קמצנית, בעין  בית íéMMîהתורם ולדעת מששים; אחד  מפריש – ÄÄÄ

מחמישים אחד  על(תוספתא).שמאי  אלו שיעורים סמכו בירושלמי 

טוב").מקראות יום  "תוספות  להפרישíøz(עיין דעת על  מאומד , – ÈÇ
בינונית, או יפה íéMMîבעין ãçà Bãéa äìòåבאומד שטעה – ÀÈÈÀÈÆÈÄÄÄ

תרומה,äîeøzדעתו , זו  הרי –íBøúì Céøö Bðéàå או שנית – ÀÈÀÅÈÄÄÀ
חכמים. שקבעו השיעורים כאחד ותרם הואיל תרומתו, על  להוסיף

óéñBäå øæç,מארבעים אחד עד  או מחמישים אחד עד –áiç ÈÇÀÄÇÈ
úBøNòna תרומה שאמנם התוספת, מן  מעשרות להפריש  חייב – ÇÇÇÀ

והיא  תרומה שם עליה חלה לא זו  תוספת אבל  המעשרות, מן  פטורה
במעשרות. ãçàåחייבת íéMMî Bãéa äìò,ואחד מששים אחד  – ÈÈÀÈÄÄÄÀÆÈ

ו  ששים בכרי שהיו אחת כגון סאה בידו  עלה וכשתרם סאים, אחד
חכמים, שקבעו  התרומה מכשיעור  פחות תרם נמצא äîeøzÀÈבלבד ,

תרומה, זה הרי  בידו שעלה מה –àeäL úBîk íøúéå øæçéåÀÇÂÙÀÄÀÙÀÆ
ãeîì התרומה שיעור כדי ביחד  שיהא עד  שתרם מה על  ויוסיף – È

מחמישים, אחד  לתרום רגיל  הוא שאם כגון  לתרום, רגיל שהוא

נמצא  אחת, סאה בידו ועלה שבכריו סאים ואחד מששים וכשתרם
אחד כשיעור  לתרום מוסיף הריהו סאה, חמישים אלא פוטרת שאינה

הנותרות, הסאים עשרה אחת על ïéðnáeמחמישים ì÷Lnáe äcnaÇÄÈÇÄÀÈÇÄÀÈ
במנין , או במשקל או במידה לתרום לו  מותר מוסיף שהוא התוספת –

במשקל ולא במידה לא תורמין  "אין  ז ): א, (לעיל  ששנינו מה שכן
אבל התרומה, הפרשת בתחילת דווקא היינו  באומד , אלא במנין" ולא

לתרום  הוא רשאי  תרומתו, ולהשלים טעותו  לתקן  בא שהוא זה בכגון
התוספת במנין .את או במשקל או  óàבמידה :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ

ównä ïî àHL גדולה תרומה תורמים שאין היא, ההלכה שכן – ÆÄÇËÈ
מפרש : (הרמב"ם והקרוב הסמוך מן היינו  ט), א, (חלה המוקף מן אלא

"swen" שאף יהודה, רבי  וסובר  אחד ), מקום היקף תוך  שהוא מה –
בענייננו  אבל התרומה, הפרשת בהתחלת אלא נוהגת אינה זו  הלכה

את  לתרום הוא רשאי תרומתו, שיעור להשלים כדי להוסיף בא שהוא
לא  התוספת שאף סובר , קמא תנא ברם, המוקף. מן שלא אף התוספת

הראשונה. התרומה כדין  המוקף מן  אלא dkld.יתרום oke
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„ì øîBàäBçeìL:íøúe àö–úéaä ìòa ìL Bzòãk íøBz.úéaä ìòa ìL Bzòc òãBé Bðéà íà,úéðBðéak íøBz: ¨¥¦§¥§Ÿ¥§©§¤©©©©¦¦¥¥©©§¤©©©©¦¥©¥¦
íéMîçî ãçà.éñBä Bà äøNò úçtäøNò ó,äîeøz Búîeøz.éñBäì ïekúð íàúçà elôà ó–Búîeøz ïéà ¤¨¥£¦¦¦¥£¨¨¦£¨¨§¨§¨¦¦§©©§¦£¦©©¥§¨

äîeøz. §¨
‰äîeøúa äaønä–øæòéìà éaøøîBà:äøNòî ãçà,øNòî úîeøúk;ïàkî øúé,øNòî úîeøz äpNòé ©©§¤¦§¨©¦¡¦¤¤¥¤¨¥£¨¨¦§©©£¥¨¥¦¨©£¤¨§©©£¥

øçà íB÷îì.ìàòîLé éaøøîBà:äîeøz äöçîe ïélç äöçî.àáé÷ò éaøå ïBôøè éaøíéøîBà:íL øiLiL ãò §¨©¥©¦¦§¨¥¥¤¡¨ª¦¤¡¨§¨©¦©§§©¦£¦¨§¦©¤§©¥¨
ïélç. ª¦
ÂGLaäìkìkä úà íéøòLî íé÷øt äL:õéwä òöîàáe úBôéqáe úBøekaa.äðBnäçaLî,çaLî ããBnäå ¦§¨§¨¦§©£¦¤©©§¨¨©©©§¨§¤§©©©¦©¤§ª¨§©¥§ª¨

c.ziad lra ly ezrck:úéðåðéáá ùéå ,äòø ïéòá ùéå ,äôé ïéòá íøåú ùéù éôì.dxyr zgit:íéòáøàî íøúå.dxyr siqed e`:íéùùî íøúå
.dnexz eznexzãçàáã ïåéëã:êéúãîà éëäì àðà äéì øîéîì ìåëé íøú íéîëç éøåòùî.siqedl oiekzp m`eïéåëúîáå úéáä ìòá ìù åúòã òãåé äéäù

éñåä:äîåøú åúîåøú ïéà ,ãçà åìéôà ,ó
d.dxyrn cg`åúåà ìò äîåøú íù ïéà øúåé äáø íàå .øùòî ãçà àéäù øçà íå÷îá äîåøú íù ïçëùàå ìéàåä ,äîåøú ùéøôäìå úåáøäì ìåëé

ìáè øùòî ìò øùòî úîåøú åðùòéù éåìì åäðúéå øçà íå÷îì øùòî úîåøú åðùòéù åúð÷ú àéä åæå ,äîåøúá òîåãîå øùòîì ïéìåáèä ïéìåç àåäå ,éåáø
ïî àìù ïéîøåú ïéàù éôì ,øçà íå÷îì äîåøú åðùòé øîà àìå øçà íå÷îì øùòî úîåøú åðùòé øîà÷ã àäå .éåáø åúåà ãâðë ïéìåç åì ïúé éåìäå åìù

:ó÷åîä ïî àìù äúåà ïéùéøôî øùòî úîåøú ìáà ,ó÷åîä.dnexz dvgne oileg dvgnáéúëã ,äîåøú åéøë éöç úåùòì íãà ìåëé øáñã(çé íéøáã)
:íééøéùä àåä ïâãå ,[äîåøú àéä úéùàø] ,ïâãë äéäéù úéùàøì åéã ,êðâã úéùàø.oileg my xiiyiy crè"øë äëìäå .ïéøëéð äéøéù åéäéù ÷ø ïðéòá àì

:ò"øå
e.dlklkdìáà .úåãîåà øùòì äáøú ìàå ïðúãë ,ì÷ùîáå ïéðîáå äãîá àìà ïúåà íéùéøôî ïéàù ,øùòî úîåøúå úåøùòîä ùéøôäì åá íéããåîù ìñä
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שנאמר  ומעשרות, תרומות לו  להפריש שליח לעשות אדם שרשאי  הזכרנו כבר 
לרבות  – אתם" "גם ודרשו : ה'", תרומת אתם גם תרימו  "כן  כח): יח, (במדבר

התרומה. בשיעור  שליחותו עושה השליח כיצד ללמד , באה משנתנו שלוחכם.

íøúe àö :BçeìLì øîBàä,יתרום כמה לו  אמר ולא –íøBz ÈÅÄÀÅÀÙÅ
úéaä ìòa ìL Bzòãkרגיל הבית שבעל יודע, השליח אם – ÀÇÀÆÇÇÇÇÄ

לתרום  רגיל  הוא ואם מארבעים; אחד  תורם הוא הרי יפה, בעין לתרום

אחד יתרום רעה, אחדבעין  יתרום בינונית, בעין ואם מששים;
íøBzהשליחíàמחמישים. ,úéaä ìòa ìL Bzòc òãBé Bðéà ÄÅÅÇÇÀÆÇÇÇÇÄÅ
úéðBðéak,הבינונית העין  כשיעור –íéMîçî ãçàשהואיל – ÇÅÄÆÈÅÂÄÄ

הרוב אחר  הולכים בינונית, בעין תורמים אדם בני  ("משנה ורוב

äøNòראשונה "). úçtשל דעתו יודע שאינו שליח, אותו  אם – ÄÅÂÈÈ
התרומה, את פוחת ונמצא משישים, אחד תרם הבית, Bàבעל 

äøNò óéñBäמארבעים אחד  שתרם מפרשים (הרמב"ם);– ויש  ÄÂÈÈ
dxyrלהיפך: zgit,מארבעים אחד  שתרם –dxyr siqed e`–

משישים אחד  ברטנורא ),שתרם äîeøz(ר "ש; Búîeøzשהואיל – ÀÈÀÈ
הבית  בעל  שבא פי  על אף חכמים, שקבעו השיעורים כאחד ותרם
"כך לו: לומר השליח יכול  זה, משיעור  נוחה אינה שדעתו ואמר

תרומה תרומתו  ולכן elôà(ר"ש ).אמדתיך ", óéñBäì ïekúð íàÄÄÀÇÇÀÄÂÄ
úçà אפילו בכוונה, והוסיף הבית בעל של  דעתו ידע אם אבל  – ÇÇ

לתרום, רגיל  הבית שבעל  מה על אחת äîeøzהוסיף Búîeøz ïéàÅÀÈÀÈ
שליחותו, נתבטלה הבית בעל  של כדעתו תרם ולא שהואיל  ולכן –

המשנה מפרשי רוב מבארים כך  – תרומה. תרומתו (הר"ש ;אין

ועוד). ברטנורא  מפרש:הריבמ "ץ; הרמב"ם siqedאבל e` dxyr zgit
dxyrאחד בטעות בידו  ועלתה כבינונית לתרום היה שבדעתו  –

מששים, אחד  או dnexz,מארבעים eznexz הוסיף או שפיחת (מאחר 

בכוונה). m`eoשלא e ekz psiqedl,הבינונית על  –cg` elit` מתשעים
dnexzותשעה, eznexz oi` הרמב"ם של  בפירושו עיין ז ; ד, תרומות  (הל'

אחר). באופן קצת שם שמפרש  למשנתנו,

i y i n g m e i
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אפילו חכמים שקבעו  מכשיעור יותר תרומה להפריש  שמרבה במי דנה משנתנו
יפה. לעין 

äîeøúa äaønä:תנאים בזה נחלקו  להרבות? הוא רשאי כמה עד  – ÇÇÀÆÄÀÈ

äøNòî ãçà :øîBà øæòéìà éaøמותר מהכרי עשירית עד  – ÇÄÁÄÆÆÅÆÈÅÂÈÈ
תרומה, ולהפריש øNòîלהרבות úîeøúk שתרומת מצינו שכן – ÄÀÇÇÂÅ

תרומה  שאף ומכאן  "תרומה", נקראת מעשרה, אחד ששיעורה מעשר,
מעשרה. אחד בשיעור  להפריש  רשאים ïàkîגדולה øúé אם – ÈÅÄÈ

מעשרה, אחד על יתר  øçàהפריש íB÷îì øNòî úîeøz äpNòéÇÂÆÈÀÇÇÂÅÀÈÇÅ
במעשר, וחייבת חולין היא והרי תרומה, שם חל  לא התוספת שעל  –

ראשון  מעשר  שיעשנה היא, תקנתה בתרומה, מעורבת שהיא וכיון
המעורב  הזה, הראשון המעשר  את יעשה והלוי  ללוי, הכל  ויתן

ויתן  אחר, במקום לו  שיש ראשון מעשר על מעשר  תרומת בתרומה,
רשאי ישראל  הבית בעל  שאף סוברים, ויש לכהן . התרומה כל את

אחר  במקום לו שיש  ראשון  מעשר על מעשר תרומת (ר"ש ;לעשותו 

מעשר רמב"ם ), על  שכן  עצמוומכל  כרי אותו של  (הגר"א ).ראשון

äîeøz äöçîe ïélç äöçî :øîBà ìàòîLé éaøיכול – ÇÄÄÀÈÅÅÆÁÈËÄÆÁÈÀÈ
דגנך ", "ראשית שכתוב: הכרי , מחצית עד  בתרומה להרבות הוא

כדגן . שיהא ל"ראשית" דיו àáé÷òודרש: éaøå ïBôøè éaøÇÄÇÀÀÇÄÂÄÈ
ïélç íL øiLiL ãò :íéøîBà ולעשות להרבות הוא רשאי – ÀÄÇÆÀÇÅÈËÄ

חולין , מקצת אלא ממנו  ישאיר שלא עד  תרומה הכרי רוב את אפילו

שכתוב אמר :"ziy`x"ומה אם ואמנם ניכרים. שייריה שיהיו היינו –
כלום. אמר לא תרומה", גרני aiwr`."כל  iaxe oetxh iaxk dkldd

למקום  מעשר  תרומת יעשנה מכאן "יתר אליעזר : רבי  בדברי ששנינו  מה
ומשיבים: אחר? למקום גדולה תרומה יעשנה לא ולמה שואלים: יש – אחר "
מפרישים  מעשר  תרומת אבל המוקף, מן  אלא גדולה תרומה תורמים שאין  לפי

המוקף מן שלא xephxa`)אפילו  ;m"anx)אפשר שהרי  זה, תירוץ דוחים ויש .
תרומה  העודף את לעשות שאסור  זה, ענין אפוא ומיישבים המוקף, מן לתרום

גדולה לתרומה טבול שאינו  כיון  "dpynגדולה, ;sqedi x"d mya "dnly zk`ln")
(zxg` jxca oiprd ayiiny "l`xyi zx`tz" oiire ;"dpey`x.

ו ה נ ש מ ר ו א ב

GLaíé÷øt äL,זמנים –äìkìkä úà íéøòLî קובעים – ÄÀÈÀÈÄÀÇÂÄÆÇÇÀÈÈ
אחרים, פירות של  או  תאנים של  הסל היינו  הכלכלה, של  שיעורה את
ממנה, להפריש צריך תרומה כמה לדעת כדי מחזיקה, היא פירות כמה

תאנים  כשתי  ממנה מפריש  תאנים, מאה מחזיקה הכלכלה אם כגון
וכו ', במידה לא תורמין  "אין  ז ): (א, לעיל  ששנינו  כמו  `laלתרומה,

iepnd z`e lewyd z`e cecnd z` `ed mxez:"úBøekaa בעונת – ÇÇ
אינה  והכלכלה וגסים, מלאים שהם להבשיל , המקדימים הפירות

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîëçåíéøîBà:ïBaLç éôì àlà Léøôî Bðéà. ©£¨¦§¦¥©§¦¤¨§¦¤§
‚äîeøz øeòL:äôé ïéò–íéòaøàî ãçà.éànL úéaíéøîBà:GMîíéL.úéðBðéaäå–íéMîçî,äòøäå– ¦§¨©¦¨¨¤¨¥©§¨¦¥©©§¦¦§¦§©¥¦¥£¦¦§¨¨¨

íéMMî.íéMMî ãçà Bãéa äìòå íøz–äîeøz,éøö BðéàåíBøúì C.éñBäå øæçó,áiçúBøNòna.äìò ¦¦¦¨©§¨¨§¨¤¨¦¦¦§¨§¥¨¦¦§¨©§¦©¨©©©§¨¨
ãçàå íéMMî Bãéa–äîeøz,ãeîì àeäL úBîk íøúéå øæçéå;ïéðnáe ì÷Lnáe äcna.äãeäé éaøøîBà:óà §¨¦¦¦§¤¨§¨§©£Ÿ§¦§Ÿ§¤¨©¦¨©¦§¨©¦§¨©¦§¨¥©

ównä ïî àHL. ¤¦©ª¨

àîúñîã íéàñ äðîù äøåâîä ïî ìåëàì ìåëé ìòåô åúåàã øîåà î"ø .éðòì äàñå éåì ïáì äàñ åúøåâîî ïúåð úéáä ìòá úà ìòåôä äàøå úåøùòîä
åãùçð àì äìåãâ äîåøú ùéøôî åäàø àìù ô"òàå .øúåé èòîå íéð÷åúî íéàñ 'ç ïàë ùé éøäå ,éðòì ïúð éðò øùòî úøåúáå éåìì ïúð ïåùàø øùòî úøåúá

:äîåøúä ìò õøàä éîò.oeayg itl `l` ziad lra yixtd `l `"kgeéåìì áéäéã àåä àîìòá äðúî øàùäå ,åìöà ìåëàì ìòåôä äöåøù åæ äãåòñ
ïáì äàñ ïúðå øçà ùåøéô .àì åúå åìöà ìåëàì åì äéäù äãåòñ äúåà àìà ,î"ø éøáãë ïéàñ 'ç åìëéù ãò åìöà ìåëàì ìåëé ìòåôä ïéà êëìä ,éðòìå
ïéàñ éðù ïúåà íà òãåé åðéà éðòìå éåì ïáì ïúðù ïéàñ éðùä êîñ ìò íúåà ìåëàìå äøåâîä ïî ïéàñ äðîù ùéøôäì àáùëå ,íäì åëìäå éðòì äàñå éåì
éôì àìà ùéøôî åðéà à"ëçå .íéîéé÷ ïäù ú÷æçá éðòìå éåì ïáì ïúðù ïéàñ éðù ïúåà êîñ ìò ,ïìëåàå ïéàñ äðåîù ùéøôî øîåà î"ø ,åàì íà íéîéé÷
ïåáùç éôì ,ïéàñ òáøà àìà íäéìò ùéøôî åðéà ïééöç àìà íéîéé÷ ïéà íàå ,øúåé èòîå ïéàñ 'ç ïäéìò ùéøôî íéîéé÷ ïéàñ éðùä ìë íà ,íéîéé÷ä ,ïåáùç

:íéîëçë äëìäå .øúåé àìå íäéìò ùéøôî êë íéîéé÷ ïäî àöîðù äî
b.mirax`n cg` dti oir'à ùéøôî äôé ïéòá íøåúå áì áéãð àåäù éî:íéòáøàîcg` zipepiade.miyngnøîà÷ ÷"ú àìà åäðéð ù"á éøáã åàì

:ïéúéðúîá äì éðú àìã â"òà úéðåðéáå äòø ïéò íäéøáãì ãîì äúà ù"áã äôé ïéòîå .äì.miyyn cg` ecia dlreãçà åãéá äìòå ãîåàî íøúù ïåâë
:äòø ïéò àåäå íéùùî.zexyrna aiig siqede xfgéñåîù äî ìò ìç äîåøú íù ïéàå åøèôð øáëãúáééçå øåîâ ìáè àéåä úàæä úôñåúä êëìä ,ó

:úåøùòîá.cg`e miyyn:äîåøú äàñ äúåà ,äàñ åãéá äìòå ïéàñ ãçàå íéùù éøëá åéäù ïåâë.cenl `edy enk mexzie xefgie[ìéâø àåä íà]
:åîøú àìù ïéàñ à"é ïééãò åøàùðã åàöîð íéùîçî ãçà íåøúì ìéâø àåä íàå ,äàñá íéùùî ãçà ïééãò ùéøôé íéùùî ãçà íåøúì.lwynae dcna

:äîåøúä úìçúá àìà ,ãîåàî íåøúì åøîà àìã .ïéðîáå ì÷ùîáå äãîá íåøúì øúåî ,íøåú àåäù øúåî åúåà øîåìë.swend on `ly s`é"ø øáñã
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äîåøú úìçúá àìà ó÷åîä ïî íåøúì êéøö ïéà.swen:åîöò íå÷î åúåàáå êåîñå áåø÷

`xephxa yexit
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äøeâna åéúBøt eéäL éî,(לפירות או לתבואה (מחסן  באסם – ÄÆÈÅÈÇÀÈ
éåì ïáì äàñ ïúðå,ראשון מעשר  לשם –éðòì äàñe לשם – ÀÈÇÀÈÀÆÅÄÀÈÆÈÄ

עני, ïìëBàåמעשר  ïéàñ äðBîL ãBò Léøôîאחר הוא נוטל – ÇÀÄÀÆÀÄÀÀÈ
הסאים  שתי  אותן  סמך על ואוכלן סאים שמונה עוד המגורה מן כך

בתורת ולעני לוי  לבן  אלו .שנתן סאים שמונה על éøácÄÀÅמעשרות
øéàî éaø סאים שתי  אותן על  לסמוך הוא יכול  מאיר  רבי  שלדעת – ÇÄÅÄ

קיימות. שהן  בחזקת ולעני  לוי  לבן  Bðéàשנתן  :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅ
ïBaLç éôì àlà Léøôî,שעה באותה הסאים משתי הקיים – ÇÀÄÆÈÀÄÆÀ

שמונה  עליהן מפריש  קיימות, כולן  הסאים ששתי  יודע הוא אם שאמנם
עליהן  מפריש אינו והעני , הלוי מהן אכלו כבר אם אבל ואוכלן , סאין 

אלא  מהן נשאר לא שאם כגון הסאים, משתי  הנשאר  חשבון  לפי  אלא
חכמים  שלדעת כלומר סאים, ארבע אלא עליהן  מפריש  אינו  חציין,

הוא  צריך  אלא קיימות, בחזקת שהן  הסאים שתי  על  לסמוך יכול  אינו
סאים  משתי עדיין שקיים לו  שיתברר  מה ולפי  קיים, מהן כמה לברר 

חשבון . לפי עליהן  יפריש  כך  אלו ,

אבל בברטנורא. המובא השני  הפירוש וזהו  הרמב"ם, לפי המשנה את בארנו 
מדובר שבמשנתנו  הירושלמי , פי על הוא בברטנורא המובא הראשון הפירוש
ובאה  המעשרות, על מאמינו  ואינו  הבית, בעל  אצל לסעוד הבא חבר  בפועל
לוי לבן סאה ממגורתו נתן הבית שבעל  הפועל , ראה שאם ללמד, המשנה

המגורה מן  לאכול הפועל  יכול  מאיר  רבי לדעת לעני , סאים,crוסאה שמונה
בתורת  ולעני ראשון, מעשר בתורת הסאה את ללוי  הבית בעל נתן הסתם שמן 
הפריש  שלא סוברים, וחכמים מתוקנות. סאים שמונה כאן יש והרי עני , מעשר 
והשאר אצלו, לאכול הפועל שרוצה זו  סעודה חשבון  לפי אלא הבית בעל 
אלא  אצלו  לאכול  יכול  הפועל אין הלכך מתנה. בתורת אלא להם נתן  לא

יותר. ולא זו  סעודה
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את  פוטרת אחת חיטה ואפילו לתרומה, שיעור  נתנה לא שהתורה הזכרנו , כבר 
שקבעו השיעור בענין  ללמד באה משנתנו  שיעור . בה קבעו שחכמים אלא הכרי ,

חכמים.

äîeøz øeòL:גדולה –íéòaøàî ãçà ,äôé ïéò לב נדיב – ÄÀÈÇÄÈÈÆÈÅÇÀÈÄ
(2.5%),ה  מארבעים אחד מפריש  יפה בעין  éànLתורם úéaÅÇÇ

GMî :íéøîBàíéL.משלושים אחד  –úéðBðéaäå בעין התורם – ÀÄÄÀÄÀÇÅÄ
תנא íéMîçîבינונית, דעת זוהי .(2%) מחמישים אחד מפריש – ÅÂÄÄ

מארבעים אחד סוברים: שמאי  ובית –äòøäå(תוספתא).קמא; ÀÈÈÈ
קמצנית, בעין  בית íéMMîהתורם ולדעת מששים; אחד  מפריש – ÄÄÄ

מחמישים אחד  על(תוספתא).שמאי  אלו שיעורים סמכו בירושלמי 

טוב").מקראות יום  "תוספות  להפרישíøz(עיין דעת על  מאומד , – ÈÇ
בינונית, או יפה íéMMîבעין ãçà Bãéa äìòåבאומד שטעה – ÀÈÈÀÈÆÈÄÄÄ

תרומה,äîeøzדעתו , זו  הרי –íBøúì Céøö Bðéàå או שנית – ÀÈÀÅÈÄÄÀ
חכמים. שקבעו השיעורים כאחד ותרם הואיל תרומתו, על  להוסיף

óéñBäå øæç,מארבעים אחד עד  או מחמישים אחד עד –áiç ÈÇÀÄÇÈ
úBøNòna תרומה שאמנם התוספת, מן  מעשרות להפריש  חייב – ÇÇÇÀ

והיא  תרומה שם עליה חלה לא זו  תוספת אבל  המעשרות, מן  פטורה
במעשרות. ãçàåחייבת íéMMî Bãéa äìò,ואחד מששים אחד  – ÈÈÀÈÄÄÄÀÆÈ

ו  ששים בכרי שהיו אחת כגון סאה בידו  עלה וכשתרם סאים, אחד
חכמים, שקבעו  התרומה מכשיעור  פחות תרם נמצא äîeøzÀÈבלבד ,

תרומה, זה הרי  בידו שעלה מה –àeäL úBîk íøúéå øæçéåÀÇÂÙÀÄÀÙÀÆ
ãeîì התרומה שיעור כדי ביחד  שיהא עד  שתרם מה על  ויוסיף – È

מחמישים, אחד  לתרום רגיל  הוא שאם כגון  לתרום, רגיל שהוא

נמצא  אחת, סאה בידו ועלה שבכריו סאים ואחד מששים וכשתרם
אחד כשיעור  לתרום מוסיף הריהו סאה, חמישים אלא פוטרת שאינה

הנותרות, הסאים עשרה אחת על ïéðnáeמחמישים ì÷Lnáe äcnaÇÄÈÇÄÀÈÇÄÀÈ
במנין , או במשקל או במידה לתרום לו  מותר מוסיף שהוא התוספת –

במשקל ולא במידה לא תורמין  "אין  ז ): א, (לעיל  ששנינו מה שכן
אבל התרומה, הפרשת בתחילת דווקא היינו  באומד , אלא במנין" ולא

לתרום  הוא רשאי  תרומתו, ולהשלים טעותו  לתקן  בא שהוא זה בכגון
התוספת במנין .את או במשקל או  óàבמידה :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ

ównä ïî àHL גדולה תרומה תורמים שאין היא, ההלכה שכן – ÆÄÇËÈ
מפרש : (הרמב"ם והקרוב הסמוך מן היינו  ט), א, (חלה המוקף מן אלא

"swen" שאף יהודה, רבי  וסובר  אחד ), מקום היקף תוך  שהוא מה –
בענייננו  אבל התרומה, הפרשת בהתחלת אלא נוהגת אינה זו  הלכה

את  לתרום הוא רשאי תרומתו, שיעור להשלים כדי להוסיף בא שהוא
לא  התוספת שאף סובר , קמא תנא ברם, המוקף. מן שלא אף התוספת

הראשונה. התרומה כדין  המוקף מן  אלא dkld.יתרום oke
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„ì øîBàäBçeìL:íøúe àö–úéaä ìòa ìL Bzòãk íøBz.úéaä ìòa ìL Bzòc òãBé Bðéà íà,úéðBðéak íøBz: ¨¥¦§¥§Ÿ¥§©§¤©©©©¦¦¥¥©©§¤©©©©¦¥©¥¦
íéMîçî ãçà.éñBä Bà äøNò úçtäøNò ó,äîeøz Búîeøz.éñBäì ïekúð íàúçà elôà ó–Búîeøz ïéà ¤¨¥£¦¦¦¥£¨¨¦£¨¨§¨§¨¦¦§©©§¦£¦©©¥§¨

äîeøz. §¨
‰äîeøúa äaønä–øæòéìà éaøøîBà:äøNòî ãçà,øNòî úîeøúk;ïàkî øúé,øNòî úîeøz äpNòé ©©§¤¦§¨©¦¡¦¤¤¥¤¨¥£¨¨¦§©©£¥¨¥¦¨©£¤¨§©©£¥

øçà íB÷îì.ìàòîLé éaøøîBà:äîeøz äöçîe ïélç äöçî.àáé÷ò éaøå ïBôøè éaøíéøîBà:íL øiLiL ãò §¨©¥©¦¦§¨¥¥¤¡¨ª¦¤¡¨§¨©¦©§§©¦£¦¨§¦©¤§©¥¨
ïélç. ª¦
ÂGLaäìkìkä úà íéøòLî íé÷øt äL:õéwä òöîàáe úBôéqáe úBøekaa.äðBnäçaLî,çaLî ããBnäå ¦§¨§¨¦§©£¦¤©©§¨¨©©©§¨§¤§©©©¦©¤§ª¨§©¥§ª¨

c.ziad lra ly ezrck:úéðåðéáá ùéå ,äòø ïéòá ùéå ,äôé ïéòá íøåú ùéù éôì.dxyr zgit:íéòáøàî íøúå.dxyr siqed e`:íéùùî íøúå
.dnexz eznexzãçàáã ïåéëã:êéúãîà éëäì àðà äéì øîéîì ìåëé íøú íéîëç éøåòùî.siqedl oiekzp m`eïéåëúîáå úéáä ìòá ìù åúòã òãåé äéäù

éñåä:äîåøú åúîåøú ïéà ,ãçà åìéôà ,ó
d.dxyrn cg`åúåà ìò äîåøú íù ïéà øúåé äáø íàå .øùòî ãçà àéäù øçà íå÷îá äîåøú íù ïçëùàå ìéàåä ,äîåøú ùéøôäìå úåáøäì ìåëé

ìáè øùòî ìò øùòî úîåøú åðùòéù éåìì åäðúéå øçà íå÷îì øùòî úîåøú åðùòéù åúð÷ú àéä åæå ,äîåøúá òîåãîå øùòîì ïéìåáèä ïéìåç àåäå ,éåáø
ïî àìù ïéîøåú ïéàù éôì ,øçà íå÷îì äîåøú åðùòé øîà àìå øçà íå÷îì øùòî úîåøú åðùòé øîà÷ã àäå .éåáø åúåà ãâðë ïéìåç åì ïúé éåìäå åìù

:ó÷åîä ïî àìù äúåà ïéùéøôî øùòî úîåøú ìáà ,ó÷åîä.dnexz dvgne oileg dvgnáéúëã ,äîåøú åéøë éöç úåùòì íãà ìåëé øáñã(çé íéøáã)
:íééøéùä àåä ïâãå ,[äîåøú àéä úéùàø] ,ïâãë äéäéù úéùàøì åéã ,êðâã úéùàø.oileg my xiiyiy crè"øë äëìäå .ïéøëéð äéøéù åéäéù ÷ø ïðéòá àì

:ò"øå
e.dlklkdìáà .úåãîåà øùòì äáøú ìàå ïðúãë ,ì÷ùîáå ïéðîáå äãîá àìà ïúåà íéùéøôî ïéàù ,øùòî úîåøúå úåøùòîä ùéøôäì åá íéããåîù ìñä

`xephxa yexit
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שנאמר  ומעשרות, תרומות לו  להפריש שליח לעשות אדם שרשאי  הזכרנו כבר 
לרבות  – אתם" "גם ודרשו : ה'", תרומת אתם גם תרימו  "כן  כח): יח, (במדבר

התרומה. בשיעור  שליחותו עושה השליח כיצד ללמד , באה משנתנו שלוחכם.

íøúe àö :BçeìLì øîBàä,יתרום כמה לו  אמר ולא –íøBz ÈÅÄÀÅÀÙÅ
úéaä ìòa ìL Bzòãkרגיל הבית שבעל יודע, השליח אם – ÀÇÀÆÇÇÇÇÄ

לתרום  רגיל  הוא ואם מארבעים; אחד  תורם הוא הרי יפה, בעין לתרום

אחד יתרום רעה, אחדבעין  יתרום בינונית, בעין ואם מששים;
íøBzהשליחíàמחמישים. ,úéaä ìòa ìL Bzòc òãBé Bðéà ÄÅÅÇÇÀÆÇÇÇÇÄÅ
úéðBðéak,הבינונית העין  כשיעור –íéMîçî ãçàשהואיל – ÇÅÄÆÈÅÂÄÄ

הרוב אחר  הולכים בינונית, בעין תורמים אדם בני  ("משנה ורוב

äøNòראשונה "). úçtשל דעתו יודע שאינו שליח, אותו  אם – ÄÅÂÈÈ
התרומה, את פוחת ונמצא משישים, אחד תרם הבית, Bàבעל 

äøNò óéñBäמארבעים אחד  שתרם מפרשים (הרמב"ם);– ויש  ÄÂÈÈ
dxyrלהיפך: zgit,מארבעים אחד  שתרם –dxyr siqed e`–

משישים אחד  ברטנורא ),שתרם äîeøz(ר "ש; Búîeøzשהואיל – ÀÈÀÈ
הבית  בעל  שבא פי  על אף חכמים, שקבעו השיעורים כאחד ותרם
"כך לו: לומר השליח יכול  זה, משיעור  נוחה אינה שדעתו ואמר

תרומה תרומתו  ולכן elôà(ר"ש ).אמדתיך ", óéñBäì ïekúð íàÄÄÀÇÇÀÄÂÄ
úçà אפילו בכוונה, והוסיף הבית בעל של  דעתו ידע אם אבל  – ÇÇ

לתרום, רגיל  הבית שבעל  מה על אחת äîeøzהוסיף Búîeøz ïéàÅÀÈÀÈ
שליחותו, נתבטלה הבית בעל  של כדעתו תרם ולא שהואיל  ולכן –

המשנה מפרשי רוב מבארים כך  – תרומה. תרומתו (הר"ש ;אין

ועוד). ברטנורא  מפרש:הריבמ "ץ; הרמב"ם siqedאבל e` dxyr zgit
dxyrאחד בטעות בידו  ועלתה כבינונית לתרום היה שבדעתו  –

מששים, אחד  או dnexz,מארבעים eznexz הוסיף או שפיחת (מאחר 

בכוונה). m`eoשלא e ekz psiqedl,הבינונית על  –cg` elit` מתשעים
dnexzותשעה, eznexz oi` הרמב"ם של  בפירושו עיין ז ; ד, תרומות  (הל'

אחר). באופן קצת שם שמפרש  למשנתנו,

i y i n g m e i
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אפילו חכמים שקבעו  מכשיעור יותר תרומה להפריש  שמרבה במי דנה משנתנו
יפה. לעין 

äîeøúa äaønä:תנאים בזה נחלקו  להרבות? הוא רשאי כמה עד  – ÇÇÀÆÄÀÈ

äøNòî ãçà :øîBà øæòéìà éaøמותר מהכרי עשירית עד  – ÇÄÁÄÆÆÅÆÈÅÂÈÈ
תרומה, ולהפריש øNòîלהרבות úîeøúk שתרומת מצינו שכן – ÄÀÇÇÂÅ

תרומה  שאף ומכאן  "תרומה", נקראת מעשרה, אחד ששיעורה מעשר,
מעשרה. אחד בשיעור  להפריש  רשאים ïàkîגדולה øúé אם – ÈÅÄÈ

מעשרה, אחד על יתר  øçàהפריש íB÷îì øNòî úîeøz äpNòéÇÂÆÈÀÇÇÂÅÀÈÇÅ
במעשר, וחייבת חולין היא והרי תרומה, שם חל  לא התוספת שעל  –

ראשון  מעשר  שיעשנה היא, תקנתה בתרומה, מעורבת שהיא וכיון
המעורב  הזה, הראשון המעשר  את יעשה והלוי  ללוי, הכל  ויתן

ויתן  אחר, במקום לו  שיש ראשון מעשר על מעשר  תרומת בתרומה,
רשאי ישראל  הבית בעל  שאף סוברים, ויש לכהן . התרומה כל את

אחר  במקום לו שיש  ראשון  מעשר על מעשר תרומת (ר"ש ;לעשותו 

מעשר רמב"ם ), על  שכן  עצמוומכל  כרי אותו של  (הגר"א ).ראשון

äîeøz äöçîe ïélç äöçî :øîBà ìàòîLé éaøיכול – ÇÄÄÀÈÅÅÆÁÈËÄÆÁÈÀÈ
דגנך ", "ראשית שכתוב: הכרי , מחצית עד  בתרומה להרבות הוא

כדגן . שיהא ל"ראשית" דיו àáé÷òודרש: éaøå ïBôøè éaøÇÄÇÀÀÇÄÂÄÈ
ïélç íL øiLiL ãò :íéøîBà ולעשות להרבות הוא רשאי – ÀÄÇÆÀÇÅÈËÄ

חולין , מקצת אלא ממנו  ישאיר שלא עד  תרומה הכרי רוב את אפילו

שכתוב אמר :"ziy`x"ומה אם ואמנם ניכרים. שייריה שיהיו היינו –
כלום. אמר לא תרומה", גרני aiwr`."כל  iaxe oetxh iaxk dkldd

למקום  מעשר  תרומת יעשנה מכאן "יתר אליעזר : רבי  בדברי ששנינו  מה
ומשיבים: אחר? למקום גדולה תרומה יעשנה לא ולמה שואלים: יש – אחר "
מפרישים  מעשר  תרומת אבל המוקף, מן  אלא גדולה תרומה תורמים שאין  לפי

המוקף מן שלא xephxa`)אפילו  ;m"anx)אפשר שהרי  זה, תירוץ דוחים ויש .
תרומה  העודף את לעשות שאסור  זה, ענין אפוא ומיישבים המוקף, מן לתרום

גדולה לתרומה טבול שאינו  כיון  "dpynגדולה, ;sqedi x"d mya "dnly zk`ln")
(zxg` jxca oiprd ayiiny "l`xyi zx`tz" oiire ;"dpey`x.
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GLaíé÷øt äL,זמנים –äìkìkä úà íéøòLî קובעים – ÄÀÈÀÈÄÀÇÂÄÆÇÇÀÈÈ
אחרים, פירות של  או  תאנים של  הסל היינו  הכלכלה, של  שיעורה את
ממנה, להפריש צריך תרומה כמה לדעת כדי מחזיקה, היא פירות כמה

תאנים  כשתי  ממנה מפריש  תאנים, מאה מחזיקה הכלכלה אם כגון
וכו ', במידה לא תורמין  "אין  ז ): (א, לעיל  ששנינו  כמו  `laלתרומה,

iepnd z`e lewyd z`e cecnd z` `ed mxez:"úBøekaa בעונת – ÇÇ
אינה  והכלכלה וגסים, מלאים שהם להבשיל , המקדימים הפירות

izdw - zex`ean zeipyn
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epnî,ìMî çaLî ì÷BMäåïzL. ¦¤§©¥§ª¨¦§¨§¨
Êøæòéìà éaøøîBà:äàîe ãçàa äìBò äîeøz.òLBäé éaøøîBà:ãBòå äàîa;øeòL Bì ïéà äæ "ãBòå".éaø ©¦¡¦¤¤¥§¨¨§¤¨¥¨©¦§ª©¥§¥¨§§¤¥¦©¦

ílLî ïa éñBéøîBà:äàñ äàîì á÷ "ãBòå";ònãîì úeúL. ¥¤§ª¨¥§©§¥¨§¨§©§©¥©

:ìéòì ïðúãë ãîåàî àìà äúåà íéùéøôî ïéà äìåãâ äîåøú.dlklkd z` oixryn:úåøéôä ïî äá åñðëéù äî òãéì.zexekaaïäéøåëáá úåøéôäù ïîæá
øáëù ,õé÷ä óåñá ïäî äìéëî àéäù äîî úåçô ïäî äìéëî äìëìëäå ïàåìîá ïä:úå÷ã úåîåðö ïäå ÷îèöäì åìéçúä.uiwd rvn`aeúåìùåáî ïäù

.å÷îèöð øáëùë õé÷ä óåñá ïäî ú÷æçî àéäù äîî úåçôå ,ïàåìîá úåøëåáî ïäùë ïäî ú÷æçîù äîî øúåé úåøéôä ïî ú÷æçî äìëìëä ,úå÷îåöî íðéàå
:åììä íéðîæ 'âá ïéøòùî êëìä.zetiiqae:õé÷ä óåñáù úåøéô.gaeyn dpend:ãîåàá àéöåîä ïî.'eke gaeyn ccendeúîåøúáå úåøùòîá à÷åãå

:úéùéøôãë äìåãâ äîåøúá àì ìáà ,øùòî
f.d`ne cg`a dler dnexzåîë ïéìåç øàùäå ïäëì äðúåðå ïäî úçà ìèåð ,äàîå ãçà ìëä ïéá íäù ,ïéìåç ìù ïéàñ äàîì äìôðù äîåøú ìù äàñ

:åéäù.cere d`naùéå ìéàåä ,øåòéù åì ïéà åäùîä äæå ,äòùúå íéòùúî øúåé åäùîå ïéìåç ìù ïéàñ íéòùúå äòùú êåúì äîåøú ìù äàñ äìôð íà
:åéäùë ïéìåç øàùäå ,ïäëì äðúåðå úçà äàñ ìèåð ,åäùî ãåòå äàî ïàë.rncnl zezy d`q d`nl awïéìåç ìù è"öá äîåøú ìù äàñ äìôð íà

íéòùúî úåçô ïéìåçä åéä íà ìáà .åéäùë ïéìåç øàùäå úçà äàñ ìèåð æà .íéá÷ 'å äàñäù úòîãîä äîåøú ìù äàñì úåúù àåä á÷äù ,øúåé á÷å
íúñã .äàîå úçàî úåçôá äìåò äîåøú ïéàù à"øë äëìäå .äáù äîåøú ìù äàñ éîãî õåç äîåøú éîãá ïäëì íìåë åøëîéå ,òîåãî ìëä ,á÷å äòùúå

øùòî úîåøúá áéúëã äàîî úåçôá ù"ëå ,ãáìá äàîá äìåò äîåøúä ïéàù íéãåî ìëäå .éúëåã äîëá äéúååë àðú ïì(çé øáãîá)åùã÷î úà åáìç ìëî
,øùòî úîåøúì äàñ äøùò ïúåàîå ,ïåùàø øùòîì äøùò ïéùéøôî ïéàñ äàîîã ,äàîî ãçà åðééäå ,åùã÷î åëåúì ìôð íà åðîî íøåú äúàù øáã ,åðîî

:òîåãî ìëä äùòðå ïúùã÷î äòùúå íéòùúì äàñ äúåà äøæç íàù àðîçø øîàå
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מעט, אלא מהם המאחרים úBôéqáeמחזיקה הפירות ובעונת – ÇÀÈ
מחזיקה  והכלכלה ודקים, מצומקים שהם הקיץ בסוף היינו  להבשיל,

הרבה, õéwäמהם òöîàáe,גסים ואינם בשלים שהפירות – ÀÆÀÇÇÇÄ
מאשר ופחות הבכורות בעונת מאשר  יותר מהם מחזיקה והכלכלה

הקיץ. çaLîבסוף äðBnäכדי שבכלכלה, הפירות את המונה – ÇÆÀËÈ
כלומר דעתו , אומד  פי על התורם מן משובח הריהו  המנוי , מן לתרום
זו , השערתו פי על  ותורם שבכלכלה הפירות כמות את שמשער ממי 

epnî çaLî ããBnäå ואין קטנים, פירות ויש גסים פירות שיש  – ÀÇÅÀËÈÄÆ
המונה, מן  משובח המודד  לפיכך  שיעורם, את כך  כל  קובע המנין

ïzLìMî çaLî ì÷BMäå המדוייק השיעור הוא שהמשקל – ÀÇÅÀËÈÄÀÈÀÈ
ביותר.

בתרומה  עוסקת היא אף הקודמות למשניות שכהמשך כפשוטה, משנתנו  בארנו 
אלא  גדולה תרומה מפרישים שאין פי על שאף ללמדנו , באה והיא גדולה,
לכוון יהא שאפשר כדי  הטבל, שיעור  את לקבוע צריך  מקום מכל  מאומד,
וזהו בינונית. בעין או  יפה בעין חכמים, שקבעו  כשיעור  באומד ולהפריש
כלכלת  היינו הכלכלה"... את משערים פרקים "בשלושה במשנתנו : ששנינו
היא, שונה מחזיקה שהיא הפירות כמות עונה בכל שכן טבל, של הפירות
גם  וכן יהוסף  ה"ר  בשם שלמה" ב"מלאכת מובא זה פירוש – שבארנו . כמו

שמים". "לחם בשם ישראל " ב"תפארת
ש  מפרש, הרמב"ם ומכאן"dlklkd"אבל  המעשרות, את בו  שמודדים הסל היינו

תורמין "אין ז): א, (לעיל שנינו  שהרי  גדולה, בתרומה עוסקת משנתנו  שאין
היא עוסקת אלא במנין", ולא במשקל ולא במידה xyrn,לא znexzaשהואיל

באומד, אותה מפרישים אין המעשר ", מן "מעשר  – בתורה מפורש ושיעורה
במש  ששנינו  וזהו  י). ג, תרומות (הל ' בשיעורה מדקדקים "בשלושה אלא נתנו :

המעשר, תרומת בו שמודדים הסל  היינו – הכלכלה"... את משערים פרקים
גם  וכן המעשרות. בשאר הדין  והוא בשיעורה. ועונה עונה בכל  לדייק כדי 

הרמב"ם. פי  על  משנתנו מפרש מברטנורא הרב
הרמב"ם: כותב בסיפא ששנינו  lwypdובענין xace ,ccen cecnl ekxcy xac"

,gaeyn dpend ,eccenle elweyle ezepnl xyt` did .dpen ezepnl xyt`y xace ,lwey
"odipyn gaeyn lweyde ,epnn gaeyn ccende,הרמב"ם לפי נמצא יא). שם, (שם
משובח "והשוקל במשנתנו ששנינו  אלוozylyn"שמה שלושה שמתוך  היינו,

השוקל הוא ביותר  המשובח – והשוקל  המודד המונה, –mei zetqez" oiir)
.("aeh

שונה  בדרך אבל  מעשר , בתרומת משנתנו מבאר  ראשונה" "משנה בעל גם
לשונו: וזה מהרמב"ם,

מחזקת  היא שאם התאנים, כלכלת מחזקת כמה ומחשב מונה הבכורות "בזמן 
הקיץ  באמצע כן  יעשר  לא אבל עשר, זמן בכל ממנה לעשר  ידע תאנים, מאה
כגון יותר, מחזקת הקיץ שבאמצע הראשון, השיעור  סמך על  תאנים עשר 
צריך הלכך בסייפות. וכן תאנים. עשרה חמש לעשר וצריך וחמישים. מאה
הזמן שיעור  על האחר  בזמן  יסמוך  ולא הללו, הזמנים בשלשת לשערה
אפילו – ממנו" משובח והמודד  משובח "המונה ששנינו : גם וזהו הראשון .

המעשר אין  במנין וכשיעשר בגדלם, שווים הפירות שאין פעמים אחד, בזמן
והיתה  הכלכלה, את אחת פעם מדד  שאם יותר, מכוון המודד  אבל  מכוון;
הבכורות, מן רבעים שני  הראשון  סמך על לעשר  מּותר  רובע, עשרים מחזקת
מאד. מועט בדבר  אלא הפרש להיות אפשר אי  כך, כל שוות אינן  שאפילו 
זה  פירוש איפוא שונה שווה". המשקל שלעולם שמשובח, ודאי  השוקל  אבל 
המעשרות  את בה שמודדים בכלכלה כאן  מדובר  שאין  הרמב"ם, של מפירושו
מבואר שכך שלמה", "מלאכת (עיין  ממנה ומעשרים שתורמים בכלכלה אלא

הרמב"ם). של פירושו גם שם
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התרומה  חולין בכמה ללמד  באה והיא בחולין, שנתערבה בתרומה דנה משנתנו
בטלה.

äàîe ãçàa äìBò äîeøz :øîBà øæòéìà éaø סאה כגון  – ÇÄÁÄÆÆÅÀÈÈÀÆÈÅÈ
הרי ומאה, אחד  הכל בין  והם חולין, סאה למאה שנפלה תרומה
לישראל, מותרת והתערובת בחולין , בטלה שהיא כלומר עולה, התרומה

שנפלה  התרומה כשיעור  היינו אחת, סאה ממנה ליטול  שצריך  אלא
לכהן . וליתנה ãBòåלתוכה, äàîa :øîBà òLBäé éaø תרומה – ÇÄÀËÇÅÀÅÈÀ

ועוד, במאה øeòLעולה Bì ïéà äæ "ãBòå" נפלה אם כגון – ÀÆÅÄ
הכל בין והם חולין, משהו  ועוד  סאה ותשע לתשעים תרומה סאה

והשאר לכהן, סאה ממנה ונותן בטלה, התרומה הרי משהו , ועוד מאה
"ãBòå"חולין. :øîBà ílLî ïa éñBé éaø: היינו –äàîì á÷ ÇÄÅÆÀËÈÅÀÇÀÅÈ
äàñהרי חולין, וקב סאה ותשע לתשעים תרומה סאה נפלה שאם – ÀÈ

בטלה; ònãîìזו  úeúLמשיעור שישית הוא שה"ועוד " כלומר  – ÀÇÀÇÅÇ
על נוסף זה שיעור  אין  שאם קבים), 6 = (הסאה המדמעת התרומה
תערובת, בכל  משערים זה ולפי מדומע; נעשה הכל חולין , המאה

זו  הרי חולין , הקב ששית ועוד קב למאה שנפל  תרומה קב כגון
`xfril,בטלה. iaxk dkldd משניות סתם נישנו מקומות בהרבה שכן

כנגד ותשעה תשעים אלא בחולין אין  שאם מודים, הכל  ברם, כמותו.
מדומע, נעשה הכל  מכן , פחות שכן  וכל  בה, שנתערבה התרומה

דין  סמכו ובירושלמי לזרים. ואסורה כתרומה התערובות שדין  כלומר
מעשר  בתרומת הכתוב על כט ):זה יח , תרימו (במדבר מתנותיכם "מכל 

ה' תרומת כל epnnאת eycwn z` ealg lkn שאתה דבר ודרשוהו: ,"

תרומת  שהוא ממאה, אחד והיינו : מקדשו , לתוכו , נפל  אם ממנו תורם
תורה, ואמרה חולין, ממאה שמפרישים ראשון מעשר עשרה על מעשר

הנותרי ותשעה לתשעים "אחד" אותו חזר  מקדשם,שאם הוא הרי ם,
התורה  מן  שכן  בלבד , אסמכתא אלא זו  אין ברם, מדומע. הכל ונעשה

החמירו  שחכמים אלא האסורים, הדברים כשאר  ברוב בטלה תרומה
שיעור והסמיכו  ומאה, באחד אלא בטלה שאינה קודש , שהיא בתרומה
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ÁòLBäé éaøøîBà:úBðálä úà úBìòî úBøBçL íéðàz,úBøBçMä úà úBìòî úBðáì;äìáã éìebò,íéìBãbä ©¦§ª©¥§¥¦§©£¤©§¨§¨©£¤©§¦¥§¥¨©§¦
íépèwä úà íéìòî,íéìBãbä úà ïéìòî íépèwäå;íéðaìnä úà ïéìòî íéìebòä,íéìebòä úà ïéìòî íéðaìnäå. ©£¦¤©§©¦§©§©¦©£¦¤©§¦¨¦¦©£¦¤©©§§¦§©©§§¦©£¦¤¨¦¦

øæòéìà éaøøñBà.àáé÷ò éaøåøîBà:äìôp äî òeãéa,Bæ úà Bæ úBìòî ïéà;äìôp äî òeãé BðéàLëe,úBìòî ©¦¡¦¤¤¥§©¦£¦¨¥§¨©©¨§¨¥©£¤§¤¥¨©©¨§¨©£
Bæ úà Bæ. ¤

Ëãöék?úBðáì íéMîçå úBøBçL íéðàz íéMîç:äøBçL äìôð–úBøzî úBðáläå úBøeñà úBøBçL;äìôð ¥©£¦¦§¥¦§©£¦¦§¨¨§¨§¨§£§©§¨ª¨¨§¨
äðáì–úBøzî úBøBçLe úBøeñà úBðáì;äìôp äî òeãé BðéàLa–Bæ úà Bæ úBìòî.Bæáeøæòéìà éaøøéîçî, §¨¨§¨£§ª¨§¤¥¨©©¨§¨©£¤§©¦¡¦¤¤©§¦

òLBäé éaøåì÷î. §©¦§ª©¥¥
ÈBæáeøæòéìà éaøì÷îòLBäé éaøåøéîçî:éäBæéà òãBé Bðéàå ãkä ét ìò úBòéö÷ àøèì ñøBãa–øæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤¥¥§©¦§ª©©§¦§¥¦§¨§¦©¦©©§¥¥©¥¦©¦¡¦¤¤

g.zepald z` zelrn zexegy mip`zåà äøåçù ,äîåøú ìù äðàúïéôøèöî ïìåë ,úåðáì ïééöçå úåøåçù ïééöç ïéìåç ìù íéðàú äàîì äìôðù ,äðáì
ïéìåç øàùäå ,úåðáìä ïî úçà äìòî äðáì íàå ,úåøåçùä ïî úçà äìòî ,äìôð äøåçù íàå .ãçéá ìëä ïáøòîå ïñøåã äéä äöåø äéä íàù ,äìèáì

:åéäùë.dlac ilebríéìåãâä ïî ãçàå ,íéìåãâ íéìåâò ä"ëå íéðè÷ íéìåâò íéùîç íù ùé íà ,íéðè÷ä úà íéìòî íéìåãâ ,ìåâòá íéñøãðä íéðàú úåìáã
úåñøãðä íéðàú íéðáìî ,ìåâòá úåñøãðä íä íéìåâò .íéðáìîå íéìåâò ïëå .ìèáì ïìåë úåòééñî ,äîåøú ìù ïè÷ ìåâò ïëåúì ìôðå ,íéðè÷ä ïî íéðùë

:úåòáåøî íéðáìä åá íéùåòù ñåôã ïéîë òåáø úøåöá.xqe` xfril` iaxeïëå ,úåøåñà úåðáìä äìôð äðáì íàå ,úåøåñà úåøåçùä äìôð äøåçù íà
:íéøåñà äìôðù äúåàì ïéîåãä ,íéðáìîå íéìåâòå ,íéðè÷å íéìåãâá.dltp dn reciaúåøúåîã ïåéëå úåøçàä ìåëàì ìåëéù éôì ,úåìòî ïéà ,äðáì åà äøåçù

:ò"øë äëìäå .åæ úà åæ úåìòî ,øåñéà ÷ôñá ïìåëã ïåéë ,äìôð äðáì åà äìôð äøåçù íà òåãé ïéà íà ìáà .ìèáì úåòééñî ïéà ïä
h.cvik:éúà÷ ò"øã äéúìî éùåøôì.xingn xfril` 'x efae:àëôéà éåä ïî÷ì øîéîì àðéòáã éàîá ìáà ,ìéòì ïðéðúã àäá
i.zerivw `xhil qxeca:äîåøú ìù íéùáé íéðàú ìù àøèéì.ckd it lr:ùé ïéãë äáøäå ,ïéìåç ìù.reci oi`eãë äæéàáäàî ùé ãë ìëáå ,äñøã

ïéàåø ,ïéìåçä íò úáøåòî äðéàå ãëä éôá àéä äîåøú ìù àøèéìäù àåä òåãéù ô"òàå .øæòéìà éáø éøù ïéãë äàî ïàë ïéà åìéôà ,ïéìåç ìù úåøèéì

`xephxa yexit

מהירושלמי שהבאנו  כמו לכתוב, טוב").זה יום "תוספות (עיין
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úBðálä úà úBìòî úBøBçL íéðàz :øîBà òLBäé éaø– ÇÄÀËÇÅÀÅÄÀÇÂÆÇÀÈ
מהן  שחלק חולין, של  תאנים למאה נפלה תרומה של  לבנה תאנה אם
לבטל, כלומר להעלות, מצטרפות אלו  הרי לבנות, מהן וחלק שחורות

וכן תרומה, של  התאנה úBøBçMäאת úà úBìòî úBðáì שאם – ÀÈÇÂÆÇÀ
שחורה, היתה חולין, של  התאנים במאה שנתערבה תרומה, של  התאנה

ומאה; באחד  לבטלה כדי השחורות לתאנים הלבנות התאנים מצטרפות
äìáã éìebò,להן עיגול  שצורת ודבוקות דרוסות תאנים –íéìBãbä ÄÅÀÅÈÇÀÄ

íéìBãbä úà ïéìòî íépèwäå ,íépèwä úà íéìòî אם – ÇÂÄÆÇÀÇÄÀÇÀÇÄÇÂÄÆÇÀÄ
מקצתם  חולין , של עיגולים לתוך  קטן , או גדול  תרומה, של עיגול נפל

תרומה, של  העיגול  נגד  מאה כדי  הכל  בין ויש  קטנים, ומקצתן  גדולים
תרומה. של  העיגול  את לבטל  מצטרפים הם ïéìòîהרי  íéìebòäÈÄÄÇÂÄ

íéìebòä úà ïéìòî íéðaìnäå ,íéðaìnä úà–"mipaln" ÆÇÇÀÀÄÀÇÇÀÀÄÇÂÄÆÈÄÄ
העיגולים  ומצטרפים להן , מלבן  שצורת ודבוקות דרוסות תאנים היינו 

של מלבן או עיגול לבטל  כדי  מאה, לשיעור  חולין  של והמלבנים
של שחלק פי על שאף סובר , יהושע רבי  – לתוכם. שנפל  תרומה

לקולה, בזה הולכים מקום מכל איסור , ספק בכלל  אינו  התערובת
ומאה. באחד התרומה את לבטל מצטרף øñBàוהכל øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

היא  חולין של  בתאנים שנתערבה תרומה של  התאנה אם כגון  –

מצטרפות  הלבנות ואין  מדומע, משום אסורות השחורות שחורה,
וכן  אסורות. הלבנות לבנה, היא ואם התרומה; את לבטל עמהן

שנפלה  לתרומה שהדומים וקטנים, בגדולים ומלבנים, בעיגולים
ואלה  מדומע, משום אסורים איסור , ספק בכלל  והם הואיל בתוכם,

התרומה. את לבטל  מצטרפים אינם איסור , ספק בכלל  éaøåÀÇÄשאינם
äìôp äî òeãéa :øîBà àáé÷ò,נפלה תאנה איזו ידוע אם – ÂÄÈÅÀÈÇÇÈÀÈ

לבנה, או  שחורה Bæכגון úà Bæ úBìòî ïéà השחורות אין  – ÅÇÂÆ
בכלל שאינן  שאותן  השחורות, את הלבנות ולא הלבנות את מעלות

הבאה, במשנה כמבואר התרומה, את לבטל מסייעות אינן איסור ספק
äìôp äî òeãé BðéàLëe,נפלה לבנה או נפלה שחורה אם – ÀÆÅÈÇÇÈÀÈ

איסור , ספק בכלל וכולן Bæהואיל  úà Bæ úBìòî הן מצטרפות – ÇÂÆ
ומאה. באחד התרומה את aiwr`.לבטל  iaxk dklde
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עקיבא. רבי  דברי  לפרש באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה

ãöék, זו את זו מעלות אין נפלה מה שבידוע עקיבא, רבי  אומר  – ÅÇ
כגון זו ? את זו מעלות נפלה, מה ידוע íéðàzוכשאינו íéMîçÂÄÄÀÅÄ

úBðáì íéMîçå úBøBçL,חולין של  –äøBçL äìôð נפלה – ÀÇÂÄÄÀÈÈÀÈÀÈ
אלו, תאנים למאה תרומה של  שחורה úBøeñàתאנה úBøBçL– ÀÂ

מדומע, úBøzîמשום úBðáläå התרומה ממין  אינן  שהרי שנפלה – ÀÇÀÈËÈ
äðáìלתוכן; äìôð למאה נפלה תרומה של  לבנה תאנה אם – ÈÀÈÀÈÈ

הללו, úBøeñàהתאנים úBðáì,מדומע משום –úBøzî úBøBçLe ÀÈÂÀËÈ
התרומה; ממין  שאינן  –äìôp äî òeãé BðéàLa תאנה אם – ÀÆÅÈÇÇÈÀÈ

לבנה, תאנה או תרומה של Bæשחורה úà Bæ úBìòî מצטרפות – ÇÂÆ
ספק  בכלל וכולן  הואיל ומאה, באחד התרומה את לבטל  התאנים כל

øéîçîאיסור . øæòéìà éaø Bæáeרבי כאן  ששנינו  זה בדין – ÀÇÄÁÄÆÆÇÀÄ
אינן  נפלה, מה ידוע שאינו  פי  על  שאף וסובר , מחמיר  אליעזר

ì÷îמצטרפות, òLBäé éaøå מה שידוע פי על  שאף וסובר, – ÀÇÄÀËÇÅÅ
זה  הרי הבאה) (במשנה דלהלן  בדין  אבל מצטרפות, הן הרי נפלה,

מחמיר. יהושע ורבי מיקל  אליעזר  שרבי  להיפך ,
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Bæáe, במשנתנו להלן  השנוייה זו  בהלכה –éaøå ì÷î øæòéìà éaø ÀÇÄÁÄÆÆÅÅÀÇÄ
úBòéö÷ àøèì ñøBãa :øéîçî òLBäé;תרומה של  –"zerivw"d ÀËÇÇÀÄÀÅÄÀÈÀÄ

וכותשים  דורסים והיו דבילות, מהן שמתקינים חתוכות תאנים הן
דבלה"; "עיגולי מהן  ועושים מעוגלים, כלים פני  על  étאותן ìòÇÄ

ãkä ויש חולין, של  קציעות ליטרא מאה בה שיש כדים – עוד שם ÇÇ
קציעות ליטרא מאה יש מהן  אחת שבכל  BðéàåÀÅ(ברטנורא),הרבה,

éäBæéà òãBé,תרומה של הקציעות ליטרת את פיה על  שדרס  הכד – ÅÇÅÄ
úBãeøt ïä elàk ïúBà ïéàBø :øîBà øæòéìà éaø רואים – ÇÄÁÄÆÆÅÄÈÀÄÅÀ

ונמצאות  פרודות, אלא דבוקות אינן  כאילו כד שבכל הקציעות את

מעורבות, úBðBéìòäכולן úà úBìòî úBðBzçzäå אף כלומר  – ÀÇÇÀÇÂÆÈÆÀ
עם  מעורבות ואינן הכד , פי על הן תרומה של שהקציעות פי  על 

וסובר, אליעזר  רבי  בזה מקל מקום מכל הכד , שבשולי  הקציעות
שבכד התחתונות והקציעות כאחת, מעורבות הן  כאילו אותן  שרואין
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epnî,ìMî çaLî ì÷BMäåïzL. ¦¤§©¥§ª¨¦§¨§¨
Êøæòéìà éaøøîBà:äàîe ãçàa äìBò äîeøz.òLBäé éaøøîBà:ãBòå äàîa;øeòL Bì ïéà äæ "ãBòå".éaø ©¦¡¦¤¤¥§¨¨§¤¨¥¨©¦§ª©¥§¥¨§§¤¥¦©¦

ílLî ïa éñBéøîBà:äàñ äàîì á÷ "ãBòå";ònãîì úeúL. ¥¤§ª¨¥§©§¥¨§¨§©§©¥©

:ìéòì ïðúãë ãîåàî àìà äúåà íéùéøôî ïéà äìåãâ äîåøú.dlklkd z` oixryn:úåøéôä ïî äá åñðëéù äî òãéì.zexekaaïäéøåëáá úåøéôäù ïîæá
øáëù ,õé÷ä óåñá ïäî äìéëî àéäù äîî úåçô ïäî äìéëî äìëìëäå ïàåìîá ïä:úå÷ã úåîåðö ïäå ÷îèöäì åìéçúä.uiwd rvn`aeúåìùåáî ïäù

.å÷îèöð øáëùë õé÷ä óåñá ïäî ú÷æçî àéäù äîî úåçôå ,ïàåìîá úåøëåáî ïäùë ïäî ú÷æçîù äîî øúåé úåøéôä ïî ú÷æçî äìëìëä ,úå÷îåöî íðéàå
:åììä íéðîæ 'âá ïéøòùî êëìä.zetiiqae:õé÷ä óåñáù úåøéô.gaeyn dpend:ãîåàá àéöåîä ïî.'eke gaeyn ccendeúîåøúáå úåøùòîá à÷åãå

:úéùéøôãë äìåãâ äîåøúá àì ìáà ,øùòî
f.d`ne cg`a dler dnexzåîë ïéìåç øàùäå ïäëì äðúåðå ïäî úçà ìèåð ,äàîå ãçà ìëä ïéá íäù ,ïéìåç ìù ïéàñ äàîì äìôðù äîåøú ìù äàñ

:åéäù.cere d`naùéå ìéàåä ,øåòéù åì ïéà åäùîä äæå ,äòùúå íéòùúî øúåé åäùîå ïéìåç ìù ïéàñ íéòùúå äòùú êåúì äîåøú ìù äàñ äìôð íà
:åéäùë ïéìåç øàùäå ,ïäëì äðúåðå úçà äàñ ìèåð ,åäùî ãåòå äàî ïàë.rncnl zezy d`q d`nl awïéìåç ìù è"öá äîåøú ìù äàñ äìôð íà

íéòùúî úåçô ïéìåçä åéä íà ìáà .åéäùë ïéìåç øàùäå úçà äàñ ìèåð æà .íéá÷ 'å äàñäù úòîãîä äîåøú ìù äàñì úåúù àåä á÷äù ,øúåé á÷å
íúñã .äàîå úçàî úåçôá äìåò äîåøú ïéàù à"øë äëìäå .äáù äîåøú ìù äàñ éîãî õåç äîåøú éîãá ïäëì íìåë åøëîéå ,òîåãî ìëä ,á÷å äòùúå

øùòî úîåøúá áéúëã äàîî úåçôá ù"ëå ,ãáìá äàîá äìåò äîåøúä ïéàù íéãåî ìëäå .éúëåã äîëá äéúååë àðú ïì(çé øáãîá)åùã÷î úà åáìç ìëî
,øùòî úîåøúì äàñ äøùò ïúåàîå ,ïåùàø øùòîì äøùò ïéùéøôî ïéàñ äàîîã ,äàîî ãçà åðééäå ,åùã÷î åëåúì ìôð íà åðîî íøåú äúàù øáã ,åðîî

:òîåãî ìëä äùòðå ïúùã÷î äòùúå íéòùúì äàñ äúåà äøæç íàù àðîçø øîàå
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מעט, אלא מהם המאחרים úBôéqáeמחזיקה הפירות ובעונת – ÇÀÈ
מחזיקה  והכלכלה ודקים, מצומקים שהם הקיץ בסוף היינו  להבשיל,

הרבה, õéwäמהם òöîàáe,גסים ואינם בשלים שהפירות – ÀÆÀÇÇÇÄ
מאשר ופחות הבכורות בעונת מאשר  יותר מהם מחזיקה והכלכלה

הקיץ. çaLîבסוף äðBnäכדי שבכלכלה, הפירות את המונה – ÇÆÀËÈ
כלומר דעתו , אומד  פי על התורם מן משובח הריהו  המנוי , מן לתרום
זו , השערתו פי על  ותורם שבכלכלה הפירות כמות את שמשער ממי 

epnî çaLî ããBnäå ואין קטנים, פירות ויש גסים פירות שיש  – ÀÇÅÀËÈÄÆ
המונה, מן  משובח המודד  לפיכך  שיעורם, את כך  כל  קובע המנין

ïzLìMî çaLî ì÷BMäå המדוייק השיעור הוא שהמשקל – ÀÇÅÀËÈÄÀÈÀÈ
ביותר.

בתרומה  עוסקת היא אף הקודמות למשניות שכהמשך כפשוטה, משנתנו  בארנו 
אלא  גדולה תרומה מפרישים שאין פי על שאף ללמדנו , באה והיא גדולה,
לכוון יהא שאפשר כדי  הטבל, שיעור  את לקבוע צריך  מקום מכל  מאומד,
וזהו בינונית. בעין או  יפה בעין חכמים, שקבעו  כשיעור  באומד ולהפריש
כלכלת  היינו הכלכלה"... את משערים פרקים "בשלושה במשנתנו : ששנינו
היא, שונה מחזיקה שהיא הפירות כמות עונה בכל שכן טבל, של הפירות
גם  וכן יהוסף  ה"ר  בשם שלמה" ב"מלאכת מובא זה פירוש – שבארנו . כמו

שמים". "לחם בשם ישראל " ב"תפארת
ש  מפרש, הרמב"ם ומכאן"dlklkd"אבל  המעשרות, את בו  שמודדים הסל היינו

תורמין "אין ז): א, (לעיל שנינו  שהרי  גדולה, בתרומה עוסקת משנתנו  שאין
היא עוסקת אלא במנין", ולא במשקל ולא במידה xyrn,לא znexzaשהואיל

באומד, אותה מפרישים אין המעשר ", מן "מעשר  – בתורה מפורש ושיעורה
במש  ששנינו  וזהו  י). ג, תרומות (הל ' בשיעורה מדקדקים "בשלושה אלא נתנו :

המעשר, תרומת בו שמודדים הסל  היינו – הכלכלה"... את משערים פרקים
גם  וכן המעשרות. בשאר הדין  והוא בשיעורה. ועונה עונה בכל  לדייק כדי 

הרמב"ם. פי  על  משנתנו מפרש מברטנורא הרב
הרמב"ם: כותב בסיפא ששנינו  lwypdובענין xace ,ccen cecnl ekxcy xac"

,gaeyn dpend ,eccenle elweyle ezepnl xyt` did .dpen ezepnl xyt`y xace ,lwey
"odipyn gaeyn lweyde ,epnn gaeyn ccende,הרמב"ם לפי נמצא יא). שם, (שם
משובח "והשוקל במשנתנו ששנינו  אלוozylyn"שמה שלושה שמתוך  היינו,

השוקל הוא ביותר  המשובח – והשוקל  המודד המונה, –mei zetqez" oiir)
.("aeh

שונה  בדרך אבל  מעשר , בתרומת משנתנו מבאר  ראשונה" "משנה בעל גם
לשונו: וזה מהרמב"ם,

מחזקת  היא שאם התאנים, כלכלת מחזקת כמה ומחשב מונה הבכורות "בזמן 
הקיץ  באמצע כן  יעשר  לא אבל עשר, זמן בכל ממנה לעשר  ידע תאנים, מאה
כגון יותר, מחזקת הקיץ שבאמצע הראשון, השיעור  סמך על  תאנים עשר 
צריך הלכך בסייפות. וכן תאנים. עשרה חמש לעשר וצריך וחמישים. מאה
הזמן שיעור  על האחר  בזמן  יסמוך  ולא הללו, הזמנים בשלשת לשערה
אפילו – ממנו" משובח והמודד  משובח "המונה ששנינו : גם וזהו הראשון .

המעשר אין  במנין וכשיעשר בגדלם, שווים הפירות שאין פעמים אחד, בזמן
והיתה  הכלכלה, את אחת פעם מדד  שאם יותר, מכוון המודד  אבל  מכוון;
הבכורות, מן רבעים שני  הראשון  סמך על לעשר  מּותר  רובע, עשרים מחזקת
מאד. מועט בדבר  אלא הפרש להיות אפשר אי  כך, כל שוות אינן  שאפילו 
זה  פירוש איפוא שונה שווה". המשקל שלעולם שמשובח, ודאי  השוקל  אבל 
המעשרות  את בה שמודדים בכלכלה כאן  מדובר  שאין  הרמב"ם, של מפירושו
מבואר שכך שלמה", "מלאכת (עיין  ממנה ומעשרים שתורמים בכלכלה אלא

הרמב"ם). של פירושו גם שם
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התרומה  חולין בכמה ללמד  באה והיא בחולין, שנתערבה בתרומה דנה משנתנו
בטלה.

