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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
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ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

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

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
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ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤
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ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
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,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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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¨
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המשך מנמור קיט זדפס בעמוד זנ

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מהו"ר אליעזר שי'

שלום וברכה!

...בטח קבל מכתבי בנוגע להבחירות והחזית הדתית המאוחדה, ואקוה לידיעות מפורטות מהו 

המצב על אתר בכלל ומהנעשה בהחזית המאוחדה בפרט, כי השמועות כאן סותרות אחת לחברתה, 

תלוי  שבהם  אלו  על  להשפיע שם  יוכל  ואולי  מיוחד  שליח  מכאן  שיסע  להשתדל  מהראוי  הי'  ואולי 

הדבר, אבל זה עתה הגיעה ידיעה שהגשת הרשימות יום האחרון הוא יום א' העבר, וגם בזה אי אפשר 

לברר הדבר על בוריו.
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,`eazÎik zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,lel` `"k
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰È‰Âאלקי הוי' אׁשר הארץ אל ּכיֿתבֹוא ¿»»ֱֲֲִֶֶֶֶָָָָָֹ

ּבּה ויׁשבּת וירׁשּתּה נחלה ל .1נֹותן ְְְְֲִִֵַַָָָָָ

ּדּבּורֿ חסידּות ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוק ְְֲִִִִֵֶַַָָוידּוע

הּזה  גֹו',2הּמתחיל ּכיֿתבֹוא הּכתּוב ּדמׁשמעּות , ְְְִִֶַַַַַָָָ

מה  ואלּו מּלמּטה, האדם עבֹודת על ְְֲִִֶַַַַָָָָמֹורה

ענין  זה הרי ,ל נֹותן אלקי הוי' אׁשר ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּׁשּכתּוב

ּבזה  הּבאּור ּונקּודת מּלמעלה. מּתנה ,3ׁשל ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

רּבֹותינּו ּוכמאמר 'רצֹון', מלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֶֶֶַַַָׁש"ארץ"

ׁשרצתה 4ז"ל  ארץ, ׁשמּה נקרא לעׂשֹות 5לּמה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיׁשנֹו ּפׁשּוט' 'רצֹון ענין והּוא קֹונּה, ְְְְִֶֶַָָָרצֹון

"אׁשר  אֹומר זה ועל מּיׂשראל. אחד ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבנפׁש

לדעת, ׁשּצרי הינּו, ,"ל נֹותן אלקי ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹהוי'

ּבכח  ׁשּבא ענין אינֹו ּפׁשּוט' 'רצֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהתּגּלּות

אמנם, מּלמעלה. ׁשּנֹותנים ענין זהּו אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָהאדם,

להיֹות  צריכה  ּפׁשּוט', 'רצֹון לבחינת לבא ְְְְִִִִִֵַָָָָֹּבכדי

זה  ועל טעםֿודעת, ׁשעלּֿפי העבֹודה ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָּתחלה

ׁשעלֿ הרצֹון ׁשּזהּו הארץ", אל "ּכיֿתבֹוא ֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנאמר

לגלּוי  ּכלי נעׂשה ועלֿידיֿזה טעםֿודעת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָּפי

הוי' "אׁשר מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָהרצֹון

."ל נֹותן ְֱֵֶֹאלקי

LÈÂ הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת עם זה לקּׁשר ¿≈ְִֵֵֶַַַַַ

כ"ק  עלֿידי ׁשּנמסרה (ּכפי ְְְְְִִֵֶַַָָהּידּועה

ּפרׁשת  ּבׁשּבת נׁשמתֹוֿעדן) מהֹורׁש"ב ְְְְִֵֶַַַַָָָָָאדמֹו"ר

ׁשּבת) קּבלת (אחר תרנ"ב אלּול ח"י אל6ּכיֿתבֹוא, ּכיֿתבֹוא והיה הארץ : ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבּמדרׁש ּכדאיתא 'רצֹון', ּולׁשֹון 'מרּוצה' לׁשֹון "ארץ", "והיה 4גֹו', ּופרּוׁש . ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּובירּוׁשה  מּלמעלה מּתנה ׁשהּוא הרצֹון אל ּתבֹוא ּכאׁשר הארץ": אל ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּכיֿתבֹוא

ּבאֹופן  להמׁשי ּד"ויׁשבּת", העבֹודה להיֹות צריכה אזי מּיׂשראל, אחד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל
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א).1) (כו, פרשתנו ע'2)ריש ח"ה פרשתנו אוה"ת וראה קיב). ע' ח"א תער"ב (המשך תער"ב כיֿתבוא והי' רד"ה ראה

קיח).3)ב'סא. ע' (שם תער"ב כיֿתבוא והי' ח.4)סד"ה פ"ה, שם.5)ב"ר יוסף ועץ מהרז"ו פי' גם השיחות 6)ראה ספר

ג. סימן הוספות טוב שם כתר אלול. חי - יום" ב"היום הועתק .191 ע' תרצ"ז

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

‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â ויכנסו יבואו ישראל בני כאשר ‰‡¯ıכלומר, Ï‡ ¿»»ƒ»∆»»∆
da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ ‰ÏÁ EÏ Ô˙B EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯L‡1 ולאחר ¬∆¬»»¡…∆≈¿«¬»ƒƒ¿»¿»«¿»»

ביכורים. מצוות אודות מדובר מכן

˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלה‰Êa עלֿפי ¿»««ƒ»∆
הפסוק  בלשון מאמרי ÈLe¯„aדיוק ƒ¿≈

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ˙e„ÈÒÁ¬ƒƒ««¿ƒ
בפסוק  כי f‰2‰הפותחים "והיה «∆

ŒÈkתבוא", ·e˙k‰ ˙eÚÓLÓc¿«¿»«»ƒ
‰¯BÓ ,'B‚ ‡B·˙ מלמדÏÚ »∆«

Ì„‡‰ ˙„B·Ú לאלוקות להתקרב ¬«»»»
‰hÓlÓ האדם מצד היינו למעלה, ƒ¿«»

e˙kM·עצמו, ‰Ó eÏ‡Â בהמשך ¿ƒ«∆»
Ô˙Bהפסוק  EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯L‡¬∆¬»»¡…∆≈

‰zÓ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ ,EÏ¿¬≈∆ƒ¿»∆«»»
מהקדושֿברוךֿהוא ÏÚÓlÓ‰לאדם  ƒ¿«¿»

לאלוקות  האדם התקרבות והיא

מלמעלה, והשפעה מהארה כתוצאה

האלוקות. מצד

‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e3, ¿««≈¿∆
"ı¯‡"L כי "והיה כאן נאמר עליה ∆∆∆

הארץ" אל ÔBLÏÓתבוא ‡e‰ƒ¿
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,'ÔBˆ¯'»¿«¬««≈

Ï"Ê4 במדרשdÓL ‡¯˜ ‰nÏ «»»ƒ¿»¿»
אר  L¯ˆ˙‰ישראל ץ של ,ı¯‡5 ∆∆∆»¿»

dB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏֿהקדושֿברוך «¬¿»
וארץ', שמים 'קונה שהוא ¿e‰Â‡הוא

של  ה' בעבודת הדברים של המשמעות

ואחד  אחד ËeLt'כל ÔBˆ¯' ÔÈÚƒ¿«»»
מוגדר  ולא 'מצויר' ¿∆∆BLiLלא

Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk LÙa¿∆∆»∆»ƒƒ¿»≈
‡ÓB¯לאלוקות. ‰Ê ÏÚÂ הכתוב ¿«∆≈

Ô˙Bכאן  EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯L‡"¬∆¬»»¡…∆≈
,˙Ú„Ï CÈ¯vL ,eÈ‰ ,"EÏ¿«¿∆»ƒ»««
'ËeLt ÔBˆ¯' ˙elb˙‰L כך ∆ƒ¿«»»

ולדבוק  להתקרב הפשוט שהרצון

בהעלם  האדם בנפש שקיים באלוקות

גלוי  ביטוי לידי ÔÈÚיבוא BÈ‡≈ƒ¿»
Ì„‡‰ ÁÎa ‡aL,עצמו מצד ∆»¿…«»»»

ÌÈ˙BpL ÔÈÚ e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿»∆¿ƒ
.‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»

˙ÈÁ·Ï ‡·Ï È„Îa ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿≈»…ƒ¿ƒ«

'ËeLt ÔBˆ¯',הגדרה מכל ÏÁz‰שלמעלה ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ »»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»
‰„B·Ú‰'ה את העובד האדם Ú„ÂŒÌÚË˙של ÈtŒÏÚL כן שהיא »¬»∆«ƒ««»««

ה' עבודת וזו ולהשכיל להבין מסוגל האדם ששכל המידה לפי מוגדרת,

מחייב, שהשכל כמה עד ‡Ïמוגבלת, ‡B·˙ŒÈk" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«ƒ»∆
ÔBˆ¯‰ e‰fL ,"ı¯‡‰"ארץ" »»∆∆∆»»

רצון  ŒÌÚËמלשון ÈtŒÏÚL∆«ƒ««
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙Ú„Â לאחר »««¿«¿≈∆

עבודת  של הראשון בשלב שבתחילה,

טעם  עלֿפי ה' את עובד האדם ה',

ה' עבודת שזו למרות הרי ודעת,

מוגבלת, עלֿידי NÚ‰במידה האדם «¬∆
זו  שיתגלה ÈeÏ‚Ïראוי ÈÏkעבודה ¿ƒ¿ƒ

ŒÌÚhÓבו  ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯‰»»∆¿«¿»ƒ««
,˙Ú„Â אפשר הרצון שאי ה'פשוט' »««

האד  עבודת ידי על אליו והוא להגיע ם

במתנה  ‰ÈÂ'מלמעלה,ניתן ¯L‡"¬∆¬»»
."EÏ Ô˙B EÈ˜Ï‡¡…∆≈¿

˙¯Bz ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«
ÈÙk) ‰Úe„i‰ ·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈«¿»¿ƒ
˜"Î È„ÈŒÏÚ ‰¯ÒÓpL∆ƒ¿¿»«¿≈
ŒB˙ÓL ·"L¯B‰Ó ¯"BÓ„‡«¿¿»«ƒ¿»

Ô„Ú שהבעל התורה דברי את ששמע ≈∆
בגןֿעדן  אמר aLa˙ֿשםֿטוב (¿«»

ÏeÏ‡ È"Á ,‡B·˙ŒÈk ˙L¯t»»«ƒ»«¡
(˙aL ˙Ïa˜ ¯Á‡) ·"¯˙6: «««»««»

,'B‚ ı¯‡‰ Ï‡ ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â¿»»ƒ»∆»»∆
'‰ˆe¯Ó' ÔBLÏ ,"ı¯‡" כמו ∆∆¿¿»

במהירות '¯ˆÔB',ריצה ÔBLÏe¿»
‡˙È‡„k כמובאL¯„na4. ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

Ï‡ ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â" Le¯Ùe≈¿»»ƒ»∆
‡B·z ¯L‡k :"ı¯‡‰,כלומר »»∆«¬∆»

יגיע  האדם ‰¯ˆÔBכאשר Ï‡∆»»
ÏÚÓlÓ‰לאלוקות  ‰zÓ ‡e‰L∆«»»ƒ¿«¿»

,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa ‰Le¯È·eƒ»¿»∆»ƒƒ¿»≈
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÈÊ‡ האדם מצד ¬«¿ƒ»ƒ¿

,"z·LÈÂ"c ‰„B·Ú‰»¬»¿¿»«¿»
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 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב
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  הכיפורים- השנה ויום-ענין ראש התורלקוטי   )כד

 מהר  ................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובערי ש  )כה
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   ץ החייםקונטרס ע  )כח

 נאר  .............................................  מו"ר מוהרש"באד
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 עאר  ............  ת קודששבלת סדר מצות הדלקת נרו  )לו
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בּטנא" וׂשמּת גֹו' "ולקחּת התיּׁשבּות, ,7ׁשל ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

(ּב'ּתֹורה' ּומֹוסיף וכּו'. ּבכלים אֹורֹות ְְְְִִִֵַַָלהמׁשי

אל  לבא ׁשּבכדי ערבית), ּתפּלת אחר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאמר

הּמקֹום  אל "והלכּת עלֿידי זה הרי כּו', ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָהרצֹון

נפׁש' ה'מסירּות ענין ׁשהּוא ׁשם", ׁשמֹו לׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָגֹו'

ּופסּוק  ּברכה עלֿידי זה, ּבמקֹום אלקּות ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָֹלפרסם

ְִִּתהּלים.

הּנ"ל ‡Cב) ּדכל והּׁשּיכּות הּקׁשר להבין צרי «ְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

הּכתּוב, ּבהמׁש ׁשּנאמר הּבּכּורים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָלענין

וגֹו' האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ּגם 7"ולקחּת . ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ

הּבּכּורים  ּדענין והּׁשּיכּות הּקׁשר להבין ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָצרי

הּפרׁשה  ּבהמׁש ׁשּכתּוב הוי'8למה הּזה הּיֹום ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

גֹו' האּלה החּוקים את לעׂשֹות מצּו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹאלקי

ּכמבאר  גֹו', לבב ּבכל אֹותם ועׂשית ְְְְְְְִַַָָָָָָָָֹוׁשמרּת

ּתֹורה' לּפרׁשה 9ּב'לּקּוטי מחּוּבר ּדהּמקרא , ְְְְִִֵַַָָָָָָ

חלב  זבת "ארץ ׁשּמסּימת הימּנה, ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה

הּוא 10ּודבׁש" הוי'" הּזה הּיֹום "ּודבׁש [ולכן, ְְְֲֵֶַַָָָָָ

אחת  הוי' צירּוף ׁשל 11ראׁשיּֿתיבֹות ׁשהּוא"ו , ֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לּמקרא  מחּוּבר  ראׁשֹונה, ׁשּבפרׁשה  ְְְְִִֶַָָָָָָָ"ּודבׁש"

ׁשּקֹודם  אחד], ענין הּכל ּכי הימּנה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלמּטה

קּבלת  על ּברית ּכריתת היה לארץ ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּנכנסּו

ּבחֹורב". אּתם ּכרת אׁשר הּברית "מּלבד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּתֹורה,

יֹום, איזה ּכתיב (ולא וגֹו' הּזה" "הּיֹום ְְְְִֵֶֶֶַַֹוזהּו

הימּנה  ׁשּלמעלה לּפרׁשה מחּוּבר ּדהּמקרא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּׁשּום

ּוממׁשי לארץ. ּכניסתן ּבׁשעת ּדהינּו ְְְְְִִִֶַַַָָָָכּו'),

יׁש ּכ ּבעֹולם, זֹו ּבחינה ׁשּיׁש ׁשּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָלבאר,

ּפרׁשה  קֹורין ולכן הּׁשנה', ּב'ראׁש והּוא ְְְִֵַַָָָָָָָָֹּבׁשנה,

קאי  וגֹו' הּזה" "הּיֹום ּכי הּׁשנה', 'ראׁש קֹודם ְִֵֶֶַַַָָָֹזֹו

הּׁשנה' 'ראׁש קֹודם ׁשנה ּובכל הּׁשנה', 'ראׁש ְֶַַַָָָָָָָֹֹעל

הּתֹורה, קּבלת על מחדׁש ּברית ּכריתת ְְִִִֵַַַַַָָָָָצרי

את  לעׂשֹות מצּו" ּבחינת הּוא הּׁשנה' ְְְְֲִֶֶַַַַָָֹׁשּב'ראׁש

וגֹו'. ְִַהחּוקים"
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ב.7) שם, טז.8)פרשתנו ג).9)שם, (מא, פרשתנו טו.10)ריש כא 11)שם, שער בפרדס הובא ב). (ט, בהקדמה תקו"ז

פי"ד. השמות) פרטי (שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈLÓ‰Ï למטה מלמעלה הזה הרצון את ÏLולהוריד ÔÙB‡a ¿«¿ƒ¿∆∆
,˙e·MÈ˙‰ ולהכיל לקלוט שמסוגלים בכלים ו'מתיישב' נקלט שהאור היינו ƒ¿«¿

הביכורים פירות לגבי הפרשה בהמשך שנאמר כמו ‚B'אותו, zÁ˜ÏÂ"¿»«¿»
"‡h· zÓNÂ7,כלי ‡B¯B˙בתוך CÈLÓ‰Ï עצמם שמצד עליונים ¿«¿»«∆∆¿«¿ƒ

מהגבלות  למעלה מאד, נעלים הם

ÌÈÏÎaמוגדרים'eÎÂ ההמשכה וכך ¿≈ƒ¿
באה  מלמעלה הנעלית וההארה

ב'התיישבות'.

ÛÈÒBÓe הבעלֿשםֿטוב'‰¯Bz'a) ƒ«»
¯Ó‡Lבגןֿעדן˙lÙz ¯Á‡ ∆»«««¿ƒ«
˙È·¯Ú אלול ח"י שבת, אותה של «¿ƒ

Ï·‡תרנ"ב  È„ÎaL יגיע ), שהאדם ∆ƒ¿≈»…
ÔBˆ¯‰ Ï‡ ויפעל שיאיר לאלוקות ∆»»

בגלוי  È„ÈŒÏÚבו ‰Ê È¯‰ ,'eÎ¬≈∆«¿≈
בעצמו  יקיים מצידו שהאדם

'B‚ ÌB˜n‰ Ï‡ zÎÏ‰Â"¿»«¿»∆«»
ÔÈÚ ‡e‰L ,"ÌL BÓL ÔkLÏ¿«≈¿»∆ƒ¿«

'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ האדם של «¿ƒ∆∆
‰Ê ÌB˜Óa ˙e˜Ï‡ ÌÒ¯ÙÏ שבו ¿«¿≈¡…¿»∆

נמצא, Î¯a‰אמירתÈ„ÈŒÏÚהוא «¿≈¿»»
.ÌÈl‰z ˜eÒÙe»¿ƒƒ

¯Lw‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (·«»ƒ¿»ƒ«∆∆
Ï"p‰ ÏÎc ˙eÎiM‰Â המבואר ¿««»¿»««

של  הפנימית המשמעות אודות לעיל

הארץ..." אל תבוא כי "והיה הכתוב

¯Ó‡pL ÌÈ¯eka‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒƒ∆∆¡«
zÁ˜ÏÂ" ,·e˙k‰ CLÓ‰a¿∆¿≈«»¿»«¿»
"‰Ó„‡‰ È¯t Ïk ˙ÈL‡¯Ó≈≈ƒ»¿ƒ»¬»»

'B‚Â7. ¿
¯Lw‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆∆
ÌÈ¯eka‰ ÔÈÚc ˙eÎiM‰Â לפי ¿««»¿ƒ¿««ƒƒ

הדברים של הפנימית »¿ÓÏ‰המשמעות
‰L¯t‰ CLÓ‰a ·e˙kL8 ∆»¿∆¿≈«»»»
EeˆÓ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰f‰ ÌBi‰««∆¬»»¡…∆¿«¿
‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰ ˙‡ ˙BNÚÏ«¬∆«ƒ»≈∆
ÏÎa Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ z¯ÓLÂ 'B‚¿»«¿»¿»ƒ»»¿»
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,'B‚ E··Ï¿»¿«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz9,הזקן n‰c˜¯‡לאדמו"ר »¿«ƒ¿»
הזה...", "היום «¿aeÁÓ¯הפסוק

,‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL ‰L¯tÏ«»»»∆¿«¿»≈∆»
הביכורים בפסוקים ÓiÒnL˙פרשת ∆¿«∆∆

קורא  המקדש לבית ביכורים שהמביא

נאמר  ÏÁ·שבסיומם ˙·Ê ı¯‡"∆∆»«»»

"L·„e10˙B·ÈzŒÈL‡¯ ‡e‰ "'ÈÂ‰ ‰f‰ ÌBi‰ L·„e" ,ÔÎÏÂ] ¿»¿»≈¿»««∆¬»»»≈≈
הם  הללו המילים ארבעת של התיבות ‡Á˙ראשי 'ÈÂ‰ Ûe¯Èˆ11, אחד ≈¬»»««

של  האותיות ארבעת של צירוף להיות יכול שבהם (יו"ד,האופנים הוי' שם

יו"ד) ה"ה, ה"ה, וא"ו, הוא סדרם זה ובצירוף ה"א וא"ו, «»∆Â"‡e‰Lה"א,
‰L¯ÙaL "L·„e" ÏL∆¿»∆¿»»»

,‰BL‡¯ הביכורים פרשת סיום ƒ»
‰hÓlL ‡¯˜nÏ ¯aeÁÓ¿»«ƒ¿»∆¿«»

,‰pÓÈ‰,"...הזה ‰Ïk"היום Èk ≈∆»ƒ«…
„Á‡ ÔÈÚ של הפנימית והמשמעות ƒ¿»∆»
זהה  שתי ],שניהם בין הקשר ועל

תורה' ב'לקוטי מבואר הפרשיות

eÒÎpL Ì„BwL ישראל בני ∆∆∆ƒ¿¿
ישראלı¯‡Ïמהמדבר ‰È‰ארץ »»∆»»

˙È¯a ˙˙È¯k הקדושֿברוךֿהוא בין ¿ƒ«¿ƒ
ישראל ‰Bz¯‰,ובני ˙Ïa˜ ÏÚ««»««»

˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓ"ƒ¿««¿ƒ¬∆»«
,"·¯BÁa Ìz‡ ברית כריתת והיא ƒ»¿≈

תורה  מתן בעת שהייתה זו על נוספת

'חורב'. גם הנקרא סיני ∆¿e‰ÊÂבהר
·È˙k ‡ÏÂ) 'B‚Â "‰f‰ ÌBi‰"««∆¿¿…¿ƒ

בכתוב מפורש ÌBÈ,לא ‰ÊÈ‡≈∆
¯aeÁÓ ‡¯˜n‰c ÌeMÓƒ¿«ƒ¿»¿»
,'eÎ ‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL ‰L¯tÏ«»»»∆¿«¿»≈∆»
זמן  על שמדברת הביכורים פרשת

לארץ  ÚLa˙הכניסה eÈ‰c ,(¿«¿ƒ¿«
.ı¯‡Ï Ô˙ÒÈk¿ƒ»»»»∆

LiL BÓkL ,¯‡·Ï CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈∆¿∆≈
BÊ ‰ÈÁa מחודשת ברית כריתת של ¿ƒ»

תורה מתן המקום,ÌÏBÚaעל במימד »»
ישראל, לארץ הכניסה LÈעם Ck»≈

‰La ברית כריתת הזמן במימד «»»
זו, ‰M‰',מעין L‡¯'a ‡e‰Â¿¿…«»»

BÊ ‰L¯t ÔÈ¯B˜ ÔÎÏÂ כי פרשת ¿»≈ƒ»»»
Èkֿתבוא ,'‰M‰ L‡¯' Ì„B˜∆…«»»ƒ

È‡˜ 'B‚Â "‰f‰ ÌBi‰" מכוון ««∆¿»≈
‰L ÏÎ·e ,'‰M‰ L‡¯' ÏÚ«…«»»¿»»»
CÈ¯ˆ '‰M‰ L‡¯' Ì„B˜∆…«»»»ƒ

L„ÁÓ ˙È¯a ˙˙È¯kֿהקדוש בין ¿ƒ«¿ƒ≈»»
ישראל  ובני ˜Ïa˙ברוךֿהוא ÏÚ««»«

‡e‰ '‰M‰ L‡¯'aL ,‰¯Bz‰«»∆¿…«»»
˙‡ ˙BNÚÏ EeˆÓ" ˙ÈÁa¿ƒ«¿«¿«¬∆

"ÌÈ˜eÁ‰התורה מחדש,B‚Â'של «ƒ¿
הראשונה. בפעם תורה מתן בדוגמת
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ז d"kyz'd ,lel` `"k ,`eazÎik zyxt zay

הּתֹורה'Ô·eÈÂג) ּב'אֹור המבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְִַַַָָֹ

הׁשּבת  לפני ּבדפּוס לאֹור )12(ׁשּיצא ְְִִֵֶַַָָָָ

ּכיֿתבֹוא  והיה ׁשם 13ּדּבּורֿהּמתחיל ׁשּמביא , ְְִִִִֵֶַַָָָָ

הּמדרׁש וראה 14מאמר הּקֹודׁש ּברּוח מׁשה צפה , ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

עתידין  והּבּכּורים ליחרב עתיד הּמקּדׁש ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשּבית

מתּפּללין  ׁשּיהיּו ליׂשראל והתקין עמד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָליּפסק,

(ּכפי  להבין וצרי כּו'. יֹום ּבכל ּפעמים ְְְְְִִִִָָָָָֹׁשלׁש

עמּוקֹות' ה'מגּלה ענין 15ׁשהקׁשה ּׁשּי מה ,( ְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

לבּכּורים. ּתפלֹות ְְִִִָֹׁשלׁש

¯‡·Óe ּכתיב ּדהּנה "ּכבּכּורה 16ּבּמאמר, ¿»≈ְְְֲִִִֵַַָָ

אבֹותיכם", ראיתי ּבראׁשיתּה ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָבתאנה

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמחׁשבה 17ואמרּו עלּו ׁשהאבֹות ְְֲֵֶַַַָָָָָָ

מה  ּגם וזהּו העֹולם, ׁשּנברא קֹודם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָלהּבראֹות

ּדהינּו,18ּׁשּכתּוב  אבֹותיכם", יׁשבּו הּנהר "ּבעבר ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

כּו' מעדן הּיֹוצא הּנהר מּבחינת ,19למעלה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

יׂשראל  ּבני ּכל וכן הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמעלה

'ּבּכּורים' ּבׁשם נׁשמֹות 20נקראים ּגם ׁשהרי , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָ

העֹולם  ׁשּנברא קֹודם ּבמחׁשבה עלּו .17יׂשראל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ל'תרּומה' קֹודמים 'ּבּכּורים' ּכי 21והּנה, , ְְְִִִִִִֵָ

ּכמֹו ראׁשית, ׁשּנקראת הּתֹורה הינּו ְְְְִִֵֵֶַַָָ'ּתרּומה'

וכדאיתא 22ׁשּכתּוב  ּדרּכֹו, ראׁשית קנני ה' ְְְִִִִֵֶַָָָָ

הּוא 23ּבּמדרׁש הדא ּתרּומה", לי "ויקחּו ְְְְֲִִִַָָָ

כּו'.24ּדכתיב  ּתֹורתי לכם, נתּתי טֹוב לקח ּכי ְִִִִִֶֶַַָָָ

מ' ּתֹורה הינּו ׁשּנּתנה 25ו'תרּומה' ּתֹורה , ְְְְִֶַָָָָ

'ּתרי  היא ׁשּתרּומה מה ּגם וזהּו יֹום. ְְְְְִִֵֶֶַַַָָּבארּבעים

ראׁשית 26מּמאה' ב' ּד"ּבראׁשית", ענין ׁשּזהּו ,27, ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

ׁשּבכתב  ּתֹורה ּתּתאה', ו'חכמה עילאה' ְְְְִִֶַָָָָָָָָָָ'חכמה

ׁשהּוא  מבאר אחר (ּובמקֹום ׁשּבעלּֿפה ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹותֹורה

עלמין' ּכל 'סֹובב מּבחינת ההמׁשכה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָענין
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תשכ"ה.12) מנ"א ו' ליום אור מנ"א, ה' - הפתחֿדבר כלשונו 13)תאריך נעתק זה שמאמר ולהעיר, - ואילך. תתרלג ע'

שצוה  כנראה אבל והוספות, בשינויים מהר"ש אדמו"ר ע"י נאמר ובוודאי ואילך), רכז (ע' תרכ"ו המאמרים בספר גם

באוה"ת. הצ"צ של מהמאמר כלשונו פרשתנו.14)להעתיקו ריש קפה.15)תנחומא י.16)אופן ט, ד.17)הושע פ"א, ב"ר

ב.18) כד, א.19)יהושע מז, בחוקותי לקו"ת א.20)ראה רנג, ח"ג (ברע"מ). רע"א קכא, ח"ב זהר פ"ג 21)ראה תרומות

כב.22)מ"ז. ח, א.23)משלי פל"ג, שמו"ר ב.24)ראה ד, (ברע"מ).25)משלי א קעט, זהר 26)זח"ג מ"ג. פ"ד תרומות

ב. קפח, שם. ח"ג א. ר, א.27)ח"ב א, בראשית פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ צדק'‚) ה'צמח לאדמו"ר ¿»¿«¿ƒ«¿…»¿«»

˙aL‰ ÈÙÏ ÒeÙ„a ¯B‡Ï ‡ˆiL)12 שבת זה, מאמר נאמר בה ∆»»»ƒ¿ƒ¿≈««»
תשכ"ה  כיֿתבוא ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacפרשת בפסוק) הפותח È‰Â‰במאמר ƒ««¿ƒ¿»»

‡B·˙ŒÈk13ÌL ‡È·nL התורה', ‰L¯„nב'אור ¯Ó‡Ó14‰Ùˆ , ƒ»∆≈ƒ»«¬««ƒ¿»»»
‰‡¯Â L„Bw‰ Áe¯a ‰LÓ…∆¿««∆¿»»
·¯ÁÈÏ „È˙Ú Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»»ƒƒ»≈
,˜ÒtÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÌÈ¯eka‰Â¿«ƒƒ¬ƒƒƒ»≈
eÈ‰iL Ï‡¯NÈÏ ÔÈ˜˙‰Â „ÓÚ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿
ÏÎa ÌÈÓÚt LÏL ÔÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒ»…¿»ƒ¿»
ÈÙk) ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .'eÎ ÌBÈ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰l‚Ó'‰ ‰L˜‰L∆ƒ¿»«¿«∆

'˙B˜eÓÚ15ÔÈÚ CiM ‰Ó ,( ¬««»ƒ¿«
ÌÈ¯ek·Ï ˙BÏÙz LÏL ומדוע »…¿ƒ¿ƒƒ

במקום  התפילות את משה תיקן

הביכורים.?

‰p‰c ,¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»¿ƒ≈
·È˙k16הושע "ek·k¯‰בנבואת ¿ƒ¿ƒ»

d˙ÈL‡¯a ‰‡˙· התאנה כמו ƒ¿≈»¿≈ƒ»
שגדלה È˙È‡»̄ƒƒהראשונה

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,"ÌÎÈ˙B·‡¬≈∆¿»¿«≈
Ï"Ê17eÏÚ ˙B·‡‰L∆»»»

‰·LÁÓaֿהקדושֿברוך של והרצון ««¬»»
pL·¯‡הוא Ì„B˜ ˙B‡¯a‰Ï¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ הראשונה התאנה כמו »»
שבעץ, התאנים שאר כל לפני שגדלה

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ18 בספר ¿∆««∆»
e·LÈיהושע ¯‰p‰ ¯·Úa"¿≈∆«»»»¿

,eÈ‰c ,"ÌÎÈ˙B·‡ ת שהאבו ¬≈∆¿«¿
באלוקות  מאד גבוהה בדרגה מושרשים

‡ˆBi‰ ¯‰p‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««»»«≈
'eÎ Ô„ÚÓ19¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ , ≈≈∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ האלוקי האור של ƒ¿«¿¿

סדר  לפי למטה מלמעלה ונמשך היורד

תורה': ב'לקוטי (וכמבואר והדרגה

שלמעלה  מבחינה נמשך "ששורשם

בחינת  שהיא מעדן היוצא נהר מבחינת

בעבר  לומר רצה בעבר, פירוש כי בינה.

השני  ובעבר הנהר כשעוברים השני

בבחינת  והיינו אבותיכם. ישבו שם

מהאצילות"). שלמעלה אריךֿאנפין

Ï‡¯NÈ Èa Ïk ÔÎÂויעקב יצחק אברהם האבות רק ÌLaלא ÌÈ‡¯˜ ¿≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
'ÌÈ¯eka'20Ï‡¯NÈ ˙BÓL Ìb È¯‰L LÁÓa·‰כולם, eÏÚ ƒƒ∆¬≈«ƒ¿ƒ¿»≈»««¬»»

הוא ברוך הקדוש של ‰ÌÏBÚוברצון ‡¯·pL Ì„B˜17 בני של והשורש ∆∆ƒ¿»»»
כל  משורש יותר נעלה באלוקות למעלה בפרט, והאבות בכלל, ישראל

הבריאה.

ÌÈÓ„B˜ 'ÌÈ¯eka' ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ
'‰Óe¯˙'Ï21 ההפרשה בסדר ƒ¿»

כך  ואחר ביכורים מביאים שתחילה

במשמעות  גם וכך תרומה, מפרישים

יש  לביכורים הדברים, של הפנימית

לתרומה  ביחס ועדיפות Èkƒיתרון
‰¯Bz‰ eÈ‰ '‰Óe¯z'¿»«¿«»
BÓk ,˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈≈ƒ¿

·e˙kL22˙ÈL‡¯ È˜ '‰ ∆»»»ƒ≈ƒ
Bk¯c התורה,והכתוב על מדבר «¿

‡˙È‡„ÎÂ וכמובאL¯„na23 ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
‡„‰ ,"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ¿»¬»

·È˙Îc ‡e‰24 שכתוב Èkזהו ƒ¿ƒƒ
È˙¯Bz ,ÌÎÏ Èz˙ ·BË Á˜Ï∆«»«ƒ»∆»ƒ

'eÎ רואים זה חז"ל ממאמר וגם

עניין  הוא תרומה של הפנימי שהתוכן

‰eÈהתורה. '‰Óe¯˙'Â אותיות ¿¿»«¿
'Ó ‰¯Bz25, על ולרמז להורות »

.ÌBÈ ÌÈÚa¯‡a ‰zpL ‰¯Bz»∆ƒ¿»¿«¿»ƒ
‡È‰ ‰Óe¯zL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»ƒ

של  nÓ‡‰'בשיעור È¯z'26 שניים ¿≈ƒ≈»
מהתבואה  אחוזים שני מאה, מתוך

ÔÈÚוהפירות, e‰fL∆∆ƒ¿»
,"˙ÈL‡¯a"c אותיות'· ¿¿≈ƒ

˙ÈL‡¯27, של בחינות שתי כלומר ≈ƒ
'ראשית  (ככתוב החכמה היא 'ראשית'

ÏÈÚ‡‰'חכמה'), ‰ÓÎÁ' חכמה »¿»ƒ»»
zz‡‰'עליונה  ‰ÓÎÁ'Â וחכמה ¿»¿»«»»

שתי  גם שמצינו העניין והוא תחתונה,

בתורה, ÎaL˙·בחינות ‰¯Bz»∆ƒ¿»
ÌB˜Ó·e) ‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆¿»

‡e‰L ¯‡·Ó ¯Á‡ הפנימי התוכן «≈¿…»∆
התרומה  ‰‰ÎLÓ‰של ÔÈÚƒ¿«««¿»»

האור  של והגילוי למטה מלמעלה

Ïkהאלוקי  ··BÒ' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈»
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עלמין' ּכל 'ממּלא ׁשּקאי 28לבחינת ּו'בּכּורים' .( ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּתֹורה, על ׁשּקאי ל'תרּומה' קֹודמים יׂשראל, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָעל

אפילּו קדמה יׂשראל ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּכיון

ּתבּואתה"17לּתֹורה  "ראׁשית נקראים ולכן ,29, ְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ׁשּנקראת  הּתֹורה מּבחינת ּגם למעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּדהינּו,

.30"ּתבּואתה" ְָֹ

ÌÓ‡ ׁשּלכן) ּבמחׁשבה" עלּו ּד"יׂשראל הענין »¿»ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשרׁש מּצד הּוא 'ּבּכּורים') ּבׁשם ְְִִִִִֵֶַָֹנקראים

ירדה  ּבּגּוף ּבהתלּבׁשּותּה אבל הּנׁשמה, ְְְְְְֲִַַַָָָָָָּומקֹור

ּבירידתּה ׁשּגם ּוכדי כּו'. הּמדרגֹות ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּבירידת

הרי  ּומקֹורּה, מּׁשרׁשּה הארה ּבּה ּתתגּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָלמּטה

מּצב  "סלם ׁשּנקראת הּתפּלה, ענין עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻזה

הּׁשמימה" מּגיע וראׁשֹו לׁשֹון 31ארצה וזהּו , ְְְְְִֶַַַַָָָָֹ

התחּברּות  מּלׁשֹון התקּׁשרּות 32'ּתפּלה', הינּו , ְְְְְְְִִִִַַַָ

הּבטּול  ּתכלית (ׁשּזהּו ּבׁשרׁשּה הּנפׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָוהתּדּבקּות

ּד'פסּוקי  ההקּדמה לאחרי עׂשרה', ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּד'ׁשמֹונה

ּבכל  ּתפּלֹות ׁשלׁש ענין ּגם וזהּו וכּו'). ְְְְְְְִִִֶַַָָָֹּדזמרה'

אבֹות  "ּתפּלֹות (ׁשהרי האבֹות ׁשלׁשת ּכנגד ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹיֹום,

יׁשבּו33ּתּקנּום" הּנהר "ּבעבר ּבחינת ׁשּזהּו ,( ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

'ּבּכּורים' ּבין הּקׁשר וזהּו (ּכּנ"ל). ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַאבֹותיכם"

הן  ׁשהּתפּלֹות הּמדרׁש, מּדברי (ּכּנ"ל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָל'תפּלה'

מתעּלית  הּתפּלה ׁשעלֿידי ּכיון ּבּכּורים), ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבמקֹום

ועלֿ ּבּכּורים. ּבחינת ּומקֹורּה, לׁשרׁשּה ְְְְְְִִִַַַָָָָָהּנׁשמה

ּגם  נעׂשית ּומקֹורּה לׁשרׁשּה הּנׁשמה העלאת ְְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָידי

ּגֹו' "הּגדּתי" ענין ׁשּזהּו למּטה, ,34ההמׁשכה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

המׁשכה  היא 35לׁשֹון למּטה ׁשההמׁשכה ועד , ְְְְְִֶַַַַַָָָָָ

כּו'. ּבּידים למּׁששּה ׁשּיכֹולים ְְְְִִֶֶַַַָָּבאֹופן

הּזה e‰ÊÂד) "הּיֹום הּכתּוב להמׁש הּקׁשר ּגם ¿∆ְְֵֶֶֶֶַַַַַָ

החּוקים  את לעׂשֹות מצּו אלקי ְְֱֲֲִֶֶַַַָָֹהוי'

גֹו', "לבב ּבכל אֹותם ועׂשית וׁשמרּת גֹו' ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָהאּלה

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הם 36ּכמבאר "לבב ׁש"ּבכל , ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ
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סע"ד.28) פט, ויקהל תו"א ג.29)ראה ב, א'ריב.30)ירמי' ע' פינחס אוה"ת ח"ג 31)ראה ב. רסו, ח"א זהר יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ב. ובכ"מ.32)שו, סע"ד). (עט, תרומה ר"פ תרומה תו"א ב.33)ראה כו, שם,34)ברכות פרשתנו

א'רנז.35)ג. ע' נצבים א. שנח, ויחי אוה"ת רנה. ע' ח"א תר"ם סה"מ כט. ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ע"ב.36) ריש מב, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÔÈÓÏÚ באופן בעולמות שמאיר הבליֿגבול האלוקי 'סובב'האור של »¿ƒ

מלמעלה  ÔÈÓÏÚ'ו'מקיף' Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁ·Ï28 האלוקי האור ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
העולמות  בתוך המאיר ).המצומצם

È‡wL 'ÌÈ¯ek·'e מכווןÌÈÓ„B˜ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ מעלה בהם ויש ƒƒ∆»≈«ƒ¿»≈¿ƒ
È‡wLויתרון  '‰Óe¯˙'Ï מכוון ƒ¿»∆»≈

Ìz·LÁnL ÔÂÈk ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»≈»∆«¬«¿»
Ï‡¯NÈ ÏL ישראל והשורש של ∆ƒ¿»≈

העליונה  ‡eÏÈÙבמחשבה ‰Ó„»̃¿»¬ƒ
‰¯BzÏ17ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ בני , «»¿»≈ƒ¿»ƒ

e·z‡˙‰"ישראל  ˙ÈL‡¯"29, ≈ƒ¿»…
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ,eÈ‰c¿«¿¿«¿»«ƒ¿ƒ«
˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿≈

"‰˙‡e·z"30 התורה לגבי גם כי ¿»…
הם  ישראל בני מהבריאה, שלמעלה

ועדיפות. מעלה להם ויש 'ראשית'

eÏÚ Ï‡¯NÈ"c ÔÈÚ‰ ÌÓ‡»¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈»
ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL) "‰·LÁÓa««¬»»∆»≈ƒ¿»ƒ

'ÌÈ¯eka' ÌLa שלמעלה ¿≈ƒƒ
L¯Lמ'תרומה' „vÓ ‡e‰ (ƒ«…∆

,‰ÓLp‰ ¯B˜Óe שהנשמה וכפי ¿«¿»»
עצמה,היא  «¬‡·Ïמצד

d˙eLaÏ˙‰a הנשמה Ûebaשל ¿ƒ¿«¿»«
'eÎ ˙B‚¯„n‰ ˙„È¯Èa ‰„¯È»¿»ƒƒ«««¿≈
של  הנעלה והמקור השורש וכעת

בה. ניכר לא ÌbLהנשמה È„Îe¿≈∆«
d˙„È¯Èa הנשמה וגם hÓÏ‰של ƒƒ»»¿«»

גשמי  בגוף מלובשת היא כאשר

dL¯MÓ ‰¯‡‰ da ‰l‚˙zƒ¿«∆»∆»»ƒ»¿»
d¯B˜Óe משורש (שלמעלה העליון ¿»

התורה, משורש למעלה ואפילו העולם

לעיל), È„ÈŒÏÚכמבואר ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈
ÌÏÒ" ˙‡¯˜pL ,‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿≈À»
ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓÀ»«¿»¿…«ƒ«

"‰ÓÈÓM‰31 גם התפילה, ובכוח «»»¿»
גשמי  בגוף נמצאת הנשמה כאשר

הכוח  את לה יש בארץ, למטה

'השמימה',להתעלות  ÔBLÏעד e‰ÊÂ¿∆¿
˙e¯aÁ˙‰ ÔBLlÓ ,'‰lÙz'32 ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿

אלוקים  'נפתולי ¿»‰eÈנפתלתי',כמו
LÙp‰ ˙e˜ac˙‰Â ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿«∆∆

dL¯La באלוקותe‰fL) ¿»¿»∆∆
ÏeËa‰ ˙ÈÏÎz בתפילה האדם של «¿ƒ«ƒ

'eÎÂ '‰¯ÓÊc È˜eÒÙ'c ‰Óc˜‰‰ È¯Á‡Ï ,'‰¯NÚ ‰BÓL'cƒ¿∆∆¿≈¿«¬≈««¿»»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿
ב'פסוקי  הכללי הביטול אבל נמוכה, יותר במדריגה עדיין הוא הביטול שבה

עשרה). שמונה תפילת שבעת המוחלט לביטול והקדמה הכנה הוא דזמרה'

ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙz LÏL ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ רבינו משה תיקן כאמור ¿∆«ƒ¿«»…¿ƒ¿»
LÏL˙הביכורים,במקום  „‚k¿∆∆¿…∆

˙B·‡ ˙BlÙz" È¯‰L) ˙B·‡‰»»∆¬≈¿ƒ»
"Ìewz33e‰fL הפנימי ), התוכן ƒ¿∆∆

e·LÈשל  ¯‰p‰ ¯·Úa" ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈∆«»»»¿
e‰ÊÂ .(Ï"pk) "ÌÎÈ˙B·‡¬≈∆««¿∆
'‰lÙ˙'Ï 'ÌÈ¯eka' ÔÈa ¯Lw‰«∆∆≈ƒƒƒ¿ƒ»
,L¯„n‰ È¯·cÓ Ï"pk)««ƒƒ¿≈«ƒ¿»
ÌB˜Óa Ô‰ ˙BlÙz‰L∆«¿ƒ≈ƒ¿
È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,(ÌÈ¯ekaƒƒ≈»∆«¿≈
‰ÓLp‰ ˙ÈlÚ˙Ó ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿«≈«¿»»
˙ÈÁa ,d¯B˜Óe dL¯LÏ¿»¿»¿»¿ƒ«

,ÌÈ¯eka שדווקא לעיל כמבואר ƒƒ
להתחבר  האדם יכול התפילה בכוח

מלובשת  שנשמתו למרות לאלוקות

גשמי. בגוף

‰ÓLp‰ ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¬»««¿»»
d¯B˜Óe dL¯LÏ של בדרך ¿»¿»¿»

האדם, מצד למעלה, מלמטה העלאה

‰ÎLÓ‰‰ Ìb ˙ÈNÚ הארה של «¬≈«««¿»»
מלמעלה  מצד hÓÏ‰,אלוקית ¿«»

"‰Èz„b"האלוקות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ«¿ƒ
'Bb34 מצוות לגבי הכתוב כלשון

‰ÎLÓ‰ביכורים, ÔBLÏ35, ¿«¿»»
(נהר  נור די נהר לגבי הזוהר  וכלשון

נמשך  קדמוהי, מן ונפיק נגיד אש), של

מלפניו, ÎLÓ‰‰L‰ויוצא „ÚÂ¿«∆««¿»»
‡È‰ ‰hÓÏ ממשית להיות הופכת ¿«»ƒ

ÌÈÏBÎiLומוחשית  ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ
.'eÎ ÌÈ„ia d˘MÓÏ¿«¿»«»«ƒ

CLÓ‰Ï ¯Lw‰ Ìb e‰ÊÂ („¿∆««∆∆¿∆¿≈
'ÈÂ‰ ‰f‰ ÌBi‰" ·e˙k‰«»««∆¬»»
˙‡ ˙BNÚÏ EeˆÓ EÈ˜Ï‡¡…∆¿«¿«¬∆
z¯ÓLÂ 'B‚ ‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰«ƒ»≈∆¿»«¿»
"E··Ï ÏÎa Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»»¿»¿»¿
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,'B‚«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz36Ì‰ "E··Ï ÏÎa"L , »∆¿»¿»¿≈
,˙B··Ï ÈL הבחינות שתי ¿≈¿»

הקיימות  הלב הרוחניות בעניין
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ּכפי  הּלב, וחיצֹונּיּות  הּלב ּפנימּיּות לבבֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָׁשני

ׁשם  ׁשּיׁש37ׁשּמבאר אביו, אצל מּבן מׁשל עלּֿפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

אצל  ׁשרּוי ׁשּבהיֹותֹו אליו, ּבאהבתֹו ּבחינֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּתי

ּפנימּיּות  ּבבחינת היא האהבה אזי ּבביתֹו ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָאביו

הרי  ּובכללּות  כּו', הרחיק  אם מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָהּלב,

ּבהיֹותּה הּנׁשמה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשּבין החלּוק ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹזה

ּבּגּוף, להתלּבׁש למּטה ירידתּה לגּבי ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָלמעלה

ּומבאר  ו'גליא'. ּד'סתים' הּבחינֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשהם

הּלב 38ׁשם  ּבנקּודת ההתקּׁשרּות ענין ׁשהּוא הּׁשנה', ּד'ראׁש הּברית ענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבהתּגּלּות  לּבֹו חיצֹונּיּות ּגם ּתהיה ׁשאז הּלב), ערלת העברת (לאחרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּפנימית

כּו' .39לה' ַ
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ד.37) א.38)מא, (המו"ל).)39מב, הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌL ¯‡·nL ÈÙk ,·l‰ ˙eiBˆÈÁÂ ·l‰ ˙eiÓÈt37 ב'לקוטי ¿ƒƒ«≈¿ƒƒ«≈¿ƒ∆¿»≈»

‡ˆÏתורה' ÔaÓ ÏLÓ ÈtŒÏÚ לגבי˙BÈÁa ÈzL LiL ,ÂÈ·‡ «ƒ»»ƒ≈≈∆»ƒ∆≈¿≈¿ƒ
B˙·‰‡a האב ‡ÂÈÏ,של ¿«¬»≈»
B˙BÈ‰aL הבן כאשרÏˆ‡ Èe¯L ∆ƒ¿»≈∆

‡È‰ ‰·‰‡‰ ÈÊ‡ B˙È·a ÂÈ·‡»ƒ¿≈¬«»«¬»ƒ
,·l‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a אהבה ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«≈

ומורגשת  ‡Ìגלויה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ
'eÎ ˜ÈÁ¯‰ אזי האב הבן, אהבת ƒ¿ƒ

ביטוי, מקבלת לא «¿eÏÏÎ·eƒ˙לבן
˜eÏÁ‰ ‰Ê È¯‰ ההבדלÔÈaL ¬≈∆«ƒ∆≈

d˙BÈ‰a ‰ÓLp‰ ¯B˜Óe L¯L…∆¿«¿»»ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ היא לנשמה ה' אהבת שאז ¿«¿»

hÓÏ‰בגלוי  d˙„È¯È Èa‚Ï¿«≈¿ƒ»»¿«»
Ûeba LaÏ˙‰Ï'ה אהבת שאז ¿ƒ¿«≈«

בהעלם, היא ÈzLלנשמה Ì‰L∆≈¿≈
'ÌÈ˙Ò'c ˙BÈÁa‰ העלם «¿ƒ¿»ƒ

'‡ÈÏ‚'Â.גילוי ¿«¿»

ÌL ¯‡·Óe38'תורה ב'לקוטי המאמר ‰È¯a˙בהמשך ÔÈÚ שבין ¿»≈»ƒ¿««¿ƒ
ישראל הקדוש  ובני הוא ‰M‰'ברוך L‡¯'c בפסוק נרמזת שכאמור ¿…«»»

הזה', ÔÈÚ'היום ‡e‰L∆ƒ¿«
˙e¯M˜˙‰‰ לאלוקות האדם של «ƒ¿«¿

˙ÈÓÈt‰ ·l‰ ˙„e˜aƒ¿««≈«¿ƒƒ
˙¯·Ú‰ È¯Á‡Ï) הסרת˙Ï¯Ú ¿«¬≈«¬»«»¿«

·l‰ פנימיות על ומסתירה המעלימה «≈
eiBˆÈÁ˙הלב  Ìb ‰È‰z Ê‡L ,(∆»ƒ¿∆«ƒƒ
BaÏ הפנימיות רק elb˙‰a˙ולא ƒ¿ƒ¿«

'eÎ '‰Ï39. «
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zezixk(oey`x meil)

.e`hg el xtkzd ,mixetikd mei ly zedy oiicr
äéìò LiL äMàä`iadl aeigóBòä úàhçn,÷ôñm` mircei oi`y ¨¦¨¤¥¨¤¨©©¨¨¥

ltp zxev ef dzid m` reci `le dlitdy oebk ,`l e` `id zaiig
,oaxwa zaiigndåjk xg`àéáäì úáéiç ,íéøetkä íBé äéìò øáò §¨©¨¤¨©¦¦©¤¤§¨¦

dpaxw z`L éðtî ,íéøetékä íBé øçàìllk d`a dpi` ef z`hg §©©©¦¦¦§¥¤
`l` ,`hg lr xtklàéäwxúøLëîdy`d z`,íéçáfa ìBëàì ¦©§¤¤¤¡©§¨¦

.dpnn xhet mixetikd mei oi` `linne
,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhçe` d`iadl zaiig m` reci oi`y ©©¨©¨¨©©¨¥

,dlitd dn reci `ly oebk ,`lä÷ìîpMî íàxg`l m` - ¦¦¤¦§§¨
dwlnpyòãBðdpi`y dxev dlitdy epiide ,d`iadl jixv oi`y ©

,oaxwa llk zaiig dzid `ly dzr xxazdy s` ,oaxw zaiign
dxeq` z`hgd didzy minkg exfb mewn lkn ,oileg `ede

e ,d`pda,øáwzxeqi` da oi` oke ,oileg `id oicd cvny s`y ¦¨¥
oileg`le dhigya `l` dxez dxq` `ly oeik ,dxfra ehgypy

e`eai `ny ,d`pd xeqi` minkg da exfb mewn lkn ,dwilna
`ly s` ,wtq lr d`ay serd z`hg lkn zepdl xzeny xnel
okzi ixdy dxeq` `id efk z`hg zn`ae ,jxev da oi`y rcep

.`id ycewy

àøîâ
zxxan .minkge xfril` iax zwelgn z` zx`an `xnbd

:`xnbddéîòè éàîenrh dn -,øæòéìà éaøcmc` lekiy xn`y ©©§¥§©¦¡¦¤¤
iax cnl df xacn :`xnbd zx`an .dacpa ielz my` `iadl

c meyn ,dacpa `a ielz my`y xfril`àéä äáBç Czòc à÷ìñ éà¦¨§¨©§¨¨¦
ick `l` ,dacpa `a epi` ielz my`y jzrca dler m`y -

yk ok m` ,`hg wtq eze` lr xtkldéì òãééúîel rcepyk - ¦§§©¥
,my` `iad xaky xg`l `hgyéúééî éànà`ed aiig recn - ©©©§¥

`iadl,úàhç,ielz my` `iady dna xtkzp xak ixdeàìà ©¨¤¨

dpéî òîLielz my`y ,o`kn gken -,àéä äáãð,xtkl `a epi`e §©¦¨§¨¨¦
m` s` ielz my` `iadl `ed leki okle ,oexecl `a `ed `l`

.`hgy llk yyeg epi`
:`xnbd dkiynnåly mnrhïðaøwxy ,`edàeä ,íéîìLe äìBò §©¨¨¨§¨¦

eúàcmi`a md wx -eäðéð äáBç íLàå úàhç ìáà ,äáãðe øãða- §¨§¤¤§¨¨£¨©¨§¨¨¨¦§
,dacpa mi`a mpi`e ,daeg zepaxw mdéeìz íLàådxezd daiigy §¨¨¨

xg`l okle ,`hgd lr xtkn epi` zn`a ,`hg wtq lr `iadl
`l` ,z`hg `iadl eilr `hgy el rcepyéúééîc àîòè eðééä©§©§¨§©§¥

déì òãééúîc énwîel rcepy mcew e`iadl eilry mrhd edf - ¦©¥§¦§§©¥
ick ,`hgyåéìò ïâäì`iaie `hgy el rceeiy cr ,mixeqidn §¨¥¨¨

,z`hg,ìàøNé ìL ïôeb ìò äñç äøBzäcjk meyne ,exqiizi `ly §©¨¨¨©¨¤¦§¨¥
ielz my` zn`ae ,eilr obdl ,ielz my` `iadl dxez ezaiig

.daeg `ed
:`xnbd dywn,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàmpn` ¨©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦

mdl oipn mewn lkn j` ,xfril` iax ly ezii`x z` egc minkg
,dacpa `a ielz my` oi`yàîìéc`ny -,éeìz íLàoeik ¦§¨¨¨¨

epic didi ,wtq lr eze` mi`iany ,jk lk lw `edy ep`vny
äî ,íéîìLe äìBòky enk -eúàc íéîìLe äìBòmi`a mdy - §¨§¨¦¨¨§¨¦§¨

eúàå ,äáBçambénð éeìz íLà ,äáãðaxn`p ,ok mb -cmpn`éúà §¨§¨¦§¨¨¨¨¨©¦§¨¥
,äáBçaj`,äáãða énð éúàepi`e daega wx `a `edy mdl oipne §¨¨¥©¦¦§¨¨

.dacpa `a
:`xnbd zvxzndéì øîàdlerl ielz my` zencl oi` ,iy` ax ¨©¥
y oeik ,minlyeíéîìLe äìBò,daega ok mb md mi`ay s`øwéò ¨§¨¦¦¨

dxeza mdly dyxtdéáéúk äáãðala` ,dacpa dxn`p -íLà ¦§¨¨§¦¦¨¨
øwéò ,éeìz,ely oaxwdáéúk äáBça,daeg oiprl dxeza xn`p - ¨¦¨§¨§¦

.dacpa s` `iadl lkeiy minlye dlern cenll epl oi`e
:ef `ziixa dxn`p in zhiya dpce ,`ziixa d`ian `xnbdéðz- ¨¥

dpyàéiç éaøef `ziixaàáøc dén÷,`ax iptl - ©¦¦¨©¥§¨¨
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המשך ביאור למס' כריתות ליום ראשון עמ' א
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.d"kyz'd ,lel` `"k ,`eaz zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

נתחייבו ‡. שלא "מגיד בה", וישבת וירשתה וגו' תבוא כי "והיה פרשתנו: בריש רש"י פירוש נתבאר
בפרשת רש"י פירש שכבר (אף וחלקוה" הארץ את שכבשו עד "כי 1שלח בביכורים שנאמר מקום שכל

מהן  באחת הכתוב לך שפרט "כיון וישיבה", ירושה "לאחר היינו ירושה 2תבוא" לאחר אלא שאינה
מתחייב  בארץ חלקו שמקבל יחיד שכל לומר מקום יש היחיד, על היא ביכורים שמצות שכיון - וישיבה")

בביכורים  ("מגיד"3מיד ללמדנו בא בה" וישבת ד"וירשתה שהיתור אלא עד 4, בביכורים נתחייבו "שלא (
ux`dשכבשו z` וחלקוd"5וחלוקת כיבוש -dlek ux`d6וחלוקת כיבוש קודם שגם ואף .dlek ux`d

כבר שלו cigidצריך הטובה על להקדושֿברוךֿהוא רש"י 7להודות וכפירוש "שאינך 8, אליו", "ואמרת :
טובה" הנאה 9כפוי היחיד אצל להיות יכולה לא ישראל, בני כל של והנאה בטוב שחסר זמן כל הרי -

בשלימות  על10ושמחה היא הביכורים בהבאת שההודאה וכיון .zenily הביכורים הבאת (שלכן הטוב
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יח.1) טו,
מלך.2) מינוי גבי - יד) (יז, שופטים בפ'
מצוה3) שהיא מלך, במינוי ישראל.משא"כ כלל על שחיובה

מקידושין ולהעיר וביכורים - מלך של הכתובים ששני ב, לז,
עדיין  עומדים שכאשר וכמובן, זמ"ז. ללמדם שאין כיון "צריכי",
לאחרי  (אפילו או הארץ, כיבוש גמר קודם המלחמה, באמצע
קביעת  אודות לחשוב מקום אין הארץ, חלוקת באמצע הכיבוש)
לכל  סביבותי"); אשר הגוים ככל מלך עלי ("אשימה מלוכה סדרי

סדר לעשות צריך לאח"ז בארץ לראש ורק וחלוקה), (כיבוש
המלוכה. סדרי אודות לחשוב יכולים

ואילך.4) 310 ע' חמ"א מנחם תורת (ראה פעם כמדובר
שבלשון ואילך), 274 ע' חמ"ד מנחם רש"י תורת כוונת "מגיד"

התיבות, פירוש (לא שבא לבאר כיון מיותר, אינו שהכתוב אלא)
חידוש. דבר ללמדנו

בה",5) וישבת "וירשתה התיבות לפרש רש"י כוונת אין אבל
היינו וישיבה וחלוקה שירושה החלוקה,כיבוש לאחר שרק (כיון

בהתיישבות  ישיבה, לשון לומר שייך כאו"א, של חלקו כשנקבע
באריכות  צורך אין זה שבשביל לכך (נוסף שהרי - קבע) ובדרך
פירש  לא ורש"י שופטים, בפ' גם נאמרו אלו תיבות רש"י) דברי
מפרשים  של שדרכם בפשטות, שמובן כמ"פ, [וכמדובר מאומה

במקום תיבה לפרשה הראשון לפרש צורך אין ואז נאמרה, שבו
הקודמת), מהפעם פירושה את זוכרים שכבר (כיון הבאה בפעם
בגלל  הראשונה בפעם התיבה את מלפרש להימנע מקום אין אבל

גםלאח"ז שיפרשוה וכדמוכח גופא ]. רש"י שלח מפירוש שבפ' -
" התיבות וישיבה מביא דבר ירושה שזהו כיון לפרשם, מבלי "

וחלוקה. כיבוש היינו וישיבה" ש"ירושה לכל וידוע הפשוט
של 6) שהחיוב קמ"ל מאי נוספת: שאלה רש"י מתרץ ובזה

גו' תבוא "כי - יחיד בלשון - הכתוב (כלשון בביכורים יחיד כל
לאחרי הוא גו'") ולקחת בה וישבת וישיבתו וירשתה הרי ירושתו ,

אינו  ברה"ר שהנוטע כיון כלל, הביכורים ענין שייך לא בלאה"כ
הוא  דביכורים החיוב וכל ביכורים), ריש (משנה בביכורים חייב

ברשותו? הגדלים פירות על רק
בחלה, חייבת ברה"ר הצומחת תבואה גם הנה - חלה בשלמא
שזרע  מי שכל והיינו, לארץ, כשנכנסו מיד בה נתחייבו ולכן
הדרוש  (הזמן יום נ"ב לאחר הנה לארץ, כשנכנס מיד תבואה

א)) ח, בכורות (ראה תבואה משא"כ לצמיחת בחלה; נתחייב
יתחייב לא - אילן,ביכורים בו ונטע בחלקו שזכה לאחר אלא

המינים ואח"כ רוב שהרי - הפירות שיצמחו עד להמתין צריך
רב, זמן נמשכת שצמיחתם האילן, פירות הם בביכורים החייבים
פירות  (שהרי ערלה שני ג' לאחר עד להמתין צריך לזה ונוסף
שייכת  החמישית בשנה ורק רבעי, ונטע בהנאה) אסורים ערלה

ביכורים. הבאת
ירושת  לאחרי הוא דביכורים שהחיוב - הוא החידוש אלא

כולה וחלוקת .הארץ
הנהנין 7) דברכת החיוב מצד רק זה *לא משום שהרי -

(ראה  כו' מהקב"ה רשות נוטל שעי"ז כשלעצמה, הברכה מספיקה
לכהן. ליתן צורך אין אבל ע"ב), ריש לה, ברכות

ג.8) כו, פרשתנו
מ"ש 9) מובן אינו דלכאורה - הכתוב מפשטות ומוכרח

תוכן  מהי הארץ": אל באתי כי גו' היום הגדתי אליו "ואמרת
לביהמ"ק, שבא כיון - הארץ" אל באתי "כי המיוחדת ההגדה
הארץ"?! אל ש"באתי רואים הכל הרי ישראל, בארץ שנמצא
אלא  טובה, כפוי שאינו הוא ההגדה שתוכן רש"י, מפרש ולכן

בחסדי כו'.מכיר לו ומודה ה',
"שמחתי 10) יד): (שם, הפרשה בהמשך רש"י וכמ"ש

כאשר  הוא (בעצמי) ד"שמחתי" שהענין היינו, בו", ושימחתי
שימח  שלא זמן כל אבל אחד; ענין שזהו (אחרים), "שימחתי"

תבל, בקצוי מקום באיזה שנמצא אסור יהודי - לו טוב לא  ועדיין
שמחתו, לו השמחה שתערב אצלו שתהי' אפשר שאי ומכ"ש

בשלימות.
היא  ששמחתו ועד לו, עריבה ששמחתו מי יש אם וגם
ועדיין  המנוחה אל הגיע לא אחר שיהודי בשעה בה בשלימות,
ביכורים: מביא אינו - למקום ממקום זיך") ("וואלגערט ַמיטלטל
"הגדתי  בדיבור ולבטא הכהן אל לביהמ"ק לבוא לו אפשר אי
להקב"ה  והודי' שבח ונותן שמח כבר שהוא כלומר גו'", היום

עליו - שמחתו אלו!להתבייש על דברים מפיו להוציא
לדיבור  בנוגע סכ"ד) אגה"ק (תניא הזקן רבנו מ"ש [וע"ד
התפילה, במעלת הרגש לו שאין מי שאפילו התפילה, באמצע

זמן לכלֿהפחותשזהו הנה כו', השכינה יבטאהתגלות זאת לא
הדיבור בדיבור  "קלונו **(ע"י מראה שבזה התפילה), באמצע

*(zhiyki"yxeh zekxa) q"ya,dxezd on md zekxay (h"kq wiy m"xdn z"ey d`x - `.yxtny itk - z"dr eyexita `ed okeepzyxta
ek),(bi:"izgky `le"-"jxalnzexyrn zyxtd lr."

**(zlefd z` mb lalan d"d f"iry hxtae,daygnak `lc,envrl wx `ed lealady.mcxpy in enke) qep` d"d daygnl rbepay mb dne
zecreezdd rvn`a,m` hxtae"xcdn"y"ii lr ycwl...(,xeaicl rbepa k"`yn.
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מהמינים דוקא ישראל dgazypyהיא ארץ הארץ 11בהם את שכבשו עד בביכורים נתחייבו "לא לכן ,(
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - 12152וחלקוה" עמוד ט חלק שיחות' ב'לקוטי

ואילך.

שליט"א:]·. אדמו"ר כבודֿקדושת אמר הענין [בסיום

מופלאים" "ענינים גם רש"י בפירוש יש הכתובים פשטות פירוש על שנוסף פעמים, כמה ,13כאמור
ה'. לדרכי בנוגע - ובפרט

הוא  לזה שהטעם הארץ, כל חלוקת לאחרי רק חל הביכורים שחיוב רש"י מדברי הנה דידן, ובנדון
ברורה  הוראה ללמוד יש - שמח להיות יכול אינו הוא גם הנה אחר, יהודי אצל שחסר זמן שכל לפי

ה': עבודת בדרכי

ברוחניות  והן בגשמיות הן - מסויים ענין ליהודי יש הוא 14כאשר אלא בכך, להסתפק לו אסור -
נוסף, ליהודי זאת להעניק להשתדל מוכרח 

הזו - הזקן ואדרבה: רבנו מחסידי הידוע וכפתגם  לו, קודם להיות צריך שיש 15לת הלחם "פרוסת :
("דיינער") "שלך" מילת מקדימים והיו מיינער"), ווי ("דיינער שלי" כמו שלך היא -לי
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2
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4

5

6

7
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9
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13

(משלי  נאמר זה ש"על וממשיך, רואה", כל לעין המלך את ובזיונו
לפנ"ז  (וכמ"ש כסיל שהוא אף כלומר, קלון, מרים וכסילים לה) ג,
יהי' לא ב)), יח, (שם בתבונה" כסיל יחפוץ לא עליו "שנאמר

כל"]. לעין הקלון נראה שיהי' קלון, מרים
(11- הכתובים פשטות לפי הוא (פרשתנו וכן רש"י כפירוש

- "מראשית" ב): חייבין כו, הפירות כל שאין ראשית, כל "ולא
. בלבד המינין ז' אלא ישראל".בביכורים ארץ שבח .

הוא  הביכורים שהבאת כיון מובן: אינו שלכאורה - ובהקדמה
כפוי להיות שלא פירות כדי על דוקא חיובם מדוע טובה,

פירות שנשתבחה על רק האם - הפירות שאר על ולא א"י, בהם
משובחים  שאינם פירות על ואילו לה', להודות צריך משובחים

לה'?! להודות ח"ו צריך לא
מצד  לו שמגיעים דברים שיש יחשוב שיהודי מקום הי' אילו

ההודי  חיוב טעם לבאר אפשר הי' פירות עבודתו, על לה' '
לו  שמגיע חושב ה"ה סתם לפירות שבנוגע לפי דוקא, משובחים
לו, מגיע זה שאין ההכרה אצלו צ"ל משובחים בפירות ורק כו',
יהודי  צריך דבר כל שעל היא, האמת אבל לה'; להודות צריך ולכן
הוא  הברכה שחיוב הנהנין, בברכת (וכמו לה' והודי' שבח ליתן

לדעת כל על שצריך כיון משובחים), שאינם פירות על גם הנאה,
"חסד  הוא לו נותן שהקב"ה דבר וכל לו, מגיע לא דבר ששום

בלבד. חנם"
לומר לאדם שאסור  הכתוב דיבר מלא "כחי ומקרא בלבבו

(לא  נכלל שבזה יז), ח, (עקב הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם
שכחו שסבור מי כשיודע הגשמי רק גם אלא) זאת, שפעל הוא

זה  הרי שלדעתו אלא הזה", החיל "את לו שנתן הוא שהקב"ה
לו  ידומגיע ועוצם שכחו כך, פעל הרוחני , - ועבודתו  הנהגתו -

הזה". החיל "את מלמעלה לו שיתנו
אתם  כי גו' מרובכם ש"לא הידיעה ישראל מאיש נדרשת ולכן

העמים"המעט בשעה מכל "שאפילו ובפרש"י), ז ז, (ואתחנן
גדולה שאני לכם פט,ממעטיןאתםמשפיע (חולין לפני" עצמכם

מלמעלה  לו שניתנה אלא זו, להשפעה ראוי שאינו בידיעה א),
בלבד. חנם" ב"חסד

לביאה  בנוגע עאכו"כ - ההשפעות לכל בנוגע הוא כן ואם
ואכילת ישראל אלא לארץ משובחים, פירות דוקא (לאו פירותי '

"באתיאפילו ג ): (כו, בפרשתנו  כמפורש  סתם), הארץ פירות  אל
ה' נשבע אינה לאבותינו אשר ישראל לארץ שביאתו כלומר, ,"

"שהוא לפי השבועה מצד אלא לכך, ומסיים לאבותינו ראוי ;"
"אשרלתת " - הפרשה בתחלת (ועד"ז אלקיך לנו" לך ")נותןהוי'

שפירושה מתנה, לשון שהמקבל - אף בחנם, היא שהנתינה הוא
לכך. ראוי אינו

ביטוי  שענינו - הביכורים הבאת שחיוב הטעם מהו וא"כ,
משובחים? בפירות רק הוא - לה' והודי' שבח

מן  שיצא  עד מברך שאינו הגומל, ברכת דין בהקדם ויובן
(לוח  לגמרי לבוריו שיחזור עד מברך אינו וחולה לגמרי, הסכנה

ה"ה) (פי"ג ברה"נ וסדר הי"א) (פי"ב דלכאורה ברה"נ - לאדה"ז)
קודם גם יברך לא מסכנת למה שניצול כך על לגמרי לבוריו שחזר

להקב"ה וההודי' הברכה ענין כי, - כשניכר מוות? דוקא שייך
מהקב"ה ,בגלוי  בא  בשלימות,שהטוב הוא הטוב כאשר רק שזהו

בא  שהוא בגלוי ניכר לא בשלימות, אינו עדיין כשהטוב ואילו
שלם הוא שהקב"ה כיון גם מהקב"ה, ובמילא השלימות, בתכלית

שמשפיע השלימות.הטוב בתכלית טוב הוא
שנשתבחה  המינין בז' דוקא הוא דביכורים שהחיוב גם וזהו
שבהם  כיון - משובחים) פירות סתם (לא ישראל ארץ בהם

הארץ ביאת על והודי' השבח .בשלימות מתבטא
שתי  ולא בשנה אחת "פעם אלא שאינה לכך הטעם גם וזהו
ענין  ישנו חודש י"ב שעד מצינו כי, - עה"פ) (פרש"י פעמים"
עה"ת  בפרש"י הובא - ב נח, ברכות (ראה משתכח ואינו הזיכרון
לאחר  ולכן, בפשטות), גם הוא שכן מוכח שמזה לה), לז , (וישב
והשמחה  הטוב הרי אחת, פעם להקב"ה והודי' שבח שנתן
שמחה  זו שאין מאחר בשלימות, אינם שנה, באותה לו שניתוספו
בשנה  (ורק נתיישנה שכבר שמחה של) (המשך אלא חדשה,
כבר  הקודמת ששמחתו לאחר חדשה, שמחה תהי' שלאח"ז

ממנו). נשתכחה
תשכ"ז.12) תבוא ש"פ שיחת בשילוב
א).13) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
דוגמא כ"ק 14) הזכיר שליט"א שהקב"האדמו"ר מאלו  -

ובקליטה טוב בזכרון  הדברים בירכם על לחזור צריכים ולכן טובה,
הדברים, את לכתוב - הפחות ולכל יהנו, הם שגם אחרים, בפני

לראותם. יוכל תבל בקצווי שנמצא יהודי שגם כדי
יום"15) ב"היום (נעתק וש"נ ואילך. 259 ס"ע תרח"ץ סה"ש

אייר). טו
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שלו. השמחה שתערב אפשר אי - כו' לו שחסר תבל, בקצווי איֿשם יהודי שיש זמן וכל

התורה, על רש"י מפירוש שנלמדת הוראה זו שהרי - כו' גבוהות למדריגות השייך ענין זה ואין
בשמחה  להיות יכול אינו שיהודי - הענינים פשטות מצד מתחייב שכך היינו, מקרא, של פשוטו שענינו

אחר! יהודי אצל שחסר זמן כל

("ווארפן - בהם לזלזל ולא לו, שניתנו הענינים כל על להקדושֿברוךֿהוא ולהודות לברך צריך ַבודאי
הזקן  ורבנו הבעלֿשםֿטוב תורת וכידוע חסֿושלום, דערמיט") בנוגע 16זיך אלול) בח"י הולדתם (שיום

אףֿעלֿפיֿכן, אבל לנשמתו; שייכים ההם שבדברים שהניצוצות לפי שזהו ליהודי, שניתנו הענינים לכל
genyl.לא זאת - אחר ליהודי שחסר בשעה בה אלו לעיל בענינים שייך 17וכנזכר ד"שמחתי" ָשהענין

שמשתדל היינו, "שימחתי", כאשר מהם.דוקא יהנו אחרים שגם ִַ

זה  וענין לך", נותן אלקיך "הוי' אלא עצמו, מעלת מצד אינם - לו שיש הענינים שכל לידע צריך
בתניא  (כמבואר ודעת מטעם שלמעלה הגורל בחינת מצד כמוהו,18הוא טובים שהם אחרים ישנם שהרי ,(

שהעבודה  הידוע עלֿפי [ובפרט הזולת והנאת בטובת גם להשתדל צריך ולכן, כו'. ממנו יותר אף ואולי
טפי" "זהיר להיות צריך שבזה להזולת גמילותֿחסדים בענין בעיקר  היא הזה יכולה 19בזמן אז ורק ,[

בשלימות. שמחתו להיות

והתירו  הטענות לכל להתמודד ובנוגע עצמו, עם להתעסק שעליו הטענה ולדוגמא: - למיניהם צים
בקרבך" אשר זר ה"אֿל מצבֿרוח 20עם לו שאין או לעשותו, יכול שאינו קשה דבר שזהו התירוץ או ,21

היצר! פיתויי אלא זה שאין לידע צריך - בזה וכיוצא

הסיפור  "מאזשעש22וכידוע להם שאמרו ותלמידיו, הבעלֿשםֿטוב ("הנך אודות כאטשעש" ניע דא ַָָ
רוצה"). שאינך אלא יכול,

בעבודתנו  הוראה זוהי אלא מהבעש"ט", נוראים "סיפורים סתם זה אין זאת, לנו שסיפרו שמה ומובן,
("מאזשעש"), היכולת שישנה לדעת שצריכים -ָ

שבבחינת - אלו גם כו', הענינים כל נמשכים ידו (שעל נשיאנו רבינו ממנו תובע זה שענין כיון
גו'" בשר לי עם 23"מאין בטרוניא בא הקדושֿברוךֿהוא "אין שהרי וביכלתו, בכחו הוא שהדבר בודאי ,(

ממנו 24בריותיו" זאת תובע הרבי היה לא ביכלתו, הדבר היה ואלמלא ,-

כו'. הקשיים יתבטלו ממילא בדרך הנה - ("כאטשעש") הרצון יהיה ָוכאשר

הפסוק ‚. על הפרשה בהמשך רש"י הבאת 25ומסיים מברכתו, קול "בת - אותם" ועשית "ושמרת
הבאה": לשנה תשנה היום, ביכורים

לו  נותן שהקדושֿברוךֿהוא מה שכל זו, בדרך מתנהג יהודי לשמח 26כאשר בתוקף משתדל הוא הרי ,
הבאה" ש"לשנה מלמעלה ההבטחה לו שיש היינו, כו'", מברכתו קול "בת אזי - נוספים יהודים בהם

רויחי. ומזוני חיי בבני לו, המצטרך בכל הענינים, כל לו יהיו

***
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בשלח 16) תו"א סק"ט. הריב"ש צוואת סקצ"ד. כש"ט ראה
חל"א  מנחם תורת גם וראה ואילך. ב יג, צו לקו"ת ואילך. ד סה,

וש"נ. בשוה"ג. 227 ע'
(17.10 בהערה
סוס"ז.18) אגה"ק
סוס"ז.19) אגה"ק תניא וראה ב. קיח, שבת
ב.20) קה, שבת ראה
פסוקי 21) כמה אמור - מצבֿרוח לך אין נוספת: ברשימה

רבינו  עצת לקיים עליך - עוזר לא זה גם ואם זה... על תהלים

ברוחניות. - לי'" "מבטשין פכ"ט): (ריש בתניא הזקן
וש"נ.22) .64 ס"ע חכ"ט מנחם תורת ראה
ובכ"מ.23) ב. לג, בהעלותך לקו"ת וראה יג. יא, בהעלותך
סע"א.24) ג, ע"ז
טז.25) כו,
מפרש 26) שרש"י מזה כמובן ענין, כל אלא ביכורים, רק לא

כל  נשלמה שכבר לאחרי ושמרת", גו' הזה "היום הפסוק על זאת
ביכורים. פרשת
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כיֿתבוא.„. והיה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

ישראל 27השנה ‰. ארץ וכמנהג הגאונים (כדעת השמיטה שנת היא לטובה עלינו וכפסק 28הבאה
הזקן  הזקן 29רבנו רבנו של פסקֿדינו את לפרסם ומצוה בסוף 29), הוא לכתחילה הפרוזבול עשיית שזמן

שביעית  של השנה ראש לפני הששית , .30שנה

היות  השנה. ראש בערב הוא הפרוזבול לעריכת ביותר המתאים שהזמן מובן הששית השנה ובסוף
הרי  השנה ראש קודם ימים כמה הפרוזבול יעשה ובאם מכבר, הקיימים לחובות רק מועיל והפרוזבול
שמישהו  בשעה אחרֿכך אף הוא להלוות החיוב והרי - אחרֿכך שילווה להלוואות זה פרוזבול יועיל לא

שכתוב  וכמו - לו להלוות תתן 31מבקשו נתון גו' השמיטה שנת השבע שנת קרבה גו' פן לך "השמר
לו".

ההלוואות  עבור היום בסוף הפרוזבול את לערוך צריכים היו עצמו ראשֿהשנה בערב הרי כך ומשום
עצמו. ראשֿהשנה ערב ביום לו) יזדמן (באם שילווה

אחר  מיד הפרוזבול את שיערוך ביותר הטוב הרי מכך, שישכח  לקרות ועלול היות אףֿעלֿפיֿכן,
נדרים  ביתֿדין 32התרת המהווים כשרים אנשים ג' בלאוֿהכי לפניו מזומנים שעה שבאותה לומר 33, ויכול ,

שארצה" זמן כל אותם שאגבה לי שיש חובות כל לכם מוסר "הריני הפרוזבול נוסח את .33בפניהם

אומרת  ששמיטת 34הגמרא כספים", שמיטת ואחת קרקע שמיטת אחת מדבר, הכתוב שמיטות "בשתי
קרקעות  לשמיטת היא דומה נאמר 35כספים קרקעות שמיטת שעל וכשם לשמוע 36. דברו עושי כח "גבורי

דברו" יעקב"37בקול שבות שבת ארצך ה' "רצית הפסוק את כך על דורשים וכן שעשיית 38, רצון יהי כך ,
הכספים בשמיטת הקשורה בקרקעהפרוזבול הן בכספים הן - התורה מן  שביעית מצות  לקיום  -39תביא

ממש.בביאת  בקרוב לארצנו קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח

***

.Â פרשתנו בסיום ברש"י הפירושים ב' רואים 40נתבארו אתם "עתה הזה", המקום אל "ותבואו :
על  עומד אדם שאין לדעת, לב לכם ה' נתן ולא "ד"א כו'", במקום תבעטו אל וכבוד, בגדולה עצמכם

. רבו של דעתו ואילך סוף מכאן אבל הזה, היום עד המקום עליכם הקפיד לא ולפיכך שנה, ארבעים עד .
להמשיך  צריך הכתוב היה דלכאורה, - הזאת") הברית דברי את "ושמרתם לזה: (ובהמשך וכו'" יקפיד

הזה" המקום אל "ותבואו התיבות ואילו ועוג, סיחון במלחמת הקדושֿברוךֿהוא נסי הןבסיפור
המקום אל "ותבואו  חדש : ענין  מתחיל שכאן  רש "י מפרש  ולכן  לארץ מיותרות? לכניסה קרוב - הזה"
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ונדפסה 27) שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 355 ע' ח"ז ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
חו"מ 28) טושו"ע ה"ו. פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם ראה

סוסי"ט. סשל"א יו"ד סז. ר"ס
לו.29) סעיף הלואה הל' חו"מ
(30. בסופה אלא משמטת אינה ששביעית "אף י"א כי .

(שם). חוב" לתבוע אסור השביעית שנת שמשנכנסת
פן 31) בל"ת לך "השמר שם: ובספרי טֿיו"ד. טו, ראה פ'

בזמה"ז  אם וצ"ע סרל"א. ל"ת להרמב"ם סהמ"צ וראה בל"ת".
שאינו  כיון מה"ת מל"ת על עובר בכ"ז מד"ס כספים דשמיטת
"בזמה"ז  לד): סעיף (שם אדה"ז ול' גו'. שקרבה מפני מלוה

וכשר  השמר מד"ס בתורה מ"ש על ועוברים כו' שנמנעו חכמים או
תיבת. בהוספת משמיענו דזה דאפ"ל - וגו'" השבע -בתורה . .

א). סעיף שם (אדה"ז כו' להלוות מ"ע מניעת בזה יש אופן ובכל
(32.352 ע' ח"ג מנחם תורת גם ראה
שם33) אדה"ז לה.סעיףשו"ע
ב.34) לח, קידושין
קדושת35) מצות סוף להצ"צ סהמ"צ השביעית עיין שנת

וחובות כו' "רק ב): לו, הטעם.(דרמ"צ ביאר ולא - כספים" כו'
כ.36) קג, תהלים
בתחלתו.37) (ויק"ר מדבר" הכתוב שביעית, "בשומרי

א. יד, במדבר לקו"ת וראה שם). תנחומא
ב.38) פה, עה"פ תהלים מדרש
א 39) לו, גיטין (ראה מד"ס הוא בזמה"ז - הפוסקים דלרוב

פ"ד  ויובל שמיטה הל' הרמב"ם מפרשי שם. ובמאירי ובנ"כ
ועוד). הכ"ה.

ו.40) כט,
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עצמכם  רואים אתם "עתה אזי - טבעית הנהגה מתחילה ששם לחשוש 41נושבת, ויש וכבוד", בגדולה
גו'"שבמשך "ושמרתם להזהיר צורך יש ולכן כו'", במקום "תבעטו אמנם,42הזמן קשה . זה לפירוש

גלוי. נס שהיה ועוג סיחון דמלחמת בסיפור הכתוב לדעת,המשך לב לכם ה' נתן ולא  "ד"א מוסיף: ולכן
. רבו של דעתו סוף על עומד אדם בכלשאין להתבונן עליכם עכשיו ולכן, שנה", ארבעים עד הנסים .

הפירושים  ב' בין והקישור הברית. דברי בשמירת יתוסף ועלֿידיֿזה את 43כו', לשבור הנתינתֿכח כי, -
לישראל  שנמשך וחכמה) (ידיעה אור תוספת עלֿידי היא וכבוד" בגדולה עצמכם ד"רואים והסתר ההעלם
הברית  דשמירת קבלתֿעול בהקדמת צורך יש כדבעי, ההשגה שתהיה כדי ולאידך, שנה; הארבעים בסוף

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - כו' יבעטו שלא לשלול שצריכים במצב 44גם

ואילך. 100 עמוד י"ד חלק ב'לקוטיֿשיחות'

.Ê שלילת הראשון, הפירוש שבשביל - האדם בעבודת ברש"י הפירושים ב' בקישור להוסיף ויש
. וכבוד בגדולה עצמכם ד"רואים והסתר השני,ההעלם בפירוש צורך יש במקום", תבעטו .dtqed

בלבד): קבלתֿעול מצד המצוות קיום גו'", ב"ושמרתם להסתפק (ולא גו'" תשכילו "למען בעבודה,

עבודתו  כל אלא יותר, נעלית למדריגה לעלות משתדל ואינו בהוה, ומצבו במעמדו שמסתפק מי
הידוע  כמשל זה הרי - יותר תחתונה למדריגה ליפול ולא והסתר מההעלם להתפעל שלא היא 45ויגיעתו

אוממי למעלה, לטפס או אלא עמדו, על להישאר יכול שאינו הר, עלֿגבי למטה שמטפס ליפול
במק  נמצא כשאדם - להסתפקחסֿושלום. יכול מישור, לא ום כשעומד אבל הנוכחי; ומצבו במעמדו

להבטיח כדי הנה מישור, במעלה במקום לטפס גדולה יגיעה להיות מוכרחת חסֿושלום, ויפול ימעד שלא
ההר.

וכבוד" בגדולה עצמכם ד"רואים הענין מצד בנמשל: עמדו 46ועלֿדרךֿזה על לעמוד בכדי הנה ,
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"רואים41) היא: בזה שההדגשה להוסיף, -עצמכם ויש "
לבבך  "ורם ידֿיז): ח, (עקב לפנ"ז מ"ש וע"ד הקב"ה, ללא
גו'". ידי ועוצם כחי בלבבך ואמרת גו' אלקיך ה' את ושכחת
שבהמשך  ועוג סיחון למלחמת בנוגע גם הנה לכך, ובהתאם
"אתם  אדרבה) אלא הקב"ה, נסי לספר (לא היא ההדגשה הכתוב,

"עצמכם רואים - שמים ונכם " שם הזכרת ללא ,"*.
אין42) גו'" "ושמרתם בפסוק שכבר כלומר: דאף  כלל, קושי

כמ "פ , זה  על משה  וכמארז"ל ציוום  הפעם, עוד וכופל חוזר מ"מ,
פעמים ".(ב"מ מאה אפילו - תוכיח "הוכח א) הקושי לא, אלא

זה  ועל הזה", המקום אל "ותבואו התיבות ייתור - הוא בכתוב
נוסף  ענין נתחדש שכאן מיוחדת:מפרש באזהרה צורך יש שלכן ,

(כבפנים). גו'" "ושמרתם
פי'43) ושולל שייך שאינו בפ"ע, פירוש אינו הב' פי' שהרי

הזה" המקום אל ד"ותבואו ההקדמה מהי מובן: אינו דא"כ - הא'
הצורך  ומהו גלוי, נס היתה סיחון מלחמת הרי - סיחון" ל"ויצא
צורך  שיש ועכצ"ל בנס?! להכיר כדי רבו דעת סוף על בעמידה
שכאשר  - הכתוב פירוש נשלם יחד שניהם וע"י הפירושים, בב'
הנה  כו'", עצמכם רואים אתם ש"עתה הזה", המקום אל "ותבואו

הדעת  דענין אור בתוספת צורך יש ההעלם גודל וזהו **מצד .
ש  לכך מוסיף הטעם אינו הא' שההדגשה"וגו'"בפי' דכיון היא -
ד  החסרון עצמכם "על ישנה ",רואים ההעלם שלמרות בכך די

עול) קבלת מצד הברית .שמירת
הפירושים 44) ב' בביאור - תשכ"ז תבוא ש"פ שיחת בשילוב

עד  גו' לדעת לב לכם ה' נתן "ולא ג) (שם, הפסוק על ברש"י

הזה". היום
וש"נ.45) .142 ע' ריש חכ"ה מנחם תורת ראה
ד"רואים 46) ומצב במעמד החסרון אודות להמדובר בהמשך

שליט"א: אדמו"ר כ"ק סיפר - וכבוד" בגדולה עצמכם
מכתב קיבלתי שבועות מספר יראֿשמים,לפני מאברך,

כך  על שמתאונן והמצוות, התורה דרכי ע"פ יהודי בית שמנהל
בביאת  כו' מאמין "אני התפילה לאחר יום בכל אומר שכאשר
מה  לו: ומפריע מבלבל זה הרי שבסידורו), הנוסח (לפי המשיח"
ב"ארצותֿהברית", כאן לישב לו טוב - המשיח לביאת להמתין לו
והן  בגשמיות הן ב"ה, דבר, לו חסר שלא ומצב במעמד
ותקותו  בהרחבה, ממנה שמתפרנס טובה משרה לו יש ברוחניות:
וילדים  אשה לו יש במשכורתו... העלאה גם יקבל הזמן שבמשך
והוא  ממנו שמרוצים - התומ"צ בדרך בישיבות שמתחנכים -

הוא מהם... עתים מרוצה וקובע ביום פעמים ג' בציבור מתפלל
ומצב במעמד נמצא הוא לו; יפריע שאיש מבלי שרואה לתורה,

וכבוד" "בגדולה המשיח",עצמו בביאת מאמין "אני ובאמרו ,
ויוליכנו  מהגלות אותנו ויוציא משיח יבוא ממש שבקרוב היינו,
("די  הלזו הטירדה כל לו למה שכלו: מבלבלו - לארץֿישראל
ממקום  מכאן, אותו ויקח משיח שיבוא - ּבאדערניש") ַַגאנצע
נסתדר  שכבר לאחרי עניניו; שאר וכל שלו, מה"מכונית" עבודתו,
מוקפת  קטנה ארץ לארץֿישראל, ללכת לו למה בטוב, כאן
ועד  מתחלתם חייו, סדר את מחדש לבנות ולהתחיל "ערבים",
ומבקש  מאומה. לו חסר ולא כאן, להיות שמח הוא - סופם

המשיח! בביאת הצורך את שכל ע"פ לו שאסביר במכתבו,

*(minyd on `edy ielba e`x lkdy ote`a df 'idy s`e,`i mihtey 'q) oenr ipa jln l` glyy gzti ixacke,(`k:"l`xyi iwl` 'd ozie
'eb,"y oeik"ux`d inr lk e`x"i"pa ly ziytgd mzxiga cvn ixd - ielb qp df 'idy,y avn okzi"mi`exmknvr"ielb qpa elit`.
**(okle,i"yx siqen 'ad 'ita"z`fd zixad ixac z` mzxnye'ebe,"aezkd jynd lr fnexy"yz ornlelik"dlrnln xe` ztqezdy oeik -

k"`yn) dceara dtqed lertl dkixv."dfd mewnd l` e`eaze" xy`k dzid dpy mirax` seqa zrcd zpizpy
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נעלית  למדריגה להתעלות כדי גדולה הכי ויגיעה עבודה גם להיות מוכרחת גו'", ד"ושמרתם בעבודה
גו'". תשכילו "למען - יותר

גו'" תשכילו ד"למען הענין על היא ההדגשה שבו השני, הפירוש בשביל גיסא: לאידך ועלֿדרךֿזה
יתחיל  אם כי עול, קבלת מתוך הברית דברי שמירת הוא שעיקרו הראשון, הפירוש  בהקדמת צורך יש -
ההתחלה  אלא הא, ולא הא לא כלום, בידו יעלה לא - תשכילו") ("למען והסברים השכלה בחיפוש

"וגו'" הוספת (ללא הזאת" הברית דברי את "ושמרתם להיות דוקא,47צריכה קבלתֿעול בדרך עבודה - (
כלל  חשבונות ללא הברית, ענין שכתוב 48שזהו כמו וההשגה, ההבנה ענין גם להיות צריך בודאי - .49

אבל רבו; של דעתו סוף על לעמידה ועד העמים", לעיני ובינתכם חכמתכם היא צריכה dlgzdd"כי
דוקא. עול קבלת של באופן להיות

ד"אתם  והסתר ההעלם גודל על הבט שמבלי היינו, הברית", דברי את ד"ושמרתם הענין ישנו וכאשר
יבוא  עלֿידיֿזה  הנה - קבלתֿעול בדרך הברית על ושומר בנסיון עומד וכבוד", בגדולה עצמכם רואים
עבודת  עלֿידי הנמשך האור תוספת ענין שהוא תעשון", אשר כל את תשכילו "למען אור, תוספת לידי

דוקא  .50הנסיונות

"ותבואו  כאשר ואילו לשמוע"; ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' נתן "ולא שכתוב מה וזהו
מההעלם  מתפעלים לא ואףֿעלֿפיֿכן וכבוד", בגדולה עצמכם ש"רואים ומצב במעמד הזה", המקום אל

לשמו  "אזנים מקבלים אזי - קבלתֿעול של בתוקף הזאת" הברית דברי את "ושמרתם אלא ע"והסתר,
דערהערן" און וגם 51("הערן דבינה, משמיעה שלמעלה דחכמה, ראיה - לראות" "עינים מזה: ולמעלה ,(

דחב"ד  הענינים ג' כל - (דעת) לדעת" .52"לב

.Á רש"י בלשון הדיוקים ביאור סוף53המשך על עומד אדם דעתו""אין ("סוף משנתו" וחכמת דעתו
למעשה  ההלכה מסקנת "חכמת"54- בינה , - "משנתו" חכמה, הש"ס 55- על ובפירושו עומד 56), אדם "אין
ותבונתו" דעתו סוף ואילך).57על 106 עמוד שם (לקוטיֿשיחות הנ"ל המוגהת בשיחה נכלל -

.Ë בא גו'" תשכילו ד"למען הענין בקבלתֿעול. להיות צריכה העבודה התחלת - לעיל כאמור
דברי את "ושמרתם להיות צריכה ההתחלה אבל התקשרות zixadלאחריֿזה, הוא הברית שענין הזאת",

כלל. שכל של בחשבונות להתחשב מבלי  ודעת, מטעם שלמעלה עצמית

ראשֿהשנה: שלפני לזמן כיֿתבוא פרשת דקריאת השייכות גם וזוהי

אלא  כלל, בחשבונות מתחשב אינו שיהודי - הזאת" הברית דברי את ד"ושמרתם העבודה עלֿידי
"מדה  הקדושֿברוךֿהוא גם לו נותן - "ברית" של באופן ומצוותיה התורה שמירת את עצמו על מקבל

מדה" כתיבה 58כנגד לו ונותן וכו', לכך ראוי הוא אם בחשבונות להתחשב מבלי ברית, עמו וכורת ,
רויחי. ומזוני חיי בבני ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה
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(47.43 להערה בשוה"ג כנ"ל
כו')48) לבנ"י שפע (ליתן הקב"ה של הברית שענין דכשם

שיכול  בעולם דבר שום ואין ודעת, מטעם שלמעלה באופן הוא
ודעת, מטעם שלמעלה באופן העבודה צ"ל כמו"כ - לשנותו

עבודתו. את לשנות יוכל לא בעולם דבר ששום באופן
ו.49) ד, ואתחנן
(50.33 הערה 106 ע' שם לקו"ש ראה
וש"נ.51) .225 ע' תש"ח סה"ש ראה
וש"נ.52) .243 ס"ע חל"ז מנחם תורת גם ראה
בדיוק,53) הוא רש"י של לשונו הגדוליםשהרי (שם  וכמובא

שרש"י  בערכו) כו'.להחיד"א פירושו על תעניות תרי"ג התענה

ש"הי'54) התלמיד כמו לפועל, נוגע שאינו שכל ישנו שהרי
עצמו  שהוא אף ב), יג, (עירובין טעמים" בק"נ השרץ את מטהר

טמא. שהשרץ להלכה פסק
מתוך55) הלכה שהמורים שמצינו "מבלי וכפי הם משנתם

היינו, א), כב, (סוטה כי עולם" ממשנה, הלכה לפסוק אפשר שאי
לא (ובודאי דעת בחי' ואינה בינה, בחי' היא דעת).סוף המשנה

ע"ב.56) ריש ה, ע"ז
"בינתו"57) ולא "תבונתו" הלשון בדיוק הביאור חסר

).המו"ל (
ואילך.58) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
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.p"yz'd lel` i"g ,`eaz t"y zegiyn .c"qa
בשייכות ‡. אלול ח"י של המיוחד ענינו

אלול  דחודש אדמו"ר 1לעבודה מו"ח כ"ק מבאר –
כלליים: פתגמים בשני דורנו נשיא

חיות  ומביא שהביא היום הוא אלול ח"י א)
אלול  ח"י יותר:) בפרטיות לבאר (ומוסיף באלול

לי  ודודי לדודי דאני בעבודה חיות .2נותן

האחרונים  ימים י"ב התחלת הוא אלול ח"י ב)
יום  השנה, חדשי י"ב כנגד שהם אלול, דחודש
על  החשבוןֿנפש צ"ל שבהם לחודש, יום לחודש
 ֿ החשבון – אלול ח"י ביום השנה: חדשי י"ב כל
הימים  י"ב בכל ועד"ז העבר, תשרי חודש על נפש

השנה  ראש .3עד

בעניני  רק (לא ניתוסף אלול שבח"י מובן ומזה
גם) אלא אלול, שבחודש הפרטיים zellkaהעבודה

dceard– אלול שבו zeigדחודש ועד באלול,
(שזהו wcvÎoeaygdמתחיל השנה חדשי י"ב כל על

החשבון  חודש אלול, חודש של ענינו כללות
שב"אלול". "אלול" – והתשובה)

והסבר:·. ביאור דרוש – זה ובענין
בר"ח  מתחילה אלול דחודש  שהעבודה כיון
לפני  גם הרי, אלול, חודש ימי בכל ונמשכת אלול
במשך  אלול דחודש העבודה כבר ישנה אלול ח"י
שבו  אלול, לט"ו ועד שבועות, שני ימים, כו"כ

באשלמותא" אלול) (דחודש סיהרא ,4"קיימא
על ללבנה"zenilydשמורה (ש"מונין לפי 5דבנ"י

וכיון 7ללבנה"6ש"דומין  אלול. דחודש בעבודה (

של  וענינה בתוכנה והסבר ביאור דרוש שכן,
דחודש  העבודה בכללות אלול דח"י ההוספה

אלול.

היא  אלול דח"י ההוספה ראשונה, בהשקפה
דחודש  שהעבודה היינו, (כנ"ל), החיות בענין
הלשון  פשטות (כמשמעות חיות מתוך נעשית אלול

הנ"ל). דפתגם

בחזקת  ישראל ש"כל שכיון לכך נוסף אבל,
אלול 8כשרות" ח"י לפני העבודה שגם בודאי ,

מלומדה" אנשים "מצות (לא היא השנה) ,9(ובכל
zeigאלא) jeznבענין גם וכמודגש ,dgnyd

עיקרי  ענין שהיא החיות) מצד ובאה (הקשורה
ה' אלול10בעבודת שבח"י מהפתגם הרי, ,ligzn
wcvÎoeaygd שבח"י משמע, השנה, חדשי די"ב

מתחילה dycgאלול dcear חיות תוספת רק (לא
העבודה  שכללות אף כלומר, שלפנ"ז), בעבודה
בעשיית  היא אלול) ח"י לפני (גם אלול דחודש
התחלת  כמו זה הרי השנה, כל על חשבוןֿצדק

שבאלול". "אלול אלול, דחודש העבודה

 ֿ בהחשבון אלול דח"י שהחידוש לומר, ויש
דחודש  העבודה (כללות השנה חדשי י"ב על צדק

עם קשור בעבודה zeigdאלול) אלול ח"י שממשיך
בעבודה  חיות תוספת סתם לא היינו, אלול, דחודש
נעשית  ידו שעל חיות המשכת אלא שלפנ"ז,

כדלקמן. חדשה, עבודה

חודש ‚. של בענינו הביאור בהקדים ויובן
אלול:

על  והתשובה החשבון חודש – אלול חודש
– הבאה לשנה ההכנה חודש וגם החולפת, השנה

[וע"פ illk(חודש)onfהוא כולה השנה כל שכולל ,
שנה 11הידוע  שבכל "משנה", מלשון היא ש"שנה"

שינויי  כל ונשנים נכלל 12חוזרים האפשריים, הזמן
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המאורות 1) שני את הולדת יום – היום מעלת על נוסף
קה"ת  בשנת – הזקן ואדמו"ר נח"ת, בשנת – הבעש"ט הגדולים:
מעלת  שמצד – תליא בהא והא ועוד). .188 ע' תש"ג (סה"ש

אלול. דחודש העבודה בכללות וחידוש עילוי ניתוסף היום,
בפרטי 2) – .(122 ע' תש"ה (סה"ש תש"ה אלול ח"י שיחת

250 ע' חי"ט לקו"ש ראה – זה שבפתגם הבבות בשתי הביאור
ס"ז. לקמן וראה תשד"מ. אלול ח"י לקו"ש ואילך.

(3.(179 ע' שם .177 (ע' תש"ג אלול ח"י שיחת
שמו"ר 4) וראה ועוד. רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר

כו. פט"ו,
א.5) כט, סוכה
סע"ב 6) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר שם. סוכה ראה

ועוד. ואילך.
בקודש")7) ("מעלין וההוספה העילוי לתכונת בנוגע גם כולל

וניתוסף  הולך בר"ח המולד שלאחרי הלבנה כמו – ליום מיום
סיהרא  ד"קיימא ומצב למעמד עד ליום מיום הלבנה באור

באשלמותא".

ה"ב.8) פ"ב קידוה"ח הל' רמב"ם
ובכ"מ.9) פל"ט. תניא וראה יג. כט, ישעי'

בשמחה epzyxtaוכמ"ש10) אלקיך ה' את "עבדת מז) (כח,
פרשתנו  סוף של"ה לולב. הל' סוף רמב"ם וראה לבב". ובטוב

ובכ"מ. פכ"ו. תניא א. שפו,
ג'נאח 11) בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב"ע ראה

שנה. ע' ולהרד"ק
ח"ד 12) (עבוה"ק  שינוי מלשון גם היא ש"שנה" להעיר
פי"ט).
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המקום, כללות גם (ובמילא, הזמן כללות ב"שנה"
זב"ז  קשורים ומקום זמן בו 13שהרי נעשה ולכן ,[(

על  (וגם החולפת השנה כל על והשלימות התיקון
שלפנ"ז  (וגם 14השנים הבאה השנה לכל וההכנה ,(

שלאח"ז). להשנים

היא  אלול דחודש העבודה גם לכך, ובהתאם
zillk dcear" החודש, של בשמו כמודגש –lel`,"

"אני  לי"15ר"ת ודודי מודגשת 16לדודי שבזה ,
דבנ"י  העבודה ובכל 17כללות הזמנים בכל

הקב"ה  עם דבנ"י והחיבור ההתקשרות – המקומות
אהבה  כפולחנא 18(מתוך פולחנא "לית ,

).19דרחימותא"

חמשה  ב"אלול" מרומזים – יותר ובפרטיות
הקוין ג' העבודה: עניני כל הכוללים dxezר"ת

g"nbe (dltz) dcear20 ד"אנה בר"ת ושמתי 21– לידו
(תפלה),22לך" לי" ודודי לדודי "אני (תורה),

לאביונים"23"איש  ומתנות (גמ"ח),24לרעהו
daeyz(העבודה עניני בכל שלימות בר"ת (הפועלת

(זרעך)"25ד"(ומל  לבב ואת לבבך את אלקיך) ,26ה'
dle`be– העבודה) דכללות השלימות (תכלית

ד"אשירה  לאמר"27בר"ת ויאמרו .28לה'

הכוללים  ד"אלול" הר"ת שחמשה לומר, ויש
הדרגות  חמשה כנגד הם העבודה עניני כל

עבודה 29שבנשמה  תורה (כנגד נשמה רוח נפש :

(כנגד  ויחידה תשובה), (כנגד חי' וגמ"ח),
.30גאולה)

הו"ע ש"אלול" מודגש זה בנוגע illkובכל :
(והמקומות), הזמנים כל שכולל כללי זמן – להזמן
ובנוגע  דבנ"י, העבודה כללות – לעבודה בנוגע

שלו. והדרגות הכחות כללות – העובד להאדם

הענין:„. וביאור
נאמרה  ופרטות כללות מ"כלל 31התורה החל ,

והפרט 32גדול" שהכלל וכיון שבפרט. לפרט ועד ,
מה  אלא בכלל ש"אין ועד זב"ז, קשורים

שבפרט 33שבפרט" ופרט פרט שבכל מובן, ,
שבכל  – האדם בעבודת ועד"ז הכלל. משתקף

העבודה. כללות משתקפת פרטית עבודה

התורה  בשביל (שנברא בעולם גם נמשך ומזה
ישראל  באורייתא 34ובשביל "אסתכל מזה, ויתירה ,

עלמא" בלבם"35וברא נתן העולם ו"את ,36– (
הכלל  משתקף פרט בזמן 37שבכל – ולדוגמא ,

דזמן  פרטי חלק שבכל – העולם) (גדרי ומקום
שכל  היינו, והמקום, הזמן כללות משתקף ומקום
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ובכ"מ.13) א. צח, ברכה ב. מא, בהר לקו"ת ראה
כהלשון 14) אחר", בגלגול בין זה בגלגול "בין – גופא ובזה

ועאכו"כ  היום, כל על ותשובה חשבוןֿצדק שענינה בקשעהמ"ט
השנה. כל על ותשובה לחשבוןֿצדק בנוגע

ג.15) ו, שה"ש
סתקפ"א 16) או"ח ב"ח עה"פ. שעה"פ פ"א. ר"ה שער פע"ח

ועוד. והעבירו). (ד"ה
שלdhndעבודת17) באופן ,z"lcrz` ועי"ז לדודי" "אני –

מודגשת  שבו לו", ואני לי "דודי בפסוק (משא"כ לי" "ודודי
לו"). "ואני ועי"ז לי" "דודי – האתעדל"ע קדימת

שם).18) ב"ח (ראה ואהבה ידידות מלשון – "דודי"
א.19) רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר ראה
מ"ב.20) פ"א אבות
יג.21) כא, משפטים
עה"פ.22) שעה"פ שם. פע"ח
כב.23) ט, אסתר
אמרכל.24) ס' בשם תקפא) (ר"ס א"ר הבושם, ערוגת ס'
ו.25) ל, נצבים
שם.26) ב"ח עה"פ. בעה"ט
א.27) טו, בשלח
אלול.28) ר"ח האריז"ל שו"ע
לז.29) פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר

שבכל )30 היחידי החודש הוא אלול שחודש יומתק ועפ"ז
בספר בתורה קורין סופו)* ועד (מתחילתו שבו ,iyingהימים

ד"אתפריעו  לפרעה", "חמישית חמישית, דרגא כנגד שהוא
א). רי, (זח"א נהורין" כל מיני' ואתגליין

כולם  לא (אבל שרובם ותשרי אב החדשים שגם לומר, ויש
– אב אלול: לחודש שייכותם בגלל ה"ז – חמישי בספר ממש)
הוש"ר  יוהכ"פ ר"ה אלול ר"ת רנט), רמז ירמי' (יל"ש ארי' שמזלו
ד"(אני  הענין נשלם שבו – ותשרי ב), שעח, שופטים (של"ה

ilלדודי) icece'פ (לקו"ת ליוהכ"פ** ר"ה שבין ימים בעשרה ,"
עד  הסוכות, בחג חגינו") ליום ("בכסה שהתגלותם א), לב, ראה

וש"נ). קכא. ע' ח"ב מלוקט סה"מ (ראה ושמח"ת לשמע"צ
וש"נ.31) ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה
קטן.32) לכלל עד סתם, כלל גם שיש מובן ומזה
א.33) ו, בכורות סע"ב. מה, סנהדרין
ועוד.34) בראשית. ר"פ פרש"י
א.35) קעח, ח"ג ע"ב. ריש קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר
ריש 36) ה, במדבר לקו"ת ב. קצה, זח"א וראה יא. ג, קהלת

ע"ב.
כמו 37) מים בטיפת ונראית משתקפת שהשמש הידוע וכמשל

הגדול. בים

micnel eay mipey`xd minia cenildy ,a` yceg k"`yn (*
zaya d`ixwd mb mipy dnkae ,iriax xtqa z"zg ixeriya
oixew eneiqay ,ixyz yceg f"cre .iriax xtqa `id dpey`xd

.oey`x xtq micnele
zcearc) mipexg` mei mirax`c zenilyd ziyrp mdnr cgiae (**
(mly alae dgnya d"awd dvxzpy cr (dxez ,d`lir) daeyzd

.(my g"a) "il icece icecl ip`"c z"qay o"iceid 'ca mifnexnd
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הכללית  הנקודה עם קשורה ובמקום בזמן נקודה
והמקום. הזמן מציאות כל שכוללת

תורת  ע"פ יותר ואדמו"ר [ויומתק הבעש"ט
מאין 38הזקן  כולה הבריאה מתחדשת רגע שבכל

ליש  המוחלט רגע 39ואפס שבכל י"ל, שעפ"ז –
כולה  הבריאה כלולה בזמן) אחת (נקודה פרטי
התהוות  ובדוגמת ע"ד הזמן), בריאת גם (כולל
הראשון  ביום הראשונה, בפעם ליש מאין הבריאה
נבראו  שבו בראשית, ימי דששת הראשון) (וברגע

וארץ" שמים תולדות של 40"כל באופן ליש, מאין
אחת  כולה 41נקודה הבריאה כל ].42הכוללת

התשובה  לעבודת בנוגע גם לבאר יש ועפ"ז
"בשעתא  חדא"43שהיא וברגע דלכאורה,44חדא –

אפשר `cgאיך rbxay החסרון וישלים יתקן
`jexבעבודה onfa cgeinae onf jyna,שלימה (שנה

בגלגול  – ועד חייו, ימי מהתחלת שנים, כמה
שברגע  – האמור ע"פ – בזה והביאור שלפנ"ז)?!
ויכולים  אפשר ולכן, הזמן, כללות משתקף פרטי
– ועד ארוך, זמן משך גם בו ולהשלים לתקן

הזמן. לכללות

אלול  בחודש יתירה בהדגשה הוא זה וענין
שבו  פרטי רגע שבכל – והחשבון) התשובה (חודש
ובכל  על ופועל השייך כללי זמן שהוא מודגש
ובכל  העבודה, כללות בו ומודגשת כולה, השנה

כנ"ל. והדרגות, הכחות

שהו"ע‰. אלול חודש מעלת על ,illkונוסף
ענין – אלול בח"י מיוחד חידוש :zeigdניתוסף

(חיות  כפשוטה מ"חיות" המשל ובהקדים
) היא שהחיות – בהגוף,הגוף) פרטים הוספת לא

שבהגוף  הפרטים דכל דהפרטים, ה"כלל" לא וגם
אלא) יחדיו, ixnblכולם jexrÎoi`a,הגוף למציאות

החיות נעשית זה, עם envrוביחד sebdc העצם ,
דהגוף  דבר 45והפנימיות אינה שהחיות היינו, ,

חודרת  אלא החיות), מלובשת (שבו מהגוף בפ"ע
ופרט  נקודה כל חי, עצמו שהגוף באופן בהגוף

ופרט נקודה היא ig)שבגוף sebc).

ביאור: ליתר

שייך  שה"כלל" אף – ופרט לכלל בנוגע
שבפרט  מה אלא בכלל שאין ועד לה"פרטים",
כל  מ"מ, להגוף), שבאיןֿערוך שהו"ע כחיות (דלא
"פרט", וזה "כלל" זה שלו, בהציור הוא מהם א'
אלא  זה אין בהפרט, משתקף שהכלל אף ולכן,
עצמו  שהכלל ולא בלבד, דהכלל "השתקפות"
בנוגע  משא"כ הכלל; כמו להיות בהפרט חודר
להגוף  באיןֿערוך היא שהחיות אף – לחיות
מה  אלא בכלל שאין באופן לא – (ופשיטא
באופן  החיות וחודרת נמשכת מ"מ, שבפרט),

חי. נעשה עצמו שהגוף

הו"ע ש"חיות" כיון – הדבר invrוטעם
מקום, בכל וחודר נמשך והעצם מציור), (שלמעלה
ופרט  נקודה שבכל ובאופן שבו, ופרט נקודה בכל
– בזמן ודוגמתו בשוה, (העצם) החיות נמשך
(שהרי  כלל הפסק ללא רגע, בכל היא שהחיות
החיים  ענין היפך הוא ח"ו אחד לרגע ההפסק

החיות. ענין עצם ישנו רגע שבכל היינו, רח"ל),

.Â ח"י – באלול להחיות בנוגע גם מובן ומזה
אלול:

הוא שאלול לכך בנ"י,llkdנוסף דעבודת
הדגשת אלול בח"י (הפנימיות zeigdניתוסף

דישראל  ההתקשרות – העבודה דכללות והעצם)
דישראל  (המהות) החיות גם שהיא הקב"ה, עם

חד" כולא וקב"ה "ישראל העובד), .46(האדם
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(ראה 38) גובר שמזלם – הולדתם יום הוא אלול שח"י
שם). ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה ירושלמי

בתחלתו.39) שעהיוה"א
יד.40) א, בראשית פרש"י
יום 41) שהרי – הקב"ה של אחדותו  עם הקשורה אחת נקודה

"יום  בכתוב נקרא והארץ השמים תולדות כל נבראו שבו ראשון
cg`הקב"ה "שהי' – מזה ויתירה ה), א, (בראשית "cigi

לשלול  צורך שיש "אחד", רק לא עה"פ), (פרש"י בעולמו"
"יחיד", אלא לו"), שני ואין אחד "יש מ"ש (ע"ד אחרת מציאות

אחרת. מציאות לשלול) צורך אין (ובמילא נתינתֿמקום שאין
בלשון 42) אצלנו ש"אין בראשית) (ר"פ הרמב"ן כמ"ש

האפס  מן הוציא . . ברא לשון אלא מאין היש בהוצאת הקודש
בבריאה  . (היולי). הראשון חומר . . מאד דק יסוד המוחלט הגמור
בשמים  הנבראים כל נבראו . . דקה קטנה כנקודה שהיא הזאת

כו'". ובארץ
סע"א.43) קכט, זח"א
אחת 44) "שעה – זה דשבת אבות בפרקי המשנה ובלשון

לקו"ת  (ראה הפנה מלשון "שעה" מי"ז), (פ"ד כו'" בתשובה
ובכ"מ). ד. סג, א. סא, ר"ה דרושי

(ד"ה 45) ומציאות מהות הם זל"ז בערכם וגוף שנפש ולהעיר
ובכ"מ). פ"ב. ה'ש"ת עמך כי

א.46) עג, זח"ג ראה
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בי"ב  – החשבוןֿצדק גם נעשה לכך ובהתאם
השנה  חדשי י"ב כנגד ר"ה עד אלול מח"י הימים

חדשה: עבודה של באופן –

חודש  שבהתחלת ח"י החשבוןֿצדק (לפני אלול
פרטי  דכל (כלל) הסךֿהכל (בעיקר) הוא אלול)
היתה  כיצד להתבונן כולה, השנה דכל העבודה
היתה  כיצד וגמ"ח, עבודה תורה הקוין בג' עבודתו

– וכו' ומעשה דיבור במחשבה llkdהנהגתו
דהעבודה.

הוא  אלול בח"י שמתחיל החשבוןֿצדק ואילו
הקב"ה  עם ההתקשרות לעצם בנוגע (בעיקר)
היינו, בפועל), בעבודה התגלותה ואופן (ומדת
הציור  (כ"כ) נרגש לא החשבוןֿצדק שבעשיית
אם  כי כו'), גמ"ח או (תורה העבודה דעניני הפרטי
– הקב"ה עם דישראל ההתקשרות עצם (בעיקר)

zeigd.העבודה דכללות

בתיקון  גם ניתוסף החיות ענין הדגשת ומצד
שלימה  (שנה הזמן משך דכל העבודה ושלימות

אחד: ברגע כו')

הוא והתשובה החשבוןֿצדק דכל llkdaכאשר
ולא  בהפרט, משתקף רק שהכלל כיון – העבודה
פעולת  הרי בהפרט, חודר עצמו שהכלל באופן
השנה  דכל העבודה פרטי בכל אלול דחודש הכלל
אינה  הפרטים) כל יתוקנו כללי (שבזמן כולה

השלימות; בתכלית

בענין  הוא והתשובה החשבוןֿצדק כאשר אבל
zeigd כיון – הקב"ה עם דישראל ההתקשרות עצם ,

הפרט  שמציאות באופן פרט בכל חודרת שהחיות
רגע  ובכל פרט שבכל היינו, חי), (דבר החיות הו"ע
(תשובה) העבודה ע"י הרי החיות, ענין עצם ישנו
בתכלית  הזמן משך דכל התיקון נעשה אחד ברגע
עם  דישראל (ההתקשרות שהחיות כיון השלימות,

יחד. גם ודהפרטים דהכלל המהות היא הקב"ה)

יום  הוא עצמו אלול שח"י יומתק ועפ"ז
השנה, מראש החל תשרי, דחודש החשבוןֿצדק

"y`x(תחילה (ולא דייקא חודש 47" כללות ועד"ז ,
" אותיות (וחודש ziyx"48תשרי השנה ראש כי, –

משכן  שבו שבאדם ה"ראש" כמו הוא תשרי)

אברי zeigd49והשראת לכל החיות מתפשטת וממנו ,
שכולל  תשרי) (וחודש השנה בראש ודוגמתו הגוף,

zeigd החשבוןֿצדק נעשה לכך ובהתאם השנה, דכל
ביום תשרי וחודש השנה שבו i"gדראש אלול,

התיקון  נעשה זה שמצד החיות, ענין ביותר מודגש
השלימות. בתכלית כולה השנה דכל

.Ê,להוסיף (ההתקשרות zeigdyויש דאלול
בעבודת  בעיקר מודגשת הקב"ה) עם דישראל
בתור  (רק) לא – לי" ודודי לדודי "אני – התפלה
שבר"ת  העבודה עניני מחמשה א' פרטית, עבודה

דאלול  העבודה כללות בתור אלא :50דאלול,
כלי  התופל (כמו חיבור מלשון היא – "תפלה"

דישראל 51חרס  וההתקשרות החיבור הוא שענינה ,(
יותר  נעלה באופן השלימות, בתכלית הקב"ה עם

חז"ל  בדרשת כמודגש – ותורה גמ"ח ע"י 52מאשר

הפסוק  התפלה),53על (ענין אליו" קראנו "בכל
נעשה  התפלה שע"י היינו, למדותיו", ולא "אליו
ועצמותו  מהותו עם דישראל והחיבור ההתקשרות
דלא  ותואר, גדר מכל למעלה שהוא כפי ית'
מדת  עם החיבור מודגש שבה כבגמילותֿחסדים,

("מדותיו") הקב"ה של בתורה,54חסדו ועד"ז ,
של  חכמתו עם והיחוד החיבור מודגש שבה

" שהיא תפלה משא"כ (ולא `eilהקב"ה, "
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ובכ"מ.47) ג. מא, פרשתנו לקו"ת ראה
יב.48) יא, עקב בעה"ט

פנ"א.49) תניא ראה
(תורה 50) "עבודה" בשם נקראת פרטי) (כקו שתפלה ולהעיר,
dcear שמצינו (ע"ד העבודה עניני לכל כללי שם – וגמ"ח)

"טהרות" ולדוגמא: אחד, בשם נקראים וכלל שפרט ענינים בכמה
"כוכב" (כלל). שלם סדר של שם וגם פרטית, מסכת של שם –

וכיו"ב). הכוכבים. לכל כללי שם וגם פרטי, כוכב שם –
עט,51) תרומה תו"א וראה מ"ה. פ"ג כלים – המשנה לשון

ובכ"מ. סע"ד.
שער 52) דא"ח) (עם סידור פ"ב. של"ב הספרי*) (בשם פרדס

ואילך. א קיז, להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב פה, הק"ש
ז.53) ד, ואתחנן
"והלכת54) ט) (כח, בפרשתנו ממ"ש ודרשו eikxcaלהעיר ,"

אחר "הלך א**) יד, (סוטה כו'eizecnחז"ל הוא מה הקב"ה של
(ראה  תדבקון" "ובו הפסוק על חז"ל דרשו ועד"ז  כו'". אתה אף
וראה  עה"פ. (פרש"י כו'" חסדים גמול בדרכיו "הדבק ה), יג,
שע"י  שהדביקות היינו, ואילך), 53 ע' חי"ד לקו"ש בארוכה

היא (וכיו"ב) חסדים בלבד.eikxca")eizecnגמילות ("

.`zil ± epiptly ixtqay xirdle (*
.(d`x 'tay) "eklz mkiwl` 'd ixg` aizkc i`n" :my dheqa (**

zklde xn`py" :eÎd"d `"t zerc 'ld m"anxa la` בדרכיוjk ,
f"dc` r"eya d"ke ."'ek dz` s` 'ek `ed dn ef devn yexita ecnl
jixv mc`a yiy zecnd lk x`y oke" :miiqne) b"q e"pwq g"e`

.n"k`e .("'ek e`xeal mda envr zencdl
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מהותו 55למדותיו  עם וההתקשרות החיבור ,(
ממש. ית' ועצמותו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק בפתגם הדיוק לבאר יש ועפ"ז
חיות ומביא שהביא היום הוא אלול ,lel`aשח"י

חיות  נותן אלול שח"י יותר בפרטיות לבאר ומוסיף
ilבעבודה icece icecl ip`c קשור החיות שענין –

(תפלה  לי" ודודי לדודי "אני עם ),56בעיקר
דח"י  והפעולה הקב"ה, עם והחיבור ההתקשרות
(כל  אלול דחודש העבודה עניני שבכל היא אלול
יהי' העבודה) עניני כל הכוללים ר"ת, החמשה
אלא) העבודה, דעניני הפרטי הציור כ"כ (לא מודגש

zeigd עם דישראל ההתקשרות העבודה, דכללות
"אני  לי".57הקב"ה, ודודי לדודי

להיות  צריכה ואילך אלול שמח"י מובן ומזה
על  נוסף כלומר, התפלה. בעבודת מיוחדת הוספה
אלול, חודש בכל התפלה בעבודת ההוספה

בספרים  שעיקר 58כדאיתא חכמים תלמידי שגם
לקחת  צריכים התורה, בלימוד השנה בכל עסקם
ותחנונים  בתפלה ולהוסיף התורה לימוד מזמן
(נוסף  עיקרית הדגשה אלול בח"י ניתוסף וסליחות,
ההתקשרות  על כו') סליחה דבקשת הענין על

הקב"ה. עם דישראל והחיבור

בלימוד  להוספה בנוגע שגם אלא עוד ולא
בארוכה  (כמשנ"ת אלול שבחודש התורה

שלפנ"ז  דלימוד 59בהתוועדות המיוחדת השייכות
ענין  על מיוחדת הדגשה צ"ל אלול) לחודש התורה

dltzd נותן עם ההתקשרות – שבתורה

(סתים)60התורה  פנימיות לימוד ע"י ובפרט ,
דפנימיות  ההתקשרות נעשית ידה שעל התורה,

דהקב"ה  (סתים) הפנימיות עם דישראל .61(סתים)

.Á שנה בקביעות מיוחד עילוי ניתוסף ובכהנ"ל
הש"ק: ביום חל אלול שח"י – זו

בנוגע  [הן השבוע ימי כל כולל השבת יום
("ויכולו" והשלימות שלו,62להעילוי השבוע דימי (

השבוע  לימי הברכה להמשכת בנוגע והן
יומין" כולהו מתברכין "מיני' –63שלאחריו, [

השבת  שיום – מזה ויתירה הזמן, כללות (שהם)
מהזמן  למעלה .64הוא

ההתקשרות  יותר מודגש הש"ק ביום ועוד: זאת
ע"י  ובמיוחד כולל הקב"ה עם דישראל והחיבור
פנימיות  ובלימוד התפלה בעבודת ההוספה

.65התורה 

השבת  ביום חל אלול ח"י שכאשר מובן ומזה
החיות  בהמשכת יותר עוד שכל 66ניתוסף באלול,

ד"אני  בהענין חדורים יהיו דאלול העבודה עניני
יותר  עוד ניתוסף שעי"ז לי", ודודי לדודי
שנכלל  הזמן, כללות על והתשובה בהחשבוןֿצדק

השבת. ביום

.Ë– השבוע פרשת עם כהנ"ל לקשר ויש
תבוא: פרשת

מצות  אודות מדובר השבוע פרשת בהתחלת
האדמה  פרי כל מראשית "ולקחת – ביכורים

.67וגו'"

חז"ל  במדרשי על 68ומבואר קאי ש"ביכורים"
לה' ישראל ("קדש "ראשית" שנקראים בנ"י,
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דוקא 55) ל"מדות" בנוגע אינה ד"מדותיו" שהשלילה ומובן
("מדות" ומדידה ותואר גדר של ענין לכל אלא ל"מוחין", ביחס

מדידה). מלשון גם
שהתפלה 56) ואילך) ד ע, (בלק בלקו"ת מהמבואר להעיר

ברכאן  (ח"י י"ח "הני [כמארז"ל השדרה חוט כמשל היא
כח, (ברכות שבשדרה" חוליות עשרה שמונה כנגד . דצלותא).

כ  ומקיים שמעמיד סע"ב)] רנה, זח"ג ידו ב. ועל הגוף, אברי ל
הגוף.zeigdנמשך אברי לכל מהמוחין *

ש"57) לומר, שלמעלה `ipויש הנשמה עצם על קאי (לדודי)"
חמשת  שכנגד יחידה) (כולל לה שנקראו שמות החמשה מכל

.(692 ע' תשמ"ט סה"ש גם (ראה ד"אלול" הר"ת
באלף 58) הובא סק"ו. סתקפ"א או"ח שו"ע על יוסף ברכי

סקט"ו. שם אפרים מטה על למטה
ס"ט.59) זו שנה שופטים ש"פ משיחות קונטרס

zekxa xtqn ocbpke) dxcyd hegc zeilegd xtqna mb fnexne (*
" ,dxyr dpeny ± (dltzd חי."