äàîe ãçàa äìBò äîeøz :øîBà øæòéìà éaø סאה כגון  – ÇÄÁÄÆÆÅÀÈÈÀÆÈÅÈ
הרי ומאה, אחד  הכל בין  והם חולין, סאה למאה שנפלה תרומה
לישראל, מותרת והתערובת בחולין , בטלה שהיא כלומר עולה, התרומה

שנפלה  התרומה כשיעור  היינו אחת, סאה ממנה ליטול  שצריך  אלא
לכהן . וליתנה ãBòåלתוכה, äàîa :øîBà òLBäé éaø תרומה – ÇÄÀËÇÅÀÅÈÀ

ועוד, במאה øeòLעולה Bì ïéà äæ "ãBòå" נפלה אם כגון – ÀÆÅÄ
הכל בין והם חולין, משהו  ועוד  סאה ותשע לתשעים תרומה סאה

והשאר לכהן, סאה ממנה ונותן בטלה, התרומה הרי משהו , ועוד מאה
"ãBòå"חולין. :øîBà ílLî ïa éñBé éaø: היינו –äàîì á÷ ÇÄÅÆÀËÈÅÀÇÀÅÈ
äàñהרי חולין, וקב סאה ותשע לתשעים תרומה סאה נפלה שאם – ÀÈ

בטלה; ònãîìזו  úeúLמשיעור שישית הוא שה"ועוד " כלומר  – ÀÇÀÇÅÇ
על נוסף זה שיעור  אין  שאם קבים), 6 = (הסאה המדמעת התרומה
תערובת, בכל  משערים זה ולפי מדומע; נעשה הכל חולין , המאה

זו  הרי חולין , הקב ששית ועוד קב למאה שנפל  תרומה קב כגון
`xfril,בטלה. iaxk dkldd משניות סתם נישנו מקומות בהרבה שכן

כנגד ותשעה תשעים אלא בחולין אין  שאם מודים, הכל  ברם, כמותו.
מדומע, נעשה הכל  מכן , פחות שכן  וכל  בה, שנתערבה התרומה

דין  סמכו ובירושלמי לזרים. ואסורה כתרומה התערובות שדין  כלומר
מעשר  בתרומת הכתוב על כט ):זה יח , תרימו (במדבר מתנותיכם "מכל 

ה' תרומת כל epnnאת eycwn z` ealg lkn שאתה דבר ודרשוהו: ,"

תרומת  שהוא ממאה, אחד והיינו : מקדשו , לתוכו , נפל  אם ממנו תורם
תורה, ואמרה חולין, ממאה שמפרישים ראשון מעשר עשרה על מעשר

הנותרי ותשעה לתשעים "אחד" אותו חזר  מקדשם,שאם הוא הרי ם,
התורה  מן  שכן  בלבד , אסמכתא אלא זו  אין ברם, מדומע. הכל ונעשה

החמירו  שחכמים אלא האסורים, הדברים כשאר  ברוב בטלה תרומה
שיעור והסמיכו  ומאה, באחד אלא בטלה שאינה קודש , שהיא בתרומה

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁòLBäé éaøøîBà:úBðálä úà úBìòî úBøBçL íéðàz,úBøBçMä úà úBìòî úBðáì;äìáã éìebò,íéìBãbä ©¦§ª©¥§¥¦§©£¤©§¨§¨©£¤©§¦¥§¥¨©§¦
íépèwä úà íéìòî,íéìBãbä úà ïéìòî íépèwäå;íéðaìnä úà ïéìòî íéìebòä,íéìebòä úà ïéìòî íéðaìnäå. ©£¦¤©§©¦§©§©¦©£¦¤©§¦¨¦¦©£¦¤©©§§¦§©©§§¦©£¦¤¨¦¦

øæòéìà éaøøñBà.àáé÷ò éaøåøîBà:äìôp äî òeãéa,Bæ úà Bæ úBìòî ïéà;äìôp äî òeãé BðéàLëe,úBìòî ©¦¡¦¤¤¥§©¦£¦¨¥§¨©©¨§¨¥©£¤§¤¥¨©©¨§¨©£
Bæ úà Bæ. ¤

Ëãöék?úBðáì íéMîçå úBøBçL íéðàz íéMîç:äøBçL äìôð–úBøzî úBðáläå úBøeñà úBøBçL;äìôð ¥©£¦¦§¥¦§©£¦¦§¨¨§¨§¨§£§©§¨ª¨¨§¨
äðáì–úBøzî úBøBçLe úBøeñà úBðáì;äìôp äî òeãé BðéàLa–Bæ úà Bæ úBìòî.Bæáeøæòéìà éaøøéîçî, §¨¨§¨£§ª¨§¤¥¨©©¨§¨©£¤§©¦¡¦¤¤©§¦

òLBäé éaøåì÷î. §©¦§ª©¥¥
ÈBæáeøæòéìà éaøì÷îòLBäé éaøåøéîçî:éäBæéà òãBé Bðéàå ãkä ét ìò úBòéö÷ àøèì ñøBãa–øæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤¥¥§©¦§ª©©§¦§¥¦§¨§¦©¦©©§¥¥©¥¦©¦¡¦¤¤

g.zepald z` zelrn zexegy mip`zåà äøåçù ,äîåøú ìù äðàúïéôøèöî ïìåë ,úåðáì ïééöçå úåøåçù ïééöç ïéìåç ìù íéðàú äàîì äìôðù ,äðáì
ïéìåç øàùäå ,úåðáìä ïî úçà äìòî äðáì íàå ,úåøåçùä ïî úçà äìòî ,äìôð äøåçù íàå .ãçéá ìëä ïáøòîå ïñøåã äéä äöåø äéä íàù ,äìèáì

:åéäùë.dlac ilebríéìåãâä ïî ãçàå ,íéìåãâ íéìåâò ä"ëå íéðè÷ íéìåâò íéùîç íù ùé íà ,íéðè÷ä úà íéìòî íéìåãâ ,ìåâòá íéñøãðä íéðàú úåìáã
úåñøãðä íéðàú íéðáìî ,ìåâòá úåñøãðä íä íéìåâò .íéðáìîå íéìåâò ïëå .ìèáì ïìåë úåòééñî ,äîåøú ìù ïè÷ ìåâò ïëåúì ìôðå ,íéðè÷ä ïî íéðùë

:úåòáåøî íéðáìä åá íéùåòù ñåôã ïéîë òåáø úøåöá.xqe` xfril` iaxeïëå ,úåøåñà úåðáìä äìôð äðáì íàå ,úåøåñà úåøåçùä äìôð äøåçù íà
:íéøåñà äìôðù äúåàì ïéîåãä ,íéðáìîå íéìåâòå ,íéðè÷å íéìåãâá.dltp dn reciaúåøúåîã ïåéëå úåøçàä ìåëàì ìåëéù éôì ,úåìòî ïéà ,äðáì åà äøåçù

:ò"øë äëìäå .åæ úà åæ úåìòî ,øåñéà ÷ôñá ïìåëã ïåéë ,äìôð äðáì åà äìôð äøåçù íà òåãé ïéà íà ìáà .ìèáì úåòééñî ïéà ïä
h.cvik:éúà÷ ò"øã äéúìî éùåøôì.xingn xfril` 'x efae:àëôéà éåä ïî÷ì øîéîì àðéòáã éàîá ìáà ,ìéòì ïðéðúã àäá
i.zerivw `xhil qxeca:äîåøú ìù íéùáé íéðàú ìù àøèéì.ckd it lr:ùé ïéãë äáøäå ,ïéìåç ìù.reci oi`eãë äæéàáäàî ùé ãë ìëáå ,äñøã

ïéàåø ,ïéìåçä íò úáøåòî äðéàå ãëä éôá àéä äîåøú ìù àøèéìäù àåä òåãéù ô"òàå .øæòéìà éáø éøù ïéãë äàî ïàë ïéà åìéôà ,ïéìåç ìù úåøèéì
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מהירושלמי שהבאנו  כמו לכתוב, טוב").זה יום "תוספות (עיין
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úBðálä úà úBìòî úBøBçL íéðàz :øîBà òLBäé éaø– ÇÄÀËÇÅÀÅÄÀÇÂÆÇÀÈ
מהן  שחלק חולין, של  תאנים למאה נפלה תרומה של  לבנה תאנה אם
לבטל, כלומר להעלות, מצטרפות אלו  הרי לבנות, מהן וחלק שחורות

וכן תרומה, של  התאנה úBøBçMäאת úà úBìòî úBðáì שאם – ÀÈÇÂÆÇÀ
שחורה, היתה חולין, של  התאנים במאה שנתערבה תרומה, של  התאנה

ומאה; באחד  לבטלה כדי השחורות לתאנים הלבנות התאנים מצטרפות
äìáã éìebò,להן עיגול  שצורת ודבוקות דרוסות תאנים –íéìBãbä ÄÅÀÅÈÇÀÄ

íéìBãbä úà ïéìòî íépèwäå ,íépèwä úà íéìòî אם – ÇÂÄÆÇÀÇÄÀÇÀÇÄÇÂÄÆÇÀÄ
מקצתם  חולין , של עיגולים לתוך  קטן , או גדול  תרומה, של עיגול נפל

תרומה, של  העיגול  נגד  מאה כדי  הכל  בין ויש  קטנים, ומקצתן  גדולים
תרומה. של  העיגול  את לבטל  מצטרפים הם ïéìòîהרי  íéìebòäÈÄÄÇÂÄ

íéìebòä úà ïéìòî íéðaìnäå ,íéðaìnä úà–"mipaln" ÆÇÇÀÀÄÀÇÇÀÀÄÇÂÄÆÈÄÄ
העיגולים  ומצטרפים להן , מלבן  שצורת ודבוקות דרוסות תאנים היינו 

של מלבן או עיגול לבטל  כדי  מאה, לשיעור  חולין  של והמלבנים
של שחלק פי על שאף סובר , יהושע רבי  – לתוכם. שנפל  תרומה

לקולה, בזה הולכים מקום מכל איסור , ספק בכלל  אינו  התערובת
ומאה. באחד התרומה את לבטל מצטרף øñBàוהכל øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

היא  חולין של  בתאנים שנתערבה תרומה של  התאנה אם כגון  –

מצטרפות  הלבנות ואין  מדומע, משום אסורות השחורות שחורה,
וכן  אסורות. הלבנות לבנה, היא ואם התרומה; את לבטל עמהן

שנפלה  לתרומה שהדומים וקטנים, בגדולים ומלבנים, בעיגולים
ואלה  מדומע, משום אסורים איסור , ספק בכלל  והם הואיל בתוכם,

התרומה. את לבטל  מצטרפים אינם איסור , ספק בכלל  éaøåÀÇÄשאינם
äìôp äî òeãéa :øîBà àáé÷ò,נפלה תאנה איזו ידוע אם – ÂÄÈÅÀÈÇÇÈÀÈ

לבנה, או  שחורה Bæכגון úà Bæ úBìòî ïéà השחורות אין  – ÅÇÂÆ
בכלל שאינן  שאותן  השחורות, את הלבנות ולא הלבנות את מעלות

הבאה, במשנה כמבואר התרומה, את לבטל מסייעות אינן איסור ספק
äìôp äî òeãé BðéàLëe,נפלה לבנה או נפלה שחורה אם – ÀÆÅÈÇÇÈÀÈ

איסור , ספק בכלל וכולן Bæהואיל  úà Bæ úBìòî הן מצטרפות – ÇÂÆ
ומאה. באחד התרומה את aiwr`.לבטל  iaxk dklde

y c e w z a y
ט ה נ ש מ ר ו א ב

עקיבא. רבי  דברי  לפרש באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה

ãöék, זו את זו מעלות אין נפלה מה שבידוע עקיבא, רבי  אומר  – ÅÇ
כגון זו ? את זו מעלות נפלה, מה ידוע íéðàzוכשאינו íéMîçÂÄÄÀÅÄ

úBðáì íéMîçå úBøBçL,חולין של  –äøBçL äìôð נפלה – ÀÇÂÄÄÀÈÈÀÈÀÈ
אלו, תאנים למאה תרומה של  שחורה úBøeñàתאנה úBøBçL– ÀÂ

מדומע, úBøzîמשום úBðáläå התרומה ממין  אינן  שהרי שנפלה – ÀÇÀÈËÈ
äðáìלתוכן; äìôð למאה נפלה תרומה של  לבנה תאנה אם – ÈÀÈÀÈÈ

הללו, úBøeñàהתאנים úBðáì,מדומע משום –úBøzî úBøBçLe ÀÈÂÀËÈ
התרומה; ממין  שאינן  –äìôp äî òeãé BðéàLa תאנה אם – ÀÆÅÈÇÇÈÀÈ

לבנה, תאנה או תרומה של Bæשחורה úà Bæ úBìòî מצטרפות – ÇÂÆ
ספק  בכלל וכולן  הואיל ומאה, באחד התרומה את לבטל  התאנים כל

øéîçîאיסור . øæòéìà éaø Bæáeרבי כאן  ששנינו  זה בדין – ÀÇÄÁÄÆÆÇÀÄ
אינן  נפלה, מה ידוע שאינו  פי  על  שאף וסובר , מחמיר  אליעזר

ì÷îמצטרפות, òLBäé éaøå מה שידוע פי על  שאף וסובר, – ÀÇÄÀËÇÅÅ
זה  הרי הבאה) (במשנה דלהלן  בדין  אבל מצטרפות, הן הרי נפלה,

מחמיר. יהושע ורבי מיקל  אליעזר  שרבי  להיפך ,

י ה נ ש מ ר ו א ב

Bæáe, במשנתנו להלן  השנוייה זו  בהלכה –éaøå ì÷î øæòéìà éaø ÀÇÄÁÄÆÆÅÅÀÇÄ
úBòéö÷ àøèì ñøBãa :øéîçî òLBäé;תרומה של  –"zerivw"d ÀËÇÇÀÄÀÅÄÀÈÀÄ

וכותשים  דורסים והיו דבילות, מהן שמתקינים חתוכות תאנים הן
דבלה"; "עיגולי מהן  ועושים מעוגלים, כלים פני  על  étאותן ìòÇÄ

ãkä ויש חולין, של  קציעות ליטרא מאה בה שיש כדים – עוד שם ÇÇ
קציעות ליטרא מאה יש מהן  אחת שבכל  BðéàåÀÅ(ברטנורא),הרבה,

éäBæéà òãBé,תרומה של הקציעות ליטרת את פיה על  שדרס  הכד – ÅÇÅÄ
úBãeøt ïä elàk ïúBà ïéàBø :øîBà øæòéìà éaø רואים – ÇÄÁÄÆÆÅÄÈÀÄÅÀ

ונמצאות  פרודות, אלא דבוקות אינן  כאילו כד שבכל הקציעות את

מעורבות, úBðBéìòäכולן úà úBìòî úBðBzçzäå אף כלומר  – ÀÇÇÀÇÂÆÈÆÀ
עם  מעורבות ואינן הכד , פי על הן תרומה של שהקציעות פי  על 

וסובר, אליעזר  רבי  בזה מקל מקום מכל הכד , שבשולי  הקציעות
שבכד התחתונות והקציעות כאחת, מעורבות הן  כאילו אותן  שרואין

izdw - zex`ean zeipyn



iרכ dpyn iriax wxt zenexz zkqn

øîBà:úBãeøt ïä elàk ïúBà ïéàBø,úBðBéìòä úà úBìòî úBðBzçzäå.òLBäé éaøøîBà:eéäiL ãò äìòz àG ¥¦¨§¦¥§§©©§©£¤¨¤§©¦§ª©¥©£¤©¤¦§
íéck äàî íL. ¨¥¨©¦

,úåðåéìòä úà ìèáì úåòééñî úåðåúçúä ïéà úáøåòî äðéàã ïåéë øáñ òùåäé éáøå .äàîå ãçàá ïéìåòå äîåøúá ïéìåçä åáøòúðå ïîå÷îî åãøôð åìéàë ïúåà
:òùåäé éáøë äëìäå ,ïéîåô äàîá äæ úéáç éô ìèáúéå ïéãë äàî íù åéäéù ãò ,íéøåñà íéîåôäå íéøúåî íéìåùä àìà

`xephxa yexit

תרומה. של העליונות הקציעות את ואחד במאה לבטל  מצטרפות

במשנה  (לעיל  וסובר  אליעזר  רבי  מחמיר ושחורות לבנות בתאנים ברם,
מתערבות  ואינן  הן  שניכרות לפי אלו, את אלו מעלות שאינן  ח),

ישראל"). "תפארת  תאנים (ברטנורא; ליטרא שלקח "מי  מפרש: הרמב"ם
הרבה  שם ויש  חולין  של  התאנים כד פי  על  ונתנן  וכתשן תרומה של

אליעזר , רבי  אומר היא, איזו ידוע ואין  mickdכדים lka did m`y
,`xhil d`n ליטרא ושנתערב מפורדות כולן התאנים כאילו  נחשב

ומאה". באחד  ותעלה ליטרות äìòzבמאה àG :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÇÂÆ
שבכד, ליטראות ואחת במאה בטלה תרומה של הקציעות ליטרת אין  –

בכל מעורבות ואינן  הכד, פי  על  הן תרומה של והקציעות שהואיל
התחתונות  הקציעות שאין  וסובר , יהושע רבי מחמיר  שבכד , הקציעות

מותרות, הכדים שבשולי שהקציעות כלומר  לבטלן , ãòÇמצטרפות
íéck äàî íL eéäiL, חולין של כד  מאה שם היו כן  אם אלא – ÆÄÀÈÅÈÇÄ

במאה  בטל תרומה של הקציעות את עליה שדרס הכד פי  ונמצא
חוץ  לכהן ומוכרה מהן אחת כד ולוקח האחרות; הכדים של הפיות

לבנות  בתאנים ברם, מותרות. והשאר  תרומה, של ליטרא אותה מדמי

את  אלו  שמעלות ח), משנה (לעיל  וסובר יהושע רבי מקל  ושחורות
הן. ומעורבות הואיל ryedi.אלו , iaxk dklde

הוא  שהולך כדים", מאה שם שיהיו "עד  יהושע רבי  בדברי מדייקים יש
כד, במאה דיו הלכך ומשהו, במאה עולה שתרומה ז ), משנה (לעיל  לשיטתו 

תרומה של הליטרא נגד ומשהו מאה ספק בלא יש הפיות ("zetqezשבמאה
("my iyp`"תעלה זו הרי וכד, כד  מאה שם היו  "אם פוסק: הרמב"ם אבל  ,

ו ). יד, תרומות (הל '

ורבי אליעזר רבי  של מחלוקתם בענין  יהודה ורבי  מאיר  רבי נחלקו  בתוספתא
דעות  נאמרו  וכן  א), עג, זבחים ב; ג, (ביצה בבבלי היא ומובאת יהושע,

זו מחלוקת בטעם dpey`x")שונות dpyn"e dnly zk`ln" oiir) מקום מכל  .
ו "תפארת  מברטנורא הרב פי  על וביארנוה מאיר , דרבי  אליבא היא משנתנו 
שאף  אליעזר, רבי  של בטעמו מוסיף ישראל " "תפארת בעל ברם, – ישראל ".
רבי סובר  מקום מכל  דימוע, ספק בכלל  אינן  התחתונות שהקציעות פי  על 
היא. מדרבנן פירות שתרומת לפי העליונות, את מעלות שהתחתונות אליעזר

שם). (זבחים בתוספות מבואר וכן 

izdw - zex`ean zeipyn

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

.áBè íBéa äøBäè äîäaî íé÷ðBiL eðééä ïéâäBð:`xnbd dywnéëéä £¦¨¦¤§¦¦§¥¨§¨§¥¦
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mivxy zlik` xeqi`(an `i `xwie),'íä õ÷L ék íeìëàú àì'weqte ŸŸ§¦¤¤¥
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xn`p eli`k minkg ea,'íeìéëàz àì'epiideìò íéìBãbä øéäæäì Ÿ©£¦§©§¦©§¦©
íépèwäxidfdl milecbd lr lhenyelk`i `ly miphwd z` ©§©¦

:`xnbd dgiken .mivxyåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨
eìëàú àì eäì øîàcuxy lke` ohwd z` d`exd lr daegy - §¨©§ŸŸ§

.xeqi`n ohwd z` yixtdl mieevny gken ixde ,jk lr exidfdl
:`xnbd dgecàì`l` ,meyixtiy `ziixad zpeek oi` -àìc Ÿ§Ÿ

íéãéa [eäì] (äéì) etñéì.micia mivxy miphwd z` elik`i `ly - ¦§§§¨©¦
.myixtdl mieevn oic zia oi`y okzi mnvrn milke` m` j`

:dnec di`x d`ian `xnbd,òîL àziabl xn`p ,`ziixaa epipy ¨§©
mc zlik` xeqi`(ai fi `xwie),'íc ìëàú àì íkî Lôð ìk'weqte ¨¤¤¦¤ŸŸ©¨

okle ,mc zlik`a mixeqi` dnk exn`p xak ixdy xzein df
epcnll aezkd `ay miyxecíépèwä ìò íéìBãbä øéäæäì`ly §©§¦©§¦©©§©¦

:`xnbd dgiken .mc elk`iåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨
eìëàú àì eäì éøîàcmiphwd z` xidfdl mikixv milecbdy - §¨§¥§ŸŸ§

.xeqi`n ohwd z` yixtdl mieevny gken ixd ,mc elk`i `ly
:`xnbd dgecàì`l` ,jkn meyixtiy `ziixad zpeek oi` -àìc Ÿ§Ÿ

eäì etñéìmc miphwd z` elik`i `ly -.íéãéa ¦§§§¨©¦
:di`x cer d`ian `xnbd,òîL àziabl xn`p ,`ziixaa epipy ¨§©

znl `nhidl mipdkd xeqi`(` `k `xwie)øBîà'ipA mipdMd l` ¡¤©Ÿ£¦§¥
oxd`zøîàåly oeyld zelitkne ,'eiOrA `OHi `l Wtpl mdl` ©£Ÿ§¨©§¨£¥¤§¤¤Ÿ¦©¨§©¨

minkg miyxec ,'zxn`e' 'xen`'íépèwä ìò íéìBãb øéäæäì`ly §©§¦§¦©©§©¦
:`xnbd dgiken .znl e`nhiåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨

enhéz àì eäì øîàcon miphwd z` yixtdl lecbd lr daegy - §¨©§Ÿ¦©
.xeqi`n ohwd z` yixtdl mieevny ixd ,d`nehd

:`xnbd dgecàìeyixtiy dxezd zpeek oi`y ,o`kn di`x oi` - Ÿ
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miphwd z` milecbd.íéãéa§¨©¦
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i` oky ,ekxved 'mipdk z`neh'ne 'mc'ne 'mivwy'n micia xeqi`
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øîBà:úBãeøt ïä elàk ïúBà ïéàBø,úBðBéìòä úà úBìòî úBðBzçzäå.òLBäé éaøøîBà:eéäiL ãò äìòz àG ¥¦¨§¦¥§§©©§©£¤¨¤§©¦§ª©¥©£¤©¤¦§
íéck äàî íL. ¨¥¨©¦

,úåðåéìòä úà ìèáì úåòééñî úåðåúçúä ïéà úáøåòî äðéàã ïåéë øáñ òùåäé éáøå .äàîå ãçàá ïéìåòå äîåøúá ïéìåçä åáøòúðå ïîå÷îî åãøôð åìéàë ïúåà
:òùåäé éáøë äëìäå ,ïéîåô äàîá äæ úéáç éô ìèáúéå ïéãë äàî íù åéäéù ãò ,íéøåñà íéîåôäå íéøúåî íéìåùä àìà

`xephxa yexit

תרומה. של העליונות הקציעות את ואחד במאה לבטל  מצטרפות

במשנה  (לעיל  וסובר  אליעזר  רבי  מחמיר ושחורות לבנות בתאנים ברם,
מתערבות  ואינן  הן  שניכרות לפי אלו, את אלו מעלות שאינן  ח),

ישראל"). "תפארת  תאנים (ברטנורא; ליטרא שלקח "מי  מפרש: הרמב"ם
הרבה  שם ויש  חולין  של  התאנים כד פי  על  ונתנן  וכתשן תרומה של

אליעזר , רבי  אומר היא, איזו ידוע ואין  mickdכדים lka did m`y
,`xhil d`n ליטרא ושנתערב מפורדות כולן התאנים כאילו  נחשב

ומאה". באחד  ותעלה ליטרות äìòzבמאה àG :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÇÂÆ
שבכד, ליטראות ואחת במאה בטלה תרומה של הקציעות ליטרת אין  –

בכל מעורבות ואינן  הכד, פי  על  הן תרומה של והקציעות שהואיל
התחתונות  הקציעות שאין  וסובר , יהושע רבי מחמיר  שבכד , הקציעות

מותרות, הכדים שבשולי שהקציעות כלומר  לבטלן , ãòÇמצטרפות
íéck äàî íL eéäiL, חולין של כד  מאה שם היו כן  אם אלא – ÆÄÀÈÅÈÇÄ

במאה  בטל תרומה של הקציעות את עליה שדרס הכד פי  ונמצא
חוץ  לכהן ומוכרה מהן אחת כד ולוקח האחרות; הכדים של הפיות

לבנות  בתאנים ברם, מותרות. והשאר  תרומה, של ליטרא אותה מדמי

את  אלו  שמעלות ח), משנה (לעיל  וסובר יהושע רבי מקל  ושחורות
הן. ומעורבות הואיל ryedi.אלו , iaxk dklde

הוא  שהולך כדים", מאה שם שיהיו "עד  יהושע רבי  בדברי מדייקים יש
כד, במאה דיו הלכך ומשהו, במאה עולה שתרומה ז ), משנה (לעיל  לשיטתו 

תרומה של הליטרא נגד ומשהו מאה ספק בלא יש הפיות ("zetqezשבמאה
("my iyp`"תעלה זו הרי וכד, כד  מאה שם היו  "אם פוסק: הרמב"ם אבל  ,

ו ). יד, תרומות (הל '

ורבי אליעזר רבי  של מחלוקתם בענין  יהודה ורבי  מאיר  רבי נחלקו  בתוספתא
דעות  נאמרו  וכן  א), עג, זבחים ב; ג, (ביצה בבבלי היא ומובאת יהושע,

זו מחלוקת בטעם dpey`x")שונות dpyn"e dnly zk`ln" oiir) מקום מכל  .
ו "תפארת  מברטנורא הרב פי  על וביארנוה מאיר , דרבי  אליבא היא משנתנו 
שאף  אליעזר, רבי  של בטעמו מוסיף ישראל " "תפארת בעל ברם, – ישראל ".
רבי סובר  מקום מכל  דימוע, ספק בכלל  אינן  התחתונות שהקציעות פי  על 
היא. מדרבנן פירות שתרומת לפי העליונות, את מעלות שהתחתונות אליעזר

שם). (זבחים בתוספות מבואר וכן 

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: עד נוספים:דף דברים ירדו המן שעם הפסוק מן דורשת 'Bàהגמרא
'äëãna eëã(ח יא àîéúéàå(שם áø øîà äãeäé áø øîà ,éaø ¨©§Ÿ¨¨©©§¨¨©©§¦¥¨©¦

éèéLëz ïnä íò ìàøNéì íäì ãøiL ãnìî ,àðéðç éaøa àîç̈¨§©¦£¦¨§©¥¤¨©¨¤§¦§¨¥¦©¨©§¦¥
íéLð שהוא בהם, מתקשטות שנשים בשמים -CBcépL øác[הנשחק-] ¨¦¨¨¤¦

íäì ãøiL ãnìî ,àîç éaø øîà ,'øeøta eìMáe' .äëBãna©§¨¦§©¨¨©©¦¨¨§©¥¤¨©¨¤
äøéã÷ é÷éö ïnä íò ìàøNéì טוב וריח טעם הנותנים תבלינים - §¦§¨¥¦©¨¦¥§¥¨

במאכל.
המן: עם שירדו נוספים נאמרדברים המשכן ג)בתרומת לו ¥§'íäå(שם

.'ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä'ø÷aa ø÷aa' éàî מדוע - ¥¦¥¨§¨¨©Ÿ¤©Ÿ¤©©Ÿ¤©Ÿ¤
פעמיים, ïúðBé,נאמר éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà את ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨

הביאו íäìהנדבה ãøiL øácîבו שנאמר המן כא)עם טז וילקטּו(שם ¦¨¨¤¨©¨¤ְְִַ
ãnìîאֹותֹו ,'ø÷aa ø÷aaúBáBè íéðáà ìàøNéì íäì eãøiL ©Ÿ¤©Ÿ¤§©¥¤¨§¨¤§¦§¨¥£¨¦

ïnä íò úBiìbøîeלעבודת נתנו מהפסוק ומהם לדרוש יש וכן המשכן. ©§¨¦¦©¨
כז) לה àðz(שם ,'íäMä éðáà úà eàéáä íéàNpäå' ושנינו - §©§¦¦¥¦¥©§¥©Ÿ©¨¨

Lnîבברייתא, íéàéNð,המן ירידת עם הביאום עננים -øîBà àeä ïëå §¦¦©¨§¥¥
שנאמר כמו בעננים נשיאים לשון מצאנו וכן יד)- כה ¦¦§'íéàéNð(משלי

.'ïéà íLâå çeøå§©§¤¤¨¦
המן: פסוקי את לבאר ממשיכה ìהגמרא íòèk Bîòè äéäå'ãL §¨¨©§§©©§©

,eäaà éaø øîà ,'ïîMä,שדיים מלשון Bðéz÷'לשד' äæ ãM äî ©¨¤¨©©¦©¨©©¤¦
íéîòè änk da íòBè,החלב טעם משתנה אוכלת שהאם מה לפי -ïéìëBà ìàøNiL ïîæ ìk ïnä óà ¥¨©¨§¨¦©©¨¨§©¤¦§¨¥§¦

ì ,éøîàc àkéà .íéîòè änk Ba ïéàöBî BúBàCtäúî äæ ãM äî ,Lnî ãL[צבעו [-משתנה §¦©¨§¨¦¦¨§¨§¥§¥©¨©¥¤¦§©¥
,ïéðååb änëì.íéîòè änëì Ctäúî ïnä óà §©¨§¨¦©©¨¦§©¥§©¨§¨¦

'òaNì ø÷aa íçìå ìëàì øNa áøòa íëì 'ä úúa äLî øîàiå'(ח טז éaøc,(שמות déîMî àðz ©Ÿ¤Ÿ¤§¥¨¤¨¤¤¨¨¤¡Ÿ§¤¤©Ÿ¤¦§Ÿ©¨¨¦§¥§©¦
ïâBäk àlL eìàML øNa ,äçø÷ ïa òùBäé,רב מקנה להם היה שהרי -ïâBäk àlL íäì ïzéð- §ª©¤¨§¨¨¨¤¨£¤Ÿ§¤¦©¨¤¤Ÿ§¤

סעודה, להכין נוחה שאינה ערב בשעת
ïâBäk,אבל  eìàML íçì,בלעדיו להתקיים אפשר אי ïâBäkשהרי íäì ïzéð.להכינו שהות שיש בבוקר - ¤¤¤¨£§¤¦©¨¤§¤

ïàkî,בערב השליו שירד ממה -äìéla àlà øNa íãà ìëàé àlL õøà Cøc äøBz äãnì, כדי ¦¨¦§¨¨¤¤¤¤¤ŸŸ©¨¨¨¨¤¨©©§¨
הגמרא: מקשה מבלילה. קלה ביום אכילתו éiaàשתהיה øîàäå(ע"א àúceòñ(לעיל déì úéàc ïàî éàä §¨¨©©©¥©©§¦¥§¨¨

àîîéa àlà déìëàì àì.וישבע מאכלו את שיראה כדי ביום, אלא יאכלנו לא לאכול, סעודה לו שיש מי - Ÿ¥§¥¤¨¦¨¨
הגמרא: ïðéøîàמתרצת à÷ àîîé ïéòk.יום כעין שהוא האבוקה, לאור שיאכל אביי כוונת - §¥§¨¨¨©§¦¨

ätLàa ïéøwðnM íéìBâðøúk ïéîBc ìàøNé eéä älçza ,á÷òé øa àçà áø øîà מעט אוכלים - ¨©©©¨©©£Ÿ©§¦¨¨¦§¨¥¦§©§§¦¤§©§¦¨©§¨
קביעות, äãeòñבלא ïîæ íäì òá÷å äLî àaL ãò.ובערב בבוקר ©¤¨Ÿ¤§¨©¨¤§©§¨

השליו: מתלונני בעונש האמורים פסוקים שני בין סתירה מיישבת אחד הגמרא לג)נאמרבפסוק יא (במדבר

íäépL ïéa epãBò øNaä',מיד שנענשו למדנו ּבעם', ה' וּי אחרáéúëeוגו' כ)בפסוק יא מן (שם שאכלו ©¨¨¤¥¦¥¤ַַָָ§¦
íéîé'.השליו  Lãç ãò'ãöék àäאלא המקראות, שני eúî,מתקיימים øzìàì íéðBðéa וíéòLø ©Ÿ¤¨¦¨¥©¥¦§©§©¥§¨¦

.íéîé Lãç ãò ïéëìBäå ïéøòèöî¦§©£¦§§¦©Ÿ¤¨¦

i"yx

íéùð éèéùëúody minya Ð
oda zehywzne dkecna zekec

.odilral axr ogix zeidlé÷éö
äøéã÷axr liyazl oilaz Ð

.myeaneúåáåè íéðáà ïäì åãøéù
oi`veny dnn dacp e`iad Ð
hewll oi`veiyk xweaa xweaa
eze` ehwlie xn`py ond z`

.xweaa xweaaùîî íéàéùðÐ
.eid mippråá àöåî ÷åðéú äæ ãù

íéîòè éðéî ìë.zlke` m`dy Ð
ïâåäë åìàùù íçìxyt` i`y Ð

.mgl `la zeidlïâåäë íäì ïúéð
.epikdl zedy yiy xweaa Ðøùá

ïâåäë àìù åìàùqxk jezn Ð
.mdl did ax dpwn ixdy d`ln

ïâåäë àìùmr mdl cxi Ð
owzl die`x dpi`y dry dkiyg

.dcerqd zry cr dze`ïéòë
àîîé.dwea`d xe`a Ðòá÷å

äãåòñ ïîæ íäì.axrae xweaa Ð



xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zenai(oey`x meil)

CLôð änî déab áézézitl ,elv` zedyl dleki zyxgd ixd - ¦¥©¥¦¨©§¨
,wtqd iccvn cg` lkàéä äéeð÷ éàdiepw dzid zyxgd m` ± ¦§¨¦

,dlral ixnblàéä äéeð÷ àäzwif zrwet dze` maiinyke ixnbl ¨§¨¦
.dvilgl cer dwewf dpi`e dphwdàéä äéeð÷ åàì éàåm`e - §¦¨§¨¦

,dlral diepw dzid `l zyxgdàéä àîìòa úéøëð àä`id ixd - ¨¨§¦§¨§¨¦
dphwdyke dnai dpi`e oey`xl d`eyp dzid `ly dxf dy`
ax m`e .dlra lr zyxgd z` xeq`z `l `id uelgze lcbz
zyxgd ezrcly gxkda ,hba d`iveie zyxgd z` qepkiy xn`
dpi` wtq diepw wtq dphwd eli`e ,zxiieyne diepwy z`f `id

:`xnbd zl`ey .diepwàîéz éëå`id dphwd m` mb ,xn`z m`e - §¦¥¨
dywi oiicr ,zxiieyne diepw zyxgde diepw dpi`e diepwy z`f

déab áézéz ,õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz éànà ,äpè÷ddyz - §©¨©©©§¦©¤©§¦§©§¦¥©¥
itl ezy` zeidl x`yze dphwd z` maiiy xnelk ,elv` dphwd

,wtqd iccvn cg` lkéàm` ±àéä äéeð÷,xenb oipwaàäixd ± ¦§¨¦¨
,àéä äéeð÷e ,zyxgd ly dwifd zrwet dnaiinykeäéeð÷ åàì éà §¨¦¦¨§¨

àéäixd ,llk diepw dpi` m`e ±,àéä àîìòa àúéøëeðdn oi`e ¦§¥¨§¨§¨¦
.eilr dze` xeq`iy

:`xnbd daiynïk íà,eizgz x`yze dphwd z` dligzn maiiy ¦¥
d÷etéz äîa úLøçe`l `ld ,weyl xzeze `vz dna zyxgd ± ¥¤¤§¨¦

zae ixnbl diepw dphwd `ny ,leki epi` dqpekle ,`id dvilg za
xg`ne .dzxv z` qpek epi` aey dqpky xg`le ,`id meaiaxy

hba d`ivedle zyxgd z` qepkl xn` okl ,odizy zpwza dvx
.lcbzyk dphwl uelgle

:`ziixan `cqg ax ixacl di`x d`ian `xnbd,úLL áø øîà̈©©¥¤
àøazñéî éîð éëäxazqn mb jk ±àaéìà àcñç áø õøúî à÷ãk ¨¥©¥¦§©§¨¦§¨§¨¥©¦§¨©¦¨

áøcdiepw zyxgdy ,ax ly ezhiy it lr `cqg ax x`iay itk ± §©
,diepw dpi` wtq diepw wtq `id dphw eli`e ,zxiieyneàéðúc§©§¨

,`ziixaaïéçà éðLeidy.úLøçå äpè÷ úBîBúé úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦§¦§¥£¨§§©¨§¥¤¤
äpè÷ ìL dìòa úî,dzeg` zyxgd ly dlra iptl meail dltpe ¥©§¨¤§©¨

d,èâa äàöBé úLøçzeg` oicn dlra lr zxq`p `idy itl ¥¤¤§¨§¥
ezwewf.õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz äpè÷em`eìL dìòa úî §©¨©§¦©¤©§¦§©§¥©§¨¤
,úLøçdäàöBé äpè÷dlran,èâazxq`pe diepw dpi` `id `ny ¥¤¤§©¨§¨§¥

.zyxgd ezwewf zeg` meynåd.íìBòì äøeñà úLøçepi` dqpekl §¥¤¤£¨§¨
zeg` meyn zxq`p zyxgde ixnbl diepw dphwd `ny leki

.zyxga dliren `l dvilge ,ezyexbíàåe xarúLøçä ìò àa §¦¨©©¥¤¤
,dphwd dzeg` z` yxiby ixg`äøzeäå èb dì ïúBðzyxgd jka ¥¨¥§§¨

dxhtp ,ixnbl diepw maid zy` dphwd m`y ,mrhde .weyl
,zepf z`ia `id zyxgd lr ez`iae dy` zeg` meyn zyxgd
meai zevn miiw zyxgd lr `ayk diepw dpi` dphwd m`e

.zxzene hba dxhete
:`cqg axl di`xd z` zx`an `xnbdàîìLa úøîà éàoaen ± ¦¨§©¦§¨¨

d m` xacd,úøéieLîe äéeð÷ úLøçdeäpè÷wtqäéeð÷ixnbl ¥¤¤§¨§¤¤§©¨§¨
åwtqéëä íeMî ,äéeð÷ dðéà,`ziixad dxn` okl -àa éëcm`y ± §¥¨§¨¦¨¥§¦¨

`a maidäøzeäå èb dì ïúBð ,úLøçä ìò,weylänî úøîàc ©©¥¤¤¥¨¥§§¨§¨§©¦¨
àéä äéeð÷ äpè÷ éà ,CLôð,dlralà÷ôð àäzyxgd z`vei ixd - ©§¨¦§©¨§¨¦¨¨§¨

.äMà úBçà íeMîeäéeð÷ åàì éàzyxgd lr ez`iaa ,dlral ¦£¦¨¦¨§¨
íaéî øétL.weyl dxizne hb dl ozepe ,meai zevn dti miiw ± ©¦§©¥

úøîà éà àlàdy,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ úLøçdeäéeð÷ äpè÷ ¤¨¦¨§©¥¤¤§¨§¥¨§¨§©¨§¨
,úøéieLîeok m`àa ékmaidìòdïúBð éànà úLøçdläøzeäå èb §¤¤¦¨©¥¤¤©©¥¥§§¨

zeg` `id zyxgdy `vnpe zvwna el diepw dphwd `ld ,weyl
,zvwna ezy`déì àéåäzyxgd lr ez`iaäàéáe ,äìeñt äàéa ©§¨¥¦¨§¨¦¨

äøèt àì äìeñt.uelgl dleki dpi`e ,dvilgn zyxgd z` §¨Ÿ¨§¨
:`cqg axl `ziixadn di`xd z` zegcl dqpn `xnbdépî àä- ¨©¦

,zkled in zhiya ef `ziixaøîàc .àéä äéîçð éaødingp iax ©¦§¤§¨¦§¨©
lirl(:p),äöéìçî úøèBt äìeñt äàéazyxga ez`iay s` okle ¦¨§¨¤¤¥£¦¨

hb dl ozep okle dvilgn zxhet `id mewn lkn ,dleqt dzid
,diepw dpi` wtq diepw wtq zyxgdy xnel ok m` ozipe .zxzene

.`cqg axl di`x oi`e zxiieyne diepw dphwde
:`xnbd dgecàôéñ àîéà ,äéîçð éaø éà`tiqd z` x`ae xen` ± ¦©¦§¤§¨¥¨¥¨

,`ziixad ly,úîe ,úLøçå äpè÷ úBîBúé ézL éeNð äéäL éîm` ¦¤¨¨¨§¥§§©¨§¥¤¤¥
aàdåéçà àaL Bà ,úLøçä ìò àáe øæçå äpèwä ìò íáémaid ly ¨¨¨©©§©¨§¨©¨©©¥¤¤¤¨¨¦

åéìò ïäézL eøñàð ,úLøçä ìò,eilr dxeq` zyxgd .maid lr - ©©¥¤¤¤¤§§¥¤¨¨
zyxgd zwif drwt dilr `ayke diepw dphwdy okziy oeik
m` ixdy ,zxzen oicd xwirn mpn` dphwd .maid lr dxq`pe
`id `nlra zixkp diepw dpi` m`e ,eznai `id ixd diepw `id
itk maid lr dexq` minkgy `l` ,zyxgd z`iaa zxq`p dpi`e

.oldl x`eaiyãöék`idúàöBé úLøç ,ïúðwzepnnèâazxzene ¥©©¨¨¨¥¤¤¥§¥
z` zxhet dilr maid z`ia ,diepw dphwd m`y itl ,weyl
z` zxhet zyxgd z`ia ,diepw dpi` dphwd m`e .zyxgd

,dnvr.õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz äpè÷e§©¨©§¦©¤©§¦§©§
zyxgde zxiieyne diepw dphwdy okzi `ly dgiken `xnbd

:dingp iaxk `ziixade diepw wtqàîìLa úøîà éàm` oaen df ± ¦¨§©¦§¨¨
dy xn`zúøéieLîe äéeð÷ úLøçdeïðaøå äéeð÷ dðéàå äéeð÷ äpè÷ ¥¤¤§¨§¤¤§©¨§¨§¥¨§¨§©¨¨

,àéäieyp did maide meail dltp zyxgy dxwna `yixa okle ¦
hb dl ozep zyxgd eznai lr `a maid m` ,dphwd dzeg`l
,dnvr z` zxhet zyxgd lr ez`iay meyn epiide .zxzene
my ,`tiqd mb zpaen df itl .lirl x`azdy enke ,jytp dnn
lr `a maid m` ,cg` g`n meail eltpy zyxge dphwy xn`p
dphwde hba z`vei zyxgd ,zyxgd lr `a jk xg`e dphwd
,dvilg dphwd dkixv recn dyw dxe`kle ,lcbzyk dvilga
dpi` m`e ,dnvr z` zxhet dz`ia ixnbl diepw `id m` `ld

`l` .hba dl ice `id `nlra zixkp diepwéëä íeMîdphwd ¦¨¥
àLéøa úLøç ìéòáe íéã÷ àîìãc ,õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz- ©§¦©¤©§¦§©§§¦§¨¨¥¨¥¥¤¤§¥¨

,dphwd lr jk xg`e dligz zyxgd lr `eai `ny exfb minkgy
cvny cera ,hba odizy z` exhti df ote`a mby xnel erhie
dnvr z` zxhet dpi` dphwd z`iae .dvilg dkixv dphwd oicd

zyxgd lr dligz `ay oeik,äìeñt äàéa äpè÷c äàéa déì àéåäå§©§¨¥¦¨¦§©¨¦¨§¨
zxhtp dpi` dphwd ,zyxgd z`iaae .miza ipy xeqi` cvn

.xiieyn dpiipw zyxgde ixnbl diepw `idy okzi ixdy
äéîçð éaø úøîà éà àlàdiepw dphwdy xn`z m` mle` ± ¤¨¦¨§©©¦§¤§¨

`yixd z` mpn` ,diepw dpi` wtq diepw wtq zyxgde zxiieyne
meail dltp zyxgy dxwna okle dingp iaxk `ziixady epvxz
maid m` recn oaen ,dphwd dzeg`l ieyp didy dlra g` iptl
lr d`iady s` lr ,zxzene hb dl ozep zyxgd eznai lr `a
`vnpe zxiieyne diepw maid zy` dphwd ixdy ,dleqt zyxgd
dingp iax zhiyy `l` ,zvwna ezy` zeg` `id zyxgdy
`tiqd mle` .hba zyxgl ice dvilgn zxhet dleqt d`iay
cg` lra zeyp zeixkp zyxge dphwy xn`p `tiqa .zpaen dpi`
,zyxgd lr `a jk xg`e dphwd lr `ae ,maid iptl eltpy
z` xehtl dkixv dz`ia `ld dywe ,dvilg dkixv dphwd
z`iay xn`pe wegcp m` s`e .`id dxiyk d`iay itl ,dnvr
ixnbl diepw zyxgd `nyy itl ,dleqt d`ial zaygp dphwd
dwfgd dzwif llba eilr dxeq` `ide zxiieyne diepw dphwde

mewn lkn ,zyxgd lyøîà àäy dingp iaxäøèt äìeñt äàéa ¨¨©¦¨§¨¨§¨
.dvilgndpéî òîL àlàdpi` wtq diepw wtq dphwdy gken ± ¤¨§©¦¨

zhiya `ziixade zxiieyne diepw zyxgde diepwàéä ïðaø©¨¨¦
:`xnbd zpwqn .`cqg axl `ziixadn di`xd zxfegedpéî òîL§©¦¨

.ok gikedl yi ok` ±
d`iay minkg zhiyk epzpyny ztqep di`x d`ian `xnbd

:dvilgn zxhet dpi` dleqtdpéî òîL éîð àLéøî ,éLà áø øîà̈©©©¦¥¥¨©¥§©¦¨
éðz÷c ,àéä ïðaøcmig` ipya ,`ziixad ly `yixa epipyy ± §©¨¨¦§¨¨¥

,zyxgd ly dlra zne ,zeig` zyxge dphwl mi`eyp eidyíà¦
àaxeqi`a maidéðz÷ àìå ,äøzeäå èb dì ïúBð ,úLøçä ìò`le - ¨©©¥¤¤¥¨¥§§¨§Ÿ¨¨¥

y dphwd ly dlra zny dxwna `ziixaa epipyàa íàmaidìò ¦¨©
.äøzeäå èb dì ïúBð äpèwämeyn `ed mrhd dxe`kle ©§©¨¥¨¥§§¨

lr maid `eai m` jkitle ,minkg zhiya `id `ziixady
zyxgd dzeg` ixdy ,dnvr z` xehtz `l dz`ia ,dphwd
ezy` zeg` `id dnaid dphwde ,zvwna el diepw mail d`eypd
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רכג
miwxt dyelya` cenr `iw sc ± iriax wxtzenai

êùôð äîî äéáâ áéúéúzeiepw odizy m`c ,dilr dl dlqt `l dpexg` `dc Ðoi` Ð

diepw dpi` efe (diepw) ef m`e .melk d`ia xg` oi`c ,dpey`xd zlqet dpexg`dopi` Ð

,zxiieyne diepw `cg `l` .efl ef zexvaxcne .wtq `cge`id zyxgc opirnydiepwd

ixnbl `id diepw dphw `nlc ,hba zyxgd `vz ikd meyn ,wtq dphwe zxiieynde

`ticre,zyxgn.dilr dzvilg dl dlqteàä
àéä äéåð÷.`ziixza` dwif `kil eze Ðúéøëð

àéä àîìòá.dphw zvilg dl dlqt `le Ð

êéîòèéìå)ïéúîú éàîà äðè÷ (õåìçúåÐ

.jytp dnn elv` ayze dlgzn dp`yiúùøç
÷åôéú éàîáaxe .`id dvilg za e`l `d Ð

,oizipzn `iyw i`e .ipzw ediiexzl `zpwz

zyxgd lr `ae xfge dphwd lr `a :ipzwcÐ

dlqt i`n` ,dphwd z` lqt?daqpe li`ed

diab aiziz dphwe ,hba zyxg wetiz ,`yixa

!ediiexzl `zpwz `ki`e ,oxn`ck jytp dnn

lrainl iz` `nlc dxifb meyn oizipzn :uixz

`ziixaa dl uxzn inp ikde ,`yixa zyxg

.onwl'åë õøúî à÷ãëdiepw zyxg Ð

.diepw dpi`e diepw dphw ,zxiieyneäìòá úî
èâá äàöåé úùøç äðè÷ ìùdphw zwifc Ð

,zxiieyne diepw zyxgc ,eilr dzxqe`dphwe

zeg` zyxg dl `iede ,ixnbl diepw `ny

.ezwewfèâá àöú äðè÷zyxg zwifc Ð

,llk diepw dpi` dphw `ny ,dzxqe` dzeg`

`iede ,zxiieyne diepw zyxge ,dzetnk `iede

.ezwewf zeg` ezy` dlíìåòì äøåñà úùøçå
efe ,`id diepw dphw `ny xyt` i` dqpekl Ð

dphw dzn elit`e .el dwewf oi`e ezyexb zeg`

dy` zeg` xeqi` rwte jk xg`dxeq` Ð

dxhtp dlitp zryae li`ed ,g` zy` meyn

dvilgae .epnndvilg za e`lc ,xyt` i`

.`idúùøçä ìò àáå øáò íàåyxiby xg` Ð

:jytp dnn weyl dxzede hb dl ozep ,dphwd

i`ed diepw dphw i``yixn jd dl `wtp Ð

`nlra zepf dqipk jde ,dy` zeg` meyn

`id diepw e`l dphw i`e ;`id.maii xity Ð

äøúåäå èâ äì ïúåð éàîàxninl `ki` `d Ð

dwewfe ,eig`l ixnbl `id diepw zyxg `nlc

diepwc ,dl `igc `l dphwe ,elezxiieyn,`id

dy` zeg` ixdy ,dleqt d`ia dz`iae

,meaiin dxht `l dleqt d`iae ,`id zvwna

e`l zyxge ,ezwifl dvilge ez`ial hb dkixve

.`id dvilg zaäéîçð éáøwxta Ð.(a,p zenai) "l`ilnb oax"úåîåúé.hwp dphw meyn Ðåéìò ïäéúù åøñàðzyxgc d`ia meyn dilr `lqtin `l `picn dphwc ab lr s` Ð

diepw dphw i` :jytp dnn`id diepw e`l i`e ,dz`ia xza icin `kil Ðlirae `kti` carinl iz` `nlc dxifb meyn ,onwl yxtnck ,dxeq` ikd elit` ,`id `nlra zixkp Ð

.diab zyxg aiziz inp xninl iz`e ,dlek `id diepw `nyc ,dl dlqt dphw z`iae ,`yixa zyxgèâá àéöåé úùøçÐ`id diepw dphw i` :jytp dnn `ixyezyxg `xhtin Ð

dz`iaa`id diepw e`l i`e ,dphwc.dcic d`iaa dxeht Ð'åë ïéúîú äðè÷.`nrh yxtnck Ðàîìùá úøîà éàzyxgd lr `a m` :ipzwc ,zeig` iab ,`yix Ðhb dl ozep Ð

diepw zyxgc meyn ,dxzedednne .diepw dpi`e diepw dphwe ,zxiieynemeyn i` ,dy` zeg` meyn i` :`xhtin `hib xza zyxg jytpdneaidzeg`y ,xzida didydzid `l

wtq zyxge ,zxiieyne `id diepw dphw :`kti` opixn` ded i` la` .diepwdphwd dzeg` oipwy ,dy` zeg` meyn `wtp `le ,`id diepw `nlc ,hba zyxg `xhtin `l ez Ð

dz`iaae .zxiieyndnnc ab lr s`e .dvilg `ira dphw zixkp iab `tiq ipzw ikd meyne ,`id opax oizipzne .`id ezy` zeg` ixdy ,`id dleqt d`iac ,`xhtin `l inpjytp

,i`ed xzida dz`iadhibexenb hbediiexz inp xninl iz`e `yixa zyxg lirae micw `nlc dxifb meyn Ðewtil`id diepw `nlc ,`hiba dl ibq `l dpexg` `idy dphwe .hba

`lc ,dinw `inxe`xhti`zyxg z`iaa.zxiieynd.miza ipy xeqi`a dilr mwc ,`id dleqt d`iac ,`xhtin `l inp dcic d`iaaeúøééåùîå äéåð÷ äðè÷ úøîà éà àìàÐ

`yixne ,wtq zyxgedxzede hb dl ozep zyxgd lr `a m` zeig`a ipzwc Ðzixkpa `tiq ,zxhet dleqt d`iac opirny Ðdvilg `ira dphw i`n`?opiwtn iwet` `nlya

dipin dlzwif `niiwc meyn dleqt dl aiyg inp i`e !`id dxyk d`iac ,dzxhet dnvr z`iac ,dl ibqiz `hiba `l` .dielir dl dlqte ,dlek diepw dpexg` zyxg `nlc Ð

ixnbl diepw xninl `ki`c ,zyxg.dxht dleqt d`ia :dingp iax xn` `d Ðéîð àùéøîiab Ð.zeig`àéä ïðáøã äðéî òîùlr `a m` :zyxg ly dlra zn iab ipzwc Ð

zyxgddxzede hb dl ozep dphwd lr `a m` ipzw `le ,oiznz dphw ipzwc ,dphw ly dlra zn iabe .hb dl ozep Ðdz`iac ,hba `wtp `l ikd meyne ,`id opax `nl` Ð

meaiine .dy` zeg` meyn dxeq` efe ,zvwna diepw zyxgc ,dleqt`l`igcn,dlek diepw dphw `nlc.dl igc `l dzeg`c zxiieyn oipweàøéúéäã àúð÷ú äì úéìãipzwc Ð

.mlerl dxeq` zyxge :da
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áéúéújytp dnn diabjk xg`e dphwd lr `ad oizipzn `iyw i`e :qxhpewa yxit Ð

:jytp dnn dphwd diab aiziz xn` `l i`n`e ,dphwd z` lqt zyxgd lr `a

`id diepw i``l i`e ,`id diepw Ðzyxg lira `nlc opixfbc uxize !`id `nlra zixkp Ð

zyxgd lr `a m`e :`ziixaa ipzwc :dywe .'ziixaa onwlck ,`yixahb dl ozep Ð

zn eh` zyxgd lr `a opixfb `l i`n`e .dxzede

hba `ixzyn `lc ,dilr `ae dphw ly dlra

dxht `l dleqt d`iac ,dvilga `l`ikid ik ,

`zpwz did `ly oeik ,`nye !oizipzna opixfbc

.mler xeqi` dxqe`l evx `l zyxgl

àéåädxht `le dleqt d`ia dlm`e Ð

"l`ilnb oax" wxt lirl gpizd :xn`z

xg` d`ia opixfbc ,dxht `l dleqt d`iac (a,p)

i`n `kd la` ,dvilg xg` d`ia eh` hbd

dxht i` ,inp `kdc :xnel yie ?`ki` `yyg

it lr s`e ,`id dxiyk d`ia zyxg z`iac ixn`

itelgi`l iz`e ,dphwd z`ia xg` `idy

lr `aie xefgi dlecbd lr `ay xg`y ,dlecba

.dzeg`
xg`l
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רכד
miwxt dyelyaa cenr `iw sc ± iriax wxtzenai

äðåùàøä úà ìñô àì`id diepw dpey`x i`e .dey oz`ia ixdy Ð,ezy` `id ixd Ð

dpexg`e`id diepw e`l i`e ;zepf z`iadiepw dzid `ly ,elv` zeixkp odizy ixd Ð

dpexg` la` .eilr dlqtp `ly dpey`xd z` miiwne ,eig`l,eed zeiepw `nlc ,`l Ð

.miza ipy xeqi`a dilr jd dnw dpey`xd lr `ayneäðè÷ä úà ìñôdxifb meyn Ð

xn`cke ,`yixa zyxg lirae micw `nlc

,dil `ixy `id jytp dnnc ab lr s`e .`xnba

`id diepw i` :`id dpey`xe li`eddiepw `d Ð

`id diepw e`l i` ;`id.`id `nlra zixkp Ð

úùøçä úà ìñô,dlek diepw dphw `ny Ð

.zxiieyn zyxgd oipweøæòìà éáøikd Ð

`ziinwae ,oizipzna opiqxb,qxb "xfril` iax"

z` oicnln :(`,g) dcpc `nw wxta oxn` ikde

ea o`nzy dphwdz` miiwie ,di`eyip xewrze

.dlecbdàøîâøæòìà éáø øîà ïëåoa Ð

xfrl` iaxk dkld :`ed `xen`c ,zct

.reny oa xfrl` iax `ede ,oizipzncàëéøöåÐ

`ziinwa xninl zct oa xfrl` iaxe l`enyl

iaxk dkld inp `dae ,xfril` iaxk dkld

.o`nl dphwd z` oicnln ediiexzac ,xfrl`

àúééî÷á øîúéà éàãzenai) zeig` iab Ð

(`,hw,meaii zevn miiwi` `l izk`c meyn Ð

,o`nl ezy` dphwd z` oicnln jklid

.eznai maiizzeíåáéé úåöî íéé÷éàã àäá ìáà
iaxk dkld l`eny xn` `l `ni` ,odizya Ð

.hba odizy `ivei `l` ,xfrl`ïðéòîùà éàå
äéî÷ àéîø äìåãâã íåùî àäá,ineaiil Ð

opixcdn ikd meynoe`in`ick ,dphwc

maiizzy.dlecbêãéà ìáà,zeig`c `idda Ð

`id ezy` zeg` dlecbc`inx `l `nip Ð

liaya o`nl dphw ecnli `le ,dinwdineaii

.`kixv ,dlecb lyäðùîäæ íò äæ åìãâé
dyxbl `a m`e Ðhbc ,licbiy cr leki epi` Ð

.hb epi` ohwíåé íéùìù êåúá äøîàù äîáéä
.maid dqpky Ðåì éúìòáð àìhbe ,mail Ð

`ede ,`xnba yxtnck ,dci zgzn `vei oinai

,jizlra xne`jiicehba,uelgl eze` oitek Ð

yipi` iwen oinei oizlz crc .zpn`p `idc

diytp`.leralníåé íéùìù øçàì`ed Ð

diytp` yipi` miwen `lc ,on`p.leraln

dytpl dzieyc ,`ixzyn `l idi` ,edine

oiywane .dvilg `irae ,`xeqi`c dkizg

oitek la` ,epnid.lra `dc ,`l Ðäìòá ééçá
xg`l epnid dnvr xehtl dpeekzp `le Ð

.df mr df qrk mdl didy `l` ,dlra zzin

àøîâïéîáééî àìå ïéöìåç àìohw ÐÐ

dphw ;qixq `vni `ny`vnz `ny Ð

.dexra oirbet e`vnp .meaii ipa mpi`e ,zipelii`

àøåñéàã äàéáza dlecbc ,dlecba ohw Ð

ixde ,qixq `vni ohwd `nye ,`id oiyper

lecb oke .devn mewna `ly dl xeq`l dlrap

rbty `vnp zipelii` `vnz m` :dphwalecb

,meaii ipa opi` elit` ,dphwe ohw la` ;dexra

zipeli` `ide qixq `ed oebk,xeqi` o`k oi` Ð

,eyixtdl oieevn oic zia oi` zelap lke` ohwc

odipy inp `kde.oiyper ipa e`làúòù øúáìå
.elcbiyk Ðéîð éëä àîéàådxeq` mlerl Ð

.elãçà íåé ïá åìéôàxn`w "ecgi eayi" Ð

rnyn ied `l elit`e ."dilr `ai dnai" `xw

edc lk.xn`ck ,zephwa dil `ixy `xaqn Ð

íéìåúá úðòè.dzaezk ciqtdl Ðíéùìù ìë
íåé.dzr cr izlra `l oerhl lekic Ðøúìàì äøúñðonf xg`l oreh m`e ,oreh `ed Ð.dlr gzxc `ed `zyde ,wzye dleza d`vne lra `yixn i`cec ,on`p epi` Ð
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øçàìdl uelgiy epnn miywan mei miylyuleg m` ciqtn `ed dn :xn`z m`e Ð

,dl uelgl oic ziaa yiiazn `edy :xnel yie ?dxizdl ick oitek oi` dnle ,dl

.eipta wexzy

øçàìdl uelgiy epnn miywan dlra zzinoia rav` ozpy oitek opixn` `le Ð

leki oi` ixdy .dl xtid `ly ,dipiy

,xtin ivnc dil `xiaq i`e .leraiy cr xtdl

(`,cr) "dxrp" wxta mixcpa `id `zbeltc

(a,hk zenai) "oig` drax`" wxta dl iziineÐ

`id :(a,hp) zeaezka xn`c o`nk dil `xiaq

.oitek `le miywan ikdle .dipiy oia rav` dpzp

éø÷`l miwdl o`ki`de ,l`xyia my eig

`ed ikd xa e`lznwd llkl `aiy it lr s`e Ð

my,xyekd zry el did `ly oeik ,`ipdn `l Ð

qixq (a,hr zenai) "lxrd"a opilqtc ikid ik

zenai) it lr s` ,xyekd zry el did `ly dng

.mixvn ly `ixcpqkl`a mi`txzn epinay (`,t

oi`y ,dng qixql inc `le ,'ek `xw xn` :ipyne

llkl ribiy ohw enk `eal dxexa ez`etx

.zelcb

äîáéedc lk dilr `aiig`" aizk `lcn Ð

."dilr `ai znd

øîàecgi mig` eayi ik `xwopihrnne Ð

eig` zy` (a,fi) ipy wxta lirl dipin

,enlera did m`y llkn ,enlera did `ly

cg` mei elit`xninl `kil la` .maiin Ð

ok m`c ,yixc "ecgi"ncmaiil inp qixq elit` Ð

.edpzi` ecgi `dc ,`nrh i`dn

úðòèmei miyly lk milezaepi`x elit` Ð

dxzqp xne` iqei iax ,xak dxzqpy

xzl`loerhl xyt` i`c ,`wec e`l xzl`l Ð

.oic zia `vniy cr

àìmipy dnk xg` elit` dxzqp:xnelk Ð

it lr s` dxzqpy oircei ep` oi`y

iwen `lc ,dil `xiaq xi`n iaxe .dtegl dqpkpy

.devn zlira leraie xzqi `ly diytp` yipi`

dxzqp `l :inp i``ly i`cea oircei ep`y Ð

.xi`n iax bilt `l `dae ,dxzqp
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àaL Bà ,äpèwä ìò àáe øæçå ,úLøçä ìò íáé̈¨©©¥¤¤§¨©¨©©§©¨¤¨
:úLøçå úçwt .úLøçä úà ìñt ¯ äpèwä ìò åéçà̈¦©©§©¨¨©¤©¥¤¤¦©©§¥¤¤
àaL Bà ,úLøçä ìò àáe øæçå ,úçwtä ìò íáé àä¨¨©©¦©©§¨©¨©©¥¤¤¤¨
íáé àa ;úçwtä úà ìñt àì ¯ úLøçä ìò åéçà̈¦©©¥¤¤Ÿ¨©¤©¦©©¨¨¨
ìò åéçà àaL Bà ,úçwtä ìò àáe øæçå ,úLøçä ìò©©¥¤¤§¨©¨©©¦©©¤¨¨¦©
íáé àa ,äpè÷e äìBãb .úLøçä úà ìñt ¯ úçwtä©¦©©¨©¤©¥¤¤§¨§©¨¨¨¨
ìò åéçà àaL Bà ,äpèwä ìò àáe øæçå ,äìBãbä ìò©©§¨§¨©¨©©§©¨¤¨¨¦©
,äpèwä ìò íáé àa ;äìBãbä úà ìñt àì ¯ äpèwä©§©¨Ÿ¨©¤©§¨¨¨¨©©§©¨
¯ äìBãbä ìò åéçà àaL Bà ,äìBãbä ìò àáe øæçå§¨©¨©©§¨¤¨¨¦©©§¨

.äpèwä úà ìñtøæòìà éaøäpèwä ïéãnìî :øîBà ¨©¤©§©¨©¦¤§¨¨¥§©§¦©§©¨
.Ba ïàîzLàøîâ:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ¤§¨¥¨©©§¨¨©§¥

äëìä :øæòìà éaø øîà ïëå .øæòìà éaøk äëìä£¨¨§©¦¤§¨¨§¥¨©©¦¤§¨¨£¨¨
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ìL;dì õBìçiL BúBà ïéôBk ¯ "ézìòáð àì" íBé íéL §¦Ÿ¦§©§¦¦¤©£¨
ìL øçàì.dì õBìçiL epîéä ïéLwáî ¯ íBé íéL §©©§¦§©§¦¥¤¤©£¨
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc zenai(oey`x meil)

ìñt àìeilr jka xq` `l ±,äðBLàøä úà,dniiwl i`yx `ede Ÿ¨©¤¨¦¨
.zeiepw opi` wtq zeiepw wtq ode ,dey zephwd izy zwify meyn
,dilr `a maidy dpey`xd ,dlral diepw dphw m`y epiide
z`ia `id dilr ez`iae dxhtp dipyde meai zevn da miiwzd
dipyd z` la` .od `nlra zeixkp ,diepw dpi` dphw m`e .zepf
dpey`xd lr `ayke diepw dphw `ny ,dniiwl mail xeq`

.miza ipy xeqi`a dipyd dxq`púBLøç ézL ïëåiptl eltpy §¥§¥¥§
zxqe` dipyd z`ia oi` ,ef lr `ae xfge ef lr `ae ,eig`n maid
zexiieyne zeiepw odizyy dey odizy zwify itl ,dpey`xd z`
xeqi`a eilr dxeq` s` `ide ,dipyd z` zxhet zg`d z`iae

.opaxcn miza ipy
miypd izy eid,úLøçå äpè÷eìò àáe øæçå äpèwä ìò íáé àa §©¨§¥¤¤¨¨¨©©§©¨§¨©¨©

ìñt ,úLøçä ìò åéçà àaL Bà ,úLøçäeilr jka xq` ±úà ©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤¨©¤
äpèwälr dligz `ai `ny ,ef `id minkg zxifbe .dyxbl aiige ©§©¨

dpipwy okziy dphwd lr `aie xefgie xieyn dpipwy zyxgd
x`azdy enk ,miza ipy xeqi`a eilr zyxgd xq`ze ,xenb

lirl `xnba(`"r).àadBà ,äpèwä ìò àáe øæçå úLøçä ìò íáé ¨¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©§©¨
ìñt ,äpèwä ìò åéçà àaLjkaúLøçä úàdniiwl mail xeq`e ¤¨¨¦©©§©¨¨©¤©¥¤¤

.x`azdy enk
miypd izy eidàa ,úLøçå úçwtdìò àáe øæçå úçwtä ìò íáé ¦©©§¥¤¤¨¨¨©©¦©©§¨©¨©

ìñt àì ,úLøçä ìò åéçà àaL Bà ,úLøçäjka,úçwtä úàoeik ©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤Ÿ¨©¤©¦©©
dpipwy zgwtd z` leqtl xiieyn dpipwy zyxgd gka oi`y

.dxezdn xenbàaL Bà ,úçwtä ìò àáe øæçå úLøçä ìò íáé àä¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©¦©©¤¨
úLøçä úà ìñt ,úçwtä ìò åéçàxeqi` meyn dniiwl el xeq`e ¨¦©©¦©©¨©¤©¥¤¤

.miza ipy
miypd izy eidìò àáe øæçå äìBãbä ìò íáé àa ,äpè÷e äìBãb§¨§©¨¨¨¨©©§¨§¨©¨©

íáé àa .äìBãbä úà ìñt àì ,äpèwä ìò åéçà àaL Bà ,äpèwä©§©¨¤¨¨¦©©§©¨Ÿ¨©¤©§¨¨¨¨
dligz,äìBãbä ìò åéçà àaL Bà ,äìBãbä ìò àáe øæçå äpèwä ìò©©§©¨§¨©¨©©§¨¤¨¨¦©©§¨

,äpèwä úà ìñtoicn dwifd drwt dlecbd lr ez`iaay oeik ¨©¤©§©¨
mpn` .hb dkixve miza ipy xeqi`a eilr zxq`p dphwde ,dxez
dphwd lr dligz `ay xg`ny ,dvilge hb dkixv dlecbd mb
dvilgn dzxhet dpi`e ,dleqt d`ia dlecbd lr ez`ia dzyrp.

,Ba ïàîzL äpèwä ïéãnìî ,øîBà øæòìà éaøexwrii jk ici lre ©¦¤§¨¨¥§©§¦©§©¨¤§¨¥
z`ia didz `l maid ici lr dz`iae dphwd ly di`eyip rxtnl

.dlecbd z` miiwl lkeie ,llk meai

àøîâ
z` lqt dlecbd lr `ae xfge dphwd lr mai `a :dpyna epipy
`xnbd .ea o`nzy dphwd oicnln xne` xfrl` iax ,dphwd

:dkldl drixkn,øæòìà éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¤§¨¨
,øæòìà éaøk äëìä øæòìà éaø øîà ïëåiax `xen`d xnelk §¥¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦¤§¨¨

xfrl` iax `edy epzpyn ly `pzk dkldy cnil zct oa xfrl`
.o`nl dphwd z` micnlny reny oa

micnlny dkldl ztqep mrt mi`xen` mze` erixkd xg` oipra
recn dpc `xnbde ,[xfril` iax did my `pzd] o`nl dphwd z`

:`xnbd zx`an .miinrt ef dkld weqtl ekxvedàëéøöedid ± §¦¨
.o`nl dphwd z` oicnlny mixwnd ipya weqtl jxevéàc§¦

àúéén÷ àäa øîzéàdltpy dlecb dnai oipra lirl dpyna ± ¦§©§¨©©§¨
`weecy xne` iziid ,dphwd dzeg`l ieyp didy g` iptl meail

øæòéìà éaøk äëìä ìàeîL øîà÷ Cäadphwd z` micnlny §©¨¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤
,o`nlíéi÷ àìc íeMîoiicr maid,íeaéé úåöîo`nz dphwdyke ¦§Ÿ©¥¦§©¦

.dlecba meai zevn miiwl lkeiàäa ìáàxak maidy epzpyna - £¨§¨
,odizy lr `aíéiwéàcdniiwzd xaky ±àîéà ,íeaéé úåöî± §¦©©¦§©¦¥¨

`l` ,o`nl dphwd z` micnln oi`y xne` iziide÷tì eäééåøz©§©§¦§
èâa.dvilga s` dlecbde hba e`vi odizy - §¥

àäa ïðéòîLà éàåmicnln o`k `weecy xne` iziid ,epzpyna ± §¦©§§¦©§¨
,o`nl dphwd z`dén÷ àéîø äìBãâc íeMîlhen dlecbdy ± ¦¦§¨©§¨©¥

dphwd z`iaa dxhtp `l `idy itl ,dxezd on dnaiil eilr
dlecbd lr ez`iay ick dphwd o`nz okl ,opaxcn wx dzwify

.dxiyk meaii z`ial jetdzCãéà ìáà,lirl dpyna -àìcnlp £¨¦¨Ÿ
ly ezy` zeg` `id dlecbd dnaidy itl ,o`nl dphwd z`

okl .dnaiil eilr lhen `le ,opaxcn maidàëéøöekxved okl - §¦¨
.o`nl dphwd z` micnlny mixwnd ipya eprinydl

äðùî
:dphw dnai maiiy ohw maia dpc epzpynïè÷ íáémipy ryz oa ¨¨¨¨

cg` meieäpè÷ äîáé ìò àaL`l j` mipy yly dl e`ln xaky ¤¨©§¨¨§©¨
,zexry izy oiicr d`iad,äæ íò äæ eìcâédyxbl lkei lcbiyke ¦§§¤¦¤

.hb epi` ohw ly hby itl ,okl mcew `l la`àaohw maiäîáé ìò ¨©§¨¨
epìcâz ,äìBãbdyxbl lkei f`e lcbiy cr ezi` d`eyp x`yiz ± §¨§©§¤

.hba
maia oke ,dilr `a `l maidy zprehy dnaia dpynd dpc oldl

:dxcpy xcp llba eznai lr `ealn repnyCBúa äøîàL äîáéä©§¨¨¤¨§¨§
ìLíBé íéL,dnir cgiizpe maid dqpky f`nézìòáð àìdciae el §Ÿ¦Ÿ¦§©§¦

,`ypidl dxizdl ick dvilg zyxec `ide ,ea maid dyxiby hb
,dilr `ay oreh maid eli`eBúBà ïéôBkoic zia,dì õBìçiL ¦¤©§¨

ieyr mc` mei miyly cry oeik ,dze` lra `ly dl mipin`ne
ef dprh dprh dnaid m` mle` .eznai z` leral `le wt`zdl

øçàìexaryìLíBé íéL`ide lray oreh maide ,dqpky onfn §©©§Ÿ¦
jex` onfay meyn dilr `ay el mipin`n ,dvilgl dwewf dpi`
`ide xg`n mle`e .eznai lr `aln wt`zdl ieyr epi` mc` dfk
`id dixacly meyn `ypidl dl xeq` ,dilr `a `ly zpreh

okle ,dvilgl dwewfdì õBìçiL epîéä ïéLwáîmitek oi` la` §©§¦¥¤¤©£¨
.jk lr eze`äãBî àeäL ïîæáe,el dlrap `ly dixacleléôà ¦§©¤¤£¦

.dì õBìçiL BúBà ïéôBk ,Lãç øNò íéðL øçàì§©©§¥¨¨Ÿ¤¦¤©§¨
dìòa éiça dîáéî äàðä úøãBpäleki `l xcpd zngne dlra zne ©¤¤£¨¨¦¨¨§©¥©§¨

,dqpekl maid,dì õBìçiL BúBà ïéôBkdxcpyk mzqd ony meyn ¦¤©§¨
`id `l` ,dnaiil maidn repnl dzpeek dzid `l dlra iiga
d`pd dxcp m` mle` .epnn d`pd dxcp ok zngne eilr dqrk

dnaindì õBìçiL epîéä ïéLwáî ,dìòa úúéî øçàìoi` la` §©©¦©©§¨§©§¦¥¤¤©§¨
.dnaiil maidn repnl dzid dzpeek mzqd ony oeik ,eze` oitek

íàådnain d`pd dxcpyky mipiicl d`xpCëì äðåekúð §¦¦§©§¨§¨
,[meain dxhtl-]eléôàdxcpõBìçiL epîéä ïéLwáî ,dìòa éiça £¦§©¥©§¨§©§¦¥¤¤©§

dì.eze` mitek oi`e ¨

àøîâ
.df mr df elcbi dphw dnai lr `ay ohw mai :dpyna epipy

:`xnbd zl`eyïéúéðúî àîéìepzpyny xn`p m`d -éaøk àìc ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
àéðúc ,øéàî,`ziixaaéøác ,ïéîaééúî àìå ïéöìBç àì äpè÷e ïè÷ ¥¦§©§¨¨¨§©¨Ÿ§¦§Ÿ¦§©§¦¦§¥

.øéàî éaøqixq `edy xxazi lcbiyk ohwdy yyg yiy enrhe ©¦¥¦
znwdl miie`x mpi`e zipeli` `idy xxazi lcbzyk dphwde
iax ixac .g` zy` xeqi`a df lr df mixeq` md `linne ,my

.dphwd z` maiin ohwy epzpyna xn`pl mixzeq xi`n
:`xnbd daiynàîéz eléôàmb `id epzpyny xn`z elit` - £¦¥¨

zhiyak ,øéàî éaøéote` dfi`a ±øéàî éaø øîàohwl xeq`y ©¦¥¦¦¨©©¦¥¦
dnai `weec ,maiizdl dphwl e`ì äìBãbmaiì äpè÷e ,ïè÷mai §¨§¨¨§©¨§

àeä àøeqéàc äàéa eäéépéî ãçc ,ìBãbd`iaa xaer mdn cg`y ± ¨§©¦©§¦¨§¦¨
.dexr xeqi` lr eféããä ék eäééåøúc ,äpèwä ìò àaä ïè÷ ìáà£¨¨¨©¨©©§©¨§©§©§¦£¨¥

eäðéð,miyper ipa mpi` mdipyy -øîà àìmixeq`y xi`n iax ¦§Ÿ¨©
.maiizdl

:`xnbd dywnéðz÷ àäåm`y epzpyna epipy ixde ±àamaid §¨¨¨¥¨
ohwd,epìcâz ,äìBãb äîáé ìòmb meai dxizn epzpyny gken ©§¨¨§¨§©§¤

iaxk `l epzpyny dl`yd zxfege ,lecb `ed mdn cg`yk
.xi`n

:`xnbd zvxzn,éðàL àa ,äàæBç àðéðç éaø øîàdpyna xnelk ¨©©¦£¦¨¨¨¨¨¥
`l` ,dlecbd z` maiil ohwd i`yx dligzkly xn`p `l
iax mbe ,dpey oicd df ote`ae ,eplcbz dilr `a xakyk carica

.efn df myixtdl jxev oi`y dcen xi`n
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc zenai(ipy meil)

dpéî æéæa ææáéîdcen iqei iax s`y okzie ,dpnn yiiazn `ed ± ¦§¨§¦¦¨
.mei miyely cr eznai z` leraln wt`zdl leki `edy

izlrap `l mei miyely jeza dxn`y dnaid :dpyna epipy
:`xnbd dywn .uelgl eze` oitekeptëéð õBìçì BúBà ïéôBkL ãò©¤¦©§¦§¤

,íaééìeze` dtkp recn maiil dvex maidy xaecn m` xnelk §©¥
.maiil eze` dtkp `l recn maiil dvex epi` `ed m`e ,uelgl

:`xnbd zvxzn,dãé úçzî àöBé dhébLa ,áø øîàmaidy xnelk ¨©©§¤¦¨¥¦©©¨¨
dilr `al el xeq` dlrap `l oiicr m` s` okle ,hb dl ozp

.uelgl eze` miteke
:`xnbd dywnéáéúéîxiz lr daiyid ipa eywd -,ax ly eve ¥¦¥
:`ziixaa epipyìL CBúa äøîàL äîáéíBé íéL,maid dqpkyn §¨¨¤¨§¨§§¦

,ézìòá àì øîBà àeäL ïéa ézìòa øîBà àeäL ïéa ,ézìòáð àìŸ¦§©§¦¥¤¥¨©§¦¥¤¥Ÿ¨©§¦
.dì õBìçiL BúBà ïéôBkm`eìL øçàìíBé íéL,izlrap `l dxn` ¦¤©§¨§©©§¦

dì õBìçiL epîéä ïéLwáî.mitek `l la` §©§¦¥¤¤©§¨
e maid dqpky f`n mei miyly exaràeäå ézìòáð úøîBà àéä¦¤¤¦§©§¦§

,ézìòá àì øîBàoi`y meyn dvilgl dwewf dpi`e zpn`p `id ¥Ÿ¨©§¦
dvex `ed m`e ,mei miylyn xzei leraln envr cinrn mc`

d`ivedl.èâa àéöBé äæ éøämaid dqpky f`n mei miyly exar £¥¤¦§¥
eøîàå øæçL ét ìò óà ,ézìòáð àì úøîBà àéäå ézìòa øîà àeä¨©¨©§¦§¦¤¤Ÿ¦§©§¦©©¦¤¨©§¨©

ézìòá àìcinrn mc` oi`y oeik ,mipexg`d eixacl mipin`n oi` Ÿ¨©§¦
`ide ,mei miylyn xzei envr,èb äëéøö`a i`ce `edy oeik §¦¨¥

,dligza xn`y enk dilr,äöéìçå`l oiicr dixac itly oeik ©£¦¨
xn`pe xg`ne .dvilg ila `ypidl dnvr lr dxq` `ide dlrap
zxfege ,hb dl ozp `l oiicry rnyn ,hb dkixv `idy `ziixaa
dxn` miyly jeza m` recn `ziixad ly `yixd lr epziiyew

.maiil eze` mitek `le uelgl eze` mitek izlrap `l
:`xnbd zvxzn,dhéb íò äöéìç äëéøö ,énà éaø øîàmb xnelk ¨©©¦©¦§¦¨£¦¨¦¦¨

dkixv `idy `ziixad zpeeke ,hb dl ozp xaky zxacn `ziixad
dvilg.dlaiw xaky hbl sqepa

:sqep uexiz zvxzn `xnbd,øîà éLà áømb xaecn mlerl ©©¦¨©
xkfpd hbdn `tiqa xkfpd hbd dpeye ,hb dl ozp xaky `ziixaa

.`yixaíúädl ozpy xaecn `ziixad ly `yixa ±,Bú÷éæì èb ¨¨¥§¦¨
àëäa xaecn `tiqa -.Búàéáì èbcia yiy xaecn `yixa xnelk ¨¨¥§¦¨

mcew mai zxney dzeida dnail ozip `edy ea azkpy hb dnaid
mitek `l okle ,maiizdln dze` lqt jk ici lre ,dnaiizdy
dilr `ay xn` `ede xg`n `tiqa j` .uelgl wx maiil eze`
dpwy epipw z` riwtdl hb dkixv `id ixd ,hb dlaiwy xg`l
mei miyly exar ,`ziixad zyxtzn jke .d`iad ici lr dze`
xg`l izlra xn` `ede ,dzwifl hb dciae maid dqpky f`n
ice izlrap `l zxne` `ide [ez`ial hb dkixv `ide] hbd zpizp
mipexg`d eixacle izlra `l xn`e xfgy it lr s` ,dvilga il

.dvilge hb dkixv z`f lka ,dvilga dl ic
:df oiprl xeywd dyrn d`ian `xnbdíéãBî íäéðL eäðä± ©§§¥¤¦

jk xg`e dlray orh maide dlrap `ly dprhy dnaia dyrn
,dlra `ly dcede ea xfgàáøc dén÷ì eúàc`ax iptl e`ay ± ©£§©¥§¨¨

,weyl dxizdl cvik mdl dxeiyàáø eäì øîàminkgleöeìç ¨©§¨¨£
àøâéz dì eøLe ,dìzian deglye dze` exht ±.oicáø déì øîà ¨§¨¦§¨¨©¥©

àéðzäå ,àáøì àéáøL,`ziixaa,äöéìçå èb äëéøözkxvd recne ¥¥§¨§¨¨§¨©§¨§¦¨¥©£¦¨
.dvilg wxdéì øîà`iaxy axl `ax,àéðz àéðz éàm` xnelk ¨©¥¦©§¨©§¨

.hb mb dkixvdle bedpl yi jke ia ipxfeg ,`ziixaa epipy jk
oic dn dilr `a `l maidy dprhy dnaia zwtzqn `xnbd

:dzxvdépéî àòal`y ±,ïîçð áøcî ïîçð áøc déøa ïBämai §¨¦¥§¥§©©§¨¦§©©§¨
dprh onf xg`le ,dzxv z` exht oic ziae eznai z` qpky

,dlrap `ly dnaid,eäî dúøözxq`p dzxv mb m`d xnelk ¨¨¨©
:ongp ax aiyd .uelgi maidy cr weyldéì øîà,epa oedléëå ¨©¥§¦

ïéLwáîe ïéôBk eðàL éðtîuelgl maidnøñàzd,äøö,`ly i`ce ¦§¥¤¨¦§©§¦¥¨©¨¨
miywane miteky dne ,cin lrea dy`d z` qpekd dwfgy oeik
izlrap `l dxn`y dnaid jxevl `l` df oi` uelgl epnn

.dvilg ila `ypidl dnvr lr dxq`e
:dpyna epipy.'åëå äàðä úøãBpädpcd dpyn d`ian `xnbd ©¤¤£¨¨

:dlra lr dnvr z` dxq`y dy`aúä ïðzí(:v mixcp),äðBLàøa §©¨¨¨¦¨
ìL ,íéøîBà eéäúBàöBé íéLð Lodilra ly mgxk lraúBìèBðå ¨§¦¨Ÿ¨¦§§§

,äaeúkodk zy`,Eì éðà äàîè úøîBàäip`e izqp`p xnelk §¨¨¤¤§¥¨£¦§
,dlral zprehd dy` e` .ipyxbl jilre jl dxeq`éðéa íéîMä©¨©¦¥¦

ðéáì,E`eal leki jpi`y minya ayeid iptl recie ielb xnelk §¥§
jilre jk lr ixear cirdl lekiy yi` oi`e ,mc` ipa jxck ilr

zxne`d dy` e` .ipyxbl,íéãeäiä ïî éðà äìeèðyinyz xnelk §¨£¦¦©§¦
z`pd dnvr lr dxq` okle ,dpyxbi dlray dvex `ide dl dyw
dyw yinyzdy gikedl df xcpa dzpeek .micedid lkn yinyz
dpzp dipiry da ecygi `lye ,yxbzdl dvex `id okle dl
okl dqep` `idy oeike .el `ypidle yxbzdl dzrcae xg`a

.dzaezk dciqtn dpi`e dyxbl eze` mitekeøæçminkgøîBì ¨§©
ick ,el` zeprh ylya zpn`p dpi`yúðúBð äMà àäú àlL¤Ÿ§¥¦¨¤¤

dìòa ìò úì÷ì÷îe ,øçàa äéðéòdlra lr dnvr z` zxqe`e - ¥¤¨§©¥§©§¤¤©©§¨
oi`y mewnl jlze daezk lawze dpyxbiy ick elld zeprha

.mc` eze`l `ypize dxcp z`e dze` mixiknàlà,minkg exn` ¤¨
,äéøáãì äéàø àéáz ,Eì éðà äàîè úøîBàäxeq`l zpn`p dpi`e ¨¤¤§¥¨£¦§¨¦§¨¨¦§¨¤¨

zxne`d .di`x `ll eilr dnvrðéáì éðéa íéîMäCøc eNòé ,E ©¨©¦¥¦§¥§©£¤¤
,äLwa.mc` ipa lk jxck dnr bedpl dlran eywai xnelk ©¨¨

zxne`deøôé ,íéãeäiä ïî éðà äìeèðz` lradBzLnLîe ,B÷ìç §¨£¦¦©§¦¨¥¤§§©©§
ïî äìeèð àäúåx`y,íéãeäiäleki `l lrad df wlg ixdy §§¥§¨¦©§¦

.xtdl
:df oipra wtq d`ian `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa el`y ± ¦©§¨§

dlra iiga dxn`y dy`,íéãeäiä ïî éðà äìeèðdlra zne §¨£¦¦©§¦
dltpeeäî íáiìx`azd lirl .maid lr xcpd lg m`d ± ©¨¨©

dpzpy `le dl dyw yinyzy dlral gikedl df xcpa dzpeeky
,md wtqd iccv ok m`e ,xg`a dipirúééîc ,dzòcà ä÷qî éî¦©§¨©©§¨§¨¥

dìòazeni dlray xcpd zrya dzrc lr dlrn `id m`d - ©§¨
mipa `la,íáé én÷ äìôðåmc` lk lr dnvr z` dxq` `ide §¨§¨©¥¨¨

.maid llek el zxzen didzy `edy ote` lka okziy mlera
dixcp z` xtn epi` maid la` ewlg z` xtdl leki lrad mpn`e

.dl uelgl eilr okle ,eig` i`eyipnBàyàìdzrca dzlrd Ÿ
dnvr z` xeq`l dzid dzpeek ik maid lr dnvr z` xeq`l
ici lr `l la` ,oiyexib ici lr el zxzen didzy okziy in lkl

.meai zevn
:xaca mi`xen` ewlgpe,ìòak Bðéà íáé ,øîà áølrad epiidc ©¨©¨¨¥©©©

`idy itl ,dxtd `ll da xzen maid la` ewlg z` xtdl jixv
.maid z` dxcpa lelkl dpeekzd `làeä éøä íáé ,øîà ìàeîLe§¥¨©¨¨£¥

,ìòakmb dxcpa dllky itl ,dxtd `ll da xeq` maid epiidc ©©©
.dl uelgl eilre ,ewlg z` dl xtdl leki epi` `ede ,maid z`

:epzpynn axl reiq d`ian `xnbdáøc déúååk ,ééaà øîà̈©©©¥§¨¥§©
àøazñîitl da xq`p epi`e ,lrak epi` maiy ax zrck xazqn ± ¦§©§¨

,eilr dnvr xeq`l dzrca dlrn dpi`yïðúc,epzpynaúøãBpä ¦§©©¤¤
ä÷qîc àúéà íàå .õBìçiL BúBà ïéôBk ,dìòa éiça dîáéî äàðä£¨¨¦¨¨§©¥©§¨¦¤©§§¦¦¨§©§¨

dzòcàzeniy dzrc lr dlrn `idy l`eny ixac mipekp m`e - ©©§¨
,dnai lr dnvr xeq`l zpeekzne dlra
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רכז
miwxt dyelya` cenr aiw sc ± iriax wxtzenai

æéæá ææáéî.dpnid yea Ðàöåé äèéâùáxenb hb jzrc `wlq `we ,hb dl ozpy Ð

ez`ial.`edéúìòáð úøîåà àéä.i`w miyly xg`l Ðèâá àéöåéd`ivedl `a m` Ð

.miwen `l i`d ilekc ,zpn`p `idc ,hba dic Ðåúàéáì èâ äëéøöxn`c meyn Ð

.onidn edi` mei miyly xg`le ,izlraäöéìçådkizg dytpl dziey `idc meyn Ð

hb dkixv xn`wcne .`xeqi`coi`ac llkn Ð

uelgl oitek `yix ipzw i`n`e ,opiwqr hb dl?
edpitkip!maiiléîà éáø øîàmlerl Ð

mr dvilg dkixv :xn`w ikde ,dcia dhibya

ipzwc it lr s`e .dhibmiywan` Ðikde ,i`w

:xn`w`ki`c ,izlra `l xn`e xfgy it lr s`

dcene li`ed ,oitek xninloi` ikd elit` Ð

ira `l i`e .dvilg dkixv `l` ,oitekulginl

li`ed ,`nw dixeaic` opiknqc ,opitiik `l Ð

.`ed mei miyly xg`leøîà éùà áømlerl Ð

hb mzdc ,oey`xd hb cal xg` hb dkixv

,ezwiflopitkp `l jkitl ,eilr dlqtpe.maiil

izlra xn`c oeikeyic ,ez`ial hb dkixv Ð

"it lr s`" `xazqn `zyde .hbd xg` d`ia

:xn`w ikde ,ipzwc`l xn`e xfgy it lr s`

`l` hb iraiz `l xninl `ki`e ,izlra

dvilg.hb `ira ikd elit` Ðíéãåî íäéðùÐ

.izlra xn` `xwirne ,dlrap `lyïåäjk Ð

.enyåäî äúøömaid dqpky dnai Ðdxhtpe

,izlrap `l :onf xg`l dnai dxn`e ,dzxv

iptn dzxv xq`il edndxeaicef ly?éðôî
íéù÷áîå ïéôåë åðàùdziey idi`c ,dkxvl Ð

dzxv dxq`p ,`xeqi`c dkizg dytpl?i`ce !

lrea dy`d z` qpekd dwfgc ,`xqzin `l

.xzl`lêì éðà äàîè úøîåàäodk zy` Ð

,dilr `xqzi`c ,izqp`p dlral dxn`y

`l dzaezkedl opinwen odk zy`ae .dcqtin

.mixcpc `xza wxtaá íéîùäêðéáì éðéielb Ð

oi`e ,mc` ipa jxck il wwfp jpi`y eiptl recie

.epipy oia gikedl cr yi`ïî éðà äìåèð
íéãåäéälraiz `ly `id dxcp Ð;micedil

dxq`cne`nlr ilek` dytpdpin rny Ð

zlhep jkitl ,`id dqep`e ,dl dyw yinyz

.dzaezkøçàá äéðéò úðúåðmewnl jlze Ð

,dxcpae da oixikn oi`y.el `ypzeäéàø àéáú
äéøáãìe`l m`e Ðdxq`c dpink lk `l Ð

.dilr dytpäù÷á êøã åùòé,lral Ð

.dti bdpn da bdpzdlåäî íáéì`xiq` in Ð

.`l e` ,dlra iiga dxcpy df xcp iptn mail

äìòá úééîã äúòãà ä÷ñî éî,mipa `la Ð

,mai inw dltpedxcpelrae .dicic `zrc` inp

dxeq`e ,mincewa xtin oi` lra elit`y ,xtin ivn `l inp maie ,ewlgl `l` xtd `l

.elàì åàä÷ñàäúòãàlr el zxzeny in lk lr dnvr xeq`l `l` ef dxcp `le Ð

qitdle ,dlra iyexib ici`ly ,lra ly ezrcdpcygizepazpick ,xg`a dipir

dvxziyla` .dyxbloiyexib xg` elit` zcnere el dxeq`y ,mai`,dpeekzp `l Ð

.dyxib `le dlra zn m` el zxzeneìòáë åðéà`zrc`c .lrak xtdl jixv didiy Ð

.dxtd `la zxzen mail la` ,xtdl `ed jixve ,dxcp lrac
ïéù÷áî
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àéähba `ivei izlra `l xne` `ede izlrap zxne`miyly xg``c :qxhpewa yxit Ð

s` ,izlrap `l zxne` `ide izlra xne` `edc `tiqc `inec ,d`xp oke .i`w mei

dvilge hb dkixv ok it lr`yixa rnyn miyly jezac ,miyly xg` `wec epiide Ð

inp `aa jdc oicd `ede .hb dkixve ipzw `le ,uelgiy eze` oitek ipzwc ,hb dkixv dpi`c

izlrap zxne` `idc.i`w mei miyly xg`l` Ð

jez` i`c .dvilg dkixv mei miyly jeza la`

i`w inp miylyjez iab lirl inp diipzil Ð

xg`l` `wec dcinrdl drhp `ly ,miyly

xn`c `d okzi `l df itle .`tiq enk miyly

xeq`p miywane oitek ep`y iptn ike jenqa

iptn ike :l`ppg epiax oke ,qxhpewa yxite ,dzxv

miyly xg` miywane miyly jeza oitek ep`y

!miyly jeza dzxv `ixy i`n`e ?dzxv dxq`p

miyly jeza izlrap dxn` ik ,dteb idi` `dÐ

dl miw `lc ,dzxv oky lke ,dvilg `ira

.dvilg `la dxqe`l epl yiy ,dzenk dliraa

xg` `l` jenqa `ixy `l dzxvc d`xp `l`

oiteke .`wec miylyxfge izlra xn` ik epiid Ð

la` .`ziixac `tiqc `inec ,izlra `l xn`e

micen mdipy `l` ,izlra dlgzn xn` `lyk

miyly xg` elit` ,lra `ly seq cre dlgzn

`ixy `lxn`yk `wec `tiqa rnyn `dc ,dxv

dlgzn xn` m` la` ,hb dkixv izlra dlgzn

`dzy okzi `le .hb dkixv dpi` izlra `l

,lra `ly micen mdipyyk dxvd zxzen

.hb `ira `l idi`c oeik ,dlera i`cek dwifgdle

mdipy elit` ,hb `ira inp idi`c xnel yi edine

izlra xne` `ede hwpc `de ,lra `ly micen

'ek xn`e xfgeizlra `l xn` elit` oicd `ed Ð

"izlra dlgza xn`" hwp `l `l` ,hb `ira

.uelgl eze` oitek ikd elit`c opireny`l `l`

oi`c l`ppg epiaxe qxhpewa yxity enk `le

elit` dzxv `ixy jenqac :yxtl yi cere .oitek

,l`ppg epiaxe qxhpewa yxity enk ,miyly jez

izlra `l xne` `ede.miyly jez` inp i`w Ð

izlra xne` `edc `tiq okejez` inp `niiw Ð

dkixv lra `ly micen mdipy elit`e .miyly

`wec e`le .miyly jez elit` ,dvilg icda hb

`yixe .izyxitck ,"izlra xne` `ed" hwp

uelgl eze` oitek :ipzwcinp hbc oicd `ed Ð

`z` `l izk` `l` ,`tiqa ipzwck ,`ira

oic `l` ,dvilg icda hbc `zpwz opireny`l

zepeyld izy zngne .dvilgc dywae diitk

xg`l cr dxvd xeq`l d`xp wgvi epiax yxity

jixvdle ,lray mdipy ecei `l m` ,mei miyly

miyly jez elit` dqepkl hb.lra `ly micen mdipy elit` Ð

øîàin` iaxzevnc (a,hl zenai) dpexg` dpynk dpyn jd inewe`l ira `l Ð

uelgl oitek jkle ,zncew dvilgmeaii ipica ixii`c oizipzne ,i`w oizipzn`c Ð

.`niiw dpey`x dpyn itl

øîàhbd mr dvilg dkixv in` iax,ok m`e :xn`z m`e .xak didy dhib :yexit Ð

`id ,daxc` ?dvilge hb dkixv izlra `l xn`e xfgy it lr s`e ipzwc `d i`n

lra `lc oeikc ;zpzepd`l xn`y it lr s` :xn`w ikdc ,xnel yie !dvilg dkixv Ð

izlraepiax .cala dvilg it lr `ypdl lkez `l ik ,di`xl dhib dcia zeidl dkixv Ð

.wgviíéîùäjpial ipiaac ,`xidp `le .mc` ipa x`yk inr wwfp oi`y minyl recie ielb :qxhpewa yxit Ðepiidc `icda `xnba yxtn (`,`v) mixcp idly.ugk dxei epi`y Ð

åùòédywa jxc.inlyexia oke ,dqiitie dcerq dyri :yxit l`ppg epiaxe .mipa mdl ozie mewnl elltzi :mz epiax yxit Ðàéòáéàmail edn micedid on ip` dlehp edlÐ

`hiytc :eyexit lr wgvi epiaxl dywe ?mai` dytp dxq` `le dzrc` dwqn `l e` ,el dxeq`e dinw dltpe dlra zinc dzrc` dwqnc ,df xcp meyn mail dxeq` in :qxhpewa yxit

dwqn i` dil `irainc ,yxtl el d`xp ok lr !el zxzen `id `lde ,axk oitek dpin rny xn`w i`n :cere ?dil irain mc` x`yk epi` ?lrak epi` i`n :cere !micedid lk` dytp dxq`c

maid lr dytp xeq`l dzrc`dnai` dnvr xeq`l dzrc` dwqn `lc ,lrak epi` mai :ax xn`we .dlra lr enk ,dnai lr dnvr xeq`l ick dzyr `l `ny e` ,uelgl oiywane Ð

dlra lr enklrak `ed ixd mai :xn` l`enye .dl uelgiy oitek jkle Ð.ef dhy itl xwir il d`xp ok .dnai lr dnvr xeq`l dzrc` dwqnc ,uelgiy oiywane Ð
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eptëéð ¯ õBìçì BúBà ïéôBkL ãò .dpéî æéæa ææáéî¦§©§¦¦¨©¤¦©£¦§¤
:éáéúéî .dãé úçzî àöBé dhébLa :áø øîà !íaééì§©¥¨©©§¤¦¨¥¦©©¨¨¥¦¥

ìL CBúa äøîàL äîáéïéa ,"ézìòáð àì" íBé íéL §¨¨¤¨§¨§§¦Ÿ¦§©§¦¥
¯ "ézìòa àì" øîBà àeäL ïéa "ézìòa" øîBà àeäL¤¥¨©§¦¥¤¥Ÿ¨©§¦

ìL øçàì .dì õBìçiL BúBà ïéôBkïéLwáî ¯ íBé íéL ¦¤©£¨§©©§¦§©§¦
àeäå "ézìòáð" úøîBà àéä .dì õBìçiL epîéä¥¤¤©£¨¦¤¤¦§©§¦§
øîBà àeä .èâa àéöBé äæ éøä ¯ "ézìòa àì" øîBà¥Ÿ¨©§¦£¥¤¦§¥¥

,"ézìòáð àì" úøîBà àéäå "ézìòa"ét ìò óàøæçL ¨©§¦§¦¤¤Ÿ¦§©§¦©©¦¤¨©
éøö ¯ "ézìòa àì" øîàåéaø øîà .äöéìçå èb C §¨©Ÿ¨©§¦¨¦¥©£¦¨¨©©¦

¯ íúä :øîà éLà áø .dhéb íò äöéìç äëéøö :éîà©¦§¦¨£¦¨¦¦¨©©¦¨©¨¨
íéãBî íäéðL eäðä .Búàéáì èb ¯ àëä ;Búwéæì èb¥§¦¨¨¨¥§¦¨¨§§¥¤¦
,dì eöBìç :àáø eäì øîà ,àáøc dén÷ì eúàc§¨§©¥§¨¨£©§¨¨£¨
àéðúäå :àáøì àéáøL áø déì øîà .àøâéz dì eøLe§¨¦§¨£©¥©¥¥§¨§¨¨§¨©§¨
àòa .àéðz ¯ àéðz éà :déì øîà !äöéìçå èb äëéøö§¦¨¥©£¦¨£©¥¦©§¨©§¨§¨
?eäî dúøö :ïîçð áøcî ïîçð áøc déøa ïBä dépéî¦¥§¥§©©§¨¦§©©§¨¨¨¨©
øñàéz ïéLwáîe ïéôBk eðàL éðtî éëå :déì øîà£©¥§¦¦§¥¤¨¦§©§¦¥¨¥

'åëå äàðä úøãBpä" ?äøöäðBLàøa :íúä ïðz " ¨¨©¤¤£¨¨§©¨¨¨¦¨
ìL :íéøîBà eéä;äaeúk úBìèBðå úBàöBé íéLð L ¨§¦¨¨¦§§§§¨

ðéáì éðéa íéîMä" ,"Eì éðà äàîè" úøîBàä,"E ¨¤¤§¥¨£¦§©¨©¦¥¦§¥§
àäz àlL øîBì eøæç ."íéãeäiä ïî éðà äìeèð"§¨£¦¦©§¦¨§©¤Ÿ§¥
,àlà .dìòa ìò úì÷ì÷îe øçàa äéðéò úðúBð äMà¦¨¤¤¥¤¨§©¥§©§¤¤©©§¨¤¨
;äéøáãì äéàø àéáz ¯ "Eì éðà äàîè" úøîBàä̈¤¤§¥¨£¦§¨¦§¨¨¦§¨¤¨

ðéáì éðéa íéîMä"éðà äìeèð" ;äLwa Cøc eNòé ¯ "E ©¨©¦¥¦§¥§©£¤¤©¨¨§¨£¦
äìeèð àäúe ,BzLnLîe ,B÷ìç øôé ¯ "íéãeäiä ïî¦©§¦¨¥¤§§©©§§¥§¨

iä ïî"íéãeäiä ïî éðà äìeèð" :eäì àéòaéà .íéãeä ¦©§¦¦©£¨§§¨£¦¦©§¦
äìôðå dìòa úééîc dzòcà ä÷qî éî ?eäî íáiì©¨¨©¦©§¨©©§¨§¨¥©§¨§¨§¨
ìàeîLe ,ìòák Bðéà íáé :øîà áø ?àì Bà ,íáé én÷©¥¨¨¨©¨©¨¨¥§©©§¥
áøc déúååk :ééaà øîà .ìòák àeä éøä íáé :øîà̈©¨¨£¥§©©¨©©©¥§¨¥§©
dìòá éiça dîáéî äàðä úøãBpä :ïðúc ,àøazñî¦§©§¨¦§©©¤¤£¨¨¦¨¨§©¥©§¨

dzòcà ä÷qîc àúéà íàå .õBìçiL BúBà ïéôBk ¯¯ ¦¤©£§¦¦¨§©§¨©©§¨
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äéì éòáéî ïéù÷áîikdl xninl `ki`c Ð.dpeeki`

ïøãäéàîù úéá êìò

.ùøçñðåëù íùëäæéîøáÐmrh dn

.oiyexib jk oiyeciwk :xnelk ,xn`w

fnxy ,qpk dfinxa zyxga gwt okecr rav`a

`ivedl dvx m` ,dfinxae .el zivxzpyÐ

.`iveiäùøçúðå úç÷ô àùðù ç÷ôlr s` Ð

dvx m` ,mixenb diyeciwy ithbac ,`ivei Ð

onwl yxtnck ,dy`d zrc opira `l

.oizipznaàéöåé àì úéèúùð,yxtn `xnba Ð

.`id opaxc `zpwze ,xwtd bdpn da ebdpi `ly

àåä ùøçúðdiyeciwe li`ed ,oiyeciw xg`l Ð

eid mixenb.zinler `ivei `l Ðäéáà äàéùäù
oiyeciw eede ,diyeciw laiwe ,dzephwa Ð

rwte dlcbyn elit`e ;hba d`veiy ,mixenb

a` gk.dhib z` `id zlawn Ðåæ óàzgwt Ð

dyxgzpy.da `veikúåøåèô åìà éøäÐ

miyxg odipy e` ,zeyxg odizye li`edcÐ

iyeciwkezy`c oiyeciw ez`e ,ef iyeciw jk ef

irwtne.dwifåñåðëézyxga dvilg oi`y Ð

m` ,jk xg`e ."dxn`"e "xn`"a opi`y ,yxge

evxriwtne dfinxa hb `z`c ,hba e`ivei Ð

.dfinxa `edc eig` zwife dicic oi`eyipàéöåî
èâá åúùàgkn d`ad dzeg` zwifc Ð

gk oi`e ,eilr dzxqe` mixenb oiyeciw

dcic oiyeciwaegcl.dy` zeg` meyn dz

íìåòì äøåñà åéçà úùàå,uilg `l yxgc Ð

@ .dy` zeg` meyn xyt` i` qepkleïéàå ñðåë
íìåòì àéöåîrwtne dicic hb iz` `lc Ð

.oey`xd eig` ineai zwifàøîâåäì åðé÷úã
ïéàåùéð ïðáø.dvilg zekixvy 'ipzn ipzwc Ð

ab lr s`e ,yxgl oiyeciwe oi`eyip yi :`nl`

`ziixe`cne ,`ed drc xa e`lc.oipw epipw oi`

miyp e`ypy ohwe dhey :opiqxb ikdÐ

.meaiid one dvilgd on zexeht odizeyp

ïðáøã àúð÷ú àîéé÷ãmely zeidl okxcy Ð

oky lke ,zyxg mr yxg elit` ,mdipia

zgwta elit` ,dhey la` .gwt yi`dyk

gwtl dheye dheyllke ,mdipia mely oi` Ð

.dheyl dhey okyäôéôëádtew jeza Ð

.zg`ïè÷ àðù éàîådhey :lirl ipzwc Ð

.'ek e`ypy ohweéúà àìã ùøçmlerl Ð

.`ziixe`c oi`eyip llklïðáø äéì åðé÷ú
ïéàåùéð.lhai `ly ick Ðâäðî äá åâäðé àìù

ø÷ôädaqpnc d`ven `l i` Ðin dl oi` Ð

.zepfa xwtd bdpn da ebdpie ,dpxnyi
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ùél`xyi za dphw lre" dpyna miqxeb

`xnba `edy enk ,"dnexza zlke`y

ihib) "oiwfipd" wxtaef qexbl jixv oi`e .(`,dp o
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äMàa ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä !déì éòaéî ïéLwáî§©§¦¦¨¥¥¨¨§©¨§¦©§¦¨
ìáà .dzòcà ä÷qî àì éàä éleëc ,íéða dì LiL¤¥¨¨¦§¥©¨©§¨©©§¨£¨
äðåekúð íà" éðúcà ?ïéLwáî ¯ éàî ,íéða dì ïéà¥¨¨¦©§©§¦©§¨¥¦¦§©§¨
,dì õBìçiL epnî ïéLwáî dìòa éiçá eléôà ¯ "Cëì§¨£¦§©¥©§¨§©§¦¦¤¤©£¨
LiLa ¯ íéøeîà íéøác äna :dãéãa éðúéìå âBìôéì¦§§¦§¥§¦¨©¤§¨¦£¦§¤¥
òîL àlà !ïéLwáî ¯ íéða dì ïéà ìáà ,íéða dì̈¨¦£¨¥¨¨¦§©§¦¤¨§©
íéða dì ïéà àðL àìå ,íéða dì Lé àðL àì :dpéî¦¨¨§¨¥¨¨¦§¨§¨¥¨¨¦

.dpéî òîL ,áøk ,BúBà ïéôBk ¯¦§©§©¦¨

ïøãäéàîù úéá êìò

LøçàéöBäì äöø íà :úLøç àNpL çwôe ,úçwt àNpL¯íéi÷ì äöø íàå ,àéöBé ¥¥¤¨¨¦©©¦¥©¤¨¨¥¤¤¦¨¨§¦¦§¦¨¨§©¥
¯äæéîøa ñðBk àeäL íLk .íéi÷é¯úçwt àNpL çwt .äæéîøa àéöBî àeä Ck §©¥§¥¤¥¦§¦¨¨¦¦§¦¨¦¥©¤¨¨¦©©

äöø íà ,äLøçúðå¯äöø íàå ,àéöBé¯úéhzLð .íéi÷é¯Bà àeä Løçúð .àéöBé àì §¦§¨§¨¦¨¨¦§¦¨¨§©¥¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥
ähzLð¯çBé éaø øîà .úéîìBò dàéöBî BðéàäLøçúpL äMàä äî éðtî :éøeð ïa ïð ¦§©¨¥¦¨¨¦¨©©¦¨¨¤¦¦§¥¨¨¦¨¤¦§¨§¨

,úLøbúnä äMàì Løâîä Léàä äîBc Bðéà :Bì eøîà ?àéöBî Bðéà LøçúpL Léàäå äàöBé§¨§¨¦¤¦§¨¥¥¦¨§¥¤¨¦©§¨¥§¦¨©¦§¨¤¤
.BðBöøì àlà àéöBî Bðéà Léàäå ,dðBöøì àlLå dðBöøì äàöBé äMàäLäïðçBé éaø ãéòä ¤¨¦¨§¨¦§¨§¤Ÿ¦§¨§¨¦¥¦¤¨¦§¥¦©¦¨¨

.da àöBik Bæ óà :Bì eøîà .èâa äàöBé àéäL äéáà dàéOäL úLøçä ìò àcbãeb ïa¤§©¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨¤¦§¨§¥¨§©©¥¨
ì ïéàeNð ïéLøç ïéçà éðLì Bà ,úBLøç úBéçà ézLì Bà ,úBçwt úBéçà ézLúBéçà ézL §¥©¦¥§¦§¦¦§¥£¨¥§¦§¥£¨¦§¦§¥£¨

ì ïéàeNð úBLøç úBéçà ézL Bà ,úçwt úçàå úLøç úçàì Bà ,ïéçwt ïéçà éðLïéçà éðL ©©¥¤¤§©©¦©©§¥£¨¥§§¦¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦
ì Bà ,ïéLøççwt ãçàå Løç ãçà ïéçà éðL¯.íeaéiä ïîe äöéìçä ïî ïéøeèt elà éøä ¥§¦¦§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©£¥¥§¦¦©£¦¨¦©¦

úBéøëð eéä íàå¯àéöBäì eöø íàå ;eñBðëé¯,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL .eàéöBé §¦¨¨§¦¦§§¦¨§¦¦§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©
ì ïéàeNðúçwtä ìòa Løç úî ,úBçwt úBéçà ézL¯àöz ?úçwtä ìòa çwt äNòi äî §¦¦§¥£¨¦§¥¥¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©©¦©©¥¥

úçwtä ìòa çwt úî .äMà úBçà íeMî¯BzLà àéöBî ?úçwt ìòa Løç äNòi äî ¦£¦¨¥¦¥©©©©¦©©©©£¤¥¥©©¦©©¦¦§
ì ïéàeNð ïéçwt ïéçà éðL .íìBòì äøeñà åéçà úLàå ,èâaúçàå úLøç úçà ,úBéçà ézL §¥§¥¤¨¦£¨§¨§¥©¦¦§¦§¦¦§¥£¨©©¥¤¤§©©

úLøç ìòa çwt úî ;úçwt¯.äMà úBçà íeMî àöz ?úçwt ìòa çwt äNòi äî ¦©©¥¦¥©©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£¦¨
úçwt ìòa çwt úî¯úLà úàå èâa BzLà úà àéöBî ?úLøçä ìòa çwt äNòi äî ¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©©¥¤¤¦¤¦§§¥§¤¥¤

ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL .äöéìça åéçàúçàå úLøç úçà ,úBéçà ézL ¨¦©£¦¨§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥£¨©©¥¤¤§©©
úLøç ìòa Løç úî ,úçwt¯.äMà úBçà íeMî àöz ?úçwt ìòa çwt äNòi äî ¦©©¥¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£¦¨

úçwt ìòa çwt úî¯éöBî ?úLøç ìòa Løç äNòi äîåéçà úLàå ,èâa BzLà úà à ¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤¦§§¥§¥¤¨¦
ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL .íìBòì äøeñàLøç úî ;úBçwt úBéøëð ézL £¨§¨§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥¨§¦¦§¥¥¥

úçwt ìòa¯úçwt ìòa çwt úî .íaééî Bà õìBç Bà ?úçwt ìòa çwt äNòi äî¯äî ©©¦©©©©£¤¦¥©©©¦©©¥§©¥¥¦¥©©©¦©©©
ì ïéàeNð ïéçwt ïéçà éðL .íìBòì àéöBî Bðéàå ,ñðBk ?úçwt ìòa Løç äNòi,úBéøëð ézL ©£¤¥¥©©¦©©¥§¥¦§¨§¥©¦¦§¦§¦¦§¥¨§¦

úLøç ìòa çwt úî ,úLøç úçàå úçwt úçà¯íàå .ñðBk ?úçwt ìòa çwt äNòi äî ©©¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥§¦
àéöBäì äöø¯úçwt ìòa çwt úî .àéöBé¯Bà õìBç Bà ?úLøç ìòa çwt äNòi äî ¨¨§¦¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©¥¤¤¥

ì íéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL .íaééî;úçwt úçàå úLøç úçà ,úBéøëð ézL §©¥§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥¨§¦©©¥¤¤§©©¦©©
úLøç ìòa Løç úî¯àéöBäì äöø íàå .ñðBk ?úçwt ìòa çwt äNòi äî¯úçwt ìòa çwt úî .àéöBé¯Løç äNòi äî ¥¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥§¦¨¨§¦¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥

.íìBòì àéöBî Bðéàå ,ñðBk ?úLøç ìòaàøîâéàîe ,ïéàeOð ïðaø eäì eðéwúc úLøçå Løç àðL éàî :àîç øa éîø øîà ©©¥¤¤¥§¥¦§¨¨©¨¦©¨¨©§¨¥¥§¥¤¤§©¦§©¨©¦¦©
eúîe íéLð eàNpL ïè÷å äèBL :àéðúc ?ïéàeOð ïðaø eäì eðéwz àìc äèBLå äèBLc àðL¯ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäéúBLð §¨§¤§¨§¨©¦§©¨©¦¦§©§¨¤§¨¨¤¨§¨¦¥§¥¤§¦©£¦¨¦

aiäïðaøc àzðwz àîéé÷c ,úLøçå Løç !íe¯ïðaøc àzðwz àîéé÷ àìc äèBLå äèBL .ïéàeOð ïðaø eäì eðéwz¯øc íãà ïéàc ©¦¥¥§¥¤¤§©§¨©©§¨§©¨©©¦§©¨©¦¦¤§¨§¨©§¨©©§¨§©¨©§¥¨¨¨
úçà äôéôëa Lçð íò¯,Løç ?ïéàeOð ïðaø déì eðéwz Løçå ,ïéàeOð ïðaø eðéwz àìc ïè÷ àðL éàîe .ïéàeOð ïðaø eðéwz àì ¦¨¨¦§¦¨©©¨©¦©¨©¦¦©§¨¨¨§¨©¦©¨©¦¦§¥¥©¦¥©¨©¦¦¥¥
ïéàeOð ììëì éúà àìc¯ïéàeOð ììëì éúàc ,ïè÷ ,ïéàeOð ïðaø eðéwz¯ïéàeOð ììëì àéúàc ,äpè÷ éøäå .ïéàeOð ïðaø eðéwz àì §¨¨¥¦§©¦¦©¦©¨©¦¦¨¨§¨¥¦§©¦¦¨©¦©¨©¦¦©£¥§©¨§¨§¨¦§©¦¦

e ,äðàîîc äpè÷ àðL éàîe .ø÷ôä âäðî da eâäðé àlL ,íúä !ïéàeOð ïðaø eðéwúåñàðL éàîïk íàc ?äðàîî àìc úLøç §©¦©¨©¦¦¨¨¤Ÿ¦§£¨¦§©¤§¥©§¨§©¨¦§¨£¨©§¨¥¤¤§¨§¨£¨§¦¥
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc zenai(ipy meil)

déì éòaéî ïéLwáîmaidn miywany xnel dkixv dzid dpynd ± §©§¦¦¨¥¥
dnvr lr xeq`l dpeekzd `id ixdy ,eze` oiteky `le ,uelgl
z` dnvr lr xeq`l dzpeeka oi`y ax zrck gkene ,maid z`

.maid
:`xnbd dgecíéða dì LiL äMàa ,ïðé÷ñò éàîa àëä,epnnéleëc ¨¨§©©§¦©§¦¨¤¥¨¨¦§¥

dzòcà ä÷qî àì éàädzrc lr dlrn dpi` jk ick cry - ©Ÿ©§¨©©§¨
.lrad mbe mipad mb ezeniy

:`xnbd zwiicnìáàm`íéða dì ïéàd`pd dxcp `ide epnn £¨¥¨¨¦
,lrad ig`néàî,l`eny itl oicd didi dn -ïéLwáîeze` ©§©§¦

:`xnbd dywn .eze` mitek oi`e uelgléðúcà`pzdy mewna ± ©§¨¥
`tiqa aezkiCëì äðåekúð íà,meaiin dnvr riwtdleléôà ¦¦§©§¨§¨£¦

dxcpdìòa éiçawx maid z` oitek oi`,dì õBìçiL epnî ïéLwáî §©¥©§¨§©§¦¦¤¤©£¨
dãéãa éðúéìå ,âBìôéìoipr eze`a df welig zepyl `pzl el did ± ¦§§¦§¥§¦¨

epiide ,ea xaicy envríéøeîà íéøác änamaid z` miteky - ©¤§¨¦£¦
,uelglady`ìáà ,íéða dì LiLy dy`aíéða dì ïéàdxcpy §¤¥¨¨¦£¨¥¨¨¦

,meaiil letize dlra zeniy dzrca dlrny oeik ,dnain d`pd
,meaiid z` repnl dxcpa zpeekzneïéLwáîj` ,dl uelgl epnn §©§¦

.jk lr eze` oitek oi`dpéî òîL àlàdpyndn gken ±àðL àì ¤¨§©¦¨Ÿ§¨
m` oia lcad oi`y ±àðL àìå ,íéða dì Lém` oiae -,íéða dì ïéà ¥¨¨¦§Ÿ§¨¥¨¨¦

BúBà ïéôBke dl uelglkzrc,áøzrya dzrc lr dlrn dpi`y ¦§©
:`xnbd zpwqne .meaiil letizy dxcpdpéî òîLyi ok` ± §©¦¨

.jk gikedl

éàîù úéá êìò ïøãä

ò äòáøà ÷øôàùðù ùøç ¯ øù

mpi`y zyxge yxg i`eyipa dvilge meai ipiipr x`eai df wxta
dnicwd df oipr x`al ick .minkg zpwzn `l` dxezdn milg
mdi`eyip oi`y el`a oiyexibe oi`eyip ipiipr llk dpynd epl

.mixenb oi`eyip
rney epi`y yxgl dpeekd mewn lka minkg exn`y yxg mzq
eiyeciw oi` dxezd one ,zepwdle zepwl zrc ea oi`e ,xacn epi`e
yciw yxgy df ote`ae .milg eiyeciwy epwz minkg mpn` ,milg
oi`y s` lr ,dyxbl lekiy epwze minkg etiqed ,opaxcn dy`
mdiyeciw elge oiyeciw zrya migwt eid m` j` .zrc ea
oi`e ,yxbl zrc el oi` ixdy ,dyxbl leki yxgd oi` ,dxezdn
oky ,dxezd on yxbzdl dleki zyxg la` .dxez ly oiyexib df

.dgxk lra elit` zyxbzn dy`

äðùî
:zyxge yxg ly oiyexibe oi`eyip ipic dligz d`ian dpynd

àNpL Løçdy`úçwt,[zyxg dpi`y-]åok,úLøç àNpL çwt ¥¥¤¨¨¦©©§¦¥©¤¨¨¥¤¤
,opaxcn elg oiyeciwd mdipyayäöø íàlradàéöBäìyxbl - ¦¨¨§¦

,dy`d z`àéöBé.hba dze`äöø íàå`l` dyxbl `lyíéi÷ì ¦§¦¨¨§©¥
,dnr xecle dze`.íéi÷émewn lkn ,zrc xa epi` yxgy s`e §©¥

y ,yxbl leki.äæéîøa àéöBî àeä Ck äæéîøa ñðBk àeäL íLk§¥¤¥¦§¦¨¨¦¦§¦¨
el epwz jk ,dfinx ici lr oiyeciw minkg el epwzy myk ,xnelk

.dyxbl epevxy fnxny ,dfinx ici lr oiyexib
:migwt eid oiyeciw zrya m` oicd dn zx`an dpyndçwt¦¥©

úçwt àNpL,dxezd on elg mdi`eyipeåoi`eyipd xg`äLøçúð ¤¨¨¦©©§¦§¨§¨
,zrc za dpi`e ,dy`däöø íà,dyxblàéöBéza dpi`y s` ,hba ¦¨¨¦

,[oldl x`eank] dgxk lra dyxbl lekiy meyn ,zrcäöø íàå§¦¨¨
dyxgzpy xg` dnr xecl jiyndle dniiwl.íéi÷ém` la` §©¥

úéhzLðdyxbl dvexe oi`eyipd xg` dy`d,àéöBé àìexq`y ¦§©¥Ÿ¦
.xwtd bdpn da ebdpi `ly ick dhey yxbl minkg

m` mle`àeä Løçúð,[lrad-]ähzLð Bà,oiyeciwd xg`lBðéà ¦§¨¥¦§©¨¥
úéîìBò dàéöBîon oiyeciwd elg ixdy ,dyxbl leki epi` - ¦¨¨¦

leki epi` zrc ea oi` eiykry oeike ,zrc ipa eidy ,dxezd
.`txziy cr zinler dyxbl

éøeð ïa ïðçBé éaø øîà,minkgläàöBé äLøçúpL äMàä äî éðtî ¨©©¦¨¨¤¦¦§¥¨¨¦¨¤¦§¨§¨§¨
hbaàéöBî Bðéà LøçúpL Léàäålcad yi recn ,xnelk ,zinler §¨¦¤¦§¨¥¥¦

pa mpi` mdipy ixd mdipia.zrc iBì eøîà,minkgäîBc Bðéà ¨§¥¤
àlLå dðBöøì äàöBé äMàäL ,úLøbúnä äMàì Løâîä Léàä̈¦©§¨¥¨¦¨©¦§¨¤¤¤¨¦¨§¨¦§¨§¤Ÿ

dðBöøìz` mikixv oi`y oeike ,dgxk lra zyxbzn `id oky ¦§¨
.yxbzdl dleki zyxg s` ,dzrc,BðBöøì àlà àéöBî Bðéà Léàäå§¨¦¥¦¤¨¦§

leki epi` yxgzpyk okle ,ezrcl `l` milg oiyexibd oi`y
.yxbl

:mdixacl di`x mi`ian minkgìò àãbãeb ïa ïðçBé éaø ãéòä¥¦©¦¨¨¤§§¨©
äéáà dàéOäL úLøçädzephwa,èâa äàöBé àéäLelgy elit` ©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨¤¦§¨§¥

dlcby xg`l s` mewn lkn ,dia` ici lr dxezd on diyeciw
meyn epiide ,dnvra zyxbzn `id ixd ,a`d gk dpnn rwte

o`kne .oiyexiba dy`d zrc z` jixv oi`yBì eøîàiaxl minkg ¨§
,ixep oa opgeida àöBik Bæ óàelge zgwt dzidy dy` s` ± ©©¥¨

zngn yxbzdl lkez ,dyxgzp jk xg`e ,dxezd on diyeciw
.oiyexibl dy`d zrc z` jixv oi`y mrhd eze`

meai oiprl zyxge yxg ly mpic z` dpynd zx`an dzr
:dvilgeì ïéàeNð ïéLøç ïéçà éðLBà ,úBLøç úBéçà ézLeidy §¥©¦¥§¦§¦¦§¥£¨¥§

oi`eypìBà ,úBç÷t úBéçà ézLoi`eyp eidyìúBéçà ézLyúçà ¦§¥£¨¦§¦§¥£¨©©
odnúçàå úLøçodnBà .úçwteidyúBàeNð úBLøç úBéçà ézL ¥¤¤§©©¦©©§¥£¨¥§§

ìì Bà ,ïéç÷t ïéçà éðLì Bà ,ïéLøç ïéçà éðLLøç ãçà ïéçà éðL ¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦¦§¥©¦¤¨¥¥
,çwt ãçàå,opaxcn `l` milg mpi` oiyeciwd el` mipte` lkay §¤¨¦¥©

,mipa `la mig`d on cg` zn m`elà éøä[zn ly ezy`] miypd £¥¥
,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt,maid ly ezy` zeg` `idy oeik §¦©£¦¨¦©¦

elg `l ezy` iyeciwy s`e .meaid on dxehtd dexr `id ixde
xeqi` mewn lkn ,dexr dpi` dzeg` dxezd one ,opaxcn `l`
g`l dnaid iyeciw s` ixdy ,opaxc meain xhet opaxc dexr

.weyl zxzen jkle ,opaxcn `l` elg `l znd
,úBiøëð eéä íàåmiypd m` lirl mixen`d mipte`d lka ,xnelk §¦¨¨§¦

,meail eltpe ,zeig` eid `leñBðëé,evlgi `le ,minaid mze` ¦§
.dvilgd ipic lk z` miiwl mileki mpi` zyxge yxg okyåxg` §

eqpkyàéöBäì eöø íà,hba oze`eàéöBéyxg lkk dfinxa ¦¨§¦¦
zngn d`a ixdy ,opaxcn `id meaid zwif lky oeiky .yxbny
exn`y dn llka `ede ,dfinxa dyxbl maid leki ,opaxc oi`eyp

.dfinxa `iven jk dfinxa qpeky myk yxg i`eyipa lirl
eiyeciwy gwt mig` ipya meai ipic d`ian dpyndon elg

eid :opaxcn eiyeciwy yxge dxezdãçàå Løç ãçà ïéçà éðL§¥©¦¤¨¥¥§¤¨
ì ïéàeNð çwt,úBç÷t úBéçà ézLdxezdn elg gwtd iyeciwy ¦¥©§¦¦§¥£¨¦§

e ,opaxcn `l` mpi` yxgd iyeciw eli`eúîdúçwtä ìòa Løç ¥¥¥©©©¦©©
,mipa `laäNòi äîd.úçwtä ìòa çwty `ed oicdàözzy` ©©£¤¦¥©©©©¦©©¥¥

mail dxeq`y ,dvilge meai `la weyl `ypze yxgdíeMî¦
zexräMà úBçàon zycewn gwtd zy` ixdy ,dxezd on £¦¨

m` mle` .dxezdúîdúçwtä ìòa çwtezy` dltpe ,mipa `la ¥¦¥©©©©¦©©
,yxgd g`d iptl meail,úçwt ìòa Løç äNòi äîdxezd on ixd ©©£¤¥¥©©¦©©

meyn ,dnaiil leki epi` opaxcn j` ,meail el dwewf gwtd zy`
jkl .ezy` zeg` `idy,èâa BzLà àéöBîezy` eilr dxq`py ¦¦§§¥

,ezwewf zeg` `idy meyn dzríìBòì äøeñà åéçà úLàådpi` - §¥¤¨¦£¨§¨
meail dwewf `id dxezd ony itl ,mc` meyl `ypidl dleki
yxgd ok enke ,uleg yxg oi`y uelgl leki epi` dlde ,yxgl
.eilr dxeq`e ,opaxcn 'ezy` zeg`' `id oky dnaiil leki epi`

on elg diyeciwy zgwit zeig` izya meai ipic d`ian dpynd
:opaxcn diyeciwy zyxge dxezdì ïéàeNð ïéç÷t ïéçà éðLézL §¥©¦¦§¦§¦¦§¥

úLøç úçà úBéçà,opaxcn elg diyeciwyúçwt úçàå £¨©©¥¤¤§©©¦©©
e ,`ziixe`cn elg diyeciwyçwt äNòi äî ,úLøç ìòa çwt úî¥¦¥©©©¥¤¤©©£¤¦¥©

.úçwt ìòay `ed oicdàözdnaid,äMà úBçà íeMîzxzene ©©¦©©¥¥¦£¦¨
`id dzeg`y `vnpe ,dxezd on el zycewn ezy` ixdy .weyl

m`e .meaie dvilgn dxehty ezy` zeg` zexrìòa çwt úî¥¦¥©©©
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc zenai(iyily meil)

dì éáñð àìå éòðnéîmlerly itl ,dze` z`yln erpni miyp` ± ¦©§¥§Ÿ¨§¥¨
oi`y dn .opaxc diyeciwe `id zyxg mlerl ixdy ,o`nl lkez
`idy onfl leab yiy oeik ,dze` z`yln erpni `l dphwa ok
hrend onfa o`nz `ny yyeg lrad oi`e ,z`vle o`nl dleki
,lcbzy cr o`nz `ly dry lk dqiitl lekiy oeik ,lcbzy cr

.o`nl lkez `l xak f`e
i`eyip oiae zyxg i`eyip oiay milcada oecl dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`ey .dnezi dphw,äîeøúa äìëàc äpè÷ àðL éàîe©§¨§©¨§¨§¨¦§¨
äîeøúa äìëà àìc úLøç àðL éàîednezi dphw dpey dn ± ©§¨¥¤¤§Ÿ¨§¨¦§¨

opaxcn `l` mpi` di`eyipy s`y odkl dig`e dn` de`iydy
odkl z`ypy zyxg eli`e ,opaxc dnexza zlke` mewn lkn
zlke` dpi` opaxcn `l` mpi` di`eyipy oeik ,dlcbyk

,oicd jk ok`y `xnbd dgikene .dnexzaïðúcdpyna(.dp oihib), ¦§©
äéáà äàéOäL úLøçä ìò àãbãeb ïa ïðçBé éaø ãéòä,dzephwa ¥¦©¦¨¨¤§§¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨

,dxezdn elg diyeciweèâa äàöBiLdlecb `idy eiykr elit` - ¤§¨§¥
it lr s` dnvra yxbzdl `id dleki ,dhib z` lawn `l dia`e

.dgxk lra zyxbzn dy`dy oeik ,zrc dl oi`yåcird okìò §©
ìàøNé úa äpè÷a`n dneziïäëì úàOpLzpwzaici lr minkg §©¨©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥

,dig`e dn`äîeøúa úìëBàLixacn `xnbd zwiicn .opaxc ¤¤¤¦§¨
,dpyndäìëà àì úLøç eléàådpey`xd zecra ixdy ,dnexza §¦¥¤¤Ÿ¨§¨

zecrae ,zyxg oica xaic oiyexib iabl `cbceb oa opgei iax ly
zyxg s`y xikfd `le dphw `l` xikfd `l dnexz iabl dipyd
.zlke` dpi` zyxgy gkene ,dnexza zlke` dnvrn z`ypy
dpi` zyxge dnexza zlke` dphw recn ,mdipia lcadd dne

.zlke`
,dnexza zlke` dpi` odkl z`ypy zyxg :`xnbd daiynäøéæb§¥¨

úLøça Løç ìéëàé ànL`ypy yxga mb xizdl e`eai `ny - ¤¨©£¦¥¥§¥¤¤
.dnexza dlik`iy zyxg

:`xnbd zl`eyìeëéìåm` s` `ld ,jka dne zyxgd lk`zy ± §¥
mewn lkn xzid dl oi`,àeä úBìáð ìëBà ïè÷oeik ,xnelk ¨¨¥§¥

m` s`y ohwk dpic zeevna zaiegn dpi`e zrc dl oi` zyxgy
m`e ,xeqi`dn eyixtdl mieevn oic zia oi` mixeqi` dyer `ed
zayiin .xeqi`a dnexz lk`z zyxgdy yeygl epilr recn ok
meyn ,dnexza zyxgd ezy` z` lik`dl odkl exq` :`xnbd

,úçwôa Løç ìéëàé ànL äøéæb`ypy gwtl xizp m` ,xnelk §¥¨¤¨©£¦¥¥§¦©©
`ypy yxga s` xizdl e`eai ,dnexza dze` lik`dl zyxg
`ypy yxgl mb xizdl e`eai aeye dnexza dlik`l zyxg
xeq` zeevna zaiigy oeik efe ,dnexza dlik`dl zgwt

.dlik`dl
:`xnbd zl`ey,ïðaøc äîeøúa ìeëéì éîð úçwôa Løçåixdy §¥¥§¦©©©¥¥¦§¨§©¨¨

epi` zgwta yxg :`xnbd daiyn .opaxcn el d`eyp `id
,opaxc dnexza dlik`näîeøúa dìëBàì éúà àîìc äøéæb§¥¨¦§¨¨¥§§¨¦§¨

àúééøBàc`id dfay ,`ziixe`c dnexza dlik`dl `eai `ny - §¨§¨
.opaxcn `l` milg mpi` di`eyipy oeik dxeq`

:`xnbd zl`ey .zyxgl dphw oia yiy sqep weliga dpc `xnbd
äaeúk dì úéìc úLøç àðL éàîe äaeúk dì úéàc äpè÷ àðL éàîe©§¨§©¨§¦¨§¨©§¨¥¤¤§¥¨§¨
dl epwzy ,minkg zpwzn z`ypy dnezi dphw dpey dn ±
daiyn .daezk minkg dl epwz `l zyxg eli`e ,daezk minkg

:`xnbddì éáñð àìå éòðnéî ,ïk íàcdaezk mipwzn eid eli`y - §¦¥¦©§¥§Ÿ¨§¥¨
yiy mbtdn uegy oeik ,dz`yln mirpnp mc` ipa eid zyxgl
jk meyn erpni `l dphwa la` ,daezk dl mlyl eaiigzi mb dl

.zelcbl `az cizray oeik
:daezk yi dphwly jkl xewnd z` d`ian `xnbdïìðî äpè÷e§©¨§¨¨

äaeúk dì úéàcdig`e dn` de`iydy dnezi dphwy epl oipn ± §¦¨§¨
,daezk dl yiïðúcdpyna(:w zeaezk)dphw ,úðàîîädlraa ¦§©©§¨¤¤

,d`veieäéiðMäå,minkg zxfbn dlra lr dxeq`y zeixrl §©§¦¨
úéðBìééàå,z`ype zcll dleki dpi`y.äaeúk ïäì ïéàmrhde §©§¦¥¨¤§¨

`yepde ,epevxa `ly z`veiy meyn zp`nn ,daezk mdl oi`y
,daezk dl oi`y minkg deqpw opaxcn eilr dxeq`y oeik 'diipy'

.oi`eyipa `ed zerh gwny meyn daezk dl oi` zipelii`e
dp`iny meyn `weecy rnyn ,dpynd ixacn `xnbd zwiicn

,daezk dl oi` okl ,egxk lra d`vieäpè÷å èâa äàöBé ìáà£¨§¨§¥§§©¨
egxk lra df oi`y xg`n ,hba lrad d`ivedy,äaeúk dì Lé¥¨§¨

.dphwl daezk yiy ixd
:daezk dl oi` zyxgy oipn zx`an `xnbdúéìc ïìðî úLøçå§¥¤¤§¨¨§¥

çwtúpL ét ìò óà ,úBç÷t eàNpL äèBLå Løç ,àéðúc .äaeúk dì̈§¨§©§¨¥¥§¤¤¨§¦§©©¦¤¦§©©
Løçä,gwt dyrp -äèBMä ätzLðå,oiyeciwd xg` ezrcl xfg - ©¥¥§¦§©¨©¤

íeìk íäéìò íäì ïéàdaezk reazl zekf mdizeypl oi` ± ¥¨¤£¥¤§
.i`pz daezk aeigl m`pz oi`e zrc mdl oi`y meyn ,mdilran

m`eïîéi÷ì eöø,dheyd dtzype yxgd gwtzpy ixg`íäì Lé ¨§©§¨¥¨¤
.äaeúk:`ziixad dtiqen,äèBL Bà úLøç àNpL çwôe`edy oeik §¨¦¥©¤¨¨¥¤¤¨

jkl ,aiigzdl egeka yie zrc oaeléôàm`dì áúkdzaezka £¦¨©¨
äðî äàî,lecb mekq `edyúîéi÷ dúaeúkitk dl ozil aiige ¥¨¨¤§¨¨©¤¤

,azkyäöøL éðtîåéñëða ÷Bfìjka dvx dl azky oeiky ± ¦§¥¤¨¨¦¦§¨¨
`ziixaa rnyn ,`xnbd zwiicn .mwifdle eiqkpn hirndl

càîòèmeyn ,dl ozil aiig zyxgl daezk azekdy mrhdy ± ©£¨
äöøc,jkl aiigzdeäöø àì àä,dl aezkl dvx `l m` la` ± §¨¨¨Ÿ¨¨

dì ïéàmrhde .zyxgl daezk ozil miaiign oi`y gkene ,daezk ¥¨
,lirl x`azpy itk `ed daezk dl epwz `lyïk íàceid m`y - §¦¥

,daezk dl mipwzndì éáñð àìå éòðnéîmeyn mc` ipa erpni - ¦©§¥§Ÿ¨§¥¨
.zyxg `yil jk
:`xnbd zl`eyéëä éà,zyxgl daezk epwz `ly mrhd m` ± ¦¨¥

,dze` `yiln erpni `ly ick dzaehl `edúçwtz`ypyLøçì ¦©©§¥¥
éáñpéî àìå éòðnéî ,ïk íàc ,äaeúk dì ïwúéìepwzi `l m`y ± ¦©¥¨§¨§¦¥¦©§¥§Ÿ¦©§¥

dl ozep epi`y oeik ,miyxgl `ypidln zegwtd erpni daezk dl
ixdy ,jkl yeygl oi` :`xnbd zayiin .daezkLéàäMî øúBé¥¦¤¨¦

,àNpäì äöBø äMà àOéì äöBømiyp miyxgd e`vni i`ceae ¤¦¨¦¨¨§¦¨¥
m` ,zyxga eli`e .daezk `la s` mdl `ypidl evxiyeid

.dz`yln mirpnp miyp` eid daezk dl mipwzn
:yxg zaezk oipra dyrn d`ian `xnbdäåäc Løç àeää©¥¥©£¨

déúeááLaezpekya xc didy cg` yxga dyrn ±,Bikìî áøc §¥§¥§©©§¦
àúzéà déáñðà,zgwt dy` eikln ax e`iyd -òaøà dì áúëe ©§§¥¦§¨§©¨©§©

déñëpî éæeæ äàîeiqkpn fef ze`n rax` ly daezk dl azke ± ¥¨¥¦¦§¥
.yxgd lyàeä äaø àøáâc Bikìî áøk íékç ïàî ,àáø øîàin - ¨©¨¨©©¦§©©§¦§©§¨©¨

s` yxgd z` aiigl egekay `ed lecb mc`y eikln ax enk mkg
ok dyry mrhde .yxg i`eyipa daezk aeig oi` oicd xwirny

c meyn ,yxgd cqtdl yyg `leäöø elà øáñ÷yxgdäçôL ¨¨©¦¨¨¦§¨
ìdéì ïðéðáæ àì éî ,BLnL,eynyl dgty el mipew epiid `l m`d - §©§¦Ÿ©§¦©¥

ok m`e ,fef ze`n rax`aézøz àkéàc ,àëä ïkL ìkoky lk ± ¨¤¥¨¨§¦¨©§¥
izy dfa yiy ,daezk jxevl eiqkpn `ivedl ep` mi`yxy ,o`k

.eynyiy in yi oi`eyipd ici lr mbe ,dy` `yep mb ,zelrn
:yxg i`eyip oipra l`eny ly `xnin d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,éeìz íLà äéìò ïéáéiç ïéà Løç úLà ,ìàeîL øîà éLà øa àéiç¦¨©©¦¨©§¥¥¤¥¥¥©¨¦¨¤¨¨¨¨
oick ielz my` aiig epi` ,bbeya xg` mc` dilr `a m` ,xnelk
on oiyeciw wtq o`k yiy mixne` oi`e ,yi` zy` wtq lr `ad
el oi`y i`ce `l` ,oiyeciw eiyeciwe zrc oa did `ny dxezd

.dxezd on ezy`a oipw mey
:dpynn l`enyl di`x d`ian `xnbddéì òéiñî àîéìm`d ± ¥¨§©©¥

dpyna epipyy dnn l`eny ixacl di`x yiy xn`p`"t zenexz)

(`"noze` ,äMîçoldl mixkfendeîBøúé àì,dnexzíàåexar £¦¨Ÿ¦§§¦
eå ,ïè÷å ,äèBL ,Løç ,ïä elàå .äîeøz ïúîeøz ïéà eîøzokíøBzä ¨§¥§¨¨§¨§¥¥¥¥¤§¨¨§©¥

BlL BðéàL úà.milrad edeeivy `laåokíøzL íéáëBk ãáBò ¤¤¥¤§¥¨¦¤¨©
n dnexzeléôà ,ìàøNé ìLmxz m`úeLøadìàøNéeglyy ± ¤¦§¨¥£¦¦§¦§¨¥

mexzl l`xyid.äîeøz Búîeøz ïéàoi`y el` lka exn`y itle ¥§¨§¨
,llk dnexz oic mxzy dn lr lg `ly rnyn ,dnexz oznexz
.'mexzie xefgie dnexz' xnel dpynl did ,dnexz wtq did m`y
,dnexz eznexz oi` i`ce mxzy yxgy dpyna x`eany myke
yxgy l`eny ly enrha yxtl yi jk ,xfl dlik`a xzene
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המשך בעמוד לה



רלי
miwxt dyelya` cenr biw sc ± iriax wxtzenai

äì éáñð àìå éòðîéîiptn o`nl dleki `id mlerle li`ed Ðdphw la` .dzeyxg

onf xeariy cr ,`zry lk dl `pqiitn :xaqe ,dl yi leab Ð.dpe`inàðù éàî
äîåøúá äìëàãm` Ðdz`iyd.odkl dn`úùøç àðù éàîåd`iyd `ly Ð