ימינו",60) ואורך "חיינו – שבתורה החיים ענין שגם ולהעיר,
"יוסיף  יוסיף", "דמוסיף ובפרש"י) בסופה (תענית חז"ל ובלשון
התורה), (נותן הקב"ה עם ההקשרות מצד הוא – חייו" על חיים
כולכם  חיים אלקיכם בה' הדבקים "ואתם ד) ד, (ואתחנן כמ"ש

היום".
ובכ"מ.61) א. מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת ראה
עה"פ.62) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
א.63) פח, ב. סג, זח"ב
ובכ"מ.64) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת ראה
(65.(53 (ע' פכ"ה החיים עץ קונטרס א). (קג, ס"א אגה"ק ראה

ועוד.
מעין 66) להיותו – השבת ליום ד"חיות" מהשייכות להעיר

ומנוחה שבת שכולו "יום minlerdודוגמת iigl,(בסופה (תמיד "
החיות. מקור

ב.67) כו,
ועוד.68) א. רנג, רע"א. קכא, זח"ג רפמ"ו. ב"ר ראה
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תבואתו" לעולם,69ראשית שקדמו ע"ש ,(
דבר,70כמארז"ל  לכל קדמה ישראל של שמחשבתן

מ' תורה תרומה, (שנקראת לתורה ,71אפילו
לתרומה  קודמין וקוב"ה 72וביכורים שישראל כיון ,(

חד. כולא

בדרושי  (כמבואר ביכורים דהבאת הענין ותוכן
תתקשר 73חסידות  למטה שירדה שהנשמה – (

לאשתאבא  ועד למעלה, הנשמה עצם עם ותתחבר
דמלכא  עבודת 74בגופא ע"י נעשה זה ענין אשר, ,

(כמארז"ל  .75התפלה הקודש ברוח משה ש"צפה
לישראל  והתקין עמד ליפסק עתידין (ש)הביכורים .
ידה  שעל יום"), בכל פעמים ג' מתפללין שיהיו

הקב"ה. עם דישראל והחיבור ההתקשרות נעשה

אלול  דח"י והשייכות הקשר לבאר יש ועפ"ז
תבוא  דאלול 76לפרשת החיות ענין שתוכן –

גם  מודגש הקב"ה) עם דישראל (ההתקשרות
הביכורים  בענין השבוע על 77בפרשת שרומז ,

קוב"ה. עם חד שהם ישראל של מעלתם

ישראל  של מעלתם שמצד – בזה ענין ועוד
ידם  על נשלמת הקב"ה, עם וחיבור בהתקשרות
דירה  ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה הבריאה כוונת

"והי'78בתחתונים  – הפרשה בהתחלת כמרומז ,
בה", וישבת וירשתה גו' הארץ אל תבוא כי
ע"י  ישראל, ארץ נעשית הגשמית הלזו שהארץ
כיבוש  שזהו"ע העולם, בבירור ישראל של עבודתם

אומות  שבע ארץ וירושת 79וירושת לכיבוש עד ,
וקדמוני) קניזי קיני גם (כולל אומות עשר ארץ
וירושת  בכיבוש ההתחלה לאחרי לבוא, לעתיד
כמ"ש  המזרחי, הירדן שבעבר ועוג סיחון ארץ

הפרשה  לנחלה 80בסיום ונתנה ארצם את "ונקח
(כמדובר  המנשי" שבט ולחצי ולגדי לראובני

שלפנ"ז  בהתוועדות ).81בארוכה

.È דאלול החיות ענין שתוכן להוסיף, ויש
מודגש  הקב"ה) עם דישראל וחיבור (ההתקשרות
(ולומדים, שקורין שלאח"ז הפרשיות בהמשך גם
והמשכו  אלול, בחודש חת"ת) בשיעורי כולל

לי"): ד"ודודי הגילוי נעשה (שאז תשרי בחודש
נצביםֿוילך  שהן 82פרשת זו שנה (כבקביעות

לפני miavpמחוברין): כולכם היום נצבים "אתם –
עד  עציך מחוטב וגו' שבטיכם ראשיכם אלקיכם ה'
בנ"י  שכל גו'", בברית לעברך מימיך שואב

סוגים  לעשרה ומצב 83(שנחלקים במעמד הם (
כאחד" "לאחדים ההתקשרות 84ד"כולכם", מצד ,

"נצבים  הקב"ה, עם דישראל ה'85וחיבור לפני גו'
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44 ג.69) ב, ירמי'
ד.70) פ"א, ב"ר
א.71) קעט, זח"ג
הכ"ג.72) פ"ג תרומות הל' רמב"ם
ועוד.73) פרשתנו. ריש אוה"ת בארוכה ראה
ב.74) ריז, זח"א
פרשתנו.75) ריש תנחומא
ובפרט 76) תבוא, לפ' בסמיכות לעולם חל אלול ח"י שהרי

תבוא. פ' הש"ק ביום חל אלול שח"י זו שנה בקביעות
על 77) דחשבוןֿצדק הענין גם מרומז שבביכורים להעיר,

באלול, החיות המשכת ע"י יותר עוד בו (שניתוסף הזמן כללות
אבי  אובד ד"ארמי ומצב מהמעמד ביכורים, במקרא – ס"ו) כנ"ל
ראשית  את ד"הבאתי ומצב למעמד עד הזמנים) (בהתחלת גו'"
בענין  הפרשה בהמשך ועד"ז הֿיו"ד)*. (כו, גו'" האדמה פרי

"בערתי – מעשרות באוני וידוי אכלתי לא גו' הבית מן הקודש
גו'" ל"השקיפה ועד חשבוןֿצדק, ע"ד יגֿיד), (שם, וגו'" ממנו
(ירושלמי  ברכה" בלשון וזה כו' שבתורה השקפה "כל טו), (שם,
דאתהפכא  העילוי על שרומז לומר, דיש ה"ה), פ"ה שני מעשר
וחיבור  ההתקשרות מצד התשובה, שבעבודת לנהורא חשוכא

הקב"ה**. עם דישראל

,my i"yxt) "dgny onfa `l` mixekia `xwn oixew oi`"y xirdle (*
.`wec dgnya daeyzde wcvÎoeaygd lr mb fnexy l"ic ,(`i

dyxtd jynd)l rbepa irvn`d x"enc` mbztn xirdle (**
miievxÎizlad mipiprd zkitd ybcen day) dgkezd z`ixw(a
`a`yky ± ((n"kae .jli`e `"rq ,gn izewega z"ewl d`x) dkxal

שבשמים ( `lel)אבינו fi "mei meid") zekxa wx mirney `xew (

ובכ"מ.78) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
צורך 79) הי' שלא – הגרגשי דארץ הכיבוש גם כולל

מפניהם  ופנה עמד ש"גרגשי כיון אתכפיא), (בדרך במלחמה
223 ע' חכ"א לקו"ש וראה יא. לד, ב. לג, תשא (פרש"י מאליו"

של באופן נעשה שהבירור היינו, ולהעיר `ktdz`ואילך), – .
נשמה" כל תחי' "לא הציווי בכלל הוא גרגשי אם מהשקו"ט

.227ֿ8 ע' שם לקו"ש (ראה כו'"*** ופנה ש"עמד ).p"yeלאחרי
ואכ"מ.
ז.80) כט,
ועוד.81) חוקת. ש"פ משיחות קונטרס
תבוא.82) ש"פ במנחת לקרוא שמתחילין
א.83) פב, זח"ב
נצבים.84) ר"פ לקו"ת
מלך 85) נצב מלשון בתוקף, עמידה – דייקא "נצבים"

על גם שקאי ואילך), א'רא ס"ע נצבים wfegde(אוה"ת swezd
לדודי"). ("אני להקב"ה דישראל וחיבור בהתקשרות

,dzin znbecae c"r `ed (zelb) "dpte cnr"c oiprdy ,xirdle (***
dzin xrvk hrnk lewy zelb xrv"y (iz devn) jepigd y"nk

eiade`n mc`d cxtpy מולדתו ybcenומארץ df oipry xnel yie) "
ux`") zeinybl zekiiydy oeik ,i"pa lv` xy`n xzei r"de` lv`
i"pa lv` ik) i"pa lv` xy`n xzei `id r"de` lv` ("ezclen
aygdl xzei lecb zelbd xrv mb `linae ,(lth mtebe xwir mznyp
.eia` ogleyn dlebc oiprd l`xyia wx jci`l la` .dzin enk

.(r"vre
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"להיות  גו'", בברית ד"לעברך ובאופן אלקיכם",
לאחדים" להיות אחד גוף בתוך עוברים ;84שניהם

ד" באופן – זה "ילכו jlieוכל חיל 86", אל מחיל
בציון" אלקים אל יראה שהקב"ה 87(עד) דכשם ,

דישראל  וחיבור ההתקשרות גם כך איןֿסוף, הוא
איןֿסוף. עד עילוי אחר בעילוי היא הקב"ה עם

ותשמע epif`dפרשת גו' השמים "האזינו –
הארץ" מן ורחוק לשמים "קרוב דאף 88הארץ", –

(שראה  ישעי' אפילו הרי הבריאה סדר שמצד
הבריאה  (דעולם שמים 89המרכבה "שמעו אומר ((

ארץ" מן 90והאזיני ורחוק לארץ "קרוב להיותו ,
דישראל 88השמים" וחיבור ההתקשרות מצד מ"מ, ,

לשמים  "קרוב הוא מישראל כאו"א הקב"ה, עם
הארץ". מן ורחוק

משה dkxaפרשת ברך אשר הברכה "וזאת –
כל  "לעיני עד ישראל" בני את האלקים איש

"משה של שעניניו – miwl`dישראל" yi`"
המשכה  מלשון (ברכה באופן 91נמשכים בנ"י לכל (
ישראל". כל "לעיני ועד גלוי,

את ziy`xaופרשת אלקים ברא "בראשית –
וחיבור  ההתקשרות שמצד – הארץ" ואת השמים

אלקות דבנ"י וגילוי המשכת פועלים הקב"ה עם
ניכר  יהי' צבאם וכל ובארץ שבשמים בעולם,

אלקים" ברא דבירור 92ש"בראשית שזהו"ע ,
בתחתונים. דירה ית' לו לעשות העולם,

.‡È שלומדים אבות פרקי עם גם זה לקשר ויש
רביעי: ופרק שלישי פרק – זה בשבת

שלשה  המספרים מודגשים אלה בפרקים
ופרק  שלישי פרק הפרקים, בשמות הן – וארבעה
בפרק  הפרקים: וראש דהתחלת בהתוכן והן רביעי,

כו'" דברים בשלשה "הסתכל – ובפרק 93שלישי ,
כו' עשיר כו' גבור כו' חכם "איזהו – רביעי

דהאדם. כלליות מעלות ארבע – מכובד"

על  רומזים וארבעה) (שלשה אלה ומספרים
i"pa zellkכללות על וגם ,dceard:דבנ"י

וארבע  אבות שלשה – בנ"י אמהות 94כללות
נעשה  וארבעה) (שלשה שניהם ובצירוף בנ"י. דכל
ד"מנורת  הנרות שבעת על שרומז – שבע מספר

כולה" ישראל 95זהב שבנשמות הסוגים שבעת ,96.

המוחין  עבודת – בנ"י עבודת ג'97וכללות ,
ד' יותר ובפרטיות דעת), בינה (חכמה מוחין

ראש  של בתפילין כמודגש בהם 98מוחין, שיש
ג' כנגד ראשין, ד' של ושי"ן ראשין ג' של שי"ן
– לשנים נחלק הדעת מוח (כי מוחין וד' מוחין

וגבורה) וארבעה)99חסד (שלשה שניהם ובצירוף .
(ז' המדות עבודת על שרומז – שבע מספר נעשה

.100מדות)
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" – לדודי" ד"אני בר"ת גם מרומז זה שענין (ב'`lולהעיר, "
ד" ראשונות "לשון`lתיבות wfegeול"), gk הארץ אילי ואת כמו ,

שבט"ו  – זו בשנה ביותר מודגש זה וענין ס"ה). (טואו"ח לקח"
אלול, בח"י והמשכו באשלמותא), דאלול סיהרא (קיימא אלול

צ"ג*b"vמלאו שמספר – תמימים תומכי ישיבת להתייסדות שנה
`"lהוא t"b ג"פ בגימטריא צ"ג) (שמספרו "מגן" בענין (כמבואר

(כח  ד"אל" שהענין היינו, בערכו)), קה"י ח. מ, (מאו"א א"ל
של באופן הוא חזקה).dwfgוחוזק) הוי זימני (בתלת

ח.86) פד, תהלים
(ראה 87) הנשמה ועצם לפנימיות (גם) רומז ש"ציון" להעיר

ובכ"מ). דברים. ר"פ לקו"ת
האזינו.88) ר"פ ספרי
וש"נ.89) בהערה. 630 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
ב.90) א, ישעי'
ובכ"מ.91) ג. לז, מקץ תו"א
לבדו 92) ש"הוא ליש, מאין ההתהוות ענין שניכר גם כולל

ס"כ). (אגה"ק כו'" מאין יש לברוא ויכלתו בכחו

eidy zxy ilk b"v oipra (vw 'r) b"gfl v"iel ihewln xirdl (*
xtqnk" `ed b"vy ,(c"n b"t cinz dpyn) w"ndiaa mei lka oi`iven

."z"egie r"egic cegid 'id w"ndaa ik ,c"re c"g`

הכללית 93) ההודעה (א) בבות: שלש – עצמה זו ובמשנה
(ב) עבירה", לידי בא אתה ואין דברים בשלשה ד"הסתכל
ולאן  באת מאין "דע – בהם להסתכל שצריך דברים" ה"שלשה
ומפרט  ומבאר (ג) וחשבון", ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך אתה
רמה  עפר למקום הולך אתה ולאן סרוחה, מטפה באת "מאין –
מלכי  מלך לפני וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני ותולעה,
אחת, בבבא בקיצור לכוללם יכול שהי' (אף הקב"ה" המלכים

ועוד)). ואילך. 434 ע' ח"ב תשמ"ח (סה"ש במק"א כמשנ"ת
ביחד 94) אבות שלשה על גם רומז ארבעה שמספר לומר, ויש

ח"ג  ב. רמח, ח"א (זהר דהמרכבה הרביעי רגל המלך, דוד עם
ועוד). ב. רסב,

ב.95) ד, זכרי'
ובכ"מ.96) בהעלותך. ר"פ לקו"ת ראה
גם 97) אלא המדות, שלצורך מוחין רק לא – יותר ובפרטיות

היא  הזה בזמן העבודה (שהרי לבוא לעתיד – כשלעצמם מוחין
בארוכה  (ראה המוחין עבודת תהי' לבוא ולעתיד המדות, בבירור
הגלות, זמן בסוף – זה ומעין בתחלתו)), דברים אדהאמ"צ מאמרי
ה' את דעה הארץ "מלאה היעוד יקויים שאז להגאולה, בסמיכות
ספרו  וחותם בסיום רמב"ם ט. יא, (ישעי' מכסים" לים כמים

תורה"). "משנה
עמי 98) כל "וראו יו"ד) (כח, השבוע בפרשת ממ"ש להעיר

ו, (ברכות חז"ל ודרשו ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ
שבראש". תפילין "אלו וש"נ) א.

ובכ"מ.99) ב. יד, התפילין שער דא"ח) (עם סידור ראה
וגבורה 100) לחסד שנחלק הדעת במוח התכללותם על נוסף

ספ"ג). (תניא וענפי' ויראה וענפי' אהבה –
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ולימ  לאמירת שלישי וההקדמה פרקים וד
משנת  היא, חלק 101ורביעי, להם יש ישראל "כל
שנאמר  הבא, לעולם 102לעולם צדיקים כולם ועמך

להתפאר": ידי מעשה מטעי נצר ארץ ירשו

דישראל  וחיבור ההתקשרות מודגשת זו במשנה
להתפאר", ידי מעשה מטעי "נצר – הקב"ה עם
ומצבם  מעמדם על הבט מבלי ישראל", "כל שלכן,

הבא" לעולם חלק להם "יש התומ"צ, ,103בקיום
מהתורה. אפילו שלמעלה מעלתם מצד

שלישי  לפרקים ההקדמה היא זו ומשנה
וחיבור 104ורביעי  שההתקשרות מרומז שבזה –

כו'") ישראל "כל משנת (תוכן הקב"ה עם דישראל
(שמרומזים  דבנ"י העבודה בכללות וחודר נמשך
המשכת  ובדוגמת ע"ד ורביעי), שלישי בפרקים

העבודה. עניני בכל דאלול החיות

.·È למעשה בנוגע לעיל מהאמור ההוראה
בפועל:

וביתר  שאת ביתר להוסיף יש ואילך אלול מח"י
להוספה  עד אלול, דחודש העבודה עניני בכל עוז

המשכת ע"י – חדשה עבודה של zeigdבאופן
אלול  דחודש העבודה עניני שבכל היינו, דאלול,
עצם  החיות, נקודת ובהדגשה בגלוי ניכר

הקב"ה. עם דישראל וחיבור ההתקשרות

תיקון  בהחשבוןֿצדק גם ניתוסף ועי"ז
שגם  – כולה השנה כל במשך דהעבודה ושלימות

פרטי  וענין פרטית בעבודה שעוסק פרטי ,105ברגע

העבודה, לכללות והשייכות הקשר ומודגש ניכר
חדור כנ"ל.zeigdaלהיותו דאלול,

להוסיף יש dltzdוכן zceara הדגשת מצד הן ,
ובעיקר  – והן דאלול, ר"ת החמשה בין התפלה קו

ס"ז); (כנ"ל דאלול החיות נקודת מצד –

dxezdלהוסיף cenila בענינים הלימוד ובפרט ,
וחג  ויוהכ"פ, ר"ה אלול, עניני גרמא, שהזמן

התורה;106הסוכות  בפנימיות והן דתורה בנגלה הן ,

micqgולהוסיף zelinba ההשתדלות ובפרט ,
לכל  הרחבה של באופן החג צרכי בנתינת

בו 107הזקוקים  שנאמר מר"ה, החל "אכלו 108,
האוכל  ("כל יוהכ"פ ערב ממתקים", ושתו משמנים
התענה  כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה

ועשירי" בו 109תשיעי שנאמר יוהכ"פ, מוצאי ,(110

הסוכות  חג ועאכו"כ לחמך", בשמחה אכול "לך
בבשר  אלא שמחה "אין שמחתנו", "זמן ושמע"צ,

ביין" אלא שמחה אין . דהכנסת 111. הענין (כולל
ביו"ט 112אורחים  יתירה 113שעיקרו ובהדגשה ,(

בא"י  (הן דר"ה שהימיםֿטובים – זו שנה בקביעות
ושמח"ת  ושמע"צ הסוכות חג בחו"ל), והן
לאחריהם) ו(מיד וששי, חמישי בימים הם (בחו"ל)
מתוך  – זה וכל רצופים. ימים ג' – השבת יום

לבב  וטוב שמחה .114חיות,

.‚È בכהנ"ל טובות החלטות שקבלת ויה"ר
האמיתית  הגאולה את בפועל ותביא ותזרז תמהר

צדקנו. משיח ע"י והשלימה
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חלק.101) ר"פ סנהדרין
ולה 102) – כא. ס, פרשת ישעי' בהפטורת הוא זה שפסוק עיר

תבוא.
(בהמשך 103) עליהם שנאמר אלה אפילו – מזה ויתירה

ידח  ש"לא כיון הרי, הבא", לעולם חלק להם ש"שאין המשנה)
בגלגול  או זה (בגלגול תשובה יעשו שסוכ"ס בודאי נדח", ממנו
ואילך. קמג ע' ח"א אג"ק (ראה הבא בעולם חלק ויקבלו אחר),
הבא" לעולם חלק להם שאין "ואלה שההודעה י"ל, ועפ"ז וש"נ).
הכי  ענינם על ראי' – ולסייעם לתשובה לעוררם כדי (גם) היא

עיקרי.
ישראל 104) כל משנת לומר שצריך הסברא ע"פ יותר ויומתק

שי"ל  אף יחדיו, ורביעי שלישי לפרק כהקדמה – אחת* פעם
שונה. פירושם (והסיום) ההוראה גם שונה שתוכנם שכיון

הוא 105) שכן אלא בלבד, פרטי ענין שזה לו שנדמה רק ולא
באמת.

ixg`l ,zg` mrt ± "'ek xne` `iywr oa 'ippg iax" zpyn f"cre (*
.eicgi iriaxe iyily miwxt meiq

(ראה 106) החג לפני יום שלושים באלול, מט"ו מתחיל
וש"נ). ואילך. סע"א ו, פסחים

שנותן 107) – בביתו החג לצרכי בנוגע ההשתדלות על נוסף
שמכבדה  כבוד ומתוך החג, לצרכי הדרוש כל ל"עקרתֿהבית"
הי"ט. פט"ו אישות הל' רמב"ם סע"ב. סב, (יבמות מגופו יותר

דעת). וגניבת אונאה הל' סוף ח"ו דאדה"ז שו"ע וראה
וש"נ.108) ואילך. 370 ע' חי"ד לקו"ש וראה יו"ד. ח, נחמי'
ב.109) פא, יומא
ס"ט.110) סתרכ"ד או"ח אדה"ז שו"ע
א.111) קט, פסחים
אשל"112) "ויטע באברהם כמ"ש "אשל", – יותר ובפרטיות

סע"א. יו"ד, סוטה (פרש"י לינה שתי' אכילה ר"ת לג), כא, (וירא
אבינו שאברהם מרומז שבזה לומר, ויש l`xyiaועוד). rhp

להם  ליתן אורחים הכנסת מדת גו'") ביתו ואת בניו את ("יצוה
"ly`.לינה שתי' אכילה ,"

ובכ"מ.113) שרה. חיי ר"פ תו"א ראה
(114.10 הערה לעיל ראה



p"yz'dכד lel` i"g ,`eaz t"y zegiyn

אל  "תבוא – השבוע בפרשת הכתוב ובלשון
בה", וישבת וירשת לך נותן אלקיך ה' אשר הארץ

הקדושה, לארצנו באים בנ"י שכל

באו  נקבצו "כולם – בהפטורה הכתוב ובלשון
גו'" אל 115לך וכיונים תעופינה "כעב ,

וחותם 116ארובותיהם" כסיום ממש, ומיד ותיכף ,
"אני  אחישנה"117ההפטורה בעתה ובפרט 118ה' ,

הקיצין" כל "כלו הש"ס בזמן שעוד ,119לאחרי
אלה  בימינו ה'תש"נ,120ועאכו"כ שנת של בסיומה ,

תנש"א, לשנת והכנה נסים, שנת (ו)תהי' היתה ר"ת
דכו"כ  וכהפס"ד אראנו, נפלאות שנת תהא ר"ת

מספרם  (והולך בישראל פוסקיֿדינים רבנים
ומיד  תיכף לבוא צריך צדקנו שמשיח ומוסיף)

ב"אחישנה". "אחישנה" – ממש

כך, ממש, בפועל לנו תהי' שכן – והעיקר
באופן  תהי' זה שבת במנחת התורה שקריאת
– אלקיכם" ה' לפני כולכם היום נצבים ד"אתם
מפי  התורה קריאת ישמעו ושם המקדש, בבית

וילך  בפ' (כמ"ש ומשה 121המלך המשיח מלך – (
אחרון" גואל הוא ראשון "גואל – ,122רבינו

ממש. ומיד תיכף וכאמור,
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ד.115) ס, ישעי'
ח.116) שם,
כב.117) שם,
ענני 118) עם זכו . . אחישנה "זכו א: צח, סנהדרין וראה

תעופינה". כעב אלה "מי לפנ"ז מ"ש ע"ד – שמיא"
ב.119) צז, סנהדרין
ה'120) ש"נתן שנה, ארבעים מלאות לאחרי – ובמיוחד כולל

פרשת  בסוף כמ"ש לשמוע", ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם
ג). (כט, השבוע

ובפרש"י.121) יא לא,
ואילך).122) 8 ע' חי"א לקו"ש (וראה ועוד ד. פ"ב, שמו"ר

נא  "שלח משה בקשת תתקיים העתידה שבגאולה י"ל, ועפ"ז –
"גואלם  גם יהי' שמשה ובפרש"י), יג ד, (שמות תשלח" ביד
מצרים  מארץ צאתך "כימי ממצרים, בגאולה (כמו לעתיד"

אחרון". גואל הוא ראשון "גואל – נפלאות"**) אראנו*

.epiax dyn lr i`w "ep`x`"y (a ,`qx `"g) xdfd 'itn xirdl (*
gly") "`p"y xirdl yie ze`ltp"נא **) ep`x`" z"x ("glyz cia

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zezixk(iyily meil)

`l` ,ef dkldàîéàmipy dnk ,opgei iax xn` jky ,xnel yi - ¥¨
Bæ äëìä eðãnéì àì.mixg`l Ÿ¦©§£¨¨

,ef dkld opgei iax cnil `l ike :`xnbd dywnàäåixde -éaø §¨©¦
dén÷ ïéîBé ïéúìz ìk déãeîìz øcäî àcà øa àøéælr xfeg did - ¥¨©©¨§©¥©§¥¨§¨¦¦©¥

`le ,opgei iax iptl ,mei miyely lk opgei iaxn cnly ecenlz lk
:`xnbd zvxzn .ef dkld opgei iax ecnil `ly okziàîéàyi - ¥¨

y mipy dnk ,opgei iax xn` jky xneläL÷aúð àìdl`yp - Ÿ¦§©§¨
.Løãnä úéáa eðnî Bæ äëìä£¨¨¦¤§¥©¦§¨

:i`gei oa oerny iax ixac z` x`al zxfeg `xnbdéaø øîà ,àôeb¨¨©©¦
äðúð àì äî éðtî ,éàçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBédxezdäáö÷ ¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥¨Ÿ¨§¨¦§¨

aly zepaxw,äøtë éøqeçî,miycw lek`l mxizn mpaxwyànL §§§¥©¨¨¤¨
eìæeédíéàìè,dxezd aezkzy xeriydn zegt mleraå`vnp §§¨¦§
y.íéLãwa ìBëàì äðwz íäì ïéà¥¨¤©¨¨¤¡©¢¨¦

:`xnbd dywné÷úî,äzòî àlà ,ééaà dì ó`ly mrhd dfy ©§¦¨©©¥¤¨¥©¨
,el` zepaxwa davw dxezd dpzpáìç úàhçaiigy z`hg - ©©¥¤

yiy 'dyrz `l' ixeqi` x`y lr xaerd e` dbbya alg lke`d
y ie`x did ,zxk mpecfaàéúà äøtëìc ,äáö÷ dì ïúpéixdy - ¦¨¥¨¦§¨¦§©¨¨¨§¨

,xtkl d`a `idééeøzLéàì åàìåxizdl `le -íéLã÷ úìéëàa §¨§¦§§¥©£¦©¨¨¦
,àeälek`l lkei `le zendad elfeiy mrhd da jiiy `le

:ztqep `iyew `xnbd dywn .miycwé÷úî,äzòî àlà ,àáø dì ó ©§¦¨¨¨¤¨¥©¨
,el` zepaxwa davw dxezd dpzp `ly mrhd dfy,'øéæð íLà'£©¨¦

,zn z`neha `nhpy xifp `ianyäáö÷ déì éåäìie`xd on - ¤¡¥¥¦§¨
,davw el didzyéúàc àeä äìháìceli`k `a df li` ixdy - ¦§©¨¨§¨¥

`l` ,miycwa lek`l xizdl `le xtkl `a epi` xnelk ,dlhal
,dxezd eilr dpzpy qpw wx `edïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦¦§

Eì ïéà ,éàçBé ïazepaxwd lka,äìháì àa àeäL øác`l ,xnelk ¤©¥§¨¨¤¨§©¨¨
,xizdl `le xtkl,ãáìa øéæð íLà àlàmrh ea jiiy `ly oeike ¤¨£©¨¦¦§¨

.davw dxezd ea dpzp `l recn ,mi`lhd elfei `ny ly df
:`xnbd zxne`àéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
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המשך מעמוד רלנ
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`eaz zyxt zegiyÎihewlhi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

˙ÂÎ¯· Y Ì‰ÈÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÂ ˙ÂÁÎÂ˙‰
˙ÂÈÓÈÙ·

רבות  פעמים נאמר רש"י 1כבר שמטרת שלמרות ,

– הפסוקים של פשוטם את לפרש ראשיתֿכל, היא,

וסודות  פנימיות תורה", של "יינה גם פירושו כולל
הזקן  אדמו"ר של המפורסמת כאמרתו ,2התורה,

יום  אלול ח"י חל אורי" "קומי פרשת של זה שבשבוע
וידועים  יום 3הולדתו, שגם הבעלֿשםֿטוב, דברי

הולדת  (של זה ענין לגבי אלול, בח"י הוא שלו הולדתו

זה). ביום הזקן אדמו"ר

על  בפרשתנו רש"י בפירושי גם הדברים הם כך

התוכחה. דברי

ביחס  יותר מודגשים שהדברים לומר, אף ואפשר

אדמו"ר  של הסברו לפי התוכחה, על רש"י לפירושי
תורה" ב"לקוטי עצמם:4הזקן התוכחה דברי על

בכל  אך הברכה, היפך היא בגלוי משמעותם אמנם,

ברכות" רק אינם האמת "לפי כוללת 5זאת התורה ,
הפנימיות  – וה"סתים" ו"גליא", "סתים" בתוכה

נעלות 6והנשמה  ברכות של ענין הוא הקללות של

בגמרא 7ביותר  לנאמר בדומה ברכתא 8, כולהו "הנך
הן).9נינהו" ברכות כולם (=אלו

גם הם i"yxכך iyexit:התוכחה hytdעל
של  פשוטו שלפי הלאֿטוב חומרת את מדגיש שברש"י

אב  אותן מקרא; באות שברש"י, תורה" של "יינה לפי ל

הברכות  את יותר ולהדגיש הפנימיות את לגלות מילים
שבתוכחה. הנעלות

.·

Ë¯Ù ÏÎ˘ ¯È·ÒÓ È"˘¯ Y "...'‰ Í·È˘‰Â"
ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÈÚ‰ È˘ ÏÚ ÛÈÒÂÓ

התוכחה  ה'10בסוף "והשיבך התורה: אומרת
עוד  תוסיף לא לך אמרתי אשר בדרך באניות מצרים
ולשפחות  לעבדים לאוביך שם והתמכרתם לראותה,

קונה". ואין

בסיום  נאמר זה שפסוק שכיון מובן, בפשטות
הגדול  הטוב" "היפך את לבטא בא הוא התוכחה,
הגדולה  הפורענות מהי להבין: צריך כך, ואם ביותר.

וכו' למצרים יחזרו ישראל שבני לא 11בכך אחד ואף ,
לקנותם  ולשפחות?12ירצה לעבדים

היא: הכוונה – "באניות" כך: על מסביר רש"י
למצריםiaya"בספינות יחזרו הם כלומר ."miieayk13;

עליך  יגזרו "כי רש"י אומר קונה" "ואין המילים ועל
וכיליון". הרג

שתי  בעיקר ישנן שבפסוק נראה, ראשון במבט
ב) "בשבי"; למצרים יבואו ישראל א) פורעניות:
בפסוק  המילים ושאר וכיליון". הרג עליך "יגזרו
לראותה  עוד תוסיף לא לך אמרתי אשר בדרך ("באניות
רק  הן ולשפחות") לעבדים לאויבך שם והתמכרתם

mihxt.הללו הפורעניות בשתי

לשונו  באמצעות מראה, שרש"י לומר, אפשר אך
בפסוק פרט כל כיצד בפירושו, דבר siqenהמדוייקת

לכך  ובדומה כדלהלן. הטוב, היפך כשלעצמו שהוא
מוסיף  ענין כל כיצד מסביר הוא תורה" של ב"יינה

לישראל. שתהיה הברכה של ובטוב בגדולה
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וש"נ.1) 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה
כד.2) ע' יום היום
(3.129 ע' תש"ה השיחות ספר
וראה 4) בחקותי. דפ' התוכחות ע"ד – ואילך סע"א מח, בחוקותי

בנגלה  טו): (כח, פרשתנו עה"ת ש"ך וראה ועוד. .233 ע' ח"ז לקו"ש
בפרטיות). (ומפרשם אהבה דברי ה' אהבת היא ובנסתר תוכחת היא
ואילך. תרמה ע' ראה אוה"ת נחמה. כולה ובנסתר שם: התוכחה ובסוף

דפרשתנו.5) התוכחות ע"ד שם) בלקו"ש (הובא פח ע' יום היום ראה
א.6) קנב, זח"ג
שהתוכחות 7) בארוכה, מבאר ואילך) תתרצב (ע' פרשתנו ובאוה"ת

שם  לקו"ת וראה אויביך. על שבנוגה, הרע על הכל קאי דפרשתנו האלו
ואילך. א מט, ב. מח,

וסתים 8) פנימיות גילוי שענינו רשב"י, שדוקא ולהעיר, ב. ט, מו"ק
260 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש (ראה ברכות שהן גילה דאורייתא,

ואילך).
(9– חשובות הכי  בעליות התוכחות שקבעו מה לבאר יש הנ"ל ע"פ

בשישי  ודפרשתנו "סקל"ו) או"ח טושו"ע (ראה בשלישי בחוקותי דפ'
ועוד) פי"ט. שי"ח (פע"ח ב דרוש ס"ת קריאת ענין הכוונות שער (ראה

סק"ט). שם מג"א וראה רפב. סו"ס או"ח בבאה"ט הובא
סח.10) כח,
יוד.11) יג, לך וראה ד. יד, שלח בשלח. מר"פ להעיר
טובה.12) מדה זו קונה, ואין כאן: מבחיי להעיר
ועוד.13) המהר"ל), (לאחי חיים מים באר רא"ם, ראה
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מדוע  ולהסביר להקדים יש זאת, להבין כדי
לא  לך אמרתי אשר בדרך "והשיבך... התורה מדגישה

עוד חשיבות תוסיף מהי לכאורה, שהרי, לראותה",
אין  ולכאורה, לתוכחה? קשורה היא וכיצד זו עובדה

בפירושו. כך על עונה שרש"י רואים

המפרשים  מדוע 14יש התורה מסבירה שבכך ,
שהקדושֿברוךֿהוא  כיון "באניות": דוקא "והשיבך"
("לא  זו בדרך – לראותה" עוד תוסיף "לא אמר

עוד" הזה בדרך לשוב שישראל 15תוסיפון ייתכן לא – (

בדרך הזה", "בדרך למצרים מודגש dyaidיבואו ולכן ,
"והשיבך... ...".zeip`aבפסוק

(דרכו  מקרא של פשוטו לפי כך להסביר קשה אך
לציין  חשוב מדוע כי התורה), על בפירושו רש"י של

dgkeza לא" את סותר איננו מצרים" ה' ש"והשיבך
היה  לא לכאורה, כאשר, ובמיוחד לראותה"? תוסיף
עוד  תוסיף לא לך אמרתי אשר "בדרך להיכתב צריך
– לתוכחה לכאורה, קשור, לא זה גם כי – לראותה"

"באניות" לציין צורך היה לא .16וממילא

.„
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במדרש  שנאמר כפי – לומר היה ניתן לכאורה
טוב" למה 17"לקח להדגיש התורה רוצה שבכך –

שהקדושֿברוךֿהוא  למרות לגרום: העבירות עלולות
החטאים  יכולים לראותה", עוד תוסיף "לא הבטיח

הקדושֿברוךֿהוא  ידי על זו הבטחה לביטול .18לגרום

לפשוטוֿשלֿ כלֿכך מתאים איננו זה הסבר גם אך
ובמיוחד  שהחטא, – זה ענין לדעת כדי כי מקרא,
אין  ה', הבטחת לביטול לגרום עלול חמורים, חטאים

(ובמיוחד ביותר הנוראות לקללות להגיע )meiqaצורך

יעקב  אצל לפניֿכן כבר זאת למדו כי התוכחה, ,19של
החזרה  של לענין דוקא זה בין הקשר מהו ועוד:

למצרים?

להסביר  אפשר שאי בפשטות לפי 20ומובן –
שהיה שלמרות – מקרא של לא ieeivפשוטו ה' של

לכך  החטא גורם למצרים, הזה" "בדרך לשוב
לידי  ומביאם בכך מתחשב אינו שהקדושֿברוךֿהוא
שחטאים  הענין בין הקשר מהו כי הציווי, על עבירה
לבין  נוסף, ציווי על (בעלֿכרחם) לעבירה גורמים

?21התוכחה 
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את  יותר ולהסביר להקדים יש זאת, להבין כדי
שהרי  בשבי". "בספינות – "באניות" על רש"י פירוש

" למצרים ילכו שישראל ההסבר אינו diayaלכאורה: "
" למילה גם אלא "באניות", למילה רק "jaiydeקשור

כך  ואם כשבויים), לשם ישיבם (שהקדושֿברוךֿהוא
ולא  "והשיבך", המילה על זאת לפרש רש"י היה צריך

"באניות"? המילה את מפרש הוא שבו בקטע

ה"תוספות" "באניות"22בעלי שהמילה מסבירים,
dxingn,ברגל אותם מוליכין היו "שאם השביה, את

ואילו  ברגל", ללכת היכולים הגדולים רק שבים היו לא
ונשים". טף שבים "יהיו האניות באמצעות

"בשביה" אומר שרש"י מזה תוספת mzqאבל בלי ,
תחול  שהשביה בכך אינו שהחידוש מובן, הסבר, שום

שביאתם mlekעל הענין בעצם אלא וטף, נשים כוללת ,
"בשביה". תהיה באניות לשם

.Â
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הוא  לכך הפרטים ההסבר שכל מפרש, רש"י :
אחת, כללית תוכחה של פרטים רק אינם בפסוק
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הח'".14) "ההפסד כאן אברבנאל
טז.15) יז, שופטים
אמרתי 16) אשר ש"בדרך משמע, הכתוב לשון מפשטות ועיקר: ועוד

שבא ולא – עה"פ) תיב"ע (ראה ל"באניות" בתוכן המשך הוא uxzlגו'"
"באניות". תיבת

הפסוק 17) שם הובא לא אבל – שם ספרי וראה שם. שופטים
דפרשתנו.

עלי'")18) כרותה ("שהברית הספרי לשון מפשטות משמע כן

ה  שאין dghadשתתבטל הארצות ("שאר שם טוב לקח ממדרש וכן .*
.20 והערה בפנים לקמן ראה אבל עלי'"). כרותה הברית

ובפרש"י.19) יא לב, וישלח
"שאפילו20) עה"פ פרשתנו בלק"ט כו'".devnכמ"ש הקב"ה שאמר

"מצרים"). (במקום מצות ומה שם: שופטים בספרי הגירסא גם וראה
להושיבם 21) זה עונש מה כי תצא: ר"פ להאריז"ל ל"ת גם ראה

ד"ת. על לעבור הוא עונש וכי כו' בדרך במצרים
ועוד.22) חזקוני רזא, בפענח ועד"ז

zenewn 'ba" ± zexdf` mlek epzyxtce my mihteye glya 'tc miaezkd (b x"zq`c `zgizt .bi ,ci glya `zlikn .`"d d"t dkeq inlyexi) l"fg t"ry s` (*
.n"k`e ."'ek exdfed
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מהם  אחד שכל אלא למצרים, ישראל את שיחזירו
נפרדת. תוכחה מוסיף

"באניות  שבפסוק שהפירוט רש"י, מסביר לכן
לפורענות  בנוסף נוסף. ענין הוא אמרתי..." אשר בדרך

גם תהיה למצרים, ההגליה גרועה jxcdשבעצם לשם
פרטים: בשני וזאת, ביותר,

בלבד  זו לא כלומר, "בשביה". – "באניות" (א)
mixvnayאת שגם הרי שבויים, יהיו למצרים jxcdהם

רב  בצער כרוך זה דבר באניות. כשבויים יעברו הם
היבשה  דרך לשבי ההליכה מן יותר רבים ,23וביסורים

השובים, של מרותם תחת יותר מצויים "באניות" כי
בפשטות. זאת שרואים כפי

התוספות, כבעלי מסביר רש"י אין מדוע מובן [בכך
ונשים  טף גם יכולים שבפשטות לכך בנוסף שכן,

לאיטם  ברגל הרי 24ללכת מצרים, ביציאת שהיה כפי
איננה  "באניות" שההגליה יוצא, פירושם שלפי
את  מחמירה רק היא אלא עצמה, בפני פורענות

" של הכללית שהיא jaiyde...mixvnהפורענות ,
להיכתב צריך היה זה ולפי כולם, את dligzklnתכלול

כענין  זאת להוסיף ולא וכדומה, כולכם...." ה' "והשיב
חדש].

עוד  תוסיף לא לך אמרתי אשר "בדרך (ב)
לפני  הלכו שבה בדרך למצרים יגלו הם – לראותה"
ועקרב  שרף נחש והנורא, הגדול המדבר דרך – כן

מים  אין אשר הניסים 25וצמאון ללא בפשטות, (וכמובן
שבגלל  במדבר), הראשונה בהליכה שהיו והחסדים
"לא  – "דרך" שבאותה הקדושֿברוךֿהוא הבטיח זאת
שבהליכה  הנורא העונש ומובן לראותה"; עוד תוסיף

זו  .26ב"דרך"

שאין  כשם בפירוש, זאת לציין צריך אינו רש"י
ה' שב"והשיבך החמורה הקללה את לבאר צריך הוא

mixvn עתה זה הסביר רש"י כי את 27, מייראין ש"אין ,
עצם  כמו ובדיוק ממנו", יגור שהוא בדבר אלא האדם
לגבי  היא למצרים ה"דרך" גם כך למצרים, החזרה

ממנו". יגור שהוא "דבר ישראל

.Ê
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שבהמשך  המילים על רש"י פירוש גם יובן זה לפי
מבקשים  "אתם – לאויביך" שם "והתמכרתם הפסוק
שמשמעותו  ולשפחות", לעבדים להם נמכרים להיות

מוכרים ידי על להימכר תרצו אלא `mixgשלא ,
mknvra.שאחרֿכך בקטע רש"י שמסביר כפי ,

שהם  פירושו את סותר זה תמוה: לכאורה, שהרי,
" למצרים את diayaיובלו למכור שיוכלו במצב ולא ,"

אחרים"? "מוכרים ידי על רק אלא עצמם,

התורה  מדגישה מדוע אכן, מובן: אינו וכן
בעוד  – אחרים" "מוכרים ידי על ולא – "והתמכרתם"
עליך  ש"יגזרו מפני קונה" ש"ואין נאמר בהמשך אשר

אותם? ימכור מי כלל חשוב ולא וכיליון", הרס

פרט שכל כיוון הוא: לכך ההסבר siqenאלא
רש"י  מסביר כדלעיל, עצמו, בפני ענין ,28לתוכחה

את  שמוביל מי ידי על מכירה על בפסוק מדובר שאין
ואין  כך, כל חמורה קללה איננה (שזוהי לשבי ישראל
גרוע  נעשה בשבי שהמצב אלא עצמו), בפני ענין זה
נמכרים  להיות מבקשים "אתם (א) אשר עד כלֿכך
תירצו  בעצמכם אתם – ולשפחות" לעבדים להם
השובים. מן בקשה ידי על ולשפחות לעבדים להימכר

לאוביך"! – למי? מזה: יותר ו(ב)
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"בספינות",23) – "באניות" תיבת לפרש רש"י הוצרך שלכן וי"ל
רש"י  ואין יג) מט, (ויחי בתורה לפנ"ז נאמרה "אניות" שתיבת אף

שם: מפרשה
מוב  אינו פשוטו ומצד ע"פ באניות? שישיבם בהתוכחה נוגע מה ן

"תאני' מלשון הוא כאן ד"אניות" בדוחק) (עכ"פ לפרש מקום הי' זה
מפרש  ולכן שם)*: איכה (פרש"י ויללה" "צער לשון ה), ב, (איכה ואני'"
נוגע  זה מה לתרץ וכדי "בספינות". כפשוטה פירושה ד"אניות" רש"י

"(בספינות) הד"ה) (באותו ממשיך בספינות iaya'בהתוכחה, דהשבי' ,"
כבפנים. ביותר, גדול צער היא

כג.24) ט, נח בפרש"י הובא ד. כ, מישעי' ולהעיר
טו.25) ח, עקב
הים,26) דרך לילך שצריך במקום א) בה"דרך": ענינים ב' ולפ"ז

"בדרך  יהי' – הדרך רוב ב) עה"פ: חזקוני (וראה "באניות" ההליכה תהי'

יציאתם  דרך וע"ד המדבר. דרך לראותה", עוד תוסיף לא לך אמרתי אשר
המדבר. ודרך (בקרי"ס) הים דרך הענינים: ב' שהיו ממצרים

ס.27) כח, פרשתנו
יתכן 28) "ולא – (שלאח"ז) "והתמכרתם" בד"ה מכריח שרש"י אף

שנאמר  מפני אחרים מוכרים ידי על ונמכרתם בלשון והתמכרתם לפרש
הי' זה באם הנה – שם) רש"י מפרשי (ראה קונה" ואין xwirאחריו

"והתמכרתם  בד"ה לפירושו זה הכרח להקדים הו"ל רש"י, של הכרחו
לאויביך  שם

להיות  מבקשים "אתם תחילה שפירש ומזה כו'" מבקשים אתם –
ההכרח  בלי שגם מובן, זה) לפירוש הכרח להקדים (מבלי כו'" נמכרים
"אתם  הוא גו'" ב"והתמכרתם שהפירוש מובן לאח"ז רש"י שכתב

עה"פ. הזכרון וס' רא"ם וראה כו'". נמכרים להיום מבקשים

."mini segl" f"ptl aezka xn`pdl xn`pdl jyndae ,"zeip` segl" xn`py ,my igie 'ta k"`yn (*
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פירוש יותר מובן כי בכך – קונה "ואין על רש"י
וכיליון": הרג עליך יגזרו

קונה" ש"ואין לחשוב, היה ניתן לעיל האמור לפי
"והתמכרתם...", הקודמת התוכחה המשך רק הוא
ל"אויבך", להימכר הנורא, המצב עקב תירצו, שאתם

במצב תישארו וכך – קונה" "ואין .mcewdאך

על  רק מסופר אין כאן שגם רש"י, מסביר לפיכך
גם  כאן יש אלא "והתמכרתם...", של הגרועה התוצאה

מכך ztqepקללה נובע קונה" ש"ואין עצמה, בפני
ולכן  פורענות, של שיא – וכליון" הרג עליך ש"יגזרו

אלו דברים התוכחה.meiqaנאמרים

.Á
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של  ב"יינה רש"י, רומז א), (סעיף לעיל כאמור
ענינים  בפנימיותם הם התוכחה דברי כיצד תורה",

ביותר  .29נעלים

חזרה  לדרגת ישראל התעלות היא התוכחה מטרת
כנאמר  הדברים 30בתשובה, כל עליך יבואו כי "והיה

לבבך... אל והשבות והקללה... הברכה עד zayeהאלה
בסיום  רמוז שלפיכך לומר, ויש אלוקיך...", ה'

התשובה. – התוכחה תכלית של זה ענין התוכחה

בגמרא  כנאמר היא, התשובה "גדולה 31מעלת ,
ששב  למי יש – כזכיות" לו נעשו שזדונות תשובה

סוג sqepeבתשובה cgein אפילו שאין זכיות, של
גמור. לצדיק

ש"נופלים" הקדושה ניצוצות גם הענין: ובפנימיות
נהפכים  הטמאות", קליפות "שלש אל הזדונות ידי על
בעבודתו  ולזכך "לברר" יכול צדיק אשר בעוד לזכיות,
שמ"קליפת  המותרים, שבדברים הניצוצות את רק

.32נוגה"

קליפות  בשלוש הנמצאים הקדושה ניצוצות
מובן, ומזה ביותר, למטהֿמטה נפלו הטמאות
הניצוצות  משורש יותר ביותר, נעלה בקדושה ששורשם

הידוע  לכלל בהתאם נוגה, לקליפת "כל 33שנפלו
הופכים  כאשר ולכן, יותר". למטה נופל יותר, הגבוה
עליון  אור לעולם ויורד נמשך לקדושה, אלו ניצוצות

.32יותר 

מצרים...", ה' "והשיבך לפסוק הפנימי הפירוש זהו
"והשיבך" – בסיומם רמוזה התוכחה דברי כל שתכלית
תשובה, של המעלה לידי להביא תשובה), (מלשון

"והתמכרתם (א) הפסוק: בהמשך jaie`lהנרמזת my
מקום  "שם", שממדריגת – ולשפחות" לעבדים

ניצוצות 34הקליפות  את מבררים – "אויבך" –
(כשני  קונה" "ואין נגרם ועלֿידיֿזה (ב) הקדושה.

הוא 35הפירושים  ש"אין" – לישראל") מזל "אין על
"אין" דרגת וגילוי המשכת מדרגת 36"קונה", הנעלית

האצילות  בעולם הוא ש"קונה" כידוע, "קונה";
קונך") "ברוך של מאצילות,37(כהסבר נעלה ו"אין" ,

התשובה  עבודת באמצעות נגרם זאת .38וכל

.Ë
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– רש"י מוסיף פנימי dpii"aבכך ענין – תורה" של
ממש  ממעל אלוקה חלק הם ישראל אי 39יותר: ולכן ,

למען  היא התוכחה ירידת תכלית שכל לומר אפשר
למען zevevipdהתעלות ובעיקר, גם, אלא בלבד,

עצמם  לישראל הנגרמת .40ההתעלות

ביותר, נשגבה התעלות גורמת התשובה וכידוע,
אלא  הקדושה), (ניצוצות ב"חפצא" רק לא ערוך, באין

ב" רש"י xab"41`גם מסביר ההתעלות פרטי ואת .
קונה": "ואין ועל "והתמכרתם..." על בפירושו

אתם  – ולשפחות לעבדים לאוביך שם "והתמכרתם
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עה"פ.29) אלשיך גם ראה
אֿב.30) ל, נצבים
ב.31) פו, יומא
(32199 .196 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש וראה א. קצא, דרמ"צ ראה

וש"נ. ואילך.
לבוש 33) יביאו ד"ה אורה בשערי דוגמאות וכמה בארוכה ראה

ואילך. פל"ב ואילך, פי"ב מלכות
רע"ג.34) לב, ראה לקו"ת
ד.35) עא, האזינו לקו"ת ראה
זו.36) לבחי' מגיעים תשובה שע"י שם, לקו"ת ראה
ובכ"מ.37) ב. עו, תו"א
שהוא 38) לקנין ממש דומה "אינו דאצילות קסא) (ע' תרס"ו בהמשך

הוא  (ובהנמשל אחר לרשות שבא רק ממש שהוא כמו הדבר אותו

אין  הרי כאן אבל כו'), עתיק פנימיות אבא פנימיות בענין .. כמשנת"ל
המאציל". באוא"ס שהן כמו ממש זה

(ראה  במקומה שהיא כמו עתיק לבחי' מגיעים התשובה ע"י כי וי"ל
מגיע  וא"כ ועוד), פ"ב. ותשובה וידוי מצות דרמ"צ אחרי. ס"פ לקו"ת

" – קנין מבחי' עתיק,oi`eלמעלה פנימיות אבא פנימיות שהיא – קונה"
כנ"ל.

רפ"ב.39) תניא
את 40) לתקן כדי היא למטה הנשמה שירידת ב) (מח, פל"ז בתניא

ח"כ  לקו"ש ח. ע' הש"ת וירח ד"ה ראה אבל בעולם. וחלקו ונה"ב הגוף
אך סע"א: עג, בלק מלקו"ת ולהעיר .30 הערה 284 izin`dע' uexizd

ירידתן  לפני משא"כ תשובה בעלי בחי' שנעשים למטה הנשמה לירידת
צדיקים. בחי' הם

וש"נ.41) שם. חי"ז לקו"ש ראה
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עבודת  של מעלתה – נמכרים" להיות מבקשים
לה', עבד היהודי נעשה שבאמצעותה היא התשובה

של ב"cardומעלתו להיות mz`miywanמתבטאת
נעשה  שבאמצעותה היא התשובה עבודת נמכרים...",

של ומעלתו לה', עבד ב"cardהיהודי `mzמתבטאת
miywanעבודה נמכרים...", envrלהיות gka זו אין ;42

שעבודתם  הצדיקים) (עבודת "בנים" בדרגת עבודה
הם לאלוקות משיכתם rahוהתקשרותם כי בנפשם,

אלא  ועבודתם, מיגיעתם בעיקרה נובעת אינה לאלוקות
מאלוקות; מלמעלה,

הוא  שבגלוי בעלֿתשובה, עבודת זאת, לעומת
מאלוקות  אלוקות,43מרוחק מצד מלמעלה, איננה ,

זה  אדרבה זו. לעבודה ונמשך מכך נהנה שהוא מפני
בכח  השתנה שהוא אלא, – עתה מטבעו ההיפך הוא

"44עצמו  – עצמו מצד לאלוקות miywanונמשך mz`
ה' עבודת של העיקרית הדרך וזוהי נמכרים". להיות
כלפי  רגשותיו מתוך עבודתו את מבצע שאינו כעבד

oec`d והוא מתכונותיו ההיפך זהו להיפך, אלא, ,
עול  קבלת ומתוך עצמו בכח אדונו לשירות .45מתמסר

.È
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– קונה "ואין המילים את בפרשו רש"י מגלה כך
הקיים  יותר נעלה ענין וכיליון", הרג עליך יגזרו כי

התשובה  עבודת באמצעות ישראל .46אצל

היא, וכיליון" "הרג של הפנימית המשמעות
הגשמי, הזה בעולם בחיים בהיותו שרוי, שהיהודי
הלךֿרוח  ועברו, תאוותיו כלפי "הרג" של בהלךֿרוח

"כלתה  "כליון", ושל העולם מן יציאה נפשי",47של
בעולם  נמצא הוא כאשר כלומר, לאלוקות. הנפש כלות
ביותר, נעלית לדרגה מגיע הוא בגוף, נשמה הזה,

הגוף. מן בצאתה הנשמה מתעלה שאליה

החסידות  תורת של לפירוש דברי 48בדומה על
מן 49המשנה  ובטל ועבר מת כאילו (שנה) מאה "בן

– שנה מאה של לדרגה מגיע יהודי שכאשר העולם",
הדרגות מאה לכל הגיע כבר זיכך zepeydהוא וכבר ,

מהם  אחד כל אשר שלו, הנפש כוחות עשרת כל את
העולם": מן ובטל "עבר הוא הרי – דרגות מעשר כלול

מת" "כאילו ולכן העולם", מן לחלוטין נעלה ,50הוא
הזה  בעולם גם אלקות לראות יכול הוא אשר עד
אינן  "בחייהם – וחי" האדם יראני "לא אמנם למטה.

רואין" במיתתן אבל שהוא 51רואים כיון זאת בכל אך ,
"רואה" הוא הרי העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו
ש"במיתתן  מה את בגופו, נשמתו כאשר בחייו, גם

רואין".

.‡È
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למען  היא עצמה התוכחה רק שלא היא, האמת
הוא  לה הגורם גם אלא התשובה, לדרגת ההתעלות

זו. תכלית למען

שחוטאים  חטאים עקב התוכחה באה בגלוי כלומר,
ענין  גם בא בפנימיות אבל החפשית, בבחירתם ישראל
ישראל  את מביא הקדושֿברוךֿהוא מלמעלה: זה

התשובה  לדרגת שיתעלו כדי זה .52למצב

ז  "דבר הפסוק בתחילת נרמז d'ה jaiyde בדרך ...
הליכתם  גם – לראותה" עוד תוסיף לא לך אמרתי אשר
הקדושֿברוךֿהוא  אשר האסורה, בדרך ישראל של
בפנימיות, קשורה, לראותה", תוסיף "לא הזהיר

את dlrnlnבהנהגה לעלות במטרה ה'", "והשיבך –
התשובה. לדרגת – כך אחר – ישראל

"באניות... רש"י גם מסביר זאת –diayaואת "
להעלם  ולגבולות, למצרים ל"מצרים", ישראל שירידת

" אלא ישראל, של מרצונם אינה ",diayaולהסתר,
כדי  בעלֿכורחם, לשם מוליכם הקדושֿברוךֿהוא

התשובה. לדרגת להעלותם

.·È

Ú¯‰ ÍÂÎÈÊ Ï˘ ‰„Â·Ú Y "˙ÂÈÙÒ"· Í¯Âˆ ˘È

רש"י  פירוש את גם להבין אפשר האמור כל לפי
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ל 42) רב בהבא ומקנה ד"ה ראה – ועבד בן מדריגת בחילוק קמן
ובכ"מ. ואילך. תרס"ו

ז.43) ה"ו. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה
וש"נ.44) ,67 וע' ,65 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש גם ראה
"לאויביך"45) פי' י"ל זה לאיכה c"rולפי הצ"צ ברשימת המבואר

שע"י  העלי' – בה" בגדו רעי' "כל בפי' א'לה) ע' ח"ב לנ"ך (אוה"ת
שלפנ"ז. הבחי' לגבי "אויביך" שנק' עד כזו נעלית במדרי' הוא התשובה

בנים.46) נק דאצילות דנשמות – (ובכ"מ) סע"ג עד, תו"א וראה
דעבד  עבודה שע"י קונה", ד"ואין (וההמשך) העילוי מובן ועפ"ז

בנים. הצדיקים, מעבודת למעלה מגיע כנ"ל) התשובה, לעבודת (ששייכת
בתחילתו.47) שה"ש לקו"ת ראה
תתיז.48) ע' חוקת תקל. ע' בשלח ב. קי, בראשית אוה"ת ראה
הפרק).49) סוף – אדה"ז (לגירסת מכ"א פ"ה אבות
ימותו.50) ושם יתמו הזה במדבר בפי' ב) (קסב, זח"ג ראה
ובכ"מ.51) ח. יב, בהעלותך ספרי כ. לג, תשא
(52426 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש וראה א. יג, תולדות תו"ח ראה

וש"נ. ואילך,
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למילה  רק הפירוש זה שאין בספינות", – "באניות
המשמעות 53"אניות" שלפי רש"י, רומז בכך אלא ,

של  ב"יינה רש"י מגלה (שאותה הפסוק של הפנימית

שהוא  כפי ה"אניות" של הענין לכאן קשור תורה"),
ל"ספינות". מתורגם

האדם  על מגינות ה"אניות" הוא: לכך ההסבר
יורדת  כאשר ברוחניות: וכך אגם. או ים במי בעברו

היא  הזה, העולם של הזידונים" ל"מים למטה, הנשמה

באמצעות  וזה ח"ו, בתוכם, מטביעה להגנה זקוקה
במספר  כמוסבר והמצוות, התורה עבודת – ה"ספינות"

.54מקומות 

של  שמו – "אניות" א) דרגות: שתי יש בכך

המגן ycewdהאמצעי oeyla התורה עבודת כלומר, .

בעולם נעשית שהיא איך כפי ב)dyecwdוהמצוות .
בשפת הוא זה שם – כפי mebxzd"ספינות" כלומר, .

של  – "תרגום" של בעולם הדברים שמתבטאים
לקדושה  ולהפכו לזככו שצריך האומות, ,55שבעים

לזכיות. הזדונות הפיכת – התשובה עבודת וזוהי

של  מצב תיקון אודות מדובר שכאן אומר, רש"י
תוסיף  לא לך אמרתי אשר "בדרך – חטאים עקב ירידה
ולהגנה, לעבודה צורך יש ולכן – לראותה" עוד

ב"ספינות". גם אלא ב"אניות", רק לא המתבטאת

.‚È

·ÂË‰ ‰Ï‚˙È ‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈÙ „ÂÓÈÏ È„È ÏÚ
‰ÁÎÂ˙·˘

תורה" של "יינה לימוד ידי שעל רצון, ויהי
בקרוב  יתגלה התוכחה, דברי של התורה ופנימיות
בטוב  התוכחה, דברי בפנימיות אשר הטוב ממש
בטוב  בשר בעיני זאת יראה אחד שכל והנגלה, הנראה

רוויחי", ומזוני חיי ב"בני והנגלה הנראה

אשר  שונאיך ועל אוביך "על יחולו הקללות וכל
ייכתב 56רדפוך" ישראל, כלל בתוככי יהודי, וכל ,

ומתוקה  טובה לשנה טובה וחתימה בכתיבה וייחתם
dlbpdeבטוב d`xpd ביאת – הכללית לברכה ועד ,

ממש. בימינו במהרה צדקנו משיח

(c"lyz `az t"y zgiyn)
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(53.23 הערה לעיל וראה
טוב 54) שם  (כתר  באניות הים יורדי עה"פ הבעש"ט תורת ראה

רי  ע' להצ"צ א. מג, לאדמהאמ"צ מביאוה"ז ולהעיר נח. סי' בהוספות

ואילך).
ד.55) עז, תו"א ראה
(56.7 הערה לעיל וראה ז. ל, נצבים

•
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zezixk(oey`x meil)

ïéáølaal l`xyi ux`nøîà éñBé éaø ,øîàmya,Lé÷ì Léø ¨¦¨©©¦¥¨©¥¨¦
glzynd xirya xn`p(`k fh `xwie)éða úBðBò ìk úà åéìò äcåúäå'§¦§©¨¨¨¤¨£§¥

äî ,íéòLôc àéîec íéàhç ,'íúàhç ìëì íäéòLt ìk úàå ìàøNé¦§¨¥§¤¨¦§¥¤§¨©Ÿ¨©¨¦§¨¦§¨¦©
øtëî ,ïaø÷ éða åàìc íéòLt,xiryd mdilróàdåàìc ,íéàhç §¨¦§¨§¥¨§¨§©¥©©¨¦§¨

øtëî ïaø÷ éða,xiryd mdilríéàhç ìáàøtëî àì ,ïaø÷ éðác §¥¨§¨§©¥£¨©¨¦¦§¥¨§¨Ÿ§©¥
.zeny`e ze`hgn xhet mixetikd mei oi` okle ,xiryd

éøîà àø÷ ïéãäî énð àðà ,ééaà øîàef dyxc izcnl ip` s` - ¨©©©¥£¨©¦¥¨¥§¨¨§¦
,lirl x`azdy enke ,df weqtnéL÷àådywde -,éîéc áø éì §©§¥¦©¦¦

ðä àîìc ,eäðéð ïaø÷ éða åàì íéòLt éðäc éànî,eäðéð ïaø÷ éðác C ¦©§¨¥§¨¦¨§¥¨§¨¦§¦§¨¨¨¦§¥¨§¨¦§
ïðúãklirl dpyna(.h)yiyäòaøàyïéàéáîoaxwïBãfä ìò §¦§©©§¨¨§¦¦©©¨
,äââLkxtkn oaxw mda yiy mi`hg lr s`y xnel yi ok enke ¦§¨¨

.mixetikd mei
:inic ax ziiyew lr uexiz d`ian `xnbdïéáø déì øîà,iia`l ¨©¥¨¦

y oeikáBødïaø÷ éða åàì íéòLt,oaxw mdilr mi`ian oi` - §¨¦¨§¥¨§¨
mixen`d mi`hgd s` jkl dnecae ,weqtd wqer mday xazqn

.oaxw mdilr oi`y mze` md weqta
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המשך ביאור למס' כריתות ליום ראשון עמ' ב



לי

בראשית מא, מב – ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו 
ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם 

רבד הזהב על צוארו

ש", כנגד ספירה השישית –  רמז, "וילבש אותו בגדי ׁשֵ
יסוד – בחי' יוסף וכו'

הספירה  ביסוד3  והוא  שש,  ג"כ2  נקרא  1פשתן 

שש.  בגדי  אותו  וילבש  כתיב  יסוד  וביוסף4  הששית, 

והוא ביסוד שבו  וסגו,  ופשתן הוא ג"כ מלשון5 פושו 

הוא פרי' ורבי', וכמ"ש ביוסף6 בן פורת כו'7 ברא דיסגי.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שלח

המשנה  במרכבת  אתו  וירכב   – מג  מא,  בראשית 
אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל ארץ 

מצרים

רמזים במ"ש ב"יוסף" )בחי' יסוד( "אברך" נוט' "אב-רך" 
דמרמז על טו בָאב וטו בשבט "כל המוסיף יוסיף" )תענית 

לא, א( – "אילן" + "רך" בגי' "שבט"

ויקראו לפניו אברך, יוסף נק' אברך זה8 אב רך.

1( בסימן זה יבואר הטעם ד"וילבש אתו בגדי שש", "פשתן" דוקא.

ָיֵתה  יׁש  “ְוַאְלּבִ 2( התרגום אונקלס על “וילבש אתו בגדי שש" הוא 

אל שערי החצר  בבואם  )והי'  יז  מד,  יחזקאל  וראה  ְדּבּוץ".  ין  ְלבּוׁשִ

ׁשּו".  ִיְלּבְ ּבּוָצא  י  "ְלבּוׁשֵ והתרגום  ׁשּו",  ִיְלּבָ פשתים  "בגדי  הפנימית( 

מקום  "וכל  יג:  הלכה  ח  פרק  המקדש  כלי  הלכות  רמב"ם  וראה 

שנאמר בתורה שש או בד הוא הפשתים והוא הבוץ", ע"ש. ועוד.

נופל  3( מבאר, למה דוקא בגדי שש הלבישו ליוסף, ד"שש" לשון 

על לשון, “שש" – פשתן, הוא רמז על מדה ה"שש" שהוא "יסוד", 

וזהו שייך ליוסף. 

4( יסוד . . יסוד ז"א, יוסף הוא בחי' יסוד. ראה זהר חלק א' דף נט, 

ב "יוסף בגין דנטיר לי' לברית זכה דאקרי צדיק". וראה בתורת לוי 

יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' 

ע"ש.  היסוד,  באבר  בזנות שהוא  הי'  והנסיון  פוטיפר,  עם  נסיון  לו 

ו'  יסוד מספרו  ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' 

פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

בלק  ד' שיחות ש"פ  חלק  ה'תש"נ  התוועדויות  מנחם  בתורת  וראה 

עמוד 15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו 

הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי 

הזהר לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 

3(. אור התורה ויחי תתקצא א ואילך. תתשכא א ואילך. תורת מנחם 

– ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

5( בפסוק )נח ט, ז( “ואתם פרו ורבו" תרגם האונקלס “ְוַאּתּון ּפּוׁשּו 

ּוְסגּו".

6( בראשית מט, כב.

7( תרגום של “בן פורת" הוא “ברי דיסגי".

8( ספרי דברים א, א. רש"י כאן עה"פ. “דרש ר' יהודה, אברך זה יוסף 

הערות  יצחק,  לוי  לקוטי  גם  )ראה  בשנים".  ורך  בחכמה  אב  שהוא 

לזהר שמות-דברים עמוד קלה(.

והנה יוסף הוא בחי'9 יסוד.

וכן אילן10 ועץ רומזים על יסוד.

הוא  שיסוד  כמספרו,  אדנ"י11  הוי'  הוא  אילן  כי, 

אדנ"י  ר"ת  א"י  אילן  באותיות12  זה  ונרמז  המחברם 

יהו"ה, ושארי האותיות דהשמות מספרם לן, מספר יסוד.

וכן ע"ץ מספרו13 יוסף עם האותיות, שקאי על היסוד.

וזהו אב-רך, דרומז על שני חדשי השנה, דבשניהם 

הם יום טוב דעץ, כי14 האדם עץ השדה, והוא:

הקיץ.  בחדשי  החמישי  חודש  אב  מנחם  הוא  אב, 
עצים  לכרות  פוסקין  שבו  דעצים  יו"ט  יש  בו  שבט"ו 

למערכה כדרז"ל15.

ג' דף שב, א "יוסף אקרי  זוהר חלק  יסוד: ראה  יוסף הוא בחי'   )9

א'  חלק  זהר  וראה  עולם".  יסוד  "צדיק  כה(  י,  )משלי  ואקרי  יסוד, 

ובתורת  זכה דאקרי צדיק".  לי' לברית  דנטיר  בגין  "יוסף  ב  נט,  דף 

לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, 

הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. 

ו'  יסוד מספרו  ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' 

פעמים הוי' כי המדה השישית".

בלק  ש"פ  שיחות  ח"ד  ה'תש"נ  התוועדויות  מנחם  בתורת  וראה 

עמוד 15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו 

הוא ל הביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

מהות  “תוכן"  מצד  הן  יסוד,  על  רומז  ד"אילן"  ומרמז  מבאר   )10

אילן, והן רמז ב"גימטריא", דכמו אילן פרה ורבה – שנותן פירות, 

כן האות ברית – יסוד סיומא דגופא – פרה ורבה. וכמו שיש כל גוף 

האדם ואבר היסוד הבולט לחוץ בשביל פרו ורבו, כן יש הכדור הארץ 

והאילנות הבולטות לחוץ נותנין פירות וד"ל.

כתב  רפח  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  בתורת  וראה 

בזה"ל: “יסוד הוא העץ, ויסוד דדכורא נקרא עץ שהוא בולט כמו עץ" 

ע"ש. )ולהעיר מזהר חלק א' פרשת ויגש דף רו ע"ב “יפה נוף" ]תהלים 

מח, ג[ דא איהו יוסף הצדיק דכתיב בי' ]בראשית לט, ו[ “ויהי יוסף 

יפה תואר ויפה מראה". עיין ביאור תהלים יהל אור עמוד קפד. קפט. 

בפנים  וראה  האילן.  גוף  על  ולא  דוקא  הענפים  על  גדלים  דהפירות 

 – “אילן", ע"ש. תורת מנחם  רמזים באותיות  עוד  יצחק  לוי  בלקוטי 

תפארת לוי יצחק ויקרא עמוד קפה. לקמן הערה 4. 5. 6.

ם הוי' )26( + אדנ"י )65( = 91, ומבואר  11( אילן בגי' 91, צא, וכן ׁשֵ

בחסידות דהוי' הוא בחי' ז"א ואדנ"י נוקבא, יחוד דכר ונוקבא והוא 

ע"י מדות היסוד. ראה עוד בהחיבור דשמות הוי' אדנ"י לעיל סימן 

נד. לקמן סימן עה. צח. קסח. קעג.

י"א, דהוא האותיות "אי"  אדנ"י הוא אותיות  יהו-ה  פירוש: ר"ת   )12

 +  )16 )בגי'  "הוה"  דהוא  דהשמות,  האותיות  ושאר  "אילן",  מתיבת 

"דני" )64( = 80, כמספר יסו"ד )80(, וכן שאר האותיות דאילן "לן" 

בגי' 80, נמצא דבתיבת "אילן" מרומז היחוד דהוי' אדנ"י ע"י בחי' יסוד.

ם יוסף )4( = 160.  13( עץ בגי' 160, וכן יוסף )156( + ד' אותיות דׁשֵ

וראה תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רפו וז"ל: ע"ץ 

ר"ת "צדיק עליון" והיינו יסוד דדכורא בחי' יוסף. ע"ש.

14( דברים כ, יט.

15( תענית לא, א. לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, רבה 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לב
רך, הוא רמז לראש השנה לאילנות בחודש החמישי 

בחדשי החורף, ט"ו16 בשבט.

הוא  שבָאב  אלא  דעץ,  טוב  יום  הם  ששניהם  הרי 

הסיום, ובשבט אדרבה הוא ההתחלה, שאז הוא החנטה.

וכשתצרף17 אב עם שבט יעלה המספר שד"י שהוא18 

ביסוד.

הניתוסף  כי  ושבט,  אב  כאן  יש  הנה  אב-רך,  וזהו 

המספר   – דאילן  המילוי  שהוא20   – אילן  על  בשבט19 

ורב יוסף דאמרי תרווייהו יום שפסקו מלכרות עצים למערכה, דתניא 

רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של חמה 

מלכרות,  ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין. ופרש"י: 

מפני  וחיישינן  לייבשן  בחמה  כח  אין  הזמן  ומאותו  לחין  שהן  לפי 

התולעת לפי שעץ שיש בו תולעת פסול למערכה כדאמרינן )מדות פ"ב 

ם 15. 16. 17. מ"ה(. ובענין "תולעת" ראה לקמן סימן פז, ובהערות ׁשָ

16( ראש השנה ב, א.

17( אב )3( + שבט )311( = 314 שד"י.

18( ֵׁשם "שדי" הוא במדת היסוד: בכתבי התורת לוי יצחק ולקוטי 

לוי יצחק, מובא כמה טעמים בזה, ומהם:

א( פרי' ורבי' – מאבר יסוד – הוא מהשם "שדי" כמ"ש )תולדות כח, 

חידושים  יצחק,  לוי  )תורת  וירבך"  ויפרך  אותך  יברך  שדי  "ואל  ג( 

וביאורים בש"ס עמוד לז(.

פרש"י  ראה  כחץ,  יורה  הטיפה  כי  והשלכה  שדי'  מלשון  שד"י  ב( 

ַדים  וׁשָ . ברכת שדים ורחם",   . בראשית מט, כה "ואת שדי ויברכך 

יתברכו  כלומר  ואמא,  דאבא  "ברכתא  וז"ל:  המוליד  הַאב  על  קאי 

 . להריון  הראוי'  טיפה  מזריעין  הזכרים  שיהיו  והיולדת,  המולידים 

. שדים כאן על שם שהזרע יורה כחץ" )תורת לוי יצחק עמוד רכג(.

ג( שדי מלשון די, שיהי' די* דהיינו גבול ומדה, וידוע דבטפת זרע 

ומדה  גבול  בבחי'  בא  רק שהכל  והנפש  הגוף  כחות  כל  בו  מלובש 

ם "שדי" )לקוטי לוי יצחק הערות לזהר  הנק' גבורה שביסוד, וזהו ׁשֵ

בראשית עמוד קנא, לעיל סימן כ(.

ד( כתיב "צדיק יסוד עולם", ור"ת וס"ת הוא מספר "שדי" )לקוטי לוי 

יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנג(.

וזקן  עליון  )זקן  "זקן"  פעמים  ב'  מספר  הוא  "שדי"  בגי'  רמז  ה( 

תחתון(, ויסוד הוא סימן לזקן דסריס אין לו הדרת פנים זקן )יבמות 

פ, ב. שבת קנב, א(, ובזקן יש י"ג תיקוני דיקנא, והוא הי"ג בריתות 

האמורה במילה )תורת לוי יצחק עמוד שפח(.

והאותיות  בת,  בן  בגי'  שדי  ם  ׁשִֵ ד"מילוי"  האחרונות  האותיות  ו( 

האמצעיות הם "ילו" – לוי המורה על התחברות יסוד בנוקבתו כמ"ש 

)מלכים-א ז, לו( כמער איש ולוית. )לקוטי לוי יצחק, שמות-דברים 

עמוד סו(

לוי יצחק הערות לזוהר שמות-דברים עמוד קכב, שמביא  ז( לקוטי 

מעץ חיים שער מ"ן ומ"ד דרוש ה', ובמשנת חסידים מס' שמות פרק 

ם שד"י בגימטריא ברי"ת  ג' משנה ז' דבשם שד"י יש ד' ציורים + ׁשֵ

)מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן ק(.

*( ראה חגיגה יב, א. זהר חלק ג דף יא, ב. רש"י מקץ מג, יד.

19( פירוש: שבט בגי' 311, אילן בגי' 91, החילוק הוא )91-311( = 

220, כמספר רך. וזהו "אב-רך", ד"אב" מרמז על ט"ו "ָאב", ו"רך" 

מרמז על ט"ו "שבט" ר"ה לאילנות דהם רכים, ואילן + רך )המילוי( 

= שבט. ראה הערה 13.

והגימטריא  נון,  למד,  יוד,  אלף,  הוא  )כדלקמן(  במילואו  אילן   )20

דהאותיות “המילוי" דהוא ל"ף )110(, + ו"ד )10(, + מ"ד )44(, + 

ו"ן )56( = 220, כמספר ר"ך.

הוא רך.

גימטריא  נו"ן,  למ"ד,  יו"ד,  אל"ף,  במלואו,  אילן21 

שבט.

וכן עפ"י פשוט בר"ה לאילנות, האילנות הם רכים, 

משא"כ בָאב הוא בהיפך הם קשים, והרכיכות22 רומז 

על חסדים, כידוע23 בענין מברך מ"ב ר"ך בזהר24 תצוה 

דף קפז, א.

והיינו מה שמט"ו25 בָאב ואילך עד ט"ו בשבט הוא 

בחי' המוסיף26 יוסיף כו'.

והמבאר המימרא הוא ג"כ רב 27יוסף דוקא בסוף28 

תענית.

מלקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תיג

נמצא אילן )91( + רך )220( = שבט, 311. )אולי הרמז דה"מילוי" היינו 

ה"גילוי", מורה על ההתחלת ה"חנטה" דאילנות בחודש שבט וד"ל(.

21( פירוש: אל"ף )111(, + יו"ד )20(, + למ"ד )74(, + נו"ן )106(, + 

311, וכן שבט, 311. ראה שיחות קודש ה'תשל"ד ט"ו שבט סעיף ד.

22( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימנים יט. ל. קכו.

23( ראה שם סימן יט.

מאי  )ושאל(  מבורך  יהו"ה  שם  יהי  כא(  א,  )איוב  כתיב  וז"ל:   )24

מבורך )ואמר( אלא כלא ידעי )אלא הכל יודעים פירושו(, אבל רזא 

חדא ידע חד מחברנא במדברא )אבל סוד אחד על מלת מבורך יודע 

)הראו  לי' בחלמא  דאחזיאו  כי(  אחד מחברינו שהי' עמנו במדבר, 

שמו,  מכפתור  יצחק  )ור'  שמי'  כפתורא  יצחק  ורבי  בחלום(,  לו 

ו', ואמר כי המלכות  מאי מברך )למה כתוב מבר"ך חסר  שהקשה( 

שירותא קשה וסופי' רך )תחילתה קשה וספה  הנקראת שם יהו"ה( 

רך, ומפרש( מ"ב קשה ודינא איהו ודאי )אותיות מ"ב ממלת מבר"ך 

הם רומזות על קושי ודין ודאי(, ולבתר רך )ואח"כ באות אותיות רך 

לרמז על רכות והמתקת הדין כדמפרש להלן(. ע"ש. ראה תורת מנחם 

– תפארת לוי יצחק שמות סימן קיב.

להעיר מ"ש בלקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד רמה בענין "מברך" 

נוט' מב-רך, דמתחלה הוא "מב" בחי' גבורה ואח"כ "רך" חסדים, 

דצדיקים תחלתן יסורין )גבורה(, וסופן שלוה )חסדים(, ע"ש. ואולי 

עד"ז כאן מתחלה "אב" )הענפים קשים( ואח"כ "רך" וד"ל.

25( מרמז מה שכתוב ב"יוסף" דוקא "אברך", שהוא "אב" ט"ו באב, 

דמט"ו   )19 הערה  )ראה  א  לא,  תענית  למארז"ל  בשבט,  ט"ו  "רך" 

באב ואילך "דמוסיף יוסיף".

מכאן  )ופרש"י:  יוסיף"  דמוסיף  ואילך  “מכאן  א  לא,  תענית   )26

לעסוק  הימים  על  לילות  דמוסיף  ואילך  באב  ואילך, מחמשה עשר 

יוסיף חיים על חייו(. בביאור הגמרא – ראה לקוטי שיחות  בתורה, 

חלק לד עמוד 41 ואילך.

ר'  הוא  המימרא  המבאר  וכן  וד"ל.  ל"יוסף"  להקשר  רמז  "יוסיף" 

יוסף כדלקמן.

)ולהעיר שרב יוסף הוא ג"כ המ"ד דאמר )בתענית שם( יום שפסקו 

מלכרות עצים למערכה – ראה שיחה שם הערה 62.(

ל"יוסף"  יוסף"  “רב  התנא   – כדרכו   – מקשר  המחבר  הרב   )27

שבתורה. עפ"י מארז"ל "שמא שמילתא היא". ראה ברכות ז, ב. יומא 

פג, ב. זהר חלק א' דף ו' סע"א. חלק ב' דף קעט סע"ב. ועוד. )וראה 

גם לעיל סימן יא. לקמן סימן נט. פה. פז. קיב(.

יוסף תקברי'  רב  תני  יסיף  יסיף מאי  מוסיף  “ודלא  תענית שם.   )28

אימי'" )ופרש"י: דלא יוסיף, לעסוק בתורה בלילות. תקברי' אימיה, 

כלומר ימות בלא עתו(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לג
יא, כח-ו – ברוך אתה בבואך וברוך אתה 

בצאתך

א. ראיתי בענין זה בספר תהלה דויד פירוש על תהלים 
לגאון אחד ספרדי הביא שם דבר נחמד וזה לשונו, ראיתי 
בס' כתב יד ישן נושן כתוב על קלף מרבינו יהודה החסיד 
זצ"ל שכתב וזה לשונו משה רבינו ע"ה אמר בתחלה ברוך 
אתה בבואך לפי שהיו ישראל מוכנים להכנס לארץ תחילה, 
וכיון שידע שילכו אחר כך בגלות אמר אחר כך וברוך אתה 
והוא  לארץ  נכנסו  דכבר  להיפוך  אמר  דוד  אבל  בצאתך. 
צאתך  ישמור  ה'  אמר  בתחילה  ולכן  בירושלים,  מלך  הי' 
כשתצא מארץ ישראל ותלך בגלות, ואחר כך אמר ובואך 
טעמא  דהיינו  ואפשר  עכ"ל.  ישראל  לארץ  כשתחזור 
דמסיים ואמר מעתה ועד עולם, ור"ל דביאה הזאת לארץ 
אמן  בימינו  במהרה  הגאולה  בזמן  להיות  העתידה  ישראל 
לכן  כלל,  גלות  אחרי'  עוד  יהי'  שלא  עולמית  גאולה  יהי' 

כתיב אחר בואך מעתה ועד עולם.
גן רוה

כח, יב – יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את 
השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל 
מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה

ב. והלוית גוים רבים וגו'. נראה ענינו מפני שאמרו חז"ל 
)תענית י.( שארץ ישראל מקבלת ע"י הש"י ושאר ארצות 
כדכתיב  ישראל  בשביל  יורדת  שהשפע  והיינו  שליח,  ע"י 
כתיב  וכן  במתנה,  שהוא  דהיינו  בעתו  ארצך  מטר  לתת 
)לעיל יא, יד( ונתתי מטר ארצכם וכתיב )תהלים פה, יג( גם 
ה' יתן הטוב וארצנו תתן יבולה, אבל שאר ארצות בהלואה, 
מקבל  שאתה  תלוה  לא  ואתה  רבים  גוים  והלוית  וז"ש 
במתנה אבל שאר ארצות בהלואה, ועמ"ש שם עוד מ"ש 
ישעי' )נה, י-יא( כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ונתן 
אשר  עשה  כ"א  וגו'  דברי  יהי'  כן  לאוכל  ולחם  לזורע  זרע 
כי  לנמשל  דומה  המשל  כי  והצליח אשר שלחתיו  חפצתי 
המטר יורד בארץ ישראל מן הש"י עצמו ושאר ארצות ע"י 
הש"י  ע"י  לפעמים  לישראל  המיועדת  הטובה  כן  השליח, 
וכן הי' ביציאת מצרים דכתיב  עצמו ופעמים ע"י השליח, 
יט, ד(  ולא השליח אבל אחר שיצאו כתיב )שמות  ה'  אני 

ואשא אתכם על כנפי נשרים ע"י עננים שהם שלוחים וכן 
יהי' לעתיד, והיינו דכתיב כי בשמחה תצאו היינו ע"י הש"י 

עצמו ובשלום תובלון היינו ע"י השליח.
פנים יפות

עליכם  ה'  שש  כאשר  והיה   – סג  כח, 
ישיש  כן  אתכם  ולהרבות  אתכם  להיטיב 
אתכם  ולהשמיד  אתכם  להאביד  עליכם  ה' 
שמה  בא  אתה  אשר  האדמה  מעל  ונסחתם 

לרשתה

ג. כן ישיש וגו'. בסנהדרין דף ל"ט אמר ר' שמואל בר 
נחמני מה דכתיב ולא קרב זה אל זה וכו' שאין הקב"ה שמח 
במפלתן של רשעים וכו', הוא אינו שש אבל אחרים משיש 
מדכתיב ישיש. נראה מזה להבין מה דכתיב בפרשת נצבים 
מאבותיך,  והרבך  והטיבך  וגו'  אלקיך  ה'  והביאך  ה(  )ל, 
ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש  ישוב  כי  ובתר הכי כתיב 
ישראל  בהיות  כי  ענינו  מיותר,  לשוש  מלת  אבותיך  על 
על אדמתן ושלום להם מכל צד הי' עיקר הברכה והשפע 
כמ"ש  אומות,  שאר  שותין  היו  ומתמציתם  ישראל  בארץ 
לעיל בפסוק והלוית גוים רבים אבל לעתיד בשעת הגאולה 
כל  ה' אלקיך את  ונתן  אויביו, כתב שם  נקמת  ה'  שינקום 
האלות האלה על אויביך ועל שונאיך, לכך כתב לשוש עליך 
ולא על מפלתן של  לטוב פירוש שישוש על הטובה שלך 
וכן  רשעים,  אומות כמ"ש שאין הש"י שמח במפלתן של 
תחתיהן  נכנעין  האומות  שהיו  להם  שלום  שהי'  באבותיך 

שש הש"י עצמו.
בהיות  כי  בזה  וההפרש  אבותיך,  על  שש  כאשר  וז"ש 
האומות בשלום והם נותנין הברכה לאומות כמ"ש והותירך 
בשעת  אבל  לאומות,  התמצית  נותנים  שהרי  אלקיך  ה' 
ממילא  האויבים  על  האלה  האלות  כל  ה'  שיתן  הגאולה 
השפע הרב לישראל יהי' די והותר, והיינו דכתיב והותירך ה' 
אלקיך לטובה, והטעם מה שלא אמרו שירה בבקיעת הים 
על ישועת ישראל, כי שם הישועה ע"י מפלה אבל בגאולה 
העתידה אין הגאולה ע"י מפלת האומות אלא שיתן הש"י 
את האלות האלה על אויביך לנקום נקמתו מהם, א"כ אין 

זה לזה.
פנים יפות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תבוא
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המשך מעמוד רלר



eaz`לד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h oey`x meil inei xeriy

ß lel` e"h oey`x mei ß

åë(à)ýåýé øLà õøàä-ìà àBáú-ék äéäå§¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:da záLéå dzLøéå äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«

i"yx£da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ 'B‚Â ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â∑(לו את (קידושין ׁשּכבׁשּו עד ּבבּכּורים נתחּיבּו ׁשּלא מּגיד ¿»»ƒ»¿ƒƒ¿»¿»«¿»»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
וחּלקּוה  .הארץ ְְִֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` h"i ,mei meid)

אלּול  ח"י ּתבֹוא ּפרׁשת ּבׁשּבת הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת ְֱֵֶַַַַַַָָָָֹּתכן
ּגֹו'". הארץ אל ּכי־תבֹוא "והיה ׁשּבת: קּבלת אחר ְִֶֶַַַַַָָָָָָָתרנ"ב
ּכׁשּתּגיע  ּבּמדרׁש. ּכדאיתא רצֹון, ּולׁשֹון מרּוצה לׁשֹון ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ'ארץ'
אחד  ּבכל ּובירּוׁשה מּלמעלה מּתנה ׁשהּוא ה'רצֹון' ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָאל
לעׂשֹותֹו ל"הֹורידֹו", 'ויׁשבּת' להיֹות העבֹודה צריכה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָמּיׂשראל,
ּבּכלים, אֹורֹות להמׁשי בּטנא", וׂשמּת ּגֹו' "ולקחּת ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻמיּׁשב,
לדעת  יהּודי על ,"אלקי ה' יבחר אׁשר הּמקֹום אל ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ"והלכּת
אֹותֹו מֹובילים אּלא יזמתֹו אינּה למקֹום מּמקֹום ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשהליכתֹו

אלקּות  לפרסם ׁשם", ׁשמֹו "לׁשּכן היא והּכּונה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּלמעלה,
ּבֹו. ׁשּנמצא ְִֶַָָּבּמקֹום

והֹוסיף: הּקֹודמת, ּתֹורה עֹוד־הּפעם חזר ערבית, ּתפּלת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָאחר
זה  הרי כּו', לרצֹון ׁשּתּגיע על־מנת ּגֹו'", ּכי־תבֹוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ"והיה
ּתמסר  - ׁשם" ׁשמֹו לׁשּכן ּגֹו' הּמקֹום אל ׁש"והלכּת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל־ידי
אלקּות? מפרסמים ּבּמה אלקּות. ׁשם לפרסם ּכדי הּנפׁש ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאת

ּתהּלים. ּופסּוק ְְִִִָָָּבברכה
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. . ל נתן אלהי יהֹוה אׁשר אל־הארץ ּכי־תבֹוא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֽוהיה
וגו' האדמה ּכל־ּפרי | מראׁשית א)ולקחּת (כו, ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֽֽֽ

הּגׁשמית  הּלזֹו הארץ על מֹורה "ארץ" – הארץ" אל תבֹוא ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּכי
מאגרא  הּנׁשמה ירידת היא הארץ" אל תבֹוא ו"ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָוהחמרית,

הּבהמית. ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש עּמיקּתא, לבירא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָרמה
היא  הּירידה ּתכלית – האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ"ולקחּת
ה"ארץ" ׁשּבעניני (ראׁשית) והּמבחר הּטֹוב את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלקחת

לקדּׁשה. ּולהעלֹותם ְְְֲֲִַָָָָָֻוה"אדמה"
לּכהן  נֹותנים זאת ּכל את – "מּיד הּטנא הּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ"ולקח
ׂשֹורף  ׁשאינֹו ּדהינּו הּמזּבח, על ּכליל עֹולים ואינם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹוכלם,

ׁשּיּׁשארּו קדּׁשה. ּבהם ממׁשי אּלא העֹולם, עניני את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּומבּטל
לה'. קדׁש יהיּו א ְְִִִֶַַָֹּבמציאּותם,

ּכל  ולא "מראׁשית" רק לּכהן ׁשּנֹותן מדּגׁש, מּזֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻויתרה
ּפרֹות  נׁשארים הּיׂשראל ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּגם והינּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ"ראׁשית",
ׁשּמהם  ועליהם, ּבהם ׁשּנּכר אּלא מבחרים), ּפרֹות ּגם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ(ּומהם

לה'. ּבּכּורים ְְִִִַנלקחּו
רק  אינּה ה' ׁשעבֹודת החסידּות, ּתֹורת מיסֹודֹות זה ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָוהרי
ּבמּׂשא  העסק ּבׁשעת ּגם אּלא ותלמּוד־ּתֹורה, הּתפּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשעת

ּוׁשתּיה, אכילה ּובׁשעת ּבאמּונה, לׁשם ּומּתן נעׂשה זה ׁשּכל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לקדּׁשה. ועֹולה ְְִִֶַָָֻׁשמים,
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ּכל־ּפרי  | מראׁשית ולקחּת . . אל־הארץ ּכי־תבֹוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֽֽֽוהיה
וגו' א־ב)האדמה (כו, ֲָָָֽ

מצות  חלה אימתי ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי מחלקת מצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּנה
מּיד  ּבבּכּורים ונתחּיבּו מּיד" אּלא והיה "אין אם ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָּבּכּורים,

לארץ כאן)ּכׁשּנכנסּו הפסוק על ּבמצוה (ספרי נתחּיבּו ׁשּלא אֹו , ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
ויׁשיבה ירּוׁשה לאחר עד ב)זֹו לז, .(קדושין ְְִִַַַָָ

הּכלל ב)ועל־ּפי יג, חּיים",(ערובין אלקים ּדברי ואּלּו "אּלּו ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָֹ
לקֹונֹו. האדם ּבעבֹודת הּדעֹות מּׁשּתי ההֹוראה את לבאר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
על  להּׁשם־יתּבר ההֹודיה הּוא ּבּכּורים מצות ּתכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדהּנה
"ראׁשית  את מביא ׁשּלכן אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשה ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנּסים
הּקּב"ה. לנּו ׁשעׂשה הּטֹוב" "ּכל את ּומסּפר האדמה", ּפרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּכל
ּבהֹודיה  אֹופּנים ׁשני הם ּבּכּורים, חּיּוב ּבזמן הּדעֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּוׁשּתי
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:da ·˙È˙Â d˙¯˙Â ‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»¿≈¿«¿≈≈«
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לה `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h oey`x meil inei xeriy
הּׁשחר: ּובתפּלת מּׁשנתֹו ּכׁשנעֹור יֹום, ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלה'

ּכׁשּנעֹור" ּד"מּיד – מּיד" אּלא והיה "אין הרב)א) אֹומר (סידור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
על  להּׁשם־יתּבר ההֹודיה ׁשהיא כּו', "לפני אני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מֹודה
מהתּבֹוננּות  ּבאה אינּה זֹו ׁשהּכרה נׁשמתי", ּבי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ"ׁשהחזרּת
ׁשהּקּב"ה  ּבלּבֹו הּנטּועה הּפׁשּוטה מהאמּונה אּלא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׂשכלית,

יֹום. ּבכל ּומחּיהּו נׁשמתֹו לֹו הּמחזיר ְְְֲִִֵַַַָָהּוא
הארץ  את ׁשּכבׁשּו לאחר רק נתחּיבּו ׁשּבבּכּורים ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָב)

הּׁשבח  ּבתכלית ׁשהם ּבּפרֹות היא ההֹודיה ׁשאז ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָונתיּׁשבּו
ה  ׁשּבתפּלת ההֹודיה היא ּכ ּכתֹוצאה והּיפי, ׁשּבאה ּׁשחר, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

האדם" ּובׁשפלּות יתעּלה הא־ל ּב"רֹוממּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמההתּבֹוננּות
הּתפּלה א)ׁשּקדם סעיף צח סימן באורח־חיים ּומהעמקת (רמ"א , ְֲִֵֶֶַַַָָֹ

ּבהּכרה  היא ההֹודיה ׁשעל־ידי־זה הּתפּלה, ּבעניני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּדעת
הּׁשלמּות. ּובתכלית ְְְֲִֵַַָעמּוקה

(á)úéLàøî zç÷ìå|àéáz øLà äîãàä éøt-ìk §¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯
éäìà ýåýé øLà Eöøàîàðhá zîNå Cì ïúð E ¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåì EïkL §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי ב. פ"ד ׁשאין (מנחות ראׁשית, ּכל ולא ≈≈ƒְִֵֵֶָֹ
ּבלבד, המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים חּיבין הּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכל

להּלן: ונאמר "ארץ", ּכאן ח)נאמר חּטה (לעיל "ארץ ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנׁשּתּבחה  הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּוׂשעֹורה
ׁשהם  יׂשראל, ארץ ׁשבח ּכאן אף יׂשראל, ארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבהם

מינין  ÔÓL.מׁשבעה ˙ÈÊ∑ אגּור ׁשּׁשמנֹו אגּורי, זית ְִִִִָ≈∆∆ְֲִִֶַַָ
ּתמרים ∑L·„e.ּבתֹוכֹו ּדבׁש (ברכות ∑ÈL‡¯Ó˙.הּוא ְ¿»ְְִַָ≈≈ƒ

ספרי) פ"ג. בכורים ּתאנה לט. ורֹואה ׂשדהּו לתֹו יֹורד ְְְֵֵֵֶָָָָאדם
זה  'הרי ואֹומר: לסימן, ּגמי עליה ּכֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּבּכרה,

.ּבּכּורים' ִִ
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בּטנא ב)וׂשמּת הּבּכּורים (כו, . . ערבה ּבכלי הביאם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לּכהנים ז)והּסּלים ג, ביכורים הרמב"ם,(רמב"ם ּבדעת לֹומר יׁש ְְֲִִֵַַַַַַָֹ

ׁשלמּות  וזֹוהי הּבּכּורים, ׁשל 'חלק' נעׂשים הּללּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּכלים
חֹוזר  מּתכת, ּבכלי הביאם אם (מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָקּיּום
רֹומזים  ׁשּבּכּורים ּבחסידּות, מבאר והּנה לּבעלים). ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹהּכלי
למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלּנׁשמה.

ּדוקא  מעׂשּיֹות מצוֹות מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, מתלּבׁשת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָמּמּנּו,
מּגיעה  היא ועל־ידי־זה – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ(ה'ּתחּתֹון'
היא  הּמצוה ׁשלמּות :ּכ ּבּבּכּורים ואף האמּתית. ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָלׁשלמּותּה
ּפׁשּוט  ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָּכאׁשר

ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה ּתחּתֹון (אין ְְְֲִִֵֶַַָָָָּופחּות

(â)zøîàå íää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´
éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà-ìà éúàá-ék E ¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ¤

Lð øLà õøàä:eðì úúì eðéúáàì ýåýé òa ¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡∑(ספרי ב. כה השנה אין (ראש ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֵ

ׁשהּוא  ּכמֹו ,ׁשּבימי ּכהן אּלא ל.ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â∑ ְְְֵֶֶֶֶָָֹ¿»«¿»≈»
טֹובה ׁשאינ(ספרי) ‰ÌBi.ּכפּוי Èz„b‰∑(שם) ּפעם ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ַַ

ּבּׁשנה  ּפעמים אחת ׁשּתי .ולא ְְְִֵַַַָָָֹ

(ã)çaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−
éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ∑ ּתחת ידֹו מּניח ּכהן אֹותֹו. ּומניף להניף הּבעלים מז)יד סוכה .(ספרי. ¿»««…≈«∆∆ƒ»∆ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

˙ÏÚב  Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ Ïk LÈ¯Ó ·q˙Â¿ƒ«≈≈»ƒ»¿«¿»ƒ»≈
‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»
‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

:Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»

‰‡Ôepג  ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»¿»¡»»
‡˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡¬≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»»»

:‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»

˜„Ìד  dÚˆÈÂ C„ÈÓ ‡lÒ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ»¿«¿¿ƒ≈√»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»

mixehd lra

)(a.zç÷ìå:`IxhnibAdraWA §¨©§¨§¦©§¦¨§¦§¨
.oipiOd©¦¦

.ziW`xnziW`x" .mXl - ziW`x lM ¥¥¦¨¥¦©¥¥¦
"LpbC(c ,gi lirl)'dl l`xUi Wcw" , §¨§§¥Ÿ¤¦§¨¥©

"dz`EaY ziW`x(b ,a dinxi)ziW`x , ¥¦§¨Ÿ¦§§¨¥¦
eia` xAcl rcFId ohw .'dl mxg Fgixi§¦¥¤©¨¨©¥©§©¥¨¦

.dxFY FcOlnb dxez §©§¨

)(c.àðè`IxhnibA'qmixEMal fnx . ¤¤§¦©§¦¨¤¤§¦¦
zWxtA K"nq mlrp KklE .'qn cg ¤̀¨¦§¨¤§©¨¤§¨¨©

.mixEMAd dxez ¦¦



eaz`לו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h oey`x meil inei xeriy

(ä)éðôì zøîàå úéðòå|éäìà ýåýéãáà énøà E §¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´
íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà̈¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈

:áøå íeöò ìBãb éBâì§¬¨−¨¬¨¨«
i"yx£˙ÈÚÂ∑ קֹול לׁשֹון ע"ב)הרמת לב דף סוטה ‡¯Èn.(עיין ¿»ƒ»ְֲַָ¬«ƒ

È·‡ הּמקֹום:∑‡·„ חסדי אבי",מזּכיר אבד "ארּמי …≈»ƒְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ
ּובׁשביל  יעקב, אחר ּכׁשרדף הּכל את לעקר ּבּקׁש ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלבן

לעׂשֹות עׂשה,(ליעקב)ׁשחׁשב ּכאּלּו הּמקֹום לֹו חׁשב , ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹ

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו להם חֹוׁשב עֹובדיּֿכֹוכבים, ְִֵֵֶֶַָָָָׁשאּומֹות
ּכמעׂשה  מחׁשבה ÓÈ¯ˆÓ‰.הּוא „¯iÂ∑ אחרים ועֹוד ְֲֲֶַַָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְֲִֵ

למצרים  יעקב ירד זאת, ׁשאחרי לכּלֹותנּו, עלינּו .ּבאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
ËÚÓ È˙Óa∑נפׁש .ּבׁשבעים ƒ¿≈¿»ְְִִֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 93 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mixEMAd z`adA mixMfPd miQPd okYŸ¤©¦¦©¦§¨¦©£¨©©¦¦

וּיגר  מצרימה וּירד אבי אבד ארּמי גֹו' ואמרּת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֽוענית
הּזה אל־הּמקֹום ויבאנּו גו' ה־ט)ׁשם (כו, ְִֵֶֶַַַָָ

הּקּב"ה  ׁשעׂשה הּנּסים מזּכירים ּבּכּורים ׁשּבהבאת ְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָהּטעם
להֹודיה  ּבמעׂשה ּבּטּוי היא הּבּכּורים הבאת ּכי הּוא, ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלאבֹותינּו
עד  ּומּמצרים מּלבן אבֹותינּו את ׁשהּציל זה על ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלּקּב"ה

ּודבׁש". חלב זבת "ארץ אל ְֱִֶֶֶֶַָָָָָׁשהביאם
ההּצלה  את רק הּבּכּורים ּבהבאת מזּכירים מּדּוע לעּין יׁש ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָא
ׁשעׂשה  והחסדים הּנּסים ׁשאר את ולא ּומּמצרים, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּלבן
ההּצלה  ּכמֹו לארץ, ׁשהביאם קדם יׂשראל ּבני עם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

ּבזה? וּכּיֹוצא עמלק מלחמת ים־סּוף, קריעת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעׂשו,
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּוכבׁשּוה  לארץ ׁשּבאּו אחרי רק הּוא ּבּכּורים מצות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחּיּוב
להּקּב"ה  הֹודיה ּגם היא ּבּכּורים ּדהבאת ונמצא, ּבּה. ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָוהתיּׁשבּו
ּבּה לאכֹול – ּבקביעּות ּבּה לׁשבת הארץ את לנּו ׁשּנתן ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל

מּטּובּה. ְְִִַָֹולׂשּבע
מקֹומֹות  ׁשהיּו ׁשאף מזּכירים עלינּו, זה חסד להדּגיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּוכדי
להם  היה לא זמן, ּולמׁש ּבקביעּות יׂשראל ּבני נתיּׁשבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
לכּלֹותם  עליהם עמדּו ּבֹו – ואדרּבה ההּוא, ּבּמקֹום טּוב ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָּכל

ּובמצרים ּולהאב  ׁשנה, עׂשרים יׂשראל ּבני ּגרּו ּבארם ּכי ידם. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשנה. ָָרד"ו

ּבּדר היּו ּכי הּנּסים, ׁשאר הביא ׁשּלא מה ּבפׁשטּות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומּובן
עראי. ּדר ׁשם ׁשּׁשהּו ּבמקֹום ְֲֶֶֶַָָָאֹו

(å)äãáò eðéìò eðziå eðepòéå íéøönä eðúà eòøiå©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬
:äL÷̈¨«

(æ)ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ
:eðöçì-úàå eðìîò-úàå eðéðò-úà àøiå eðì÷-úà¤Ÿ¥½©©¯§¤¨§¥²§¤£¨¥−§¤©«£¥«

(ç)äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàöBiå©«¦¥³§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈
:íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáe§Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«

(è)õøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà eðàáéå©§¦¥−¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ õøà úàfä©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡∑(ספרי)הּמקּדׁש ּבית ‡˙ı¯‡‰Œ.זה eÏŒÔziÂ∑ּכמׁשמעֹו. ∆«»«∆ְִֵֶַָ«ƒ∆»∆»»∆ְְַָ

‡¯n‡‰ה  Ô·Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â ·È˙˙Â¿»≈¿≈«√»¿»¡»»»»¬«»»
¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áe ‡a‡ ˙È ‡„·B‡Ï ‡Úa»»¿»»»«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ ÌÚa Ônz«»¿«¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂ¿«ƒ

ÏÚ‡ו  e·‰ÈÂ ‡ÈpÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿«¿»»ƒ»¬»»
:‡ÈL˜ ‡ÁÏt»¿»»«¿»

ÈÈז  ÏÈa˜Â ‡˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¡»»«¬»»»»¿«ƒ¿»
‡˙e‡ÏÂ ‡ÏÓÚ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚Â ‡˙BÏ¿̂»»¿∆ƒ√»ƒ«¿»»¿≈»»

:‡˜Áe„Â¿¬»»

˙ÙÈw‡ח  ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»
ÔÈ˙‡·e ‡a¯ ‡ÂÊÁ·e ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„·eƒ¿»»¿»¿»¿∆¿»»«»¿»ƒ

:ÔÈ˙ÙBÓ·e¿¿ƒ

‡¯Ú‡ט  ˙È ‡Ï ·‰ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï ‡˙È‡Â¿«¿»»¿«¿»»≈ƒ«»»»«¿»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ ‡„‰»»«¿»»¿»¬«¿»

mixehd lra
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לז `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h ipy meil inei xeriy

(é)ä äpä äzòåäîãàä éøt úéLàø-úà éúàá §©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈
éýìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLàE £¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éýìà ýåýé éðôì úéåçzLäå:E §¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£BzÁp‰Â∑הּנפת אחר ׁשּנֹוטלֹו הּנחת)מּגיד אחרים: ּומניף (ספרים וחֹוזר קֹורא, ּכׁשהּוא ּבידֹו ואֹוחז (ספרי.הּכהן, ¿ƒ«¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

פ"ג) .בכורים

(àé)éýìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìe§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«

i"yx£·Bh‰ŒÏÎa zÁÓNÂ∑(שם אמרּו:(בכורים מּכאן ¿»«¿»¿»«ְִָָ
הינּו ׂשמחה: ּבזמן אּלא ּבּכּורים מקרא קֹורין ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָאין
ּופרֹותיו  ּתבּואתֹו מלּקט ׁשאדם החג, ועד ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמעצרת
קֹורא  ואינֹו מביא ,ואיל מהחג אבל וׁשמנֹו, .ויינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ÈÂl‰Â ‰z‡∑ּבתֹו נטעּו אם ּבבּכּורים, חּיב הּלוי אף «»¿«≈ƒְְְִִִִֵַַַָָ
Ea¯˜a.עריהם  ¯L‡ ¯b‰Â∑(יט מכות ואינֹו(שם. מביא ֵֶָ¿«≈¬∆¿ƒ¿∆ְִֵֵ

"לאבֹותינּו לֹומר: יכל ׁשאינֹו ."קֹורא, ֲֵֵֵֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 953 'nr h jxk zegiy ihewl t"r)

cFr axwl EMfIW `Ed micEdi aExwl xkVd©¨¨§¥§¦¤¦§§¨¥

ההֹוראה  לבאר ויׁש ּביּכּורים. מצות אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבפרׁשתנּו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זֹו ְְֲִִַַָָָָמּמצוה

ה'" "ּכרם נקרא יׂשראל ז)עם ה, יׁשנם (ישעי' הּכרם ּובאילני . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּופיר  ענפים הם ׁשרׁשים, הענפים האבֹות, הם הּׁשרׁשים ֹות. ֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָ

הּכרם  ּפירֹות ּבדּוגמת הּנֹוער, הם והּפירֹות הּמּטֹות, ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָראׁשי
ּבאילנֹות. ּוגדלים ְִִִֵַָָָהּנֹולדים

לגּני  "ּבאתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, עם לכרם נכנס ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּקּב"ה
ׁשּנכנסּו ילדה אֹו ילד - ׁשּבּכרה ּפרי ורֹואה ּכּלה", ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאחֹותי
הּתֹורה  מעניני ׁשּנתוּדע מּיׂשראל אחד אֹו מצוֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלגיל
ׁשֹונֹות. סיּבֹות מּפני עד־עּתה עליהם ידע ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּומצוֹותיה

ׁשּיחּנכּו הינּו, לביּכּורים. זה" "ּפרי ׁשּיביאּו ואֹומר הּקּב"ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצּוה
ׁשּיתחילּו ּבזה ּדי לא אמנם, ּומצוֹות. ּתֹורה לעניני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹותֹו

חינּוכֹו את ׁשּימסרּו אֹו לנפׁשֹו, אֹותֹו יעזבּו ואחר־ּכ ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָלחּנכֹו
ּגמֹור", לֹו אֹומרים ּבמצוה "הּמתחיל אּלא אחר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלמיׁשהּו
הינּו הּמקּדׁש, לבית עד הּביּכּורים את להביא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּצריכים

הּׁשלמּות. לתכלית עד חינּוכֹו את ְְְְִִִֵֶַַַלגמֹור
ׁשּמברכים  ׁשהּברכה עד זֹו, עבֹודה מעלת ּגדלה ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָוכל־ּכ
לׁשנה  ּתׁשנה הּיֹום, ּביּכּורים "הבאת היא העבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחרי

טז)הּבאה" כו, עבֹודה (פרש"י לעבֹוד ׁשּיזּכה הּוא ּדהׂשכר , ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָ
הּבאה. לׁשנה ּפעם עֹוד ְַַַָָָָזֹו

והביא  זכה ׁשאם זֹו, עבֹודה ּגדלה ּכּמה עד נראה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּזה
לקרב  יזּכה הּבאה לׁשנה ּכי הּוא ׂשכרֹו ה', לבית הּנֹוער ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפירֹות
ׁשּנזּכה  עד הּמקּדׁש, לבית ולהביאם יהּודים ועֹוד יהּודים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעֹוד

ּבקרֹוב. ּבבנינֹו הּמקּדׁש לבית ּכפׁשּוטֹו, ּביּכּורים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָלהביא

ß lel` f"h ipy mei ß

(áé)äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éålì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
i"yx£E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èkƒ¿«∆«¿≈∆»«¿«¿»¿

˙ÈLÈÏM‰ ‰Ma∑ ׁשל מעׂשרֹות להפריׁש ּכׁשּתגמר «»»«¿ƒƒְְְְְִִֶֶַַַֹ
הּׁשליׁשית, ה ּׁשנה זמן הּפסח קבע ּבערב והּוּדּוי ּבעּור ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּנאמר: הרביעית, ׁשנה יד)ׁשל ׁשלׁש(דברים "מקצה ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
להּלן: ונאמר "מּקץ", ּכאן נאמר וגֹו'", ּתֹוציא ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָׁשנים
אף  רגל, ּלהּלן מה הקהל. לענין ׁשנים", ׁשבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ"מּקץ

„‡¯Ú‡י  ‡a‡ LÈ¯ ˙È È˙˙È‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»«¿≈ƒ»≈ƒ»¿«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dÚˆ˙Â ÈÈ ÈÏ z·‰Ècƒ«¿¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ≈√»¿»¡»»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „ebÒ˙Â¿ƒ¿√»¿»¡»»

‡C‰Ïיא  ÈÈ CÏ ·‰È Èc ‡˙·Ë ÏÎ· È„Á˙Â¿∆¡≈¿»«¿»ƒ¿«»¿»¡»»
:CÈ· Èc ‡¯Bi‚Â È‡ÂÏÂ z‡ C˙Èa L‡ÏÂ¿∆¡«≈»«¿¿≈»≈¿ƒ»ƒ≈»

CzÏÏÚיב  ¯NÚÓ Ïk ˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡¬≈¿≈≈¿«»»»»«¿«¬«¿»
È‡ÂÏÏ Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙L ‰‡˙ÈÏ˙ ‡zLa¿«»¿ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈¿≈»≈
CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿¿ƒ¿»

:ÔeÚaNÈÂ¿ƒ¿¿

mixehd lra

)(`i.áBhä ìëá zçîNåDil KinqE §¨©§¨§¨©§¦¥
.xUrl dNkz iMxUrOd liaWAW ¦§©¤©§¥¤¦§¦©©£¥

EWxCW FnM ,aFHd lkA gnUYzAW) ¦§©§¨©§¤¨§©¨

(` ,hiw.xXrzYW liaWA xVr :©¥¦§¦¤¦§©¥
.áBhädlFra"kdxFYd liaWA . ©¤¦§¦©¨

.zFIzF` a"kA dpYiPW¤¦§¨§¦

.øNòî ìk úà øNòì älëúiW`x §©¤©§¥¤¨©§©¨¥
:`IxhnibA zFaiYlW bgA ¥§¦©§¦¨¤¨¤

.gqRai dxez ¤©



eaz`לח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h ipy meil inei xeriy
חג  ּכאן אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה אי רגל. ְִֶֶַַַַַַָָָֻּכאן
מעׂשרֹות  לעׂשר", תכּלה "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִֵֶַַַַַַַֻהּסּכֹות?
וזהּו ּבֹו ּכלין ׁשהּמעׂשרֹות רגל הּׁשליׁשית, ׁשנה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשל
הּסּכֹות, אחר ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ׁשהרּבה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּפסח,
רביעית, ׁשל ּבפסח ּכלין ׁשליׁשית ׁשל מעׂשרֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָנמצאּו
לבערֹו הּכתּוב הצריכֹו מעׂשרֹותיו, ׁשּׁשהה מי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָוכל

הּבית  ‰NÚn¯.מן ˙L∑ אּלא ּבּה נֹוהג ׁשאין ׁשנה ִִַַ¿«««¬≈ֵֵֶֶָָָָ
ׁשנים  ּבׁשּתי ׁשּנהגּו מעׂשרֹות מּׁשני אחד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמעׂשר
נֹוהג  ׁשמיטה ׁשל ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשּׁשנה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּלפניה,

ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר יט)ּבהן תקחּו(במדבר "ּכי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָ

ׁשנאמר: ׁשני, ּומעׂשר הּמעׂשר", את יׂשראל ּבני ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמאת
יד) ּתירֹוׁש(לעיל ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹ"ואכלּת

ּבּׁשנה  ּכאן ולּמד ּובא מעׂשרֹות, ׁשּתי הרי ,"ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָויצהר
אּלא  מעׂשרֹות ׁשּתי מאֹותן נֹוהג ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשליׁשית
ׁשני  מעׂשר ותחת ראׁשֹון, מעׂשר זה זה? ואי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאחד,
את  לּלוי" "ונתּתה ּכאן: ׁשּנאמר עני, מעׂשר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיּתן

ראׁשֹון  מעׂשר הרי לֹו, ÓÏ‡ÏÂ‰.אׁשר ÌB˙iÏ ¯bÏ∑ ֲֲֲִֵֵֶַ«≈«»¿»«¿»»
עני  מעׂשר eÚ·NÂ.זה EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â∑ להם ּתן ֲִֶַַָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ֵֶָ

ׂשבען, ספרי)ּכדי לעני (פאה. ּפֹוחתין 'אין אמרּו: מּכאן ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָ
ּפחֹות  וכּו'ּבּגרן חּטים קב .מחצי ְֲִִִֵֶַַָֹ

(âé)éýìà ýåýé éðôì zøîàåLãwä ézøòa E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤
äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈
éúåönî ézøáò-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëkE §¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−

:ézçëL àìå§¬Ÿ¨¨«§¦
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â∑(לב ׁשּנתּתהתוּדה (סוטה ¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆ְִֵֶַַָָ

מעׂשרֹותי.˙Èa‰ŒÔÓ L„w‰ Èz¯Úa∑(ספרי) זה ְֶַַƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֶ
רבעי, ונטע ׁשני מעׂשרֹותיו מעׂשר ׁשיהה ׁשאם ולּמד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשנים  ׁשּתי ׁשּצריׁשל לירּוׁשלים, העלם ולא ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
עכׁשו  ÈÂlÏ.להעלֹותם ÂÈz˙ Ì‚Â∑(שם) מעׂשר זה ְְֲַַָָ¿«¿«ƒ«≈ƒֲֵֶַ

ּובּכּורים  ּתרּומה לרּבֹות 'וגם', ÌB˙iÏ.ראׁשֹון, ¯bÏÂ ְְְִִִַַָ¿«≈«»
‰ÓÏ‡ÏÂ∑ עני מעׂשר נתּתים ∑E˙ÂˆÓŒÏÎk.זה ¿»«¿»»ֲִֶַַָ¿»ƒ¿»¿ְִַ

מעׂשר  ולא לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֹּכסדרן,

קרּויה  ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא ְְְְְִִִֵֶַָָָֹלתרּומה,
ּוכתיב: ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא (שמות 'ראׁשית', ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

הּסדר כב) את ּתׁשּנה לא תאחר", לא ודמע מלאת". ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
EÈ˙ÂˆnÓ Èz¯·ÚŒ‡Ï∑ׁשאינֹו על מּמין הפרׁשּתי לא …»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִִִֵֶַַֹ

הּיׁשן, על החדׁש ּומן מן מינֹו, ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש מן (ולא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

הּתלּוׁש) על ÈzÁÎL.הּמחּבר ‡ÏÂ∑הפרׁשת מּלברכ על ְַַַָָֻ¿…»»¿ƒְְְִֶַַַָָ
.מעׂשרֹות  ְַַ

(ãé)àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éýìà ýåýé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNò̈¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
i"yx£epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï∑ לאֹונן ׁשאסּור .מּכאן …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ְִֵֶָָ

‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ∑ והּוא טמא ׁשאני ּבין ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ְֲִֵֵֶָ
הז טהֹור, והיכן טמא. והּוא טהֹור ׁשאני על ּבין הר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻ

?יב)ּכ ּבׁשערי",(לעיל לאכל תּוכל מכות "לא עד. (יבמות ְֱִֶֶַָָֹֹ
הּמקּדׁשים:י) ּבפסּולי ׁשּנאמר ּכמֹו טמאה, אכילת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֻֻזֹו

טו) אבל (לעיל וגֹו'", והּטהֹור הּטמא ּתאכלּנּו ּבׁשערי"ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבמקֹום  האמּור ׁשערי אכילת ּדר לאכל ּתּוכל לא ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹזה
ÓÏ˙.אחר  epnÓ Èz˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)לֹו ארֹון לעׂשֹות ֵַ¿…»«ƒƒ∆¿≈ֲַָ

‡È‰Ï.ותכריכין  '‰ ÏB˜a ÈzÚÓL∑(פ"ה שני (מעשר ְְִִַ»«¿ƒ¿¡…»
הּבחירה  לבית ‡L¯.הביאֹותיו ÏÎk È˙ÈNÚ ְְֲִִִֵַָ»ƒƒ¿…¬∆

È˙Èeˆ∑ וׂשּמחּתי .ּבֹוׂשמחּתי ƒƒ»ƒְְְִִִַַָ

NÚÓ¯‡יג  L„˜ È˙lt C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ…∆«¿¿»
‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È Û‡Â ‡˙Èa ÔÓƒ≈»¿«¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»
Èz„Èwt Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ
:È˙ÈLz‡ ‡ÏÂ CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï»¬»ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ

dpÓיד  È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a ˙ÈÏÎ‡ ‡Ï»¬»ƒ¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈
˙ÈÏa˜ ˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ«≈ƒ
Èc ÏÎk ˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ¿…ƒ

:Èz„ÈwÙ«ƒ¿«ƒ

mixehd lra

)(biéúBönî ézøáò àì.E:`IxhnibA Ÿ¨©§¦¦¦§¤§¦©§¦¨
.mixAEgn lr miWElY on `leci dxez §Ÿ¦§¦©§¨¦
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`hgl iYzp `le" ,"znl EPOn iYzp̈©¦¦¤§¥§Ÿ¨©¦©£Ÿ
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("iYgkW `le" bixiMfdNn iYgkW `l iM §Ÿ¨©§¦¦Ÿ¨©§¦¦§©§¦
,iMgA ENit` ;LkxaNnE eilr LnW¦§¨¨¦§¨¤§£¦§¦¦

.FA iz`hg `l ,ixEAcA WExiR¥§¦¦Ÿ¨¨¦
.úîìEPOn iYzp `le" .dxFqOA 'a §¥©§¨§Ÿ¨©¦¦¤

"Fl EcpY l`e znl EMaY l`" ,"znl§¥©¦§§¥§©¨ª
(i ,ak dinxi)EPOn iYzp `l ,xnFlM . ¦§§¨§©Ÿ¨©¦¦¤

`le zFManl `l ,zn KxFvl§¤¥Ÿ¦§©§Ÿ
.zFppFwnleh dxez ¦§§



לט `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(678 'nr p"yz zegiyd xtq)

מּמּנּו באני אכלּתי יד)לא לעֹולם (כו, חל אלּול ח"י ְְְֱִִִֶַָָָֹֹ
י"ב  התחלת הּוא זה ׁשּיֹום ידּוע והּנה לפרׁשתנּו. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבסמיכּות
חדׁשי  י"ב ּכנגד ׁשהם אלּול, חדׁש ׁשל האחרֹונים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹימים
על  מיחד נפׁש חׁשּבֹון לער יׁש ּובהם לחדׁש, יֹום ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהּׁשנה,
על־ּדר הּוא מעׂשרֹות ׁשּוּדּוי לֹומר, ויׁש הּׁשנה. חדׁשי י"ב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

באני  אכלּתי לא . . הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי צדק: ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹחׁשּבֹון
,קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה נאמר הּבא ּובּפסּוק וגו'. ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

רז"ל  ּברכה,ואמרּו לׁשֹון וזה ארּורה ׁשּבּתֹורה הׁשקפה ּכל ְְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָ
לנהֹורא  חׁשֹוכא אתהּפכא מעלת על ׁשרֹומז לֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש

הּתׁשּובה. עבֹודת ְְֲֵַַַָעל־ידי

(åè)-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤
eðì äzúð øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enò©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®
ñ :Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰∑(ספרי) מה עׂשינּו «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ִַָ
ׁשאמרּת לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּׁשּגזרּת

כו) ּבעּתם"(ויקרא ּגׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו, ּבחּקתי "אם :. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

eÈ˙·‡Ï zÚaL ¯L‡k eÏ ‰z˙ ¯L‡∑ לתת ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»«¬…≈ֵָ
ּודבׁש חלב זבת "ארץ וקּימּת, ."לנּו, ְְְִֶֶַַָָָָָָ

ß lel` f"i iyily mei ß

(æè)ìà ýåýé äfä íBiäýé-úà úBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤
úéNòå zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«
i"yx£EeˆÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰∑יהיּו יֹום ּבכל ««∆¡…∆¿«¿ְְִָ

עליהם  נצטּוית ּבּיֹום ּבֹו ּכאּלּו חדׁשים, ּבעיני. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ z¯ÓLÂ∑:מברכּתֹו 'הבאת ּבתֿקֹול ¿»«¿»¿»ƒ»»ְְֵֵַַָָ

ּתׁשנה  הּיֹום, הּבאה'ּבּכּורים .לּׁשנה ְִִִֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(6 'nr hl zegiy ihewl)

חדׁשים ּבעיני יהיּו יֹום טז)ּבכל כו, ׁשּתבת (רש"י הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָ
ּתמידיּות  הפּוכֹות: ּתנּועֹות ׁשּתי חּבּור על מֹורה ְְְֲִִִֵַַָ"הּיֹום"
ּומּירח. מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב יֹום והּנה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוהתחּדׁשּות.

ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּבּׁשמׁש,
את  מחּבר ויֹום ההתחּדׁשּות. מעלת יׁש תמיד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָהּמׁשּתּנה

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות הּתנּועֹות ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָֻׁשּתי

(æé)ìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úàýíé ¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹
ìå åéëøãa úëììååéètLîe åéúåöîe åéwç øîL §¨¤´¤¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈
ìå:Bì÷a òîL §¦§¬Ÿ©§Ÿ«

È˙טו  C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓ ÈÎzÒ‡ƒ¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»
‡Ï z·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ¿«¿¿»»
·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡˙‰·‡Ï ‡zÓi˜ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿»«¬»»»»¬«»¿»¬«

:L·„e¿»

È˙טז  „aÚÓÏ C„wÙÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»¡»»¿«¿»¿∆¿«»
ÔB‰˙È „aÚ˙Â ¯h˙Â ‡iÈc ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ«¿«¿≈»¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

dÏ‡Ïיז  CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ ÈÈ ˙È»¿»¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
‡Ïa˜Ïe È‰BÈ„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒ¿ƒƒ¿«»»

:d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈

mixehd lra

)(fh-eh.äôé÷Lä`IxhnibA dlFr ©§¦¨¤§¦©§¦¨
w"zw"z KldOn dtiwWd :xnFlM ,§©©§¦¨¦©£©

nXOW dpW,s"ETd lr oiBze .ux`l mi ¨¨¤¦¨©¦¨¨¤§©¦©©
'wl cilFdW mdxa` zEkfA :xnFl©¦§©§¨¨¤¦§

.mipẄ¦

.Cøáez` LOr z` KxaE" .dxFqOA 'b ¨¥©§¨¨¥¤©§¤
"Lzlgp z` KxaE" ,"l`xUi,gk miNdY) ¦§¨¥¨¥¤©£¨¤§¦¦

(h"LCar ziA z` KxaE l`Fd" ,l`EnW) ¥¨¥¤¥©§§§¥

(hk ,f 'az` KxaE" :ixtQA WxFCW Edf .¤¤¥©¦§¥¨¥¤
.zFpaaE mipaA - "l`xUi z` LOr©§¤¦§¨¥§¨¦§¨
."LCar ziA z` KxaE l`Fd" Epiide§©§¥¨¥¤¥©§§

Epiide .xhnE lhA - "dnc`d z`e"§¤¨£¨¨§©¨¨§©§
:"Lzlgp z` KxaE"¨¥¤©£¨¤

.Láãe áìç úáæ [õøà]Dil KinqE ¤¤¨©¨¨§¨§¦¥
.zFUrl LEvn Lidl` 'd dGd mFId©©¤¡Ÿ¤§©§©£

xn`PX dnl fnx(dn-cn ,dw miNdY)oYIe" ¤¤§©¤¤¡©§¦¦©¦¥
ExnWi xEarA 'ebe miFB zFvx` mdl̈¤©§¦©£¦§§

."Exvpi eizxFze eiTgª¨§Ÿ¨¦§Ÿ
.ELôð ìëáe Eááì ìëaDil KinqE §¨§¨§§¨©§¤§¦¥

Yxn`d 'd z`lkaE Laal lka"C , ¤¤¡©§¨¦§¨§¨§§¨
DiA aizkC rnW z`ixw Epiid "LWtp©§¤©§§¦©§©¦§¦¥

(d ,e lirl)."LWtp lkaE Laal lkA" §¥§¨§¨§§¨©§§

opixn`C Epiide(` ,e zFkxA)mY` : §©§§¨§¦©§¨©¤
Epiid ,ux`A zg` daihg ipEziUr£¦¦£¦¨©©¨¨¤©§

.rnW z`ixwfi dxez §¦©§©
)(fi.íBiä zøîàä 'ä úà:`IxhnibA ¤¤¡©§¨©§¦©§¦¨
Ff.rnW z`ixw§¦©§©

.zøîàä 'ä úà:mixcq 'e fnx o`M ¤¤¡©§¨¨¨©§¨¦
íéäìàì Eì úBéäìdf -mirxf xcq ¦§§¥Ÿ¦¤¥¤§¨¦

FA Wi cFre .rnW z`ixwA ligzOW¤©§¦¦§¦©§©§¥
,'d z`xi mdW zFxUrnE zFnExY§©©§¤¥¦§©

.'d oial EpipiAW mixaC§¨¦¤¥¥§¥
åéëøãa úëììådf -crFn xcq, §¨¤¤¦§¨¨¤¥¤¥



eaz`מ zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyily meil inei xeriy
i"yx£E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰∑ מֹוכיח עד להם אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ִֵֵֶַָ

והבּדלה: הפרׁשה לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבּמקרא,
ל להיֹות עֹובדיּֿכֹוכבים מאלהי ל ְְְְְְֱִִִֵֵֵַָָֹהבּדלּתי

לֹו להיֹות הארץ מעּמי אליו הפריׁש והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלאלהים,
סגּלה. 'ּתפארת',לעם לׁשֹון והּוא עד, להם (ּומצאתי ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
צד)ּכמֹו: און (תהלים ּפֹועלי ּכל .")"יתאּמרּו ְְְֲִֵֶַָָ

(çé)älâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈
ìå Cì-øac øLàk:åéúåöî-ìk øîL ©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑(יט סגּלה (שמות לי .""והייתם «¬∆ƒ∆»ְְִִִֶָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 261 'nr ck jxk zegiy ihewl t"r)

d"ATd lW FxvF` - l`xUi¦§¨¥¨¤©¨¨

סגּולה" לעם לֹו "להיֹות יׂשראל לעם ּבנֹוגע ּכתּוב ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבפרׁשתנּו
יח) רׁש"י(כו, ּכתב "סגּולה" ּתיבת ּובפרּוׁש ד"ה . ה יט, (יתרו ְְִֵֵַַַָָ
ּכמֹווהייתם) חביב, "אֹוצר ב): ּכלי (קהלת מלכים ּוסגּולת ְְְְְִִִִִֶַָָָ

ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָיקר,
אּומֹות". מּׁשאר סגּולה ְְִִָָלי

החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש
ּומרּגלּיֹות. טֹובֹות אבנים הרּבה נמצאים הּמלך ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברׁשּותֹו
ּוליּפֹות  להּדר מלכּותֹו ּבכתר ׁשּקֹובען אבנים יׁשנן ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאמנם,
המדינה  לצרכי ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁש אבנים יׁשנן הּכתר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
הּוא  אין ,הּמל ּבאֹוצר הּגנּוזֹות האבנים א ּבזה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא

ּומתעּנג  מׁשּתעׁשע הּוא אּלא ,צֹור לאף ּכלל ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁש
מסּוים. ּתפקיד ממּלאֹות ׁשאין אף ְְְְִִֵֶַַַָָאּתן,

ּתֹורה  מקּימים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל, ּבבני הּוא כן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּוכמֹו
עד  הּוא נעלה ּדבר ּבעֹולם, יתּבר מלכּותֹו ּומגּלים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּומצוֹות
עצמם  יׂשראל ּבבני אף ּומׁשּתעׁשע מתעּנג הּקּב"ה א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹמאד,
,הּמל אֹוצר ּכמֹו הם יׂשראל ּכי ּתפקידם. למילּוי קׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבלי
ּפֹוטר  זה ׁשאין (אּלא ׁשהם ּכמֹו ּבהם מׁשּתעׁשע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּמל
ּגֹודל  את מגּלה ורק ּתפקידם, מּמילּוי חס־וׁשלֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָאֹותם

.(יתּבר לפניו ְְִִֵָָָָָחיּבתם

(èé)äläúì äNò øLà íéBbä-ìk ìò ïBéìò Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈¦§¦−̈
ìeéäìà ýåýéì Lã÷-íò Eúéäìå úøàôúìe íLE §¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ô :øac øLàk©«£¤¬¦¥«
i"yx£k 'B‚Â L„˜ŒÌÚ E˙È‰ÏÂ¯ac ¯L‡∑(כ קדֹוׁשים (ויקרא לי .""והייתם ¿ƒ¿…¿«»…¿«¬∆ƒ≈ְְִִִִֶ

ÈaÁ·יח  ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C·ËÁ ÈÈÂ«»»¿»»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ
:È‰B„Bwt Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»ƒƒ

Ú·„יט  Èc ‡iÓÓÚ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ CzÓÏe¿ƒ¿»ƒ»»«»«¿«»ƒ¬«
LÈc˜ ÌÚ CÂ‰ÓÏe e·¯ÏÂ ÌeLÏe ‡ÁaL˙Ï¿À¿»»¿¿ƒ¿¿≈¡»««ƒ

:ÏÈlÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ«ƒ

mixehd lra

aizkC(bi ,gp dirWi)zAXn aiWY m`" ¦§¦§©§¨¦¨¦¦©¨
."Llbx©§¤

ìåøîLåéwçdf -miWp xcqxAcOW §¦§Ÿª¨¤¥¤¨¦¤§©¥
mdA xn`PW ,zFixrA(g ,k `xwIe) ©£¨¤¤¡©¨¤©¦§¨

."izTg z` mYxnWE"§©§¤¤ªŸ©
åéúBöîedf -miWcw xcqxAcOW ¦§¨¤¥¤¢¨¦¤§©¥

EdA aizkC ,zFpAxwA(cl ,fk mW)dN`" §¨§¨¦§¦§¨¥¤
."zFvOd©¦§
åéètLîedf -.oiwifp xcq ¦§¨¨¤¥¤§¦¦

ìåBì÷a òîLdf -zFxdh xcqaizkC §¦§Ÿ©§Ÿ¤¥¤¨¢¦§¦
EdA(f ,ai miNdY)zFxn` 'd zFxn`" §§¦¦¦§£¨

."zFxdh§Ÿ
:mixaC dXW xn` mCbpkEFl zFidl §¤§¨¨©¦¨§¨¦¦§

,dNdzl ,oFilr LYzlE ,dNbq mrl§©§ª¨§¦§¤§¦§¦¨
mr Lzidle ,zx`tzlE ,mWlE§¥§¦§¤¤§¦§Ÿ§©

.Wcwgi dxez ¨Ÿ
)(hi.ïBéìò EzúìelW zFthhl fnx §¦§¤§¤¤§Ÿ¨¤

EdA aizkC `Ed KExA WFcTd,bl oNdl) ©¨¨¦§¦§§©¨

(hk."l`xUi LixW`"©§¤¦§¨¥
ìe äläúì.úøàôúìe íLdn ,xnFlM ¦§¦¨§¥§¦§¨¤§©©

`Ed mXl milldnE migAWn l`xUIX¤¦§¨¥§©§¦§©§¦©¥
opixn`C Epiide .zx`tzl Fl(a ,eh dNibn) §¦§¤¤§©§§¨§¦©§¦¨

dxhr zFidl `Ed KExA WFcTd cizr̈¦©¨¨¦§£¨¨
dxhr DzF`W ,wiCve wiCv lM W`xA§Ÿ¨©¦§©¦¤¨£¨¨
`Ed KExA WFcTdl mixHrOW¤§©§¦§©¨¨
gVW in la` .mdl Dxifgn mzNtzA¦§¦¨¨©£¦¨¨¤£¨¦¤¨

Fl oitiTn zqpMd ziaA oiNEg zgiU¦©¦§¥©§¤¤©¦¦
"mixiXd xiW" Kkl ,mivFwA FtEB lM̈§¦§¨¦©¦¦

"mixiQd lFwM" FcbpkE ,zil(e ,f zldw). ¥§¤§§©¦¦Ÿ¤¤

.äNò øLà:`IxhnibAmiraW £¤¨¨§¦©§¦¨¦§¦
.zFOE`
.EúéäìåozXEcw zied oi`W ,e"ie xqg §¦§Ÿ§¨¥¨¤¥£¨©§¨¨

p.dGd mlFrA KM lM zxMi ¦¤¤¨¨¨¨©¤
.Lã÷Lnvr WCw" :xnFl ,e"ie xqg ¨Ÿ¨¥¨©©¥©§§

'e oke ."dlrnln LzF` EWCwie dHnl§©¨¦©§§¦§©§¨§¥
.diIxTA "l`xUi WFcw" minrR§¨¦§¦§¨¥©§¦¨

.Lã÷ íò EúéäìåDil KinqEevie §¦§Ÿ§©¨Ÿ§¦¥©§©
.dWnLEVrIW oiC zial dxdf` ¤©§¨¨§¥¦¤§©

.Lnvr WCwl` dxez §©¥©§§



מי `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i iriax meil inei xeriy

ß lel` g"i iriax mei ß

æë(à)øîL øîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ¨ŸÆ
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Âˆn‰ŒÏkŒ˙‡ ¯ÓL∑,הוה ּבלע"זלׁשֹון .(בעאבאכטענד)גרדנ"ט »…∆»«ƒ¿»ְְֶַַֹ

(á)õøàä-ìà ïcøiä-úà eøáòz øLà íBia äéäå§¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLàíéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´

:ãéOa íúà zãNå úBìãb§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
i"yx£EÏ ˙Ó˜‰Â∑ מּׁשם ּתֹוציאּו ואחרּֿכ ּבּירּדן, «¬≈…»¿ְְִִֵַַַַָָ

אּתה  נמצאת עיבל. ּבהר מזּבח מהן ותבנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחרֹות
היּו: אבנים מיני ׁשלׁשה ּבּירּדן,אֹומר: עׂשרה ׁשּתים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבמּסכת  ּכדאיתא עיבל, ּבהר ּוכנגּדן ּבּגלּגל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּוכנגּדן
לה)סֹוטה  .(דף ָ

(â)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîì Eøáòa§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàE|øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²
éúáà-éäìà ýåýé:Cì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«

(ã)íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà älàä̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®

:ãéOa íúBà zãNå§©§¨¬−̈©¦«

(ä)éäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àì:ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

(å)éäìà ýåýé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà ýåýéì úìBò åéìò úéìòäå:E §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

(æ)ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

ÓÈÓÏ¯א  ‡nÚ ˙È Ï‡¯NÈ È·ÒÂ ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆¿»≈ƒ¿»≈»«»¿≈»
ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯Ë«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

Ú¯‡Ï‡ב  ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙ Èc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«¿¿»«¿¿»¿«¿»
ÔÈ·¯·¯ ÔÈ·‡ CÏ ÌÈ˜˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»≈»¿ƒ»«¿ƒ«¿¿ƒ

:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e¿»¿¿ƒ»

‡È¯B˙‡ג  ÈÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿¬≈»»ƒ¿»≈«¿»
ÈÈ„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa ‡„‰»»¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»«¿»
L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¿»»¿»¬«¿«
:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

È˙ד  ÔeÓÈ˜z ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»
‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈»¿»
:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„≈¿»¿≈»¿»¿¿ƒ»

Áa„Óה  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ È·˙Â¿ƒ¿≈«»«¿¿»√»¿»¡»»«¿«
:‡ÏÊ¯t ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒ¬≈«¿¿»

‡C‰Ïו  ÈÈc ‡Áa„Ó ˙È È·z ÔÈÓÏL ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿¿»«¿»¡»»
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚ È‰BÏÚ ˜q˙Â¿«≈¬ƒ¬»»√»¿»¡»»

È„Á˙Âז  Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÒBk˙Â¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

mixehd lra

æë)(a.Eì úî÷äå.dxFqOA 'a ©£¥Ÿ¨§©§¨
znwde" ,"zFlcB mipa` Ll znwde"©£¥Ÿ¨§£¨¦§Ÿ©£¥Ÿ¨

"oMWOd z`(l ,ek zFnW)lEwXW xnFl . ¤©¦§¨§©¤¨
znwdM mipa`d EN` znwd mdl̈¤£¨©¥¨£¨¦©£¨©

.oMWOdb dxez ©¦§¨
)(c.eîé÷zz` EniwY" .dxFqOA 'a ¨¦©§¨¨¦¤

"Eniwz `l daSnE lqR" ,"mipa`d̈£¨¦¤¤©¥¨Ÿ¨¦

(` ,ek `xwIe)mkz` iziESX dn cbpM . ©¦§¨§¤¤©¤¦¦¦¤§¤
EniwY" mkz` dEvn ip` ,"Eniwz `l"Ÿ¨¦£¦§©¤¤§¤¨¦

."mipa`d z`d dxez ¤¨£¨¦



eaz`מב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iying meil inei xeriy

(ç)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ñ :áèéä øàa©¥¬¥¥«

i"yx£·ËÈ‰ ¯‡a∑(שם) לׁשֹון .ּבׁשבעים «≈≈≈ְְִִָ

(è)ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−
úkñä øîàì|úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe ¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨

éäìà ýåýéì íòì:E §½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
i"yx£˙kÒ‰∑ּכתרּגּומֹו.˙ÈÈ‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ּבעיני יהיּו יֹום ּבברית ּבכל עּמֹו ּבאת הּיֹום .ּכאּלּו «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'nr hk jxk zegiy ihewl)

לעם נהיית הּזה ט)הּיֹום ההּלדת (כז, יֹום הּוא אלּול ח"י ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻ
הּזקן, ואדמו"ר הּבעל־ׁשם־טֹוב הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָׁשל

זה. ּבפסּוק רמּוזים ּבעירֹות הּבעל־ׁשם־טֹובּוׁשניהם לחזר נהג ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
הּׁשם" ּברּו" לֹומר להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובּמֹוׁשבֹות
ׁשּזהּו הּיהדּות, נקּדת את ּבהם ועֹורר ׁשּגּלה הינּו ּבזה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻוכּיֹוצא

לעם". "נהיית ׁשל הּזקןהּתכן מבאר אדמו"ר אאמו"ר - ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יצחק) לוי הוי'(ּבלּקּוטי ּפעמים ׁשלׁש ּבגימטרּיא הז"ה ׁשהיו"ם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּדגדלּות המֹוחין ג' ׁשהם ,(78)- הּזקן חב"ד אדמו"ר והרי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָ
חב"ד. חסידּות ּתֹורת מיּסד ְֲִֵַַהּוא

(é)éäìà ýåýé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
ñ :íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

ß lel` h"i iying mei ß

(àé):øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ

(áé)íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½
øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáòa§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈

:ïîéðáe óñBéå§¥¬¦§¨¦«
i"yx£ÌÚ‰Œ˙‡ C¯·Ï∑:סֹוטה ּבמּסכת (דף ּכדאיתא ¿»≈∆»»ְְִִֶֶַָָ

לראׁשלו) וׁשּׁשה ּגרּזים, הר לראׁש עלּו ׁשבטים ְְְְְִִִִִַָָָָֹֹ'ׁשּׁשה
ּבאמצע. למּטה, והארֹון והלוּים והּכהנים עיבל, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהר
ּבברכה: ּופתחּו ּגרּזים הר ּכלּפי ּפניהם לוּים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהפכּו
וגֹו'", ּומּסכה ּפסל יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו"ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הר  ּכלּפי ּפניהם והפכּו חזרּו אמן, עֹונין ואּלּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָואּלּו
אׁשר  האיׁש "ארּור ואֹומרים: ּבקללה, ּופתחּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָעיבל
לא  אׁשר "ארּור עד ּכּלם וכן וגֹו'"', פסל ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָֹֻיעׂשה

."יקים  ִָ

(âé)ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé älàå§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«

‡È¯B˙‡ח  ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i·‡ ÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿««¿«»»»ƒ¿»≈«¿»
:˙e‡È L¯t ‡„‰»»»«»

Ï‡¯NÈט  ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÂ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

È˙י  „aÚ˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿«¿≈»
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwtƒƒ¿»¿»ƒƒ¬»¿«¿»»

:ÔÈ„≈

‰‰e‡יא  ‡ÓBÈa ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

eË¯‡יב  ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï ÔeÓe˜È ÔÈl‡ƒ≈¿¿»»»»«»«»
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa ÌÈÊ¯‚„ƒ¿ƒƒ¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

„Ï·ÈÚיג  ‡¯eËa ‡iËÂÏ ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»¿»¿≈»
:ÈÏzÙÂ Ôc ÔÏe·Êe ¯L‡Â „b Ô·e‡¿̄≈»¿»≈¿À»¿«¿»ƒ

mixehd lra

)(g.áèéä øàa úàfä äøBzä©¨©Ÿ©¥¥¥
:`IxhnibA.zFpFWl miraWA mB §¦©§¦¨©§¦§¦§

lr s` :xnFl ,K"nq mlrp Ff dWxtA§¨¨¨¤§©¨¤©©©

aEzMW iR(a wEqR)ExarY xW` mFIA" ¦¤¨¨©£¤©©§
mcFw oilin 'q Ewgxzp ,"oCxId z ¤̀©©§¥¦§©£¦¦¤
dhFqA `zi`cM ,mipa`d z` EniwdW¤¥¦¤¨£¨¦¦§¦¨§¨

(` ,cn oixcdpqe a ,bl mW oiIr).h dxez ©¥¨§©§¤§¦

)(ai.íéféøb:`IxhnibAdidi dkxAd §¦¦§¦©§¦¨©§¨¨¦§¤
.FAbi dxez



מג `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iying meil inei xeriy

(ãé)ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬
ñ :íø̈«

(åè)úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä øeøà̈´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´
íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç éãé äNòî ýåýé§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²

ñ :ïîà eøîàå§¨«§−¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(184 'nr hi jxk mgpn zxez - f"iyz mixet zgiy)

וׂשם  חרׁש ידי מעׂשה . . ּומּסכה ּפסל יעׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
טו)ּבּסתר הּזהר,(כז, ּבׁשם ּפעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ְֵֶַַַַַַָָֹ

מּסברא  הּתֹורה ּבפנימּיּות חּדּוׁש מחּדׁש אדם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הּנסּתר  ּבחלק ּומּסכה" "ּפסל מכניס הּוא – מּדיליּה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאיׁשית,
"ּבּסתר" א)ׁשּבּתֹורה אות שם אורות ניצוצי ב. קכז, זח"ג .(ראה ֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiy)

סברא  ּבה ׁשמֹוסיף דהינּו - הּתֹורה ּבפנימיּות מחדׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשאדם
וחמי  מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפעם ּכ על אמר - מדיליּה ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָאיׁשית
וׂשם  גֹו' פסל יעׂשה ד"אׁשר ענין ׁשזהּו הזֹוהר, ּבׁשם ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאדמֹו"ר
הּתֹורה, ּבפנימיּות מׁשלֹו סברֹות להכניס אסּור ולכן, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּסתר"!

הרב". "דברי את ללמֹוד ְְִִִִֵֶַָּכי־אם
ּבּפעטערּבּורג, (ּבהיֹותֹו זה ענין אֹודֹות דיּבר ּכׁשהרּבי -ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
הרּבי: את אז ׁשאלּתי "לענינגראד"), ּבׁשם עּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהנקראת
אצל  לׁשאֹול הּוא יכֹול ּבעצמֹו, ׁשמע ׁשאדם מאמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבׁשלמא

ּבהמאמרים  יעׂשה מה אבל הענין; לפירּוׁש המאמר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָּבעל
ׁשגם  ונמצא דין, ּבעלמא איננּו ּכבר המאמר ׁשּבעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהיׁשנים,
ּבקֹור  הרּבי לי ענה - המאמר? ּבעל את לׁשאֹול צריכים ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָאז

- וואס")?... ("איז ּבכך ּומה נּו, ּבלּוטיק"): ("קאלט ְְִִַַַָָרּוח
לכן  מציאּותֹו, מתערבת לא הּתֹורה ּפנימיּות ׁשּבלימּוד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוּכיון
ׁשלימּוד  ּכיון ואדרּבה: הּתפלה. קֹודם גם זאת ללמֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאפׁשר

גּופא. לּתפלה הכנה גם זה הרי - ּביטּול ענינֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָזה

(æè)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó∑ לׁשֹון כה)מזלזל, אחי(לעיל .""ונקלה «¿∆»ƒְְְְְִִֵַָָ

(æé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà̈¾©¦−§´¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£Ïe·b ‚ÈqÓ∑:לׁשֹון הּקרקע, את וגֹונב לאחֹוריו נט)מחזירֹו אחֹור (ישעיה .""והּוסג «ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

(çé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Cøca øeò äbLî øeøà̈¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£¯eÚ ‰bLÓ∑,ּבּדבר רעה הּסּומא עצה .ּומׁשיאֹו «¿∆ƒ≈ִֵַַַָָָָָָ

Ï‡¯NÈיד  L‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ Ôe·È˙ÈÂƒƒ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈
:‡Ó¯ ‡Ï»̃»»»

Á¯Ó˜‡טו  ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ Èc ‡¯·b ËÈÏƒ«¿»ƒ«¿≈∆∆«¿»¿»»»
Ôe·È˙ÈÂ ‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ Ì„√̃»¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk»«»¿≈¿»≈

nÚ‡טז  Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡Â È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkיז  ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

nÚ‡יח  Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a ‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏƒ¿«¿≈¬ƒ»¿»¿»¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

mixehd lra

)(eh-ci.íø ìB÷Dil KinqExEx` ¨§¦¥¨
.lqt dUri xW` Wi`dFlFwAW xnFl ¨¦£¤©£¤¤¤©¤§

,`Ed KExA WFcTd lFwA Epiid ,mx lW¤¨©§§©¨¨
.'Ll didi `l'e 'ikp`' xAiC ErnẄ§¦¥¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§

.øúqadxFqOA 'c,"xzQA mUe" . ©¨¤©§¨§¨©¨¤
"xzQA Edrx dMn"(ck ,fk oNdl)iM" , ©¥¥¥©¨¤§©¨¦
"xzQa ziUr dY`(ai ,ai 'a l`EnW)oiprA ©¨¨¦¨©¨¤§¥§¦§©

lM xqgA mlk`z iM" ,raW zA©¤©¦Ÿ§¥§Ÿ¤Ÿ
"xzQA(fp ,gk oNdl)dUrY m` :xnFl . ©¨¤§©¨©¦©£¤

.xzQA lM xqgA lk`Y ,xzQAfh dxez ©¥¤Ÿ©§Ÿ¤Ÿ©¥¤
)(hi-fh`idW milENB zcFarA ligzd¦§¦©£©¦¦¤¦

KinqE .dxFYd lM cbpM dlEwW§¨§¤¤¨©¨§¦
milENB zcFarlFO`e eia` dlwn'bC , ©£©¦¦©§¤¨¦§¦§

eia` dlwnl KinqE .mc`A Wi oitYEW¨¦¥¨¨¨§¦§©§¤¨¦
Edrx lEaB biQnlr `AdW xnFl , ©¦§¥¥©¤©¨©

,Edrx lEaB biQn `EdW ,Wi` zW ¥̀¤¦¤©¦§¥¥
xiMn Fpi`W ,eia` dlwOW oAl mxFB¥©¥¤©§¤¨¦¤¥©¦

Dil KinqE .eia`xEr dBWn`l :xnFl , ¨¦§¦¥©§¤¦¥©Ÿ

.FlEaB biQdl icM LMxC itl Fl uriY§©¥§¦©§§§¥§©¦§
.äbLî,"xEr dBWn" .dxFqOA 'a ©§¤©§¨©§¤¦¥

"rx KxcA mixWi dBWn"(i ,gk ilWn). ©§¤§¨¦§¤¤¨¦§¥

EWxCW Edf(ci ,hi `xwIe mipdM zxFY)dBWn" : ¤¤¨§©Ÿ£¦©¦§¨©§¤
dBWn" Edf ,`Fhgl FvriOW - "xEr¦¥¤§©£©£¤©§¤
Fl ozFpe xWi `EdW ,"rx KxcA mixWi§¨¦§¤¤¨¤¨¨§¥
dHn" Dil KinqE .eikxC mTrl dvr¥¨§©¥§¨¨§¦¥©¤
zFi`xA EdHnE oiC rcFIdW ,"hRWn¦§©¤©¥©¦©¥¦§¨

.xEr dBWn `Ed xwW orFh F`k dxez ¥¤¤©§¤¦¥



eaz`מד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iying meil inei xeriy

(èé)øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(ë)ðk älâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàåéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®
ñ :ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(àë)íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

(áë)Bnà-úá Bà åéáà-úa Búçà-íò áëL øeøà̈ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®
:ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(âë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(ãë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£¯˙qa e‰Ú¯ ‰kÓ∑ הרע ל ׁשֹון אֹומר.על הּוא «≈≈≈«»∆ֵַָָָ
ארּורים  י"א הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ְֲִִִִִֶֶַַַָָֹראיתי

ׁשמעֹו ּוכנגד ׁשבטים, י"א ּכנגד ּכאן ּכתב יׁש לא ן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּכׁשּבר מֹותֹו לפני לברכֹו ּבלּבֹו היה ׁשּלא לפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹארּור,
לקּללֹו רצה לא לכ הּׁשבטים, .ׁשאר ְְְְְִַַָָָָָֹ

(äë)øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà̈ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬
ñ :ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(åë)úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà̈À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
ô :ïîà íòä-ìk øîàå íúBà úBNòì©«£´¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡∑ ּובׁשבּועה ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל את ּכלל .ּכאן ¬∆…»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

çë(à)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìEeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

ðúðe íBiäéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìò ïBéìò E ©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

ÓÈÈÂ¯יט  ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈ ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»¿«¿¿»¿≈«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk»«»»≈

Èlbכ  È¯‡ È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¬≈«ƒ
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ¿≈«»«»»≈

Ïkכא  ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

·˙כב  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«¬ƒ«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ƒ≈¿≈«»«»»≈

nÚ‡כג  Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkכד  ¯ÓÈÈÂ ‡¯˙Òa d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

Ìcכה  LÙ ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó Èc ËÈÏƒƒ¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊ««¿≈«»«»»≈

‰„‡כו  ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Èc ËÈÏƒƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»»»
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿¿≈«»«»»≈

‡C‰Ïא  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»
ÏÚ ÈlÚ C‰Ï‡ ÈÈ CpzÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»ƒ««

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»

mixehd lra

)(ek-kKnqzW`l dndA mr akFW ¨©¥¦§¥¨§¥¤
eia`KExke ziAA DOr `EdW itl , ¨¦§¦¤¦¨©©¦§¨

oke .dndaM dixg`FYpzFge FzFg` ©£¤¨¦§¥¨§¥£§©§
Dil KinqE .FOr mixicY mdWdMn ¤¥§¦¦¦§¦¥©¥

xzQA EdrxzEpf FnM ,`rpivA `EdW , ¥¥©¨¤¤§¦§¨§§
.FziaA `rpivA `EdW FzFg`e FYpzFg©§©£¤§¦§¨§¥

a.øúq:`IxhnibA.rxd oFWlA ©¨¤§¦©§¦¨§¨¨¨
.øúqa:`IxhnibA.Fxiag oFnn xqn ©¨¤§¦©§¦¨¨©¨£¥
KnqeWtp zFMdl cgW gwl:xnFl , §¨©Ÿ¥©Ÿ©§©¤¤©

mC KtW ornl likx KlFd(h ,ak l`wfgi). ¥¨¦§©©§¨¨§¤§¥

Dil KinqEWtp zFMdl miwi `l xW`, §¦¥£¤Ÿ¨¦§©¤¤
lM lr xaFrM ,mC KtFXd :xnFl©©¥¨§¥©¨

.dxFYd©¨
:`IxhnibA .on`.ipc` d"iedokle ¨¥§¦©§¦¨£¨¨£Ÿ¨§¨¥

,Kxand on xzFi on` dpFrd lFcB̈¨¤¨¥¥¦©§¨¥
.zFnW ipW dlFrW` dxez ¤¤§¥¥

çë)(`.òîLz òBîL:`IxhnibA ¨©¦§©§¦©§¦¨
.minkg ixaclE dxFY ixacla dxez §¦§¥¨§¦§¥£¨¦



מה `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(á)éìò eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:E ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(â):äãOa äzà Ceøáe øéòa äzà Ceøä¬©−̈¨¦®¨¬©−̈©¨¤«

(ã)ðèá-éøt CeøaEzîäá éøôe Eúîãà éøôe E ¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´§¤§¤®
éôìà øâLðàö úBøzLòå E:E §©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«

i"yx£EÈÙÏ‡ ¯‚L∑ מׁשּגרת ׁשהּבהמה ,ּבקר ולדֹות ¿«¬»∆ְְְְְֵֶֶֶַַַָָ
ˆ‡E.מּמעיה  ˙B¯zLÚÂ∑ורּבֹותינּו ּכתרּגּומֹו. ִֵֶָ¿«¿¿…∆ְְְֵַַ

נקר  לּמה ׁשּמעׁשירֹות דרׁשּו: 'עׁשּתרֹות'? ׁשמם א ְְְְֲִִֶַַָָָָָָ

ׁשהן  הּללּו, ּכעׁשּתרֹות אֹותם ּומחזיקֹות ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעליהן
חזקים  .סלעים ְֲִִָָ

(ä):EzøàLîe Eàðè Ceøä¬©§£−¦§©§¤«
i"yx£E‡Ë Ce¯a∑ מסּנן ׁשאּתה לח ּדבר ,"טנא" אחר: ּדבר .ּבסּלים ּפרֹותי.Ez¯‡LÓe∑ יבׁש,ּדבר »«¿¬ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָƒ¿«¿∆ֵָָָ

זב  ואינֹו ּבּכלי .ׁשּנׁשאר ְְְִִֵֶַָָ

(å):Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøä¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«
i"yx£E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e E‡·· ‰z‡ Ce¯a∑(קז לעֹולם (ב"מ ּכביאת חטא, ּבלא העֹולם מן יציאת .ׁשּתהא »«»¿…∆»«»¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹ

ß lel` 'k iyiy mei ß

(æ)éáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä Eéðôì íéôbð EE ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−§¨¤®
éìà eàöé ãçà Cøãaeñeðé íéëøã äòáLáe E §¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−¨¬

éðôì:E §¨¤«
i"yx£EÈÙÏ eÒeÈ ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e∑ להיֹות לברח, הּנבהלים ּדר צד ּכן לכל .מתּפּזרין ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(ç)éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýé åöéìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ
éäìà ýåýé-øLà õøàa Eëøáe Eãé çìLîïúð E ¦§©´¨¤®¥´©§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

:Cì̈«

(è)Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé Eîé÷é§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®
éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú ék:åéëøãa zëìäå E ¦´¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«

Cp˜a„ÈÂב  ÔÈl‡‰ ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

Ï˜Áa‡:ג  z‡ CÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

cÏÂe‡ד  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a¿ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿»
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¿≈»»

C˙Âˆ‡Â:ה  ClÒ CÈ¯a¿ƒ«»¿«¿»»

C˜tÓa:ו  z‡ CÈ¯·e CÏÚÓa z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÔÈ¯È·zז  CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»¿ƒƒ
‡Ú·L·e C˙ÂÏ Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„√̃»»¿»¿»«ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

:CÓ„wÓ Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡»¿»≈ƒ¿ƒ√»»

ÏÎ·eח  C¯ˆB‡a ‡˙k¯a ˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ¿««¿»ƒ»»ƒ¿¿»¿»»¿…
C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È ˙eËLB‡»¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰È»≈»

˜ÌÈiט  È„ ‡Ók LÈc˜ ÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È¿ƒƒ»¿»≈¿««ƒ¿»ƒ«ƒ
C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È ¯h˙ È¯‡ CÏ»¬≈ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ

mixehd lra

)(féðôì eñeðé.E'd evi" Dil KinqE ¨§¨¤§¦¥§©
`vnYW ."Linq`A dkxAd z` LY ¦̀§¤©§¨¨©£¨¤¤¦§¨

.aEh lM mi`ln miYAg dxez ¨¦§¥¦¨
)(géîñàa.E:`IxhnibA.iEnq Edf ©£¨¤§¦©§¦¨¤¨

xacA `N` diEvn dkxAd oi`W¤¥©§¨¨§¨¤¨§¨¨
.oird on iEnQdh dxez ©¨¦¨©¦



eaz`מו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(é)nò-ìk eàøåéìò àø÷ð ýåýé íL ék õøàä éE §¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®
:jnî eàøéå§¨«§−¦¤«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(592 'nr a jxk h"nyz zegiyd xtq)

עלי נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל י)וראּו אּלּו(כח, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּבראׁש א)ּתפּלין ו, חּבּור (ברכות יׁש ראׁש ׁשל ּבתפּלין ְְִִִִִִֵֶֶָֹֹ

והּנה  ראׁשים. ד' ׁשל ושי"ן ראׁשים ג' ׁשל שי"ן - וד' ג' ְְְִִִֵֶֶֶָָׁשל
ּדּלים ּגמל הינּו דל"ת ׁשגימ"ל א)ידּוע קד, ּומבאר (שבת , ְְְִֶַַַָָֹֹ

יצירה, ּבריאה אצילּות העֹולמֹות, ׁשּׁשלׁשת ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹּבחסידּות,

ואף  אלקּות. יאיר ּבֹו ׁשּגם עׂשּיה, הרביעי, לעֹולם ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹמׁשּפיעים
ּגֹורם  ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּדּלים) (ּגמל וד' ג' חּבּור ְְְִִִִִֵֶַָֹֹּכאן:

על הׁשּפעה ּבעֹולם, הארץ להׁשּפעה עּמי .ּכל ְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ
אֹורה  ׁשּמּמּנה הּמנֹורה, קני לז' רֹומז זה ׁשחּבּור לֹומר, יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

העֹולם. לכל ְֵָָָיֹוצאת

(àé)ðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåEzîäá éøôáe E §¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬§¤§§−
ýåýé òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà éøôáe¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²

éúáàì:Cì úúì E ©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«

(áé)ýåýé çzôé|íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì ¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦
Eãé äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî úúì̈¥³§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäå§¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«

(âé)ðúðeäìòîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé E §¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨
úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú àìå|ýåýé §¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàöî éëðà øLà Eì íBiä Ee:úBNòìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«

(ãé)äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬
íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬

ô :íãáòì íéøçà£¥¦−§¨§¨«

(åè)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íà äéäåì EøîL §¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNòì©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

éìò eàáe íBiä:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk E ©®¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«

(æè):äãOa äzà øeøàå øéòa äzà øeøà̈¬©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

(æé):EzøàLîe Eàðè øeøà̈¬©§£−¦§©§¤«

„ÈÈי  ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»
:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

cÏÂ·e‡יא  CÚÓ„ ‡cÏÂa ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿ƒ«»

iÓL‡יב  ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ ÈÈ ÁzÙÈƒ¿«¿»»»»≈»»»¿«»
Ïk ˙È ‡Î¯·Ïe dcÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»»»
‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ»≈¿»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»

:ÛeÊ¿̇

Ì¯aיג  È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ CpzÈÂ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«
Ïa˜˙ È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈¿«≈
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ¬»¿«¿»»

:„aÚÓÏe ¯hÓÏ ÔÈ„≈¿ƒ«¿∆¿»

wÙÓ„יד  ‡‡ Èc ‡iÓb˙t ÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈
¯˙a C‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈«ƒ»¿»»ƒ¿«»«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

‡C‰Ïטו  ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿««¿≈¿»«¿»¡»»
Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ¿»ƒƒ
Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»»≈¿≈¬»»

:Cp˜a„ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»

Ï˜Áa‡:טז  z‡ ËÈÏÂ ‡z¯˜a z‡ ËÈÏƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

C˙Âˆ‡Â:יז  ClÒ ËÈÏƒ«»¿«¿»»

mixehd lra

)(i.àø÷ð 'ä íL:zFaiY iW`xo"iW. ¥¦§¨¨¥¥¦
.oiNtY lW o"iW ,WExiR¥¦¤§¦¦
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(çé)ðèá-éøt øeøàéôìà øâL Eúîãà éøôe EE ¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−
ðàö úøzLòå:E §©§§¬ŸŸ¤«

(èé):Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«

(ë)ýåýé çlLé|-úàå äîeänä-úà äøànä-úà Ea §©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ§¤
EãîMä ãò äNòz øLà Eãé çìLî-ìëa úøòânä©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®©´¦¨«¤§³

éììòî òø éðtî øäî Eãáà-ãòå:éðzáæò øLà E §©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬£©§¨«¦
i"yx£‰¯‡n‰∑:ּכמֹו יג)חּסרֹון, ממארת"(ויקרא ּבהלֹות ∑‰Óe‰n‰."צרעת קֹול .ׁשּגּוׁש «¿≈»ְְִֶֶַַַָָ«¿»ִֶָ

(àë)ìòî Eúà Búlk ãò øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ
:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

(áë)øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýé äëké©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«¨®§¨−©¬¨§¤«

i"yx£˙ÙÁMa∑ ונפּוח נׁשחף ∑Ácw·e˙.ׁשּבׂשרֹו ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««
לב)לׁשֹון: ׁשל (דברים אׁש והּוא ּבאּפי", קדחה אׁש "ּכי ְְְְִִֵֵֶַָָ

ּבלע"ז מלוו"י היטץ)חֹולי, מאד (פיבער חּמה ׁשהיא ,. ְְִִֶַַַָֹ
˙˜lc·e∑ הם חלאים ּומיני מּקּדחת, יֹותר .חּמה ««∆∆ֳִִִֵֵֵַַַַָָ
¯Á¯Á·e∑ ּתמיד וצמא הּגּוף, ּתֹו הּמחּממֹו חלי ««¿Àְְְִִֵַַַָָֹ

אשרינמנ"ט ּובלע"ז ל)לׁשֹון:(בראנד)למים, "ועצמי (איוב ְְְְְִִַַַַ
חרב", מּני ו)חרה מאׁש"(ירמיה מּפּוח ∑Á·e¯·."נחר ִִֵֵֶַַָָָָֹ«∆∆

עלי ÔB˜¯È·e.ּגיסֹות יביא ÔBÙcL·e∑ ּתבּואה מּכת ְִֶָָָ«ƒ»«≈»ְַַָ
ּבלע"ז ∑ÔBÙcL.ׁשּבּׂשדֹות  אשילד"ה קדים, רּוח ֶַָƒ»ְִַַַָ

מכסיפין ∑ÔB˜¯È.(זאנענפערבראנט) הּתבּואה ּופני יבׁש, ≈»ְְְִִֵֶַַָֹ
ּבלע"ז קמ"א לירקֹון, ‡·„E.(געלב)ונהפכין „Ú∑ ְְְֱִֵֶַַָָ«»¿∆

ׁשּתכלה  ,אֹות אבֹוד עד ּכלֹומר דתיבד', 'עד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַּתרּגּום:
מאלי. ֵֵֶ

(âë)éîL eéäåõøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E §¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤
ézçz-øLà:ìæøa E £¤©§¤−©§¤«

i"yx£˙LÁ EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â∑ קללֹות ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְָ
אמרן, עצמֹו מּפי מׁשה מּפי הּללּו, סיני וׁשּבהר ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אמר  נאמר:הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא וכן ּכמׁשמען. (ויקרא ן ְְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ
לי,כו) תׁשמעּו לא וכאן "ואם קרי", עּמי ּתלכּו ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֶָֹ

יּככה  ...ּב ה' ידּבק ,אלהי ה' "לקֹול אֹומר: ְְְְֱֵֵֶַַָֹהּוא
וגם  יחיד, ּבלׁשֹון לאמרן ּבקללֹותיו מׁשה הקל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹה'",

אֹומר: הּוא ׁשּבראׁשֹונֹות הקל, זֹו ּבקללה "את (שם)ּכן ְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
הּׁשמים  יהיּו ׁשּלא ּכּנחּוׁשה", וארצכם ּכּברזל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשמיכם
חרב  יהא ּכ ּומּתֹו מּזיע, הּברזל ׁשאין ּכדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמּזיעין

מּזיעה, ׁשהּנחׁשת ּכדר מּזיעה ּתהא והארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעֹולם,
נחׁשת  ׁשמי אֹומר: הּוא וכאן ּפרֹותיה, מרקבת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
ׁשּלא  אףֿעלּֿפי מּזיעין, ׁשמים ׁשּיהיּו ּברזל, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹוארצ
אבדן  ׁשל חרב יהיה לא מּכלֿמקֹום מטר, ְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹיריקּו
הּברזל  ׁשאין ּכדר מּזיעה ּתהא לא והארץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹולם,
היא  קללה ּומּכלֿמקֹום מרקיבין, הּפרֹות ואין ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּזיע
ּתֹוציא  לא ּכברזל, ׁשהיא ּבין ּכנחׁשת ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַֹֹּבין

מטר  יריקּו לא הּׁשמים וכן .ּפרֹות, ְִִֵֵַַָָָָֹ

È¯˜aיח  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ ËÈÏƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿≈
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙»¿∆¿≈»»

C˜tÓa:יט  z‡ ËÈÏÂ CÏÚÓa z‡ ËÈÏƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÈÂ˙כ  ‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ È¯‚È¿»≈¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»¿»
„Ú „aÚ˙ Èc C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ¿ƒ»¿»»¿»ƒ«¿≈«
˙eLÈa Ì„˜ ÔÓ ÚÈ¯Ùa „·È˙„ „ÚÂ ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ√»ƒ

:ÈzÏÁ„ ‡z˜·Lc CÈ„·BÚ»»ƒ¿«¿»««¿ƒ

C˙Èכא  ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca ÈÈ ˜a„È«¿≈¿»»»»«¿ƒ¿≈≈»»
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

z˜Ï„·e‡כב  ‡zÁc˜·e ‡zÙÁLa ÈÈ CÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»¿««¿»ƒ¿∆¿»
‡B˜¯È·e ‡BÙcL·e ‡a¯Á·e ‡¯eÁ¯Á·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿≈»

ÔÈÈÒÁכג  CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL ÔB‰ÈÂƒ¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ
C˙BÁ˙ È„ ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁkƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓ ‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿∆¿«≈ƒ

mixehd lra

)ak(.'ä äëkéaizM minrR 'c ©§¨§¨¦§¦
.zFIlB 'c cbpM ,"'d dkMi" zFgkFYA©¨©§¨§¤¤¨ª

:miiEPir 'f dWxRd dfA Wie,ztgXA §¥§¤©¨¨¨¦¦©©¤¤
,axgaE ,xgxgaE ,zwNCaE ,zgCTaE©©©©©©¤¤©©§ª©¤¤

,oFwxIaE ,oFtCXaEzFarFY raW" cbpM ©¦¨©¥¨§¤¤¤©¥
"FAlA(dk ,ek ilWn).bk dxez §¦¦§¥



eaz`מח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(ãë)íéîMä-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦©¨©̧¦Æ
éìò ãøé:CãîMä ãò E ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£¯ÙÚÂ ˜·‡ Eˆ¯‡ ¯ËÓ∑(ג ּדבתר (תענית זיקא ¿««¿¿»»¿»»ְִַָָ
להרּביץ מטרא. ּכדי ּבֹו ואין צרּכֹו, ּכל ולא יֹורד מטר ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹ

ּומכּסה  האבק, את ּומעלה ּבאה והרּוח העפר, ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאת

ּבהם  ונדּבק הּמים, מן לחים ׁשהן הּזרעים עׂשב ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
ּומרקיבין  ּומתיּבׁש, טיט .ונעׂשה ְְְֲִִִִֵַַַָ

(äë)ðzéýåýé E|bðéáéà éðôì óàöz ãçà Cøãa E ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´
äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe åéìà¥½̈§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëì§−Ÿ©§§¬¨¨«¤
i"yx£‰ÂÚÊÏ∑,מּמ מּכֹותי ׁשֹומעי ּכל ׁשּיזּועּו ּולזיע, ּכדרלאימה עלינּו יבא ׁשּלא לנּו, 'אֹוי ויאמרּו: ¿«¬»ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

אּלּו' על .ׁשּבא ֵֶַָ

(åë)íéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe§¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«

(æë)áøbáe íéøçèáe íéøöî ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½©¨−̈
:àôøäì ìëeú-àì øLà ñøçáe¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa∑'ּב'בכֹורֹות ּכדאיתא מּבחּוץ, ויבׁש מּבפנים לח מאד: היה מא)רע ׁשחין ∑b¯·.(דף ƒ¿ƒƒ¿«ƒְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ»»ְִ
יבׁשׁש∑Ò¯Á.לח  .ּכחרס חין ַ»∆ְִֵֶֶַָ

(çë):ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa ýåýé äëké©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«
i"yx£··Ï ÔB‰Ó˙·e∑ ּבלע"ז אשטורדישו"ן הּלב, .אטם ¿ƒ¿≈»ְֵֶַַַֹ

(èë)øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ
éëøc-úà çéìöú àìå äìôàa÷eLò Cà úééäå E ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk ìeæâå§¨²¨©¨¦−§¥¬¦«©
i"yx£˜eLÚ∑ ערעּור יהיה מעׂשי .ּבכל »ְְְֲִִֶֶַָ

(ì)äðáz úéa äpákLé øçà Léàå Nøàú äMà¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰pÏbLÈ∑,ּפילגׁש ׁשגל יׁשּכבּנה,לׁשֹון לׁשבח: ּכּנהּו כה)והּכתּוב זה (מגילה הּוא סֹופרים ∑˙epÏlÁ.ותּקּון ƒ¿»∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ¿«¿∆
ּפריֹו לאכל הרביעית, .ּבּׁשנה ְְֱִִִֶַָָָֹ

ÔÓכד  ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ
:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

Á„‡כה  ‡Á¯‡a C‡Ò Ì„˜ ¯È·z ÈÈ CpzÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»¿»¿»¬»
˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e d˙ÂÏ ˜Btzƒ¿»≈¿ƒ¿»»¿»≈ƒ
:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e È‰BÓ„wÓƒ√»ƒ¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

ÙBÚ‡כו  ÏÎÏ ÏÎÈÓÏ ‡¯bLÓ CzÏ· È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«¿»»
:„ÈÓc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡ ˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ««¿»¿≈¿»ƒ

ÔÈ¯BÁË·eכז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
Ïek˙ ‡Ï Èc LÈaÈ ÒÈ¯Á·e ‡a¯‚·e¿«¿»«¬ƒ«ƒƒ»ƒ

:‰‡qz‡Ï¿ƒ«»»

eÈÓÒ·e˙‡כח  ‡˙eLÙËa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«¿»¿«¿»
:‡aÏ ˙eÓÓÚL·e¿«¬»ƒ»

LMÓכט  È„ ‡Ók ‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e¿≈¿«≈¿ƒ¬»¿»ƒ«≈
È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ˙ ‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ«ƒ»¿«¿»¿»«¿«»»¿»»¿≈
:˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ‡Â ˜ÈLÚ Ì¯a¿«»ƒ¿»ƒ»«»¿≈¿»ƒ

Èa˙‡ל  dp·kLÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ƒ¿»≈¿«»√»ƒ¿¿ƒ«≈»
‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È˙ ‡ÏÂ È·ƒ̇¿≈¿»≈≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ¿̇«ƒ≈

mixehd lra

)(dkbð.ó,"sBp 'd LpYi" .dxFqOA 'b ¦¨©§¨¦¤§¦¨
"Epiptl `Ed sBp sFBp K`" :Kci`e§¦¨©¦¦¨§¨¥

(hl ,k mihtFW)iptl sBp iM mx` `xIe" , §¦©©§£¨¦¦©¦§¥

"l`xUi(eh ,i 'a l`EnW)rnWY rFnW m` . ¦§¨¥§¥¦¨©¦§©
mx` `xIe" :aizkcM ,Liptl EqEpi -¨§¨¤§¦§¦©©§£¨
- ErnWY `l m`e ."mx` qpIe 'ebe©¨¨£¨§¦Ÿ¦§§

."sBp 'd LpYi"ek dxez ¦¤§¦¨
)(gk.ïBòbLa'd dkMi" .dxFqOA 'a §¦¨©§¨©§¨

oA `Edi bdpnM bdpOde" ,"oFrBWA§¦¨§©¦§¨§¦§©¥¤



מט `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(àì)éðéòì çeáè EøBLìå EEøîç epnî ìëàú à «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ
éðôlî ìeæbðàö Cì áeLé àìå Eéáéàì úBðúð EE ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½

:òéLBî Eì ïéàå§¥¬§−¦«©

(áì)éðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëå§¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ∑'עינים 'ּכליֹון קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ואינם ׁשּיׁשּובּו, אליהם .מצּפֹות ¿»¬≈∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(âì)-àì øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ
:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé̈¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«

(ãì)éðéò äàønî òbLî úééäå:äàøz øLà E §¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«

(äì)íé÷Mä-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦
:Eã÷ã÷ ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

(åì)éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìàíM zãáòå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²

:ïáàå õò íéøçà íéäìà¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤

(æì)ì úééäåìå ìLîì änLíénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½
:änL ýåýé Eâäðé-øLà£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨

i"yx£‰nLÏ∑אֹות הרֹואה ּכל אשטורדישו"ן, אש"ו ¿«»ְֶָָ
עלי אדם,∑ÏLÓÏ.יּׁשֹום על רעה מּכה ּכׁשּתבא ִֶָ¿»»ְֶַָָָָָָָֹ

ּפלֹוני' למּכת ּדֹומה 'זֹו לׁשֹון ∑ÈLÏÂ‰.יאמרּו: ְְְִַַָֹ¿ƒ¿ƒ»ְ

ו) 'ּולׁשֹועי',"וׁשּננּת(לעיל ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְְְְְְְִֵֵַַַָ
ואׁשּתעי  סּפּור, .לׁשֹון ְְְִִֵָ

(çì)epìñçé ék óñàz èòîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬©§§¤−
:äaøàä̈«©§¤«

i"yx£epÏÒÁÈ∑ הּכל את ׁשּמכּלה 'חסיל', נקרא ּכ ׁשם ועל .יכּלּנּו, «¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(èì)øâàú àìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ
:úòìzä epìëàú ék¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©

dpÓלא  ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈÈÚÏ ÒÎ È‰È C¯Bz»¿≈»≈¿≈»¿»≈ƒ≈
CÚ CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò‡ È‰È C¯ÓÁ¬»»¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»»»
:˜È¯t CÏ ˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈»»ƒ

CÈÈÚÂלב  Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ CÈ˙·e CÈa¿»¿»»¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂ ÔÊÁ¬»ƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈≈»

:C„Èaƒ»

Ècלג  ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï ÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»¿»≈»≈«»ƒ
Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e zÚ„È ‡Ï»¿««¿¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈ«»

˙ÈÊÁ:לד  Èc CÈÈÚ eÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e¿≈ƒ¿«≈≈≈≈»ƒ∆¡≈

ÏÚÂלה  ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«
CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓ ‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ«¿««¿»

:CÁBÓ „ÚÂ¿«»

ÌÚÏלו  CÏÚ ÌÈ˜˙ Èc CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ¿ƒ¬»¿«
ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»¿ƒ¿««»
:‡·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ¿«¿«»«¿≈«¬»»»»¿«¿»

iÓÓÚ‡לז  ÏÎa ÈÚBLÏe Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿…«¿«»
:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Ècƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»

LBÎzלח  ¯ÚÊe ‡Ï˜ÁÏ ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»¿≈ƒ¿
:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡¬≈«¿¿ƒ≈»

˙ÈzLלט  ‡Ï ‡¯ÓÁÂ ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿≈
:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙ È¯‡ LBÎ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈≈¿ƒ≈…«¿»

mixehd lra

"bdpi oFrBWA iM ,iWnp(k ,h 'a mikln). ¦§¦¦§¦¨¦§©§¨¦

lMW `N` ,dkMIW iC `l :xnFlM§©Ÿ©¤©§¨¤¨¤¨
.oFrBWA didi Lbdpnhk dxez ¦§©§¦§¤§¦¨

)(dlúàå Eúà 'ä CìBé .Eã÷ã÷̈§¢¤¥Ÿ§§¤
.EkìîoYp `NW miwiFdi cwcwl fnx ©§§¤¤§¨§Ÿ§¨¦¤Ÿ¦©

.dxEawlel dxez ¦§¨



eaz`נ zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(î)ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬
:Eúéæ ìMé¦©−¥¤«

i"yx£ÏMÈ Èk∑ לׁשֹון ּפרֹותיו, יט)יּׁשיר הּברזל (לעיל .""ונׁשל ƒƒ«ְְְִֵֶַַַַָָ

(àî):éáMa eëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéðä¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−©¤«¦

(áî):ìöìvä Løéé Eúîãà éøôe Eöò-ìk̈¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨©«
i"yx£ÏˆÏv‰ L¯ÈÈ∑ הּפרי מן רׁש הארּבה .יעׂשּנּו ¿»≈«¿»«ְְֲִִֶֶַַַָָ
L¯ÈÈ∑ יעני.ÏˆÏv‰∑,ארּבה לפרׁשמין אפׁשר ואי ¿»≈ֲִַ«¿»«ְְְְִִֵֶֶַָָ

יירׁש. לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם ירּׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻיירׁש

ׁשאם וגירּוׁשין, הֹורׁשה לׁשֹון לכּתב:ולא לֹו היה ּכן ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ
.יֹוריׁש ִ

(âî)éìò äìòé Eaø÷a øLà øbääìòn äìòî E ©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨
:ähn ähî ãøú äzàå§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨

(ãî)Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä́©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ
:áðæì äéäz äzàå§©−̈¦«§¤¬§¨¨«

(äî)éìò eàáeEeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék CãîMä ãò EeâéOäå§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

(åî):íìBò-ãò Eòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå§¨´§½§−§¥®§©§£−©¨«

(æî)éäìà ýåýé-úà zãáò-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

i"yx£Ïk ·¯Ó∑ל ׁשהיה טּוב ּבעֹוד .ּכל ≈……ְְֶָָָ

(çî)éáéà-úà zãáòåCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe áòøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ

:Cúà BãéîLä ãò Eøàeö-ìò©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«

Ï‡מ  ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ ÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»»
:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ¿̇¬≈ƒ¿≈»

ÔeÎ‰Èמא  È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô·e ÔÈa¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¬≈¿»
:‡È·La¿ƒ¿»

wÒ‡‰:מב  dpÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÏÈ‡ Ïk»ƒ»»¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

CpÓמג  ÏÚ ˜ÈÏÒ È‰È CÈ· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ«ƒ»
‡zÁ˙Ï ˙Á È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ¿≈»¿≈»¿«¿¿≈»≈¿«¿»

:‡zÁ˙Ï¿«¿»

È‰Èמד  ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ ‡e‰¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈
:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

CpÙc¯ÈÂמה  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈¬≈»«∆¿»
È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«ƒƒ

:C„wÙ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ«¿»

ÌÏÚ:מו  „Ú CÈ··e ˙ÙBÓÏe ˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂƒ»¿»¿≈ƒ¿»«√»

‡C‰Ïמז  ÈÈ Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»¡»»
:‡Ïk È‚qÓ ‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa¿∆¿»¿«ƒƒ»ƒ¿≈…»

Caמח  ÈÈ dp¯‚È Èc C··„ ÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»«¬≈¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»
˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e ‡ÙÎa¿«¿»¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ
„Ú C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»«

:C˙È ÈˆÈzLÈcƒ¿≈≈»»

mixehd lra

)(n.Eìeáb ìëa Eì eéäé íéúéædf ¥¦¦§§§¨§¤¤
xnFl ,zifA miIqnE ligzn wEqRd©¨©§¦§©¥§©¦©
Edfe .xg` oli`A lAwzn ziGd oi`W¤¥©©¦¦§©¥§¦¨©¥§¤

"mizif ilizWM LipA"(b ,gkw miNdY), ¨¤¦§¦¥¥¦§¦¦

Fl Knq Kkl ,mixg`A Eaxrzi `NW¤Ÿ¦§¨§©£¥¦§¨¨©
.cilFY zFpaE mipA`n dxez ¨¦¨¦

)an(.ìöìvä LøééDil KinqExBd §¨¥©§¨©§¦¥©¥

.LAxwA xW`FOr Lig` KnE" :fnx £¤§¦§§¤¤¨¨¦¦
"xbl xMnpe(fn ,dk `xwIe). §¦§©§¥©¦§¨

.ähn ähî:`IxhnibA.mPdiBbn dxez ©¨¨¨§¦©§¦¨¥¦¨



ני `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(èî)éìò ýåýé àOéøLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé:BðL ¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

i"yx£¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k∑ מצלחת ודר ּפתאם, «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְִֶֶַַַֹ
סּוסיו  BLÏ.ויקּלּו ÚÓL˙Œ‡Ï∑,לׁשֹונֹו ּתּכיר ׁשּלא ְֵַָ…ƒ¿«¿…ְִֶַֹ

מא)וכן: וכן:(בראשית אֹותֹו", לפּתר חלֹום (שם "ּתׁשמע ְְְְֲִִֵֵַֹ
ּבלע"זמב) אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע .(פערשטעהען)"ּכי ְִֵֵַַַ

(ð)àì øòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ
:ïçé̈«Ÿ

(àð)CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàåÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àì øLàE £¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLòå:Cúà Bãéáàä ãò E §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«

(áð)éøòL-ìëa Eì øöäåéúîç úãø ãò Eúäábä E §¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ
øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³

éøòL-ìëa Eìéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:Cì̈«

i"yx£EÈ˙ÓÁ ˙„¯ „Ú∑רּדּוי .וכּבּוׁשלׁשֹון «∆∆……∆ְְִִ

(âð)ðèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EøLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬
éäìà ýåýé Eì-ïúð÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬

:Eáéà Eì§−«Ÿ§¤«
i"yx£¯BˆÓa 'B‚Â EÈa ¯Na EË· È¯t zÏÎ‡Â∑,מצֹוק ׁשם ויהיה העיר, על צרין ׁשּיהיּו עקת מחמת ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿¿«»∆¿¿»ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

.רעבֹון  ֵָ

(ãð)åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä̈¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ
:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éç úLàáe§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«

i"yx£‚Ú‰Â Ea C¯‰∑ לׁשֹון הענג, הּוא הר הּוא »«¿¿∆»…ְֶַָָֹ
ׁשּׁשניהם  עליהם מֹוכיח ,"ּומר ּו"מהתעּנג ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹּפּנּוק,
ּבדבר  קצה ודעּתֹו מפּנק ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻאחד,
ּכי  עד ּובנֹותיו, ּבניו ּבׂשר לרעבֹונֹו לֹו ימּתק ְְְְֲִִִַַַַָָָמאּוס,

מּבׂשר  מהם לאחד מּתת הּנֹותרים ּבבניו עינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּתרע
,"ּב הר" אחר: ּדבר יאכל. אׁשר אחיהם, – ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבניו
ולא  יתאכזרּו, רעבּתנּות מרב הּלבב, ור ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהרחמני

הּנֹותרים  לבניהם הּׁשחּוטים ּבניהם מּבׂשר .יּתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

‡¯Ú‡מט  ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ ÈÈ È˙ÈÈ«¿ƒ¿»¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»
ÚÓL˙ ‡Ï Èc ‡nÚ ‡¯L È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«

:dLÈÏƒ»≈

ÒÏ·‡נ  ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡ ÛÈwz ÌÚ««ƒ«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»
:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜È ÏÚÂ¿«»¿»»¿«≈

Ú„נא  CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‡¯ÓÁ ‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»«¿»
„·BÈc „Ú CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓeƒ¿»«¿≈»¿∆¿≈»»«¿≈

:C˙È»»

CÈ¯eLנב  LaÎÈc „Ú CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«»
Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡ Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ»̄«»¿ƒ«»ƒ«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈
CÚ¯‡ ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»«¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Ècƒ¿«¿»¡»»»

Ècנג  CÈ˙·e CÈa ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»ƒ
CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È¿«»¿»¡»»ƒ¿»»¿«¿»¿»≈»

:C‡Ò»¿»

L‡·zנד  ‡„ÁÏ ˜pÙÓ„Â Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿«««¬»ƒ¿≈
È‰Ba ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e È‰eÁ‡a dÈÚ≈≈¿»ƒ¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ

:¯‡LÈ Ècƒ«¿«

mixehd lra

)(hn.øLpä äàãé:`IxhnibAdxUrdMEqA `zi`cM ,(a ,`p)mFiA `aE mini dxUrA `al xriXW ,qFxCpqMl` EpiidC ¦§¤©¨¤§¦©§¦¨£¨¨¦§¦¨§¨§©§£¤§©§§¤¦¥¨Ÿ©£¨¨¨¦¨§
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eaz`נב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(äð)úzî|ìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½
÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬

éøòL-ìëa Eáéà Eì:E §²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«

(åð)dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá äkøä̈«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ
Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò âvä©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´

:dzááe dðááe d÷éç¥½̈¦§−̈§¦¨«
i"yx£dz··e d··e d˜ÈÁ LÈ‡a dÈÚ Ú¯z∑ הּגדֹולים. ≈«≈»¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

(æð)úöBiä dúéìLáe|øLà äéðááe äéìâø ïéaî §¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´
øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz÷Böîáe ¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½

éøòLa Eáéà Eì ÷éöé øLà:E £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
i"yx£d˙ÈÏL·e∑ הּבׂשר מן אצלּה לאׁשר מּליּתן האחד את ּכׁשּתאכל צרה עינּה ּתהא ּבכּלן הּקטּנים. .ּבניה ¿ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

(çð)äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(èð)úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³
:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå úìãb§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

i"yx£E˙kÓŒ˙‡ '‰ ‡ÏÙ‰Â∑ מּכֹות מּׁשאר ּומבּדלֹות ׁשליחּותם ∑BÓ‡Â˙.מפלאֹות לקּים ,ליּסר. ¿ƒ¿»∆«…¿ְְְִַָָָֻֻ¿∆¡»ְְְְִֵֶַַָ

(ñ)zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtî¦§¥¤®§¨«§−¨«

i"yx£Ì‰ÈtÓ z¯‚È ¯L‡∑ּכׁשהיּו הּמּכֹות, מּפני ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְְִֵֶַַָ
היּו מצרים, על הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים ְְְִִִִֵַַַַָָָֻיׂשראל
ּכתיב: ׁשּכן ּתדע עליהם, ּגם יבֹואּו ׁשּלא מהם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיראים

טו) הּמחלה (שמות ּכל וגֹו', ּתׁשמע ׁשמע אם ְְְֲִִַַַַָָָָָֹ"והיה
מיראין  אין ,"עלי אׂשים לא ּבמצרים ׂשמּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאׁשר

מּמּנֹו יגּור ׁשהּוא ּבדבר אּלא האדם, .את ְִֶֶֶֶָָָָָָָ

(àñ)øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤
éìò ýåýé íìòé úàfä äøBzä:CãîMä ãò E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÏÚÈ∑ עלּיה לׁשֹון. «¿≈ְֲִָ

Ècנה  È‰Ba ¯NaÓ ÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ ‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿»ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»
:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡Ò CÏ ˜ÚÈ È„ ‡˙˜Ú·e¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

Èq‡˙נו  ‡Ï Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ«
e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t«¿««¿««¬»»««¿»ƒ¿«¿
d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a dÈÚ L‡·z eÎÈk¯Óe≈«ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eƒ¿««

Ècנז  ‡‰··e dpÓ Ôe˜tÈc ‡‰a ¯ÚÊ·eƒ¿≈¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ
‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ˙ È¯‡ „ÈÏ¿̇ƒ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»
:CÈÂ¯˜a C‡Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿ƒ¿»

ÈÓb˙tנח  Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈
ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«
:C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL ˙È»¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»¡»»

ÔÁÓנט  CÈa ˙ÁÓ ˙ÈÂ C˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ¿«¿«¿»»»»»¿»»«¿»»»
:ÔÈÓÈ‰Óe ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe ÔÓÈ‰Óe Ô·¯·«̄¿¿»¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

„zÏÁ‡ס  Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ Ïk ˙È Ca ·˙ÈÂ¿»≈»»»«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»
:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿ƒ¿¿»

ÔÈ·È˙Îסא  ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk Û‡«»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ
„Ú CÏÚ ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»¬»«

:CˆzLÈc¿ƒ¿≈»

mixehd lra

)(`q.éìç ìkdlFrg"v.zFllw g"v cbpM ,aq dxez ¨¢¦¤§¤¤§¨



נג `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(áñ)íúééä øLà úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡LÂ∑ מרּבין חּלּוף .מּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ְִִִָֻ

(âñ)íëúà áéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£'‰ NÈNÈ Ôk∑(י אֹויביכם(מגילה וגֹו'את להאביד וכן:∑ÌzÁqÂ.עליכם, עקירה, טו)לׁשֹון "ּבית (משלי ≈»ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַ¿ƒ«¿∆ְְֲִֵֵָ

ה' יּסח ."ּגאים ִִֵַ

(ãñ)-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©
øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯

éúáàå äzà zòãé-àì:ïáàå õò E «Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ∑,מּמׁש אלהּות עבֹודת לא לכמרי ּכתרּגּומֹו, וגלּגלּיֹות מס מעלים אּלא ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

.עבֹודתּֿכֹוכבים  ֲִַָ

(äñ)çBðî äéäé-àìå òébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©
íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø-óëì§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦

:Lôð ïBáàãå§©«£¬¨«¤
i"yx£ÚÈb¯˙ ‡Ï∑:ּכמֹו ּתנּוח, כח)לא "וזאת (ישעיה …«¿ƒ«ְְַָֹֹ

¯Êb.הּמרּגעה" ·Ï∑,'ּדחל' ּכתרּגּומֹו: חרד, לב ְֵַַָ≈«»ְְֵֵֵַָָ
,"ל רגזה מּתחת "ׁשאֹול טו)ּכמֹו: עּמים (שמות "ׁשמעּו ְְְְִִַַַָָָָ

כב)ירּגזּון", ירּגזּו"(שמואלֿב הּׁשמים ÔBÈÏÎÂ."מֹוסדֹות ְְְִִִַַָָָ¿ƒ¿
ÌÈÈÚ∑ ּתבא ולא ליׁשּועה, .מצּפה ≈«ƒְְִֶַָָֹֹ

(åñ)éiç eéäåíîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈
éiça ïéîàú àìå:E §¬Ÿ©«£¦−§©¤«

i"yx£EÏ ÌÈ‡Ïz EÈiÁ∑ קרּוי ספק ּכל הּספק, על «∆¿Àƒ¿ֵֵַַָָָָ
עלינּו'. הּבאה ּבחרב הּיֹום אמּות 'ׁשּמא (מנחות 'ּתלּוי': ֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּׁשּוק ק"ג) מן ּתבּואה הּלֹוקח זה ּדרׁשּו: .ורּבֹותינּו ְְְִֵֵֶַַַַָָ
EÈiÁa ÔÈÓ‡˙ ‡ÏÂ∑הּסֹומ הּפלטר זה .על ¿…«¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ

‰Ôe˙ÈÂסב  Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa Ôe¯‡zL˙Â¿ƒ¿«¬¿«¿≈√»ƒ¬≈
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»

ËB‡Ï·‡סג  ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»
ÔBÎÈÏÚ ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»¬≈
ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï¿»»»¿¿≈»»»¿¿ƒ«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡c ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

‡¯Ú‡סד  ÈÙÈqÓ ‡iÓÓÚ ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»ƒ¿»≈«¿»
‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿««»¿«¿«»
C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË ÈÁÏt»¿≈«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡·‡Â ‡Ú‡»»¿«¿»

ÁÓסה  ‡‰È ‡ÏÂ Áe˙ ‡Ï Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ·e¿«¿«»»ƒ»¿«¿»¿≈¿»
ÏÁc ·Ï Ônz CÏ ÈÈ ÔzÈÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿»¿ƒ≈¿»»«»≈»≈

:LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ ˙ÎLÁÂ¿«¿««¿ƒ«¿«¿»

˙Â‰סו  È‰˙e Ï·wÓ CÏ ÔÏz CÈiÁ ÔB‰ÈÂƒ«»¿»»ƒ√≈¿≈»≈
:CÈiÁa ÔÈÓÈ‰˙ ‡ÏÂ ‡ÓÓÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»ƒ»»¿»¿≈ƒ¿«»

mixehd lra

)(eq.íéàìzLiIg Eide" .dxFqOA 'a §ª¦©§¨§¨©¤
"izaEWnl mi`Elz iOre" ,"mi`lY§ª¦§©¦§¦¦§¨¦

(f ,`i rWFd)opixn`C Epiide .,fh dpXd W`x) ¥©§©§§¨§¦©Ÿ©¨¨

(aW`x oiA oicnFre miiElY miIpFpiA ,¥¦¦§¦§§¦¥Ÿ
oiaYkp Ekf ,mixERMd mFil dpXd©¨¨§©¦¦¨¦§¨¦
Edfe .dzinl oiaYkp Ekf `l ,miIgl§©¦Ÿ¨¦§¨¦§¦¨§¤

cr micnFre miiElYW ,"mi`Elz iOre"§©¦§¦¤§¦§§¦©
.daEWY EUrIWfq dxez ¤©£§¨



eaz`נד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(æñ)ïzé-éî øîàz áøòáe áøò ïzé-éî øîàz ø÷aa©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´
éðéò äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷aE ®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£·¯Ú ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ¯˜aa∑(מט הערב (סוטה ויהיה «…∆…«ƒƒ≈∆∆ְְִֶֶֶָ

אמׁש a˜¯.ׁשל ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ·¯Ú·e∑,ׁשחרית ׁשל ֶֶֶ»∆∆…«ƒƒ≈…∆ֲִֶַ
קללתּה מרּבה ׁשעה וכל ּתמיד, מתחּזקֹות ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻׁשהּצרֹות

.מּׁשּלפניה  ְִֶֶָָ

(çñ)ýåýé EáéLäå|øLà Cøca úBiðàa íéøöî ¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ£¤´
éñú-àì Eì ézøîàízøkîúäå dúàøì ãBò ó ¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧

éáéàì íLìå íéãáòì Eñ :äð÷ ïéàå úBçôL ¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«
i"yx£˙Bi‡a∑ ּבׁשביה ÌL.ּבספינֹות Ìz¯kÓ˙‰Â »√ƒְְְִִִָ¿ƒ¿««¿∆»

EÈ·È‡Ï∑ לעבדים להם נמּכרים להיֹות מבּקׁשים אּתם ¿…¿∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
˜‰.ולׁשפחֹות  ÔÈ‡Â∑ וכּליֹון הרג עלי יגזרּו .ּכי ְְִָ¿≈…∆ְְְִִִֶֶֶָָ

Ìz¯kÓ˙‰Â∑ ווי"שּבלע"ז איהר איפורוונדרי"ץ (און ¿ƒ¿««¿∆ְַַ

פערקייפען) וועלין אליין זיך "והתמּכרּתם",וועט לפרׁש יּתכן  ולא ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ
מּפני  אחרים, מֹוכרים עלֿידי 'ונמּכרּתם' ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַּבלׁשֹון

קנה  "ואין אחריו: ."ׁשּנאמר ְֱֲֵֶֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 932 'nr hi jxk zegiy ihewl t"r)

`zEIlrnl - LiaiF`l mW mYxMnzde§¦§©©§¤¨§§¤§©£¦¨

מצרים  ה' והׁשיב" נאמר ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבסּיּום
ואין  ולׁשפחֹות לעבדים לאֹויבי ׁשם והתמּכרּתם גֹו' ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאנּיֹות

למעלּיּותא: זה ּכתּוב לפרׁש ויׁש ְְְֲִֵֵֶֶַָָָקֹונה".
למעלת  יׂשראל יבֹואּו ׁשעל־ידי־זה היא ׁשּבּתֹוכחה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּכּונה
הּדברים  ּכל עלי יבֹואּו כי "והיה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהּתׁשּובה,

גֹו' לבב אל והׁשבֹות גֹו' והּקללה הּברכה עד האּלה וׁשבּת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
גֹו'" אלקי א־ב)ה' ל, .(נצבים ֱֶֹ

נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּתׁשּובה ׁש"ּגדֹולה היא הּתׁשּובה מעלת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָוהּנה,
ּכזכּיֹות" ב)לֹו פו, מיּוחד (יומא סּוג ניתוּסף הּתׁשּובה ׁשעל־ידי . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

עבֹודתֹו. על־ידי לזה מּגיע אינֹו ּגמּור צּדיק ׁשאפילּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבּזכּיֹות
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות ּגם לזכּיֹות נהפכים הּתׁשּובה, על־ידי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשהרי
מה־ּׁשאין־ּכן  הּטמאֹות. קליּפֹות לג' הּזדֹונֹות על־ידי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנפלּו
הּניצֹוצֹות  את רק לברר אפׁשר הּצּדיק, עבֹודת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל־ידי

נֹוגּה מּקליּפת ׁשּׁשרׁשם הּמּוּתרים, מצותיך ׁשּבּדברים דרך (ראה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
א) .קצא,

הּטמאֹות  קליּפֹות ּבג' ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוצֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכיון

ּבקדּוׁשה  ׁשּׁשרׁשם מּובן מּזה הרי ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלּו
לקליּפת  ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות מּׁשרׁש יֹותר נעלה ּבמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּוא

יֹותר" למּטה נֹופל יֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע וכּכלל (ראה נֹוגּה, ְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
ואילך) פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי ּכאׁשר בארוכה ולכן, .ְֲֵֶַָ

הּטמאֹות) קליּפֹות (ׁשּבג' אּלּו ניצֹוצֹות ּגם ּומהּפכים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָמבררים
ׁשּבקליּפת  הּניצֹוצֹות ּבבירּור מאׁשר יֹותר נעלה אֹור ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָנמׁש

ַנֹוגּה.
ׁשהּכּונה  גֹו'", מצרים ה' ּב"והׁשיב הּפנימי הּפירּוׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוזהּו

הּתׁשּובה למעלת לבֹוא היא הּתֹוכחה ּדברי ."והׁשיב"ּבכל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לעבדים  לאֹויבי ׁשם "והתמּכרּתם הּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָועל־ידי

מּבחינת ׁשאפילּו הּקליּפֹות "ׁשם"ולׁשפחֹות", מקֹום היא ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָ
רע"ג) לב, ראה ניצֹוצֹות "אֹויבי"ׁשהם(לקוטי־תורה מבררים , ְְְִִֵֶֶָ

אּלּו ׁשּבקליּפֹות הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור ועל־ידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּקדּוׁשה.
קֹונה"- ּבחינת "ואין ּביֹותר, נעלה אֹור ּומתּגּלה ּׁשּנמׁש - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ד)"אין" עא, האזינו לקוטי־תורה היא (ראה ּגבֹוהה זֹו ׁשּבחינה , ְְִִֵֶָָ
מּבחינת האצילּות"קֹונה"ּגם עֹולם ב)- עו, .(תורה־אור ְֲִִִֶַַָָ

LÓ¯·e‡סז  ‡LÓ¯ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ˙ ‡¯Ùˆa¿«¿»≈«»ƒ≈«¿»¿«¿»
È‰˙ Èc CaÏ ˙e‰ÂzÓ ‡¯Ùˆ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ≈̇«»ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÈÊÁ È‰˙ Èc CÈÈÚ eÊÁÓe ‰Â»̇≈≈≈≈»ƒ¿≈»≈

Ècסח  ‡Á¯‡a ÔÈÙÒa ÌÈ¯ˆÓ ÈÈ Cp·È˙ÈÂ¿»≈ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
ÔeacÊ˙Â dÈÊÁÓÏ „BÚ ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ˙È¯Ó‡¬»ƒ»»≈¿≈¿¿«¿ƒ¿«¿
˙ÈÏÂ Ô‰Ó‡Ïe ÔÈc·ÚÏ C··„ ÈÏÚ·Ï Ônz«»¿«¬≈¿»»¿«¿ƒ¿«¿»¿≈

:‰˜c¿»≈

mixehd lra

)(fq.áøòáeaxraE" .dxFqOA 'c ¨¤¤©§¨¨¤¤
axraE" :Kci`e ,"xwA oYi in xn`YŸ©¦¦¥Ÿ¤§¦¨¨¤¤

"oMWOd lr didi(eh ,h xAcOA)axraE" , ¦§¤©©¦§¨©¦§¨¨¤¤
"xiTa il iYxzg(f ,ai l`wfgi)mixhwnE" , ¨©§¦¦©¦§¤§¥©§¦¦

"axraE xwAA xwAA zFlr 'dlixaC) ©Ÿ©Ÿ¤©Ÿ¤¨¤¤¦§¥

(`i ,bi 'a minIdE`vIWM ,"iYxzg axraE" . ©¨¦¨¤¤¨©§¦§¤¨§
FA xn`PW xwA oYi in xn`ze dlFBl©¨§Ÿ©¦¦¥Ÿ¤¤¤¡©
FzF`kE ,"axraE xwAA 'ebe mixhwnE"©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤§
,"oMWOd lr didi axraE" xn`PW¤¤¡©¨¤¤¦§¤©©¦§¨

.EpOr dpikW cFaM didWgq dxez ¤¨¨§§¦¨¦¨

)(gq.'ä EáéLäå:`IxhnibAdidi df ¤¡¦§§¦©§¦¨¤¦§¤
.dinxi iniA¦¥¦§§¨

å"ëzFnW e"k cbpM dgkFYA zFnW¥©¨¨§¤¤¥
,mipiOd zMxAn uEg ,g"i zNtzAW¤¦§¦©¦¦§©©¦¦

.dgkFYAW zFnW e"kn obdlhq dxez §¨¥¦¥¤©¨¨



נה `eaz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k ycew zayl inei xeriy

(èñ)äLî-úà ýåýé äeö-øLà úéøaä éøáã älà¥Á¤Á¦§¥̧©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À
úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé éða-úà úøëì¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½

ô :áøça ízà úøk-øLà£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ ˙¯ÎÏ∑ ּובׁשבּועה ּבאלה הּתֹורה את עליהם ‰È¯a˙.ׁשּיקּבלּו „·lÓ∑ ׁשּב'תֹורת קללֹות ƒ¿…∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָƒ¿««¿ƒְְֶַָ

ּבסיני  ׁשּנאמרּו .ּכהנים' ְְֱֲִִֶֶַֹ

ß lel` `"k ycew zay ß

èë(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
íëéðéòì ýåýé äNò øLà-ìk úà íúéàø ízà©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³§¥«¥¤Æ
:Böøà-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(156 'nr fl jxk zegiy ihewl - p"yz oqip yceg y`x azkn)

לראֹות  ועינים . . לכם ה' נתן ולא . . ראיתם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאּתם
א־ח) יׂשראל (כט, ׁשּבני מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק הרי לׁשאל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיׁש

לסּיּום  עד אֹותם ראּו לא ואי מצרים, יציאת נּסי את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹראּו
הּמׁשּפיעה  ּכזֹו ּבראּיה מדּבר ּכאן אּלא, ּבּמדּבר? ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֻארּבעים
הּמּדה. ּבמלא הּזאת" הּברית "ּדברי את לׁשמר האדם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹעל

צר יׁש אּלא הראׁשֹונה, ּבּפעם ּבראּיה ּדי לא ּכ ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּולׁשם
ׁשההתּגּלּות  ּכ ּופנימית, עמּקה נׁשמתית' - ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֻּב'הסּתּכלּות
עד  האדם, את ּותמּלא ּתחּדר העל־טבעית ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהאלקית
ארּבעים  ּדֹורׁש וזה הּטבעּיֹות. הגּבלֹותיו מעל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתרֹומם

והתעּמקּות. לּמּוד ְְְְִִַׁשנֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

miQPd iciÎlrW aFHd zxMd©¨©©¤©§¥©¦¦

גו' לעיניכם יהֹוה עׂשה ּכל־אׁשר את ראיתם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֽאּתם
הּזה: הּיֹום עד גו' לדעת לב לכם יהֹוה ְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹֽֽולא־נתן

ּבֹו ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את רש"י)להּכיר ובפירוש א־ג. (כט, ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבני  ׁשּנתנּו מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלכאֹורה
ּוכגֹון: להם, ׁשּנעׂשּו הּנּסים על לה' להֹודֹות לּבם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל
יׁשיר  אז גֹו' ּבה' וּיאמינּו גֹו' הּגדֹולה הּיד את יׂשראל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ"וּירא

יׂשראל" ּובני א)מׁשה טו, לא; יד, רּבֹות?(שמות וכהּנה , ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
"להּכיר  לׁשֹונֹו ּבדּיּוק רׁש"י רמז זה ענין ׁשּבאּור לֹומר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָויׁש

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת
הּנס  ּכמֹו והרגילּות, הּטבע מּגדר הּיֹוצאים נּסים יׁשנם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדהּנה,
יראת  ּפֹועלים מּטבעם ּכאּלּו ונּסים ים־סּוף, ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּדקריעת
ׁשּיּכירּו מקֹומֹות ּברּבּוי מצינּו ואכן הּקּב"ה, ּכלּפי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהרֹוממּות

לּקּב"ה. עליהם ויֹודּו הּנּסים, ּבאּלּו יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבני
זמן  ׁשּנמׁשכת נּסית הנהגה והּוא ּבנּסים, יׁשנֹו אחר סּוג ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָא

מתּפעל  ואינֹו לנס ׁשּמתרּגל הּוא האדם טבע ׁשאזי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמרּבה,
מביאים  אינם אּלּו נּסים ׁשּלכן טבע, נעׂשה ּדהרּגל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּמּנּו,

ְְִָליראה.
לקרּוב  להביא היא הּמקֹום", "חסדי ׁשהם אּלּו נּסים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻּופעּלת
להיֹותם  יראה ּפֹועלים ׁשאינם ּדאף הּטֹובה, ּבמׁשּפיע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּודבקּות
ההּכרה  צריכה הּוא, נּסי ׁשהּדבר מּכיר אם הרי ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּתמידּיים,

הּטֹובה. ּבמׁשּפיע ואהבה קרּוב לפעל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּבזה
ּדברי  ּבהמׁש רּבנּו מׁשה עֹוסק אּלּו ד־ה)וּובנּסים :(בפסוקים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ׂשלמתיכם  בלּו לא ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים אתכם ואֹול"ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ויין  אכלּתם לא לחם ,רגל מעל בלתה לא ונעל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמעליכם
"להּכיר  עליהם ׁשהיה הֹוכיחם ׁשעל־זה ׁשתיתם", לא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשכר

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת
ּדבקים  ׁשאּתם "הבנּתי הּזה", ׁש"הּיֹום רׁש"י: ׁשּממׁשי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַוזהּו

ּבּמקֹום". ֲִֵַַָוחפצים

(á)éðéò eàø øLà úìãbä úBqnäúúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ
:íää íéìãbä íéúônäå§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«

(â)úBàøì íéðéòå úòãì áì íëì ýåýé ïúð-àìå§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−
ì íéðæàå:äfä íBiä ãò òîL §¨§©¦́¦§®Ÿ©©−©¬©¤«

LÓ‰סט  ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿»»ƒ«ƒ¿»»…∆
¯a ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»«

:·¯Áa ÔB‰nÚ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈwÓƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿…≈

‡Ôezא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿«
‡Ú¯‡a ÔBÎÈÈÚÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È Ôe˙ÊÁ¬≈»»ƒ¬«¿»¿≈≈¿«¿»
ÏÎÏe È‰B„·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

‡˙i‡ב  CÈÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ‡i·¯·¯ Èqƒ≈«¿¿«»ƒ¬»»≈»»«»
:Ôep‡‰ ‡i·¯·¯ ‡i˙ÙBÓe¿«»«¿¿«»»ƒ

ÈÊÁÓÏג  ÔÈÈÚÂ ÚcÓÏ ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ ÔÈ„‡Â¿À¿ƒ¿ƒ¿««»»≈



eaz`נו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£˙Ú„Ï ·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙Œ‡ÏÂ∑את חסּדי להּכיר ¿…»«»∆≈»««ְְִֵֶַַ

ּבֹו וליּדבק ‰f‰.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ÌBi‰ „Ú∑ ְִֵַָָָ«««∆
לבני  הּתֹורה ספר מׁשה ׁשּנתן הּיֹום ׁשאֹותֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשמעּתי

ׁשּנאמר: ּכמֹו לא)לוי, ּבני (לקמן הּכהנים אל "וּיּתנּה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
מׁשה  לֹו: ואמרּו מׁשה לפני יׂשראל ּכל ּבאּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹלוי",
הּתֹורה  את וקּבלנּו ּבסיני, עמדנּו אנּו אף ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָרּבינּו,

עליה, ׁשבט ּבני את מׁשליט אּתה ּומה לנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָונּתנה
נּתנה'? לנּו נּתנה, לכם 'לא מחר: יֹום לנּו ְְְְִִֶָָָָָָָֹֹויאמרּו

להם: אמר זאת ועל הּדבר, על מׁשה כז)וׂשמח (לעיל ְְֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאּתם  הבנּתי הּזה הּיֹום וגֹו'", לעם נהיית הּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ"הּיֹום

ּבּמקֹום  וחפצים .ּדבקים ְֲִִֵֵַַָ

(ã)eìá-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³
:Eìâø ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî íëéúîìN©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«

(ä)ïòîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ
:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(å)ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ∑ רֹואים אּתם עּתה «»…∆«»«∆ִֶַַָ
וכבֹוד, ּבגדּלה ירּום עצמכם ואל ּבּמקֹום ּתבעטּו אל ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻ
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תהי' אחדות שלמה בתוך היהדות החרדית בארה"ק ליצור חזית מאוחדת לבחירות.

על  לוותר  מפלגה  כל  על  הנה  הכלל,  לטובת  הנוגעת  בשאלה  אשר  לדכוותי'  להאריך  למותר 

רווחים מפלגתיים המנגדים לטובת הכלל, ולמותר להאריך לאיש חרדי אשר לענינים הנוגעים ליהדות 

החרדית דין קדימה על כל חשבונות של ריוח גשמי אפילו אם ריוח זה בטוח ואין צריך לומר אם הוא 

מדומה ומוטל בספק, ובפרט אשר ריוח מדומה זה יכול להיות גם קרוב להפסד.

כוונתי לחזית המאוחדת בתוך היהדות הדתית בארה"ק אשר מוכרחת היא לא רק לטובת 

מאמצי  בכל  ישתדל  מצדו  אשר  חרדי  כלאיש  לכ'  פונה  והנני  מהמפלגות.  אחת  לכל  גם  אלא  הכלל 

והנני  ויתורים מפלגתים.  ליצור חזית דתית מאוחדת אם אפילו הענין קשור עם  והשפעתו  כוחותיו 

בטוח אשר ישים את ענין היהדות החרדית בכללותה בראש וישפיע בכיוון זה בכל מקום שהשפעתו 

מגעת.

בת"ח על הודעתו בשורות טובות בזה,

בפ"ש וברכה.



ס

יום ראשון - ט"ו אלול
מפרק עז

עד סוף פרק עח
ופרקים מג-מה

יום רביעי - י"ח אלול
מפרק פח

עד סוף פרק פט
ופרקים נב-נד

יום שני - ט"ז אלול
מפרק עט

עד סוף פרק פב
ופרקים מו-מח

יום חמישי - י"ט אלול
מפרק צ

עד סוף פרק צו
ופרקים נה-נז

יום שלישי - י"ז אלול
מפרק פג

עד סוף פרק פז
ופרקים מט-נא

יום שישי - כ' אלול
מפרק צז

עד סוף פרק קג
ופרקים נח-ס

שבת קודש - כ"א אלול
פרק כ

מפרק קד עד סוף פרק קה ופרקים סא-סג

שיעורי תהלים לשבוע פרשת כי־תבוא

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 



סי lel` e"h oey`x mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ט"ו ראשון יום
אגרת טו  ,`kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéã÷äì êéøö êà,akw 'nr cr:äöéìîå ìùîá

éøö CàíBìMä-åéìò éøBnî ézòîMM äî ,íéc÷äì C- ©¨¦§©§¦©¤¨©§¦¦¦¨¨©¨
,yhixfnn cibnd axd÷eñt ìò21,"øôàå øôò éëðàå" : ©¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

BúîLð úøàä ìò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà øîàL¤¨©©§¨¨¨¦¨¨©¨©¤¨©¦§¨
,ïBéìò ãñç øBàî Bôeâa äøéàîäcqgd zcn ly xe`dny - ©§¦¨§¥¤¤¤§

dxi`d "zeliv`"c
mdxa` ly eteba dnypd

,epia`Búcî àéäåly - §¦¦¨
,epia` mdxa`úcî¦©
,"äaø äáäà":øçà çqð) ©£¨©¨ª¨©¥

áäBà äéäL (äéä daL¤¨¨¨¤¨¨¥
àeä-Ceøa-LBãwä úà- ¤©¨¨

ly "dax dad`"d
yecwdl epia` mdxa`
xe`dn d`a ,`ed jexa
oeilrd cqgd ly

,"zeliv`"cäìBãb äáäà©£¨§¨
ãò ,Ck-ìk äðBéìòå§¤§¨¨¨©
"äákøî" äNòpL¤©£¨¤§¨¨

.àeä-Ceøa-LBãwäì- §©¨¨
did epia` mdxa` ,xnelk
jexa yecwdl ixnbl lha
ly lehiad ote`l cr `ed
dlrnl `edy ,"dakxn"
.epec`l card lehian
`edy zexnl card ,oky
lka el yi ,oec`l lha
`l` ,invr oevx z`f
epevx z` lhan `edy

ote`a akexd iabl dlha "dakxn" eli`e ,oec`d oevx ipta
evx mey dakxnl oi`yly elehia did dfk ote`ae ,invr o

.`ed jexa yecwdl epia` mdxa`,àðéîà Czòc à÷ìñå- §¨§¨©§¨£¦¨
,xnel zrcd lr dler dideäìòîlL äáäàå ãñç úðéçaL¤§¦©¤¤§©£¨¤§©§¨

äáäà" úcî úeäî âeñå ïéòî àéä úBðBéìòä úBøéôqa©§¦¨¤§¦¥¥§¨¦©©£¨
àéäL ÷ø ,íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà ìL "äaøcqgd - ©¨¤©§¨¨¨¦¨¨©¨©¤¦

od ,dlrnly dad`deäìBãb,zenka -äàìôðå,zeki`a - §¨§¦§¨¨
äpnî,epia` mdxa` ly ezcnn -õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì ¦¤¨§©§¨©§¨©¥¥

,úéìëúåmiptÎlkÎlr j` - dpnn d`ltpe dlecb mpn` - §©§¦
,mdipia yi oeinc dfi`íäì ïéàL úBðBéìòä úBcnî òãBpk©©¦¦¨¤§¤¥¨¤

:øçà çqð],ïîöò ãvî úéìëúå óBñ [õ÷drtyddyk - ª¨©¥¥§©§¦¦©©§¨
,zilkze seqe uwa d`a `id ,dhnl zcxei zepeilrd zecndn
mi`xape zenler dpnn mieedzn okly ,leab ly oipra xnelk

,j` .leab ilraonvr cvn,mvra od zepeilrd zecndy itk ,
,zilkze seqe uw oda oi`e leab ila odóBñ-ïéà øBà ék¦¥

íëBúa Laìîe øéàî àeä-Ceøa,zepeilrd zecnd jeza - ¨¥¦§ª¨§¨
,"ãç éäBîøâe eäéà"å ,Lnî,eizecne "seqÎoi` xe`" ,`ed - ©¨§¦§¨¦©

zecnd mb ixd `lina ,cg` xac md ,zexitqd ly milkd
,"seqÎoi`" ly dpigaa od zepeilrdúîLða ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¦§©

,øîça úLaìîä íãàä̈¨¨©§ª¤¤©Ÿ¤
,ixneg `edy seba -LiL¤¥

,ìeáâe õ÷ äéúBcîì- §¦¤¨¥§
zcny ,oaen ixd okÎm`e

y cqgddlecb dlrnl
izla zepeilra dpeilre
cqgd zcnn zlaben
epia` mdxa` ly dad`e
zyaeln eznypy itk

,sebaíB÷î-ìkî ìáà£¨¦¨¨
àðéîà Czòc à÷ìñ- ¨§¨©§¨£¦¨

,aeygl mileki eid
äéúBcnLznyp ly - ¤¦¤¨

,epia` mdxa`ïéòî ïä¥¥¥
.úBðBéìòä úBcî âeñå- §¦¨¤§

mcewowfd epax lly
zcny ,dhnl dlrnln
dppi` dlrnly cqgd
cqgd beqne oirn
mdxa` ly dad`de
mb lley `ed zrke .epia`
zcny ,dlrnl dhnln
epia` mdxa` ly cqgd
zcn beqne oirn dppi`

.miccvd lkn df oipr lelyl ick ,z`fe - dlrnly cqgdäæìå§¨¤
:øîà:epia` mdxa` xn` okle -Bîëc ,"øôàå øôò éëðàå" ¨©§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¦§

L ,óøNpä õòä ìL Búeîöòå Búeäî àeä øôàäLurd - ¤¨¥¤¨§©§¤¨¥©¦§¨¤
,sxypy iptl,øôò íéî çeø Là :úBãBñé 'ãî ákøî äéä- ¨¨ª§¨¦§¥©©¦¨¨

dl` zeceqi drax`n akxen ixd xac lk22,Là :úBãBñé 'âå§§¥
äeäúnä ïLòa eìëå íäì eëìäå eôìç ¯ çeø íéî©¦©¨§§¨§¨¤§¨¤¨¨©¦§©¤

,òãBpk ïúákøäîzeceqi dylyn ea yi oyrd -dl`,y` , ¥©§¨¨¨©©
,urd ly ezakxda eidy ,min ,gex,õòa äéäL 'ãä ãBñéå¦©¤¨¨¨¥

BaL øôòä àeäL`l` ,oyrd mr dler epi` `ed -ãøBiä ¤¤¨¨¤©¥
àeäå ,íi÷ øàLpä àeä ,Ba úèìBL Làä ïéàå ähîì§©¨§¥¨¥¤¤©¦§¨©¨§

.øôàä`ed xt`dy ,ixd .uray xtrd ceqin x`ypy dn - ¨¥¤
zednepax xn`i ,jk .xt` `ed zrke ur did df iptly ,urd

- urd zedn xwir did ,ur did urdyk mcew mby ,oldl owfd
.xt` `ed zrky ,xtrdBLnîe õòä úeäî ìk ,äpäå- §¦¥¨¨¨¥©¨

e` ,y`dn `l ixd dfy ,eyynl milekie "ynn" el yi urdy
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ùã÷ä úøâà
ä"ò éøåîî éúòîùù äî íéã÷äì êéøö êà
ìò ä"ò åðéáà íäøáà øîàù øôàå øôò éëðàå ô"ò
àéäå ïåéìò ãñç øåàî åôåâá äøéàîä åúîùð úøàä

) äáø äáäà úãî åúãîà"ðáäåà äéäù ('éä äáù
äùòðù ãò ë"ë äðåéìòå äìåãâ äáäà ä"á÷ä úà
äìòîìù äáäàå ãñç 'éçáù à"ãñå ä"á÷äì äáëøî
äáäà úãî úåäî âåñå ïéòî àéä úåðåéìòä úåøéôñá
äðîî äàìôðå äìåãâ àéäù ÷ø ä"ò à"à ìù äáø
úåãîî òãåðë úéìëúå õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì

] íäì ïéàù úåðåéìòäà"ðïîöò ãöî úéìëúå óåñ [õ÷
åäéàå ùîî íëåúá ùáåìîå øéàî ä"á ñ"à øåà éë
úùáåìîä íãàä úîùðá ë"àùî .ãç éäåîøâå
à"ãñ î"î ìáà .ìåáâå õ÷ äéúåãîì ùéù øîåçá
éëðàå à"æìå úåðåéìòä úåãî âåñå ïéòî ïä äéúåãîù
ìù åúåîöòå åúåäî àåä øôàäù åîëã øôàå øôò
'âå ò"îøà úåãåñé 'ãî áëøåî äéäù óøùðä õòä
äåäúîä ïùòá åìëå íäì åëìäå åôìç ø"îà úåãåñé
øôòä àåäù õòá äéäù 'ãä ãåñéå òãåðë ïúáëøäî
øàùðä àåä åá úèìåù ùàä ïéàå äèîì ãøåéä åáù
åøîåçå åùîîå õòä úåäî ìë äðäå øôàä àåäå íéé÷
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`lelסב f"h ipy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ט"ז שני יום
,akw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ñ"éä úåììë äðäå,bkw 'nr cr.('úéù åîë

,eay mind e` gexdäéäL éáòå áçøå Cøàa Búøeöå Bøîçå§¨§§¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦¤¨¨
ôòä ãBñéî äéä Bøwò ¯ óøNpL íã÷ ïéòì äàøð,BaL ø ¦§¤¨©¦Ÿ¤¤¦§©¦¨¨¨¦¤¨¨¤

,uray -,Ba íéìeìk çeø íéî LàL ÷øllek urdy - ©¤¥©¦©§¦
ceqin `ed eay xwird j` ,gexe min ,y` zeceqidn mb ekeza

mi`a epnny ,xtrd
ly iaerde agexd ,jxe`d

,urdøôòä ékceqi - ¦¤¨¨
,eay xtrdéøîç àeä¨§¦

,ïlkî øúBéxy`n - ¥¦ª¨
,zeceqid zyly x`y
,éáòå áçøå Cøà Bì Léå§¥Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦
,çeøå Làa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¥§©
agex jxe` mda oi`y -

,iaereíénä íâå- §©©©¦
xak yi minly zexnl
agexe jxe`e ,zeynn ixd

j` ,iaereèòî íä¥§©
øéòfîdhern dcna - ¦§¥
,xzeiaBkøà ìëå ,õòä¥§¨¨§

Béáòå Baçøå,urd ly - §¨§§¨§
øôòä ïî äéä ìkä"©Ÿ¨¨¦¤¨¨
,"øôòä ìà áL ìkäå§©Ÿ¨¤¤¨¨
øàLpä øôàä àeäL¤¨¥¤©¦§¨
Là epnî eãøôpL éøçà©£¥¤¦§§¦¤¥

.çeø íéîxt`de - ©¦©
didy xtrd `ed x`ypy
.urd zedn xwir mcew
ïéà øôàäL Bîk ,äpäå§¦¥§¤¨¥¤¥
úeäî ìà Cøòå ïBéîc Bì¦§§¤¤¤¨

Búenëa àì ,óøNpL íã÷ éáòå áçøå Cøàa ìBãbä õòä̈¥©¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦Ÿ¤¤¦§©Ÿ§©
,Búeëéàa àìåzenkl `l jxr meye oeinc mey xt`l oi` - §Ÿ§¥

,ezeaiygle ezeki`l `le urdBúeäî [àeä] àeäL óà©¤¨
Búeîöòå,xt`d ly ezenvre ezedn `ed urd -epnîe- §©§¦¤
,urdnäeäúð;xt`d -íäøáà øîà ìLî-Cøc-ìò Ck ¦§©¨¨©¤¤¨¨¨©©§¨¨

äáäàäå ãñçä úcî ,Búcî ìò íBìMä-åéìò eðéáà̈¦¨¨©¨©¦¨¦©©¤¤§¨©£¨
,Bôeâa úLaìîe Ba äøéànäúcî [àéä] àéäL óàc ©§¦¨§ª¤¤§§©¤¦¦¦©

äúéäL BúîLða øéànä úeìéöàaL ïBéìòä ãñçå äáäàä̈©£¨§¤¤¨¤§¤¨£¦©¥¦§¦§¨¤¨§¨

Laìúäì ähîì dzãøa ïë-ét-ìò-óà ,äðBéìò äákøî¤§¨¨¤§¨©©¦¥§¦§¨§©¨§¦§©¥
Bôeâa,ixd dfy -ìzLä éãé-ìòäâøãnî úBîìBòä úeìL §©§¥¦§©§§¨¨¦©§¥¨

íéaø íéîeöîö éãé-ìò äâøãîìzcn ly xe`d ixd cxei - §©§¥¨©§¥¦§¦©¦
mvnhvne zeax zebixcn zelylzyd jxc "zeliv`"c cqgd
- miax minevnv ici lr

,f` ixdCøòå ïBéîc ïéà¥¦§§¤¤
äáäàä øBà úeäî̈¨©£¨
úeäî ìà Ba øéànä©¥¦¤¨
ïBéìò ãñçå äáäà øBà©£¨§¤¤¤§
Cøòk àlà ,úeìéöàaL¤¨£¦¤¨§¤¤
øôòä úeäî ïBéîãå§¦§¨¤¨¨
Búeäî ìà øôà äNòpL¤©£¨¥¤¤¨
õò äéäLk Búeëéàå§¥§¤¨¨¥
áBèå äàøîì ãîçð¤§¨§©§¤§

ìëàîì23,ìLî-Cøc-ìò §©£¨©¤¤¨¨
jxr mey ixd oi`y -
oial xt`d oia oeinc meye
jxr mey oi` jk ,urd
zcn oia oeinc meye
epia` mdxa` ly dad`d
dad`de cqgd zcn iabl

."zeliv`" lyøúBéå§¥
íéôìàa ìécáäì ,äfî¦¤§©§¦©£¨¦

,úBìcáäxt`d oia - ©§¨
iabl inybd urde
ly dad`d zecn zeipgex
cqge epia` mdxa`

,"zeliv`"cäøacL ÷ø©¤¦§¨
ìk äøBzíãà éða ïBL ¨¦§§¥¨¨

:ävìîe ìLîaly dad`de cqgd zcinl mi`xew okl - §¨¨§¦¨
mb oaei jk ."zeliv`" ly dad`de cqgd my lr epia` mdxa`
icedi ly dnypd zexitqe zegekd zecndy ,okyÎlkna
md odny zexitqd iabl oeinc meye jxr mey mdl oi` ,dhnl
zexi`n zexitqde odn mi`a mdy oeeik ,z`f lka j` .mi`a
(eteb z` dignd) eznypn oiadl icedi leki ,icedi ly eznypa
dfg` ixyane" weqtd okez dfy ,zepeilrd zexitqa zvw

."dwl`

øNòä úeììk ,äpäå§¦¥§¨¨¤¤
úîLðaL úBøéôñ§¦¤§¦§©
Cøãa] ìkì òãBð íãàä̈¨¨©©Ÿ§¤¤

.ììkàúéì ãé-áúëá,[ §¨
Cøãa úB÷ìçð úBcnäL¤©¦¤¡¨§¤¤

ì ììkìëå ,úBcî òáL §¨§¤©¦§¨

íãàaL úBcnä éèøt- §¨¥©¦¤¨¨¨
ly zepeyd eizeihp
zeihp od m` ,mc`d
jynp `edy ,zeiaeig
,zeilily zeihp e` ,odil`
,odn cxtpa cner `edy
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íãå÷ ïéòì äàøð äéäù éáåòå áçåøå êøåàá åúøåöå
ø"îàù ÷ø åáù øôòä ãåñéî äéä åø÷éò óøùðù
åì ùéå ïìåëî øúåé éøîåç àåä øôòä éë åá íéìåìë
íä íéîä íâå çåøå ùàá ë"àùî éáåòå áçåøå êøåà
äéä ìëä åéáåòå åáçøå åëøà ìëå õòá øéòæî èòî
øàùðä øôàä àåäù øôòä ìà áù ìëäå øôòä ïî
åì ïéà øôàäù åîë äðäå ø"îà åðîî åãøôðù éøçà
áçåøå êøåàá ìåãâä õòä úåäî ìà êøòå ïåéîã
óà åúåëéàá àìå åúåîëá àì óøùðù íãå÷ éáåòå
î"ãò êë äåäúð åðîîå åúåîöòå åúåäî [àåä] àåäù
äøéàîä äáäàäå ãñçä úãî åúãî ìò ä"òàà øîà
äáäàä úãî [àéä] àéäù óàã åôåâá úùáåìîå åá
äúéäù åúîùðá øéàîä úåìéöàáù ïåéìòä ãñçå
ùáìúäì äèîì äúãøá ë"ôòà äðåéìò äáëøî
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùä é"ò åôåâá
øåà úåäî êøòå ïåéîã ïéà íéáø íéîåöîö éãé ìò
ïåéìò ãñçå äáäà øåà úåäî ìà åá øéàîä äáäàä
äùòðù øôòä úåäî ïåéîãå êøòë àìà úåìéöàáù
äàøîì ãîçð õò äéäùë åúåëéàå åúåäî ìà øôà
úåìãáä íéôìàá ìéãáäì äæî øúåéå î"ãò ìëàîì áåèå
:äöéìîå ìùîá íãà éðá ïåùìë äøåú äøáãù ÷ø

äðäåêøãá] ìëì òãåð íãàä úîùðáù ñ"éä úåììë
.ììëàúéì é"ëáììë êøãá úå÷ìçð úåãîäù [

úçàî úåàá íãàáù úåãîä éèøô ìëå úåãî 'æì
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סג lel` f"h ipy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïäL ,elà úBcî òáLî úçàî úBàa,zecnd ray -LøL ¨¥©©¦¤©¦¥¤¥Ÿ¤
,ïúeììëe úBcnä ìkmd ,mc`a zeihpde zecnd lk yxey - ¨©¦§¨¨

mdy iptl ,illk ote`a mihxtd lk mpyi odae ,el` zecn ray
,zeihxt zeihp ly mihxta mi`a:ïäL:od zecnd ray -úcî ¤¥¦©

éìa òétLäì ãñçä©¤¤§©§¦©§¦
,ìeábmvr mb ,xnelk - §

ila `id drtydd
in l` mbe ,dlabd
ila `ed mirityny
`id drtydd ,dlabd

,lkläøeábä úcîe¦©©§¨
-ìk òétLälî íöîöì§©§¥¦§©§¦©¨

,Ck,xnelk - ¨
`id ,drtyddy
dnk cr ,dlabda

,ritydlàlL Bà¤Ÿ
] òétLäìøçà çqðìk : §©§¦©ª¨©¥¨

,ììk [øwò,xnelk - ¦¨§¨
`l miniieqn milawnly
e` ,llk drtydd didz
i`vga aezky itk
`l ,"xwir lk" :reaixd
mdl ritydl ligzdl
cvn `a df lke ,llk
zcn `idy "dxeab"d

,mevnvde oicdúcîe¦©
iML éî ìò íçøì íéîçøäì CïBL24,åéìò úeðîçø- ¨©£¦§©¥©¦¤©¨§©£¨¨¨

zepngxd cvn j` ,el erityiy ie`x `ed oi`y zexnly
,el ritydle eilr mgxl mikixvàéäå`id ,mingxd zcn - §¦

àéäL ,ãñçì äøeáb ïéa úòvîî äcî`id "cqg"d zcn - ¦¨§ª©©¥§¨§¤¤¤¦
iL àlL éîì íb ,ìkì òétLäìì CïBL24åéìò úeðîçø §©§¦©©Ÿ©§¦¤Ÿ©¨§©§¨¨¨

ììk øòöa éeøL Bðéàå íeìk øñç BðéàL éðtî ,ììk25.- §¨¦§¥¤¥¨¥§§¥¨§©©§¨
,dlabd ila drtyde cqg `idy ,"cqg"d zcn cvn ,z`f lkae
mb da yiy "mingx"d zcn cvn ,j` .dfkl mb ritydl `vei

lkzdcg`l ritydl `ly dlabd zniiw ,"dxeab" ly zel
,ie`x `ed oi`y zexnl ixd ,eilr zepngxy in df znerle ,dfk

.el ritydl zepngx cvn yxcpàéäL éôìe,"mingx"d zcn - §¦¤¦
`idúòvîî äcî,"dxeab" mbe "cqg" mb da yiy -úàø÷ð ¦¨§ª©©¦§¥

ãâa àeäL ,ìLî-Cøc-ìò ,úøàôz éãâa Bîk ,"úøàôz"¦§¤¤§¦§¥¦§¤¤©¤¤¨¨¤¤¤
íéáøòî äaøä íéðåâa òeáö]Ba`zil ciÎazkaCøãa [ ¨©¦§¨¦©§¥§Ÿ̈¦§¤¤

¯ ãçà ïåâa òeávä ãâa ïk-ïéàM-äî ,éBðå úøàôz àeäL¤¦§¤¤§©¤¥¥¤¤©¨©§¨¤¤¨
iL àìì Ba C.úøàôz ïBLwx `id "zx`tz" ,oky - Ÿ©¨§¦§¤¤

dpyi "mingx"d zcnay iptne ,mipeeb dnk ly zellkzd

."zx`tz" mya z`xwp `id - dxeabe cqg ly zellkzdøçàå§©©
,Ckzexxerzddy m` ,ritydl zexxerzdd dpyiy ixg` - ¨

zcn cvn e` ,"dxeab"d zcn cvn e` "cqg"d zcn cvn `id
,"mingxd"úòLa eðéäc ,äNòî éãéì äòtLää àBáa§©©§¨¨¦¥©£¤§©§¦§©

Lnî äòtLää26- ©©§¨¨©¨
cnel `edyk `l ,xnelk
- `l` ,envrl oiprd z`
oipr eze` ritydl dpkda

ynn,okn xg`léøöC ¨¦
õòéúäì,opeazdle -éàC §¦§©¥¥

ìëeiL Cøãa ,òétLäì§©§¦©§¤¤¤©
ìa÷ì ìa÷îä©§©¥§©¥

äòtLää27äöBøL ïBâk , ©©§¨¨§¤¤
äîëç øác òétLäì§©§¦©§©¨§¨

,Bðáì dãnììa`ly - §©§¨¦§
ritydl lecb wyg yi

,xzeiy dn oalíà¦
Bîk dlk Bì äpøîàéŸ§¤¨ª¨§
ìëeé àì ¯ BìëNa àéäL¤¦§¦§Ÿ©

,ìa÷ìe ïéáäì ïaämb - ©¥§¨¦§©¥
`edy itk lkydy iptn
oicr (ritynd) a`d lv`
lkei oady ickn icn
`l` - ehlwle epiadl
yialdl mcew gxken `ed
`l xg` oipra lkyd z`
lky iptn mbe ,(lynpdn dhnly lyna enk) oicr jkÎlk
cg` cvl dhepd `xaqe eihxt lk lr lkyd ly zexiyrd
oad lkeiy ickn icn xiyr df ixd - ipyd cvl dhepd `xaqe

l (lawnd)cixtdl mcewn gxken `ed `l` ,lkyd z` law
mihxt `l` ,mihxtd lk z` el zelbl `l ,miwlgl lkyd z`

,lawl el lw didiy ,lkyd ly miniieqnéøvL ÷øøcñì C ©¤¨¦§©¥
,øçà ïéðòå øãña Bìoipr eze` `l ,ipy oipr `edy ,lyn - §¥¤§¦§¨©¥
,lynpde lkyd ly,åéðôà ìò øác øác`ed oi`y ,xnelk - ¨¨¨ª©¨§¨

ote`a `l` ,dlilyle aeigl ody zexaqd izy el dlbncg`
e` ,aeigl dhepd `xaqd e` zekfl dhepd `xaqd z` e` -
z` lawl lkeiy ick z`f lke ,dnecke leqtl e` xiykdl

,lkyd,èòî èòî.lkyd lk `le ,el rityn `ed lkyd on - §©§©
gxkdd on ,lkyd zcxedae zcixia ,lkyd jxe`a mb ,xnelk
agexa mbe ,lawnd ly dhilwd xyekl m`zda mevnv didiy
,mevnv didiy gxkdd on ,lkyd ly miaxd eihxta ,lkyd

,mze` helwl lkei lawndy ickBæ äöò úðéçáezvriind - §¦©¥¨
,lkyd z` ritydl ji` elïäL ,"ãBä"å "çöð" úàø÷ð¦§¥¥©§¤¥
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ùã÷ä úøâà
ïäù ïúåììëå úåãîä ìë ùøåù ïäù åìà úåãî 'æî
íöîöì äøåáâä úãîå ìåáâ éìá òéôùäì ãñçä úãî

] òéôùäì àìù åà ë"ë òéôùäìîà"ðììë [ø÷éò ìë
úåðîçø ïåùì êééùù éî ìò íçøì íéîçøä úãîå
àéäù ãñçì äøåáâ ïéá úòöåîî äãî àéäå åéìò
åéìò úåðîçø ïåùì êééù àìù éîì íâ ìëì òéôùäì
ììë øòöá éåøù åðéàå íåìë øñç åðéàù éðôî ììë
éãâá åîë úøàôú úàø÷ð úòöåîî äãî àéäù éôìå
'éáøåòî äáøä íéðååâá òåáö ãâá àåäù î"ãò úøàôú

åá]àúéì é"ëáãâá ë"àùî .éåðå úøàôú àåäù êøãá [
ë"çàå úøàôú ïåùì åá êééù àì ãçà ïååâá òåáöä
äòôùää úòùá åðééäã äùòî éãéì äòôùää àåáá
ìëåéù êøãá òéôùäì êéà õòéúäì êéøö ùîî
øáã òéôùäì äöåøù ïåâë äòôùää ìá÷ì ìá÷îä
àéäù åîë äìåë åì äðøîàé íà åðáì äãîìì äîëç
øãñì êéøöù ÷ø ìá÷ìå ïéáäì ïáä ìëåé àì åìëùá
èòî èòî åéðôåà ìò øåáã øáã øçà ïéðòå øãñá åì
úåöòåé úåéìë ïäù ãåäå çöð úàø÷ð åæ äöò úðéçáå
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לכאורה.24. מיותרת רחמנות", "לשון "לשון", שהמלה ותיקונים", ב"הערות מעיר שליט"א ˘ËÈÏ"‡:25.הרבי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
עליו". לרחם שאסור גם או שחסר) (אף להשפיע לא אומרת שמדה"ר לזה גם משפיע דחסד - בכ"מ המבואר לגבי הרבי 26."חידוש

אינן". אלו תיבות ב) צח, התורה (אור סי"ג ידעתיו כי ש"בד"ה ותיקונים" ב"הערות מעיר ˘ËÈÏ"‡:27.שליט"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
כדלקמן". ויסוד מל' - "שזהו



`lelסד f"h ipy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;"úBöòBé úBéìk"ciwtz (mb) zeilkl yi mc`d sebay myk - §¨£
zeilkd od "ced"e "gvp" zecn ,ytpa mb jk ,(uriin) dvr ly

,ritydl cvik zevriind] íâå:øçà çqð[ïäå,zeipgexa - §©ª¨©¥§¥
,"ïéòéa ïéøz"oiriad ipy -,òøfä íéìMáîäenk - §¥¥¦©§©§¦©¤©

rxfd leyia ,zeinybay
oixz"d iciÎlr `ed
,zeipgexa jk ,"oiria
iciÎlr df ,drtyd xaca
,"ced"e "gvp" zecnd
úëLîpä äthä àéäL¤¦©¦¨©¦§¤¤
øác eðéäc ,çnäî¥©Ÿ©§©§§©
CLîpä ìëNå äîëç̈§¨¨¥¤©¦§¨

,áàä ìëOîritynd - ¦¥¤¨¨
,epal lkyCLîé àlL¤Ÿª§©

÷c ìëN àeäL Bîk§¤¥¤©
÷ø ,BìëNå Bçîa ãàî§Ÿ§Ÿ§¦§©
úewcî úö÷ äpzLé¦§©¤§¨¦©
ìëN äeäúéå BìëN¦§§¦§©¤¥¤
éãk ,Ck-ìk ÷c BðéàL¤¥©¨©§¥
Bçîa ìa÷ì ïaä ìëeiL¤©©¥§©¥§Ÿ
,Lnî àeäå ,Búðáäå©£¨¨§©¨
ätèk ,ìLî-Cøc-ìò- ©¤¤¨¨§¦¨

,rxf lyçnäî úãøBiä©¤¤¥©Ÿ©
,[ãàî] ãàî äwc àéäL¤¦©¨§Ÿ§Ÿ
úéøîçå äqb úéNòðå§©£¥©¨§¨§¦
ïéøúe úBéìka Lnî©¨©§¨§¥

.ïéòéadcixid idef - ¥¦
lky jxr itl didiy ,ritynd lkya dyrpy dnybdde

.lawnd"íéçø"å "íé÷çL" íéàø÷ð "ãBä"å "çöð" íâå§©¥©§¦§¨¦§¨¦§¥©¦
,íé÷écvì ïî íé÷çBMLlr `ed "miwgy" riwx ly myd - ¤£¦¨©©¦¦

"miwicvl on miwgey"y my28"ced"e "gvp"a sqep oipr dfe ,
:owfd epax oeylae .miax miwlgl lkyd z` zewlgn odyBîk§

íéhçä øøônL ,ìLî-Cøc-ìò ,íéçøa [íéhç] ïçBhä©¥¦¦§¥©¦©¤¤¨¨¤§¨¥©¦¦
éøö Ck ¯ ãàî íéwc íé÷ìçìøáãe ìëOä ïéè÷äì áàä C ©£¨¦©¦§Ÿ¨¨¦¨¨§©§¦©¥¤§©

,íéaø íé÷ìçì í÷lçìe ,Bðáì òétLäì äöBøL äîëç̈§¨¤¤§©§¦©¦§§©§¨©£¨¦©¦
èòî èòî Bì øîBìå,lkyd on -.úòãå úBöòBîadn - §©§©§©§¥¨¨©

miwlg ielibe lkyd zwelg oipr ,el xnel `l dne el xnel
lr sqep ,lkyd wnera mevnv `ed ,lkydn cala miniieqn
lkay jk ,lkyd agexe jxe`a lirl mixen`d minevnvd
"dlert"d dpyi - wnere agex ,jxe` ,lkyd ly zeevwd zyy

."ced"e "gvp" ly zevreid zeilkd ly,ììëa íâåúðéça §©¦§¨§¦©
ãenläå äòtLää òðBî ìk ãâð ãîòìå çvðì àeä "çöð"¥©§©¥©§©£Ÿ¤¤¨¥©©©§¨¨§©¦

,õeçîe úéaî Bðaîmirpene miinipt mdy mixac mb - ¦§¦©¦¦
,zeipevig zeripn mdy mixac mbe ,ez` cenllne el ritydln
áàaL íeöîväå äøeábä úcî ãâð ÷fçúäì eðéä ¯ úéaî¦©¦©§§¦§©¥¤¤¦©©§¨§©¦§¤¨¨

BðéàL øîBì ,Bða ìò BðBöøa íéðéc úøøBòî àéäL ,Bîöò©§¤¦§¤¤¦¦¦§©§©¤¥
Cëì éeàøïéãòdf wenr lkye dwenr dnkg el ritydl - ¨§¨£©¦

zernyn ef .el ritydle - df cbpk wfgzdl eilr `l` -
zeiniptd zeripnd lr hlzydl ,zian zeripnd iabl "gvp"

.`ed ekezayãé-áúëá)
.(øñç :íùøðÎiazka -

ick mda epiiry cid
ycewd zexb`l zeeydl
epikdyk - zeqtcpd

"`ipz"dfqetcl29-
dxaqdd ."xqg" myxp
zeripn (` :`id jkl
,zeipevig zeripn ,"uegn"
.xiaqn owfd epax oi`
iaxd jk lr azeke
m` oeir jixvy :`"hily
xzei uegn zeripnd
zeripnd xy`n zeheyt

,"zian"`axc`e-
`l` .heyt xzei "zian"
- `"hily iaxd azek -
zeripnd lr xe`iad
oiievy dna lelk "uegn"
(a .zxb`a xqgy o`k
epcnly dnl m`zda
llkae" ly yexitd
llkay ,"gvp zpiga
zeripnd lr xabzdl ,oegvpd oipr mb lelk "gvp" zpigaae
owfd epaxy dna melk xqg `l - drtydd cbp miaekirde
dnec oipr oi` "ced"a oky ,"ced" zpigaa dfk oipr xiaqn epi`
oipr ,"gvp"a xacdy itk - "ced" zpiga ly llka llkeiy
llka mbe" milnd yexit cenll mb xyt` ,mxa .oegvpd
`l - llka "gvp"l `id dpeekdy ,zxg` dxeva ,"gvp zpiga
odizyy ,"ced" zcnl deezyn `id eay "gvp"d zcna hxt
,"on miwgeyy miwgy"e ,"oiria oixz"e ,"zevrei zeilk" od
`ed jk lrye ,"gvp"d oipr zellk - llka "gvp"d oipr `l`
o`k xqg ,dfk ote`a micnelyk ,oegvpd oipr dfy xne`
dpeekd edfe - "ced" zcne oipr ly "llk"d edn :xe`iad

."ceqi"d zpiga owfd epax xiaqi oldl ."xqg"aúðéçáe§¦©
áàä øM÷nL úeøM÷úää ,ìLî-Cøc-ìò ,àéä "ãBñé"§¦©¤¤¨¨©¦§©§¤§©¥¨¨
,ïBöøå äáäàa Bnò Bãenì úòLa Bða ìëNa BìëN¦§§¥¤§¦§©¦¦§©£¨§¨

;Bða ïéáiL äöBøL,zexywzdd dpyi oevxd cvny - ¤¤¤¨¦§
lky mr (ritynd) a`d lky ly zexywzdde zexqnzdd

,(lawnd) oad,äæ éãòìáezcn ly zexywzdd ila - ¦§£¥¤
,"ceqi"détî íîöò elà íéøeac òîBL ïaä äéä íà íb©¦¨¨©¥¥©¦¦¥©§¨¦¦
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ùã÷ä úøâà
] íâåà"ðàéäù òøæä íéìùáîä ïéòéá ïéøú [ïäå

ìëùå äîëç øáã åðééäã çåîäî úëùîðä äôèä
ìëù àåäù åîë êùîåé àìù áàä ìëùî êùîðä
åìëù úå÷ãî úö÷ äðúùé ÷ø åìëùå åçåîá ãàî ÷ã
ìá÷ì ïáä ìëåéù éãë ë"ë ÷ã åðéàù ìëù äååäúéå
çåîäî úãøåéä äôèë î"ãò ùîî àåäå åúðáäå åçåîá
ùîî úéøîåçå äñâ úéùòðå [ãàî] ãàî ä÷ã àéäù
íééçøå íé÷çù àø÷ð ä"åð íâå ïéòéá ïéøúå úåéìëá
íééçøá [íéèç] ïçåèä åîë íé÷éãöì ïî íé÷çåùù
êéøö êë ãàî íé÷ã íé÷ìçì íéèçä øøôîù î"ãò
òéôùäì äöåøù äîëç øáãå ìëùä ïéè÷äì áàä
èòî èòî åì øîåìå íéáø íé÷ìçì í÷ìçìå åðáì
çöðì àåä çöð úðéçá ììëá íâå úòãå úåöòåîá
úéáî åðáî ãåîéìäå äòôùää òðåî ìë ãâð ãåîòìå
äøåáâä úãî ãâð ÷æçúäì åðééä úéáî .õåçîå
åðåöøá íéðéã úøøåòî àéäù åîöò áàáù íåöîöäå

) ïééãò êëì éåàø åðéàù øîåì åðá ìòøñç íùøð é"ëá(
áàä øù÷îù úåøù÷úää î"ãò àéä ãåñé 'éçáå

ò åãåîì úòùá åðá ìëùá åìëùïåöøå äáäàá åî
òîåù ïáä äéä íà íâ äæ éãòìáå åðá ïéáéù äöåøù
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.28:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב יב, מחגיגה שהיחוה"א, סוף ˘ËÈÏ"‡:29."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרר"א בהקדמת "ככתוב
עצמו)". דאדה"ז (לא לכת"י בהשוואה שנדפסו אגה"ק הגיהו שו"ב



סה lel` f"i iyily mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ז שלישי יום
,bkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìà úåãî äðäå,bkw 'nr cr.íäéúåãî éåðéù

Bîöòì ãîBìå Bãòa øaãnL] åéáàø"åîãà ùãå÷ ãé-áúëá) ¨¦¤§©¥©£§¥§©§
éòñ "åéúòãé éë" ùåøãá ,ïãò-åúîùð ÷ãö-çîö ìòáâ"é ó

[åìà úåáéú àúéì ,(äæ ïåùì íù ÷úòåäùïéáî äéä àì ¯Ÿ¨¨¥¦
à BìëN øM÷î åéáàL ,åLëò Bîk Ck-ìkBnò øaãîe åéì ¨©§©§¨¤¨¦§©¥¦§¥¨§©¥¦

íéðt ìà íéðt30 ¨¦¤¨¦
÷LBçL ,÷Lçå äáäàa§©£¨¨¥¤¤¥

,Bða ïéáiL ãàîdfy - §Ÿ¤¨¦§
`edy dn ,oevx wx `l
`l` ,oiai oady dvex
lelky oevx ,oevxe wyg
oipr dfy) beprz ea
ly dfk beq ,"ceqi"
milnd ixg` .(zexywzd
cnele ecra xacny"
zeize`a aezk ,"envrl
ycewÎciÎazka :zephw
"wcv gnv" lra x"enc`
sirq eizrci ik yexca)

b"i31oeyl my wzredy
zeaiz - oi` - `zil (df
cala ef `l ,oky - [el`

epa mr eze` cnelykl envrl oipr eze` cnelyk dnec epi`y
zexywzd ila epal rityne cnel `edyk mb `l` ,dad`a
epal rityn `edy drya enk ote` eze`a df oi` - 'eke

.oad zpada mitiqen zexywzdde wygd ,'eke zexywzda
ìBãb âeðòzäå ÷LçäM äî ìëå32ãenläå äòtLää Ck ¯ §¨©¤©¥¤§©©£¨¨©©§¨¨§©¦

ìBãb,øúBé òétLî áàäå ,øúBé ìa÷ì ìëeé ïaäL ,mvr - ¨¤©¥©§©¥¥§¨¨©§¦©¥
mxeb ,xzei aehe xzei daexn dcna "hlew" oady dcaerd

,xzei rityi a`dyék¦
âeðòzäå ÷Lçä éãé-ìò©§¥©¥¤§©©£
BìëN ìcbúîe äaøúî¦§©¤¦§©¥¦§

,a`d ly -úáçøäa§©§¨©
ãnììe òétLäì úòcä©©©§©§¦©§©¥
-Cøc-ìò Bîëe) Bðáì¦§§©¤¤
,Lnî úeiîLâa ìLî- ¨¨§©§¦©¨

beeifa "ceqi"d zpigaa
,inybàeä òøfä éeaø¦©¤©

,âeðòzäå ÷Lçä áøî¥Ÿ©¥¤§©©£
éLîî äæ-éãé-ìòåC §©§¥¤©§¦

,çnäî äaøämyn - ©§¥¥©Ÿ©
,rxfd ztih d`aïëìå§¨¥

úîàä éîëç eìéLîä¦§¦©§¥¨¡¤
,éîLb âeeæì,oky - §¦©§¦

mpyi lkyd zrtyda
mdy enk mipipr

,inyb beeifa lawnl rityn ly drtyda.(øàaúiL Bîk- §¤¦§¨¥
ly dpipr ,mipt lk lrzexywzdd `ed - "ceqi"d zpiga

lawnd l` rityndn beprze wyga33.

elà úBcî ,äpäå,drtydd oipra o`k exaqedy -ïä §¦¥¦¥¥
úBiðBöéç úBðéça,zeipevigd zecnd -ïëBúáe ,LôpaL §¦¦¦¤©¤¤§¨

,úBiîéðt úBcî úBLaìîode ,zeiytp xzei ody zecn - §ª¨¦§¦¦
,drtydd oipra ze`haznd zeipevigd zecnl zeaiqdïäL¤¥

od ,zeiniptd zecnd -
äàøéå äáäà úBðéça§¦©£¨§¦§¨
-Cøc-ìò ,eðéäc .'eë§©§©¤¤
òétLnä áàa ,ìLî̈¨¨¨©©§¦©
,Búáäà úîçî Bðáì- ¦§©£©©£¨

cqgd zcn zeinipt ixd
,dad`d `id drtydde
`id "cqg"d zcne

,dad`d iabl cala zeipevigBãçtî BúòtLä òðBîe¥©©§¨¨¦©£

.íBìLå-ñç ìBLëî éãéì àáé àlL ,Búàøéåixd - §¦§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥¦§©§¨
dpipry ,"dxeab"d zcn ly zeiniptd md d`xide cgtdy
od zecnd x`yy myke ,drtyda hrnl e` ritydl `ly
ly iyilyd wxta xne`y itk) d`xine dad`n mitpr
xtq ly oey`xd wlgd
itk ixd - ("`ipz"d
,d`xiae dad`a xacdy
zecn ly zeiniptd ody
jk ,"dxeab"e "cqg"
x`ya ,oditpra mb xacd
zecn opyiy ,zecnd
iabl zeinipt ody

.ytpd ly zeipevig ody zecnd,elà úBcî LøLå øB÷îe¨§Ÿ¤¦¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ãîåìå åãòá øáãîù] åéáà éôî íîöò åìà íéøåáã
.åîöòìâ"é 'éòñ åéúòãé éë ùåøãá) ò"ð ö"ö ìòá ø"åîãà ÷"éëá

[åìà úåáéú àúéì (äæ ïåùì íù ÷úòåäùåîë ë"ë ïéáî äéä àì
ô"àô åîò øáãîå åéìà åìëù øù÷î åéáàù åéùëò
äî ìëå åðá ïéáéù ãàî ÷ùåçù ÷ùçå äáäàá
ìåãâ ãåîéìäå äòôùää êë ìåãâ âåðòúäå ÷ùçäù
é"ò éë øúåé òéôùî áàäå øúåé ìá÷ì ìëåé ïáäù
úáçøäá åìëù ìãâúîå äáøúî âåðòúäå ÷ùçä
úåéîùâá î"ãò åîëå) åðáì ãîììå òéôùäì úòãä
æ"éòå âåðòúäå ÷ùçä áåøî àåä òøæä éåáø ùîî
úîàä éîëç åìéùîä ïëìå çåîäî äáøä êéùîî

.('úéù åîë éîùâ âååéæì

'éçá ïä åìà úåãî äðäå
úåéîéðô úåãî úåùáåìî ïëåúáå ùôðáù úåéðåöéç
òéôùîä áàá î"ãò åðééäã 'åë ø"éåäà 'éçá ïäù
åúàøéå åãçôî åúòôùä òðåîå åúáäà úîçî åðáì
åìà úåãî ùøùå øå÷îå .å"ç ìåùëî éãéì àáé àìù
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.30:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נעלית בחי' "פנים" אל פנים אבל ח), יב, בהעלותך - (ראב"ע אמצעי בלא פה" אל "פה "אפ"ל:
דיסוד במעלות מדבר כאן והרי בעדו".‰ÈÎיותר, דמדבר הפכו ה"ז דוקא עפ"ז - וגם מאד". "שחושק ועד - באוה"ת 31.נעלות נדפס

ב). (צח, שם ˘ËÈÏ"‡:32.וירא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(גדול (במקום גדל צ"ל: בחינת 33."אולי מבאר הזקן רבנו שאין מה על
מציין - ˘ËÈÏ"‡:‰"מלכות" È·¯'בבי הטעם: להשפיעÏÎ"כנראה מבאר: שע"ע המדות ההשפעה (‰‰˘ÚÙ‰)ו' בבוא כו' לצמצם ,