'ek opzck ,dlk` `lc ,oixenb di`eyip oi`y ,dzephwa dia`.dlk` `l `nl` Ðìò
äéáà äàéùäù úùøçäd`veiy ,dzephwa Ð

dhib lawn dia` oi`e ,licbzyn elit`e ,hba

ezlawn Ðdiyeciwc ab lr s`e .d`veie `id

zrc `la diyexibe ,eed oixenb,`hib ied Ð

.dpevxl `lye dpevxl z`vei dy`dy itl

ìàøùé úá äðè÷ ìòålr z`yipd dnezi Ð

oi`y it lr s` ,dnexza zlke`y ,dn` it

mixenb oi`eyip di`eyipdnexza dlk` Ð

zenai) dax "dy`d"a `pniwe` jk .opaxc

.(`,väìëà àì úùøç åìéàåÐdwaycn

zyxgl`le ,dphw hwpe iz`e ,da wiqrwc

zlke`y dnvrn z`yipy zyxgd lre ipzw

.dnexzaúùøçá ùøç ìéëàé àîù äøéæâÐ

gwt il dn !`ed `ilrn `iepiy e`l i`de

zyxga yxg il dn ,zyxgaopi` odipy Ð

cv ixdy ,zxzen ef s` zxzen ef m`e ,oi`eyp

oiyper ipa e`lc meyn `l` epi` odly xzid

meyn dlek `l` .zelap lke` ohwk eede ,edpip

lik`i `ny dxifb`ki`c `ed zgwta yxg Ð

`pwqna opixn`ck ,dzin aeig dilr.`zlinc

,zyxga yxg lik`i `ny `yixa hwp ikdle

zgwta yxg lik`i `ny hwp `lemeyn Ð

la` .zyxga gwta slgin `l zgwta yxgc

yxg zy` zyxgzy` zyxga `tlgin Ð

lra yxga zgwt lra yxg slgin xcde ,gwt

lecbl dphw la` .zyxgmeyn xfbinl `kil Ð

.oi`eyip ohwl oi`c ,ohwl dlecbìåëéìåÐ

opaxc dnexza zgwta yxg elit`zi` `d Ð

!opaxcn oi`eyp dl'åë àðù éàîåonwl Ð

ol `pn ediiexz :ira?zil `de dl zi` `dc

.dläì éáñð àìå éòðîéî`l dphwa la` Ð

.dric llkl `iz`c ,irpninúðàîîzil Ð

.`wtp egxk lra `dc ,daezk dläééðùÐ

.mixteq ixacnäáåúë äì ïéà,deqpw opaxc Ð

zenai) "zexzen yi"a xn`ck.(a,dtúéðåìééà
.`ed zerh gwnc meyn Ð'åë èâá äàöåé ìáà

Ð`weicndpin opirny zp`nn ipzwc 'ipznc

d`ived `d ;`wtp egxk lrac meyn `nrh

.dphwl daezk yi `nl` ,dl zi` Ðïäì ïéà
íåìë íäéìòe`pz oi`e ,zrc mdl oi`c Ð

oi`eyp opax oewzc ab lr s`e .i`pz oey`xd

yxgl,dipin daezk opax dl epiwz `l Ð

,`yil dvex yi`dy dnn xzei :onwl yxtnck

.`ypdl dvex dy`åéñëðá ÷åæì äöåøùs`e Ð

daezk minkg dl epwz ,(`yp) `ly it lrÐ

eiqkpn wefp zeidle ciqtdl dvexe li`ed !dl azk `ed ixd.miiw e`pz Ðäöø àì àädl azk `lc Ð.minkg zpwzn dl oi` Ðïë íàdaezk dl azinl irac Ðirpnin Ð

iaqp `le.dléåìú íùà äéìò ïéáééç ïéàielz my`a dilr `ade ,ea oi` wtq zrc ea did wtq ,`id yi` zy` wtq `nipc Ð.dxezd on oipw mey el oi` i`cec Ðúà íøåúä
åìù åðéàùoiyecw) ol `wtp zegilyc ,ziad lra edev `le Ð"mz` mb" "mz`"n (a,`nmkzrcl mz` dn ,jkld ,mkgely zeaxl Ð.mkzrcl mkgely s` Ðíøúù éøëðåúà

äîåøú äðéà íéìòá úåùøá åìéôà ìàøùé ìùzixa ipa mz` dn :opirac Ð`ed wtq i`e ,xfl zxzene dnexz eznexz oi` yxg :`din ipzwe .zixa ipa mkgely s` Ð,dnexz Ð

.dil irain mexzie xefgieøæòìà éáøë øîàã àåä`ed wtqc ab lr s` ,ezy` iabe .`ed wtqc xfrl` iaxk l`enyl dil `xiaq dnexz iabc ,diriiqz `l `dn ,xnelk ÐÐ

zevn lkn zg`" :aizk ielz my` iabc .ielz my`a dpi`d'`xwie) "" opixwe ,(d"zeevnxeaqe ,ziaa enr yi` zy`e ezy` oebk ,eiptl xeqi`e xzid yiy ,izxzn `cg rnync

alg oke .`a ef i` lr rci `le ,odizy e`vnp xwale ,zg`d lr `ae ,ezy` `l` my oi`zg`dy el rcep seqle ,odn zg` lk`e ,oney odizy xaqe ,eiptl oneyerci `le ,alg¥

rci i`c .lk` ef i`wtqdy ,`kd la` .milwy sqka xkf my` `ian rci `lc `zyde ,`wpc za elit` ,edc lke ,dawp z`hg iziin Ðdkizga ielzxzid wtq xeqi` wtq ,zg`

.ielz my` iziin `l Ðéåìú íùà åáìç ìò ïéáééç éåë.da ielz wtqd lk `kd `de Ðøæòìà éáøã àîòè éàî.yxg zy`a Ðàúùéì÷oi`y ,zhren ezrc ,xnelk .dwc Ð

`id `zeliv `zrc i` dil `wtqn ,edine .mc` ipa x`yk oiadl ccegndpeek ezpeek i`ce ,xac dyere ezrc ozep `edy dnae ;`id dlelv m` ,el yiy zrcd zvw dze` Ð
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åìéàãdlk` `l zyxgdphw hwpc meyn i` ?olpn :xn`z m`e Ðoky lk `nlc Ð

dlk` zyxg hiwp ded i`e ,zelcb llkl `az `ly ,zyxgdphwc `pin` ded Ð

.dphw icda zyxg `pz `lcn wiicc :xnel yie !oi`eyip llkl d`ay oeik ,dlk` `l

àîùzgwta yxg lik`ilk`z `ly opixfb `l ,dlecba ohw lik`i `ny meyn la` Ð

ixdy ,opixfb `l hren onf meync ,dnexza dphw

.`ziixe`c oiyeciw eidi leraie licbiyk

opixfb `l dphwa :yxtn inlyexiaemeyn Ð

`pig`nye .dp`yil dilr oivtew lkd eidiy Ð

dzeyxgc meyn ,`nrh i`d jiiy `l zyxga

`,dp oihib) "oiwfipd"a yxit qxhpewae .dl dnxb

ohw eh` opixfb `lc ("zgwt"a ligznd xeaic

xn`ck ,oi`eyp dil zilc meyn ,dlecb `yiy

`dc ,d`xp oi`e .`id `giky `lc `zline :`kd

izyxitck `id `zeilrn owxitl jenq o`iyn

.lirl

àîìã`ziixe`c dnexza dlke`l iz`Ð

dnexza `l` dlk` `lc dphwa la`

`l ,(`,v zenai) "dax dy`d"a xn`ck ,opaxc

.zelcb llkl ribzy oeik ,`ziixe`c eh` exfb

íàãdl iaqp `le irpnin okmeyn i`e Ð

d`ivedl eipira dlw `dz `ly`l Ð

.jkl minkg eyg

ïàîikd carinl mikgilhlhna `wec Ð

fnex yxg :(`,hp oihib) "oiwfipd"a opz

irwxwna la` ,fnxpecariyy dne .`l Ð

irwxwn daezka,qetexhet` el didy meyn Ð

.wgvi epiax .eipta `ly mc`l oikf mbe
dzvi
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äìëàc äpè÷ àðL éàîe .dì éáñð àìå éòðîéî¦§¨¦§¨¨§¦¨©§¨§©¨§¨§¨
?äîeøúa äìëà àìc úLøç àðL éàîe ,äîeøúa¦§¨©§¨¥¤¤§¨¨§¨¦§¨
úLøçä ìò àcbãeb ïa ïðçBé éaø ãéòä :ïðúc¦§©¥¦©¦¨¨¤§©¨©©¥¤¤
ìàøNé úa äpè÷ ìòå ,èâa äàöBiL äéáà dàéOäL¤¦¦¨¨¦¨¤§¨§¥§©§©¨©¦§¨¥
àì úLøç eléàå .äîeøúa úìëBàL ïäëì úàOpL¤¦¥§Ÿ¥¤¤¤¦§¨§¦¥¤¤Ÿ
?ìeëéìå .úLøça Løç ìéëàé ànL äøéæb ?äìëà̈§¨§¥¨¤¨©£¦¥¥§¥¤¤§¥
Løç ìéëàé ànL äøéæb !àeä úBìáð ìëBà ïè÷̈¨¥§¥§¥¨¤¨©£¦¥¥
!ïðaøc äîeøúa ìeëéì ,éîð úçwôa Løçå .úçwôa§¦©©§¥¥§¦©©©¦¥¦§¨§©¨©
éàîe .àúééøBàc äîeøúa dìëBàì éúà àîìc äøéæb§¥¨¦§¨¨¥§§¨¦§¨§©§¨©
úLøç àðL éàîe ,äaeúk dì úéàc äpè÷ àðL§¨§©¨§¦¨§¨©§¨¥¤¤
.dì éáñð àìå éòðîéî ïk íàc ?äaeúk dì úéìc§¥¨§¨§¦¥¦§¨¦§¨¨§¦¨
,úðàîîä :ïðúc ?äaeúk dì úéàc ïìðî äpè÷e§©¨§¨©§¦¨§¨¦§©©§¨¤¤
äàöBé ìáà ,äaeúk ïäì ïéà ¯ úéðBìééàå äéiðMäå§©§¦¨§©§¦¥¨¤§¨£¨§¨
úéìc ïìðî úLøçå .äaeúk dì Lé ¯ äpè÷e ;èâa§¥§©¨¥¨§¨§¥¤¤§¨©§¥
,úBçwt eàNpL äèBLå Løç :àéðúc ?äaeúk dì̈§¨§©§¨¥¥§¤¤¨§¦§

ét ìò óàwtúpLïéà ¯ äèBMä ätzLðå Løçä ç ©©¦¤¦§©¥©©¥¥§¦§©¨©¤¥
.äaeúk íäì Lé ¯ ïîéi÷ì eöø .íeìk íäéìò íäì̈¤£¥¤§¨§©§¨¥¨¤§¨

,äèBL Bà úLøç àNpL çwôeeléôàäàî dì áúk ¦¥©¤¨¨¥¤¤¨£¦¨©¨¥¨
.åéñëða ÷Bfì äöøL éðtî ,úîéi÷ dúaeúk ¯ äðî̈¤§¨¨©¤¤¦§¥¤¨¨¦¦§¨¨

úçwt éëä éà .dì éáñð àìå éòðîéî ïk íàc ,dì ïéà ¯ äöø àì àä ;äöøc ¯ àîòè©£¨§¨¨¨Ÿ¨¨¥¨§¦¥¦§¨¦§¨¨§¦¨¦¨¦¦©©
äMà ,àOéì äöBø LéàäMî øúBé !éañpéî àìå éòðîéî ïk íàc ,äaeúk dì ï÷úéì Løçì§¥¥¦§©¨§¨§¦¥¦§¨¦§¨¦©§¦¥¦¤¨¦¤¦¨¦¨
òaøà dì áúëå àúzéà déáñðà ;eikìî áøc déúeááLa äåäc Løç àeää .àNpäì äöBø¨§¦¨¥©¥¥©£¨§¦¥¥§©©§¦©§§¥¦§¨§¨©¨©§©
äöø eléà :øáñ÷ ,àeä äaø àøáâc eikìî áøk íékç ïàî :àáø øîà .déñëpî éæeæ äàî¥¨¥¦¦§¥£©¨¨©©¦§©©§¦§©§¨©¨¨¨©¦¨¨

ì äçôLéLà øa àéiç áø øîà .ézøz àkéàc ,àëä ïkL ìk ?déì ïðéðáæ àì éî ,BLnL ¦§¨§©§¦¨¨§¦©¥¨¤¥¨¨§¦¨©§¥¨©©¦¨©©¦
àì äMîç :déì òéiñî àîéì .éeìz íLà äéìò ïéáéiç ïéà Løç úLà :ìàeîL øîà̈©§¥¥¤¥¥¥©¨¦¨¤¨¨¨¨¥¨§©©¥£¦¨Ÿ
úà íøBzäå ,ïè÷å ,äèBL ,Løç :ïä elàå ,äîeøz ïúîeøz ïéà ¯ eîøz íàå ,eîBøúé¦§§¦¨§¥§¨¨§¨§¥¥¥¥¤§¨¨§©¥¤
àeä .äîeøz Búîeøz ïéà ¯ ìàøNé úeLøa eléôà ìàøNé ìL íøzL éøëðå ,BlL BðéàL¤¥¤§¨§¦¤¨©¤¦§¨¥£¦¦§¦§¨¥¥§¨§¨
àöú àì Løç úîeøz :øæòìà éaø íeMî øîBà ÷çöé éaø :àéðúc ,øæòìà éaøk øîàc§¨©§©¦¤§¨¨§©§¨©¦¦§¨¥¦©¦¤§¨¨§©¥¥Ÿ¥¥
äëéúç ïðéòa !áéiçéì éîð éeìz íLà ¯ øæòìà éaøk àøéáñ éà .÷ôñ àeäL éðtî ,ïéleçì§¦¦§¥¤¨¥¦§¦¨§©¦¤§¨¨¨¨¨©¦¦©©¨¥©£¦¨
:øîBà øæòìà éaø :àéðúäå ?úBëéúç ézMî äëéúç øæòìà éaø éòa éîe .úBëéúç ézMî¦§¥£¦¦¨¥©¦¤§¨¨£¦¨¦§¥£¦§¨©§¨©¦¤§¨¨¥

k øáñ ìàeîL !éeìz íLà Baìç ìò ïéáéiç éBkøæòìà éaø.àãça déìò âéìôe ,àãça ©¨¦©¤§¨¨¨§¥¨©§©¦¤§¨¨©£¨¨¥£¥©£¨
.éeìz íLà äéìò ïéáéiç Løç úLà :ìàeîL øîà éLà øa àéiç áø øîà :éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨©©¦¨©©¦¨©§¥¥¤¥¥©¨¦¨¤¨¨¨¨

:éLà áø àòa .øæòìà éaøk dì øáñ !eîBøúé àì äMîç :éáéúéîàîòè éàî?øæòìà éaøc ¥¦¥£¦¨Ÿ¦§¨©¨§©¦¤§¨¨§¨©©¦©©£¨§©¦¤§¨¨
àúeléö àzòc éà déì à÷tñî eäéîe ,àeä àzLéì÷ àzòc Løçc déì àèéLt èLôéî¦§©§¦¨¥§¥¥©§¨§¦§¨¦§©§¨¥¦©§¨¦¨
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רלב
miwxt dyelyaa cenr biw sc ± iriax wxtzenai

`cgc xfrl` iaxl dil `hiyt yxg ly eini lk ,mlerle .`id dlelv ezrc e`l i`

.dhey mizr milg mizr epi`c ,yxgl dil zi` `zrcäéì àèéùô àîìã åàe`lc Ð

ixnbl milg `edy mizrc ,dil `wtqnc `nrh epiid `l` .`id `zeliv `zrcezrce

.did milg oiyeciw zrya `ny opiyiige ,dlelvèâá åúùà úà àéöåäìexwirn yxg Ð

`nlyac .`l e` yxbl leki m` ,xfrl` iaxl

opaxlopixn`ck ,`ivenc ol `hiyt Ð

zenai) oizipznaqpeky myk :(a,aiwdfinxa

ieync ,xfrl` iaxl `l` .dfinxa `iven jk

i`n ,wtq dil?úøæåçå åúéáî äçìùîùoky Ð

bdpn.oiyea oi`y miheydùéà äðéî òîù
äéì àéòáéîdy` i`c .dil `hiyt dy`e Ð

edl irai` ikd ,dil `hiyt yi`e dil `irain

yi`l zyxbznd dy` dnec epi` :ixecd`l

.yxbndàùøâéî àì éîð äùàdlre Ðeziinw

.da `veik ef s` ,mdixacl di`x opax dl

dil ixcdnwc "dnec epi`"e,yi``meyn

dy` ezixn`c ekcicl :xn`w ikd edi`c

dy` `py i`ne yi` `py i`n ,`yxbin?
ïðçåé éáø ìù åúåãòîmewna elit`c :xn`c Ð

dy`c `zrc opira `l mixenb oiyeciw

.oiyexibaäì ïúåð éðàù äæ èâ åàø íéãòì øîà
ezy`l dl xn`e xfge ,drny `l `ide Ð

`le ,df aeg xhy iqpk :zgwtdriced`edy

dhib.zyxebn ef ixd Ðàì ïðçåé éáø øîà åàì
äúòã ïðéòázyxg :ipzwc ,oiyexiba dy`c Ð

.hba z`veiàèéùôikd i`ce opgei iaxlc Ð

.`ed
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äúöédnvr yxbl ci dl oi`y efwxtae .a` dl oi`a `wec epiidc :mz epiax xn` Ð

dleki oi`y dphw lk iab ,(a,bn) oiyeciwc ipy wxta oke (a,cq oihib) "lawzd"

d`xp oi`e .dia` ici lr elit` :qxhpewa yxit ,yxbzdl dleki dpi` dhib z` xenyl

"dcia ozpe"n `kd dl witn i`pi iax `dc ,mz epiaxl,dnvr z` yxbl ci dl yiy in Ð

a` dl yiy oeike .ci dl oi`y ef dzviyi ixd Ð

dxrp elit`c .ci dllawn dia` oia `id oia Ð

dcedi iaxle .dhibiaxe .`id `le dia` Ð

"dglye"n yixcc ,inp l`rnyi`lc rnyn Ð

.`pixg` `xwn yixcc `l` ,i`pi iax` bilt

,`id zxfeg dpi`e dglyn a` dl yic `nrhe

mz epiax `iad cere .xefgln dxnyn dia`y

zihzyp :mzd xn`wc ,oiwxitc inlyexin dii`x

ikd ,dxixb iptn :ixn` i`pi iax iac ,`ivei `l Ð

bdpn da oibdepe ,cg` lk xg` zxxbpy :eyexit

oi`y :ixn` ediiexz `pn iaxe `xif iax .xwtd

iax mya dingp iax .dhib z` xenyl dleki

xar ,ediipia `ki` ilin `zlz :xn` dcedi

yxibeoeik ,xzen ,dxixb iptn xn`c o`n Ð

;xwtd da ebdpi `ly ,opaxc xeqi` `l` `kilc

itl xn`c o`nl .hb df ixd yxibe xar m`

dhib z` xenyl dleki dpi`y:yexit ,xeq` Ð

yi :ediipia `ki` cere .hb hbd oi` `ziixe`cn

xn`c o`n .dnelg minrte dhey minrte ,a` dl

dxixb iptnon dxneyl leki a`d oi`y ,xeq` Ð

on zxdfp oi` dhey `idy mizra oke ;xwtdd

xenyl dleki dpi`y xn`c o`nl la` .xwtdd

dhib z`dhib z` xenyl leki a` dl yi ÐÐ

dnelg minrt okexenyl dleki mizr dl yi Ð

zrcei ediipia `ki`c xninl ivn dede .dhib z`

xn`c o`nlc .dnvr z` `le dhib z` xenyl

xn`c o`nle ;`kd xn`ck ,xeq` dxixb iptn

dhib z` xenyl zrcei dpi`yzrcei ef Ð

ediipia `ki` xninl dil `gip `l` !dhib xenyl

.dnvr `le dhib z` xenyl zrcei oi`a elit`

`ly biltc o`n `kilc rnyn `kdc ab lr s`e

`kd yixcc `ed i`pi iaxe ,xwtd bdpn da ebdpi

."dcia ozpe"n dhib xenyl dleki oi`y

bilte ,dxixb meyn i`pi iax xn`w inlyexiae

dhib xenyl dleki dpi`c xn`c `nrh`oi` Ð

zeketd zexnine zeibeq yi ik ,jk lk dniz df

xn`wc dxixbc miyxtn yie .eply cenlzdn

inlyexiadlekie ,zxfege dglyn epiid Ð

dhib xenyl.dhib xenyl ci dl yiy epiid Ð

o`n ,df itle .`kdc i`xen`c `zbelt epiide

"dglye"n witncdpi` a` dl yi elit` Ð

iptn xn`c o`nl ,a` dl yi :xn`wc ,zyxbzn

dxixbxarc .df yexit d`xp oi` ,edine .xeq` Ð

oeik ,dxixb iptn xn`c o`nl xzen i`n` yxibe

dnelg mizre dhey mizr :cere ?`ziixe`c iedc

oeik ?xeq` dxixb iptn xn`c o`nlc xn`w i`n`

dry dze`a ixd ,dnelg `idyk hb dlawc

mz epiax ok dxede .`id zxfeg dpi`e dglyn

ciwc ipy wxtae .dyrnl dkld'ek i`pi iax iac xn`de ,zyxbzn dhey dxez xac dnvr `le dhib `l xenyl zrcei oi`c `l`e :jixtc `kde .xzei zetqeza jix`d oiyeivn ded Ð

.dnvr z` `le dhib z` xenyl zrceia ipync `iepiy llka edfy `l` ,a` dl yia iiepyløîà'ek dcic iab ipzwc inp `wic iia`zinler diteb iia` xn`w `kdc :xn`z m`e Ð ¥

leki oi`c azkd jezn xacl lekiy yxgzpy gwta xn`c ,l`ilnb oa oerny oax lr eixag eilr oiwelgc ,`wic inp oizipzn :iia` xn`w (a,`r oihib) "efg`y in" wxtae ,wgvi iaxckl

eixag eilr oiwlegc wiic mzde ,dhzyp`e dyxgzp` i`w zinlerc :wgvi epiax xne`e !diteb iia` dil xn`w `kde .wgvi iaxckl zinler `nlc :`tt ax dil igce .zinler ipzwcn ,yxbl

.wgvi iaxckl `l` llk `iz` `l `nlc ,xaq `tt axe .yxgzp` zinler xn`wc i`nnøîà'ek opgei iax ly ezecrn `ax.hba d`vei zyxg ixn`c ,opaxcn xninl ivn ded Ð

.`id dkld zecr lkc meyn :cere .eixacn di`x oi`ian minkgy ,opgei iax hwpinl dil `gip `l`åäî'ek aeg xhy iqpk dl xn` ik `nizcxn`c `kid `dc :wgvi epiax dywde Ð

df xhy iqpk dl`axc dizlin`c :xnel yie !`hiyt :dywiz izk`e .dzrc opira `lc `l` eixacn opirny `le ,'ek dilhac `zi` m`c ,`xaqn `l` `cbceb oa opgei iaxcn 'irny `l Ð

.aeg xhy iqpka eprinyd `axc ,ipyne ?llk xninl `axl dil dnle ,`hiyt :jixt
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc zenai(iyily meil)

àúeléö àzòc åàì éàdpi` yxgd ly ef dyelw drc mby e` - ¦¨©§¨¦¨
,dlelvíìBòìeyxgd ly eini lky xfrl` iaxl el heyt did df §¨

àeä àzòc àãç.dpzyn ezrc oi`e ,el yi zg` drc -àîìc Bà £¨©§¨¦§¨
did df ,xfrl` iax ly ewtq did jk `ny e` ±déì àèéLt§¦¨¥

àeä àúeléö àzòc åàìå àzLéì÷ dézòãc`id yxgd zrcy - §©§¥§¦§¨§¨©§¨¦¨
aygp epi`y i`ce ef drc meyne ,dlelv drc dpi`e dyelw drc

,zrc oalàîòè eðééä àëäå`edy yxgd lr xfrl` iax xn`y §¨¨©§©£¨
,zrc oa wtqäèBL íézòå íéìç íézòc ïåék`edy mipnf yiy - ¥¨§¦¦¨¦§¦¦¤

gwtezrc oi`e dhey `edy mipnf yie ,dlelv ezrce xac lkl
,yciwy drya did avn dfi`a mircei ep` oi`y oeike ,dlelv
ixde ,eiyeciw elge onf eze`a dxenb drc el dzid `ny miyyeg

.dxezd on zycewn wtq `id
:`xnbd zx`andpéî à÷ôð éàîìoia dkldl lcad yi dn oiprl ± §©©§¨¦¨

exwirn yxg oiprl ,xfrl` iax ly wtqd xe`iaa miccvd ipy
dvexe yciwyàéöBäìz`àeä àzòc àãç úøîà éà ,èâa BzLà §¦¦§§¥¦¨§©£¨©§¨

`vnpe ,dpzyn dpi`e yxgl el yi zg` drcy xn`z m` -
yïéLeøéb Ck ïéLecwkel yi oiyeciw zrya el yiy drc dze` ± ©¦¦¨¥¦

oiyeciwa dlelv zaygp ezrcy cvd lre ,oiyexib zrya mb
.oiyexibd elge oiyexiba mb `id dlelv ,oiyeciwd elgeúøîà éàå§¦¨§©

äèBL íézòå íéìç íézò`ed yxgy `ed wtqdy xn`p m` la` ± ¦¦¨¦§¦¦¤
ok m` ,dhey minrte `ixa minrtLc÷î éöî éLec÷did `ed - ©¥¨¥§©¥

la` ,dry dze`a `ixa did `ny wtqn ezy` z` ycwl leki
Løâî éöî àì éLeøbzryay okzi ixdy ,leki epi` yxbl ± ¨¥Ÿ¨¥§¨¥

:`xnbd zniiqn .yxbl leki epi`y dhey `ed oiyexibdéàî± ©
.xfrl` iaxl wtqd xe`ia edn

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
e zgwt ycwnd :dpyna epipy'åëå úéhzLð.hba dp`ivei `l ¦§©¥

:df oic mrh zx`an `xnbdäèBL äøBz øác ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©¨¨
,úLøbúî,dxezdn yxbzdl dleki zrc dl oi`y s` ,xnelk ¦§¨¤¤

dçøk ìòa úçwtà äåäc éãéîlra zgwt yxbl xyt`y myk ± ¦¦©£¨©¦©©§©¨§¨
,oiyexibl dy`d zrca jxev oi`y ,dgxkeøîà íòh äîeminkg ©©©¨§

dheyy dpynaúLøBâî dðéàick ,[zyxbzn dpi`-]eâäðé àlL ¥¨§¤¤¤Ÿ¦§£
,ø÷ôä âäðî dá,dnvr xenyl zrcei dpi`y oeiky eyygy ¨¦§©¤§¥

x`yizy minkg epwiz okl ,zepfl dnvr xiwtz dzrc zelwa
.dpyxbi `le dlra zgz

:`xnbd zl`eyéîc éëéä,xaecn dhey efi`a ±àîéìéàm` ± ¥¦¨¥¦¥¨
dheya xaecnì úòãBécdhéb øBîLxacl dhib oia zpgany ± §©©¦§¦¨

,hb lawl ci dl yiy aygp df ici lre ,xg`åokì úòãBéøBîL §©©¦§
dîöò,xwtd bdpn da ebdpi `lyø÷ôä âäðî da éâäð éîike - ©§¨¦¨£¥¨¦§©¤§¥

xenyl zrcei ixde ,xwtd bdpn da ebdpiy yyg yi z`fk dy`a
.dnvr z`àlàz`fk dheya xaecny xn`z dnúòãBé ïéàc ¤¨§¥©©

ìàì øBîLz`àìå dhébz`,dîöòokzi ike ,dywi ok m` ¦§Ÿ¦¨§Ÿ©§¨
wgvi iax xn` efk dheyayéøîà àäå ,úLøbúî äèBL äøBz øác§©¨¨¦§¨¤¤§¨¨§¥

éàpé éaø éáciabl xn`p ,i`pi iax ly eyxcn ziaa exn` ixde ± §¥©¦©©
hb(` ck mixac)minkg eyxce ,'DciA ozpe zzixM xtq Dl azke'§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨

'dãéa ïúðå'`weec,dîöò Løâì ãé dì LiL éîzrceiy epiid §¨©§¨¨¦¤¥¨¨§¨¥©§¨
,yxbzdl dleki dhib z` xenylBæ äúöé,[dhey±]ãé dì ïéàL ¨§¨¤¥¨¨

dîöò Løâìefk dhey ok m`e ,dhib z` xenyl zrc dl oi` oky §¨¥©§¨
ony sqep xewn d`ian `xnbd .yxbzdl dleki dpi` dxez oicn

:yxbzdl dleki dpi` dxezdåok,ìàòîLé éaø éác àðúxn`p §¨¨§¥©¦¦§¨¥
weqta(my),'Búéaî dçlLå'wx yxbl xyt`y minkg eyxc o`kn §¦§¨¦¥

z`,úøæBç dðéàå dçlLnL éîoiyxbn xy`ky zrc za epiid ¦¤§©§¨§¥¨¤¤
,dlral zxfeg dpi` aey dze`Bæ äúöé[dhey±]úøæBçå dçlLnL ¨§¨¤§©§¨§¤¤

xenyl dleki dpi`y ef dhey ok enke .dyxbl xyt` i` jkitle
dze` oiglyn oky ,dxezd on yxbzdl dleki dpi` dhib z`
zyxbzn dhey dxez xacy wgvi iax xn` cvike ,zxfeg `ide

.hba
:`xnbd zayiinàëéøö àì`l` mikxvp wgvi iax ixac oi` ± Ÿ§¦¨

efk dheyaì úòãBécì úòãBé dðéàå ,dhéb øBîLdîöò øBîL`ly §©©¦§¦¨§¥¨©©¦§©§¨

okle ,xwtd bdpn da ebdpiäèBL äøBz øácefkàäc ,úLøbúî §©¨¨¦§¨¤¤§¨
ì úòãBé,dhéb øBîLenke ,hbd z` lawl ci dl yiy zaygp okle ©©¦§¦¨

.'zxfeg dpi`e dglyn' llka `id okà÷téì àì ïðaø øeîàå± §¨©¨¨Ÿ©§¨
ick ,dpyxbi `ly minkg exn` mewn lkneâäðî dá eâäðé àlL¤Ÿ¦§£¨¦§©

.ø÷ôä¤§¥
:wgvi iax ixacl reiq `ian iia`éîð à÷éc ,éiaà øîàs` - ¨©©©¥©§¨©¥

,ok wiecn epzpynndãéc éab éðz÷cdy` iabl dpynd dzpyy ± §¨¨¥©¥¦¨
,oi`eyipd xg`l zihzypydéãéc éaâå ,àéöBé àì úéhzLðeli`e ± ¦§©¥Ÿ¦§©¥¦¥

y dpynd dtiqen ,dhzypy lra iablàéöBé àì.'úéîìBò'yie Ÿ¦¨¦
,wcwcléðz÷ àìc íúä àðL éàîe ,úéîìBò éðz÷c àëä àðL éàî©§¨¨¨§¨¨¥¨¦©§¨¨¨§Ÿ¨¨¥
úéîìBò`ivei `ly dpynd dzpy eay lrad dhzyp dpey dn ± ¨¦

,'zinler' dpynd dzpy `l dy`d zihzyp iabl eli`e 'zinler'
dpéî òîL àlà,o`kn gikedl yi ±àúééøBàc àälray dn ± ¤¨§©¦¨¨§¨§¨

oi` yxibe xar m` s`e ,dxez oicn `ed yxbl leki epi` dhey
e .'zinler' `ivei `l ea epy jkle ,milg eiyexibàädy` eli`e ± ¨

n wx zyxbzn dpi` dhey,ïðaøcdyxbl xyt` dxez oicny oeik §©¨¨
.'zinler' oeyld da xkfed `l okle ,dzrcn `ly

:dpyna epipy'åëå éøeð ïa ïðçBé éaø øîàdy`d dn iptn ¨©©¦¨¨¤¦
zwtzqn `xnbd .`iven epi` yxgzpy yi`de d`vei dyxgzpy

:ixep oa opgei iax ixacaàèéLt Léà ,éøeð ïa ïðçBé éaø ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¦¨¨¤¦¦§¦¨
déìheyt did yxbl leki epi`y yxgzpy yi` ly oicd m`d ± ¥

,minkgl dcen `ed df oicae ,elålräMàdyxgzpyàéòaéî÷ §¦¨¨¦©§¨
déìie`xe ,zrc za dpi` ixd ,yxbzdl dleki cvik el dywed - ¥

.yxgk dpic zeidldéì àèéLt äMà àîìc Bà,jtidl `ny e` ± ¦§¨¦¨§¦¨¥
s` yxbzdl dlekiy el heyt did dyxgzpy dy` ly oicd

,zrc dl oi`yålrLéàyxgzpydéì àéòaéî÷recn el dywed - §¦¨¦©§¨¥
.zyxg oick ,zrc oa epi`y s` yxbl leki epi`

:dpynd oeyln di`x `xnbd d`iandéì eøîà÷cî ,òîL àz± ¨§©¦§¨¨§¥
,ixep oa opgei iaxl minkg eaiydy jknäîBc BðéàoicLéàä ¥¤¨¦

ì Løâîäoic,úLøbúnä äMàmeynäMàäLzyxbzndúàöBé ©§¨¥§¦¨©¦§¨¤¤¤¨¦¨¥
hba dlrandðBöøì[dzrcn-]dðBöøì àlLåokle ,[dgxk lra-] ¦§¨§¤Ÿ¦§¨

,zyxbzn zrc da oi`y zyxg s`åeli`LéàäyxbndBðéà §¨¦¥
àéöBîhba,BðBöøì àlà,zrc oa didiy jixv okleLéà dpéî òîL ¦¤¨¦§§©¦¨¦

déì àéòaéî÷ixep oa opgei iax zl`yy gikedl yi ef oeyln ± ¨¦©§¨¥
did dy`ae ,yxbl leki epi` recn yxgzpy yi`d lr dzid
did yi`ae ,dy`d lr l`y eli`y ,yxbzdl dlekiy el heyt
dnec epi` el xnel mikixv minkg eid ,yxbl leki epi`y el heyt

.yxbnd yi`l zyxbznd dy`d
ixd :`xnbd dywn,äaøcà,jtidl gikedl yi dpynd jyndn ©§©¨

déì eøîà÷cî'da àöBik Bæ óà'opgei iaxl minkg exn`y dnn ± ¦§¨¨§¥©©¥¨
dze`k ,hba d`vei `id ixd dyxgzdy zgwt s`y ixep oa
iax dilr cirdy dxezd on diyeciwy dia` d`iydy zyxg

,hba z`veiy `cbceb oa opgeidéì àéòaéî÷ äMà dpéî òîLjkn ± §©¦¨¦¨¨¦©§¨¥
,zyxbzn dnl dyxgzpy dy`d lr dzid ezl`yy gikedl yi
gikedl `cbceb oa opgei iax zecr z` minkg el e`iad jk lre
dzrn `vnpe .zyxg `id dzry s` yxbzdl dlekiy dy`d lr
eli`e dl`yd dzid yi`d lry rnyn mdixac ly `yixdny

.dl`yd dzid dy`d lry rnyn `tiqdn
:xg` ote`a minkge ixep oa opgei iax ixac z` zyxtn `xnbd

éøeð ïa ïðçBé éaø ,àlàezl`yíäéøáãìminkg ly,eäì øîà÷jke ¤¨©¦¨¨¤¦§¦§¥¤¨¨©§
,mdl xn`éãéãìily izrcl -äMà Løâî éöî àì Léàc éëéä ék §¦¦¦¥¦§¦Ÿ¨¥§¨¥¦¨

àLøbéî àì éîðjixvy oeik yxbl leki epi` yxg yi`y myk - ©¥Ÿ¦¨§¨
rczy jixvy oeik zyxbzn dpi` zyxg dy` jk ,ezrcl yxbl

.dhib z` zlawnyeëãéãì àlàmixaeq mz`y mkzhiyl ± ¤¨§¦§
ok m` ,yxbzdl dleki dyxgzpy dy`yéàîe äMà àðL éàî©§¨¦¨©

Léà àðL,zrc `la yxbzdl dlekiy dy` oia lcadd dn ± §¨¦
jk lre ,zrc ila yxbl leki epi`y yi`ldéì eøîà,minkgBðéà ¨§¥¥

,úLøbúnä äMàì Løâîä Léàä äîBcl`yy dn itl ,xnelk ¤¨¦©§¨¥¨¦¨©¦§¨¤¤
lr dligz el eaiyd ,yxbl leki yi`d oi` recn minkg zhiyl
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc zenai(iriax meil)

íúä eìéièéìå àéìèå éìè øácmiphw dclie cli myl bidpz jl ± §©§¥§©§¨§¦©§¨¨
,my ewgyiyeäì éúééî eäì éçkLî éàce`vni m` jk jezny ± §¦©§§¥§©§¦§

`xnbd zwiicn .mnvrn jil` me`iai eca`y zegztnd z` my
:dyrnd jeznøáñ÷ àîìày ,xaeq zct iaxy o`kn gken ±ïè÷ ©§¨¨¨©¨¨

dúBìáð ìëBà,mixeqi` x`y lr xaer e`ïéåeöî ïéc úéa ïéà ¥§¥¥¥¦§ª¦
BLéøôäìiax xizd cvik ok `l m`y ,dxez xeqi` lr xearln §©§¦

miaxd zeyxa lehlh xeqi` lr exariy miphw `iadl zct
.zaya

:zct iax zhiyl di`x d`ian `xnbddéì òéiñî àîéìm`d ± ¥¨§©©¥
epipyy ,zct iax zhiyl zriiqn oldlc `ziixady xn`p

,`ziixaa÷Bðézì íãà øîàé àì,zeevnl ribd `ly ohw epiidc ŸŸ©¨¨©¦
çzôî éì àáäe`íúBç éì àáä,zaya miaxd zeyx jxcàlà ¨¥¦©§¥©¨¥¦¨¤¨

ìBú Bçépî,÷øBæ Bçépî ,Lxaegnd on ylez ohwd m` mby xnelk ©¦¥©¦¥
.ea zegnl jixv lecbd oi` ,miaxd zeyxa utg wxef e` zaya

.eyixtdl oieevn oic zia oi` zelap lke` ohwy ixd
:di`xd z` dgec iia`,ééaà øîàegipn' ,`ziixaa epipyy dn ¨©©©¥

ìBz'Lxaecnan ylez,áe÷ð BðéàL õéöòlcby dn dxezd ony ¥§¨¦¤¥¨
epnn yelzl xeqi`de ,rwxwl xaegnk aygp epi` df uivra

egipn' epipyy dne .opaxcn wx `ed zaya'÷øBæwxefa xaecn ¥
ïðaøc úéìîøëalhlhl xeqi` oi`e miaxd zeyx zaygp dpi`y §©§§¦§©¨¨

yixtdl miaiegn dxez xeqi`ay okzi mlerle ,opaxcn `l` da
.ohwd z`

z` yixtdl oieevn oic ziay ,zct iax cbp di`x d`ian `xnbd
:ohwdòîL àzzaya dpyndn di`x(.`kw),da epipyyãáBò ¨§©¥

úBaëì àaL íéáëBk,l`xyi lv` dzidy dwilc zayaïéà ¨¦¤¨§©¥
,äak Bì íéøîBàzeyrl ixkpl dxin` exq` minkgy meyn §¦©¥

,l`xyi xear zaya dk`lnåoi` envrn zeakl `ayk ok §
el xnel mikixvïéàL éðtî ,äaëz ìàaeig,íäéìò BúúéáLoi`y ©§©¤¦§¥¤¥§¦¨£¥¤

ekxvl dk`ln dyri `ly ixkpd lr xenyl deevn l`xyid
la` .zayaäaëz ìà Bì íéøîBà úBaëì àaä ïè÷iptnBúúéáML ¨¨©¨§©§¦©§©¤¤§¦¨

,íäéìòixd .xeqi` dyri `ly ohwd lr xenyl lecbd deevne £¥¤
.eyixtdl mieevn oic zia xeqi` xaer ohwdy ote`ay

:`xnbd dgec,ïðçBé éaø øîàxaecn dpyna,åéáà úòc ìò äNBòa ¨©©¦¨¨§¤©©©¨¦
,dwilcd z` dakiy eia`l gepy d`ex ohwde ,ecil cner eia`y
la` .xeq` df ixde zeakl edeevn a`d eli`k aygp df ote`y
oke .eyixtdl mieevn oic zia oi` envrn zelap lke`y ohw
`l` eizegztn eca`y zewepizl xn` `l ,zct iax ly dyrna

`le ,my ewgyiy.zegztnd el e`iaiy el gepy ezrca exikd
dyery ohwa xaecn dpynd ly `tiqa ok` m` :`xnbd dywn

,eia` zrc lrdéúååëcl `yixa yxtl yi dfl dneca ±ãáBò éab ¦§¨¥©¥¥
íéáëBk,zeakl `adìàøNé úòc ìò äNBòcote`a xaecny - ¨¦§¤©©©¦§¨¥

jka el gepy d`ex ixkpde my cner l`xyid ziad lray
zeywdl yi ok m`e ,dakiyéøL éîixde ,ok zeyrl xzen ike - ¦¨¦

iebl dxin` lkk z`f xeq`l yie jk lr edevn l`xyid eli`k df
.dxeq`y

:`xnbd zvxznãéáò déLôðc àzòcà íéáëBk ãáBòlr ixkpd ± ¥¨¦©©§¨§©§¥¨¦
rceiy oeik ,l`xyid zrici `la elit` ,dyer `ed envr zrc
dakny aygp ,zayd xg`l ieaikd lr l`xyidn xky lehiy

.ziad lra ly ezegilya dyery aygp df oi`e ,ely epevxn
:`ziixan zct iaxl di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,`ziixaaïaly ohwøáçzenexz zyxtd lr on`pd mc` ± ¤¨¥
zexyrneBnà éáà ìöà Cìéì ìéâøL`edyõøàä íòon`p epi`e ¤¨¦¥¥¥¤£¦¦©¨¨¤

,zexyrnd lrepìéëàé ànL ïéLLBç ïéàen` ia`íðéàL íéøác ¥§¦¤¨©£¦¤§¨¦¤¥¨
íéðweúîm` oke ,[mixyern mpi`y-]àöîeia`úBøét Bãéa §¨¦¨¨§¨¥

,en` ia` lv` laiwy,Bì ÷e÷æ ïéàz` repnl jixv epi` ,xnelk ¥¨
ly oic yi el` zexitly s`y ixd .zexitd z` lek`ln epa
oze` lehil deevn a`d oi` mewn lkn dlik`a xeq`y 'i`nc'
.eyixtdl mieevn oic zia oi` zelap lke`d ohwy gkene ,epa cin

:`xnbd dgec,elé÷ä éàîãa ,ïðçBé éaø øîàzexity oeik ,xnelk ¨©©¦¨¨¦§©¥¥

lr jenql yi dxezd on ixdy ,opaxcn `l` mixeq` mpi` i`nc
eliwd dfa ,mxyrl aeig oi`e od oixyrn ux`d inr aexy jk
x`ya s`y dfn di`x `iadl oi`e .eyixtdl jixv oi`y minkg

.eyixtdl mieevn oic zia oi` mixeqi`
:envr z` xzeq opgei iaxy dywn `xnbdàä ,éàîãc àîòè àlà¤¨©§¨¦§©¨

éøeOòì àòa éàcåeliwd i`nca `weecy rnyn opgei iax ixacn ± ©©¨¥§©¥
jixv a`d did ,i`ce laha la` ,eyixtdl jixv a`d oi`y
mieevn oic zia zelap lke`d ohwy xaeqy `vnpe ,mxyrl

.eyixtdlåixdïðçBé éaø øîàä`ad ohwy epipyy dn iabl ,lirl §¨¨©©¦¨¨
wxy ,dakz l` el mixne` dwilc zeaklåéáà úòc ìò äNBòa§¤©©©¨¦

zia oi` envr zrc lr dyeray xaeqy `vnpe ,eyixtdl jixv
.eyixtdl mieevn oic

:`xnbd zvxzndéì à÷tñî é÷etñ ïðçBé éaø àlàdid opgei iax ± ¤¨©¦¨¨©¥§©§¨¥
,`l e` eyixtdl jixv m` xeqi` xaerd ohw ly df oica wteqn

éçãî àëä éà÷ éçãî àëä éà÷`ay ohwn di`x e`iadyk okle - ¨¥¨¨©§¥¨¥¨¨©§¥
lr dyera cinrdl xyt`y dgc ,eyixtdl mieevny zeakl
mieevn oi`y xyt` envr zrcn dyera la` ,eia` zrc
,ohwd cia ux`d mr zexit `vnn di`x e`iadyke .eyixtdl
la` ,eliwd i`ncay xnel xyt`y dgc ,eyixtdl mieevn oi`y

qi` x`ya.eyixtdl mieevny okzi mixe
:zct iaxl di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyïaohw ¨§©¤

lyïäk øáç[dxdhe d`neh ipica xidfd odk mkg cinlz-] ¨¥Ÿ¥
Bnà éáà ìöà Cìéì ìéâøL`edyànL ïéLLBç ïéà ,õøàä íò ïäk ¤¨¦¥¥¥¤£¦¦Ÿ¥©¨¨¤¥§¦¤¨

.äàîè äîeøz epìéëàém` s`eBãéa àöîepa lyúBøétlaiwy ©£¦¤§¨§¥¨¨¨§¨¥
,en` ia` lv`Bì ÷e÷æ ïéàdnexz mdy yygn mdn eyixtdl ¥¨

oic zia oi` `ziixe`c xeqi`a s`y ef `ziixan gkene .d`nh
.eyixtdl mieevn

zwqer ef `ziixa :`xnbd dgec,ïðaøc äîeøúae`nhp m` s`e ¦§¨§©¨¨
jixv oi`y micen mlek dfae ,opaxcn `l` mixeq` mpi`
.eyixtdl mieevn oic ziay xyt` dxez xeqi`a la` .eyixtdl
oic zia oi` xeqi` lr xaerd ohwy ztqep di`x d`ian `xnbd

:eyixtdl mieevn,òîL àz,`ziixaa epipy÷Bðéz ÷ðBély ¨§©¥¦
zil`xyiå ,íéáëBk úãáBòî CìBäåwpei okïéàå ,äàîè äîäaî §¥¥¤¤¨¦§¦§¥¨§¥¨§¥

õ÷L ÷ðBéa ïéLLBçwpei `edy meyn jkn eyixtdl miyyeg oi` - §¦§¥¤¤
.dxezd on xeq`y uweynd xacåmpn`epìéëàé àìeiciaúBìáð §Ÿ©£¦¤§¥

ïlekîe .íéNîøe íéö÷L úBôøèewepizd,úaLa eléôàå íäî ÷ðBé §¥§¨¦§¨¦¦¨¥¥¤§£¦§©¨
.zaya 'wxtn' xeqi` meyn eyixtdl oi`eøeñà ìBãâáewepil el §¨¨

z` wxtny ,'yc' zk`ln meyn ,zaya wepil e` ,d`nh dndan
.elecib mewnn algdL eðééä ïéâäBð ,øîBà ìeàL àaàeid milecb ©¨¨¥£¦¨¦¤

.áBè íBéa äøBäè äîäaî íé÷ðBi:di`xd z` zyxtn `xnbdéðz÷ §¦¦§¥¨§¨§¨¨¥
àäéî,`ziixaa epipy mewn lkn -'õ÷L ÷ðBéa ïéLLBç ïéà'epiide ¦¨¥§¦§¥¤¤

,dxezd on xeq`d d`nh dnda alg s` wepil wepizl migipny
.eyixtdl mieevn oic zia oi` zelap lke`d ohwy gkene

:`xnbd dgecíúäalg wepil wepizl migipny mrhd my ± ¨¨
`ed d`nh,äðkñ íeMîmy oi`y oeik ,`nva zeni wpii `l m`y ¦©¨¨
.xyk alg

:`xnbd dywnéîð ìBãb éëä éàote`a `ziixaa xaecn ok` m` ± ¦¨¥¨©¥
meyn zaya wepil el xizdl jixv did lecbl mb ixd ,dpkq ly

`xnbd zvxzn .xeq` lecbay `ziixaa epipy recne ,dpkq:ìBãb̈
àðcîeà éòa,dpkq llka ok` `ed m` eze` cen`l jixv lecb ± ¨¥§¨¨

jkle ,dpkq icil `eaiy `la zay xg` cr oizndl lekiy okziy
.edecn`iy cr el mixizn oi`

ok m` :`xnbd zl`eyàðcîeà éòaéì éîð ïè÷recn ohw s` ± ¨¨©¥¦¨¥§¨¨
edekixvd `le ,zaya wepil oke d`nh dnda alg el exizd

:`xnbd zayiin .dpkq llka `ed m` `pcne`déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥
,áìç ìöà ïkeñî ÷Bðéz íúñ ,òLBäé áøcalg el ozil mileki okle §©§ª©§©¦§¨¥¤¨¨

lecb mzq la` ,`pcne` `ll zaya wepil oke d`nh dndan
.okeqn `ed m` `pcne` jixve alg lv` okeqn epi`

:`ziixaa le`y `a` ixac z` zx`an `xnbd,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥
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רלה miwxt dyelya` cenr ciw sc ± iriax wxtzenai
àéìèå éìè øáãÐbdpd.zeawpe mixkf zewepizåìééèéìíúäÐewgyi.dzid zay .my

çúôî éì àáä.zaya x"dx jxc Ðúåáëì.dwilcd Ðåéáà úòã ìò äùåòáÐ

`ed eli`k dedc ,eilr cner eia`e ,jka el gepy d`exe eia`a dtev wepizdyedevn

wgvi axc zegztn jpd la` .zeyrlezrca exikd `le ,my eca`py oriced `l Ð

.el gepyãéáò äéùôðã àúòãà éøëðelit` Ð

,ez`pdl oiekzn ixkpd l`xyi zrici `la

.xky lehiy rceiyïéð÷åúî ïðéàùopi`y Ð

.oixyernåì ÷å÷æ ïéà.epnid elhil Ðøîà àäå
ïðçåé éáøla` .eia` zrc lr dyera ,lirl Ð

wepizc `kid deevn epi` eyixtdlciar

.diytpc `zrc`äàîè äîåøú,`kd `de Ð

"lxrd"a xn`ck ,`ed `ziixe`c `xeqi`c

"eplk`z jixrya" :(a,br zenai)dz` dfl Ð

,"xedhde `nhd" aizkck ,envr z`neha lke`

z`neha dxeq`c dnexz ihernl ,xg`l `le

.dnvrïéùùåç ïéàå,uwy wpei `edy xnel Ð

xac :xnelkuweynd.xq`peåðìéëàé àìåÐ

xeq` d`nh dnda alg .mixeq`d mixac micia

ol `wtpc ,`ziixe`cn lecba"lnb" "lnb"n

zexekac `nw wxta ,minrt izy.(a,e)äðëñÐ

.`nva zeni wpii `l m`yàðãîåàleki m` Ð

dyrie ,zay i`ven cr oizndlaleg .xzida

xac wxtn meyn aiig eicia,elecibnwpeideied

.ci xg`lk epiide ,iepiy ici lr wxtnúáù
äìé÷ñ øåñéàãwxtna yi Ðopax exfb ,eicia

on dk`ln dpi`e ,`ed dpync ab lr s`e .wpeia

`kil micia ciar ikc ,aeh mei la` .dxezd

e`l xeqi` `l`) .wpeia opax xefb `l Ð`l

melk`z(àìíä õ÷ù éë íåìëàú`xw Ð

daxd zexdf` iaizk `dc ,`ed `xizi

.mivxyaíã ìëàú àì,`ed `xizi `xw Ð

.mc iab daxd zexdf` iaizk `dcìà øåîà
úøîàå ïøäà éðá íéðäëäizy Ðzexin`elld

dnl`ly miphwd lr milecb xidfdl Ð

.e`nhi
åäùîá
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øîàeliwd i`nca opgei iaxepi`c oeik ,i`nca eliwd `l elit`c xninl ivn ded Ð

.izkec dnka ipyn `iepiy i`dc meyn `l` .lirl xn`wck ,ip`y opaxcn `l`

`ziixe`c iedc lah wtql yegl yiy oeik ,inp i`.eliwd i`ncac `nrh e`l i` ,exingd Ð

àìàdil `wtqn iwetq opgei iaxdcp) "otec `vei" wxt seqa cenlzd xn`wc `de Ð

jenq `lten xn`c opgei iaxc `ail` (a,en

oic zia oi` zelap lke`d ohwe ,`ziixe`c yi`l

,mzd dil aizenc `ziixa lr ,eyixtdl oieevn

iwetq opgei iax `de ,jinrhile :xninl ivn ded
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רש"י                                                                                                                                      תוספות

כאשר יש גזירות על בני-ישראל . . בכוחו של יהודי לבטל גם את הגזירות שמצד למעלה.
משיחת שבת פרשת חוקת תשכ"ז
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.àNpz Bæ úçàå Bæ úçà :Bì eøîà .ïéòeø÷ äéãâáe äëBa äúàa ïk íààøîâdðéáì Bðéa íBìL àðz¯éòá÷c íeMî ¦¥¨¨¨§¨¤¤§¦¨§©©§©©¦¨¥¨¨¨¥§¥¨¦§¨¨¥

äîçìîc àîòè éàî :àáø øîà .íìBòa äîçìî éðúéîì éòá÷c íeMî íìBòa íBìL àðz ,dðéáì Bðéa äèè÷ éðúéîì¯îíeM §¦§¥§¨¨¥§¥¨¨¨¨¨¨¦§¨¨¥§¦§¥¦§¨¨¨¨£©¨¨©©£¨§¦§¨¨¦
dðéáì Bðéa íBìLc ïåék øîBì àöîéz íà !?èéìt àeä ìeè÷éàc éðä ìëa àzòc à÷ìñ ,éîããa äøîàc¯,àéæçc ãò àøèð §¨§¨¦§¨¥¨§¨©§¨§¨¨¥§¦§¨¥¦¦§¨©¥¨§¨¥§¥¨¨§¨©§¨§¨

,äîçìîk Bðéà ïBáòø :øîéîì àáø øáñ .äéçå éøzîñ ãáòc àkéàå ,úî éàcå àøáñe ,àçîBøa Bà àøéâa déì eçîc ïéðîéæ¦§¦§¨¥§¦¨§§¨§¨¨©©¥§¦¨§¨©©§§¥§¨¨¨©¨¨§¥©§¨¥§¦§¨¨
.áòøa úî éìòa :déì äøîà ,àáøc dén÷ì úúàc àéääc .äîçìîk àeä éøä ïBáòø :àáø øîà øãä .éîããa äøîà àìc§¨¨§¨¦§¨¥£©£©¨¨§¨£¥§¦§¨¨§©¦©£©§©¥§¨¨¨§¨¥©£¦¥¨¨¨

éLôð záæéLc zãáò øétL :dì øîà?CCúòc à÷ìñøî :déì äøîà !?éiç äåä déì z÷áLc àúéôôðc àzøet àeääác £©¨©¦¨§©§§¥©§§©§¦¨§¨©£¨¦§©§¨§¨§¦¨§¨§©§¥£¨©¥¨§¨¥¨
"äîçìna éìòa úî" äøîà ék ,äîçìî eléàc .äîçìnî äòéøb ïBáòø :àáø øîà øãä .éiç àì àðååb éàä éëc òãé éîð©¦¨©§¦©©§¨¨©¥£©£©¨¨§¨§¦¨¦¦§¨¨§¦¦§¨¨¦¨§¨¥©£¦©¦§¨¨

¯"Búhî ìò úî" àä ,àðîéäî àìc àeä¯úìBtî ."åézøá÷e úî" äøîàc ãò ,ïBáòø éab eléàå .àðîéäî¯àeä éøä §¨§¥§¨¨¥©¦¨§¥§¨§¦©¥§¨©§¨§¨¥§©§¦©¤£¥
íéaø÷òå íéLçð çeléL .éîããa äøîàc ,äîçìîk¯,äîçìîk àeä éøä :dì éøîà ,øác .éîããa äøîàc ,äîçìîk ïä éøä §¦§¨¨§¨§¨¦§¨¥¦©§¨¦§©§©¦£¥¥§¦§¨¨§¨§¨¦§¨¥¤¤¨§¦¨£¥§¦§¨¨

äîçìîk àeä éøä :dì éøîà .äîçìîk Bðéà :dì éøîàå¯:éLðéà éøîàcà éëîñc ,äîçìîk Bðéà :dì éøîàå ,éîããa éøîàc §¨§¦¨¥§¦§¨¨¨§¦¨£¥§¦§¨¨§¨§¦¦§¨¥§¨§¦¨¥§¦§¨¨§¨§¦©§¨§¦¡¨¥
ì dl äî ïðéøîà éî ?eäî íìBòa äîçìî àéä ä÷éæçä :eäì àéòaéà .ìéæà àì éðL àìa Lðéàå àðúBî äåä ïéðL áLøwL ©§¦£¨¨¨¤¡¨§¨§¥¨¨¥¦©£¨§¤¡¦¨¦¦§¨¨¨¨©¦¨§¦©©¨§©¥
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc zenai(iriax meil)

ïøeqéàc íeMîmxeriyy jka mixeqi` x`yn xeng mivwy ly ¦§¦¨
,eäMîaly hren xeriy lke`a s` eilr miaiigy xnelk §©¤

.'dycrk'ìáàzlik` xeqi`íc,mivxy xeqi`k xeng epi`yãòc £¨¨§©
úéòéáø àkéàc,ziriax xeriya `l` mc aeig oi` ixdy -àîéà §¦¨§¦¦¥¨

àì.miphwd lr milecb xidfdl ly oic oi` dfay xne` iziid ± Ÿ
.mc xeqi`a mb df oic dxezd dazk jklïðéòîLà éàåwx df oic §¦©§§¦©

iabl,ícdxez dxingd mc xeqi` iabl wxy mixne` epiid ¨
,miphwd lr milecb xidfdlúøk àkéàc íeMîaeig ea yiy ± ¦§¦¨¨¥

,zxkíéöøL ìáà,zewln wx zxk aeig mda oi`yàì àîéà± £¨§¨¦¥¨Ÿ
df oic dxezd dazk jkl ,dxez dxingd `l mday xne` iziid

.mivxy xeqi`a mbézøz éðä ïðéòîLà éàådzid dxezd m`e ± §¦©§§¦©¨¥©§¥
epiid ,mivxye mca epiidc mdipya wx df oic epl drinyn

dxez dxingd el`a `weecy mixne`ìka äåL ïøeqéàc íeMî- ¦§¦¨¨¤©Ÿ
.mil`xyi oiae mipdk oia ,deya mda mixeq` l`xyi lkyìáà£¨

äàîeè,mipdka wx jiiyy miznl `nhidl xeqi`a ±àì àîéà± §¨¥¨Ÿ
lr milecb xidfdl dfa dxingd `l dxezdy xn`z `ny

.odk z`neh xeqi`a mb df oic dxezd dazk jkl ,miphwdéàå§¦
ïðéòîLàxeqi`a wx oicd z` drinyn dxezd dzid m`e ± ©§§¦©

äàîeèmixne` epiidéðàL íéðäkmipey md mipdk ±äaéøc íeMî §¨Ÿ£¦¨¥¦§¦¨
úBøúé úBöî ïäaxzei zeevn mdl dzax dxezdy oeik - ¨¤¦§§¥

lr mb xidfdl mda dxingd okle ,l`xyian.miphwdéðä ìáà± £¨¨¥
mce mivxy ixeqi`,àì àîéàxidfdl oic mda oi`y mixne` epiid ¥¨Ÿ

jkl .miphwd lr milecbàëéøö.micenild lk ekxved ok` ± §¦¨
oic zia zelap lke` ohwy epzpynn di`x `iadl zxfeg `xnbd

:eyixtdl mieevn,òîL àzepzpyna epipy(:aiw lirl),,ïéçà éðL ¨§©§¥©¦
ïéàeNð Løç ãçàå çwt ãçàlLøç úî .úBç÷t úBéçà ézL`edy ¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦§¥£¨¦§¥¥¥

àöz ,úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòadnaidúBçà íeMî ©©¦©©©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£
,äMà`id znd zy`y `vnpe mixenb mi`eyip ei`eyipy oeik ¦¨

m`e .dexr meyn eilr dxeq` ok m`e dxezdn ezy` zeg`úî¥
úçwt ìòa çwtyxgd iptl ezy` dltpeìòa Løç äNòi äî ¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©

úçwtmeail dltpy eig` zy` eli`e opaxcn wx md ei`eyipy ¦©©
.dxezd on el dwewfBzLà úà àéöBîzgwtdèâadxq`py itl ¦¤¦§§¥

,ezwewf zeg` meyn eilríìBòì äøeñà åéçà úLàålk lr ± §¥¤¨¦£¨§¨
mail leki epi` ok enke ,uelgl leki epi` yxgd ixdy ,mlerd
iyexib xg`l s` dxeq`y ,ezy` zeg` `id opaxcny oeik dze`

,dyw dzrne .ezy`éànà[dnl±]àéöBîyxgdBzLà úà ©©¦¤¦§
zgwtd,èâa,dnr xecl jiyndl leki epi`edéab áézézjiynz - §¥¦¥©¥

ixdy ,ezwewf zeg` xeqi` da yiy s` eizgz zaylìëBà ïè÷̈¨¥
àeä úBìáðoic zia oi` m`e [ohwk `ed ixde zrc ea oi` yxg oky] §¥

ohw s`y gxkdae ,eze` miyixtn o`k dnl ,eyixtdl mieevn
.eyixtdl mieevn oic zia zelap lke`d

mieevn oic zia oi` zelap lke` ohwy xyt` zn`a :`xnbd dgec
hba ezy` z` `iveny mrhde ,eyixtdldãéc àøeqéà íeMî± ¦¦¨¦¨

meyn ezy`a xeq` lrady myk ixdy ,dly xeqi`d meyn
`idy oeike ,df mrhn dlraa dxeq` dy`d jk ezwewf zeg`
d`ivedl lrad z` miaiign oic zia ,zeevna zaiegnd zgwt

.xeqi`n dze` yixtdl ick hba
oic zia zelap lke` ohwy epzpynn zxg` di`x d`ian `xnbd

:eyixtdl mieevn,òîL àz,epzpyn jynda epipyyïéçà éðL ¨§©§¥©¦
ïéàeNð ïéç÷tlìòa çwt úî .úLøç úçàå úçwt úçà ,úBéçà ézL ¦§¦§¦§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©

àöz ,úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úLøçdnaid,äMà úBçà íeMî ¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£¦¨
eilr dxeq` dzeg` mixenb mi`eyipa el d`eyp ezy`y oeiky

m`e .dxez xeqi`aìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©
,úLøçeiptl zltep eig` zy` eli`e opaxcn wx elg ei`eyipy ¥¤¤

,dxezd on meailèâa BzLà úà àéöBî,ezwewf zeg` `idy oeik ¦¤¦§§¥
åéçà úLàåz`vei,äöéìça`id opaxcn ixdy dnaiil leki epi`e §¥¤¨¦©£¦¨

zy` zeg`.eedyw dzrnàéöBî éànàgwtdBzLà úàzyxgd ©©¦¤¦§
déab áézéz ,èâazeg` xeqi` da yiy s`e enr xecl jiynz - §¥¦¥©¥
,jka dn ,ezwewf,àeä úBìáð ìëBà ïè÷zrc da oi` zyxg ixdy ¨¨¥§¥

mieevn oic zia zelap lke` ohwy gxkdae ,dphwk `id ixde
.eyixtdl

mieevn oic zia oi` zelap lke` ohw mlerl :`xnbd dgec
,hba d`ivedl jixvy mrhde ,eyixtdldéãéc àøeqéà íeMî- ¦¦¨¦¥

d`ivedl jixv okle ,gwt `edy lrad xeariy xeqi`d llba
.hba

:eyixtdl mieevn oic ziay epzpyn jyndn di`x cer,àáø øîà̈©¨¨
,òîL àz,epzpyna epipy,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðLeidy ¨§©§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©
ì ïéàeNðúçà ,úBéçà ézLodnúçwtgwtd lral d`eypy §¦¦§¥£¨©©¦©©

,dxezdn mdi`eyipeúçàåodnúLøçyxgd lral d`eypy §©©¥¤¤
.opaxcn wx mdi`eyipeúLøç ìòa Løç úîiptl zyxgd dltpe ¥¥¥©©¥¤¤

,gwtd,úçwt ìòa çwt äNòi äîoeik dze` mail leki epi` ixd ©©£¤¦¥©©©¦©©
,dxez i`eyipn ezy` zeg` `idyàözdnaidBzLà úBçà íeMî ¥¥¦£¦§

.dly meai zwif dgec dxez ly dexr xeqi`y ,mc` lkl zxzene
m`eúçwt ìòa çwt úîiptl dxez oicn meail zgwtd dltpe ¥¦¥©©©¦©©

,yxgd,úLøç ìòa Løç äNòi äîoeik dze` mail leki epi` ixd ©©£¤¥¥©©¥¤¤
mr xecl jiyndl leki epi` oke ,ezy` zeg` `id opaxcny

df ixd ,ezwewf zeg` `idy oeik ezy`èâa BzLà úà àéöBî¦¤¦§§¥
,ezwewf zeg` `idy zngnåéçà úLàåezyexb zeg` `idy §¥¤¨¦

opaxcníìBòì äøeñàyxgd maidy oeik ,mlerd lk lre eilr ± £¨§¨
.meai zwif dilr yi oiicre ,uelgl `le mail `l leki epi`

:`xnbd dgikeneàëä àäåiptl meail zgwtd dltpy o`k ixd - §¨¨¨
,zyxg lra yxgãzyxgde yxgd i`eyipadãéc àøeqéà åàì §¨¦¨¦¨

àkéà`idy oeik ,enr xecl jiyndl ezy`l xeqi` o`k oi` - ¦¨
,zrc za dpi`e zyxgàkéà déãéc àøeqéà åàìåmb o`k oi`e - §¨¦¨¦¥¦¨

,zrc ea oi`y yxg `ed mby oeik lral xeqi`àéöBî éðz÷å§¨¨¥¦
yxgdBzLà úàzyxgd,èâampi` zyxge yxgdy dnne ¤¦§§¥

zelap lke`d [yxg e`] ohwy gken cgi xecl jiyndl mileki
.eyixtdl mieevn oic zia

:`xnbd dgec,äéòîL áø øîàoi` oicd xwirny okzi zn`a ¨©©§©§¨
jiyndl minkg exq` o`ky `l` ,xeqi`n ohw yixtdl miaiig

cgi xecl÷eMì äîáé úøzä íeMî äøéæbz` xizdl e`eai `ny ± §¥¨¦©¨©§¨¨©
z` miyp` e`xi m`y ,oick `ly mc` lkl `ypidl ef dnai

e yxgdoi`y exaqi ,ezwewf zeg` `idy s` cgi mixc zyxgd
opaxcn eidy s` yxgd i`eyipy oeik ,dwif llk gwtd zy`l
s` cgi xecl md mixzen jkle ,`ziixe`c dwif md migec
lkl `ypil zgwtd dnaid z` xizdl e`eaiy `vnpe ,dligzkl
zyxgd z` `ivedl yxgd z` minkg eaiig jkl ,oick `ly mc`
oi` zelap lke`d ohw mixeqi`d lkay okzi mlerl la` ,hba

.eyixtdl jixv

ùøç êìò ïøãä

íåìù äùàä ¯ øùò äùîç ÷øô

jldy yi` zy` epiid ,'dpebr' ipica miwqer mi`ad miwxtd ipy
dy` dxez oicn .zn e` ig `ed m` reci oi`e wegx mewnl dlra
zecr oi`y onf lk xg`l `ypdl dxeq` yi` zy`k dwfgedy ef
dexray xac oi` oky ,dlra zny mixyk micr ipy ly dxenb
oin`dl epwize minkg eliwd 'dpebr'a mle` .micr ipyn zegta
zny xne`y cg` cr lkl oke ,dlra zny dcirnd dy`l
obrzz `ly ick ,ef zecrl mipn`p zecr ileqt elit`e ,lrad
,ef zecr lr eknqe minkg eliwdy dne .`ypdl zxzen `dze
`ypzy mcew dzecra ahid wcwcz dy`dy `id `xaqy meyn
mixen`d zeqpwdn yeygzy oeik ,dlra zn ok`y xexiaa zrcl

lirl(:ft)jk xg`e dxenb dpi`y zecr it lr z`ypy dy`a
wiicz dy`dy jk lr eknq cg` cr lka oke .ig dlray rcep
ieyr df xacy jk lr eknq e` ,eit lr `ypzy mcew ezecra

.mixwyn `l miyp` zelbzdl ieyrd xacae ,zelbzdl
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc zenai(iying meil)

íìBòa íBìL äøîà àéòa éàcdzid xwyl dvex dzid eli` ixd ± §¦¨£¨¨§¨¨¨¨
yiy wfged `l ixdy ,zpn`p dzide mlera mely yiy zxne`
`dz mlera dngln yiy dxn`y dzr mb okle ,mlera dngln

.dnglna zny xnel zpn`pàîìc Bàjiiy `l o`k `ny e` ± ¦§¨
,xwya dze` micyeg ep` oi` ixdy ,'xwyl il dn' mrhn zepn`p

`ny oiyyeg `l`ä÷æçéàc ïåékmlera dnglnéîããa äøîà- ¥¨§¦©§¨¨§¨¦§¨¥
,dxexa dricia `le dzrc ocne` it lr zny zxne` `idàìå§Ÿ

ì él äî éúàäéú÷æç òøîå øwLdpi` 'xwyl il dn' zprhe ± ¨¥©¦§©¥§¨©¤§¨¥
oky ,dnglna dlra zny dncn `idy dwfgd z` lhal zlren
zn dlray zn`a dxeaqe dreh `id zxwyn dpi`y s`

.dnglna
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©

dxn`e oic zial d`ad dy`äøòî eðéìò eðéMéò úéa eðéìò eðéMéò¦¥¨¥©¦¦¥¨¥§¨¨
`lnzpe my epiid ilrae ip`y dxrn e` zia gzta y` ezivd -

e ,oyràeäilra -éðàå úîe izgxaúðîàð dðéà ,ézìvðzny ¥©£¦¦©§¦¥¨¤¡¤¤
dpi`e ,dnglnk `id ixd ef dtixyy `xnbd dxaqe .dlra
dpi` ,dtixyd z` dwifgd `idy s`e ,dnglna zn xnel zpn`p
,mzq zn xnel dleki dzidy ebina dtixya zny xnel zpn`p
,dipira dz`x `le zny dncn `idy milez ep` df ote`ay oeik
zxne`y dwfg yiy mewna dpin`dl ebin mixne` oi`y gkene

.incca
:`xnbd dgecíúä éðàLep` dixac jezny my dxwnd dpey ± ¨¥¨¨

oyr ziad `lnzpyk dgxay zxne` ixdy ,dncn `idy oicnl
df oi` oyr ziad `lnzpy dna s`e .zn eze`xl dpiznd `le

,zny dgkedLéçøúéà Cãéãìc éëéä ék ,dì [ïðéøîàc] (øîàã)§©§¦¨¨¦¥¦¦§¦¨¦§§¦
àqéð,oyrd on zlvipe qp dyrp jly myk -Léçøúéà éîð déãéãì ¦¨§¦¥©¥¦§§¦
àqéðok oi`y dn .oyrdn levipe qp dyrp ok mb jlral ± ¦¨

ynn eze` dz`x `l m`y zelzl epl yi ,dnglna zn zxne`a
`l xwyl dvex dzid eli` ixdy ,jk lr dcirn dzid `l ,zny

.dngln didy zxne` dzid
:wtqd heytl xg` mewnn di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

dxn`e d`ay dy` ,`ziixaaeðéìò eìôðilra lre ilr -éãáBò ¨§¨¥§¥
,íéáëBkzxne` e`å úî àeä ,íéèñì eðéìò eìôðip`ézìvð,mdn ¨¦¨§¨¥¦§¦¥§¦©§¦

úðîàðe` mixkp ztiwzy `xnbd dxaqe .`ypidl zxzene ¤¡¤¤
lkne ,'incca' zxne`y yyg yiy dnglnk `id ixd mihqil
z` dwifgd `idy oeiky gken ixd .zpn`py epipy mewn
ly zepn`p dl yi ,ditn wx dtiwzd lr epl rcepy ,dnglnd
miyyeg oi`e dnglna zn dlra ok`y zpn`pe ,'xwyl il dn'

.cala dxryde oeinc it lr zxne`y
:`xnbd dgecíúäly ote`a xaecny oeik ,`ziixaa my ± ¨¨

`l` ,'incca' xn`zy yyg oi` ,enir dzid `idy dphw dngln
dy` oky ,dcirn `id jk lre zny ea dz`xy cr dpiznd i`ce

,debxdiy mihqiln zcget dpi`ãkixaéãéà áødcear zkqna §¦©¦¦
dxf(:dk),dðééæ éìk äMà ,éãéà áø øîàc[dly wypd-],äéìò §¨©©¦¦¦¨§¥¥¨¨¤¨

.debxdiy mihqiln zcget dpi`y
:lirl d`aedy `ziixad oirk dyrn d`ian `xnbdàøáb àeää©©§¨

,cg` mc`a dyrn -déìelä éäìéLácezpezg zgny seqay - ¦§¦§¥¦¥
éððâ éa àøeð éìzéà,ezteg mewna y`d dfg` -eäúéác eäì äøîà ¦§¥¨¥§¨¥¨§¨§§¦§

,mdl dxn`e my eidy miyp`l ezy` d`xw -eæç éàøáb eæç£©§¨£
éàøáb,ezlke` y`dy ,ilra z` e`x ,ilra z` e`x -eúàe`a ± ©§¨§£

,mewnl miyp`dàéãLc àãéã àzñôe ,éãLc àëeøç àøáb eæçe`x ± £©§¨¨¨¦§¥¦§¨¦¨§©§¨
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,äøòîlvip `ny miyyegy iptn zny xnel zpn`p dpi`y §¨¨

.dlvip ezy`y myk lrad
:`ax dgecéîc éî ,àáø øîàepipyy oicl dnec df dyrn ike - ¨©¨¨¦¨¥

,`ziixaaíúä,`ziixaa my ±äøîà÷ àìdy`deæç éàøáb eæç ¨¨Ÿ¨¨§¨£©§¨£

éàøáb.o`k dyrna didy itk,ãBòå`vnp o`k dyrna ixdy ©§¨§
,àéãLc àãéc àzñôe éãLc àëeøç àøábedf jexg sebdy xazqne ©§¨¨¨¦§¥¦§¨¦¨§©§¨

,elivdl `ad xg` yi` ly `id cide ,okl mcew my didy dlra
seb ly micixy my e`vnp `l `ziixad ly ote`a ok oi`y dn

.dwilcd on lvipy yegl yie ,mc`
:`iig ax ly enrh z` `xnbd zx`anïéáà øa àéiç áøå,xn`i §©¦¨©¨¦

àéãLc àëeøç àøábgxkda epi` ,epiptl jexg `vnpy yi`d - ©§¨¨¨§©§¨
,lradàîéàxnel xyt` oky ±éìevàì àúà àðéøçà Léðéà- ¥¨¦¥©£¦¨£¨§©¥

elivdl `a xg` mc`yàøeð dézìéëàåedfe ,zne y`d ezlk`e - ©£¦§¥¨
,epiptl `vnpy znd sebdàéìzéà àøeð àéãLc àãéc àzñôes`e ± ¦§¨¦¨§©§¨¨¦©§¨

y`d da fg`py ,livnd ly `id ixd zlhen d`vnpy cid zqit
,etebn dwqtpy cràîeî déa ãéìéúàå,lraaìæà àôeqék úîçîe §¦§§¦¥¨¥£©¦¨£©

àîìòì ÷øòå.edexiki `ly mewnl lrad gxa dyead zngne - ©£©§¨§¨
dlra zen lr cirdl zpn`p dpi` dy`y epzpyna x`ean
zny cirdl on`p epi` cg` cr mb m` dpc `xnbd ,dnglna

:dnglna lradãçà ãò ,eäì àéòaéàlrad zny cirnd ¦©§¨§¥¤¨
eäî ,äîçìîa.eit lr `ypidl dy`d z` mixizn m`d ,oicd §¦§¨¨©

m`d :wtqd iccvïîéäî ãçà ãòc àîòèeknqy mrhd m`d ± ©§¨§¥¤¨§¥©
lrad zzin lr cirdl on`p cg` cry minkgàúléîc íeMî¦§¦§¨
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crdy zelzl yi okle ,igøwLî àìexwyy yyegy meyn ,dfa Ÿ§©©

e ,zelbzdl cizréîð àëädnglna zny xne`y o`k s` -àì ¨¨©¥Ÿ
,øwLîcrdy meyn ,lrad zen lr incca ciriy yeygl oi`e §©©
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,lrad zen lr cirdlàáñpéîe à÷ééc àôeb àéäc íeMîdy`dy ± ¦§¦¨¨§¨¦©§¨
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,dnglna o`k eli`e[déì àéðñc ïéðîéæc ïåék]dy`dy yeygl yi ¥¨§¦§¦§¨§¨¥
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àáñpéîecalny `vnp .`ypizy mcew xxal zwcwcn dpi` ± ¦©§¨

wcwcz `l dy`dy yeygl yi incca cirn crdy yygd
.on`p didi `l okle ,incca lr jenqze

:dnglna on`p cg` cry wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd
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,àáa ïa äãeäé`ypidl dy` xizny in l`xyi inkga oi` xnelk §¨¤¨¨

`aa oa dcedi iax wx `l` ,zn dlray xne`y cg` cr it lr
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lr cirdl on`p cg` cr zeqiib yiy mewn lkay l`ilnb oax
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רלט
miwxt dyelya` cenr ehw sc ± iriax wxtzenai

íìåòá íåìù äøîà àéòá éàã,`pnidne Ð`kil `kd :`nlc e` ,`pnidn inp `zyd

"xwyl dl dn" xninl`l `teb idi`c Ðdpeekn,ixewyldngln wfgz`c oeik `l`

dxeaqe incca dxn`mlera mely :ipzwc ,oizipznn dil heytiz :`iyw i`e .zny `id

ezhn lr i`c ,dxn`w "dnglna ilra zn" i`ce `dc ,zpn`p Ðmely `ix` i`n Ð

mlera?ik lirl oxn` mlera dngln elit`

"ezhn lr zn" dxn`i`ce `l` !`pnidn Ð

opireny`l jixhvi` dnglna znepiid Ð

oizipzn uixz !mlera dngln `id dwifgd

li`edc oizipzn opireny`e ,`nzq zn dxn`c

lr" dxn` `lc ab lr s` ,mlera melye

`icda "ezhn.dxn`w ezhn lr zn `nzqn Ð

mlera dngln yiy onfaezn `nzqn Ð

ike .ezhn lr zn dxn`c cr ,dxn`w dnglna

`axl dil `irainw,mlera mely yic oebk Ð

.dnglna zn idi` dxn`eåðéùéòúéá åðéìòÐ

edezivd,izgxa ip`e ,oyr `lnzpe y`a`ede

.zne my x`ypúðîàð äðéà`kd `de Ð

dwifgdc,"zpn`p dpi`" ipzwe ,ef dngln `id

zn dxn` `ira i`c ,xwyl dl dn :'ixn` `le

.`nzqíúä éðàù:dxn`w ikdc Ð

`lnzpykccr dpiznd `le ,dgxa oyr

jciclc ikid ik ,oyr meyn i`e .zn ed`xzy

dngln iabl la` .'ek `qip yigxzi``ki` Ð

`ira i` `dc .dizifg `l i` dxn` `l xninl

ixewyl.mlera dngln dwfgn ied `l Ðåìôð
'åë íéøëð åðéìò,dwifgd `id `kd `de Ð

.xwyl dl dn opixn` :`nl` .zpn`p ipzwe

ïéáà øá éãéà áøãë íúäoeik `kd ,xnelk Ð

dicda ded idi`c ,`id dphw dnglnc`l Ð

`l` ,incca dxn`dxhp`ifge,zinc dil

`l dy`c`itzqn.mihqlnéãéà éáøãëÐ

"oicinrn oi`" wxta ,dxf dcear zkqna

.(a,dk)éàøáâ åæç.ezlke` y`dy Ðåðééä
åðéùéò.'ek yigxzi` jciclc ikid ik :oxn`c Ð

àúñôàãéã.[elivdl `ad] xg` yi`n Ð

àîåî ãéìéúàå.dlraa Ðäîçìîá ãçà ãòÐ

zn" xn`e cg` cr `ae ,mlera dngln

`l e` onidn in ,"jilra?à÷ééã àì àëäåÐ

dz` xy`k mixacd ok incca ixn` ediiexze

.xne`äîçìîë íéî.incca xninl `ki`c Ð

óåñ íäì ïéàù íéî`xza wxta yxtn Ð

rax`n d`ex oi`e cnery lk :(`,`kw zenai)

.eizegexäøåñà åúùàmicr yiy it lr s`e Ð

rahy mixyk.`vie mind zgzn sv `ny Ð
éøîà÷å
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dn iz` `l `nlc `kd dil irain `nrh i`dne .incca xn`e ,mzd xn`ck ,`ed eilreta

eilreta cexhc idpc ,mzd ip`yc :xnel yie ?incca dxn`c meyn ,dwfgl rxne xwyl il

`edebina epin`dl yi jkle ,erxty i`ce jxc orehy dna oxwy zvw aygp mewn lkn Ð

.ebin el yi mbe ,dgkya dlez epi`e .erxty el xexay orehy oeik ,jizxky `lc

éàãmlera mely dxn` `ira:xn`z m`e Ð

zn xnel dlekiy ebin xn`w `l i`n`

dnglna bxdpy `kidc d`xpe ?ezhn lr

,dnglna `le bxdp xnel dlekiy jezn :opixn`

zn eh` bxdp la`.`l Ðåàiz` `l `nlc

dwfgl rxne xwyl il dnwgvi epiax xne` Ð

`xza `aac `nw wxta `irainc `dl inc `lc

i`c ebina onidn i` "ipnf jeza jizrxt" (a,d)

il dn" iz` i` ,ipnf xg` jizrxt xninl ira

`l e` dwfgl dl rxne "xwyl,dl rxn mzdc Ð

`l i`e .incca dxn`c oeik ,dl rxn `l `kd

mzd rxnrxet didiy llk deed oi`y itl Ð

zn` zeidl lekic ,rxn `kd la` ,epnf jeza

"xne`d" wxta xn`wc `d oke .dnglna znc

mipa il yi oiyeciw zrya xn` :(`,cq) oiyeciwa

` dzin zryae ,mig` il oi`eyie mipa il oi` xn

mig` il,`kti` ied i` :yexit .xizdl on`p Ð

.'ek xne` ozp iaxe ,iax ixac ,xeq`l on`p oi`e

il dn" iz`c meyn iaxc `nrh mzd yxtne

dl xht ira i`c ebin ,dwfgl dl rxne "xwyl

.rxn `l jkle incca dxn` `kd la` .`hiba

rxn `l mzd xn`c ozp iaxlezryac ,mzd Ð

.xzei on`p zeidl el yi ,dzin

àîòè`zlinc meyn on`p cg` crc

inp `kd xwyn `l iielib`l `ciarc

xwyn `ldidi xacdy oeik ,incca xn`i `le Ð

`wiicc meyn on`pc `nrh :`nlc e` ,ielb

`l mlerl :xnelk ,`wiic `l `kde ,`aqpine

lkne ,dnvr dy`d enk incca cg` cr xn`i

,incca xn` `lc idpc .epin`dl oi` mewn

dnn xzei eilr zkneqe o`k `wiic `l dy`d

.xacl milbx yic oeik ,ezhn lr zn xne`yk

meyn cg` crc `nrh `nlc e` :yxtl oi` la`

on`p incca xn` elit`e ,`wiiccelit` `dc Ð

xn`c oeik ,on`p zeidl el dnl dy`d `wiicc

.inccaøîà`rcxdpl izcxiyk `aiwr iax

dpy xArlopixn` (`,bq) zekxa zkqn seqa Ð ¥

jkle ,l`xyi ux`a ezenk gipd `l `aiwr iaxc

jixv oke .ux`l dvega mipy xarl leki did

xi`n iax iab (a,gi) dlibnc ipy wxta xnel

ux`a ezenk gipd `ly `iqra dpy xarl jldy

zwfg"a opixn`ck ,`id ux`l dveg `iqrc

ipencwe ifipw ipiw :(`,ep `xza `aa) "mizadÐ

ux`a exair `ly dne .`intq` qiwqicxr `iqr

l`xyiyi oke .did qpe` meyc xnel yi Ð

l`wfgi oke ,ux`l dvega xair dinxi :inlyexia

wxtac :wgvi epiaxl `iyw edine .dixp oa jexae

iaxe iwepxf oa `iig iax (`,ek oixcdpq) "xxea df"

lecb opgei iax did mye ,'ek wcvedi oa oerny

!xwa irex mze` `xew did yiwl yixcn ,mdn

mzd xn`wc xarlc :xnel yie,`wec e`l Ð §©¥

dkixv dpyd m` eyr `nlra aeyig `l`

gkenck ,dzid ziriay zpy `dc ,xarzdl

xn` (`,ai) oixcdpqc `nw wxtae ,yixge odk :xn`wc .mzd.lirl ziyixtck ,l`xyi ux`a eayig `ly did qpe` meye ,ziriay dpy oixarn oi`càäåenc dnglnkc min`zyd Ð

.incca exn` jkle ,mind melrdy e`x `l la` ,erahy miypd e`xy jzrc `wlq
edpifge
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.ãçà ãò ét ìò äMàäòîL àzàaà íò ïéàa eéäL íéîëç éãéîìz éðLa äNòî : ¨¦¨©¦¥¤¨¨§©©£¤¦§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨¦¦©¨
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miwxtרמ dyelyaa cenr ehw sc ± iriax wxtzenai
íéðîéñ éøîà÷åzxev mipyn mindy itl ,edpip mixg` `nlc opiyiig mipniq e`l i`c Ð

.jk lk xkip oi`e ,miptdåäðéúì÷ùxak Ðmizxfgd.jläéì øîà.ciwtn Ðïë àäå
ïééåä ïëå.eid oi`q jke jk Ðïééîø àúéáçáåwecae `v ,ziaga jlv` od oiicre Ðda

.ipeaygk `vnzåäðéð éðéøçà éðäå åäðéúì÷ù êãéã äéì øîàÐilye.mdéðù åðééä
íéîëç éãéîìúz` iax `iyde :lirl `ipzc Ð

.miyp it lr odizeyp,ipniq ixn`c :opivxze

edpip ipixg` opixn` `lemipniqe.enxzi` ikd

àðáùåç.inxznc xninl `ki` Ðïðéùééç éîå
ïðéô àîù`pniqc `kid Ð.onw `zi` `nw

ïáø÷.ycwd Ðòåîéãdnexze oileg Ð

.odkl `l` lk`p oi`e ,eaxrzpyäðëñäÐ

opixn` `l :`nl` .zevn miiwl `ly exfby

zaizka da ozpy d`eaz dze` epit `nyze`

.mixg` el`e ,dfïéìåç åìà éøäxza opilf`c Ð

.`aexøôëéîäéì øôë äåädid xxebe gpwn Ð

.ze`d z`ä÷áù àéçðôìÐzexit zlvdl

,dxxib `le df ze` da gipd dkezayick

elcaiy.odn mc` ipaàéçðôxeniy oeyl Ð

`ly ick ,aeyg mc`a epenn dlezy mc`k

`aa) "mivr lfebd"a el dnece .epnid edelfbi

,'ek `zelb yix mya dcy gweld :(`,bw `nw

`igpte.opiraw `nlra÷çöé éøúì ïðéùééç éî
xira oerny oa sqei ipy ewfged `lc `kid Ð

.zg`ïðéùééç àì øîà àáø`le li`ed Ð

ewfgedc `kid la` .ewfgedxn`ck ,dcen Ð

) onwl.(`,fhwàòãøäðá çëúùéàã àèéâ àåää
'åëzcner dy`d Ð.epiptl ezraezeãöá

àéðåì÷.xir my Ðàòãøäð ìë ÷ãáéúm` Ð

.ef dy` lran ueg ,xg` i`pilexcp` my yi

äéì éòáéî íìåòä ìë ÷ãáé ïðéùééçã àúéà íàå
jlde ,`rcxdpa did xg` i`pilexcp` `ny Ð

.elåãåáë íåùî,drehk ewifgdl `ly Ð

.jixv oi`y xac l`eyeàáåè éçéëùelit`e Ð

`ivenyk opiabn ikd`le ,mixg` lr aeg xhy

s` ,`penn oiprlc oeike .did xg` `ny opiyiig

opiyiig `l ewfgedc ab lrik `xeqi` oiprl Ð

.opiyiig `l `din ewfged `l
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åäðéæçåxzl`ldaxd mina edy m` la` .mind on melrdy xzl`l :yexit Ðoi` Ð

(`,`kw zenai) `xza wxta xn`ck ,dknl `zil ik iznv znvn `inc ,yegl

d`lrd xg` ddeyyk la`.gtz gtzin Ð

éøîà÷åmipniqmpin`dl oi` oir zriah ici lr la` Ðhren xacae ,incca ixn`c Ð

la` .el` ly odilra el`y exn`i

miptd zxev mipyn minc qxhpewa yxity dnÐ

(my) `xza wxta onwl opixn` `dc ,d`xp oi`

mipniq i`e .dkn `kilc `kid iznv znvn `inc

`ziixe`c e`lmiwdaen mipniqa `kd ixii` Ð

`aa) "ze`ivn el`"a opixn`ck ,`ziixe`c eedc

.`pir zeriah it lr ipdn ,inp i` .(a,fk `rivn

.wgvi epiax

éøîà÷åmipniqrny :l`ppg epiax yxit Ð

dpitqa cg` cre dy`c dpin

zn exn`e drahyixkp oky lke ,ipdn `l Ð

iyp oi`iyn j`id :dnize .enez itl giqn elit`

mey `la oir zriah ici lr erahy mc` ipa

zxev zvw dzgypyk ixii` `nye ?mipniq zxkd

epyy dn `l` x`yp `le ,ixeek melk`c ,mdipt

yxtn oke (`,kw zenai) `xza wxta dpyna

dyly cr `l` oicirn oi` iab ,onwl mz epiax

yxtny enk ,ixiin eipt zxev dzgypyky ,mini

elit` `ixy dnily eipt zxev m` la` ,dpyna

.mini dnk xg`ïëåoiinx `ziagae oiiedÐ

,micra elv` ciwtda ixii`c :wgvi epiax xne`

micr `kil i`c .wdaen oniqa lhep did jkleÐ

oke .icia od oigewl xnel leki ?oniqd liren dn

:(`,r `rivn `aa) "jyp edfi`" wxt xn`c `d

yipi` `pifg ?edl opicar ikid inzic ifef ipd

c,`kixt `adc `wece .'ek `kixt `adc dil zi`

aidie diab edpicwt` `nlc ,`l milk la`

"azekd"a xn`c :dyw edine .edl liwye `pniq

,`qg ia eciwt`c `tqkc `qk iab (a,dt zeaezk)

`l` oxn` `le :cr ,'ek ciwt `le `qg aiky

liirc libx la` ,dizial liirc libx `lc

dizial`fgine ciwt` `pixg` yipi` xni` Ð

,micra df ciwtd `ly ixii`c rnyne .`fg

`lc `qga dia `prcic `cg :xn`w ikd elit`e

,oniqd liren dne .`pniq aidiw `d cere ,cin`

ipyy :xnel yie ?micra elv` ciwtd `ly oeik

m`e .`pniq aidi `we cin` `lc ,jixvn minrhd

iab (a,bi) zeaezkc `nw wxt seqa ok m` :xn`z

`cg :sqei ax xn`wc ,ezqex`e qex``w `dc Ð

cere ,icenl`eny xn` dcedi ax xn`d Ð

`l ik `dae :iia` dil xn`e ,l`ilnb oaxk dkld

`nlc :`iyew i`ne ?l`ilnb oax xykn in icen

i`c :xnel yie !minrhd ipy jixvn sqei ax

dicegl ipdn `l icen `w `dc `nrh`l ik :jixt ikdle .qex`n cal oileqt olek `kde ,dlv` mixyk aexa `l` l`ilnb oax xykn `lc oeik ,l`ilnb oaxk dkldc i`n inp ipdn `l Ð

dicegl icenc `nrh ipdn `l ik :yexit ,icen.'ek l`ilnb oaxk dkldc `nrh dicda ipdn in Ðééåîøúàdil inxz`el`"a xn`c `de .oniq ied `l dcne oipnc rnyn `kd Ð

oniq ied inp oipne dcn oniq ied lwyncn :(a,bk `rivn `aa) "ze`ivn.ef dcna ripvdl mc` ipa jxc ,`kd la` .ripvdl mc` ipa jxc oi`y oipra ixiin mzd Ðéîå`ny opiyiig

opit`ny opiyiig `l ikd elit`e mzeptl zelibxc oeik ,zencl el d`xpc :xnel yie ?dizwfgn `penn witp `le ,opit `ny mlerl yegl yi `penna `dc ?i`dn `id `iyw i`n :dniz Ð

.`ed zelibxc ab lr s` ,opiyiig `lc oeik dwfgn dil opiwtn inp `penn oiprl ,opitøåîéàilzyi` iielzyi`iaxe dpei iax ,ipy wxta ipy xyrnc inlyexia :l`ppg epiax yxit Ð

dpei iax dia aizkc iaxb lk :iqei iaxl dpei iaxc dixa ipn iax xn` dpei iax jnc ck ,`xngc iaxba itzey eed iqeid dicic Ð.icic `zyde ,dicic ded cwzy` :dil xn` .`e÷çöéyix

'ek dizg` xa `zelbewfged `le `zxiiy igiky `l i`c .`zxiiy igikyae ,wgvi ixz ewfged `lc ixii` Ði`e .xifgi df ixd oic zia dyrn lkc (`,k) `rivn `aac `nw wxta opzd Ð

wgvi ixz ewfgede `zxiiy igiky`la `nl` .xg` opr my didy ewfgedy oeik ,lif` `gxt `lnba `nlc `ax yiig `xbgn `iig xa opr iab onwl `dc ?`ax yiig `l i`n` ok m` Ð

.ixii` ewfgedøîà'ek ixhy ixz edpdc dl `pin` `pn `axiab (`,fk oihib) "hbd lk" wxtae (a,gi) `rivn `aac `nw wxta xn`c diax daxn `ax iziin `l i`n`e :xn`z m`e Ð

.i`nw i`xen`n di`x iiezi`l dil `gipc `l` ,inp ikd oi`c :xnel yie !zeievn zexiiya elit` ewfged `lc meyn xifgic xn`e ,`ped axc `pic iaa gkzy`c `hibàäåi`pp xa iag

'ek,`ax dcen wgvi ixz ewfgeda `d :cere .`ped axc `pic ia gkzy`c `hib iab (a,k) `rivn `aac `nw wxta dax lr opikxt ikdc ?`pennn `xeqi` `ax hiyt ikid :xn`z m`e Ð

ewfgedc `kid `penn `ax dncnc :xnel yie !i`pp xa iag ipy ewfgeda `kde ,lirl izyxitck.ewfged `lc `xeqi`l Ð
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ïðéëîñ eäééìò åàìc ,ïéðîéñ éøîà÷å ,øzìàì eäðéæçå§¨¦§§©§©§¨¨§¦¦¨¦§¨£©§¨§¦©
éîLîeL ãé÷ôàc àøáb àeää .íéðîéqà àlà ¯¤¨©¦¨¦©©§¨§©§¥§§¥
:déì øîà !éîLîeL éì áä :déì øîà ,déøáç éab©¥©§¥£©¥©¦§§¥£©¥
øîà !ïééîø àúéáçáe ,ïééåä ïëå ïk àäå .eäðézìé÷L§¦§¦§§¨¥§¥¨§¨§¨¦¨©§¨£©
áø øáñ .eäðéð éðéøçà éðäå ,eäðézì÷L ¯ Cãéc :déì¥¦¨§©§¦§§¨¥©£¦¥¦§¨©©
ïðéøîà àìå ,íéîëç éãéîìz éðL eðééä :øîéîì àcñç¦§¨§¥©©§§¥©§¦¥£¨¦§¨¨§¦©

ðä:àáø déì øîà .eäðéð éðéøçà éðäå àîìòì eìæà C ¨¨¨§§¨§¨§¨¥©£¦¥¦§£©¥¨¨
ñ éøîà÷ íúä ?éîc éîéàî éîLîeL ¯ àëä ,íéðîé ¦¨¥¨¨¨¨§¦¦¨¦¨¨§§¥©

øîéà ¯ ïééåä ïëå ïk øîà÷ãe ?eäì úéà àðîéñ¦¨¨¦§§¨¨©¥§¥¨§¨¥©
àcñç áø øa àLéM÷ øî déì øîà .éîøúéà àðaLeç§§¨¦§§¦£©¥¨©¦¨©©¦§¨
éìk àöî :ïðúäå ?ïpét ànL ïðéLééç éîe :éLà áøì§©©¦¦¨§¦©¤¨¦¨§¨§©¨¨§¦
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äðkqä úòLaL .äîeøz ¯ å"éz ,ìáè ¯ ú"éè ,òenc¦©¥¤¤¨§¨¤¦§©©©¨¨
áøì àðéáø déì øîà .äîeøz úçz å"éz ïéáúBk eéä̈§¦¨©©§¨£©¥¨¦¨§©

,àôéñ àîéà ?ïpét ànL ïðéLééç àìå :éLàéñBé éaø ©¦§¨¨§¦©¤¨¦¨¥¨¥¨©¦¥
éøä ¯ äîeøz äéìò áeúëå úéáç àöî eléôà :øîBà¥£¦¨¨¨¦§¨¨¤¨§¨£¥
,äîeøz àìî äåä ã÷zLà :øîBà éðàL ,ïéleç elà¥¦¤£¦¥¤§¨©£¨¨¥§¨
àëäå ,ïpét ànL ïðéLééç àîìò éleëc :àlà .äpéôe¦¨¤¨§¥¨§¨¨§¦©¤¨¦¨§¨¨
øtëéî ¯ eäpéôc àúéà íà :øáñ øî ;éâìtéî÷ àäa§¨¨¦©§¦¨¨©¦¦¨§¦¨¦§©
:éîð éà ,éìzLéà ééelzLéà øîéà :Cãéàå ,øôk äåä£¨¨©§¦¨¥©¦§©¥¦§§¥¦©¦
áøc dézçà øa ,àúeìb Léø ÷çöé .dé÷áL àéçðôì§¨©§¨§©¥¦§¨¥¨¨©©§¥§©
eçìL .áéëLe àéîtñàì àáèøBwî ìéæà÷ äåä ,éáéa¥¨£¨¨¨¥¦§§¨§©§©§¨§¦¨§
äåä ,éáéa áøc dézçà øa ,àúeìb Léø ÷çöé :íúäî¥¨¨¦§¨¥¨¨©©§¥§©¥¨£¨
éøúì ïðéLééç éî .áéëLe àéîtñàì àáèøBwî ìéæà÷̈¨¥¦§§¨§©§©§¨§¦¦¨§¦©¦§¥
àì :øîà àáø ,ïðéLééç :øîà ééaà ?àì Bà ,÷çöé¦§¨¨©©¥£©¨§¦©¨¨£©¨
àhéb àeääc ¯ dì àðéîà àðî :ééaà øîà .ïðéLééç̈§¦©£©©©¥§¨¨¦¨¨§©¦¨
àðà ,àúî àéðBì÷ ãöa :áéúëe ,àòcøäða çkzLàc§¦§©©¦§©§§¨§¦§©§§¨¨¨£¨

øèt àòcøäð éàðéìBøcðàéaøc dén÷ì ìàeîLc deáà dçìLe .éúzðà úéðBìt úé úéëøúå úé ©§§¦©§©§§¨§¨¦§¨¥¦©§¦¦§§¦§¨¨£¦§¥§©¥§©¦
íìBòä ìk ÷ãaé ¯ àúéà íà :øîà àáøå .dlek àòcøäð ÷ãaéz :déì çìLå ,äàéNð äãeäé§¨§¦¨§¨©¥¦¨¥§©§§¨¨§¨¨£©¦¦¨¦¨¥¨¨¨
àðéîà àðî :àáø øîà .éëä çìLc àeä ìàeîLc deáàc BãBák íeMî àlà ,déì éòaéî¦¨¥¥¤¨¦§©£¦§¥§¨©¨¦£©¨¨§¨¨¦¨
éaâàå ,éáç øa éàððå éàðð øa éáç :eäa áéúëe ,àæBçîa é÷ôðc éøèL éøz eäðäc ¯ dì̈§¨§§¥§¨¥§¨§¦¦§¨§¦§£©©©©§©©©£©§©§¥
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc zenai(iying meil)

øzìàì eäðéæçå,mind on melrdy xg` cin mepi`xe -éøîà÷å ©£¦§§©§©§¨¨§¥
ïéðîéñ`vnpe ,znd `edy xkip mci lry mipniq miypd exn`e ± ¦¨¦
ok m`ïðéëîñ eäééìò åàìc,`ypdl mxizdl mikneq ep` oi`y - §¨£©§©§¦©

miypd zecr it lràlàmikneq ep`,íéðîéñào`kn oi` dzrne ¤¨©¦¨¦
.dngln onfa lrad zen lr cirdl on`p cg` cry di`x

:mipniq xkid liren m` oipra dyrn d`ian `xnbdàøáb àeää©©§¨
déøáç éab éîLîeL ãé÷ôàcoineyney ciwtdy mc`a dyrn - §©§¥§§¥©¥©§¥

onf xg`l ,micr ipta exiag lv`déì øîàxneyláäéîLîeL éì ¨©¥©¦§§©
,jlv` izcwtdy oinyneyd z` il xfgd -déì øîàxneyd ¨©¥

eäðézìé÷Lciwtnd el orh .ipnn mze` zgwl xak -ïëå ïk àäå §¥§¦§§¨¥§¥
ïééåä,my eid oi`q jke jk ixde -ïééîø àúéáçáemigpen oiicre - ¨§¨©£¦¨©§¨

,jl izxn`y oipnd itk mze` `vnze wecae `v ,jlv` ziaga
.ily mdy oniq df ok m`edéì øîà,cwtpdeäðézì÷L Cãécz` - ¨©¥¦¨§©§¦§

,zlhp jly oinyneydeäðéð éðéøçà éðäådzr mi`vnpy el`e ± §¨¥©£¦¥¦§
ilye md mixg` `l` ilv` zcwtdy oinyneyd mpi` ziaga

.md
íéîëç éãéîìz éðL eðééä ,øîéîì àcñç áø øáñdf dyrn oicy - ¨©©¦§¨§¥©©§§¥©§¦¥£¨¦

dpitqa eidy minkg icinlz ipya lirl `aedy dyrnd oick
ipniq it lr mdizeyp z` xizdl iax dxed myy myk ,drahy

,mind on eynpy miznd lr e`vnpy minkg icinlzdïðéøîà àìå§Ÿ©§¦©
ðäeäðéð éðéøçà éðäå àîìòì eìæà Cicinlzdy mixne` oi`e ± ¨¨¨§§¨§¨§¨¥©£¦¥¦§

ep`vny el`e ,md miig oiicre xg` mewnn e`vi o`k eidy minkg
s` ok m` .mipniq mze` rxi` mda s`y md mixg` mizn
,ecwtedy oinyneyd md el`y xazqn ,oinyneyd ly dyrna
.oinyney ipniq oze` rxi` mda s`y md mixg`y mixne` oi`e

.mxifgdl `ed jxhvi jkle
:di`xd z` dgec `axàáø déì øîà,`cqg axléîc éîike - ¨©¥¨¨¦¨¥

ixd ,lirl oecipl dnec df dyrníúäicinlz ipy ly dyrna - ¨¨
minkgéøîà÷exn` miypd ±íéðîéñly eid zetebdy migikend ¨¨§¥¦¨¦

icinlzd ipyok oi`y dn .erahy minkgàëäaéàî ,éîLîeL ¨¨§§¥©
eäì úéà àðîéñmze` ody gikedl oinyneya yi oniq dfi` - ¦¨¨¦§

.xneyd lv` ecwtedyïééåä ïëå ïk øîà÷ãåciwtnd xn`y dne ± §§¨¨©¥§¥¨§¨
,oniql aygp df oi` ,eid jke jkéîøúéà àðaLeç øîéàokzi - ¥©§¨¨¦§§¥

zxg` ziaga dzr mb oncfp cwtedy oinyneyd oipn oeaygy
.od xneyd ly oinyney mze`e ,xneyd dpwy

:`xnbd dywnéîe ,éLà áøì àcñç áø øa àLéM÷ øî déì øîà̈©¥©©¦¨©©¦§¨§©©¦¦
ïpét ànL ïðéLééçly mivtgd z` dpit `ny oiyyeg ike - ©§¦©¤¨¦¨

,`vnp oiicr oey`xd oniqd xy`k ,ely z` gipde ciwtndïðzäå§¨§©
dpyna epipy ixde -(`"in c"t ipy xyrn),åéìò áeúëå éìk àöîze` ¨¨§¦§¨¨¨

,ó"e÷zwfga ekezay dnïaø÷eilr aezk did .ycwd ,xnelk - ¨§¨
ze`,í"îzwfga ekezay dnøNòîdid .ipyze` aezk,ú"ìc ¥©£¥¨¤

ekezay zexitd ixdòencmpice ,dnexze oileg miaxern - ¦©
aezk did .odkl `l` milk`p opi`y dnexzk,ú"éèzexitd ixd ¥

.ìáèaezk did m`e,å"ézdf ixd.äîeøzmeyn,äðkqä úòLaL ¤¤¨§¨¤§¨©©©¨¨
e ,yxetna aezkl mi`xi eid ,zeevn miiwl `ly miiebd exfbyeéä̈

.äîeøz úçz å"éz ïéáúBkxac mi`ven xy`ky ef dpynn gkene §¦¨©©§¨
oi`e ,dligzn didy xacd dfy milez ep` xkid oniq mr ilka
zexit ea e`ln dzre ,ilkd jeza didy dn z` epit `ny oiyyeg
dzr mi`vnpy oineyneydy xnel yi o`k s`e .dnexz mpi`y
egipde mze` epit `le ,ecwtedy oineyneyd md md ziaga

.mdizgz mixg`
:dketd di`x d`iane dgec `xnbdå ,éLà áøì àðéáø déì øîàik ¨©¥©¦¨§©©¦§

y xnel xyt`ïpét ànL ïðéLééç àìm` .mixg` zexita mtilgde Ÿ©§¦©¤¨¦¨
okàôéñ àîéàdpynd ly `tiqd z` x`ae xen` ±(my),éñBé éaø ¥¨¥¨©¦¥

äéìò áeúëå úéáç àöî eléôà ,øîBàyexitaéøä ,'äîeøz'zexit ¥£¦¨¨¨¦§¨¨¤¨§¨£¥
elàdkezay,ïéleçmeynäåä ã÷zLà ,øîBà éðàLdpya ± ¥¦¤£¦¥¤§¨©£¨

did ilkd ok` dxarydpéôe ,äîeøz àìîgipde dnexzd z` ¨¥§¨¦¨
didy dnn oneqnd ilkd z` epity oiyyegy ixd .oileg dnewna

.dligzn ea
:xg` ote`a iqei iaxe `nw `pz zwelgn z` `xnbd zx`an,àlà¤¨

nL ïðéLééç àîìò éleëcïpét àoiyyeg mzqay micen lkd ± §¥¨§¨©§¦©¤¨¦¨
,mixg`a mtilgde 'opit'yéâìtéî÷ àäa àëäåly dpyna o`ke ± §¨¨§¨¨¦©§¥

,iqei iaxe `nw `pz ewlgp df xaca ,ilk `vnøî`nw `pz - ©
eäpéôc àúéà íà ,øáñdnexzd z` dptn ilkd lra did eli` ± ¨©¦¦¨§¦¨

,mnewna oileg ozepeøôk äåä øtëéîz` xxbne gpwn did i`ce - ¦§¨£¨¨©
z` xi`ydy oeike ,dnexz dfy exaqi `ly ick ilkdn azkd

.ilkd jeza dnexz yi dzr mby oniq df ixd ze`dCãéàå± §¦¨
xaeq ,mze` dpity milezy xn`y iqei iax ,ipyd `pzdeøîéà¥©

éìzLéà ééeìzLéà.azkd z` wegnl gkyy zelzl yi -éîð éà- ¦§§¥¦§§¥¦©¥
xnel yi e`dé÷áL àéçðôìdxinyl dpeeka ze`d z` xi`ydy - §©§§¨©§¥

.mdn elcaie dnexz mdy exaqi mc` ipay ,zexitd lr
m` dpce ,ipelt mya zn lr ecirdy dyrn d`ian `xnbd

:my eze` mr xg`l oiyyegàúeìb Léø ÷çöédidydéúçà øa- ¦§¨¥¨¨©£¨¥
ezeg` oaìéæà÷ äåä ,éáéa áøcjldn did -îenyy mewnàáèøBw §©¥©£¨¨¨¦¦§¨¨

ìenyy mewnáéëLe ,àéîtñà.zne ±íúäî eçìLegly - §©§©§¨§¦¨§¥¨¨
enyy mc` ,ef zecr `ahxewl `intq`nøa àúeìb Léø ÷çöé¦§¨¥¨¨©

éáéa áøc déúçà.áéëLe àéîtñàì àáèøBwî ìéæà÷ äåäzwtzqne £¨¥§©¥¨£¨¨¨¦¦§¨¨§©§©§¨§¦
zecr it lr `ypdl zxzen recid wgvi eze` zy` m`d `xnbd

,ef÷çöé éøúì ïðéLééç éîwgvi eze` caln `ny oiyyeg m`d - ¦©§¦©¦§¥¦§¨
o`kl xg` wgvi cer ribd ,`ahxewa o`k epl recid `zelb yix

.my zne `intq`l jldy df `ede ,epl reci epi`e xg` mewnnBà
àìwgvi' mnyy ef xira miyp` ipy ewfged `ly oeik `ny e` - Ÿ

.oiyyeg `l '`zelb yixïðéLééç ,øîà ééaàz` oixizn oi`e jkl ©©¥¨©©§¦©
.`ypidl ezy`ïðéLééç àì øîà àáøezy` z` mixizne jkl ¨¨¨©Ÿ©§¦©

.`ypidl
:ezhiyl di`x `ian iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîàizcnl oipn - ¨©©©¥§¨£¦¨¨

,didy dyrnn ,wgvi ipyl oiyyegy df oicàhéb àeääc§©¦¨
çëzLàcede`vny cg` hb didy ±áéúëe ,àòcøäða,ea aezke - §¦§§©¦§©§§¨§¦

àúî àéðBì÷ ãöa,`ipelw xird cil -éàðéìBøcðà àðà[mc` my-] §©¨§¨¨¨£¨©§§¦©
a xcdéúzðà úéðBìt úé úéëøúå úéøèt ,àòcøäðizyxbe izxht - §©§§¨§©¦§¨¥¦¨§¦¦§§¦

zraez epl recid `rcxdpn i`pilexcp` zy`e .zipelt izy` z`
dvexe ,ea dyxbzp xake dpnn ltp hbdy zxne`e hbd z`

,eit lr `ypdlc dén÷ì ìàeîLc deáà dçìLåäàéNð äãeäé éaø §¨§¨£¨¦§¥§©¥§©¦§¨§¦¨
d`iyp dcedi iax iptl dl`yd z` gly l`eny ly eia`e -

.`ypil zxzene dly hbd m` dxeiydéì çìLåd`iyp dcedi iax §¨©¥
,el aiydldlek àòcøäð ÷ãaézyi m` `rcxdp lka ewcaiy - ¦¨¥§©§§¨¨

hbd z` azky df `edy okziy ,i`pilexcp` enyy sqep mc`
lkn df mya miyp` ipy ewfged `ly s`y gken ixd .ezy`l
`ahxeway s` ok m`e .df mya sqep mc` yi `ny oiyyeg mewn
yix wgvi ipyl yeygl yi cg` '`zelb yix wgvi' wx wfged

.`zelb
:dgec `axàúéà íà ,øîà àáøåd`iyp dcedi iax xaeq ok` m` ± §¨¨¨©¦¦¨

,df mya sqep mc`l oiyyegydéì éòaéî íìBòä ìk ÷ãaédid - ¦¨¥¨¨¨¦¨¥¥
ixdy ,df mya sqep mc` yi m` mlerd lka ewcaiy xnel jixv
mya sqep mc` `rcxdpa did hbd zaizk onfay okzi

,el jlde i`pilexcp`àlàmya cg` cer wfged `ly oeik i`ce ¤¨
wxe ,my eze`a sqep mc`l llk yeygl oi` ,dfBãBák íeMî¦§

çìLc àeä ìàeîLc deáàcdcedi iax eléëäz` ewcaiy ± ©£¦§¥¦§©¨¥
l`eyke drehk l`eny ly eia` d`xi `ly ick ,dlek `rcxdp

.jixv epi`y xac
:ezhiyl di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàokidn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨

rnn ,xg` wgvi o`k did `ny oiyyeg oi`y df xac izcnldy
,didyàæBçîa é÷ôðc éøèL éøz eäðäce`viy zexhy ipy eidy - §©§§¥§¨¥§¨§¥¦§¨

,`fegn xiraeäa áéúëecg` xhya ,mda aezk dide ±øa éáç §¦§¨¥©
éàðð,ipeltl zern deldeipyd xhyaéáç øa éàððzern deld ©©©©©¨¥

,ipeltléæeæ deáà øa [äaø] (àáø) eäa éaâàåwqt dea` xa daxe - §©§¥§©¨©£©¥
,`ax jkn gikene .i`ppe iagl xhyay aegd z` eabiyàäå- §¨

el` zeny ixdeàáeè éçéëL àæBçîa éáç øa éàððå éàðð øa éáç± ¨¥©©©§©©©¨¥¦§¨§¦¥¨
delnd `ny dea` xa dax yyg `l mewn lkne ,daxd miievn
oiyyeg oi` oenn oiprly oeike .my eze` el yiy xg` mc` `ed
oiprl ,my eze`a miyp` dnk ewfgedy it lr s` `ed xg` `ny
xg` mc`l yeygp `l wfged `l xy`k zegtd lkl xeqi`

.my eze`a
:dgec iia`ééaàå,di`x myn oi`y xaeq §©©¥
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רמב
miwxt dyelya` cenr fhw sc ± iriax wxtzenai

äéì øñî àîìã,ikdl yginl `kil ea xefgi `nye ,oipwa ecin epw `le el epzp Ð

zeize`c.ea xefgl leki oi`e oipw `la dxiqna zepwp xhy oebkäåä ïáâdid eplv` Ð

.`xeqa aizk `hibe ,`rcxdpaïðéùééç àì àëä`dc Ð`wcai`opr i`dle `rcxdp lk

yiig `l iia`e .'ek icdq ixn` `dc ,yginl `kil`nlcldwicae ,`nlrl dil lif`

jixvnwc `ed.mewn eze`aïðéùééç àëäÐ

.enyk exira xg` yi` wfgede li`edàìîâ
àçøôserk xdn jled Ð.gxetäöéô÷álr Ð

.my iciøñî éìéîdid `ly it lr s`e Ð

hb eazk :exira mdl xn` dlgzn `ny ,mdnr

.`xeql micrd ekld jk xg`e ,izy`léìéù
éðéäå:opiqxb ikd .od zenewn Ðåäééìò éåä éàî

éîùîåùã.opit `ny opiyiig in Ðéëä åøîàÐ

.oqrk zryaäèè÷ã àîòè éàîopzc Ð

ilra zn dxn` ik :oizipzna.`pnidn `l Ð

àø÷ùîãd`py aexn Ðzpeekznxeq`l

.eilr dnvräøîàãéîããádpkq mewn lk Ð

dz`xy`l `ny xnel dzrc zpzep dpi` Ð

`le zn`wiic `l ,dil `ipqe li`edc .`yp`

.i`d ilek
ãò
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éàîì'ek dlitpl i` dl yegip:(`,brw `xza `aa) "heyt hb" wxta opixn`c `de Ð

dlitpl opiyiigc :yexit .di`x `iadl jixv :xn` iia` .dxiqna zepwp zeize`

oerny oa sqein letiy cigic dlitpl la` ,miaxc dlitpa ixii` mzdc :xnel yie !oecwte

xg` oerny oa sqei ep`vniemy) "heyt hb" wxta biltn inp ikde .opiyiig `l i`ce Ð

m`e .miaxc dlitpl cigic dlitp oia (a,arw

opzc `d` mzd xn`w ikid ,ok m` :xn`z

mi`iven oerny oa sqei ipyc (a ,my) oizipzna

oi`c xn`w `ziixac `pze ,mixg` lr aeg xhy

jixva `axe iia` ibiltc `zbelta ,oi`iven

oi` xn`c o`nc ,jixv oi` e` di`x `iadl

oi`iven`de .dlitpl yiigc iia`k dl xaq Ð

oa sqein letiy iia` yiig `l cgc dlitpl

ynn e`lc :xnel yie ?xg` ep`vnie df oerny

iia`y enk `l` ,ibilt `axe iia`c `zbelta

elit` `pz eze` yyeg ,miaxc dlitpl yyg

mzd iziin ikide :xn`z m`e .cigic dlitpl

di`x `iadl opiyiigc dizlinl iia` di`xÐ

oig`d on cg`c `eddn ,dlitpl opiyiig `nl`

`iadl eilr eci zgzn `vei aeg xhy didy

ied oig` `de .dlitpl opiyiig `nl` ,di`x

incnc :xnel yie !iia` yiig `le ,cgc dlitp

dlitpl ,mzd yxtnck ,iccdn ihnyc mig`

miaxc dlitpl opiyiig i`e .miaxcyi inp mzd Ð

.yegl

éàîzepwp zeize` dil xqn `nlc zxn`

dxiqnaiziin ikid `axe :xn`z m`e Ð

`niz ike !iia` xn`w xity `d ?di`x dpin

oecwte dlitpl yiigchb" wxta opixn`d Ð

iia` ,dxiqna zepwp zeize` :(a,brw my) "heyt

jixv oi` :xn` `ax ,di`x `iadl jixv :xn`

i` di`x `iadl jixv oi` `nl` ,di`x `iadl

`xiaq `axc :xnel yie ?oecwte dlitpl opiyiig

iziin okle .dxiqna zepwp zeize` oi`c dil

wgvi ixzl opiyiig i`c ,di`xiab inp `kd Ð

jixv oi` xn` `axe 'ek dxiqna zepwp zeize` :"heyt hb" wxta xn`wc `de .ea xfeg `zyde dil xqn `nlc yginl ol ded i`pp xa iag`ail` `l` ,ikd dil `xiaq `axc meyn e`l Ð

dlecb `d ,yxbn ivn `lc `ed dphw :xn` (a,ck oihib) "hbd lk" yixa :xn`z m`e .ibilt ,mzdc oizipzna ikd dil zi`c ,xi`n iaxcoa sqei ipy zxne` z`f :`ax xn` .yxbn ivn Ð

`nlc yegl yi xhyae ,yxbzdl lkez `ly reciy ,ea yxbzdl dzxagl xeqnz `ny yegl oi` hba ?aeg xhyl hb `ed di`x dne .mixg` lr aeg xhy oi`iven zg` xira mixcd oerny

`ny opiyiig `le ,yxbn ivn dlecbc ikid ikc :mzd opiwiic ikdc yxtl yi ,`ax inp mzd qxb elit` ,inp i` .`ax qxb `kde ,dixza iia` xcdncn ,"dax" qxb mzdc :xnel yie !dil xqn

ezigelv it lr xevl dxqn.dxiqna zepwp zeize` oi`c ,zlren dxiqnd oi`y oircei md aegd zeablc .ezigelv it lr xevl dfl df mxqn `ny oerny oa sqei ipyl opiyiig `l p"d Ð

xhy incnc :uxiz opgl` epiax adedia `xdcfin `lc oeik ,dlitpl hba yegl epl didy enkc ,hbldlitpl hba opiyiig `lcne ,dil xqn `nlc xhya yegl did inp ikd Ðoicd `ed Ð

.dil xqn `nlc 'iyiig `lc

úåéúåàdxiqna zepwpreci elit` ik .ely `edy xnel on`p ea wfgendy xikydle li`ydl oiieyr oi`y mixaca `py i`n :dnize .dil xqn `nlc opiyiig zepwp opi` `d Ð

dfl df mipin`nymdy xne`yk epin`dl epl did ,inp zeize` iab ok m` .mgwl `ly reci xacdy ,zexcebe xikydle li`ydl miieyrd mixaca `l` oecwt lr yegl oi` Ð

xhy el oi`e ,xhy jixvc dxiqna zepwp zeize` oi`c oeik :`niz ike .elyxkend"a opixn`ck ,rwxw ab` dpwp xhyc ,rwxw ab` el dpwd `ny yegil mewn lkn ,ely opi`c opiyiig Ð

ewifgdy oeik :mzd opixn`ck ,rwxw dze` ly xhya `l` rwxw ab` oipw ipdn `l :inp i` .`giky `l rwxw ab` oipw `nye !zepwp zeize` oi`c `zrnya (a,er `xza `aa) "dpitqd z`

rwxwa`nlra aeg xhy la` .`ed `rx`c `xqt` xhyc ,`edy mewn lka xhyd dpwp Ðmdy `nip `l dnlc :wgvi epiaxl dniz la` .oilhlhnl inc `lc ,rwxw ab` dpwp oi` Ð§¨¨

oniq ea dyr `le ,ely `edy xhyd jezn giken oi`e ,dinyk dinyc oeik ,`nye ?melk exag el ozp `le ,elyoi`y dfl oniq `di `ly xyt` i` ik ,did exag ly `ny yegl yi Ð

aegd la` .diab ciwtdl ekxcy it lr s` .ezwfg ciqti `ly ,akrl leki slwd i`cec :wgvi epiax yxit aeye .dfaepiide .diab ciwtd `nlc wtzqdl lkepy onf lk `ivedl lkei `l Ð

.xg` utg oke ,akrl lkeiy wgvi epiaxl d`xp slwd la` .aegd zeabl lkei `ly ,wfgenl aegd oi`e iccdn ihnyn oig`c `kd ip`y iab (`,brw my) "heyt hb"a xn`c inp

àëälf` `gxt `lnba `nlc opiyiigia ez`e ,"`rcxdpa ytpd z` ipelt bxd `xtva `aya cga" exn`e ixz ia ez` (`a` xa) :`ax xn` (`,d) zeknc `nw wxta :xn`z m`e Ð

"`xeqa mziid epnr `aya cga `ipta" exn`e ixzilf` evn `iptl `xtvn i` :opifg Ðilf` evn `l i`e ,oibxdp oi` Ð`gxt `lnbl yegip `nizc edn !`hiyt .oibxdp Ðrnyn `w Ð

exag zy` lwlwl oiekzny oeik ,`kdc :mz epiax xne`e !ol`gxt `lnba ekld m` mzd la` .`gxt `lnba lf` Ðepiax axde .xzei mlwlwn did Ðelf`c `zi` m` mzdc :yxit mgpn

ikd exn` `lcne ,ok oerhl odl did `gxt `lnba.micirn md xwyc dpin rny Ðóàiliya ilin ekl oxqninc ab lr,dfl df zekenqe od zenewn ipy ipide iliyc :mz epiax xne` Ð

.dfl df oikenqy zenewn ipd hwp `zeaxle .iliyl ipidn dil itzkn `lbixc `zaya `ped ax :(a,dk) dvia zkqna xn`ckäðîäéìå`pepnd axcn`zkldc :wgvi epiax xn` Ð

iaxc` jixt inp (a,cq oihib) "lawzd" wxtae ,`pepnd axk mzdc i`xen` inewe`l wiic ,iziayp dxn` iab (a,ak) zeaezkc ipy wxtae .`pepnd axn `xnbc `nzq jixtcn ,`pepnd axk

dizlinl dax dgc (`,`v) mixcp idliyac `de .`pepnd axcn dcedibilt elit`e .`ed `nlra `iegc Ðzeaezk) "azekd" wxt seqa :xn`z m`e .izyxitck ,`pepnd axk `zkld Ð

opiwqr i`na `kd :sqei ax xn`wc hb d`ived iab (`,htdizyxb `l xnel lekic ebinc ,oiyexib icir my oi`y Ðoeik ok xnel leki j`ide .dzaezk dl izzpe dizyxb xnel leki Ð

.oi`eyip oiprl `wec `l` zpn`p dpi` daezk zraezykc :xnel yie !ipzyxib xnel zpn`py
`ki`
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àeääc øeîàå éãäñ eúàå .àòcøäða äåäc ,àøâçî¥©§¨©£¨¦§©§§¨©£¨£¥©£§©
àøâçî àéiç øa ïðò ¯ àhéb àeää ázkéà ék àîBé¨¦¦©©©¦¨¨¨©¦¨¥©§¨
ïðéLééç àðéîàc ,éãéãì óà :ééaà øîà .äåä ïab©¨£¨£©©©¥©§¦¦§¨¦¨¨§¦©
àòcøäðác éãäñ éøîà÷ àäc ,ïðéLééç àì àëä ¯¨¨¨¨§¦©§¨¨¨§¦¨£¥§¦§©§§¨
àìc éãéãì óà :àáø øîà ?àøeña àòa éàî .äåä£¨©§¨§¨£©¨¨©§¦¦§¨
.øñî éléî :éîð éà ,äöéô÷a éîð éà ,ìæà àçøt àìîâa àîìc ,ïðéLééç àëä ¯ ïðéLééç̈§¦©¨¨¨§¦©¦§¨§©§¨¨§¨£©¦©¦¦§¦¨¦©¦¦¥¨©
eáBúk ¯ éìéLa eëðúéà ék :éøôñì àðeä áø eäì øîà ïëå ,éøôñì áø eäì øîàãk§©£©§©§¨§¥§¥£©§©¨§¨§¥¦¦§§§¦¦§

,éìéLaáb ìò óà,éðéäa eáBúk ¯ éðéäa eëðúéà éëå .éðéäa éléî ïøñîéîcáb ìò óà §¦¦©©©§¦§§¨¦¥§¦¦§¦¦§§§¦¦§§¦¦©©©
áø ?éîLîeLc eäééìò äåä éàî .éìéLa éléî ïøñîéîc:øîà àðéáø ,ïðéLééç àì :øîà øîéé §¦§§¨¦¥§¦¦©£¨£©§§§§¥©¥¨¨©¨¨§¦©¨¦¨¨©

'åëå dðéáì Bðéa äèè÷" .ïðéLééç :àúëìäå .ïðéLééçøîà ?dðéáì Bðéa äèè÷ éîc éëéä ." ¨§¦©§¦§§¨¨§¦©§¨¨¥§¥¨¥¦¨¥§¨¨¥§¥¨¨©
úøîBàa àlà !éëä eøîà éîð eälek ."éðéLøb" dìòáì úøîBàa :ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥§¤¤§©§¨¨§¥¦§©¦¨§¨¦¤¨§¤¤
dìòáì äøîàL äMà :àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøcî dðîäéìå ."épzLøéb" dìòáì§©§¨¥©§©¦§¦¥§¨¦§©©§¨§¨©©©§¨¦¨¤¨§¨§©§¨
éðôa épzLøéb" úøîBàa !dìòá éðôa äéðt äæéòî äMà ïéà ä÷æç ,úðîàð ¯ "épzLøéb"¥©§©¦¤¡¤¤£¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨§¤¤¥©§©¦¦§¥

."íìBòî íéøác eéä àì" :eøîàå àðìéàLå ,"éðBìôe éðBìtàîòè éàîàðéðç áø ?äèè÷c §¦§¦§¨¥§¨§¨§Ÿ¨§¨¦¥¨©©£¨¦§¨¨©£¦¨
?eäééðéa éàî .éîããa äøîàc íeMî :øîà éLà øa éîéL áø .àøwLîc íeMî :øîà̈©¦¦§©§¨©¦¦©©¦¨©¦§¨§¨¦§¨¥©¥©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc zenai(iyiy meil)

`fegna `vnpy df xhya ixdydì Leçéð éàîìyi dnl - §©¥¨§©
.ea zeabl xhyd wifgnl gipp `l ok zngny yeygläìéôðì éà¦¦§¦¨

,e`vn `ede xg`n xhyd ltp `ny yeygl m` -déa øéäæ øäæî¦§¨¨¦¥
.epnn ltpy yegl oi`e ,ca`i `ly eaeg xhya xidf mc` ixd ±

eïBãwtì éàxhyd z` elv` ciwtd xg` `ny yeygl m`e ± ¦§¦¨
yegl oi` ,xneyd `l` delnd epi` df mc`y `vnpe dxinyl

c ,jkldéîLk déîLc ïåék,delnd ly enyk df ly enyy ±àì ¥¨¦§¥¦§¥Ÿ
déab ãé÷ôî,eaeg xhy z` elv` ciwti delndy xazqn `l ± ©§¦©¥

.envrl df xhya dabie jli `ny yyegy meynúøîà éàîdn ± ©¨§©
yeygl yiy ,xn`zîìcdéì øñî àel xqn xhyd lra `ny ± ¦§¨¨©¥

,xhya lirend oipw eyr `l oiicre ,eze` dpwiy ecia xhyd z`
ixdy ,jkl yegl oi` .ea xefgl xqend dvexeúBð÷ð úBiúBà¦¦§

äøéñîazeabl lekie ,ea xefgl leki epi` el xqny ciny `vnpe ¦§¦¨
,xaca yyg mey oi` 'i`pp xa iag' cer yiy s`y oeike .oick eze`

.zexhyd iwifgnl aegd z` dea` xa dax dabd jkl
mc`l miyyeg m` `axe iia` oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd

:zeketd mdizerc dfay ,my eze`a xg`çëzLàc àhéb àeää- ©¦¨§¦§§©
`vnpy hba dyrnéëä déa áéúëe ,àøeña,ea aezk jke -àøeña §¨§¦¥¨¥§¨

àúî`xeq xira -àéiç øa ïðò àðàxirdnúéøèt ,àòcøäð ¨¨£¨¨¨©¦¨§©§§¨§©¦
éúzðà úéðBìt úéëøúåzy`e .izy` zipelt z` izyxibe izxht - §¨¥¦§¦¦§§¦

.dpnn ca`e dlran df hb dlawy zpreh recid `iig xa opr
àðéøçà àéiç øa ïðò äåä àìå ,àòcøäð ãòå àøeqî ïðaø e÷ãáe- ¨§©¨¨¦¨§©§©§§¨§Ÿ£¨¨¨©¦¨©£¦¨

,`iig xa opr enyy sqep mc` my did `leàéiç øa ïðòî øáì§©¥¨¨©¦¨
àòcøäða äåäc àøâçî`rcxdpa didy cg` mc` cer caln ± ¥©§¨©£¨¦§©§§¨

.`xbgn `ad `iig xa opr enyyàîBé àeääc øeîàå éãäñ eúàå§¨¨£¥§¨§©¨
zëéà ékàhéb àeää áhb azkpy mei eze`ay ecirde micr e`ae - ¦¦§©©¦¨

,`xeqa dfäåä ïab àøâçî àéiç øa ïðò`le ,`rcxdpa did epnr ± ¨¨©¦¨¥©§¨©©£¨
.`xeqaïðéLééç àðéîàc éãéãì óà ,éiaà øîàizhiyl elit` ± ¨©©©¥©§¦¦©£¦¨©§¦©

izxn`y(:ehw lirl)`l xy`k s` my eze`a xg` mc`l oiyyegy
mc`d zy`l hbd z` ozil oi`e ,df mya miyp` ipy ewfged

mewn lkn ,df mya epl reciyïðéLééç àì àëädcen ip` o`k ± ¨¨Ÿ©§¦©
,'opr' mya xg` mc`l miyyeg `lyàäc`iig xa opr eze` lr §¨

,`vnpy `xbgnéãäñ éøîà÷micr eilr exn` ±cmei eze`a ¨¨§¥¨£¥§
hbd azkpy,äåä àòcøäðáok m`eàøeña àòa éàîdyr dn ± ¦§©§§¨£¨©§¨§¨

yeygl oi` ,efn ef zewegx `xeqe `rcxdpy oeik ,xnelk ,`xeqa
oi` oke .hbd z` azk `ed `ly i`ceae `xeql mei eze`a ribdy
lka ewca xak ixdy ,epl reci epi`y `iig xa opr cerl yeygl
ewfged `la oiyyeg oi`e ,df mya yi` cer `vnp `le `rcxdp
xa opr zy` ly df hby zelzl yi jkle .ewca `ly onf lk `l`

.`id zyxebne ,recid `iig
:wleg `axïðéLééç àìc éãéãì óà ,àáø øîàizhiyl elit` ±lirl) ¨©¨¨©§¦¦§Ÿ©§¦©

(:ehwmewn lkn ,df mya xg` yi `ny miyyeg oi` mzqayàëä̈¨
dcen ip` ,df mya `rcxdpa mc` cer yiy epl reciy o`k ±

cïðéLééçmicr ecirdy s`e .hbd z` azk xg` eze` `ny ©§¦©
yeygl yi ,`rcxdpa mdnr did meid eze`ayàìîâa àîìc¦§¨§©§¨

ìæà àçøtuexl xdnnd lnba `xeql `rcxdpn ribd `ny ± ¨§¨£©
.gxetd serk,éîð éàribdäöéô÷aici lr jxcd el dvtwy - ¦©¥¦§¦¨

.'my' xn`yéîð éàlkne ,`rcxdpa x`yp ok`y ,xyt` cer ± ¦©¥
mewnøñî éléî,'izy`l hb eazk' meive micrl mixac xqn ± ¦¥§©

hba eazk jkle .hbd z` my eazke `xeql ekld micr mze`e
,'`zn `xeq'a dyrp `edyéøôñì áø eäì øîàãkax xn`y itk ± ¦§¨©§©§¨§¥

,mihib miazekd mixteqleëðúéà ék ,éøôñì àðeä áø eäì øîà ïëå§¥¨©§©¨§¨§¥¦¦©§
éìéLa,iliy `xwpd mewna mi`vnp mz` xy`k -eáeúkhba §¦¥§

azkp `edyéléî ïøñnéîc áb ìò óà ,éìéLaiepin] mixacdy s` ± §¦¥©©©§¦©§¨¦¥
lrad ici lr exqnp [gilydå ,éðéäa,jtidl okéðéäa eëðúéà ék §¦¥§¦¦©§§¦¥

éìéLa éléî ïøñnéîc áb ìò óà éðéäa eáeúkdaizkd mewn xy`k ± §§¦¥©©©§¦©§¨¦¥§¦¥
gilyd iepiny it lr s` ,ipida azkp `edy hba eazk ipida `ed
zaizk meia `rcxdpa did xg`d 'opr'y s`y `vnpe .iliya did
yeygl yi jkle .eieeiva `xeqa azkp `l hbdy di`x df oi` hbd

.hbd z` zraezy recid opr zy` ly epi` df hby
lirl `axe `cqg ax zwelgnl zxfeg `xnbd(:ehw)dyrna

:`xnbd zxxan .exiag lv` oinyney ciwtdy cg`aäåä éàî©£¨
éîLîeLc eäééìòm`d ,oinyneyd ly dyrna dkldl wqtp dn - £©§§§§¥

oinyneye ,milral mxifgde ziagd on mze` dpit `ny oiyyeg
xneyd ly md ziaga dzry el`.ïðéLééç àì ,øîà øîéé áø`ny ©¥©¨©Ÿ©§¦©

.ciwtnl mxifgdl xneyd aiige ,opitïðéLééç ,øîà àðéáø`ny ©¦¨¨©©§¦©
.mxifgdl aiig xneyd oi` jkitle ,opitïðéLééç àúëìäå`ny §¦§§¨©§¦©

.ziagd on oinyneyd z` dpit
:dpyna epipy'åëå dðéáì Bðéa äèè÷dxn`e dz`ae mlera melye §¨¨¥§¥¨

:`xnbd zl`ey .zpn`p dpi` ilra znBðéa äèè÷' éîc éëéä¥¦¨¥§¨¨¥
,'dðéáì:`xnbd daiyn .zpn`p dpi`y epipy dfayäãeäé áø øîà §¥¨¨©©§¨

a ,ìàeîL øîàdzidy ote`.éðéLøb dìòáì úøîBàzl`ey ¨©§¥§¤¤§©§¨¨§¥¦
:`xnbdéëä eøîà éîð eälekoqrk zrya miypd lk ixd ± §©¥¨§¨¥

zngny 'dhhw' aygz z`fk dxin`y xazqn `le ,ok zexne`
:`xnbd daiyn .zpn`p didz `l dy`d okàlàdpynd zpeek ¤¨

ady`d 'dhhw'd zngny ote`éðzLøéb dìòáì úøîBà.xak §¤¤§©§¨¥©§©¦
dkixv recn ,'ipzyxib' el zxne`y xaecn m` :`xnbd dywn

,zny eilr cirdldðîäéìådlray dpin`dl epl yi ixde ± §¦¥§¨
`ypdl dxizdle dyxibäMà ,àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøcî¦§©©§¨§¨©©©§¨¦¨

,úðîàð ,éðzLøéb dìòáì äøîàLyiy meyn÷æçäyäMà ïéà ¤¨§¨§©§¨¥©§©¦¤¡¤¤£¨¨¥¦¨
dìòa éðôa äéðô äféòî.jk did zn`ay `l m` 'ipzyxib' el xnel §¦¨¨¤¨¦§¥©§¨

dpyna xaecn :`xnbd zvxznay ote`úøîBàdy`déðzLøéb §¤¤¥©§©¦
àðìéàLe ,éðBìôe éðBìt éðôa,did jk ok` m` micrd z` epl`ye ± ¦§¥§¦§¦§¥§¨

,íìBòî íéøác eéä àì eøîàådpi` i`ce mci lr dygkedy oeike §¨§Ÿ¨§¨¦¥¨
meyn ,zpn`p dpi` dlra zny dcirny dzr s`e .jk lr zpn`p

.mdipia dhhwy
:df oic mrha mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdàîòè éàî©©£¨

äèè÷c.ilra zn xnel zpn`p dpi` dhhw yiy ote`a recn -áø ¦§¨¨©
àøwLîc íeMî ,øîà àðéðç`id d`py aexny oiyyegy ± £¦¨¨©¦¦§©§¨

.epnn z`vl lkeze eilr xq`ze `ypzy ick zxwynøa éîéL áø©¦¦©
íeMî ,øîà éMàyeygl yi df ote`ayéîããa äøîàclky ± ©¦¨©¦§¨§¨¦§¨¥

`l m` s` zny dal cne`n zxne` dpkqa dlra d`exy mewn
.zny dipira ynn dz`x

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.zercd izy oia dkldl lcadd dn ± ©¥©§
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כל המצוות מהותן הוא רצון העליון, שלמעלה מבחינת חכמה וטעם.
לקוטי שיחות פרשת חוקת כרך יג

כל עניין שבתורה יש בו הוראה בעבודת כל אחד ואחד מבני ישראל בכל מקום ובכל זמן.
לקוטי שיחות פרשת חוקת כרך יג

בזה שמסייעים ליהודי בפרנסתו . . כל שערי ההיכלות העליונים פתוחים עבורו.
היום יום כח סיוון



רמג
miwxt dyelya` cenr fhw sc ± iriax wxtzenai

äéì øñî àîìã,ikdl yginl `kil ea xefgi `nye ,oipwa ecin epw `le el epzp Ð

zeize`c.ea xefgl leki oi`e oipw `la dxiqna zepwp xhy oebkäåä ïáâdid eplv` Ð

.`xeqa aizk `hibe ,`rcxdpaïðéùééç àì àëä`dc Ð`wcai`opr i`dle `rcxdp lk

yiig `l iia`e .'ek icdq ixn` `dc ,yginl `kil`nlcldwicae ,`nlrl dil lif`

jixvnwc `ed.mewn eze`aïðéùééç àëäÐ

.enyk exira xg` yi` wfgede li`edàìîâ
àçøôserk xdn jled Ð.gxetäöéô÷álr Ð

.my iciøñî éìéîdid `ly it lr s`e Ð

hb eazk :exira mdl xn` dlgzn `ny ,mdnr

.`xeql micrd ekld jk xg`e ,izy`léìéù
éðéäå:opiqxb ikd .od zenewn Ðåäééìò éåä éàî

éîùîåùã.opit `ny opiyiig in Ðéëä åøîàÐ

.oqrk zryaäèè÷ã àîòè éàîopzc Ð

ilra zn dxn` ik :oizipzna.`pnidn `l Ð

àø÷ùîãd`py aexn Ðzpeekznxeq`l

.eilr dnvräøîàãéîããádpkq mewn lk Ð

dz`xy`l `ny xnel dzrc zpzep dpi` Ð

`le zn`wiic `l ,dil `ipqe li`edc .`yp`

.i`d ilek
ãò
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éàîì'ek dlitpl i` dl yegip:(`,brw `xza `aa) "heyt hb" wxta opixn`c `de Ð

dlitpl opiyiigc :yexit .di`x `iadl jixv :xn` iia` .dxiqna zepwp zeize`

oerny oa sqein letiy cigic dlitpl la` ,miaxc dlitpa ixii` mzdc :xnel yie !oecwte

xg` oerny oa sqei ep`vniemy) "heyt hb" wxta biltn inp ikde .opiyiig `l i`ce Ð

m`e .miaxc dlitpl cigic dlitp oia (a,arw

opzc `d` mzd xn`w ikid ,ok m` :xn`z

mi`iven oerny oa sqei ipyc (a ,my) oizipzna

oi`c xn`w `ziixac `pze ,mixg` lr aeg xhy

jixva `axe iia` ibiltc `zbelta ,oi`iven

oi` xn`c o`nc ,jixv oi` e` di`x `iadl

oi`iven`de .dlitpl yiigc iia`k dl xaq Ð

oa sqein letiy iia` yiig `l cgc dlitpl

ynn e`lc :xnel yie ?xg` ep`vnie df oerny

iia`y enk `l` ,ibilt `axe iia`c `zbelta

elit` `pz eze` yyeg ,miaxc dlitpl yyg

mzd iziin ikide :xn`z m`e .cigic dlitpl

di`x `iadl opiyiigc dizlinl iia` di`xÐ

oig`d on cg`c `eddn ,dlitpl opiyiig `nl`

`iadl eilr eci zgzn `vei aeg xhy didy

ied oig` `de .dlitpl opiyiig `nl` ,di`x

incnc :xnel yie !iia` yiig `le ,cgc dlitp

dlitpl ,mzd yxtnck ,iccdn ihnyc mig`

miaxc dlitpl opiyiig i`e .miaxcyi inp mzd Ð

.yegl

éàîzepwp zeize` dil xqn `nlc zxn`

dxiqnaiziin ikid `axe :xn`z m`e Ð

`niz ike !iia` xn`w xity `d ?di`x dpin

oecwte dlitpl yiigchb" wxta opixn`d Ð

iia` ,dxiqna zepwp zeize` :(a,brw my) "heyt

jixv oi` :xn` `ax ,di`x `iadl jixv :xn`

i` di`x `iadl jixv oi` `nl` ,di`x `iadl

`xiaq `axc :xnel yie ?oecwte dlitpl opiyiig

iziin okle .dxiqna zepwp zeize` oi`c dil

wgvi ixzl opiyiig i`c ,di`xiab inp `kd Ð

jixv oi` xn` `axe 'ek dxiqna zepwp zeize` :"heyt hb" wxta xn`wc `de .ea xfeg `zyde dil xqn `nlc yginl ol ded i`pp xa iag`ail` `l` ,ikd dil `xiaq `axc meyn e`l Ð

dlecb `d ,yxbn ivn `lc `ed dphw :xn` (a,ck oihib) "hbd lk" yixa :xn`z m`e .ibilt ,mzdc oizipzna ikd dil zi`c ,xi`n iaxcoa sqei ipy zxne` z`f :`ax xn` .yxbn ivn Ð

`nlc yegl yi xhyae ,yxbzdl lkez `ly reciy ,ea yxbzdl dzxagl xeqnz `ny yegl oi` hba ?aeg xhyl hb `ed di`x dne .mixg` lr aeg xhy oi`iven zg` xira mixcd oerny

`ny opiyiig `le ,yxbn ivn dlecbc ikid ikc :mzd opiwiic ikdc yxtl yi ,`ax inp mzd qxb elit` ,inp i` .`ax qxb `kde ,dixza iia` xcdncn ,"dax" qxb mzdc :xnel yie !dil xqn

ezigelv it lr xevl dxqn.dxiqna zepwp zeize` oi`c ,zlren dxiqnd oi`y oircei md aegd zeablc .ezigelv it lr xevl dfl df mxqn `ny oerny oa sqei ipyl opiyiig `l p"d Ð

xhy incnc :uxiz opgl` epiax adedia `xdcfin `lc oeik ,dlitpl hba yegl epl didy enkc ,hbldlitpl hba opiyiig `lcne ,dil xqn `nlc xhya yegl did inp ikd Ðoicd `ed Ð