שישנהÚÓ˘‰לידי מובן שמזה -Ì„Â˜- מעשה לידי ·ÚÈÙ˘Óשבאה ‰˙ÂÓÈÏ˘·) מל' היא ‡ÈÈÏ˜ÚÂÂ‚וזהו ההשפעה כי המשפיע של
בערך·‰ÚÈÙ˘Óעדיין בשלימותה אבל ,˙ÂÏ·‚‰."(המקבל



`lelסו g"i iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ח רביעי יום
,bkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä æ"ë äðäå,ckw 'nr cr:åîå÷îá øàáúéù

,BLôðaL úòc-äðéa-äîëçî àeä ,úBiðBöéçäå úBiîéðtä©§¦¦§©¦¦¥¨§¨¦¨©©¤§©§
,åéúBcî ïä Ck ¯ íãàä ìëN éôì éklecb elky m` - ¦§¦¥¤¨¨¨¨¥¦¨

od eizecn - ohw elky m`e ,milecb mipipra od eizecn -
,miphw mipipra-äðéa-äîëçäL ïèwäL ,Leça äàøpk©¦§¤§¤©¨¨¤©¨§¨¦¨

úòclkyd -ïä BlL ©©¤¥
Ck ¯ úeðè÷ úðéçáa¦§¦©©§¨
íéøáãa ïä åéúBcî ìk̈¦¨¥¦§¨¦

.Cøòä épè÷-`edyke §©¥¨¤¤
lcbzn elky f`y ,lcb
mipipra f` od eizecn -

,xzei milecbíâå§©
íéìBãbamixbeana - ©§¦

mb xacd ielz ,mnvr
lky zelcbe zephwa

,xbeandBìëN éôì"§¦¦§
"Léà ìläé34,"yi`" - §ª©¦

itk ,zecnd x`ez `ed
aezky35md mb zecnd lelide gay ixd ;"ezxeab yi`k" :

,lkyl m`zdaBúáäà áø àeä Ck ¯ Búîëç áø éôì ék¦§¦Ÿ¨§¨¨Ÿ©£¨
ïøB÷î ,úBiðBöéçå úBiîéðt åéúBcî ìk øàL ïëå .Bcñçå§©§§¥§¨¨¦¨§¦¦§¦¦§¨
,BaL úòcä àeä øwòäå .BaL úòc-äðéa-äîëçî àeä¥¨§¨¦¨©©¤§¨¦¨©©©¤

,mc`a "zrc"d `ed ,zecnl rbepa xwird -CLîpä©¦§¨
,BaL äðéáe-äîëçä úðéçaîz` qtez `edy xg`ly - ¦§¦©©¨§¨¦¨¤

z` oian `ede ,lkyd zwxade zcewp ,dnkgd geka lkyd
ezrca wnrzn `ed - dpiad geka eihxt lk lr lkyd
- lkyend mr xywzne
(oian `edy xacd)
`l ,ea yegle eyibxdl
mb `l` epiadl wx
ly xwird dfe ,eyibxdl

,zecnd,Leça äàøpk©¦§¤§
úBòc éepL éôì ék- ¦§¦¦¥
,"zrc" zpiga lyéða§¥

Ck ¯ äfî äæ íãà̈¨¤¦¤¨
.íäéúBcî éepL àeä- ¦¦¥¤

ly "zrc xa"d zcn itk
:eizecn od jk - mc`d
lecb zrcÎxa `ed m`
zrcÎxa `ed oi` m` ;xzei zeaivie zelecb eizecn - xzei
meiwd `id "zrc" ,oky .zeaivi izlae zephw eizecn - lecb
ly iyily wxta xne` owfd epaxy itk ,zecnd ly zeigde

."`ipz"d xtq ly oey`xd wlgd

äæ ìk ,äpäåoiprl xywda ,zecnd oipra lirl xaqend - §¦¥¨¤
,drtydd,ãáì ìLî-Cøc-ìò ÷ø àeäopipr df oi` - ©©¤¤¨¨§©

"zexitq" ly izin`d
,ytpaàeä äæ ìk ék¦¨¤

úéìëOä Lôpa©¤¤©¦§¦
,íãàaL äðBzçzä©©§¨¤¨¨¨

.dâð útìwî äàaä- ©¨¨¦§¦©Ÿ©
"dpezgz" `id ef ytp
mipiprl zkynpy
s`e ,mipezgz (miivx`)

y lkyd oipr`ed ef ytpa
mipipra ,mipezgz mipipra
,"ze`ivn"e "yi" ly
mze`ivn z` oiadl

ztilw efy zexnl ixd ,dtilw ly ytp efy oeeik ,oky .dnecke
"ze`ivn"e "yi"a dxeyw `id z`f lka ,aeh mb da yiy "dbep"

,mipezgz mipiprae,Bzîàì úîàa Càoipr zzin`l - ©¤¡¤©£¦
- dfy ,mc`d ytpa zexitqd,úéäìàä äðBéìòä Lôpa©¤¤¨¤§¨¨¡Ÿ¦
,"ìònî dBìà ÷ìç" àéäLwlgd ly ipy wxta xaqenk - ¤¦¥¤¡©¦©©

,"lrnn dwl` wlg" ly oiprd "`ipz"d xtq ly oey`xd
ly mipipra ,milrp mipipra drewyd dpeilr ytp `id ef ytpy

,zewl`.Bcáì 'äì ïä ,úBiðBöéçå úBiîéðt ,úBcnä ìk- ¨©¦§¦¦§¦¦¥©§©
zeinipt `idy dad`d mbe zipevig dcn `edy "cqg"d mb
mdipy md - cqgd
,ecal `edÎjexaÎyecwdl
'ä úáäà úîçî ék¦©£©©£©
,Ba ä÷áãì Böôç áøîe¥Ÿ¤§§¨§¨

õôç àeäinipt oevxa - ¨¥
zeyrl÷ácì éãk ãñç¤¤§¥¦¨¥

,åéúBcîayecwd ly - §¦¨
,`ed jexaì"æø øîàîk§©£©©©
÷eñt ìò36ä÷áãìe" : ©¨§¨§¨

."åéúBcîa ÷ácä" ¯ "Bá¦¨¥§¦¨
mc` leki cvik -
ÎjexaÎyecwda waczdl
d"awdy enke ,eizecna waczn `edy ici lr df ixd - `ed
ixd - cqg utg `ed d"awdy enke ,megx `ed jk - megx `ed
ick z`fe - cqg zeyrl epevxa oenhd iniptd ripnd df

.d"awda waczdl,äøeábä úcîa ïëå- d`xid zeipevig - §¥§¦©©§¨
,zewl` ly mipipra wx ok mb `idíéòLøä ïî òøtäì§¦¨©¦¨§¨¦

,äøBzä éLðòa íLðòìe,"dxeab" ly oipr dfy -ïëå §¨§¨§¨§¥©¨§¥
c÷ìe ,Bøöé ìò øabúäìBîöò úà L,lcaidl -,Bì øzna §¦§©¥©¦§§©¥¤©§©ª¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éôì éë åùôðáù ã"áçî àåä úåéðåöéçäå úåéîéðôä
ïè÷äù ùåçá äàøðë åéúåãî ïä êë íãàä ìëù
ïä åéúåãî ìë êë úåðè÷ 'éçáá ïä åìù ã"áçäù
ììåäé åìëù éôì íéìåãâá íâå êøòä éðè÷ íéøáãá
åãñçå åúáäà áåø àåä êë åúîëç áåø éôì éë ùéà
àåä ïøå÷î úåéðåöéçå úåéîéðô åéúåãî ìë øàù ïëå
'éçáî êùîðä åáù úòãä àåä ø÷éòäå åáù ã"áçî
éðá úåòã éåðéù éôì éë ùåçá äàøðë åáù á"åçä

.íäéúåãî éåðéù àåä êë äæî äæ íãà

àåä æ"ë äðäå
äðåúçúä úéìëùä ùôðá àåä æ"ë éë ãáì î"ãò ÷ø
åúéîàì úîàá êà äâåð úôéì÷î äàáä íãàáù
ìë ìòîî äåìà ÷ìç àéäù úéäìàä äðåéìòä ùôðá
úîçî éë åãáì 'äì ïä úåéðåöéçå úåéîéðô úåãîä
éãë ãñç õôç àåä åá ä÷áãì åöôç áåøîå 'ä úáäà
÷áãä åá ä÷áãìå ô"ò ì"æøàîë åéúåãîá ÷åáãì
íéòùøä ïî òøôäì äøåáâä úãîá ïëå åéúåãîá
ùã÷ìå åøöé ìò øáâúäì ïëå äøåúä éùðåòá íùðòìå
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ח.34. יב, כא.35.משלי ח, יב.36.שופטים יא, עקב



סז lel` g"i iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äøBzì âéñe øãb úBNòìå`ed df lk -'ä ãçt éðtî §©£¨¥§¨©¨¦§¥©©
.íBìLå-ñç àèç éãéì àáé ït ,Búàøéå`ed jk llbay - §¦§¨¤¨Ÿ¦¥¥§©§¨

xry icil `eai `ly ,xzid ly "mixry" daxda envr ycwn
xeqi` l` cg`37mibiiqe mixcb envrl dyer `ed df cvne ,

ick - dxez ly mipiprl
melyeÎqg xeari `ly
,ixd .`hg s` lr
dcnd `idy ,"d`xi"dy
,d"awdl `id ,ziniptd
dcnd ,"dxeab"de
ok mb `id ,zipevigd
- d"awd ly mipipra
.zeevne dxez ly mipipr

ïëå,"zx`tz"d zcna - §¥
BúøBúå 'ä úà øàôì§¨¥¤§¨

,øàt éðéî ìëaenk - §¨¦¥§¥
oilitz ,xecd dxez xtq
zcn efy ,dnecke ,zeti
,itei oeyln ,"zx`tz"d

åéçáLa ä÷áãìe- §¨§¨¦§¨¨
,d"awdl gay oznaìëa§¨

,BLôð úBðéçadfy - §¦©§
"x`tl" oeyln ,"zx`tz"

,gayleeðéäc§©§
BìëN úeððBaúäa§¦§§¦§

BzáLçîe`edy dny - ©£©§
,d"awd z` gayne x`tn
zeppeazd jezn didi
lye elky ly dwenr
,d"awd zelcba ezaygn.Bøeaãa íbly eigay ezxin`y - ©§¦

jezn mb `l` ,cala dta xeaic didz `l ,xeaica d"awd
lk o`k opyiy jk .daygn lye lky ly dwenr zeppeazd
daygne - "zx`tz"d zcn - zecne lky ,eytp zepiga

"`hef dyrn" ixd `ed xeaicy ,xeaice38zpiga ok mb df ixd -
oipra zekiiyd ytpd zepiga lkl `id dpeekdy e` ;dyrn

.xeaice daygne lky ,ode ,migaydïëå,"gvp"d zcna - §¥
,Ba ä÷áãlîe 'ä úãBáòî òðBî ìk ãâð ïBçvða ãîòì©£Ÿ§¦¨¤¤¨¥©¥£©¦§¨§¨

àìî 'ä ãBák úBéälî òðBî ìk ãâðå,zelbzdae -ìk úà §¤¤¨¥©¦¦§§¨¥¤¨
BìMä-åéìò Cìnä ãåc íçìð øLà 'ä úBîçìîk ,õøàä.í ¨¨¤§¦§££¤¦§©¨¦©¤¤¨¨©¨

ytpd ly "gvp"d zcn cvn `a zepegvpde zenglnd oipry -
,ziwl`dïëå,"ced"d zcna -,'äì úBãBäìe úBåçzLäì- §¥§¦§©£§©

`ed oi`y zexnl dcen `edy ,lehia lye d`ced ly dpigaa
,oianúeàéöîa ìèa ìkäå ,ìkä úà äeäîe äiçî øLà£¤§©¤§©¤¤©Ÿ§©Ÿ¨¥¦§¦

dén÷ àlëå ,Bìöà,`ed jexa yecwd iabl lkd -àìk ¤§§ª¨©¥§¨
,áéLç,melkl aygp -eðà ïéàL óàå .Lnî ñôàå ïéàëe ¨¦§©¦¨¤¤©¨§©¤¥¨

éà íéâéOîdén÷ Lnî ñôà ìkä àeä C,oky .eiabl - ©¦¦¥©Ÿ¤¤©¨©¥

cvn mb - "oi`"n "yi" d`ixa ef ixde ,lkd `xa ixd d"awd
,`xeade deednd iwl`d gekdeðçðà íéãBî ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦£©§

úézîà äàãBäaz` dyibxnd ,ytpa zizin` dgpd - §¨¨£¦¦
,zn`d.Bzîàì úîàa àeä ïkL`id zizin`d zn`dy - ¤¥¤¡¤©£¦

lkdy ,"oeilr zrc" enk
lhae "ynn `l"k `ed
,d"awd iabl ze`ivna
zrc"a `edy itk `ly
`l` "yi" miiwy "oezgz
zewl`l lha "yi"dy39,

,"ced"d zcn cvn `a df
zn`l lehiade d`cedd
mipian `ly zexnl

.dze`äæ ììëáely - ¦§©¤
,"ced"d zcn,ïk-íb©¥

ìk ìò 'äì úBãBäì§©©¨
,eðìîb øLà úBáBhä©£¤§¨¨
äáBè éeôk úBéäì àìå§Ÿ¦§§¨

.íBìLå-ñçepi`y - ©§¨
,el eyry aeha xikn
d"awdl dcez oziy `l`
d"awdy daehd lk lr
,"ced" df ,epz` dyr
,zecedl - d`ced oeyln

,äæ ììëáezcn ly - ¦§¨¤
,"ced"dìk ìò úBãBäì§©¨

åéúBcîe åéçáL§¨¨¦¨
úeìéöàa åéúBlòôe§ª¨©£¦
íéðBéìò úBàéøáe§¦¤§¦

] úéìëz ïéà ãò íéçaLî íäL ,íéðBzçúå:øçà çqð §©§¦¤¥§ª¨¦©¥©§¦ª¨©¥
çlî àeäå ,älòúéå Cøaúé åéìà íéeàøe íéàðå ,[ø÷ïBL ¥¤§¨¦§¦¥¨¦§¨¥§¦§©¤§¦§

úcîa ïëå ."øãäå ãBä"z`xwpd ,ceqi -ãBñé ÷écö" §¨¨§¥§¦©©¦§
"íìBò40,,zewl`a `id ,ziwl`d ytpa `idy itk ,`id mby - ¨

"ceqi"y ,drtydd oipra ,lyna ,lirl xaecy jxcÎlre itk
,(lawnd) epal ritydl beprze wyga zexywzdd oipr `ed
wyga zexywzd ,"ceqi" oipra oldl owfd epax xn`i jk

,zewl`a beprzae,íéiçä éiç 'äa äøeL÷ BLôð úBéäì- ¦§©§§¨©©¥©©¦
,mnvr miigd z` digndBa ä÷áãìe,`ed jexa yecwda - §¨§¨

.àìôð âeðòúå ÷Lça ,ä÷éLçå ä÷éáãazcn cvn dfy - ¦§¦¨©£¦¨§¥¤§©£¦§¨
,`ltp beprze wyga zewl`a zexywzdd ,"ceqi"dúcîáe§¦©

,úeëìî,zewl`a `idy ziwl`d ytpd ly -ìò åéìò ìa÷ì ©§§©¥¨¨Ÿ
äîéàa BðBãàì ãáò ìk úãBáòk BúãBáòå Búeëìî©§©£¨©£©¨¤¤©£§¥¨

.äàøéáed`xiae dni`a `edÎjexaÎyecwd z` ceari jk - §¦§¨
epax .miny zekln ler envr lr laiwy "lerÎzlaw"d cvn
itk ,"zekln" cr "cqg"n ,zecnd zray lk o`k xiaqd owfd

.icedi ly ziwl`d eytpa - zewl`a olek ody

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

ùã÷ä úøâà
øúåîá ò"àãçô éðôî äøåúì âééñå øãâ úåùòìå åì

'ä úà øàôì ïëå å"ç àèç éãéì àáé ïô åúàøéå 'ä
'éçá ìëá åéçáùá ä÷áãìå øàô éðéî ìëá åúøåúå
åøåáéãá íâ åúáùçîå åìëù úåððåáúäá åðééäã åùôð
ä÷áãìîå 'ä úãåáòî òðåî ìë ãâð ïåçöðá ãåîòì ïëå
õøàä ìë úà àìî 'ä ãåáë úåéäìî òðåî ìë ãâðå åá
úååçúùäì ïëå ä"òäã íçìð øùà 'ä úåîçìîë
ìèá ìëäå ìëä úà äåäîå äéçî øùà 'äì úåãåäìå
ñôàå ïéàëå áéùç àìë äéî÷ àìåëå åìöà úåàéöîá
ñôà ìëä àåä êéà íéâéùî åðà ïéàù óàå ùîî
úéúéîà äàãåäá åðçðà íéãåî ë"éôòà äéî÷ ùîî
'äì úåãåäì ë"â äæ ììëáå åúéîàì úîàá àåä ïëù
äáåè éåôë úåéäì àìå åðìîâ øùà úåáåèä ìë ìò
åéúåìåòôå åéúåãîå åéçáù ìë ìò úåãåäì äæ ììëáå å"ç
ãò íéçáåùî íäù íéðåúçúå íéðåéìò úåàéøáå 'éöàá

] úéìëú ïéàà"ðàåäå 'úéå 'úé åéìà íéåàøå íéàðå [ø÷ç
úåéäì íìåò ãåñé ÷éãö úãîá ïëå øãäå ãåä ïåùìî
ä÷éáãá åá ä÷áãìå íééçä ééç 'äá äøåù÷ åùôð
åéìò ìá÷ì 'ìî úãîáå àìôð âåðòúå ÷ùçá ä÷éùçå
äîéàá åðåãàì ãáò ìë úãåáòë åúãåáòå åúåëìî ìåò
åðééäã ã"áçî ïä úåãîä ìë ùøåùå øå÷îå äàøéáå
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`lelסח g"i iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ÎdpiaÎdnkg ly zexitqde zegekd z` owfd epax xiaqi oldl
.ziwl`d ytpa - zrc-äîëçî ïä úBcnä ìk LøLå øB÷îe§§Ÿ¤¨©¦¥¥¨§¨

úà âéOnä ìëOä øB÷î àéä äîëçä :eðéäc ,úòc-äðéa¦¨©©§©§©¨§¨¦§©¥¤©©¦¤
ïäa äiçîe âéäðnL úBLBãwä åéúBcîe Búlãâe Búîëçå 'ä§¨§¨§ª¨¦¨©§¤©§¦§©¤¨¤

íéðBéìò úBîìBòä ìk̈¨¨¤§¦
,íéðBzçúåd ixd -xewn §©§¦

z`f lk oiand lkyd ly
"dnkg"d zxitq `ed -
ly ziwl`d eytpay

,icediàéä äðéáegek - ¦¨¦
äa úeððBaúääBæ äâO- ©¦§§§©¨¨

,eizecn lye 'd zlecb ly
÷îòå áçøå Cøàa§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¤

,Búðéaxaqedy itk - ¦¨
iyilyd wxtd epcnla
ly oey`xd wlgd ly
lkyay ,"`ipz"d xtq
ly zeevw dyy opyi
:wnere agex ,jxe`
lkyd zcixi - "jxe`"
didiy ,dnecke milyna

inl mb oaenbiyn epi`y
itk wenrd lkyd z`
;dcixid iptl `edy
lkyd zeagx - "agex"
zeietrzqde mihxta
"wnere" ;lkyd ly zeax
yiy dn zewnrd -
miptl wner ,lkya

,wnernøác ïéáäì§¨¦¨¨
øác CBzî41ãéìBäìe , ¦¨¨§¦

,äéúBãìBz Bæ äâOäî¥©¨¨§¤¨
äáäà úBcî ïäL¤¥¦©£¨

äàøéåzelcb ezpad ici lry ,dbydd zeclez ody - §¦§¨
d`xi e` d"awdl dad` ea zclep ,`edÎjexaÎyecwd

,d"awdn,úéäìàä Lôpa úBãìBpä úBcî éøàLe§¨¥¦©¨©¤¤¨¡Ÿ¦
."ø÷ç ïéà Búlãâì" ék ,'ä úlãâa úððBaúîe úìkNnä©©§¤¤¦§¤¤¦§ª©¦¦§ª¨¥¥¤
úéäìàä Lôpä úeððBaúä éãé-ìòL ,'ä úlãb úðéça Léå§¥§¦©§ª©¤©§¥¦§§©¤¤¨¡Ÿ¦
,äàzz äàøé àéäL ãçôå äúîéà äéìò ìtz ¯ da- ¨¦Ÿ¨¤¨¥¨¨¨©©¤¦¦§¨©¨¨

,dpezgz d`xi'ä úlãb úðéça Léå ,úeëìî úðéça àéäL¤¦§¦©©§§¥§¦©§ª©
,äàlò äàøé äàa äpnnL,dpeilr d`xi -,úLa àøé- ¤¦¤¨¨¨¦§¨¦¨¨§¥Ÿ¤
,d"awd zlecbn yea `edyäðéça Léå,'d zlecba -äpnnL §¥§¦¨¤¦¤¨

äàaz`xwpd ,dad` zbixcne zpiga -Léå ,äaø äáäà ¨¨©£¨©¨§¥
äðéça,'d zlecba -.àèeæ äáäà äàa äpnnL- §¦¨¤¦¤¨¨¨©£¨¨

zecna `ed xen`d lk ;dad`a xzei dphwd dbixcnd

,zrcÎdpiaÎdnkgn ze`ad - d`xi lye dad` ly zeiniptd
,'d zlecba zeppeazdne dpadn,úBiðBöéçä úBcna ïëå§¥©¦©¦¦

.'eë ãñç :ïäLdxeab"e -Îdnkgn olek ze`a od - 'eke " ¤¥¤¤
,'d zlecba zeppeazddn ,zrcÎdpiaïlëáe,zecnd lka - §ª¨

éøöïäa Laìî úBéäì C ¨¦¦§§ª¨¨¤
àeäL ,úòcä úðéça§¦©©©©¤
úeøM÷úä úðéça§¦©¦§©§
äøeLwä ,Lôpä©¤¤©§¨
Bæ äâOäa äòe÷úe§¨§©¨¨
ïéðò äæéà úâOnL¤©¤¤¥¤¦§¨
äpnnL ,'ä úlãbî¦§ª©¤¦¤¨

da äãìBð,ytpa -äæéà §¨¨¥¤
,úBcnäî äcîixd - ¦¨¥©¦

z` dpian ytpdy drya
gek didiy yxcp ,oiprd
xeyw didiy ,"zrc"d
,biyn `edy oipra oezpe
òâøk úòcä çqäa ék¦§¤©©©©§¤©
ú÷lzñî ¯ Bæ äâOäî¥©¨¨¦§©¤¤
äãìBpä äcnä ïk-íb©¥©¦¨©§¨

éelbäî ,äpnî- ¦¤¨¥©¦
,ielba df iptl dzidy

,íìòää ìà Lôpa- ©¤¤¤©¤§¥
ly ote`a `id ytpay

,mlrdda úBéäìwx - ¦§¨
.ìòôa àìå çëawxy - §Ÿ©§Ÿ§Ÿ©

e` dad`d el yi geka
lreta la` ,d`xid
dze` el oi` ielibae
dad`dy `ian in .dcn
- lreta didz d`xid e`
,oky ."zrc"d gek df ixd
l` zexywzdd ici lr
cg` rbxl `l s` epnn ezrc giqn `ed oi`y ote`a lkyd

,"lreta"e zelbzda od lkyd on zeclepd zecnd -ïëìå§¨¥
ìa âeefä àø÷ð"úòc" ïBL42ì àeäL éðtî ,ïBL ¦§¨©¦¦§©©¦§¥¤§

.úeøM÷úäoiprae ,dclez dpyi ,efk zexywzdne - ¦§©§
,zecn ly dclez dpyi lky ly zexywzddúðéça eäæå§¤§¦©

ïBzçz úòc,"zrc" zpigaa dpezgzd dbixcnd -]gQp ©©©§ª©
:xg`ïäa Laìúîe úBcna èMtúnä ,[ïBzçzä úòcä ©¥©©©©©§©¦§©¥©¦¦§©¥¨¤

,ïBéìòä úòc úðéça Léå .ïîi÷ìe ïúBéçäìdbixcnd - §©£¨§©§¨§¥§¦©©©¨¤§
"zrc" zpigaa dpeilrdøeaçå úeøM÷úä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§§¦

÷øáëe äc÷ðk àeäL ,âOnä ÷îò âéOnä ìëOä øB÷î§©¥¤©©¦Ÿ¤©ª¨¤¦§ª¨§¨¨
,BìëN ìò ÷éøánäz`f lk xywi -,ähîì èMtúiL ©©§¦©¦§¤¦§©¥§©¨

Cøàa øeàaä úáçøäa ,äðáä éãéì âOnä ÷îò àáéå§¨ŸŸ¤©ª¨¦¥©¨¨§©§¨©©¥§Ÿ¤
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ùã÷ä úøâà
åúîëçå 'ä úà âéùîä ìëùä øå÷î àéä äîëçä
ìë ïäá äéçîå âéäðîù úåùåã÷ä åéúåãîå åúìåãâå
úåððåáúää àéä äðéáå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
øáã ïéáäì åúðéá ÷îåòå áçåøå êøåàá åæ äâùäá
úåãî ïäù äéúåãìåú åæ äâùäî ãéìåäìå øáã êåúî
úìëùîä úéäìàä ùôðá úåãìåðä úåãî éøàùå ø"éåäà
'éçá ùéå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë 'ä úìåãâá úððåáúîå
ìåôú äá úéäìàä ùôðä úåððåáúä é"òù 'ä úìåãâ
úðéçá àéäù äàúú äàøé àéäù ãçôå äúîéà äéìò
äàìéò äàøé äàá äðîîù 'ä úìåãâ 'éçá ùéå úåëìî
äáø äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå úùåá äàøé
úåãîá ïëå àèåæ äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå
ùáåìî úåéäì êéøö ïìåëáå 'åë ãñç ïäù úåéðåöéçä
ùôðä úåøù÷úä úðéçá àåäù úòãä úðéçá ïäá
úìåãâî ïéðò äæéà úâùîù åæ äâùäá äòå÷úå äøåù÷ä
çñéäá éë úåãîäî äãî äæéà äá äãìåð äðîîù 'ä
äãìåðä äãîä ë"â ú÷ìúñî åæ äâùäî òâøë úòãä
çëá äá úåéäì íìòää ìà ùôðá éåìéâäî äðîî
àåäù éðôî úòã ïåùìá âååéæä àø÷ð ïëìå ìòåôá àìå

] ïåúçú úòã 'éçá åäæå úåøù÷úä ïåùìà"ðúòãä
ïúåéçäì ïäá ùáìúîå úåãîá èùôúîä [ïåúçúä
úðéçá àåäù ïåéìòä úòã úðéçá ùéå ïîéé÷ìå
âùåîä ÷îåò âéùîä ìëùä øå÷î øåáéçå úåøù÷úä
èùôúéù åìëù ìò ÷éøáîä ÷øáëå äãå÷ðë àåäù
øåàéáä úáçøäá äðáä éãéì âùåîä ÷îåò àáéå äèîì
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סט lel` h"i iying mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ט חמישי יום
אגרת טז  ,ckw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééáåäà .æè,248 'nr cr.'ô óã íéøãðá

,"øäpä úBáBçø" úàø÷pä ,äðéa úðéça àéäL ,áçøå§Ÿ©¤¦§¦©¦¨©¦§¥§©¨¨
BîB÷îa øàaúiL Bîk43:"zrc"d zpiga ef ,xnelk - §¤¦§¨¥¦§

wxake ,dcewp `idy "dnkg"y ,"dpia"l "dnkg" zxagnd
dbyda `eazy "zrc"d zpiga zxagn ,cin mlrpe dlbznd

dxeva `le "dpia" ly
`l` ,dcewp ly
daxdae zehytzda
milyne ,dbyda mihxt
z` micixend mixaqde
ixd - xzei dhnl lkyd

zcewp zxywne zxagnd "zrc" ly dpigade gekd df
miraep mindy oirnl dleyn "dnkg" ,"dpia"l "dnkg"d
ea mirtey mindy xdpl dleyn "dpia"e ,oitih oitih epnn
"dnkg"d oirnny `id dpeekde - zeagxzdae zehytzda
oigend z` xywn "oezgz zrc" eli`e ."dpia"d xdpl `eai

wiprn `ede ,zecnd oipr `eai dbydne lkyny ,zecnl
zxyr lk ji` o`k xaqen miptÎlkÎlr .meiwe zeig zecnl
mciÎlre ,zewl` ipipra md ziwl`d ytpa zexitqde zegekd
.zepeilrd zexitqa oiadl mileki ,"dwl` dfg` ixyan" ixd
ø"åîãà ÷"ë úøòä
ùãå÷ä úøâàì à"èéìù

å"è ïîéñ óåñ
mipipr dnk dxe`kl
o`ke a"ega (zenye)
.(p"dgx ,jxc) l"pd wiicn
:ligzn oigend 'iac l"pke) zecnl rbepa 'ia exwr o`kc t"lie
.`ed ok r"c 'ial rbepa mb okle ('ek zecnd lk yxeye xewne
p"dgxe jxce 'ek a"egc zeceqid 'a beef `ed zrcc z"pyntre

'a mdzeceqip"dgx ,jxc ,zrc jxra `"e`n d`x) a"egc
.(p"ye

'eëå úlä÷ éLðàìepax azk ,ely ycewd zexb`n zeax ,lirl xkfpk §©§¥§¦©§
dl` liaya) l`xyi ux` zwcve ,llka dwcvd oiprl xywa ,owfd

ycewd zexb`n wlg ,hxta (l`xyi ux`a dcearae dxeza miwqery

,fh oniq ycewd zxb` .zeniieqn zeiepncfda zeniieqn zeldwl epted

itk ,zniieqn dlidwl dazkp

:zxb`d ziy`xa oiievy

d`xpd itke ,'"eke 'w iyp`l"

avn did ,zxb`d okezn

cexi dlidw dze`a dqpxtd

lv` zerici elawzpe ,c`n

ly "cnrn"dy ,owfd epax

llek" xear dlidw dze`

(l`xyi ux` zwcv) "c"ag

mdl azek okl .jk llba ohw

avn el reciy ,owfd epax

c`n dlclczpy ,mzqpxt

z`f lkae ,mipexg`d mipnfa

ilany ,mytpa xacd rbep

z` ewifgi ,mavn lr had

miptlmbe oic itlrmbjklrminrhoiivne ,l`xyiux`zwcvl"cnrn"d

.oicdzxeyn

.æèøLà éòøå éçà ,éáeäàil mixwie miaexw -!éLôðkdpyi - £©©©§¥©£¤§©§¦
ly ezexiqne ezaxwa dlrn dpyie g` ly ezaxwa dlrn

xage cici1,"iirx"e "iig`" miiehiad ipy oiivn owfd epax ;

.mipte`d ipya dad`d jezn dazkp zxb`dyíìòð àì äpä¦¥Ÿ¤§¨
,íézòä ÷Bö épnî,elld -èøôáe ,äñðøtä äìcìcúð øLà ¦¤¦¨¦¦£¤¦§©§§¨©©§¨¨¦§¨

íëéðçnî éì íéòeãéä,mkzlidwn -íãé äèî øLàavne - ©§¦¦¦©£¥¤£¤¨¨¨¨
,dhn cxi mzqpxtäðòLîe ïòLî íeL éìa2,`ly ,xnelk - §¦¦§¨©§¥¨

dy`d `le lrad
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.43:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- "במקומו" כוונתו וכו"'.ÈÏÂ‡Â"צ"ע בלקו"ת וכן מפתחות) (ראה בח"א להמקומות ‰Ú¯˙1.הכוונה
Î:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ובכ"מ"."˜ בהר. ר"פ לקו"ת - רעיתי אחותי חילוק ˘ËÈÏ"‡:2."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מרויחים שאין "היינו

˘ËÈÏ"‡:3.עתה". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לאכילה שגם (2 ג"כ, מלפנים להם שאין (1 Ù˘)"היינו ÈÈÁ) ÔÈ‡.".4¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(מ"ג פ"ד (תרומות הנתינה בכמות מוסיף ˘ËÈÏ"‡:5."שזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דתרתי ואפ"ל לאביון. רגיל בלתי "תואר

מנכסיו'". 'נקי מל' גם לו.6.משמע כה, בהר
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א.7. סב, בד"ס).8.ב"מ (לעיין ח"ו". כך לידי בא סוף כך בעצמו מדקדק) (ופרש"י המקיים "כל שם: בגמ' א. לג, ‰Ú¯˙9.ב"מ
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."(מזוני) לממון בנוגע (2 מהעתיד, (1 ˘ËÈÏ"‡:10."דאגה: ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם (2 להווה, (1 "בנוגע:



עי lel` `"k ycew zay mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"א קודש שבת יום
אגרת יז  ,dkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àúåøòúàáã òãåð .æé,250 'nr cr.áèéä ù"òå

,dlrnly mingxd.íBìLå ñçrbepd oipr ixd `ed df lk - ©§¨
w"k ztqed - jnr deya 'idiy cr oziy lrete ,deedae) cizrl
w"k ztqed) xarl mb rbepd oipr dfa yi ,j` ;(`"hily x"enc`

:`"hily x"enc`oeik - envrl 'idi xy`n xzei oziy lrete
edfymyl (zepeer zxtk

;xard ly zepeer oewize
ïéà ¯ íãà ék ,íb äîe©©¦¨¨¥
äNòé øLà õøàa ÷écö©¦¨¨¤£¤©£¤
àèçé àìå ãéîz áBè11, ¨¦§Ÿ¤¡¨
úøtëî ä÷ãväå12 §©§¨¨§©¤¤

úeðòøtä ïî äpâîe§¦¨¦©ª§¨
'eëå13úàæìe ,,okle - §§Ÿ
àéä,`id dwcvd - ¦

Lôðå óebä úàeôø14 §©©§¤¤
ãòa øBò øLà" ,Lnî©¨£¤§©
ïzé Léàì øLà ìëå øBò§¨£¤§¦¦¥

"BLôð ãòa15.ixd - §©©§
z` liabdl jiiy `ly
mekql cr wx zzl envr
jiiy `ly myk ,miieqn
mekqd z` liabdl

myl el xy` lk ozep mc` ik ,d`etx liaya mi`iveny
zece` xaecn df lk .eytp zlvd myle ,ez`etxdpizp,j` ;

mlyn `ed jexa yecwd ,oky ."dpizp" ef oi` ,xac ly ezin`l
:owfd epax oeylae .dltkdae z`féða íéðéîàî eðà ,íbLa§¤©¨©£¦¦§¥

-Ceøa-LBãwäì äàåìä ÷ø dðéà ä÷ãvä ék ,íéðéîàî©£¦¦¦©§¨¨¥¨©©§¨¨§©¨¨

àeä16:áéúëãk ,aezky enk -17:Bìîâe ,ìc ïðBç 'ä äåìî" §¦§¦©§¥¥¨§ª
íéìôëa "Bì ílLémb `l` ,`ad mlera wx `l -íìBòa §©¤§¦§©¦¨¨

àkéì úBönä ìk øëNc ,äfäepi` -ãáì ,äfä íìBòa ©¤¦§©¨©¦§¥¨¨¨©¤§©
ä÷ãvî18,,dfd mlera minlyn dxky z`y -àeäL éôì ¦§¨¨§¦¤

úBiøaì áBè19àúéàãk , ©§¦¦§¦¨
mi`ven ep`y itk -a- §

zkqn÷øt óBñ ïéLec÷¦¦¤¤
àn÷20Leçì Lé íâå . ©¨§©¥¨
Lðòì21,íBìLå-ñç , §Ÿ¤©§¨

øáãì íéðîð åéøáçLk§¤£¥¨¦§¦¦§©
äðîð àì àeäå äåöî¦§¨§Ÿ¦§¤

íänò22,mixg`yk - ¦¨¤
mipzep dlidwd ipan
mdly "zecnrn"d
- ozep epi` `ede "llek"l
mitxhvn mdy df ixd
,devn xacl mipnpe cgi
sxhvn epi` `ed eli`e

,mz`øîànî òãBpk©©¦©£©
ì"æø23.z` jk lr - ©©

weqtd24lkei `l oexqge"
."zepndlìëa ,áBè úkøa íäéìò àBáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨£¥¤¦§©§¨

íéøLéå íéáBhì 'ä äáéèä ,áèéîc élî25Lôðå íLôðk ,- ¦¥§¥©¥¦¨©¦¦¨¦§©§¨§¤¤
oevxke mpevxk:Lôðå áì ìkî íîBìL LøBcäepax zpeek - ©¥§¨¦¨¥¨¤¤

itke md mpevx itk df 'idi z"iyd mz` dyriy aehdy ,owfd
.owfd epax ly epevx

òãBð .æé1,"àzúìc àúeøòúà"ácly zexxerzdd ici lr - ©¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zcear
Baìa øøBòî íãàäL¤¨¨¨§¥§¦

ãñçä úcîzeyrl - ¦©©¤¤
,cqge dwcvåxxern - §

úeðîçø,ely -ìk ìò ©£¨©¨
íéîçøì íéëéøvä`ed - ©§¦¦§©£¦

dfÎiciÎlr xxern
,"àìéòìc àúeøòúà",dlrnl zexxerzd -åéìò øøBòì ¦§¨¨¦§¥¨§¥¨¨

,íéîçøä øB÷nî íéaø íéîçømingxd zcn wx `l - ©£¦©¦¦§¨©£¦
,zelylzydd xcqay
,dlabda mingx `idy

n `l`xewnzcn
mingxd myny ,mingxd
xkfpk ,dlabd ila md
oey`xd wlga d"n wxta
dfy ,"`ipz"d xtq ly

ingxd a`" m` ik "ongxd a`" `l) "mingxd a`" `xwpm,("

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

÷éãö ïéà íãà éë íâ äîå å"ç 'åëå ùåáëì äìòîì
ä÷ãöäå àèçé àìå ãéîú áåè äùòé øùà õøàá
úàåôø àéä úàæìå 'åëå úåðòøåôä ïî äðéâîå úøôëî
ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò øùà ùîî ùôðå óåâä
éë íéðéîàî éðá íéðéîàî åðà íâùá åùôð ãòá ïúé
'ä äåìî áéúëãë ä"á÷äì äàåìä ÷ø äðéà ä÷ãöä
øëùã äæä íìåòá íééìôëá åì íìùé åìåîâå ìã ïðåç
áåè àåäù éôì ä÷ãöî ãáì æ"äåòá àëéì úåöîä ìë
ùåçì ùé íâå àî÷ ô"ñ ïéùåã÷á àúéàãë úåéøáì
àì àåäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçùë å"ç ùðåòì
àåáúå íòðåé íéòîåùìå ì"æøàîî òãåðë íäîò äðîð
íéáåèì 'ä äáéèä áèéîã éìéî ìëá áåè úëøá íäéìò

:ùôðå áì ìëî ù"åãä ùôðå íùôðë íéøùéå

òãåð æéøøåòî íãàäù àúúìã àúåøòúàáã
ìë ìò úåðîçøå ãñçä úãî åáìá
åéìò øøåòì àìéòìã àúåøòúà íéîçøì íéëéøöä
úåøéôä åì òéôùäì íéîçøä øå÷îî íéáø íéîçø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

וחיי". כ.11.לבני ז, ג.12.קהלת פ"ה, דב"ר רפכ"ז.13.ראה ויק"ר טו.14.ראה משפטים תנחומא וראה 15.ראה יד. יא, איוב
ספ"ג. התשובה שם.16.אגרת מהר"ל וחדא"ג ופרש"י סע"א י , ב"ב יז.17.ראה יט, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"

˙ÏÈÏ˘ בכל - בעוה"ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי"ל בצדקה). דישנו החיוב רק (כ"א בנדו"ד נוגע אינו בעוה"ז דמצות השכר
- (וכמש"נ בצדקה לבד אינה ˘ËÈÏ"‡:19.מנתינתו)".·ÌÈÈÏÙÎהמצות  ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נפק"מ מאי וי"ל Ô‡Î"לכאורה הטעם?

וחי בסוג אינו דאפילו מוסיף בכלל‡ÍÈÁדבזה שהוא כיון הנ"ל, שייך בכ"ז -˙ÂÈ¯· שלא) שבאווארנט יומתק ועפ"ז פל"ב) (ראה
ÏÎ(1לדקדק) שנאמר: אע"פ הגבלות: ÈÁÂ(2הג' בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡(3 לבריות, גם יתן -ÍÓÚ יותר כ"א בשווה יהי' לא -

א.20.להמקבל". ˘ËÈÏ"‡:21.מ, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שכר מניעת רק ˘ËÈÏ"‡:22."לא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נתן אם גם "ובמילא
לצדקה נתעלמוÂ¯„Î˘כבר ובמילא -ÏÎלפנ"ז כו' המנין בעת עוד ליתן צריך - דלעיל זו".Â„ÈÁ˘הענינים ב.23.אגה"ק ט, חגיגה

א. כו, טו.24.ברכות א, ד.25.קהלת קכה, תהלים - הכתוב א.1.ל' פח, זח"א
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,mc`d lr mingx mikynp myn ,mingxd xewnBì òétLäì§©§¦©
àaä íìBòì ïøwäå ,äfä íìBòa úBøtä2.epax yxti oldl ©¥¨¨©¤§©¤¤¨¨©¨

drtydd wx dpeekd oi` ,dfd mlera zexitd zrtydy ,owfd
zertydd mb llek df `l` ,ipefne iig ipaa ,dfd mler ipipra

lky ,ocr ob ly zebydde
"dfd mler" `xwp df
"`ad mler"l d`eeyda
.miznd ziigz onf `edy
zexnl ,xnelk

d`eeydaydfd mlerl
ynnmya ocrÎob `xwp

`a df oky ,"`ad mler
(lr xky xezae) ixg`
dfd mler ly dceard3,

d`eeyda ixd la`
"`ad mler"lonf ly

xcq lk `xwp ,digzd
mb ,zelylzydd
Îobe miipgexd zenlerd
."dfd mler" mya ocr
mipipr mlek md ,oky
mb) zekiiyd zepigae
"dfd") dbyd ielibl (zrk
eli`e ,(ielib oeyl `ed
onf ly "`ad mler"
dlrnl `ed ,digzd

oldl xiaqiy itk ,dbyd ielibn4.àéä ¯ "úBøtä" ,Leøt¥©¥¦
úòtLpä äòtLä,zkynpe -íéiçä éiçå íéîçøä øB÷nî ©§¨¨©¦§©©¦§¨©£¦§©¥©©¦

ìzLä úðéçáa ähî ähîì úëLîðå ,àeä-CeøaúeìL ¨§¦§¤¤§©¨©¨¦§¦©¦§©§§
,'eë ähîì äìòîlî úBîìBòämilrp dbixcne mlerny - ¨¨¦§©§¨§©¨

eze`ne ,xzei mipezgz dbixcnle mlerl zkynp `id xzei
,xzei cer mipezgz dbixcnle mlerl ,dbixcne mlerãò©

úLaìúnL,drtydd -éiç éðá"a éîLbä äfä íìBòa ¤¦§©¤¤¨¨©¤©©§¦§¨¥©¥
.'eë "éðBæîemiipgexd mipipra mb drtyd ly mipiprd lka - §¥

`xwp df lk ixd - miinyb mipipra dhnl d`a drtyddy cre
`edy envr oli`d enk mpi` oli`d zexity myky ,"zexit"
dpzyn jk .mitlgzn zexitd eli`e ,oli` eze` cinz

,mlerl mlern drtyddáeúkL Bîk àeä ¯ "ïøwä"å5: §©¤¤§¤¨
øîéîì déì éåäå ,"ãàî Eúåöî äáçø",xnel el did - §¨¨¦§¨§§Ÿ§¨¥¥§¥©

éúBöî"ì "Eíéaø ïBL`id dpeekdy ,heytd yexitd itl - ¦§¤§©¦
oeyl "jizevn" xnel jixv did ,uw odl oi`y ,llka zeevnl

,miaxì íâå);(ïáeî Bðéà "äáçø" ïBLlibxd oeyld ,oky - §©§§¨¨¥¨
,d`yip ,dnx ,dax ,dlecb :`ed dfa,à÷éc "Eúåöî" àlà- ¤¨¦§¨§©§¨

`wec jly devnd"c`n"l agx ilk ,"c`n dagx" zpigaa `id
,dlrnlyäî ,Lnî 'ä úåöî àéäL ,ä÷ãvä úåöî àéä¦¦§©©§¨¨¤¦¦§©©¨©

úBéçäì ãéîz äNBò Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwäM¤©¨¨¦§§©§¤¨¦§©£
äNòéå ,úBîìBòä-,jk,æòå úàN øúéa ãéúòìzenka - ¨¨§©£¤¤¨¦§¤¤§¥¨Ÿ

Îyecwdy dn ,zeki`ae
z` zrk dign `edÎjexa
diigiy dne zenlerd
zenlerd z` cizrl
zeig beqae zeig xzia
oipr df ixd ,xzei dlrp
okl ,d"awdn dwcv ly
dwcvd zevn z`xwp
.jly devnd ,"jzevn"
dyer envra d"awd ,oky

cinz,dwcvd oiprBîëe§
áeúkL6Cøc eøîLå" : ¤¨§¨§¤¤

,"'eë ä÷ãö úBNòì 'ä- ©£§¨¨
jxc" dwcv z`xwp ixd
`edy ,'d jxc `idy ,'"d

,da jledCøc Bîk§¤¤
øéòî da íéëìBäL¤§¦¨¥¦
Ck ,ìLî-Cøc-ìò ,øéòì§¦©¤¤¨¨¨
éelb úðéça àéä ä÷ãvä©§¨¨¦§¦©¦
óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
ìk ááBñ" àeä-Ceøä¥¨

,"ïéîìòlr aaeqe siwn - ¨§¦
m`zda znvnevn dpi`y zeiga mze` digne zenlerd

,odn dlrn dlrnl `id `l` ,mzbixcnlãò älbúéå øéàiL¤¨¦§¦§©¤©
,"àzúìc àúeøòúà"a ,äfä íìBòzexxerzd ici lr - ¨©¤§¦§¨¨¦§©¨

,dhnl,ípç ãñçå ä÷ãö úøBúaxi`ie dlbzi df -ãéúòì §©§¨¨¨¤¤¦¨¤¨¦
úàN øúéa ,íéúnä úiçúa,zenka -æò øúéå,zeki`a - ¦§¦©©¥¦§¤¤§¥§¤¤¨

ïBzçzä ïãò-ïâa [äøàää] (äøàä) éelb úðéçaî õ÷ ïéàì§¥¥¦§¦©¦¤¨¨©¤¨¨§©¥¤©©§
,ïBéìòäåxzei daxd zelbzd dhnl o`k didz cizrl - §¨¤§

,oeilrd ocrÎobae oezgzd ocrÎobay zelbzdd xy`n dpeilr
,`id jk lr dgkeddéøäLíé÷écvä úBîLð ìk7íéàpzäå8 ¤£¥¨¦§©©¦¦§©©¨¦

íéàéápäå9,úBìònä íeøa ïBéìòä ïãò-ïâa äzò íäL ,- §©§¦¦¤¥©¨§©¥¤¨¤§§©©£
,zebixcndeãéúòì íäéúBôeâa eLaìúé10ïîæa eîe÷éå , ¦§©§§¥¤¤¨¦§¨¦§©

äiçzä10.äðéëMä åéfî úBðäìdfd mlera xi`iy - ©§¦¨¥¨¦¦©§¦¨
zelbzd ef didzy ,xnel ixd gxkdd on ,miteba zenypl
df llbay ,oeilrd ocrÎobay zelbzdd xy`n daxda dpeilr
ocrÎoba xzeia zepeilrd zebxca ze`vnpd zenypdy i`ck
ziigz onf ly ielibd lawl ick seba dpyalzz ,oeilrd
,oky .mpig cqge dwcv ly oipr wx `edy ielib edfe ,miznd
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ùã÷ä úøâà
äòôùä àéä úåøéôä 'éô .á"äåòì ïø÷äå æ"äåòá
úëùîðå ä"á íééçä ééçå íéîçøä øå÷îî úòôùðä
äìòîìî úåîìåòä úåìùìúùä úðéçáá äèî äèîì
ééç éðáá éîùâä æ"äåòá úùáìúîù ãò 'åë äèîì
ì"ìäå ãàî êúåöî äáçø ù"îë àåä ïø÷äå 'åë éðåæîå
àìà (ïáåî åðéà äáçø ïåùì íâå) íéáø ïåùì êéúåöî
ùîî 'ä úåöî àéäù ä÷ãöä úåöî àéä à÷ééã êúåöî
úåéçäì ãéîú äùåò åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù äî
åøîùå ù"îëå æòå úàù øúéá ãéúòì äùòéå úåîìåòä
äá íéëìåäù êøã åîë 'åë ä÷ãö úåùòì 'ä êøã
úøàäå éåìéâ 'éçá àéä ä÷ãöä êë .î"ãò øéòì øéòî
æ"äåò ãò äìâúéå øéàéù ïéîìò ìë ááåñ ä"á ñ"à øåà
ãéúòì íðç ãñçå ä÷ãö úøåúá àúúìã àúåøòúàá
úðéçáî õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá íéúîä úééçúá
éøäù ïåéìòäå ïåúçúä ò"âá [äøàää] (äøàä) éåìéâ
äúò íäù íéàéáðäå íéàðúäå íé÷éãöä úåîùð ìë
ãéúòì íäéúåôåâá åùáìúé úåìòîä íåøá ïåéìòä ò"âá
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.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(('הב) 7 ע' תש"ט (סה"מ תש"ט המרחם כל ד"ה וראה שם. פיה"מ פאה. ריש רמב"ם 3."משנה
ה"ח. פ"ח תשובה ˘ËÈÏ"‡:4.הל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ח צו.5."וראה קיט, יט.6.תהלים יח, ‡„ÂÓ"¯7.וירא ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."8."מצוות:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."9."תורה:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אלקות ‡„ÂÓ"¯10."גילוי ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘) זמנים לב' שמחלק וצ"ע".ÏÈÓ·Â‡"להעיר בתחי'. לעתיד, ענינים): ב' גם שזהו מובן
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dhnl zexxerzdd geka oi`jiyndl,dfk ielib beq
"ilk" zpigaa wx `id dhnl zexxerzddzhilwl.df ielib

ielibd on elit` xzei dlrp cizrly ielibd ,`eti` ,dna
:oldl owfd epax xiaqi ?oeilrd ocrÎobayäøàääL éôì§¦¤©¤¨¨

àéä ïãò-ïâaL éelbäå§©¦¤§©¥¤¦
ìk àlîî" úðéça§¦©§©¥¨

"ïéîìò11,lk `lnn - ¨§¦
zeigd - zenlerd
znvnevnd ziwl`d
,`xapd zbxcl zn`zene
zeinipta zyalzne

,`xapaúðéça àeäL¤§¦©
ìzLääâøãnî úeìL ¦§©§§¦©§¥¨

äâøãîìzcxei zeigd - §©§¥¨
znvnvzne zlylzyne

,dbixcnl dbixcnn-ìò©
,íéîeöò íéîeöîö éãé§¥¦§¦£¦
mipihwne minvnvnd -
,ielibd z`e zeigd z`
eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ12: ¦§¨¦§¨¨

,"àaä íìBò àøáð ã"eéa"ze`a `xapy ,ocr ob ,xnelk - §¦§¨¨©¨
,dcewp ly mevnv ixd `id c"ei ze`de ,c"eiúðéça àéäå§¦§¦©

,äàlò äîëçeilr dnkg zpiga `id c"ei -c"eid ,oky .dp ¨§¨¦¨¨
dpey`xd ,(dpeilr) "d`lir dnkg" lr zfnex 'ied my ly

,"zeliv`"d mler ly zexitqd xyrnúàø÷pä"dnkg" - ©¦§¥
z`xwp,"ïBéìòä ïãò"ob" xewn `ede dlrnl `edy "ocr" - ¥¤¨¤§
,"ocrìzLnä,úBîìBòä ìëa úLaìúîe úìLzpiga - ©¦§©§¤¤¦§©¤¤§¨¨¨

zenlerd lka zyalzne zlylzyn "dnkg"d zxitqe
,mzeigdle mzeedláeúkL Bîk13úéNò äîëça ílk" : §¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨

,"'eë,"dnkg"d zpigan `id mi`xapd lk zeedzdy ixd -
"'eë äiçz äîëçä"å14,ly zeigd `id "dnkg"y ixd - §©¨§¨§©¤

,zenlerdïãò-ïâáe"dnkg"d zpiga -éelb úðéçáa àéä §©¥¤¦¦§¦©¦
,déìéc àøeòL íeôì ãç ìëì äâOääitl cg` lkl - ©©¨¨§¨©§¦¨¦¥

`id ,zenlera "dnkg" zpiga ly ziwl`d zeigd ,exeriy
zenypdy ,ielib ly ote`a `id ocrÎoba eli`e ,mlrda

,zednd zbyda zewl` zebiyne zepianâðòL òãBpk©©¤Ÿ¤
÷ñòL äøBzä úBãBñ úâOäî àeä ïãò-ïâa úBîLpä©§¨§©¥¤¥©¨©©¨¤¨©

,äìâpa äfä íìBòazeceqd z` biyne oian `ed ocrÎobae - ¨¨©¤©¦§¤
,dxezayàúéàãkaezky enk -úLøt LBãwä øäfa ¦§¦¨©Ÿ©©¨¨¨©

çìL15,x`ean my - §©
ly "`zaizn"d xcq
`zaizn"e epiax dyn
miyp ly mb cr ,"riwxc
,d`iapd mixne zeipwcv

àøîbáe16àãáeòa- ©§¨¨§§¨
ly xetiqaøa äaøc§©¨©

,éðîçðd`ian my - ©§¨¦
wtq ly oipray ,`xnbd
xryl dncw zxda" m`
dncw oal xry" e` "oal
`zbelt - "zxdal
`zaizna (zwelgn)
xne` d"awd) riwxc
riwxc `zaizne ,xedh
mixne`e ,(`nh mixne`
- ef zwelgna rixkn in
ihewl"a .zeld`a cigie mirbpa cigi `edy ipngp xa dax

xn`n epyi ,rixfz zyxt ,owfd epax ly "dxez17xiaqnd
hexhextaÎlr .llka riwxc `zaizn oipre ef zwelgn oipr

lk `lnn" zpigaa ielib `ed ocrÎobay ielibd ,miptÎlk
.mvnevn xe` - "oinlríéúnä úiçúaL äøàää éelb ìáà£¨¦©¤¨¨¤¦§¦©©¥¦

íeöîö úðéçáa dðéàL ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî äéäé¦§¤¦§¦©¥¨¨§¦¤¥¨¦§¦©¦§
øàaúpL Bîk ,úéìëúå ìeáb éìa àìà ,ìeáâe øeòLå§¦§¤¨§¦§§©§¦§¤¦§¨¥

íéøîà éèewìa,"`ipz"d xtq -ááBñ" ïéðò øeàa çî ÷øt §¦¥£¨¦¤¤¥¦§©¥
,"ïéîìò ìk,"zenlerd lk aaeq" -Bîk BòîLîk BðéàL ¨¨§¦¤¥§©§¨§

,íBìLå-ñç ,ìebòdlrnl `edy xe` didz ezernyny - ¦©§¨
a `vnp epi`ye xacdn ixnbljez,xacdúðéçáa BðéàL àlà¤¨¤¥¦§¦©

,'eëå úeLaìúäyalzn epi`y xe`a `ed xaecnd `l` - ¦§©§§
`l` ,xacd zbixcnl m`zda enevnv ici lr xacd zeinipta

,xaca ezrtyde e`vnid jez dbixcna dlrnl `edíL ïiòå§©¥¨
.áèéä¥¥
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ïéîìò ìë àìîî úðéçá àéä ò"âáù éåìéâäå äøàääù
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úéùò äîëçá íìåë ù"îë úåîìåòä ìëá úùáìúîå
äâùää éåìéâ úðéçáá àéä ò"âáå 'åë 'éçú äîëçäå 'åë
úåîùðä âðåòù òãåðë 'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìëì
äìâðá æ"äåòá ÷ñòù äøåúä úåãåñ úâùäî àåä ò"âá
øá äáøã àãáåòá 'îâáå çìù 'ô ÷"äåæá àúéàãë
úðéçáî 'éäé î"äçúáù äøàää éåìéâ ìáà .éðîçð
ìåáâå øåòéùå íåöîö úðéçáá äðéàù ïéîìò ìë ááåñ
øåàéá ç"îô à"÷ìá ù"îë úéìëúå ìåáâ éìá àìà
åðéàù àìà å"ç ìåâéò åîë åòîùîë åðéàù ò"ëåñ ïéðò
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היום יום . . . עד

ה'תש"גטו אלוליום רביעי

חומש: תבא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח. מג־מה.

תניא: אך צריך . . . קכב ומליצה.

ִמיִמים": יֹום א טו ֱאלּול תרנ"ז. יַבת "ּתֹוְמֵכי ּתְ דּות ְיׁשִ ִהְתַיּסְ

ְגֶלה ְודַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[: יֹום ד חי ֱאלּול תרנ"ז. ּנִ ּמּוד ּבַ ַהְתָחַלת ַהּלִ

ָמּה  יָבה ׁשְ "ּב[: ַהְיׁשִ י ]ָהַרׁשַ פֹות ִהְכִריז ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה תרנ"ט ַאֲחֵרי ַהַהּקָ ֵליל ׂשִ ּבְ
ִמיִמים". ָמם "ּתְ רּוָחּה ׁשְ ִמיִמים", ְוַתְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ "ּתֹוְמֵכי ּתְ

ה'תש"גטז אלוליום חמישי

חומש: תבוא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב. מו־מח.

תניא: והנה כללות . . . קכג כמו שית'.

רבינו הזקן פי' המאמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, אויף 
א אידען דארף מען קוקען ווי ער שטייט אין מחשבה הקדומה דא"ק, און דָארטען 
שטייט יעדער נשמה מיט אלע דורות ווָאס קומען ארויס פון איהר ביז ביאת המשיח 
גואל צדק, און אז מען טוט א אידען ַא טובה, טוט מען ַא טובה ָאט די אלע נשמות 

עד סוף כל הדורות.

ם עֹוָלם ָמֵלא", ַעל ְיהּוִדי ֵיׁש  ִאּלּו ִקּיֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ ֲאָמר "ּכָ ֵרׁש ַהּמַ ֵקן ּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ִאית  ִעּלָ ה  ְרּגָ ּדַ מֹון,  ַקּדְ ]=ָאָדם  ְדַא"ק  דּוָמה  ַהּקְ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ "ִנְמָצא"  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ יט  ְלַהּבִ
ה  ּנָ ִמּמֶ ַהיֹוְצאֹות  ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ִעם  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ "ִנְמֵצאת"  ם  ְוׁשָ ֲאחּודֹות[,  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ּבֹו  ָמקֹור  ִהיא  ׁשֶ

לּו ַעד סֹוף  מֹות ַהּלָ ׁשָ ים טֹוָבה ְלָכל ַהּנְ ים ִליהּוִדי טֹוָבה, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ֶדק, ּוְכׁשֶ יַח ּגֹוֵאל ּצֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעד ּבִ
ל ַהּדֹורֹות. ּכָ

ה'תש"גיז אלוליום שישי

חומש: תבא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז. מט־נא.

תניא: והנה מדות . . . קכג מדותיהם.

רבינו הזקן הי' בעצמו הקורא בתורה. פעם אחת לא הי' בליאזנא ש"פ תבא, ושמע 
אדמו"ר האמצעי - והוא עודנו נער קודם הבר מצוה - הקריאה מאחר. העגמת נפש 
מהקללות שבתוכחה הביאתו לכאב לב, עד שביוהכ"פ נסתפק רבינו הזקן אם יוכל 

להתענות.
כששאלו את אדהא"מ הרי בכל שנה קוראים פרשה זו, ענה: כשאבא קורא "הערט 

זיך ניט קיין קללות".

ַמע  ֹבא, ְוׁשָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ [ׁשַ ִליָאְזָנא ]ּבְ ַעם ַאַחת לֹא ָהָיה ּבְ ּתֹוָרה. ּפַ ַעְצמֹו ַהּקֹוֵרא ּבַ ֵקן ָהָיה ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ָללֹות  ֵמַהּקְ ֶנֶפׁש  ָהָעְגַמת  ֵמַאֵחר.  ִריָאה  ַהּקְ ר־ִמְצָוה –  ַהּבַ ֹקֶדם  ַנַער  ְוהּוא עֹוֶדּנּו  ָהֶאְמָצִעי –  ַאְדמֹו"ר 

ֵקן ִאם יּוַכל ְלִהְתַעּנֹות. נּו ַהּזָ ק ַרּבֵ ּפֵ ּפּוִרים ִנְסּתַ יֹום ַהּכִ ּבְ ּתֹוֵכָחה ֱהִביַאּתּו ִלְכֵאב ֵלב, ַעד ׁשֶ ּבַ ׁשֶ

"לֹא  קֹוֵרא  א  ַאּבָ ׁשֶ ּכְ ָעָנה:  זֹו,  ה  ָרׁשָ ּפָ קֹוְרִאים  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֲהֵרי  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֲאלּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָמעֹות ׁשּום ְקָללֹות". ִנׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עה היום יום . . . 

ה'תש"גחי אלולשבת
מֹו. ַעל־קֹוֵרא, ּוֵמַעּצְ י עֹוְלה ַהּבַ ׁשִ ְלׁשִ

חומש: תבא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט. נב־נד.

תניא: והנה כ"ז . . . שיתבאר במקומן.

יום הולדת את הבעש"ט בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק' - תפ"ד. 
יום שנתגלה הבעש"ט - תצ"ד.

יום הולדת את רבינו הזקן - תק"ה.
תוכן תורת הבעש"ט בש"פ תבוא ח"י אלול תרנ"ב אחר קבלת שבת: והי' כי תבוא 
אל הארץ גו'. ארץ ל' מרוצה ול' רצון כדאיתא במדרש. אז דו וועסט צוקומען צום 
רצון ווָאס איז א מתנה מלמעלה און בירושה בכל אחד מישראל, איז די עבודה דארף 
זיין וישבת, ארָאּפטרָאגען אין התישבות, ולקחת גו' ושמת בטנא, ממשיך זיין אורות 
בכלים, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך, א איד דארף וויסען אז ער גייט פון 
איין ָארט אין דעם ַאנדערען, איז ניט ער גייט אליין נָאר מ'פירט איהם מלמעלה, און 

די כוונה איז לשכן שמו שם, אויף מפרסם זיין אלקות אין דעם ארט וואו ער איז.
אחר תפלת ערבית חזר עוד הפעם תורה הקודמת והוסיף: והי' כי תבוא גו' בכדי 
דו זָאלסט צוקומען צום רצון כו', איז דָאס דורך דעם אז והלכת אל המקום גו' לשכן 
שמו שם, זָאלסט זיך מוסר נפש זיין אויף מפרסם זיין דָארטען אלקות, מיט וואס איז 

מען מפרסם אלקות, מיט א ברכה און א פסוק תהלים.

דֹוׁש – תפ"ד. יֹום  ה ֵאָליו מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהּקָ ּלָ ְתּגַ ּנִ ַנת תנ"ח. יֹום ׁשֶ ׁשְ ם־טֹוב ּבִ ַעל־ׁשֵ ֶדת ֶאת ַהּבַ יֹום ֻהּלֶ
ם־טֹוב – תצ"ד. ַעל־ׁשֵ ה ַהּבַ ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ֵקן – תק"ה. נּו ַהּזָ ֶדת ֶאת ַרּבֵ יֹום ֻהּלֶ

י  ת: "ְוָהָיה ּכִ ּבָ ַלת ׁשַ בֹוא ח"י ֱאלּול תרנ"ב ַאַחר ַקּבָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ ם־טֹוב ּבְ ַעל־ׁשֵ ּתֶֹכן ּתֹוַרת ַהּבַ
ָה'ָרצֹון'  ֶאל  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ ְדָרׁש.  ּמִ ּבַ ְדִאיָתא  ּכִ ָרצֹון,  ּוְלׁשֹון  ְמרּוָצה  ְלׁשֹון  'ֶאֶרץ'  ּגֹו'".  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא 
' ְל"הֹוִרידֹו",  ְבּתָ ָרֵאל, ְצִריָכה ָהֲעבֹוָדה ִלְהיֹות 'ְוָיׁשַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ה ּבְ ַמְעָלה ּוִבירּוׁשָ ָנה ִמּלְ הּוא ַמּתָ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  "ְוָהַלְכּתָ  ִלים,  ּכֵ ּבַ אֹורֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ ֶנא",  ַבּטֶ ְמּתָ  ְוׂשַ ּגֹו'  "ְוָלַקְחּתָ  ב,  ָ ְמֻיּשׁ ַלֲעׂשֹותֹו 
אֹותֹו  מֹוִביִלים  א  ֶאּלָ ָיְזָמתֹו  ֵאיָנּה  ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ ֲהִליָכתֹו  ׁשֶ ָלַדַעת  ְיהּוִדי  ַעל  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ִיְבַחר 

ְמָצא ּבֹו. ּנִ קֹום ׁשֶ ּמָ ם", ְלַפְרֵסם ֶאלֹקּות ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ָנה ִהיא "ְלׁשַ ּוָ ַמְעָלה, ְוַהּכַ ִמּלְ

ְמָנת  ַעל  ּגֹו'",  ָתבֹוא  י  ּכִ "ְוָהָיה  ְוהֹוִסיף:  ַהּקֹוֶדֶמת,  ּתֹוָרה  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ָחַזר  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר 
ֶפׁש  ְמֹסר ֶאת ַהּנֶ ם" – ּתִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ קֹום ּגֹו' ְלׁשַ "ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ יַע ָלָרצֹון כּו', ֲהֵרי ֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ

ים. ִהּלִ ְבָרָכה ּוָפסּוק ּתְ ה ְמַפְרְסִמים ֱאלֹקּות? ּבִ ּמֶ ם ֱאלֹקּות. ּבַ ֵדי ְלַפְרֵסם ׁשָ ּכְ

ה'תש"גיט אלוליום ראשון

חומש: נצו"י, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו. נה־נז.

תניא: טז. אהוביי . . . 248 דף פ'.

רבינו הזקן זייענדיג נָאך אין וויטעבסק, הָאט אמָאל געזָאגט א תורה אויפ'ן פסוק 
אתם נצבים גו', און הָאט געטייטשט מחוטב עצך ל' עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות 
מחשבות בלב איש, שואב מימיך אויסשעּפען די מים ווָאס מצמיחים כל מיני תענוג.

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . עו

ּוֵפֵרׁש:  ּגֹו'",  ִבים  ִנּצָ ם  "ַאּתֶ סּוק  ַהּפָ ַעל  ּתֹוָרה  ַעם  ּפַ ָאַמר  ְסק,  ִוויטֶעּבְ ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ עֹוד  ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ֵלב ִאיׁש", "ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך" –  בֹות ּבְ "ֵמֹחֵטב ֵעֶצָך" ְלׁשֹון ֵעָצה, ֵיׁש ַלֲעֹקר ]=ַלֲחֹטב[ ֶאת ָה"ַרּבֹות ַמֲחׁשָ

ֲענּוג. ל ִמיֵני ּתַ ְצִמיִחים ּכָ ּמַ ִים ׁשֶ ֹאב ]ַהחּוָצה[ ֶאת ַהּמַ ִלׁשְ

ה'תש"גכ אלוליום שני

חומש: נצבים וילך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג. נח־ס.

תניא: והנה זהו . . . לב ונפש.

און  גרָאבקייט  אייגענע  די  ָאן  ניט  הערט  גרָאב  און  נידעריג  איז  ווָאס  דער 
נידעריקייט.

ּסּותֹו ּוְנִחיתּותֹו הּוא. חּות ְוַגס, ֵאינֹו ָחׁש ֶאת ּגַ ּנָ ֶזה ׁשֶ

ה'תש"גכא אלוליום שלישי

חומש: נצבים וילך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה. סא־סג.

תניא: יז. נודע . . . 250 וע"ש היטב.

ֵרְך – ֵא־ל ֶאָחד –  ִיְתּבָ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְלַפְרֵסם ֱאלֹקּותֹו  ּבִ ְגַלל ֲעבֹוָדתֹו  ּבִ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון – ַאְבָרָהם, 
ה' ּוְבתֹוָרתֹו, ְוָכל  הֹוָרה ּבַ ל ַהּדֹורֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּטְ ֵני ָהעֹוָלם, ָזָכה ְלַהְנִחיל ְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ ְלָכל ּבְ

ה. דֹוׁשָ ם ַעל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ַהּכַֹח ְוָהֹעז ִלְמֹסר ַנְפׁשָ ִיׂשְ ה ּבְ ָ ִאיׁש ְוִאּשׁ

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מבלי הוראת זמן הכתיבה:

במ"ש שאני אמחול על מה שלא השתתף בבחירות. הנה פשיטא שאין זה ענין פרטי שלי עאכו"כ 

קפידא שי, אלא כמו שכתבתי וגם פרסמתי דעתי ברבים שברור הדבר שכל מי שיש לו הרשות להשתתף 

בבחירות )היינו שלקח תעודת זהות ומשלם מסים בהמדינה, ועוזר בשאר הענינים שלה, כי ירא הוא 

שמא יאסרו אותו או שלא תהי' הנוחיות שלא הורגל וכמו שירות המים ולא ממימי הבאר, וכיו"ב(, 

הרי מחויב הוא עאכו"כ להשתתף בבחירות שאין בזה כל סיוע לאיזה משרד שהוא ומיעוט קול אחד 

ברשימה היותר חרדית, מגביר החשיבות הערכית של רשימות המנגדים על ה' ותורתו...

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



עז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  אלול ט"ו ראשון יום 'מבשל'? משום החיוב מתכת, חימום
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.áiçå ,øéòáî úãìBz äæ éøä ¯ íéna Bôøöì§¨§©©¦£¥¤¤¤©§¦§©¨

הוא שהחיוב הרמב "ם  כתב  לא  מדוע  הראב "ד : הקשה 

בגמרא  כמבואר  'מבשל', ב),משום  עד, לח (שבת יתד  שהמשליך

משום חייב  ויתקשה , שיתייבש  כדי חם  לתנור  מתכת  של

מבשל?

טל' ה 'אגלי  סק"ט)ומבאר  האופה הראב "ד:(מלאכת כוונת  את 

קשה  גוף ריכוך היא בישול ה"ו)מלאכת  פ"ט ומבארת(לעיל ,

שם)הגמרא  שבת רש"י פי לתנור(על היתד  בהשלכת מבשל שחיוב 

מרככת האש  כאשר  נעשה  המתכת שייבוש  משום  הוא חם 

הסופית שהמטרה  אף  כלומר , שבתוכו. הנוזל את  ומוציאה

מתרכך  הוא  התהליך  בתחילת  הרי  המתכת , את להקשות  היא 

כמבשל נחשב  וזה  זמני)באש  הוא שהריכוך שאלת(אף היא וזו .

חייב לצרפו כדי  הברזל את המחמם  אין מדוע  הראב "ד :

הצירוף היא שמטרתו  אף  והרי מבשל, כיבוימשום ידי על 

מתרכך? הוא  בתחילה  הרי במים , האש 

טל': ה 'אגלי  ומיישב 

רש "י  לפי שם)אמנם  מעשה(שבת לתנור  היתד בהשלכת

המתכת  כאשר  בהתחלה , הוא האש ,zkkxznהבישול  ידי  על 

בעת הוא שהבישול הגמרא  דברי  את יפרש  הרמב "ם אבל 

אםdywznשהמתכת  גם  כי בהתחלה , הריכוך  פעולת  לאחר

וכיון מבשל". משום  חייב זה  הרי  - רך גוף  "הקשה 

משום החיוב  הסופית , המטרה היא  היתד מתכת שהתקשות 

שאינו התהליך, שבתחילת  הריכוך על ולא  זה  על הוא  מבשל 

הסופית . המטרה 

הברזל  'מחמם  את  מחייב  הרמב"ם  אין מדוע  מובן זה ולפי 

הסופית כוונתו שהרי  מבשל , משום  הריכוך  על לצרפו' כדי 

חיוב כי 'מבעיר ', משום  הוא  חיובו ולכן  התקשותו  היא 

שהרי הסופית , המטרה אינה ההבערה  אם אף  הוא  'מבעיר '

לאחר פחמים  לעשותם  כדי היתה  העצים  הבערת  במשכן 

כיבויים .

ה'תשע"ט  אלול ט"ז שני יום אנושית  מחיצה

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰äöéçî úBNòì øzîª¨©£§¦¨
elà eòãé àlL ãáìáe ,äæ ãöa äæ ãîòiL ,úaLa íãà éða ìL¤§¥¨¨§©¨¤©£Ÿ¤§©¤¦§©¤Ÿ¥§¥

.eãîòä äöéçî ïúBNòì ìéáLaL ïéãîBòä̈§¦¤¦§¦©£¨§¦¨¨¨§
לגבי בהלכה  מופיע  כמחיצה אדם  בני בשורת השימוש 

במקום שבקדושה  דבר  אמירת  לעניין כגון נוספים , דינים 

זה הרי לטינופת , בינו חוצצת  אנשים  שורת  שאם  הטינופת,

לח)מותר שסב, ברורה משנה .(ראה

לשם שהועמדו שהאנשים  ההגבלה  האם  לעיין: ויש 

לגבי דווקא  נאמרה  כך, לשם שהועמדו  יידעו לא  מחיצה 

הדינים ? בשאר  גם  או  שבת

אברהם ' ה 'מגן הדין: של  בטעמו תלויה  סי'והשאלה  (או"ח

סי"א) איסורשסב מחמת  הוא  מדעתם  להעמידם  שהאיסור פירש 

בחול. ולא  בשבת  רק שייך זה  וטעם בשבת , מחיצה הקמת 

בידיעתם , תלוי הדבר כן אם  מדוע  כך: על שהקשו יש  אך

איסור על  שהעמידם  מי  יעבור  יודעים, אינם  אם אף  והרי

מחיצה ? הקמת 

אנה לזוז אדם  בני  שדרך משום  הוא  הטעם  כי פירשו ולכן 

הדבר ייעשה  ואם כמחיצה  המתבונן בעיני נראים ואינם  ואנה 

התירו ולכן מחיצה . ללא  אף ולטלטל  להקל יבואו  בגלוי ,

יודעים אינם  עצמם  הם  כאשר  בצנעה, רק  זאת  לעשות  חז"ל

הטלטול. איסור  את מתירים הם שבנוכחותם

לשום זה , טעם  אדםולפי מבני  מחיצה  מועילה  לא  עניין

לכך  מודעים  הם  כד)כאשר  יג, או"ח עולם בנין .(שו"ת

הוא האיסור  שטעם  בבירור  נראה  הרמב"ם  מדברי  אך

עשיית להיתר  כסייג  זאת  כותב שהרי מחיצה, הקמת  מחמת

ואת לכך . מודעים אינם  אם  דווקא  שהוא  בשבת המחיצה

האדם בידיעת  ולא  בידיעתם  דווקא  תלוי שהאיסור הטעם 

הזקן אדמו "ר מבאר  סי"ד)המעמידם , שסב שאדם(סי' משום  ,

עמידתו ולכן עצמו , לדעת מעשיו  את  ועושה  דעת  בן  הוא 

הוא כאשר ולכן לעצמו אלא שהעמידו לאדם  מתייחסת אינה

נאסר הדבר  אין מחיצה, לשם  לעמוד מתכוון אינו  עצמו 

אחר . אדם  של מחשבה  מחמת 

ה'תשע"ט  אלול י"ז שלישי יום חייב? מתי – מוכסין' 'קשר המוציא

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ïéñëBî øL÷ àéöBnä©¦¤¤§¦
äéàø éøäL ;Ba øèôðå ñëBnì eäàøä øákL ét ìò óà ,áiç ¯©¨©©¦¤§¨¤§¨©¥§¦§©¤£¥§¨¨

.íìBòì àeä§¨
נייר היינו, מוכסין', 'קשר  לרשות  מרשות בשבת  המוציא 

יעבור שהאדם  ובעת  לסימן, אותיות  שתי המוכס בו שרשם

– המכס  את  ששילם כהוכחה  לו ישמש  הנהר  של השני לצד

הוצאה  משום ב)חייב  עח, .(שבת

לפני הוציא  אם  רק  חייב חכמים  לדעת  תנאים : ונחלקו

הוציאו אם  אבל הנהר , של השני שבצד למוכס  אותו שהראה 

שימוש  יותר  לו  אין  כי פטור , – לו  הראה  שכבר  (והרי לאחר 

של  צלוחית ע"פ לכרוך כדי בו יש אם אלא עליו חייב שאינו מחוק כנייר הוא

לאחרפלייטון) הוציא  אם אף חייב יהודה  רבי לדעת  אך  ,

אולי הנייר את  לשמור  עליו  עדיין כי  השני, למוכס  שהראהו

שאינו נאמן "אדם  שהוא  אחר במקום  למוכס להוכיח יצטרך 

המכס " עם  שני)מבריח למוכס ד"ה שם .(רש"י

פי על אף ש "חייב  פסק  שהרמב "ם  משנה ' ה 'מגיד וכתב 



v"ndqeעח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

זו  הלכה  נאמרה  במשנה כי  למוכס " הראהו  קשר שכבר (המוציא

חייב) למוכסמוכסין שהראהו  לפני רק  שזהו  לפרט מבלי  בסתם,

יהודה . רבי  כדעת  האופנים , בכל  שחייב  ומשמע

ה '' ק"ב)וב 'חפץ  אות פ"ח שבת רעק"א בתוס' כתב וכן שם. (שבת

ביאר :

אחרי חייב' מוכסין  קשר 'והמוציא  ההלכה  הובאה  במשנה

חייב '. מוכסין  קשר  עליו  לכתוב  כדי  נייר 'המוציא  ההלכה 

התוספות  והמוציא)והקשו ד"ה שם להשמיענו(שבת צריך מדוע  :

נייר המוציא  אם  הרי השניה, ההלכה  eilrאת  aezkl ick
אם  לחייב  שיש  כל -שכן חייב , מוכסין' של aezk'קשר xak

eilr?'מוכסין 'קשר 

ללמד  באה  הנוספת  שההלכה  הרמב "ם  למד  מכאן אלא 

הוצאתו, על חייב בו" ונפטר  למוכס הראהו  "כבר  אם  שגם

רבי כדעת  המוכסין ', 'קשר  את  לשמור  צריך הוא עדיין  כי

יהודה .

ה'תשע"ט  אלול י"ח רביעי יום במקדש' שבות 'אין

:ÊÎ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰éab ìò äièø ïéçépîe©¦¦§¦¨©©¥
.Lc÷na úeáL øeqà ïéàL ,Lc÷na älçzëì äknä©©¨§©§¦¨©¦§¨¤¥¦§©¦§¨

רטיה  בשבת  להניח אסרו מרוחה)חכמים  משחה ועליה (תחבושת

בשבת רטיה  הממרח כי ימרח, שמא מחשש  מכה גבי  על

להחזיר במקדש  לכהן  התירו  מקום  ומכל ממחק . משום  חייב

ידו בין תחצוץ  שלא (כדי עבודה  לצורך שהסיר  רטיה 

ולא מלהסירה  יימנע להחזירה , לו יתירו לא  אם  כי  לעבודה ),

עבודתו שם)יעבוד  ורש"י ב. יא, .(ביצה

יו"ט' ה 'תוספות  מי"ג)והקשה  פ"י :(עירובין

הרטיה(שם)בגמרא את  שהסיר  לכהן רק שהתירו  מבואר

dcear jxevlאסור עבודה  לצורך שלא  הסיר אם אבל ,

כי במקדש ', שבות  ש 'אין משום  זה שאין ומשמע  להחזירה ,

הרטיה את  הסיר אם גם במקדש  זאת  להתיר  צריך היה  כן אם 

ההיתר שטעם כאן הרמב"ם  כתב  ומדוע  עבודה . לצורך  שלא

ולפי במקדש ", שבות איסור  "שאין  הוא  במקדש  רטיה  להניח

משמעות היפך לו, מותר יהא  עובד שאינו כהן גם  זה

הגמרא ?

ה 'צל"ח' קמ"ל)ומבאר  ד"ה שם :(ביצה

בשבת מכה  גבי  על  רטיה הנחת  של – זו  הלכה  נשנית  כך

במשנה  – א)במקדש  קב, אבל (עירובין במקדש , רטיה "מחזירין :

במדינה  למקדש)לא הוא(מחוץ ההיתר  אם  השאלה : ונשאלת  ."

מדוע מלעבוד, ימנע  שלא  כדי במקדש , שעובד לכהן  רק

מותר במקדש  אף הרי  למדינה , מקדש  בין  המשנה  מחלקת 

נראה מכאן אלא  העבודה , לצורך רק  הרטיה  את  להחזיר 

הרטיה את  כשהסיר  וגם מוחלט, הוא  האיסור  שבמדינה 

המקדש מן יצא  שכבר  לאחר  להחזירה  ורוצה  עבודה  לצורך 

א . התנאים : שני כשמתקיימים  רק  הוא  ההיתר  כי  אסור, –

במקדש '. שבות  'אין כי במקדש , ב . העבודה . לצורך

הם במקדש ', שבות  'שאין ההיתר בטעם  הרמב"ם  ודברי

בשבת , רטיה להחזיר הותר  במקדש  שרק המשנה  כדברי

אך  מעבודה, ימנע  שלא הטעם  בצירוף הוא  ההיתר ואמנם,

במקדש '. שבות  'אין כי הוא  העיקרי הטעם 

ה'תשע"ט  אלול י"ט חמישי יום בשבת' עונשין 'אין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰óà ;úaLa ïéLðBò ïéà¥§¦§©¨©
éøä ?ãöék .úaL äçBc dðéà ,äNò úåöî LðòäL ét ìò©¦¤¨Ÿ¤¦§©£¥¥¨¨©¨¥©£¥
ïéàå BúBà ïé÷ìî ïéà ,äúéî Bà úe÷ìî ïéc úéáa áiçúpL¤¦§©¥§¥¦©§¦¨¥©§¦§¥
íëéúáLî ìëa Là eøòáú àì" :øîàpL ,úaLa BúBà ïéúéîî§¦¦§©¨¤¤¡©Ÿ§©£¥§ŸŸ§Ÿ¥¤
éî úaLa eôøNé àlL ,ïéc úéáì äøäæà Bæ ¯ "úaMä íBéa§©©¨©§¨¨§¥¦¤Ÿ¦§§§©¨¦

ì ïécä àeäå ;äôøN áiçúpL.ïéLðò øàL ¤¦§©¥§¥¨§©¦¦§¨¢¨¦
המצוות' ב 'ספר  הרמב"ם  כתב  שכב):וכן  "שהזהירנו(מל"ת

השבת . ביום  הדינין ולהעביר  החוטאים  על  הגדרים  מענוש

שלא בזה  ירצה  השבת . ביום  וכו' אש  תבערו לא  אמרו והוא 

מיתות". לשאר  הדיו  והוא  שריפה , שנתחייב  מי תשרוף 

אברהם ' ה'מגן  דייק  סק"ג)ומזה שלט  סי' מן(או"ח שהאיסור 

נאסרו ומלקות שבת , חילול בה  שיש  בענישה  רק  הוא התורה

משום או  (דש ) מפרק  משום  האסורה  חבורה  עשיית  משום 

שמהגמרא  המשיך, אבל (שוחט). נשמה  ב)נטילת  ו, (יבמות

ביום מושבותיכם  בכל אש תבערו 'לא מהפסוק  הדורשת

אם גם אסורה , הענישה שעצם  נראה  - עונשין  שאין  השבת'

שבת  חילול  בה  הלימוד)אין הוא איך מבאר שם השקל' .(וב'מחצית

נזר ' רכח)וה 'אבני סי' החינוך'(א"ח מ'ספר קיד)מוכיח (מצוה

"לאzwiqtש כתב : שכן בשבת , אסורה  להעניש  דין בית 

היום לכבד השם -יתברך שרצה בשבת ... דינים הדיינין יעשו 

והחייבים ..." החוטאים  גם  הכל, מנוחה  בו שימצאו הזה 

על  עברו  בשבת  בריה לשרוף  וציוו  עברו "אם  רק  (ואפילו

הדין  "והוא  כאן, הרמב "ם מלשון  וגם  זה "). x`ylלאו
oiyperבהם אין אם  גם האיסור , בכלל  העונשים  שכל משמע  "

מלאכה .

פערלא  קע"ח)והגרי "פ ל"ת לרס"ג מדבר(סהמ"צ שגם  יכתב 

דרשב "י' ויקהל)'מכילתא בשבת(פרשת להעניש  שאין  משמע 

עצמם דין בית  וההסבר: שבת. חילול בהם  שאין בעונשים אף 

'אמירה ' אלא  אינה  ופסיקתם  דינם , פסק  את  מבצעים  אינם

זה , על לאו יש  זאת  בכל ואם  השבת , את  לחלל לאחרים 

הענישה על  הקפידה  שהתורה  משום  שזהו  לומר בהכרח

החוטאים") גם מנוחה בו "שימצאו ה'חינוך עונש(וכדברי בין  הבדל  ואין 

אחרים . לעונשים מיתה 
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ה'תשע"ט  אלול כ' שישי יום טפחים  מעשרה ולמטה התחום בתוך היא השכינה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íeçzì õeç Cläîä©§©¥©§
äìòîì ïéîeçz Lé íà ÷ôñ äæ éøä ...íéçôè äøNòî äìòîì§©§¨¥£¨¨§¨¦£¥¤¨¥¦¥§¦§©§¨

.äøNòî äìòîì ïéîeçz ïéà Bà äøNòî¥£¨¨¥§¦§©§¨¥£¨¨
הרמב "ם מתשובת  הביאו  משנה ' וה 'כסף  משנה ' ה'מגיד

אבל  הרבים , ברשות  רק  הוא  מדאורייתא  תחומין  שאיסור 

רק הוא בהם  טלטול ואיסור היות ובנהרות  ובימים  בכרמלית 

אסור המים  פני  על  המעביר  שיהיה  יתכן "לא  - מדרבנן 

התורה". מן  לוקה  לתחום ) חוץ  (כשהוא  והמהלך  מדרבנן,

למעלה - לתחום  מחוץ  ובנהרות  בימים  המהלך  זה : ולפי 

מדרבנן, שאיסורו  כיון איסור, ספק שהוא טפחים, מעשרה 

וכן מעשרה'. למעלה  תחומין ש 'אין  לקולא  בספקו הולכים 

מיל, עשר  משנים  פחות  לתחום  מחוץ  ביבשה  המהלך

מדרבנן  ה"ב)שאיסורו לעיל מעשרה(ראה למעלה  הוא  אם -

משנים יותר  לתחום מחוץ  המהלך אך בו , להקל  יש  טפחים 

התורה  מן שאיסורו מיל  למעלה(שם)עשר  הוא אם  אף  -

ולחומרא '. דאורייתא, 'ספיקא  זה  הרי  מעשרה ,

ה 'מהרי"ל' כתב  ס"ז והנה , שבועות הל' סג"ל (מנהגים, "מהר"י :

שבת... במוצאי  שחל טוב  יום  בשום  הלבנה  מקדש  היה  לא 

תחומין יש  כך למטה  תחומין שיש  כשם  טעמא , ויהיב 

לתחום " חוץ  טוב  ביום  השכינה פני להקביל ואין  למעלה ,

מחוץ השכינה פני לקבל  יוצא  כאילו הוא  הלבנה  [ומקדש 

לתחום ].

הרשב "א  הביא מח)וכן סי' ח"ד בשם(שו"ת השואל דברי  את 

שבת בלילי הלבנה  ברכת לברך מותר האם  מקוצי: משה  רבי 

רבו פני  כמקבל  והוי  מעשרה  למעלה  תחומין יש  "שמא

נוחי רבותי  דעת  תחומין, "לעיקר  והשיב : מעשרה"? למעלה 

הם , דרבנן דתחומין מעשרה. למעלה תחומין שאין  נפש :

ולענין להקל... בדרבנן ספק  וכל היא  איפשיטא  דלא  ובעיא 

בברכת תחומין  של זה ענין מה  ידעתי לא  הלבנה, ברכת 

ממרחק אלא  רבו פני להקביל באפשר  היה  לא  אם  וכי הלבנה,

אף א "כ כן , תאמר ואם פניו ? יקבל לא  ביניהם, שיהיה  גדול 

של  מקומה  עד למעלה קופץ  המברך שאין יברך, לא בחול

ליוצרה אלא  הלבנה  אל  מברך אינו  המברך שגם  ועוד : לבנה .

הוא . onברוך dlrnl `le ,dxyrn dlrnl epi` jxazi `ede
oinegzdשאנו אלא  רב . עילוי  זה מכל  למעלה  שהוא  .

בכל  ומחדשה  שברא  הלבנה  בדמיון  השכינה , פני כמקבלין 

פנימי ענין בזה  יש  ועוד תפקידה . את  משנה  ושאינה חודש ,

עליו". לעמוד השם  שזיכהו למי

ס"ב)והרמ"א  תכ"ו סי' "אין(או"ח להלכה: זה  דין הביא 

ה 'משנה והוסיף  יו "ט". בו שחל שבת  במוצאי אותה  מקדשין

סק"ב)ברורה ' שבת .(שם בליל אותה  מקדשין שאין "ומכל -שכן  :

לא אם  מקום  ומכל הקבלה , פי  על  בזה  נאמרו  טעמים  והרבה

גם לקדש  מותר ודאי  הזמן, ויעבור  ויו"ט שבת  עד קידשו

ויו"ט ". בשבת

ה'תשע"ט  אלול כ"א קודש שבת בשבת  חמץ מכירת

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰elôà éBbä ïî ïéøëBN§¦¦©£¦
úeøéëN dðéàL ,àéä úeLø ìehák úeøéëOäL ;úaLa,úéàcå §©¨¤©§¦§¦§¦¤¥¨§¦©¨¦

.ãáìa økä àlà¤¨¤¥¦§©
ואת בשבת , וממכר מקח או קנין  לעשות אסור כלל בדרך 

כי הרמב "ם מפרש  בשבת, רשותו את  מהגוי לשכור  ההיתר

והתוספות בלבד. היכר  למטרת  אלא  ודאית ' 'שכירות זו  אין 

א) סו, את(עירובין להתיר כדי רק  שנעשית  וביארו  הוסיפו 

ממונית . בעלות  לצורך  ולא  הטלטול

פסח  ערב שבה בשנה  חמץ  מכירת  לגבי  מכאן שלמדו  ויש 

יכול  השבת , לפני חמצו את למכור  שהשוכח בשבת  חל

מקח  לשם  כן  עושה  ואינו  מאחר  בשבת , לגוי אותו למכור

חמץ  מאיסור להינצל  כדי רק  אלא ס"ח)וממכר  סי'תמד יעקב .(חק

הוא בשבת  וממכר מקח איסור  כי לבאר  שהוסיפו ויש 

המוכר בדעת  כאשר  רק  שייך וזה  לכתוב, יבוא  שמא מחשש 

להקנות כדי לכתוב עשויים והם  לקנות הלוקח ובדעת למכור

איסור להתיר  כדי רק  נעשה  הדבר  כאשר  אך למכירה, תוקף 

כתיבה  לידי  שיבואו לחשוש  סיבה  נט)אין  או"ח סופר .(כתב

וממכר מקח התירו  לא חז "ל שכן זאת , אוסרים  רבים  אך

מצוה  לצורך אפילו  סט"ז)בשבת תמח סי' הזקן אדמו"ר ,(שו"ע

כאן שאין משום  הרמב "ם , כדברי  הוא , עירוב  לגבי וההיתר 

את להתיר כדי כלומר , בלבד". היכר "אלא גמורה  שכירות 

על  ממונית  בעלות  יקבל אכן שהיהודי צורך אין  הטלטול 

את להתיר  כדי הקנין  מעשה  בעצם  די אלא  הגוי של רשותו

ולכן ממונית בעלות  חלה  לא  כך  ידי שעל למרות  הטלטול ,

חמץ איסור להתיר כדי אך  בשבת, זאת  לעשות איסור  אין 

לבעלותו היהודי  מבעלות  בפועל  יעבור  אכן שהחמץ  נדרש 

לעשות היתר  אין  גמורה  בהקנאה  ומדובר  ומאחר הגוי, של

מאיסור להינצל  כדי רק  היא המכירה  שמטרת  אף בשבת  זאת 

ז) קלו, העזר אבן מאיר בית ה, משב"ז תמד מגדים פרי .(ראה

עובדה משמחת היא שיש עסקנים פעילים הדואגים לצרכי ילדי ישראל שאינם מסתגלים במוסדות החינוך הרגילים.
ממכתב ה' אלול, תשי"ט
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meil miwxt 'b m"anx ixeriylel` `"kÎe"h -h"ryz

ה'תשע"ט  אלול ט"ו ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨
עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨

והמכבה]1) [המבעיר אחרונות מלאכות ג' ביאור  בו כלל
עד  מרובים, וענייניה לרשות, מרשות ההוצאה מהן ואחרונה
זה  בפרק ונתבאר הרבה. פרקים לה לייחד הצורך שהביא

תולדותיה. ומהות מהותה קצת

.‡¯ÈÚ·n‰2‡e‰L Ïk3CÈ¯ˆ ‡‰iL ,‡e‰Â .·iÁ - ««¿ƒ»∆«»»∆¿≈»ƒ
¯Ù‡Ï4ÈtÓ ,¯eËt - ‰˙ÁL‰ C¯c ¯ÈÚ·‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈∆¬»ƒƒ¿ƒ∆∆«¿»»»ƒ¿≈

¯ÈÚ·n‰Â .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L5B‡ B¯·Á ÏL BLÈ„b ∆¿«¿≈¿««¿ƒ¿ƒ∆¬≈
;˙ÈÁLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - B˙¯Èc Û¯BN‰«≈ƒ»«»««ƒ∆«¿ƒ
BzÚ„ ‰¯¯˜˙ È¯‰Â ,B‡BNÓ Ì˜p‰Ï B˙ekL ÈtÓƒ¿≈∆«»»¿ƒ»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»¿»«¿
B˙ÓÁa B‡ B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜k ‰NÚÂ ,B˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ¿»¿»¬»¿«¬∆¿≈««≈«¬»
el‡ ÏkL ,‰·È¯Ó ˙ÚLa B¯·Áa Ï·BÁÎe ,·iÁ ‡e‰L∆«»¿≈«¬≈ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÏ„n‰ ÔÎÂ .Ú¯‰ Ô¯ˆÈ Ïˆ‡ Ô‰ ÌÈw˙Ó6¯p‰ ˙‡ ¿«¿ƒ≈≈∆ƒ¿»»»¿≈««¿ƒ∆«≈
‰Ê È¯‰ - ¯È‡‰Ï ÔÈa ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa ,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ B‡∆»≈ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿»ƒ¬≈∆

ÌnÁÓ‰ .·iÁ7BÙ¯ˆÏ È„k ÏÊ¯a‰ ˙‡8ÌÈna9È¯‰ - «»«¿«≈∆««¿∆¿≈¿»¿««ƒ¬≈
¯ÈÚ·Ó ˙„ÏBz ‰Ê10.·iÁÂ , ∆∆∆«¿ƒ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

m` la` ,xt`l jixv `diy `ede ,aiig `edy lk xirand"
."lwlwn `edy iptn ,xeht dzgyd jxc xirad

הוא  מבעיר מלאכת שגדר הרמב"ם בדעת האדה"ז שיטת
אינו  שהמבעיר "דאע"פ האש", שמרבה או האש "הוצאת
משום  אינו החיוב עיקר אעפ"כ לאפר, צריך אא"כ חייב
זאת  ומוכיח האש". ריבוי משום אלא העצים וכליון שריפת
הברזל  את "המחמם זו: הלכה בסיום הרמב"ם שכתב ממה
אע"פ  וחייב", מבעיר תולדת זה הרי במים, לצרפו כדי
גם  משמע שכן וממשיך כליון. שום אין הברזל שבחימום
שא"צ  אע"פ הנר "דהמדליק כאן) ברמב"ם (שהובא מהדין

חייב". לאפר
להתחיל  לו היה הרמב"ם סובר כך אם להבין, וצריך
שחמימות  הנר...כו'" את "המדליק אח"כ שהביא מהדוגמא
"צריך  של מהדוגמא מתחיל ומדוע הגוף, צורך הוא ואור
י"ל  בפשטות העצים. כליון על־ידי נוצר שהאפר לאפר"
שלא  מבעיר במלאכת שתנאי להדגיש רוצה שהרמב"ם
צריך  "שיהא באופן בהבערה התחיל ולכן מקלקל, יהיה
של  עניין שום כאן שאין יותר מודגש בזה כי לאפר"
החיוב  שעיקר כיון סוף־סוף הרי מ"מ וקלקול, השחתה
מלאכת  תיאור להתחיל לו היה האש, ריבוי מצד הוא

זו. מלאכה של למהותה המתאים באופן מבעיר
שנאסרו  המלאכות ל"ט העניינים: פנימיות על־פי והביאור

מובן  גופא ומזה במשכן, שנעשו המלאכות הן בשבת,
הן  ומקורן בשורשן מ"מ חול, של עבודות שהן שאף
איש  של העיקריות העבודות הן אלו מלאכות בקדושה.
לה', ומשכן דירה מהעולם לעשות לקונו בעבודתו ישראל
שבת  מלאכות של והגדרים התנאים בפרטי הוא וכן
ועיקרם  יסודם עליה. שחייבים מלאכה היא מה הקובעים
ומהם  לקונו. האדם בעבודת מלאכות שהם כפי הוא
אלו  וגדרים תנאים שבלי שבת, למלאכות אח"כ השתלשל

בשבת. עליה שחייבים מלאכה היא אין
הנשמה, נר הדלקת עניינה ה', בעבודת מבעיר מלאכת
ב"תניא" ומבואר לה'. אש כרשפי באהבה בוער שיהיה

בטב  למעלה תמיד "מתנענע הנר שאור משום שכשם עו
אף  למעלה, בשורשו ולידבק מהפתילה ליפרד שחפץ
בשורשו  למעלה וגם למטה, כלום יאיר לא שעל־ידי־זה
חפצה  האדם... נשמת כך בשורשו... במציאות אורו יתבטל
בשורשה  ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה
מבעיר  מלאכת מדוע הפנימי הביאור זהו בה'", ומקורה
התנועה  היא ה' בעבודת כי שיעור, לה ואין בכלשהו היא
כל  יש בכלשהו גם כי שיעור בה אין ולכן נפש, למסירות

הנפש. נקודת של) (האיכות
גם  יהיה "מבעיר" שכל צריך ה' בעבודת זה, עם יחד אבל
דבר  שבכל חומרי היותר החלק הוא האפר כי לאפרו, צריך
שורפים  שכאשר אדה"ז ומסביר יסודות, מארבעה המורכב
והלכו  "חלפו שבו ומים רוח אש היסודות ג' שכל הרי עץ,
שבו  העפר הוא הנשאר, האפר משא"כ בעשן". וכלו להם
קיים... הנשאר הוא בו שולטת האש ואין למטה, היורד

מכולן". יותר חומרי הוא
מהגוף  להיפרד בכדי לא היא הנשמה אש הבערת תכלית
תוספת  בו תביא אש כרשפי באהבה שההתעוררות אלא
כאן  בגוף נשמה בהיותו המצוות, ובקיום ה' בעבודת חיזוק
הוא  מבעיר במלאכת גדול תנאי לכן הגשמי. הזה בעולם

לאפרו. צריך שיהיה
(187 cenr e"l wlg y"ewl itÎlr)

אש 2) תבערו "לא ג): פסוק לה, פרק (שמות בתורה כתוב
(מסכת  ז"ל חכמינו ושאלו השבת", ביום מושבותיכם בכל
ל"ט  (בכלל הייתה בכלל הבערה "הלא א) עמוד ע דף שבת
ולמה  מלאכה") כל תעשה ב"לא שנכלל המשכן מלאכות
ללאו  הבערה סובר יוסי רבי - במיוחד?) (נכתבה יצאת
אלא  מלאכות כשאר וסקילה כרת עליה חייבין (שאין יצאת
כל  בכלל "הבערה נתן: רבי ודעת לאו)"; על רק עוברים
אליה  (להשוות) להקיש יצאת? ולמה הייתה, המלאכות
מלאכה  אב שהיא הבערה מה לך: ולומר מלאכות, שאר
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בפני  לאו אזהרת לה יש (שהרי עצמה בפני עליה וחייב
עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף עצמה),
בשוגג  עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק ומכאן
ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות הרבה
ומכאן  עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף
הרבה  בשוגג עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק
אף  ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות
כל  המבעיר רבינו: פוסק וכך אחד, ממקרא נלמדו שכולם
לפי  - (ויקהל) ובמכילתא מלאכות; בשאר כמו חייב, שהוא
יהא  אני, "שומע יונתן: רבי דעת מובאה - הרמב"ן נוסח
ולעשות  החמין, את לו להטמין הנר, את להדליק רשאי
יהיו  מלאכה, כל תעשה לא שנאמר (ואף בשבת? מדורה
שבת, עונג לשם מהן נהנה שאדם המלאכות כל מותרות
לומר: תלמוד טוב) ביום נפש אוכל מלאכות שמותרות כמו
מבעיר, אתה אי השבת ביום השבת, ביום אש תבערו לא
(מצוה  המצוות" וב"ספר טוב"; ביום מבעיר אתה אבל
החוטא  על הגדרים מענוש "הזהיר רבינו: פירש שכב)
תבערו  לא אמרו: והוא השבת ביום עליהן הדינין ולהעביר
שנתחייב  מי יישרף שלא בזה: רצה השבת. ביום וגו' אש
לדעת  (בניגוד חייב שהמבעיר רבינו כתב ולפיכך שריפה".

עליה) חייבים ואין יצאה ללאו שהבערה יוסי רק 3).רבי
תחת  המבעיר אבל שהוא, בכל חייב לאפר וצריך במבעיר
לבשל  כדי בו יש אם אלא חייב אינו בישול, לצורך תבשילו
משנה). (מגיד ט בפרק למעלה כמבואר קלה, ביצה

רבי 4) לפני אבוה רבי "תני ב): עמוד קו דף שבת (מסכת
(שהם  ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן,
הבערה  יוחנן: רבי לו אמר מקלקלים), הם אם אף חייבים
לאיסור), המדרש בבית אותם שנו (לא משנה אינה ובישול
לכלבו  הדם) (את בצריך - חובל משנה, לומר תמצי ואם
שצריך  כיוון לתיקון נחשבים (שאז לאפרו" בצריך - ומבעיר

צורך). לאיזה האפר שמיני 5)את פרק למעלה מבואר
ח. והלכה ז א).6)הלכה עמוד כ דף כריתות (מסכת

ב).7) עמוד מא דף שבת ולחזקו 8)(מסכת לחסמו
צירוף  בכוונת שלא כיבה שאם כתב ושם ב. בהלכה כמבואר
ראוי  אין מתכוון שאינו שכל משנה המגיד שם וכתב פטור.
א  פרק (למעלה הוא ימות" ולא רישיה "פסיק בו לומר
מלאכה  עושה הוא מתכוון שכשהוא מפני וליחייב, ו) הלכה
רוצה  אינו שהרי כלל מלאכה בו אין מתכוון וכשאינו
יא  פרק (למעלה קיסם קטימת לזה ודומה כלי ממנו לעשות
פי  על אף שיניו בו לחצוץ קוטמו שאינו שכל ז) הלכה
כלי  תיקון מפני שהוא שכל פטור, - בקטימתו לכך שראוי
רמב"ן  ועיין פטור. מתכוון אינו ואם לכך שיתכוון צריך

ב. עמוד קיא דף שבת או 9)מסכת לעקמו כדי אם אבל
ט  (פרק למעלה רבינו כתב כבר כלי, לעשותו או לתקנו
כאן  הראב"ד שהעיר וכמו מבשל, משום שחיובו ו) הלכה

רוקח). עמוד 10)(מעשה מא דף שבת (מסכת רש"י לדעת
ודעת  בזה; חסומו את שגומר בפטיש, מכה משום חיובו ב)
כאן  חיובו ועיקר מדרבנן, רק הוא שצירוף בהשגה, הראב"ד

מבשל. משום הוא

.·‰aÎÓ‰11·iÁ - ‡e‰L Ïk12˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡ . «¿«∆»∆«»∆»«¿«∆∆
‰aÎÓ‰ Ï·‡ .ıÚ ÏL ˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡Â ¯p‰«≈¿∆»«¿«∆∆««∆∆∆≈¬»«¿«∆

¯eËt - ˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb13;·iÁ - Û¯ˆÏ Ôek˙ Ì‡Â . «∆∆∆«∆∆»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»
„Ú ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÌÈnÁÓ :ÌÈNBÚ ÏÊ¯a‰ ÈLËBÏ ÔkL∆≈¿≈««¿∆ƒ¿«ƒ∆««¿∆«
e‰ÊÂ .BÓÒÁÏ È„k ÌÈna B˙B‡ ÔÈaÎÓe ,˙ÏÁ‚ ‰NÚiL∆≈»∆«∆∆¿«ƒ««ƒ¿≈¿»¿¿∆
.‰aÎÓ ˙„ÏBz ‡e‰Â ,·iÁ B˙B‡ ‰NBÚ‰L ,Û¯ˆÏ¿»≈∆»∆«»¿∆∆¿«∆

¯zÓe14˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb ˙BaÎÏ15,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿««∆∆∆«∆∆ƒ¿»«ƒ
Ô˙Bp‰ .ÌÈa¯ da e˜BfÈ ‡lL È„k16¯p‰ CB˙Ï ÔÓL ¿≈∆…ƒ»«ƒ«≈∆∆¿«≈

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
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גויים  שם אין שאפילו שכתבו ויש כז). סעיף שלד סימן
לברוח  יכולים שאינם חולה או זקן שם נשאר שמא מותר

ברורה). (משנה

.„¯zÓ20ÌÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ÏÎa ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»¿»«≈ƒ≈¿≈ƒ
ÈÏk elÙ‡ .‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k ,ÌÈ˜È¯ ÔÈa≈≈»ƒ¿≈∆…«¬…«¿≈»¬ƒ¿≈
,‰vÁÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á N¯Á∆∆¬»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ≈∆¿ƒ»
Èeak Ì¯bL ;ÔÈaÎÓe ÔÈÚwa˙Ó È‡ceL ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒ

¯zÓ22‰¯Ú˜ ÔÈÙBÎÂ .23‡lL ÏÈ·La ¯p‰ Èab ÏÚ À»¿ƒ¿»»««≈«≈ƒ¿ƒ∆…
.‰¯Bwa ÊÁ‡z…««»

א).20) עמוד קכ דף שבת מסכת הדין 21)(משנה הוא
שלד). סימן ברורה (משנה מלאכות "לא 22)בשאר

שרי" גרמא הא דאסור, הוא עשייה מלאכה, כל תעשה
המרדכי  וכתב ב). עמוד קכ דף שבת מסכת - מותר (=גרם
גרם  אף אחר באופן אבל הפסד, למנוע רק מותר שגרם

א).23)אסור. עמוד קכא דף שבת (מסכת

.‰‰·z24‰cL25Ïc‚Óe26‡È·Ó - ¯e‡‰ Ô‰a ÊÁ‡L ≈»ƒ»ƒ¿»∆»«»∆»≈ƒ
È„b ¯BÚ27˙Ë‰ÏÓ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿«∆∆

‡lL È„k ,Û¯N ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰ˆw‰ ÏÚ BN¯BÙe ,Ô˙B‡»¿««»∆∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆…
L‡‰ ÌL ¯·Úz28. «¬…»»≈

א).24) עמוד קכ דף שבת מסכת קטנה 25)(משנה תיבה
לרמב"ם). המשניות מן 26)(פירוש הנפתחת גבוהה תיבה

לשמירה. דברים בה ושמים עור 27)הצד פריסת "תועלת
אל  מהגיע האש וימנע יתלהב ולא יתחרך הוא כי - גדי של

המשניות). (פירוש עיון 28)העץ" צריכים רבינו [דברי
וכל  מותר כיבוי שגרם ד בהלכה למעלה כתב כבר שהרי
זו]. הלכה להביא הוצרך ולמה הדליקה לעכב שמותר שכן

.Â˙ÈlË29,da ‰qk˙Óe dËLBt - ¯e‡‰ da ÊÁ‡L «ƒ∆»«»»¿»ƒ¿«∆»
‰˙·k - ‰˙·k Ì‡Â30¯e‡‰ Ba ÊÁ‡L ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿»»¿»¿≈≈∆»∆»«»

Ô˙BÂ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,Ba ‡¯B˜Â BËLBt -31ÌÈÓ ¿¿≈¿ƒ»»»»¿≈«ƒ
- ‰˙·k Ì‡Â ,¯e‡‰ Ba ‰Ï˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL „v‰ ÔÓƒ««∆¬«ƒ…ƒ¿»»¿ƒ»¿»

ÁÎL .‰˙·k32¯ÚÓ - ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ˜eÏc ¯33˙‡ »¿»»«≈»««≈«¿»¿«≈∆
BÁÈp‰ Ï·‡ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,ÏÙB ‡e‰Â ‡Ï·h‰««¿»¿≈¿ƒ»»»»¬»ƒƒ

BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰·kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯ÚaÓ34. ƒ»∆∆««ƒ∆»»»¿«¿¿

י"ד).29) פרק שבת מסכת כיבוי 30)(תוספתא שגרם
א).31)מותר. עמוד קכ דף שבת (מסכת 32)(מסכת

ב). עמוד קכ דף כשמנער 33)שבת הרי הקשו: הראשונים
הנר  מן שמן שהמחסר למעלה כתב ורבינו השמן, נשפך
"פסיק  זה הרי לזה מתכוון אינו אם וגם מכבה, משום חייב
הערוך, בעל נתן רבינו לדעת אולם א)? בפרק (ראה רישיה"
מותר, מהדבר) נהנה (שאינו לו ניחא שלא רישיה שפסיק
אומרים  ויש מהשמן. נהנה אינו שהרי לנער מותר כאן גם
שמנו. שכלה בנר או שעווה, של בנר מדובר שכאן

במניח 34) אבל בשוכח, אלא שנו לא ינאי: רבי דבי "אמרי
לדבר  בסיס נעשתה (הטבלא אסור" לדבר בסיס נעשה
דף  שבת מסכת רש"י - לנערה כדי לטלטלה ואסור האסור,

ב). עמוד קכ

.ÊÈ¯Î35ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL36'‰ak' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ »¿ƒ∆»¿«≈¿ƒ«≈

Ï‡'Â37ÔË˜ Ï·‡ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,'‰aÎz ¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¬»»»
‰NBÚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL∆»¿«≈¿ƒ»∆ƒ¿∆∆

ÂÈ·‡ ˙Úc ÏÚ38ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚ ˙ÚcÓ Ï·‡ ; «««»ƒ¬»ƒ«««¿≈≈ƒ
ÔÈeˆÓ39¯ÓBÏ e¯Èz‰ ‰˜Ï„·e .BLÈ¯Ù‰Ï40Ïk : ¿Àƒ¿«¿ƒƒ¿≈»ƒƒ«»

.„ÈÒÙÓ BÈ‡ ‰aÎÓ‰«¿«∆≈«¿ƒ

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
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עליה, חייבים במשכן שהייתה מלאכה וכל הרבים" לרשות
דומה  (שאינה שאני הוצאה - בכתוב? רמז לנו שאין אף
השכל  ואין גרועה" "מלאכה שהיא המלאכות), לשאר
שהיא  מהכתוב ראייה הביאו ולכן מלאכה, שתיחשב מחייב
מסכת  (תוספות מלאכות כשאר בשבת האסורה מלאכה

ז. בפרק למעלה וראה א) עמוד ב דף שלא 45)שבת דבר
מפי  איש וקיבלו שמעו ז"ל שחכמינו אלא בתורה, נכתב
"הלכה  הנקרא והוא השלום, עליו רבינו משה עד איש
כז  דף ראשונים הוצאת - המאור" ("ספר מסיני" למשה

א). א).46)עמוד עמוד צז דף שבת (מסכת

.Ë‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡≈«ƒ≈¿ƒ¿«»«∆ƒ
¯eÚLk47„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÏÈÚBn‰48B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¿ƒ«ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

¯˜ÚÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó49BÊ ˙eL¯Ó ≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿«¬…≈¿
Ï·‡ .‰iL ˙eL¯a ÁÈpÈÂ50B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ ¿«ƒ«ƒ¿¿ƒ»¬»ƒ»«¿…ƒƒ«

˙BÁt ‡ÈˆB‰L B‡ ,¯˜Ú ‡ÏÂ ÁÈp‰51- ¯eÚMkÓ ƒƒ«¿…»«∆ƒ»ƒ«ƒ
ÔÎÂ .¯eËt52Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ¯È·Ún‰ »¿≈««¬ƒƒ¿ƒ««¿«¿«¿«

‰Ê „vÓ ¯eÚMk ¯˜ÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈«»«∆«¬…«ƒƒ«∆
.˙¯Á‡ „vÓ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ««∆∆

בשבת.47) ההוצאה שיעורי מבוארים י"ח פרק להלן
הרשויות.48) מהות על א הלכה י"ד פרק להלן ראה
והנחה.49) עקירה דיני וֿב א הלכות י"ג בפרק להלן ראה
א).50) עמוד ב דף שבת במסכת ראשונה (משנה
ב).51) עמוד צג דף שבת במסכת (מסכת 52)(משנה

ב). עמוד ה דף שבת

.È˜¯Bf‰53‰Ê È¯‰ - ËÈLBn‰ B‡ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó «≈≈¿ƒ¿«ƒ¬≈∆
·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ ˙„ÏBz54B„Èa ËÈLBn‰ B‡ ˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆∆ƒ¿«»¿≈«≈«ƒ¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ55˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡ ÛBÒÏ ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«¬≈∆∆∆
„È ¯Á‡Ïk ˜¯Bf‰Â .·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ56.¯eËt - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿««»»

א).53) עמוד צו דף שבת במסכת הייתה 54)(משנה שכך
המשכן  את ופרקו הענן עמוד אחר כשהלכו הלויים עבודת

גמירי 55)(רש"י). "גמרא ב): עמוד צו דף שבת (מסכת
מסיני. למשה הלכה והיא - זריקה 56)לה" כדרך "שלא

עמוד  קנג דף שבת מסכת (רש"י ולאחוריו" מכתפיו כגון
ב).

.‡È‡ÈˆBn‰57˙BiL¯ È˙MÓ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó «ƒƒ¿»«≈∆≈¿ƒ¿≈¿À
el‡58‰iL ˙eL¯Ï59Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - ≈ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ∆»

‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰t˜ .BÊ ˙eL¯Ï BÊ ˙eL¯Ó Blk ıÙÁ‰«≈∆À≈¿ƒ¿À»∆ƒ¿≈»
Ïc¯Á ‰‡ÏÓ elÙ‡ ,ÌÈˆÙÁ60˙eL¯Ó da¯ ‡ÈˆB‰Â , ¬»ƒ¬ƒ¿≈»«¿»¿ƒÀ»≈¿

‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - BÊ ˙eL¯Ï BÊ61.‰tw‰ Ïk ˙‡ ƒ¿»«∆ƒ∆»«À»
Ba LiL Ïk ÌÈNÓ ÈÏk‰L .‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»∆∆«¿ƒ≈ƒ…∆≈

„Á‡ ıÙÁk62. ¿≈∆∆»

ב).57) עמוד צא דף שבת במסכת היחיד 58)משנה רשות
ט. בהלכה שנזכרו הרבים היחיד 59)ורשות מרשות

היחיד. לרשות הרבים מרשות או הרבים שיש 60)לרשות
בחוץ. כבר מהחרדל אחר 61)הרבה אם אבל אחת, בפעם

עקרה  זו, ברשות ומקצתה זו ברשות מקצתה הקופה שהניח
עקירה  בשעת הייתה שלא לפי חייב, אינו להוציאה וגמר

משנה"). ("מגיד אחת בבת הוצאה פסק 62)שנייה רבינו
כל  ונחשבים - אגד" שמו כלי "אגד הסובר שם, יוחנן כרבי
שהכלי  מפני אחד, דבר הם כאילו בכלי המונחים הדברים
השנייה, לרשות שבכלי החפצים יצאו אם ואף יחד, מאגדם

שנייה. לרשות כולו יצא עצמו שהכלי עד חייב אינו

.·È‡ÈˆBn‰63ÔÈa -64ÔÈa ,BÏ‡ÓNa ÔÈa ,BÈÓÈa «ƒ≈ƒƒ≈ƒ¿…≈
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
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אמרו: כך אלא העולם)? (רוב דעלמא רובא הוצל וכי
אנשי  לומר: תמצא ואם פטור, ראשו על משאוי המוציא
רבינו, וסובר אדם" כל אצל דעתם בטלה - כן? עושין הוצל
חייב, בידו תופסו ואם להוציא אדם כל דרך כבד שמשא
בתלמוד  ועיין ראשו, על הוציאו אם פטור קל ומשא

ג. הלכה י פרק שבת מסכת אין 72)ירושלמי כלומר:
פירושו  שלמעלה בידו" "ותופש ואילו בידו, המשאוי

משנה). (לחם ראשו על דף 73)שהמשאוי שבת (מסכת
לסוף  ארבע מתחילת חפץ המעביר רבא: "אמר א) עמוד ט
אבל  חייב"; עליו דרך והעבירו הרבים, ברשות ארבע
ונוטל  במקומו עומד שהאדם אחר, באופן פירש הראב"ד

שמאלו. בצד ונותנו ימינו מצד חפץ

.ÂË¯zÓ74ÏËÏËÏ Ì„‡Ï75CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿»»¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿
LÈÂ ,Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆≈¿ƒ»¿≈

BlL ‰n‡·e .‰f‰ Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ76.ÔÈ„„BÓ ¿«¿≈¿»«¿À»«∆¿«»∆¿ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - ÂÈ¯·È‡a Òp ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«»¿≈»»¿ƒ«¿««

˙BiBÈ·k77‰fL ,e¯Ó‡ ‰Ïaw‰ ÈtÓe .Ì„‡ Ïk ÏL ¿≈ƒ∆»»»ƒƒ««»»»¿∆∆
"ÂÈzÁz LÈ‡ e·L" ‰¯Bza ¯Ó‡pL78ÏËÏËÈ ‡lL - ∆∆¡««»¿ƒ«¿»∆…¿«¿≈

C¯‡ ˙cÓk ‡e‰L ,‰Ê Úa¯Óa ‡l‡ ;‰Ê Úa¯ÓÏ ıeÁƒ¿À»∆∆»ƒ¿À»∆∆¿ƒ«…∆
.ÏËÏËÏ LÈ „·Ïa Ba ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiLk Ì„‡»»¿∆ƒ¿…»»¿«¿»ƒ¿«≈¿«¿≈

י.74) הלכה י"ג פרק להלן במסכת 75)ראה משנה
ובלבד  - הרבים ברשות "ומטלטל ב עמוד צח דף עירובין
ברשות  לטלטל שמותר הרי אמות", מארבע חוץ יוציא שלא
ח  דף שבת במסכת נראה (וכן אמות ארבע בתוך הרבים
טלטול  ידי על אמות מארבע חוץ להוציא ואילו א). עמוד
שהחשיך  במי אלא התירו לא אמות מארבע פחות פחות
באורח  משנה ומגיד ראב"ד ועיין ז). הלכה כ פרק (להלן

א. קטן סעיף שמט סימן הזה 76)חיים האיש היה ואם
אדם. בני שאר משל גדולות אמותיו ד' ביותר, ארוך

הלכה 77) י"ז פרק להלן כמבואר טפחים, שישה בת אמה
ובמכילתא)78)ל"ו. א עמוד מח דף עירובין (מסכת

אורך י  - "תחתיו" כשיעור תהיה השבת ביום איש כל שיבת
ידיו  לפשוט כדי אמה ועוד אמות, שלוש שהוא גופו כל
ממקום  חפצים לטלטל אדם יכול זה ובשיעור ורגליו,

שמט). סימן חיים (אורח למקום

.ÊËeÈ‰79ÌÈL80CB˙Ï ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ ˙ˆ˜Ó , »¿«ƒƒ¿»«¿««∆∆¿
.ÚˆÓ‡a ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ‡È·Ó - ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ»∆¿«
.B¯·Á ÏL CB˙Ï BlL CBzÓ ‰Ê ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ∆ƒ∆¿∆¬≈

ÚÏ·Ó ÈÚˆÓ‡‰Â ,‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â81‡e‰ - ÌÈ˙Èa ¿ƒ»¿»¿»∆¿»ƒÀ¿»≈¿«ƒ
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈLe ,BnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â Ô‰nÚ ¯zÓÀ»ƒ»∆¿≈À»ƒƒ¿«ƒ«ƒƒ

ÌÈ¯eÒ‡82.‰Ê ÌÚ ‰Ê ¬ƒ∆ƒ∆

א).79) עמוד מה דף עירובין (מסכת אחד 80)משנה שכל
אמה, שש הפסק יש וביניהם אמותיו, בד' מונח מאכל לו יש
אלו. בתוך אלו מובלעות אחד, כל של אמות ששתי נמצא

מונח 81) ידו ועל האמות, שמונה באמצע עומד שהוא
שניהם. בתוך מובלעות אמותיו ארבע ונמצא מאכל,

אמות.82) לארבע חוץ יוציאו שלא

.ÊÈCÎÈÙÏ83¯zÓ84ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ ¯˜ÚÏ Ì„‡Ï ¿ƒ»À»¿»»«¬…≈∆≈¿»«ƒ

CB˙a BnÚL B¯·ÁÏ BzÏÂ85B¯·Á ÔÎÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿««¿≈¬≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BcˆaL ¯Á‡‰ B¯·ÁÏ«¬≈»«≈∆¿ƒ¬ƒ≈≈»¿««ƒ

ÔÈÏÈÓ ‰nk CÏB‰ ıÙÁ‰L86ÈtÓ ,¯zÓ - ˙aLa ∆«≈∆≈«»ƒƒ¿«»À»ƒ¿≈
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡ ÏËÏË ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆…ƒ¿≈∆»¿«¿««

.BlL∆

אמות.83) ארבע תוך הרבים ברשות חפץ לטלטל שמותר
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"
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עמוד  ח דף שבת ומסכת ב עמוד צח דף עירובין ובמסכת
אמות  מארבע בפחות לטלטל לכתחילה אף שמותר נראה א
פחות  בין חילוק שיש כורחך ועל טו) הלכה למעלה (ראה
חומשים  ושלושה חמש בתוך מארבע יותר לבין מארבע

שמט). סימן וב"ח משנה מגיד (ועיין

עׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בהם 1) המחוייב תולדותיה, ואיכות ההוצאה איכות לבאר

והפטור.

.‡ÔÈ‡2¯È·Ún‰ B‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ≈«ƒ≈¿ƒ¿««¬ƒ
¯˜ÚiL „Ú ,·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3 ƒ¿»«ƒ¿«¿«««»«∆«¬…

‰Úa¯‡ Ba LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ıÙÁ4ÌÈÁÙË5ÏÚ ≈∆≈««≈»∆≈«¿»»¿»ƒ«
ÁÈpÈÂ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡6LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚ «¿»»¿»ƒ»≈¿«ƒ«««≈»∆≈

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»¿»ƒ

א.2) ד, מזה 4)יגביה.3)שבת פחות שהוא מה "כי
יתקיימו, לא המונחים החפצים כי בו, יניחו לא השיעור
בפירוש  (רבינו הדקים" החפצים אותם יהיו אם אלא
תם, רבינו בשם כתבו וב'תוספות' פ"א), שבת המשניות
רק  עקירה (ואין מארבעה בפחות החפץ להניח רגילות שאין

הנחה). ממקום הגביהו להלן 5)אם ראה המדויק, שיעורו
הל"ו. או 6)פי"ז הרבים ברשות דוקא שזה הר"ן ודעת

החפץ  אם אבל אדם, ידי על נעקר והחפץ היחיד ברשות
היחיד, ברשות נעוץ בקנה כגון עצמה היחיד ברשות הוא

משהו. גבי על אפילו אלא ארבעה במקום צורך אין

.·B„È7Ì„‡ ÏL8.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡k BÏ ‰·eLÁ »∆»»¬»¿«¿»»««¿»»
CÎÈÙÏ9BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ‰ Ì„‡ „iÓ ıÙÁ‰ ¯˜Ú Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»««≈∆ƒ«»»»≈ƒ¿

.·iÁ - ‰iL ˙eL¯a „ÓBÚ‰ ¯Á‡ Ì„‡ „Èa BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿«»»«≈»≈ƒ¿¿ƒ»«»
ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
Ì„‡ „iÓ B‡ ‰pnÓ ıÙÁ‰ ¯˜ÚÂ ,‰iL ˙eL¯Ï B„È»ƒ¿¿ƒ»¿»««≈∆ƒ∆»ƒ«»»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ - ÂÈÏ‡ B„È ¯ÈÊÁ‰Â ,da „ÓBÚ‰»≈»¿∆¡ƒ»≈»«»¿««ƒ
ÏÈ‡B‰ ,Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ««≈∆¿»∆≈ƒ

.ı¯‡a ÁpÓk ‡e‰ È¯‰ - B„Èa ‡e‰Â¿¿»¬≈¿À»»»∆

א.7) ה, החפצים 8)שבת בה יניחו האדם שיד "לפי
והאחיזה. והפישוט הקיבוץ מתכונת בה שיש ומה הגדולים,
ד'. על ד' בו שיש במקום היא כאילו אותה נחשוב זה מפני
במקום  בארץ הניחו כאילו האדם, ביד שנותן מי ולפיכך

שם). המשניות (בפירוש עליו" עומד אדם שבת 9)שאותו
בה  (שיש ידו את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב,
הבית  בעל של ידו לתוך ונתן היחיד), (לרשות לפנים חפץ)
העני  והוציא, מתוכה שנטל או היחיד), ברשות (העומד

חייב".

.‚‰È‰10·MÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ˆBÈÂ ÏÎB‡ »»≈¿≈≈¿ƒ¿¿ƒ≈
ÈtÓ ;·iÁ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÂÈÙaL ÏÎ‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»…∆∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈

Bz·LÁnL11ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ÂÈt dÓÈNÓ ∆«¬«¿¿ƒ»ƒ¿«¿»»««ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL12„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ ∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈ƒ∆»»≈

˜˜¯ B‡ ÌÈÓ ÔÈzL‰Â el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a¿««ƒ¿≈¿À≈¿ƒ¿ƒ«ƒ»«
ÁÈp‰Â BÊ ˙eL¯Ó ¯˜Ú È¯‰L ;·iÁ - ‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«»∆¬≈»«≈¿¿ƒƒ«
¯˜Ú el‡k B˙B‡ ‰NBÚ Bz·LÁÓe ,‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«¬«¿»¿ƒ»«

ÈÙe ,BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ≈««≈¿«¿»»»»≈ƒ¿ƒ
¯eËt - da ÔÈzL‰Â ,‰iL ˙eL¯a ‰n‡13. «»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»

א.10) קב, והחשיב 11)שבת בהליכתו, לאכלה "שצריך
(רש"י). שבפיו" זו ב.12)להוצאה צח, עירובין משנה,

א.13) צט, עירובין

.„„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«»»∆¿«»
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אחרת.23) לרשות שהכניס חפץ מידו אחר נטל אם שפטור
אבל 24) החפץ, את והכניס השניה לרשות ידו שנכנסה אף

הנחה. נעשתה פחות 25)לא הנמצא חפץ א. צב, שבת
דומה. בארץ כמונח לארץ, טפחים משלשה

.Ê‰È‰26ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
„ÓBÚ‰ ‰Ê „iÓ ıÙÁ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ó „È B¯·Á¬≈»≈¿¿ƒ»¿»«≈∆ƒ«∆»≈
,BÏˆ‡Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L B‡ ;BÏˆ‡ BÒÈÎ‰Â ,BÊ ˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ∆¿∆ƒ≈∆≈∆¿
ÌeÏk ‰NÚ ‡Ï „ÓBÚ‰ ‰Ê - „ÓBÚ‰ ‰Ê „Èa ÁÈp‰Â27, ¿ƒƒ«¿«∆»≈∆»≈…»»¿

B„Èa Ô˙ È¯‰L28È¯‰L ,·iÁ B¯·ÁÂ ;B„iÓ ÏË B‡ ∆¬≈»«¿»»«ƒ»«¬≈«»∆¬≈
.ÁÈp‰Â ¯˜Ú»«¿ƒƒ«

א.26) ב, שבכל 27)שבת ואף פטור, אמרו: במשנה
אבל  מעונש פטור הכוונה "פטור", שבת בדיני שנאמר מקום
פטור  כאן ה"ג), פ"א (למעלה כן לעשות מדרבנן אסור
כל  את עשה חבירו אלא כלום, עושה שאיננו כיון ומותר
מכלֿמקום  אולם ג.); (שבת וההנחה העקירה - המלאכה
(ויקרא  מכשול" תתן לא עור "לפני משום כן, לעשות אסור
יסבב  או לעבירה שיעזור מי את כולל זה "שלאו יד) יט,
ובעזרתו  לעוון, ההוא האיש את יביא הוא כי אותה,

רצט). מל"ת המצוות' ב'ספר (רבינו בנוסח 28)הכשילו"
התימנים). (כ"י בידו נתן חבירו שהרי אחר:

.ÁÈ˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰B¯·Á Ô˙Â ,el‡ ˙BiL¯ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈¿»«¬≈
ÂÈab ÏÚ B‡ B„Èa ıÙÁ29˙eL¯Ï ıÙÁ‰ B˙B‡a ‡ˆÈÂ , ≈∆¿»««»¿»»¿«≈∆ƒ¿

ıÙÁa BÙeb ˙¯È˜ÚL ÈtÓ ;·iÁ - ÌL „ÓÚÂ ,‰iL¿ƒ»¿»«»«»ƒ¿≈∆¬ƒ«¿≈∆
B˙„ÈÓÚÂ ,˙eL¯ d˙B‡Ó ıÙÁ ˙¯È˜Úk - ÂÈÏÚL∆»»«¬ƒ«≈∆≈»¿«¬ƒ»
.da „ÓÚL Ú˜¯wa ıÙÁ‰ ˙Áp‰k - ıÙÁ‰ B˙B‡a¿«≈∆¿«»««≈∆««¿«∆»«»

CÎÈÙÏ30‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ B‡ B„ÈaL ıÙÁa ‡ˆÈ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈∆∆¿»««»¿…
,B„Èa ‡e‰Â ÒÎÂ ¯ÊÁ ‡l‡ ,‰iL ˙eL¯a „ÓÚ»«ƒ¿¿ƒ»∆»»«¿ƒ¿«¿¿»
- ÌBi‰ ‡ˆiL „Ú Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆÈ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ¿«»«À«∆»»«
Ôw˙Ï „ÓÚ elÙ‡Â .ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜ÚL ÈÙÏ ,¯eËt»¿ƒ∆»«¿…ƒƒ««¬ƒ»«¿«≈

¯eËt ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈÏÚL ÈB‡Nn‰31„ÓÚiL „Ú , ««∆»»¬«ƒ»«∆«¬…
.ÁeÏ»«

והוציאם 29) ומשקין אוכלין חבירו "הטעינו א: ג, שבת
ממקומו  חפץ כעקירת גופו שעקירת חייב, רבי: אמר לחוץ,
מלאכה  שהיא והנחה עקירה בעצמו הוא ועשה הוא,
ונתן  לחוץ, וגופו לפנים (הפשוטה לידו דומה ואינו שלימה,
מאי  לחוץ), שהוציאה לעני אף בו שפטר לתוכה הבית בעל
הוציאה  כי הלכך - נחה (לא נייח לא ידו טעם?) (מה טעמא
והנחה). עקירה בלא הוצאה דרך ואין דבר, שום עקר לא

עקירה). וזוהי קרקע, גבי (על נייח" גופו שבת 30)אבל
ב. (רש"י).31)ה, עמידה זו שאין

.ËÔÎÂ32elÙ‡ da ı¯Â BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·Á ‰˙È‰L ÈÓ ¿≈ƒ∆»¿»¬ƒ»«¿≈¿»»¬ƒ
ı¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .„ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk»«≈«»«∆«¬…»∆ƒ¿∆»
¯˜BÚk ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ ;da»¬»ƒ»«¿«¿«¬≈∆¿≈

¯eÒ‡Â ,ÁÈpÓe33ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„wL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆»«»»«
d˜¯BÊÂ B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú da ı¯ - BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·ÁÂ«¬ƒ»«¿≈»»«∆«ƒ«¿≈¿¿»

„È ¯Á‡Ïk ÌL34. »ƒ¿««»

ב.32) קנג, אף 33)שבת שהרי חייב, אינו מדרבנן אבל

כמבואר  לנוח, שיעמוד עד פטור משאו לתקן כדי עמד אם
ח'. ולאחוריו 34)בהלכה מכתפיו כגון זריקה, בדרך שלא

כדרך  הניחה אם אבל הי"ג), (פי"ב פטור שהוא (רש"י)
כן  ואם מבחוץ, קצת עמד שלא שאיֿאפשר חייב, הנחה

שם). (גמרא, והנחה עקירה עשה

.È¯˜Ú35˙BÁt Ba CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ »««≈∆≈¿»«ƒ¿»«»
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««¿«
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פז zay zekld - mipnf xtq - lel` e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯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¿¿»

¯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

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



zayפח zekld - mipnf xtq - lel` e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(שנים  מועד באוהל הלויים עבודת היתה שכך שונה),
העגלות)". על קרשים לזה, זה מושיטים

.ËÈ‰na71ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72˙BiL¯ ÈzL eÈ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¿À
˙BÎl‰Ó ˙BÏ‚Ú‰L BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯‡a „ÈÁi‰«»ƒ¿…∆¿»«ƒ¿∆»¬»¿«¿
ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««¬»ƒ»¿≈
ËÈLBn‰ Û‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ˙BiL¯‰»¿Àƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ««ƒ
¯eËt dc‚kL „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó73. ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ∆¿∆¿»»

א.71) צו, שבת המושיט.72)משנה, שלא 73)שחייב
ורשות  היחיד, לרשות היחיד מרשות הושטה במשכן מצאנו

צו.). בשבת רש"י (ראה ביניהם מפסיק ברוחב הרבים

.ÎÁÎL74d‡ÈˆB‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â B„È ËLÙe »«»«»¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»
Ì„˜ ¯kÊÂ ,dcˆaL ¯ˆÁÏ dÒÈÎ‰Ï BÊ ¯ˆÁÓ≈»≈¿«¿ƒ»¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿«…∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰ÈeÏz B„È È¯‰Â ,ÒÈÎiL75- ∆«¿ƒ«¬≈»¿»«¬ƒ¿»«ƒ
¯zÓ76d˙B‡Ï dÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;B¯ˆÁÏ ÂÈÏ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï À»¿«¬ƒ»≈»«¬≈¬»¿«¿ƒ»¿»

Bz·LÁÓ ‰NÚÈ ‡lL È„k ,¯eÒ‡ - ‰iM‰ ¯ˆÁ‰∆»≈«¿ƒ»»¿≈∆…«¬∆«¬«¿
‰‚‚L ˙ÚLa ·LÁL77B„È ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .78- „ÈÊÓa ∆»«ƒ¿«¿»»¿ƒƒ»¿≈ƒ

B˙B‡ eÒ˜ ‡l‡ ,BÏˆ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿«¬ƒ»∆¿∆»»¿
.CLÁzL „Ú ‰ÈeÏz B„È ‡‰zL∆¿≈»¿»«∆∆¿»

ב.74) ג, מעשרה 75)שבת למעלה כי טפחים, עשרה תוך
ה"ז. בפי"ד כמבואר פטור, מקום רק הרבים רשות אויר אין

לרשות 76) להוציא היחיד ברשות עקירה איסור שעשה אף
עשה. שבשוגג כיון - חכמים קנסוהו לא זאת בכל הרבים,

מותר 77) הרבים, לרשות להוציא חשב בתחילה אם אבל
('מגן  מחשבתו נעשתה לא שהרי אחרת, לחצר להכניס
נתקיימה  שעלֿכלֿפנים כיון אסור, רש"י ולדעת אברהם').

מחצרו. החפץ לפנות שרצה בזה לדעת 78)מחשבתו
שבת, מערב ידו שהוציא כאן מדובר והרשב"א הרמב"ן
שבת, חילול לידי יבוא לא מידו הפירות ישליך אם שאפילו
רבנן, קנסוהו לא בשבת הוציאו אם אבל רבנן. קנסוהו לכן
הפירות  שישליך חטאת, חיוב לידי יבוא עלֿידיֿזה שמא
בתנור, פת הדביק שאם ה"ה בפ"ט למעלה כמבואר מידו,

איסור. לידי יבוא שלא לרדותה לו התירו

.‡ÎÔek˙n‰79,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ ‰ÓL ˜¯ÊÏ «ƒ¿«≈ƒ¿…¿…∆«ƒ¿»«ƒ
¯eÚLk ‰NÚ È¯‰L ,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿«¿««»∆¬≈«¬»¿ƒ
‰Ê ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L ,Bz·LÁÓ ˙ÈNÚÂ ;‰Î‡Ïn‰«¿»»¿«¬≈«¬«¿∆«»»»«∆≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÏÚ ¯·ÚiL „Ú ‰BÓL ÛBÒÏ ÚÈbÓ ıÙÁ‰«≈∆«ƒ«¿¿∆«∆«¬…«»»

‰ÓM‰ ÏkÓ ÌB˜Óe80,Úa¯‡ ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»«¿…∆¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿«
ÌB˜Óa ÁpL ÈÙÏ ;¯eËt - ‰ÓL ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿¿…∆»¿ƒ∆»¿»
CÎÈÙÏ .ÁezL ÔkL ÏÎÂ ,Ba ¯·ÚzL ·LÁ ‡lL81, ∆…»«∆«¬…¿»∆≈∆»«¿ƒ»

ÌB˜Ó ÏÎa ıÙÁ‰ ÁeiL ‰˜È¯Ê ˙Úa ·LÁ Ì‡ƒ»«¿≈¿ƒ»∆»««≈∆¿»»
‰ˆ¯iL82.·iÁ - ∆ƒ¿∆«»

ב.79) צז, "פשיטא,80)שבת שם): (שבת בגמרא לפנינו
משמעון  שם כתב הרי ארבע, וזרק שמונה לזרוק נתכוין
על  ומקשה מזה, הגמרא בה חזרה ולבסוף חטאת]". [וחייב
זה  (האם דמי מי משמעון, שם כתב הרי "ומדקאמרת זה:
שמעון  ליה מכתיב לא שם כתיב דלא כמה התם דומה?)

שם  יכתוב שלא כמה כל משמעון, שם בכתב ָ(ֿׁשם
לא  ארבע זריק דלא כמה הכא שמעון), לכתוב איֿאפשר

שלא כמה כל כאן, ֿ) תמני ליה בארבעה Á‰מיזדרקו
מה  נדחה זה ולפי שמונה?). לזרוק אפשר אי האם - אמות,
שמונה  לזרוק נתכוון שאם הדבר שפשוט בתחילה, שאמרו
רבינו  פירשו כן שפטור. היא והמסנקא - שחייב, ארבע וזרק
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
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כרשות  הוא הרי סאתים בית על יתר בו היה אם ופרדסים,
או  הרבים לרשות ממנו והזורק המוציא לחייב היחיד,
אמות  בארבע אלא בו לטלטל ואסור לתוכו, הרבים מרשות
רשויות  חמש שנמנה עצמה בפני רשות זו אין ככרמלית"
שלענין  אלא היחיד, רשות באמת שהיא משום לשבת,
וכרמלית  ברה"י נכללת היא והרי ככרמלית, דינה - טלטול

שם). (רבינו 4)('תוספות' שבת" בדיני המקומות "שינויי
המשניות). רבים"5)בפירוש בו דורכים שאין "מקום

שם".6)(שם). דורכים העם וכל לרבים, מעבר "מקום
ולא 7) הרבים רשות תנאי לא בו נשלמו לא אשר "מקום

זו  כאלמנה - כארמלית השם ואמיתת היחיד. רשות תנאי
המשניות), בפירוש (רבינו בעל" בעולת ולא בתולה שאינה
וכרמלו, יערו יח) י, (ישעיה "לשון פירש: ג:) (שבת ורש"י
היחיד", רשות תשמיש ולא לרבים תמיד הילוך לא שאינו
רך  - כרמל חייא רבי "תני ה"א): פ"א (שבת וב'ירושלמי'
הכתוב  כרמל - בינוני" אלא יבש ולא לח לא אינו מלא,
אלא  לגמרי, יבש ולא לח אינו יד), ב, (ויקרא בתורה
רשות  אינה "כרמלית וכך מתרכך, הוא ביד אותו כשמוללים

הרבים". רשות ולא ב 8)היחיד ברייתא יסוד גמרא על
שם  בגמרא אולם הרבים, כרשות הוא שמדבר ו.) (שבת
ואמר  ככרמלית, הוא שהמדבר אחרת ברייתא גם מובאה
השניה); על אחת מברייתא קושיא (אין קשיא "לא אביי:
הרבים, רשות (חשוב במדבר שרויין שישראל בזמן כאן
מקום  (אינו הזה" בזמן כאן רש"י). בו. הולכים רבים שהרי
ודינו  בו, שכיחים אין מדברות שהולכי לרבים, הילוך
שמדבר  הפוסק רבינו על תמהו המפרשים רש"י). ככרמילת.
בן  אברהם רבי ופירש בזמננו, גם הרבים רשות הוא
היו  שישראל בזמן כי הגמרא, את אחר באופן הרמב"ם
כבוד), ענני (ומוקפים בו סדורים ומחנותיהם במדבר, חונים
שאין  הזה בזמן אבל ושדה, כבקעה - ככרמלית דינו היה
דינו  בתוכו, ועובר הולך שירצה מי כל אלא בו דרים ישראל
אבל  (כסףֿמשנה). רבינו של טעמו הוא וזה הרבים, כרשות
לומר  אפשר איך כי זה. טעם על תמהו הרמב"ם מבארי
רשות  ישראל מחנה היה לא במדבר ישראל שהיו שבזמן
והושטה  וזריקה והכנסה הוצאה איסור עיקר הלא הרבים,
שבת  (ראה במדבר שהיתה המשכן ממלאכת למדים אנו
מקרקע  הקרשים את (במשכן) העלו "הם וצו.): מט:
הם  היחיד. לרשות הרבים מרשות תכניסו לא ואתם לעגלה,
תוציאו  לא ואתם לקרקע, מהעגלה הקרשים את הורידו
(שמות  התורה אזהרת וכן הרבים", לרשות היחיד מרשות
פירשו  השביעי", ביום ממקומו איש יצא "אל כט): טז,
המן  את ללקוט בידו הכלי עם איש יצא אל יז:): (עירובין
"ויצו  ו) לו, (שמות שכתוב מה וכן הוצאה, איסור משום
עוד  יעשו אל ואשה איש לאמר, במחנה קול ויעבירו משה
(שבת  פירשו מהביא", העם ויכלא הקודש לתרומת מלאכה
משה  שאמר התורה, מן בשבת הוצאה לאיסור מכאן צו:)
חז"ל  אמרו וכן למשכן, להביא מביתם יוציאו שלא לישראל
לב) טו, (במדבר השבת" ביום עצים "מקושש כי צו:) (שבת
נראה  זה מכל הרבים", ברשות אמות ארבע "מעביר היה
בו, שרויין היו שישראל בזמן הרבים רשות היה שהמדבר
בכל  שהכוונה [ונראה שמה). סי' (או"ח מגדים' ב'פרי וראה
והוא  בו סדורים ישראל מחנות היו שלא לויה למחנה אלה

"ומחנה  שם: בשבת מפורש וכן הדיעות, לכל הרבים רשות
הרבים"]. רשות ויערים 9)לויה "מדברות אחר: בנוסח

אחר: ובנוסח התימנים). (כ"י המפולשין" ודרכים ושדות
ודרכים "מדברות  ושווקים ויערות וכרמים ושדות

לים  דומה היער "ואין רוקח') ('מעשה להן" המפולשים
כיער, נוח תשמישו אין שהים ככרמלית, שדינם ובקעה
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 «¿»»¿…«¬»»»≈«∆¬≈≈
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בכולם.23) לטלטל גם ב.24)שמותר ק, שבת
א.25) לד, לעשיית 26)עירובין דבורים משכן א. ח, שבת

ועגולים 27)דבש. ומגדל, כספינה מרובעים כלים
הרבים.28)ככוורת. ברשות עומדים בכוורת 29)אפילו

חומשי  וג' טפחים חמשה בחללה להיות צריך עגולה, שהיא
ראה  ח.); (שבת ד' על ד' מחללה לרבע אפשר שאז טפח,

הי"ח. פי"ב הרקיע 30)למעלה עד גבה על בין בתוכה בין
שמה). סי' (או"ח היחיד רשות כשאר

.‚È·Ú31;„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏL ÌÈÏ˙k‰ √ƒ«¿»ƒ∆¿«»ƒƒ¿«»ƒ
¯ÈÂ‡ .ÔkLŒÏk ‡Ï BÓˆÚÏ ,‰vÁÓ ‰NBÚ ÌÈ¯Á‡Ï32 «¬≈ƒ∆¿ƒ»¿«¿…»∆≈¬ƒ
Ï·‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ,„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯33 ¿«»ƒƒ¿«»ƒ«»»ƒ«¬»
„Ú ‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡¬ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿»«ƒ∆»«
˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ¿«¿»≈¬»»«¬ƒ¿

‡e‰ ¯eËt ÌB˜Ó ,ÌÈa¯‰34. »«ƒ¿¿

ב.31) צט, היחיד 32)שבת ברשות קנה נעץ א. ז, שבת
חייב. - גביו על ונח הרבים מרשות וזרק אמה, מאה גבוה

א.33) ק, שבת שם.34)משנה, להשתמש ומותר

.„‡È‰ BÊ È‡35˙ÈÏÓ¯k36‰Úa¯‡ Ba LiL Ïz ?37ÏÚ ≈ƒ«¿¿ƒ≈∆≈«¿»»«
‰¯NÚ „ÚÂ ‰LÏMÓ B‰·‚Â Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡38. «¿»»»≈«≈¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

dÈ‡Â ,‰¯NÚ „Ú ‡l‡ ˙NÙBz dÈ‡ ˙ÈÏÓ¯k‰L∆««¿¿ƒ≈»∆∆∆»«¬»»¿≈»
˙BÁt ‰·Á¯39LiL ıÈ¯Á ÔÎÂ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¿»»»≈«¿»»««¿»»¿≈»ƒ∆≈

‰LÏMÓ ˜ÓÚÂ Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»»≈«≈¿»…ƒ¿»
Ô‰·b ,˙BvÁÓ Úa¯‡a Ûw‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰¯NÚ „Ú«¬»»¿≈»∆À«¿«¿«¿ƒ»¿»

LÏMÓB‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ „ÚÂ ‰ ƒ¿»¿«¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È»≈«≈¿≈∆∆»ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ

ÛwnL ÌB˜n‰ ‡e‰Â40˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰Â ˙BvÁÓ LÏL ¿«»∆À»»¿ƒ¿»«»¿ƒƒ
‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ BÏ ÔÈ‡L ÈB·Ó ÔB‚k ,ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ¿»∆≈¿ƒ»

ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a41˙BÓÈa ÔÈa ,‰Ú˜a‰Â ÌÈni‰ ¿«¿ƒƒ¿≈««ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ
.Ô‰ ˙ÈÏÓ¯k el‡ Ïk - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ‰nÁ‰««»≈ƒ«¿»ƒ»≈«¿¿ƒ≈

א.35) ו, בתוכה 36)שבת לטלטל אסור שמדרבנן
בה"א. ראה אחרת, לרשות ולהוציא טפחים.37)ולהכניס

דין 38) לה יש - ארבעה ורחבה עשרה גבוהה היא שאם
בה"א. כמבואר היחיד, פחותה 39)רשות היא שאם

פטור. מקום נקראת משלשה, ולמעלה מארבעה
הרבים 40) לרשות שנפרצה "חצר א: צד, עירובין משנה,

או  הרבים לרשות מתוכה חכמים, אמרו אחת), (מרוח
ככרמלית" שהיא מפני - פטור לתוכה, הרבים מרשות
דין  לה יש התורה שמן אחרים, מפרשים ודעת  (הגר"א).

(מגידֿמשנה). חייב לתוכה והזורק היחיד, "כל 41)רשות
הרבים  רשות הוא כך שבת, לענין הרבים רשות שהוא מקום
הגשמים, בימות גדר המוקפת הבקעה אבל טומאה, לענין
הרי  מוקפת, היתה לא ואם ולטומאה. לשבת היחיד רשות
אבות  בהל' (רבינו בלבד" לטומאה היחיד רשות היא

ו). ה"א, פ"כ הטומאה

.‰¯ÈÂ‡42‰¯NÚ „Ú ˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯k‰ ¬ƒ««¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ«¬»»
˙ÈÏÓ¯k‰ ¯ÈÂ‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«¿»≈¬»»¿»ƒ«¬ƒ««¿¿ƒ

ÙÏ .¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰CÎÈ43ÏÚÓ ,44ÌÈn‰ Èt ¬≈¿¿¿ƒ»≈«¿≈««ƒ

¯ÈÂ‡k - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú :˙B¯‰paLÂ ÌÈniaL∆««ƒ¿∆«¿»«¬»»¿»ƒ«¬ƒ
Ïk Ï·‡ .¯eËt ÌB˜Ó - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»¿¿¬»»

˜ÓÚ‰45.‰·Ú Ú˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ ,ÌÈÓ ‰‡Ïn‰ »…∆«¿≈»«ƒ¬≈¿«¿«»∆

ב.42) ז, ב.43)שבת ק, עשרה 44)שבת מודדים שאין
(ראה  ולמעלה המים מפני אלא הים מקרקעית טפחים

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∆≈«¿»»«

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



צי zay zekld - mipnf xtq - lel` e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Úa¯‡62ÌB˜Ó ÔÎÂ .ÌB‰z‰ „Ú ‰LÏMÓ B˜ÓÚÂ «¿»»¿»¿ƒ¿»««¿¿≈»
Bk¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L Ûwn‰«À»∆≈«¿»»««¿»»¬ƒ»»»¿
B‰·‚Â ,‰¯BÚN ˙BÁt ‰Úa¯‡ BaÁ¯Â ÏÈÓ ÛÏ‡∆∆ƒ¿»¿«¿»»»¿»¿»¿
¯ÈÂ‡ ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ‰LÏMÓƒ¿»¿«¿»¬≈∆¿¿¿≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯63˙ÈÏÓ¯k ¯ÈÂ‡ B‡64‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ¿»«ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»
¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰ -65. ¬≈¿¿

א.55) ו, אמה,56)שבת מאה ארוך ואפילו רוחב,
אברהם'). ('מגן מרובעים ארבעה על ארבעה שצריכים

הלכה 57) - לקרקע) (מחובר כלבוד הוא הרי משלשה פחות
מסיני. או 58)למשה הדוקרים אלה אפילו כלומר,

שלשה  בגובהם יש אם אלא פטור מקום אינם המאוסים
א.59)טפחים. ז, (שופטים 60)שבת עקצים מלא  שיח

ז). בקר.61)ח, נחשב 62)צואת ארבעה בו היה שאם
היחיד. א.63)לרשות ק, שבת ב.64)משנה, ז, שבת,

או 65) הרבים ברשות רק פטור למקום מציאות אין אולם
כיון  פטור, מקום דין אין היחיד ברשות אבל בכרמלית,
החלל  כל את וממלאה לרקיע עד עולה היחיד שרשות

(מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Ó66,ÌÈÓˆÓˆÓ ÌÈÁÙË ‰ÚLz B‰·‚a LiL »∆≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿À¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï…»¿…»≈ƒ¿»«ƒ¬≈

ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k67˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓ ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿≈«¿ƒƒ«ƒ«»¿ƒ«
ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯L ÈtÓ ,¯ˆ˜ ÔÈa ·Á¯ ÔÈa ,BaÁ¯68 »¿≈»»≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ69Ì‡ :˙BÁt B‡ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»»»≈«ƒ¿»»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ‰È‰»»«¿»»««¿»»»≈¬≈
‡e‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»¬≈

¯eËt ÌB˜Ó70. ¿¿

א.66) ח, דעת 67)שבת אבל רש"י, דעת גם זוהי
ארבעה. רחב אם לרה"ר נחשב אז שרק הראב"ד

כתפיהם.68) שעל המשא את לתקן שם ונסמכים עומדים
בין 69) רחב בין הוא הרבים רשות לרבים, בו שצורך וכיון

(רש"י). הוא 70)קצר ארבעה, ורחב עשרה גבוה היה ואם
היחיד. רשות

.Ë‚b71ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓq‰ ««»ƒ¿»«ƒ¿¬»»¿»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ -72‚ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ , ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»»¿«¿≈«»

Úe·˜ ÌlÒ Bl ‰NÚiL „Ú73„enÚ .B¯Èz‰Ï74˙eL¯a «∆«¬∆À»»«¿«ƒ«ƒ¿
˙eL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰»«ƒ»«¬»»¿»»«¿»»¬≈∆¿

B‰·‚a ıÚ .„ÈÁi‰75dÈ‡ elÙ‡ ,‡e‰L Ïk „˙È «»ƒ»«¿»¿»≈»∆¬ƒ≈»
‰‰B·‚76„˙ia ˙BÏ˙Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,‰LÏL ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿«»≈

.˙ÈÏÓ¯k ‰NÚÂ BËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - Ba LnzL‰Ïe¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«¬¿«¬∆«¿¿ƒ
elÙ‡Â .‰ÏÚÓÏe „˙i‰ ÔÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ«»≈¿«¿»«¬ƒ

Blk e‰‡ÏÓ77È¯‰L ,B‰·b ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B„˙È ƒ¿»À¿≈¬≈∆¿«≈»¿∆¬≈
.Ô‰a ÌÈLnzLÓe ˙B„˙È‰ Ô˙B‡a ÔÈÏBzƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆

ב.71) פד, נראה 72)עירובין ולפיכך בו. משתמשים
הרבים. את 73)כרשות סילק ובזה לשבת, בין לחול בין

(רשב"א). לו מיוחד הגג ונעשה ממנו, עירובין 74)הרבים
א. לרש"י 75)עח, (בניגוד לארץ למטה לצידו כלומר,

גביו). על כלומר בראשו, בו נעץ שפירשו והראב"ד

שאינה 76) אע"פ אמר, אשי "רב שם: חננאל רבינו כגירסת
משנה'. 'מגיד ועיין מידי", ביה [דתלי] אפשר ג' גבוה

(מגידֿמשנה,77) שלשה גבוהים ואינם לארץ למטה כלומר,
לחםֿמשנה). ועיין

.ÈÈ¯BÁ78„ÈÁi‰ ˙eL¯79.„ÈÁi‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈¿«»ƒ¬≈≈ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ È¯BÁ Ï·‡80,ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÌÈ‡ - ¬»≈¿»«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

˙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»»
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B‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ˙ÈÏÓ¯kÏ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ««¿¿ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«ƒ

.¯eËt - ÒÈÎ‰ B‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿ƒ»

שם.88)

.„È‡ÈˆBn‰89B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ
- ÚˆÓ‡a ˙ÈÏÓ¯ÎÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿«

¯eËt90˙ÈÏÓ¯ÎÂ BÊÏ BfÓ ˜¯Bf‰ B‡ ËÈLBn‰ ÔÎÂ . »¿≈«ƒ«≈ƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÈˆBn‰ .¯eËt - ÚˆÓ‡a91ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ »∆¿«»«ƒ≈∆≈¿»«ƒ

˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆ƒ≈¿«»ƒ
˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿»«ƒ¬≈∆»

חפץ"89) המוציא או "המושיט אחר: בנוסח א; צז, שבת
רוקח'). ביחד 90)('מעשה רה"ר בשתי העביר לא אם

הכרמלית  צירוף בלא - בשתיהן העביר אבל אמות, ארבע
בפי"ג  כמבואר מצטרפות, שרשויות - חייב אמות ארבע -

היחיד)91)הי"ז. (רשות מחנות "המוציא ב: ה, שבת
(מכיון  חייב (כרמלית), סטיו דרך הרבים) (רשות לפלטיא
כעומד)". (מהלך - פוטר עזאי ובן בכרמלית), עמד שלא

הניח. וכלֿשכן לרבנן אף פטור - עמד אבל

.ÂË‡ÈˆBn‰92¯·ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿»«
,·iÁ - B˙ÎÈÏ‰a Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯eËt ÌB˜Ó ÏÚ«¿¿∆»»≈≈∆«¬ƒ»«»
˜¯BÊa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .„ÓBÚk BÈ‡ Cl‰nL93, ∆¿«≈≈¿≈¿≈»ƒ«¿≈

ÁpL ÈÓk ·eLÁ BÈ‡L ,¯eËt ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ¯·ÚL∆»««≈∆ƒ¿¿∆≈»¿ƒ∆»
‰È‰ .ÌL94˙eL¯Ó ıÙÁ ÏËÂ ,¯eËt ÌB˜Óa „ÓBÚ »»»≈ƒ¿¿¿»«≈∆≈¿

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÈp‰Â ,ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡Ó B‡ „ÈÁi‰«»ƒ≈»»»≈»¿ƒƒƒ¿»«ƒ
ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt - ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡ „Èa B‡¿«»»»≈»»¿≈ƒƒ¿ƒ
¯eËt ÌB˜Óa „ÓÚÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ¿¿

.¯eËt -»

דומה,93)שם.92) כעומד מהלך הסובר עזאי בן שאפילו
ו.). (שבת שחייב ארבע לסוף ארבע מתחילת בזורק מודה

ב.94) ח, שבת

.ÊË„enÚ95·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a «ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»»
B¯wÚa ÔÈ‡Â ,‰Úa¯‡96LÈÂ ,‰Úa¯‡97d·ba98¯ˆw‰ «¿»»¿≈¿ƒ»«¿»»¿≈«…««»»

˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏL BlL∆¿»¬≈¿«»ƒ¿ƒ»«
Ïz .·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó99ËwÏ˙n‰100 ≈¿»«ƒ¿»««»«»≈«ƒ¿«≈

˙Bn‡ Úa¯‡ C¯‡ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b101È¯‰ - …«¬»»¿»ƒƒ…∆«¿««¬≈
ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰¿«»ƒ¿ƒ»«≈¿»«ƒ¿»«

.·iÁ - ÂÈab«»«»

א.95) קא, בארץ.96)שבת הנוגע בדפוס 97)בחלקו
"ואין". הנוסח: בקצר 98)שונצינו, "ויש שם: בגמרא

וזהו  שלשה". גובה בו "יש רש"י: ופירש שלשה", שלו
שכלה  ממקום "לבוד" כאן לומר שאין שאףֿעלֿפי החידוש
שאנו  מפני היחיד רשות הוא זאת בכל לקרקע, רחבו
למטה. המחיצה והוריד (ֿמשוך מחיצתא אחית גוד אומרים

הקצר  בגובה אין אם זה, ולפי שם). רש"י דברי מתוכן
'לבוד'. בו שאומרים מפני היחיד רשות הוא בוודאי שלשה,

שיש היינו שלשה" שלו בקצר "יש מפרשים ·È·ÂÚויש
הם  הגמרא דברי זה, ולפי ('תוספות'). שלשה הקצר
אחית'. 'גוד בו אומרים לא שלשה שם אין שאם בדווקא,

א.99) ק, מעט 100)שבת ומתלקט והולך במדרון שהוא
כאילו  הוא הרי אמות. ד' מתוך עשרה שמגביה עד מעט
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
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א.113) ח, עשרה.114)שבת חייב 115)גבוה שאינו
(רש"י). הרבים ברשות כולו נח אם דעת 116)רק גם זוהי

אמות  ארבע הכלי את העביר שאם מזה ויוצא ה'תוספות',
זה  "שכלי אחרת: הסביר רש"י אבל חייב. – הרבים ברשות
זורקים  שהיו למדים, ממשכן ואנו לעצמו. רשות הוא
פטור  אופן ובכל רשויות". זורקים היו ולא לזה זה מחטים

כאן.

.Î¯Ba117‰ÚLz118‡ÈÏÁ ¯˜ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a119 ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿»«À¿»
‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Â B˙ÈÚ˜¯wÓ120˙¯È˜ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»»««ƒ∆¬ƒ«

ÈtÓ ,¯eËt - ˙Á‡k ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˙iNÚÂ ıÙÁ‰«≈∆«¬ƒ««¿ƒ»»ƒ¿««»ƒ¿≈
¯Ba‰ ‰È‰ .‰lÁza ‰¯NÚ ‰vÁn‰ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»«¿ƒ»¬»»«¿ƒ»»»«

‰¯NÚ121CÈÏL‰Â ,122‰¯NÚÓ BËÚÓe ‡ÈÏÁ Ba123- ¬»»¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ¬≈¬»»
ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˜elÒÂ ıÙÁ‰ ˙Áp‰ È¯‰L ,¯eËt»∆¬≈«»««≈∆¿ƒ«¿ƒ»»ƒ

˙Á‡k124. ¿∆»

ב.117) צט, כרמלית.118)שבת עפר 119)שהוא
הרבים. לרשות והשליכו משפתו, או הבור מקרקעית

היחיד.120) רשות נעשה רשות 121)ועכשיו שהוא
הרבים.122)היחיד. נעשה 123)מרשות ועכשיו

אם 124)כרמלית. בגמרא נסתפקו אלה, מקרים בשני
שפטור  רבינו פסק - הבעיה נפשטה שלא וכיון לא, או חייב

מספק.

.‡Î˜¯Bf‰125Ûc126˙B„˙È Èab ÏÚ ÁÂ127˙eL¯a «≈«¿»««≈¿≈ƒ¿
Èab ÏÚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿«¬»¿«»ƒ¬ƒ»»¿ƒ««≈

Ûc‰128¯eËt -129˙Áe ÌÚ ‰vÁn‰ ˙iNÚ È¯‰L , ««»∆¬≈¬ƒ««¿ƒ»ƒ«
.˙Á‡k ÔÈ‡a ÈÏk‰«¿ƒ»ƒ¿∆»

ב.125) צט, ארבעה.126)שבת שהיו 127)רחב דקות,
- ארבעה הרחב זה ודף ארבעה, רחבות ואין עשרה גבוהות

(רש"י). היחיד רשות הדף 128)עשאה נח שבוודאי ואף
החפץ. נח ואחריֿזה היתדות על בעיה 129)תחילה זוהי
מספק. פטור ולכן בגמרא, נפשטה שלא

.·Î¯Ba130‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L131‰ÓL ·Á¯Â ∆»…¬»»¿»»¿…»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙ÏˆÁÓ ˜¯ÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a132 ƒ¿»«ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿»«ƒ

¯eËt - ÌÈLÏ BaÁ¯a ¯Ba‰ ‰˜lÁÂ133ÌÚ È¯‰L ; ¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ
Ô‰Ó ÌB˜Ó Ïk ‰NÚÂ ,˙BvÁn‰ eÏËa ÈÏk‰ ˙Áp‰«»««¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¬»»»≈∆

.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt»≈«¿»»««¿»»

א.130) ק, היחיד.131)שבת רשות בנוסח 132)שהוא
רוקח'). ('מעשה נכון והנוסח הרבים", "מרשות אחר:

משנה'.133) 'מגיד ועיין (שם). יוחנן כרבי ולא כאביי

.‚Î¯Ba134‰¯NÚ ˜ÓÚ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a135·Á¯Â ƒ¿»«ƒ»…¬»»¿»»
ıÙÁ BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ ÌÈÓ ‡lÓ ,‰Úa¯‡136Èab ÏÚ ÁÂ «¿»»ƒ≈«ƒ¿»«¿≈∆¿»««≈

‰È‰ .˙BvÁn‰ ÔÈÏh·Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,·iÁ - ÌÈn‰««ƒ«»∆≈««ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»»
˙B¯t ‡ÏÓ137eËÚÓ È¯‰L ,¯eËt - BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ »≈≈¿»«¿»∆¬≈ƒ¬

B¯eÚL ˙‡ ˙B¯t‰138. «≈∆ƒ

א.134) ק, היחיד.135)שבת רשות כבד 136)שהוא
(רש"י). אבן כגון בתוכו נח אלא גביו על צף שאינו

שאסור 137) טבל, של בפירות כאן מדובר הרשב"א לדעת

את  מבטלים ולכן מהבור, ולהוציאם בשבת לטלטלם
שאינו 138)המחיצות. נוזל דבר בכל שהואֿהדין נראה

(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.

ה'תשע"ט  אלול ט"ז שני יום

עׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ההוצאה 1) בדיני דבריהם של גזירות בו נתבארו

באפשר  (שהיה שמותר מה ביאור לזה ונמשך ותולדותיה.
שם. כמבואר להם), דמיון קצת לו מהיות לו לחוש

.‡„ÓBÚ2ÏËÏËÓe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡3˙eL¯a ≈»»ƒ¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙eL¯a ÏËÏËÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚÂ .dlk „ÈÁi‰«»ƒÀ»¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿≈ƒ¿
Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·e ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«¿««¿ƒ

¯eËt - ‡ÈˆB‰4ÈtÓ ,5ÔÎÂ .˙¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L6 ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈
Á˙BÙe „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓBÚ7,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ≈»»ƒ¿«»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ

Á˙BÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a8‰Ó‰a .„ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿«»ƒ¿≈»
da¯ ‰˙È‰L10ÔÈÒ·B‡ - ÌÈÙa dL‡¯Â ıeÁa11 ∆»¿»À»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÏÓ‚·e ;d˙B‡12,ÌÈÙa Ba¯Â BL‡¯ ‡‰iL „Ú - »¿»»«∆¿≈…¿Àƒ¿ƒ

C¯‡ B¯‡eˆÂ ÏÈ‡B‰13. ƒ¿«»»…

ב).2) עמוד צח דף עירובין במסכת דברים 3)(משנה
הלכה  להלן (ראה הרבים לרשות יוציאם שמא לחוש שאין

שבגמרא 4)ב). שמכיוון רבינו, על כאן השיג הראב"ד
ארבע  מתחילת חפץ "המעביר רבא: לדברי זה דין דימו
ההלכה  ונפסקה חייב", - עליו דרך והעבירו ארבע לסוף
כאן  גם ולכן - י"ד הלכה י"ב בפרק למעלה כמובא - כרבא
אחר: נוסח מביא משנה" ה"מגיד ובעל חייב, להיות צריך
"אף  לכתוב: צריך היה זה שלפי אלא חייב" הוציא "ואם

משנה). (מגיד אחרת" ברשות שהוא פי כן 5)על כתב
הלכה  י"ב בפרק למעלה שכתב למה מכאן הסתירה ליישב
אחרת  ברשות שהוא שכאן שלמעלה) בהערה (ראה י"ד
במסכת  התוספות שכתבו (וכמו פטור כמקום ידו נחשבת
מרכבת  - יעמוד) לא המתחיל דיבור א עמוד כ דף עירובין

"מעשה 6)המשנה. א עמוד קא דף עירובין במסכת משנה
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שהיה  למכירה) עופות (המפטמים ּפטמים של ִַָבשוק
ברשות  ועומדים חנותם (פתח נועלים שהיו בירושלים,
הפתח" גבי שעל בחלון המפתח את ומניחים הרבים),

משנה"). ("מגיד כחכמים המפתח 7)והלכה נוטל
(רש"י). החנות את שם ופותח הרבים במפתח 8)שברשות

שם. ב).9)המונח עמוד כ דף עירובין (מסכת
יד 10) (כתב בחוץ" שהייתה "בהמה אחרת: בנוסחה

ואין 11)אברבנאל). כורחה, על הרבה אותה מאכילים
החוצה  הדלי את ויוציא פרתו אחרי יימשך שמא חוששים

הרבים. לפיו,12)לרשות המאכל את (מכניסים מלעיטים
שבת  (מסכת שנינו שהרי להחזיר). יכול שהוא למקום עד
(תוספות). מלעיטין" אלא הגמל את אובסים "אין קנה:) דף

אם 13) הרבים לרשות שיוציא וחוששים צווארו אחר יימשך
(מער"ק). בפנים ורובו ראשו אין

.·‡Ï14˙eL¯a ‰zLÈÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓÚÈ …«¬…»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿
‡l‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰zLÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿«»ƒ∆»
‰na .‰˙BL ‡e‰L ÌB˜nÏ Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈ƒ¿ƒ…¿À«»∆∆«∆
‡e‰L ,ÌÈ‡ ÌÈÏÎa ‰˙BL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆¿≈ƒ»ƒ∆

Ô‰Ï CÈ¯ˆ15ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ì‡ÈˆBÈ ‡nL ‰¯Êb , »ƒ»∆¿≈»∆»ƒ≈¬»ƒ»≈ƒ
¯Ba‰ ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ,ÌÈ‡ ÔÈ‡L∆≈»»ƒ∆≈»ƒ»∆∆»»«

˙ÈÏÓ¯Îa16ÒÈÎÓ - ÌÈ‡ ÌÈÏk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡17 ¿«¿¿ƒ««ƒ∆«≈ƒ»ƒ«¿ƒ
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÓB˜Óa ‰˙BLÂ „·Ïa BL‡…̄ƒ¿«¿∆ƒ¿¿««ƒ∆…

.Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À

א).14) עמוד צט דף עירובין במסכת דעת 15)(משנה
דבר  בכל להרשב"א אבל נאים. בכלים אלא גזרו שלא רבינו
כן  אם אלא לרשותו, יכניסם שמא חוששים לו, צריך שהוא
("מגיד  שותה שהוא למקום ורובו ראשו יכניס או יוציא

לרשות 16)משנה"). דומה שהיא "מפני איסורה שעיקר
י"ד  בפרק (רבינו הרבים" ברשות תתחלף שמא הרבים,
שנאמר  "משום לגזירה, גזירה גוזרין ואין י"א), הלכה
כלומר: למשמרתי. משמרת עשו משמרתי, את ושמרתם
ביצה  מסכת (רש"י למשמרת" משמרת ולא לתורתי, גזירה
ב) עמוד י"א דף שבת (מסכת כרבא וזהו ב) עמוד ב דף
גזירה  לגזור ב"הוצאה" שהחמירו שסובר כאביי ולא

א).17)לגזירה. עמוד יא דף שבת (מסכת

.‚„ÓBÚ18ËÏB˜Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡19¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ≈»»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»¬ƒ
,Ï˙k‰ ÔÓ B‡ ¯Bpv‰ ÔÓ ÔÈÁl˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿«¿ƒƒ«ƒƒ«…∆

‰˙BLÂ20ÚbÈ ‡lL „·Ï·e .21ËÏ˜ÈÂ Ï˙ka B‡ ¯Bpva ¿∆ƒ¿«∆…ƒ««ƒ«…∆¿ƒ¿…
‰ÏÚÓÏ Ba Ú‚pL ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ :Ú‚ Ì‡Â .Ôab ÏÚÓ≈««»¿ƒ»«ƒ»»»∆»«¿«¿»

‰LÏMÓ ˙BÁÙa ‰¯NÚÓ22CeÓÒ‰Ê È¯‰ - ‚bÏ ≈¬»»¿»ƒ¿»»«»¬≈∆
¯˜BÚk ‡ˆÓpL ;¯eÒ‡23˙eL¯ ‡e‰L ,‚b‰ ÏÚÓ »∆ƒ¿»¿≈≈««»∆¿

ÔÈa ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ¯Bpva ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„ÈÁi‰«»ƒ¿≈ƒ»»«ƒ«¿»»««¿»»≈
CB˙a ¯Bpv‰ ‰È‰L24‰ÏÚÓÏ ‰È‰L ÔÈa ‰¯NÚ25 ∆»»«ƒ¿¬»»≈∆»»¿«¿»

‰ÓÏÂ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ epnÓ ËÏ˜Â ,‰¯NÚÓ≈¬»»¿»«ƒ∆«ƒ¬≈∆»¿»»
·iÁ BÈ‡26ÈtÓ ?27eÁ ‡lL28Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈn‰ ≈«»ƒ¿≈∆…»««ƒ∆»¬≈≈

.ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ב).18) עמוד צט דף עירובין במסכת תופס 19)(משנה
הנזחלים. המים מן בכלי למעלה 20)ומקבל אוויר כי

בפרק  (ראה הוא פטור מקום הרבים ברשות טפחים מעשרה
רשות  שהיא מעשרה למטה הוא אם ואפילו ז), הלכה י"ד
היא. הרבים ברשות כן גם ידו הלא גמורה, הרבים

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»»««¿«¿»»»∆¿≈
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BBlÁ „‚k ‡l‡ ÔBÈÏÚa LnzLÓ BÈ‡ - ‰Úa¯‡37 «¿»»≈ƒ¿«≈»∆¿∆»¿∆∆«
¯eÒ‡ - ÔBlÁ‰ È„„ˆ ÈLaL ÊÈf‰ ¯‡La Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿«¬»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿≈««»
BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁL ÂÈzÁzL ‰Ê ÈtÓ ,LnzL‰Ï38. ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆«¿»∆»«¿¿«¿

ב).35) עמוד צח דף עירובין מקום 36)(מסכת שהוא
ודינו 37)פטור. (רש"י) והרחבתו החלון כזווית שהוא

י. הלכה י"ד פרק למעלה כמבואר היחיד, רשות כחורי
"לפי 38) החלון, כנגד שלא להשתמש העליון על ואוסר

לרקיע, עד עולה היחיד רשות שהוא התחתון שאוויר
למוציא  - דומה? הדבר למה תחתון, של באווירו והעליון
בתוך  ששבתו בכלים בו להשתמש שאסור חבירו, לחצר זיז

ח. בהלכה וראה (רשב"א) שיערבו" עד ביתו

.ÊÏk39ÊÈÊ40¯znL ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡ ÏÚ ‡ˆBi‰ »ƒ«≈«¬ƒ¿»«ƒ∆À»
ÔÈ˙B ÔÈ‡ - Ba LnzLÓ ‡e‰Lk ,ÂÈÏÚ LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈»»¿∆ƒ¿«≈≈¿ƒ
˙ÈÎeÎÊe Ò¯Á ÈÏk ‡l‡ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈¿ƒƒ∆∆»¿≈∆∆¿ƒ
;e¯·MÈ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏtÈ Ì‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆ƒƒ¿ƒ¿»«ƒƒ»¿

ÌÈ¯eÒ‡ - ÔÈÏÎ‡Â ÌÈÏk ¯‡L Ï·‡41eÏtÈ ‡nL , ¬»¿»≈ƒ»√»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿
.Ì‡È·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒƒ≈

ב).39) עמוד צח דף עירובין רחב 40)(מסכת שהוא בין
ארבעה. רחב שאינו בין וכיוצא 41)ארבעה בזיז ודווקא

הכלי, עם שם עומד שהמשתמש כגג, רחב דבר אבל בו,
אורח  ערוך ושולחן (ריטב"א, הכלים בכל להשתמש מותר

שנג). סימן חיים

.ÁÈL42˜¯Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza43BfÓ ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ»«ƒ
¯eËt - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÊÏ44Ì‰ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â . »¿«¿»≈¬»»»»∆ƒ¿¿≈∆
·e¯Ú Ì‰ÈÈa ‰È‰iL B‡ BlL45ÈÏÎe ÌÈ„‚a elÙ‡Â . ∆∆ƒ¿∆≈≈∆≈«¬ƒ¿»ƒ¿≈

˙BÎzÓ46˜¯ÊÏ ¯zÓ47‡ÏÂ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»À»ƒ¿…¿ƒ»»∆¿«¿»ƒ∆¿…
ÏtÈ ‡nL ,Ba ‡ˆBiÎÂ „‚a ˜¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÂLa ‰È‰»»¿»∆»ƒ¿…∆∆¿«≈∆»ƒ…

ep‡È·ÈÂ48.˜¯BÊ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á ÈÏk Ï·‡ ; ƒƒ∆¬»¿≈∆∆¿«≈»∆≈

ב).42) עמוד פה דף עירובין אחרת:43)(מסכת בנוסחה
(מער"ק  פטור" והוא מעשרה למעלה לזו מזו "זורק

שמותר 44)ושונצינו). נכון וכן מותר אחרת: בנוסחה

אדם 45)לכתחילה. בני לשני שייכים הבתים היו שאם
היחיד, ברשות לטלטל סופרים מדברי אסור עירוב, עשו ולא

אֿב. הלכות עירובין מהלכות א בפרק אף 46)כמבואר
ירד  שמא חוששים אין יישברו, לא הרבים לרשות יפלו שאם

אליו. זה,47)ויביאם מול זה מכּוונים שהמקומות ְִָכיוון
למטה  החפץ יפול שלא לזריקה ידיו לאמן צריך אינו

הרבים 48)(בגמרא). רשות היה לא שביניהם המקום ואם
("מגיד  מחבירו גבוה אחד בית אפילו מותר כרמלית, אלא

הרשב"א). בשם משנה"

.Ë¯Ba49ÔBlÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a50¯Ba‰ - ÂÈab ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿«««»«
B˙ÈÏÁÂ51.˙aLa epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓe ,‰¯NÚÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ ¿À¿»ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿«¿ƒƒ∆¿«»

CB˙a Ï˙kÏ CeÓÒ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«…∆¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡52Ï·‡ ;ÌL ¯·ÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L , «¿»»¿»ƒ∆≈»»»«¬…»¬»

ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‚ÏÙÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»À¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆»ƒ≈
‡ˆiLk ,ÈÏc‰ ‡ˆÓpL ;‰¯NÚ ‰‰B·b B˙ÈÏÁ ‰˙È‰»¿»À¿»¿»¬»»∆ƒ¿»«¿ƒ¿∆»»

¯eËt ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ ,‡ÈÏÁ‰ ÔÓ53. ƒ«À¿»»»ƒ¿¿

ד 49) עירובין במסכת מכונסים.(משנה מים א) עמוד צט ף
אחרת:50) בנוסחה אבל במשנה, הוא וכן הבור, מול בכותל

ומער"ק). (ויניציאה גביו" על העפר 51)"וחוליא צבור
הבור. לשפת מסביב מארבעה 52)אשר פחות שבהפסק

פטור. למקום ונחשב רבים, שם הולכים ומותר 53)אין
פטור. מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל

.È‰tL‡54‰¯NÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a55ÌÈÁÙË «¿»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»¿»ƒ
˙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
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כלום", צריך אין עשר אבל אמות, מעשר ביותר שפירצתו
שיש  הראב"ד דעת אבל אלה, עניינים שני השווה ורבינו
ים  לשון לבין בחצר העוברת המים אמת דין בין חילוק
בחצר  ועוברת ממעיין הזורמת המים שאמת לחצר, הנכנס
מיוחדות, מחיצות צריכה ולכן עצמה, בפני רשות היא
לכללה  כדי תחתיהן, עוברת שהיא החצר מחיצות מלבד
מכיוון  לחצר, הנכנס ים בלשון כן שאין מה היחיד, ברשות
ואינם  שנשפכו כמים הם הרי בחצר, עומדים שהמים
יכולות  שאינן החצר, מחיצות נפרצו אלאֿאםֿכן אסורים
וב"מגיד  ראשונים, ושאר הריטב"א דעת וכן אותם, להתיר
בהם". להאריך כדי מצויים אלה דברים "ואין כתב: משנה"

המשמש 67) כפתח הפירצה נחשבת אמות עשר עד כי
הלכה  ט"ז (פרק המחיצות פריצת כאן ואין ויציאה, לכניסה

נקרא 68)ט"ז). במבוי מחיצה, להיכר הנעשה עמוד
יב  דף עירובין במסכת (תוספות "פס" נקרא ובחצר "לחי"

א). למחיצה 69)עמוד נחשב הפס אם הקשו: בתוספות
למלא  להתיר מחיצה ייחשב לא למה בחצר, טלטול לעניין
לבני  ניכרת המחיצה טלטול שלעניין ותירצו: ממנו? מים
שהבתים  אסור, לבתים ולהכניס מים למלא אבל החצר,

להתיר. היכר ואין מהמחיצה רחוקים

.‚ÈC‡È‰Â70‰˙È‰ Ì‡ ?ÌÈna ‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿≈««¬ƒƒ∆«¿ƒ»««ƒƒ»¿»
‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»

„¯BÈ71˙„¯BÈ dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰ CB˙a72 ≈¿««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»∆∆
‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,ÌÈn‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈

‰ÏÚÓÏ73¯ˆÁaL ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ¿«¿»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ∆∆»≈
„Ú ˙ÚbÓ ‰vÁn‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»««««

Ú˜¯w‰74BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ««¿«ƒ¿≈»¬»»¿»ƒ¬≈
;„·Ïa ÌÈÓa ‡l‡ ‰ÈeÏz ‰vÁÓ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒƒ¿ƒ»¿»∆»¿«ƒƒ¿«
‰vÁÓa el˜‰Â ,Ì‰È¯·cÓ - ÌÈÓa ÏeËÏË ¯eq‡L∆ƒƒ¿¿«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈ƒ¿ƒ»

.¯k‰ ˙BNÚÏ È„k ‡l‡ dÈ‡L∆≈»∆»¿≈«¬∆≈

א).70) עמוד פו דף עירובין כדי 71)(מסכת בתוכם שוקע
שבפנים. למים כרמלית שהם שבחוץ המים בין לחלק

(מער"ק).72) המים" בתוך "כולה אחרת: בנוסחה
המפסיקה.73) המחיצה ניכרת ונקראת 74)שתהיה

תלוייה  מחיצה "אין בגמרא: ואמרו תלוייה", "מחיצה
במים". חכמים שהקילו הוא קל במים, אלא מתרת

.„È˙n‡75˙B¯ˆÁ‰ ÔÈa ˙¯·BÚ‰ ÌÈn‰76˙BBlÁÂ ««««ƒ»∆∆≈«¬≈¿«
¯eÚMk da ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÏ‡ ˙BÁe˙t77ÔÈÏLÏLÓ - ¿≈∆»ƒ≈»«ƒ¿«¿¿ƒ

‰na .˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓe ˙BBlÁ‰ ÔÓ ÈÏc¿ƒƒ««¿«¿ƒƒ∆»¿«»«∆
‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ dÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»À¿∆∆ƒ«…∆¿»
‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ¬»ƒ»¿»À¿∆∆ƒ«…∆¿»
ÔÈqt eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË¿»ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»∆»ƒ≈»«ƒ
‰n‡‰ ‡ˆÓpL ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒ»∆ƒ¿»»«»

.¯ˆÁ‰ CB˙a ˙¯·BÚ ‡È‰ el‡k¿ƒƒ∆∆¿∆»≈

א).75) עמוד פז דף עירובין מכאן 76)(מסכת ובתים
שפתה. על שאינה 77)ומכאן ארבעה ורוחב עשרה עומק
כרמלית. נחשבת

.ÂË‰¯ˆeˆk78‡È‰L79ÔBlÁÂ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¿¿»∆ƒ¿«¿»ƒ«»¿«

˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ dÎB˙a80, ¿»««≈««ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ eNÚ ÔkŒÌ‡ ‡l‡∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ«

ÔBlÁ‰ „‚k ÌÈn‰ Èab81‰È‰z B‡ ;‰¯ˆeˆkaL «≈««ƒ¿∆∆««∆«¿¿»ƒ¿∆
˙„¯BÈ ‰vÁn‰82ÔÈ‡B¯Â ,ÌÈn‰ „‚k ‰¯ˆeˆk‰ ÔÓ «¿ƒ»∆∆ƒ«¿¿»¿∆∆««ƒ¿ƒ

ÌÈn‰ „Ú ‰Ú‚Â ‰„¯È el‡k d˙B‡83ÌLÎe . »¿ƒ»¿»¿»¿»«««ƒ¿≈
‰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
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לא  כיסוי, לעשיית טעם נתן שנז) סימן חיים (אורח משה"
הרבים  ברשות בור תקלת משום אלא שבת, איסור משום

בה. ייכשלו שם 91)שלא שמתקבצים "החפירה הגומא,
(שם). המים"

.ÊÈ‰˙È‰92dÏ ÔÈÎÙBL - ÌÈ˙‡qÓ ‰˙eÁt ‰˜eÚ‰ »¿»»»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
d‡BÏÓa93elÙ‡ dÏ ÔÈÎÙBL - ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ ‰˙È‰ . ƒ¿»»¿»«¬∆∆»«ƒ¿ƒ»¬ƒ

ÌÈÓ ÏL ‰‡Ò ÌÈML94e¯ab˙È ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ıeÁÏ ‡nb‰ ÏÚÓ eˆeÙÈÂ¿»≈««À»««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BÏ˜Ï˜˙Ó ˙B¯ˆÁ‰L ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa95Ì˙Òe , ƒ«¿»ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿¿¿»
‰fL ¯ÓBÏ ÌÈ‡B¯‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ¿…»»ƒ«∆∆
BÁkÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a LnzLÓƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿««ƒ¿ƒƒ…
‰˙È‰ Ì‡ :‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¬»ƒ««»ƒ»¿»
;ÌÈ˙‡Ò ‡l‡ dÏ ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆»«ƒ≈¿ƒ»∆»»«ƒ

ÈÎÙBL ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡qÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰¯wÚ Ïk dÏ Ô96. »¿»¿»ƒ»«ƒ≈¿ƒ»»ƒ»

ב).92) עמוד פח דף שתתמלא.93)(עירובין עד
אם 94) גם החצר לתוך לשפוך איסור אין התורה שמן כיוון

את  ויוציא ישכח שלא גזרו חכמים ורק הרבים, לרשות יצאו
ולא  היכר לו יש גומא שעשה וכיוון הרבים, לרשות המים

ואינו 95)ישכח. חצירו לכלוך על מקפיד אדם ואין
החוצה. שיצאו כמידה 96)מתכוון לא ואפילו כלל,

שיעור  - סאתיים לשפוך יבוא שמא הגומא, שמכילה
ליום. בינוני אדם של תשמישו

.ÁÈ·Èa97ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ BÏ ÔÈÎÙBML ƒ∆¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯Bpˆ ÔÎÂ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ Ú˜¯w‰ ˙Áz««««¿«¿¿ƒƒ¿»«ƒ¿≈ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ Ï˙k‰ ÏÚ ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««…∆¿¿ƒ
C¯c‰ C¯‡ B‡ Ï˙k‰ C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¬ƒ»»…∆«…∆…∆«∆∆

¯eÒ‡ - ‰n‡ ‰‡Ó ı¯‡‰ ˙ÁzL98Èt ÏÚ CtLÏ ∆««»»∆≈»«»»ƒ¿…«ƒ
BÁkÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰L ÈtÓ ,¯Bpv‰ Èt ÏÚ B‡ ·Èa‰«ƒ«ƒ«ƒƒ¿≈∆««ƒ¿ƒƒ…
ÔÈ„¯BÈ Ô‰Â ,·ÈaÏ ıeÁ CÙBL ‡l‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ∆»≈«ƒ¿≈¿ƒ

.·ÈaÏ«ƒ

הרבים 97) לרשות שבחצר שופכים לקלח העשוי חריץ
א). עמוד פח דף עירובין במסכת פוסק 98)(רש"י רבינו

אליעזר  כרבי פסקו ראשונים ושאר הרא"ש אבל כחכמים,
ברשות  אמות ארבע (מכוסה) קמור שהוא "ביב יעקב: בן
האחרונים  דעת וכן בשבת", מים לתוכו שופכים הרבים

שנז). סימן חיים (אורח

.ËÈ‰na99Ï·‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
Ì˙qL ;ÚÓ BÈ‡Â ‰BLÂ CÙBL - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈¿∆¿≈ƒ¿»∆¿»
ÌÈn‰ eÚÏaiL ‰ˆB¯ Ì„‡Â ,Ô‰ ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ≈¿»»∆∆ƒ»¿««ƒ

‰È‰ .ÔÓB˜Óa100ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ·Èa‰ Èt ÏÚ CÙBL ƒ¿»»»≈«ƒ«ƒ¿««ƒ¿ƒ
‡lL ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒƒ««»∆…

˙ÈÏÓ¯Îa BÁk ÏÚ e¯Ê‚101ÏÚ CtLÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . »¿«…¿«¿¿ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…«
ÌiÏ ÔÈ„¯BÈ Ì‰Â ,‰ÈÙq‰ ÈÏ˙k102. »¿≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»

יז.99) בהלכה ב).100)כמבואר עמוד ק דף שבת (מסכת
מותר 101) יעקב, בן אליעזר כרבי ההלכה שנפסקה מה ולפי

הקודמת. בהלכה כמבואר הרבים ברשות "ומותר 102)גם

או  לים ממנה יורדים והם הספינה שפת על מים לשפוך
הרמב"ם  (תשובות גזרו" לא בכרמלית שכוחו לפי לנהר,

סז). סימן פריימן

.Î‡Ï103‡lÓÈ104Ìi‰ ÔÓ ÌÈÓ Ì„‡105CB˙a ‡e‰Â …¿«≈»»«ƒƒ«»¿¿
‰ÈÙq‰106ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,107‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ‰NÚ108ÏÚ «¿ƒ»∆»ƒ≈»»»«¿»»«

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
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‡¯B˜ ‰È‰ .BÏˆ‡ BÏÏBb - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»≈
da Á Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«ƒƒ»»

·˙k‰ ÏÚ BÎÙB‰ -117ÈeÏz ‰È‰ ‡l‡ ,Á ‡Ï Ì‡Â ; ¿««¿»¿ƒ…»∆»»»»
ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a118BÏÏBb - «¬ƒ¿»«ƒ¿…ƒƒ«»»∆¿

.BÏˆ‡∆¿

ב).112) עמוד צז דף עירובין (במסכת משנה
תורה 113) כספר מגילות עשויים היו התלמוד בימי הספרים

שם.114)שלנו. שאפילו 115)ונח והטור הרא"ש דעת
ספק  וכן אצלו לגוללו מותר אמות לארבע חוץ נתגלגל אם

שנב. סימן חיים אורח ערוך פי 116)בשולחן על אף
עמוד  צח דף עירובין (מסכת הקודש כתבי את להפוך שאסר
(שם). מזה גדול בזיון למנוע כדי כאן להפוך התירו - א)

היחיד.117) לרשות הרבים מרשות אצלו להביאו שאסור
חשוב 118) לארץ סמוך טפחים שלושה תוך הגיע ואם

(הרמב"ן). הארץ על כמונח

.·Î¯È·Ún‰119ıB˜120Ì‡ :ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ««¬ƒ¿≈∆…ƒ«ƒƒ
BÎÈÏBÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰È‰121Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt »»ƒ¿»«ƒƒ»»≈«¿«

˙Bn‡122;˙ÈÏÓ¯Îa ‰È‰ Ì‡Â123Bk¯„k BÎÈÏBÓ -124 «¿ƒ»»¿«¿¿ƒƒ¿«¿
ÔÎÂ .‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡125¯˙È ‰fa˙Â ÁÈ¯Ò‰L ˙Ó ¬ƒ≈»«»¿≈≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»≈
ÌÈÎL eÏÎÈ ‡ÏÂ ,ÈcÓ126„ÓÚÏ127B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ«¿…»¿¿≈ƒ«¬…ƒƒ

„¯Bi‰ .˙ÈÏÓ¯ÎÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó128,Ìia ıÁ¯Ï ≈¿«»ƒ¿«¿¿ƒ«≈ƒ¿…«»
ÌÈÓ ¯È·ÚÈ ‡nL ,BÓˆÚ ·bÓ - ‰ÏBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿«≈«¿∆»«¬ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯Îa ˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈÏÚL∆»»«¿««¿«¿¿ƒ

א).119) עמוד מב דף שבת למעלה 120)(מסכת ראה
ז. הלכה א הרבים"121)פרק רשות לצידי שיסלקנו "עד

(רש"י).122)(רש"י). דרבנן איסור רק שהוא
מדרבנן.123) בה טלטול אחת.124)שאיסור בעקירה
ב).125) עמוד צד דף שבת אחרת:126)(מסכת בנוסחה

(מער"ק). עימו" לעמוד שכנים יכלו "ונמצא 127)"ולא
הבריות  כבוד וגדול ממנו, מתבזים והם החיים בין מתבזה
אשר  הדבר מן תסור לא שהוא שבתורה, תעשה לא שדוחה
לכן  כ"ג) הלכה כ"ו בפרק (להלן ושמאל" ימין לך יגידו

זה. בלאו הנכלל דרבנן איסור כאן (מסכת 128)התירו
ריבוי  יש הרחיצה מן שהעולה לפי א). עמוד קמא דף שבת
עליו  סוחף ומטר הרבים ברשות ההולך אבל גופו על מים
אורח  ערוך (שולחן מועטים שעליו שהמים בו, הקפידו לא

ז). סעיף שכו סימן חיים

עׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
כגון 1) הרשויות, מקצת בדיני דבריהם של גזירות נתבארו

ומה  והפרדסים, והגינות לדירה, הוקפו שלא הקרפפות
ביאור  לזה ונמשך התורה. משפטי על מוסף בהן, שגדרו

ועניינן. המחיצות גדרי

.‡ÌB˜Ó2‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL3BLÈÓLz ‰È‰iL ‡l‡ , »∆…À«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆«¿ƒ
ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb ÔB‚k ,¯ÈÂ‡Ï4ÔÓ ÌB˜Ó ÛÈwn‰ ÔB‚Îe , «¬ƒ¿««¿≈ƒ¿««ƒ»ƒ

˙BvÁn‰ d·‚a LÈ Ì‡ :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,B¯ÓLÏ ı¯‡‰»»∆¿»¿¿«≈»∆ƒ≈¿…««¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯k ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ5, ¬»»¿»ƒ»≈¬≈ƒ¿«»ƒ
˙eL¯Ï epnÓ ËÈLBn‰Â ˜¯Bf‰Â ‡ÈˆBn‰ ·iÁÏ¿«≈«ƒ¿«≈¿«ƒƒ∆ƒ¿

ÔÈ‡Â .BÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰6ÔÈÏËÏËÓ »«ƒ≈¿»«ƒ¿¿≈¿«¿¿ƒ
˙Èa Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BlÎa7˙BÁt B‡ ÌÈ˙‡Ò8; ¿À∆»ƒ≈≈≈»«ƒ»

ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈«≈»«ƒ»¿«¿≈
.˙ÈÏÓ¯Îk ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba∆»¿«¿««¿«¿¿ƒ

א.2) כג, עירובין וליציאה 3)משנה, לכניסה אדם לדירת
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¿»¿
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‰cnk Ba LiL ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÓÁ¬≈∆¬»ƒ«»¿»»∆≈«ƒ»
‰n‡ ÌÈÚ·L ‡e‰L ,Úa¯Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙‡f‰«…≈∆»»¿À»∆ƒ¿ƒ«»

ÌÈ¯ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ÏÚ ÌÈ¯ÈLe20,Ï‚Ú ‰È‰L ÔÈa , ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ≈∆»»»…
˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÈa21.ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»«¬≈∆ƒ¿»≈»«ƒ

ב.18) כג, הנדסה 19)עירובין לפי שטחו כמות בחשבון
(ויניציאה  "בשיעורו" אחר: בנוסח לד); א' מו"נ (ראה
אמות  2500 - אמה נ' על אמה נ' סאה בית שטח ושונצינו),

מרובעות. אמות 5000 - סאתים ובית חמש 20)מרובעות,
70 5/7 על 70 5/7 תכפיל ואם (מגידֿמשנה) שביעיות

בערך. 5000 התוצאה יתר 21)תהיה ארכו היה אם אבל
בהלכה  כמבואר זה, בשיעור אף בו לטלטל אסור רחבו, על

ד'.

.„ÌB˜Ó22:ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ba LiL ,‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL »∆…À«¿ƒ»∆≈≈»«ƒ
ÌÈL Èt Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡23BaÁ¯k24‰‡Ó ‰È‰iL È„k , ƒ»»»¿ƒ¿«ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿∆≈»

;Blka ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÔkLn‰ ¯ˆÁk ÌÈMÓÁ ÏÚ«¬ƒƒ«¬««ƒ¿»À»¿«¿≈¿À
elÙ‡ BaÁ¯k ÌÈL ÏÚ ¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»¿»≈«¿«ƒ¿»¿¬ƒ

‰n‡25Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ -26;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ «»≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
¯‡Lk ¯ÈÂ‡Ï BLÈÓLzL ÌÈ˙‡Ò ˙Èa eNÚ ‡lL∆…»≈»«ƒ∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿»

.ÔkLn‰ ¯ˆÁÓ ‡l‡ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈∆»≈¬««ƒ¿»

א.22) כג, עירובין אפילו 23)משנה, אומר: יוסי "רבי
על  מאה ארכה שהיה המשכן (כחצר כרחבה שנים פי ארכה
אסור". מזה יותר היה ואם בתוכה, מטלטלין חמשים) רוחב

התימנים).24) (כת"י ברחבו" כשנים "ארכו אחר: בנוסח
מותר 25) - מאמה בפחות רחבו על יתר ארכו היה ואם

הרבים 26)(הרא"ש). ברשות מתחלף גדול שטח שכל
('לבוש').

.‰ÌB˜Ó27ı¯t Ì‡ ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL Ûw‰L28Ba »∆À«∆…¿≈ƒ»ƒ»«
d·‚a ˙Bn‡ ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‰ˆ¯t29ÌÈÁÙË ‰¯NÚ30, ƒ¿»»≈«∆∆«¿…«¬»»¿»ƒ

¯„‚Â31‰¯Èc ÌLÏ da32‰¯NÚ „Ú33ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¿»«»¿≈ƒ»«¬»»À»¿«¿≈
elÙ‡Â .dlÎa34ı¯Ùe ,‰¯Èc ÌLÏ d¯„‚e ‰n‡ ı¯t ¿À»«¬ƒ»««»¿»»¿≈ƒ»»«

¯NÚÓ ¯˙ÈÏ dÓÈÏL‰L „Ú ,‰¯È„ ÌLÏ d¯„‚e ‰n‡«»¿»»¿≈ƒ»«∆ƒ¿ƒ»¿»≈≈∆∆
‰nk Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ -À»¿«¿≈¿À»««ƒ∆≈«»

ÔÈÏÈÓ35. ƒƒ

א.27) כד, כלשון 28)עירובין לכתחילה, לפרוץ ומותר
מעשר, יותר פירצה לו פורץ עושה? הוא "כיצד הגמרא:

עשר". על ומעמידו כל 29)וגודרו לפרוץ צריך ואינו
עשרה  גובה ישאר שלא עד אלא למטה, עד הכותל גובה

מחיצות.30)טפחים. לו אין כאילו "וסתם 31)ודומה
ולבסוף  כפתח, היא והרי עשר, על והעמידה הפירצה אותה

(רש"י). לו" שנפתחה לדירה בתוכו,32)הוקף לדור כדי
(מותר  דירה דעת על נעשו אם הגדרים בכוונת תלוי "והכל

(מגידֿמשנה). בתוכו)" ובכת"י 33)לטלטל טפחים.
עשרה". "עד ליתא כל 34)התימנים גדר ולא פרץ לא אם

אמות  עשר יש שעכשיו כיון אחת. בבת האמות עשר
בתוכו. לטלטל מותר - דירה לשם הוא 35)מוקפות מיל

סז.). (יומא אמה אלפיים

.ÂÌB˜Ó36Ì‡ :‰¯È„Ï Ûw‰L ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È »»≈ƒ≈»«ƒ∆À«¿ƒ»ƒ

¯eÒ‡Â ‰p‚k ‡e‰ È¯‰ - Ba¯ Ú¯Ê37BlÎa ÏËÏËÏ38; ƒ¿«À¬≈¿ƒ»¿»¿«¿≈¿À
Ó Ú¯ÊBËeÚ39¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa epnÓ Ú¯Ê Ì‡ : ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒ∆≈»«ƒÀ»

BlÎa ÏËÏËÏ40˙ÈaÓ ¯˙È Úe¯f‰ ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿≈¿À¿ƒ»»«»«»«»≈ƒ≈
BlÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ˙‡Ò41Ba¯ ÚË .42È¯‰ - »«ƒ»¿«¿≈¿À»«À¬≈

BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ¯ˆÁk ‡e‰43‡lÓ˙ .44,ÌÈÓ ¿»≈À»¿«¿≈¿Àƒ¿«≈«ƒ
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. ¿

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



zayק zekld - mipnf xtq - lel` f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.53) כה, מבית 54)עירובין יותר שטחו יהיה שלא
בו. לטלטל מותר ויהא לנטוע 55)סאתים אדם בני שדרך

קרפף. לגבי בטלים הם ולפיכך בקרפיפות, אילנות
ארבעה,56) ורוחב עשרה גובה באילנות יש אפילו

(הרשב"א). לעצמם רשות דרכו 57)שחולקים שאין מכיון
שטחו. את ממעט לכן בקרפף, להיות עמוד דומה 58)של

'מאמר 59)למחובר. בשם (מ"ב "הועיל" אחר: בנוסח
אלא  הזה הכותל תוך גם מסאתים יותר וכשיש מרדכי').
בסמוך. ועיין התל", מן ב"הרחיק וכדלהלן לדירה, כשעשאו

מהא 60) בזה, והקשו הראשון. הכותל על כמוסיף זה שהרי
(עיין  מיעוט" זה הרי - בטיט הכותל את "טח דלקמן
מיושב  "הועיל" הנוסחא ולפי ומגידֿמשנה). כסףֿמשנה

היטב.

.ËÁË61ËÈËa Ï˙k‰ ˙‡62BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆«…∆¿ƒ««ƒ∆≈
ÏBÎÈ63ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ64˜ÈÁ¯‰ . »«¬…ƒ¿≈«¿¬≈∆ƒƒ¿ƒ

Ïz‰ ÔÓ65‰vÁÓ ‰NÚÂ ‰LÏL66‰NÚ .ÏÈÚB‰ - ƒ«≈¿»¿»»¿ƒ»ƒ»»
‰NBÚ‰L ;ÏÈÚBÓ BÈ‡ - Ïz‰ ˙ÙN ÏÚ ‰vÁÓ¿ƒ»«¿««≈≈ƒ∆»∆

‰ÚÏ· .ÏÈÚBÓ BÈ‡ ‰vÁÓ Èab ÏÚ ‰vÁÓ67‰vÁÓ ¿ƒ»««≈¿ƒ»≈ƒƒ¿¿»¿ƒ»
‰BzÁz‰68˙ÈNÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆ƒ¿«¬≈

,‡È‰ ‡l‡ ‰‡¯ ÌL ÔÈ‡ È¯‰Â ‰¯Èc ÌLÏ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿≈ƒ»«¬≈≈»ƒ¿∆∆»ƒ
dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈÚB‰ ‰Ê È¯‰69. ¬≈∆ƒÀ»¿«¿≈¿À»

א.61) כה, מבית 62)עירובין יותר שטחו יהיה שלא
בו. לטלטל מותר ויהיה להתקיים 63)סאתים, הטיט

עצמה. בפני פוסק 64)כמחיצה שנח) (סי' בשו"ע אבל
בפני  (כמחיצה) לעמוד ראוי אם אלא ממעט שאינו כרבא,

מבית 65)עצמו. יותר המחיצה עד התל מן ויש שבקרפף,
(רש"י). התל" אצל לדירה מחיצה "ועשה סאתים,

בתל.66) ולהשתמש ותחוח,67)לדור רך העפר "שהיה
(רש"י). בשבת" בבתֿאחת הכותל שבנה 68)ונחבט

קיימת. העליונה ונשארה לדירה, הוקפה ולא מקודם
עכשיו.69) שעשה העליונה המחיצה באויר דר שהרי

.È‰·Á¯70- ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ‰¯˙È ÌÈza È¯BÁ‡L ¿»»∆¬≈»ƒ¿≈»«≈»«ƒ
Úa¯‡a ‡l‡ da ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡71Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â , ≈¿«¿¿ƒ»∆»¿«¿««¬ƒ»»∆«
‰ Á˙t Ì‡Â .dÎB˙Ï Áe˙t ˙Èa‰Ck ¯Á‡Â ÌLÏ Á˙t ««ƒ»«¿»¿ƒ»««∆«¿»¿««»

ÏËÏËÏ ¯zÓe ‰¯È„Ï ˙ÙwÓk BÊ È¯‰ - dÙÈw‰ƒƒ»¬≈¿À∆∆¿ƒ»À»¿«¿≈
dlÎa72. ¿À»

א.70) כד, לדירה.71)עירובין הוקפה שלא כיון
(רמ"א 72) לדירה" מוקפות סתמן הזה, בזמן שלנו "וחצרות

שנט). סי'

.‡È‰·Á¯73‰È„ÓÏ ‰Áe˙t‰74„vÓe ,„Á‡ „vÓ ¿»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ«∆»ƒ«
ÈÁÏ dÏ ‰NBÚ - ¯‰Ï ÚÈbn‰ ÏÈ·LÏ ‰Áe˙t ¯Á‡«≈¿»ƒ¿ƒ««ƒ«¿»»∆»¿ƒ
dÎBzÓe ,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰È„n‰ „vÓƒ««¿ƒ»¿ƒ¿∆À»¿«¿≈¿À»ƒ»

.dÎB˙Ï ‰È„n‰ ÔÓe ,‰È„nÏ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»

הוקפה 73) ולא סאתים מבית יותר שהיתה ב. כד, עירובין
כפום 74)לדירה. היתה רחבה מעשה: היה כך לעיר;

(למבוי  לעיר פתוח היה אחד שצידה המקום), (שם נהרא
לשביל  פתוח היה השני וצידו זו), לרחבה שנגמר שבעיר

טלטול  להתיר תקנה בגמרא ומצאו לנהר. המגיע כרמים של
המדינה. מצד לחי ידי על זה, על זה יאסרו שלא בכולם,

(מגידֿמשנה). בהם" להאריך מצויים אינם אלה "ודינים

.·È„ÈÁÈ75‰Ú˜·a ˙·ML76‰vÁÓ ‰NÚÂ ,77·È·Ò »ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»»ƒ
„Ú da LÈ Ì‡ :BÏ78ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ƒ≈»«≈»«ƒÀ»¿«¿≈

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¿»»
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‰Êa ÌÈL B‡ ,ÈÚˆÓ‡a ÌÈLe ‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿«ƒ»∆¿»ƒ¿«ƒ»∆
Ôk¯ˆ Ïk Ô‰Ï ÔÈ˙B - ÈÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰Êa ÌÈLe103. ¿«ƒ»∆¿∆»»∆¿»ƒ¿ƒ»∆»»¿»

א.92) צג, הגמרא 93)עירובין בלשון נקראים
בהלכה 94)"קרפיפות". להלן כמבואר גרועה, במחיצה

בשיירה 95)יח. הקילו דירה לשם שלא היקף לענין שגם
ה"ה). פ"ב עירובין שהוא 96)('ירושלמי' האמצעי מן

(גפופיהם) מחיצותיהם ועמודי במלואו, לשניהם פרוץ
.1 כציור עליו, למחיצה.97)עודפים המשמשים עמודים

אחד.98) איש נמצא קרפף החיצונים 99)בכל שני
אחת. רשות הם וכאילו לאמצעי, במחיצה 100)מצטרפים

פתוחים  והם מהם, רחב שהאמצעי החיצונים, מהשנים
.2 כציור במלואם בית 101)לאמצעי יהיה שלא ובלבד

משנה"). ("מגיד יב בהלכה כמבואר מכלים פנוי סאתים
אחת.102) לשיירה מצטרפים ששנים 103)ואינם

שיירה. להחשב לאמצעי מצטרפים מהחיצון

.ÂËÏk104Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ »¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«
‰ÈeˆÓ105‰vÁÓ dÈ‡ -106ÏÎÂ .107dÈ‡L ‰vÁÓ ¿»≈»¿ƒ»¿»¿ƒ»∆≈»

˙ÁÏ ‰ÈeNÚ108ÏÎÂ .‰vÁÓ dÈ‡ -109dÈ‡L ‰vÁÓ ¬»¿««≈»¿ƒ»¿»¿ƒ»∆≈»
˙eÚÈˆÏ ‡l‡ ‰ÈeNÚ110„·Ïa111ÏÎÂ .‰vÁÓ dÈ‡ - ¬»∆»ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿ƒ»¿»

dÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈¿»¿»¬»»¿»ƒ≈≈»
‰¯eÓ‚ ‰vÁÓ112„ecb .113- ‰MÓÁ ‰vÁÓe ‰MÓÁ ¿ƒ»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ÔÈÙ¯ËˆÓ114. ƒ¿»¿ƒ

ב.104) כד, (רש"י).105)סוכה ומביאה מוליכה שהרוח
(תוספות 106) רוח שם שאין בביתו אותה עושה אפילו

א.107)שבת). כו, להניח 108)עירובין עשויה שאינה
פירש: חננאל ורבינו (מגידֿמשנה); שם לנוח או דבר עליה
אלא  לעולם קבוע כבנין להיות לנחת, עשויה "שאינה
מחיצה  "כל כאן: הנוסח והראב"ד, רש"י לדעת ארעי".
שם  להניח שנעשתה כלומר: מחיצה". אינה - לנחת העשויה

דירה. לשם ולא "מחיצת 109)חפצים א: כו, עירובין
מחיצה". שמה לא - (בנאים) שנעשתה 110)אדריכלים

דירה. לשם ולא אכילתם בשעת בצילה לנוח בנאים ידי על
(או"ח 111) בתוכה חפצים לשמירת רק נעשתה אם וכן
רשות 112)שם). חולקת היא אבל בתוכה, טלטול להתיר

(מגידֿמשנה). כרמלית ב.113)לעשותה צג, עירובין
(ויניציאה). "גידור" אחר: בנוסח גבשושית; בליטה,

שם).114) או"ח (שו"ע גמורה כמחיצה ונחשבים

.ÊËÏk115- „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t da LiL ‰vÁÓ »¿ƒ»∆≈»»¿À∆«»≈
„ÓBÚk ıe¯t ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰vÁÓ dÈ‡116BÊ È¯‰ - ≈»¿ƒ»¬»ƒ»»»¿≈¬≈

‡È‰L ‰ˆ¯t ˙Bˆ¯t‰ Ô˙B‡a ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¿»∆ƒ
˙Bn‡ ¯NÚ ÏÚ ¯˙È117‡È‰ È¯‰ - ˙Bn‡ ¯NÚ Ï·‡ ; »≈«∆∆«¬»∆∆«¬≈ƒ

Á˙t ˙¯eˆ BÊ ‰ˆ¯ÙÏ ‰È‰ Ì‡ .Á˙Ùk118ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«ƒ»»¿ƒ¿»«∆«««ƒ
˙„ÒÙÓ dÈ‡ ,¯NÚÓ ¯˙BÈ da LiL119;‰vÁn‰ ∆≈»≈≈∆∆≈»«¿∆∆«¿ƒ»

„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â120. »∆…¿≈«»¿À∆«»≈

ב.115) טו, על 116)עירובין מרובה הפרוץ שאין כיון
מחיצה. דין לו יש עשר 117)העומד, על יתרה פירצה
המחיצה. את מבטלת יט.118)אמות בהלכה ביאורו ראה

לפתח.119) אלא לפירצה נחשבת אינה דעת 120)כי

אם  אפילו הפתח, צורת לה יש שאם והרשב"א ה'תוספות'
נחשבת  - הרוחות ארבע בכל העומד על מרובה הפרוץ

שסב. סי' או"ח בשו"ע וכן גמורה. למחיצה

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121˙Bˆ¯t‰L ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«¿»
Ïk ˙Bˆ¯t‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÁÙË ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»»
,˙¯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
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ה"ד). פ"ו מזוזה בהל' (רבינו לפני 137)המשקוף"
מצטרף. אינו העיגול מקום כי להתעגל, שמתחילה

לקרן]"138) [סמוך כותל של מצדו שעשאה כגון "פירוש,
הצד  מן מפרשים ויש ב'מאירי'. ועיין ברי"ף. גאון האי רב -
לה. הל' פי"ז להלן ועיין (רש"י). גביהם על ולא הקנים של

האי.139) רב כפירוש

.‡ÎÏka140ÌÈÏÎa ÔÈa - ‰vÁÓ ÔÈNBÚ141ÔÈa , «…ƒ¿ƒ»≈¿≈ƒ≈
‰iÁ ÈÈÓ ¯‡Le ‰Ó‰·a elÙ‡ ,Ì„‡a ÔÈa ,ÌÈÏÎ‡a»√»ƒ≈¿»»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ≈«»

eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÛBÚÂ142ÌÈ˙eÙk143.e„eÈ ‡lL È„k , »»∆ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»

א.140) טו, אחר 141)עירובין להנטל שעתידים אף
אינו 142)השבת. אדם כי מאדם, חוץ חיים בעלי שאר

כג. בהלכה כמבואר כפות, להיות קשורים 143)צריך
שבת. מערב

.·Î‰vÁÓ144.‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰ÈÏ‡Ó ˙„ÓBÚ‰ ¿ƒ»»∆∆≈≈∆»¬≈¿≈»
‰vÁÓ BÊ È¯‰ - ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰vÁÓe145Ì‡Â ; ¿ƒ»««¬≈¿«»¬≈¿ƒ»¿ƒ

‰‚‚La ˙ÈNÚ146.˙aL d˙B‡a da ÏËÏËÏ ¯zÓ , «¬≈ƒ¿»»À»¿«¿≈»¿»«»
Ì‡ Ï·‡ ;ÏËÏËÓ‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰NÚzL ,‡e‰Â»∆≈»∆∆…¿«««¿«¿≈¬»ƒ
ÏËÏËÏ È„k ˙aLa ‰NÚzL ‰vÁn‰ BÊÏ Ì„‡ Ôek˙ƒ¿«≈»»¿«¿ƒ»∆≈»∆¿«»¿≈¿«¿≈
,‰‚‚La ‰NBÚ‰ d˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,da»««ƒ∆»»»»∆ƒ¿»»

¯eÒ‡147ÔÎÂ .˙aL d˙B‡a da ÏËÏËÏ148˙ÈNÚ Ì‡ »¿«¿≈»¿»«»¿≈ƒ«¬≈
È¯‰ ,da ÏËÏËÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÊÓa¿≈ƒ««ƒ∆…ƒ¿«≈∆¿«¿≈»¬≈

.da ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¿≈»

א.144) טו, לענין 145)עירובין היחיד רשות ונחשבת
מחיצה  תוך לטלטל אסור אבל חטאת, חייב לתוכה שהזורק

כדלהלן. במזיד, נעשתה אם שהיום 146)זו ידע שלא
בשבת. מחיצה לעשות שאסור ידע שלא או שבת,

אדם 147) אותם יעמיד "ולא כג: הלכה דלהלן מהא נלמד
עיי"ש. זו", במחיצה להשתמש רוצה שהוא

(שמחיצה 148) שנו לא נחמן, רב "אמר (כה.): בעירובין
אבל  לזרוק, אלא מחיצה) שמה - במזיד בשבת שנעשתה

אסור". לטלטל

.‚Î¯zÓ149,˙aLa Ì„‡ Èa ÏL ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»∆¿≈»»¿«»
eÚ„È ‡lL „·Ï·e ,‰Ê „ˆa ‰Ê „ÓÚiL150el‡ ∆«¬…∆¿«∆ƒ¿«∆…≈¿≈

‡ÏÂ .Ô„ÈÓÚ‰ ‰vÁÓ Ô˙BNÚÏ ÏÈ·LaL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ»∆¡ƒ»¿…
„ÈÓÚÈ151‰vÁÓa LnzL‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L Ì„‡ Ô˙B‡ «¬ƒ»»»∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»

.BzÚ„Ï ‡lL ¯Á‡ Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡l‡ ,BÊ∆»«¬ƒ»«≈∆…¿«¿

משכתיה 149) חנילאי דרבי בריה "נחמיה ב: מג, עירובין
רב  ליה אמר לתחום, חוץ ויצא בהלכה) (השתקע שמעתיה
לו  (שאסור בצער שרוי תלמידך נחמיה נחמן: לרב חסדא
כמבואר  אמות, ארבע אלא לו ואין התחום לתוך לחזור
אדם  בני של מחיצה עשה לו: אמר הי"א). בפכ"ז להלן
מחיצה  לעשותם שבשביל האנשים ידעו שלא (באופן ויכנס

הועמדו). למחיצה,150)- שהעמידום יודעים הם שאם
ואסור. בשבת מחיצה כעושים הם דבר 151)הרי מקור

ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין מד: דעירובין מהא זה,

.„ÎÔÏÈ‡152CÒÓ ‡e‰L153ÔÈ‡ Ì‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ƒ»∆≈≈«»»∆ƒ≈
BÙB154ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ dB·b155ÔÈa ‡lÓÓ , »«ƒ»»∆¿»¿»ƒ¿«≈≈

„Ú ı¯‡a Ô¯LB˜Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L˜Â Ô·z ÂÈÏÚÂ ÂÈca«»¿»»∆∆»«¿«≈»∆¿¿»»»∆«
˙Áz ÏËÏËÓe ,„„˙È ‡ÏÂ ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚiL∆«¬…¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿«¿≈««

Blk156ÌÈ˙‡Ò ˙Èa „Ú ÂÈzÁz eÈ‰iL ,‡e‰Â .157Ï·‡ ; À»∆ƒ¿«¿»«≈»«ƒ¬»
¯˙È ‰È‰ Ì‡158ÂÈzÁz ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ƒ»»»≈ƒ≈»«ƒ≈¿«¿¿ƒ«¿»

‡lL ÌB˜Ó - ÂÈzÁzL ÈtÓ ;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡∆»¿«¿««ƒ¿≈∆«¿»»∆…
.‡e‰ ‰¯È„Ï Ûw‰À«¿ƒ»

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»∆«
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Á˙t17ÈB·Óe .Ô‡kÓ ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏe ,Ô‡kÓ18Ì˜Ú19 ∆«ƒ»¿ƒ»ƒ»»»…
LlÙÓk B˙¯Bz20. »ƒ¿À»

(שם 14) יהודה רב וכאוקימתת כתנאֿקמא א. ו, עירובין
כתנאֿקמא. הלכה דאמר וכרב ברחבו 15)ע"ב) כשאין

בפי"ד  כמבואר הרבים, כרשות נחשב ואינו אמה עשרה שש
אחד 16)ה"א. ראשו או הרבים, לרשות ראשיו משני

פתוחים  ראשיו ששני או לכרמלית, והשני הרבים לרשות
תה). סי' (ריב"ש כסתום 17)לכרמלית נעשה שעלֿידה

שדי  צדדים, מג' סתום כמבוי הוא והרי זה, מצד במחיצה
הי"ט. בפט"ז כמבואר קורה, או בלחי ו,18)לו עירובין

כבציור 19)א. הרבים, לרשות מפולשים ראשיו ששני
רבינו 20)שלפנינו. קורה; או ולחי הפתח צורת שצריך

בראשו  שיעשה הרשב"א כדעת שדעתו ונראה דבריו, סתם
מבוי  כדין קורה, או לחי השני ובראשו הפתח, צורת אחד
שצריך  שסד), סי' (ובשו"ע פוסקים שאר דעת אבל מפולש,
בציור), (ראה כמפולש דינו ששם בעקמומיתו הפתח צורת

קורה. או לחי אחד לכל עושה ראשיו ובשני

.„ÈB·Ó21ÔB¯„Óe BÎBzÓ ‰ÂL ‡e‰L22˙eL¯Ï »∆»∆ƒƒ¿ƒ¿
BÎB˙Ï ÔB¯„Óe ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÂL B‡ ,ÌÈa¯‰23- »«ƒ»∆ƒ¿»«ƒƒ¿¿

‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡24Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰L , ≈»ƒ…¿ƒ¿…»∆¬≈À¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó25. ≈¿»«ƒ

א.21) ק, גבוה 22)שבת המבוי קרקע שהיה שיפוע;
פתחו  אצל משופע להיות ומתחיל הרבים, רשות מקרקע

(רש"י). הרבים רשות גבוה 23)לצד הרבים רשות "שהיה
הרבים  רשות לקרקע שוה המבוי כניסת וגם המבוי, מקרקע
לצד  מדרון נעשה הוא כך ואחר פחות, או אמה ברוחב

(רש"י). שכאן 24)פנים" ביארו, ובראשונים בתוספתא
אמות" ארבע מתוך טפחים עשרה מתלקט "אם מדובר
לגובה  שמגיע עד לאט, לאט ומשופע והולך מדרון (שהוא
כולו, כזקוף הוא והרי אמות, ארבע מתוך טפחים עשרה

מגידֿמשנה). היחיד. כרשות ושינויו 25)ודינו שגבהו
אחר. בתיקון צורך ואין כמחיצה, הם הרבים מרשות

.‰ÈB·Ó26BcvL27ÌiÏ ‰Ïk „Á‡28‰Ïk „Á‡ BcˆÂ »∆ƒ∆»»∆«»¿ƒ∆»»∆
‰tL‡Ï29ÏL ‰tL‡L ;ÌeÏk CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÏL ¿«¿»∆«ƒ≈»ƒ¿∆«¿»∆

‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙Bpt˙‰Ï dÈeNÚ dÈ‡ ÌÈa«̄ƒ≈»¬»¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆»
ÔBË¯N Ìi‰ ‰ÏÚÈ30. «¬∆«»ƒ¿

ב.26) צט, א. ח, שצידו 27)עירובין אחד, במבוי "מעשה
לפני  מעשה ובא לאשפה, כלה אחד וצידו לים כלה אחד
בה  אמר לא איסור איסור, ולא היתר לא בה אמר ולא רבי,
בה  אמר לא והיתר מחיצות, עומדות) (שהרי קיימי דהא -
המבוי  (ונמצא שרטון" הים ויעלה האשפה תינטל שמא -
כי  רבינו) נוסח (לפי בגמרא אחרֿכך ומבואר מחיצות), בלי
אין  וגם משם, תינטל שמא לחשוש אין רבים של באשפה
בגמרא  שלנו נוסח אולם שרטון, הים יעלה שמא חוששים

שרטון". הים שיעלה (חוששים) "חיישינן עומק 28)הוא
כמחיצה. חשוב - בשפתו טפחים הגבוהה 29)עשרה

כמחיצה. ונחשבת הקרקע מן טפחים חול 30)עשרה
נחשבת  הנהר ששפת בנהרות, הדין וכן שפתו; אצל ואבנים

ביהודה' 'נודע בעל ולדעת עשרה; גבוהה היא אם למחיצה
רבים  בו שמהלכים הגשר למקום כלה המבוי ראש אם

הגשר. במקום הפתח צורת לעשות צריך השני, לעברו

.ÂÈB·Ó31‰·Á¯ ÚˆÓ‡Ï ‰Ïk ‡e‰L LlÙÓ32ÏL »¿À»∆»∆¿∆¿«¿»»∆
Á˙t „‚k ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :ÌÈa¯33È¯‰ - ‰·Á¯‰ «ƒƒ…»»¿À»¿∆∆∆«»¿»»¬≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌeÏk ‰·Á¯‰ „vÓ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ìe˙Òk ‰Ê∆¿»¿≈»ƒƒ«»¿»»¿¬»ƒ
È„„ˆÏ ‰Ïk ‰È‰34ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡ - ‰·Á¯‰ »»»∆¿ƒ¿≈»¿»»»¿ƒ»¿»∆

,„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
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כמו  ארבעה" בפס או משהו של לחיים בשני "אלא הנכון:
בכתבֿיד. הנוסח וכן הקודמת, בהלכה

.ËBaÁ¯a ÔÈ‡L ÈB·Ó50CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL »∆≈¿»¿¿»¿»ƒ≈»ƒ
˙BÁt ÏkL ;BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï…¿ƒ¿…»À»¿«¿≈¿À∆»»

„e·Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰LÏMÓ51ÈB·Ó .52B¯ÈLÎ‰L ƒ¿»¬≈¿»»∆ƒ¿ƒ
¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯B˜a53˙eL¯k BlÎa ÏËÏËÏ ¿»««ƒ∆À»¿«¿≈¿Àƒ¿

˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÎBzÓ ˜¯Bf‰ ,„ÈÁi‰«»ƒ«≈ƒƒ¿»«ƒ≈¿
‡È‰ ¯k‰ ÌeMÓ - ‰¯Bw‰L ;¯eËt - BÎB˙Ï ÌÈa¯‰»«ƒ¿»∆«»ƒ∆≈ƒ
BÎBzÓ ˜¯Bf‰ ,ÈÁÏa B¯ÈLÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÈeNÚ¬»¬»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ
;·iÁ - BÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ≈¿»«ƒ¿«»

.˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a ‰vÁÓk ‡e‰ È¯‰ ÈÁl‰L∆«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒƒ

יותר 50) יש שבחללו אף טפחים, שלשה של בפתחו
כלל.51)(כסףֿמשנה). מבוי כאן ואין כמחובר,

הזורק 52) - בלחי הכשירו יהודה: רב "אמר ב: יב, עירובין
לחי  פטור, לתוכו הזורק - בקורה הכשירו חייב, לתוכו

היכר". משום וקורה מחיצה, סובר 53)משום רבינו
את  לחייב היחיד, רשות דין התורה שמן ה"ד) (בפי"ד
ארבע  לה כשיש רק הוא הרבים, מרשות לתוכה הזורק
שמותר  כרמלית דין לה יש מחיצות ובשלש מחיצות,
או  לחי של תיקון הצריכו חכמים אבל בתוכה, לטלטל
היחיד  רשות מחיצות בשלש כי סובר והראב"ד קורה;

לתוכה. הזורק את לחייב היא, גמורה

.È‰ ˙eL¯a ÌÈÏ˙k ÈLÌÈ¯·BÚ ÌÚ‰Â ,ÌÈa¯ ¿≈¿»ƒƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ
Ô‡kÓ ˙B˙Ï„ ‰NBÚ ?Ì‰ÈÈa ¯ÈLÎÓ „ˆÈk ,Ì‰ÈÈa≈≈∆≈««¿ƒ≈≈∆∆¿»ƒ»

Ô‡kÓ ˙B˙Ï„e54˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰NÚÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»ƒ»¿««»≈»∆≈≈∆¿
BÈ‡Â .„ÈÁi‰55‰ÏÈla ˙B˙Ïc‰ ÏÚÏ CÈ¯ˆ56Ï·‡ , «»ƒ¿≈»ƒƒ¿…«¿»««¿»¬»

,¯ÙÚa ˙BÚwLÓ eÈ‰ .ÏÚp‰Ï ˙BÈe‡¯ eÈ‰iL CÈ¯»̂ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»≈»¿À»¿»»
ÈÁÏ B‡ ,Á˙t ˙¯eˆ Ï·‡ .ÏÚp‰Ï Ôw˙Óe Ô˙B‡ ‰pÙÓ¿«∆»¿«¿»¿ƒ»≈¬»«∆«¿ƒ

ÔÈ‡ ,‰¯B˜Â57.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯LÎ‰a ÔÈÏÈÚBÓ ¿»≈»ƒƒ¿∆¿≈¿»«ƒ

ה"ג)54) (למעלה הרבים לרשות המפולש במבוי שדווקא
רשות  אבל מכאן, קורה או ולחי מכאן הפתח בצורת מספיק
(עירובין  רש"י וכפירוש דלתות, שתי צריכה גמורה הרבים
רשות  דרך שמערבין הלל, דבית אליבא הגמרא בקושיית ו:)
אמר  "והא - מכאן וקורה ולחי מכאן דלת בעשיית הרבים
דלתותיה  אילמלא ירושלים יוחנן, רבי אמר חנה בר בר רבה
הרי  הרבים", רשות משום עליה חייבין - בלילה ננעלות
הדלת  מנעילת מקשה ולא רש"י), (עיין דלתות שתי שצריך
ירושלים  שדלתות יוחנן רבי בדברי גם לפרש שאפשר מפני
שם  'תוספות' ועיין מפולש. במבוי כמו להינעל ראויות

משנה'. שם.55)ו'כסף רש"י לפי שמקורו נג, הערה ראה
רוקח').56) ('מעשה "בלילה" המלה חסרה אחר, בנוסח
נג.57) הערה ראה

.‡È¯zÓ58ÔÈa B‡ ‰¯Bw‰ ˙Áz ÈB·Óa ÏËÏËÏ À»¿«¿≈¿»«««»≈
ÌÈÈÁl‰59CeÓÒ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»

¯Ï- ˙ÈÏÓ¯ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL ƒ¿»«ƒ¬»ƒ»»»¿«¿¿ƒ
‰¯Bw‰ ˙Áz ÏËÏËÏ ¯eÒ‡60„Ú ÌÈÈÁl‰ ÔÈa B‡ »¿«¿≈«««»≈«¿»«ƒ«

‡ˆÓ È¯‰L ;Á˙t‰ CBz ¯Èz‰Ï ¯Á‡ ÈÁÏ ‰NÚiL∆«¬∆¿ƒ«≈¿«ƒ«∆«∆¬≈»»
¯BÚÂ BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ61. ƒ∆ƒ¿≈

א.58) ט, במבוי.59)עירובין לטלטל המתירים
מותר 60) - בקורה טפחים ארבעה יש שאם הרשב"א ודעת

וסותם  יורד תקרה פי אומרים שאנו תחתיה, לטלטל
מרשות 61)(מגידֿמשנה). קלה כרמלית מקום שבכל אף

מצטרפת  הלחיים שבין שהכרמלית אומרים, כאן הרבים,
מתעוררת  - "וניעור" לה, שמחוצה לכרמלית למינה,
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

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



קה zay zekld - mipnf xtq - lel` f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כשיעור 75) עליה מונחים אריחים שורת להחזיק שתוכל
המבוי. פתח טפח,76)רוחב רק הקורה ברוחב שאין ואף

צד  מכל טפח רבע לחבר אפשר ומחצה, טפח הוא והאריח
שם). (גמרא, האריח את ויחזיק בטיט, שבו

.„È‰nk77B¯ÈLÎ‰Ï Èc ‰È‰ÈÂ ÈB·n‰ Á˙t ‰È‰È «»ƒ¿∆∆««»¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ
‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - B‰·b ?‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa78ÌÈÁÙË ƒ¿ƒ»»¿≈»≈¬»»¿»ƒ

‰n‡ ÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ79¯NÚ „Ú - BaÁ¯Â , ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿«∆∆
˙Bn‡80a .˙¯eˆ BÏ ‰È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰n ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…»»«

dB·‚ ‰È‰ elÙ‡ - Á˙t ˙¯eˆ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Á˙t∆«¬»ƒ»»«∆«¬ƒ»»»«
‰¯NÚÓ ˙BÁt B‡ ,‰n‡ ‰‡Ó81È¯‰ - ‰‡Ó ·Á¯ B‡ , ≈»«»»≈¬»»»»≈»¬≈
.¯zÓ ‰Ê∆À»

למעלה 77) גבוה שהוא "מבוי א: ב, עירובין משנה,
ואם  ימעט, - אמות מעשר והרחב ימעט, - אמה מעשרים
- אמות מעשר רחב שהוא אףֿעלֿפי הפתח, צורת לו יש

למעט". צריך נחשב 78)אין מעשרה, נמוך הוא שאם
מעשרה. פחותה מחיצה שאין מחיצות, למבוי אין כאילו

היא 79) שקורה כיון בקורה, שהכשירו במבוי מדובר כאן
שאין  היכר, אין מעשרים ולמעלה ט), (הלכה היכר משום
בלחי, המבוי את הכשיר אם אבל שם, שולטת האדם עין
מעשרים. ללמעלה אמה עשרים תוך בין הבדל אין

או 80) לחי ואין פתח, שם עליו אין יותר, רחב הוא שאם
להתיר. מועילים צורת 81)קורה שאין הרשב"א דעת

יש  רבינו ולשיטת טפחים, מעשרה לפחות מועילה הפתח
('הקובץ'). פ"א שבת מה'ירושלמי' ראיה

.ÂËÔÎÂ82¯eik ÈB·Ó ÏL ‰¯B˜a ‰È‰ Ì‡83„Ú ¯eiˆÂ ¿≈ƒ»»¿»∆»ƒ¿ƒ«
da ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰ eÈ‰iL84ÈtŒÏÚŒÛ‡ -‡È‰L ∆ƒ¿«…ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ85ÌeMÓ ‰¯Bw‰L .‰¯Lk ,‰n‡ ¿«¿»≈∆¿ƒ«»¿≈»∆«»ƒ
dÈ‡ ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡Â ,‰ÈeNÚ ¯k‰∆≈¬»¿ƒ»¿»¿«¿»≈∆¿ƒ≈»
‡ˆÓÂ ,da ÌÈÏkzÒÓ ¯eiÎÂ ¯eiˆ da LÈ Ì‡Â ;˙¯kƒ∆∆¿ƒ≈»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»

.¯k‰ ÌL»∆≈

א.82) ג, או 83)עירובין שוקעות שונות, צורות קישוטי
לקורה 84)בולטות. סמוך עשה שאם הרשב"א דעת

- להסתכלות המביא דבר כל או חשובות, ארז חתיכות
(מגידֿמשנה). מעשר 85)מועיל רחב המבוי היה אם אבל

(כסףֿמשנה). להתיר מועילים הציורים אין אמות,

.ÊËÈB·Ó86‰¯B˜ ˙ÈÚ˜¯˜ „Ú ı¯‡‰ ÔÓ B‰·‚ ‰È‰L »∆»»»¿ƒ»»∆««¿»ƒ»
- ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰¯Bw‰ È·ÚÂ ,‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»»√ƒ«»¿«¿»≈∆¿ƒ

¯Lk87BËÚÓÏ ‡·e ,ÌÈ¯NÚÓ ¯˙È B‰·‚ ‰È‰ . »≈»»»¿»≈≈∆¿ƒ»¿«¬
daÁ¯a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰hÓÏ d˙B‡ ÁÈpnL ,‰¯B˜a¿»∆«ƒ«»¿«»»ƒƒ¿¿»¿»

ÁÙË88‰¯B˜k89˜˜BÁ - ‰¯NÚÓ ˙BÁt B‰·‚ ‰È‰ . ∆«¿»»»»¿»≈¬»»≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ CLÓ Ba90È„k ˜ÈÓÚÓe , ∆∆«¿«««¿«««¬ƒ¿≈
.‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«¬»»

ב.86) ג, יותר 87)עירובין תופש אינו המבוי שחלל מכיון
את 88)מעשרים. יראה טפח אותו על יעמוד שאם

היכר. ויש "כקורה"89)הקורה, חסר אחר, בנוסח
רוקח'). בטפח,90)('מעשה די לא וכאן א. ה, עירובין

שיעור  לחקוק וצריך דופן, נחשב לא מעשרה שבפחות כיון
(רש"י). דופן להחשב ח) (כבהלכה אמות ארבע שהוא מבוי

.ÊÈı¯Ù91BL‡¯ ÈtÏk BcvÓ ‰ˆ¯t Ba92¯‡L Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿«≈…ƒƒ¿«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯ Òt BL‡¯a „ÓBÚ93;¯zÓ - ≈¿…«…««¿»»¿»ƒÀ»
¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‰ˆ¯t‰ ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â94‡Ï Ì‡Â ; »∆…ƒ¿∆«ƒ¿»»≈«∆∆¿ƒ…

¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡ Òt ¯‡L95‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿«««¿»»»∆»ƒ≈»¿»
.„e·Ïk ‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ˆ¯t‰«ƒ¿»»ƒ¿»∆»»ƒ¿»¿»

א.91) ה, לקורה.92)עירובין או ללחי סמוך הכניסה בצד
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
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שמשתמשים  והרואה היכר, אין ובאלכסון ט), (הלכה היכר
הרבים. ברשות גם להשתמש יבוא כנגדו דופן שאין בצד
במחיצה  או אלא תקנה לו אין האלכסון, להכשיר בא ואם

(רשב"א). הפתח בצורת זוהי 107)או ב. יד, עירובין
לקודמת. קשר לה שאין חדשה אחר:108)הלכה בנוסח

(ויניציאה). הפנימי" המבוי מחצי מבוי ואין 109)"בחצי
(גמרא). ללחי שמחוץ המבוי בחלק ישתמש שמא חוששים

למעלה 110) כמבואר מבוי, שיעור מקום באותו יש אם
בלחי 111)(רשב"א). המבוי הוכשר אם בין הבדל ואין

(רשב"א). בקורה או

.‡ÎÈB·Ó112Òt ‰NBÚ - ‰n‡ ÌÈ¯NÚ ·Á¯ ‡e‰L »∆»»∆¿ƒ«»∆«
‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ CLÓa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b»«¬»»¿»ƒ¿∆∆«¿««∆

ÚˆÓ‡a B„ÈÓÚÓe ,ÈB·n‰ CLÓ ¯eÚL113‡ˆÓÂ ; ƒ∆∆«»«¬ƒ»∆¿«¿ƒ¿»
¯NÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk Á˙Ùa LiL ˙B‡B·Ó ÈLkƒ¿≈¿∆≈¿∆«»∆»≈∆∆∆

˙Bn‡114Ô‡kÓ ˙Bn‡ ÈzL ˜ÈÁ¯Ó B‡ .115Òt „ÈÓÚÓe ««¿ƒ¿≈«ƒ»«¬ƒ«
˙Bn‡ LÏL116Ô‡kÓ ˙Bn‡ ÈzL ˜ÈÁ¯Óe ,117„ÈÓÚÓe »««¿ƒ¿≈«ƒ»«¬ƒ

¯NÚ ÈB·n‰ Á˙t ‡ˆÓÂ ;Ô‡kÓ ˙Bn‡ LÏL Òt«»«ƒ»¿ƒ¿»∆««»∆∆
„ÓBÚ È¯‰L ,ÔÈÓe˙Òk Ô‰ È¯‰ ÔÈ„„v‰Â ,˙Bn‡118 «¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈

‰a¯Ó119.ıe¯t‰ ÏÚ ¿À∆««»

א.112) י, הפתח,113)עירובין בצורת להכשירו יכול וכן
בהי"ד. משני 114)כמבואר אחד בכל שיהיה וצריך

וחצרות  בתים ביניהם, מפסיק שהפס האלה המבואות
(רשב"א). מבוי דיני שאר וכל אחד, כל לתוך פתוחים

המבוי.115) הרי 116)מקיר - האמות שתי חלל ידי על
אמות. חמש שמשני 117)ביחד נמצא השני, מהצד

אמות. עשר ופסים חלל - ביחד הפסים 118)הצדדים
רוחב  פרוץ, - והפס הקיר שבין והחלל עומד, נקראים
אמות. ארבע שהוא - מהחלל יותר אמות, שש - הפסים

הפרוץ 119) אם שגם מובא הט"ז) (פט"ז שלמעלה ואף
(גמרא). החמירו - נוספת פירצה שיש כאן מותר, כעומד

.·ÎÈÁÏ120ËÏBa‰121.¯Lk - ÈB·Ó ÏL BÙcÓ ¿ƒ«≈ƒ»¿∆»»≈
ÈÁÏe122ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰123Ì„wÓ ÂÈÏÚ eÎÓÒ Ì‡ - ¿ƒ»≈≈≈»ƒ»¿»»ƒ…∆

¯Lk ,˙aM‰124‰‡¯ ‡e‰L ÈÁÏe .125ÌÈÙaÓ126 ««»»≈¿ƒ∆ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ
‰‡¯ ‰È‰L B‡ ;ÈÁÏ ‰‡¯ BÈ‡ ıeÁaÓe ,ÈÁÏ¿ƒƒ«≈ƒ¿∆¿ƒ∆»»ƒ¿∆

ıeÁaÓ127el‡Îe ‰ÂL ‡e‰L ‰‡¯ ÌÈÙaÓe ,ÈÁÏ ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿∆∆»∆¿ƒ
ÈÁÏ .ÈÁÏ ÌeMÓ ÔBc ‰Ê È¯‰ - ÈÁÏ ÌL ÔÈ‡≈»∆ƒ¬≈∆ƒƒ∆ƒ¿ƒ

B‰Èa‚‰L128ÌÈÁÙË ‰LÏL Ú˜¯w‰ ÔÓ129B‡ , ∆ƒ¿ƒƒ««¿«¿»¿»ƒ
B‚ÈÏÙ‰L130Ï·‡ ;ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï - ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ∆ƒ¿ƒƒ«…∆¿»…»»¿¬»

‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;¯Lk - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿»¿»ƒ»≈∆»»ƒ¿»
BaÁ¯ ‰È‰L ÔÈa - ‰a¯‰ ·Á¯ ‰È‰L ÈÁÏ .„e·Ïk¿»¿ƒ∆»»»»«¿≈≈∆»»»¿
·Á¯ ÈˆÁk BaÁ¯ ‰È‰L ÔÈa ,ÈB·n‰ ·Á¯ ÈˆÁÓ ˙BÁt»≈¬ƒ…««»≈∆»»»¿«¬ƒ…«
¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁÏ ÌeMÓ ÔBcÂ ,¯Lk - ÈB·n‰«»»≈¿ƒƒ∆ƒ¬»ƒ»»»≈
ÏÚ ‰a¯Ó „ÓBÚ ÌeMÓ ÔBc - ÈB·n‰ ·Á¯ ÈˆÁ ÏÚ«¬ƒ…««»ƒƒ≈¿À∆«

.ıe¯t‰«»

א.120) ה, עשה 121)עירובין ולא המבוי, רוחב "לתוך
לשם  ביתו בפאת מבניינו בליטה הוציא אלא לחי לשם

(רש"י). הבנין " א.122)חיזוק טו, שלא 123)עירובין

המבוי. תיקון לשם גם 124)נקבע מועיל גמורה במחיצה
שסג). סי' (או"ח שבת מערב עליו סמכו לא אם

(כת"י 125) בפנים" "עומד אחר: בנוסח א. י, עירובין
ארכו 126)אברבנאל). לצד רחבו הלחי את שהעמיד כגון

השווה  אלא חוץ, כלפי בולט ארכו קצה ואין מבוי, של
.1 כציור המבוי, כותל לעבי החיצון שהעמיד 127)חודו

עבי  אצל עומד הפנימי וחודו למבוי, מחוץ הלחי כל את
.2 כציור ב.128)הכותל, יד, שהלחי 129)עירובין

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
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טפחים". שלשה היורד ובין העולה בין יהיה שלא "ובלבד
(רש"י).144) התחתונה נמצאת 145)או הקורה שאם

לצרפה. אפשר אי למבוי, פסול ברוחב.146)במקום
זו.147) בצד זו מכוונות ששתיהן כלומר,

.ÂÎ‰˙È‰148‰n˜Ú ‰¯Bw‰149el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »¿»«»¬À»ƒ»¿ƒ
‰ËeLt ‡È‰150‰l‚Ú ,151‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»¬À»ƒ»¿ƒƒ

da LÈ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL dÙw‰a ‰È‰ Ì‡Â .˙Úa¯Ó¿À««¿ƒ»»¿∆≈»¿»¿»ƒ≈»
ÁÙË ·Á¯152ıeÁ ‰n˜ÚÂ ÈB·n‰ CB˙a ‰¯Bw‰ ‰˙È‰ . …«∆«»¿»«»¿«»«¬À»

B‡ ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰n˜Ú ‰˙È‰L B‡ ,ÈB·nÏ«»∆»¿»¬À»¿«¿»≈∆¿ƒ
ÌewÚ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ¿«»≈¬»»ƒ…∆ƒƒ»≈»ƒ
BÈ‡ - ‰LÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡ ,‰ÈL‡¯ ÈL e¯‡MÈÂ¿ƒ»¬¿≈»∆»≈≈∆»∆¿»≈
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»«∆∆¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

.˙¯Á‡ ‰¯B˜»«∆∆

ב.148) יג, עירובין מחוץ 149)משנה, נוטה ועקמומיתה
למבוי.150)למבוי. מחוץ שישתמש חוששין ואין

(רש"י).151) עליה לעמוד יכול אריח "אין 152)שאין
"כל  כי ('תוספות'), המידות" חכמי לפי מדוקדק החשבון
אמות  שלש יהיה אמה, שלו באלכסון שיהיה עיגול
אלא  לעולם יושג לא שזה ולפי (בערך), בקירוב ושביעית
בהיקפו  שיש כל ואמרו: הגדול בחשבון הם לקחו בקירוב,
המשניות). בפירוש (רבינו טפח רוחב בו יש טפחים, שלשה

.ÊÎ¯‡a153ÓL dÏ ‰NÚL˙BiÂÊ Úa¯‡Ó ÔÈqt ‰B154, ¿≈∆»»»¿»«ƒ≈«¿«»ƒ
‰vÁÓk el‡ È¯‰ - ˙ÈÂÊ ÏÎa ÔÈ˜e·c ÔÈqt ÈL155. ¿≈«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»

Áe¯ ÏÎa „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«»¿À∆«»≈¿»«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B„ÓBÚ ˙BiÂf‰ Úa¯‡Â ÏÈ‡B‰ ,Áe¯Â156 »«ƒ¿«¿««»ƒ¿¬≈∆À»

‰È‰È ‰nÎÂ .‰Ó‰aÏ ˙B˜L‰Ïe ¯‡a‰ ÔÓ ˙‡lÓÏ¿«…ƒ«¿≈¿«¿«¿≈»¿«»ƒ¿∆
‰¯NÚ ?Ô‰Ó Òt Ïk d·‚157‰ML ?BaÁ¯Â .ÌÈÁÙË …«»«≈∆¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈÁÙË158˙B˜·¯ ÈzL ‡ÏÓk - ÒÙÏ Òt Ïk ÔÈ·e .159 ¿»ƒ≈»«¿«ƒ¿…¿≈¿»
.‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙ÒÎ ˙Á‡ ,¯˜a ‰Úa¯‡ ‰Úa¯‡ ÏL∆«¿»»«¿»»»»««ƒ¿∆∆¿««¿»
.LÈÏLe ‰n‡ ‰¯NÚ LÏL ÏÚ ¯˙È ÔÈ‡ ‰Ê ·Á¯ ¯eÚLƒ…«∆≈»≈«¿∆¿≈«»¿ƒ

ב.153) יז, עירובין הרבים 154)משנה, שברשות בארות
מהן  למלא ואסור היחיד, כרשות דינן עשרה, העמוקות
בארבע  (עמודים) פסין עושין לכן הרבים, לרשות ולהוציא
כדי  ולהוציא מים למלא לו מותר ואז לבאר, מסביב זויות

שלפנינו: כבציור הבהמות, את זוית 155)להשקות לכל
הזויות. בין ורווח אמה כנגד אמה אמות, שתי

ל.156) בהלכה להלן בפחות 157)כמבואר מחיצה שאין
עשרה. מחיצה 158)מגובה נקראת ז) (בהלכה למעלה

מחיצות  שלוש שיש כיון טפחים, ארבעה רוחב בפס
כאן  אבל טפחים, ארבעה רחב פס ברביעית מספיק שלימות,
יום  ('תוספות טפחים ששה להיות צריך - פרוץ שרובו

עגלי 159)טוב'). כא) מו, (ירמיה מגזרת הבקר, עדת "הן
המשניות). בפירוש (רבינו מרבק"

.ÁÎ‰È‰160˙ÈÂÊ ÏÎa B‡ ˙BiÂf‰ ÔÓ „Á‡ ÌB˜Óa »»¿»∆»ƒ«»ƒ¿»»ƒ
‰ÏB„b Ô·‡ ÔzÚa¯‡Ó161ËwÏ˙n‰ Ïz B‡ ÔÏÈ‡ B‡ ≈«¿«¿»∆∆¿»ƒ»≈«ƒ¿«≈

- ÌÈ˜ ÏL ‰ÏÈ·Á B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ CBzÓ ‰¯NÚ¬»»ƒ«¿««¬ƒ»∆»ƒ
‰n‡Â Ô‡ÎÏ ‰n‡ Ba LÈÂ ˜ÏÁÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ƒ…∆ƒ≈»≈¿≈«»¿»¿«»

ÈL da LiL ˙ÈÂÊ ÌeMÓ ÔBc ,‰¯NÚ d·‚a Ô‡ÎÏ¿»¿…«¬»»ƒƒ»ƒ∆≈»¿≈
‰LÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜ ‰MÓÁ .ÔÈqt162LÈÂ , «ƒ¬ƒ»»ƒ¿≈≈∆»∆¿»¿≈

Ô‰ÈÈa163- Ô‡ÎÏ ÌÈÁÙË ‰MLÂ Ô‡ÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ≈≈∆ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»
.ÔÈqt ÈL da LiL ˙ÈÂÊ ÌeMÓ ÌÈBcƒƒƒ»ƒ∆≈»¿≈«ƒ

ב.160) יט, ואינה 161)עירובין אמה, על אמה מרובעת
כמרזב, ותעשה שבאמצע עובי שינטל חקיקה, אלא מחוסרת
לחצבה  שאפשר עגולה, אבן או לכאן, ודופן לכאן דופן

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¿»¿≈
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ÌÈqt‰179‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â , ««ƒ¿»»»«¬»»¿»»«¿»»…
‰ÈÙÏ ÔzÈÂ ‡lÓÈ180‡ÈˆBÈÂ ,Òe·‡‰ Ï˜Ï˜˙È ‡nL , ¿«≈¿ƒ≈¿»∆»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ú˜¯˜Ï Òe·‡‰ ÔÓe Òe·‡Ï ÈÏc‰181; «¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿«¿»«ƒ
.‰ÈÏ‡Ó ‰˙BL ‡È‰Â ,CÙBLÂ ‡lÓÓ ‡l‡∆»¿«≈¿≈¿ƒ»≈≈∆»

ב.176) כ, הפסים.177)עירובין מסודר 178)בין כלי
לבהמה. אוכל בו "כשהבהמה 179)לשים מדובר כאן

ברשות  הבית יד על לפניה לה מתוקן ואבוס בבית, עומדת
ונותן  היחיד, רשות שהוא ארבעה ורחב עשרה גבוה הרבים,
נכנס  האבוס וראש היחיד, מרשות ומספוא תבן באבוס לה

שלפנינו: כבציור (רש"י). הפסים" ימלא 180)לבין שלא
וילך  האבוס, ראש על הדלי ויגביה הפסים שבין הבור מן
לפני  האבוס על הדלי את ויטלטל הרבים רשות דרך

הדל  את להוציא מבלי (רש"י).הבהמה, הרבים לרשות י
הדלי 181) את להוציא יוכל לא באבוס, קלקול ידי שעל

היחיד), לרשות היחיד (מרשות לאבוס הפסים מבין ישר
הרבים  לרשות מהאבוס הדלי את להוציא יצטרך אלא

באיסור. לרשות מרשות ויוציא

.‚Ï˜¯Bf‰182;·iÁ - ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿»«ƒ¿≈««ƒ«»
da LiL ,‰¯eÓ‚ ‰vÁÓ ˙ÈÂÊÂ ˙ÈÂÊ ÏÎa LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»∆≈»
Úea¯‰ È¯‰Â ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¯˙BÈÂ ‰¯NÚ d·b…«¬»»¿≈≈«¿»»««¿»»«¬≈»ƒ«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ÈÈaL Ïk ‰NÚÂ ,‰‡¯Â ¯kƒ»¿ƒ¿∆¿«¬»…∆≈≈∆¿«»ƒ
È¯‰L ;¯‡a Ì‰ÈÈa ÌL ÔÈ‡Â ,‰Ú˜·a ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿≈»≈≈∆¿≈∆¬≈
eÈ‰ elÙ‡Â .Ô‡kÓ ÒÙe Ô‡kÓ Òt Áe¯Â Áe¯ ÏÎa¿»«»««ƒ»«ƒ»«¬ƒ»
eÏËa ‡Ï ,ÔÈqt‰ ÔÈa ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÚ˜Ba ÌÈa«̄ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈««ƒ…»¿

˙BvÁn‰183,Ô‰a ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯‰L ˙B¯ˆÁk Ô‰ È¯‰Â , «¿ƒ«¬≈≈«¬≈∆»«ƒ¿ƒ»∆
Ô‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ˙B˜L‰Ï ¯zÓe .·iÁ ÔÎB˙Ï ˜¯Bf‰Â¿«≈¿»«»À»¿«¿«¿≈»≈≈∆

.¯‡a Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆¿≈

א.182) כ, אם 183)עירובין שאף המחיצות כח גדול
היחיד  רשות את לבטל ביכולתם אין ביניהם, רבים עוברים

שביניהם.