.dil xqn `nlc 'iyiig `lc

úåéúåàdxiqna zepwpreci elit` ik .ely `edy xnel on`p ea wfgendy xikydle li`ydl oiieyr oi`y mixaca `py i`n :dnize .dil xqn `nlc opiyiig zepwp opi` `d Ð

dfl df mipin`nymdy xne`yk epin`dl epl did ,inp zeize` iab ok m` .mgwl `ly reci xacdy ,zexcebe xikydle li`ydl miieyrd mixaca `l` oecwt lr yegl oi` Ð

xhy el oi`e ,xhy jixvc dxiqna zepwp zeize` oi`c oeik :`niz ike .elyxkend"a opixn`ck ,rwxw ab` dpwp xhyc ,rwxw ab` el dpwd `ny yegil mewn lkn ,ely opi`c opiyiig Ð

ewifgdy oeik :mzd opixn`ck ,rwxw dze` ly xhya `l` rwxw ab` oipw ipdn `l :inp i` .`giky `l rwxw ab` oipw `nye !zepwp zeize` oi`c `zrnya (a,er `xza `aa) "dpitqd z`

rwxwa`nlra aeg xhy la` .`ed `rx`c `xqt` xhyc ,`edy mewn lka xhyd dpwp Ðmdy `nip `l dnlc :wgvi epiaxl dniz la` .oilhlhnl inc `lc ,rwxw ab` dpwp oi` Ð§¨¨

oniq ea dyr `le ,ely `edy xhyd jezn giken oi`e ,dinyk dinyc oeik ,`nye ?melk exag el ozp `le ,elyoi`y dfl oniq `di `ly xyt` i` ik ,did exag ly `ny yegl yi Ð

aegd la` .diab ciwtdl ekxcy it lr s` .ezwfg ciqti `ly ,akrl leki slwd i`cec :wgvi epiax yxit aeye .dfaepiide .diab ciwtd `nlc wtzqdl lkepy onf lk `ivedl lkei `l Ð

.xg` utg oke ,akrl lkeiy wgvi epiaxl d`xp slwd la` .aegd zeabl lkei `ly ,wfgenl aegd oi`e iccdn ihnyn oig`c `kd ip`y iab (`,brw my) "heyt hb"a xn`c inp

àëälf` `gxt `lnba `nlc opiyiigia ez`e ,"`rcxdpa ytpd z` ipelt bxd `xtva `aya cga" exn`e ixz ia ez` (`a` xa) :`ax xn` (`,d) zeknc `nw wxta :xn`z m`e Ð

"`xeqa mziid epnr `aya cga `ipta" exn`e ixzilf` evn `iptl `xtvn i` :opifg Ðilf` evn `l i`e ,oibxdp oi` Ð`gxt `lnbl yegip `nizc edn !`hiyt .oibxdp Ðrnyn `w Ð

exag zy` lwlwl oiekzny oeik ,`kdc :mz epiax xne`e !ol`gxt `lnba ekld m` mzd la` .`gxt `lnba lf` Ðepiax axde .xzei mlwlwn did Ðelf`c `zi` m` mzdc :yxit mgpn

ikd exn` `lcne ,ok oerhl odl did `gxt `lnba.micirn md xwyc dpin rny Ðóàiliya ilin ekl oxqninc ab lr,dfl df zekenqe od zenewn ipy ipide iliyc :mz epiax xne` Ð

.dfl df oikenqy zenewn ipd hwp `zeaxle .iliyl ipidn dil itzkn `lbixc `zaya `ped ax :(a,dk) dvia zkqna xn`ckäðîäéìå`pepnd axcn`zkldc :wgvi epiax xn` Ð

iaxc` jixt inp (a,cq oihib) "lawzd" wxtae ,`pepnd axk mzdc i`xen` inewe`l wiic ,iziayp dxn` iab (a,ak) zeaezkc ipy wxtae .`pepnd axn `xnbc `nzq jixtcn ,`pepnd axk

dizlinl dax dgc (`,`v) mixcp idliyac `de .`pepnd axcn dcedibilt elit`e .`ed `nlra `iegc Ðzeaezk) "azekd" wxt seqa :xn`z m`e .izyxitck ,`pepnd axk `zkld Ð

opiwqr i`na `kd :sqei ax xn`wc hb d`ived iab (`,htdizyxb `l xnel lekic ebinc ,oiyexib icir my oi`y Ðoeik ok xnel leki j`ide .dzaezk dl izzpe dizyxb xnel leki Ð

.oi`eyip oiprl `wec `l` zpn`p dpi` daezk zraezykc :xnel yie !ipzyxib xnel zpn`py
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éà ,déa øéäæ øäæî ¯ äìéôðì éà ?dì Leçéð éàîì§©¥¨¦¦§¦¨¦§©¨¥¥¦
éàî .déab ãé÷ôî àì déîLk déîLc ïåék ¯ ïBãwôì§¦¨¥¨¦§¥¦§¥¨©§¦©¥©
.äøéñîa úBð÷ð úBiúBà ¯ déì øñî àîìc :zøîà̈§©§¦§¨¨©¥¦¦§¦§¦¨
àøeña :éëä déa áéúëe àøeña çkzLàc àhéb àeää©¦¨§¦§©©§¨§¦¥¨¦§¨
úéëøúå úéøèt àòcøäð àéiç øa ïðò àðà ,àúî̈¨£¨¨¨©¦¨§©§§¨§¨¦§¨¥¦
àòcøäð ãòå àøeqî ïðaø ewãáe .éúzðà úéðBìt§¦¦§§¦§©©¨©¦¨§©§©§§¨
àéiç øa ïðòî øáì àðéøçà àéiç øa ïðò äåä àìå§¨£¨¨¨©¦¨©£¦¨§©¥¨¨©¦¨
àeääc øeîàå éãäñ eúàå .àòcøäða äåäc ,àøâçî¥©§¨©£¨¦§©§§¨©£¨£¥©£§©
àøâçî àéiç øa ïðò ¯ àhéb àeää ázkéà ék àîBé¨¦¦©©©¦¨¨¨©¦¨¥©§¨
ïðéLééç àðéîàc ,éãéãì óà :ééaà øîà .äåä ïab©¨£¨£©©©¥©§¦¦§¨¦¨¨§¦©
àòcøäðác éãäñ éøîà÷ àäc ,ïðéLééç àì àëä ¯¨¨¨¨§¦©§¨¨¨§¦¨£¥§¦§©§§¨
àìc éãéãì óà :àáø øîà ?àøeña àòa éàî .äåä£¨©§¨§¨£©¨¨©§¦¦§¨
.øñî éléî :éîð éà ,äöéô÷a éîð éà ,ìæà àçøt àìîâa àîìc ,ïðéLééç àëä ¯ ïðéLééç̈§¦©¨¨¨§¦©¦§¨§©§¨¨§¨£©¦©¦¦§¦¨¦©¦¦¥¨©
eáBúk ¯ éìéLa eëðúéà ék :éøôñì àðeä áø eäì øîà ïëå ,éøôñì áø eäì øîàãk§©£©§©§¨§¥§¥£©§©¨§¨§¥¦¦§§§¦¦§

,éìéLaáb ìò óà,éðéäa eáBúk ¯ éðéäa eëðúéà éëå .éðéäa éléî ïøñîéîcáb ìò óà §¦¦©©©§¦§§¨¦¥§¦¦§¦¦§§§¦¦§§¦¦©©©
áø ?éîLîeLc eäééìò äåä éàî .éìéLa éléî ïøñîéîc:øîà àðéáø ,ïðéLééç àì :øîà øîéé §¦§§¨¦¥§¦¦©£¨£©§§§§¥©¥¨¨©¨¨§¦©¨¦¨¨©

'åëå dðéáì Bðéa äèè÷" .ïðéLééç :àúëìäå .ïðéLééçøîà ?dðéáì Bðéa äèè÷ éîc éëéä ." ¨§¦©§¦§§¨¨§¦©§¨¨¥§¥¨¥¦¨¥§¨¨¥§¥¨¨©
úøîBàa àlà !éëä eøîà éîð eälek ."éðéLøb" dìòáì úøîBàa :ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥§¤¤§©§¨¨§¥¦§©¦¨§¨¦¤¨§¤¤
dìòáì äøîàL äMà :àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøcî dðîäéìå ."épzLøéb" dìòáì§©§¨¥©§©¦§¦¥§¨¦§©©§¨§¨©©©§¨¦¨¤¨§¨§©§¨
éðôa épzLøéb" úøîBàa !dìòá éðôa äéðt äæéòî äMà ïéà ä÷æç ,úðîàð ¯ "épzLøéb"¥©§©¦¤¡¤¤£¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨§¤¤¥©§©¦¦§¥

."íìBòî íéøác eéä àì" :eøîàå àðìéàLå ,"éðBìôe éðBìtàîòè éàîàðéðç áø ?äèè÷c §¦§¦§¨¥§¨§¨§Ÿ¨§¨¦¥¨©©£¨¦§¨¨©£¦¨
?eäééðéa éàî .éîããa äøîàc íeMî :øîà éLà øa éîéL áø .àøwLîc íeMî :øîà̈©¦¦§©§¨©¦¦©©¦¨©¦§¨§¨¦§¨¥©¥©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc zenai(iyiy meil)

`fegna `vnpy df xhya ixdydì Leçéð éàîìyi dnl - §©¥¨§©
.ea zeabl xhyd wifgnl gipp `l ok zngny yeygläìéôðì éà¦¦§¦¨

,e`vn `ede xg`n xhyd ltp `ny yeygl m` -déa øéäæ øäæî¦§¨¨¦¥
.epnn ltpy yegl oi`e ,ca`i `ly eaeg xhya xidf mc` ixd ±

eïBãwtì éàxhyd z` elv` ciwtd xg` `ny yeygl m`e ± ¦§¦¨
yegl oi` ,xneyd `l` delnd epi` df mc`y `vnpe dxinyl

c ,jkldéîLk déîLc ïåék,delnd ly enyk df ly enyy ±àì ¥¨¦§¥¦§¥Ÿ
déab ãé÷ôî,eaeg xhy z` elv` ciwti delndy xazqn `l ± ©§¦©¥

.envrl df xhya dabie jli `ny yyegy meynúøîà éàîdn ± ©¨§©
yeygl yiy ,xn`zîìcdéì øñî àel xqn xhyd lra `ny ± ¦§¨¨©¥

,xhya lirend oipw eyr `l oiicre ,eze` dpwiy ecia xhyd z`
ixdy ,jkl yegl oi` .ea xefgl xqend dvexeúBð÷ð úBiúBà¦¦§

äøéñîazeabl lekie ,ea xefgl leki epi` el xqny ciny `vnpe ¦§¦¨
,xaca yyg mey oi` 'i`pp xa iag' cer yiy s`y oeike .oick eze`

.zexhyd iwifgnl aegd z` dea` xa dax dabd jkl
mc`l miyyeg m` `axe iia` oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd

:zeketd mdizerc dfay ,my eze`a xg`çëzLàc àhéb àeää- ©¦¨§¦§§©
`vnpy hba dyrnéëä déa áéúëe ,àøeña,ea aezk jke -àøeña §¨§¦¥¨¥§¨

àúî`xeq xira -àéiç øa ïðò àðàxirdnúéøèt ,àòcøäð ¨¨£¨¨¨©¦¨§©§§¨§©¦
éúzðà úéðBìt úéëøúåzy`e .izy` zipelt z` izyxibe izxht - §¨¥¦§¦¦§§¦

.dpnn ca`e dlran df hb dlawy zpreh recid `iig xa opr
àðéøçà àéiç øa ïðò äåä àìå ,àòcøäð ãòå àøeqî ïðaø e÷ãáe- ¨§©¨¨¦¨§©§©§§¨§Ÿ£¨¨¨©¦¨©£¦¨

,`iig xa opr enyy sqep mc` my did `leàéiç øa ïðòî øáì§©¥¨¨©¦¨
àòcøäða äåäc àøâçî`rcxdpa didy cg` mc` cer caln ± ¥©§¨©£¨¦§©§§¨

.`xbgn `ad `iig xa opr enyyàîBé àeääc øeîàå éãäñ eúàå§¨¨£¥§¨§©¨
zëéà ékàhéb àeää áhb azkpy mei eze`ay ecirde micr e`ae - ¦¦§©©¦¨

,`xeqa dfäåä ïab àøâçî àéiç øa ïðò`le ,`rcxdpa did epnr ± ¨¨©¦¨¥©§¨©©£¨
.`xeqaïðéLééç àðéîàc éãéãì óà ,éiaà øîàizhiyl elit` ± ¨©©©¥©§¦¦©£¦¨©§¦©

izxn`y(:ehw lirl)`l xy`k s` my eze`a xg` mc`l oiyyegy
mc`d zy`l hbd z` ozil oi`e ,df mya miyp` ipy ewfged

mewn lkn ,df mya epl reciyïðéLééç àì àëädcen ip` o`k ± ¨¨Ÿ©§¦©
,'opr' mya xg` mc`l miyyeg `lyàäc`iig xa opr eze` lr §¨

,`vnpy `xbgnéãäñ éøîà÷micr eilr exn` ±cmei eze`a ¨¨§¥¨£¥§
hbd azkpy,äåä àòcøäðáok m`eàøeña àòa éàîdyr dn ± ¦§©§§¨£¨©§¨§¨

yeygl oi` ,efn ef zewegx `xeqe `rcxdpy oeik ,xnelk ,`xeqa
oi` oke .hbd z` azk `ed `ly i`ceae `xeql mei eze`a ribdy
lka ewca xak ixdy ,epl reci epi`y `iig xa opr cerl yeygl
ewfged `la oiyyeg oi`e ,df mya yi` cer `vnp `le `rcxdp
xa opr zy` ly df hby zelzl yi jkle .ewca `ly onf lk `l`

.`id zyxebne ,recid `iig
:wleg `axïðéLééç àìc éãéãì óà ,àáø øîàizhiyl elit` ±lirl) ¨©¨¨©§¦¦§Ÿ©§¦©

(:ehwmewn lkn ,df mya xg` yi `ny miyyeg oi` mzqayàëä̈¨
dcen ip` ,df mya `rcxdpa mc` cer yiy epl reciy o`k ±

cïðéLééçmicr ecirdy s`e .hbd z` azk xg` eze` `ny ©§¦©
yeygl yi ,`rcxdpa mdnr did meid eze`ayàìîâa àîìc¦§¨§©§¨

ìæà àçøtuexl xdnnd lnba `xeql `rcxdpn ribd `ny ± ¨§¨£©
.gxetd serk,éîð éàribdäöéô÷aici lr jxcd el dvtwy - ¦©¥¦§¦¨

.'my' xn`yéîð éàlkne ,`rcxdpa x`yp ok`y ,xyt` cer ± ¦©¥
mewnøñî éléî,'izy`l hb eazk' meive micrl mixac xqn ± ¦¥§©

hba eazk jkle .hbd z` my eazke `xeql ekld micr mze`e
,'`zn `xeq'a dyrp `edyéøôñì áø eäì øîàãkax xn`y itk ± ¦§¨©§©§¨§¥

,mihib miazekd mixteqleëðúéà ék ,éøôñì àðeä áø eäì øîà ïëå§¥¨©§©¨§¨§¥¦¦©§
éìéLa,iliy `xwpd mewna mi`vnp mz` xy`k -eáeúkhba §¦¥§

azkp `edyéléî ïøñnéîc áb ìò óà ,éìéLaiepin] mixacdy s` ± §¦¥©©©§¦©§¨¦¥
lrad ici lr exqnp [gilydå ,éðéäa,jtidl okéðéäa eëðúéà ék §¦¥§¦¦©§§¦¥

éìéLa éléî ïøñnéîc áb ìò óà éðéäa eáeúkdaizkd mewn xy`k ± §§¦¥©©©§¦©§¨¦¥§¦¥
gilyd iepiny it lr s` ,ipida azkp `edy hba eazk ipida `ed
zaizk meia `rcxdpa did xg`d 'opr'y s`y `vnpe .iliya did
yeygl yi jkle .eieeiva `xeqa azkp `l hbdy di`x df oi` hbd

.hbd z` zraezy recid opr zy` ly epi` df hby
lirl `axe `cqg ax zwelgnl zxfeg `xnbd(:ehw)dyrna

:`xnbd zxxan .exiag lv` oinyney ciwtdy cg`aäåä éàî©£¨
éîLîeLc eäééìòm`d ,oinyneyd ly dyrna dkldl wqtp dn - £©§§§§¥

oinyneye ,milral mxifgde ziagd on mze` dpit `ny oiyyeg
xneyd ly md ziaga dzry el`.ïðéLééç àì ,øîà øîéé áø`ny ©¥©¨©Ÿ©§¦©

.ciwtnl mxifgdl xneyd aiige ,opitïðéLééç ,øîà àðéáø`ny ©¦¨¨©©§¦©
.mxifgdl aiig xneyd oi` jkitle ,opitïðéLééç àúëìäå`ny §¦§§¨©§¦©

.ziagd on oinyneyd z` dpit
:dpyna epipy'åëå dðéáì Bðéa äèè÷dxn`e dz`ae mlera melye §¨¨¥§¥¨

:`xnbd zl`ey .zpn`p dpi` ilra znBðéa äèè÷' éîc éëéä¥¦¨¥§¨¨¥
,'dðéáì:`xnbd daiyn .zpn`p dpi`y epipy dfayäãeäé áø øîà §¥¨¨©©§¨

a ,ìàeîL øîàdzidy ote`.éðéLøb dìòáì úøîBàzl`ey ¨©§¥§¤¤§©§¨¨§¥¦
:`xnbdéëä eøîà éîð eälekoqrk zrya miypd lk ixd ± §©¥¨§¨¥

zngny 'dhhw' aygz z`fk dxin`y xazqn `le ,ok zexne`
:`xnbd daiyn .zpn`p didz `l dy`d okàlàdpynd zpeek ¤¨

ady`d 'dhhw'd zngny ote`éðzLøéb dìòáì úøîBà.xak §¤¤§©§¨¥©§©¦
dkixv recn ,'ipzyxib' el zxne`y xaecn m` :`xnbd dywn

,zny eilr cirdldðîäéìådlray dpin`dl epl yi ixde ± §¦¥§¨
`ypdl dxizdle dyxibäMà ,àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøcî¦§©©§¨§¨©©©§¨¦¨

,úðîàð ,éðzLøéb dìòáì äøîàLyiy meyn÷æçäyäMà ïéà ¤¨§¨§©§¨¥©§©¦¤¡¤¤£¨¨¥¦¨
dìòa éðôa äéðô äféòî.jk did zn`ay `l m` 'ipzyxib' el xnel §¦¨¨¤¨¦§¥©§¨

dpyna xaecn :`xnbd zvxznay ote`úøîBàdy`déðzLøéb §¤¤¥©§©¦
àðìéàLe ,éðBìôe éðBìt éðôa,did jk ok` m` micrd z` epl`ye ± ¦§¥§¦§¦§¥§¨

,íìBòî íéøác eéä àì eøîàådpi` i`ce mci lr dygkedy oeike §¨§Ÿ¨§¨¦¥¨
meyn ,zpn`p dpi` dlra zny dcirny dzr s`e .jk lr zpn`p

.mdipia dhhwy
:df oic mrha mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdàîòè éàî©©£¨

äèè÷c.ilra zn xnel zpn`p dpi` dhhw yiy ote`a recn -áø ¦§¨¨©
àøwLîc íeMî ,øîà àðéðç`id d`py aexny oiyyegy ± £¦¨¨©¦¦§©§¨

.epnn z`vl lkeze eilr xq`ze `ypzy ick zxwynøa éîéL áø©¦¦©
íeMî ,øîà éMàyeygl yi df ote`ayéîããa äøîàclky ± ©¦¨©¦§¨§¨¦§¨¥

`l m` s` zny dal cne`n zxne` dpkqa dlra d`exy mewn
.zny dipira ynn dz`x

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.zercd izy oia dkldl lcadd dn ± ©¥©§
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יבמות. פרק חמישה עשר - האשה שלום דף קטז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

האמונה והביטחון בבשורת הגאולה כאשר נמצאים עדיין בגלות, הרי זה גופא ממשיך את הגאולה בפועל.
משיחת שבת פרשת חוקת תשכ"ז



miwxtרמד dyelyaa cenr fhw sc ± iriax wxtzenai
äèè÷á ãçà ãòzn xn`e cg` cr `ae ,mid zpicnl jlde dpial epia dhhw Ðin Ð

`l i` onidn?àø÷éù äåôìàzpn`p dpi`c ,edl `xiaq dcedi iaxk m` ,dinza Ð

dkea ok m` `l`zekal dexed dnl Ð?äðùîøéö÷ä ïî äàáá àìàdid jky Ð

,epl aexw xacd `diy ,eznbec `l` minkg exizd `le .onwl opixn`ck ,dyrnd

`zzxinemid zpicnn la` .`xwyn `leÐ

.zpn`p dpi`äååäá àìàjk didy dyrn Ð

.zenewn lkl oicd `ede ,did

àøîâíëéøáãìoirk mixne` mz`y Ð

.opira didy dyrndíéèç øéö÷ àìà éì ïéà
.onwlck ,did mihg xivwa didy dyrnc Ð

øãåâ.mixnz Ðøãåò.mip`z hwln Ðéîð àëä
.mid zpicn oiprl Ðéôìéù.mihg xivw seq Ð

itliyzex) "yi` sly" oeyl Ðdid xaky ,(c

xivwdslzyn.xaereäðéôñáå ïãøéá íøéáòéå
,e`nhpe ,dpitqae ocxia didy dyrn meyn Ð

.onwl opixn`ckí÷øæéåäæ ãöá.xdp ly Ð

oigxety ,dpitqc `inec inp epiidclr xie`a

.mind iptäîäá éáâ ìò íáéëøé àìjeza Ð

,dpitqc `inec inp epiidc ,mindmc`dy

e`yepdezlhep ezpitqe ,enewna ayei

.ezkilenezyyeb `idy minrt dpitqezrbepe

.rwxwaåéìâø ïë íà àìàzerbep oeilr ly Ð

.rwxwa minaøùâä ìò`zkinq `rx`kc Ð

exiarnd mc`de ,`id,eilbxa dry lk jled

.dpitql dnec epi`eäúéò÷ø÷á áåçúÐ

lid`de.e`nhpe ,odilr z`hg in ly ilkd

äðùîàùðúìåèúåäúáåúë.dit lr Ð
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.zpn`p mid
ìlä úéáe,xivwd ibeq oia wlgl oi` mpn` ,i`ny zial miaiyn ¥¦¥

,wlgl yi ,dcirne dy`d d`a epnny mewnd iabl mewn lkn
`weecyéLðéà éçéëLc ,äðéãî dúBàamiyp` my miievny ± §¨§¦¨¦§¦¥¦§¥

,o`kl mi`adàúúøéîyi okle ,dxwiyy dlbziy d`xi dy`d - ¦©§¨
la` .dpin`dl epl,úøçà äðéãîì äðéãnîoeikéLðéà éçéëL àìc ¦§¦¨¦§¦¨©¤¤§Ÿ§¦¥¦§¥

,myn mi`adàúúøéî àìoi`e ,dxwiy dlbziy zyyeg dpi` - Ÿ¦©§¨
dpin`dl epl.

éànL úéáe,lld zial miaiynéîð àëäd`a xy`k o`k s` - ¥©©¨¨©¥
oky ,xwyl d`xi ,dcirne zxg` dpicnnàúøééL éçéëL- §¦¥§¨¨¨

`ny xwyl zyyeg dy`de ,dpicnl dpicnn zexiiy zeievn
.ig lrady mci lr dlbzie dpicn dze`n micr e`eai

dy`dy minkg epwiz eay dyrn eze` edn zx`an `xnbd
:zpn`péàîeze` edn ±'äéäL äNòî',epzpyna xkfedyáø øîàc ©©£¤¤¨¨§¨©©

éôìéL ,ìàeîL øîà äãeäéini seq -äøNò eëìäå ,eéä ïéhç øéö÷ §¨¨©§¥¦§¥§¦¦¦¨§¨§£¨¨
BzLà úàáe ,úîe ïäî ãçàì Lçð BëLð ,ïéhç øBö÷ì íãà éða§¥¨¨¦§¦¦§¨¨¨§¤¨¥¤¥¨¦§

ïéc úéáì äòéãBäå,dlra znyeçìLå,dixaca zn` m` wecal §¦¨§¥¦§¨§
åok`äéøáãk eàöî.znyeøîà äòL dúBàa,minkgäMàä §¨§¦§¨¤¨§¨¨¨¨§¨¦¨

éìòa úî äøîàLe zpn`pàNpz,dxn` m` okeéìòa úîeid `le ¤¨§¨¥©§¦¦¨¥¥©§¦
e zpn`p ,meail dwewf `idy `vnpe mipa dlral.íaééúz¦§©¥

zwelgn zexaqa zxg` mi`pz zwelgn zelzl dqpn `xnbd
:ef lld ziae i`ny ziaàîéðy xn`p `ny -àáé÷ò ïa àéððç éaø ¥¨©¦£©§¨¤£¦¨

àzâeìôa ,ïðaøåzwelgnd zexaq mze`a ±ìlä úéáe éànL úéác §©¨¨¦§§¨§¥©©¥¦¥
éâìtéî÷.miwleg md -àéðúc,`ziixaaúàhç éî íãà àOé àì ¨¦©§¥§©§¨Ÿ¦¨¨¨¥©¨

úàhç øôàådxt ly xt`e ,dnec` dxt xt` mda axerny min - §¥¤©¨
dnec`å .äðéôñáe ïcøia íøéáòéåokäæ ãöa ãBîòé àìxdpd ly §©£¦¥©©§¥¦§¦¨§Ÿ©£§©¤

÷øæéåz`hgd xt` z` e` z`hgd in z`øçà ãöì.xdpd lyåok §¦§Ÿ§©©¥§
íèéLé àìsvd ilkaå .íénä éðt ìòokäîäa éab ìò àì íáékøé àì Ÿ§¦¥©§¥©©¦§Ÿ©§¦¥Ÿ©©¥§¥¨

jeza zkledd dnda iab lr akex `ed xy`k ecia m`yi `l ±
,mindàìåakex `ed xy`kBøáç éab ìò,mina jleddíà àlà §Ÿ©©¥£¥¤¨¦

åéìâø eéä ïkakexd lyò÷øwa úBòâBð.xdpdíøéáòî ìáàxzen ± ¥¨©§¨§©©§©£¨©£¦¨
jldn `edyk mxiardløLbä ìòúBøäð øàL ãçàå ,ïcøé ãçà . ©©¤¤¤¨©§¥§¤¨§¨§¨

enk dpitqa `weece ocxia `weec xeqi`d oi`e ,df xeqi`l miey
.[oldl `aend] didy dyrndeøîà àì ,øîBà àáé÷ò ïa àéððç éaø©¦£©§¨¤£¦¨¥Ÿ¨§

z`hg xt`e z`hg in xdpa xiardl xeq`yàlàxdpa `weec ¤¨
d,äéäL äNòîëe äðéôñáe ïcøéxzen jkitle ,exfb ezngny ©§¥¦§¦¨§©£¤¤¨¨

.dpitqa `weec `ed xeqi`d ocxia s`e ,zexdp x`ya mxiardl
:`xnbd zxxanàîéìy xn`p m`d ±ïðaøs` exfby mixaeqd ¥¨©¨¨

,'didy dyrn'l minecd mipte`aéànL úéák éøîàcmixaeqd §¨§¥§¥©©
oirk mpi`y mipte`a s` `id dy`l oin`dl minkg zpwzy
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המשך בעמוד רב



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fiw sc zenai(ycew zay meil)

,äét ìò äìçðì ïéñðëð ïéçàä ïéàLepwizy s` ixdy ,xnelk ¤¥¨©¦¦§¨¦§©£¨©¦¨
mewn lkn ,`ypdl dxizdl dlra zen lr dpin`dl minkg
myke .eiqkp z` yxil eig` ecxiy oiprl zny zpn`p dpi`
wxy ,zpn`p `dz `l daezkl s` dyexi oiprl zpn`p dpi`y
,oebir yyg meyn dpin`dl minkg eliwd oi`eyip xzid oiprl
.micr ipy jixvy oenn oic lkk df ixd daezk ziiab oiprl la`

e etiqed,éànL úéa íäì eøîàlw mixne` oi`y mkixacl s` ¨§¨¤¥©©
z` zeabl lkez mewn lkn ,daezk oiprl dpin`dl xnege

,xg` mrhn daezkdãBîìð äaeúk øôqî àìäåzeabl dl yiy ©£Ÿ¦¥¤§¨¦§
,dzaezkLixddì áúBk àeädaezkaéìhz øçàì éàNpz íàL ¤¥¨¤¦¦¨§¦§©¥¦§¦

éëéì áeúkM äîdaezkd xhya aiigzd lrady `vnp ,[jl-] ©¤¨¦¦
dxzedyk ok m`e ,dzaezk dabz xzida xg`l `ypzy ciny

.dzaezk dabz s` ,ilra zn dxn`y dzecr it lr `ypdlåaey §
éànL úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæçit lr dzaezk daeby ¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

.dnvr zecr

àøîâ
ig` eyxiy oiprl dlra zny zpn`p dy`d oi` ,dpyna epipy
lrad ig`l migipn eay ote` d`ian `xnbd .eiqkp z` lrad

:dzecr it lr eiqkpl zcxläîaééúð ,àcñç áø øîàit lr mail ¨©©¦§¨¦§©§¨
,mipa `la dlra zny dzecrdîáé[mai eze`-]äìçpì ñðëð- §¨¨¦§¨©©£¨

znd eig` iqkpa zyxl.äét ìòy epivn ixdyLøãî eLøc íä ©¦¨¥¨§¦§©
äaeúkdpeylny ,daezkd oeyl z` eyxc epzpyna mi`pzd ± §¨

dekif jkle ,oi`eyipd xzida ielz daezkd aeigy gken
ike ,dnvr it lr `ypdl dxzedyk dzaezkaLBøãð àì eðà̈Ÿ¦§

äøBz Løãîmeai zyxtay ,dnvr dxezd oeyl z` -ìò íe÷é' ¦§©¨¨©
àðîçø øîà 'åéçà íLdxez dxn` ±(e dk mixac)weqtd oeylne , ¥¨¦¨©©£¨¨

,eizgz mwy iptn znd iqkp z` yxei maiy mrhdy x`eanejkl
y oeik ,dnvr it lr dnaiizpyk mbí÷ éøäs` ,eig` zgz maid £¥¨

.znd eig` zlgpl jka cxei
zeabl s` zpn`p dlra zny dcirdy dy` ,dpyna epipy

:xaecn ote` dfi`a `xnbd zx`an .dzaezk,ïîçð áø øîàm` ¨©©©§¨
úàady`d,'àNpäì éðeøézä ,éìòa úî' äøîàå ïéc úéáìøézîïé ¨§¥¦§¨§¨¥©£¦©¦¦§¦¨¥©¦¦

dúaeúk dì ïéðúBðå àNpäì dúBàm` j` ,epzpyna x`eank ¨§¦¨¥§§¦¨§¨¨
,ilra zn' dxn`.dúBà ïéøézî ïéà àNpäì óà ,'éúaeúk éì eðz§¦§¨¦©§¦¨¥¥©¦¦¨

àîòè éàî'izaezk il epz' dxn`y jkay meyn ,zpn`p dpi` ©©£¨
c dzrc dzlibéàúà äaeúëc àzòcàoic ziaa dzecr xwiry ± ©©§¨¦§¨£©

,micr ipy jixv oenn `ivedl icke ,daezkd ziiab jxevl `ed
d`ay mewna wxe .on`p `di cg` cry minkg dfa eliwd `le

.dzaezk daeb s` `linne ,jkl zpn`p `ypdl dexiziy ick
:df oipra `xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàoic zial dy` d`a m` ¦©§¨§

ilra zn' dxn`eeäî 'ézaeúk éì eðúe àNpäì éðeøézäm`d ,oicd ©¦¦§¦¨¥§¦§¨¦©
dúaeúk äøîàc ïåékmixacd ,daezk zeabl mb dywiay oeik ± ¥¨§¨§¨§¨¨

c migikenéàúà äaeúëc àzòcàdid oic zial dz`ia xwiry ± ©©§¨¦§¨£©
xzid oiprl s` zpn`p dpi` ok m`e ,daezk ziiab jxevl

.oi`eyipdàîìc Bàoipr z` dzriaza dxikfdy dn [`ny±] ¦§¨
y meyn ,rxbn df oi` daezkdeäì øîà Léðéàì déì úéàc éléî ìk̈¦¥§¦¥§¦¦¨©§

àðéã éáìlekiy dn lk z` xne` `ed ,oic zial `a mc`yky - §¥¦¨
liaya dzpeek xwiry xnel epl yi ok m`e .oipr eze`a reazl

jkitle ,dzaezk z` dxikfd df ab`e ,oi`eyip xzid`id zxzen
yxcn meyn daezk mb dabz `linne ,dzecr it lr `ypdl

:ipy wtq .daezkøîBì éönz íàå]mcewd wtq iabl ok`y §¦¦¨¥©
y mixne`àðéã éáì eäì øîà Léðéàì déì úéàc éléî ìkdn jkitle ¨¦¥§¦¥§¦¦¨©§§¥¦¨

,zpn`pe ,dzriazn rxbn df oi` seqal dzaezk z` dxikfdy
ok m`e ilra zn' dy`d dxn` m` [wtzqdl yi oiicréì eðz§¦

'àNpäì éðeøézäå ézaeúkdaezkd oipr z` dnicwdy epiide §¨¦§©¦¦§¦¨¥
,oi`eyip xzidleäîm`d ,oicdàëä[o`k±]äaeúëc àzòcà éàcå ©¨¨©©©©§¨¦§¨

éàúàjkle ,daezk ziiab jxevl did oic zial dz`ia xwir - £©
.zpn`p dpi`e ,daezkd zriaz z` dnicwdàîìc Bà[`ny±] ¦§¨

,dixaca oi`eyip dxikfd jkle ,`ypdl dexiziy dzpeek xwir
,dzaezk z` dligza drazy mrhdeéàîa äòãé àìc ìéàBä¦§Ÿ¨§¨§©

àéøzLîdxeaqe ,`ypdl zxzip `id dna drci `ly meyn ± ¦§©§¨
:`xnbd dwiqn .daezkd z` zraezy ici lr zxzipye÷éz- ¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz

äðùî
onwl dpyna(.akw)epin`d dlra zny dy`l cirdly x`azi

yiy d`ian epzpyn .zecr ileqtle miypl s`e ,mc` lkl minkg
dl cirdl zepn`p mpi` jkle ,dze` lwlwl zeceygy miyp

:dlra znydãéòäì ïéðîàð ìkä,dlra zny dy`l cirdl ± ©Ÿ¤¡¨¦§¨¦¨
,cr itn cr e` dgty e` car e` dy` elit`dúBîçî õeçúáe , ¥£¨©

dúøöå ,dúBîç,[dlra ly dipyd ezy`-]dzîáéåig` zy`-] £¨§¨¨¨¦¦§¨
,[dlradìòa úáedze` ze`peyy ozwfg oleky ,zxg` dy`n ©©§¨

.ozecra dlwlwl zeceyge
:dpynd zx`anäúéîì èb ïéa äîmiyp yng m` oia lcadd dn ± ©¥¥§¦¨

m`l ,zepn`py mid zpicnn glypy hb zexyk lr zecirn el`
zepn`p od recn ,xnelk .zepn`p mpi`y lrad zzin lr zecirn

meyn .siefn hbde dlwlwl ze`ay miyyeg oi`e hb oiprlLhba ¤
çéëBî áúkäoi` lrad zzin oiprl ok oi`y dn ,zn` ozecry ©§¨¦©

opi` lwlwl zeceygy el` miype ,odit lr `l` dgked epl
.zepn`p

àøîâ
,dlra zny dl cirdl zpn`p dpi` 'dzeng za' ,dpyna epipy
.ditlk dl yiy dai`d meyn dlwlwl dvexy oiyyegy

:'ding za' oipra `xnbd zwtzqnäéîç úa ,eäì àéòaéàdpi`y ¦©§¨§©¨¦¨
,dzeng za,eäîyi oky .dlra zen lr dl cirdl zpn`p m`d ©

m` wtzqdldúBîç úác àîòèzpn`p dpi`ànéà àkéàc íeMî ©£¨§©£¨¦§¦¨¦¨
dì àéðñcmeyn ±,dze` z`peyy [ef ly dzeng] m` dl yiy §¨§¨¨

okledì àéðñ éîð àéä.dze` z`pey `id mb -åeli`àëäo`k ± ¦©¥¨§¨¨§¨¨
ding za oiprldì àéðñc ànéà àkéìdpi` ef ly dn` ixdy ¥¨¦¨§¨§¨¨

.zpn`p `dze dze` `epyl daiq dl oi` ok m`e ,dzengàîìc Bà¦§¨
,[`ny-]dúBîç úác àîòèmeyn ,zpn`p dpi`äøîàcza ©£¨§©£¨§¨§¨
,dzengànéàc àðñøéâì äìëà÷dcizr ig` zy` `idy ef dy` - ¨¨§¨§¦§¨¨§¦¨

in` dqipkdy dn lk ,xnelk ,in` ly dribid lk z` lek`l
dgc` ip`e ,lkd lawz `ide ef ly dlra yxii dia` zian ia`l

df itle ,dyexidnéîð àëämeyn ,ditlk d`py dl yi ding za ¨¨©¥
céàLð éác àðñøéâì äìëà äøîà÷ef dy` dala zxne`y - ¨¨§¨¨§¨§¦§¨¨§¥§©

df zngne ,ia` z` dlra yxiiy ici lr ia` zia ribi z` lk`z
oi`e ,dlwlwl ick xwya dl cirzy yeygl epl yie dz`pey

.dzecra dpin`dl
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz,epzpyna epipyìkä ¨§©©Ÿ

àúéà íàå .íéLð Lîçî õeç dãéòäì ïéðîàðza s`y xn`p m`e - ¤¡¨¦§¨¦¨¥¨¥¨¦§¦¦¨
ixd ,zpn`p dpi` dingïééåä úéL,zepn`p opi`y miyp yy opyi - ¥¨§¨

.zpn`p ding zay gken yng wx epipyy dfne
:`xnbd dgecàîòè àîìcmrhd `ny ±dúBîç úácz`pey ¦§¨©£¨§©£¨

meyn `l` ,dn` z`py meyn epi` dze`àðñøéâì äìëà÷ äøîàc§¨§¨¨¨§¨§¦§¨¨
,éàLð éácdf mrhneäéîç úa àðL àìå dúBîç úa àðL àìoi` ± §¥§©Ÿ§¨©£¨§Ÿ§¨©¨¦¨

jk lr dze` ze`pey odizyy ,ding zal dzeng za oia lcad
zaa dlelk eing za ok m`e ,mdixed lnr z` lek`l dcizry

.dnvr ipta dzepyl jxev did `le ,ezeng
opi`y miyp yngn ueg dcirdl mipn`p lkd ,epzpyna epipy

:`xnbd dywn .zepn`p[àéðz àäå] (ïðú ïðàäå)lkd ,`ziixaa §¨©§¨
dcirdl oipn`píéLð òáMî õeç.zepn`p opi`y ¦¤©¨¦

`ziixad :`xnbd zvxznàéääzhiy ,'miyp ray' da aezky ©¦
[àéðzc] (ïðúã) .àéä äãeäé éaø,`ziixaaéñBî äãeäé éaøóoipnl ©¦§¨¦§©§¨©¦§¨¦

,dlra zen lr dy`l cirdl zepn`p opi`y miypdáà úLà óà©¥¤¨
dpebrd ly dia` zy` -älkäå-ze`pey od s`y ,dpa zy` §©©¨
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המשך בעמוד אצ



רמז miwxt dyelya` cenr fiw sc ± iriax wxtzenai
ïéñðëð ïéçàä ïéàùåúìçðìäéô ìò äìòá ìù"micr mipy it lr" :xn` `pngxc Ð

mixac).`pebir meyn ,opax eliw`c `ed dcic oi`eyp iable .(hiøçàì éàùðúùëixde Ð

.z`ypàøîâäìçðìzenai) "ulegd" wxta xn`ck ,eig` zlgpa dkf Ðqpekd :(`,n

eznai z`.eig` iqkpa dkf Ðäøåú ùøãî ùåøãð àì ïðàå.dinza Ðäáåúëã àúòãà
éàúàiwet`ae Ð`penn.opira icdq Ðìë

'åë ùéðéàã éìéîoi`eypc `zrc` xwire Ð

dl opixyc oeike .dl opixye ,i`z`inp dlwy Ð

.cenlp daezk xtqnc ,daezkéàîá äòãé àìã
àéøúùîdxikfdc oeike Ðoi`eyp`ilb Ð

diixynlc `zrc`yixa dxn`c `de .i`z`

"izaezk il epz"efy `id dxeaqk `ny Ð

.dzxzdäðùîäúîáéå.dnai zy` Ð

ze`peyy iptn ,edlekc `nrhe,dze`

zepeekzne,dz`pey dzeng .dlwlwlzxne`y

lk lk`z ef :dalairibi.ilnredzeng za oke

ip`e ,in`e ia` lnr lk yxiz ef :zxne`.dgc`

dznaied`xizae .dzxv zeidl dteq `ny

.dlnr lk zlke` in` mewna d`a ef :dlra

äúéîì èâ ïéá äîoihibc ipy wxta xn`c Ð

dlra zn xnel zepn`p oi`y miypd s` :(a,bk)

ab lr s`e .mid zpicnn dhb `iadl zepn`p Ð

ediilrczekixvc ,opiknqazkp ipta" :xnel

."mzgp iptaeçéëåî áúëäùxwir opiknqe Ð

.`azk`àøîâäéîç úáza oi`y Ð

.edn ,dzengàðñøéâìd`iady in` ribi Ð

.dia` zian ia`léîð àëäå`idc ab lr s` Ð

ly dlra oi` ixdy ,dn`c `pqxibl dlk` `l

d`iady dn oilhep dn` ipae ,m`d on dig` ef

zeaezk) opzc ,dn`ic oixkic oipa :(a,apoieedi

lr xzi jizaezk sqk oezxi oepi` ,i`pin ikil

dlk` `w `d ,ikd elit` .oedeg` mrc oedwleg

.dl `ipqe ,i`yp iac `pqxibléøä áà úùà
ìòáä úá ììëá àéädcirn dpi` efc oeik Ð

efldcirn dpi` inp a` zy`c `wtp `linn Ð

ekxved `le ,ztqez ef oi` jkld ,dlra zal

.exikfdläãåäé éáøå.ekxved i`ce :jl xn` Ð

dlkl `ipq dzeng `nlyacdteqy iptn Ð

,dpyxildlk`w :dxn`ei`pqxibl'ekjkld Ð

jixhvi`.edpipninléñåî éàî àìà'åë óÐ

dn lr dl oi`c oeik`w i`n` ,dzeng ze`pyl

zpn`p dpi` xnel dcedi iax dl siqen?,ipyne

dzengl dl `ipq dlk :dcedi iaxc `nrh

.dlr ilin dxal dlbnc meyníéîë ïðáøå
íéðôì íéðôämiptd mink" :aizk `xw Ð

"miptld`exe oda dtev mc`y ,elld mink Ð

,eiptk mipt mdawgey `ed m`,zewgey md Ð

`ed m`emwermc`d al ok ,zenewr md Ð

df z` ade` `ed m` .xg`d mc`ldf mb Ð

df z` `pey `ed m`e ,eade` `ed`ed mb Ð

ira `l jkld .e`pey,edpitqe`l`nrhnc

dzengc oeikc .zepn`p oi`c opirny `nw`ipq

`pqxibl dlk`wc meyn dlklinp dlk Ð

`ipq lrad zac oeike .dl `ipqc dzengl `ipq

a` zy`l.dcicl dl `ipq inp a` zy` Ðáéúë äøåú éøáãámipt itl Ðalem` .`qxib cinrdl jl cner jal ,dxezl ozep dz`yda zrbizrbi `l m` ,`vnz Ð`l Ð

mipt el xiaqn eax m` :`pixg` `pyil .`vnze`l m`e ,mikgn `ed Ð.eaxn mikgn epi` Ðåäî ïàëî øçàì äàáä äúåîçzeidl dteq `nye ,dlra m` `le ,`id dnai m` Ð

jilra zn xnel zpn`p in ,dzenginaiizdee` ,ipalivlgi`ypde.xg`lä÷ñî éî,dxa mai inw dltpe lra ziin `nlc dzrc` mai m` jd Ðdlk`wezpeekzne ,`pqxibl

`l e` ,dpal cer maiizz `ly ick eiykrn dlwlwl?zexv meyn epiidc ,"dznaie" oizipzna xn`ck ,ol hiyt okin xg`l d`ad dxvc ab lr s`ezecizrd`al`ed mzd Ð

`wqne ,`ed dtebc `xrvc`l e` ,i`d ilek dzrc` `wqn `le ,`ed oenn zngn dlkl dzeng z`py la` .ith dzrc`?
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åøæçåi`ny ziak zexedl lld zia(`,`t zeaezk) "eltpy dy`d" wxta xn`c `de Ð

daezk meyn i`e .xaew ipi` ezy` ,yxei ip` g` :`nile iabdaezk dpzip `l Ð

daezk yxcn dil zi`c dil zrny o`n :igce .miign zeabledl zi` `d ,i`ny zia Ð

yie !edl ecedc ,edpip lld zia elit` `nlc ?`iyew i`ne .inc ieabk zeabl cnerd xhy

yxcn mrhn mda exfg `l lld ziac :xnel

mzd :inp i` .xnege lw mrhn `l` ,daezk

`pwqnle ,i`ny ziak iwenc `ed `nlra `iegc

`lc :miyxtn yie .lld ziak xity iz` xcdc

zia enk jk lk daezk yxcn lld zia iyxc

zeaezka eyxecl xazqn i`c ,okzi `le .i`ny

`kd enki`e ,lld zia dil iyxc `l i`n` Ð

xazqn `l?i`ny zia elit` iyxcc dil `pn Ð

úéá'ek lldlld zia ewlgp ike :dnize Ð

wxta daezk yxcn yxecy ,oax lld lr

lld :mzd xn`wc (`,cw `rivn `aa) "lawnd"

eid `ixcpqkl` iyp` ,heicd oeyl yxec did

e`a dtegl ozqipk zryae ,mdizeyp miycwn

:oda aezk `vne ,'ek oze` oithege mixg`

epiax xne`e ?ezp`l il iediz il i`ypzykl

gikene reci xacd i`ce mzdc :inc `lc wgvi

`kd la` .odl oithegy liaya oiazek eidy

"xg`l i`ypzyk",dxexa zecr ici lr epiid Ð

lknc ixaq i`ny ziae .xg` xac ici lr `le

.dia `pixw "xg`l i`ypz" mewn

õåçdznaie 'ek dzengndvexy :yexit Ð

e` dlra zeniy d`xiy itl .dlwlwl

xn`c l`enyl elit`e .efl ef zexv eidie dnai

zy`k dpi`c (`,ev) "dax dy`d" seqa lirl

maid `aiyk ok m` ,yi`xefgl zxzen `dz Ð

`ny :cere .dyiial `id zpeekzn mewn lkn Ð

dfl dxeq` f` ,xg`l `ypze dlra dl uelgi

m`e .maiil dlra iptl cer letz `le ,dfle

zny dnai lr dcirnyk `lde :xn`z`ny Ð

:xnel yie !xzl`l dzxv `dze ,dlra dpnaii

ig dlray zrceiy oeik ,jka zyyeg dpi`y

.dplwlwi seqale ,xefgie

àäåmiyp rayn ueg opz,jixt oizipzn` Ð

.yng `l` ipzw `lc
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רמח
miwxt dyelyaa cenr fiw sc ± iriax wxtzenai

éîç úî êë øçàå éìòá úî äøîàzn" `yixa dxn`c ab lr s`c :opireny` `zeax Ð

zixkpk dl `id ixde ,dzeng ef oi`y `vnpe ,"ilra`pnidn `l ikd elit` Ðdxn`c`

`nrh i`n .dxeq` dzenge ,"ing zn"?jd :ixn`c meyn `l` !`id dzeng e`l `d

dzlk efe ,ziin ding `le ,dzeng ef oiicre ,ziin dlra e`llr s`e .dlwlwl dpeekzn

oi`e ,mid zpicna ef ly dpa ixd `zydc ab

mirx mixac dzlk lr el xacl elv` en`Ð

ikd elit``wqndlwlwl dzrc` dlk

aeyiyk ,`zry xzalc ikid ik ,eiykrnilra

iziz `le zetxgl dgcz ,dlrae.ocxhl`ede

xg` inp `dc ,okin xg`l d`ad dzengl oicd

.`ed okinàøòö äì ùâøãxak Ðdyibxddlk

dzxrvny xrva ef,dzeng.`id dpyi d`pye

dzenga la`mlerny ,okin xg`ldzid `l

dzeng.heytz `l Ðíéðù ïàë éøäixd Ð

.mipyk aeyg `edïåùàøä äøéúéäî àöú àì
ipy cr `aiy mcew dexizd `wece Ð

.eyigknddexiziy mcew `a la`dcen Ð

`l izk`c ,`nw` opiknq `lc `ler

.ixzk dipiayg`úî øîåà ãòmicr e`ae Ð

"zn `l" exn`eiablc `ler icenc `hiyt Ð

ixze ixz opixn` `le .lhae ,cgk aiyg ixz

.edpipúåãò éìåñôámipyc ab lr s`e Ð

lha oey`x cr ixd ,eid miyp "zn `l" exn`y

.`peeb i`d ik opireny`l jixhvi`e ,olv`ìë
ãçà ãò äøåú äðéîàäù íå÷îzxez my oi` Ð

inp zecr ileqt ,aiyg cgc ikid ik .zecr

jilr oi`e ,zerc aex xg` jld jkld ,iaiyg

.mileqt m` mixyk m` wecalíéùð éúù åùòå
ãçà ùéàáeyigkdy miyp izy Ð,cg` cr

,cg` yi`a miyp` ipyk ,"zn `l" exn`e

oey`xdyzqip elit`e ,lha.`vz Ðàëéä ìë
àø÷éòî øùë ãçà ãò àúàãlr dexizde Ð

crk miyp d`n elit` ,eitikid ike .oiinc cg`

`ed ixd oey`x opixn`c ,lha cg` crc

mipy mewna oexg` ly eixac oi`e ,mipykÐ

`peeb i`d ikae .diabl milha inp miyp d`n

oizipzn `l` ,`vzc oizipzn opireny` `l

`vz z`ypy it lr s` ipzwci`z`c oebk Ð

opireny`e ,dit lr z`ype `xwirn dy`

ixg` ze`ad miyp izy it lr `vzc oizipzn

s`e .xyk cr mewna `ziinw opinwen `le ,ok

dpiayg`c ab lr.dnet lr diixyinl ixzk

àâìôå àâìôëdexizde ,zn xne` cg` cra Ð

oizipzna xn`c ,zn `l xn`e xg` `ae ,`ypil

.oey`xd dxizidn `vz `làøîåçìoebk Ð

.`vz ipzwc ,`zrivnäðùîúøîåà úçà
úî,mid zpicnn ze`ad zexv miyp izy Ð

.zn `l :zxne` dzxve ,ilra zn :zxne` zg`

'åë úåùéçëî ïäå ìéàåäbeltl :jixt `xnbae Ð

`l zn zxne`y efc ,`yixa xi`n iax inp

.`ypz'åë úåãåî åæå åæå ìéàåäzg` `d Ð

dcen dpi` zg`de dcen,odizy e`ypi `l Ð

.zg`d `l`
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åàìzn ding `le zn dlra `l opixn`c meyn,`ypil dze` mixizn mewn lkne Ð

dxeq` dzengc `ifgc oeikyi dn :xn`z m`e .dytp dlwlwn `l `id s` Ð

`l ixdy ,xrhvze iziz `l `zydc ,dlkd z`ypyk dzengl xizp mewn lkn ?yegl

`ypzy mcew dzeng `ypz ot yegl yi mewn lknc :xnel yie !dzlk zeidl xefgz

z` dxq`y z`vnpe ,jkl zpeekzn `ide ,dlkd

elit` dxizdl minkg evx `l jkle .dzeng

.dlkd `ypzyk

àîìãdxrv dl ybxc mzd ip`y`ed Ð

mzd ip`y :xninl ivn dedc oicd

dlk la` .dlra zeni `ny `zrc` `wqn `lc

ilin dxal `llnne dlra `aiy rcil dleki

oi`y itl `xnbd mze` ieyn :inp i` .dielir

.mid zpicnn dlra xefgiy jk lk xexa xac

àä'ek xn` `de `ypz `l z`yp `ldyw Ð

iab (a,ak) zeaezkc ipy wxtac :wgvi epiaxl

rnyn 'ek zn mixne` mipyc opgei iaxc dizlin

dlgzkl la` ,carica ixii` `lerc dizlinc

jnn xqd" iq` axc meyn `ypz `lc dcen Ð

`nrh :ikd wiic `kdc :xnel yie ;"dt zeywr

z`ypcz`yp `l `d ,`vz `l ikd meyn Ð

z`yp m`e ,`ypz `l Ð:rnyn ikdc .`vz Ð

z`yp `l `d ,`vz `l z`yp `wec`l Ð

z`yp m`e ,`ypzjixt ikd meyn .`vz Ð

`ypil dexizd :ipyn ikide :xn`z m`e .`lercn

zn `l xn`e xg` `aedxizidn `vz `l Ð

oey`xd:xnel yie ?dlgzkl `ypze rnyn Ð

dxizidn `vz `le ,`ypz `l dlgzkl i`cec

oey`xd.`vz `l z`yp m`c oiprl epiid Ð

zn `l xne` cg`e zn xne` cg` crc `tiqe

`ypz `l ef ixdelit`e ,zg` zaa ixii` Ð

z`ypipy wxta opgei iaxe :xn`z m`e .`vz Ð

!`id oizipzn ?ol rnyn `w i`n (my) zeaezkc

dlgzklc opireny`l `z` opgei iaxc :xnel yie

:xne` wgvi epiaxe .iq` axc meyn `ypz `l

z`yp `l `d dil rnync meyn jixtc`l Ð

ipzw `le ,`vz xn`wcn ,`ziixe`cn `ypz

xne` cg` cr `tiq ipzwcn :cere .xfnn cled

`ypz `l zn `l xne` cg` cre znrnyn Ð

opaxcn i`e ,zg` zaa epiidcxg` dfa elit` Ð

`l `lerc rnyn `kdc :xn`z m`e .inp df

,`ypil dexizda epiidc ,df xg` dfa `l` ixii`

ixii`c rnyn (a,`l dheq) "`piwy in" wxtae

,df xg` dfa oia zg` zaa oia ,oipr lka `ler

xne` cg` cre z`nhp xne` cg` cr :mzd opzc

z`nhp `l:`xnba wiicc .'ek dzey dzid Ð

yigkn `l la` ,yigkn i`dc `nrhÐcg` cr

`ziixe`cnc oeik :jixte .'ek ilin ipd `pn ,on`p

onidn cg` cr?dil yigkdl ivn ikid jci` Ð

cg` cr dxez dpin`dy mewn lk :`ler xn`de

dzid `l ipz :`ler xn` `l` .mipy o`k ixd Ð

`iig iaxle .dzey dzid :xn` `iig iaxe .dzey

,zg` zaa o`k :`iyw `l `lerl !oizipzn dyw

zaa ixii` inp `lerc rnyn .df xg` dfa o`k

`le :dibdl jixv jkle ?df xg` dfa enk zg`

`lerc :xnel yi ,edine .`iig iax ipynck ipyn

el d`xpy `l` .df xg` dfa `l` ixii` `l

oipr lka `ler ixii` elit`c :wgvi epiax xn` cere .df xg` dfa inp ixii`c dil rnync meyn ,zg` zaa dpynd cinrdl wgeconidn cg` cr `ziixe`cnc ,mzd ilin ipd Ð

opaxcn `l` onidn `lc dy` iab ,`kd la` ,"da oi` cre"n mzd dil `wtpck ,dheqaopaxc oia `ziixe`c oia welg yic ab lr s`e .df xg` dfa `l` mipyk aiyg `l ÐÐ

.zg` zaa `ziixe`ca enk opaxca df xg` dfa mipyk aiygc el d`xpc ,`lercn iziinãò`vz zn `l mixne` mipye zn xne` cg`df xg` dfa cg`e cg` la` Ð`l Ð

z`yp `ly it lr s` ,zn `l xne` cg`e zn mixne` mipy .`ypz `l la` ,`vzzg` zaa cg`e cg` .`ypz Ðdf xg` dfae .`ypz `l Ðe`l i` ,dxezd on `ypdl zxzen Ð

.mizty zefl meynàìzecr ileqta `kixvz`nhp xne` cg` cr :opz (a,`l dheq) "`piwy in" wxta xn`c `de Ðz`nhp `l mixne` mipye Ðcge cg `d .dzey dzid ÐÐ

jixtc mrhn ,zecr ileqta `yix iwen `l i`n`e .'ek zecr ileqta `l` .'ek z`nhp `l xne` cg`e z`nhp mixne` mipy :`tiq `ni` ,jinrhile .`iig iaxc `zaeiz !dzey dpi`
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äðùî:øîàå ãçà àáe ,úàOðå ,"úî" :øîBà ãò¥¥¥§¦¥¨¤¨§¨©
íéðLe ,"úî" :øîBà ãò .àöz àì Bæ éøä ¯ "úî àì"Ÿ¥£¥Ÿ¥¥¥¥¥§©¦
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Clä ¯ ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :øîBà¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥
éðLk ãçà Léàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà©©¥§¨§¥¨¦§¦¤¨¦§¥
àúàc àëéä ìkå :àîéà úéòaéàå .ãçà Léàa íéLðà£¨¦§¦¤¨§¦¨¥¥¨¨¥¨©£¨

¯ àøwéòî øLk ãçà ãòeléôàãçà ãòk íéLð äàî ¥¤¨¨¥¥¦¨¨£¦¥¨¨¦§¥¤¨
éaøãì döøúå ,àøwéòî äMà éàúàc ïBâk àlà .ïééîc̈§¨¤¨§©£©¦¨¥¦¨¨§¨§¨¦§©¦
äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø :éëä äéîçð§¤§¨¨¦©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨
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ìáà ,àøîeçì úBòc áBø øúa ïðéìæà ék :àîéúc eäî©§¥¨¦¨§¦©¨©¥§§¨£¨

,àì àle÷ìïì òîLî à÷.äðùî:úøîBà úçà §¨¨¨©§©¨©©¤¤
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc zenai(ycew zay meil)

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©
oldl(.giw)e ,mid zpicnl dinge dlra mr dkldy dy`d ,äøîà̈§¨

,äaeúk ìBhúå àNpz ,éîç úî Ck øçàå éìòa úîzpn`p oky ¥©§¦§©©¨¥¨¦¦¨¥§¦§¨
,dnvr iabl dzecraäøeñà dúBîçå.dzecr it lr `ypdl ©£¨£¨

:`xnbd zx`anïðéøîàc íeMî åàì ,äøeñà dúBîç àîòè éàî± ©©£¨£¨£¨¨¦§©§¦©
`ny miyyeg ep`y meyn `l m`dúééî äéîç àìå úééî dìòa àìŸ©§¨¨¦§Ÿ¨¦¨¨¦

,dzlk `id oiicreéëä äøîà÷c àäådlray dxn`y dne ± §¨§¨¨§¨¨¥
,ezn dingeàðåekéî÷c àeä dúBîçì àìe÷ì÷ìz` lwlwl - §©§¨©£¨§¨¦©§¨

dzeng z` `epyl dlkl mrh oi` dzry s`e .dpeekzp dzeng
oi`e mid zpicna dpa dzr ixdy ,dpal dzepb zxtqny zngn
oiyyeg mewn lkn ,mirx mixac dilr xtql elv` dievn en`

c meyn ,eiykr dlwlwl dvex dlkdy,äøáñjk ici lryøúáì ¨§¨§¨©
ïøòèöz éúéz àì àzòL`eaz `l ,ilra `eaiyk onf xg`l ± ©§¨Ÿ¥¥§«©£©

xg`l mby s`e .ilr mixac el xtqzy jka ize` xrvl izeng
diegc `dzy xg`n mewn lkn ,dzeng x`yiz `id lewlwd
ixd .dze` xrvz `l aey xeqi`a xg`l z`yipy zngn dfeane

y s`y gkenlkn ,dzeng z` `epyl daiq ef dy`l oi` eiykr
dilr `eal cizrd xrv zngn dlwlwl dvexy oiyyeg mewn
yegl yi o`kn xg`l d`ad dzenga s` ok m`e ,dzengn
z` lk`ze dzlk `dz `l cizrly ick dzecra zxwyny

.dlnr
:`xnbd dgecíúä éðàL àîìc,`idd dpyna xacd dpey `ny ± ¦§¨©¥¨¨

dzry s` lry ,mid zpicnl dinge dlra mr dkldy dlk iabl
meyn ,ding zny dl cirdl zpn`p dpi` ,dzengn xrv dl oi`

àøòö dì Léâøcmcew dzeng dzxrivy xrva dyibxd xaky - ¦§¦¨©£¨
dzenga la` ,dxrvl `eazy cizrd iptn zyyeg okle ,okl
dyibxd `le ,mlern dzeng dzid `l oiicry o`kn xg`l d`ad
dceyg dpi`y xyt`e ,cizrl yeygl dala zpzep dpi` ,dxrva

.zpn`pe ,dlwlwl

äðùî
:lrad zzin lr zecra df z` df miyigknd micra dpc dpynd

ãòcg`úî øîBà,lradúàOðå,ezecr it lr dy`dàáecrãçà ¥¥¥§¦¥¨¤¨
,oey`xd ly zecrd z` yigkdeúî àì øîàå,lradàì Bæ éøä §¨©Ÿ¥£¥Ÿ

àöú.ipyd dlranãòcg`úî øîBàlradàì íéøîBà íéðLe ¥¥¥¥¥§©¦§¦Ÿ
úàOpL ét ìò óà ,úîmipyd e`ay iptl oey`xd crd it lr ¥©©¦¤¦¥

,zn `l exn`yàözz` yigkdl mipn`p mipydy ,ipyd dlran ¥¥
.cg` crdãòå ,úî íéøîBà íéðLcg`ét ìò óà ,úî àì øîBà §©¦§¦¥§¥¥Ÿ¥©©¦

LoiicrúàOð àl,myigkde cg` cr `ay cr mipyd it lràNpz ¤Ÿ¦¥¦¨¥
.micr ipy yigkdl on`p cg` cr oi`y ,`ypdl zxzen ±

àøîâ
`l xn`e xg` cr `ae ,z`ype zn xne` cg` cr ,dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .`vz `l ef ixd ,znúàOðc àîòèrnyn ± ©£¨§¦¥
`le ,ipy ly ezecr milawn oi` ,z`yp xaky meyn wxy dpyna

,`vzúàOð àì àäcrd `ay mcew d`yp `l oiicr m` la` - ¨Ÿ¦¥
,ipyd.àNpú àì:`xnbd dywnäðéîàäL íB÷î ìk ,àleò øîàäå Ÿ¦¨¥§¨¨©¨¨¨¤¤¡¦¨

íéðL ïàk éøä ,ãçà ãò äøBzipy ly zecrk zaygp ezecr - ¨¥¤¨£¥¨§©¦
edepin`de dlra zny cirde oey`xd `ay oeik o`k s`e ,micr
crd eli`e ,mipyk ezecr ixd ,dy`d z` eit lr exizde minkg

,'cg` cr' aygp eyigkdl eixg` `ayìL åéøác ïéàåcrãçà §¥§¨¨¤¤¨
miaygpíB÷îayiyíéðL`l ok m` recne .eze` miyigknd ¦§§©¦

.dligzkl `ypz
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,dpynd zpeek `id jk ok` ±ãçà ãò ¨¥¨¨©¥¤¨

àNpäì äeøézäå ,úî øîBà,z`yp `l oiicry s` ,ezecr it lr ¥¥§¦¦¨§¦¨¥
.ïBLàøä døézéäî àöú àì ,úî àì øîàå ãçà àáedn ,xnelk ¨¤¨§¨©Ÿ¥Ÿ¥¥¥¤¥¨¨¦

oey`xd dxizidn `vz `ly dpeekd '`vz `l z`yp m`' epipyy
`ay oey`xd crdy iptn ,oey`xd crd it lr oic zia dexizdy

xn`y itke ,eyigkdl on`p ipyd oi` aeye ,mipyk aygp xizdl
.`ler

:dpyna epipyúî øîBà ãòit lr s` ,zn `l mixne` mipye ¥¥¥
:`xnbd zl`ey .`vz z`ypyàèéLt,`ed heyt df oic `ld ± §¦¨

ìL åéøác ïéàccrdãçàmiaygp zn xne`yíB÷îayiyíéðL §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
daiyn .df oic eprinydl ekxved recne ,edeyigkdy ecbpk

:`xnbdàëéøö àì`l` df oic rinydl dpyndúeãò éìeñôa± Ÿ§¦¨¦§¥¥
d`ae ,zecr ileqt md oey`xd z` eyigkdy micrd ipyy ote`a
lhal mgeka yi miyp oebk zecr ileqt elit`y ycgl dpynd

,oey`xd ly ezecr z`,øîBà äéîçð éaø ,àéðúc ,äéîçð éaøãëå§¦§©¦§¤§¨§©§¨©¦§¤§¨¥
ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk,zecr zekld ea exn`p `l ¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨

jkitle ,da mipn`p zecr ileqt jk da on`p cg` cry mykeClä©¥
úBòc áBø øçàe` md mixyk m` wecal jilr oi`e micirnd ©©¥

,mileqteNòåel` zeiecraãçà Léàa íéLð ézLmiyp izy ± §¨§¥¨¦§¦¤¨
,xyk xg` cr eyigkde e`ayãçà Léàa íéLðà éðLkipyk - ¦§¥£¨¦§¦¤¨

ly ezecr milhan el`y myk ,cg` cr eyigkdy mixyk micr
zngn ,ezecr z` zelhan cg` cr eyigkdy miyp izy jk ,cg`
zecr it lr z`yp xak m` s`e ,herin `ede zerc aex mdy

.`vz ,oey`xd
:xg` ote`a dingp iaxe dpynd ixac xe`iaàîéà úéòaéàåm`e ± §¦¨¥¥¨

,xg` ote`a epzpyn yxtz dvxzàúàc àëéä ìklka ok`y ± ¨¥¨©£¨
`ay ote`àøwéòî øLk ãçà ãòlrad zny cirde ,dligzn ± ¥¤¨¨¥¥¦¨¨

if` ,eit lr `ypil dexizdeeléôàokn xg`l e`aíéLð äàî £¦¥¨¨¦
,eze` eyigkdeïééîc ãçà ãòkcg` cry myke ,[minec md-] §¥¤¨¨§¨

dlawzpy oeiky ,zn xn`y oey`xd ly ezecr lhal leki epi`
`l zexne`y miyp d`n elit` jk ,mipyk aeyg `ed ixd ezecr
jgxk lre .zn xn`y oey`xd crd z` yigkdl zepn`p opi` zn
mpi` ,`vz ,zn `l mixne` mipye zn xne` cg`y dpynd ixac

,xyk cr zeyigkn miyp izyy ote`a mixen`éàúàc ïBâk àlà¤¨§©£©
àøwéòî äMàz`ype lrad zny dcirde dy` d`a dligzny ± ¦¨¥¦¨¨

xg` e`a m`y dpynd zycgn df ote`ae ,dit lr xg`l ezy`
zepn`p od ixd ,lrad zn `ly ecirde miyp izy jkyigkdl

dpey`xd zecrd it lr z`yp xak m` elit`e ,dpey`xd z`
.dlran `vzéëä äéîçð éaøãì döøúåly epic z` yxtz jke ± §¨§¨¦§©¦§¤§¨¨¥

,dingp iaxãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
å ,úBòc áBø øçà CläjkitlíéLð ézL eNòzeyigkndäMàa ©¥©©¥§¨§¥¨¦§¦¨

íéLðà éðLk úçàmiyigknd,ãçà Léàa.`vz df ote`aeìáà ©©¦§¥£¨¦§¦¤¨£¨
y ote`aíéLð ézLzeyigknãçà Léàaoi` ,xyk cg` cr - §¥¨¦§¦¤¨

`l` 'zerc aex' xg` dfa mikledéîc àbìôe àbìôkmd ixd - §©§¨©§¨¨¥
,cg` cr cbp cg` crl dey mpic xnelk ,dvgne dvgnk
it lr dy`d z` epxzdy oeiky dpynd ly `yixa x`eany
enke ,mipyk on`p oey`xdy ,oey`xd dxizidn `vz `l oey`xd
dxizidn `vz `le ,eyigkdl ecbpk zepn`p opi` miyp izy ok

.oey`xd
:dpyna epipy'åëå úî íéøîBà íéðLit lr s` zn `l xne` cre §©¦§¦¥

:`xnbd dywn .`ypz ,z`yp `lyïì òîLî÷ éàîd`a dn ± ©¨©§©¨
cbp on`p cg` cr oi`y i`ce ixd ,df oica eprinydl dpynd

xaecn df oica s`y yxtze aiyz m`e .mipyå ,úeãò éìeñôae`a ¦§¥¥§
eprinydløúa ìéæàc äéîçð éaøãëxg` jledy ±.úBòc áBø ¦§©¦§¤§¨§¨¦¨©¥

,dfa yi yecig dn dywiCä eðééäepcnl xaky dn edf ixd ± ©§©
s` ,zn `l mixne` mipye zn xne` cg`y ,dpynd ly `yixa
zecr dlhae zerc aex xg` mikledy meyn ,`vz z`ypy it lr

.crdoky ,di`x oi` `yixa epipyy oicdn :`xnbd zvxzneäî©
àîéúcxn`z `ny ±úBòc áBø øúa ïðéìæà ékmikled izni` ± §¥¨¦©§¦©¨©¥

z` miyigknd mileqtd mipyd ixac milawne zerc aex xg`
,cigidàøîeçìmcewd oica enk `xneg jkn `vei xy`k - §§¨

xingdl mepin`de ,zn `l mixne` zecr ileqt ipydy dpyna
.el z`ypy ipyd on d`ivedleàle÷ì ìáàjkn `vei xy`k - £¨§¨

,`ypdl zxzene zny mixne` mipydy `tiqa oebk ,`lewàì± Ÿ
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רנ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc zenai(ipy meil)

,èâa BzLà úà àéöBî .úLøçä ìòa çwt äNòi äî ,úçwt¦©©©©£¤¦¥©©©©¥¤¤¦¤¦§§¥
.'ezwewf zeg`' meyn eilr dxq`pyåéçà úLà úàå`iven §¤¥¤¨¦

,äöéìça,opaxcn ezy` zeg` `id oky ,dnaiil i`yx epi`y ©£¦¨
.dvilga dxhet jkle

:opaxcn zg`e dxezd on zycewn zg`y ote`a sqep oicïéçà éðL§¥©¦
ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçàúçàå úLøç úçà úBéçà ézL ¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥£¨©©¥¤¤§©©

,úçwte ,zgwtl gwtde zyxgl ieyp yxgdy epiideúîdLøç ¦©©¥¥¥
ìòadàöz .úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úLøçweyl zyxgdíeMî ©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦

zexr `idy,äMà úBçàon el zycewn gwt ly ezy` ixdy £¦¨
m`e .'dy` zeg`' dzeg` z`vnpe ,dxezdúîdìòa çwt ¥¦¥©©©

d.úLøç ìòa Løç äNòi äî ,úçwtdf ixd,èâa BzLà úà àéöBî ¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤¦§§¥
keilr zxq`p ezy` ixde ,dxezd on meail el dwewf dzeg`y oei

.'ezwewf zeg`' meyníìBòì äøeñà åéçà úLàådleki dpi` - §¥¤¨¦£¨§¨
,yxgl meail dwewf `id dxezd ony itl ,mc` meyl `ypidl
leki epi` yxgd ok enke ,uleg yxg oi`y uelgl leki epi` dlde

.eilr dxeq`e ,opaxcn 'ezy` zeg`' `id oky dnail
mpi`y] 'zeixkp' miypd izy eidyk oicd dn d`ian dpynd

:[zeig`ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ïéçà éðLúBiøëð ézL §¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥¨§¦
,úBç÷teúîdõìBç Bà .úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòa Løç ¦§¥¥¥©©¦©©©©£¤¦¥©©©¦©©¥

,íaééî Bàeiptl dltp opaxcn eig`l d`eyp dzidy ef dnai oky §©¥
m`e .el dxeq` dpi`e opaxcn meailäî ,úçwt ìòa çwt úî¥¦¥©©©¦©©©

ñðBk .úçwt ìòa Løç äNòi,uelgl leki epi` j`] dze` maiin ± ©£¤¥¥©©¦©©¥
,[uleg yxg oi` okyíìBòì àéöBî Bðéàådyxbl leki epi` ± §¥¦§¨

leki [opaxcn lirend] ehib oi` zrc ea oi`y yxgy ,mlerl
on el dwewf dzidy znd eig` zy` ineai zwif z` riwtdl

.dnaie dxezd
:'zeixkp' miyp izy oipra sqep oicì ïéàeNð ïéç÷t ïéçà éðLézL §¥©¦¦§¦§¦¦§¥

äNòi äî ,úLøç ìòa çwt úî ,úLøç úçàå úçwt úçà ,úBiøëð̈§¦©©¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©¥¤¤©©£¤
ñðBk ,úçwt ìòa çwtuelgl leki epi` oky ,zyxgd dnaid z` ¦¥©©©¦©©¥

.zyxgl dvilg oi`y meyn dlàéöBäì äöø íàåxg` dze` §¦¨¨§¦
,dqpkyàéöBém`e .hbaìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî ¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©

.íaééî Bà õìBç Bà ,úLøç¥¤¤¥§©¥
:df oipra sqep oicì íéàeNð çwt ãçàå Løç ãçà ïéçà éðLézL §¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥

,úçwt úçàå úLøç úçà úBiøëðzyxgl ieyp yxgdy epiid ¨§¦©©¥¤¤§©©¦©©
e ,zgwitl gwitde.úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úLøç ìòa Løç úî¥¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©

ñðBk.dvilga dpi` zyxg oky dl uelgl leki epi`e ,dnaid z` ¥
àéöBäì äöø íàå,dqpky xg` dze`àéöBém`e .hbaìòa çwt úî §¦¨¨§¦¦¥¦¥©©©

ñðBk úLøç ìòa Løç äNòi äî ,úçwtepi` yxg oky ,dnaid z` ¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¥
.uelgl lekiåaeyàéöBî Bðéàhba,íìBòìmpi` yxg iyexiby §¥¦§¨

on `idy eneai zwif riwtdl mileki mpi`e ,opaxcn `l` miliren
.dxezd

àøîâ
:dheyl epwz `le yxgl oi`eyip epwzy mrha dpc `xnbdøîà̈©
ïéàeOð ïðaø eäì eðéwúc úLøçå Løç àðL éàî ,àîç øa éîødn ± ¨¦©¨¨©§¨¥¥§¥¤¤§©¦§©¨¨¦¦

oi`y s` lr ,oi`eyip minkg mdl epwz mdly zyxge yxg dpey
.oiyeciw oipw mdl oi` dxezd one zrc mdläèBLc àðL éàîe©§¨§¤

yi`däèBLådy`d.ïéàeOð ïðaø eäì eðéwz àìc`ly jkl di`xe §¨§Ÿ©¦§©¨¨¦¦
,oi`eyip mdl epwzàéðúc,`ziixaaL ïè÷å äèBL,íéLð eàNp §©§¨¤§¨¨¤¨§¨¦

eúîe,mipa `la.íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäéúBLðepiide ¥§¥¤§¦©£¦¨¦©¦
dvilgn zexeht okl opaxcn elit` oi`eyip mdl oi`y meyn

:`xnbd daiyn .oi`eyip minkg mdl epwz `l recne ,meaieLøç¥¥
ïðaøc àzðwz àîéé÷c ,úLøçåepwzy minkg zpwzl meiw yiy ± §¥¤¤§©§¨©©§¨§©¨¨

,mdipia mely zeidl mkxcy itl ,oi`eyip mdlïðaø eäì eðéwz©¦§©¨¨
.ïéàeOðla`ïðaøc àzðwz àîéé÷ àìc äèBLå äèBL`ly ± ¦¦¤§¨§Ÿ©§¨©©§¨§©¨¨

,df mr df melya eigi `ly iptn ,minkg zpwz mda miiwzzcixd §
úçà äôéôëa Lçð íò øc íãà ïéàenke ,melya zg` dtew jeza ± ¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨©©

jkle ,melya dhey mr xecl leki mc` oi` okeðéwz àìmdlïðaø Ÿ©¦©¨¨
.ïéàeOð¦¦

zl`ey .ohwl oi`eyip epwz `ly mrhd `xnbd zx`an dzr
:`xnbddéì eðéwz Løçå ïéàeOð ïðaø eðéwz àìc ïè÷ àðL éàîe©§¨¨¨§Ÿ©¦©¨¨¦¦§¥¥©¦¥

ïéàeOð ïðaøyxgl ,oi`eyip minkg el epwz `ly ohw dpey dn ± ©¨¨¦¦
:`xnbd daiyn .oi`eyip minkg el epwzyc Løçììëì éúà àì ¥¥§Ÿ¨¥¦§©

ïéàeOð ïðaø eðéwz ïéàeOð`a did `l dpwzd ilely oeik ,yxg ± ¦¦©¦©¨¨¦¦
lhai `ly ick oi`eyip minkg el epwz ,oi`eyip llkl mlerl

la` ,diaxe dixtéúàc ,ïè÷`eai dpwz `la s`y oeik ±ììëì ¨¨§¨¥¦§©
ïéàeOð,lcbiykl.ïéàeOð ïðaø eðéwz àì ¦¦Ÿ©¦©¨¨¦¦

:`xnbd dywnäpè÷ éøäå,dia`n dnezi `idyàéúàc`idy ± ©£¥§©¨§©§¨
`eal dcizrïéàeOð ììëì,lcbzyklïéàeOð ïðaø eðéwúås`e ± ¦§©¦¦§©¦©¨¨¦¦

gken ixd .dig`e dn` dze` mi`iyny minkg dl epwz ok it lr
minkg dl epwz ,dxezd on oiyeciw icil `eazy mewna s`y

:`xnbd zvxzn .`l ohwa recne ,mdixacn oiyeciwíúämy ± ¨¨
ick ,oi`eyip minkg dl epwzy mrhd ,dphwa[dá] eâäðé àlL¤Ÿ¦§£¨

,ø÷ôä âäðîbdpn da ebdpie ,dpxnyiy in dl oi` `ypz `l m`y ¦§©¤§¥
.zepfa xwtd

i`eyipl d`veie zp`nnd dphw oiay lcadd z` zxxan `xnbd
:oe`in mda oi`y zyxgäðàîîc äpè÷ àðL éàîedpey dn ± ©§¨§©¨¦§¨£¨

dl epwize etiqedy ,minkg zpwzn dig`e dn` de`iydy dnezi
,z`vle diyeciwa o`nl dlekiy minkgàìc úLøç àðL éàîe©§¨¥¤¤§Ÿ

äðàîîzpwzn `l` mpi` diyeciw `id s`y zyxg dpey dne ± §¨£¨
z` riwtdl lkezy minkg dl epwz `l mewn lkne ,minkg
.opaxc oi`eyip `l` mpi` mdipy `ld ,oe`in ici lr diyeciw

,o`nl lkez zyxgy epwz `l minkg :`xnbd zvxznïk íàc§¦¥
,o`nl lkez
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המשך ביצור למס' יבמות ליום שרי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובימים אלו דאחר קבלת התורה הנקראת תורת חיים ותורת עולם, שאחד הפירושים בזה 
זהו שמכניסה חיים גם בעניני עולם, הנה יה"ר מהשי"ת שכל אחד ואחד מאתנו יראה את זה בהד' 
אמות שלו ושל ב"ב שיחיו ויראה את זה גם כפשוטו שיהי' להם א לעבעדיקער געזונטער פרייליכער 

זומער און א געזונטען פרייליכען תמיד.