.„Ï¯ˆÁ184¯zÓ - ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï ÒÎ „Á‡ dL‡¯L »≈∆…»∆»ƒ¿»¿≈««ƒÀ»
Ï.dÎB˙Ï ÔÈqt‰ ÔÈaÓe ,ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï dÎBzÓ ÏËÏË¿«¿≈ƒ»¿≈««ƒƒ≈««ƒ¿»

˙B¯ˆÁ ÈzL eÈ‰185e·¯ÚiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡ -186eL·È . »¿≈¬≈¬ƒ«∆¿»¿»¿
‡lL ;ÔÈqt‰ ÔÈa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa ÌÈn‰««ƒ¿«»»¿«¿≈≈««ƒ∆…
ÌÈn‰ ÌeMÓ ‡l‡ ÔÎB˙a ÏËÏËÏ ‰vÁÓ e·LÁ187. ∆¿¿¿ƒ»¿«¿≈¿»∆»ƒ««ƒ

Ô‰ÈÈa ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aLa ÌÈÓ BÏ e‡a188ÏkL ; »«ƒ¿«»À»¿«¿≈≈≈∆∆»
ÈB·Ó .‰vÁÓ dÓL - ˙aLa ˙ÈNÚpL ‰vÁÓ189 ¿ƒ»∆«¬≈¿«»¿»¿ƒ»»

BÈÁÏ B‡ B˙¯B˜ ‰ÏhpL190¯eÒ‡ - ˙aLa191ÏËÏËÏ ∆ƒ¿»»∆¡¿«»»¿«¿≈
.˙ÈÏÓ¯ÎÏ ı¯ÙpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ba««ƒ∆ƒ¿«¿«¿¿ƒ

שלפנינו:184) כבציור א. כ, לבין 185)עירובין נכנסות
עירובין 186)הפסים. בהלכות כמבואר חצרות, עירובי
א'. השבת,187)פרק בתחילת שהותר מכיון אומרים ואין

הבאר. שיבשה אחרי גם מותר שהמחיצה 188)כבר אף
(רש"י). המים בוא עם מאליה משנה,189)נעשית

א. צד, שלו.190)עירובין הפתח צורת ואין 191)או
לכולה. מותר יהא שבת, למקצת שהותר כיון אומרים

.‰Ï‰¯„ÒÎ‡192‰Ú˜·a193,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ - «¿«¿»¿ƒ¿»À»¿«¿≈¿À»
˙BvÁÓ LÏL ˙a ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â194;‰¯˜˙Â ¿««ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»

Áe¯ Ì˙BÒÂ „¯BÈ ‰¯˜z Èt el‡k ÔÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈¿≈«
¯eËt - dÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰Â .˙ÈÚÈ·¯195, ¿ƒƒ¿«≈≈¿»«ƒ¿»»

¯ˆÁ B‡ ˙Èa .‰¯B˜ BÏ LiL Ìe˙Ò ÈB·ÓÏ ˜¯BÊk¿≈¿»»∆≈»«ƒ»≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯NÚa dlL ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ı¯ÙpL∆ƒ¿«∆∆»ƒ∆»¿∆∆«¬≈∆»
„Ú ‡È‰L ‰ˆ¯t ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BlÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿À««ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ«
˙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
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ה'תשע"ט  אלול י"ז שלישי יום

עׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
אחד 1) כל כמות המוצאים, הדברים שיעורי בו נתבארו

הוא  שם שנזכר מה וכל תורה, דבר הן השיעורין וכל בפרט,
תורה. דבר גמור בחיוב

.‡‡ÈˆBn‰2B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ¯·„ «ƒ»»≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
„Ú ·iÁ BÈ‡ - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ≈«»«

ÌeÏk ÏÈÚBnL ¯eÚL epnÓ ‡ÈˆBiL3È¯eÚL Ô‰ el‡Â . ∆ƒƒ∆ƒ∆ƒ¿¿≈≈ƒ≈
˙¯‚B¯‚k - Ì„‡ ÈÏÎ‡ ‡ÈˆBn‰ :‰‡ˆB‰‰4; «»»«ƒ»¿≈»»ƒ¿∆∆

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe5ÔÓ ˙¯‚B¯‚k ‰È‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆ƒ
ÌÈtÏw‰ ÔÓ ıeÁ ,BÓˆÚ ÏÎ‡‰6ÔÈÈÚ¯b‰Â7ÔÈˆ˜Ú‰Â8 »…∆«¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»À¿ƒ

ÔÈaq‰Â9ÔÒ¯n‰Â10. ¿«Àƒ¿«À¿»

ב).2) עמוד עו דף שבת התורה 3)(מסכת מן אסור אבל
מן  אסור שיעור "חצי כי משיעור, פחות אפילו להוציא
שבת  באיסורי גם א) עמוד עד דף יומא (מסכת התורה"

א). עמוד עד דף שבת מסכת "לא 4)(רש"י יבשה, תאנה
משנה  י"ז פרק כלים (מסכת בינונית" אלא קטנה, ולא גדולה
עמוד  פ דף שבת (מסכת תרנגולת מביצת פחותה והיא ז),
רבינו  ודעת א), עמוד צא דף שבת (מסכת מזית וגדולה ב)
בביצה". משליש אחד הוא "הגרוגרת ה) הלכה ח (בפרק

לחייב.5) גרוגרת לשיעור מצטרפים אדם מאכל מיני שני
השיעור.6) את משלימה ואינה אוכל אינה העליונה הקליפה
המשניות).7) בפירוש (רבינו הפרי" בתוך שהם "הקשים
והענ 8) התאנים עוקצי כגון באילן, בהם תלוי בים "שהפרי

שהן  המשניות) (פירוש וזולתם" והאתרוגים והאפרסקים
(רש"י). כפרי ולא ממנו 9)כעץ הנופלת הקמח פסולת

אותו. היוצאה 10)כשמנפים העבה העליונה "הקליפה
המשניות). (פירוש תחילה" בנפה

.·ÔÈÈ11Ú·¯ È„k -12˙ÈÚÈ·¯13Le¯˜ ‰È‰ Ì‡Â .14- «ƒ¿≈…«¿ƒƒ¿ƒ»»»
˙ÈÊÎa15‰ÚÈÓ‚ È„k - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ .16·ÏÁÂ , ƒ¿«ƒ¬≈¿≈»¿»¿≈¿ƒ»«¬≈
‰‡ÓË17ÏÁÎÏ È„k -18·ÏÁ .˙Á‡ ÔÈÚ19Ô·ÏÂ ‰M‡ ¿≈»¿≈ƒ¿…«ƒ««¬≈ƒ»¿…∆

‰ÙÈLÓa ÔzÏ È„k - ‰ˆÈa20CeÒÏ È„k - ÔÓL .21 ≈»¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»∆∆¿≈»
Úaˆ‡22˜ÏË .BÓBÈ Ôa ÔË˜ Ï‚¯ ÏL ‰pË23È„k - ∆¿«¿«»∆∆∆»»∆«¿≈
ÛeLÏ24.ÌÈÓa ÛeLÏ È„k - ¯BÏÈ˜Â .ÔÈ¯BÏÈw‰ ˙‡ »∆«ƒƒ¿ƒ¿≈»¿«ƒ

‰ÎB„Ó Èt ıÁ¯Ï È„k - ÌÈÓe25L·c .26ÔzÏ È„k - «ƒ¿≈ƒ¿…¿≈¿»¿«¿≈ƒ≈
27˙È˙k‰ L‡¯ ÏÚ28ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡Le Ìc . «…«»ƒ»¿»»««¿ƒ¿»

ÔÈÎÙBM‰29˙ÈÚÈ·¯ È„k -30. «¿ƒ¿≈¿ƒƒ

כדי 11) יין "המוציא ב) עמוד עו דף שבת במסכת (משנה
הכוס  לתוך חי יין לתת נוהגים שהיו (כשיעור הכוס" מזיגת
רש"י). בהם. אותו למזוג כדי מים, עליו ולהוסיף

א)13)רבע.12) עמוד קט דף (פסחים - הלוג רביעית
לעניין  ברכה של כוס שיעור והוא ומחצה, ביצה כשיעור
של  רובע השיעור וכאן והבדלה, קידוש המזון, ברכת
ולמזוג  להוסיף ואפשר ביצה, שמיניות שלוש שהן רביעית,
מזוג. יין שיהיה כדי מים רביעיות שלוש עוד ברובע

בכזית".14) יבש "יין א): עמוד עז דף שבת (מסכת
עמוד 15) ד דף עירובין (מסכת כזית הם תורה שיעורי רוב

שמן". זית "ארץ ח): פסוק ח פרק (דברים שנאמר ב)
ושיעור  (רש"י); כזית כולם וכדומה ונותר ודם חלב ואכילת
אגור  (ששמנו אגורי זה בינוני אלא קטן ולא גדול "לא זית
ח); משנה י"ז פרק כלים מסכת - צורכו" כל וגדל בתוכו
הוא  כזית ט) הלכה א פרק עירובין (הלכות רבינו לדעת
פ  דף עירובין (מסכת התוספות ולדעת ביצה, לשליש קרוב

בקליפתה. ביצה חצי ב) עז 16)עמוד דף שבת (מסכת
בפירוש  (רבינו אחת" בבת אדם בליעת "כדי א) עמוד
מכגרוגרת. יותר שהוא כתבו ובתוספות המשניות)

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
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.„‡ÈˆBn‰38È„k - ÌÈˆÚ39ÏM·Ï40˙ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k «ƒ≈ƒ¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈«
‰Ùe¯Ë ,ÌÈÏB‚¯z‰41ÒtÏ‡a ‰e˙e ÔÓLa42. ««¿¿ƒ¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

‡ÈˆBn‰43ÒBÓÏ˜ ˙BNÚÏ È„k - ‰˜44ÚÈbn‰ «ƒ»∆¿≈«¬À¿««ƒ«
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯Ï45‰·Ú ‰È‰ Ì‡Â .46ıv¯Ó B‡47- ¿»≈∆¿¿»¿ƒ»»»∆¿À»

B¯eÚL.ÌÈˆÚk ƒ¿≈ƒ

ב).38) עמוד פט דף שבת במסכת "המוציא 39)(משנה
ש"אין  תרנגולת, ביצת והיא קלה" ביצה לבשל כדי עצים
שבת  (מסכת תרנגולת" מביצת יותר להתבשל קלה ביצה לך

ב). עמוד פ בינוני 40)דף חימום כבר חם האלפס ויהיה
המשניות). בפירוש מחבת.42)מעורבת.41)(רבינו

ב)43) עמוד פ דף שבת מקנה.44)(מסכת עשוי עט
אם 45) אשי רב ובעי אצבעותיו" "לקשרי שם: בגמרא

לקשר  או האצבעות ראשי דהיינו העליון לקשר הכוונה
רוקח). (מעשה לקולא רבינו ופסק שאינו 46)האמצעי,

לכתיבה. ורצוץ.47)ראוי שבור

.‰‡ÈˆBn‰48ÔÈÏ·z49‰ˆÈa Ïa˙Ï È„k -50; «ƒ¿»ƒ¿≈¿«≈≈»
ÏtÏt .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe51Ô¯ËÚ .‡e‰L Ïk -52 ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

·BË ÁÈ¯ .‡e‰L Ïk -53Ú¯ ÁÈ¯ .‡e‰L Ïk -54Ïk - »∆≈«»∆≈««»
ÔÓb¯‡ .Ô‰L Ïk - ÌÈÓNa ÈÈÓ .‡e‰L55·BË56Ïk - ∆ƒ≈¿»ƒ»∆≈«¿»»»

„¯e‰ ˙Ïe˙a .‡e‰L57,ÌÈLw‰ ˙BÎzÓ ÈÈÓ .˙Á‡ - ∆¿««∆∆««ƒ≈«»«»ƒ
ÏÊ¯·e ˙LÁ ÔB‚k58ÁaÊn‰ ¯ÙÚÓ .Ô‰L Ïk - ¿¿∆«¿∆»∆≈≈¬««ƒ¿≈«

ÁaÊn‰ È·‡Óe59˜˜nÓe60˙BÁtËÓ ˜˜nÓe ÌÈ¯ÙÒ ≈«¿≈«ƒ¿≈«ƒ∆∆¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»
‰ÊÈ‚Ï Ì˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÈtÓ ;Ô‰L Ïk - Ô‰lL61. ∆»∆»∆≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»

˙ÏÁb62¯eËt - ˙·‰ÏL ‡ÈˆBn‰Â .‡e‰L Ïk -63. «∆∆»∆¿«ƒ«¿∆∆»

ב').48) עמוד פ"ט דף שבף שלא 49)(מסכת "והזהר
המרקחת  אלא תבלין נקראים שאין דעתך, על יעלה
אינו  ודומיהם, והפלפל הזנגביל כמו טוב, שריחם והדברים
השומים  כגון התבשיל, את בו שמתבלין דבר כל אלא כן,
כשאדם  תבלין, נקראים כולם והיין והחומץ ושומן והבצלים
המשניות  (בפירוש ותבשילו קדרתו בהם לתבל מתכוון

י'). משנה ב' פרק ערלה לגרוגרת 50)מסכת הכוונה
פענח"). ("צפנת א')51)מביצה עמוד צ' דף שבת (מסכת

וכן  התימנים) (כת"י "פלפלת" בנ"א: הפה; לריח ראוי
למאור.52)במשנה. ומשמש רע שריחו עץ שרף

בהלכה 53) ונזכרים טוב ריח להם שיש וארגמן ורד עלה
(רש"י).54)כאן. לרפואה ותינוקות חולים בשביל לעשן
(רש"י).55) לריח אדום מצבע חסר 56)חומר , בנ"א

(מער"ק). וסתומה.57)"טוב" אדומה שושנה עלה
קטן.58) כלי מהן לעשות קדושתם 59)שראוי שמחמת

בכל  חיובם שעור גם זה משום שהם, כל אותם גונזים
שבלו"60)שהוא. ממטפחות או מספרים הנופל "רקב

רושם" אלא בו נשאר ולא ונתעפש הכלה "הדבר (רע"ב);
המשניות). טעונים 61)(פירוש קדושה תשמישי שכל

א').62)גניזה. עמוד ל"ט דף ביצה שאין 63)(מסכת
שמשות. בה

.ÂÈBÚ¯Ê ‡ÈˆBn‰64Ô¯eÚL - Ì„‡Ï ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ «ƒ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿»»ƒ»
˙BÁt65˙¯‚B¯‚kÓ66ÌÈL - ÔÈ‡eM˜ Ú¯fÓ .67Ú¯fÓe . »ƒƒ¿∆∆ƒ∆«ƒƒ¿«ƒƒ∆«

ÔÈÚeÏc‰68È¯ˆn‰ ÏBt Ú¯fÓ .ÌÈL -69.ÌÈL - «¿ƒ¿«ƒƒ∆««ƒ¿ƒ¿«ƒ

·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ÏÚ ÔzÏ È„k - ÔÈaÒ ‡ÈˆBn‰70. «ƒÀƒ¿≈ƒ≈«ƒ∆¿≈»»
ÔÒ¯Ó ‡ÈˆBn‰71,˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «ƒÀ¿»ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆

ÚaˆÏ È„k - ‰ÚÈ·ˆÏ ,È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿…«
ÔË˜ „‚a72È·ÏeÏ .73ÔÈ„¯Ê74‡lL „Ú :ÔÈ·e¯Á‰Â ∆∆»»¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…

˙¯‚B¯‚k - e˜ÈzÓÈ75e˜ÈzÓiMÓe ,76.È„‚ Èt ‡ÏÓk - «¿ƒƒ¿∆∆ƒ∆«¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ
- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ÔÈÒBÓ¯z‰Â Ïc¯Á‰Â Ûel‰ Ï·‡¬»«¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
.˙¯‚B¯‚k - e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ÔÈa ,e˜ÈzÓiL ÔÈa≈∆«¿ƒ≈«∆…«¿ƒƒ¿∆∆

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

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



קיי zay zekld - mipnf xtq - lel` f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אריגה 92) לשם גפן צמר או צמר של קטנה חתיכה
(מער"ק). לאורג בנ"א: (ר"ח). במטפחת

.Ë‡ÈˆBn‰93·zÎÏ È„k B¯eÚL - ÒBÓÏw‰ ÏÚ BÈ„ «ƒ¿««À¿ƒ¿≈ƒ¿…
a BÈc‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÈzL epnÓÈÙ ƒ∆¿≈ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ¿≈

ÂÓˆÚ94˙Ò˜a B‡95- ‰Ê ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰iL CÈ¯ˆ , «¿…¿∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»≈«∆
ÈzL ·zÎÏ È„k ÒBÓÏw‰ ÏÚ epnÓ ‰ÏÚiL È„k¿≈∆«¬∆ƒ∆««À¿¿≈ƒ¿…¿≈
È„k ÒBÓÏw·e ˙Á‡ ˙B‡ È„k ˙Òwa ‰È‰ .˙Bi˙B‡ƒ»»«∆∆¿≈«««À¿¿≈
ÒBÓÏw·e ˙Á‡ ˙B‡ È„k Bc·Ï BÈca B‡ ,˙Á‡ ˙B‡«««¿¿«¿≈«««À¿

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ È„k96˙Bi˙B‡ ÈzL ‡ÈˆB‰ . ¿≈««¬≈∆»≈ƒ¿≈ƒ
·iÁ - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ô·˙Îe97‡È‰ BÊ Ô˙·È˙k ; ¿»»¿∆¿«≈«»¿ƒ»»ƒ

˙B‡ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,d·˙Îe ˙Á‡ ˙B‡ ‡ÈˆB‰ .Ô˙Áp‰«»»»ƒ««¿»»¿»«¿ƒ
‰¯ÒÁ ¯·kL ;¯eËt - d·˙Îe ‰iL98˙B‡‰ ¿ƒ»¿»»»∆¿»¬≈»»

.‰BL‡¯‰»ƒ»

ב').93) עמוד ע"ח דף שבת מסכת (ירושלמי 94)(משנה
בקולמוס  אם דיו, "הוציא ג'): הלכה ח' פרק שבת מסכת
אפשר  (שאי יותר צריך בכלי אם אותיות, שתי לכתוב בכדי
בה  מלכתוב שנתמעט ונמצא בצדדים, הדיו מן ידבק שלא

אותיות)". דיו.95)שתי בו שנותנים בגמרא 96)כלי
לא. או לשיעור מצטרפים אם עמד 97)מסופקים שלא אף

הוא  הכתב על הדיו הנחת שעיקר חייב, נח לא וגופו לפוש
השניה.98)(רש"י). האות שנכתבה טרם יבשה

.È‡ÈˆBn‰99ÏBÁk100ËÈLÎ˙Ï ÔÈa ,‰‡eÙ¯Ï ÔÈa - «ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .˙Á‡ ÔÈÚ ÏÁÎÏ È„k -¿≈ƒ¿…«ƒ««ƒ»∆≈«¿»
B‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÈÚ ÈzL ˙ÏÈÁÎa ‡l‡ ËM˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿ƒ«¿≈≈«ƒ¿ƒ
ÌÈÈÚ ÈzL ÏÁÎÏ È„k ‡ÈˆBiL „Ú - ËM˜˙‰Ï101. ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈ƒ¿…¿≈≈«ƒ

˙È¯Ù‚Â ˙ÙÊ102·˜ ˙BNÚÏ È„k -103È„k - ‰ÂÚL . ∆∆¿»¿ƒ¿≈«¬∆∆«¬»¿≈
L‡¯a ÔzÏ È„k - ˜·c .ÔË˜ ·˜ Èt ÏÚ ÔzÏƒ≈«ƒ∆∆»»∆∆¿≈ƒ≈¿…

ÛLÙM‰104··¯ .105˜È˜¯ ˙Áz ÁLÓÏ È„k -106 ««¿»¿»¿≈ƒ¿…«««»ƒ
ÚÏÒk107. ¿∆«

ב').99) עמוד ע"ח דף שבת מסכת מבואר 100)(משנה
(שונצינו). כוחל בנ"א ב'; דף 101)בהלכה שבת (מסכת

שהולכות  – אחת" עין כוחלות "צנועות א') עמוד פ'
עין  רק וכוחלות לראות אחת עין אלא מגלות ואין מעוטפות
שאין  כך, כל צניעות צריכות אינן – כפרים בנות אבל אחת,
וכוחלות  פניהן מכסות אינן שם, מצוים ראש וקלות שחוק

(רש"י). עיניהן" חי,102)שתי כסף בו שנותנים "כלי
דק, נקב הסתימה בתוך ונוקב בגפרית או בזפת פיו סותם

(רש"י). חי" הכסף ממנו להוציא שבמגופת 103)כדי נקב
שמן. משל דק שהוא יין של בנ"א:104)חבית

ונותנים  קנה בראש קטן נסר "שמים (שונצינו) "השבשבת"
ורבנו  (רש"י); בו" ונדבק עליו יושב והעוף דבק, עליו
ידבק  בו הנוגע אדם כל בידי עשוי דבר הוא "דבק פירשו:
קושרים  הדבק נותנים שבראשיה הגמא הוא ושבשבת בו,
ומוציאים  העופות בקיני אותה ומכניסים בקנה, אותה

המשניות). (פירוש דף 105)האפרוחים" שבת (מסכת
(רש"י). שמן או שומן ב') עמוד נתונה 106)ע"ח עוגה

(רש"י). בשומן ומטוגנת סלע.107)בתנור של בגודל

.‡È‡ÈˆBn‰108‰Ó„‡109.˙¯b‡‰ Ì˙BÁ ˙BNÚÏ È„k - «ƒ¬»»¿≈«¬«»ƒ∆∆

¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k - ËÈË110È„k - ˜c ÏBÁ B‡ Ï·Ê . ƒ¿≈«¬ƒ∆∆«¿≈
‰L¯k ÏaÊÏ111ÏL Ûk ‡ÏÓ ÌÚ ·¯ÚÏ È„k - Òb ÏBÁ . ¿«≈¿≈»«¿≈¿»≈ƒ¿…«∆

ÔÈ„iÒ112˙ÈÒ¯Á .113ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k - «»ƒ«¿ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈
ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ ËÈË Ïa‚Ï È„k - ¯ÚN .·‰Ê»»≈»¿≈¿«≈ƒ«¬ƒ∆¿≈

·‰Ê114˙BaaL ‰pË˜ Úaˆ‡ „eÒÏ È„k - „ÈÒ .115. »»ƒ¿≈»∆¿«¿«»∆«»
¯ÙÚ116‰pË˜ ¯Btˆ Ìc ˙BqÎÏ È„k - ¯Ù‡Â117¯B¯ˆ . »»»≈∆¿≈¿««ƒ¿«»¿

‰¯NÚ Ï˜LÓ ‡e‰Â ,LÈb¯˙Â ‰Ó‰·a ˜¯ÊÏ È„k - Ô·‡∆∆¿≈ƒ¿…ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿«¬»»
ÌÈÊeÊ118˙ÈÚÈ·¯ Ba Ïa˜Ï È„k - Ò¯Á .119. ƒ∆∆¿≈¿«≈¿ƒƒ

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∆∆

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



zayקיב zekld - mipnf xtq - lel` f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

CÏk140¯‡Le ,ÌiaL ‰iÁÂ ÌÈ·¯‡Â ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ , »»¿∆∆¿«ƒ¿«¿»ƒ¿«»∆«»¿»
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ ˙BÂËÏ È„k - ÔÈÂËp‰ Ïk»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…∆«¿»»¿»ƒ
- ¯BÚ‰ ÔÓ B‡ ˜N‰ ÔÓ B‡ „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆBn‰«ƒƒ«∆∆ƒ««ƒ»
- „‚a‰ :‰‡ˆB‰Ï Ô¯eÚL Ck ‰‡ÓËÏ Ô¯eÚLk¿ƒ»¿À¿»»ƒ»¿»»«∆∆

‰LÏL141,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ - ˜N‰ ,‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»«««¿»»««¿»»
.‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰»¬ƒ»«¬ƒ»

ב').135) עמוד צ' דף שבת אותן 136)(מסכת שמצניעים
(גמרא). עופות בהן הקשים 137)לצוד מהחוטים

נפרדים.138)שבשדרתו. שעליהם דקל ענפי
(מעשה 139) לפסולת הכוונה מוכין, על הקודמת בהלכה

גס.140)רוקח). השעורים 141)משי שאר וכן טפחים
א'). עמוד ע"ט דף שבת (מסכת בטפחים

.„È‡ÈˆBn‰142ÔÈ„Ú ‡l‡ ,ÏÏk „aÚ˙ ‡lL ¯BÚ «ƒ∆…ƒ¿«≈¿»∆»¬«ƒ
¯ˆÏ È„k B¯eÚL - C¯ ‡e‰143‰pË˜ ˙Ï˜LÓ «ƒ¿≈»…ƒ¿…∆¿«»

‰È‰ .Ï˜L dÏ˜LnL144‰NÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÁeÏÓ ∆ƒ¿»»∆∆»»»««¬«ƒ…«¬»
‡ÏÂ ÁÓ˜a145‰ˆÙÚa146.ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k B¯eÚL - ¿∆«¿…¿«¿»ƒ¿≈«¬»≈«

B¯eÚL - ‰ˆÙÚa „aÚ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÁÓ˜a ÈeNÚ ‰È‰»»»¿∆««¬«ƒ…ƒ¿«≈¿«¿»ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„kB¯eÚL - B„eaÚ ¯Ó‚ .Ëb‰ ¿≈ƒ¿…»»∆«≈ƒ¿«ƒƒ
‰MÓÁ147.‰MÓÁ ÏÚ ¬ƒ»«¬ƒ»

א').142) עמוד ע"ט דף שבת "דרך 143)(מסכת
לפי  תפחת, שלא כדי עופרת של משקלות לצור הסוחרים

(רש"י). ונפחתת" תמיד נשחקת כיצד 144)שהמתכת
ומעבירים  חיה או בהמה עור "לוקחין – העור? את מעבדים
ואחרֿכך  במלח אותו מולחין ואחרֿכך תחלה, ממנו היער
מדברים  בו וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין
מהלכות  א' בפרק (רבנו אותו" ומחזיקין העור את שמכווצין

ו'). הלכה (ויניציאה).145)תפילין בעפצא" "או בנ"א:
העורות 146) את בו ומעבדים בדיו הניתן האלון פרי

טפחים.147)לחזקם.

.ÂË‡ÈˆBn‰148˙L¯t ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„k - „aÚÓ ÛÏ˜ «ƒ¿»¿À»¿≈ƒ¿…»»»»«
'ÚÓL'149'EÈ¯ÚL·e' „Ú150ÒBËÒeÒÎec .151È„k - ¿««ƒ¿»∆¿¿¿≈

‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ·zÎÏ152ÈzL ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„k - ¯È . ƒ¿…»»¿»¿»¿≈ƒ¿…»»¿≈
ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ÏL ˙Bi˙B‡153˙Bi˙B‡Ó ˙BÏB„b Ô‰L , ƒ∆∆∆¿ƒ∆≈¿≈ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ‡ÈˆBn‰ .elL∆»«ƒ∆∆¿ƒ«»««ƒ
‡È‰ ‰È‡¯ È¯‰L ;Ba ¯ËÙÂ ÒÎBnÏ e‰‡¯‰ ¯·kL154 ∆¿»∆¿»«≈¿ƒ¿«∆¬≈¿»»ƒ

Úe¯t ¯ËL ‡ÈˆBn‰ .ÌÏBÚÏ155È„k - ˜eÁÓ ¯Èe ¿»«ƒ¿»»«¿»»¿≈
ÔBËÈÏt ÏL ‰pË˜ ˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ C¯ÎÏ156LÈ Ì‡Â . ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿«»∆«¿»¿ƒ≈

ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ÏL ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k BlL Ô·la«…∆∆¿≈ƒ¿…¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ
.·iÁ -«»

ב').148) עמוד ע"ח דף שבת מסכת "שמע 149)(משנה
ד'ֿט'. פסוקים ו' פרק בדברים פרשה 150)ישראל" היא

קלף. על הכתובה שבתפילין שהעבירו 151)קטנה "אחר
החלק  לשנים, בעביו אותו מחלקין העור, מן השער את
ובעפצא, בקמח במלח, שעבדו אחר הבשר, שממול העבה
ז'). הלכה א' פרק תפילין (הלכות דוכסוסטוס" נקרא

הדוכסוסטוס"152) על מזוזה לכתוב מסיני למשה "שהלכה
ח'). הלכה לוקחי 153)(שם שכותבים הסימן "הוא

שנתחייב". מה פרע שזה להודיע והמכס, המעשר
ועליו 154) הסימנים), (כת"י לעולם" לו היא "ראיה בנ"א:

המכס. את לו ששלם להוכחה הקשר על לשמור
שאינו 155) שטר הוא ואם חובו; לגבות לו צריך שאינו

(גמרא). שהוא בכל חייב בה 156)פרוע, ששמים צלוחית
ורדים. מעלי הנעשה בושם שמן

.ÊË‡ÈˆBn‰157Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a «ƒ¿≈»«»»««ƒ∆≈
·iÁ - ÌÈiÁ158ÈB‡NÓ BÈ‡ ÈÁ Ì„‡ Ï·‡ .159Ì‡Â . «ƒ«»¬»»»«≈«¿ƒ

‰M‡‰Â .·iÁ B˙B‡ ‡ÈˆBn‰ - ‰ÏBÁ B‡ ˙eÙk ‰È‰»»»∆«ƒ«»¿»ƒ»
‰c„Ó160˙Á‡ ÏËBpL ÔÓÊa da ˙‡161.˙Á‡ ÁÈpÓe ¿«»∆¿»ƒ¿«∆≈«««ƒ«««

ãycew zegiyn zecewpã

mc` la` .aiig - miig ody t"r` ,sere dig dnda `ivend"
."ie`yn epi` ,ig

שאר  אבל עצמו, את נושא שאדם משום הוא והטעם
להשמיט  עצמן ומכבידין נפשייהו" "דמשרבטי בעלי־חיים

הנושאן. מיד
הנפש  היינו ש'אדם' הרוחנית, בעבודה ההלכה וביאור
הבהמית. הנפש על מרמזים בעלי־חיים ואילו האלוקית,
כפי  הבהמית הנפש של בהמיותה את מדגיש 'בהמה'

הבירור. לפני בתקפה שהיא
שבנפש  שהחומריות היינו החיות, התגברות על מורה 'חיה'
האדם  מעבודת כתוצאה כל־כך, בתוקף אינה הבהמית

הנה"ב. בבירור
- הבהמית הנפש של יותר נעלה בירור על מורה ו'עוף'
זו  ומעלה לארץ, המשיכה טבע היפך - יעופף" "ועוף
או  אחד סימן מספיק שבעוף השחיטה, בדיני גם מודגשת
רובן. או סימנים לשני צריך וחיה בבהמה אבל סימן, רוב

הנפש  את האדם שיברר לאחר שגם ההוראה: וזוהי
נפש  על 'לסמוך' לו אין 'עוף', לדרגת עד שלו הבהמית
היורדת  הבהמה ש"רוח בטבעה נשארת עדיין כי הבהמית,
כי  בעבודתי", הועלתי "מה לחשוב לו אל ולאידך, למטה".
הקצה, אל הקצה מן הוא ועוף חיה בהמה בין החילוק
בשם  קראם ולא ביחד, הרמב"ם כללם לא גם זה ומטעם

'בעלי־חיים'. - כולל
ההוצאה  עניין בהם שייך האם לדגים, בנוגע הדין לברר ויש
כבעלי־חיים  דינם האם מים, בו שיש כלי בתוך
את  שנושא חי כאדם או מטה" כלפי עצמן ש"משמיטין

עצמו.
(i oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

א').157) עמוד צ"ד דף שבת בזה 158)(מסכת אמרו ולא
כלפי  נשמטים שהם לפי באדם, כמ עצמו" את נושא "החי

הנושאם. על ומכבידים את 159)מטה נושא "חי כי
שח). (או"ח מדרבנן אסור אבל ופטור עצמו"

בזרועותיו 160) אוחזתו ב'). עמוד קכ"ח דף שבת (מסכת
(רש"י). והולך רגליו מניע והוא שהתינוק 161)ומסייעתו
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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

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,
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.‰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
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
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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∆∆
˙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
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‡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
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
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(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

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
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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. »∆»

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
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קיט zay zekld - mipnf xtq - lel` f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚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)
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
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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
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
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(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¿∆«

‰Î·Na ‰Ó‰a ‡ˆz ‡ÏÂ .‰LÈ¯ÁÏ77dÏ ÔÈÁÈpnL «¬ƒ»¿…≈≈¿≈»ƒ¿»»∆«ƒƒ»
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zayקכב zekld - mipnf xtq - lel` f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯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«¿»»¿«»∆∆¡«
.¯b‰Â E˙Ó‡ Ôa LÙpÈÂ ,E¯ÓÁÂ E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ¿««»«¿«¬…∆¿ƒ»≈∆¬»¿¿«≈
ÌÈ„·Ú Ì‰ ,Ô˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L ‰Ó‡Â „·Ú∆∆¿»»∆»¿Àƒ«¿ƒ»»≈¬»ƒ
ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ eÏa˜Â ˙e„·Ú ÌLÏ eÏ·ËÂ eÏnL∆»¿»¿¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿∆»¬»ƒ

Ô‰a ÔÈ·iÁ103,eÏ·Ë ‡ÏÂ eÏÓ ‡lL ÌÈ„·Ú Ï·‡ ; «»ƒ»∆¬»¬»ƒ∆…»¿…»¿
„·Ïa Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡l‡∆»ƒ¿¬≈∆∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«ƒ¿«

·LBz ¯‚k Ô‰ È¯‰ -104‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓe , ¬≈≈¿≈»À»ƒ«¬¿»»
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .ÏÁa Ï‡¯NÈk ‡ÈÒ‰¯Ùa ÔÓˆÚÏ ˙aLa¿«»¿«¿»¿«¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿…¿≈¿«¿ƒ
·LBz ¯‚Â ÏÈ‡B‰ .‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b≈»∆»ƒ¿«∆«≈≈ƒ¿≈»

BÓˆÚÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ105‡e‰ È¯‰ ˜„ˆ ¯‚Â ,˙aLa ∆¿»»¿«¿¿«»¿≈∆∆¬≈
E˙Ó‡ Ôa LÙpÈÂ" ¯Ó‡ ÈÓa - ¯·c ÏÎÏ Ï‡¯NÈk¿ƒ¿»≈¿»»»¿ƒ∆¡«¿ƒ»≈∆¬»¿

BËÈ˜Ï ‡e‰L ·LBz ¯b ‰Ê ?"¯b‰Â106ÏL B¯ÈÎNe ¿«≈∆≈»∆¿ƒ¿ƒ∆
Ï‡¯NÈÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ ‡lL ;B˙Ó‡ Ôa BÓk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¬»∆…«¬∆¿»»¿ƒ¿»≈
‰Ê ¯b‰ ‰È‰ elÙ‡Â .‰NBÚ BÓˆÚÏ Ï·‡ ,˙aLa Ba«̄¿«»¬»¿«¿∆«¬ƒ»»«≈∆

Bc·Ú107BÓˆÚÏ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ -108. «¿¬≈∆∆¿«¿

ãycew zegiyn zecewpã

`ed jk ,zaya eznda zziay lr deevn mc`y myk"
dk`ln zeyrl oixzene ,'ek ezn`e ecar zziay lr deevn

."lega l`xyik `iqdxta mnvrl zaya

בשבת  מלאכה לעשות שמותרין משכתב הרי להבין, וצריך
במילים  להוסיף רצה ומה צרכו, כל הדין מובן בפרהסיא,

בחול". "כישראל
הובאו  בה המשנה, לשון שהוא לתרץ היה אפשר לכאורה
לעצמו  מלאכה לעשות מותר תושב גר "ת"ר דעות: שלוש
אומר  עקיבא רבי האבד), (בדבר מועד של בחולו כישראל
כישראל  אומר... יוסי רבי נפש), (אוכל ביו"ט כישראל
אינו  זה שתירוץ אלא יוסי. כרבי הרמב"ם ופסק בחול",
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צריך  אינו יוסי, כרבי הרמב"ם שכשפסק כיון מספיק,
הדעות, שאר הביא לא שהרי בחול" "כישראל להוסיף
שלא  הנוספות, הדעות את לשלול צריך אין גם וממילא

בזה. השונות הדעות להביא שצריכה הגמרא כמו
שגם  להרמב"ם, הכללים בספרי מבואר בזה: והביאור
הביאו  שלא מיוחד לימוד ישנו המשנה בלשון כאשר
אף  המשנה, בלשון וכותב מדייק מכל־מקום הרמב"ם,
מה  יובן ועפ"ז שבמשנה. הדיוק לתוכן כוונתו כשאין
בחול", כישראל בפרהסיא מלאכה לעשות "ומותרין שכתב
מ"מ  לטעות, מקום היה לא זו תוספת ללא שגם הגם

המשנה. לשון את העתיק
בהם  שמחמירים עניינים וכמה כמה מצינו להוסיף: ויש
בית  "משחרב ולדוגמא החיוב, זמן שהגיע טרם עוד
אסור  כולו בניסן ט"ז יום שיהיה ריב"ז התקין המקדש,
לא  אשתקד ויאמרו המקדש יבנה מהרה כי חדש, לאכול
יש  ועפ"ז כו'". ניכול נמי השתא המזרח, בהאיר אכלנו
בשבת  מלאכה מעשיית אסור יהיה זה שעבד לומר סברא
מקום  יש ישראל, בבית עבד שהוא מכיון כי בפרהסיא,
יש  ואז ולטבול, למול יסכים דבר של שבסופו להניח
בשבת  מלאכתי עשיתי אשתקד שיאמר לחשוש
בשפחה, ועאכו"כ היום, גם כן אעשה לא ומדוע בפרהסיא,
רפואה  שיתרפא עד אותו "משהים למול שצריך עבד שכן
שיכולה  שפחה משא"כ אותו", מטבילין ואח"כ שלימה
לעשות  שמותרים הרמב"ם משמיענו לכן מיד, לטבול
והסייגים  התקנות כל כי בפרהסיא, לעצמם בשבת מלאכה

לישראל. בנוגע אלא אינם חכמים שעשו
(119 cenr `"l wlg y"ewl itÎlr)

ב.102) מח, בהן,103)יבמות חייבת שאשה המצוות כל
אבל  עבדות, לשם וטבל מל אם ודווקא חייב. כנעני עבד גם
מצוות, עול עליו לקבל רוצה שאינו עובדֿכוכבים ערל עבד
ה"ו). פ"י עכו"ם בהל' ורבינו (מגידֿמשנה להחזיקו אסור
ואמה  לעבד התורה כוונת שאין וסובר כאן, חולק והראב"ד

ע  לשם וטבלו שלא שמלו התושבים ואמה לעבד אלא בדות,
שאמירה  הוא, בעלמא שבות תאמר שלא מלאכתו, יעשו

להעבידם. אסור אלא שבות, בהל'104)לנכרי כמבואר
הן: נח בני שנצטוו מצוות שבע וי"א. ה"י פ"ח מלכים
גזל, דמים, שפיכות עריות, גילוי ה', ברכת אלילים, עבודת

מןֿהחי. ואבר משום 105)דינים אסור ישראל לצורך אבל
הי"ב. בפ"ו למעלה כמבואר שמלאכתו 106)שבות,
ישראל. בשביל בשדה ולעבוד ישראל 107)ללקוט של

מובא  וכן גמור. כישראל הוא עברי עבד אבל לעצמו, עובד
גר  זה - והגר אמתך בן "וינפש (משפטים): ב'מכילתא'
אשר  וגרך אומר: כשהוא צדק, גר אלא אינו או תושב.
עבד  זה - אמתך בן "וינפש אמור"; צדק גר הרי בשעריך,
ואמתך  עבדך אומר: כשהוא ברית, בן אלא אינו או ערל.

אמור". ברית בן הרי אסור 108)(שמותר), לרבו אבל
אותם  לשעבד ירבה ולא התורה כוונת שיבין ומי לשעבדו,

רבים  מים כשאיבת המותר בדבר ואפילו וגרים), (עבדים
משנתם, אותם לעורר או וקושי, טורח שבה גדולה ועבודה
כמוך", ואמתך עבדך ינוח "למען אמר: יתברך שהוא לפי
רוקח' ('מעשה המנוחה" בענין שהיא "כמוך" מילת והבן

מהרמב"ם). כתבֿיד בשם

ה'תשע"ט  אלול י"ח רביעי יום

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
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∆««≈«¿¿«¿
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˙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

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««≈¿≈»¿«»¿≈»∆»
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‰¯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»»
- „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
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(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¿∆¿≈¬»

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
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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
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»
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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
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¬»»
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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

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
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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¿∆∆
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
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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
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¿…«≈»¬»¿
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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

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∆»«
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˙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¿

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
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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').

.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
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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

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‰‡…∆¬«¿«»
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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,
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
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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»

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
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(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. «¿»¬»…∆«««

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,
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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

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
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zayקמ zekld - mipnf xtq - lel` g"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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∆≈¿»»
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א.166) קטז, ולא 167)שבת האותיות, צורות שנטשטשו
בנסוע" "ויהי כמו אותיות, וחמש שמונים אלא נשארו
אלא  בה ואין עצמה, בפני כספר החשובה לה), י, (במדבר

אותיות. וחמש לשון 168)שמונים ולא תרגום שהוא אף
אותיות 169)הקודש. פ"ה בהם שאין אף קדושים, שמות

קטו:). כמה 170)(שבת זו מפרשה ונטשטשו שנמחקו
מתשמישי 171)אותיות. שהתיק ב. קטז, שבת משנה,
התיק.172)קדושה. לגבי בטלות שהמעות התיק, בתוך

ה'תשע"ט  אלול י"ט חמישי יום

ועׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
בהם 1) שאין בדברים דבריהם, של איסורים בו נתבארו

צרכי  או מצוה, במקום מהם, שהותר ומה מלאכה. חשש
את  דוחין ביתֿדין עונשי שאין ביאור לזה ונמשך רבים,
בהקדמת  הפרק ונסתיים מצוה. שהם פי על אף השבת,
מצד  בשבת, דברים מקצת טלטול איסור סיבות הודעת
מטולטלין. הדברים שבהן הרשויות מצד לא הדברים, מהות

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈¬ƒ¿«»««ƒ
.‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‡Â ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÓBc ÌÈ‡L∆≈»ƒƒ¿»»¿≈»¿ƒƒƒ≈¿»»
˙aMÓ ·ÈLz Ì‡ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»∆∆¿ƒ∆∆¡«ƒ»ƒƒ«»
Bz„aÎÂ :¯Ó‡Â .ÈL„˜ ÌBÈa EˆÙÁ ˙BNÚ EÏ‚«̄¿∆¬¬»∆¿»¿ƒ¿∆¡«¿ƒ«¿

¯·c ¯a„Â EˆÙÁ ‡ˆnÓ EÈÎ¯c ˙BNÚÓ2CÎÈÙÏ . ≈¬¿»∆ƒ¿…∆¿¿¿«≈»»¿ƒ»
¯a„Ï elÙ‡Â ,˙aLa ÂÈˆÙÁa Cl‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿«≈«¬»»¿«»«¬ƒ¿«≈

ÓÏ ¯kÓi ‰Ó BÙzL ÌÚ ¯a„iL ÔB‚k ,Ô‰a‰Ó B‡ ¯Á »∆¿∆¿«≈ƒÀ»«ƒ¿…¿»»«
CÏÈ ‰¯BÁÒ ‰Ê È‡·e ,‰Ê ˙Èa ‰·È C‡È‰ B‡ ,‰˜iƒ¿∆≈«ƒ¿∆«ƒ∆¿≈∆¿»≈≈
:¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk .ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ»∆¿«≈»∆∆¡«

¯zÓ ¯e‰¯‰ ,¯eÒ‡ ¯eac - ¯·c ¯a„Â3. ¿«≈»»ƒ»ƒ¿À»

רבי 2) "אמר ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי
אלהיך  לה' שבת השביעי "ויום י) כ, (שמות כתיב אבהו:
בעשרה  (שהרי ממאמר שבת הוא ברוך הקדוש מה –
(שלא  ממאמר" שבות אתה אף העולם), נברא מאמרות

חול). דברי בשבת עמוד 3)תדבר ק"נ דף שבת (מסכת
א').

.·¯eÒ‡4È„k ˙aLa ÂÈ˙B„Ne ÂÈ˙Bpb „˜ÙÏ Ì„‡Ï »¿»»ƒ¿…«»¿»¿«»¿≈
‰Ê È¯‰L ;Ô‰È˙B¯t Ô‰ C‡È‰ B‡ ,ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ ‰Ó ˙B‡¯Ïƒ¿»≈¿ƒƒ≈«≈≈≈∆∆¬≈∆
„Ú ˙aLa ‡ˆiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BˆÙÁ ˙BNÚÏ Cl‰Ó¿«≈«¬∆¿¿≈»¿»»∆≈≈¿«»«

ÌeÁz‰ ÛBÒ5·B¯˜ ‰È‰iL È„k ,CLÁzL „Ú ÌL ·LÈÂ , «¿¿≈≈»«∆∆¿«¿≈∆ƒ¿∆»
BÎel‰ ‡ˆÓ È¯‰L ;˙aL È‡ˆBÓa ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ«¬¬»»¿»≈«»∆¬≈ƒ¿»ƒ

.ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ ˙aLa¿«»«¬¬»»

ב').4) עמוד ל"ח דף עירובין אמה 5)(מסכת אלפיים
א'. הלכה כ"ז בפרק כמבואר מהעיר

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ÌeÁz‰ ÏÚ CÈLÁ‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ««¿
CÈLÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙BNÚÏ ˙aLa ¯eÒ‡L ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆»¿«»«¬¬»ƒ∆¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLa B˙BNÚÏ ¯znL ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆À»«¬¿«»¬≈∆À»
ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‡È·‰Ï ÌeÁz‰ ÏÚ ÔÈÎÈLÁÓ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈«¿ƒƒ««¿¿»ƒ≈¿À»ƒ
;˙B¯t ¯ÓLÏ ‡e‰ CÈLÁÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÚBt ¯kNÏ B‡ƒ¿…¬ƒ¬»«¿ƒƒ¿…≈

˙aLa ¯ÓLÏ ¯zÓ È¯‰L7B‡ ‰Ó‰a ‡È·‰Ï CÈLÁÓe . ∆¬≈À»ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿»ƒ¿≈»
ÔÈLeÏz ˙B¯t8ŒÛ‡ ,‰‡a ‡È‰Â dÏ ‡¯B˜ - ‰Ó‰a‰L ; ≈¿ƒ∆«¿≈»≈»¿ƒ»»«

eÈ‰ el‡ - ÔÈLeÏz ˙B¯Ùe ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡È‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ«¿≈¿ƒƒ»
Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ .˙aLa Ô‡È·‰Ï ¯zÓ ‰È‰ ,˙BvÁÓ ÌL»¿ƒ»»À»«¬ƒ»¿«»¿≈≈»»

ÈBÏt C¯ÎÏ :B¯·ÁÏ9ÌL eÈ‰ Ì‡L ;¯ÁÓÏ CÏB‰ È‡ «¬≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈¿»»∆ƒ»»
ÌÈb¯a10.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙aLa ÌLÏ CÏB‰ ‰È‰ , À¿»ƒ»»≈¿»¿«»¿≈…«≈»∆

להחשיך 6) שאסור א'). עמוד ק"נ דף שבת מסכת (משנה
התחום. ח'.7)על הלכה להלן מערב 8)ראה שנתלשו

באכילה  שאסורים בשבת שנתלשו פירות אבל שבת
אין  – בטלטול ואסורים ז') הלכה כ"א פרק (למעלה
ב'). עמוד ק"נ דף שבת (מסכת עבורם מחשיכים

לתחום.9) מחוץ שעל 10)שהוא שומרים, של סוכות
הן  אם לתחום, מחוץ אפילו בשבת ללכת יוכל  ידיהן
טפחים, וארבעה אמה שבעים בתוך לזו זו מובלעות

וב'. א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר

.„¯zÓ11ÈnÚ „ÓÚzL ‰‡¯‰ :ÏÚBÙÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»«¿≈¬ƒ¿∆∆«¬…ƒƒ
?·¯ÚÏ12;·¯ÚÏ ÈÏ ÔBÎ ‰È‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ »∆∆¬»……«¡≈»ƒ»∆∆

¯eÒ‡Â .˙aLa BˆÙÁ ‰NBÚ ‡ˆÓpL13‚l„Ïe ıe¯Ï ∆ƒ¿»∆∆¿¿«»¿»»¿«≈
CÎel‰ ‡‰È ‡lL - EÈÎ¯c ˙BNÚÓ :¯Ó‡pL ,˙aLa¿«»∆∆¡«≈¬¿»∆∆…¿≈ƒ»

„¯BÈÂ .ÏÁ ÏL CÎel‰k ˙aL ÏL14¯B·Ï Ì„‡ ∆«»¿ƒ»∆…¿≈»»¿
ÁÈLÂ15„¯BÈÂ ÒtËÓe ,‰n‡ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰¯ÚÓe ¿ƒ«¿»»¬ƒ≈≈»«»¿«≈¿≈
‰˙BLÂ16‰ÏBÚÂ ÒtËÓe ,17¯eÒ‡Â .18˙Ba¯‰Ï ¿∆¿«≈¿∆¿»¿«¿
‰ÁÈNa19‰ÏËa20‡‰È ‡lL - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ»¿≈»∆∆¡«¿«≈»»∆…¿≈

˙aL ÏL C¯ea„.ÏÁ ÏL C¯ea„k ƒ»∆«»¿ƒ»∆…

א').11) עמוד ק"נ דף שבת אם 12)(מסכת נראה "עכשיו
פי  על אף לכשתחשך, אלי תבא אם לערב, עמי תעמוד
מזהירו, הוא לעבודה לשכרו מנת שעל יודעים ששניהם
זה  הרי רמז, בדרך אלא בפירוש כן אומר שאינו כיון
אסור  דבר – דבר "ודבר א': בהלכה ומבואר כהרהור,
"הנראה  פירש: ובהגה"מ שם). רש"י (ועיין מותר" הרהור

בעיניך". טוב א').13)– עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
א').14) עמוד ק' דף עירובין ארוכה.15)(מסכת חפירה
שיש 16) "בין שתיה, לצורך לא גם לרדת מותר רש"י לדעת

מים". בהן שאין בין מים של 17)בהן חשש כאן ואין
כתב  של"ו סימן חיים אורח ובטור חול, כדרך הילוך איסור
קרקע  יעקור שמא חוששין שאין הוא בזה שהחידוש

ועלייתו. א').18)בירידתו עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
שמעון 19) "רבי ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי

אמי  לה: אמר הרבה, מדברת אמו את כשראה יוחאי בן
היום". י 20)שבת (מסכת ב'):בתלמוד עמוד י"ט דף ומא

חולין  שיחת השח רבא "אמר ושם: אסור, בחול שגם מובא
בם" "ודברת ז') פסוק ו', פרק (דברים שנאמר בעשה, עובר
שהמדובר  שם פירש הר"ח אבל בטלים". בדברים ולא –
מהלכות  ב' בפרק לעיל ועיין לימודו. באמצע המפסיק על

ד'. הלכה דעות

ãycew zegiyn zecewpã

"zaya blcle uexl xeq`"

כו'", מצוה לדבר בשבת לרוץ "מותר ה' בהלכה וממשיך
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לתלמיד־ כשבאים ה': לעבודת בנוגע זו מהלכה וההוראה
השליחות  את לו ומוסרים שבת, בבחינת שהוא חכם
טוען  חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק שיש הדור, מנשיא
לרוץ  יכול אינו וממילא שבת" איקרי "תלמיד־חכם הוא
ולדלג  לרוץ "מותר ההוראה באה זה על בשבת, ולדלג
מותר  היינו שמותר, בלבד זו ולא מצוה". לדבר בשבת
לבית  לרוץ "מצוה כן לפני שפסק כמו אלא לכתחילה,
נעלה, הכי עניין הוא התורה שלימוד אף כי כו'" הכנסת
בית  לבנין אפילו רבן בית של תינוקות מבטלין ש"אין עד
נפש' 'פיקוח של בעניין מדובר כאשר אעפ"כ המקדש",
הוא  וכך בשבילו, השבת את לחלל שצריך התורה אומרת
תורה  מלימוד להפסיק שיש ברוחניות נפש' ב'פיקוח גם
ש'מת  אחר במקום ומבואר אחר. יהודי להציל כדי (שבת)
בו  אין אבל הזה, בעולם החי אדם הוא ברוחניות מצוה'
על  כלל יודע שאינו מכיון - מצוה' 'מת - למצוות חיות
כהן־גדול  אפילו חייב מצוה' שב'מת כשם ולכן המצוה,
כדי  שבתון) (שבת יוה"כ עבודות באמצע להפסיק
לעזוב  שיש ברוחניות מצוה' ל'מת בנוגע כך בו , להתעסק
וכלשון  זה, יהודי להחיות כדי נעלית הכי העבודה את
הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו "חלל הידוע
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‰˙È·Ï ıe¯iL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aLa ıe¯Ï ¯zÓÀ»»¿«»ƒ¿«ƒ¿»¿∆»¿≈
L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰21ÔÈ·MÁÓe .22ÏL ˙BBaLÁ «¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ∆¿∆

‰ÂˆÓ23ÔÈ„„BÓe ,24- ‰Â˜Ó ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„È„Ó ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
¯eÚMk LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ25Ïa˜Ó Ì‡ Ú„ÈÏ - „‚a B‡ , ≈«ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ¿«≈

‰‡ÓË26ÔÈ˜ÒBÙe .27Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â .ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ À¿»¿ƒ¿»»«¬ƒƒ¿¿ƒ¿»≈
˙B‡ÈË¯ËÏ elÙ‡Â - ˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ28 ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¬ƒ¿«¿ƒ»

ÔÈÏ˜¯Ëe29ÁwÙÏ - ÌÈ˙ek ÏL30ÌÈa¯ È˜ÒÚ ÏÚ31 ¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«ƒ
Ò¯‡Ï ˙B˜BÈz‰ ÏÚ ÔÈÎcLÓe .˙aLa32˜BÈz‰ ÏÚÂ , ¿«»¿«¿ƒ««ƒ≈»≈¿««ƒ

˙en‡ B„nÏÏe ¯ÙÒ B„nÏÏ33ÔÈ¯w·Óe .34ÔÈÏBÁ ¿«¿≈∆¿«¿À»¿«¿ƒƒ
:¯ÓB‡ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰Â .ÌÈÏ·‡ ÌÈÓÁÓe¿«¬ƒ¬≈ƒ¿«ƒ¿»¿«≈∆«∆≈
‡B·Ï ‰·B¯˜ ‰‡eÙ¯e ,˜ÚÊlÓ ‡È‰ ˙aL35. «»ƒƒƒ¿…¿»¿»»

ÔÈÎÈLÁÓe36ÁwÙÏ ÌeÁz‰ ÏÚ37ÏÚÂ ‰lk È˜ÒÚ ÏÚ «¿ƒƒ««¿¿«≈««ƒ¿≈«»¿«
˙n‰ È˜ÒÚ38¯Î˙Â ÔB¯‡ BÏ ‡È·‰Ï ,:BÏ ¯ÓB‡Â .ÔÈÎÈ ƒ¿≈«≈¿»ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

.ÈBÏt ÌB˜nÓ ‡·‰ ,ÌL ˙‡ˆÓ ‡Ï .ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ≈ƒ¿¿ƒ…»»»»»≈ƒ¿¿ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e .ÌÈ˙‡Óa ‡·‰ ,‰Óa ˙‡ˆÓ ‡Ï…»»»¿»∆»≈¿»«ƒƒ¿«∆…«¿ƒ

ÁwÓ ÌeÎÒ39,Ô‰ ‰ÂˆÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL . ¿ƒ»∆»≈¿«≈»∆ƒ¿»≈
ÈˆÙÁ ,ÔÈ¯eÒ‡ EÈˆÙÁ - 'eÎÂ EÈˆÙÁ ˙BNÚ :¯Ó‡Â¿∆¡«¬¬»∆¿¬»∆¬ƒ∆¿≈

.ÔÈ¯zÓ ÌÈÓL»«ƒÀ»ƒ

זירא:21) רבי "אמר ב'): עמוד ו' דף ברכות (מסכת
לבית  הדרשה את לשמוע רצים חכמים כשראיתי בתחילה
כיון  השבת! את מחללים חכמים אמרתי: המדרש,
אדם  ירוץ לעולם לוי: בן יהושע רבי שאמר מה ששמעתי

מהרתי. אני גם בשבת, ואפילו הלכה (מסכת 22)לדבר
א'). עמוד ק"נ דף לסעודת 23)שבת ההוצאות כחשבון

ש"ו). אברהם (מגן וכדומה שבת 24)מצוה (מסכת משנה
א'). עמוד קנ"ז סאה.25)דף בו 26)ארבעים שיש בגד

בגדים  טומאת מקבל אצבעות שלש על אצבעות שלש
א'). הלכה כ"ב פרק כלים בהלכות (מסכת 27)(רבינו

כסף. סכומי מקציבים א') עמוד ק"נ דף שבת
חדרים.29)לתיאטראות.28) שמסביבו מרווח אולם
המשניות).30) (פירוש ולחקור רבים 31)לשאול צרכי

מצוה. לדבר רבינו:32)נחשבים כתב המשנה בפירוש
והבנות". הבנים בשדוכי – מצוה (מסכת 33)"דבר

לפדותו, למולו, בבנו: חייב "האב א') עמוד כ"ט קדושין
אומנות". וללמדו אשה להשיאו תורה, (מסכת 34)ללמדו

א'). עמוד י"ב דף שלא 35)שבת דעתם להרחיב "צריך
(רש"י). עמוד 36)יצטערו" קנ"א דף שבת (מסכת משנה

המשניות).37)א'). (פירוש ולחקור" שכל 38)"לשאול
הם. מצוה צרכי יוסיף,39)אלו לא שעליו מסוים סכום

ממונו. חסכון אם כי מצוה זו בהקצבה שאין מכיון

.ÂÔÈ‚ÈÏÙÓ40ÏB„b‰ Ìia41,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aL ·¯Úa «¿ƒƒ«»«»¿∆∆«»ƒ¿«ƒ¿»
˜ÒBÙe42˙·BL BÈ‡Â - ˙aLÏ BnÚ43ÔÈ¯ÈÙÓe .44 ≈ƒƒ¿…¿≈≈¿ƒƒ
ÌÈ¯„45˙aL C¯ˆÏ ÔÈa - ˙aLa46C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa , ¿»ƒ¿«»≈¿…∆«»≈∆…¿…∆
˙aL47ÔÈÏ‡LÂ .48C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯„p‰ ÏÚ ÌÎÁÏ «»¿ƒ¿»ƒ¿»»««¿»ƒ∆≈¿…∆

Ô¯Èz‰Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓe ,˙aM‰««»«ƒƒ««ƒ∆»»»∆¿«¿«ƒ»
Ô‰ ‰ÂˆÓ - el‡ ÌÈ¯·cL ;˙aM‰ Ì„˜49. …∆««»∆¿»ƒ≈ƒ¿»≈

א').40) עמוד י"ט דף שבת ל'41)(מסכת בפרק להלן
בספינה) (לנסוע להפליג שאסור רבינו, מביא י"ג הלכה
הנוסעים  צער משום השבת, קודם ימים משלושה פחות
לפני  ימים שלשה יפליג לכן כשיכור", וינועו "יחוגו אשר
יצטער  ולא השבת קודם עליו דעתו "שתתיישב כדי שבת,
פטור  במצוה העוסק כי מותר, מצוה ולדבר מדאי". יותר
מצוה  ו"שליחות רמ"ח) הרב, ערוך" ("שלחן אחרת ממצוה

ט"ז). פרשה שלח רבה, (במדבר שבת" מתנה 42)דוחה
שישבות. הנכרי בכך 43)עם אין שובת אינו כך אחר ואם

א').44)כלום. עמוד קנ"ז דף (שבת בעל 45)משנה
בתו  נדרי – והאב אשתו, נדרי את שמעו ביום להפר יכול

נשאת). ולא בגרה שלא לאכול 46)(עד שלא נדר כגון
(רש"י). להפר 47)בשבת יוכל לא היום, יפר לא אם כי

עליו.48)עוד. מתחרט הנודר אם נדר להתיר יכול החכם
עד 49) להתירם ימתין השבת לצורך שאינן נדרים אבל

למחר.

.ÊÔÈ‡50˙ÂˆÓ LÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙aLa ÔÈLBÚ ≈¿ƒ¿«»««ƒ∆»…∆ƒ¿«
‰NÚ51˙È·a ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aL ‰ÁBc dÈ‡ , ¬≈≈»»«»≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿≈

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ B‡ ˙e˜ÏÓ ÔÈcƒ«¿ƒ»≈«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;˙aLa B˙B‡¿«»∆∆¡«…¿«¬≈¿…
‡lL ÔÈcŒ˙È·Ï ‰¯‰Ê‡ BÊ - ˙aM‰ ÌBÈa ÌÎÈ˙·LÓ¿…≈∆¿««»«¿»»¿≈ƒ∆…
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰Ù¯N ·iÁ˙pL ÈÓ ˙aLa eÙ¯NÈƒ¿¿¿«»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»¿«ƒƒ¿»

ÔÈLÚ52. √»ƒ

ב').50) עמוד ל"ה דף המצוות 51)(סנהדרין בספר ראה
לשרוף  רכ"ח: מצוה ברצועה. להכות רכ"ד: עשה מצות

הסמוכות. במצוות עוד שם ועיין כו' בגמרא 52)העוברים
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כגון  שבת, חילול בו שיש בדבר שדוקא משמע (שם)
שבת  חילול בהם שאין עונשים ושאר לדון, אסור – שריפה
ונזכר  ו' הלכה ד' (פרק סנהדרין בירושלמי אולם מצאנו. לא
(שמות  כאן "נאמר מפורש: שכ"ב) מל"ת המצוות" ב"ספר
ונאמר  מושבותיכם" בכל אש תבערו לא ג') פסוק ל"ה, פרק
לחוקת  לכם אלה "והיו כ"ט) פסוק ל"ה, פרק (במדבר להלן
(מושבות) להלן מה מושבותיכם", בכל לדורותיכם משפט
מדבר, הכתוב דין בבית כאן אף מדבר, הכתוב דין בבית
שכל  משמע בשבת", דנין יהיו שלא דינים לבתי מכאן

זה. באיסור נכללים העונשים

.Á¯zÓ53ÔÈa - ˙aLa ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏ Ì„‡Ï À»¿»»ƒ¿…≈»¿«»≈
B‡ ,Ô‰Ó ÏhÏ Ì„‡ ‡a Ì‡Â .ÔÈ¯aÁÓ ÔÈa ,ÌÈLeÏz¿ƒ≈¿À»ƒ¿ƒ»»»ƒ…≈∆

¯ÚBb - Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a54Ì‰a ‰kÓe Ô‰a ¿≈»¿«»∆¡…≈∆≈»∆«∆»∆
‡e‰ ‰ÓÏÂ ,‡e‰ ÂÈˆÙÁÓ ‰Ê ¯·„ ‡BÏ‰Â .Ô˜ÈÁ¯Óe«¿ƒ»«¬»»∆≈¬»»¿»»
ÌÈˆÙÁ BÓˆÚÏ ˙B˜Ï ‡l‡ ¯Ò‡ ‡lL ÈtÓ ?¯zÓÀ»ƒ¿≈∆…∆¡«∆»ƒ¿¿«¿¬»ƒ
Ïth‰Ïe ÁÈÂ¯‰Ïe ¯kzN‰Ï B‡ ,ÌÈÈeˆÓ ‰zÚ ÔÈ‡L∆≈»«»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒ«≈
‡a ¯·kL BBÓÓ ¯ÓLÏ Ï·‡ ;B„ÈÏ ‡B·zL ‰‡‰a«¬»»∆»¿»¬»ƒ¿…»∆¿»»
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .¯zÓ - ‡e‰L ˙BÓk „ÓÚiL „Ú B„ÈÏ¿»«∆«¬…¿∆À»»¿»∆

B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓB„55.ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ∆¿≈≈ƒ¿≈««»ƒ

על 53) הוא "מחשיך א' עמוד ק"נ דף שבת מסכת משנה
(שם  בגמרא ואמרו בידו" פירות ומביא לשמור התחום
לשמור  שמותר הרי מחוברים. בפירות שהמדובר ב') עמוד
זה  על להחשיך אסור כן לא שאם מחוברים פירות גם

ג'. הלכה ט'54)כדלעיל בהלכה שבסמוך ממה נלמד
מותר. שלגעור משמע כו' יספק בגמרא 55)שלא הוא [כן

לשומרו" ביתו את "לנועל ב': עמוד ק"ו דף שבת מסכת
הוא]. ומותר שפטור זה בענין אמרו א' עמוד ק"ז דף ושם

.Ë¯nLÓ‰56ÂÈ‡L˜Óe ,˙BÙBÚ‰ ÈtÓ ÂÈÚ¯Ê57 «¿«≈¿»»ƒ¿≈»ƒ¿»»
ÂÈÚÏ„Óe58˜tÒÈ ‡Ï - ‰iÁ‰ ÈtÓ59„w¯È ‡ÏÂ60 ƒ¿»»ƒ¿≈««»…¿«≈¿…¿«≈

¯B¯ˆ ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÏÁa ‰NBÚL C¯„k61˜¯ÊÈÂ ¿∆∆∆∆¿…¿≈»∆»ƒ…¿¿ƒ¿…
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ

א').56) עמוד ק"ד דף עירובין קשואין.57)(מסכת שדה
דלועין.58) כף.59)שדה אל כף כדי 60)יכה ברגל

והחיות. העופות את כ"ג 61)להבריח פרק לעיל עיין
שמא  גזירה בשבת מרקדין ולא מספקין "שאין ה' הלכה
כן  עשה אם שדוקא משנה במגיד שם ועיין שיר" כלי יתקן

זו. גזירה גזרו לשיר

.ÈÏk62˙e·L ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c‰63‡Ï , »«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿…
˙BLÓM‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚64ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ; »¿¬≈∆≈«¿»∆»¿«¿∆

,‡e‰Â .ÔÈ¯zÓ ˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‡ ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ‡e‰∆≈¬ƒ¬»≈«¿»À»ƒ»
˜Á„ B‡ ‰ÂˆÓ ¯·c ÌL ‰È‰iL65BÏ ¯zÓ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿∆»¿«ƒ¿»…«≈«À»
ÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙BLÓM‰ ÔÈa66Èt ÏÚ ËeLÏ B‡ ≈«¿»«¬¿ƒ»»«¿≈

ÌÈn‰67·ÏeÏ ‡È·‰Ï68¯ÙBL B‡69ÔÓ „È¯BÓ ÔÎÂ . ««ƒ¿»ƒ»»¿≈ƒƒ
˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓ B‡ ÔÏÈ‡‰70·e¯Ú71ÔÎÂ .‰NÚL »ƒ»ƒƒ««¿¿ƒ≈∆»»¿≈

ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„Ï C¯ˆÂ ,ÊtÁÂ „e¯Ë ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿∆¿»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙e·L¿≈«¿»¬≈∆À»¬»ƒ…
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ - ‰ÂˆÓ ¯·c ‡ÏÂ ˜Ác ÌL ‰È‰»»»…«¿…¿«ƒ¿»»¿ƒ»≈

È‡ce‰ ˙‡ ÔÈ¯NÚÓ72ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa ¿«¿ƒ∆«««≈«¿»««ƒ
Ï·‡ ;˙e·L ÌeMÓ ˙aLa ¯NÚn‰ ˙L¯Ù‰ ¯eq‡L∆ƒ«¿»«««¬≈¿«»ƒ¿¬»

È‡Óc‰ ˙‡ ÌÈ¯NÚÓ73. ¿«¿ƒ∆«¿«

דבר 62) כל אומר: "רבי ב'): עמוד ל"ב דף עירובין (מסכת
וסובר  השמשות", בין עליו גזרו לא שבות, משום שהוא
מהמשנה  יקשה שלא כדי מצוה, דבר על נאמר שזה רבינו
אינו  ספק חשיכה "ספק א'): עמוד ל"ד דף שבת (מסכת
הכלים" את מטבילין ואין הפירות את מעשרין אין חשיכה,
רבינו  זה על (ורמז ט"ו הלכה כ"ג בפרק להלכה ונפסק
אלא  שבות, משום אלא וטבילה במעשר שאין אף בסמוך),
מצוה  לדבר אלא השמשות בין שבות התירו שלא ודאי

משנה"). וחכמים 63)("מגיד התורה מן המותרים דברים
כ"א. פרק בתחלת כמבואר עליהם ספק 64)גזרו שהוא

ד'. הלכה ה' בפרק כמבואר לילה ספק צורך 65)יום
יתלוש 66)גדול. שמא גזירה משום חכמים שאסרו

ו'. הלכה כ"א בפרק גזירה 67)כמבואר חכמים שאסרו
ה'). הלכה כ"ג (פרק שייטין של חבית יעשה שמא

נטילה.68) תקיעה.69)למצות שאיסור 70)למצות
י"א. הלכה י"ד בפרק כמבואר מדרבנן הוא בתוכו טלטול

מצוה"71) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין "שאין
לשבות  "נתכוון ואם ו'). הלכה ו' פרק עירובין (הלכות
בכרמלית, עירובו והניח הרבים ברשות או היחיד ברשות
(עירובֿתחומין) עירובו והניח בכרמלית לשבות שנתכוון או
שבשעת  עירוב, זה הרי – הרבים ברשות או היחיד ברשות

להוצ  מותר ביןֿהשמשות, שהוא העירוב, ולהכניס קניית יא
דבר  שכל לדברֿמצוה, לכרמלית הרשויות משתי אחת מכל
במקום  השמשות בין עליו גזרו לא סופרים מדברי שהוא

ט'). הלכה (שם ממנה 72)מצוה" הופרשה שלא תבואה
ומעשר. הפריש 73)תרומה אם שספק הארץ עם פירות

ט"ו). הלכה כ"ג פרק (ראה מעשרות מהם

.‡ÈÔË˜74‰NÚL75ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c ˙aLa »»∆»»¿«»»»∆ƒ
˙e·L76ÏËÏË B‡ ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ LÏzL ÔB‚k , ¿¿∆»«≈»ƒ∆≈»ƒ¿≈

BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - ˙ÈÏÓ¯Îa77Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
B„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ BÁÈp‰78. ƒƒ»ƒ≈¿«ƒ¿»

בר 74) יצחק "לרבי א'): עמוד קי"ד דף יבמות (מסכת
בשבת, הרבים ברשות המדרש בית מפתחות אבדו ביסני
לשם  הבא לו אמר לעשות), מה (לשאול פדת רבי לפני בא
יביאו  המפתחות את ימצאו ואם שם, וישחקו ותינוקת תינוק
מצווין  דין בית אין נבילות אוכל "קטן מינה: שמע לך.

בסמוך. להלן וראה הגיע 75)להפרישו" שלא בקטן
בין  להבדיל מבין (שהוא לחינוך הגיע אם אבל  לחינוך,
שכן  כל במצוות לחנכו אביו שחייב כיון להיתר), איסור
א'). עמוד ק"כ דף שבת (תוספות מאיסור להפרישו שצריך

צריך 76) אינו אביו שגם ההלכה, סוף על נאמר זה
להפרישו  צריכים אין דין בית אבל דרבנן, מאיסור להפרישו
מאכלות  בהלכות כמבואר תורה איסור עושה אם גם

משנה). (כסף כ"ז הלכה י"ז פרק "במה 77)אסורות
בחילול  להרגילו אסור אבל מעצמו בשעשה אמורים דברים
(הלכות  שבות" משום שהן בדברים ואפילו ומועד, שבת

שם). אסורות דין 78)מאכלות בית שאין פי על "אף
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בו  לגעור אביו על מצוה הקטן, את להפריש מצווין
פי  על לנער חנוך שנאמר: בקדושה, לחנכו כדי ולהפרישו,

(שם). וגו'" דרכו

.·ÈC¯„k ˙aLa ÌÈ¯·c ˙ˆ˜Ó ÏËÏËÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L79?‰Ê ¯eq‡a eÚ‚ ‰Ó ÈtÓe . ∆∆¿…ƒ¿≈»»¿¿ƒ∆

‰È‰È ‡lL eeˆÂ ÌÈ‡È· e¯È‰Ê‰ Ì‡ ‰Óe :e¯Ó‡»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆
˙aM‰ ˙ÁÈN ‡ÏÂ ,ÏÁa CÎel‰k ˙aLa CÎel‰ƒ»¿«»¿ƒ»¿…¿…ƒ«««»
‡lL ¯ÓÁÂ Ï˜ - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL ,ÏÁ‰ ˙ÁÈNk¿ƒ««…∆∆¡«¿«≈»»«»…∆∆…
‰È‰È ‡lL È„k ;ÏÁa ÏeËÏËk ˙aLa ÏeËÏË ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿¿«»¿ƒ¿¿…¿≈∆…ƒ¿∆

Â ,ÂÈÈÚa ÏÁ ÌBÈk‰ptÓ ÌÈÏk Ôw˙Ïe dÈa‚‰Ï ‡B·È ¿…¿≈»¿»¿«¿ƒ«¿«≈≈ƒƒƒ»
‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÚÈˆ‰Ï B‡ ,˙È·Ï ˙ÈaÓ B‡ ‰pÙÏ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·c Lw·ÈÂ ,B˙È·a ·LBÈÂ ÏËa ‡e‰ È¯‰L ;Ô‰a»∆∆¬≈»≈¿≈¿≈ƒ«≈»»
ÌÚh‰ ÏË·e ,˙·L ‡lL ‡ˆÓÂ ,Ba ˜qÚ˙iL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«»««««

.ÁeÈ ÔÚÓÏ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿««»«

הדינים 79) ופרטי "מוקצה"; הפוסקים: בלשון נקרא וזה
טלטול  איסור ומקור כ"ו. ובפרק כ"ה בפרק להלן יבוארו
עמוד  קכ"ג דף שבת (מסכת בברייתא הוא בשבת המוקצה
משנה  נשנית חכליה בן נחמיה בימי חנינא: רבי "אמר ב'):
"בימים  י"ג): (נחמיה שכתוב מוקצה), טלטול (איסור זו
ומביאים  בשבת גתות דורכים ביהודה ראיתי ההמה
גדר  לגדור כדי כלים, הרבה טלטול (וגזרו הערימות"
רש"י). – בהם מקילים שהיו שבת באיסורי להחמיר

היו  בראשונה הכל: אסרו כלים ומתחלה שלשה אומרים
סכין  לשימוש: מאד להם זקוק (שאדם בשבת ניטלים
ולחם) בשר לחתוך וסכין לקדירה, כף דבילה, בה לחתוך
שבת), באסורי להזהר העם שהתחיל (כשראו והתירו וחזרו
הכלים  כל שאמרו: עד יותר) (כשנזהרו יותר והתירו וחזרו
בהלכות  להלן המפורשים מאלה חוץ בשבת, ניטלים
המוקצה  טלטול באיסור רבינו של טעמיו ובעיקר שלפנינו.
טעם  כי וכתב בהשגה הראב"ד חלק י"ג ובהלכה זו בהלכה
הוצאה  איסור לידי יבוא שמא משום הוא טלטול איסור
שבת  (מסכת בגמרא כמבואר הרבים לרשות היחיד מרשות
היא  הוצאה גזירת שמשום פי על ואף ב'), עמוד קכ"ד דף
גוזרים  שאין משום האוכלין ועל הכלים כל על גזרו לא –
בה  לעמוד יכולים הצבור רוב כן אם אלא הצבור על גזירה
שמה  היא רבינו ודעת א'). עמוד י"ד דף ביצה (רש"י
לפי  אלא אינו היא" הוצאה צורך ש"טלטול בגמרא שאמרו
שרוב  אחרונה משנה לפי אבל הכל, שאסרו ראשונה משנה
הוא  שהטעם לומר אפשר אי בטלטול, מותרים הכלים
כרחנו  על אלא מאלו, אלו נשתנו מה כן שאם הוצאה משום
(ועיין  בדבריו שביאר וכמו זה בענין הונחו אחרים שטעמים

מ"מ).

.‚È,¯eq‡Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk ÏËÏËÈÂ ¯w·iLk ,„BÚÂ»¿∆¿«≈ƒ«¿≈≈ƒ∆¿«¿»¿ƒ
,„BÚÂ .‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ËÚÓ Ô‰a ˜qÚ˙iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»∆¿«¿»ƒ≈¿»»»
ÔÈÏËa ‡l‡ ,˙Bin‡ ÈÏÚa ÌÈ‡ ÌÚ‰ ˙ˆ˜nL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»»»≈»«¬≈À»À∆»¿≈ƒ
Ô‰ÈÓÈ ÏkL ,˙B¯˜ È·LBÈÂ ÔÈÏih‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÓÈ Ïk»¿≈∆¿««»ƒ¿¿≈¿»∆»¿≈∆
¯a„Ïe Cl‰Ï ¯zÓ ‰È‰È Ì‡Â ;‰Î‡ÏnÓ ÌÈ˙·BL Ô‰≈¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆À»¿«≈¿«≈
‰˙È·L ˙·L ‡lL ‡ˆÓ ,ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ÏËÏËÏe¿«¿≈ƒ¿»«»ƒƒ¿»∆…»«¿ƒ»
‰˙È·L ‡È‰ el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰˙È·L CÎÈÙÏ .˙¯kp‰«ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»

¯eq‡a eÚ‚ el‡ ÌÈ¯·c ÈtÓe .Ì„‡ ÏÎa ‰ÂM‰«»»¿»»»ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿¿ƒ
‡l‡ ˙aLa Ì„‡ ÏËÏËÈ ‡lL e¯Ò‡Â ,ÏeËÏh‰«ƒ¿¿»¿∆…¿«¿≈»»¿«»∆»

.¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰Ï CÈ¯v‰ ÌÈÏk≈ƒ«»ƒ»∆¿∆ƒ¿»≈

ועׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
הפרק.1) בזה נשלמו ולא טלטול דיני מקצת בו נתבארו

.‡¯znL ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈ≈¿ƒ∆¿«¿¿∆≈¿«¿ƒ∆À»
ÒBk :ÔB‚k .ÏÁa BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ«¬¿«»»»∆«¬»¿…¿
¯Na Ba CzÁÏ ÔÈkÒÂ ,da ÏÎ‡Ï ‰¯Ú˜e ,Ba ˙BzLÏƒ¿¿»»∆¡…»¿«ƒ«¿…»»

Ò¯˜Â ,˙ÙÂ2ÚˆÙÏ3.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡ Ba »«¿À¿»ƒ¿…«¡ƒ¿«≈»∆

לפצח.3)פטיש.2)

.·¯eÒ‡L ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈÂ¿≈¿ƒ∆¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆»
˙LzÎÓ ÔB‚k .BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ4 «¬¿«»»»∆«¬»¿«¿∆∆

ÌÈÁÈ¯Â5.˙aLa ÔÁËÏÂ LzÎÏ ¯eÒ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈«ƒ¿«≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ¿…¿«»

יבשים.4) דברים לכתישת טחנתֿיד.5)כלי

.‚Ïk6B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa - ¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk »¿ƒ∆¿«¿¿∆≈≈»»∆≈
BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ,Ô·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL∆∆∆∆∆∆∆«∆∆À»¿«¿¿

ÈÏk ÏL BÓˆÚ ÏÈ·La ÔÈa ,˙aLa7C¯ˆÏ ÔÈa , ¿«»≈ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ≈¿…∆
BÓB˜Ó8BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,9¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk ÏÎÂ . ¿≈¿…∆¿»¿ƒ∆¿«¿¿ƒ

B‡ ,ÌÈ·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa -≈»»∆≈∆∆∆∆¬»ƒ
BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL10, ∆«∆∆À»¿«¿¿¿«»≈¿…∆

BÓˆÚ ÏÈ·La Ï·‡ ;BÓB˜Ó C¯ˆÏ ÔÈa11- ÈÏk ÏL ≈¿…∆¿¬»ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ
.¯eÒ‡»

בשבת,6) טלטול איסור ויסוד קכד.) קכב: (שבת משנה
וי"ב. י"א הלכה הקודם בפרק או 7)מבואר ישבר שלא

ד'. הלכה כדלהלן יגנב, במקום 8)שלא להשתמש שצריך
מונח. משמע 9)שהכלי הכלי. בגוף להשתמש שצריך

אלא  להיתר, מלאכתו אם אפילו כלי שום לטלטל שאין
אבל  כלי, של עצמו בשביל או מקומו או גופו לצורך דוקא
(מגידֿמשנה). לטלטל אסור - כלל לצורך שלא

נפחים 10) של פטיש כגון הכלי, בגוף היתר של לשימוש
ז'. הלכה כדלהלן אגוזים, בו או 11)לפצוע ישבר שלא

כנ"ל. יגנב שלא

.„‡e‰ ÏËÏËÓ ?„ˆÈk12ÏÎ‡Ï ıÚ ÏL ‰¯Úw‰ ˙‡ ≈«¿«¿≈∆«¿»»∆≈∆¡…
Óa ·LÈÏ B‡ da‡e‰ ‰ÊÂ - ·bz ‡lL È„k B‡ ,dÓB˜ »≈≈ƒ¿»¿≈∆…ƒ»≈¿∆

È„k ‰nÁ‰ ÔÓ d˙B‡ ÏËÏË Ì‡ ÔÎÂ .dÓˆÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿»¿≈ƒƒ¿≈»ƒ««»¿≈
‡lL È„k ÌÈÓLb‰ ÔÓ B‡ ,¯·M˙Â LaÈ˙z ‡lL∆…ƒ¿«≈¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆…

Át˙z13dÓˆÚ ÏÈ·La ÏËÏËÓ ‰Ê È¯‰ - „Òt˙Â ƒ¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»
.¯z‰Ï dzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,¯zÓeÀ»ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆≈

בשביל 12) או ומקומו גופו לצורך להיתר שמלאכתו כלי
ותתקלקל.13)עצמו. מרטיבות תתנפח

.‰˙LzÎn‰ B‡ ÌÈÁÈ¯‰ ‡e‰ ÏËÏËÓ ÔÎÂ14¯aLÏ ¿≈¿«¿≈»≈«ƒ««¿∆∆¿«≈
‡e‰ ‰ÊÂ - ‰hnÏ ‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ B‡ ÌÈÊB‚‡ ‰ÈÏÚ»∆»¡ƒ«¬»∆»«ƒ»¿∆
dÏËÏËÓ BÈ‡ Ï·‡ ;BÓB˜Óa ·LÈÏ B‡ BÙeb C¯ˆÏ¿…∆≈≈ƒ¿¬»≈¿«¿¿»
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‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·bz ‡lL È„k ‡ÏÂ ,¯·Mz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈¿…¿≈∆…ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לאיסור.14) שמלאכתם

.ÂÏÎÂ15˙B¯B˜Â ÌÈ˜Â ˙BÚÓe ÌÈ·‡ ÔB‚k ,ÈÏk BÈ‡L ¿…∆≈¿ƒ¿¬»ƒ»¿»ƒ¿
Ô·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ16‰¯B˜ B‡ ‰ÏB„b ¿«≈»∆»¿«¿¿»∆∆¿»»

,Ì„‡ Èa ‰¯NÚa ˙Ïh ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÏB„‚¿»««ƒ∆ƒƒ∆∆«¬»»¿≈»»
d˙B‡ ÌÈÏËÏËÓ - ‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡17˙B˙Ïc .18 ƒ≈«¿ƒ»∆»¿«¿¿ƒ»«¿

.ÏËÏËÏ eÎe‰ ‡Ï ,ÌÈÏk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰««ƒ««ƒ∆≈≈ƒ…¿¿«¿≈
˙aLa elÙ‡ e˜¯t˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ19ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¬ƒ¿«»≈¿«¿¿ƒ

ÔÎÂ .Ô˙B‡20˙n‰Â ÏBÁ‰Â ¯ÙÚ‰21Ô˙B‡ ÔÈÊÈÊÓ ÔÈ‡ - »¿≈∆»»¿«¿«≈≈¿ƒƒ»
‰BÓL Ô·e .ÔÓB˜nÓ22¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ ƒ¿»∆¿»«¬≈»∆∆¿»

.BÏËÏËÏ¿«¿¿

ב.15) קכג, א.16)שבת קב, נתבטל 17)עירובין לא כי
וכבדה. גדלה מפני ממנה כלי קכב,18)שם שבת משנה,

ונעל,19)ב. כשפתח מטלטלן היה השמשות שבין אף
שעומדים  מכיון אותן, מטלטלים אין כשנתפרקו עכשיו

שח). סי' אברהם' 'מגן (ראה הבית עם שבת 20)להתחבר
א. ב.21)לט, קנא, שבת א.22)משנה, קלה, שבת

צפרניו  ואין לקוי ושערו לעיבורו חדשים שמונה שנולד
ויצא  התשיעי בחודש להוולד ראוי שהיה כברייתן שלימין
שאינו  כמת ונחשב הי"ג) מילה מהלכות (פ"א שנגמר קודם

לחיות. יכול

.Ê¯zÓ23ËÏ,BLÈÓLz C¯ˆÏ ‡lL elÙ‡ ÈÏk‰ ÏËÏ À»¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ∆…¿…∆«¿ƒ
.dLÈÓL˙Ï ‰NÚ ‡lL ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»∆…«¬»¿«¿ƒ»

Ò¯˜ Ì„‡ ÏËB ?„ˆÈk24Ìc¯˜ ;ÌÈÊB‚‡ Ba ÚˆÙÏ25 ≈«≈»»À¿»ƒ¿…«¡ƒÀ¿…
‰Ï·c Ba CzÁÏ -26;‰¯‚Ó27¯¯‚Ï -28˙‡ da «¿…¿≈»¿≈»¿»≈»∆

‰Ù¯‚Ó ;‰È·b‰29˙B¯‚B¯b‰ ˙‡ da Û¯‚Ï -30˙‡ ; «¿ƒ»«¿≈»ƒ¿…»∆«¿»∆
˙Á¯‰31˙‡ ;ÔË˜Ï ÏÎ‡ ÂÈÏÚ ˙˙Ï - ‚ÏÊn‰ ˙‡Â »««¿∆««¿≈»≈»»…∆¿»»∆
LBk‰32¯k¯k‰ ˙‡Â33·Á˙Ï -34ÏL ËÁÓ ;Ba «¿∆«ƒ¿»ƒ¿…««∆
ÔÈ‡wÒ35·LÈÏ - ˙LzÎn‰ ˙‡ ;˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ - «»ƒƒ¿…«∆«∆∆∆««¿∆∆≈≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ»∆»¿≈…«≈»∆

ב.23) קכב, שבת צורפי 24)משנה, של או נפחים של
להלן  ראה - בשמים של קורנס ואילו קכג.) (שבת זהב

ט. עצים.25)הלכה בו לחטוב העשוי תאנה 26)גרזן
שנים.27)יבשה. שנים עשוי שפיה סכין כעין

ולחלקה.28) בה 29)לחתכה שגורפים יד כעין כלי
יבשות.30)דברים. דגן 31)תאנים בו לזרות עץ כלי

התבן. מן הבר את להבר כדי עשוי 32)ברוח קטן שיפוד
הפה. לתוך האוכל את בו שמכניסים מנול 33)עץ חלק

הארג. על בו מכה שהאורג הכלי בנוסח 34)האורגים,
(שונצינו). "לדחוף" והמחט 35)אחר: שקים עושים

גדולה. שלהם

.ÁÏËÏËÓe36„È ÏL ËÁÓ Ì„‡37da ÏhÏ ‰ÓÏM‰ ¿«¿≈»»««∆»«¿≈»ƒ…»
ıBw‰ ˙‡38B‡ ,dlL ·e˜p‰ ‰ˆw‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ ; ∆«¬»ƒƒ««»∆«»∆»

d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - dlL „Á‰ ‰ˆw‰39‰˙È‰ Ì‡Â . «»∆««∆»≈¿«¿¿ƒ»¿ƒ»¿»
ÌÏb40dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ41. …∆«¬«ƒ…ƒ¿»À»¿«¿¿»

ב.36) קכב, שבת ומלאכתה 37)משנה, בה לחפור עשויה
שנכנס 38)לאיסור. מה להוציא שמותר ראיה, "מכאן

מותר  כן וכמו בשבת, והברקנים הקוצים מן האדם בבשר
להרחיב  לא אבל ממנה הליחה שתצא כדי החבורה לסחוט
הי"ז. בפ"י למעלה וראה המשניות). (פירוש הפה"

כלי.39) שם מהם עדיין.40)שבטל נגמרה שלא
מלאכתה 41) שם אין עדיין, ניקבה שלא שכיון שאףֿעלֿפי

לפעמים  יש - לתפירה ראויה ואינה עליה, לאיסור
הקוצים  את להוציא בה ומשתמשים כך אותה שמשאירים

שם). ורש"י קכג. שבת (גמרא ביד הנתחבים

.ËÏk42ÔB‚k ,ÂÈÓ„ e˙ÁÙÈ ‡nL ÂÈÏÚ „Èt˜nL ÈÏk »¿ƒ∆«¿ƒ»»∆»ƒ¿¬»»¿
ÌÈˆ˜n‰ ÌÈÏk43,¯˙BÈa ÌÈ¯˜È‰ ÌÈÏÎÂ ‰¯BÁÒÏ ≈ƒ«À¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈

ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e„ÒtÈ ‡nL Ô‰ÈÏÚ „Èt˜nL∆«¿ƒ¬≈∆∆»ƒ»¿»¿«¿¿»
.ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙aLa¿«»¿∆«ƒ¿»À¿∆≈¬«∆¿ƒ

¯qn‰ :ÔB‚k44„˙ÈÂ ,ÏB„b‰45ÔÈkÒÂ ,‰L¯ÁÓ ÏL ¿««»«»¿»≈∆«¬≈»¿«ƒ
ÌÈÁaË ÏL46·¯ÁÂ ,47ÌÈÙkL‡ ÏL48ÔÈvÁÂ , ∆«»ƒ¿∆∆∆À¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÈL¯Á‰49ÌÈÓNa ÏL Ò¯˜Â ,50.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»»ƒ¿À¿»∆«»ƒ¿«≈»∆

ב.42) קכג, שבת נגר 44)המיוחדים.43)משנה, כלי
עצים. בו לחפירה 45)לנסר שבמחרישה החדה המתכת

הבשר 46)באדמה. את בו מקצבים שהקצבים סכין
שחיטה. של סכין ה'תוספות' ולדעת (רש"י), באטליז

את 49)סנדלרים.48)סכין.47) לחתוך הנגרים קרדום
של  "וחצין אחר: ובנוסח דנגרי"). "חצינא (בגמרא: הקורות

רוקח'). ('מעשה של 50)חרשין" "קורנס אחר: בנוסח
שח  בסי' יוסף' ה'בית זה על ותמה (ויניציאה). נפחים"
חסרון  מחמת מוקצה שאינו מודים הכל נפחים של שבקורנס

שם). (שבת, כיס

.ÈÏk51¯eÒ‡ - ¯eq‡‰ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜‰L ÈÏk »¿ƒ∆À¿»≈¬«»ƒ»
BÏËÏËÏ52¯ :ÔB‚k .53‰¯Bn‰Â ,˙aLa Ba e˜ÈÏ„‰L ¿«¿¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿«»¿«¿»
‰È‰L54- ˙BÚÓ ÂÈÏÚ eÈ‰L ÔÁÏLÂ ,‰ÈÏÚ ¯p‰ ∆»»«≈»∆»¿À¿»∆»»»»
ÏÚŒÛ‡¯eÒ‡ - ˙BÚn‰ eÏÙpL B‡ ¯p‰ ‰·kL ÈtŒ ««ƒ∆»»«≈∆»¿«»»

ÔÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÈÏk ÏkL ;ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»∆»¿ƒ∆»»»¿«¿¿≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,dlk ˙aM‰ Ïk BÏËÏËÏ ¯Ò‡ ,˙BLÓM‰«¿»∆¡«¿«¿¿»««»À»««

¯eq‡‰ BÏ Ì¯bL ¯·c‰ CÏ‰L Èt55. ƒ∆»««»»∆»«»ƒ

א.51) קנז, מקומו 52)שבת לצורך או גופו לצורך אפילו
א.53)(כסףֿמשנה). מד, עליו 54)שבת שהניחו

(מגידֿמשנה). לבין 55)בכוונה דאיתקצאי "מיגו
שנעשה  מפני (=מתוך, יומא" לכולי איתקצאי השמשות,

היום). לכל הוקצה השמשות, לבין מוקצה

.‡ÈÏ·‡56¯ ÔB‚k ,BÒe‡Ó ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜n‰ ÈÏk57ÔLÈ ¬»¿ƒ«À¿∆≈¬«ƒ¿≈»»
ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡Bv‰ ÈÏÎe ËÙ ÏL∆≈¿¿¿ƒ«»¿«≈»∆À»¿«¿¿»

.Ô‰Ï C¯ˆ‰ Ì‡ ,˙aLa¿«»ƒÀ¿«»∆

א.56) קנז, חרס.57)שבת של

.·ÈÏk58,Ô‰È˙B˙Ïc e˜¯t˙pL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ »«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿»¿«¿≈∆
Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ˙B˙Ïc ÔB‚k59e˜¯t˙pL ÔÈa - ¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿

˙aLa60ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aM‰ Ì„˜ e˜¯t˙pL ÔÈa , ¿«»≈∆ƒ¿»¿…∆««»À»¿«¿≈
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ÔÎÂ .˙B˙Ïc Ô˙B‡61e¯aLpL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ Ïk »¿»¿≈»«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿¿
,‡e‰Â .ÔÈÏh Ô‰È¯·L - ˙aLa ÔÈa ,˙aM‰ Ì„˜ ÔÈa -≈…∆««»≈¿«»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»

ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈNBÚ Ô‰È¯·L eÈ‰iL62È¯·L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈≈¿«¿»≈«ƒ¿≈
‰·¯Ú63- ˙ÈÎeÎÊ È¯·L ;˙È·Á‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ - ¬≈»¿«»∆∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

Ì‡ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ct‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ¿«»∆∆ƒ««¿≈…«≈»∆¬»ƒ
ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ ÔÈ‡64. ≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»¿»»¿«¿¿»

ב.58) קכב, שבת הכ"ה.59)משנה, בפכ"ב מבואר
מוכנים 60) הם שהרי מותרים, בשבת נתפרקו רק לא

אלא  לכלי, מחוברים עדיין כשהיו השמשות, מבין ועומדים
שעומדים  כיון לטלטלם, מותר - השבת קודם נתפרקו אפילו

לכלי. ולחברם לחזור ב.61)לכך קכד, שבת משנה,
שהרי 62) נכונה, זו ונוסחא מלאכה". "מעין אחר: בנוסח

החבית  פי את בהן לכסות עריבה שברי "כיצד רבינו מפרש
('מעשה  שם בשבת יהודה רבי של תנאֿקמא וכדעת וכו'"
כתנאֿקמא. פסק שרבינו משנה' ה'מגיד כתב וכן רוקח'),

שונים.63) לתשמישים ושטוח גדול נשברו 64)כלי "ואם
(רמ"א  מותר" - זכוכית שברי כגון להזיק, שיכולים במקום

ס"ו). שח סי'

.‚ÈÏk65LiL ,‡e‰Â .˙aLa ÌÈÏh ÌÈÏk‰ ÈÈeqk »ƒ≈«≈ƒƒ»ƒ¿«»»∆≈
ÈÏk ˙¯Bz66ÔB‚k ,Ú˜¯wa ¯aÁÓ ÈÏk ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ «¿ƒ¬≈∆»»¿ƒ¿À»««¿«¿

‰eÓh‰ ˙È·Á67˙Èa dlL Èeqka LÈ Ì‡ :ı¯‡a »ƒ«¿»»»∆ƒ≈«ƒ∆»≈
‰ÊÈÁ‡68ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ¬ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ

ÔÈˆÈ¯ÁÂ ˙B¯Ba ÔB‚k ,˙BÚ˜¯w‰ ÈÈeqk ÔÎÂ .B˙B‡69- ¿≈ƒ≈««¿»¿«¬ƒƒ
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡70˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,Ô‰lL Èeqk ≈¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆»ƒ≈≈≈

¯epz‰ Èeqk .‰ÊÈÁ‡71˙Èa BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬ƒ»ƒ««««ƒ∆≈≈
.BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»À»¿«¿¿

ב.65) קכו, שבת אסורים 66)משנה, - כן לא שאם
אחיזה 67)בטלטול. לבית צריכים אנו בארץ בטמונה

בארץ  טמון אינו אם אבל שם), יוסי רבי של (וכתנאֿקמא
בן  אליעזר וכרבי - אחיזה בית צריכים אנו אין התנור, כמו

קכה.). (שם כלי 68)יעקב שזהו שמוכיח בו, לאחוז
ולהחזירו. לקחתו בקרקע.69)העשוי ארוכות חפירות

אותו,70) מכסה אם לבונה דומה קרקע, כיסוי שהוא מכיון
הכיסוי. את נוטל אם כסותר מחוברים 71)או שוליו רק

גזרו  לא לכן מגולה, וחציו בה טמון כולו אין אבל לקרקע,
(מגידֿמשנה). וחריץ בבור כמו עליו, חכמים

.„ÈÌÈ¯·„ ÈL72¯zÓ „Á‡Â BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»»¿«¿¿¿∆»À»
‰Ê B‡ ‰Ê ÏÚ ‰Ê B‡ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ,BÏËÏËÏ¿«¿¿¿≈¿ƒ∆»∆∆«∆∆
Ì‡ :ÈM‰ ÏËÏhÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈÏËÏËnL ÔÓÊ·e ,‰Êa»∆ƒ¿«∆¿«¿¿ƒ∆»≈∆ƒ«¿≈«≈ƒƒ
ŒÛ‡Â ,BÏËÏËÓ - BÏËÏËÏ ¯znL ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ«»»∆À»¿«¿¿¿«¿¿¿«

Ì‡Â ;BnÚ ÏËÏhÓ ¯eÒ‡‰ ¯·cL ÈtŒÏÚCÈ¯ˆ «ƒ∆»»»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
¯·„ B˙B‡a epÏËÏËÈ ‡Ï - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏËÏËÏ¿«¿≈»»»»…¿«¿¿∆¿»»

.¯zn‰«À»

דבר 72) ידי (=על הצד מן טלטול בידינו: הוא זה כלל
המותר  דבר לצורך ואם אסור, - המוקצה דבר לצורך אחר)

דכ"ע). ד"ה מג: שבת 'תוספות' (וראה מותר -

.ÂË„ˆÈk73‰bt ?74‰eÓË ‰˙È‰L75Ô·˙a76, ≈««»∆»¿»¿»¿∆∆

‰¯¯ÁÂ77ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ‰˙È‰L78LBÎa Ô·ÁBz -79 «¬»»∆»¿»««≈∆»ƒ¬»¿
¯k¯Îa B‡79ÌÈÏÁb‰Â Ô·z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÏËBÂ ¿ƒ¿»¿¿»¿««ƒ∆«∆∆¿«∆»ƒ

˙ÚLa ˙aLa ÌÈ¯Ú80˙ÙÏ ÔÎÂ .‰ÏÈË81˙BBˆ B‡ ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆∆¿
ÌÈl‚Ó ÌÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Óe ,¯ÙÚa ÌÈeÓË eÈ‰L82- ∆»¿ƒ¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ

ÔËÓBL83¯ÙÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ô‰lL ‰ÏÚa ˙aLa ¿»¿«»∆»∆∆»∆¿««ƒ∆∆»»
B‡ Ô·‡‰ Èab ÏÚ ˜BÈz B‡ ¯kk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Úƒ¿»¬»ƒ»»ƒ»ƒ««≈»∆∆

ÏËÏËÈ ‡Ï - ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ84¯kka ‰¯Bw‰ B‡ Ô·‡‰ ««≈«»…¿«¿≈»∆∆«»«ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ LiL ˜BÈza B‡«ƒ∆≈»∆»¿≈…«≈»∆

א.73) קכג, צרכה.74)שבת כל בשלה שלא תאנה
היא 75) כן לא שאם בכוונה, טמנה שהוא ולא טמונה, היתה

שבת  'תוספות' ועיין יז, הלכה (להלן לתבן בסיס נעשית
פגה). ד"ה טיט.76)קכג. לעשית ומיוחד המוקצה

גחלים.77) גבי על אפויה דקה טמונה 78)עוגה ואינה
"מכבה  בשבת, גחלים חותה הוא הרי כן לא שאם בתוכם,
שגגות  בהל' (כמבואר התחתונות" את ומדליק העליונות את

משנה'. 'כסף – הי"ב) ז'.79)פ"ז בהלכה מבואר
רוקח').80) ('מעשה בשעת" "ננערים אחר: בנוסח
מ"ט.81) פ"א אם 82)כלאים מכוסים, העלים אם אבל

בשבת  גומא כעושה נראה כרכר, או כוש בהם תוחב
אותם.83)(מגידֿמשנה). "לא 84)מושך ב: קמב, שבת

הכ"א). פכ"ו (להלן בלבד" למת אלא ותינוק כיכר התירו

.ÊËÏËB85Ba ˙‡ Ì„‡86ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚ BÏ LiL87 ≈»»∆¿∆≈«¿ƒ»»
Ô·‡‰Â88B„Èa89,¯Èc‰ ÏtÈ Ì‡L ;¯È„ ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆∆¿»¬»…ƒ»∆ƒƒ…«ƒ»

‰ÏkÏk .B„Èa ·‡‰ epÏhÈ90Ì˙ÒÂ ,‰·e˜ ‰˙È‰L ƒ¿∆»»¿»«¿«»∆»¿»¿»¿»«
Ô·‡‰ È¯‰L ;dÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô·‡a dlL ·˜∆∆∆»»∆∆À»¿«¿¿»∆¬≈»∆∆

ÔÙ„k ˙ÈNÚ91Ô·‡‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰lkÏk‰ ‰˙È‰ . «¬≈¿…∆»¿»««¿«»¿≈»≈¿»∆∆
ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈaË¯ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ - ˙B¯t‰ CB˙a¿«≈ƒ»«≈¿Àƒ¿¬»ƒ

‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÏËB - ÌÈ˙e˙Â92¯ÚÈ Ì‡L ; ¿ƒ≈»¿∆ƒ∆ƒ¿«≈
.e¯Ê‚ ‡Ï „ÒÙ‰ ÌB˜Ó·e ,¯ÙÚa eÙhÈ - ˙B¯t‰«≈ƒ»¿∆»»ƒ¿∆¿≈…»¿

ב.85) קמא, שבת בה.86)משנה, לטלטל שמותר בחצר
יקחנו.87) לא אם ויתעצב לאביו, משתוקק שהבן
מוקצה.88) מוקצה.89)שהיא סל.90)ויטלטל
(פירוש 91) הסל" מן כחלק "והיא יפה מהודקת היא אם

ולהיתר,92)המשניות). לאיסור בסיס נעשתה "שהכלכלה
בסיס  אינו כאילו לגבו, האיסור ובטל יותר, חשוב וההיתר

שט). סי' אברהם' ('מגן להיתר" רק

.ÊÈ˙È·Á93‰Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÎML94dcˆ ÏÚ dhÓ - »ƒ∆»«∆∆«ƒ»«»«ƒ»
˙Bi·Á‰ ÔÈa ‰˙È‰ .˙ÏÙB ‡È‰Â95- ‰ÈÏÚ Ô·‡‰Â ¿ƒ∆∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆∆»∆»

d‰Èa‚Ó96Ô·‡‰Â ,ÌL dcˆ ÏÚ dhÓe ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ «¿ƒ»¿»«≈«»«ƒ»»¿»∆∆
¯kÏ CÈ¯ˆÂ ¯k‰ ÏÚ ˙BÚÓ ÁÎBM‰ ÔÎÂ .˙ÏÙB97- ∆∆¿≈«≈«»«««¿»ƒ««

¯k‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ Ì‡Â .˙BÏÙB Ô‰Â ¯k‰ ˙‡ ¯ÚB≈∆««¿≈¿¿ƒ»ƒƒ¿««
ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ˙BÚn‰Â ¯k‰ ˙‡ ÏËB -98 ≈∆««¿«»»»¬»ƒƒƒ«

˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰Èt ÏÚ Ô·‡‰ ÁÈp‰ B‡ ,¯k‰ ÏÚ «»≈∆∆«»«««ƒƒ«»∆∆«ƒ
eÏh elÙ‡Â ,ÔÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ˙È·Á‰∆»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿¿»«¬ƒƒ¿
.¯eÒ‡‰ ¯·„Ï ÒÈÒa eNÚ È¯‰L ;Ô·‡‰Â ˙BÚn‰«»¿»∆∆∆¬≈«¬»ƒ¿»»»»

ב.93) קמב, שבת מהיין 94)משנה, לקחת צריך והוא
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שמא 95)שבתוכה. במקומה, אותה להטות יכול שאינו
ותשברנה. החבית על האבן לחבית.96)תיפול

עליו.97) בכוונה.98)לשכב

.ÁÈÔ·‡‰99‰Èe¯waL100dÈ‡Â da ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‡ : »∆∆∆«≈»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˙ÏÙB101‰Èe¯w‰ ˙ˆ˜Ók ‡È‰ È¯‰ -102¯zÓe , ∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿»«≈»À»

Â‡Ï Ì‡Â ;da ˙‡lÓÏ103„‚a .da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ -104 ¿«…»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆∆
BËÓBL - ‰w‰ ÏÚL105‰w‰ ÏÚÓ106. ∆««»∆¿≈««»∆

א.99) קכה, שבת המשניות'100)משנה, ב'פירוש רבינו
בו  ותולים מים, בו ששואבים חרס כלי היא "קרויה ביאר:
בהל' פירש (וכן המעיין" לתחתית וירד שיכבד כדי אבן,
יבשה  דלעת היא "קרויה פירש: רש"י אבל ה"א), פ"כ כלים
שואבת  אינה קלה שהיא ומתוך מים, בה וממלאים חלולה

להכבידה". כדי אבן בה ונותנים צפה, שהיא 101)אלא
יפה. הקרויה.102)קשורה של אינה 103)כחלק אם

בסיס  ונעשית האבן לגבי מתבטלת הקרויה יפה, קשורה
האסור. א.104)לדבר קמ, הבגד 105)שבת את מוריד

שאינו  לפי הבגד, מתוך הקנה את לקחת אסור אבל מהקנה.
להסקה. רק ועומד תולים 106)כלי כביסה, לאחר בגד

לייבשו. קנה על אותו

.ËÈ˙B¯t107ÌÈ‡L ˙B¯t ÔB‚k ,ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ≈∆»∆¡…¿≈∆≈»
ÔÈ¯NÚÓ108Ì‰È¯·cÓ ¯NÚÓa ÔÈ·iÁ Ô‰ elÙ‡ ,109B‡ , ¿À»ƒ¬ƒ≈«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆

B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ110‰Óe¯z B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»¿»
‰‡ÓË111¯NÚÓ B‡ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¿≈»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿
Ô˙ÎÏ‰k112È‡Óc‰ Ï·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -113ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»»»¿«¿¿»¬»«¿«ƒ

ÌÈiÚÏ Èe‡¯Â114,Ô‡„tL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ ; ¿»«¬ƒƒ¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆¿»»
LÓÁ‰ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡115.ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - ««ƒ∆…»««…∆À»¿«¿¿»

ב.107) קכו, שבת מהם 108)משנה, הפרישו שלא
ומעשרות. ראויים 109)תרומות אינם חכמים מדברי שרק

(פירוש  נקוב שאינו בעציץ שצמחו כפירות לאכילה,
ולקח 110)המשניות). הלוי שהקדים כגון גדולה, תרומה

ממנה  שהפרישו קודם התבואה, שנתמרחה אחר המעשר
הפריש  ולא מעשר תרומת ממנו והפריש גדולה, תרומה

(רע"ב). גדולה לאכילת 111)תרומה אפילו ראויה שאינה
כהן. של שיפדה 112)בהמתו כגון כהלכה, נפדו "שלא

ולא  הגון אינו הפדיון וזה כסף, של חתיכה על שני מעשר
לומר: רוצה מפותח. כסף על שיפדה עד כהלכתו נעשה
יד, (דברים בידך" הכסף "וצרת שכתוב כמו מצויירים מעות
הקרקע. על ההקדש שיחלל או צורה, עליו שיש דבר - כה)
הניתן  דבר שיהיה - במטלטלין אלא שיפדה הקדש דין ואין

המשניות). (פירוש ליד" מעמי 113)מיד לקוחים פירות
בפכ"ג  כמבואר מעשרות, בהפרשת זהירים שאינם הארץ

בהל'114)הט"ז. (רבינו דמאי" העניים את לאכיל "מותר
הי"א). פ"י והקדש 115)מעשר שני מעשר בפדיון

אינו  אבל לא), כז, (ויקרא הקרן מלבד חומש מוסיפים
באכילה. ומותרים - מעכב

.ÎÏËÏËÓ116dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z‰ Ï‡¯NÈ ¿«¿≈ƒ¿»≈«¿»««ƒ∆≈»
BÏ ‰Èe‡¯117‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈÏËÏËÓe ; ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»

‰na .„Á‡ ÈÏÎa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ B‡ƒ«Àƒƒ»¿≈∆ƒ¿ƒ∆»«∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c118‰hÓÏ ‰¯B‰h‰ ‰˙È‰La ?119, ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿»¿«»
Ô˙B‡ ¯ÚÈ Ì‡L ,Ú˜¯wa ÔÈÙpË˙n‰ ˙B¯t eÈ‰Â¿»≈«ƒ¿«¿ƒ««¿«∆ƒ¿«≈»
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e„ÒtÈƒ»¿¬»ƒ»¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
ÁÈpÓe ,ÔÈlÁ‰ B‡ ‰¯B‰h‰ ÏËBÂ ,ÈÏk‰ ¯ÚB≈«¿ƒ¿≈«¿»«Àƒ«ƒ«
ÔÈa - ÈÏk‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .‰‡Óh‰«¿≈»¿ƒ»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈
ÏËÏËÓ - ‰hÓÏ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ‰¯B‰h‰L∆«¿»¿«¿»≈∆»¿»¿«»¿«¿≈

.„Á‡k Ïk‰«…¿∆»

ב.116) קמא, שבת לכהן.117)משנה, שראויה כיון
טז.118) הלכה למעלה שנתבאר אם 119)כמו אבל

לטלטל  לו אסור הטהורה, את לקחת שיכול למעלה טהורה
למטה" הטמאה "כשהיתה אחר: ובנוסח הכלי. את

הנדפס. הנוסח את מבכר משנה' וב'כסף (ויניציאה)

.‡ÎÍa„120:ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·MÁL ÌÈ·‡ ÏL ƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿
Ìe„nÏ Ì‡121Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÁÓÏ Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯zÓ - ƒƒ¿À»≈≈¬≈∆¿»»¿ƒ»

˙Bi¯Á .¯eÒ‡ -122Ô¯„bL Ï˜c ÏL123ÌÈˆÚÏ124, »¬ƒ∆∆∆∆¿»»¿≈ƒ
¯zÓ - ‰·ÈLÈÏ ˙aL ·¯ÚÓ Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ¿ƒ¿«¬≈∆≈∆∆«»ƒƒ»À»

ÔÏËÏËÏ125¯zÓ - ÌBÈ „BÚaÓ Ô‰ÈÏÚ ·LÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¿≈ƒ»«¬≈∆ƒ¿À»
.ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»

רבי 120) הלך אחת פעם חנינא: רבי "אמר ב: קכה, שבת
בנין), אבני (שורת אבנים של נדבך ומצא אחד, למקום
למחר". עליהם שנשב כדי וחשבו צאו לתלמידיו: ואמר

מערב 121) והכינום מעשה שעשו עליהם, לישב כדי סדרום
ענפים.122)שבת. א . נ, בנוסח 123)שבת שלקטן;

(שונצינו). "שגרדן" באש.124)אחר: להסיקן
מכיון 125) אבנים, בנדבך כמו מעשה, צריך אין וכאן

ואף  להסקה, ויש לישיבה, העומדות מהן יש שחריות
לישיבה, לייחדן לבד במחשבה די להסקה, מתחילה שחשב
אבנים  של בנדבך אבל מחשבה, מידי מוציאה שמחשבה
להכינם  מיוחד מעשה צריך לישיבה, ולא לבנין העומד

(מגידֿמשנה). לישיבה

.·ÎLw‰126B„Èa eÚÚÈ ‡Ï - ‰hn‰ ÏÚL127Ï·‡ , ««∆««ƒ»…¿«¿¿∆¿»¬»
BÙe‚a BÚÚÓ128¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ‡e‰ Ì‡Â . ¿«¿¿¿¿ƒ«¬«¿≈»À»

ÔÈ„Ò B‡ ¯k ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏËÏËÏ129‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿≈ƒ»»»»«»ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ·LiL ÈÓk ‰NÚ È¯‰L ;B„Èa BÚÚÓ - Ô‰a»∆¿«¿¿¿»∆¬≈«¬»¿ƒ∆»«»»

ÒÈÎn‰ .ÌBÈ „BÚaÓ130¯ÙÚ ÏL ‰t˜131Ì‡ ,B˙È·a ƒ¿««¿ƒÀ»∆»»¿≈ƒ
˙aLa BÏËÏËÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ dÏ „ÁÈ132, ƒ≈»∆∆»ƒ≈∆∆«»¿«¿¿¿«»

.ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ba ‰NBÚÂ¿∆»¿»»

להסקה.126) עומד והוא א. קמא, שבת משנה,
מוקצה.127) לטלטל טלטול 128)שאסור כי בכתפיו,

מותר. שינוי) (=בדרך יד והסדין 129)כלאחר הכר
להסקה. ולא לשכיבה הקש את שהקצה מוכיחים

א.130) נ, רוק.131)שבת בו לא 132)לכסות אם אבל
לטלטלו  ואסור הבית, עפר אגב בטל זוית, קרן לו ייחד

שח). סי' (או"ח

.‚ÎBk‰Ó ÈÏk Ïh·Ï ¯eÒ‡133‡e‰L ÈtÓ , »¿«≈¿ƒ≈∆≈ƒ¿≈∆
¯˙BÒk134Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔzÈ ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈≈«…ƒ≈¿ƒ«««≈¿«»¿«≈
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,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ¯paL ÔÓM‰L ;ÛËBp‰ ÔÓM‰ ˙‡∆«∆∆«≈∆«∆∆∆«≈»¿«¿¿
ÔÎÂ .¯zÓ ‰È‰L ÈÏk‰ ÏeËÏË ¯Ò‡È - ÈÏkÏ ÏtiLÎe¿∆ƒ…«¿ƒ≈»≈ƒ¿«¿ƒ∆»»À»¿≈
˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ««

d˙ˆÈa Ïa˜Ï ˙Ï‚¯z‰135ÈÏk‰ ‡e‰ ‰ÙBk Ï·‡ , ««¿¿…∆¿«≈≈»»¬»∆«¿ƒ
‰ÈÏÚ136ÔÎÂ .137¯eÒ‡L ¯·c Ïk ÏÚ ÈÏk‰ ‰ÙBk »∆»¿≈∆«¿ƒ«»»»∆»

.epÏhÈ - ıtÁÈ Ì‡L ,BÏha ‡Ï È¯‰L ;BÏËÏËÏ¿«¿¿∆¬≈…ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ¿∆

יום.133) מבעוד מוכן שהיה ממה ב. מב, שבת משנה,
אוסרו 134) ועכשיו הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה

אבל  ב. קכח, בשבת רש"י פירש וכן שיבאר. כמו בטלטול
ומחברו  מקום לו כקובע "שהוא פירש שם, ב מב, בדף

למלאכה". ודומה בשבת 135)בטיט שנולדה ביצה כי
הי"טֿה"כ). פ"א יו"ט הל' (ראה ובטלטול באכילה אסורה

יגע 136) שלא "ובלבד ה'ירושלמי': בשם הביא הראב"ד
ולא  בטלטול אלא אסור אינו שמוקצה ואף בביצה",
הכלי" ידי על הביצה ינענע "שמא חוששים בנגיעה,

האומר 137)(מגידֿמשנה). יצחק רבי לדעת בניגוד
מג.). (שבת בטלטול שאסור דבר לצורך כלי לטלטל שאסור

.„ÎÔÈ˙B138ÛÏc‰ ˙Áz ÈÏk139ÈÏk‰ ‡lÓ˙ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ
CÙBL -140‰BLÂ141ÚÓ BÈ‡Â ,142‰È‰iL ,‡e‰Â . ≈¿∆¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆

‰ˆÈÁ¯Ï Èe‡¯ ÛÏc‰143ÔÈ‡ - Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆»ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈»≈
ÔÈÒe‡n‰ ÌÈna BÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô˙ Ì‡Â .ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒ»«À»¿«¿¿««ƒ«¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ÔÈ‡L .BaL144. ∆∆≈ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ»

ב.138) לה, ביצה הגגות 139)משנה, מן הנוזלים "מים
לקבל  כלי ונותנים המשניות), (פירוש הגשם" ירידת בעת

הבית. את יטנפו שלא המים לחוץ.140)את
הדלף.141) תחת הכלי את שוב כל 142)מחזיר מלשנות

(רש"י). לכך צריך אם ראויים 143)היום אינם שאם
תחתם  כלי לתת לכתחילה ואסור מוקצה הם לרחיצה
לכתחילה. רעי של גרף עושה הוא שהרי לקבלם,

להוציא.144) מותר - ונתן עבר אבל ב. לו, ביצה

.‰Î˙È·Á145Ï·Ë ÏL146ÈÏk ‡È·Ó - ‰¯aLpL »ƒ∆∆∆∆ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz ÁÈpÓe147Ôw˙Ó - Bw˙Â ¯·Ú Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ;148, «ƒ««¿∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿¿À»

ÔÈ˙BÂ .Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰149ÈÏk150Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ¬≈ƒ¿À»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈
˙BˆBˆÈ151Ó Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÏËÏËÏ ¯zÓe ,Ln ƒƒ¿≈∆≈»∆«»À»¿«¿≈

‰¯B˜ .ÈÏk‰152ÏÒÙÒa d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ‰¯aLpL «¿ƒ»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿«¿»
‰hn‰ ˙Bk¯‡a B‡153ÌÈÁeÂ¯ eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,154 «¬À«ƒ»∆»ƒ≈»¿ƒ

.Bk‰Ó ÈÏk Ïh·È ‡lL È„k ,ÌÏËÈ ıtÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆«¿…ƒ¿≈¿≈∆…¿«≈¿ƒ≈∆≈
ÌÈ·‡ Èab ÏÚ ˙ÏˆÁÓ ÔÈÒ¯Bt155Èab ÏÚ B‡ ˙aLa ¿ƒ«¿∆∆««≈¬»ƒ¿«»««≈

- ÌÈÓLb·e ,‰nÁ‰ ÈtÓ - ‰nÁa ,ÌÈ¯B·c ˙¯ek«∆∆¿ƒ««»ƒ¿≈««»«¿»ƒ
„eˆÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,ÌÈÓLb‰ ÈtÓ156È¯‰L ; ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈»∆¬≈

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa dÏËB157ÔÈÙBÎÂ .158˙aLa Ïq‰ ˙‡ ¿»¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆««¿«»
ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÈÙÏ159È¯‰L ;e„¯ÈÂ ÂÈÏÚ eÏÚiL ÏÈ·La ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿ƒ∆«¬»»¿≈¿∆¬≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚÓ e„¯iLk BÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿¿∆≈¿≈»»¿≈…«≈»∆

א.145) מג, תרומות 146)שבת ממנו הופרשו שלא
שהוא 147)ומעשרות. זמן כל לאכילה ראוי שאינו אף

תרומות  מגביהין אין כי היום, לתקנו אפשר ואי טבל,
מתוקן  היה שלא דבר כמתקן שנראה מפני בשבת, ומעשרות

ה"ט). "המגביה 148)(פכ"ג הט"ו: בפכ"ג כמבואר
את  תיקן - - - ביוםֿטוב או בשבת ומעשרות תרומות

ב.149)הפירות". מז, שבת בשבת.150)משנה, אפילו
שעל 151) במפה האש תאחז שלא הנר, מן היוצאים

א.152)השולחן. מג, שני 153)שבת שבין הלוחות
לארכה. המיטה מותר 154)כרעי ברפיון, כשסמוכים

שתעלה  כדי לא אבל לרדת, תוסיף לא שהקורה כדי לסמכם
שיג). סי' (או"ח כבונה ימחו 155)שהוא "שלא בנין אבני

שומרת  והמחצלת (רש"י). במים" ששרויות מאחר בגשמים
הגשמים. מפני יהדק 156)עליהן לא וגם הדבורים, את

איסור  על ויעבור לצאת, יוכלו לא שהדבורים המחצלת את
בפ"א). (כמבואר ימות" ולא רישיה "פסיק משום צידה

מהיכנו.157) כלי מבטל ב.158)ואינו קכח, שבת משנה,
היום 159) ראויים שאינם לפי הם, מוקצים חיים שבעלי

(מגידֿמשנה).

.ÂÎ‰Ó‰a160ÌÈn‰ ˙n‡Ï B‡ ¯B·Ï ‰ÏÙpL161Ì‡ : ¿≈»∆»¿»¿¿««««ƒƒ
‰Ò¯t dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ162„Ú d˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ - dÓB˜Óa »ƒ≈»«¿»»ƒ¿»¿«¿¿ƒ»«
Â‡Ï Ì‡Â ;˙aL È‡ˆBÓ163ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó - »≈«»¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«

ÈÏk Ïh·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰˙ÏÚ - ‰˙ÏÚ Ì‡Â ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ»¿»»¿»¿««ƒ∆¿«≈¿ƒ
¯Úˆ ÈtÓ - ÌÈn‰ CB˙Ï ¯BaÏ BÎÈÏLÓ È¯‰L ,Bk‰Ó≈∆≈∆¬≈«¿ƒ«¿««ƒƒ¿≈««

ÌÈiÁ ÈÏÚa164ÔÎÂ .B„Èa d˙BÏÚ‰Ï ¯eÒ‡Â .e¯Ê‚ ‡Ï «¬≈«ƒ…»¿¿»¿«¬»¿»¿≈
ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡165ÔÈÁBc Ï·‡ ,¯ˆÁa ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ≈¿ƒ¿≈»¿«»»∆»≈¬»ƒ

ÔÈc„Óe .eÒkiL „Ú Ô˙B‡166˙Ï‚¯z .ÌÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú »«∆ƒ»¿¿«ƒ¬»ƒ¿»ƒ«¿¿…∆
ÔÓ ˙ËÓL ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈc„Ó ÔÈ‡ - ‰Á¯aL∆»¿»≈¿«ƒ»ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆ƒ

ÔÈLÏ˙ ‰Èt‚‡ e‡ˆÓÂ ,„i‰167„Ú d˙B‡ ÔÈÁBc Ï·‡ ; «»¿ƒ¿¿¬«∆»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«
.ÒkzL∆ƒ»≈

ב.160) קכח, בשבת,161)שבת הם מוקצים חיים ובעלי
למעלה. שנזכר ומשקין.162)כמו אוכלין לה להוריד

שם.163) לפרנסה אפשר ואי עמוקים, שהמים
"כי 164) ה): כג, (שמות שכתוב כמו התורה, מן שהוא

עמו", תעזוב עזוב . . . משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה
דבר  מפני ונדחה דרבנן איסור רק הוא מהיכנו כלי וביטול
בעלי  שצער רבינו שדעת אומרים ויש הגולה'). ('באר תורה
מהלכות  בפי"ג מדבריו שנראה (כמו מדרבנן אלא אינו חיים
מהיכנו  כלי לבטל אסרו לא ואףֿעלֿפיֿכן ה"ט), רוצח
מנוחת  על התורה שקדה שהרי חיים, בעלי צער  במקום
וחמורך" שורך ינוח "למען שנאמר כמו בשבת, החיים בעלי
אחד  נייח הכתוב לו "הוסיף שם: ובמכילתא יב). כג, (שמות
אינו  או בא לכך אומר אתה ואוכל, הקרקע מן תולש להיות
צער" אלא נייח זה אין אמרת ביתו, בתוך יחבשנו אלא

שמח'). מוקצה.165)('אור משום אוחז 166)להגביהם
(מגידֿמשנה). ומוליכם ובצדדים לדעת 167)בצוארם

משום  האיסור וטעם ומותר. מתכוון שאינו דבר זהו הראב"ד
בשבת. ומטלטלם שנשמטים

ועׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הטלטול.1) דיני בו נשלמו

.‡ÈÏk Ïk2¯zÓ - BlL ÌÈ˜Â ÂÈÏ·ÁÂ ‚¯B‡‰ »¿≈»≈«¬»»¿»ƒ∆À»
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ,ÔÏËÏËÏ3„·kÓ ıeÁ , ¿«¿¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿ƒƒ…∆

ÔBzÁz‰ „·ÎÂ ÔBÈÏÚ‰4ÔÈÏh ÔÈ‡L ÈÙÏ ;5Ô‰L ÈtÓ , »∆¿¿…∆««¿¿ƒ∆≈ƒ»ƒƒ¿≈∆≈
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ÔÈÚe˜z6,ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‚¯B‡ ÏL ÌÈ„enÚ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈»¿«¿¿»
Ô‰lL ˙Bnb‰ Ôw˙È ‡nL7.ÔÈ¯zÓ - ‚¯B‡‰ ÈÏk ¯‡Le . ∆»¿«≈«À∆»∆¿»¿≈»≈À»ƒ

א.2) קיג, בפכ"ח 3)שבת כמבואר ומקומו, גופו לצורך
רוקח') ('מעשה להיתר" "שמלאכתו אחר: ובנוסח ה"ג.

שם. רש"י קורות 4)וכדעת שתי הן האריגה מכונת יסוד
שניהם  בין עמודים; הנקראים - הצדדים משני חזקות
עליון, כובד הנקראת מלמעלה אחת קורות, שתי מונחים
לכובד  מסביב תחתון; כובד הנקראת - מלמטה ואחת
מניחים  התחתון הכובד ועל השתי, חוטי את שמים העליון

הארג. כלי 5)את תורת עליהן אין לפיכך בחול, אף
מפני 6)(מגידֿמשנה). ליטלם וקשה העמודים בתוך

את 7)כבדם. יזיז בה, תקועים שהם הקרקע מן כשחולצם
בונה  משום ויתחייב העמוד במקום גומא ויעשה העפר

(רש"י).