בברכה.



רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èîõB÷[clzçpnä[dlzíéaøä úeLøa[elzécöì ep÷lñiL ãò úBnà 'ãî úBçt úBçt Bìèìèì øzî ¯ ©ª¨¦§¨©¦ª¨§©§§¨¨¦©©¤§©§¤§¦¥
úçà äøé÷òa äaøä elôà Bkøãk Bìèìèî úéìîøëáe ,íéaøä úeLø[flzeçì LiL éðtî ,ànL L §¨©¦§©§§¦§©§§§©§£¦©§¥©£¦¨©©¦§¥¤¥¨¤¨

e÷Bfé[glzíéaø da[hlzúeáL ìò eøæâ àì íéaø ÷fä íB÷îáe ,[nzúBçt Bà ,úéìîøëa úBnà 'ã ìeèìè ¦¨©¦¦§¤¥©¦Ÿ¨§©§¦§©§©§§¦¨
äö÷î ìeèìèå ,íéaøä úeLøa úBnà 'ãî úBçt[anzÎ`nz: ¨¦©¦§¨©¦§¦§ª§¤

מט  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

dkld ixe`ia
õå÷ [ãìú,ולפיכך אחר, מזיק דבר לכל הדין הוא –

חפץ  וכל מסמר או מחט זכוכית, רסיסי לסלק מותר
בו  להינזק רבים שעלולים המקום מן אחר .411מוקצה

מוקצה, הוא אפילו חול, או אפר מלח, לפזר מותר וכן
למנוע  כדי חלק, והוא שמן או קרח שנתכסה ברחוב

שם  ההולכים לפנות 412החלקת מותר הצורך ולעת .
ושבים  העוברים החלקת למנוע מנת על הרחוב מן שלג

.413שם 
çðåîä [äìú שבת מערב כבר מונח היה אם אף –

השבת  קודם לפנותו .414ויכלו
íéáøä úåùøá [åìú כל לעיניים, נראה ההיזק אם גם –

מותר  – בו יינזקו לב שימת שבחוסר חשש יש עוד
לטלטלו.

úçà äøé÷òá [æìú בעקירה בכרמלית טלטול איסור –

מדרבנן. – אחת
å÷åæé àîù [çìú לטלטל אסור אבל הגוף, היזק –

ממון  היזק במקום .415מוקצה
íéáø äá [èìú יחיד גם ולפעמים –416.
úåáù ìò [îú צידה גם התירו וצער נזק במקום –

.417דרבנן 
äö÷åî ìåèìèå [àîú רבים של היזק חשש במקום –

היחיד. ברשות גם מוקצה לטלטל מותר
äö÷åî ìåèìèå [áîú בו משתמשין שאין קטן סולם –

גדול  סולם אבל לטלטלו, מותר הבית בתוך אלא
אפילו  לטלטלו, אסור הבית גג על בו לעלות שעשוי
ואין  עליו ולירד לעלות מותר אבל ומקומו, גופו לצורך
דבר  הוא יזיזנו אם דאף מעט, יזיזנו שמא חוששין

ומותר  מתכוין .418שאינו

zetqede mipeiv
על 411) רק לסלקם מותר גמורה הרבים ברשות הוא ואם

זה. בסעיף המבוארים הטלטול אופני פי
הרבים 412) רשות ואינו מרוצף או סלול שהרחוב והוא

גמורה.
גמורה,413) הרבים רשות אינו וכן ומרוצף סלול הוא אם

ידו  ועל נכרי, ידי על זה כל יעשה אפשר, אם מקום, ומכל
לטלטל  שאסור גמורה הרבים ברשות אף שלג לפנות אפשר

יֿיא). סעיפים פכ"ה (שש"כ בה
ובתהל"ד 414) ערב, הערה לעיל וראה שוע"ר, משמעות כן

כד. ס"ק
רעא.415) הערה לעיל ראה

ער.416) הערה לעיל ראה
במקום 417) התירו לא אבל סכנה, בזה אין אם אף

סילוק  לעניין סי"ח שטז סימן (כדלהלן בלבד שמטרידו
דליקה  כיבוי דין נתבאר שלד ובסי' לעקוץ); שעלול פרעוש

דרבים. היזק במקום מדרבנן) (שאסור
שהוא 418) כאן והובא י, סעיף קח סי' השלחן קצות

זה  דין וז"ל: יט ס"ק שם בדה"ש פי על בשו"ע מקומו
מה  מובן ובזה ש"ח, סי' אדמו"ר בשולחןֿערוך חסר דסולם
רק  בו נמצא ולא סעיפים צ' שבו הסימן בתחילת שרשום
דסולם, הזה הסעיף שנאבד לפי והיינו סעיפים, פ"ט

עיי"ש. תקי"ח מסי' יו"ט מהל' אותו והעתקתי

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

אחד: סעיף ובו למבוי פתוח חלון לו שיש נכרי שפט סימן ב חלק

לבקעה ‡ פתוח ביתו אחורי חלון לו ויש במבוי הדר נכרי
ד' על טפחים ד' אלא בחלון אין אפילו לקרפף או
גמלים  ומוציא מכניס אפילו מבוי בני על אוסר אינו טפחים
באותו  יותר שחפץ מפני היום כל המבוי דרך וקרונות
ונעשה  שם הרבה אויר לו שיש לבדו מאחוריו לו שפתוח
שיש  והוא אוסר שאינו בו רגיל אינו כאילו למבוי פתחו

בית  אבל רב שאוירו סאתים מבית יותר בקרפף או בבקעה
מהמבוי. יותר לו נוח ואינו הוא קטן סאתים

ושכח  לקרפף מאחריו ופתח למבוי פתח לו שיש וישראל
מבוי  בני על אוסר סאתים מבית יותר הקרפף אם עירב ולא
שאין  בשבת בו להשתמש לו ראוי הקרפף שאין לפי
הוא  אפילו לדירה הוקף ואם אמות בד' אלא  בו מטלטלין
אף  סאתים בית הוא [ואם אוסר אינו סאתים מבית יותר
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לו  ראוי שהקרפף כיון אוסר] אינו לדירה הוקף שלא
בבית  ששבתו כלים אבל בתוכו ששבתו בכלים בו להשתמש

ושע"ב: שנ"ח בסי' שנתבאר כמו לתוכו להוציאם אסור

ישראל: אחד וצדו נכרי אחד שצדו מבוי שצ סימן ב חלק

לטלטל ‡ שמותר אחד וישראל נכרי בו שדרים מבוי
אצל  אחד בית ויש שצ"א בסי' שיתבאר כמו במבוי
או  אחר למבוי אלא זה למבוי פתוח ואינו זה של ביתו
אינו  זה במבוי הדר לישראל בינו חלון ויש הרבים לרשות
כליו  להוציא כדי שביניהם החלון ע"י עמו לערב יכול
שאסור  לפי זה למבוי הפתוח זה של ביתו דרך זה למבוי
שפ"ב  בסי' שנתבאר כמו נכרי עם הדר ליחיד סיוע לעשות
כיחיד  הם הרי אחת בחצר דרים רבים ישראלים אם ואפילו

שצ" בסי' שיתבאר כמו במבוי טלטול יש לענין אם אבל א
שפ"ב: בסי' שנתבאר כמו עמו לערב יכול ביניהם פתח

* * *
אוסר · שהנכרי בענין ונכרי ישראלים בו שדרים מבוי

הישראלים  בשכונות פתוחות חלונות ויש במבוי עליהם
החלונות  ע"י יחד ועירבו לחצר מחצר או לבית מבית
ומותרים  אחד בית כאנשי שנעשו פי על אף שביניהם
הרי  לחצר ומחצר לבית מבית חלונות דרך ולהכניס להוציא
מן  שישכרו עד פתחיהם דרך במבוי להשתמש אסורים אלו
כמו  נכרי במקום כיחיד נעשים אינן עירוב שע"י הנכרי

שפ"ב: בסי' שנתבאר

לערב: ששכחו לאותן רשות ביטול דין שצא סימן ב חלק

כן ‡ בחצירו עירב ולא ששכח למי ביטול משפטי ככל
נשתתפה  ולא אחת חצר שכחה שאם במבוי הוא
וכשהיא  לה הם או המבוי בני לשאר רשותה מבטלת
בה  שיש אע"פ אצלם כאורח נעשית היא להם מבטלת
לענין  מכלֿמקום אורחים, נעשים הרבים ואין הרבה דיורים
כיון  אחת כדירה נחשבים שבחצר הדיורים כל במבוי טלטול
החצר  בפתח דהיינו אחד בפתח למבוי יוצאים שכולם
לענין  החצר נעשית ולכן במבוי שאוסרים הוא זה ובפתח

רבים. בו שדרים אחד בית הוא כאילו במבוי לאסור

במבוי  הוא כן בחצר הנכרי עם ישראל משפטי ככל לפיכך
בעיר  או במבוי לטלטל איסור שאין חומה המוקפת בעיר או
לתוכן  פתוחות ישראל של חצירות שתי שיהיו עד נכרים של
בחצר  אבל הנכרים מן לשכור צריך אזי זו על זו אוסרות והן
חשובים  הם בתים הרבה בה יש אפילו ישראל של אחת

הנכרים. מן לשכור צריך ואין בעיר טלטול לענין כיחיד

שס"ג  בסי' שנתבאר כמו לדירה מוקפת העיר שתהא והוא
כך  ואחר תחלה בתים שבונין לדירה מוקפות עיירות וסתם
אינן  שלא"ס) (שקורין מבצרים סתם אבל אותם מקיפים

לדירה: מוקפים

* * *
לשכור · צריכים ישראל בתי של חצרות ב' בעיר כשיש

משר  שישכרו מה מועיל ואין נכרי של וחצר חצר מכל
העיר.

לו  אין וגם שלו הבתים שאין בשר אמורים דברים במה
מלחמה  בשעת ואפילו כלל העיר בני בבתי להשתמש רשות
בני  בבתי מלחמתם וכלי המלחמה אנשי להושיב שצריך
יועצי  והנהגת עצה פי על אלא השר פי על נעשה אינו העיר
שררה  עליהם ולשר למלך שאין עיירות קצת כמנהג המדינה
משפטיהם  ולשפוט ידועים מיסים לגבות כיֿאם ושולטנות
המדינה  יועצי פי על רק נעשים אינם העיר צרכי שאר אבל
פי  על אלא נעשים אינם שצרכיהן עיירות אבל ומנהיגיה
ודאי  שלהם הממונים פי על או והנהגתם השר או המלך
משכירו  אפילו או מהממונה או ההוא מהשר ששכירות
אנשיו  להושיב רשות לו יש שהרי מועיל (שבביתו) ולקיטו
מדעתם  שלא מלחמה בשעת העיר בני בבתי מלחמתם וכלי
בחצרו  או הנכרי בבית חפציו להניח רשות לו שיש מי וכל
מדעתו  שלא רשותו להשכיר ויכול ולקיטו כשכירו נעשה
יכול  ולקיטו כשכירו הנעשה זה של ולקיטו שכירו ואפילו

שפ"ב: בסימן שנתבאר כמו להשכיר

המוקפת ‚ נכרים של בעיר אחת בחצר הדרים ישראלים
בחצר  ונתאכסנו שם דרך אחרים ישראלים ועברו חומה
כמו  יום ל' לאחר עד בעיר אוסרים אינם נכרי של אחרת
אלא  בחצר שנתארח באורח ש"ע בסימן שנתבאר
למבוי  מחצירן לטלטל אסורים שהם אומרים יש שהאורחים
מטעם  העיר מבואות כל עליהם אוסר בעיר הדר שישראל

שם. שנתבאר

מותר  נכרים בה שדרים בחצר הדר אחד ישראל אבל
ולהכניס  להוציא זו בחצר מתאכסן שאינו אחר לישראל
שם  הדר ישראל ואין לחצר הישראל מבית או הנכרי מבתי
גמור  ואורח זו בחצר כלל שובת אינו והוא הואיל עליו אוסר

זה: אצל הוא

* * *

לעיר: עירובין דין שצב סימן ב חלק

שישכירנה ‡ לעצמו יחיד שבנאה יחיד קנין שהיתה עיר
אם  גמורה הרבים לרשות כלל דומה זו שאין לרבים
פתח  צורת או קורה או בלחי כהלכתם מבואותיה הכשירו
יכולים  הם הרי שס"ד בסימן שנתבאר כמו בדלתות או
ואינם  העיר בכל ויטלטלו אחד שיתוף כולם להשתתף
שמכרה  רבים של נעשית אפילו כלום ממנה לשייר צריכים
ושייר  דיורין בה להושיב בנאה אם וכן לרבים כך אחר
עיר  זו הרי עושים שהמלכים כדרך ופלטיות דרכים לעצמו
אח"כ  מכרה (אפילו אחד שיתוף כולם ומשתתפים יחיד של
פתח  אלא לה ואין מעולם רבים של היתה אם וכן לרבים)
שיתוף  כולם ומשתתפין הרבים לרשות דומה זו אין אחד

אחד.

נכנסים  שהעם פתחים ב' לה ויש רבים של היתה אם אבל
שהכשירו  אע"פ הרבים לרשות דומה שהיא בזו ויוצאים בזו
נעשית  אפילו כולה את מערבין אין כהלכותיה מבואותיה
אלא  רבים של ותיעשה תחזור שמא כי יחיד של אח"כ
ומשתתפים  אחד בית אפילו אחד מקום ממנה משיירין
מאותו  חוץ העיר בכל מותרים המשתתפים אלו ויהיו השאר
ששבתו  כלים לשם להוציא שאסורים ששיירו מקום
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בשיתוף  במקומם מותרים הנשארים אותם ויהיו בבתיהם
העיר  כל בשאר ואסורים רבים הם אם לעצמם שעושים
כדי  הוא היכר משום זה ודבר בבתיהם ששבתו בכלים
בוקעים  שרבים זו בעיר לטלטל להם התיר שהעירוב שידעו
שלא  שנשאר המקום שהרי הרבים לרשות ודומה בה
ואלו  לעצמן אלו אלא בו מטלטלין אין עמהם נשתתף
והיתה  משתכח העירוב היה שיור היה לא אם אבל לעצמן
בעיר  שמטלטלין שרואין ע"י הרבים רשות תורת משתכחת

הרבים. לרשות הדומה זו

בוקעין  רבוא ס' שאין הרבים רשות שכל האומרים ולדברי
רבוא  מס' שבפחות גמורה הרבים רשות אינה יום בכל בה
של  לעיר שיור לעשות צריך אין רבים בקיעת נקראת אינה
וע"ז  יום בכל בה בוקעים רבוא ששים א"כ אלא רבים

עיר: לשום שיור לעשות נוהגין שאין עכשיו סומכין

* * *
אחר · במקום וסולם אחד פתח לה שיש רבים של עיר

להצריכה  כפתח נחשב שבחומה הסולם אין בחומתה
לא  אבל להקל אלא כפתח נחשב אינו שהסולם שיור
הרבה  העמיד ואפילו שע"ה בסי' שנתבאר כמו להחמיר
מבטלים  אינם מעשר יותר ברוחב זה בצד זה סולמות

מחיצה. מתורת שם אשר החומה

(שמונעת  מהם אחד לפני אשפה ויש פתחים שני לה יש ואם
אחד: פתח אלא לה אין כאילו זו הרי שם) הרבים בקיעת

פתוחים ‚ שאינם אע"פ לעיר שיור אותם שמניחים הבתים
להם  ואין לחוץ ופניהם לעיר אחוריהם אלא לעיר
יכולים  אינן יחד להשתתף רצו אם שאפילו לעיר חלונות
בית  או הבקר בית הוא ואפילו אחד בית רק הוא ואפילו
ומערבים  שיור אותם עושים כלל לערב צריך שאין התבן

השאר. את

שיור  לעשותם מועילים שאינם אומרים יש הנכרים בתי אבל
מתירין: ויש לעיר

אוסר „ זה הרי אחד ממבוי חוץ יושביה כל שנשתתפו עיר
פתח  על טפחים ד' גבוהה איצטבא בנו ואם כולם על
מלהשתמש  עצמו סילק שהרי עליהם אוסר אינו המבוי
ברגל  העברה אין בשבת בהם שעובר ואע"פ במבואותיהם
בסי' שנתבאר כמו מתשמיש עצמו שסילק כיון אוסרת בלבד

שפ"ו.

יחד  נשתתפו שלא אע"פ המבואות כל נשתתפו אם אבל
מפני  זה על זה אוסרים אינן עצמו בפני מבוי מבוי אלא
במקומה  שלא אוסרת ואינה במקומה המותרת רגל שהיא
לא  שהרי בשבת שם משתמשת שאינה כיון בלבד בהעברה

עמהם. עירבה

כלום  לשייר צריך אין עצמו בפני מבוי מבוי וכשמערבין
לחבירו. שיור נעשה אחד שכל מזה גדול שיור לך שאין

שמעולם  מעולם רבים של שהיתה בעיר אמורים דברים במה
של  נעשית אפילו יחיד של שהיתה עיר אבל לשיור הוצרכו
המבואות  כל לערב והורגלו לשיור צריכין שאין כיון רבים
אפשר  ואי אחד כמבוי כולם נעשו הרי אחד בשיתוף יחד

יבנה  א"כ אלא עצמו בפני מבוי מבוי ולערב ליחלק להם
שלא  כדי מהם רשותו לחלוק פתחו על איצטבא אחד כל

כולם: על יאסור

* * *
אם ‰ מעולם רבים של שהיתה עיר מוקפת ואפילו היא

רשות  להתיר דלתות לה ויש טפחים י' גבוה חומה
דהיינו  לארכה לחצאין אותה מערבין אין שבתוכה הרבים
אחד  עירוב יערבו הרבים רשות של זה שבצד שמבואות
צד  בני ואפילו אחד עירוב יערבו הב' שבצד והמבואות
ישתמשו  שהם הב' לצד הרבים רשות כל ליתן רוצים האחד
גם  שהרי כלום מועיל זה אין הם ולא מבתיהם בשבת בה
על  אותה ואוסרים בשבת הרבים ברשות לעבור צריכים הם
אחד  מבוי בני אפילו הדין והוא רגלם בדריסת הב' צד בני
לעצמן  יערבו זה צד שבני לארכו המבוי לחלוק יכולים אין
ואוסרים  בשבת בו עוברים ששניהם כיון לעצמן זה צד ובני
מתשמיש  עצמן סילקו שלא כל רגלם בדריסת זה על זה
שנתבאר  כמו חצרו פתח על איצטבא אחד כל שיבנה דהיינו

שפ"ו. בסי'

של  הצדדים שב' דהיינו לרוחב העיר לחלוק יכולים אבל
הצדדים  וב' לעצמן מערבין זה פתח שאצל הרבים רשות

לעצמן. מערבין השני פתח שאצל

באמצע  או הרבים רשות באמצע פתח צורת שיעשו ובלבד
מזו  זו רשות לחלוק כדי בעירובן שמתחלקים במקום המבוי
לה  האסור למקום במילואה פרוצה אחת כל תהא שלא
אסורים  ואלו לכאן מבתיהם להשתמש אסורים אלו שהרי
אמצע  או המבוי אמצע ואם יחד עירבו שלא כיון לכאן
מעשר  יותר רחב אינו שם שמתחלקים במקום הרבים רשות
משהויין  ב' של פסין ב' או טפחים ד' רחב בפס די אמות
אבל  שס"ג בסי' שנתבאר כמו רשויות לחלק מועילים שהם

הרבים. דריסת במקום מועלת אינה איצטבא

ונחלקו  ד' פס או משהויין פסין ב' או פתח צורת (וכשעשו
בכך  אין בשבת זה על זה שעוברים אע "פ אזי מזו זו רשות
שפנימית  מזו לפנים זו חצרות לב' דומה שזה מפני כלום
החיצונה  על אוסרת אינה במקומה המותרת רגל שהיא
תשמיש  ועיקר הואיל תשמיש בלא בלבד רגלה בדריסת

החיצונה. לבני הוא החיצונה

* * *
מ"מ  בחול בה להשתמש רשות ג"כ לה יש שהפנימית ואע"פ
מפני  בחיצונה מלהשתמש היא מסתלקת בשבת שעכשיו כיון
החיצונה  על תאסר לשלא מועיל זה הרי עמה עירבה שלא
שוה  החיצונה תשמיש ואין הואיל בלבד ברגל בהעברה
כמ"ש  הפנימית מלבני יותר החיצונה לבני הוא אלא לשניהם
סילקו  זו רשות ובני רשויות שנחלקו כיון כאן אף שפ"ו בסי'
ואינן  הואיל מועיל זה הרי בשבת זו ברשות להשתמש עצמן
שם  הדרים לאותם צריכה היא אחת שכל לשניהם שוות
יש  שהרי השניה רשות אצל להדרים כך כל צריכה ואינה
ויש  חפצם כל בה להשתמש שיכולים שלפניהם רשות להם
שאין  אותם אין לפיכך ירצו אם בו לצאת פתח ג"כ להם

בלבד. רגלם בדריסת שם הדרים על אוסרים שם דרים
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לרחבו  וחלקוהו אחד פתח אלא לו שאין מבוי ואפילו
החיצונים  על אוסרים הפנימים אין בפסין או פתח בצורת
מזו  לפנים זו חצרות לב' שדומה מפני שס"ג בסי' כמ"ש

לשניהם. שוה אינו החיצונה שתשמיש

הוא  שבאמצע המבוי שתשמיש לארכו כשחלקוהו משא"כ
אפילו  זה על זה אוסרים הם לכן הצדדים ב' לבני שוה
מחמת  מתשמיש עצמן שסילקו אע"פ בלבד רגל בדריסת
על  איצטבא דהיינו במעשה סילוק שיעשו עד עירבו שלא

שפ"ו). בסי' שנתבאר כמו וחצר חצר כל פתח

מבוי  אינו השיור אם רבים של לעיר שיור כשעושין וכן
צריכים  לעצמו שמערב בלבד מקצתו משיירים אלא שלם

יותר  רחב אינו אם בפסין או פתח בצורת רשויות שם לחלוק
מעשר.

לחלוק  פתח וצורת פסין מועילים יחיד של בעיר ואפילו
שהורגלו  פי על אף לעצמן ואלו לעצמן אלו שיערבו רשויות

אחד. שיתוף יחד לערב כבר

מועילים  שהם פי על אף המבואות שבפתחי וקורה לחי אבל
מזה  זה ולסלקם לחלקם מועילים אינן המבואות להכשיר
יחיד  של בעיר לעצמן ואלו לעצמן אלו שיערבו עירוב לענין
שיתף  לא אחד מבוי שאם לענין רבים של בעיר אפילו או

איצטבא: בלא כולם על יאסור שלא לעצמו אפילו
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WxWe xFwn.WOn zFCn `le ,zFCOd ¨§Ÿ¤©¦§Ÿ¦©¨

dMOd lGOdn KWnPd ,gERYd zEwizn ,lWn KxC lr FnkE)§©¤¤¨¨§¦©©©©¦§¨¥©©¨©©¤
lcB Fl xnF`e FA73zEwizOd zEdnE Kxrn lGOdA oi`W ,inWB, §¥§¨¤¥§©©¨¥¥¤©¨©§¦©§¦
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xFwn wx mdW ,xzMAWÎzFCOd iAbl zEliv`CÎzFCn Kxr¥¤¦©£¦§©¥©¦¤©¤¤¤¥©¨

.zFCOd WxWe§Ÿ¤©¦

" oipr Edfea`mingxd`EdW Epiid ,"xFwnzCnl WxWe §¤¦§¨¨¨©£¦©§¤¨§Ÿ¤§¦©
mingxd" la` ,a`ongxdzCnA ongx `EdW Epiid "zEpngx ¨©£¦£¨¨¨©£¨©§¤©£¨§¦©©§¨

WOna`" mixnF` okle .zEliv`C zFxitq xUrA Epiide . ©¨§©§§¤¤§¦©£¦§¨¥§¦¨
mixERMd mFic dlirpA oke ,sqEn zNtzA "mingxd74.( ¨©£¦¦§¦©¨§¥¦§¦¨§©¦¦

± oxFwnE oWxWl `"fCÎzFCOd z` xAgl icM ,dPde§¦¥§¥§©¥¤©¦§¨§¨§¨§¨
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lFcBci" `xwPW ,oiRp`ÎKix`C cqg zpigAn `EdW ," ¨¤¦§¦©¤¤©£¦©§¦¤¦§¨¨
."dlFcBd©§¨

"xdd xdA" xAwpe oxd` zn okle75`"fCÎzFCOd iM , §¨¥¥©£Ÿ§¦§©§Ÿ¨¨¦©¦§¨
" mi`xwpmixdE ,"oxFwn`xwp ± oiRp`ÎKix`C zFCOd ± ¦§¨¦¨¦§¨©¦©£¦©§¦¦§¨

"xdd xd"oxd` owf" ± `pwiCd WxW `Ed mWe ,"miNdY) Ÿ¨¨§¨Ÿ¤©¦§¨§©©£Ÿ§¦¦

(a ,blw.
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כחֹותם".72. "ׂשימני ּפסּוק על ּבּביאּור זה מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָועּיין
הן  הן האבֹות ענין ּביאּור "להבין הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָועּיין

יתרֹו ּבפרׁשת – .הּמרּכבה" ְְְִֶַַָָָָ
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"ׁשחֹורה 74. ּפסּוק על ּבּביאּור הרחמים": "אב מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָועּיין
יכּפר". הּזה בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּובדּבּור ונאוה". ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָאני
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רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

FnW okloxd`:WExiR ,'o xd '`zFCOd Epiid ± ¨¥§©£Ÿ¥¨©§©¦
iM .xzMAWsl`zFIzF``lR76'כּו`EdWM KM xg`e , ¤©¤¤¦©¤¦¤¤§©©©§¤

± `"fA ENBzie EWAlzIW dHnl mzF` KiWnnE riRWn©§¦©©§¦¨§©¨¤¦§©§§¦§©§¨
EpiidoEpdkWnde zEhXRzd lr dxFn `EdW ,dhEWR ©§§¨¤¤©¦§©§§©§¨¨

dHnl dlrnln dMEx`77. £¨¦§©§¨§©¨
A xn`p okleoFWxbiR lr"oxd`did oFWxB iM ," §¨¥¤¡©§¥§©¦©£Ÿ¦¥§¨¨

`EdW mW lr `xwpmipFvigd Wxbnxn`pe ,(e ,eh `A): ¦§¨©¥¤§¨¥©¦¦§¤¡©Ÿ

'd Lpini"urxY,zFrxd zFCOd WxbOW ,"aiF` §¦§¦§©¥¤§¨¥©¦¨¨
zFCOd zFlbp zFlBdA la` .`"fC zFCOn mzwipIW¤§¦¨¨¦¦§¨£¨§¦¨¦§©¦

dwipi mdl oi`e miWxBzn md ± lkVdn dlrnNW'כּו. ¤§©§¨¥©¥¤¥¦§¨§¦§¥¨¤§¦¨
zpigAn `Ed df lkeoinizpigAn oM oi`X dn .`wiiC §¨¤¦§¦©¨¦©§¨©¤¥¥¦§¦©

."wgviC DithirA eUrC DiWix" ixdW ,dxEaB§¨¤£¥¥¥§¥¨§¦§¥§¦§¨
iR lr" FA xn`p okleoxd`zid oxd` ici lr iM ,"d §¨¥¤¡©©¦©£Ÿ¦©§¥©£Ÿ¨§¨

± `"fA dHnl zEhXRzde dkWnde zENBzdd z`fŸ©¦§©§©§¨¨§¦§©§§©¨§¨
`wiYr i`dA `l`nU zil"C ,"'d oini" ,oiRp`ÎKix`n¥£¦©§¦§¦§¥§¨¨§©©¦¨

78urxY"כּו' 'd Lpini"e "כּו', Edfe ."Wxb" KM xg`e "o"F:" ¦¦§¦§©§¤¥§§©©©
dkWnd lr dxFn o"Epe ,dHnl dkWnd lr dxFn e"ie iM¦¨¤©©§¨¨§©¨§¤©©§¨¨

.dHnl xzFi¥§©¨
itM `UFp cg`e cg` lM did oMWOd `VnA okle§¨¥§©¨©¦§¨¨¨¨¤¨§¤¨¥§¦
KiWnnE xAgn did ± "oxd` iR lr" oFWxbe .Fzbxcn©§¥¨§¥§©¦©£Ÿ¨¨§©¥©§¦
lFki did KM xg`e .`"fA oiRp` Kix`c zFCn zENBzd¦§©¦§£¦©§¦§¨§©©©¨¨¨
urxY 'd Lpini" zpigA zENBzd dHnl riRWdlE KiWndl§©§¦§©§¦©§©¨¦§©§¦©§¦§¦§©
zFlBdAW ,oziipge ozriqpA zFrQn a"n ici lr "aiF`¥©§¥©¨¦§¦¨¨©£¨¨¨¤§¦¨

if` ,sFqÎoi` df cqg xF` zFlbpEWxbp.mipFvigd ¦§¤¤¤¥£©¦§§©¦¦
mdW ,oMWOd zFrixi mi`UFp oFWxB ipA Eid okl̈¥¨§¥¥§§¦§¦©¦§¨¤¥

zlkYn EUrpe mitiTn'כּוxW` ,zFCOd cbp mdW , ©¦¦§©£¦§¥¤¤¥¤¤©¦£¤
zpigA ,oFvxAWÎzFCn ,oiRp`ÎKix`n oxFwnE mWxẄ§¨§¨¥£¦©§¦¦¤¨¨§¦©
wx ,"diElB dCn" mWA `Fxwl mW KiIW oi` iM ± mitiTn©¦¦¦¥©¨¨¦§§¥¦¨§¨©

,siTn zpigAxFwnE WxW`"fA dHnNW zFCn lr'כּו. §¦©©¦Ÿ¤¨©¦¤§©¨§¨
xdGA oiIre)(' ב עּמּוד  סֹוף ז', (ּדף  wEqRוּיקרא  lr,blw miNdY) §©¥©Ÿ©ְִַַַָ©¨§¦¦

(adidY eipaE oxd` iR lr" :xn` Y`c dnM i`Ce :"eizFCn"¦¨©©§¨§©§¨¥©¦©£Ÿ¨¨¦§¤
.79"כּו'

,xAcOA zWxtA lirl oiIreׂשא ּו כו' "וידּבר  הּמתחיל  ּדּבּור סֹוף §©¥§¥§¨¨©©¦§¨ְְְִִֵַַַַ

ׁשם ּׁשּכתּוב  ּבמה oFilrdÎoFvxכו'", `iaOd odMd oxd` zpigA : ְֶַָָ§¦©©£Ÿ©Ÿ¥©¥¦¨¨¤§

"iO` ziA l`"'80כּו. ¤¥¦¦

"qCxR"A oiIre:יד ער הּכיּנּויים, ּובערכי י"ב . ּפרק  כ"א , "b'ׁשער §©¥©©§¥ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
"a"n mW ± ci minrR81.zFrQn a"n oipr Edfe82. §¨¦¨¥§¤¦§¨©¨

wEqR lr xE`iAA x`AzPX dn oiIre(k ,bk xFn`)odMd sipde" : §©¥©¤¦§¨¥©¥©¨¡§¥¦©Ÿ¥
oM mB `Ed zxvr iUaM ztEpYW ,"mixMAd mgl lr mzŸ̀¨©¤¤©¦ª¦¤§©¦§¥£¤¤©¥
iYW" ,mFwn lMnE .oiRp`ÎKix`C z"bgA `"fCÎzFCOd zFIlr£¦©¦§¨§©©©£¦©§¦¦¨¨§¥
dlrnl md ,dRÎlrAW dxFze azkAWÎdxFY mdW ,"mgNd©¤¤¤¥¨¤¦§¨§¨¤§©¤¥§©§¨

.miUaMd ipXn. ׁשם עּיין ¦§¥©§¨¦ֵַָ

mi`UFp oFWxB ipAW aB lr s`C ,o`M mB oaEi dGnE¦¤¨©¨§©©©¤§¥¥§§¦
FAW oFx`d milMd mi`UFp EidW zdw ipA ,mFwn lMn ,zFrixId©§¦¦¨¨§¥§¨¤¨§¦©¥¦¨¨¤

zFgENd'כו."dnx ci" oipr Edfe .xzFi DFab dpigA `Ed , ©§¦¨¨©¥§¤¦§¨¨¨¨

,oM mB xnFl WiezFci 'boM mB md l"PdoinFiÎwiYrC z"bg: §¥©©¥¨©©¥©¥©©§©¦¦

iMixxn"ixFn izix`" ±(` ,d mixiXd xiW)onWAW xFn , ¦§¨¦¨¦¦¦¦©¦¦¤§¤¤
.d`nizqÎ`gFnA WAElOd oinFiÎwiYrc dxEaB ± dgWOd©¦§¨§¨§©¦¦©§¨§¨§¦¨¨

e± dlFcBd ci.`YlBlbA WAElOd wiYrCÎcqg ± xnFl Wi §¨©§¨¥©¤¤§©¦©§¨§ª§¨§¨

ednx cioinFiÎwiYrC zrce oinFiÎwiYrC zx`tY .כו'± §¨¨¨¦§¤¤§©¦¦§©©§©¦¦
dxFYd WxW mXnE83. ¦¨Ÿ¤©¨

oiprA xnFl Wi cFrezFci 'bd mdW ± l"PdmIel 'b: §¥©§¦§¨¨©©¤¥©§¦¦

,xg` mFwnA x`Fan dPdCּפסּוק על  ּבּביאּור אחרי "ּב"ּסיּדּור", §¦¥§¨§¨©¥ֲִֵֵַַַַָ

ּתלכ ּו" אלקיכם  "ה' oipr ±rAx`emkl didi zFcId'כּו",fn WBIe) ֱֵֵֵֶֹ¦§¨§©§©©¨¦§¤¨¤©¦©

(ck.l`nU minrR 'aE oini minrR 'a WIW Epiid ±©§¤¥§¨¦¨¦§¨¦§Ÿ

aEzMX dn `Ede(e ,a mixiXd xiW)zgY Fl`nU" :l,"iW`x §©¤¨¦©¦¦§Ÿ©©§Ÿ¦
aizkE(b ,g mixiXd xiW)zgY Fl`nU" :iW`xl`nU xW` ± " §¦¦©¦¦§Ÿ©©Ÿ¦£¤§Ÿ

dX dn `Ed oFW`xdlAwOici lr Fnvr z` liRWnE dgFC ¨¦©¤©§©¥¤©§¦¤©§©§¥
`xwp ok iR lr s`e .zExixnFl`nUlhFp mc`dW ± oiprd iM , §¦§©©¦¥¦§¨§Ÿ¦¨¦§¨¤¨¨¨¥

,EpiidC ."iW`x zgY" `EdÎKExA WFcTd lW Fl`nU lFkiaM¦§¨§Ÿ¤©¨¨©©Ÿ¦§©§
FAl dUrp df ici lre ,'dn FwEgix FW`xAW gFOA opFAzOW¤¦§¥©©¤§Ÿ¦¥§©§¥¤©£¤¦

"dMcpe xAWp"(hi ,`p miNdY)" oipr Edfe .d ixg`± KM xg`e ."' ¦§¨§¦§¤§¦¦§¤¦§¨©£¥§©©©
"EklYoini" zpigA ,`Fvx zpigA ,dad`d zCn `id ," ¥¥¦¦©¨©£¨§¦©¨§¦©¨¦

"zaxwn84. §¨¤¤

oipr Fnvr Edfeixxn" zpigA `EdW ±Fl`nUzpigaE ," §¤©§¦§¨§¨¦¤§¦©§Ÿ§¦©
"oFWxBzpigA `EdW "oini.l"PM ¥§¤§¦©¨¦©©
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ּתלכּו77. אלקיכם הוי"ה "אחרי הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ(ועּיין
תדּבקּון" ּובֹו a)).כו', ,k d`x oOwl) ְִָ§©¨§¥

.78.(` ,htx mW d`xE .` ,hkw b wlg xdf)Ÿ©¥¤§¥¨

ּדּבּור 79. סֹוף לקּמן – מּדֹותיו" ּפי על "ׁשּיֹורד ּפירּוׁש ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָועּיין
הּנרֹות" את ּבהעלֹות" c).הּמתחיל ,l oOwl) ְְְֲִֵֶַַַַ§©¨

אינׁש80. "חּייב הּמתחיל ּדּבּור סֹוף – ידֹות ג' ּבענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָועּיין
כּו'" ּכס על יד "ּכי ּבענין ּבפּורּיא", Kli`e).לבסּומי b ,dv xF` dxFY) ְְְְִִִֵֵַַָָָ¨¨¥¨

הּכבֹוד.81. ּכּסא ׁשער סֹוף חּיים", ּב"עץ הּוא ְְִִֵֵֵַַַַָוכן

בני 82. מסעי "אּלה ּפסּוק על ּבּביאּור – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּוכמֹו
a).יׂשראל" ,av oOwl) סֹוף ער"ב, (ּדף עקב, ּפרׁשת מהימנא ּברעיא ועּיין ְִֵָ§©¨ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּב ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ב'). ּבפירּוׁשעמּוד ּוראינה", "צאינה הּמתחיל דּבּור ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
כו'" קדׁש ידכם Kli`e)."ׂשאּו a ,`k mixiXd xiW oOwl) ְְֵֶֶֹ§©¨¦©¦¦¨¥¨

הּזהר 83. ּפי על ּׁשּכתב מה עּיין קרח. ּפרׁשת ריׁש הרמ"ז ׁשּכתב ְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּכמֹו
ּדיעקב. מּסטרא – מאד" "וגבּה ּפסּוק על קפ"א, ּדף ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹוּיׁשב,
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zpigA KWnp `Fvxd xg` K`aFWmrd `xIe" KxC lr , ©©©¨¨¦§¨§¦©©¤¤©©§¨¨
"wgxn EcnrIe ErEpIe(ci ,k Fxzi)oipr `Ede .nU'ad l`EpiidC ± ©¨©©©§¥¨Ÿ¦§§¦§¨§Ÿ©§©§

riRWOd lW l`nU"dgFC l`nV"d zpigAW .84Fpi` `Ed ,dGd §Ÿ¤©©§¦©¤§¦©©§Ÿ¨©¤¥
" zpigA zFidl `N` ,WOn wEgix oiprcg`l aEWoiprkE ." ¦§¨¦©¨¤¨¦§§¦©§¤¨§¦§¨

"wFgxn FzFg` aSzYe"(c ,a zFnW)± dnkg zpigAn `Ede , ©¥©©£¥¨§§¦§¦©¨§¨
"Y` izFg` dnkgl xFn`"(c ,f ilWn). ¡©¨§¨£¦¨§¦§¥

ixxn oipr Edf ,l`nU minrR 'aE'a Epiid ,"xn" minrR 'a ± §¨¦§Ÿ¤¦§¨§¨¦§¨¦¨©§
miHW ivr" lMd mi`xwp l"Pd zFpigA 'aE .l"Pd l`nU zFpigA§¦§Ÿ©©§¦©©¦§¨¦©Ÿ£¥¦¦

micnFr`xwp df lMW ,d`NirÎd`xie d`YYÎd`xi ," §¦¦§¨©¨¨§¦§¨¦¨¨¤¨¤¦§¨
"wFgxn EcnrIe" :aEzMW FnkE ,lEHiaE dcinr85. £¦¨¦§¤¨©©©§¥¨

zFrixId i`UFp oFWxB ipA oipr Edf ,oini minrR 'aE± §¨¦¨¦¤¦§¨§¥¥§§¥©§¦
dAxÎdad`e dpFilrÎdad`86. ©£¨¤§¨§©£¨©¨

oFx`d i`UFp zdw ipaEmW x`AzPX dn oiprA Epiid ± §¥§¨§¥¨¨©§§¦§¨©¤¦§¨¥¨
ErnWz FlFwaE" WExitA'כּו." §¥§¦§¨

"xFnWe xFkf" ligzOd xEAcA x`AzPW FnM mB,`r xF` dxFY) ©§¤¦§¨¥§¦©©§¦¨§¨¨

a(oiprA ,dxFYd zpigA d`lrddFxWwl ± "mc`" `xwPW §¦§¨©©£¨¨§¦©©¨¤¦§¨¨¨§©§
`Ed mc` `l iM" zpigA ,sFqÎoi` xF` zEnvrl FxAglE'כּו" §©§§©§¥§¦©¦Ÿ¨¨

)(hk ,eh '` l`EnW.. ׁשם oFx`d.עּיין z`iUp oipr `Ed df KxC lre §¥ֵַָ§©¤¤¤¦§¨§¦©¨¨

" oipr Edf ± ci zpigA ,oM m`eziXingdezpigA ,"drxtl §¦¥§¦©¨¤¦§¨§©£¦¦§©§Ÿ§¦©

dpiAAWÎwiYr zENBzd'כּו. ¦§©©¦¤©¦¨

"xF` ixF`n"A oiIre כ"ז סעיף  יּו"ד, minrRא ֹות  'a :x`Fan §©¥¦§¥ִָ§¨§¨¦
zFcId 'c oipr Edf ,oM m`e .p"Efe `O`eÎ`A` md ± l`nUE oinï¦§Ÿ¥©¨§¦¨§§¦¥¤¦§¨©¨

l"PM).כּו' ziXingde ,: §©£¦¦©©

.xESiwzFCOd mixAgOW ± zFrixId E`UPW oFWxB ipA oipr ¦¦§¨§¥¥§¤¨§©§¦¤§©§¦©¦
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אומרים ‰Â‰(יב) שאין מארז"ל להבין יש מעתה
השיר  ענין מהו דוקא היין על אלא שירה
דוקא  הקרבן העלאת על הוא השיר עיקר הלא ליין
ה' ומגן שמש כי בפי' למעלה מבואר הנה אך כנ"ל.
ולזאת  הוי"ה שם על המסתיר הוא אלקים דשם אלהים
התהוות  שהוא ליש מאין ההמשכ' בחי' להיות יכול
הצמצומים  שברבוי עד נפרד יש בבחי' בע"ג הנברא
נפרד  יש התהוות להיות יכול אלקים משם דאותיות
ונה"ט  דעשייה בנגה הגשמי' הבהמה נפש כמו גמור
גמור  דרע קשות וגבו' רעות תאוות מלא שהוא באדם
למעלה  שעולה המזבח ע"ג הבהמה בקרבן ואמנם
לריח  שעולה עד כנ"ל בירור אחר בבירור ש"מ באש
שבבירור  (כמו דאצי' העליון דאדם להוי"ה ניחוח

לגופו  האדם רוח ישוב האדם שאוכל דבשר המאכל
דשם  האור מתגלה עי"ז אז כו') הנפש המשיב כריח
בבחי' אלקים בשם העליון דאדם ומדות דחכ' הוי"ה
כלל  אורו מסתיר אלקים שם ואין וחיות אור תוס'
וטוב  לחסד ומתהפך אלקים דשם ורגז דין כל  ונמתק
את  ה' וירח כא) ח, (בראשית נח בקרבן שאמר כמו
המאכל  שרש (כי כו' אוסיף לא כו' ויאמר הניחח ריח
כל  וממשיך וצמצום דין כל שממתיק דאדם דא' בחכ'
האור  יתרון מצד והוא המדה מכפי ביתר וברכה שפע
ב"ן  בחי' שהוא דתהו החשך מן שבא דתקון דחכ'
והוא  דחכ' מ"ה משם שלמעלה בס"ג ששרשו דבהמה
שזהו  החכ' מן שלמעלה העצמי והתענוג הרצון בחי'

שבמאכל): וטעם הריח בחי'
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בחי'Â‰ÊÂ(יג) לאשי לחמי שנק' הקרבנות ענין שרש
ובירור  ההעלאה אחר ואמנם כו'. ניחוח ריח
בבחי' הוי"ה לשם ניחוח לריח שעולה דקרבן המאכל
צריך  דכ"ר) רעוא (בחי' דעצמות והתענוג הרצון הארת
כידוע. נסכים בלא זבח ואין דוקא היין ניסוך להיות

הלב  שישמח הוא היין טו)וענין קד, (תהלים כמ"ש
לגלוי  והעלם סוד כל ומוציא אנוש לבב ישמח ויין
המלך  לב טוב כאשר כמו הדינין המתקת עיקר שזהו
גם  טוב לרצון ויקבל החייבים כל לחירות יוציא ביין
מצד  והוא טוב. כל לו להיטיב רצונו על ועובר לשונא
שביין  השמחה שמצד והטוב החסד תגבורת ביין שיש
הטוב  שברצון וטוב החסד לכל מקור הוא והשמחה
הרבה  המדה מכפי ביתר אור לגילוי ההעלם מן שיבא
דין  כל להפוך וגם להיטיב הטוב בטבע שיש מכמו גם
רק  שמחה בו שאין המאכל מן יותר וטוב לחסד ורגז
המדה  מן למעלה בזה שאין הרצון שמטיב וטעם עונג
למעלה  גדרו לפרוץ טבעו שביין השמחה ע"י אבל כ"כ
במ"א  (וכמ"ש כו' וענג שברצון הטוב של המדה מן
שהיין  הטעם והוא כו') הענג מן גם למעלה שהשמחה
כמו  לגלוי ההעלם בחי' כל וממשיך מביא המשמח
גי' דיין סוד יצא יין נכנס א) לח, (סנהדרין שאמרו
יוציא  ביין הלב בשמחת רואים שאנו כמו והיינו סו"ד.
שבחכ' הנעלם הסוד כמו לגילוי בנפשו הנעלם כל
ביותר  יתגלה כלל בדבור לגילוי לבא יכול היה שלא
אגברו  (שם) כענין החכמה מקור בהעלם המדה מן
הסוד  גם שיוציא לזקנים ישן ויין כו' אדרדקי חמרא
דרזין  רזא וכמו ח"ס (שנק' ממקור' חכ' שקנה בזקן
ההעלם  בחי' וגם במ"א) כמ"ש הרזים חכם שנק'
ממש  הנפש בעצם הגנוז הטוב ותענוג רצון דכל ומקור
לפזרנות  מקמצנות כמו טבעו הפוך לעשות לגלוי יבא
ענג  בכל כלל זה כח שאין כו' לו אשר כל ליתן
היא  שהשמחה לפי כו' ומדות בחכ' מה בדבר המורכב
(כמ"ש  עצמה הנפש שמחת ונק' הנפש עצם כח פתיחת
יין  שנכנס המשמח ביין למעלה גם זה ויובן במ"א)
מן  הוי"ה סוד בחי' יוצא המזבח ע"ג בניסוך כמו
וח"ע  שברצון ההעלם בחי' כל והוא לגלוי ההעלם
על  המסתיר אלקים בשם בתכלית ונעלם מוסתר שהיה
הוי"ה  שם על המסתיר אלקים שם שרש (כי הוי"ה שם
דשם  אור מגילוי למעלה הוא ותענוג ורצון ומדות דחכ'
מחכ' גם שלמעלה שבכתר הכתר בבחי' הוא כי הוי"ה
נגש  ומשה יח) כ, (שמות כמו כו' סדכ"ס שנק' שבכתר
חשמל  בחי' שהוא האלקים שם אשר הערפל אל
אור  לגלוי לבא שא"א כו' סתרו חשך שישת העליון
האלקים  הוא הוי"ה ז"פ בענין וכידוע כלל דחכ'

בשם  דחכ' הוי"ה דשם עלייה שזהו יו"כ במוצאי
וד"ל): במ"א וכמ"ש דכתר אלקים

הוי"ה Â‰ÊÂ(יד) דשם סוד. יצא יין נכנס הטעם
אלקים  שם כי דוקא אלקים בשם המוסתר
כמ"ש  דחכ' הוי"ה דשם והכסוי ההסתר בחי' הוא

מאין תמצא מאין והחכמה יב) כח, זה (איוב ואי דכתר
ומאין  דחכ' הנעלם מקור הוא מאין כלומר בינה מקום
השיב  וע"ז בינה מקום זה אי וכן מציאותה תמצא
ההעלם  שבבחי' דכתר אלקים שם דרכה הבין אלקים
דבינה  מקומה ידע והוא דחכ' דרכה הבין הוא דאין
ונקה  דנוצר מזלות ב' והן ושבע"פ תשב"כ שהוא
ושרש  כו'. שבהיכל ס"ת אפי' במזל תלוי הכל וכמאמר
פנימית  עלאה אלקים בבחי' הוא סוד גי' שהוא היין
שברזין  ה' סוד והוא החכ' מן למעלה ששרשו בינה
מוימ"ב  המשומר יין דמנטר' חמרא שנק' דאורייתא
דח"ס  ההעלם מן ה' סוד יצא יין כשנכנס וע"כ כידוע
יג) נב, (ישעיה עבדי ישכיל ביה דכתיב במשיח כמו
שיתגלו  מצות טעמי והן יועץ. פלא ה) ט, (שם ונק'
וזהו  (כמשי"ת) תורה של יינה א) לה, (ע"ז שנק' לע"ל
(שופטים  הגפן כמ"ש דוקא אלקים המשמח יין שנק'
ואנשים  אלקים המשמח תירושי את החדלתי ג) ט,
הוי"ה  שם על המסתיר אלקים שם לבחי' דהיינו
פה  דמל' ב"ן שם והיינו הוי"ה משם למעלה (ושרשו
חיל  אשת ד) יב, (משלי בה שנאמר לה קרינן תשבע"פ
(נדה  באשה ניתנה יתירה דבינה משום בעלה עטרת
דבר  הסתר אלקים כבוד ב) כה, (משלי וכמ"ש ב) מה,
אלקים  דשם ההעלם ומבחי' דבר חקור מלכים וכבוד
בגלוי  המל' בחי' בתשבע"פ לגילוי שבא הוא דכתר
כח, (ביצה אמרו וע"כ המלך שבמצות הרצה"ע פרטי
לפי  במ"א כמ"ש כו' שגוזר כמלך מלכתא מתניתין ב)
מקריבים  כאשר דהנה וד"ל) דוקא וסב"ת שנתב"ס
ב"ן  בבחי' לשרשו שעולה העליון המזבח ע"ג הבהמה
הוי"ה  לשם ניחוח ריח בבחי' האור נתוסף שעי"ז דתהו
גם  ישמח שהיין המזבח ע"ג היין מנסכין אזי דתקון
ההעלם  מבחי' ויתגלה הוא גם שיומתק אלקים לשם
האור  יתרון שבזה בו) המוסתר ה' סוד גילוי להיות
הקרבן  העלאת שע"י הוי"ה דשם אור מגילוי הרבה
שמאין  החכ' בבחי' אלא שאינו מאכל שנק' דבהמה
ניסוך  ע"י אבל כנ"ל לבד אור בתוס' שיאיר ליש תמצא
שם  על המסתיר אלקים לשם משמח הרי המשמח היין
ההעלם  מבחי' שזהו שבו ההעלם מבחי' שיאיר הוי"ה
במ"ש  כנ"ל החכ' ממקור שלמעלה הכתר אור דעצמות
אלקים  משמח יין נק' וע"כ כו' דרכה הבין אלקים

וד"ל): כנ"ל דוקא
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ממש ‰ÔÈÚג) ית' הבורא הארת בחי' על דר"ל הוא
שאור  כנודע בהספירות ומתפשט המתלבש
איהו  וכמ"ש בספירותיו ומלובש מאיר ב"ה א"ס
וגרמוהי  אא"ס עצמות על איהו דר"ל כו' חד וגרמוהי
ומתלבש  מתייחד ית' שהוא דאצי' די"ס הכלים הן
ולפיכך  ממש א"ס בבחי' המאור מעין הוא והאור בהן,
בחסד  אל שם ענין כמו הנ"ל משמות השם עליו יתכן
הרי  מ"מ ממש עולם לבורא רצונינו אל ששם אע"פ
ובא  כשמאיר עולם לבורא בזה דכוונתינו הוא כן באמת
עולם  לבורא כוונתינו אלקים ושם כו', חסדו במדת
כשמאיר  היינו ושכינה כו' גבורתו במדת ובא כשמאיר
שמות  עשרה שהן אע"פ ונמצא כו', מלכותו במדת ובא
שכלול  רק גבורה אינו הוא שהחסד ממש שונות לע"ס
חסד  אינה הגבורה וכן חסד עיקרו ומ"מ הגבורה ממדת
כל  בשאר וכן גבורה ועיקרה מהחסד שכלולה רק
כיון  שמ"מ בהשמות, שינויים אין מ"מ המדות,
לן  איכפת מאי א"כ ממש, עולם לבורא בהן שהכונה
במדת  או חסדו במדת כשמלובש לו כוונתינו אם
א' אור הוא והרי ממש לו שכוונתינו כיון גבורתו,
המלובש  ובין בחסד המלובש האור בין ממש פשוט
דוכתייהו  דאחליפו אמרו שמה"ט לך ותדע בגבורה
מופשט  עצמו האא"ס כי וכו' הגבורה בכלי החסד אור
כשנותן  ב"ו מלך כמו עד"מ וה"ז כו', מחו"ג ומושלל

ימ  בידו פעמים לזולתו בידו מתנה ופעמים נית
מ"מ  מזה, זה מובדלים שהידים שהגם השמאלית,
והיינו  נתן שהמלך אומרים אנו בשניהם כי חד, כולא
וא"כ  ידו על שנותן כלי אלא אינו והיד פנימיותו על
נפשו  והוא הוא א' המלך שנים הם שהידים אע"פ
שהספי' אע"פ וכמ"כ כו' הידים חיות שהוא כו' ושכלו
בתוכן  המתפשט האא"ס מ"מ מחולקות בחי' יו"ד הם
אנו  ולו עולם הבורא ממש הא"ס אור שהוא הוא א'
השמות  כל ושאר כו' אלוה אל בקריאתינו מכוונים

חז"ל: לו שכינו או לו מידועים
ולמה Ì‡Âד) מחולקים בשמות נק' למה א"כ תאמר

והאור  אלקים ולא אל שבחסד האור נק'
שהוא  כיון אל, נק' ולא אלקים נק' בגבורה המתפשט
כו', השמות התחלקות יהי' מ"ט א"כ פשוט א' אור
ממש, א' בבחי' הם השמות שכל לומר דא"א ועוד
ית' ממנו חסד המשכת על מורה אל שם באמת שהרי
ושם  היום כל אל חסד וכתיב לנו ויאר ה' אל כמ"ש
הדיין  ג"כ נק' שלכן הדין, פעולת על מורה אלקים

וכתי' האלקים אל אדוניו והגישו כמ"ש אלקים בשם
בס' כמ"ש כו' הדיין על דפי' כו' תקלל לא אלקים
דר"ל  אלקים ירשיעון אשר וכתי' ס"ט סי' החינוך
שהשמות  למעלה שנת' כמו איתא ואי כו', הדיינים
אינון  מכל דלאו ממש הבורא עצמות על מורים הנ"ל
לשם  החסד פעולת התייחסות אין א"כ כלל איהו מדות
על  מורים השמות שני שהרי אלקים מלשם יותר אל
דאע"פ  הוא בזה התשו' אך ממש, הבורא עצם
בתכלית  פשוט א' עצם הוא בהספי' המלובש שהאא"ס
יהי' בעולמות והשפעתו פעולתו לענין מ"מ הפשיטות
יאיר  ידה ועל ובה חסדו במדת שכשמתלבש שינוי
טוב  ורב חסדים גלוי בחי' הפעולות יהי' בעולמות
יאיר  ידה ועל ובה גבורתו במדת וכשמתלבש לעולמות,
שיש  ולא ח"ו, דינים בחי' הפעולות יהי' בהעולמות
בחסד  המלובש האור בין האור בעצם ח"ו שינוי
ונאמר  אא"ס שהוא כיון אינו דזה בגבורה, להמלובש
והיינו  בההשפעה, הוא שהשינוי אלא כו' שניתי לא בו
כ"א  בהעולמות החיות משפיע אינו שהאא"ס משום
אצל  החיות להגיע הכלים שהן הנ"ל הספי' ע"י
הנ"ל  לכלים צריך עצמו מצד ית' שהוא ולא הנבראים,
מהארץ  וגבול מדה בבחי' הן שהעולמות משום אלא
ושוקי  החיות קרסולי וכן כו' שנה ת"ק מהלך לרקיע
לקבל  לבע"ג וא"א וגבול, במדה ג"כ הן כו' החיות
ג"כ  הי' דא"כ משום בע"ג הבלתי עצמו מאא"ס החיות
גבול  בבחי' היותן וסיבת כו' גבול בלי בבחי' המקבל
שמהן  הנ"ל הכלים ע"י אותן מחי' שאא"ס משום הוא
מאמר  ע"פ באגה"ק זה שביאר וכמו ההגבלה בא
כו', וגרמוהי איהו ובמאמר כו' כשריון צדקה וילבש
מאא"ס  הנמשכת שההשפעה מבואר הרי שכן וכיון
נעשי' היא דאצי' י"ס הנק' הנ"ל הכלים ע"י להעולמות
ותכלית  גבול בבחי' להיות הכלי ערך לפי ומתצמצמת
וממילא  כו', גבול בלי הוא עצמו שהאא"ס כמו ולא
ומהות  תמונת כפי ונשפעת נעשית ג"כ שהיא מובן
ע"י  הנמשכת ההשפעה כגון נשפעת ידה שעל הכלי
החסד  מדת על המורים ברואים ממנה נתהוו החסד כלי
כלי  ע"י הנמשכת וההשפעה כו' והמים האור כגון
כגון  הגבורה על המורים ברואים ממנה נתהוו הגבורה
אע"פ  והנה המדות, כל בשאר וכן כו' המבדיל הרקיע
השפעות  ומשפיע החסד במדת המלובש שהאא"ס
ממהותו  ח"ו משתנה איננו זו מדה ע"י חסדים מבחי'
לענין  הרי מ"מ ח"ו פרטית מדה בבחי' להיות הפשוט
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גבורה  בבחי' להתלבשותו האור זה בין שינוי יש זה
חסדים  משפיע בחסד שכשמתלבש במה והוא
שפיר  ולכן כו' גבורות משפיע בגבורה וכשמתלבש
אע"פ  בגבורה ולא דייקא בחסד הוא אל ששם אמרו
שהבורא  היינו מ"מ עולם לבורא זה בשם שכוונתינו
אלקים  בשם ונק' כו' חסדים כשמשפיע זה בשם נק'

הוא  ועד"ז ח"ו דין לעשות הגבורה במדת כשמתלבש
כו' עמו לרחם רחמים במדת כשמתלבש הוי' ש' בחי'
מיוחדת  פעולה א' לכל יש שהשמות א"ש ונמצא
וש' דין בחי' אלקים וש' רחמים בחי' הוי' ש' מזולתו
על  הכוונה בכולם ואעפ"כ כו' חסד בחי' אלוה או אל

ממש: ית' הבורא

dltzd zevn yxy

•
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

b"lxz - l`eny zxez

„Ú גבעת ואל המור הר אל לי אלך וכו' היום שיפוח
שמל  בשעה אמר חד לוי ור' אבהו ר' הלבונה,
לוי  ר' כו', עשה וב"ב ובניו עצמו את אבינו אברהם
להם  העמיד בנ"י את יהושע שמל בשעה אמר
ועלה  והתליעו חמה עליהם וזרחה גבעה ערלותיהם
של  קומץ וכריח סמים קטורת כריח הקב"ה לפני ריחן
הקב"ה  אמר שעה באותה אישים, גבי שעל לבונה
רעים  ומעשים עבירות לידי אלו של בניהם לכשיבאו
והופך  רחמים עליהם ומתמלא זה ריח להם נזכר אני
המור  הר אל לי אלך טעם מה לרחמים, הדין מדת להם

הלבונה. גבעת ואל
ÔÈ·‰ÏÂ הנחוח ריח את ה' וירח בנח מ"ש צ"ל זה

ומתחלה  כו', אוסיף לא לבו אל ה' ויאמר
מה  מפני וצ"ל לבו, אל ויתעצב נא' המבול דור בחטא
רז"ל  ופי' אדם נעשה דכתי' הוא והענין דוקא. לבו אל
נמלך, בלבו נמלך במי וברבות נמלך, ל' הוא שנעשה
שם  ואמרו לבו, אל ויתעצב המבול דור בחטא ולכן
ערבה  ולא אדריכל ע"י פלטרין שבנה למלך משל פ"ח
אתמהה, האדריכל על לא להתרעם לו יש מי על לו,
כן  לומר יתכן איך יפלא ולכאו' לבו. אל ויתעצב הוי
למטה  כמו שאינו הכל, ממך כי כתי' שהרי למעלה
שזולתו  כ"א בעצמו בונה אינו לבנות שהמצוה עד"מ
וכתי' כתיב, הכל ממך כ"א כן אינו למעלה אבל בונה,
וארז"ל  אתי, מי כו' עושה ה' אנכי ך"ד) מ"ד (ישעי'
שלא  כלום בראשון נברא שלא מודי' הכל פ"א ברבות
אנכי  אלא בצפונו, גבריאל בדרומו מותח מיכאל יאמרו
נחלק  והכתי' בצירי מאתי הוא שקרי כתי', אתי מי כו'
אדריכל  ע"י שבנה מה"ע צ"ל וא"כ אתי, מי תיבות לב'

מ"כ). ואבנים, עצים וחרשי (בנאים
Ô·ÂÈÂ'חכמי שפתי ז') ט"ו (משלי מ"ש בהקדם זה

ע"פ  במד"ת ופי' כן, לא כסילי' ולב דעת יזרו
ולב  כן, ויהי שנא' בכן, הי' העולם שבריאת כן לא

שאינם  בקדמות, המאמינים על פי' כן לא כסילי'
כו' הרשעי' כן לא וזהו נברה"ע, שבו כן בבחי' מודים
מה"ע  ג"כ וצ"ל תקומה. להם יהי' שלא יקומו לא ע"כ
נברא  שלא עד הוא אתה אומרי' אנו הנה כן. בחי'

א  למה וצ"ל העולם, משנברא הוא ואתה ין העולם
אלקים. ברא בראשית וכמ"ש לנוכח ברא אומרים
הוא  כי הוי' שם את יהללו כתי' דהנה הוא, והענין
ממילא  בדרך ונבראו צוה נא' הוי' שבש' ונבראו, צוה
נוכח. ל' נא' אלקי' בש' ורק נסתר, ובדרך ומאיליו
שמות, רק שניהם הם אלקי' וש' הוי' ש' כי והגם
הוא  הוי' אני וכמ"ש לבד, והארה זיו הוא השם שענין
ש' מ"מ כו', והארה שם רק הוא הוי' ש' שגם שמי
הוי' ושמי כתי' הוי' ש' על ולכן המיוחד, שם נק' הוי'
הוי' ש' בחי' להאבות נגלה שלא להם נודעתי לא
כתי' כמ"פ כי והגם המיוחד, שם להיותו גילוי בבחי'
ע"ז, תי' כמה במ"א ע"ז נת' הוי', ש' האבות אצל
הוי' ש' על שקאי או המציאות, ידיעת ע"ד רק שהי'
למה  אד' בענין נדפס שלא וארא בד"ה ע' דלעילא,
שנעשה  מה הוא אלקי' ש' בחי' אבל כו'. הרעותה
בחי' שהוא ברא נא' אלקי' בש' ולכן לעולמות, מקור
בכל  מתלבש זה שם מבחי' שהארה בנפעל, הפועל כח
בשמי' נצב דברך ה' לעולם נא' וע"ז ערכו, לפי עולם
בהם  שנא' מאמרות העשרה בחי' הוא ה' דבר שבחי'
להחיותן, עד"מ בשמי' תמיד נצבי' הם אלקי' ויאמר
בשלימות  הוא מים ותי' ומים אש תי' הוא שמים כי
שתחת  מהקמץ יוצא והא' לבד השי"ן רק ומאש
כתי' כאלו ינחם גבי דכתובות ספ"ו ברש"י ע' השי"ן,
בשמי' תמיד עומדי' הם עד"מ אלו ואותיות ינאחם,
נעשה  הי' כרגע מסתלקי' הי' ואלמלא להחיותם
וכן  באריכות. ח"ב בסש"ב וכמ"ש ואפס, אין מהשמי'
ימצאו  לא לכאו' כי והגם שנבראו. הנבראי' בכל הוא
הנבראי' ריבוי ולהחיות להוות בעש"מ כ"כ אותיות
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ותמורי  ותמורות חלופי' ע"י זהו באמת אך כ"כ,
שיש  עד ואחור פנים המתגלגלי' שערי' ברל"א תמורות