.·‰¯Óz ÏL ˙B„aÎÓ8Ô‰a ÔÈ„aÎnL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿¿∆¿»»¿«≈»∆∆¿«¿ƒ»∆
È¯‰L ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈∆¬≈

¯zÓ˙aLa „aÎÏ9e¯‡LpL ÌÈ·Ï .10- ÔÈa‰ ÔÓ À»¿«≈¿«»¿≈ƒ∆ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»
·Ò‰Ï ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿»≈

Ô˙B‡ ÔÈÙL È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ11¯·ˆ Ì‡Â .Ô˙B‡ ÔÈw˙Óe ¬≈∆∆¬≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»«
Ô˙B‡12Ìˆ˜‰ È¯‰ -13ÌÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,14. »¬≈ƒ¿»¿»¿«¿¿»

"ושמה 8) בו תלויים שהתמרים הקנה ב. קכד, שבת
וגם  למטה, ונתלה כבד עליה שתלוי שהפרי משום מכבדות,
האי  (רב הבית" את (לטאטא) לכבד עשוי שהוא משום

כגון 9)גאון). גומות, ישווה שמא חשש שאין במקום
ה"ג. בפכ"א כמבואר אבנים, שהשלים 10)ברצפת אחר

בנין. לצורך בהן להתמש בדעתו ואין מבואר 11)בנינו,
הכ"א. זה.12)בפכ"ה על זה לבנין.13)סדרן

ה"ו.14) בפכ"ה כמבואר

.‚‰pË˜ Ò¯Á15˙eL¯a elÙ‡ dÏËÏËÏ ¯zÓ - ∆∆¿«»À»¿«¿¿»¬ƒƒ¿
ÈÏk Èt da ˙BqÎÏ ¯ˆÁa ‡È‰ ‰Èe‡¯e ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»ƒ∆»≈¿«»ƒ¿ƒ

ÔË˜16˙Ùe‚Ó .17‰˙zk˙pL ˙È·Á18‡È‰ -19 »»¿«»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
‰È¯·Le20dÏËÏËÏ ¯zÓ21‰tL‡Ï d˜¯Ê Ì‡Â ; ¿»∆»À»¿«¿¿»¿ƒ¿»»»«¿»

ÌBÈ „BÚaÓ22-dÏËÏËÏ ¯eÒ‡23ÚÚB¯˙pL ÈÏk .24- ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿≈«
LÏ˙È ‡Ï25.Ba CÓÒÏ B‡ Ba ˙BqÎÏ Ò¯Á epnÓ …ƒ¿ƒ∆∆∆¿«ƒ¿…

חרס.15) כלי שבר ב. קכד, שהיתה 16)שבת כיון
אבנים  או צרורות כגון כלי, שאינו דבר אבל כלי, מתחילה
- לטלטלם אסור כלי, בהם לכסות שראויים אףֿעלֿפי

ה"ו. בפכ"ה בטיט.17)כמבואר החבית פי סתימת
החבית.18) החבית.20)המגופה.19)שנשברה של
קטן.21) כלי פי בהם לכסות זרקה 22)שראויים אם אבל

מותר  עליה כלי תורת היה השמשות שבין כיון בשבת,
כלי.23)(מגידֿמשנה). עוד מהיות שבטלה

ופירש 25)שנשבר.24) יספות". "לא מובא: בגמרא
יחתוך. לא הרי"ף:

.„¯zÓ26ÌÈ·‡ LÏL ‡qk‰ ˙È·Ï ÒÈÎ‰Ï27 À»¿«¿ƒ¿≈«ƒ≈»¬»ƒ
˙BÏÊ¯˜Ó28.„i‰ ‡ÏÓk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ô‰a Áp˜Ï ¿À¿»¿«≈«»∆¿«»ƒ»ƒ¿…«»

¯eÒ‡ - C¯t˙‰Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ‰Ó„‡ Ï·‡¬»¬»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»

dÏËÏËÏ29‚bÏ ÌÈ·‡ ˙BÏÚ‰Ï ¯zÓe .da Áp˜Ï ¿«¿¿»¿«≈«»À»¿«¬¬»ƒ«»
Ô‰a Áp˜Ï30- ËÈËa eÚwzLÂ ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È . ¿«≈«»∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ

¯k ÔÓeM¯ Ì‡31ÏËÏËÏ ¯zÓ ,32‰ÈÏÚ LiL Ô·‡ . ƒƒ»ƒ»À»¿«¿≈∆∆∆≈»∆»
elÙ‡Â ,dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‡È‰ Áp˜Ï È‡ceL ,ÛepËƒ∆««¿«≈«ƒÀ»¿«¿¿»«¬ƒ

.‰ÏB„‚ ‡È‰ƒ¿»

א.26) פא, כמבואר 27)שבת בטלטול, אסורות שהן אף
שדוחה  הבריות כבוד שגדול משום - ה"ו בפכ"ה, למעלה

לו:). בסוכה ו'תוספות' (רש"י דרבנן חדות,28)איסור
(מגידֿמשנה). לקינוח ראויה.29)הראויות שאינה מפני

מפני 30) - התירו גדולה, טירחא כאן שיש ואףֿעלֿפי
פא:). (שבת דרבנן איסור שדוחה הבריות כבוד שגדול

מן 31) למעלה ניכר ורישומן לגמרי, בקרקע נטבעו שלא
סותר.32)הקרקע. משום איסור ואין

.‰‰È‰33¯B¯ˆ ÂÈÙÏ34N¯ÁÂ35¯B¯va Áp˜Ó -36. »»¿»»¿»∆∆¿«≈««¿
È‚‡Ó N¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â37N¯Áa Áp˜Ó - ÌÈÏk38eÈ‰ . ¿ƒ»»«∆∆≈»¿≈≈ƒ¿«≈««∆∆»

Áp˜Ó - ÌÈk¯ ÌÈ·NÚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ·NÚÂ ¯B¯ˆ ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ¿«≈«
Ô‰a39¯B¯va Áp˜Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,40. »∆¿ƒ»¿«≈««¿

א.33) פב, מוקצה.34)שבת שהיא קטנה אבן
ג.35) בהלכה כמבואר מוקצה, אףֿעלֿפי 36)שאינו

סכנה. בו ויש חד שהוא בחרש מקנח ואינו מוקצה, שהוא
('ערוך').37) חוצה מהכלי הבולטת הכלי לפי השפה

הכלי. צואר פירש: מ"ג פ"יא, כלים המשניות ובפירוש
הבשר.38) את מקרע ואינו חלק שאינם 39)שהוא

בהם,40)"מוקצה". שולטת האור יבשים שעשבים לפי
שם). (שבת, נושרות הטבעת פי שיני בהם והמקנח

.ÂÈ¯ÈL41eÏaL ˙B‡ÏˆÁÓ42ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - ¿»≈«¿¿»∆»¬≈≈ƒ¿ƒ
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL43a ˙BqÎÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;Ô‰ ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿«»∆

Ûeph‰44‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ,eÏaL ÌÈ„‚a È¯ÈL Ï·‡ . «ƒ¬»¿»≈¿»ƒ∆»∆≈»∆¿»
‰LÏL ÏÚ45ÔÈ‡L ;ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -46‡Ï ÔÈÈe‡¯ «¿»»¿«¿¿»∆≈»¿ƒ…

¯epz‰ È¯·L .ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ47¯zÓ - «¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈««À»
.¯z‰Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰ È¯‰Â ,ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»«¬≈≈¿»«≈ƒ∆¿«¿»¿∆≈

‰¯Èk48‰È˙BÎ¯iÓ ˙Á‡ ‰ËÓLpL49¯eÒ‡ - ƒ»∆ƒ¿¿»««ƒ«¿∆»»
Ú˜˙È ‡nL ,dÏËÏËÏ50. ¿«¿¿»∆»ƒ¿«

א.41) קכה, ישנה.42)שבת ממחצלת ונפרדו שנרקבו
התימנים). (כת"י "שבלו" המילה חסרה אחר, ובנוסח

ה"ג.43) בפכ"ה השלמה 44)מבואר המחצלת גם שהרי
האבק. יעלה שלא והלכלוך, הבית עפר את לכסות עומדת

על 45) אצבעות שלש כלומר שלש", על "שלש לתקן יש כן
(כבדפוסים  שלשה" על "שלשה שאילו אצבעות, שלש
עשירים, לבגדי שיעור הוא טפחים, שלשה כלומר חדשים)
אצבעות  שלש על אצבעות בשלש שיעורם עניים בגדי ואילו
ופחות  כו:), שבת ומסכת כלים, מהל' בפכ"ב (כמבואר

לעשירים. ולא לעניים לא ראויין אינן - ודעת 46)משלוש
נזהר  שאדם מצוה, של בטלית נשנה זה שדין הראב"ד
לכן  שנקרעה, אחר אף מגונה תשמיש בה מלהשתמש
לטלטלן, מותר מטלניות בשאר אבל אצבעות, שלש שיעורה
וחרס. צרור שמטלטלים כמו שלש, על שלש בהן שאין אף
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שלנו.47) כקדירות מטלטלים היו שלהם תנורים
שמלאכתה 48) ואף לבישול, תנור כעין ב. קלח, שבת

כמבואר  מקומה או גופה לצורך לטלטלה מותר לאיסור,
ה"ג. בחזקה 50)רגילה.49)בפכ"ה הרגל את יחבר

בפטיש. מכה או בונה משום ויתחייב בכירה,

.ÊÌlÒ51‰iÏÚ ÏL52BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -53ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ; À»∆¬ƒ»»¿«¿¿∆≈»»
C·BL ÏLÂ .ÈÏk ˙¯Bz54B˙Bh‰Ï ¯zÓ -55‡Ï Ï·‡ , «¿ƒ¿∆»À»¿«¬»…

‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;C·BLÏ C·BMÓ BÎÈÏBÈƒƒ»¿»∆…«¬∆¿∆∆∆
„eˆÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ56Ba ÔÈ˜ÒBnL ‰˜ . ∆¿…¿»»»∆∆¿ƒ

ÌÈ˙Èf‰57¯Bz ÂÈÏÚ LÈ Ì‡ -ÈÏk ˙58ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰ , «≈ƒƒ≈»»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL59‰˜ .60˙Èa‰ ÏÚa BÈ˜˙‰L ∆¿«¿¿ƒ»∆∆ƒ¿ƒ««««ƒ

È¯‰ ,ÂÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡ - Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ïƒ¿≈«¿≈ƒ≈«¿ƒ»»¬≈
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ‡e‰61. ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈

ב.51) ט, גגו.52)ביצה בו להטיח ועשוי גדול שהוא
ומקומו.53) גופו לצורך יונים.54)אפילו של קן
למקום.55) אבל 56)ממקום הי"ג. בפכ"ד כמבואר

לטלטלם  מותר בבית, לשימוש העשויים שבבית סולמות
תקיח). סי' אורחֿחיים (ט"ז למקום משנה,57)ממקום

ומהפכים  הזיתים, את בו לחבוט מקל "עושים ב: קכג, שבת
המקלות  אותם בראשי ועושים בביתֿהבד, כשהם הזיתים בו
מרימים  הזיתים בו וכשמהפכים קשר, או עגול רימון כעין
לא" או שמנונית בו יש אם ברימון ומביטים המקל, את

המשניות). (ראה 58)(פירוש תשמיש לאיזה ראוי שהוא
הי"ג). ומקומו,59)בפכ"ה גופו לצורך לטלטלו ומותר

עצמו. לצורך פט"ו.60)ולא שבת ומותר 61)תוספתא
ה"ג). (פכ"ה כלי של עצמו לצורך אף לטלטל

.Á˙Ïc62¯Èˆ dÏ ‰È‰L63dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆∆»»»ƒ««ƒ∆≈»
‰ˆ˜Ó ÌB˜Ó da ÌzÒÏ dÈÎ‰L ,¯Èˆ ‰zÚ64‡È‰Â , «»ƒ∆¡ƒ»ƒ¿…»»À¿∆¿ƒ

ÌÈ˜„Á ÔÎÂ ,da ÔÈÓ˙BÒÂ d˙B‡ ÔÈÏËBpL ,˙¯¯‚65 ƒ¿∆∆∆¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈¬»ƒ
ÔÓÊa :˙¯¯‚p‰ ˙ÏˆÁÓ ÔÎÂ ,‰ˆ¯t‰ Ô‰a ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ»∆«ƒ¿»¿≈«¿∆∆«ƒ¿∆∆ƒ¿«

ÔÈ¯eLwL66ÌÈÏÚBÂ Ô‰a ÔÈÓ˙BÒ - Ï˙ka ÔÈÈeÏ˙e ∆¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ»∆¿¬ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚB ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ì‰a67ÌÈ‰B·‚ eÈ‰ Ì‡Â . »∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ

Ô‰a ÔÈÏÚB - ı¯‡‰ ÏÚÓ68. ≈«»»∆¬ƒ»∆

א.62) קא, עירובין שהדלת 63)משנה, ברזל של יתד
עליה. בה 64)סובבת שמניחים הבתים, מאחורי חצר

הבית  בעל ואין תדיר, בה משתמשים ואין ועצים, סחורה
אלא  כראוי, בציר ותלויה קבועה דלת לה לעשות חושש
ויש  לארץ, מטילה פותח וכשהוא הפתח, כנגד זוקפה

(רש"י). לארץ נגררות אבל קושרים 65)שתלויות "קוצים,
פירצת  בהם ונועלים לוח, מהם ועושים בקנים, הקוצים
המשניות). (פירוש חיות" או גנבים שם יכנסו שלא הגינות,

וכשנועלים 66) כדלת שהם ניכר בכותל, ותלויים בחבל
בונה. משום חייב אינו עכשיו 67)בהם כבונה שנראה

זה. בזה.68)דופן בנין דרך שאין

.Ë˙Ïc69„Á‡ ÁeÏ dÏ ‰È‰L70d˙B‡ ÔÈËÓBML , ∆∆∆»»»«∆»∆¿ƒ»
Ôk ‰hÓÏ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :da ÔÈÏÚBÂ71BÓk ¿¬ƒ»ƒ…»»»¿«»≈¿

‰t˜Ò‡72- ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡È‰L ‰ÈÏÚ ÁÈÎBnL , «¿À»∆ƒ«»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
da ÔÈÏÚB ÔÈ‡73Ì‡Â ;74ÌÈÏÚB - ‰t˜Ò‡ ‰hÓÏ LÈ ≈¬ƒ»¿ƒ≈¿«»«¿À»¬ƒ

¯‚ ÔÎÂ .da75‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a LiL76˙ÁÎBnL , »¿≈∆∆∆≈¿…¿¿»»∆««
Ïk ¯‡Lk ‰¯B˜ BÈ‡Â ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡e‰L ÂÈÏÚ»»∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿»»

Ba ÔÈÏÚB - ˙B¯Bw‰77.˙aLa «¬ƒ¿«»

תדיר.69) ויציאה לכניסה העשויה א. קא, עירובין
דלת.70) היכר בה  ואין אחד קרש רק בה יסוד.71)שיש
דלתות,73)מפתן.72) כשאר הדלת תיקוני לה שאין לפי

כבונה. ונראה בלבד כסתימה היא אחר,74)הרי בנוסח
בה" נועלים אסקופה למטה יש "ואם הזה המשפט כל חסר

אותה 75)(שונצינו). שעושים קורה "הוא א. קב, עירובין
השערים, בה ונועלים בדלתות אותה ונותנים וערב, בשתי
(פירוש  הכותל" אל הכותל מן מבריח בריח כמו ועניינו

ממה 76)המשניות). בו, וכיוצא טבעת או רימון "דמות
בשבת" בטלטול האסורה קורה ואינו כלי שהוא עליו שיורה

המשניות). שהיו 77)(פירוש שבטבריא, בכנסת "מעשה
והתירו  והזקנים גמליאל רבן שבא עד איסור, בו נוהגים

קא:). שם (משנה להם"

.È¯‚78¯eL˜ ‰È‰ Ì‡ :‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a ÔÈ‡L ∆∆∆≈¿…¿¿»»ƒ»»»
Bc‚‡Â Ïh ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;Ba ÔÈÏÚB - ˙Ïca ÈeÏ˙Â¿»«∆∆¬ƒ¿≈ƒ»»ƒ»¿«¿

BnÚ79;¯‚p‰ ‰È‰Â ,˙Ïca Úe·˜ Bc‚‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ƒ¬»ƒ»»«¿»««∆∆¿»»«∆∆
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,˙ÈÂÊa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,‰¯B˜ BÓk ËÓLƒ¿»¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ
;Ba ÏÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆB¯L ˙Úa Ba ÔÈÏÚBÂ¿¬ƒ¿≈∆ƒ¬≈∆»ƒ¿…

ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L80„‚‡ Ba ÔÈ‡Â ,„e‚‡ BÈ‡Â , ∆≈»»«¿ƒ¿≈»¿≈∆∆
ÂÈÏÚ ÁÈÎB‰Ï81. ¿ƒ«»»

בראשו 78) (שאין הנגרר "נגר א. קב, עירובין משנה,
במקדש), שבות איסור (שאין במקדש בו נועלים גלוסטרא),
כלל  קשור (שאינו והמונח כבונה), (שנראה במדינה לא אבל

אסור". וכאן כאן בארץ) מונח קשור 79)אלא שהיה
האגד. ע"י ליטלו ויכול חזק בראשו 80)בחבל שאין כיון

ה"ו, בפכ"ה כמבואר תשמיש, לשום ראוי ואינו גלוסטרא
כנועץ 81)והכ"ג. – כבונה נראה ולכן לנעול, שעשוי

בכותל. ויתד נגר עכשיו

.‡È‰¯BÓ82˙BÈÏÁ ÏL83- ‰pË˜ ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa - ¿»∆À¿≈¿»≈¿«»
d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡84˙aLa ‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;85eÈ‰ . ≈¿«¿¿ƒ»∆»«¬ƒ∆»¿«»»

ÌÈ˜„Á da86‰˙È‰ Ì‡ :˙BÈÏÁ ˙ÏÚ·k ˙È‡¯ ‡È‰Â »¬»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«¬«À¿ƒ»¿»
ÈtÓ dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ,‰ÏB„‚¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿≈

dc·k87.dÏËÏËÏ ¯zÓ - BfÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ ; »¿»»¿»¿«»ƒÀ»¿«¿¿»

א.82) מו, פרקים.83)שבת מפרקים מורכבת
בה,84) הדליק שאם שבת. באותה בה הדליקו לא אפילו

בפכ"ה  כמבואר לאיסור, מוקצה שהיא מפני בטלטול אסורה
כלי 85)ה"י. עושה ונמצא ויחזירנה, ותתפרק תיפול שמא

לפרקים.86)בשבת. הדומים מסביב אין 87)חריצים
(פכ"ה  רבינו כתב שהרי כבדה, משום הוא שהאיסור הכוונה
ניטלת  שהיא אףֿעלֿפי כלי, תורת עליו שיש שכל ה"ו)
גדולה  שהיא מכיון אלא אותה, מטלטלים אדם בני בעשרה
שהרואה  משום ואסורה פרקים כשל נראית חריצים, בה ויש
הדרך  שאין קטנה במנורה אבל פרקים. של שהיא יחשוב
חדקים, בה יש אם איסור בה אין פרקים, של לעשותה

רוקח'). ('מעשה פרקים של שאינה יודעים שהכל
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.·ÈÏÚÓ88Ìen‡‰ Èab ÏÚL89ÔÈËÓBL -90B˙B‡ ƒ¿»∆««≈»ƒ¿ƒ
LaÎÓ .˙aLa91ÏLÌÈza ÈÏÚa92ÔÈ¯ÈzÓ -93Ï·‡ , ¿«»«¿≈∆«¬≈»ƒ«ƒƒ¬»
ÔÈL·Bk ‡Ï94‡e‰L ÈtÓ ,Ba ÚbÈ ‡Ï - ÔÈÒ·Bk ÏLÂ . …¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒ«ƒ¿≈∆

ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó95¯Óˆ Èfb ÔÎÂ .96ÔÈ‡ - À¿∆≈¬«∆¿ƒ¿≈ƒ≈∆∆≈
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ97. ¿«¿¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬≈∆
ÔÈÁÏM‰Â .ÔÈ¯zÓ - LÈÓL˙Ï Ô„ÁÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ98- ¿ƒ»ƒƒ¬»¿«¿ƒÀ»ƒ¿«¿»ƒ

ÏL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰L ÔÈa ,ÔÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿»≈∆»∆««««ƒ∆
Ôn‡99.Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ , À»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ¬≈∆

א.88) קמא, לנעל.89)שבת עץ מורידים 90)דפוס
ששם  כיון לאיסור, שמלאכתו אףֿעלֿפי מהאימום, אותו
שם). (או"ח מקומו לצורך לטלטלו מותר עליו, כלי

ושמים 91) - לוחות שני "עשוי א. קמא, שבת משנה,
קושרים  כך ואחר ומקופלים, המכובסים הבגדים את ביניהם
ויהיה  הבגדים שיתיישרו כדי אותם, ומהדקים הלוחות את

המשניות). (פירוש נאה" תחוב 92)הקיפול שאינו
לצורך 93)בחזקה. בגדים ממנו ליטול המכבש את
חול 94)השבת. צורך שהוא ולהדקם בגדים בו להכניס
פירש 95)(רש"י). ורש"י ט. הלכה כה פרק למעלה ראה

לסתירה. דומה והתרתו בחזקה, תחוב שהוא משום
מהצאן.96) הגזוז הצמר א. מט, שבת לשמרם 97)משנה,

מעובדים;98)לטוויה. בלתי ובהמה חיה של עורות
המשניות). (פירוש וישלח ו) א, (ויקרא "והפשיט" תרגום

ומשתמש 99) עליהם מקפיד אינו למכירה העומדים אף
בהם.

.‚È¯·c Ïk100‡ˆBiÎÂ ‰‡BˆÂ ‡È˜Â ÈÚ¯ ÔB‚k ,ÛpËÓ »»»¿À»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a101Ô‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - da ÔÈ·LBiL ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡ : »∆ƒ»¿»≈∆¿ƒ»À»¿ƒ»

ÏL Û¯b ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡qk‰ ˙È·Ï B‡ ‰tL‡Ï¿«¿»¿≈«ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿»∆
ÈÚ¯102˙¯Á‡ ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡Â ;103,ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBk - ¿ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆ƒ¬≈∆¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÏÚL ˜¯ .Ô‰a CÏÎÏ˙ÈÂ ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈«»»¿ƒ¿«¿≈»∆…∆«««¿«
Bnz ÈÙÏ BÒ¯Bc -104‡Bk ÔÈÏËÏËÓ .CÏB‰Â105ÈtÓ ¿¿ƒÀ¿≈¿«¿¿ƒ»»ƒ¿≈

B¯Ù‡106ÈtÓ ,ÌÈˆÚ È¯·L ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆¿««ƒ∆≈»»ƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
LÔÈ‡Â .ÈÚ¯ ÏL Û¯‚k ‡e‰107ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ∆ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿»∆¿ƒ

¯·ÚL B‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ ;˙aLa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿«»¬»ƒ«¬»≈≈»∆»«
.B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - e‰NÚÂ¿»»ƒƒ

ב.100) קכא, מאוס.101)שבת דבר מבואר 102)כל
הכ"ד. להוציאם.103)בפכ"ה שאסור שם דר שאינו

ה"ד.104) בפי"א נחושת 105)כמבואר כלי א . מז, שבת
בהן. להתחמם כדי בוערות גחלים בו ששמים

ודעת 106) ומגידֿמשנה); (רש"י צואה" או רוק בו "לכסות
דבר  בו שיש מכיון הוא הכנונא טלטול שהיתר הראב"ד
בסיס  הוא הרי האפר, - היתר ודבר עצים, שברי - איסור
מן  יותר חשוב ההיתר אם לטלטלו, ומותר ולהיתר, לאיסור
שם  אינו וכאילו ההיתר, לגבי האיסור בטל שאז האיסור,

הכ"ד.107)כלל. בפכ"ה מבואר

.„ÈÔÓL108„a‰ ˙Èa ÏL ‰¯Bw‰ ˙ÁzÓ ‡ˆBiL ∆∆∆≈ƒ«««»∆≈««
- ‰¯BÁÒÏ ÌÈÎen‰ ÌÈ„˜Le ÌÈ¯Óz ÔÎÂ ,˙aLa¿«»¿≈¿»ƒ¿≈ƒ«»ƒƒ¿»

elÙ‡Â .˙aMa ÌÏÎ‡Ï ¯zÓ109B‡ ‰‡e·z ÏL ¯ˆB‡ À»¿»¿»¿«»«¬ƒ»∆¿»

.˙aMa ‰pnÓ ˜tzÒ‰Ï ÏÈÁ˙Ó - ‰¯e·ˆ ‰‡e·z¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«»
ÏÎ‡ ÌeL ÔÈ‡L110‡l‡ ,ÏÏk ˙aLa ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ∆≈…∆∆À¿∆¿«»¿»∆»
‡e‰ ÔÎeÓ Ïk‰111˙B¯‚B¯bÓ ıeÁ ,112ÔÈ˜enˆÂ113 «…»ƒ¿»¿ƒƒ

‰ˆ˜naL114ÏÈ‡B‰ ;Ì˙B‡ ÌÈLaÈnL ÔÓÊa ∆«À¿∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡Â ÌÈ˙Èa ˙BÁÈ¯ÒÓe«¿ƒ≈»«ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»¬≈≈

ÔÈ¯eÒ‡115˙È·Á .‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ˙aLa116‰˙lb˙pL ¬ƒ¿«»ƒÀ¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯aLpL ÁÈh·‡Â117ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - «¬«ƒ«∆ƒ¿¿»««ƒ∆≈»¿ƒ

Úˆn‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓe ÔÏËB ,‰ÏÈÎ‡Ï118Ba ‡ˆBik . «¬ƒ»¿»«ƒ»¿»«À¿»«≈
ÚÈÓ˜119ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÁÓÓ BÈ‡L120 »≈«∆≈À¿∆««ƒ∆≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ,Ba121¯˙BÓ .122¯paL ÔÓM‰ ¿«¿¿ƒ««∆∆∆«≈
¯eÒ‡ - ˙aL d˙B‡a Ô‰a e˜ÈÏ„‰L ,‰¯ÚwaLÂ¿∆«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆¿»«»»
‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL d˙B‡a epnÓ ˜tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»«»ƒ¿≈∆À¿∆

.¯eq‡ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ

א.108) יט, א.109)שבת קכז, אפילו 110)שבת
לאכילה. עומד ואינו ולסחורה למכירה המיוחד

טז,111) (שמות התורה כציווי לאכילה, בידים הכינו כאילו
וכרבי  יביאו". אשר את והכינו הששי ביום "והיה ה):
מגרוגרות  חוץ בשבת בטלטול מותר שמוקצה שאמר שמעון
(שבת  שבת בליל שדלק ונר שבסמוך, מה:) (שבת וצימוקים

ההלכה. שבסוף יבשות.112)מה.) ענבים 113)תאנים
לסחורה 114)יבשים. המיוחדת הבתים שמאחורי חצר
א.115)ועצים. מה, פט"ו.116)שבת שבת תוספתא

משקין. בה חוששים 117)שיש מצויים, שנחשים במקום
ארס, בהם והטיל מהאבטיח, ואכל מהמים שתה נחש שמא
פי"א  הנפש ושמירת רוצח בהל' כמבואר בהנאה, ואסורים
בו  שניקר כלומר שניקרה" "אבטיח אחר: ובנוסח ה"ח.
רוקח'). 'מעשה ועיין (מגידֿמשנה, עיקר זו ונוסחא הנחש.

ויבואו 118) מהאבטיח ויאכלו מהמים ישתו לא שאחרים
סכנה. פ"ה.119)לידי שבת כמבואר 120)תוספתא

הי"ד. ('צפנת 121)בפי"ט כלי תורת עליו שיש לפי
א.122)פענח'). מד, שבת

.ÂË¯ˆB‡123ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÈÈ Èck ÏL B‡ ‰‡e·z ÏL »∆¿»∆«≈«ƒ««ƒ
epnÓ ˜tzÒ‰Ï ¯znL124Ba ÏÈÁ˙‰Ï ¯eÒ‡ , ∆À»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«¿ƒ

B˙BpÙÏ125˙ÒÎ‰Ï e‰ptL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ¿«∆»ƒ¿«ƒ¿»¿∆ƒ»¿«¿»«
ÔÈÁ¯B‡126L¯„n‰ ˙Èa Ba Úa˜Ï B‡127ÔÈpÙÓ „ˆÈÎÂ . ¿ƒƒ¿…«≈«ƒ¿»¿≈«¿«ƒ

,˙Bt˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ ‡lÓÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ?B˙B‡»∆»¿∆»¿«≈«¿«»≈À
ÔÈ¯ÓBbL „Ú128B˙ÈÚ˜¯˜ e„aÎÈ ‡ÏÂ .129,¯ˆB‡ ÏL «∆¿ƒ¿…¿«¿«¿»ƒ∆»
e¯‡aL BÓk130ÒÎ ‡l‡ ;131‰NBÚÂ ,Ba ‡ˆBÈÂ ¿∆≈«¿∆»ƒ¿»¿≈¿∆

.B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÂÈÏ‚¯a ÏÈ·L¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ»

א.123) קכו, שבת הקודמת.124)משנה, בהלכה כמבואר
סק"מ).125) שלג סי' אברהם' ('מגן טירחא משום
(רבינו 126) שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת "שגדולה

ה"ב). פי"ד אבל לשמוע 127)בהל' הבאים לתלמידים
קופות 128)דרשה. וחמש ארבע אפילו (במשנה) "אמרו

ובתנאי  גדול, מנין אפילו אמר: כאילו הריבוי, דרך על -
דבר" שום יניח שלא עד כולו, האוצר אותו יפנה שלא

המשניות). גומות,129)(פירוש להשוות יבוא שמא
בונה. משום ה"ב.130)ויתחייב כ"א זה 131)בפרק
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הרשות, לדבר באוצר להתחיל שאסור שלמעלה למה מוסב
וכו'. שביל" ועושה בו ויוצא נכנס "אלא כתב זה ועל

.ÊËÏk132‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L133ÛBÚÂ ‰iÁÂ …∆»¿«¬«¿≈»¿«»»
ÔÈÈeˆn‰134?„ˆÈk .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - «¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«»≈«

ÒBÓ¯z‰ ˙‡ ÔÈÏËÏËÓ135ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ,L·i‰ ¿«¿¿ƒ∆«À¿«»≈ƒ¿≈∆«¬»
Ál‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈfÚÏ136·ˆÁ‰ ˙‡ .137ÈtÓ , »ƒƒ¬»…∆««∆∆»»ƒ¿≈

Ïc¯Á‰ ˙‡ .ÌÈ‡·ˆÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L138‡e‰L ÈtÓ , ∆«¬»ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒ¿≈∆
‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,˙BÓˆÚ‰ ˙‡ .ÌÈBÈÏ ÏÎ‡ÓÏÎ «¬»¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈∆≈«¬»

ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈ·ÏÎÏƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ»¿ƒ¿«¬«
˙‡ ÏÎB‡ - ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a¿≈»¿«¿¿ƒ»¿∆≈»¿ƒ≈∆
ÔÈÏËÏËÓ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,ÂÈ¯Á‡Ï Ô˜¯BÊÂ ÏÎ‡‰»…∆¿¿»¿«¬»¿»¿«¿¿»¿«¿¿ƒ

ÁeÙz ¯Na139ÔÈÏËÏËÓe .‰iÁÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ , »»»«ƒ¿≈∆«¬»¿«»¿«¿¿ƒ
ÏÙz ÔÈa - ÈÁ ¯Na140Èe‡¯L ÈtÓ ,ÁÈÏÓ ÔÈa , »»«≈»≈≈»ƒ«ƒ¿≈∆»

¯eÒ‡ - ÏÙz‰ Ï·‡ ;ÁÈÏÓ ‚c ÔÎÂ .Ì„‡Ï¿»»¿≈»»ƒ«¬»«»≈»
BÏËÏËÏ141. ¿«¿¿

ב.132) קכו, שבת למאכל 133)משנה, ראוי שאינו אף
מצוי 134)אדם. שאינו לבעלֿחי אלא ראוי אינו אם אבל

מאותו  לו יש אלאֿאםֿכן לטלטל אסור אדם, בני רוב אצל
שח). סי' (או"ח בעלֿחי שגרעיניו 135)מין בתרמיל צמח

לפול. ביותר.136)דומים מר ממין 137)שהוא ירק
ישר. בקו באדמה עמוק בוקעים ששרשיו הבצלים

משמשים 138) העגולים שגרגיריו הטעם, חריף צמח
מלח 140)סרוח.139)לרפואה. חסר א. קכח, שבת
כלל.141)ותבלין. לאכילה ראוי שאינו

.ÊÈÔÈ‡142Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÎeÎÊ È¯·L ÔÈÏËÏËÓ ≈¿«¿¿ƒƒ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈
˙BiÓÚÏ ÏÎ‡Ó143˙B¯BÓÊ ÈÏÈ·Á ‡ÏÂ ;144ŒÏÚŒÛ‡ , «¬»¿«¬ƒ¿…¬ƒ≈¿««

Ûel‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÌÈÏÈÙÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt145ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ∆≈«¬»¿ƒƒ¿…∆«««ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ·¯BÚÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L∆≈«¬»¿¿ƒƒ¿≈∆≈≈¿«≈»∆

.Ì„‡ Èa ·¯ Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ≈∆…¿≈»»

פט"ו.142) שבת הקומה 143)תוספתא גבה עוף יענה,
הכוח. הגפן.144)ורב עלים 145)ענפי בעל עשב

מתפשטים. רחבים

.ÁÈÈÏÈ·Á146L˜147ÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ148ÔÈ˜˙‰ Ì‡ :149 ¬ƒ≈««¬ƒ≈¿»ƒƒƒ¿ƒ»
Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ150ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¬«¿≈»¿«¿¿ƒ»¿ƒ»≈

ÈÏÈ·Á .Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ151·BÊ‡Â ‰‡et ‰‡ÈÒ ¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»»¿≈
˙È¯B˜Â152ÌÈˆÚÏ ÔÒÈÎ‰ :153Ì‰Ó ˜tzÒÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒƒ¿ƒ»»≈ƒ≈ƒ¿«≈≈∆

ÔÎÂ .Ô‰Ó ˜tzÒÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ;˙aLa¿«»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆¿≈
‡zÈÓ‡a154Ì‚ÈÙa ÔÎÂ ,155ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ , «¬ƒ¿»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÏ·z156. ¿»ƒ

ב.146) קכו, שבת קש 147)משנה, "חבילי אחר: בנוסח
במשנה. הוא וכן זרדין" וחבילי עצים ענפי 148)חבילי

המשניות). (פירוש הזמיר בשעת שכורתים רכים אילן
הלכה 149) כה פרק למעלה וראה שבת, מערב לכך שהזמינן

מעשה. צריך דבר באיזה עומדים 150)כא שסתמם
מוקצה. והם א.151)להסקה קכח, מבואר 152)שבת

למאכל  וגם להסקה הראויים צמחים אלה כל הי"ט; בפכ"א

(מגידֿמשנה); מחשבתו אחר הולך הכל לפיכך בהמה,
התימנים). (כת"י וקורנית" ואזוב "סיאה אחר: בנוסח

הם.153) ומוקצים בשבת ראויים אינם להסקה,
(רש"י 154) מינט"א והיינו קכח.), (שבת ניניא" - "אמיתא
ריח 155)שם). לו ויש ריחניים. קטנים עלים בעל צמח

בפ"ט  רבינו ביאר וכן שם, (רש"י רודא בערבית ונקרא טוב,
א'). משנה בהם 156)דשביעית לתבל הכניסם שאם

הרי  האש) על ראשון בכלי אותם לתת (שהדרך התבשילים
מהם  מסתפק ואין לעצים שהכניסם סיאה כחבילי הם

בשבת.

.ËÈÔÈ‡157ÏÎ‡Ó ÔÈÙ¯Bb158ÌËt‰ ÈÙlÓ159ÔÈa - ≈¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«¿»≈
Òe·‡a160ÔÈ‡Â - Ú˜¯˜ ÏL Òe·‡a ÔÈa ,ÈÏk ÏL »≈∆¿ƒ≈»≈∆«¿«¿≈
ÔÈ˜lÒÓ161ÈÚ¯‰ ÈtÓ ÔÈ„„ˆÏ162‰ÂLÈ ‡nL ‰¯Êb ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈»∆»«¿∆
˙Bn‚163ÔÈ˙BÂ ¯BÓÁ‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB .164ÈÙÏ À¿ƒƒƒ¿≈«¬¿¿ƒƒ¿≈
¯BM‰165ÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ¯BM‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬»≈¿ƒƒƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿≈

,B¯È¯a ÛpËÓ ¯BM‰ ÈÙlL ÏÎ‡n‰L ÈtÓ ;¯BÓÁ‰«¬ƒ¿≈∆««¬»∆ƒ¿≈«¿À»¿ƒ
ÌÁÈ¯L ÌÈÏÚ ÔÎÂ .˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¬«¿≈»«∆∆¿≈»ƒ∆≈»

Òe‡Óe Ú¯.ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÔzÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ «¿ƒ¿≈«¿≈»«¿»»¿«¿¿»
È‡Ïz :CÎÈÙÏ166ÏLÂ ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ‚c ÏL ¿ƒ»¿«∆»ƒ»¿«¿¿¿∆

¯zÓ - ¯Na167.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»À»¿≈…«≈»∆

ב.157) קמ, שבת נקי 158)משנה, בלתי מאכל מוציאים
שם). ר"ח (ועיין אחר מאכל במקומו שור 159)להכניס

אותו. בו 160)שמפטמים שנותנים אבן כלי או עץ כלי
לבהמה. ידרסנו 161)מאכל שלא לצדדין, המאכל את

המשניות).162)ברעי. (פירוש ויתחייב 163)הגללים
באבוס  אף גזרו זה ומטעם ה"א, בפ"ה כמבואר בונה, משום

כלי. התימנים).164)של (כת"י "ומניחין" אחר: בנוסח
ריר.165) בו שאין החמור במאכל קץ השור שאין
שכל 166) לפי כלי, תורת עליו אין דגים, עליו שתולין העץ

(מגידֿ השימוש אחרי העצים לבין זורקו בו המשתמש
קלט:).167)משנה). (שבת ו'תוספות' (שם) רש"י

.Î˙aLa ˙n‰ ˙‡ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡168, ««ƒ∆»¿«¿≈∆«≈¿«»
ÔÈÎÒ169ÔÈÁÈ„Óe B˙B‡170B˙B‡171eÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e , »ƒ¿ƒƒƒ¿«∆…»ƒ

¯·È‡ Ba172ÔÈËÓBLÂ .173È„k ÂÈzÁzÓ ¯k‰ ˙‡ ≈»¿¿ƒ∆««ƒ«¿»¿≈
‡ÏÂ ÔÈzÓiL ÏÈ·La ,ÏBÁ‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿…

ÁÈ¯ÒÈ174¯˜Ó ÈÏk ÔÈ‡È·Óe .175ÔÈÁÈpÓe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe «¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈«¿ƒ«»«ƒƒ
Át˙È ‡lL È„k BÒ¯k ÏÚ BÏ176ÔÈ˜˜BÙe .177˙‡ «¿≈¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ∆

ÈÁl‰ ˙‡ ÔÈ¯LB˜Â .Áe¯‰ Ô‰a ÒkÈ ‡lL ,ÂÈ·˜178; ¿»»∆…ƒ»≈»∆»«¿¿ƒ∆«∆ƒ
‰ÏÚiL ‡Ï179‡ ,ÔÈˆnÚÓ ÔÈ‡Â .ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l180˙‡ …∆«¬∆∆»∆…ƒ¿≈¿«¿ƒ∆

˙aLa ÂÈÈÚ181. ≈»¿«»

א.168) קנא, שבת בשמן.169)משנה, מושחים
נאסר 171)במים.170) ולא נגיעה, אלא טלטול זה שאין

טלטול. אלא או 172)במוקצה רגלו או ידו לו יגביה "לא
(רש"י). עיניו" החום 174)מושכים.173)ריסי עלֿידי

('מעשה  יטריח" "ולא חסר אחר, בנוסח וכסתות; כרים של
קרירות.175)רוקח'). יתנפח.176)הגורם

ונפתח 178)וסותמים.177) הולך פיו שהיה מת "של
(רש"י). יותר" פיו יפתח שלא כדי לחיו, את קושרים
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שלא 179) אלא אבר, בו מזיז כן שאם שנפתח, מה להסגר
(רש"י). להפתח בשבת.180)יוסיף עינים עצימת

המעמץ 181) אבל מוקצה, טלטול משום ואסור שמת, לאחר
מיתתו  את שמקרב דמים, שופך זה הרי הנפש יציאת לפני

קנא:). (שבת

.‡Î˙Ó182B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ‰nÁa Ïhn‰ ≈«À»««»«ƒ«»»ƒ»
˜BÈz183BÏËÏËÓe ,184¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«¿¿¿≈ƒ»¿»¿≈»¿»≈

.BÏËÏËÓe ,˜BÈz B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ˙Ó da LiL∆≈»≈«ƒ«»»ƒ»ƒ¿«¿¿
ÔÓ B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - ˜BÈz ‡ÏÂ ¯kk ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ»¿…ƒ«ƒƒƒ

ÌB˜Ó ÏkÓ ‰˜Ïc‰185ÈtÓ ,˙BaÎÏ ‡B·È ‡nL ; «¿≈»ƒ»»∆»»¿«ƒ¿≈
ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .Û¯NÈ ‡lL B˙Ó ÏÚ Ïe‰a ‡e‰L∆»«≈∆…ƒ»≈¿…ƒƒ¿«¿≈
Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ˜BÈz B‡ ¯kÎa¿ƒ»ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»»»

.B˙Ó ÏÚ«≈

ב.182) מג, מת 183)שבת המלך "דוד ב: ל, שבת
מה  בחמה, ומוטל מת אבא לחכמים: שלמה ושלח בשבת,
וטלטלו". תינוק או כיכר עליו הנח לו: שלחו אעשה?

בטלטול.184) המותר הכיכר אגב המת את מטלטל
המת 185) את שמצילין שמעתי לוי: בן יהושע רבי "אמר

מג:). (שבת הדליקה" מפני

.·Î‰È‰186ÏhÓ187‰nÁa188ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â189 »»À»««»¿≈»∆»
BÏËÏËÏ190ÔÈ‡a - BÓB˜nÓ BÊÈÊ‰Ï eˆ¯ ‡lL B‡ , ¿«¿¿∆…»«¬ƒƒ¿»ƒ

ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÌÈ·LBÈÂ Ì„‡ Èa ÈL191Ì‰Ï ÌÁ . ¿≈¿≈»»¿¿ƒƒ¿≈¿»»«»∆
‰hÓlÓ192B˙hÓ ‡È·Ó ‰Ê -193‰ÊÂ ,‰ÈÏÚ ·LBÈÂ ƒ¿«»∆≈ƒƒ»¿≈»∆»¿∆

‰Ê - ‰ÏÚÓÏÓ Ì‰Ï ÌÁ .‰ÈÏÚ ·LBÈÂ B˙hÓ ‡È·Ó≈ƒƒ»¿≈»∆»«»∆ƒ¿«¿»∆
˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó194˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,ÂÈab ÏÚ N¯BÙe ≈ƒ«¿∆∆≈««»¿∆≈ƒ«¿∆∆

B˙hÓ Û˜BÊ ‰Ê .ÂÈab ÏÚ N¯BÙe195,BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ ≈««»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰vÁÓ ‡ˆÓÂ - BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ B˙hÓ Û˜BÊ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ»

‰ÈÏ‡Ó ‰ÈeNÚ196‰Ê ˙ÏˆÁÓe ‰Ê ˙ÏˆÁÓ È¯‰L ; ¬»≈≈∆»∆¬≈«¿∆∆∆«¿∆∆∆
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰È˙Bˆ˜ ÈLe ,BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ Ô‰Èbb«≈∆¿»¿≈¿≈∆«««¿«

.˙n‰ Ècˆ ÈMÓƒ¿≈ƒ≈«≈

ב.186) מג, להסריח 188)המת.187)שבת וקרוב
ולמת. לחיים בזיון עלֿידי 190)בצל.189)ויגרם לשם

ותינוק. מחום 191)כיכר שיצטערו כדי הקרקע, "עלֿגבי
יהיו  והמיטות עליהן, לשבת מיטות להביא ויצטרכו הקרקע,

(רש"י). מהשמש.192)למחיצה הוחם שהקרקע
בחום.193) ישב שלא הקרקע, לבין בינו שתפסיק
ולאוהל.194) לצל לפרוש קנים, או קש של שטיח
נמצאת 195) - השני וכן עליה, מונחת המחצלת "שתהא

להם". והולכים נשמטים ולכשירצו מאליה, עשויה מחיצה
שאין  אסור, – אוהל לעשות מיטות לכתחילה ולהביא

(רש"י). בשבת בתחילה ארעי אוהל אי 196)עושים ואם
שלא  לכתחילה, אוהל לפרוש מותר זו, תקנה לעשות אפשר

שיא). סי' אברהם' ('מגן המת יסריח

.‚ÎÓ˙197ÁÈ¯Ò‰L198ÔÈa ‰fa˙Ó ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ≈∆ƒ¿ƒ«««ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈
B‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - epnÓ ÌÈfa˙Ó Ì‰Â ÌÈiÁ‰««ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆À»¿ƒ

˙ÈÏÓ¯ÎÏ199‡Ï ˙‡ ‰ÁBcL ,˙Bi¯a‰ „B·k ÏB„b . ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ∆∆∆…
‰¯BzaL ‰NÚ˙200¯L‡ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‡e‰L , «¬∆∆«»∆…»ƒ«»»¬∆

¯Á‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ EÏ e„ÈbÈ«ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»»»∆»«≈
B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ba ˙‡ˆÏ»≈≈ƒƒ∆»«ƒƒ

.Ì‰ ÔÈ‡ˆBÈÂ BÓB˜Óaƒ¿¿¿ƒ≈

ב.197) צד, סי'198)שבת (או"ח להסריח שקרוב או
מדרבנן,199)שיא). אלא אסור אינו לשם שהטלטול

הי"ג. בפי"ד לאו 200)כמבואר כי היא, דרבנן אסמכתא
כמבואר  הדורות, בכל ותיקנו חכמים שגזרו מה כולל זה
התורה, מן האסור דבר אבל ה"ב; ממרים מהל' בפ"א
חכמה  "אין נאמר: זה ועל הבריות, כבוד מפני נדחה אינו
"כל  - ל) כא, (משלי ה'" לנגד עצה ואין תבונה ואין
(ברכות  לרב" כבוד חולקין אין - השם חילול יש מקום

יט:).

ה'תשע"ט  אלול כ' שישי יום

ועׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
מהן 1) המוגבלים, לתחומין חוץ ההליכה דיני בו נתבארו

התחומין, שיעורי בו ונזכרו דבריהם. של ומהן תורה דבר
מדידתן. איכות לא אבל

.‡‡ˆBi‰2‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ3‰˜BÏ - ˙aLa4, «≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»∆
.ÈÚÈ·M‰ ÌBia BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…««¿ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÌeÁz ‡e‰ ‰Ê 'ÌB˜Ó'5¯eÚL ‰¯Bz ‰˙ ‡ÏÂ . »∆¿»ƒ¿…»¿»»ƒ
‡e‰ ‰Ê ÌeÁzL ,e˜ÈzÚ‰ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;‰Ê ÌeÁ˙Ïƒ¿∆¬»¬»ƒ∆¿ƒ∆¿∆

ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈLÏ ıeÁ6Ï‡¯NÈ ‰ÁÓ „‚k ,7CÎÂ . ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆«¬≈ƒ¿»≈¿»
.‰ÁnÏ ıeÁ e‡ˆ˙ ‡Ï :ea¯ ‰LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆∆«≈…≈¿««¬∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe8¯ÈÚÏ ıeÁ Ì„‡ ‡ˆÈ ‡lL ,9‡l‡ ƒƒ¿≈¿ƒ∆…≈≈»»»ƒ∆»
;¯eÒ‡ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ Ï·‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡ „Ú««¿«ƒ«»¬»¿«¿«ƒ«»»

¯ÈÚ‰ L¯‚Ó ‡e‰ ‰n‡ ÌÈtÏ‡L10. ∆«¿«ƒ«»ƒ¿«»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

כתב  השביעי", ביום ממקומו איש יצא "אל הציווי בטעם
קדמון", ולא מחודש שהעולם ונדע ש"נזכור החינוך' ב'ספר
לו  ראוי כך העולם, בריאת ממלאכת ה' ששבת וכשם

אחד. במקום לנוח לאדם
הלכות  בלימוד מתבטאת השבוע ימות בכל השבת זכירת
זכירת  על מצוה שיש וכשם החול, ימות במשך שבת
שכולו  ל"יום בנוגע מצוה ישנה כך שבוע, שבכל השבת
הגלות  של החולין בימי שגם העולמים", לחיי ומנוחה שבת
ההכנה  על שיודעים ועל־ידי־זה אליה, ולהתכונן לזוכרה יש

יותר. בנקל הגלות בזמן העבודה תהיה - הגאולה לזמן
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."...dwel - zaya dpicnd megzl ueg `veid"

י"ב  הוא מהתורה תחומין שאיסור היא כאן הרמב"ם דעת
שכתב  ממה בו וחזר אמה. אלפיים סופרים ומדברי מיל,
תחומין  שאיסור שכ"א) (לא־תעשה המצוות' ב'ספר
דעה  וישנה ר"ע), (כדברי אמה אלפיים הוא מהתורה
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שצ"ו) סי' ריש שבת (הל' אדמוה"ז בשו"ע המובאת נוספת
אינו  מיל מי"ב יותר וגם כלל, מהתורה עיקר לתחומין שאין

מהתורה. אסור
ואלפיים  התורה, מן הוא מיל שי"ב כאן הרמב"ם ובדעת
האם  ביו"ט, תחומין לאיסור בנוגע לחקור יש מדרבנן, אמה
הרמב"ם, לשון את הרוגוצו'בי ומבאר לא. או מהתורה הוא
הגם  ביו"ט, ולא בשבת רק הוא שהאיסור משמע שממנו
שמצוות־ בלבד", נפש אוכל אלא ליו"ט שבת בין ש"אין
מלאכה  שאינם מדברים וגם בשבת ממלאכה לשבות עשה
ולא  בשבת רק הוא שביתה של זה ציווי והרי טירחא, אלא
אלא  מלאכה אינה לתחום חוץ יציאה ובנידון־דידן ביו"ט,
הציווי  גם בה שיש בשבת רק אסורה ולכן בלבד, טירחא
רק  שאסור ביו"ט מה־שאין־כן מטירחא. גם "תשבות"
אלא  התורה מן תחומין איסור אין בטירחא, ולא במלאכה
אלא  ליו"ט שבת בין "אין הכלל כן ועל בלבד. מדרבנן

מלאכה". ל"איסור בנוגע הוא בלבד" נפש אוכל מלאכת
צריך  יהודי ה', בעבודת הוראה ללמוד יש אלו מהלכות
אוהל  שבמרכזו ישראל, במחנה הוא שמקומו תמיד לזכור
עליו  ומגינים אותו המקיפים הכבוד ענני ומסביבו מועד
הציווי  כך ועל ישראל. למחנה שייך שאינו עניין כל מפני
ליהודי  ואסור מצב ובכל זמן בכל ממקומו" איש יצא "אל
והגם  ומצוותיה. תורה היהדות, היינו - ממקומו לצאת
את  ממשיך יהודי אבל לשבת, בקשר נאמר זה שציווי
את  מקיים אז וגם השבוע, ימי כל על השבת של קדושתה
של  במצב תמיד ונמצא ממקומו", איש יצא "אל הציווי

השביעי". "ביום - קדושה
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב').2) עמוד י"ז דף עירובין היישוב 3)(מסכת או העיר
בתוכו. גר תעשה 4)שהוא לא על העובר כל כדין

י"חֿי"ט. פרקים סנהדרין בהלכות כמבואר שבתורה,
המינים 5) שאמרו כמו ממש ממקומו יזוז שלא הכוונה ואין

חדש  מדי "והיה כ"ג): פסוק ס"ו, פרק (ישעיה נאמר שהרי
לפני  להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו

מיימוניות). (הגהות ה'" אלפים 6)אמר הוא המיל שיעור
רבינו  כתב שכ"א) (מל"ת המצות בספר והנה אמה.
לאלפים  מחוץ להלוך "שלא זה בפסוק הזהירה שהתורה
פרשה  (בשלח מהמכילתא וראייתו אחת", אמה אפילו אמה
רבינו  כתב וכן אמה", אלפים אלו ממקומו איש יצא "אל ה)
ראשונים, הוצאת המאור, (ספר המשניות לפירוש בהקדמתו
שיטת  שזוהי מכיון זו, מדיעה רבינו חזר וכאן כ"ד), עמוד
"בו  במשנה: ב') עמוד כ"ז דף סוטה (מסכת  עקיבא רבי
רבי  את ומינו מנשיאות גמליאל רבן את (שהעבירו ביום
דרש  א'), עמוד כ"ח דף בברכות כמובא עזריה בן אלעזר
אבל  התורה)", (מן שבת תחום אמה אלפים עקיבא: רבי
מקומות  בהרבה שמצאנו כמו כדבריו, פסקו לא חז"ל
שאמרו: ב') עמוד קנ"ג דף א', עמוד ס"ט דף שבת (מסכת
ששיטת  הרי עקיבא" דרבי ואליבא דאורייתא, "תחומין

בזה. עקיבא לרבי מודים חכמים שאין היא התלמוד
יומא 7) (מסכת – מיל) עשר (=שנים פרסאות שלש שהוא

הלכה  ג' פרק עירובין (מסכת ובירושלמי ב'). עמוד ע"ה דף
לקוניא: בן יוסי רבי בי שמעון רבי בשם יונתן "רבי ד')
כרסנא  בר שמעון רבי תורה: דבר שבת תחומי על לוקין
תחום  אלא מכולם, (ברור) מחוור לך אין אחא: רבי בשם
פוסקים  הרבה ברם, ישראל". כמחנה מיל עשר שנים
פעם  אף הביא שלא הבבלי התלמוד כדעת נקטו ראשונים

מיל. עשר בשנים התורה, מן תחומין משנה 8)איסור
א'). עמוד מ"ה דף עירובין כ"ח 9)(מסכת בפרק להלן

אמה. אלפים למדוד מתחילים מהיכן שנאמר 10)מבואר
יהיה  זה בתוך והעיר כו' באמה אלפים קדמה פאת "את
ועיי"ש  ה' פסוק ל"ה פרק (במדבר הערים" מגרשי להם

ברש"י).

.·„ÓÏ ˙‡ˆÓ11nL ,Ïk ˙‡ Cl‰Ï ˙aLa Ì„‡Ï ¯z ƒ¿≈»»≈∆À»¿»»¿«»¿«≈∆»
‰ÂÈk ‰˙È‰ elÙ‡ ,dlk ¯ÈÚ‰12‰˙È‰L ÔÈa - »ƒÀ»¬ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈∆»¿»

¯zÓ ÔÎÂ .‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ,‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»≈∆…»¿»À∆∆»¿≈À»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÈÚÏ ıeÁ Cl‰Ï BÏ13,Áe¯ ÏÎÏ ¿«≈»ƒ«¿«ƒ«»¿»«

˙Úa¯Ó ‡Ï·Ëk ˙BÚa¯Ó14˙‡ ¯kN ‰È‰iL È„k , ¿À»¿«¿»¿À««¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙BiÂf‰15B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â . «»ƒ¿ƒ»»¿«¿«ƒ«»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ16‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL „Ú , «««¿«¿≈»»ƒ¬»ƒ»»
elÙ‡ ,ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈«¿≈»»ƒ¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰n‡17. «»««∆ƒ«»

ב').11) עמוד מ"ט דף עירובין (מסכת סמל 12)משנה
בה  יש אשר הגדולה העיר "נינוה בה: שנאמר גדולה, לעיר
י"א). ד', (יונה אדם" רבוא עשרה משתים הרבה

שיעור 13) היא: המטרית המדה לפי שבת תחום מדידת
אמה  שבעים ועוד – אמה ואלפים ס"מ 528 תורה של אמה
אמה  אלפים למדוד מתחילים שמהן אמה שלישי ושני
"חיי  ולפי מטר, 1093 ביחד – א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר
השיטות, על לסמוך יש הדחק שבשעת ע"ו) (כלל אדם"
להלן  (וכמבואר אמה מאות ושמונה אלפים להלך שמותר
תחומין  עירובי מניח ואם מטר, 1516 להלך יכול זו) בהלכה
בהלכות  כמבואר אמה, אלפים עוד להלך לו מותר שאז
בערך, מטר 2994 הכל בסך להלך יכול ו', פרק עירובין
הילוך  הוא מיל ששיעור תנט) חיים אורח (שו"ע הדין ולפי
ובשעת  דקות, 36 עירוב ידי על להלוך יכול דקות, 18
ו24ֿ דקות 50 הכל בסך שניות, ו24ֿ דקות 14 עוד הדחק
למעלה  שהבאנו המשניות בפירוש רבינו (ולדעת שניות
להלוך  יכול דקות, 24 הוא מיל ששיעור ד' הלכה ה' בפרק

דקות). 48 עירוב ידי בעיגול 14)על מודדים שאין כלומר
אלפים  לצפון וכן אמה, אלפים למזרח אלא העיר, סביב
שהרבוע  אמה, מאות ושמונה אלפים יוצא ובאלכסון אמה,
אמה  ברבועה אמה "כל – חומשים בשני העיגול על עודף
א'). עמוד נ"ז דף עירובין (מסכת באלכסונה" חומשים ושני

שאומר 15) מי יש הדברים, בבאור המפרשים "ונחלקו
כמדת  אמה, מאות ושמונה אלפים לילך רשאי הוא שלעולם
מי  ויש הזויות, אל ולא פניו לעבר כשהולך גם האלכסון,
כשהולך  אלא אמה, מאות ושמונה אלפים לו שאין שהורה
אין  פניו לעבר הולך אם אבל העיר, תחומי בכל באלכסון
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("מגיד  רבינו" דעת נראה וכן בלבד, אמה אלפים אלא לו
כבמואר 16)משנה"). דרבנן, איסור על העובר כדין

ג'. הלכה א' שכמה 17)בפרק א' בהלכה בארנו כבר
אלא  אינו תחומין איסור שכל סוברים ראשונים פוסקים
ביום  ממקומו איש יצא אל תורה: שאמרה ומה מדרבנן,
לאיסור  אלא תחומין, לאיסור הכוונה אין – השביעי"
המן, ללקוט בידו הכלי עם יצא שלא בשבת, הוצאה

הלכ  ז' בפרק א'.כמבואר ה

.‚Cl‰Ó‰18,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÌeÁzÏ ıeÁ «¿«≈«¿¿«¿»≈¬»»¿»ƒ
ÔÈ‡Â ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL ÌÈ„enÚ Èab ÏÚ ıÙwL ÔB‚k¿∆»«««≈«ƒ∆¿ƒ¬»»¿≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa¿»∆»≈∆«¿»»««¿»»¿»ƒ¬≈∆

˜ÙÒ19ÔÈ‡ B‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz LÈ Ì‡ , »≈ƒ≈¿ƒ¿«¿»≈¬»»≈
‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz20ÌB˜Ó ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿«¿»≈¬»»¬»ƒ»««»

ÏÚ Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»»««¿»»¬≈∆ƒ¿«≈«
.ÌL ÔÈÓeÁz ¯eq‡ LÈÂ ,ı¯‡‰»»∆¿≈ƒ¿ƒ»

א').18) עמוד מ"ג דף עירובין האסור 19)(מסכת בדבר
אסור  שאינו ובדבר להחמיר, בספקו הולכים התורה, מן
טומאת  בהלכות (כמבואר לקולא ספקו חכמים, מדברי אלא

ובראב"ד). י"ב הלכה ט' פרק ונהרות 20)מת בימים אבל
ספק  הוא לא, או מעשרה מלמעלה אם ספק יש אם גם
לפי  דאורייתא, תחומין איסור ובנהרות בימים "שאין דרבנן,
ולא  מדרבנן, אלא אסור אינו בהם והטלטול כרמלית, שהם
והמהלך  מדרבנן, אסור המים פני על המעביר שיהיה יתכן
אמות  ארבע שהמעביר שאמרו וכמו התורה, מן לוקה
א'), הלכה י"ד בפרק (כמבואר פטור מקורה הרבים ברשות
שנים  המהלך ספק בלי כן מדבר, לרגלי דומה שאינו לפי
למחנה  דומה שאינו לפי פטור, המים פני על מיל עשר
ו"כסף  ס"ט סימן פריימן הרמב"ם (תשובות ישראל"

משנה").

.„ÈÓ21¯È„a ˙·ML22¯‰Òa B‡ ,¯a„naL23B‡ ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ¿»¿««
˙‡ Cl‰Ó - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰¯ÚÓaƒ¿»»¿«≈»∆≈¿«»ƒ¿«≈∆
Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk24. À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«

ÔÎÂ25ÒÎpL ‰ÚLa ÔLÈ ‰È‰ elÙ‡ - ‰Ú˜·a ˙·BM‰ ¿≈«≈¿ƒ¿»¬ƒ»»»≈¿»»∆ƒ¿«
‰˜ ‡lL ,˙aM‰26BÓB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈ - ‰˙È·L ««»∆…»»¿ƒ»≈¿«≈ƒ¿

‰n‡ ÌÈtÏ‡27‰È‰ .Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ28Cl‰Ó «¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«»»¿«≈
ÌÈtÏ‡ Cl‰Ó - ˙aL ÌeÁz Ú„BÈ BÈ‡Â ,‰Ú˜·a¿ƒ¿»¿≈≈«¿«»¿«≈«¿«ƒ

˙BiBÈa ˙BÚÈÒt29.˙aL ÌeÁz ‡e‰ ‰ÊÂ , ¿ƒ≈ƒ¿∆¿«»

ב').21) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת מקום 22)משנה
הצאן. לשמירת הצאן 23)בנוי לשמירת גדר מוקף מגרש

ב'). עמוד כ"ב דף עירובין (ר"ח פירות הכנסת או
בעיר.24) שובת מ"ה 25)כדין דף עירובין (מסכת משנה

א'). לקנות.26)עמוד התכוון לא הואיל 27)כלומר
(גמרא). קונה נמי ישן קנה, ניעור היה (מסכת 28)ואילו

א'). עמוד מ"ב דף מצב 29)עירובין מקום אמה חצי
לרגל. רגל בין אמה וחצי הרגל

.‰Cl‰Ó‰30‰ÓÏLÂ ,Cl‰Ï BÏ LiL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ «¿«≈«¿«ƒ«»∆≈¿«≈¿»¿»
‰È„n‰ CB˙a B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ¯‰Ò B‡ ¯Èc CB˙a B˙cÓƒ»¿ƒ««¿»»¿«¿ƒ»
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡ -≈¿«≈∆»«ƒ»¿≈¿ƒ

˙‡ Cl‰Ó ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a B˙cÓ ‰˙ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ»¿¿«»ƒ¿«≈∆
˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙ÏkLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dlkÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»ƒ»¿ƒ¿»
d˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ún‰ ˙ˆ˜Óa B‡ ¯ÈÚ‰»ƒ¿ƒ¿»«¿»»¬»ƒ»¿»»
- BlL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a ˙ÚÏ·Ó „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒÀ¿««¿«¿«ƒ«»∆
,˙Bn‡ Úa¯‡k ˙eL¯‰ d˙B‡ Ïk BÏ ·LÁz≈»≈»»»¿¿«¿««

¯‡M‰ ˙‡ BÏ ÔÈÓÈÏLÓe31. «¿ƒƒ∆«¿»

ב').30) עמוד ס' דף עירובין לו 31)(מסכת שנשאר
שטח  כי מלוניל יהונתן רבינו לדעת בניגוד אמה, מאלפים
אמות  ארבע אפילו מפחית ואינו כלל נחשב אינו העיר

האמה. מאלפים

.ÂB‡ B˙˙È·L ÌB˜nÓ ‰n‡ ÛÏ‡ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»∆∆«»ƒ¿¿ƒ»
¯ÈÚÏ ıeÁÓ32dk¯‡a LiL ,‰¯ÚÓ B‡ ‰È„Ó „Ú ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»»∆≈¿»¿»

‰È„n‰ Ïk ˙‡ Cl‰Ó - ÛÏ‡Ó ˙BÁt B‡ ‰n‡ ÛÏ‡∆∆«»»≈∆∆¿«≈∆»«¿ƒ»
da Ú‚tL ‰¯Ún‰ B‡33‰n‡ ÛÏ‡ dÏ ‰ˆeÁ Cl‰Óe , «¿»»∆»«»¿«≈»»∆∆«»

˙Bn‡ Úa¯‡ ˙BÁt34. »«¿««

כמיותרות 32) והן לעיר" מחוץ "אם המילים חסרות בנ"א
בתוך 33)(מער"ק). נמצאות המדינה או שהמערה מכיון

אמה. אחת 34)אלפים כל נחשבות המדינה או המערה
אמות. כארבע

.ÊCB˙a Ba Ú‚tL ,‰¯Úna B‡ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¿ƒ»«¿»»∆»«¿
‰n‡Â ‰n‡ ÛÏ‡ ,B˙cÓ35‡l‡ da Cl‰Ó BÈ‡ - ƒ»∆∆«»¿«»≈¿«≈»∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌeÏLz ‡e‰L ,„·Ïa ‰n‡ ÛÏ‡36LiL ∆∆«»ƒ¿«∆«¿«¿«ƒ«»∆≈
.BÏ

מבליע 35) ואינו המערב, בתוך נגמר שבת שתחום ונמצא
אמה. אלפים בתוך שבת.36)אותו תחום של

.ÁÈÓ37ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÈÚ‰ ÈˆÁa B˙cÓ ‰˙ÏkL ƒ∆»¿»ƒ»«¬ƒ»ƒ««ƒ
ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»«ƒ»À»¿«¿≈¿»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ ¯ÈÚ‰38ÔÎÂ .39,‰Ú˜·a ˙·ML ÈÓ »ƒ«¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»«¿ƒ¿»
‰vÁÓ ÌÈ¯Î e‰eÙÈw‰Â40˙aLa41da Cl‰Ó BÈ‡ - ¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡42‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»«¿«ƒ«»¿»«««ƒ∆
ÏÚ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ ¯zÓe ;‰vÁn‰ CB˙a¿«¿ƒ»À»¿«¿≈¿»«¿ƒ»«

‰¯Èc ÌLÏ ‰eÙÈw‰ Ì‡ ,‰˜È¯Ê È„È43. ¿≈¿ƒ»ƒƒƒ»¿≈ƒ»

ב').37) עמוד מ"ב דף עירובין גזרו 38)(מסכת ולא
החפץ. אחר ימשך שמא דף 39)חכמים עירובין (מסכת

א'). עמוד דירה.40)מ"ב מחיצה 41)לשם כי
כ"ב). הלכה ט"ז (פרק מחיצה שמה בשבת העשוייה

קנין 42) זמן - השבת, בכניסת מחיצה באויר שבת שלא לפי
אין 43)השביתה. דירה, לשם שלא הקיפוה שאם

אמות. ארבע אלא בתוכה מטלטלים

.ËÈÓ44‰È‰L ÔÈa - ‰È„ÓÏ ÒkÏ C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈∆»»
‰·¯Áa ‡a ‰È‰L ÔÈa ,Ìia ‡a45CB˙a ÒÎ Ì‡ - »«»≈∆»»»∆»»»ƒƒ¿«¿

ŒÛ‡ ,˙aM‰ ÒkiL Ì„˜ ¯ÈÚÏ ·B¯˜ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»»»ƒ…∆∆ƒ»≈««»«
‰Ê È¯‰ - ˙aLa ‡l‡ ‰È„nÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚ«ƒ∆…ƒƒ««¿ƒ»∆»¿«»¬≈∆
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,ÒkÈƒ»≈ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»
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zayקנו zekld - mipnf xtq - lel` 'k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחת 44) פעם ב'): עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
ורבי  יהושע ורבי אליעזר, ורבי גמליאל (רבן נכנסו לא
לרבן  לו אמרו שחשכה, עד הים) שפת (שעל לנמל עקיבא)
שבאנו  כיון העיר, לתוך (מהאניה לירד אנו מה גמליאל:
הייתי  שכבר אתם, מותרים להם: אמר לתחום)? מחוץ
חשכה". שלא עד התחום בתוך והיינו (במשקפת) מסתכל

ביבשה.45)

.È‰È‰46‡l‡ ¯BÚ ‡ÏÂ ,C¯ca ÔLÈÂ ,‰È„ÓÏ ‡a »»»ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆¿…≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÌeÁz‰ CB˙a BÓˆÚ ‡ˆÓ ¯BÚpLÎe ,˙aLa¿«»¿∆≈»»«¿¿«¿¬≈∆
‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,dÏ ÒkÈƒ»≈»ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»
,BÊ ‰È„ÓÏ Cl‰Ï ‰˙È‰ BzÚcL ÈtÓ ;Áe¯ ÏÎÏ¿»«ƒ¿≈∆«¿»¿»¿«≈ƒ¿ƒ»

k ‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰˙È·L ‰˜ CÎÈÙÏeÈ¯‰L ,Ô˙BÓ ¿ƒ»»»¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»¿»∆¬≈
.ÌeÁza Ô‰nÚ ÒÎƒ¿«ƒ»∆«¿

א').46) עמוד מ"ה דף עירובין (מסכת משנה

.‡ÈÈÓ47˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL48- ƒ∆»»«¿¬ƒ«»««
Ô˙lÁz ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙Bn‡ Úa¯‡‰L .ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈∆»«¿««∆≈»»»¿ƒ»»
ıeÁ ‡ˆiL ÔÂÈk ,CÎÈÙÏ ;Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜nÓƒ»∆≈¿ƒ»≈»∆»»
Cl‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,BÓB˜Óa ·LÈ - ¯˙È B‡ ‰n‡ BÓeÁzÓƒ¿«»»≈≈≈ƒ¿¿≈¿«≈

ıeÁÏÂ ÂÈÏ‚¯ ˙„ÈÓÚÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡49ÔÎÂ . ∆»¿«¿««≈¬ƒ««¿»¿«¿≈
CÈLÁ‰L ÈÓ50‰n‡ elÙ‡ ‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ƒ∆∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬ƒ«»

˙Á‡51ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡l‡ ,dÏ ÒkÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆…ƒ»≈»∆»¿«≈ƒ»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ba „ÓBÚ ‡e‰Â ˙aM‰ ÂÈÏÚ ÒÎpL∆ƒ¿«»»««»¿≈«¿«ƒ«»

¯ÈÚ‰ ˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙Ïk Ì‡Â .„·Ïa52„Ú Cl‰Ó - ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈«
CB˙a ˙Á‡ BÏ‚¯ ‰˙È‰ .e¯Ó‡L BÓk ,B˙cÓ ÛBÒƒ»¿∆»«¿»¿»«¿««¿
ÒkÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Á‡ BÏ‚¯Â ÌeÁz‰53. «¿¿«¿«««¿¬≈∆ƒ»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel - zaya dpicnd megzl ueg `veid"

אל  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי כתב ובהמשך
מחוץ  אחת ורגלו התחום בתוך אחת רגלו היתה יכנס...
מסכת  בסוף הוא הדברים ומקור יכנס". זה הרי לתחום,
או  "אמה היציאה לשיעור בנוגע והנה במשנה. עירובין
שיעור  שהרי להבין צריך אחת, מאמה פחות לא אבל יותר"
וממילא  מסיני", למשה "הלכה השיעורים ככל הוא תחומין
מדוע  וא"כ יותר, ולא פחות לא הדיוק בתכלית הוא גם
מדוייק  הוא תחומין שיעור והלא אמה, הוא היציאה שיעור
מאמה. פחות של יציאה על גם יתחייב לא ומדוע ביותר,
אחת  שרגלו למי להכנס התירו מדוע להבין, יש ועד"ז
ששיעור  כיון לתחום, מחוץ אחרת ורגלו התחום בתוך
נחשב  לא בחוץ האחת כשרגלו מדוע מדוייק, הוא תחומין

לתחום. מחוץ כנמצא
(ci 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב').47) עמוד נ"ב דף עירובין (מסכת דעת 48)משנה
לו  מותר אמות, ארבע התחום מן יצא שלא שכל הראב"ד
לחזור  רשות לו שיש ומכיון העיר, לתוך וליכנס לחזור
העיר, כבני הוא והרי כלל, יצא לא כאילו נחשב עירו, לתוך

היא". מילתא תחומין "הבלעת הפוסקים בלשון נקרא וזה
שמעון,49) כרבי פוסקים שיש הביא משנה" ב"מגיד

יכנס, – לתחום מחוץ אמות עשרה חמש יצא ש"אפילו
את  (מצמצמים) ממצים התחומין) (מודדי המשוחות שאין
הטועין  מפני סופו), לפני התחום את קובעים (אלא המדות
לסימן  מהלאה שעברו עד נזכרים ואין בטעות (היוצאים

לתחום.50)התחום)". מחוץ בדרך נמצא השבת כשנכנס
העיר.51) אפשר 52)מתחום איך תמהו: המבארים

והוא  לתחום מחוץ שיצא כיון העיר, במקצת מדתו שתכלה
רבינו  דברי את מבארים ויש אמה? העיר תחום מסוף רחוק
העיר  בתוך נגמרה כשמדתו אחר ובמקרה אחרת עיר על
שהחשיך" מי "וכן של להלכה כהמשך הדברים נאמרו ולא

שלא 53)(מער"ק). בגמרא הסובר כדעת פסק הראב"ד
בעירובין  המקיל כדברי שהלכה רבינו דעת אבל יכנס,

משנה") ("מגיד

.·ÈÈÓ54ÔB‚k ,BzÚ„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿«¿¿
‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e‡ÈˆB‰L55- ‡ˆÈÂ ‚‚ML B‡ , ∆ƒ»¿ƒ«»»∆»«¿»»
¯ÊÁ .˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡56‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï ≈∆»«¿««»«¿««≈∆»

e‰e¯ÈÊÁ‰ .˙Bn‡ Úa¯‡57‡ˆÈ ‡Ï el‡k -58Ì‡Â . «¿««∆¡ƒ¿ƒ…»»¿ƒ
¯È„a ÌÈ¯Î e‰e˙pL ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a e‰e˙¿»ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ
˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰¯ÚÓe ¯‰ÒÂ¿««¿»»¿ƒ«∆∆≈¿«≈∆
‡e‰Â ¯kÊÂ ,‰‚‚La el‡Ó „Á‡Ï ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .dlkÀ»¿≈ƒ»»¿∆»≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿

.dlk ˙‡ Cl‰Ó - ÔÎB˙a¿»¿«≈∆À»

ב').54) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
(רש"י).55) דעתו "חזר 56)שנטרפה המשפט: חסר בנ"א

(מער"ק). אמות" ארבע אלא לו אין התחום.57)לדעת
כאלפים 58) לה וחוצה אמות, כארבע לא העיר כל והרי

רוח. לכל אמה

.‚È‡ˆÈ59‡lL ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ »»«¿¿««««ƒ∆»«∆…
BÏ ÔÈ‡ - ‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e¯ÈÊÁ‰L ÔB‚k ,˙Ú„Ï¿««¿∆∆¡ƒ»¿ƒ«»»≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡60- ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿««¿≈ƒ»»«¿¿««
ŒÏÚŒÛ‡- ¯‰ÒÂ ¯Èc ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a ‡e‰L Èt ««ƒ∆¿¿«»ƒ¿ƒ»««

˙Bn‡Úa¯‡‡l‡BÏ ÔÈ‡61L¯ÙÓ‰.62ÏB„b‰Ìia63ŒÛ‡ , ≈∆»«¿«««¿»≈«»«»«
Ïk ˙‡ Cl‰Ó - Ba ˙·ML ÌeÁzÏ ıeÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿∆»«¿«≈∆»

dlk ‰ÈÙq‰64.dlÎa ÏËÏËÓe , «¿ƒ»À»¿«¿≈¿À»

ב').59) עמוד מ"א דף עירובין שיציאתו 60)(מסכת כיון
לדעת. היתה התחום כרחו 61)מן על הוציאוהו אם רק כי

בהלכה  כמבואר כולה את מהלך היחיד רשות לתוך
-62)הקודמת. ב') עמוד מ"ב דף עירובין (מסכת משנה

באניה. מפרנדיסין 63)המפליג (חכמים) שבאו "מעשה
והפליגה  לרומא) בדרך התיכון הים חוף שעל ברינדיזי (היא
ורבי  גמליאל רבן הים) משפת (התרחקה בים ספינתם
מחוץ  בשבת שיצאה (אף כולה את הלכו עזריה בן אלעזר
עקיבא  ורבי יהושע רבי מחיצות) לספינה שיש כיון לתחום,
והלכה  עצמן" על להחמיר שרצו אמות, מארבע זזו לא

עזריה. בן אלעזר ורבי גמליאל ושבת 64)כרבן הואיל
הספינה  בכל והטלטול (גמרא); יום מבעוד מחיצות באויר
בהליכתה  בין גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר, הוא

ס"ז). סימן פריימן הרמב"ם, (שו"ת בעמידתה" בין
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.„ÈÈÓ65Ûw‰Â ,˙Ú„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿««¿À«
˙aLa ‰vÁÓa66;‰vÁn‰ d˙B‡ Ïk Cl‰Ï BÏ LÈ - ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»»«¿ƒ»

ÏÚ ¯˙È ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â‰È‰ Ì‡Â .‰n‡ ÌÈtÏ‡ »∆…ƒ¿∆»≈««¿«ƒ«»¿ƒ»»
‰vÁn‰ CB˙a B˙ˆ˜Ó ÚÏ·Ó epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆À¿»ƒ¿»¿«¿ƒ»
Ïk ˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - BzÚ„Ï ‡lL ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆…¿«¿ƒ¿≈¿«≈∆»

BÓeÁ˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ ,‰vÁn‰67- ÒkiL ÔÂÈÎÂ ; «¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ»≈
‡ˆÈ ‡Ï el‡k ‡e‰ È¯‰68. ¬≈¿ƒ…»»

ב').65) עמוד מ"ג דף עירובין בריה 66)(מסכת "נחמיה
ושכח) בלימודו (השתקע שמעתא משכתיה חנילאי דרב
נחמיה  נחמן: לרב חסדא רב לו אמר לתחום , חוץ ויצא
חוץ  שיצא כיון ליכנס לו (שאסור בצער שרוי תלמידך
ויכנס" אדם בני של מחיצה לו עשה לו: אמר לתחום).
שנעשית  מחיצה לכל הדין והוא שם). עירובין (מסכת
הלכה  ט"ז בפרק למעלה רבינו בדברי המבואר לפי בשבת

שנעשתה 67)כ"ב. המחיצה בתוך מובלע שבת שתחום
בשבת. אלפים 68)מסביבו לה וחוצה כולה את ומהלך

אמה.

.ÂËÈÓ Ïk69BÓB˜nÓ ÊeÊÏ BÏ ÔÈ‡L70CB˙a ‡l‡ »ƒ∆≈»ƒ¿∆»¿
ÂÈ·˜Ï C¯ˆ Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡71‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - «¿««ƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈∆≈

˜ÈÁ¯Óe72˙ˆ˜ÓÏ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁÂ ‰ÙÂ «¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ - ˙Bt‰Ï ˜Á¯˙iL ˙Úa epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ

ÒkÈ - ÒÎÂ73‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe , ¿ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ…»»»∆…»»
˙Ú„Ï ‰lÁza74ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ; «¿ƒ»¿««¬»ƒ»»¿««««ƒ

.˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ ,ÒÎpL∆ƒ¿«≈∆»«¿««

ב').69) עמוד מ"א דף עירובין חוץ 70)(מסכת שיצא
לדעת. שלא שבני 71)לתחום ממקום להתרחק וצריך

פרק  דיעות בהלכות כמבואר צניעות, משום – מצויים אדם
ו'. הלכה לא 72)ה' את שדוחה הבריות כבוד "גדול

ותשובות  כ"ג הלכה כ"ו בפרק כמבואר שבתורה" תעשה
ס"ז. סימן (אם 73)הרמב"ם הוא פקח "אי אמרו ובגמרא

דעל  וכיון התחום), לתוך (יכנס לתחומא עייל הוא), פקח
נכנס). שנכנס (וכיון משום 74)על" להתרחק לו מותר

נכנס  אם אף העיר, לתוך נכנס אינו אבל  הבריות, כבוד
בתחומו.

.ÊËÈÓ Ïk75ÌÈ„Ú‰ ÔB‚k ,ÔÈcŒ˙Èa ˙eL¯a ‡ˆiL »ƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰·l‰ ˙i‡¯ ÏÚ „ÈÚ‰Ï e‡aL76ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»¿»ƒ«¿ƒ««¿»»¿«≈»∆ƒƒ
‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙‡ˆÏ BÏ ¯znL77‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈ - ∆À»»≈ƒ¿«ƒ¿»≈«¿«ƒ«»

BÏ ÚÈb‰L ÌB˜Ó B˙B‡a Áe¯ ÏÎÏ78ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿»«¿»∆ƒƒ«¿ƒƒƒ«
¯ÈÚ‰ ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰È„ÓÏ79ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ , ƒ¿ƒ»¬≈¿«¿≈»ƒ¿≈«¿«ƒ

.‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡«»¿»««¿ƒ»

ב').75) עמוד כ"ג דף השנה (ראש שהרי 76)משנה
להעיד, דין לבית הולכין אלו הרי החודש, את שראו "עדים
במועדם" אותם תקראו אשר שנאמר: שבת, היה אפילו

ב'). הלכה ג' פרק החודש קדוש "הבא 77)(הלכות כמו
הלכה  כדלהלן המפולת" ומן הנהר ומן הדליקה מן להציל

(מפני 78)י"ז. היום כל משם זזין היו לא "בראשונה
שיהיו  הזקן, גמליאל רבן התקין בשבת) לתחום חוץ שיצאו

שם). (משנה רוח" לכל אמה אלפים "שכיון 79)מהלכין
בו  קנו כאלו אליו, שהגיעו המקום הרי ברשות, שהלכו

משנה"). ("מגיד השמשות" בין שביתה

.ÊÈ‰È‰80CÏB‰ ‡e‰Â BÏ e¯Ó‡Â ,˙eL¯a ‡ˆBÈ »»≈ƒ¿¿»¿¿≈
C¯ca81LÈ - ˙BNÚÏ ˙‡ˆiL ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ ¯·k : «∆∆¿»«¬≈«ƒ¿»∆»»»«¬≈

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÓB˜nÓ BÏ82‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»
ÌÈtÏ‡ CB˙a ÚÏ·Ó ˙eL¯a epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz ˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆»»ƒ∆ƒ¿À¿»¿«¿«ƒ
,BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - BÓB˜nÓ BÏ LiL ‰n‡«»∆≈ƒ¿¬≈∆≈ƒ¿

ÔÈ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe83˙BLÙ ÏÈv‰Ï ¿ƒ…»»¿»«¿ƒ¿«ƒ«¿
B‡ ,¯‰p‰ ÔÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „iÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«¿≈»ƒ«»ƒ«»»

˙Ïtn‰ ÔÓ84Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï LÈ - ƒ««…∆≈»∆«¿«ƒ«»¿»«
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ Ì‡Â .Ba eÏÈv‰L ÌB˜nÓƒ»∆ƒƒ¿ƒ»¿»«»¿≈»ƒ
ÌB˜na ˙aLÏ ÌÈ„ÁÙÓ eÈ‰Â ,‰ÙÈwz ˙BÏfÓe«»«ƒ»¿»¿«¬ƒƒ¿…«»
ÈÏÎ·e ÔÓB˜ÓÏ ˙aLa ÔÈ¯ÊBÁ el‡ È¯‰ - Ba eÏÈv‰L∆ƒƒ¬≈≈¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈÊ85. ≈»

ב').80) עמוד מ"ד דף עירובין (מסכת כשכבר 81)משנה
לעשותו, שיצאת הדבר נעשה כבר לו: אמרו בדרך היה

ללכת. צריך כאילו 82)ואינך הוא הרי ברשות, שיצא כיון
שביתה. שם כ"ג 83)קנה דף השנה ראש (מסכת משנה

ב'). אדם.84)עמוד בני על שנפל (מסכת 85)קיר
זיינן  כלי מניחין היו "בראשונה א'): עמוד מ"ה דף עירובין
אחת  פעם מהמלחמה), (כשחזרו לחומה הסמוך בבית
כלי  ליטול ונכנסו אחריהם ורדפו האויבים, בהם הכירו
באותה  . . . זה את זה והרגו אחריהם, אויבים  ונכנסו זיינן,
ומבואר  זיינן". בכלי למקומן חוזרין שיהיו התקינו שעה

וכ"ה. כ"ג הלכות ב' בפרק למעלה

ועׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
ואיכות 1) התחומין, בחשבון עולה שאינו מה בו נתבאר

ביאור  בזה ונכלל ובגיאיות, ובהרים העיירות סביב המדידה
נסמוך. מי על המודדין נחלקו ואם סומכין, מודד זה אי על

.‡˙Èa Ïk2‰¯Èc3‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L4Ì‡ , »≈ƒ»∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ
ÈLÈÏL ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰»»≈≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»¿≈¿ƒ≈

‰n‡5ÚÏˆ ‡e‰L ,6˙Úa¯Ó‰ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa7˙BÁt B‡ , «»∆∆«≈»«ƒ«¿À««»
‰È„nÏ Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ‰fÓ8;‰pnÓ ·LÁÂ ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈«¿ƒ»¿∆¿»ƒ∆»

ıeÁ ÔÈ„„BÓ ,Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ
.‰Ê ‰¯Èc ˙ÈaÓƒ≈ƒ»∆

נז.).2) (עירובין ('מעשה 3)משנה בתוכו דרים אין אפילו
בתוכו.4)רוקח'). שובת שהוא אמה 5)הישוב שבעים

(בפט"ז  טפחים וארבעה אמה שבעים על טפחים וארבעה
שביעיות  וחמש אמה "שבעים . . . שם משנה' וב'מגיד ה"א,

המרובע.6)בקירוב"). של אחד -7)צד סאה "בית
חמשת  - סאתים בית נמצא אמה, חמשים על אמה חמשים
שבעים  של הריבוע ושטח ה"ג). בפט"ז (רבינו אמה" אלפים
אמה  שלישי ושני אמה שבעים על אמה שלישי ושני אמה
למעלה. בפט"ז כמבואר בקירוב, אמה אלפים חמשת הוא -

יוחנן 8) רבי שאמר כעיר, ונחשב עיר" של "עיבורה ונקרא
יהושע  בהיות "ויהי יג): ה, (יהושע קרא אמר נו:) (נדרים
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כתוב  והרי ממש, ביריחו אי - ביריחו? מאי ביריחו",
ישראל, בני מפני ומסוגרת סוגרת "ויריחו א): ו, (יהושע
דרשו  וכן בעיבורה. - שמעֿמינה אלא בא" ואין יוצא אין
וחוצה, העיר "מקיר ד) לה, (במדבר מהכתוב יז.) (עירובין
מחוץ  יתנו וכמה מדוד!". ואחרֿכך חוצה תן תורה: אמרה
המשכן  בחצר שכתוב ממה כג:) (עירובין למדו לעיר,
חמשים  ורוחב באמה מאה החצר "אורך יח): כז, (שמות
ועיין  (הריב"ש. סאתים בית שיעור שהוא בחמשים",

מגידֿמשנה).

.·‰È‰9‰È„nÏ ·B¯˜ ‰Ê ˙Èa10‰n‡ ÌÈÚ·La11, »»«ƒ∆»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»
˙È·e ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÔBL‡¯ ˙È·Ï ·B¯˜ ÈL ˙È·e«ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
CÏ‰Ó „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÈMÏ ·B¯˜ ÈLÈÏL¿ƒƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿≈««¬«

˙Á‡ ‰È„Ók Ïk‰ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰nk12,ÔÈ„„BnLÎe ; «»»ƒ¬≈«…ƒ¿ƒ»««¿∆¿ƒ
‡e‰Â .ÔB¯Á‡‰ ˙ÈaÏ ıeÁÓ ÔÈ„„BÓ13˙Èa ‰È‰iL , ¿ƒƒ««ƒ»«¬»∆ƒ¿∆≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰Ê ‰¯Èc14.¯˙È B‡ ƒ»∆«¿««««¿««»≈

א.9) כא, בתוכו.10)עירובין ששובת לישוב
שקיצר 11) אלא - טפחים" וארבעה אמה ל"שבעים כוונתו

ושיריים". אמה "שבעים הפוסקים: ובדברי בלשון,
מפוזרים.12) ב.13)שבתיה ג, שבפחות 14)סוכה

דירה. שם עליו אין מזה,

.‚˙Òk‰ ˙Èa ÔÎÂ15ÔÈfÁÏ ‰¯Èc ˙Èa Ba LiL16, ¿≈≈«¿∆∆∆≈≈ƒ»««»ƒ
‰¯Èc ˙Èa Ba LiL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e≈¬«»ƒ«»∆≈≈ƒ»

Ì‰È‰ÎÏ17˙B¯ˆB‡‰Â ,18‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL19, ¿…¬≈∆¿»»∆≈»∆≈ƒ»
˙BvÁÓ LÏLÂ ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL ¯·w‰Â ¯Lb‰Â¿«∆∆¿«∆∆∆≈»∆≈ƒ»¿»¿ƒ

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L20Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ Ô‰a LÈÂ ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈»∆«¿«««¿«
ÔÈb¯a‰Â ,˙Bn‡21Ìia Èea‰ ˙Èa‰Â ,22ÈzLe , «¿«À¿»ƒ¿««ƒ«»«»¿≈

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ LiL ˙BvÁÓ23ÏÚ ÔÈa LiL ‰¯ÚÓe , ¿ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿»»∆≈ƒ¿»«
,dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ Ïk - ‰¯Èc ˙Èa da LÈÂ ‰Ètƒ»¿≈»≈ƒ»»≈ƒ¿»¿ƒƒ»

‰n‡ ÌÈÚ·L CB˙a eÈ‰ Ì‡˙Èa‰ B˙B‡Óe .ÌÈ¯ÈLÂ ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ≈««ƒ
‰È„n‰ Ïk Èt ÏÚ Áe˙Ó ËeÁ el‡k ÔÈ‡B¯ ‡ˆBi‰24, «≈ƒ¿ƒ»««¿≈»«¿ƒ»
.‰n‡ ÌÈtÏ‡ ËeÁ‰ B˙B‡Ï ıeÁ ÔÈ„„BÓe¿ƒ¿««¿«ƒ«»

בתוכו.15) לדור עשוי אינו שסתמו ב. נה, עירובין
פרשת 16) ב'סיפרי' (ראה התיבה לפני העומדים ציבור שלוחי

כתב ˘‰ÔÊÁנשא כפים מנשיאות ובפי"ד להם, לומר צריך
להם). אומר ששליחֿציבור של 18)לכמריהם.17)רבינו

לשומר. דירה בית בהם שיש ושמן, יין לגובה 19)תבואה
דירה" בו "שיש אחר: בנוסח הקברות; בית ולשומר המכס

התימנים). -20)(כת"י ונהרס תחילה, דירה בית שם שהיה
תקרה. בלא מחיצות שלש שומרים 21)ונשארו סוכות

לעיר,22)בגינה. ושירים אמה שבעים בתוך הים, באיי
שבספינה. כלים בו לפנות דירה 23)ועשוי בית שהיה

ותקרה. מחיצות שתי ממנו ונשארו ונהרס, על 24)בתחילה
הבנין. נמצא שבו העיר של הצד כל פני

.„dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L el‡Â25ÔÈ‡L ˙BvÁÓ ÈzL : ¿≈∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿≈¿ƒ∆≈
¯Lb‰Â ,Ô‰ÈÈa ÔÈ¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ26 ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆»ƒ≈≈∆¿«∆∆

¯·w‰Â27˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e ˙Òk‰ ˙È·e ¿«∆∆≈«¿∆∆≈¬«»ƒ«»
ÁÈM‰Â ¯Ba‰Â ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ˙B¯ˆB‡‰Â28 ¿»»∆≈»∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«

‰¯Ún‰Â29C·BM‰Â30‰ÈÙÒaL ˙È·e31el‡ Ïk - ¿«¿»»¿«»«ƒ∆ƒ¿ƒ»»≈
.dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»

דירה.25) בית שם עליהם השומר 26)שאין שם שגר אף
המכס. את הקברות.27)הגובה שומר שם אם גם

ארוכה.28) בו 29)חפירה יסתתרו סלע, או הר בתוך חלל
אדם. יונים.30)בני שפעמים 31)קן קבוע, שאינו כיון

אמה. לשבעים מחוץ הספינה הולכת

.‰eÈ‰32˙B¯ÈÚ ÈzL33LÈ Ì‡ - BÊÏ ‰ÎeÓÒ BÊ , »¿≈¬»¿»»ƒ≈
‰È‰iL È„k ,LÈÏLe ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·L34ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·LÂ BÊÏ ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ
¯ÈÚ Ïk ‡ˆÓÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚk Ô‰ÈzL ÔÈ·LBÁ - BÊÏ»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ‰iM‰ ¯ÈÚ‰ Ïk ˙‡ ˙Îl‰Ó Ô‰Ó≈∆¿«∆∆∆»»ƒ«¿ƒ»¿»»«¿«ƒ

ÔÈLlLÓ ÌÈ¯Ùk ‰LÏL eÈ‰ .‰n‡35ÔÈa LÈ Ì‡ - «»»¿»¿»ƒ¿À»ƒƒ≈≈
ÌÈtÏ‡ ÌÈBˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ·e ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ≈»∆»¿∆»ƒ«ƒƒ«¿«ƒ

‰n‡36ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈM‰ ÔÈ·e ,Ô‡kÓ ˙BÁt B‡ «»»ƒ»≈«¿«ƒ«ƒƒ
LÈÏL ˙BÁt ÌÈBÓLe LÏL ÌÈ˙‡Ó37‰È‰iL È„k , »«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

B˙B‡ ‰‡¯zLk ,ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈa≈»∆»≈∆≈»∆¿»ƒ¿∆ƒ¿∆
‰n‡ ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ,Ô‰ÈÈa ‡e‰ el‡k¿ƒ≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿«««»
ÌÈtÏ‡ ÔÈ„„BÓe ,˙Á‡ ‰È„Ók ÔzLÏL È¯‰ - LÈÏLe¿ƒ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»««¿ƒ«¿«ƒ

¯ÈÚ .ÔzLÏLÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡38‰Ùw‰L39 «»¿»«ƒƒ¿»¿»ƒ∆À¿»
‰·LÈ ÛBq·Ïe40d˙·ÈLÈÓ dÏ ÔÈ„„BÓ -41‰·LÈ ; ¿«»¿»¿ƒ»ƒƒ»»»¿»

‰È˙BÓBÁÓ dÏ ÔÈ„„BÓ - ‰Ùw‰ ÛBq·Ïe42. ¿«À¿»¿ƒ»≈∆»

ב.32) נז, ארבע 33)עירובין או שלש היו אם הדין וכן
רוקח'). ('מעשה בשורה לזו זו סמוכות וכולן עיירות,

אמה.34) שלישי שלפנינו:35)שני כבציור
רואים 36) עירוב, בלי לשניהם מהאמצעי לבוא שאפשר

אחת. בשורה החיצונים שני בין נתון האמצעי כאילו
האמצעי.37) הכפר רוחב א.38)מלבד כו, עירובין
תושבים.39) עדיין בה היו ולא מסביב, בחומה
החומה.40) עד כולה מיושבת ואינה כיון 41)נתיישבה

כל  את לעשות חשובה החומה אין לדירה, הוקפה שלא
מן  אמה אלפים מודדים ואין אמות, כארבע כולה העיר

המיושבים. הבתים מן אלא רחוקה 42)החומה היא אפילו
שהעיר  אחרי הוקפה שהחומה מכיון הבתים, מן הרבה

מיושבת. היתה

.Â¯ÈÚ43‰k¯‡ ‰˙È‰L44Úa¯Ó B‡dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ˙ ƒ∆»¿»¬À»¿À««ƒ¿≈»
,‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ,˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡«¿«»ƒ»«ƒƒ»¿∆ƒ
.‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«≈«¿«∆»

˙BiÂÊ dÏ ÔÈNBÚ - ‰l‚Ú ‰˙È‰45el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , »¿»¬À»ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ
Úa¯Ó B˙B‡ ˙BÚÏvÓ ıeÁ ÔÈ„„BÓe ,Úa¯Ó‰ CB˙a ‡È‰ƒ¿«¿À»¿ƒƒ«¿¿À»
.˙BiÂf‰ ¯kzNÓ ‡ˆÓpL ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«∆ƒ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

א.43) נה, ואין 44)עירובין אמה אלפים ארכה שהיה
שתהיה  עד ירחיבנה אומרים אין אמה, אלף אלא ברחבה

שהיא. כמות אותה מניח אלא יפה, ממלאים 45)מרובעת
ומודדים  מרובעת, היתה כאילו אותה ומרחיבים הקרנות את
יוצא  ואם א), (ציור שלפנינו כבציור מהעיגול ולא מהריבוע

בהליכתו. מרוויח הוא העיר קרנות דרך
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.ÊÔÎÂ46˙LlLÓ ¯ÈÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡47dÏ LiL B‡ , ¿≈ƒ»¿»»ƒ¿À∆∆∆≈»
˙Ba¯ ˙BÚÏˆ48d˙B‡ ÔÈÚa¯Ó -49ÔÈ„„BÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿«¿ƒ»¿««»¿ƒ

dÚa¯Ó ‡e‰LÎe .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Úa¯ÓÏ ıeÁ«¿À»«¿«ƒ«»¿»«¿∆¿«¿»
ÌÏBÚ‰ Úea¯a dÚa¯Ó -50Áe¯ Ïk ‡‰zL È„k , ¿«¿»¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»«

˙eÎÓe ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ „‚k ‰ÎeLÓ ‰pnÓƒ∆»¿»¿∆∆«≈»»¿À∆∆
.dc‚k¿∆¿»

מרובעת.46) אותה ב).47)עושין (ציור משולש כצורת
ג).48) (ציור שלפנינו את 49)כבציור ומשווים מושכים

הארוך. כפי הקצר צפונה 50)הצד "נותן א: נו, עירובין
אחר: בנוסח העולם"; לדרום ודרומה העולם, לצפון

(שונצינו). העולם" "כריבוע

.Á‰˙È‰51‰·Á¯52- „Á‡ „vÓ ‰¯ˆ˜e „Á‡ „vÓ »¿»¿»»ƒ«∆»¿»»ƒ«∆»
‰ÈeNÚ ‰˙È‰ .‰·Á¯ dlk ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ»¿ƒƒÀ»¿»»»¿»¬»

Ì"b ÔÈÓk53˙L˜k ‰ÈeNÚ ‰˙È‰L B‡ ,54ÔÈa LÈ Ì‡ : ¿ƒ«∆»¿»¬»¿∆∆ƒ≈≈
˙BÁt ‰ÈL‡¯ ÈL55ÔÈ„„BÓ - ‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Ó ¿≈»∆»»≈«¿««¬»ƒ«»¿ƒ

¯˙i‰ ÔÓ dÏ56¯˙i‰ ÔÈaL ·Á¯‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯Â , »ƒ«∆∆¿ƒ∆»»…«∆≈«∆∆
˙Lw‰Â57ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈza ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k ¿«∆∆¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»»≈¿≈

ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡ ‰ÈL‡¯58ÔÓ ‡l‡ dÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - »∆»«¿««¬»ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ
.˙Lw‰«∆∆

א.51) נה, בצד 52)עירובין התחומין את למדוד כשבא
על  תחילה מוסיפים אלא החומה, מן מודדים אין הקצר,
מתחילים  ולהלן ומשם הרחב, הצד עם שוה שתהא עד העיר

התחומין. יוונית,53)למדוד שלישית אות היא "גממא"
(רש"י). שלנו" ך כעין כחצי 54)"וצורתה בנויים הבתים

פנוי. המקום ראשיה שני ובין ראשה 55)עיגול, שתחום
האחר, ראשה תחום בתוך מובלע אמה), (אלפים זו של

זה. ידי על אחת כעיר החבל 56)נעשית נקרא - יתר
אותה. ומותח הקשת קצות בשני שני 57)האוחז ובין

הג"ם. בזה.58)ראשי זה מובלעים התחומים שאין

.Ë¯ÈÚ59ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙·LBiL60‰ÈÙÏ LÈ Ì‡ : ƒ∆∆∆«¿««««ƒ≈¿»∆»
‰wc61È„k ,ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ «»…««¿«««¿««««¿≈

ÏÁpa eLnzLÈÂ ‰ÈÏÚ e„ÓÚiL62ÏÁp‰ ‡ˆÓ - ∆««¿»∆»¿ƒ¿«¿«««ƒ¿»«««
ÏÁp‰ ˙ÙNÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe ,¯ÈÚ‰ ÏÏÎaƒ¿«»ƒ¿ƒ»«¿«ƒ«»ƒ¿««««
ÈtÓ ‰È„n‰ ÏÏÎa Blk ÏÁp‰ ‰NÚÈÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿≈»∆«««Àƒ¿««¿ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ‡ - ‰wc ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BcvÓ ‰Èea‰ ‰wc‰««»«¿»ƒƒ¿ƒ…»»»«»≈

Ô‰Èza Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ63ÏÁp‰ ‡ˆÓÂ , ¿ƒ»∆∆»ƒ∆«»≈∆¿ƒ¿»«««
Ì‰lL ÌÈtÏ‡‰ ÔÓ „cÓ64. ƒ¿»ƒ»«¿«ƒ∆»∆

א.59) סא, בימי 60)עירובין באפיק שוטפים מים מקום
הקיץ. בימי ומתייבש או 61)הגשמים, קטנה במה כעין

הכ"ד). פ"ה עירובין בהל' רבינו (כלשון בעת 62)"מצבה"
(ריטב"א). מים מלא העיר.63)שהנחל זוהי 64)מקיר

רש"י  דעת אבל הגאונים, דעת וכן זו, בהלכה רבינו שיטת
מפחד  קבועה, ישיבתה אין הנחל, שפת על היושבת שעיר
בגובה  (מחיצה דקה עשו אם לפיכך הנחל, של השטפונות
ישיבת  נחשבת השטפון, מפני הישוב על להגן אמות) ארבע
לא  ואם התחומין, את העיר מקיר לה ומודדים קבועה, העיר
אלא  אחד לכל מודדים ואין קבועה, ישיבתה אין דקה, עשו

נחשב  אופן בכל אבל י'. בהלכה הצריפין כדין ביתו, מפתח
(מגידֿמשנה). אמה אלפים בתוך הנחל

.ÈÔÈÙÈ¯ˆ È·LBÈ65Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆∆»ƒ∆«
Ô‰Èza66ÌÈza ÈL ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL ÌLLÈ Ì‡Â .67 »≈∆¿ƒ≈»»¬≈∆¿≈¿≈»ƒ

Ìlk eÚa˜‰ -68ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,d˙B‡ ÔÈÚa¯Óe , À¿¿À»¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆«¿«ƒ
ÏÎÏ ‰n‡.˙B¯ÈÚ‰ ¯‡Lk Áe¯ «»¿»«ƒ¿»»¬»

בצריפין 65) וחונים הם מקנה "אנשי ב: נה, עירובין
בהם  וחונים ערבה) וענפי מקנים עשויים ארעיים (מעונות
משם  ונוסעים לבהמות, המרעה שכלה עד חדשים, או חודש

(רש"י). אחר" במקום קבועים 66)ונקבעים שאין לפי
עיר. דין להם ואין אחד, אבן.67)במקום או עץ בתי

קבע.68) למקום הצריפין את גם עושים הקבועים הבתים

.‡ÈÔÈ‡69‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏL Ï·Áa ‡l‡ ÔÈ„„BÓ70, ≈¿ƒ∆»¿∆∆∆¬ƒƒ«»
˙BÁt ‡Ï71¯˙È ‡ÏÂ72ÔzLt ÏL Ï·Á·e ;73È„k , …»¿…»≈¿∆∆∆ƒ¿»¿≈

‡È‚Ï ÚÈb‰ .ÈcÓ ¯˙BÈ CLnÈ ‡lL74BaÁ¯ ‰È‰ Ì‡ - ∆…ƒ»≈≈ƒ«ƒƒ«¿«¿ƒ»»»¿
BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎiL ,‰n‡ ÌÈMÓÁ75- ‰cn‰ Ï·Áa ¬ƒƒ«»∆»¿«¿ƒ¿∆∆«ƒ»

BÚÈÏ·Ó76˙Úa¯‡Ó ˙BÁt B˜ÓÚa ‰È‰iL ,‡e‰Â . «¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»≈«¿««
ÌÈÙÏ‡77. ¬»ƒ

נז:).69) (עירובין "אורך 70)משנה יח): כז, (שמות כתוב
תורה: אמרה בחמשים", חמשים ורוחב באמה מאה החצר
נח.). (עירובין מדוד" אמה חמשים של בחבל

"שהוא 71) שם) (עירובין, מרבה" שהוא "מפני מחמשים.
קצר  כשהחבל ה"ג) פ"ה עירובין ('ירושלמי' ונשכר" נמתח

(רש"י). המדה ומאריך למתחו שממעט"72)יכול "מפני
שם) ('ירושלמי' ומפסיד" נקמז "שהוא שם). (עירובין,

באמצעיתו. ומתקצר כבדו, מפני רבי 73)מתקפל "אמר
בנביאים  וכתוב אעשה מה אבל כו' מדה לך אין יהושע,
המדה" וקנה בידו פשתים "ופתיל ג): מ, (יחזקאל חבלים

שם). בחשבון 75)בקעה.74)('ירושלמי' להכניסו
(פירוש  הגיא" עומק למדידת יצטרך "ולא מלמעלה

משפתו 76)המשניות). אמה חמשים רחב אינו "אם
מאלפים, יותר במדרונו שיש אףֿעלֿפי מלמעלה, לשפתו
יעמוד  אלא התחום, למדת מדרונו מדת יעלה אומרים אין
ויבליע  מכאן שפתו על ואחד מכאן הגיא שפת על אחד

(רש"י). אחד" בחבל כקשת 77)מדרונו העשויה עיר כדין
(רשב"א). ח' בהלכה

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na78˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰L ?79 «∆¿»ƒ¬ƒ∆»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ80Ì‡ Ï·‡ ;Ba LnzL‰Ï ¯LÙ‡ È‡L , ≈¿∆¿∆ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬»ƒ

BÚÈÏ·Ó BÈ‡ - Bc‚k „¯BÈ ˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ÔÈ‡81, ≈«ƒ¿…∆≈¿∆¿≈«¿ƒ
kÓ ˙BÁt B‡ ÌÈtÏ‡ B˜ÓÚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡.Ô ∆»ƒ≈»»»¿«¿«ƒ»ƒ≈

המדה.78) בחבל העמוק הגיא את שמבליע א. נח, עירובין
בו.79) תלויה הבנאים של האנך שאבן שהיה 80)החוט

משפתו  המשקולת חוט משליכים שאם עד ישר, הגיא עומק
להלוך  ראוי הגיא שאין נמצא עיכוב, בלי יורד ולמטה,

(רש"י). בו בגיא,81)ולהשתמש להשתמש שנוח מכיון
ומודדו. בתוכו נכנס

.‚È‰È‰82ÌwÚÓ ‡Èb83¯c˜Ó -84¯c˜Ó ,‰ÏBÚÂ »»«¿¿À»¿«≈¿∆¿«≈
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ÏBÎÈ BÈ‡L ,ÌÈMÓÁÓ ·Á¯ ‡È‚ ‰È‰ .„¯BÈÂ¿≈»»«¿»»≈¬ƒƒ∆≈»
ÌB˜ÓÏ CÏB‰ - BÚÈÏ·‰Ï85ÏBÎÈ ‡e‰L86,BÚÈÏ·‰Ï ¿«¿ƒ≈¿»∆»¿«¿ƒ

B˙cÓ „‚k ‰ÙBˆÂ ,BÚÈÏ·Óe87.¯ÊBÁÂ , «¿ƒ¿∆¿∆∆ƒ»¿≈

א.82) נח, נוח 83)עירובין אבל משופע, מדרונו "שהיה
רוקח'). ו'מעשה (רש"י מודד 84)להילוך" המדה, "מחתך

(פיר  וקירוב" ט"ז באומד בהלכה ולהלן המשניות). וש
ובגיאיות. בהרים מקדרים כיצד שאפשר 85)מפורש אחר

למדוד. משם של 86)לו בחבל אלא מודדים שאין מכיון
אמה. שמדתו 87)חמשים המקום כנגד ומביט "מכוון

(רש"י). התחום" סימני ומציין הגיא, בתוך העיר כנגד כלה

.„ÈÚÈb‰88·wÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ï˙ÎÏ89Ï˙k‰ ˙‡90; ƒƒ«¿…∆≈¿ƒƒ…∆«…∆
„ÓB‡ ‡l‡91LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BaÁ¯ ∆»≈»¿¿≈¿ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈

‰ÙÈ ‰„È„Ó B„„BÓ - Ba92˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ»»»¿ƒ»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ93.‰ÙÈ ‰„È„Ó BaÁ¯ „„BÓ - ≈¿∆¿≈»¿¿ƒ»»»

א.88) נח, כמבואר 89)עירובין קידור, ידי על ימדוד
טז. שאיֿאפשר 90)בהלכה וישר, זקוף כשהכותל

בו. עליו 91)להשתמש לעלות טורח כשיש מעריך,
(רש"י).92)(הרא"ש). חלקה" "כיון 93)"כקרקע

הכותל" בראש רחבו למדוד יכול כך, כל זקוף שהוא
(מגידֿמשנה).

.ÂËÚÈb‰94ËwÏ˙Ó ¯‰ ‰È‰ Ì‡ :¯‰Ï95dB·b epnÓ ƒƒ«¿«ƒ»»«ƒ¿«≈ƒ∆»«
˙Bn‡ LÓÁ C¯‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚ96BÚÈÏ·Ó -97 ¬»»¿»ƒ¿…∆»≈««¿ƒ

ËwÏ˙iL „Ú ‰a¯‰ dB·‚ ‰È‰ Ì‡Â ;B˙cÓÏ ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ»¿ƒ»»»««¿≈«∆ƒ¿«≈
n‡ Úa¯‡ CLÓ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ- ˙B ƒ∆¬»»¿»ƒƒ∆∆«¿««

B„ÓB‡98ÔB‚k ,BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â ¿¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿
B¯c˜Ó - ÌÈMÓÁÓ ¯˙È BaÁ¯ ‰È‰L99.ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿»≈≈¬ƒƒ¿«¿¿«¿«

.ÌÈ¯‰a ÔÈ¯c˜Ó :e¯Ó‡L ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆∆»¿¿«¿ƒ∆»ƒ

שבת.94) תחום של אמה אלפים במדידת א, נח, עירובין
ההר 96)מגביה.95) עולה רוחב, אמות חמש שבהילוך

בגובה. טפחים מודד 97)עשרה ואינו השיפוע, את מבליע
ההר. בתחתית למטה רחבו לפי זקוף 98)אלא שהוא כיון

לו. והולך מעריכו המדה,99)מאד, בחיתוך מודדו
יז. בהלכה כמבואר

.ÊË„ˆÈk100ÔÈ¯c˜Ó101BÈ‡L ˙BÈ‡‚a B‡ ÌÈ¯‰a ≈«¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈»∆≈
,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL Ï·Á ÌÈL ÔÈÊÁB‡ ?ÔÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»¬ƒ¿«ƒ∆∆∆«¿««

B˙ˆ˜ ÊÁB‡ ÔBÈÏÚ‰102ÔBzÁz‰Â ,ÂÈ˙BÏb¯Ó „‚kÓ »∆¿≈¿»ƒ¿∆∆«¿¿»¿««¿
BaÏ „‚k ÈM‰ ‰ˆwa ÊÁB‡103„ÓÚÏ ÔBÈÏÚ‰ ¯ÊBÁÂ ; ≈«»∆«≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»∆¿«¬…

˙cÓ epnÓ ˜ÈÁ¯Óe „¯BÈ ÔBzÁz‰Â ,ÔBzÁz‰ ÌB˜Óaƒ¿««¿¿««¿≈«¿ƒƒ∆ƒ«
˙‡ ÔÈ„„BnL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏbÏb˙Ó ÔÎÂ ;Ï·Á‰«∆∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ∆

Blk104ÚÈÏ·‰Ï „„Bn‰ CÏiLÎe .‡Ï - ‡Èb‰ B‡ ¯‰‰ À¿∆≈≈«≈¿«¿ƒ«»»««¿…
,ÌÈ¯·BÚ‰ B˙B‡ e‡¯È ‡lL ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ≈≈«¿∆…ƒ¿»¿ƒ

Ô‡ÎÏ ‰‡a ÔÈÓeÁz ˙cÓ :e¯Ó‡ÈÂ105. ¿…¿ƒ«¿ƒ»»¿»

בזו 100) להבליעו, יכול אינו "אם א: נח, בעירובין משנה,
שמעתי  מאיר, רבי משום ינאי רבי בשם דוסתאי רבי אמר

בהרים". בחבל 101)שמקדרין שמודד המדה את מחתכים
המשניות), (פירוש אמה חמשים בשל ולא אמות ארבע של

נקוב  הוא כאילו ההר מדת משוה "נוקבים" פירש: ורש"י
שיתבאר. וכמו העליון, רגלי מעמד קצה 102)במקום

ארבע 103)החבל. כל של מדרונו מתמעט עלֿידיֿזה
(רש"י). איש קומת בחצי (עירובין 104)אמות בתוספתא

מישור, שם היה שלא אמורים, דברים "במה מובא: ד) פרק
את  ומניח המישור, את מודד ומישור הר שם היה אם אבל

נשכר". ונמצא אדם 105)ההר, בני ויטעו כאן. עד מגיעה
לתחום. מחוץ בשבת לצאת

.ÊÈÔÈ‡106‰ÁÓÓ Ì„‡ ˙„È„Ó ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ107, ≈¿ƒ∆»«¿ƒ«»»À¿∆
˙aL ÈÓeÁz eÏ eÈ‰ .Ú˜¯w‰ ˙cÓ Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«ƒ«««¿«»»¿≈«»
Ô‰Ó ÌeÁza ‰a¯ ,„„Óe ‰ÁÓÓ ‡·e ,ÔÈ˜ÊÁÓ108 À¿»ƒ»À¿∆»«ƒ»«¿≈∆

‰a¯L ÌeÁza BÏ ÔÈÚÓBL - ÌeÁza ËÚÓe109ÔÎÂ . ƒ≈«¿¿ƒ«¿∆ƒ»¿≈
‰a¯ „Á‡ ,ÌeÁz‰ e„„Óe ÔÈÁÓÓ ÌÈL e‡a Ì‡ƒ»¿«ƒÀ¿ƒ»¿«¿∆»ƒ»

‰a¯ÓÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓ „Á‡Â110‰a¯È ‡lL „·Ï·e . ¿∆»ƒ≈¿ƒ«¿«∆ƒ¿«∆…¿«∆
dBÒÎÏ‡ ˙cnÓ ¯˙È111.¯ÈÚ ÏL »≈ƒƒ«¬«¿»∆ƒ

נח:).106) (עירובין "אין 107)משנה המשנה לשון
החכם  האדם הוא "מומחה", המומחה": מן אלא מודדין
מן  בחכמה או שתהיה, מלאכה באיזו במלאכתו המהיר
מהיר  בתשבורת, חכם שיהיה בכאן ורוצה החכמות,

המשניות). (פירוש קרקעות" "כשאומר 108)במדידת
עכשיו" עד חושבים שהיינו ממה יותר הוא שבת שתחום

המשניות). הדבר 109)(פירוש את חכמים אמרו "שלא
יט. בהלכה וראה (משנה), להקל" אלא להחמיר

במדידה.110) טעה השני - אומרים מפורש 111)שאנו
יח. בהלכה

.ÁÈÔBL‡¯‰ ‡nL :¯Ó‡ ,‰Ê ‰a¯iL ˙Úa ?„ˆÈk≈«¿≈∆¿«∆∆…«∆»»ƒ
ÔBÒÎÏ‡ Ô¯wÓ112CÎÈÙÏe ,ÌÈtÏ‡‰ „„Ó ¯ÈÚ ÏL ƒ∆∆¬«¿∆ƒ»«»«¿«ƒ¿ƒ»

‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ÌeÁz‰ ÚÏˆ ‡ˆÓÂ ,B˙cÓ ËÚÓƒ≈ƒ»¿ƒ¿»∆««¿≈≈«¿ƒ»
ÚÏvÓ ÌÈtÏ‡ „„Ó ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ;ÌÈtÏ‡Ó ˙BÁt»≈«¿«ƒ¿∆»«¬»««¿«ƒƒ∆«

‰È„n‰113¯˙BÈa ‰ÚhL ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆»»¿≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ¯˙È ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‰a¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ê ÏÚ«∆¿ƒ»ƒƒ»∆»«¬»≈«»ƒ

·e¯˜a ‰n‡ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó LÓÁa elÙ‡114- ¬ƒ«¬≈≈¿ƒ«»¿≈
.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈa ;BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈«∆≈¿ƒ

כזה.112) באלכסון, העיר של מהקרן שמדד 113)שמדד
כזה: ישר, בקו העיר חמש 114)מאמצע לומר רוצה

מאלף  חמשיות שתי שיעור אמה, ושתים ושבעים מאות
שלפי  אלפיים). ביחד (שהם ושתים ועשרים מאות וארבע
אמה  שהרי מהמדה, חמישיות שתי הפסיד באלכסון, שמדד
משנה'. 'מגיד – באלכסון חמישיות ושתי אמה היא בריבוע

.ËÈelÙ‡115‰ÁÙL elÙ‡ ,„·Ú116¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ,117: ¬ƒ∆∆¬ƒƒ¿»∆¡»ƒ«
ÏB„b‰ ÔÓ‡Â .˙aM‰ ÌeÁz Ô‡k „Ú118¯eÎÊ :¯ÓBÏ «»¿««»¿∆¡»«»«»

‡;ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk ˙aLa ÌÈ‡a eÈÈ‰ Ô‡k „ÚL ,È ¬ƒ∆«»»ƒ»ƒ¿«»¿∆»ƒƒ»»
B˙e„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ119‡lL .‰Ê ¯·„a120e¯Ó‡ ¿¿ƒ«≈¿»»∆∆…»¿

¯eÚML ÈtÓ ;Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈ƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡121. «¿«ƒ«»ƒƒ¿≈∆

נח:).115) (עירובין כנענים,116)משנה ושפחה עבד
פ"ט  עדות בהל' (כמבואר דברים בשאר לעדות הפסולים
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את 117)ה"ד). מדדו שהם להם להאמין הכוונה אין
נאמנים  אלא המומחה, על אלא סומכין אין שהרי התחומין,
בפעם  ובוודאי כאן, עד בשבת ללכת מוחזקים שהיו לומר
סי' ברורה' ('משנה מומחה ידי על התחום נעשה ראשונה

להעיד 118)שצט). נאמנים "ואלו כח. בכתובות משנה
אלא  כזאת עדות מקבלים ואין בקטנם", שראו מה בגדלם

בהם. והקילו דרבנן שהיא תחומין על 119)לענין אבל
שצט). סי' או"ח ושו"ע ('טור' סמכו לא קטן של עדותו

נח:).120) (עירובין הוא 121)משנה מיל עשר שנים אבל
פרק  (למעלה התורה מן הוא מיל עשר שנים השיעור, מן

ה"א). כז

ועׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
זכירת 1) כולל שהוא זכור של מצותֿעשה בו נתבאר

מן  שהוא במה ענייניהם, בו ונתבארו וההבדלה, הקידוש
הפרק. נסתיים ובזה דבריהם, ושל התורה

.‡˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ Lc˜Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿«≈∆««»
ÌÈ¯·„a2.BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ :¯Ó‡pL , ƒ¿»ƒ∆∆¡«»∆««»¿«¿

e‰¯ÎÊÏ CÈ¯ˆÂ .Lec˜Â Á·L ˙¯ÈÎÊ e‰¯ÎÊ ,¯ÓBÏk¿«»¿≈¿ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈
,ÌBi‰ Lec˜a - B˙ÒÈÎa :B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«

B˙‡ÈˆÈ·e3.‰Ïc·‰a - ƒƒ»¿«¿»»

בספרא:2) הוא וכן הלב. בהרהור די ולא דווקא בדברים
אומר  כשהוא בלבך, יכול לקדשו. השבת יום את "זכור
זכור, מקיים אני מה הא אמורה, הלב שמירת הרי שמור,
הוא  וכן ג). הלכה בחקותי פרשת (ריש בפיך" שונה שתהיה
בכניסתו  דברים "ולאמור קנה: מצוה המצוות' ב'ספר
אינו  היין על שקידוש ו' הלכה להלן וראה וביציאתו".