מאין  ולהחיותו להוותו פרטי צירוף ונברא נברא לכל
רגע. ובכל עת בכל תמיד ליש

miwl` 'ied 'ek ok `l 'ek minkg izty 'ek lkixc` i"r dpea

`xie zyxt

•

1

2

3

4

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

בנה"ב ‰Â‰קי) נה"א פעולת שז"ע י"ל בעבודה
מה  לא דהיינו ממש, בפועל כפי' בבחי'
מה  כ"א החומרי' בעניני' ירצה שלא בעבודתו שפעל
מצות  שז"ע י"ל גם כו', בפועל בכפי' א"ע שכופה
הקיום  רק כ"א פנימי ורצון כוונה שום בלי מעשי'
הלב  נקודת בחי' שזהו י"ל הנקודה וענין כו'. בפו"מ

בבחי'ב  דהיינו קטנות בבחי' שהיא כמו כנס"י חי'
ויאמן  וכמו גדול תוקף בזה שיש דע"ה לבד אמונה
התגלו' בזה אין מ"מ כו', נגאלו האמונה דבזכות העם
הדעת  והרחבת דעמלק, זכור ד"ה בתו"א וכמ"ש אור
י"ל  גם כו'. הגאולה והו"ע המל' הקמת זהו ה' בעבודת
ה"ז  בנפעל הפועל כח בבחי' המל' הארת דהתלבשות
שזהו  ונגלה, נראה האלקו' שאין והסתר העלם בבחי'
מיעוט  בענין כנ"ל האלקי דהאור ההתעלמו' מן רק לא
וכמו  כו', דבי"ע הלבושי' ע"י שמתעלם מה כ"א הירח,
דע"ה  כלל ונגלה נראה האלקו' שאין התחתון בעולם
לגמרי  הסתר בבחי' ה"ז אלקי וחיות אור יש שבכ"ד
כו'. התחתון דעולם היש התגברו' מצד שזהו כו',
בנה"ב  הנה"א בהתלבשו' הוא בנפש כזאת דבדוגמא
ומעלימי' מתגברי' דנה"ב שהכחות הסתר בחי'
כו', אסתר בש' נש"י נק' דאז הנה"א על ומסתירי'
בשם  ולפעמים רחל בשם כנס"י נק' דלפעמים וכידוע
להכלל  שרצונו הנפש אור התגלו' כשיש והיינו אסתר,
לפני  כרחל וכמו רחל בשם נק' ומקורו שרשו באוא"ס
שהו"ע  שתיקה ל' הוא נאלמה דפי' נאלמה, גוזזי'
צוארה  שפושטת טבחה כצאן וכמו כו', הביטול
שיהי' מישראל בכאו"א וכ"ה פשוט, ברצון לשחיטה
כו', בא' א' למהוי ית' באורו ולהכלל להבטל רצונו
כו', רחל בחי' נק' ובהתלהבות בהתגלו' שהוא זמן וכל
כו'. אסתר בחי' נק' בהתגלו' הדבר שאין בעת אבל
שמוסתר  אלא מישראל בכאו"א זה רצון שיש והגם
בין  כשושנה וכמ"ש מהנה"ב, הוא וההסתר כו' ונעלם
השושנה  את ומסתירי' המונעים הם שהחוחים החוחי'
לב  בכל הנעשי' העוה"ז ומעשה העולם עניני כל והם
ולב  לב בלא הגשמי' הדברי' עשיית צ"ל דבאמת ונפש,

אל  שמוכרח וע"ה אלקי', כוונה צ"ל שבכ"ד כו'
כ"א  והחומרי' הגשמי' תאוה בזה אצ"ל מ"מ הגשמי
צ"ל  מו"מ בעסק וכן כו', שבזה מהאלקו' חיות לקבל
מצות  ולקיים בתו' לעסוק שיוכל בכדי לש"ש בכוונה
היא  אשר ה' ברכת הוא שהעיקר לידע וצריך כו',
באופן  בהעסק כ"כ מוטרד יהי' לא וממילא כו', תעשיר
התו' ולעסק בזמנה לתפלה ועכוב מניעה לו יהי' שלא
כאשר  אבל כו', ערבית ופ"א שחרית פ"א עכ"פ
חוחים  נק' ה"ה ונפש לב בכל נעשי' הגשמי' הדברים
באגה"ק  כמ"ש והוא כו', מלהתגלו' זו בחי' ומסתירים
לבבו  נקודת פנימי' בחי' שהלביש דמפני ד' סי'
(י"ל  הברית על המכסה ערלה בחי' והיא כו' בזלעו"ז

על  תחת הכוונה שמאלו ד"ה תשא פ' בתו"א מ"ש
בלק"ת  ועמ"ש כו', שבלב הפנימי' ונקודה לראשי)
דההתלבשו' ושם באוה"מ, במד"ס כו' וידבר ד"ה
(דכמו"כ  הנה"ב בירור יהי' שעי"ז בכדי הוא וההסתר
ע"י  הוא בבי"ע שמסתתרת מה המל' התלבשות הו"ע
ועמ"ש  כו' מנוגה הוא הישות (דהתגברו' דבי"ע נוגה
לברר  בכדי הוא והכוונה המטות) דראשי בהבי' בלק"ת
הלב  וצעקת וצמאון אש ברשפי התפלה ע"י והוא כו'),
דמבו' אסתר, ותוסף מהדרוש זהו משנת"ל (והנה כו'
הכוונה  וכ"נ הלב פנימי' בחי' על הוא שההסתר שם
אש  רשפי ע"י הוא והבירור הנ"ל, במד"ס בדרוש
שזהו  וי"ל כו', התשו' שהו"ע בתפלה הלב וצעקת
וע"ש  כו' באצי' יתעלה שהטוב עד כ"כ הרע להפריד
הלב  בחיצוני' גם הוא כמו"כ אמנם בהביאור,
העבודה  ע"י הבירור לצורך שהוא בנה"ב שמסתתרת
לפי  כאו"א אהוי"ר והתעוררו' אלקו' השגת בבחי'
הארה  המשכת שזהו י"ל והנקודה כו'). מדריגתו
רוח  עלינו יערה עד וכמו הרצון את לעורר מלמע'
כו' נפשו על פתאום שבא ההתעוררו' וכמו ממרום

יעו"ש. יקריב כי אדם ד"ה בלק"ת וכמ"ש
.¯ÂˆÈ˜ הוא ההתלבשות ענין דוגמת י"ל ובעבודה

הלב  נקודת היא והנקודה בפועל, הכפי'
הנה"א  התעלמות היא התלבשות י"ל גם אמונה. בבחי'
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לאלקות, הרצון התגלות בחי' רחל אסתר, בחי' בנה"ב
שיהי' בכדי והוא מסתיר, כשהנה"ב הוא ואסתר

האתעדל"ע  שהיא י"ל והנקודה תפלה, ע"י הבירור
האתעדל"ת. לעורר

b"xrz ,glyie t"y .c"qa

•

1

2

3

4

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

"éáø øîà לבריות להם אוי ואומרת ומכרזת חורב מהר יוצאת קול בת ויום יום בכל לוי בן יהושע
תורה" של .1מעלבונה

בלשון 2הרמב"ם  בה. עוסקים שלא מכך מבוישת חשה שהתורה הוא תורה" של ש"עלבונה מבאר
עוסקים". לה שאין על עלובה שהיא התורה, את שעולבים "מעלבון הרמב"ם:

שהתורה  התורה, עלבון בענין הרמב"ם בביאור הכוונה ומה התורה', ב'עלבון הכוונה מה להבין: צריך
יותר  לכאורה מתאים לתורה ביחס 'עוסקים'? הביטוי מהו – עוסקים לה שאין מכך ומבוישת עלובה
להבין  צריך כוונה. בכך יש בודאי 'עוסקים' הביטוי את אומר וכשהרמב"ם לומדים", לה "שאין הביטוי

בזה? הרמב"ם מטרת מהי

היא  הקריאה כוונת ודאי הרי סיני? מהר היוצאת השמימית ההכרזה ענין מהו להבין, צריך גם
המעוררות  שונות הכרזות משמים, לתשובה כרוזים גם וישנם בתורה, ויעסקו הנהגתם את ייטיבו שאנשים

שכתוב  כמו לתשובה, האדם ישראל"3את בית תמותו ולמה הרעים מדרכיכם שובו "שובו

כתוב  שמים יראת על הדבר 4– שמים, ביראת המצוות בקיום נזהרים כאשר לחיים". ה' "יראת
כתוב  התורה ועל חיים, –5מביא וגו'" בה למחזיקים היא חיים "עץ

הידוע  כמאמר תשובה, של שונות הכרזות עוד ישנן ישנן 6וכן לזה ובדומה שובבים", בנים "שובו
הישר; בדרך וילך תשובה יעשה שהאדם כדי הן שכולן משמים, התעוררות של שונות הכרזות

לתפוס  יכולה לא האדם של הגשמית השמיעה כי השמימי, הקול את שומעים לא אנשים כאשר אך
השמימי  הקול בתשובה?7את להתעוררות השמימיות הקריאות מביאות תועלת איזו ,

כאשר  – תורה" של מעלבונה לבריות להם "אוי שמימית הכרזה יוצאת יום שיום מכך התוצאה מהי
הרוח  הקול את בגופם לקלוט יכולים ואינם שומעים לא והשמימי?האנשים ני

.øåöé÷:התורה למעליבי חורב מהר שמימית קריאתֿאזהרה  יוצאת יום שבכל אומר לוי בן יהושע ר'
"לומדים". אומר ואינו "עוסקים" בביטוי הכוונה מה שואל עוסקים". לה ש"אין מכך מתביישת התורה
הקריאות  של פעולתן מה ושואל האדם, את לעורר כדי לתשובה השמים מן שונות קריאות שיש מבאר

השמימי? הקול את קולטת אינה הגופנית השמיעה אם
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ב.1) משנה ו, פרק אבות פרקי
זו.2) משנה על בפירושו
יא.3) לג, יחזקאל
כג.4) יט, משלי
יח.5) ג, שם

ג 6) חלק זוהר, טו. פרק אליעזר דרבי פרקי יד. ג, ירמיהו
ע"ב. קכו,

ב,7) חלק תרל"ו, המאמרים ספר ד. לו, תצא תורה לקוטי
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.a

áëøä הגוף ונפש. גוף עיקריים, חלקים משני הרכיב יתברך שה' הנבראים, שאר להרכב דומה האדם
בה  לחוש אפשר שאי רוחניתֿשמימית היא והנפש המישוש, בחוש בו לחוש שניתן ארצית, גשמיות הוא

הדעת. חוש ידי על רק לחוש ניתן הבריאה של הרוחני בחלק המישוש. בחוש

הדבר. מהות עלֿפי היא הבחינה דבר, בכל ברור. הוא הענין

שהמהות  הגוף, של הבחינה לכן, הדבר. למהות בכללות, מקבילה, להיות מוכרחה המהות בחינת
היא  הנפש אבל גשמית, מהות שהוא מישוש היא הבחינה מהות גשמית, מהות היא הגוף של העצמית

הבנה. של רוחני רגש שהוא הדעת בחוש היא הנפש של והבחינה רוחנית מהות

את  המאמתים רבה , השפעה בעלי שניהם מגע. של רגש ג) הבנה. של רגש א) רגשות: סוגי שני יש
ההבנה  ורגש גשמי, כוח של רגש הוא מגע של תחושה רגש, שונים. זאת, ועם הנבחנים, הדברים מהות

רוחני. כוח של רגש הוא

הנבראים, בכל שוים הנבראים, כל את מהם והרכיב ברא יתברך שה' והרוחני, הגשמי החלקים, שני
רוחנית. היא והנפש גשמי הוא שהגוף

חלקים  בארבעה חילק יתברך שה' הארץ צבא של הנבראים בכל ונפש, גוף החלקים, שני זאת, עם
לזה. זה מותאמים – מדבר חי, צומח, דומם, –

לנפש  מתאים הצומח של של הגוף שחלק כמו בדיוק הדומם לנפש מתאים הדומם, של הגוף חלק
המדבר. לנפש מתאים המדבר שגוף כמו בדיוק החי לנפש מתאים הבעלֿחי וגוף הצומח,

באים  הגוף שחיי אף חי, עצמו הגוף שחלק הוא, הגוף חלק את מחיה הנפש חלק שבו החיות אופן
הנפש. של החיים מכוח

בא  הכל מבין. ואינו רואה אינו שומע, אינו עצמו שהגוף הגוף כזה באופן הנפש של החיים מכוח
וכדומה. עובדות הידיים רואות, העינים אבריו, בכל חי עצמו

ונפש, גוף החלקים, שני של אלקי פנימי חיבור זהו אלא חיצוני, כוח ידי על שמונעת כמכונה זה אין
בבריאה. ברוךֿהוא הבורא רצון עלֿפי חובתם את חשים ששניהם

.øåöé÷ בשני המחולקים ונפש, גוף חלקים, משני הנבראים, כל הרכב כמו הוא, האדם שהרכב מבאר
החלק  הבנה. הוא הרוחני הקביעה ורגש מישוש, הוא הגשמי הקביעה רגש – וקביעה בחינה רגשות

חי. עצמו שהגוף האלקי, האמנות בכוח הרוחני לחלק מותאם הגופני

.b

äîàúäá כשם אותם), מאחד ברוךֿהוא, הבורא, (שרצון בהתאחדותם והנפש הגוף של האלקית
ההתאמה  גם היא כך הרוחנית, לנפש מוכשר מקום להיות יהפוך שגשמי כך לנפש, מותאם שהגוף

גופניים. חיים להחיות שתוכל הגשמי, לגוף הרוחנית הנפש של האלקית

קודם  שהיה מכפי בדרגה, מתעלה הגשמי הגוף הרוחנית, והנפש הגשמי הגוף מהתאחדות כתוצאה
יורדת  הנשמה, של יותר נעלים בחלקים כלולה שהיתה הרוחנית, והנפש מבין, ולא זז שלא דבר לכן,

קודם. שהיתה מכפי בדרגה
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חיה,8במדרש  נשמה, רוח, נפש, – שונים שמות וחמשה דרגות בחמש מחולקת שהנשמה כתוב,
בנשמה. חלק אותו של תפקידו את מתאר בנשמה חלק של שם כל יחידה.

הוא  הגוף, את להחיות  שתפקידו ביותר הנחות והחלק הנשמה, של ביותר הנעלה החלק הוא יחידה
נפש.

למטה, הגוף את להחיות הנשמה את שולח יתברך שה' ולפני זה, עם זה חיבור יש הנשמה חלקי לכל
חלק  נעשה הגוף, את להחיות צריכה שהנפש בכך האחרים. הנשמה חלקי בארבעת משולב הנפש חלק

בדרגה. נחות – הנפש – הנשמה של זה

השמים  במרחבי שהם כפי הנשמה, של הרוחניים הנעלים בכוחות משולבת הנפש היתה תחילה
הם  מסוימים שבענינים הגוף, לחיי אותה מתאים יתברך ה' בגוף, יורדת הנפש וכאשר ביותר, העליונים

הנשמה. מחיי הפוכים

מסוים  קשר נותר הנפש בירידת זאת, ובכל מגע. הוא הגוף חיי ועיקר רגש הוא הנשמה חיי עיקר
הנשמה. חלקי ושאר הנפש בין

בח  רק היא וברורה מדוייקת בצורה השמימית הקריאה את לקלוט האדם של היכולת הגוף אי יי
יחידה  חיה, נשמה, רוח, – הנשמה של העליונים שהחלקים הנפש, של התיווך ידי על אבל הנחותים,

הנחותים. הגוף בחיי גם השמימיות הקריאות מורגשות קולטים, –

האדם  על המשתלטים תשובה של פתאומיים לרגשות הסיבה שהרהורי 7זו בחיים, רואים שאנו כפי ,
חיי  למען עשיתי מה עצמו: את שואל והוא הכנה, כל ללא האדם, על פתאומי באופן נופלים תשובה
הנהגתֿחייו. את לשפר תקיפה החלטה מקבל והוא הגשמיים, החיים בשאון חיי כל את חייתי הרוחניים?

ומוסרים  שומעים הנעלים הנשמה שחלקי השמימיות התשובה מקריאות באה זו פתאומית התעוררות
הגוף. חיי אל הנפש, ידי על זאת,

פירוש  וזהו טובות, ובמידות המצוות בקיום ממש, בפועל להתבצע מוכרחה לתשובה הקריאה תחושת
תורה, לומדים כאשר אך טובות. ומידות מעשיות במצוות לעסקן אותו עושה התורה התורה'. 'עסק המושג

התורה. את בכך מביישים – טובות ומידות במצוות וחלשים

מצוות  קיום של ממש בפועל זאת לבצע ועליו לתשובה, משמים בקריאה כדחףֿטבעי חש יהודי כל
טובות. ומידות מעשיות

.øåöé÷ גוף של בהרכב שונות. פעולות המתארים שונים, בשמות חלקים חמישה יש שבנשמה מבאר
בחלקים  משולבת לכן קודם שהיתה והנפש בדרגה, מתעלה מהנפש חיות המקבל החומרי הגוף ונפש,
קריאת  ידיו שעל מסוים קשר נותר זאת עם אך בדרגה, יותר נחותה נעשית הנשמה של יותר הנעלים

הגוף. בחיי אינסטינקטיבית מורגשת משמים התשובה

[y"cz'd oeiq] ,meie mei lka iel oa ryedi 'x xn`
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w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

שגם ·. עד כל־כך התרחבה צדק" "פועלי חברת
ידעו  וסנדלרים, חייטים המלאכות, בעלי של השוליות
דינים  על ביניהם דיברו העבודה באמצע שכן דין,
באמצע  להפסיק מותר היכן למשל, כמו שונים,

וכדומה. אמן, לעניית התפילה
בנו  ישעיה גדול, "שייגעץ" אז היה בליובאוויטש
עוגמת  גרם הוא המשולח. ישראל הצהוב, ישראל של
הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד על הלשין כי רבה, נפש
הוד  נאלץ הלשנתו ובגלל פועלים, של 'ליגה' שיסד
לרודניא  סוכות בחול־המועד לנסוע אאמו"ר כ"ק

בביתנו. חיפוש ערכו פעמים וכמה המשפט, לבית
אצל  מה'גדולים' ישעיה אותו היה הנראה, כפי
שם  ומצאו בביתו חיפוש שערכו היה הסוף הקטנים.

לסיביר. אותו והגלו ליגאליים בלתי ניירות
הוד ‚. אצל מאנעסזאן מאניע ר' החסיד היה פעם

שהיו  אנשים כמה אודות דובר הרה"ק. אאמו"ר כ"ק
שיבחם  הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד פשוטים, אנשים

תמ  רמ"מ אאמו"ר מאד. כ"ק שהוד על מאד ה
עושים  אתם מה ושאל: כל־כך, אותם משבח הרה"ק
יש  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד לו ענה שלם. ענין מהם
אותן. רואה אני אין ואמר: רמ"מ נענה מעלות. בהם
שואל  ביהלומים. גדול סוחר רמ"מ היה כידוע
את  אתו הביא אם הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אותו
אתי, אותה הבאתי כן, הרמ"מ ענה היהלומים. חבילת
על  להסתכל אפשר אי זורחת כשהשמש שכעת אלא
חבילת  את רמ"מ לקח מכן לאחר היהלומים.
אבן  על בהצביעו אחר בחדר אותם ופרׂש היהלומים
אאמו"ר  כ"ק הוד לו אמר פלאים. פלאי שהיא אחת
ענה  מיוחד. דבר שום זו באבן רואה אני אין הרה"ק:

'מבין'. להיות צריכים רמ"מ: לו
הוא  יהודי ואמר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נענה

'מבין'. להיות שצריכים אלא פלאים, פלאי
:‰Ï‡˘ ביום „. התשובה שאחרי קודם, אמרתם

לא  אם הדבר איך בסוכות, הרעדה ישנה כיפור,
כיפור? ביום תשובה היתה

:‰·Â˘˙ יהודי כל גמור. שקר זה אמת, לא זה
כיפור. ביום תשובה עושה

שיכולים  פעם, אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
האמצעי, הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד של חסיד לצייר
כ"ק  הוד שכן האמצעי. הרבי של שבקלים' מה'קל
שבקלים' 'קל שאפילו כותב, האמצעי אדמו"ר
יכולים  נפשו, במר ובוכה בתשובה ב"נעילה" מתעורר
האמצעי  אדמו"ר כ"ק הוד רצה מה להבין הרי

בחסיד. לראות
כך  עצמו, חסרונות את לדעת צריך שאדם כשם
זקוק  שאדם כשם עצמו. מעלות את לדעת עליו
זקוק  הוא כך חסרונותיו, את לתקן כדי לעבודה

המעלות. את לחזק כדי לעבודה
עוסקים  פעם וחסרונות. מעלות יש אדם לכל
בתחילה  עוסקים ופעם החסרונות, בתיקון בתחילה
הרפואה  בעניין על־דרך־משל המעלות. בהגברת
ב) המחלה. את מרפאים א) אופנים: שני ישנם
את  לסבול שיוכלו הבריאים האיברים את מחזקים
את  כי המחלה, את מרפאים מכן ולאחר המחלה,
המעלות  שאי־ראיית חושבים להזניח. אסור המחלה

כך. איננה האמת אך במילא... הרי עבודה, היא
אותו. לשפשף לא אבל האף, את לקנח צריכים

אבל  להתפלל. אסור פסל, בו שיש בבית
את למרות כשמשפשפים מותר, – הפסל של האף

דיעות  הפסל,1שישנן אברי בכל כך לעשות שצריכים
האף  את כשמשפשפים שהרי בלבד, חומרא זוהי אך

אדם. צורת יותר זה אין
dkeqa ,zekeqd bgc 'a lil
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קמו.1) סי' יו"ד שו"ע בנ"כ

•

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

eickpe aqd ± e"hw wxt

פוזנא  קהילת ראש משה, ר' בין הקיימים והריחוק הניכור על ותמהו שתהו רבים ודאי היו
וברוך, לאה דבורה נכדיו, לבין בזקנותו, השתקע שבה מינסק בעיר נכבד מעמד התופס לשעבר,
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בנערותם  נותרו הנכדים ששני העובדה לאור במיוחד גדלה התמיהה בנו. זלמן שניאור ר' ילדי
ומאם. מאב יתומים

נכדיו. את להחזיק הסב של רצון מחוסר וכלל כלל נובע הדבר אין ברם,

לעסוק  העדיף הוא אחיו. שעשו כפי למסחר להתמסר רצה לא זלמן שניאור ר' כי לנו ידוע
עם  יחד הוא, נאלץ במינסק, גרו משפחתו וכל שאביו שבשעה כך לידי הביא הדבר במלמדות.
המלומדת  רעייתו גם וכך נפטר, דבר של ובסופו יסורים חיי חי שם בוויטבסק. להשתקע ילדיו,

ועוד). צ"ד, פרק לעיל, (ראה רחל

מיגיע  להתפרנס מיד שאפה אביה, מהשפעת  גם וספגה אמה עלֿידי שחונכה לאה, דבורה
מספקת  סיבה בשבילה להוות יכל בלבד זה דבר בתפירה. לעסוק החלה נעוריה בשחר ועוד כפיה,
ואף  צרכיה, כל ולספק לגדלה שציפה במינסק, סבה לבית אביה, פטירת אחר מלנסוע, להימנע
ודודתה  דודה בבית לגור כשעברה אף שולחנו. על לעתיד בעלה עם ולהחזיקה להשיאה
כך  החזקתה. הוצאות את בהכנסותיה ולכסות בתפירה לעסוק תמשיך כי אתם התנתה בוויטבסק

מכן. לאחר וגם משריי, העילוי יצחק, יוסף רבי עם לנישואיה עד היה

קבורים  שבה העיר בוויטבסק, לגור להמשיך רצונה היה למינסק, לאיֿנסיעתה נוספת סיבה
הוריה. קברי על ולהשתטח העלמין בבית תכופות לבקר שתוכל כדי הוריה,

חב"ד, חסידות מייסד ה"תניא", בעל זלמן, שניאור רבי של לעתיד אביו ברוך, הצעיר, אחיה
לתורה  להתמסר שלו, בדרכו ללכת בלבו החליט הוא גם צעיר. נער בהיותו וויטבסק את עזב
לפניה  התראה ולא מאחותו אפילו התרחק ברוך בלבד. כפיו מיגיע במועט ולהסתפק ה' ועבודת
מלבקר  נמנע גם כך משום  קצרה. לתקופה לוויטבסק שוב הגיע נידודיו כדי תוך כאשר גם
דרך  בחיפוש ברוך עסק לכך נוסף מעושרו. ליהנות ויוכרח סבו עם ייפגש שלא כדי במינסק,

הב  ועבודת ביהדות  ינסה ושיטה סבו עם  שבפגישה חשש ולכן בעצמו , למצוא רצה  אותה ורא,
שלו. בדרכו ללכת לשכנעו הלה

מעט  רק וידעו הכירוהו, לא ממש הם והמיוחס. הגדול מסבם התרחקו שהנכדים יצא כך
אלא  במינסק, משה ר' של ומעמדו חשיבותו על להיוודע החלו יותר מאוחר רק חשיבותו. על
בצורך  ספק להטיל סיבות אחר, באופן אחד לכל היו, – לברוך וגם לאה לדבורה גם – שלשניהם

אליו. להתקרב

בעלה, להיות שנועד מי מפי דווקא חשיבותו ועל סבה על פרטים לשמוע החלה לאה דבורה
– לוויטבסק שהגיע הבעש"ט ומעריצי מתלמידי נסתר חסיד משריי, העילוי יצחק, יוסף רבי
עלה  לא במינסק בהיותו כי אף משה, ר' את  היטב הכיר הוא למעשה. גדל שבה העיר ממינסק,
לא  של הוראתו פי על ודווקא משה, ר' של נכדתו עם משודך איֿפעם יהיה כי כלל דעתו על

הבעלֿשםֿטוב. מאשר אחר

עם  ידידות קשרי יצחק, יוסף רבי ובכללם שבמינסק, הנסתרים החסידים קיימו תחלה כזכור,
הריהו  החסידים, בעיני מקודשת דמות שהיה מפראג, ממהר"ל מוצאו שבגלל קיוו שכן משה, ר'
התורה  הקבלה, ללימוד מתנגד משה שר' להם התברר יותר מאוחר הבעש"ט. תורת אל קרוב

ממנו. להתרחק החלו ואז ולנסתרים, החסידות, תורת מבוססת שעליה

חשה  בדרכיו, והלכה הבעש"ט בהערצת לבעלה רוחנית שותפה שהיתה לאה, דבורה
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מי  של נכדתו היותה בעצם פגם בה יראה בעלה שמא שפחדה רגעים אף היו לסבה. התנגדות
את  להכיר שאיפה כל לה היתה לא שנישאה לאחר אפילו אופן, בכל לקבלה. כלֿכך שמתנגד

במינסק. סבה

הנפח  של חתנו שאול, יצחק ר' בדוברומיסל, ידידו מפי סבו, על רבים פרטים נודעו לברוך
החסידות. על ידיעותיו את שאב שממנו משם,

מינסק, של הנסתרים על רק לא הרבה לספר שאול יצחק ר' ידע במינסק, רב זמן ששהה כיוון
אז  שמע בחייו לראשונה משה. ר' וביניהם שם, היהודים בחיי המובילים האישים על גם כיֿאם 
כלפי  אוהדת היתה לא שאול יצחק ר' של הדברים שנימת למרות סבו. על מלאים פרטים ברוך
הנכונה, הדרך אחרי בביקושיו עדיין עסק שברוך מאחר הרי לחסידות, התנגדותו עקב משה, ר'
שהיה  סבו, מפי הרבה ללמוד יוכל כי בטוח היה הוא לסבו. ולהתוודע מינסק את לבקר השתוקק
מסיפורי  גם ניזונה במינסק לבקר ברוך של שאיפתו כלליות. בחכמות להבדיל, וגם, בתורה גדול
אותו. שהפעימו סיפורים והנסתרים, הידועים שבמינסק, והצדיקים הלמדנים על שאול יצחק ר'

שהוא  זה בגלל שדווקא של אלא חתנו שאול, יצחק מר' והדרכה ידע הרבה כלֿכך שאב
ולהמשיך  בעיירה להישאר החליט והוא ממנו, עצמו לנתק מסוגל היה לא מדוברומיסל, הנפח
יצחק  ר' מפי בשפע ברוך שמע במינם מיוחדים סיפורים רק לא הצעיר. החסיד עם בשיחותיו

החסידות. גדולי ושאר הבעש"ט מתורת ובמיוחד והדרכה, תורה דברי גם כיֿאם שאול,

להתחיל  שנאלץ כך השונות, מעבודותיו ברוך וצבר שחסך הכסף מעט ואזל הלך בינתיים
היתה  החלטתו שכן מסויימת, דאגה לו הסב המצב למזונו. להשתכר כדי חדשים מקורות בחיפוש
וליהנות  להיכשל לעולם ייאלץ לא כי בטוח להיות רצה לבו בכל כפיו. מיגיע רק לחיות נחושה

ביותר. הקרובים ואפילו ודם, בשר מסיוע

היה  ברור אך סבו. אל זאת בכל אותו משך לבו למינסק. נסיעתו אפשרות על חשב רבות
לאמצעים  איפוא, זקוק, הוא מעושרו. אותו לההנות רוצה הלה אם  גם סבו, בבית יאכל לא כי לו
יהיה  בדרכו חפצו. למחוז שיגיע עד לדרך וצידה  הדרך להוצאות  כמובן, וכן, צרכיו, לסיפוק
כלל  בררן היה לא וברוך אחר, במקום או בדוברומיסל כלשהי, למלאכה עצמו את להשכיר עליו
כדי  תוך בשלבים, גם זאת לעשות יכול הוא שבה. ובקושי לו שהוצעה המלאכה בטיב וכלל
לתחנתו  להגיע כדי די משתכר הוא מקום כשבכל למינסק, בדרכו למקום ממקום התקדמותו

רב. זמן נמשך הדבר היה כזה שבאופן אלא הבאה.

טיב  אותו עניינו לא לדרישותיו. שתתאים מלאכה למצוא היתה זה בענין העיקרית הבעיה
יעבוד  לא  כי העצמאית דרכו  בראשית עוד לעצמו שהציב העיקרון אך כאמור, המלאכה, וקושי
ועבודת  לתורה היממה שעות רוב את להקדיש שיוכל כדי ביום, שעות של מצומצם מספר אלא

השנים. כל נהג כך ה'.

עבודה  ואופן סוג בשביל התשלום היה לכך ונוסף כזאת, מלאכה השיג בקלות שלא מובן
ולחיות  למינסק להגיע משאלתו למילוי מזורזת דרך מציאת על הקשה זה כל ביותר. זעום כזו

בה.

יצחק  ר' עם יום מדי נפגש בינתיים היה צד, אל מצד שיקוליו ועורך מתלבט, ברוך בעוד
צמאונו  את להרוות ונהנה ברוך את מאד חיבב מצדו הלה ארוכות. שיחות אתו ומקיים שאול
בצמא  ושתה בכך, שהתעניין בדוברומיסל היחיד היה ברוך חסידים. ועל חסידות על לשמוע העז
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אך  נפשו, את  ושבתה ברוך של ולבו מוחו אל דיברה החסידות דבריו. את גדולה ובהתעניינות
על  ופרטים ידיעות ועוד עוד לרכוש רצה זאת מסיבה כחסיד. עדיין עצמו את ראה לא  ברוך
עם  אותו שיכירו תכנים שאול יצחק מר' לשאוב כדי מאמץ כל ועשה ותולדותיה, החסידות
השאר, בין ברוך, שמע כך לרווחה. שעריה את לפניו ויפתחו יותר, מעמיקה במדה החסידות
עיירת  הרקי, של והרבנית הרב בין הקשר על שאול יצחק ר' של המרתק סיפורו את בהתלהבות

מינסק. לבין שאול, יצחק ר' של מולדתו
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`ed recn xiaqdl wx dzid zeqiibd zxkfda ezpeek lk oky
.l`ilnb oaxn laiwy dn lr cirdl `a `l envr

on`p cg` cry heytl xg` mewnn di`x d`ian `xnbd
:dnglna,òîL àz,`ziixaa epipyíéîëç éãéîìz éðLa äNòî ¨§©©£¤¦§¥©§¦¥£¨¦

äòáèå ,äðéôqa éàîéñ ïa éñBé àaà íò ïéàa eéäL,dpitqd dze` ¤¨¨¦¦©¨¥¤¦©©§¦¨§¨§¨
éaø àéOäåz`ét ìò ïäéúBLðly zecríéLðmiyp`d lr ecirdy §¦¦©¦§¥¤©¦¨¦

elrdy e`x `le ,driahd z` wx e`xy xaecn dxe`kle .erahy
.mind on miyp`d z`eîc äîçìîk íéî àäåzriah ixde - §¨©¦§¦§¨¨¨

crdy yegl yi mdipyay ,dngln onfl dnec mia miyp`d
,zny ynn d`x `ly s` ,lrad zny incca xne`íéLðå§¨¦

zecirndeléôàod m`eîc ãçà ãòk ,äàî`vnpe ,[zeaygp-] £¦¥¨§¥¤¨¨
,lrad zzin lr cg` cr ly zecrk zaygp miypd ly ozecry

éðz÷åiaxy `ziixaa x`ean mewn lkne ±àéOälr odizeyp z` §¨¨¥¦¦
.dngln onfa mb on`p cg` cry ixd .miypd zecr it

:zl`eye `xnbd dgecàøañúålr eknqy xnel dz` xeaq ike - §¦§§¨
el` min ixde ,mind on melrdy e`xy exn` `ly elit` miypd

,eäðéð óBñ íäì ïéàL íéîepi` driahd z` d`exe my cnerdy ©¦¤¥¨¤¦§
`vi m` ze`xl leki epi` `linne mind seq z` ze`xl leki

ewnn,xg` måa rahy iny `ed oicdBzLà óBñ íäì ïéàL íéî §©¦¤¥¨¤¦§
äøeñàitl ,rahy ecird mixyk micr ipy m` s` ,weyl `ypdl £¨

.xg` mewnn dlr `l` zn `l mc` eze` `ny yeygl yiy
.efk zecr it lr `ypdl dy`d z` xizd iaxy okzi cvike

àlà,gxkdaéîc éëéä,`ziixad zwqer ote` dfi`a ±éøîàc ¤¨¥¦¨¥§¨§¥
ïn÷ eäðé÷qàmindn zetebd z` elrd ,miypd mixne`y oebk ± ©§¦§©¨
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ú÷åç úùøô
èéïåùàøà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

áøîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìà | øacäøô E ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸

øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²
:ìr äéìr äìr-àìâøærìà-ìà dúà ízúðe «Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈

èçLå äðçnì õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½§¨©¬
:åéðôì dúàãdîcî ïäkä øærìà ç÷ìå Ÿ−̈§¨¨«§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈

dîcî ãrBî-ìäà éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈
:íéîrt òáLäåéðérì äøtä-úà óøNå ¤¬©§¨¦«§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®

dLøt-ìr dîc-úàå døNa-úàå døò-úà¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ§¤¨½̈©¦§−̈
:óøNéåéðLe áBæàå æøà õr ïäkä ç÷ìå ¦§«Ÿ§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´

éìLäå úrìBú:äøtä úôøN CBz-ìà C(éåì) ¨®©§¦§¦¾¤−§¥©¬©¨¨«
æøçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−

:áørä-ãr ïäkä àîèå äðçnä-ìà àáé̈´Ÿ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤
çBøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−

:áørä-ãr àîèå íénaèøBäè Léà | óñàå ©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤§¨©´¦´¨À
íB÷îa äðçnì õeçî çépäå äøtä øôà úà¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬©©«£¤−§¨´
éîì úøîLîì ìàøNé-éða úãrì äúéäå øBäè̈®Â§¨«§Â̈©«£©̧§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬

àåä úàhç äcð:(ìàøùé)éøôà-úà óñàä ñaëå ¦−̈©¨¬¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤
äúéäå áørä-ãr àîèå åéãâa-úà äøtä©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−©¨®̈¤§¨«§º̈
:íìBò úwçì íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈§ª©¬¨«

àéúráL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa râpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨®̈§¨¥−¦§©¬
:íéîéáéíBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä ¨¦«´¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬

éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä©§¦¦−¦§®̈§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²
:øäèé àì éréáMä íBiáeâéúîa râpä-ìk ©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©§¥´

-úà àhçúé àìå úeîé-øLà íãàä Lôða§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤¨¹§´Ÿ¦§©À̈¤
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½

:Bá Búàîè ãBòãéúeîé-ék íãà äøBzä úàæ −ª§¨¬«µŸ©½̈¨−̈¦«¨´
ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤

:íéîé úráL àîèéåèøLà çeúô éìk ìëå ¦§−̈¦§©¬¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©£¤²

:àeä àîè åéìr ìéút ãéîö-ïéàæèìëå ¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−«§¸Ÿ
úîá Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìr òbé-øLà£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½
:íéîé úráL àîèé øá÷á Bà íãà íörá-Bà«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

æéïúðå úàhçä úôøN øôrî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬
:éìk-ìà íéiç íéî åéìr(ìåçá ë"ò) ¨¨²©¬¦©¦−¤¤«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr bl zegiy ihewl)

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆
ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש מׁשה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל

ּכל  את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל – נאמן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעבד

ּכי  ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת טהרת לכן לה'). ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמציאּותֹו

ּב'אלקים  הּדבקּות ׁשהרי מהּקּב"ה, ּפרּוד על מֹורה זֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻטמאה

לעֹורר  יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ּוכדי וטמאתּה; מיתה מֹונעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחּיים'

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח ְִֶֶֶֶַַַַֹאת

éðùçéäfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
øLà úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´
Bà úná Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä̈«®̈§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬

:øáwáèééLéìMä íBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−
ñaëå éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯

øå åéãâa:áøra øäèå íéna õçë-øLà Léàå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³£¤
CBzî àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦´
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä©¨®̈¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
-ãr àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬©

:áøräôëàäãrä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå ¨¨«¤©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³
Lã÷a írä áLiå ïBLàøä Lãça ïö-øaãî¦§©¦Æ©´Ÿ¤¨«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®

:íL øáwzå íéøî íL úîzåáíéî äéä-àìå ©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−¨«§Ÿ¨¬¨©−¦
:ïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå äãrìâírä áøiå ¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ©¨¬¤¨−̈

eðéçà òåâa eðråâ eìå øîàì eøîàiå äLî-ír¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬©¥−
:ýåýé éðôìãýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½

:eðøéráe eðçðà íL úeîì äfä øaãnä-ìà¤©¦§−̈©¤®¨´½̈£©−§§¦¥«
ä-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìrä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
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ïôâå äðàúe òøæ íB÷î | àì äfä òøä íB÷nä©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ
ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzLåïøäàå äLî àáiå §¦½©¬¦©−¦¦§«©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ

ðtî-ìr eìtiå ãrBî ìäà çút-ìà ìäwä é ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½©¦§−©
:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðtô §¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz zwg t"y zgiy)

ÔBn¯Â ÔÙ‚Â ‰‡˙e Ú¯Ê ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ
אבל  ּב"זרע", ּכלּולים ּוׂשעֹורה חּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹיׁש

לֹומר, ויׁש ּתמרים). (דבׁש ּודבׁש ׁשמן זית הזּכירּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּדּוע

היּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטחּו היתה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּטענתם

ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למקֹום הביאּום ּובפעל ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמצרים,

ּבּמדּבר: ּגם להם היּו ּודבׁש נרֹות ÔÓLׁשמן הדליקּו הרי - ְְִֶֶֶַַָָָָ∆∆ְֲִִֵֵ

ּתמרים.„·Lהּמנֹורה. ׁשבעים ׁשם מצאּו לאילים ּכׁשּבאּו – ְַָ¿«ְְְְְִִִִֵֶָָָָ

éùéìù
éùéìùéòéáø,

æ:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåç-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤
éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äå ähnäE ©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½

åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥®̈
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

:íøéra-úàå äãräèähnä-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤©©¤−
:eäeö øLàk ýåýé éðôlîéïøäàå äLî eìä÷iå ¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ

àð-eòîL íäì øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà¤©¨−̈¤§¥´©®̈©©´Ÿ¤¨¤À¦§¨Æ
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

àéiå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
äãrä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîrt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈

:íøéráeñáéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼
éða éðérì éðLéc÷äì éa ízðîàä-àì ïré©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´
-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤

:íäì ézúð-øLà õøàäâéäáéøî éî änä ¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´§¦½̈
:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLàñ £¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(398 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»
יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס .(רש"י)"מּכאן ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב אֹומר הּדבר ריח)ּבטעם סימן טוב שם ,(כתר ְֵֵַַַַַַָָ

ׁשל  נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם אדם ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּנכסיו

נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים ְְְִִֶַַָָָֹֻקדּׁשה

éòéáøãéCìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤
éçà øîà äk íBãàúà zrãé äzà ìàøNé E ¡®³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬

:eðúàöî øLà äàìzä-ìkåèøiåeðéúáà eã ¨©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ
eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²

:eðéúáàìå íéøöîæèòîLiå ýåýé-ìà ÷röpå ¦§©−¦§©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´
äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ

:Eìeáâ äö÷ øér Lã÷á eðçðàæéàp-äøarð £©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´
éî äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì Eöøàá§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´
ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ

:Eìáb øárð-øLà ãrçéàì íBãà åéìà øîàiå ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárúèéeøîàiå ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«©«Ÿ§¸

éîéî-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìàE ¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàë| ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´

ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúð íBãà¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
:åéìrîô ¥«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, אחד CÏÓׁשּבכל Ï‡ את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְְִִֵֶֶָָָ∆∆∆ֵֶֶֶֶַַָָָָ

- הּגלּות ּבזמן Ï‡¯NÈההנהגה EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡ אף – ְְִַַַַָָָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ַ

הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו נדמה יהּודי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשּגּוף

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה לאכילה זקּוקים ׁשניהם ‰CÏnּכי C¯c ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ∆∆«∆∆

ה', ּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו -CÏ לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ְֶֶֶַָ≈≈ְְִֵַָָָ

יׂשראל. ּומנהגי הּמצֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָהּתֹורה

éùéîçáë-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨
:øää øä äãräâëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¥−̈¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬

íBãà-õøà ìeáb-ìr øää øäa ïøäà-ìàå§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬¤«¤¡−
:øîàìãëàáé àì ék åénr-ìà ïøäà óñàé ¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ

-øLà ìr ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤
:äáéøî éîì ét-úà íúéøîäëïøäà-úà ç÷ §¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ¤©«£½Ÿ

:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«
åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤

:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½
éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−



iriayער ,iyy - `k - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äãrä-ìkçëåéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈
íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúà Laìiå©©§¥³Ÿ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiå øää Làøa§´Ÿ¨®̈©¥¯¤¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

èë-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãrä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤
ìL ïøäà:ìàøNé úéa ìk íBé íéLñ ©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

àëàék áâpä áLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦ µ
ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àá̈¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½

:éáL epnî | aLiåáýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−
éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½

:íäéør-úà ézîøçäåâìB÷a ýåýé òîLiå §©«£©§¦−¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´
-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå ìàøNé¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤

:äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéørôãeòñiå ¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«©¦§º
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®

:Cøca írä-Lôð øö÷zåäírä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈
úeîì íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦¨−
äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna©¦§®̈¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨

:ì÷ìwä íçlaåúà íra ýåýé çlLéå ©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ
-ír úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨©

:ìàøNiî áøæeøîàiå äLî-ìà írä àáiå −̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´
ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç̈À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½
ãra äLî ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî øñéå§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨®̈©¦§©¥¬¤−§©¬

:íräçóøN Eì äNr äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈
Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìr Búà íéNå§¦¬Ÿ−©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−

:éçåèñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî Nriå ¨¨«©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®
Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà äéäå§¨À̈¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬

:éçå úLçpä©§−¤¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz zwg w"yven zgiy)

ÌÈ¯˙‡‰ C¯c(א (כא, ∆∆»¬»ƒ

המרּגלים " ּבּה ׁשהלכּו הּנגב, (רש"י)"ּדר:ּבעצמ הּגע . ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

העם, על אסֹון והביאּו רעה הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהמרּגלים,

לֹומר, ויׁש העם! לכל הּדר את ׁשּסללּו אּלּו ּגם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהם

לארץ  הליכה - אחת טֹובה ּפעּלה ּבגלל לכ זכּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהמרּגלים

,ל לֹומר הארץ. את לתּור הּצּוּוי וקּיּום ה' ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

הּגׁשמית  ּבארץ עּלּוי ּגֹורמת אחת טֹובה ּפעּלה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאפּלּו

יׂשראל'. ל'ארץ ְְֲִִֵֶֶַָָָוהפיכתּה

éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiåàéeòñiå ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−
-ìr øLà øaãna íéøárä éira eðçiå úáàî¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ©

:LîMä çøænî áàBî éðtáéeðçiå eòñð íMî §¥´½̈¦¦§©−©¨«¤¦−̈¨¨®©©«£−
:ãøæ ìçðaâéeðçiå eòñð íMîïBðøà øárî §©¬©¨«¤¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ

ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä øaãna øLà£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBîãéøîàé ïk-ìr ½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«©¥Æ¥«¨©½

-úàå äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈§¤
:ïBðøà íéìçpäåèäèð øLà íéìçpä ãLàå ©§¨¦−©§«§¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈

ì:áàBî ìeáâì ïrLðå ør úáLæèäøàa íMîe §¤´¤¨®§¦§©−¦§¬¨«¦−̈§¥®¨
óñà äLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½¡ŸÆ

:íéî íäì äðzàå írä-úàñæéøéLé æà ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦¨µ¨¦´
:dì-eðr øàá éìr úàfä äøéMä-úà ìàøNé¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«

çé÷÷çîa írä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðrLîaèéìàéìçð äðznîe §¦§£Ÿ®̈¦¦§−̈©¨¨«¦©¨−̈©«£¦¥®

:úBîa ìàéìçpîeëäãNa øLà àébä úBîaîe ¦©«£¦¥−¨«¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´
:ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtä Làø áàBîô ½̈−Ÿ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(75 'nr bi zegiy ihewl)

ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡¯Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»
את  ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" היּו . . ÌaÏ.(רש"י)לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו - ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ

Ïk הּיצר הפיכת ּבּנפׁש, זֹו ואתהּפכא הרע. הּיצר ּכֹולל הּלב, »ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשהמית  עצמֹו, הּנחׁש ּבעֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה לטֹוב, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהרע

וחּיים. רפּואה הביא רב, ְְִִֵַַַָעם

éòéáùàë-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤
:øîàì éøîàäáëähð àì Eöøàá äøarà ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ

Cìnä Cøãa øàá éî äzLð àì íøëáe äãNa§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ
:Eìáb øárð-øLà ãr Cìðâëïçéñ ïúð-àìå ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ

-ìk-úà ïçéñ óñàiå Bìáâa øár ìàøNé-úà¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ¤¨
äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnr©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨

:ìàøNéa íçliåãëáøç-éôì ìàøNé eäkiå ©¦−̈¤§¦§¨¥«©©¥¬¦§¨¥−§¦®̈¤
ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî Böøà-úà Løéiå©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½

:ïBnr éða ìeáb ær ékäëúà ìàøNé çwiå ¦´©½§−§¥¬©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬
éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä íéørä-ìk̈¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´

:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàäåëøér ïBaLç ék ¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À



רעי xihtn - ak - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

:ïðøàæëïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®
:ïBçéñ øér ïðBkúå äðazçëäàöé Là-ék ¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ¨«§¨´

áàBî ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´½̈
:ïðøà úBîa éìraèëzãáà áàBî Eì-éBà ©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈¨©−§¨

úéáMa åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´©§¦½
:ïBçéñ éøîà Cìîìì-ãr ïBaLç ãáà íøépå §¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬¤§−©

:àáãéî-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáécàìáLiå ¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©¥«§¨«©¥̧¤Æ
:éøîàä õøàa ìàøNéáììbøì äLî çìLiå ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«©¦§©³¤Æ§©¥´

äéúða eãkìiå øæré-úàáéúëùøééåéø÷LøBiå ¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤
:íL-øLà éøîàä-úàâìCøc eìriå eðôiå ¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦§Æ©©«£½¤−¤

àeä íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈¯
ìëå:érøãà äîçìnì Bnr-ãì-ìà ýåýé øîàiå §¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤

Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²
øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

äìézìa-ãr Bnr-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

áëàáàBî úBáøra eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨

éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `l mgpn zxez)

‰È˙Ba e„kÏiÂ ¯ÊÚÈ ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ(לב (כא, «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿∆»
לכדּוה. ּומּדּוע יעזר, את לרּגל אֹותם ׁשלחּו הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכאֹורה,
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Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רעו

(ìàøùé)çéúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³
eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác íëúà¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬

:írìa-ír áàBî-éøNè-ìà íéäìà àáiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
:Cnr älàä íéLðàä éî øîàiå írìaéøîàiå ¦§®̈©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤¦¨«©¬Ÿ¤

áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà írìa¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈

:éìà çìLàéñëéå íéøönî àöiä írä äpä ¨©¬¥¨«¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−
éìeà Búà él-äá÷ äëì äzr õøàä ïér-úà¤¥´¨®̈¤©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬

:åézLøâå Ba íçläì ìëeàáéíéäìà øîàiå ©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ
írä-úà øàú àì íänr Cìú àì írìa-ìà¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈

:àeä Ceøá ék¦¬¨−«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc zenai(iriax meil)

äðùî
:dlra zen lr cirdl zpn`p dy` mipte` el`a zx`an epzpyn

,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàädide,dðéáì Bðéa íBìL ¨¦¨¤¨§¨¦©§¨¦§¦©©¨¨¥§¥¨
dy dhhw lr epl reci `l ,xnelk,mdipia dziådid okíBìL §¨

íìBòa.dngln onf df oi`y -äàáemynàNpz ,éìòa úî äøîàå ¨¨¨¨§¨§¨¥©§¦¦¨¥
`id dwewfe mipa dlral oi`y ote`a oke .xg`l `ypdl zxzen ±

dxn`e ,meailíaééúz ,éìòa úî.dlra ig`l maiizdl zxzen ± ¥©§¦¦§©¥
did m` j`dðéáì Bðéa íBìL,íìBòa äîçìîådidy e`Bðéa äèè÷ ¨¥§¥¨§¦§¨¨¨¨§¨¨¥

úðîàð dðéà ,éìòa úî äøîàå äúàáe ,íìBòa íBìLå dðéáìdxeq`e §¥¨§¨¨¨¨¨§¨§¨¥©§¦¥¨¤¡¤¤
dvex dhhwd zngny yeygl yi el` mipte`ay .`ypdl
zngny e` ,dlra lr dnvr xeq`z jkae `ypdl dexiziy

.dlra zny dxaqe dpeinca dzrh dnglnd,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
íìBòìdy`dúðîàð dðéà,dlra zzin lräúàa ïk íà àlà §¨¥¨¤¡¤¤¤¨¦¥¨¨

Bì eøîà .ïéòeø÷ äéãâáe äëBa,minkgBæ úçàå Bæ úçàoia - ¨§¨¤¨§¦¨§©©§©©
,dz`xd `ly oiae el` mipniq dz`xdyàNpz`ypdl zxzen - ¦¨¥

.dzecr it lr

àøîâ
melye dpial epia mely' did m`y dpynd ly `yixa epipy

p 'mlerajixv recn :`xnbd zx`an .ilra zn xnel zpn`
mzqa `ed jk `ld ,mlera melye dpial epia mely didy zepyl

`l` .mely yiyàðzdidy dpynd ly `yixa epy ±Bðéa íBìL' ¨¨¨¥
éðúéîì éòa÷c íeMî ,'dðéáìly ote`d z` `tiqa zepyl evxy - §¥¨¦§¨¨¥§¦§¥

,äðéáì Bðéa äèè÷okeàðzdpynd ly `yixa,'íìBòa íBìL' §¨¨¥§¥¨¨¨¨¨¨
éðúéîì éòa÷c íeMîly ote`d z` `tiqa zepyl dvxy ±äîçìî' ¦§¨¨¥§¦§¥¦§¨¨

,'íìBòaj` .jxev `ll s` jetdd ote`d z` `yixa epy okle ¨¨
melye mdipia melyy reci oi`yk s` zpn`p dy`d zn`a
.mlera melye mdipia melyy migipn ep` mzqd on oky ,mlera
xnel dnglna zpn`p dy`d oi`y mrhd z` zx`an `xnbd

:ilra znäîçìîc àîòè éàî ,àáø øîàdpi` dngln zryay ± ¨©¨¨©©§¨§¦§¨¨
,ilra zn xnel zpn`péîããa äøîàc íeMîmiyyegy meyn ± ¦§¨§¨¦§¨¥

dipira dz`x `ly elit`e ,zrc ocne`e oeincn ok zxne`y
zny[äøáñc],dnvrlèéìt àeä ìeèwéàc éðä ìëa àzòc à÷ìñ §¨§¨¨§¨©§¨§¨¨¥§¦§¨¥

weec ebxdpy el` lkny zrcd lr dlri ike -.levip `ed `
elit`e,øîBì àöîéz íàydðéáì Bðéa íBìLc ïåék`ly xnel yi ¦¦§¨©¥¨§¨¥§¥¨

`l` ,dlra zny oeincn cirzàéæçc ãò àøèðcr oiznz ± ¨§¨©§¨§¨
c yegl yi mewn lkn .zn ok`y d`xzyàøéâa déì eçîc ïéðîéæ¦§¦§¨¥§¦¨

àçîeøa Bà,axga e` ,uga edekdy minrt ±àøáñådnvrl §§¨§¨§¨
yúî éàcå,ef dknnåc zn `l zn`ay xyt`éøzîñ ãáòc àkéà ©©¥§¦¨§¨¥©§¨¥

äéçådpi` okle ,`txzne dknl zyeagz miyery mipte` yi ± §¨¥
.dnglna zn xnel zpn`p

:ilra zn xnel zpn`p 'oearx' onfa m` `ax zrc d`ian `xnbd
,éîããa äøîà àìc ,äîçìîk Bðéà ïBáòø ,øîéîì àáø øáñ,xnelk ¨©¨¨§¥©§¨¥§¦§¨¨§Ÿ¨§¨¦§¨¥

miyyeg oi` ,ilra zn dxn`e dy`d d`ae mlera arx did m`
dz`x jky zpn`p `l` ,zrcd ocne`e oeinc zngn ok zxne`y

.`ypdl zxzene zny
:ea xfg `axäîçìîk àeä éøä ïBáòø ,àáø øîà øãäonfa s`y £©£©¨¨§¨£¥§¦§¨¨

enk ,zrcd ocne`e oeinc zngn ok zxne`y yegl yi oearx
.oldlc dyrna didy itk ,dngln zrya miyyegyàéääc§©¦

àáøc dén÷ì úúàcdidy mewnn `ax iptl d`a zg` dy`y ± ©£¨§©¥§¨¨
e ,arx ea.áòøa úî éìòa ,déì äøîàzngn ok zxne`y `ax yyg ¨§¨¥©§¦¥¨¨¨

dz`x m` dixac jezn yetzle dzeqpl dvxe ,dzrc ocne`
,zn eze`éLôð záæéLc zãáò øétL ,dì øîàCziyr dti - ¨©¨©¦£©§§§¥¥§§©§¦

,jnvr z` zlvde zgxae ig oiicr didy s` jlra z` zgpdy
ikeééç äåä déì z÷áLc àúéôôðc àzøet àeääác Czòc à÷ìñ- ¨§¨©§¦¦§©§¨¦§¨¦¨¦§©§§¥£¨¨¥

did elv` zx`ydy dtepnd gnwd hrnay jzrca dlri ike
l x`ydl leki.zeigééç àì àðååb éàä éëc òãé éîð øî ,déì äøîà̈§¨¥©©¥¨©§¦©©§¨Ÿ¨¥

lki `l gnw hrn el x`ypy df ote`ay rcei xn mby ip` d`ex ±
zny dz`x `l ok`y dixac jezn `ax cnle .zeigl jiyndl
okle ,zn i`cey dxaq dpeinca `l` ,dligz dxn`y itk dlra
df dyrn iptne .dixac lr jenql epl oi`e ,dlra zny dxn`
zny xnel dceyg dy`d oearx onfay xaqe eixacn `ax ea xfg

.zpn`p dpi`e ,dngln zrya dceygy enk ,dpeinc it lr
:dnglnn xzei xingdl yi oearxay `ax wiqn aeyøîà øãä£©¨©

,äîçìnî äòéøb ïBáòø ,àáørexb epic oearx zry ,xnelk ¨¨§¨§¦¨¦¦§¨¨
,dnglnneléàczryaàeä äîçìna éìòa úî äøîà ék ,äîçìî §¦¦§¨¨¦¨§¨¥©§¦©¦§¨¨

àðîéäî àìcdpi` dnvr dnglna zny zxne`y ote`a `weec - §Ÿ§¥§¨
,zpn`pàðîéäî Búhî ìò úî àädkedy dxn` m` la` - ¨¥©¦¨§¥§¨

.zpn`p `id ixd ezhn lr zne ezial aye dnglnaéab eléàå§¦©¥
ïBáòø,zpn`p dpi` ezhin lr zny dxn`y ote`a elit`ãò §¨©

.åézøá÷e úî äøîàc§¨§¨¥§©§¦
:oeincn dcirn dy`dy oiyyeg mday mitqep mipte`úìBtî©¤

,äîçìîk àeä éøägex `ay e` lrad lr ziad ltp m` ,xnelk £¥§¦§¨¨
zn dlray zxne`e dy`d d`ae ,xird iza lk litn dide dxrq

yegl yi ,ef zletnaéîããa äøîàcoeinc zngn ok zxne`y ± §¨§¨¦§¨¥
.zpn`p dpi` jkle ,z`f dz`x `le ,zletna zny zrc ocn`e

íéaø÷òå íéLçð çeléLmiygp daxd e`ae dpicn zkn dzid - ¦©§¨¦§©§©¦
,miygpd on ilra zn dy`d dxn`e ,miaxwre,äîçìîk ïä éøä£¥¥§¦§¨¨

yeygl yiyéîããa äøîàc.zpn`p dpi`e ,zny dz`x `leøác §¨§¨¦§¨¥¤¤
,xira dtibn dzid -dì éøîàmixne` yi -äîçìîk àeä éøä ¨§¥¨£¥§¦§¨¨

,zpn`p dpi`edì éøîàå,mixne` yie -äîçìîk Bðéà.zpn`pe §¨§¥¨¥§¦§¨¨
:`xnbd zx`an,äîçìîk àeä éøä dì éøîàs`y iptn ,mnrh ¨§¥¨£¥§¦§¨¨

yegl yi dfaéîããa éøîàc`ly elit` dtibna zny dncny - §¨§¥¦§¨¥
.zny dz`x,äîçìîk Bðéà dì éøîàåyeygl oi`y mnrh §¨§¥¨¥§¦§¨¨

meyn ,z`f dz`x i`ce `l` ,zny dpeinc it lr zxne`ycm` §
dz`x `léLðéà éøîàcà éëîñdn lr zkneq dy`d dzid ± ¨§¥©§¨§¥¦§¥

,mixne` miyp`yìéæà àì éðL àìa Lðéàå àðúBî äåä ïéðL áL- ©§¦£¨¨¨§¦¥§Ÿ§¥Ÿ¨¦
dzid `l okle ,epnf mcew zn `l yi`e ,dtbn dzid mipy ray

.zpn`p zny zxne` m`e ,ynn d`xzy cr dcirn
.dnglna ilra zn xnel zpn`p dpi` dy`d ,dpyna epipy

:`xnbd zwtzqn,íìBòa äîçìî àéä ä÷éæçä ,eäì àéòaéà¦©§¨§¤¡¦¨¦¦§¨¨¨¨
,dit lr `l` mlera dngln yiy epl rcep `l m` ,xnelkeäî©

,dlra zen lr cirdl zpn`p m`d ,oicdïðéøîà éîep` m`d - ¦©§¦©
oky ,dpin`dl dxaq yi df ote`ay mixne`ì dl äîøwL ©¨§©¥

,dnglna dlra zny cirdle
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המשך ביצור למס' יבמות ליום רביעי עמ' ב

zea` iwxtl mixe`ia

` dpyn c wxt
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,B÷ìça çîOä øéLò eäæéà .øéò ãëlî Bçeøa ìLîe øBabî íétà Cøà áBè :øîàpL ,Bøöé úà LáBkä ,øBaâ¦©¥¤¦§¤¤¡©¤¤©©¦¦¦Ÿ¥§¦Ÿ¥¦¥¤¨¦©¨¥©§¤§
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:eì÷é éæáe ãaëà éãaëî ék :øîàpL ,úBiøaä úà ãaëîä©§©¥¤©§¦¤¤¡©¦§©§©£©¥Ÿ©¥¨

ycew zegiyn zecewp
לפרדס" שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא 1בן

אףֿעלֿפי  עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא ומובנת
בשלום  "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע שלא

בשלום"]. ויצא

ללמוד  הצורך את זומא בן הדגיש הרבה, גדולתו ועלֿאף
ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל
"מכל  ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו  נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן
בבחינת  והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא
אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך  "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש
מכל  שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר  אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"
מידה  באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו
לאור  מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא
הלוא  אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת
ללמוד  מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי  - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו
ללמוד  מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב  רק כאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים
אלא  מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה
הבורא  מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)
 ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.
גם  הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל
"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא  בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על 2(עדות ,
לפגשו  אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו  האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר
"לך  האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה
כוונת  שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור
צלם  את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל  במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי
כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו  לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב
בכל  כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו
שרואה  המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו
יתכן  איך זה, לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל
החכם  כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם
מעלה  יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה  מידת את מייחסים הרגיל דרך על - גבור" "איזהו
 ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש  - עשיר" רוצה 3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:
מי  הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".
"מי  (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו
ואומרת  משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש
שמח  אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין  מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו
(להי  ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא  מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד
אלו  את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

בעלמא  "בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין 4.הפחותים,

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, ֿ רבה לב.4)קהלת פרק תניא ראה
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לפרדס" שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא 1בן

אףֿעלֿפי  עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא ומובנת
בשלום  "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע שלא

בשלום"]. ויצא

ללמוד  הצורך את זומא בן הדגיש הרבה, גדולתו ועלֿאף
ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל
"מכל  ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו  נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן
בבחינת  והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא
אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך  "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש
מכל  שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר  אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"
מידה  באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו
לאור  מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא
הלוא  אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת
ללמוד  מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי  - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו
ללמוד  מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב  רק כאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים
אלא  מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה
הבורא  מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)
 ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.
גם  הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל
"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא  בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על 2(עדות ,
לפגשו  אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו  האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר
"לך  האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה
כוונת  שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור
צלם  את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל  במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי
כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו  לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב
בכל  כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו
שרואה  המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו
יתכן  איך זה, לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל
החכם  כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם
מעלה  יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה  מידת את מייחסים הרגיל דרך על - גבור" "איזהו
 ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש  - עשיר" רוצה 3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:
מי  הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".
"מי  (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו
ואומרת  משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש
שמח  אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין  מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו
(להי  ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא  מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד
אלו  את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

בעלמא  "בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין 4.הפחותים,

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, ֿ רבה לב.4)קהלת פרק תניא ראה



לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת באה"ק )קרח בחו"ל( - בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:3805:4108:2808:3009:0909:1110:2210:2313:1913:2019:4919:4920:1920:1919:2920:31באר שבע )ק(

05:3405:3608:2408:2609:0609:0810:2010:2113:1913:2019:5519:5520:2320:2319:2220:35חיפה )ק(

05:3505:3808:2508:2709:0709:0810:2010:2113:1813:1919:5419:5420:1920:1919:1420:31ירושלים )ק(

05:3605:3908:2608:2809:0809:1010:2110:2313:1913:2019:5119:5120:2120:2119:2920:33תל אביב )ק(

04:5504:5907:3907:4308:5408:5710:1710:1913:3813:3920:5920:5821:4421:4220:4122:01אוסטריה, וינה )ק(

07:3607:3609:1809:1809:5809:5810:4710:4812:5312:5417:1117:1317:4117:4316:5417:55אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:0605:0907:5407:5709:0109:0310:2210:2413:3913:4120:5420:5321:3621:3520:3621:53אוקראינה, אודסה )ק(

04:3104:3407:1507:1908:2908:3109:5109:5313:1213:1320:3320:3221:1721:1520:1421:34אוקראינה, דונייצק )ק(

04:4004:4307:2207:2608:3908:4110:0210:0313:2313:2420:4620:4521:3121:2920:2721:49אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

04:5605:0007:2507:3209:0009:0210:2410:2613:4913:5021:2021:1922:0822:0721:0122:28אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:4804:5107:1207:2108:5208:5410:1610:1813:4213:4321:1421:1222:0222:0120:5522:22אוקראינה, קייב )ק(

05:3605:3808:2208:2308:5909:0010:0910:1012:5913:0119:1519:1519:4219:4318:5519:53איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

05:3605:3908:2608:2909:2909:3110:4910:5114:0514:0621:1921:1821:5721:5620:5822:13איטליה, מילאנו )ק(

06:1406:1508:4208:4309:1309:1410:1610:1712:4712:4818:2018:2118:4418:4518:0318:55אקוואדור, קיטו )ח(

08:0108:0109:4909:5010:2710:2811:1811:1913:2713:2817:5317:5618:2218:2417:3618:36ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:1209:1110:4610:4611:2811:2812:1612:1714:1814:1918:2518:2818:5819:0118:0919:13ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4105:4408:3408:3609:2309:2510:4010:4213:4713:4820:3720:3721:1221:1120:1921:25ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2605:2908:1808:2109:1009:1210:2810:3013:3613:3720:3120:3021:0621:0620:1321:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2705:2908:1908:2109:1109:1310:2810:3013:3713:3820:3220:3121:0721:0720:1321:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5706:0008:4908:5109:4409:4611:0211:0414:1314:1421:1321:1321:5021:4920:5522:05ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2306:2509:1109:1309:5109:5311:0411:0513:5914:0120:2720:2720:5520:5520:0821:07ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4305:4508:3408:3609:1709:1910:3110:3213:3113:3220:0720:0720:3820:3819:4920:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3106:3309:1809:2009:5609:5711:0611:0813:5813:5920:1620:1720:4420:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

05:2005:2308:1208:1509:0509:0710:2310:2513:3213:3420:2920:2921:0521:0520:1121:19ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5105:5408:4308:4609:3509:3710:5210:5414:0114:0220:5420:5421:3021:2920:3621:44ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1705:2008:0908:1109:0309:0510:2110:2313:3113:3320:3020:2921:0621:0620:1121:21ארה״ב, שיקגו )ק(

07:0107:0209:1409:1509:4609:4710:4410:4513:0513:0718:1018:1218:3518:3717:5318:46בוליביה, לה-פס )ח(

05:2805:3207:4507:4609:3509:3710:5911:0114:2714:2822:0222:0122:5322:5121:4323:13בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:3005:3407:4507:5409:3609:3811:0011:0214:2714:2822:0021:5922:5022:4821:4123:10בלגיה, בריסל )ק(

06:4906:4908:5308:5409:2709:2810:2310:2412:4012:4117:3517:3717:5617:5817:1418:08ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3506:3608:4108:4209:1509:1510:1010:1112:2812:2917:2017:2217:4617:4817:0317:58ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4504:4807:0307:0408:5208:5410:1710:1913:4513:4621:2421:2222:1322:1121:0622:34בריטניה, לונדון )ק(

04:4104:4507:1207:1308:5508:5710:2210:2413:5413:5521:4221:4022:3922:3621:2623:03בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:4504:4907:0907:1108:5508:5710:2110:2313:5113:5221:3521:3422:2722:2521:1522:50גרמניה, ברלין )ק(

05:1705:2007:4807:5409:2109:2310:4410:4614:0914:1021:3921:3822:2722:2621:2122:47גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5506:5608:5608:5709:3109:3210:2510:2612:4012:4117:3217:3417:5217:5417:0918:04דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0306:0508:4608:4709:2009:2210:2910:3013:1513:1619:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

06:0006:0208:4208:4409:1709:1810:2510:2613:1113:1219:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

04:4804:5107:3407:3708:4508:4710:0710:0913:2613:2720:4520:4421:2821:2720:2721:46הונגריה, בודפשט )ק(

04:3004:3207:2207:2408:1408:1609:3209:3412:4112:4219:3719:3620:1320:1219:1820:27טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0406:0708:5608:5809:4409:4611:0011:0214:0514:0620:5220:5221:2521:2520:3421:39יוון, אתונה )ק(



רעט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת באה"ק )קרח בחו"ל( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:1105:1407:5808:0109:0709:0910:2910:3013:4713:4821:0421:0321:4721:4520:4522:04מולדובה, קישינב )ק(

06:0006:0108:4208:4409:1709:1910:2610:2713:1213:1319:1819:1819:4419:4419:0019:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:1108:1009:3309:3410:2010:2011:0511:0613:0213:0316:5416:5617:3017:3316:3817:46ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:1005:1207:5707:5908:3608:3809:4809:4912:4112:4219:0319:0419:3219:3218:4619:43נפאל, קטמנדו )ח(

04:4704:5007:3907:4108:3008:3209:4709:4912:5512:5619:4719:4720:2220:2219:2720:36סין, בייג'ין )ח(

07:0107:0309:3109:3310:0210:0411:0511:0713:3813:3919:1319:1419:3719:3818:5619:48סינגפור, סינגפור )ח(

04:1604:2006:3906:4008:2508:2809:5109:5313:2113:2221:0221:0021:5521:5220:4322:17פולין, ורשא )ק(

06:2806:2908:4608:4709:1809:1910:1710:1812:4112:4217:5417:5518:1818:2017:3718:29פרו, לימה )ח(

05:5205:5508:4208:4509:4609:4811:0611:0814:2314:2421:3521:3422:1622:1521:1622:32צרפת, ליאון )ק(

05:4805:5208:2908:3409:4909:5111:1211:1414:3414:3522:0021:5922:4422:4321:4023:02צרפת, פריז )ק(

05:4705:4908:2008:2108:5108:5309:5509:5712:3012:3118:1118:1218:3518:3617:5418:46קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3805:4008:2908:3109:2709:2910:4610:4813:5914:0021:0621:0621:4221:4120:4521:57קנדה, טורונטו )ק(

05:0705:1007:5708:0009:0009:0210:2010:2213:3613:3720:4920:4821:2821:2720:2921:44קנדה, מונטריאול )ק(

05:3305:3608:2408:2609:0909:1110:2310:2513:2513:2620:0320:0320:3520:3519:4520:47קפריסין, לרנקה )ק(

04:2004:2406:5907:0008:3708:4010:0610:0813:4213:4321:3821:3622:4022:3721:1923:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:4603:5006:3206:3408:0708:1009:3709:3913:1613:1721:2321:2122:2422:2120:5922:55רוסיה, מוסקבה )ח(

04:2604:3007:1307:1608:2308:2509:4509:4713:0413:0520:2120:2121:0421:0320:0321:21רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:3105:3408:1708:2009:2809:3010:4910:5114:0914:1021:3221:3122:1022:0921:0822:27שוויץ, ציריך )ק(

05:5305:5508:3208:3309:0509:0610:1210:1312:5312:5518:4918:5019:1419:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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