דרבנן. מצוה אלא התורה מן רבינו 3)מצותֿעשה כתב כן
קדשהו  כן גם "ואמרו קנה) (מצותֿעשה המצוות' ב'ספר גם
נמצאה  ולא הבדלה". כלומר ביציאתו, וקדשהו בכניסתו
דרב  בשאילתות אלא שלפנינו התלמודית בספרות זו מימרא
לרש"י  המיוחס בפירוש (וראה הברכה וזאת בפ' גאון אחאי

י'). סי' התשובות חלק שם הגאונים ובאוצר א', ד' נזיר

.·eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌBi‰ Lec˜ ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«ƒ«»«»¡…≈
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ4e· ‰ˆ¯Â ÂÈ˙BˆÓa5, ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»»

BL„˜ ˙aLÂ6ÔBˆ¯Â ‰·‰‡a7ÔB¯kÊ ,eÏÈÁ‰ ¿««»¿¿«¬»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ8‰lÁz .9L„˜ È‡¯˜ÓÏ10¯ÎÊ , ¿«¬≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆≈∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ11z¯Á· e· Èk .12zLc˜ e˙B‡Â13 ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»

EL„˜ ˙aLÂ ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ14ÔBˆ¯·e ‰·‰‡a15 ƒ»»«ƒ¿««»¿¿¿«¬»¿»
ezÏÁ‰16˙aM‰ Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .17. ƒ¿«¿»»«»¿«≈««»

ביוםֿטוב 4) כמו בנו" בחר "אשר בשבת אומרים ואין
ישראל, לבחירת קדמה ששבת משום יט), הלכה (להלן
יב): ה, (דברים שכתוב נו:) (סנהדרין במרה ניתנה שבת
היכן  אלהיך", ה' צוך כאשר לקדשו השבת יום את "שמור
חוק  לו ׂשם "ׁשם כה) טו, (שמות שכתוב כמו במרה, - צוך?
במתן  התחילה האומות מכל ישראל ובחירת ומשפט".
מכל  סגולה לי "והייתם ה): יט, (שמות ה' כשאמר תורה,

('אבודרהם'). "כי 5)העמים" ד): קמט, (תהילים שנאמר
אתכם". "ורציתי כז) מג, (יחזקאל וכתוב בעמו", ה' רוצה

להם".6) הודעת קדשך שבת "ואת יד): ט, (נחמיה שנאמר
בכפיית 7) בסיני ניתנו - המועדים ובכללם המצוות, כל

ההר", בתחתית "ויתיצבו יז): יט, (שמות שכתוב כמו ההר,
ההר  את הקב"ה עליהם "שכפה פח.): (שבת חז"ל ודרשו
ואם  מוטב, התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר כגיגית,
במרה  ניתנה שבת מצות אבל קבורתכם", תהיה שם - לאו

ברצון. כיֿאם אונס חֿיא):8)בלי כ, (שמות שנאמר
את  ה' עשה ימים ששת כי לקדשו... השבת יום את "זכור
ביום  וינח בם אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים
ויקדשהו". השבת יום את ה' ברך כן על השביעי,

יום 9) הוא "כי הנוסחא: ווניציאה, שונצינו בדפוסי
ז:). (כתובות ברש"י וכ"ה נאמרה 10)תחילה", שבת
כג). (ויקרא המועדים בפרשת (דברים 11)תחילה שנאמר

ה' ויוציאך מצרים, בארץ היית עבד כי "וזכרת טו): ה,
אלהיך  ה' צוך כן על נטויה, ובזרוע חזקה ביד משם אלקיך
"כי  שם: הרמב"ן שהסביר וכמו השבת", יום את לעשות
מחדש, קדמון, אלוה על מורה מצרים יציאת היות בעבור
המורה  השבת על ספק בלבך יעלה ואם . . . ויכול חפץ,
ביציאת  עיניך שראו מה תזכור והיכולת, והחפץ החידוש על
"צריך  אמרו: קיז: ובפסחים לראיה. לך שהוא מצרים,
טז, (דברים הכא כתיב היום, בקידוש מצרים יציאת להזכיר
התם  וכתיב מצרים, מארץ צאתך יום את תזכור למען ג):
שם  ועיין לקדשו", השבת יום את זכור ח): כ, (שמות

למען. ד"ה (דברים 12)ב'תוספות' בכם" "ויבחר שנאמר
ז). יט).13)ז, כו, (דברים קדוש" עם "ולהיותך

להלן 14) וראה קד.). (פסחים הפתיחה מעין לחתימה סמוך
כמו 15)הכ"ב. עוונות המזכיר חטאת קרבן אין שבשבת

לרצון  שהיא עולה אלא כט.) כח. (במדבר במועדים שיש
('מעשה  ובששון" "בשמחה אחר: ובנוסח ג). א, (ויקרא
שמחתכם  "וביום בהעלותך פרשת ב'ספרי' וכ"ה רוקח').
עמ' ח"ב מו"ק על שיטה [ועיין השבתות" אלו ובמועדיכם,

מט.]. לברכות הרא"ש ותוס' שנאמר:16)סב. כמו
טז). לא, (שמות עולם" ברית קיז,17)"לדורותם פסחים

"מקדש  וביוםֿטוב השבת", "מקדש אומרים בשבת ב.
ימי  מששת ועומדת קבועה שבת כי והזמנים", ישראל
אבל  דין. בבית ולקדשה לקבעה צריך ואין בראשית,
ובמסכת  החדשים. את הקובע דין, בבית תלוי יוםֿטוב
אלא  ישראל, בחתימה מזכיר אינו "בשבת (פי"ג): סופרים

לישראל" קדמה שהשבת השבת, מקדש

.‚‰ÊÂ18CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰Ïc·‰‰ ÁÒ ¿∆…«««¿»»»«»¡…≈∆∆
ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,ÌÏBÚ‰19CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,20, »»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆

ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·21ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e , ≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
‰NÚn‰22.ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ««¬∆»«»««¿ƒ≈…∆¿…

ב.18) קג, "ולהבדיל 19)פסחים י.): י. (ויקרא שנאמר
החול". ובין הקודש ד):20)בין א, (בראשית שנאמר

במוצאי  נברא והאור החושך", ובין האור בין אלהים "ויבדל
נד.). (פסחים "ואבדיל 21)שבת כו): כ, (ויקרא שנאמר

יג): לא, (שמות בשבת וכתוב לי", להיות העמים מן אתכם
ה' אני כי לדעת לדורותיכם, וביניכם ביני היא אות "כי
האומות. מן ישראל נבדלים שבשבת הרי מקדשכם",

לומר 22) שצריך מפני תקנוהו אלא הבדלות, ממנין אינו זה
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להלן  וראה קד.). (פסחים לחתימה סמוך הפתיחה מעין
שם. ובהערה כב הלכה

.„¯wÚ23‰ÏÈla - Lecw‰24- ‰ÏÈla Lc˜ ‡Ï Ì‡ . ƒ««ƒ««¿»ƒ…ƒ≈««¿»
.Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Lc˜Ó - „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa≈¿≈≈¿≈ƒ¿«≈¿≈»«À

‰ÏÈla ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡Â25¯ÁÓÏ ÏÈc·Ó -26ÏÈc·Óe ; ¿ƒ…ƒ¿ƒ««¿»«¿ƒ¿»»«¿ƒ
ÍÏB‰ÂÈLÈÏL ÌBÈ ÛBÒ „Ú27ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿«¿ƒƒ¬»≈¿»≈«

.„·Ïa ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏa ‡l‡ ¯B‡‰»∆»¿≈»≈«»ƒ¿«

א.23) קו, השבת 24)פסחים יום את "זכור שכתוב
(הרשב"ם). היום כשמתקדש השבת כניסת בשעת לקדשו",

יום 25) את "זכור שכתוב בלילה, היא ההבדלה שעיקר
- השבת ויציאת וביציאתו, בכניסתו זכרהו לקדשו", השבת

הבדיל 26)בערב. שלא "מי קז. פסחים במסכת הוא כן
כולו". היום כל והולך מבדיל שבת, שלשה 27)במוצאי

(פסחים  שעברה לשבת שייכים שבוע, של ראשונים ימים
ותנו  כתבו לעדים: "האומר גיטין: לענין שאמרו כמו קו.),
אמר  שלישי. יום סוף עד כותבין שבת! לאחר לאשתי גט
מיום  כותבין השבת! קודם לאשתי גט ותנו כתבו להם:
הכ"ג). פ"ט גירושין בהל' (רבינו ששי" יום סוף עד רביעי
ושונצינו). (ויניציאה הרביעי" יום סוף "עד אחר: ובנוסח
[ומה  הנכונה היא שלנו שהנוסחא משנה' ה'כסף וכתב
סוף  עד והולך ומבדיל למחר "מבדיל וכתב רבינו שחילק
ראשון  ביום שההבדלה נראה ביחד, כללם ולא שלישי" יום
הוא  ראשון יום כי תשלומין, משום ולא בזמנה הבדלה היא
חלאוה  מהר"ם בחידושי הובא הרמב"ן, (וכ"כ שבת מוצאי
הוא  שלישי יום סוף עד ההבדלה ואילו קו:), לפסחים
סי' או"ח לשו"ע הגרע"א בהגהות וראה תשלומין. מטעם
במוצאי  הבדלה שכח שאם לפסוק שרוצה ו' סעיף רצ"ט

דין יוםֿטו  אין שביו"ט אףֿעלֿפי למחר, להבדיל יכול ב,
יוםֿטוב]. אחר ימים שלשה של

.‰¯eÒ‡28ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï29L„wMÓ »¿»»∆¡…ƒ¿«ƒƒ∆»«
BÏ ¯eÒ‡ - ÌBi‰ ‡ˆiMÓ ÔÎÂ .Lc˜iL „Ú ÌBi‰««∆¿«≈¿≈ƒ∆»»«»

‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏÂ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰Ï30ÌÚËÏ B‡ ¿«¿ƒ∆¡…¿ƒ¿¿«¬¿»»ƒ¿…
¯zÓ - ÌÈÓ ˙BzLÏÂ .ÏÈc·iL „Ú ,ÌeÏk31ÁÎL .32B‡ ¿«∆«¿ƒ¿ƒ¿«ƒÀ»»«

- ÏÈc·iL Ì„˜ B‡ Lc˜iL Ì„˜ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ¯·Ú»«¿»«¿»»…∆∆¿«≈…∆∆«¿ƒ
.ÏÎ‡L ¯Á‡ ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿ƒ««∆»«

א.28) קה, לאכול 29)פסחים לאדם "אסור אחר: בנוסח
ה'ירושלמי' בשם הרשב"א כתב וכן (ויניציאה), לשתות" או
"אסור  רבינו כתב שלא מובן ובזה לשתות, אסור מים שגם
התיר  שבהבדלה מכיון בהבדלה, שפסק כמו כלום" לטעום
שאסור  בקידוש אבל טעימה. איסור כתב מים, לשתות
טעימה  איסור לכתוב הוצרך לא מים, אף ולשתות לאכול

ב.30)(מהרי"א). קנ, לא 31)שבת אשי, רב דבי "רבנן
שם). (פסחים מים) לשתות (התירו אמיא" קפדי

אסי,32) רב לבית נזדמן אבא בר ירמיה "רב ב: קו, פסחים
והבדיל". כוס לו נתנו הבדלה, קודם מאכל דבר וטעם שכח

.ÂÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ33ÏÚ ÏÈc·‰Ïe ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈«««ƒ¿«¿ƒ«
ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ,‰lÙza ÏÈc·‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÔÈi‰««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

ÒBk ÏÚ34¯Á‡Óe .35"ÏÁÏ L„˜ ÔÈa" ¯Ó‡ÈÂ ÏÈc·iL «≈««∆«¿ƒ¿…«≈…∆¿…

ÏÈc·‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ BÏ ¯zÓ -À»«¬¿»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ
C¯·Óe .ÒBk‰ ÏÚ36‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ37Ck ¯Á‡Â , ««¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»

Lc˜iL „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB BÈ‡Â .Lc˜Ó38. ¿«≈¿≈≈∆»»«∆¿«≈

לקדשו,33) השבת יום את "זכור קו.) (פסחים שאמרו ומה
הוא  היין על שקידוש ראיה מכאן אין - היין" על זוכרהו
אסמכתא  אלא גמורה דרשה זו אין כי התורה, מן מצוה
במסכת  בפירש"י וראה זוכרהו). ד"ה שם ('תוספות' בעלמא
התורה. מן מצוה היא היין על שקידוש שדעתו ד. נזיר

מן 34) (כשעלו בתחילה יוחנן: רבי "אמר א: לג, ברכות
(לקנות  העשירו בתפילה, הבדלה קבעו דחוקים) והיו הגולה
להבדיל  עזרא תקנת נשתכחה (ואז הכוס על קבעוה יין)
אמרו: והם בתפילה, קבעוה - והענו חזרו בתפילה),

הכוס". על להבדיל צריך בתפילה קנ,35)המבדיל שבת
נא:).משנ 36)ב. (ברכות לקידוש 37)ה גורם "שהיין

שתדיר  ועוד: קידוש), אין - פת או יין אין (שאם ֵֵָשּתאמר
ששותה  עת שבכל תדיר, הוא (יין קודם" תדיר תדיר, ושאינו

שבת). בליל אלא אינו קידוש אבל עליו, מברך כי 38)יין
קו:), (פסחים המוציא לברכת נטילה בין הפסק הוא הקידוש
לקדש  שיכול הסובר לרב דוקא שזה הרשב"ם דעת אבל
קידוש  שאין שפוסקים מה לפי אבל סעודה, במקום שלא
הקידוש  כן אם ח), בהלכה (כמבואר סעודה במקום אלא
ידיו  שנטל הרא"ש נהג וכן הפסק, כאן ואין לסעודה שייך

רעא). סי' ורמ"א או"ח ('טור' קידוש קודם

.Ê„ˆÈk39˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,ÒBk Á˜BÏ ?‰NBÚ ‡e‰ ≈«∆≈«∆«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯40BÁÈ„Óe ,¯˙È B‡41BÙËBLÂ ÌÈÙaÓ ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿ƒ¿¿
ıeÁaÓ42BÈÓÈa BÊÁB‡Â ,ÔÈÈ e‰‡ÏÓÓe ,43B‰Èa‚Óe , ƒ«¿«¿≈«ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ44ÁÙË45Ï‡ÓNa ÚiÒÈ ‡ÏÂ ,¯˙È B‡46, ƒ««¿«∆«»≈¿…¿«≈ƒ¿…
ËeLt ‚‰Óe .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Óe¿»≈««∆∆¿««»¿«≈ƒ¿»»

"elÎÈÂ" ˙L¯t ‰lÁza ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ ÏÎa47¯Á‡Â , ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»««¿À¿««
‡BÏÓ ‰˙BLÂ .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó Ck»¿»≈«««ƒ¿««»¿«≈¿∆¿

ÂÈÓ‚Ï48‰¯e·Á Èa ÏÎÏ ‰˜LÓe ,49ÏËB Ck ¯Á‡Â . À¿»«¿∆¿»¿≈¬»¿««»≈
.ÏÎB‡Â "‡ÈˆBn‰" C¯·Óe ,ÂÈ„È»»¿»≈«ƒ¿≈

ב.ברכ 39) נא, שיעור 40)ות שהוא הלוג, רביעית הוא
וחומש  אצבע וחצי אצבעים, ברום אצבעים על אצבעים
עשר  מעוקבות, אצבעות 10.8 שהן קט.) (פסחים אצבע
ומחצה  ביצה שיעור והוא חמישיות וארבע אצבעות
קידוש  של הכוס תהא לא ולכתחילה ה"ב), בפ"ח (כמבואר

גרם. מתשעים ברכות 41)פחותה מהל' בפ"ז כמבואר
נקיה 42)הט"ו. שתהיה ומבחוץ מבפנים במפה מקנחו או

קפג). סי' החשובה.43)(או"ח מיסב 44)בידו הוא ואם
שכתוב  משום טפח, השולחן מן מגביהו השולחן, על
אקרא". ה' ובשם אשא ישועות "כוס יב): קטז , (תהלים

סנטימטרים.45) כעשרה עליו 46)שהוא יראה שלא
כל 47)כמשא. המנונא, רב "דאמר ב: קיט, שבת

הכתוב  עליו מעלה - ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל
בראשית". במעשה להקדושֿברוךֿהוא שותף נעשה כאילו

לצד 48) מסלקו שאילו כל כלומר לוגמיו", "כמלוא היינו
"מלוא  ואילו רביעית. רוב והוא לוגמיו כמלוא יראה אחד,
בפ"ז  רבינו בדברי ועיין מרביעית. יותר הוא לוגמיו"
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הוא  השתיה ששיעור מדבריו שנראה ה"ט, מצה מהלכות
אם. ד"ה קז. פסחים 'תוספות' ועיין רביעית. רוב

צריכים 49) החבורה בני כל שאין נראה, הגאונים "מדברי
(מגידֿמשנה). לוגמם" מלוא

.ÁÔÈ‡50‰cÚÒ ÌB˜Óa ‡l‡ Lec˜51‡Ï ?„ˆÈk . ≈ƒ∆»ƒ¿¿À»≈«…
¯Á‡ ˙È·a ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ˙È·a Lc˜È52Lc˜ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈¿«ƒ∆¿…«¿«ƒ«≈¬»ƒƒ≈

‰iL ˙ÈÂÊa ÏÎB‡ - BÊ ˙ÈÂÊa53˙È·a ÔÈLc˜Ó ‰nÏÂ . ¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«¿ƒ¿≈
˙Òk‰54ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈtÓ ?55.ÌL «¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ»

א.50) קא, "וקראת 51)פסחים יג): נח, (ישעיה "שכתוב
בקריאה  כלומר לשבת, קורא שאתה במקום עונג", לשבת
משום  וגם הוא, חכמים ומדרש עונג, יהא שם קידוש, של
היין  על בוודאי היין", על "זכריהו היין: על קידוש שנקבע
(הרשב"ם). חשוב" שהוא נקבע הסעודה שבשעת

כי 52) אחרות, דיעות ויש זו. הלכה בשיטת רבינו דעת זוהי
הקידוש  אחרי יצא אפילו הראשון, מקומו את הרואה כל
רעג). סי' (או"ח אחד מקום חשוב לחצר, מהבית

לסעודה.53) קידוש בין להפסיק ולא מיד לאכול וצריך
רעא). סי' קידוש 54)(רמ"א ואין שם, אוכלים אין שהרי

סעודה. במקום ממש,55)אלא הכנסת בבית הכוונה אין
ה"ו), תפילה מהל' בפי"א (כמבואר בו לאכול אסור שהרי
ושומעים  הכנסת, לבית הסמוך בבית אוכלים שהיו אלא
קנא), סי' (או"ח ובט"ז (מגידֿמשנה), הכנסת, בבית קידוש
או  להאכיל העיר בני הוצרכו שאם רמב"ן בשם הביא
תנאי  שעל מותר, הכנסת, בבית זמני באופן אורחים להשכיב

נבנה. זה

.Ë‰È‰56‰È‰ ‡lL B‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó »»ƒ¿«∆¿«≈ƒ««ƒ∆…»»
C¯·Óe ,‰lÁz ÂÈ„È ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ BÏ«ƒ¬≈∆≈»»¿ƒ»¿»≈
ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ÚˆBa Ck ¯Á‡Â ,Lc˜Óe ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ¿«≈¿««»≈«¿≈¿≈

˙t‰ ÏÚ ÔÈÏÈc·Ó57ÒBk‰ ÏÚ ‡l‡ ,58. «¿ƒƒ«««∆»««

ב.56) קו, ומר 57)פסחים ינוקא "מר א: קז, פסחים
בא  אחת פעם אשי: לרב סיפרו חסדא רב של בניו קשישא
שכר  לו הבאנו להבדלה, יין לנו היה ולא למקומנו אמימר
יין; לו להביא טרחנו למחר טעם, ולא הבדיל ולא להבדיל
להבדלה  יין לנו היה ולא אצלנו, נזדמן שוב אחרת לשנה
אצלכם  הוא השכר כן אם אמימר, אמר שכר; לו ונתנו
השכר", על והבדיל היין), במקום (משקה מדינה" "חמר
שלא  כיון יין, אין אם גם הפת על מבדילים שאין הרי
קו:). פסחים ('תוספות' הפת על אמימר הבדיל

שמקדשים 58) כיון שבת, במוצאי יוםֿטוב חל אם "אמנם
גם  מבדילים הקידוש אגב העיקר, הוא והקידוש הפת, על

מי  ('הגהות הפת" ימוניות').על

.ÈÈÓ59ÁÎLÂ ,˙aL ÈÏÈÏa ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï Ôek˙pL ƒ∆ƒ¿«≈¿«≈«««ƒ¿≈≈«»¿»«
,˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - Lc˜iL Ì„˜ ÂÈ„È ÏËÂ¿»«»»…∆∆¿«≈¬≈∆¿«≈«««
.‰cÚÒÏ ÂÈ„È ÏËpL ¯Á‡ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈«««ƒ««∆»«»»ƒ¿À»
„ÚÒiL Ì„˜ ˙aM‰ ÌBÈa ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»¿»≈«««ƒ¿««»…∆∆ƒ¿…

‰iL ‰cÚÒ60"‰a¯ ‡Lec˜" ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .61. ¿À»¿ƒ»¿∆«ƒ¿»ƒ»«»
Ck ¯Á‡Â ,‰˙BLÂ „·Ïa "ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó¿»≈≈¿ƒ«»∆ƒ¿«¿∆¿««»
Ì„˜ ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â .„ÚÒÈÂ ÂÈ„È ÏhÈƒ…»»¿ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿…¿…∆

Lc˜iL62ÌB˜Óa ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê Lec˜ Ì‚Â . ∆¿«≈¿«ƒ∆…ƒ¿∆∆»ƒ¿
.‰cÚÒ¿À»

(59- ידיו הנוטל רב, אמר ברונא רב "אמר א: קו, פסחים
נטילה  בין הפסק הוא שהקידוש רשב"ם ופירש יקדש"; לא

ה"ו. למעלה וראה רז"ל:60)ל"המוציא", שאמרו כמו
אלא  לי אין היין, על זוכרהו לקדשו, השבת יום את "זכור
השבת" יום את זכור תלמודֿלומר – מנין? ביום בלילה,
בכניסת  אלא התורה מן קידוש חיוב ואין קו.) (פסחים

מדרבנן. רק הוא היום קידוש אבל בלילה, כמו 61)השבת
שהיא  יום של קידוש גם כך נהור", "סגי לעיור שקוראים
אותה  כינו בלבד, הגפן פרי בורא ברכת אלא שאינה קצרה

(מגידֿמשנה). רבה" "קידושא שתיקנו 62)בשם: שכל
ביום, קידוש שתיקנו וכיון תיקנו, תורה בדבר כמו - רבנן
ולקדש  קידוש, קודם לטעום שלא בלילה, כמו בו נוהגים
שלא  וסובר רבינו, על חולק הראב"ד אבל סעודה. במקום
בלילה, קידש לא אם אלא קידוש קודם ביום לטעום אסרו

ביום  לקדש חייב שהחסיר שאז מה להשלים התורה מן
בלילה.

.‡ÈÌ„‡Ï BÏ LÈ63„BÚaÓ ˙aL ·¯Ú ÒBk‰ ÏÚ Lc˜Ï ≈»»»¿«≈««∆∆«»ƒ¿
ÏÈc·Ó ÔÎÂ ;˙aM‰ ‰ÒÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ64ÏÚ ««ƒ∆…ƒ¿¿»««»¿≈«¿ƒ«

;˙aL ‡È‰ ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ ÒBk‰«ƒ¿««ƒ∆¬«ƒƒ«»
B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈk ˙ÚLa ÔÈa d¯Ó‡Ï - ‰¯ÈÎÊ ˙ÂˆnL∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»

ËÚÓk BÊ ‰ÚLÏ Ì„˜ ÔÈa65. ≈…∆¿»»ƒ¿«

שבת 63) ערב של אדם מתפלל שמואל, "אמר ב: כז, ברכות
הכוס". על קדושה ואומר שם:64)בשבת, בברכות,

הכוס". על הבדלה ואומר שבת, מוצאי של אדם "מתפלל
התימנים).65) (כת"י "במעט" אחר: בנוסח

.·ÈÈÓ66ÂÈÏÚ L„˜Â ,˙aL ·¯Úa ÏÎB‡ ‰È‰L ƒ∆»»≈¿∆∆«»¿»«»»
ÌBi‰67‰tÓ Ò¯Bt - ‰cÚq‰ CB˙a ‡e‰Â68ÏÚ «¿¿«¿À»≈«»«

C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,B˙cÚÒ ¯ÓB‚Â ,Lc˜Óe ÔÁÏM‰«À¿»¿«≈¿≈¿À»¿««»¿»≈
‰È‰ .ÔBÊn‰ ˙k¯a69‡e‰Â ˙aM‰ ‡ˆÈÂ ,˙aLa ÏÎB‡ ƒ¿««»»»≈¿«»¿»»««»¿

B˙cÚÒ ¯ÓBb - B˙cÚÒ CB˙a70ÂÈ„È ÏËBÂ ,71C¯·Óe , ¿¿À»≈¿À»¿≈»»¿»≈
ÂÈÏÚ ÏÈc·Ó Ck ¯Á‡Â ,ÒBk‰ ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a72Ì‡Â . ƒ¿««»««¿««»«¿ƒ»»¿ƒ

‰i˙M‰ CB˙a ‰È‰73˜ÒBt -74Ck ¯Á‡Â ,ÏÈc·Óe »»¿«¿ƒ»≈«¿ƒ¿««»
.B˙i˙LÏ ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ»

א.66) ק, שאסור 67)פסחים אכילתו, את להפסיק צריך
קידוש. קודם בשבת לאחר 68)לאכול עד הפת את לכסות

השבת  לכבוד סעודה עכשיו שהביא היכר שיהיה הקידוש,
צריך  היין על קידוש בכל וכן רעא); סי' אברהם' ('מגן
עליה  לברך צריך מכוסה, הפת אין שאם הפת, את לכסות
"ארץ  ח): ח, (דברים בפסוק הקודם כל "כי היין, קודם
ברכות  בהל' (רבינו לברכה" קודם וגפן", ושעורה חיטה

מיימוניות'). ו'הגהות הי"ג א.69)פ"ח קה, פסחים
חכמים 70) שדרשו סעודתו, באמצע להפסיק צריך ואינו

"שמור" ח) כ, (שמות "זכור" ז) פרשה יתרו (מכילתא
אמרו  מכאן מלאחריו, ושמור מלפניו זכור יב) ה, (דברים
שילך  רוצה שאינו כאדם הקודש", על מחול שמוסיפים
נראה  - באמצע מפסיק ואם שיכול, זמן כל מאצלו אוהבו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



zayקסד zekld - mipnf xtq - lel` 'k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המלך. את אחר 71)כמגרש הידים את ליטול שצריך
פ"ז  ברכות בהל' (כמבואר המזון ברכת לפני הסעודה

אסור 72)הי"ב). כוסות, שני לו יש שאם סובר הראב"ד
עושין  שאין מפני אחד, כוס על והבדלה המזון ברכת לברך
נפש  ושמירת רוצח בהל' (כמבואר חבילות חבילות מצוות
אבל  כמשא, עליו המצוות קיום נראה יהא שלא ה"ה), פ"ו
קידוש  אחד כוס על לומר רוצה אם שרק - רבינו דעת
כי  מזה, זה ונפרדים שונים ענינים שני שהם המזון, וברכת
על  המזון וברכת השבת), (קדושת להבא על הוא  הקידוש
הבדלה  אבל קב:), פסחים (ראה שאכל) (הסעודה העבר
כוס  על לומר מותר נתקנו, העבר על ששניהם המזון וברכת

(מגידֿמשנה). מותר 73)אחד מים שאילו יין, שתיית
ה"ה). (למעלה הבדלה לפני א.פסחים74)לשתות קה,

בה. מפסיק ולפיכך חשובה, אינה ששתייה

.‚È‰È‰75- ˙aL ˙ÒÎ‰ ÌÚ B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚Â ÏÎB‡ »»≈¿»«¬ƒ»ƒ«¿»««»
C¯·Ó76ÏÚ Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔBÊn‰ ˙k¯a ¿»≈ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿«≈«

ÔÈ‡L ,„Á‡ ÒBk ÏÚ Lc˜ÈÂ C¯·È ‡ÏÂ .ÈL ÒBk≈ƒ¿…¿»≈ƒ«≈«∆»∆≈
„Á‡ ÒBÎa ˙BˆÓ ÈzL ÔÈNBÚ77Lec˜ ˙ÂˆnL ; ƒ¿≈ƒ¿¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‰¯Bz ÏL ˙BˆÓ ÈzL ÔBÊn‰ ˙k¯a ˙ÂˆÓe78.Ô‰ ƒ¿«ƒ¿««»¿≈ƒ¿∆»≈

ב.75) קב, בברכת 76)פסחים שבת של להזכיר וצריך
(שו"ע  שבת שעכשיו כיון - עדיין קידש שלא אף המזון,

רעא). סי' חבילות 77)או"ח מצוות עושים שאין לפי
שונים  ענינים שני שהם הקודמת, בהלכה כמבואר חבילות,
כוס  על לומר מותר וקידוש הבדלה אבל מזה, זה ונפרדים
כב, בהלכה כמבואר שבת, במוצאי יוםֿטוב כשחל אחד,

הקודמת. שהן 78)ובהלכה נישואין ברכות להוציא
עוז'). ('מגדל אחד כוס על ונאמרות מדרבנן,

.„ÈÔÈ‡79ÏÚ CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ≈¿«¿ƒ∆»«««ƒ»»¿«≈«
,¯B‡N B‡ L·c Ba ·¯Ú˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»≈¿«¿
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ˙È·Áa Ïc¯Á‰ ˙tËk elÙ‡¬ƒ¿ƒ«««¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ80·¯Ún‰ ÏÎa ÔÈ¯BÓ e‡ Ck .81¯ÈznL ÈÓ LÈÂ . »»»»ƒ¿»««¬»¿≈ƒ∆«ƒ
ÂÈÏÚ Lc˜Ï82CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰' ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡Â , ¿«≈»»¿≈…∆¡«««ƒ»»¿«≈

B‡ ,Ú¯ BÁÈ¯L ÔÈÈ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆»¿ƒ«ƒ∆≈«
‰l‚Ó83Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ,ÏM·Ó B‡ ,84. ¿À∆¿À»∆≈¿«¿ƒ«∆»≈∆

א.79) צז, יא):80)בבאֿבתרא ב, (ויקרא התורה שאמרה
לה'", אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי
ה"א. פ"ה מזבח איסורי בהל' כמבואר שהוא, בכל ואוסרים

ה"י 81) פי"א אסורות מאכלות בהל' רבינו כתב זה וכעין
גאוני  "הורו לשונו: וזה גוי, של יין שאם באיסור המערב,

למזבח, ראוי ואינו הואיל דבש, מעט ישראל ביין נתערב
הגוי". עם לשתותו ומותר מתנסך 'ירושלמי'82)אינו

המעורב  יין והוא קונדיטון" ביין "יוצאין ה"א: פ"י פסחים
פ"ה. ח"א בתשב"ץ ראה מהם 83)בדבש, שתה "שמא

רוצח  בהל' (רבינו וימות" עפר, מזוחלי וכיוצא נחש
ה"ו). פי"א נפש לנסכים 84)ושמירת פסולין שכולן

מחמת  ופסולם וה"י) ה"ט מזבח מאיסורי פ"ו (רמב"ם
(מגידֿמשנה). עצמם

.ÂËÔÈÈ85ÁÈ¯ BÁÈ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ıÓÁ ÌÚË BÓÚhL «ƒ∆«¿««…∆««ƒ∆≈≈«

ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ86Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ . «ƒ≈¿«¿ƒ»»¿≈¿»ƒ∆»«¬≈∆
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ«ƒ««ƒ∆≈»∆«««ƒ≈¿«¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ87ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚ Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿»ƒ
‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿»»¬»ƒƒ

‰Úa¯‡88.ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ,‚eÊÓ ÔÈÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»»¬≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»»

א.85) צז, וכיון 86)בבאֿבתרא הטעם, אחר הולך שהכל
להלן  וראה צו.), (ב"ב עליו מקדשים אין - חומץ שטעמו

יז. הגפן"87)הלכה פרי "בורא עליהם מברכים שאין כיון
ה"ט. פ"ח ברכות בהל' כמבואר "שהכל", אלא -

בהל'88) כמבואר הגפן", פרי "בורא עליהם מברכים שאז
והוציא  מים) (מדות שלשה עליהם שנתן "שמרים ברכות:
עליהם  מברך המים), עם השמרים יין (שנמזג ארבעה מהם
מים  חלקים (שלשה הוא מזוג יין שזה הגפן, פרי בורא
טעם  בהם שיש אףֿעלֿפי מארבעה פחות הוציא יין), ואחד

תחילה". שהכל עליהן מברך - יין

.ÊËÈÏk89‰nk ˜ÈÊÁÓ elÙ‡ ,ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ¿ƒ∆»»»≈«ƒ¬ƒ«¬ƒ«»
BÓ‚t ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ epnÓ ‰˙L Ì‡ ,˙BiÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»ƒ∆¿«¬≈∆¿»

¯‡M‰ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,ÏÒÙÂ90‡e‰L ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ««¿»ƒ¿≈∆
˙BÒBk È¯eiLk91. ¿ƒ≈

א.89) קו, לקדש 90)פסחים יכול אחר, יין לו אין ואם
(הרשב"ם). שאינו 91)עליו יין קצת לתוכו שופכים ואם

(פוסקים). הראשון להכשרו חזר מים, קצת או פגום

.ÊÈÔÈÈ92ÔÈÈ ÌÚË BÓÚËÂ ıÓÁ‰ ÁÈ¯ BÁÈ¯L93- «ƒ∆≈≈««…∆¿«¿«««ƒ
ÔÈÈ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó94ÌÈ˜enˆ ÔÈÈ ÔÎÂ .‚eÊÓ95- ¿«¿ƒ»»¿≈«ƒ»¿≈≈ƒƒ

Ô‰a LiL ÌÈ˜enˆ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒƒ∆≈»∆
C¯„È Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏÔL·c Ô‰Ó ‡ˆÈ Ô˙B‡96ÔÎÂ . «¿ƒ∆ƒƒ¿…»≈≈≈∆ƒ¿»¿≈

BzbÓ L„Á ÔÈÈ97Ì„‡ ËÁBÒÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó - «ƒ»»ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈»»
B˙ÚLa ÂÈÏÚ Lc˜Óe ,ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡98‰È„Ó .99 ∆¿∆¬»ƒ¿«≈»»ƒ¿»¿ƒ»

Lec˜Ï ÏeÒt ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÎL dÈÈ ·¯L100, ∆…≈»≈»««ƒ∆»¿ƒ
‰È„Ó ¯ÓÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ ÏÈc·‰Ï ¯zÓ101. À»¿«¿ƒ»»ƒ¿¬«¿ƒ»

א.92) צז, בריח,93)בבאֿבתרא ולא בטעם, תלוי שהכל
טו. הלכה למעלה יהיה 94)וראה לפחות אולם במים,

רד). סי' (או"ח במים בששה מאחד יותר ענבים 95)היין
הענבים.96)מיובשים. ראשונים 97)מיץ ימים ארבעים
סי'98)לדריכתו. (או"ח ישן ביין המובחר מן מצוה אבל

א.99)רעב). קז, על 100)פסחים לקדש שיכול כיון
ט'. בהלכה כמבואר המדינה 101)הפת, שתיית שעיקר

יין. במקום שכר הוא

.ÁÈÈ‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe ˙aL ÈÏÈÏa ÔÈLc˜nL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ¿≈≈«»«¿ƒƒ¿»≈
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈÏÈÏa ÔÈLc˜Ó Ck ,˙aL102ÔÈÏÈc·Óe «»»¿«¿ƒ¿≈≈»ƒƒ«¿ƒƒ

˙B˙aL ÌlkL ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ·e Ô‰È‡ˆBÓa¿»≈∆¿»≈«ƒƒ∆À»«¿
Ô‰ '‰103ÏL BlÁÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe . ≈«¿ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿À∆

ÌÈÏÈc·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ˙aL È‡ˆBÓ·e ,„ÚBÓ≈¿»≈«»¿¬»≈«¿ƒƒ
˙aLÏ ·BË ÌBÈ È‡ˆBÓa104. ¿»≈¿«»

לקדשו"102) השבת יום את "זכור ז): פרשה (יתרו מכילתא
לי  אין - בכניסתו. היין על מקדשין אמרו מכאן בברכה,
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לז) כג, (ויקרא תלמודֿלומר מנין? ימיםֿטובים שבת, אלא
הקידוש  אין אבל לשבת, מועדים הוקשו ה'". מועדי "אלה

(מגידֿמשנה). התורה מן (חולין 103)ביוםֿטוב משנה
הכ"א.104)כו:). פ"א למעלה מבואר

.ËÈCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :·BË ÌBÈ Lec˜ ÁÒ…«ƒ»«»¡…≈∆∆
ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰105eÓÓB¯Â ,ÌÚ ÏkÓ106ÏkÓ »»¬∆»«»ƒ»»¿¿»ƒ»

LÏÔB107ea ¯Áa .108e¯‡ÙÈÂ e· ‰ˆ¯ ,eÏc‚ÈÂ109. »»«»«¿«¿≈»»»«¿»¬≈
‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ ‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ110, «ƒ∆»¡…≈¿«¬»¬ƒ¿ƒ¿»

L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ˙‡ ,ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»…∆
‰f‰111‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ˙‡ ,112˙BÚe·M‰ ‚Á B‡ «∆∆««««∆««»

˙Bkq‰ ‚Á B‡113e˙e¯Á ÔÓÊ ,114e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ B‡ ««À¿«≈≈¿«««»≈
e˙ÁÓN ÔÓÊ B‡115ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,116. ¿«ƒ¿»≈¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á· e· Èk117È„ÚBÓe , ƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¬≈
EL„˜118,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ezÏÁ‰ ÔBNN·e ‰ÁÓNa »¿¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»»«»
Lc˜Ó119Ï‡¯NÈ120ÌÈpÓf‰Â121˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿

:‰lÙza Ì˙BÁL C¯„k Ì˙BÁÂ ,˙aL ¯ÈkÊÓ - ˙aLa¿«»«¿ƒ«»¿≈¿∆∆∆≈«¿ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó122. ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

אלקיך,105) לה' אתה קדוש עם "כי ז): ז, (דברים שנאמר
אשר  העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלקיך ה' בחר בך

האדמה". פני אתכם 106)על "רק ב): ג, (עמוס שנאמר
(תהילים  שם על רוממות האדמה", משפחות מכל ידעתי
('אבודרהם'). צדיק" קרנות "תרוממנה יא) עה,

יחזיקו 107) אשר ההמה "בימים כג): ח, (זכריה שנאמר
איש  בכנף והחזיקו הגוים לשונות מכל אנשים עשרה

(כת"י 108)יהודי". עם" מכל קדשנו "אשר אחר: בנוסח
שתי  בנו" "בחר להזכיר שאין נכון, והנוסח התימנים),

רוקח'). ('מעשה בנו 109)פעמים רצה "ויגדלנו המלים:
מאוחרת  הוספה אלא הברכה ממטבע אינן ויפארנו",

ההגדה). בפירוש טז,110)('אבודרהם' (דברים שנאמר
בחגך". "ושמחת "אלה 111)יד): ד): כג, (ויקרא שנאמר

קודש". מקראי ה' (דברים 112)מועדי בתורה שנקרא כמו
חצות  עד רק היא פסח אכילת כי הפסח", "חג ולא טז), טז,

כ  - מצות אכילת אבל הראשון, שבעה.הלילה ל
יג.113) טז, ממצרים.114)דברים יצאנו שבפסח
יד):115) טז, (דברים הסוכות בחג מפורשת החג שמחת

החגים. לשאר למדים ומשם בחגך", בפסח 116)"ושמחת
מיום  שבועות שבעה אחרי השבועות חג ממצרים, יצאו
ידעו  "למען מג): כג, (ויקרא שנאמר וסוכות, מצרים. יציאת
אותם  בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם
זכר" קודש מקרא "באהבה אחר: בנוסח מצרים"; מארץ

התימנים). ב.117)(כת"י בהלכה פסחים 118)מבואר
החתימה. מעין לפתיחה סמוך לומר שצריך ב. קד,

ב.119) קיז, "כי 120)פסחים כח): לז, (יחזקאל שנאמר
ישראל". את מקדש ה' את 121)אני מקדשים שישרא

אשר  . . . ה' מועדי "אלה ד): כג, (ויקרא שנאמר המועדים,
במועדם". אותם תלויים 122)תקראו התורה מועדי "כל

קציר  בזמן שבועות שעורים, קציר בזמן פסח בזמנים,
בא). פ' בחיי (רבינו האסיף" בזמן וסוכות חיטים,

.Î‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ :¯ÓB‡ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»≈«ƒ∆»¡…≈¿«¬»

·BË ÌBÈ ˙‡123L„˜ ‡¯˜Ó124ÔB¯ÎÊ ,‰f‰125,‰Úe¯z ∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,L„˜ ‡¯˜Ó126e· Èk . ƒ¿»…∆¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»

˙Ó‡ E¯·„e ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á·127 »«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¿»¿¡∆
Ìi˜Â128,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .„ÚÏ ¿«»»«»«»∆∆«»»»∆

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿«»
C¯„k ,ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó :Ì˙BÁ -≈¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿∆∆

‰lÙza Ì˙BÁL129. ∆≈«¿ƒ»

בכלל 123) הוא גם שהרי ראשֿחודש, להזכיר צריך ואינו
שמחתכם  "וביום י): י, (במדבר שנאמר הזכרון, יום
לפני  לזכרון לכם והיו . . חדשיכם ובראשי ובמועדיכם

מ.). (עירובין יום 124)אלהיכם" "את אחר: בנוסח
שונצינו). (ויניציאה, הזה" גם 125)הזכרון רבינו כתב כן

סופרים  במסכת אבל 'אהבה'. ספר בסוף התפילות בסדר
תרועה", "זכרון ובשבת תרועה", "יום יאמר בחול פי"ט:
וכן  ה"ו). פ"ב שופר בהל' (כמבואר בשבת תוקעים שאין

הפוסקים. השנה 126)הסכימו בראש ב: יא, השנה ראש
ו): (שמות כאן כתוב במצרים, מאבותינו עבודה בטלה
(תהלים  שם וכתוב מצרים", סבלות מתחת אתכם "והוצאתי

שכמו". מסבל "הסירותי קיט,127)פא): (תהלים שנאמר
אמת". דברך "ראש הגאולה 128)קט): הבטחת שיאמת

('אבודרהם'). הנביאים ובדברי כמבואר 129)שבתורה
השנה. לכל תפילות בסדר 'אהבה' ספר בסוף

.‡Î˙aL·k ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa130Ì‡Â . ¿≈≈¿«≈«««ƒƒ¿«»¿ƒ
.˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó - ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó ‰È‰L B‡ ,ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡≈«ƒ∆»»ƒ¿«∆¿«¿«≈«««
Lc˜nL C¯„k ,‡a¯ ‡Lec˜ Lc˜Ó ·BË ÌBÈa ÔÎÂ¿≈¿¿«≈ƒ»«»¿∆∆∆¿«≈

.˙aLa¿«»

וראה 130) ז. פרשה יתרו (מכילתא לשבת מועדים שהוקשו
הי"ח). למעלה

.·Î„ˆÈk131˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈÎ¯·Ó ≈«¿»¿ƒ¿≈≈∆»ƒ¿
˙aLa „Á‡a132ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza ?133Ck ¯Á‡Â , ¿∆»¿«»«¿ƒ»¿»≈««∆∆¿««»

Lc˜Ó134,¯p‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,·BË ÌBÈ Lec˜ ¿«≈ƒ¿««»¿»≈««≈
·Ó Ck ¯Á‡ÂÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a Ì˙BÁÂ ,ÏÈc135ÔÈa ¿««»«¿ƒ¿≈««¿»»««¿ƒ≈

L„˜Ï L„˜136."eÈÁ‰L" C¯·Ó Ck ¯Á‡Â , …∆¿…∆¿««»¿»≈∆∆¡»

א.131) קג, לשבת,132)פסחים הבדלה לעשות שצריך
ליוםֿטוב. שם:133)וקידוש בתלמוד סימן לזה ונתנו

(=שהחיינו, ז'מן ה'בדלה נ'ר, ק'ידוש, י'יין, = "יקנה"ז"
הכ"ג). יוםֿטוב.134)להלן בכניסת למהר שמצוה

השבת.135) יציאת את לאחר קדושת 136)שמצוה בין
לשון  ומצאנו ממנה, הקלה יוםֿטוב לקדושת החמורה שבת
ובין  הקודש בין לכם הפרוכת "והבדילה זה מעין הבדלה
שצריך  רבינו הביא [ולא לג). כו, (שמות הקדשים" קודש
יוםֿטוב  לקדושת שבת קדושת "בין החתימה לפני לומר
צריך  שאין קד.) (פסחים כפומבדיתאי שסובר לפי הבדלת",
ב"בירור  מש"כ ראה הפתיחה. מעין אלא לחתימה לסמוך
יב, והערה ב הלכה ולמעלה ד ציון יז. ביצה למסכת הלכה"

יט]. והערה ג והלכה

.‚ÎÈÏÈÏ Ïk137·BË ÌBÈ138ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÈÏ·e139 »≈≈¿≈«ƒƒ
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"eÈÁ‰L" ÌÈ¯ÓB‡140ÔÈ‡ ÁÒt ÏL ÈÚÈ·L·e . ¿ƒ∆∆¡»ƒ¿ƒƒ∆∆«≈
,BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ BÈ‡L ÈtÓ ;"eÈÁ‰L" ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ∆∆¡»ƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿≈«¿

C¯a ¯·Îe141.ÁÒt‰ ˙lÁ˙a ÔÓf‰ ÏÚ ¿»≈«««¿«ƒ¿ƒ««∆«

ב.137) מ, בתפילה.139)בקידוש.138)עירובין
"זמן".140) התלמוד: בלשון זו ברכה ונקראה
לאמרו 141) יכול - ראשון ביום אמרו לא שאם משמע,

מז:). (סוכה החג כל במשך

.„Î‰Ïc·‰ ¯„Ò142,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó :˙aL È‡ˆBÓa ≈∆«¿»»¿»≈«»¿»≈«««ƒ
„ˆÈÎÂ .¯p‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓNa‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â¿««»««¿»ƒ¿««»««≈¿≈«

È¯B‡Ó ‡¯Ba - ?¯p‰ ÏÚ C¯·Ó143Ck ¯Á‡Â .L‡‰ ¿»≈««≈≈¿≈»≈¿««»
ÏÈc·Ó144. «¿ƒ

נ'ר 142) ב'שמים, י'יין, - "יבנה" וסימנה ב. נא, ברכות
רצו). סי' (או"ח גוונים 143)ה'בדלה שהרבה רבים, לשון

נב:). (ברכות באור כמבואר 144)יש הבדלה, ברכת אומר
ג. בהלכה

.‰ÎÔÈ‡145e˙B‡iL „Ú ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó146B¯B‡Ï ≈¿»¿ƒ««≈«∆≈¿
‰È„Ó ÚaËÓÏ BÊ ‰È„Ó ÚaËÓ ÔÈa ¯ÈkiL È„k¿≈∆«ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿«¿≈«¿ƒ»

ÔÈ‡Â .˙¯Á‡147ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó148 «∆∆¿≈¿»¿ƒ««≈∆¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô˙aÒÓ Ì˙qL ;˙BÏfÓe«»∆¿»¿ƒ»»«¬«»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡Ï ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿»¿ƒ…««≈∆¬«»ƒ

fÓeÌÈ˙Ó ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ ,˙BÏ149. «»¿…««≈∆≈ƒ

ב.145) נא, ברכות משנה,147)יהנו.146)משנה,
ב. נא, ותקרובת 148)ברכות ומשמשיה "עבודתֿכוכבים

ולא  שנאמר: בהנאה, אסורים בשבילה, הנעשה וכל שלה
פ"ז  כוכבים עבודת בהל' (רבינו ביתך" אל תועבה תביא

המת.149)ה"ב). לכבוד אלא להאיר נעשה שלא

.ÂÎB‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˜ÈÏ„‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈»ƒ«»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - Ï‡¯NiÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ150; ≈»ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿ƒ»»

ÔÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»≈≈»ƒ«»≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó151:¯B‡ ‰‡¯Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . ¿»¿ƒ»»»»¿«≈«¿»¿»»

·¯ Ì‡152BÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ C¯k‰ ÈL‡ ƒ…«¿≈«»»¿≈»ƒ«»≈
Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ,C¯·Ó153,ÔL·k ÏL ¯B‡ .C¯·Ó - ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈¿»≈∆ƒ¿»

‰lÁzÎÏ - ÌÈ¯Èk ÏLÂ ¯epz ÏL154ÂÈÏÚ C¯·È ‡Ï155. ∆«¿∆ƒ«ƒ¿«¿ƒ»…¿»≈»»
- ÂÈÏ‡Ó ˜ÏBc Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎiLk Ì‡ ,ÌÈÏÁb‰«∆»ƒƒ¿∆«¿ƒ≈»≈≈∆≈≈≈»

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó156L¯„n‰ ˙Èa ÏL ¯B‡ .157LÈ Ì‡ , ¿»¿ƒ¬≈∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈
;ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏÈ·La ÌÈ˜ÈÏ„nL ·eLÁ Ì„‡ ÌL»»»»∆«¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»
- ÌL ¯„ ‡e‰L ÔfÁ ÌL LÈ Ì‡ ,˙Òk‰ ˙Èa ÏL∆≈«¿∆∆ƒ≈»«»∆»»

‰˜e·‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó158ÔÓ ‰ÂˆÓ - ‰Ïc·‰Ï ¿»¿ƒ»»«¬»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
¯B‡‰ ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â .¯Á·n‰159¯„kÔÈ¯fÁnL C «À¿»¿≈¿«¿ƒ«»¿∆∆∆¿«¿ƒ

.ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏ LÈ Ì‡ ‡l‡ ,˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ¿∆»ƒ≈¿»¿ƒ»»

מסיבתם 150) סתם שהרי גויים, של במסיבה היה לא אם
(מגידֿמשנה). על 151)לעבודהֿזרה אלא מברכים שאין

- בשבת הגוי שהדליק ואור עבירה, ממלאכת ששבת אור
עליו. מברכים אין לפיכך עובר, ישראל הדליקו שאם כיון

(מגידֿמשנה).152) מחצה על מחצה אפילו או

הוא.153) ישראל של שהאור תולים בתחילת 154)שאנו
הלבנים. לשרוף 155)שריפת אלא להאיר, עשוי שאינו

הלבנים. עשויים 156)את אם אבל להאיר, עשויים אם
עליהן. מברכים אין - לכבוד 157)לחמם נרות מדליקים

להאיר. ולא נרות 158)המקום או עץ קסמי ב. קג, פסחים
ביחד. דולקים ב.159)רבים נג, ברכות

.ÊÎ¯B‡160‰ÏBÁÏ ˙aLa ˜Ï„‰L161‰iÁÏe162- ∆À¿«¿«»¿∆¿«»
Ác˜‰L ¯B‡ .˙aL È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó163ÔÓ ¿»¿ƒ»»¿»≈«»∆À¿«ƒ

È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ·‡‰ ÔÓe ÌÈˆÚ‰»≈ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»»¿»≈
˙aL164Ì„‡ È„Èa B˙i¯a ˙lÁz ‰˙È‰ ‡È‰L ;165. «»∆ƒ»¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ≈»»

ÔÈ‡L ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿»¿ƒ»»¿»≈«ƒƒ∆≈
¯B‡ ÏÚ ‡l‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿»≈«ƒƒ∆»«

˙·ML166ÌBÈa ‰iÁÏ B‡ ‰ÏBÁÏ ˜Ï„‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ∆»«««ƒ∆À¿«¿∆¿«»¿
‰¯·ÚÓ ˙·L È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯etk‰167. «ƒƒ¿»¿ƒ»»∆¬≈»«≈¬≈»

א.160) נג, ב 161)ברכות פרק (למעלה סכנה בו שיש
ב). יא).162)הלכה הלכה ב פרק (למעלה יולדת

ואבנים.163) מעצים נר 164)שהוצא צריכים בשבת כי
- שבת במוצאי שהוציאו וזה עבירה, ממלאכת ששבת

החמה במדרש165)מותר. ששקעה "כיון מובא:
החושך  התחיל הראשון), אדם (לבריאת במוצאיֿשבת
הקב"ה? עשה מה . . . הראשון אדם ונתיירא ובא, ממשמש
ובירך  אור, מהן ויצא לזה זה והקישן רעפים שני לו זימן -
וכעין  יב). פרשה רבה (בראשית האש" מאורי בורא עליה

נד. פסחים במס' יום 166)זה מערב דלוק שהיה
שם). (פסחים, ושבת אחר:167)הכיפורים בנוסח

התימנים). (כת"י "מעבודה"

.ÁÎ·BË ÌBÈ168˙aL ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL169¯ÓB‡ , ∆»ƒ¿¿∆¿««»≈
,CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a««¿»»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆
ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e ,ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·e≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
¯„qL ;˙aL È‡ˆBÓa ¯ÓB‡L C¯„k - ‰NÚn‰««¬∆¿∆∆∆≈¿»≈«»∆≈∆
ÏÚ ‡Ï C¯·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰BÓ ‡e‰ ˙BÏc·‰‰««¿»∆¿≈»ƒ¿»≈…«

ÌÈÓNa‰170ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÎÂ .¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ «¿»ƒ¿…««≈¿≈≈»ƒ¿»≈«
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰«¿»ƒ¿»≈«ƒƒ

ב.168) כו, בשבת 169)חולין חל יוםֿטוב מוצאי שאם
יח). הלכה (למעלה מבדילים איסור,170)- בזה אין אבל

הבשמים. על ומברך נהנה רוצה ואם

.ËÎ?˙aL È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ¿»»¿»¿ƒ««¿»ƒ¿»≈«»
˙·‡Bc LÙp‰L ÈtÓ171ÔÈÁnNÓ ,˙aL ˙‡ÈˆÈÏ ƒ¿≈∆«∆∆∆∆ƒƒ««»¿«¿ƒ

.·BË ÁÈ¯a d˙B‡ ÔÈ·MÈÓe d˙B‡»¿«¿ƒ»¿≈«

יתירה 171) נשמה לקיש, בן שמעון רבי "אמר א: טז, ביצה
שבת  ולמוצאי שבת, ערב באדם הקדושֿברוךֿהוא נותן

ממנו". אותה נוטלין

ה'תשע"ט  אלול כ"א ש"ק יום

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
והדברים 1) הם. מה ועינוגו השבת כבוד חיובי בו נתבארו
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ונסתיימו  ועינוגו. השבת כבוד מפני מלעשותם המוזהרים
חמורה  מצוה והיותו השבת מצוות מעלת בהפלגת ההלכות
ומכופל. צב.) סמן תהילים במדרש (ראה כפול ושכרה מאוד

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL ,˙aLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆∆¿¿«»¿«ƒƒ«»
È„È ÏÚ ÔÈL¯ÙÓ Ô‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÈLe¿«ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿…»ƒ«¿≈

¯BÓLÂ ¯BÎÊ - ‰¯BzaL .ÌÈ‡È·p‰2ÏÚ eL¯t˙pLÂ ; «¿ƒƒ∆«»»¿»¿∆ƒ¿»¿«
„B·k - ÌÈ‡È·p‰ È„È3‚ÚÂ4˙aMÏ ˙‡¯˜Â :¯Ó‡pL , ¿≈«¿ƒƒ»»…∆∆∆¡«¿»»»««»

'‰ LB„˜ÏÂ ,‚Ú5.„aÎÓ …∆¿ƒ¿¿À»

והיא 2) ח') פסוק כ' פרק (שמות הראשונות בדברות זכור
בדברות  ושמור א') הלכה כ"ט פרק (למעלה קידוש מצות
"לא  מצות והיא י"ב) פסוק ה', פרק (דברים האחרונות

מלאכה". כל השבת 3)תעשה קודם השייכים הענינים הם
כתב  וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת כבוד לצורך להכין

תקכ"ט. חיים באורח מוילנה אליהו רבינו ענינים 4)הגאון
רבינו  שביאר כמו השבת, לצורך עצמו בשבת השייכים

שם. מוילנה הגאון כתב וכן כמו 5)בסמוך השבת הוא
יום  את אלקים "ויברך ג') פסוק ב' פרק (בראשית שנאמר

אותו". ויקדש השביעי

.·ÏÚ ‰ÂˆnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ?„B·k e‰ÊÈ‡≈∆»∆∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿»«
,˙aL ·¯Úa ÔÈnÁa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁ¯Ï Ì„‡»»ƒ¿…»»»»¿«¿»¿«ƒ¿∆∆«»

˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙Óe .˙aM‰ „B·k ÈtÓ6„·Îa ·LBÈÂ , ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿…∆
‡ˆBÈ ‡e‰L BÓk ,˙aM‰ Èt ˙Ïa˜‰Ï ÏÁÈÓ ,L‡…̄¿«≈¿«¿»«¿≈««»¿∆≈
ÔÈˆa˜Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁÂ .CÏn‰ ˙‡¯˜Ïƒ¿««∆∆«¬»ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
e‡Ba :ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÙhÚ˙Óe ,˙aL ·¯Úa Ô‰È„ÈÓÏz«¿ƒ≈∆¿∆∆«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ

CÏn‰ ˙aL ˙‡¯˜Ï ‡ˆÂ7. ¿≈≈ƒ¿««»«∆∆

לו 6) מביאים אלעאי, בר' יהודה רבי של מנהגו היה "כך
ורגליו, ידיו פניו ורוחץ חמים) (=מים חמין מליאה עריבה
צבאות" ה' למלאך ודומה המצוייצין בסדינין ויושב ומתעטף

ב'). עמוד כ"ה דף שבת קי"ט 7)(מסכת דף שבת מסכת
אבל  המלכה" שבת לקראת ונצא "בואו כתוב: ושם א'. עמוד
הוא  (וכן מלכא" שבת "לקראת רבינו גרסת היתה כנראה

"מלך". של תרגום והוא משנה) במגיד

.‚‰È‰È ‡ÏÂ .‰i˜ ˙eÒk LaÏiL - ˙aM‰ „B·kÓeƒ¿««»∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙aM‰ LeaÏÓk ÏÁ‰ LeaÏÓ8ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿«…¿«¿««»¿ƒ≈¿«¬ƒ

B˙ÈlË ÏLÏLÓ -9LeaÏÓk BLeaÏÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿«¿≈«ƒ¿≈∆…¿≈«¿¿«¿
Ôwz ‡¯ÊÚÂ .ÏÁ‰10ÈLÈÓÁa ÌÈÒaÎÓ ÌÚ‰ e‰iL ,11, «…¿∆¿»ƒ≈∆¿»»¿«¿ƒ«¬ƒƒ

.˙aM‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿««»

במלבושים 8) "וכבדתו ב') פרק (בראשית תנחומא במדרש
דף  ובשבת בחול". כמו נראה יהא שלא נקיה ובכסות נאים
שבת  של מלבושך יהא שלא "וכבדתו אמרו: א '. עמוד קי"ג
לה  שהיו רות על חכמים אמרו וכן חול" של כמלבושך
הלכה  ח' פרק פאה מסכת (ירושלמי לשבת מיוחדים בגדים

היושבים 9)ז'). העשירים מדת והוא ארוכים, "שיראו
בשביל  הארץ מן בגדיהם לסלק צריכים ואינם בביתם
שם). שבת במסכת (רש"י הוא" שבת וכבוד מלאכה,

ב'.10) עמוד פ"ב דף קמא בבא בערב 11)מסכת ולא
אברהם). (מגן שבת בצרכי להתעסק פנויים שיהיו כדי שבת,

ג' עמ' ב' חלק קטן מועד על ידידיה רבינו בשיטת [וראה
.[10 הערה

.„‰zLÓe ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡12ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa »ƒ¿…«¿À»ƒ¿∆¿∆∆«»ƒ¿≈
˙aM‰ „B·k13;CLÁzL „Ú ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯zÓe . ¿««»À»∆¡…¿ƒ¿«∆∆¿«

ÔÓ Ì„‡ ÚniL ˙aM‰ „B·kÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ¿««»∆ƒ»«»»ƒ
‰cÚÒ Úa˜lÓ ‰ÏÚÓÏe ‰Án‰14˙aMÏ ÒkiL È„k , «ƒ¿»¿«¿»ƒƒ¿…«¿À»¿≈∆ƒ»≈««»

ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡e‰Lk15. ¿∆ƒ¿«∆∆¡…

סעודת 12) כגון בחול, לעשות רגיל שאין כזה משתה
א'). הלכה א' פרק כתובות מסכת (ירושלמי ודומיהן אירוסין

רבי 13) "אמר – שבת. סעודת צרכי מהכנת יתבטל שלא
סעודתה  קבעה אחת בירושלים, היו משפחות שתי יוחנן,
יושבים  והם בשבת לרבים דרשות דורש (כשהחכם בשבת
קבעה  ואחת לאחר) או הסעודה להקדים להם והיה בסעודה,
ל"ח  דף גיטין (מסכת נעקרו" ושתיהן שבת. בערב סעודתה

ב'). (וראה 14)עמוד חול בימות בה שנוהג רגילה
והכוונה 15)למעלה). ב' עמוד צ"ט דף פסחים מסכת

מה  (ראה ולמעלה ומחצה שעות מתשע שהוא קטנה, למנחה
המגיד). הרב ג'. פרק תפילה בהלכות רבינו שכתב

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL ·¯Úa BÁÏL Ì„‡ ¯cÒÓ¿«≈»»À¿»¿∆∆«»¿««ƒ
˙ÈÊÎÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L16BÁÏL ¯cÒÓ ÔÎÂ ; ∆≈»ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈¿«≈À¿»

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»¿««ƒ∆≈»ƒ∆»
˙ÈÊÎÏ17CÈ¯ˆÂ .B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa B„aÎÏ È„k ; ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿»ƒ

˙aM‰ „B·k ÈtÓ ,ÌBÈ „BÚaÓ B˙Èa Ôw˙Ï18‰È‰ÈÂ . ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿≈¿««»¿ƒ¿∆
ÏkL ;˙ÚvÓ ‰hÓe ,ÏÎ‡Ï Ce¯Ú ÔÁÏLÂ ,˜eÏc ¯≈»¿À¿»»∆¡…ƒ»À««∆»

Ô‰ ˙aL „B·ÎÏ el‡19. ≈ƒ¿«»≈

ב'.16) עמוד קי"ט דף שבת שם.17)מסכת שבת מסכת
הוא  שבת שמכבוד מלכה", "מלוה סעודת הנקראת והיא
המלך  את המלווה כאדם כבוד, דרך ביציאתה ללוותה

(רש"י). העיר מן ומסודר 18)בצאתו ערוך שימצאנו כדי
רסב). (או"ח הכנסת מבית יהודה 19)בבואו בר' יוסי "רבי

מבית  שבת בערב לאדם לו מלוין השרת מלאכי שני אומר,
נר  ומצא לביתו, וכשבא רע, ואחד טוב אחד לביתו, הכנסת
רצון  יהי אומר: טוב מלאך מוצעת, ומטה ערוך ושלחן דלוק
כרחו" על אמן עונה רע ומלאך כך, אחרת לשבת שתהא
שיושבים  המטה היינו מוצעת "ומטה שם). שבת (מסכת
הקדמונים. בימים מנהגם היה שכך הסעודה, בשעת עליה
מוצעת  תהיה עליה ששוכב המטה שגם כתב (רסב) והב"ח
לאכול  ערוך "ושלחן כתב שהרי רבינו מדברי נראה [וכן
ולא  לאכול הוא הערוך השלחן שרק משמע – מוצעת" ומטה
ג' הלכה אישות מהלכות י"ג בפרק וראה המוצעת. המטה

המאירי]. בשם שם שכתבנו ומה

.ÂBk¯c ÔÈ‡Â ,¯˙BÈa ·eLÁ Ì„‡ ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»»»¿≈¿≈«¿
˙BÎ‡ÏÓa ˜qÚ˙‰Ï ‡ÏÂ ˜eM‰ ÔÓ ÌÈ¯·c ÁwÏƒ«¿»ƒƒ«¿…¿ƒ¿«≈ƒ¿»
˙aM‰ C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ ·iÁ - ˙ÈaaL∆««ƒ«»«¬¿»ƒ∆≈¿…∆««»
Ì‰Ó - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ .B„B·k ‡e‰ ‰fL ,BÙe‚a¿∆∆¿¬»ƒ»ƒƒ≈∆
‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;Ô‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ‰ ÏvÙÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈»≈ƒ¿«≈»∆≈∆ƒ∆»»
˜ÈÏ„Ó B‡ ,˙BÏÈ˙t Ï„Bb B‡ ,¯Na ÁÏBÓ B‡ ,ÏM·Ó¿«≈≈«»»≈¿ƒ«¿ƒ
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C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·„ ‰B˜Â ‡ˆBÈ ‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;˙B¯≈≈∆ƒ∆»»≈¿∆¿»ƒ∆≈¿…∆
Îa Bk¯c ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓe ÏÎ‡nÓ ˙aM‰.C ««»ƒ«¬»«¿∆««ƒ∆≈«¿¿»

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ‰a¯n‰ ÏÎÂ20. ¿»««¿∆¿»»∆¬≈∆¿À»

עוסק 20) (שאם מבשלוחו" יותר בו מצוה יוסף רב "אמר
ב'). עמוד מ"א דף קידושין יותר. שכר מקבל במצוה גופו

.ÊÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰Ê ?‚Ú e‰ÊÈ‡21Ôw˙Ï CÈ¯vL , ≈∆…∆∆∆»¿¬»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÓL ÏÈL·z22Ïk‰ - ˙aLÏ ÌN·Ó ‰˜LÓe ¯˙BÈa «¿ƒ»≈¿≈«¿∆¿À»¿«»«…

˙aL ˙‡ˆB‰a ‰a¯n‰ ÏÎÂ .Ì„‡ ÏL BBÓÓ ÈÙÏ¿ƒ»∆»»¿»««¿∆¿»««»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·BËÂ ÌÈa¯ ÌÈÏÎ‡Ó Ôew˙·e23. ¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»

˜ÏL ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï elÙ‡ - ˙‚NÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆¬ƒ…»»∆»∆∆
˙aL ‚Ú ‰Ê È¯‰ ,˙aL „B·k ÌeMÓ Ba ‡ˆBiÎÂ24. ¿«≈ƒ¿«»¬≈∆…∆«»

È„k ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡LÏÂ BÓˆÚÏ ¯ˆ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»¿»≈¿«¿¿ƒ¿…≈¬≈ƒ¿≈
˙aLa ÏÎ‡Óa ˙Ba¯‰Ï25ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿«¿¿«¬»¿«»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰26ÏÁ EzaL ‰NÚ :27C¯Ëˆz Ï‡Â , »ƒƒ¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˙Bi¯aÏ28. «¿ƒ

ב'.21) עמוד קי"ח דף שבת רב 22)מסכת בדברי הוא [כן
ברכות:"ואכילת  למסכת המפתח לספר בהקדמתו גאון נסים
רז"ה  כתב וכן מהנשים". אפילו נעלם לא והאליה הטמון
את  ולענג ולהטמין, לבשל "ולהזמין, דשבת: ג' בפרק

ולהשמין"]. לו 23)השבת קצובין אדם של מזונותיו "כל
בניו  והוצאת טוב, ויום שבת מהוצאת חוץ השנה, מראש
מוסיפין  הוסיף ואם לו, פוחתין פחת שאם תורה, לתלמוד

א'). עמוד ט"ז דף ביצה (מסכת דף 24)לו" שבת מסכת
ב'. עמוד (נחמה 25)קי"ח "כתוב חכמים שאמרו ומה

ושלחו  ממתקים ושתו משמנים אכלו לכו י') פסוק ח' פרק
כי  תעצבו ואל לאדוננו, היום קדוש כי לו נכון לאין מנות
בני, לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר מעוזכם, היא ה' חדות
היינו  - פורע", ואני בי והאמינו היום קדושת וקדשו עלי לוו
ידו  תחת כסף לו שאין רק חובו, לפרוע משכנות לו כשיש
חייב  כן פי על ואף ב'). עמוד ט"ו דף ביצה (תוספות
השבת  את לכבד כדי החול ימות בשאר אכילתו לצמצם

תבשילין. א'.26)בתוספת עמוד קי"ב דף פסחים מסכת
כמו 27) סעודות בשתי ודיו בצמצום סעודותיו שיאכל

החול. מי 28)בימות אבל צדקה. של מקופה ליטול
גבאי  על חובה מוטלת אז החול, ימות כל גם לקופה שנצרך
או"ח  (טור החול מבימות יותר בשבת לפרנסו הצדקה

ט'. הלכה להלן וראה רמ"ב),

.Á- ˙aLk ÂÈÓÈ Ïk È¯‰Â ,¯ÈLÚÂ ‚Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»…¿»ƒ«¬≈»»»¿«»
È‡ Ì‡Â .ÏÁ‰ ÏÎ‡nÓ ˙aL ÏÎ‡Ó ˙BpLÏ CÈ¯»̂ƒ¿««¬««»ƒ«¬««…¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÔÓÊ ‰pLÓ - ˙BpLÏ ¯LÙ‡29ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ : ∆¿»¿«¿«∆¿«»¬ƒ»ƒ»»»ƒ
¯Á‡Ó - ÌÈc˜‰Ï30.ÌÈc˜Ó - ¯Á‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ»»»ƒ¿«≈«¿ƒ

היכר 29) שיהא כדי א'. עמוד קי"ט קף שבת מסכת
השבת. לכבוד שהוא מדאי 30)בסעודתו יותר לא אבל

רפ"ח). סימן או"ח (שו"ע שבת מעונג ויתבטל ירעב שלא

.Ë˙aLa ˙BcÚÒ LÏL ÏÎ‡Ï Ì„‡ ·iÁ31˙Á‡ : «»»»∆¡…»¿À¿«»««
‰ÁÓa ˙Á‡Â ,˙È¯ÁL ˙Á‡Â ,˙È·¯Ú32CÈ¯ˆÂ . «¿ƒ¿«««¬ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ

.ÏÏk Ô‰Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,el‡ ˙BcÚÒ LÏLa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»¿À≈∆…ƒ¿…≈∆¿»

LÏL „ÚBÒ ,‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ,ÈÚ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»≈»
˙BcÚÒ33‰È‰L B‡ ,‰ÏÈÎ‡‰ ·¯Ó ‰ÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿ƒ»»∆≈…»¬ƒ»∆»»
‰pÚ˙Ó34„ÈÓz35˙BcÚÒ LÏMÓ ¯eËt -36CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«∆»ƒ»ƒ»¿À¿»ƒ

ÔÈi‰ ÏÚ ÔzLÏMÓ ‰cÚÒ Ïk Úa˜Ï37ÏÚ Úˆ·ÏÂ , ƒ¿…«»¿À»ƒ¿»¿»«««ƒ¿ƒ¿…««
˙B¯kk ÈzL38ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ÔÎÂ .39. ¿≈ƒ»¿≈¿»ƒƒ

בשבת,31) סעודות שלש לאכול אדם חייב רבנן, "תנו
שבת  כי היום, "אכלוהו כ"ה) פסוק ט"ז פרק (שמות שנאמר
היום, פעמים שלש – בשדה" תמצאוהו לא היום לה', היום
עמוד  קי"ז דף שבת (מסכת בשבת" סעודות לשלש מכאן
ארבע  שהצריך חידקא רבי על החולקים רבנן לדעת ב'

הללו,32)סעודות). בזמנים חיוב שאין אומרים ויש
המגיד). (הרב סעודות שלש בשבת לאכול רק והעיקר

ז'.33) הלכה למעלה וראה ז' משנה ח' פרק פאה מסכת
ולהלן 34) תענית) מהלכות א' בפרק (ראה חלום תענית כגון

י"ב. בכסף 35)בהלכה וראה "תמיד" תיבת חסרה בכ"י
שישתה 36)משנה. והיינו ב' עמוד מ"ב דף ברכות מסכת

אינה  היין על קידוש חובת אבל שלישית. בסעודה גם יין
(כ"מ). ובלילה ביום עמוד 37)אלא מ"ב דף ברכות מסכת

חובת  אבל שלישית. בסעודה גם יין שישתה והיינו ב'
(כ"מ). ובלילה ביום אלא אינה היין על "אמר 38)קידוש

דכתיב  בשבת, ככרות שתי על לבצוע אדם חייב אבא רבי
אשי: רב ואמר משנה", "לחם כ"ב) פסוק ט"ז פרק (שמות
אחד  ובצע הברכה בשעת ככרות שתי שאחז לרב ראיתי
ב'). עמוד קי"ז דף שבת (מסכת כתיב "לקטו" אמר: מהם,
לחם  צריך אין שלישית שבסעודה כתב הלקט שבלי ובס'
בתשובת  וכתב כן. הכריעו לא הפוסקים כל אבל משנה,
די  ככר וחצי אחד שלם ככר רק לו יש שאם יעקב, שבות
משמורה  ב') עמוד ג' דף ברכות (מסכת שמבואר בזה,
נחשבים  וחצי ככר כן כמו להו, חשיב משמורות תרי ופלגא

טוב 39)לשתים. יום ובערב המן ירד לא טוב ביום שגם
ב' עמוד ב' דף ביצה מסכת (תוספות משנה לחם להם היה

בשלח). המכילתא מדברי

.ÈBÏ ‡e‰ ‚Ú - ˙aLa ÔÈÈ ˙i˙Le ¯Na ˙ÏÈÎ‡40. ¬ƒ«»»¿ƒ««ƒ¿«»…∆
˙‚NÓ B„È ‰˙È‰L ,‡e‰Â41ÏÚ ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡Â . »∆»¿»»«∆∆¿»ƒ¿…«¿À»«

L¯„n‰ ˙Èa ˙ÚLa ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙aLa ÔÈi‰42. ««ƒ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈«ƒ¿»
Ïlt˙Ó :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ˜Ècv‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ck ‡l‡∆»»»»ƒ¿«««ƒƒ»ƒƒƒ¿«≈
‡B·ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙aLa Ì„‡»»¿«»«¬ƒ»¿≈«¿∆∆¿»
‡¯˜È ,L¯„n‰ ˙È·Ï CÏÈÂ ,‰iL ‰cÚÒ „ÚÒÈÂ B˙È·Ï¿≈¿ƒ¿…¿À»¿ƒ»¿≈≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
Úa˜È Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓ Ïlt˙ÈÂ ,‰Án‰ „Ú ‰LÈÂ¿ƒ¿∆««ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿««»ƒ¿«
È‡ˆBÓ „Ú ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ˙ÈLÈÏL ‰cÚÒ¿À»¿ƒƒ«««ƒ¿…«¿ƒ¿∆«»≈

.˙aL«»

(40– עונג שהוא שכיון א'. עמוד קי"ט דף שבת מסכת
פסוק  נ"ח פרק (ישעיה נאמר שהרי בשבת, לעשותו מצוה
א'. בהלכה למעלה וראה עונג". לשבת "וקראת י"ג):

ז'.41) הלכה למעלה עמוד 42)ראה ל"ח דף גיטין מסכת
ד'. בהלכה למעלה והובאה ב'

.‡È¯˙BÈ ˙B˙aL È·¯Úa Cl‰iL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡»»»»∆¿«≈¿«¿≈«»≈
˙B‡Ò¯t LÏMÓ43B˙È·Ï ÚÈbiL È„k ,ÌBi‰ ˙lÁzÓ44 ƒ»«¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆«ƒ«¿≈
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˙aLÏ ‰cÚÒ ÔÈÎÈÂ ,·¯ ÌBi‰ „BÚÂ45ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿««¿»ƒ¿À»¿«»∆¬≈≈
‡ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈÎ‰Ï È„k ‡B·È ÌBi‰L ÔÈÚ„BÈ B˙Èa ÈL «¿≈≈¿ƒ∆«»¿≈¿»ƒ¿≈

‡e‰L ;ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»ƒ¿»≈«≈∆¬≈ƒ∆
.ÔÈÁ¯B‡Ï Èe‡¯‰ ¯·c Ô‰Ï eÈÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔLi·Ó¿«¿»ƒ¿≈∆…≈ƒ»∆»»»»¿¿ƒ

ארבעה 43) – פרסה וכל ב' עמוד מ"ד דף סוכה מסכת
אמה. אלפים שמונת שהן או 44)מילין, בעגלה וכשמהלך

שלש  הילוך זמן משך בה שיש דרך לנסוע אסור ברכבת
רמט). (ב"ח ברגל ס"ח 45)פרסאות דף פסחים מסכת

ב'. עמוד ל"א דף ברכות ומסכת ב' עמוד

.·È˙BpÚ˙‰Ï ¯eÒ‡46Lw·Ïe ÔpÁ˙‰Ïe ˜ÚÊÏÂ »¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿«≈
¯eav‰L ,˙B¯v‰ ÔÓ ‰¯ˆa elÙ‡Â .˙aLa ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿«»«¬ƒ¿»»ƒ«»∆«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ¿…«¿ƒƒ

˙aLa47ıeÁ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ‡ÏÂ ,48‰eÙÈw‰L ¯ÈÚÓ ¿«»¿…¿»ƒƒ≈ƒ∆ƒƒ»
˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡ ,¯‰ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ49 ¿≈»ƒ«»»»¿ƒ»«ƒ»∆∆

Ìia50Ô¯ÊÚÏ ˙aLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙nL -51ÔÈpÁ˙Óe , «»∆«¿ƒƒ¬≈∆¿«»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÈÓÁ¯ Ô‰ÈÏÚ ÔÈL˜·Óe¿«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ

על 46) בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה ש"מצות
סופרים  מדברי ומצוה . . . הצבור על תבא שלא צרה כל
מהלכות  א' בפרק (רבינו ". . . צרה כל על להתענות

לענין 47)תענית). אבל ותרועות, תענית לענין זה וכל
בפני  העומד דבר לך שאין ב') (פרק רבינו כתב כבר הצלה,
מישראל. יחיד אפילו להציל שבת ומחללין נפש, פקוח

א'.48) עמוד י"ט דף תענית במסכת שהסער 49)משנה
להשתבר. וקרובה ואילך ב'50)טורפה פרק למעלה ראה

כ"ד. ו'51)הלכה הלכה תענית מהלכות א' בפרק [ראה
יש  וכן ולהצילן". אותם לעזור – אלא תוקעין "אין שכתב:

כאן]. לפרש

.‚È˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«¬»∆¿≈»ƒ«»
˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt52·MÈ˙zL È„k ; »ƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈

ÌÈÏ‰·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ ˙Úc«««¿≈«ƒ¿»»¬≈∆¿…ƒ¿¿…»ƒ
ÔÈ‚ÈÏÙÓ ÔÈ‡ .˙aLa ÌÈ„e¯Ëe53˙BÁt ‰ÈÙÒa ¿ƒ¿«»≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»»

BzÚc ·MÈ˙zL È„k ;˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈«¿
ÈcÓ ¯˙BÈ ¯ÚËˆÈ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜ ÂÈÏÚ54¯·„ÏÂ . »»…∆««»¿…ƒ¿«≈≈ƒ«¿ƒ¿«

˜ÒBÙe .˙aL ·¯Úa elÙ‡ Ìia ‚ÈÏÙÓ - ‰ÂˆÓ55BnÚ ƒ¿»«¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆«»≈ƒ
˙·BL BÈ‡Â ,˙aLÏ56ÔB„ÈˆÏ ¯vÓe .57- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿…¿≈≈ƒ…¿ƒ¿«≈»∆

.˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙ‰Ï ¯zÓ ˙eL¯‰ ¯·„Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«»¿À»¿«¿ƒ¿∆∆«»
ÔÈ‡ - ÏÏk ˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬∆…«¿ƒ¿∆∆«»¿»≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ58. «¿ƒƒ

מלחמה 52) עמהן "ועושין א'. עמוד י"ט דף שבת מסכת
פסוק  כ' פרק (דברים שנאמר בשבת, ואפילו ויום יום בכל
מלחמת  בין מצוה מלחמת בין בשבת, ואפילו רדתה, עד כ')

מלכים). מהלכות ו' פרק (רבינו שבת 53)הרשות" מסכת
מפליגין". אין זה "ומפני הגירסא ובכ"י לפי 54)שם.

ימים  בג' להם יש המלוחים בימים המפליגים שכל
מנענוע  משתבר וגופם וסת ושנוי ובלבול צער הראשונים

ימים. שלשה עד חוזרת רוחם ואין ומתנה 55)הספינה,
בשבת. שישבות הנכרי ישבות 56)עם לא כך אחר אם

אחד.57)הגוי. יום מהלך אלא ביניהן מסכת 58)שאין
אסור  זה, מנהג אבותם שקבלו שכיון ב' עמוד נ' דף פסחים
מוסר  בני "שמע ח') פסוק א' פרק (משלי שנאמר לבטלו,

אמך". תורת תטוש ואל אביך

.„È‡e‰ ˙aL ‚ÚÓ - ‰hn‰ LÈÓLz59˙BÚ CÎÈÙÏ . «¿ƒ«ƒ»≈…∆«»¿ƒ»«
˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈLnLÓ ,ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ≈≈«»

˙aL ÈÏÈÏÏ60,˙aLa ‰lÁzÎÏ ‰Ïe˙a ÏÚ·Ï ¯zÓe . ¿≈≈«»À»ƒ¿…¿»¿«¿ƒ»¿«»
dÏ ¯Úˆ ÌeMÓ ‡ÏÂ Ï·BÁ ÌeMÓ ‡Ï ‰Êa ÔÈ‡Â61. ¿≈»∆…ƒ≈¿…ƒ««»

ב'.59) עמוד ס"ב דף כתובות על 60)מסכת דרשו חכמים
זה  בעתו" יתן פריו "אשר ג') פסוק א' פרק (תהילים הכתוב
ושביתה  תענוג ליל שהוא שבת, בליל חכמים תלמידי עונת

(רש"י). הגוף א'.61)והנאת עמוד ז' דף כתובות מסכת
אלא  הרחם, בית בכותלי מובלע אינו הבתולים שדם מפני
שיצא  פתחו וזה הכלי, בתוך ומוצנע כמופקד שם הוא כנוס

חבורה. עושה ואינו מתוכו, הדם

.ÂË˙Á‡ Ïk - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÂ ˙aM‰««»«¬«»ƒ«»»««
‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ¯‡L „‚k ‰Ïe˜L Ô‰ÈzLÓ62. ƒ¿≈∆¿»¿∆∆¿»»ƒ¿«»

eÈ·e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈaL ˙B‡‰ ‡È‰ ˙aM‰Â¿««»ƒ»∆≈«»»≈≈
È¯‰ - ˙Bˆn‰ ¯‡L ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ»»»≈«¿»«ƒ¿¬≈
˙aL ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÈÚL¯ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿«≈«»
,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»¬≈¿≈¬«»ƒ«»
.Ì‰È¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk Ì‰ÈLe¿≈∆¿¿≈»ƒ«»¿»ƒ¿≈∆
‰NÚÈ LB‡ È¯L‡ :¯ÓB‡Â ‡È·p‰ ÁaLÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«≈««»ƒ¿≈«¿≈¡«¬∆
.¯ÓB‚Â BÏlÁÓ ˙aL ¯ÓL ,da ˜ÈÊÁÈ Ì„‡ŒÔ·e ,˙‡f…∆»»«¬ƒ»…≈«»≈«¿¿≈
d‚pÚÓe d„aÎÓe ,d˙ÎÏ‰k ˙aM‰ ˙‡ ¯ÓBM‰ ÏÎÂ¿»«≈∆««»¿ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»

Ó ¯·k - BÁk ÈÙk‰f‰ ÌÏBÚa B¯ÎN ‰Ïawa L¯Ù ¿ƒ…¿»¿…»««»»¿»»»«∆
Ê‡ :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ÔeÙv‰ ¯ÎN‰ ÏÚ ¯˙È»≈««»»«»»»«»∆∆¡«»
EÈzÏÎ‡‰Â ,ı¯‡ È˙Óa ÏÚ EÈz·k¯‰Â ,'‰ ÏÚ ‚pÚ˙zƒ¿«««ƒƒ¿«¿ƒ«»√≈»∆¿«¬«¿ƒ

.¯ac '‰ Èt Èk ,EÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙ÏÁ«¬««¬…»ƒƒƒƒ≈

סיני 62) הר "ועל י"גֿי"ד) פסוקים ט' פרק (נחמיה שנאמר
ישרים  משפטים להם ותתן משמים, עמהם ודבר ירדת
הודעת  קדשך שבת ואת טובים, ומצות חוקים אמת ותורות
עבדך" משה ביד להם צוית ותורה וחוקים ומצוות להם
שהשבת  הרי ט'), הלכה ג' פרק נדרים מסכת (ירושלמי
א'. עמוד ה' דף בחולין הוא וכן המצוות. כל כנגד שקולה
"וכי  כ"ב) פסוק ט"ו פרק (במדבר שנאמר זרה, ועבודה
ביד  ה' דבר אשר האלה המצות כל את  תעשו ולא תשגו
א') עמוד ח' דף הוריות (מסכת חכמים ואמרו משה"

מדבר. הכתוב זרה עבודה שבעובד

-mipnfxtq
oiaExr zFkld¦§¥¦
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ1ÔÓ dÈ‡Â , ƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ

ÔÈn‰2.
-mipnfxtqoiaExirzFkld

«ƒ¿»
¦§¥¦:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

הימיםֿא 1) דברי ראה סופרים, נקראים הראשונים חכמים
למה  ה"א) (פ"ה שקלים ב'ירושלמי' ועיין ו. ז, ועזרא נה. ב,

סופרים. הראשונים חכמים מצוות 2)נקראו תרי"ג של
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'הלכות  לבעל בניגוד כג:). (מכות בסיני למשה שנאמרו
דרבנן. מצוות כמה גם המצוות תרי"ג בין שמנה גדולות'
אסתר' ו'מגילת וברמב"ן ראשון, שרש המצוות' ב'ספר וראה

שם.

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
זה 3) ומאי הוא, וכיצד מהו, העירוב עניין בכלל, בו נתבאר

העושהו. הוא ומי עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר
המבואות. ושיתוף החצרות עירובי בעניין זה כל ונתבאר

.‡ÌÈÎL da LiL ¯ˆÁ4Ì‰Ó „Á‡ Ïk ,‰a¯‰ »≈∆≈»¿≈ƒ«¿≈»∆»≈∆
ÔÈ¯zÓ Ôlk eÈ‰iL ,‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc - BÓˆÚÏ ˙È·a¿«ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿À»À»ƒ
¯ˆÁ‰Óe ,¯ˆÁÏ ÌÈzaÓe ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿»∆»≈ƒ»ƒ∆»≈≈∆»≈
¯zÓe ,˙Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ¯ˆÁ‰ ÏkL ÈtÓ ;ÌÈzaÏ«»ƒƒ¿≈∆»∆»≈¿«»ƒ««À»

ÈB·Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .dlÎa ÏËÏËÏ5B‡ ÈÁÏ BÏ LiL ¿«¿≈¿À»¿≈«ƒ¿»∆≈¿ƒ
‰¯B˜6,BlÎa ÏËÏËÏ ÌÈ¯zÓ ÈB·n‰ Èa Ïk eÈ‰iL , »∆ƒ¿»¿≈«»À»ƒ¿«¿≈¿À

ÈB·n‰ ÏkL ;˙B¯ˆÁÏ ÈB·nÓe ,ÈB·nÏ ˙B¯ˆÁÓe≈¬≈«»ƒ»«¬≈∆»«»
„ÈÁi‰ ˙eL¯7˙ÙwÓ ‡È‰L ‰È„Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‡e‰ ¿«»ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»∆ƒÀ∆∆

˙B˙Ïc dÏ LiL ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰ÓBÁ»¿»¬»»¿»ƒ∆≈»¿»
˙BÏÚÂ8‡e‰ ‰Ê .‡È‰ „ÈÁi‰ ˙eL¯ dlkL ,‰ÏÈla ¿ƒ¿»««¿»∆À»¿«»ƒƒ∆

.‰¯Bz ÔÈcƒ»

חצר.4) אותה בתוך הגרים בנויים 5)דיירים היו הבתים
ריוח  לאותו ופתוחים חצר, של רוחות לשלש סביב
שנקרא  לרחוב נכנסים החצר ומן 'חצר'. שנקרא שבאמצע
מפני  מבוי, ונקרא למבוי. פתוחות חצרות והרבה 'מבוי',
מבוא  את נא "הראנו מלשון והוא לחצרות, באים שעלֿידו

כד). א, (שופטים מהלכות 6)העיר" (פי"ז רבינו לשון זה
רוחותיו], [משלש הסתום מבוי מתירים "היאך ה"ב): שבת
כמחיצה  (שהוא אחד (קרש) לחי רביעית ברוח לו עושה
היכר, יהיה (שעלֿידיֿזה קורה עליו עושה או רביעית) ברוח
שלא  וגם גמורה, הרבים ברשות ולטלטל לטעות יבואו שלא
או  קורה אותה ותחשב ודיו, ולחוץ) משם לטלטל יבואו
היחיד  רשות ויעשה רביעית, רוח סתם כאילו לחי אותו

מחיצות וי  בשלש - תורה שדין בכולו, לטלטל מותר היה
הרביעית, הרוח היא סופרים ומדברי לטלטל, מותר בלבד

קורה". או בלחי לה די "רשות 7)ולפיכך הגירסא: בכת"י
ב'מגיד 8)אחת". הוא וכן "ננעלות", הגירסא: בכת"י

שבת  מהל' בפי"ז רבינו שכתב למה מתאים וזה משנה'.
שיהיו  צריך אבל בלילה, הדלתות לנעול צריך "ואינו ה"י:
נעולות  שיהיו שצריך נראה נוסחתנו, ולפי להנעל". ראויות

הרשב"א). בשם שם פי"ז כסףֿמשנה (ועיין

.·ÏËÏËÏ ÌÈÎLÏ ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿«¿≈
e·¯ÚiL „Ú ,ÔÈ¯BÈ„a ‰wÏÁ da LiL „ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿«»ƒ∆≈»¬À»¿¿ƒ«∆¿»¿
„Á‡Â ,¯ˆÁ „Á‡ .˙aL ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈÎM‰ Ïk»«¿≈ƒÀ»≈∆∆«»∆»»≈¿∆»
˙È·e ‰ÓÏL ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‰È„n‰ „Á‡Â ,ÈB·Ó»¿∆»«¿ƒ»¿»»∆«»«¿……≈

BÈc10. ƒ

חצרות.9) אמר 10)עירובי יהודה רב "אמר כא: בעירובין
בתֿקול  יצתה - עירובין שלמה שתיקן בשעה שמואל,
אני  גם לבי ישמח לבך, חכם אם בני טו) כג, (משלי ואמרה

היו  כי העירוב, ענין נתקן לא המלך שלמה "ועד וכו'".
מלחמה  ובמחנה האויבים, עם במלחמות אז עד שרויים
נתן  ובימיו שלמה, שבא עד בסמוך) (ראה מלערב פטורין
בתשובה  גאון האי (רב בארץ" שלום הקדושֿברוךֿהוא

עירובין). הלכות תחילת בסמ"ג המובאה

.‚ÔÎÂ11ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ12‰ÁÓ B‡ ˙BkÒ B‡13 ¿≈¿≈…»ƒÀ«¬∆
„Ú Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ‰vÁÓ e‰eÙÈw‰L∆ƒƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆«

ÚiLÔlk e·¯14‡¯iL Ï·‡ .15ÔÈ‡ - ‰vÁÓ ‰ÙÈw‰L ∆¿»¿À»¬»«»»∆ƒƒ»¿ƒ»≈
‡Ïa Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»≈∆»ƒƒ≈…∆¿…∆¿…
ÌÈÏ‰‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk Ô‰L ÈÙÏ ;·e¯Ú≈¿ƒ∆≈À»¿…»ƒ¿≈»…»ƒ

.Ô‰Ï ÔÈÚe·¿̃ƒ»∆

ה"י).11) פ"א (עירובין (מגיד12ֿ)'ירושלמי' הקבועים
אבל 13)משנה). להילחם, שלא אנשים שם שחונים

מלכים  (הל' רבינו שכתב כמו מלערב, פטורין מלחמה במחנה
שפטורים  מהם ואחד במחנה, פטרו דברים ארבעה הי"ג) פ"ו
לאוהל  מאוהל מטלטלין אלא במחנה, חצרות עירובי מלערב

לסוכה. כל 14)ומסוכה ולפיכך הם, קבועים אלו שכל לפי
לעצמו. רשות הוא ואחד ואין 15)אחד לדרכה שהולכת

משנה'. 'מגיד ועיין אחת, כרשות כולם - קבועים האהלים
מעירובין: ראשון פרק סוף ב'ירושלמי' רבינו דברי ומקור
אינן  - שבשיירה אהלים עירוב, צריכין - שבמחנה "אהלים
וכן  להיפך. הגירסא ב, פרק בתוספתא אבל עירוב", צריכין

הריטב"א. נוסחת לפי ב'ירושלמי' הוא

.„eÚËÈ ‡lL È„k ?‰Ê ¯·c ‰ÓÏL Ôwz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ≈¿……»»∆¿≈∆…ƒ¿
˙B¯ˆÁ‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌLk :e¯Ó‡ÈÂ ÌÚ‰»»¿…¿¿≈∆À»¿ƒƒ«¬≈

‰È„n‰ ˙B·BÁ¯Ï16,˙B¯ˆÁÏ Ì‰Ó ÒÈÎ‰Ïe ‰È˜ÂLe ƒ¿«¿ƒ»¿»∆»¿«¿ƒ≈∆«¬≈
‰„NÏ ‰È„n‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ Ck17ÔÓ ÒÈÎ‰Ïe »À»¿ƒƒ«¿ƒ»«»∆¿«¿ƒƒ

- ˙B·BÁ¯‰Â ÌÈ˜ÂM‰L ,e·LÁÈÂ ;‰È„nÏ ‰„N‰«»∆«¿ƒ»¿«¿¿∆«¿»ƒ¿»¿
˙eL¯ Ô‰Â ÏÈ‡B‰˙B¯a„nÎÂ ˙B„Nk Ô‰ È¯‰ ,ÏkÏ18; ƒ¿≈¿«…¬≈≈«»¿«ƒ¿»

,en„ÈÂ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ „·Ïa ˙B¯ˆÁ‰L ,e¯Ó‡ÈÂ¿…¿∆«¬≈ƒ¿«≈¿«»ƒƒ«
ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯znLÂ ‰Î‡ÏÓ ‰‡ˆB‰‰ ÔÈ‡L∆≈«»»¿»»¿∆À»¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó19. ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

(למעלה 16) טפחים עשרה גבוהה חומה מוקפת כשהיא
הוא 17)ה"א). שדה שהרי עיון, צריכים אלו [דברים

המדינה  "מן לכתוב לו והיה ה"ד), משבת (פי"ד כרמלית
הרבים"]. ה"א.18)לרשות שבת מהלכות פי"ד ראה

הם 19) שהשווקים שיחשבו מבואות שיתופי לענין זה כל
שגם  שיחשבו חצרות עירובי גם תיקן ושוב הרבים, רשות
ה'. בהלכה בסמוך שכתב וכמו הרבים, רשות כמו היא החצר

.‰,ÔÈ¯BÈ„a ˜ÏÁzL „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏkL ,Ôwz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈∆»¿«»ƒ∆≈»≈¿¿ƒ
¯‡MÈÂ ,BÓˆÚÏ ˙eL¯ da „Á‡Â „Á‡ Ïk ÊÁ‡ÈÂ¿…«»∆»¿∆»»¿¿«¿¿ƒ»≈

Ôlk ˙eL¯a ÌB˜Ó ‰pnÓ20ÔB‚k ,Ba ‰ÂL Ôlk „ÈÂ ƒ∆»»ƒ¿À»¿«À»»»¿
‰ÂL Ôlk „iL ÌB˜n‰ B˙B‡ ·LÁpL - ÌÈzaÏ ¯ˆÁ»≈«»ƒ∆«¿…«»∆«À»»»
ÌB˜Ó Ïk ·LÁÂ ,ÌÈa¯Ï ˙eL¯ ‡e‰ el‡k Ba¿ƒ¿»«ƒ¿∆¿»»»
,BÓˆÚÏ B˜ÏÁÂ ÌÈÎM‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ÊÁ‡L ,ÌB˜Óe»∆»«»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»¿«¿
‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ „·Ïa ‡e‰L∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ
,Ba ‰ÂL Ìlk „iL ˙eL¯Ï BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯Ó≈¿∆»«¿«¿ƒ¿∆«À»»»
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;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L BÓk¿∆≈ƒƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
,„·Ïa BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯a „Á‡ Ïk LnzLÈ ‡l‡∆»ƒ¿«≈»∆»»¿∆»«¿«¿ƒ¿«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôlk e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿À»««ƒ∆«…¿«»ƒ

חצר 20) להם שיש בבתים רק עירוב תיקנו שלא רבינו דעת
(במסכת  והגמרא המשנה מדברי נראה וכן משותפת,
או  חצרות" "עירובי אלא מקום בכל הוזכר שלא עירובין)
('תפארת  בתים" "עירובי מצינו ולא מבואות", "שיתופי
(שם) טוב' יום ה'תוספות אבל ז), פרק עירובין ישראל'
דין  יש משותפת חצר בלי בדירות שגם המשנה, מן הוכיח

עליו. חולקים הפוסקים אבל עירוב,

.Â‰Óe21ÏÎ‡Óa e·¯Ú˙iL ‡e‰ ?‰f‰ ·e¯Ú‰ ‡e‰ «»≈«∆∆ƒ¿»¿¿«¬»
elkL ,¯ÓBÏk .˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,„Á‡∆»∆«ƒƒ≈∆∆«»¿«∆À»
˜ÏBÁ epnÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ,elÎÏ „Á‡ ÏÎ‡Â ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿…∆∆»¿À»¿≈»∆»ƒ∆≈
‰Ê ÌB˜Óa ‰ÂL elk „iL ÌLk ‡l‡ ,B¯·ÁÓ ˙eL¿̄≈¬≈∆»¿≈∆«À»»»¿»∆
ÊÁ‡iL ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÂL elk „È Ck ,elÎÏ ¯‡LpL∆ƒ¿«¿À»»«À»»»¿»»∆…«
‰NÚn·e .„Á‡ ˙eL¯ elk È¯‰Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk»∆»¿«¿«¬≈À»¿∆»««¬∆
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ,˙Bn„Ïe ˙BÚËÏ e‡B·È ‡Ï ‰f‰«∆…»ƒ¿¿«∆À»¿ƒ

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÒÈÎ‰Ïe¿«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

א.21) מט, עירובין

.Ê‡e‰ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¯ˆÁ‰ Èa ÌÈNBÚL ·e¯Ú‰»≈∆ƒ¿≈∆»≈∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÈB·Ó ÈL‡ ÔÈNBÚLÂ ;˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈≈¬≈¿∆ƒ«¿≈»∆ƒ

ÛezL ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‰È„n‰ Èa Ïk B‡ ‰Ê. ∆»¿≈«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

.ÁÔÈ‡22‰ÓÏL ˙Ùa ‡l‡ ˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ23.„·Ïa ≈¿»¿ƒ«¬≈∆»¿«¿≈»ƒ¿«
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰Òe¯Ù ‡È‰Â ‰‡Ò ‰Ù‡Ó ¯kk elÙ‡¬ƒƒ»«¬≈¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ

¯q‡k ‡È‰Â ‰ÓÏL ‰˙È‰ ;da24ÌLÎe .da ÔÈ·¯ÚÓ - »»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈
Ê¯‡ ˙Ùa ÔÈ·¯ÚÓ Ck ,‰‡e·z ˙Ùa ÔÈ·¯ÚnL25˙Ù·e ∆¿»¿ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ¿«…∆¿«

ÔÁc ˙Ùa ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL„Ú26ÛezLÂ .27˙Ùa ÔÈa - ¬»ƒ¬»…¿«…«¿ƒ≈¿«
ÔÈÙzzLÓ ÏÎ‡ ÏÎa .ÌÈÏÎ‡ ¯‡La ÔÈa28ÔÓ ıeÁ , ≈ƒ¿»√»ƒ¿»…∆ƒ¿«¿ƒƒ
BÓˆÚ ÈÙa ÁÏÓ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈn‰29ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ««ƒƒ¿≈«¿»∆«ƒ¿≈«¿¿≈¿≈ƒ

ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡L ,Ô‰a ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡ - ˙Bi¯ËÙeƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆≈»¬ƒ
ÌÈÏÎ‡k30ÒÈ¯eÓk ‰NÚ - ÁÏÓ ÌÚ ÌÈÓ ·¯Ú .31 »√»ƒ≈««ƒƒ∆««¬»¿¿»

.ÔÈÙzzLÓeƒ¿«¿ƒ

ב.22) פ, בעירובין שלימה 23)משנה, אחת חלה "שגובין
שיבואו  איבה" "משום טז) הלכה (להלן ובית" בית  מכל
פרוסה?" וחברי שלמה נותן "אני שיאמר: מחלוקת, לידי

פא.). "איסר 24)(עירובין התלמוד בלשון הנקרא
שם), (רש"י כסף של מטבע והוא ב.), (קידושין האיטלקי"
4 ומשקלו נא:), (בבאֿמציעא בדינר וארבעה מעשרים אחד
פ"ט). מקוואות המשניות בפירוש (רבינו שעורות

הדין 25) והוא יהונתן'), ('רבינו לחם מהם לאפות שדרך
פת 26)עדשים. ממנו לעשות דרך שאין "הירזע", שנקרא

ה"י). ברכות בפ"ג למעלה זה 27)(ראה מבוי, אנשי של
זה. ב.28)עם כו, בעירובין חשוב 29)משנה שאינו

כז.). (שם בביאוריו 30)מאכל מוילנה אליהו רבינו הגאון
כמהין  הלא זה, על תמה סקט"ז) שפו (סי' או"ח לשו"ע
כי  הגאון, החליט ולכן אוכלים? הם מבושלים, ופטריות

כי  בדפוס, חסרון ע"י הגמרא דברי בהבנת כאן נפלה טעות
ומן  המים מן חוץ - ומשתתפין מערבין "בכל אמרו במשנה
והמלח", המים מן חוץ - מעשר בכסף ניקח והכל המלח,
(הלא  איכא והוא ליכא? "ותו בתלמוד שם שאלו זה ועל
מן  למדין אין שמעֿמינה אלא ופטריות? כמהין יש)
במשנה  וכשאמרו חוץ", בו שנאמר במקום אפילו הכללות
ופטריות, כמהין גם הכוונה המלח", ומן המים מן "חוץ
המוזכר  הראשון הדין על סובב שזה התלמוד מפרשי וחשבו
שכאן  היא האמת אבל ומשתתפין", מערבין "בכל במשנה

הענין  וכל "וכו'", התיבה של חסרה השני הדין על סובב
דבר  רק ניקח מעשר בכסף כי מעשר", בכסף ניקח "הכל
האויר, מן גדלים ופטריות וכמהין קרקע", "גידולי שהוא
קרקע, גידולי להיות צריך שאין מבואות, שיתופי לענין אבל
ופטריות. בכמהין גם להשתמש אפשר מאכל, דבר רק

לחם.31) עם לאכלו וראוי מלוחים, דגים של ציר

.Ë‰nÎÂ32˙¯‚B¯‚k ?Ba ÔÈÙzzLnL ÏÎ‡‰ ¯eÚL33 ¿«»ƒ»…∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
.‰È„n‰ ÈaÓ B‡ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿≈«¿ƒ»

‡e‰Â34‰¯NÚ ‰BÓL eÈ‰iL ,35Ï·‡ .˙BÁt B‡36Ì‡ »∆ƒ¿¿∆∆¿≈»¬»ƒ
Ô‰L ,˙BcÚÒ ÈzL B¯eÚL - ‰Ê ÏÚ ÌÈa¯Ó eÈ‰»¿Àƒ«∆ƒ¿≈¿À∆≈
ÌÈˆÈa LLk Ô‰L ,˙B¯‚B¯b ‰¯NÚ ‰BÓLkƒ¿∆∆¿≈¿»∆≈¿≈≈ƒ
˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ ÔÈÙzzLn‰ eÈ‰ elÙ‡ .˙BiBÈa37- ≈ƒ¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»

.ÔlÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿À»

ב.32) פב, עירובין לפי 33)משנה, ושיעורה יבשה, תאנה
דציֿליטר. שישית היום הנהוגה משנה,34)המדה

ב. פ, כגרוגרת.35)עירובין שיעור אחד לכל מגיע שאז
שם.36) עירובין שם.37)משנה, עירובין,

.ÈÏÎ‡ Ïk38˙t ÔB‚k ,‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ ‡e‰L »…∆∆∆¡»¿∆¿«
Ô‚„ ÈÈÓe39ÔBÊÓ B¯eÚL - Ba eÙzzL Ì‡ ,ÈÁ ¯N·e ƒ≈»»»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿

ÔzÙÏ ‡e‰L ÏÎÂ ;˙BcÚÒ ÈzL40ÏÎ‡Ï ÌÚ‰ C¯„Â ¿≈¿À¿…∆ƒ¿»¿∆∆»»∆¡…
,ÒÈ¯eÓe ,ıÓÁÂ ,ÈÏˆ ¯N·e ,ÏM·Ó ÔÈÈ ÔB‚k ,Ôzt Baƒ»¿«ƒ¿À»»»»ƒ¿…∆¿»
Ba ÏÎ‡Ï È„k B¯eÚL - ÌÈÏˆa ÏL ˙B‰n‡Â ,ÌÈ˙ÈÊÂ¿≈ƒ¿ƒ»∆¿»ƒƒ¿≈∆¡…

˙BcÚÒ ÈzL41. ¿≈¿À

א.38) כט, ('מעשה 39)עירובין, "דגים" אחרת: נוסחא
לחם.40)רוקח'). עמו שאוכלים תבשיל קדירה, מעשה

סעודות.41) שתי שיעור בעצמו מזה צריך ואין

.‡ÈeÙzzL42ÈÁ ÔÈÈa43˙BiÚÈ·¯ ÈzL B¯eÚL -44 ƒ¿«¿¿«ƒ«ƒ¿≈¿ƒƒ
ÎLa ÔÎÂ .ÔlÎÏ¯45;ÌÈzL - ÌÈˆÈa .˙BiÚÈ·¯ ÈzL - ¿À»¿≈¿≈»¿≈¿ƒƒ≈ƒ¿«ƒ

˙BiÁ Ô‰ elÙ‡Â Ô‰a ÔÈÙzzLÓe46.ÌÈL - ÌÈBn¯Â . ƒ¿«¿ƒ»∆«¬ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒ
‰MÓÁ .„Á‡ - ‚B¯˙‡47ÌÈ˜Ò¯Ù‡ ‰MÓÁ .ÌÈÊB‚‡48. ∆¿∆»¬ƒ»¡ƒ¬ƒ»¬«¿¿ƒ

‡¯ËÈÏ49ÏÈLa ‰È‰ Ì‡Â .˜eÏL ÔÈa ÈÁ ÔÈa ,˜¯È ÏL ƒ¿»∆»»≈«≈»¿ƒ»»»ƒ
Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÈLa ‡ÏÂ50Èe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿…»ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ∆≈»

‡ÏÎeÚ .‰ÏÈÎ‡Ï51·˜ .ÔÈÏ·z52·˜ .ÌÈ¯Óz «¬ƒ»¿»¿»ƒ«¿»ƒ«
˙B¯‚B¯b53‰Ï·c ‰Ó .54˙eLk .ÔÈÁetz ·˜ .55- ¿»»∆¿≈»««ƒ¿

ÊÈÊÁ .„i‰ ‡ÏÓk - ÔÈÁÏ ÔÈÏBt .„i‰ ‡ÏÓk56- ƒ¿…«»ƒ«ƒƒ¿…«»»ƒ
ÔÈ·¯ÚÓe ˜¯i‰ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ„¯z‰Â .‡¯ËÈÏƒ¿»¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿««»»¿»¿ƒ
Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆa ÈÏÚ .Ô‰a»∆¬≈¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆∆»ƒ
˙BÁt Ï·‡ ;˙¯Ê Ô‰Ó ‰ÏÚ Ïk C¯‡ ‰NÚÂ eÏÈˆ·‰ƒ¿ƒ¿«¬»…∆»»∆≈∆∆∆¬»»
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- ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡ Ô‡kÓƒ»≈…∆¿»≈«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÎÂ ;el‡ ÔÈ¯eÚL Ô‰a e˙ CÎÈÙÏe ,Ô‰ ÔzÙÏk¿ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»∆ƒƒ≈¿…
ÛezM‰ ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBik57. «≈»∆¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ

שם.42) שתי 43)עירובין, מזון שיעורו - מבושל יין אבל
י. בהלכה כמבואר רביעית 44)סעודות, היא רביעית

הנהוגה  המדה ולפי ומחצה, ביצה שיעור שהיא הלוג,
דציֿליטר. רבעי שלושת היא בכל 45)בזמננו הדין והוא

שפו). סי' או"ח (שו"ע המים מן חוץ המשקין שאר
בישול.46) בלי אותה אוכלים לפעמים בכת"י:47)כי

ו  בגמרא. הוא וכן משנה'."עשרה", ב'מגיד הם 48)ראה
אגוזים. עשרה כמו הוא מהם וחמשה שם 49)גדולים,

זו. שלאחר בהלכה ראה כט,50)משקל, עירובין בגמרא
לשאר  שהואֿהדין רבינו וסובר תרדין, לענין כן אמרו א

עליו. חולק והראב"ד המבואר 51)ירקות, משקל שם
זו. שלאחר יג.52)בהלכה בהלכה שיבואר מדה שם

יבשות.53) אותן 54)תאנים כותשים לחות תאנים
פת  כעיגולי מהן ועושים בידים אותן ומעמלין במכתשת,

צמח.55)(הערוך). "חזרת".56)מין הגירסא: בכת"י
ירק  כשהוא תבואה של שחת והיא "חזיז", ב כח, ובעירובין

כח.). שם (רש"י אותו ואוכלין א:57)וגוזזין כט, עירובין
לעירוב", סעודות שתי במזון . . . מצטרפין האוכלין "כל
מדין  מדברת שם המשנה כי זה, דין על חולק והראב"ד
בשיתופי  אבל אחד. לכל זה שיעור ששם תחומין, עירובי
הרבה. מינים מצטרפין אין - הרבה לאנשים שהם מבואות

.·È‡¯ËÈÏ58ÈzL ‡ÏÓ - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ƒ¿»»¬»¿»»¿…¿≈
‰¯eÓ‡‰ ‰Óe .˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ - ‡ÏÎeÚÂ .˙BiÚÈ·¿̄ƒƒ¿¿»¬ƒ¿ƒƒ»∆»¬»
‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â .¯Èc ‰‡Ó - ÌB˜Ó ÏÎa¿»»≈»ƒ»¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»
‰Úa¯‡ - ÚÏq‰Â .˙B¯BÚN ‰¯NÚ LL Ï˜LÓ -ƒ¿«≈∆¿≈¿¿«∆««¿»»
ÔÈi‰ ÔÓ B‡ ÌÈn‰ ÔÓ ˙˜ÊÁÓ ˙ÈÚÈ·¯‰Â .ÔÈ¯Ècƒ»ƒ¿»¿ƒƒ«¬∆∆ƒ««ƒƒ««ƒ
:‡ˆÓ .·e¯˜a ¯È„ ÈˆÁÂ ÔÈ¯Èc ¯NÚ ‰Ú·L Ï˜LÓƒ¿«ƒ¿»»»ƒ»ƒ«¬ƒƒ»¿≈ƒ¿»
‡ÏÎeÚ‰Â ,¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ Ï˜LÓ - ‡¯ËÈl‰«ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒƒ»¿»¿»

.ÚÈ·¯ ˙BÁt ÔÈ¯È„ ‰ÚLz Ï˜LÓ -ƒ¿«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿ƒ«

בדברי 58) מקורם זו, בהלכה האמורים השיעורים כל
היה  רבינו ואף ומדדו, ושקלו מדעתם בזה שדקדקו הגאונים
המשנה  פירוש בהקדמת זאת והזכיר המדקדקים, מן

(מגידֿמשנה). למנחות

.‚ÈÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰‡Ò59·w‰Â .ÔÈa˜ ˙LL - ¿»»¬»¿»»≈∆«ƒ¿««
e¯‡a ¯·Îe .˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ - ‚l‰Â .ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ -«¿»»Àƒ¿«…«¿«¿ƒƒ¿»≈«¿
CÈ¯ˆ Ì„‡L ÔÈ¯eÚM‰ el‡Â .dÏ˜LÓe ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙cÓƒ«»¿ƒƒƒ¿»»¿≈«ƒƒ∆»»»ƒ

.„ÈÓz Ô˙B‡ ¯kÊÏƒ¿…»»ƒ

חכמים.59) ובדברי בתורה שהוזכרה

.„ÈÏÎ‡60‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L …∆∆À»«¬ƒ»««ƒ∆
Ba ·¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ¯eÒ‡61ÛzzLÓe »»∆«¿»≈¬≈∆¿»≈ƒ¿«≈

- Ï‡¯NÈÂ ,ÔÈÈa ¯ÈÊp‰ ÛzzLÓ ?„ˆÈk .Ba≈«ƒ¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‰Óe¯˙a62‡lL ÚaLpL B‡ ‰Ê ÏÎ‡Ó ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈«≈≈…∆∆∆ƒ¿«∆…

Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡L ;Ba ÛzzLÓe Ba ·¯ÚÓ - epÏÎ‡È…¿∆¿»≈ƒ¿«≈∆ƒ≈»
.¯Á‡Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÊÏ»∆¬≈»¿«≈

ב.60) כו, עירובין שהרי 61)משנה, תחומין, עירובי
בפת. אלא אינם חצרות שהיא 62)עירובי טהורה כשהיא

אפר  ואין מתים, טמאי שהכהנים הזה ובזמן לכהן, מותרת
('קובץ'). א"י בתרומת מערבין אין להזאה, פרה

.ÂËÏ·‡63Ï·Ë ÔB‚k ,ÏkÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c64Ï·Ë elÙ‡ , ¬»»»»»«…¿∆∆¬ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL65‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ÔÎÂ , ∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈ƒ∆…ƒ¿»

Ô‚‰k B˙Óe¯z66ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ , ¿»«…∆¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿
‰ÎÏ‰k67ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ -68Ï·‡ .Ô‰a ÔÈÙzzLÓe «¬»»≈¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆¬»

È‡Ó„a ÔÈÙzzLÓe ÔÈ·¯ÚÓ69;ÌÈiÚÏ Èe‡¯L ÈtÓ , ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»«¬ƒƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ·e70ÈL ¯NÚÓ·e ; ¿«¬≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ecÙpL Lc˜‰Â71,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆«…∆
ÔÈ·¯ÚÓe .·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L72ÈL ¯NÚÓa ∆≈«…∆¿«≈¿»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ

‡Ï Ï·‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÌL Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿≈∆»»«¬ƒ»¬»…
ÔÈÏe·‚a73. ƒ¿ƒ

א.63) לא, עירובין הפרישו 64)משנה, שלא תבואה
לאכול  טוב לא לא, - "טב ומעשרות, תרומות ממנה
פ"ז). ברכות המשניות בפירוש (רבינו זו" מתבואה

חכמים.65) מדברי רק הוא שלה ומעשרות תרומה שחיוב
מהתבואה 66) שהפרישו לפני שלו המעשר את לקח שהלוי

גדולה. שאין 67)תרומה מטבע על שני מעשר שפדה כגון
קרקע. על שפדאו והקדש צורה, חצרות 68)עליו עירובי

הפריש 69)ותחומין. שלא לחשוש שיש עםֿהארץ פירות
זה. מה יודעין אנו אין דאֿמאי, 'דמאי' מעשר. ממנה

תרומה 70) ממנו ניטלה שלא אףֿעלֿפי מעשר תרומת
עוד  היתה כשהתבואה שלו המעשר את לקח שהלוי גדולה,
בפרק  למעלה וראה גדולה, בתרומה חייבת שאינה בשבלים,

וה"כ. הי"ט ברכות מהל' הקרן.)71א' תוספתא 72)רק
ולא  העיר, בתוך שהם חצירות עירובי והיינו פ"ב. בעירובין

לעיר. מחוץ שהם תחומין לירושלים.73)עירובי חוץ

.ÊË„ˆÈk74˙Á‡ ‰lÁ ÔÈ·Bb ?˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ ≈«¿»¿ƒ«¬≈ƒ«»««
˙È·e ˙Èa ÏkÓ ‰ÓÏL75„Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÔÈÁÈpÓe , ¿≈»ƒ»«ƒ«ƒ«ƒƒ«…ƒ¿ƒ∆»

„Á‡ ˙È·a76˙È·a B‡ Ô·z‰ ˙È·a elÙ‡ ,¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ¿«ƒ∆»ƒ»≈∆»≈¬ƒ¿≈«∆∆¿≈
¯ˆB‡‰ ˙È·a B‡ ¯˜a‰77¯ÚL ˙È·a B˙ Ì‡ Ï·‡ .78, «»»¿≈»»¬»ƒ¿»¿≈««

˙Òt¯Óa B‡ ‰¯„ÒÎ‡a B‡ ,„ÈÁÈ ÏL ¯ÚL ˙Èa elÙ‡¬ƒ≈««∆»ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙È·a B‡79- ¿«ƒ∆≈«¿««««¿««

·e¯Ú BÈ‡80·e¯Ú‰ ıa˜nLÎe .81‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ≈≈¿∆¿«≈»≈¿»≈»«»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

eeˆÂ82‰È‰È ‰Ê ·e¯Úa :¯ÓB‡Â .·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆ƒ¿∆
˙È·Ï ˙ÈaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ83 À»¿»¿≈∆»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ˙Ba‚Ï ÔË˜Ï LÈÂ .˙aLa84˙È·e . ¿«»¿≈¿»»ƒ¿≈≈¬≈«ƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,·e¯Ú Ba ÔÈÁÈpnL85Ì‡Â . ∆«ƒƒ≈≈»ƒƒ≈∆««¿ƒ

ÈÎ¯c ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - Ba ÁÈp‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒ¿«ƒ«≈¿«ƒƒ¿≈«¿≈
ÌBÏL86. »

ב.74) סה, עירובין צורך 75)משנה, שאין הראב"ד ודעת
מכל  קמח גובים אלא ובית בית מכל שלימה חלה לגבות
(מגידֿמשנה). לכולם אחת שלימה חלה ועושים אחד

(ראה 76) זה בבית דרים כולם כאילו נחשב ועלֿידיֿזה
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ו). לדירה.77)בהלכה ראויים שהם ששם כ 78)כיון יון
דירה. חשוב לא החצר, בני לכל הרגל סוכה 79)דריסת

בתוכו. לדור ראוי שאינו ב. הזה 80)ג, בזמן "והמנהג
אףֿעלֿפי  הקדמונים, נהגו וכן הכנסת, בבית העירוב להניח
לאכול  שאסור קדושתו, מפני לדירה ראוי אינו הכנסת שבית
מבואות, שיתופי דין להם יש שלנו העירובין בתוכו, ולישון
וראה  שסו, סי' או"ח (רמ"א דירה" בבית להניחו צריך שאין

יז). המצוות 81)בהלכה כל על כי במקומו, שמניחו לפני
ז:). (פסחים לעשייתן (לפני) עובר - לברך אף 82)צריכים

- התורה מן ולא המלך שלמה מתקנת הוא עירוב שמצות
יא) יז, (דברים בתורה צונו ה' כי "וצונו", מברך זאת בכל
לך  יאמרו אשר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי "על
ושמאל", ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה,
חכמים  שאמרו והמנהגות התקנות הגזירות הם זה ובכלל

פ"א). ממרים בהל' (רבינו ויניציא,83)לעשות בדפוס

לבית". ומחצר לחצר "ומבית א.84)נוסף לא, עירובין
כאילו 85) שייחשב דירה", משום "עירוב כי א. מט, עירובין

ובעל  מאכלם, שם ששמים עלֿידי בית באותו גרים כולם
שם. ממילא גר "מערבין 86)הבית א: נט, גיטין משנה,

אמרו: (ס:) שם ובתלמוד שלום". דרכי מפני - ישן בבית
והורגל  "הואיל רש"י ופירש חשדא", מפני - טעמא? "מאי
הנכנסין  מקומו, את לשנות באת אם בית, באותו העירוב
החצר  בני את יחשדו העירוב את שם יראו ולא בית לאותו
יאמרו  "שלא מפרש ורבינוֿתם עירוב", בלא שמטלטלין
עירוב, של הפת את שגונב הבית בעל את שחושדים מפני
המשניות: בפירוש מפרש ורבינו שם", אותו מניחין אין
העירוב  בו שמניחים שהבית הנאה, בזה להם שיש "לפי

כאן. מדבריו נראה וכן הפת", את ליתן צריך אינו

.ÊÈ„ˆÈÎÂ87Bb ?ÈB·Óa ÔÈÙzzLÓ˙¯‚B¯‚k ÏÎ‡ ‰· ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¿»∆…∆ƒ¿∆∆
eÈ‰ Ì‡ ˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt B‡ ,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»»ƒƒ¿∆∆ƒ»
ÈB·n‰ ˙B¯ˆÁÓ ¯ˆÁa „Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÁÈpÓe ,ÔÈa¯Ó¿Àƒ«ƒ««…ƒ¿ƒ∆»¿»≈≈«¿«»

ÔË˜ ˙Èa elÙ‡ .ÌÈza‰ ÔÓ ˙È·a B‡88‰¯„ÒÎ‡ B‡ ¿«ƒƒ«»ƒ¬ƒ«ƒ»»«¿«¿»
¯ÈÂ‡a BÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÛezL ‰Ê È¯‰ - ˙Òt¯Ó B‡ƒ¿∆∆¬≈∆ƒ¬»ƒƒƒ«¬ƒ

Ì‡Â .ÛezL BÈ‡ - ÈB·Ó89¯ˆÁa ÈÏk‰ ÁÈp‰90CÈ¯ˆ , »≈ƒ¿ƒƒƒ««¿ƒ¿»≈»ƒ
¯k ‰È‰iL È„k ,ÁÙË Ú˜¯w‰ ÔÓ ÈÏk‰ dÈa‚‰Ï91. ¿«¿ƒ««¿ƒƒ««¿«∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ :C¯·Óe92‰È‰È ÛezM‰ ‰Êa :¯ÓB‡Â . ¿»≈«ƒ¿«≈¿≈¿∆«ƒƒ¿∆
ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ93˙B¯ˆÁÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï À»¿»¿≈«»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬≈

.˙aLa ÈB·nÏ«»¿«»

ב.87) פה, ארבע 88)עירובין על אמות ארבע בו שאין
ג.). (סוכה ב.89)אמות עט, אם 90)עירובין הואֿהדין

(כסףֿמשנה). בבית פירשו 91)הניחו וכן לעירוב. שהוא
לזכות  צריך אין אם אפילו זה, ולפי (רשב"א). הגאונים
מפרשים  ויש המבוי. בני מכל אוכל שגבו כגון בשבילם,
ועוד). (רש"י משלו להם במזכה אלא להגביה צריך שאין

ומשותפין 92) שמעורבין עירוב, לשון שייך שיתוף על שגם
שצו). סי' ברורה' ('משנה יחד שבמבוי החצירות כל

יאמרו 93) עירוב, במקום שיתוף על לסמוך רוצים ואם
שצו). סי' (רמ"א להם" ומבתים לבתים "ומהם

.ÁÈÈt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ˙‡ B‡ ·e¯Ú‰ ˙‡ e˜ÏÁ»¿∆»≈∆«ƒ««ƒ

·e¯Ú BÈ‡ - „Á‡ ˙È·a ‡e‰L94˙‡ e‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿«ƒ∆»≈≈¬»ƒƒ¿∆
ÈÏÎa e‰eÁÈp‰Â ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ·e¯Ú‰ ÔÓ ÈÏk‰«¿ƒƒ»≈¿ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒƒƒ¿ƒ

¯zÓ - ¯Á‡95. «≈À»

מחולק.94) ולא מעורב שיהיה מט.) (עירובין שמו" "עירוב
בבית 95) הכלים שני אם ודוקא בכוונה. חלקוהו שלא כיון

(מגידֿמשנה). אחד

.ËÈÔÈÙzzLn‰96˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÈB·Óa97, «ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈«¬≈
ÔÈ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈz‰ eÁkLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿¿«ƒ«≈∆¬≈≈

ÈB·na ‰NÚp ‰Ó ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰98Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«ƒƒ««¬∆«»¿ƒ»ƒ
˙Ùa ÈB·na eÙzzL99ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ¿«¿«»¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒƒ

˙Ùa ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰ È¯‰L ;˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ100. ¿»≈«¬≈∆¬≈«ƒ«ƒƒ¿«
Èa101‰¯e·Á102ÔÈaÒÓ eÈ‰L103ÌBi‰ Ô‰ÈÏÚ L„˜Â104 ¿≈¬»∆»¿Àƒ¿»«¬≈∆«

ÔÁÏM‰ ÏÚL ˙t -105È·e¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ «∆««À¿»¿ƒ»∆»ƒ≈≈
- ÛezL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ CÓÒÏ eˆ¯ Ì‡Â .˙B¯ˆÁ¬≈¿ƒ»ƒ¿…»∆»ƒƒ

.¯ˆÁa ÔÈaÒÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««ƒ∆≈¿Àƒ∆»≈

ב.96) עא, הבתים.97)עירובין -98)עם ויאמרו
עירבו. לא שבחצר,99)אבותינו בבית שלימה פת שהניחו

חצירות. עירובי לפיכך 100)כדין האדם, חיי שהפת מתוך
יוסף').מכירים ('בית בו כשמשתתפים עירובין 101)בו
ב. מבוי.102)פה, בין 103)מאותו שבת ערב בבית,

לא 104)השמשות. והרי סעודתם, באמצע השבת נכנסה
ביניהם. אם 105)עירבו אף הרשב"א ולדעת המשותף,

ושיתוף, עירוב משום עליו סומכים הבית בעל של הוא הפת
ונעשה  בפת חלק להם הקנה לאכול, שהזמינם בזה כי

שלהם.

.ÎÁ˜Ï106BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ˙Á‡ ˙t ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡ »«∆»ƒ¿≈∆»≈«««¿»«¬≈
,˙BcÚÒ ÈzLk ÏÎ‡ ‡e‰L B‡ ;¯ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ¿»¿≈∆»≈∆…∆ƒ¿≈¿À
˙Ba‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆¿»¿≈«»≈»ƒƒ¿
È„È ÏÚ Ba Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»¬»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡107,ÌÈÏB„b‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ˙BkÊÏ BÏ LÈÂ . «≈¿≈ƒ««¿≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ È„È ÏÚÂ ,È¯·Ú‰ Bc·Ú È„È ÏÚÂ¿«¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿¬»…«
B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ Bz·e B· È„È¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»

B„Èk Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰108Ô‰Ï ˙BkÊÏ BÏ LÈ ÔÎÂ . «¿«¬ƒƒ¿≈∆»»¿»¿≈≈ƒ«»∆
B˙ÁÙL È„È ÏÚ;‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙È¯·Ú‰ «¿≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿«»

È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ ÔËw‰L∆«»»∆«¬≈ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ109È·Ï B‡ ¯ˆÁ‰ È·Ï ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆»≈ƒ¿≈

‡È‰ ˙eÎfL ;Ô‰ÈÏÚ ·¯ÚÂ Ô‰Ï ‰kÊ È¯‰L ÈB·n‰«»∆¬≈ƒ»»∆¿≈≈¬≈∆∆¿ƒ
Ô‰Ï110.ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï BÏ ÔÈÎÊÂ , »∆¿»ƒ»»»∆…¿»»

ב.106) עט, עירובין זה 107)משנה, פת קיבל לו שיאמר
לזכות, יכול אינו עצמו ידי ועל החצר. בני לכל בו וזכה

מרשותו. יצא לא בידו שהוא זמן הפת 108)שכל יצא ולא
אלא 109)מרשותו. תורה מדברי אינו עירוב ענין כל כי

ה"ב). (למעלה המלך שלמה מותר 110)תקנת שיהיה
החצר. בכל לטלטל

.‡Î„BÚaÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈÙzzLÓ ‡ÏÂ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«»∆»ƒ¿
ÌBÈ111˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe .112˙B‡B·Ó ÈÙezLÂ ¿»¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ≈¿
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˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»««ƒ∆»≈ƒ«»≈
ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ÌÏBÚÏe .‰ÏÈl‰ ÔÓƒ««¿»¿»»ƒ∆¿≈»≈«ƒ
CÎÈÙÏ .˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡Â ÈeˆÓ113, »¿∆¿»¿»¿»≈«¿»¿ƒ»

Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡114‡ B‡ ,‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ ,„· ƒ»«»»«»«ƒ¿«∆»»
,·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓ :˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z¿»¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈

‰ÎLÁMÓ115˜ÙÒ Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -116‰Ê È¯‰ - ƒ∆»≈»¬≈∆≈¿ƒ»≈¬≈∆
.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú≈∆¿≈»≈»≈

א.111) לד, שבת עירוב 112)משנה, אלא שאינם
(שבת  אסור בית כקנין שהם תחומין עירובי אבל רשויות.

להר"ן). המיוחסים בחידושים ועיי"ש משנה,113)שם,
א. לה, אבנים.114)עירובין קדש 115)של שכבר

ויש 116)השבת. שבת, לפני שם הניחו שבוודאי היינו
את  מעמידים השבת, כניסת בעת קיים היה העירוב אם ספק
שם  הניחו אם ספק יש אם אבל וכשר, בחזקתו העירוב

שצד). סי' או"ח (שו"ע אסור - העירוב את בכלל

.·ÎÔ˙117Ïc‚Óa ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰118,ÂÈÏÚ ÏÚÂ »«»≈«ƒ¿ƒ¿»¿»«»»
BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰ÎLÁL Ì„˜ ÁzÙn‰ „·‡Â¿»«««¿≈«…∆∆»≈»ƒƒ∆¿»

‰Î‡ÏÓ ‰NÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e¯Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï119ÔÈa ¿ƒ»≈∆»ƒ≈»»¿»»≈
È¯‰L ;·e¯Ú BÈ‡Â ,„·‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰«¿»¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈≈∆¬≈

LÈ¯Ù‰ .BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡120B‡ ¯NÚÓ ˙Óe¯z ƒ∆¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿««¬≈
„Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z¿»¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬«ƒƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»¿»ƒ¿

ב.117) לד, עירובין לסתרו 118)משנה, שאסור בנין, של
בהל'119)בשבת. (ראה התורה מן שאסורה גמורה,

על  משם להוציאו אפשר אם אבל ואילך). ז מפרק שבת,
"כל  שסובר רבי כדעת עירוב, עירובו - דרבנן איסור ידי
השמשות". בין עליו גזרו לא - שבות משום שהוא דבר

א.120) לו, עירובין

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בחצרות,1) העירוב עשיית חיסרון דיני רבינו בו כלל

מהיעדרו, המגיע האיסור הוא מה נעשה, לא אם רצונוֿלומר
הרשות  ביטול והוא נעשה, כשלא בדבר, שיש והתקנה
תקנה  או ושעירוב עירוב, הצריכין הם ומי מהם. לאחד
- האסור לביטול שצריכין הוא ומי להם. מועילה הנזכרת
מקום. שכירות במקומו שצריך כגוי רצונוֿלומר, אחר, דבר

הפרק.ו  נסתיים בזה

.‡¯ˆÁ‰ ÈL‡2‡lL Ô‰Ó „Á‡Ó ıeÁ ,Ôlk e·¯ÚL «¿≈∆»≈∆≈¿À»≈∆»≈∆∆…
„ÈÊÓ ÔÈa ,Ô‰nÚ ·¯Ú3¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÎBL ÔÈa ≈«ƒ»∆≈≈ƒ≈≈«¬≈∆≈

Ô‰ÈÏÚ4B‡ ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔlÎÏ ¯eÒ‡Â , ¬≈∆¿»¿À»¿ƒƒ»≈∆∆»≈
B¯ˆÁ ˙eL¯ ·¯Ú ‡lL ‰Ê Ô‰Ï Ïha .Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓ≈»≈¿»≈∆ƒ≈»∆∆∆…≈«¿¬≈

„·Ïa5Ô‰ÈzaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿«¬≈≈À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆
Ïha .¯eÒ‡ - B˙È·Ï Ï·‡ ;Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓe ¯ˆÁÏ∆»≈≈»≈¿»≈∆¬»¿≈»ƒ≈
,Ô‰ .ÔÈ¯zÓ Ìlk È¯‰ - B¯ˆÁ ˙eL¯e B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï»∆¿≈¿¬≈¬≈À»À»ƒ≈

ÈtÓ6;B¯ˆÁÂ B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï Ïha È¯‰Â ,e·¯ÚL ƒ¿≈∆≈¿«¬≈ƒ≈»∆¿≈«¬≈
‡e‰ È¯‰Â ,˙eL¯ BÏ ¯‡L ‡lL ÈtÓ ,¯zÓ ‡e‰ Ì‚Â¿«À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿«¬≈

Á¯B‡k7¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰Â ,ÌÏˆ‡8. ¿≈«∆¿»¿»≈«≈≈

ב.2) סט, עירובין שנאמר 3)משנה, ומה לערב, רצה שלא
חצר "אנשי הואֿ˘˘ÁÎבמשנה: עירב", ולא מהם אחד

החצר, בני עם לערב רגיל אחד שכל ומשום במזיד, הדין
"שכח". נאמר - החצר תשמישי על להקל לפי 4)כדי

עירב. שלא לאחד רשות יש החצר, מן חלק שבכל
(או"ח 5) מרשותו ומסתלק לכם", מבוטלת "רשותי שאומר

על  לאסור שלא כדי חצרו, רשות לבטל מצוי, וכך שפ). סי'
חכמים: שלמדונו כמו ביתו, רשות לבטל ולא האחרים,

ישראל'). ('תפארת ביתך" מתוך רבים בנוסח 6)"מנע
התימנים). (כת"י מפני" מותרין הן מותרין, "כולם אחר:

לא 7) אם עצמו, בפני בבית נתארח אפילו בחצר. "המתארח
אוסר  אינו פחות, או יום לשלושים אלא קבע דרך נתארח
בביתם, בין בביתו בין מותרים והם והוא החצר, בני על
יש  אם אבל אחד. הבית ובעל רבים האורחים אם ואפילו
אוסרים  ביניהם, אחד הבית בעל אף שאין בלבד, אורחים

עו). סי' הדשן' ('תרומת זה" על "אינו 8)זה אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה נאסר"

.·Ïh·Ó‰9Ì˙Ò B˙eL¯10˙eL¯ ,Ïha B¯ˆÁ ˙eL¯ - «¿«≈¿¿»¿¬≈ƒ≈¿
Ïha ‡Ï B˙Èa11CÈ¯ˆ ,¯ˆÁ È·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó‰Â . ≈…ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ¿≈»≈»ƒ

Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ïh·ÏÈ˙eL¯ :¯ÓB‡Â ,Le¯Ùa „ ¿«≈¿»∆»¿∆»¿≈¿≈¿ƒ
EÏe EÏe EÏ ˙Ïh·Ó12˙eL¯ Ïh·Ó L¯Bi‰Â .13Û‡ ¿À∆∆¿¿¿¿«≈¿«≈¿«

˙Áz Ì˜ L¯Bi‰L ;˙aLa BLÈ¯BÓ ˙nL Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ¿«»∆«≈»««
¯zÓ - ˙aLa ˙eL¯ Ïeh·e .¯·c ÏÎÏ BLÈ¯BÓƒ¿»»»ƒ¿¿«»À»

‰lÁzÎÏ14. ¿«¿ƒ»

ב.9) סט, אלא 10)עירובין מבטל, הוא מה פירש שלא
מבוטלת. רשותי הקודמת.11)אמר: בהלכה כמבואר

"רשותי 12) אומר אם מספיק רש"י, ולדעת א. ע, עירובין
ככולו", "רובו שלפעמים רבינו ודעת לכולכם", מבוטלת
וזה  הרוב, אל אלא נתכוון לא אולי "כולכם" אומר אם לכן

על "מלוך ראשֿהשנה בתפלת אומרים שאנו ÏÎהטעם
(ט"ז ÂÏÂÎהעולם רובו על נפרש שלא לשון, כפל בכבודך"

שפ). סי' ב.13)או"ח ע, עירובין 14)עירובין משנה,
מבעוד  אומרים שמאי בית רשות? נותנין "מאימתי ב: סט,
קנין  לעשות ואסור רשות, הקנאת הוא רשות ביטול (כי יום
בשבת, אף (מותר משחשיכה אומרים הלל ובית בשבת).
אם  מקום שבכל ואף הקנאה). ולא רשות סילוק רק שזהו
רשותו  ביטל אם כאן - השבת לכל אסור שבת למקצת נאסר

ע:). (עירובין בשבת לטלטל מותר בשבת,

.‚eÏha15- ·¯Ú ‡lL ‰ÊÏ Ô˙eL¯ ÔÈ·¯ÚÓ‰ el‡ ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»»∆∆…≈«
Ó ‡e‰‡lL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ;Bc·Ï ¯‡L È¯‰L ,¯zÀ»∆¬≈ƒ¿»¿«¿≈¬ƒ∆…

ÌÈÁ¯B‡k eÈ‰È :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙eL¯ Ô‰Ï ¯‡Lƒ¿«»∆¿¿≈¿ƒƒ¿¿¿ƒ
BÏˆ‡16„Á‡ Ïˆ‡ ÔÈÁ¯B‡ ÌÈa¯ ÔÈ‡L ;17. ∆¿∆≈«ƒ¿ƒ≈∆∆»

ב.15) סט, עירובין הבדל 16)משנה, אין ממש באורחים
אין  - יחיד אצל מתארחים רבים אם ואף ליחיד, רבים בין
שייכים  והבתים החצר באמת הרי כאן אבל עליו, אוסרים
('חיי  מרשותם נסתלקו - לטלטל מותר שיהא כדי אלא להם

היחיד 17)אדם'). אצל אורח היחיד שאין והואֿהדין
(רשב"א).

.„eÈ‰18eÏha Ì‡ ,¯˙È B‡ ÌÈL e·¯Ú ‡lL el‡ »≈∆…≈¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿
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‡lL el‡Â ,ÔÈ¯zÓ ÔÈ·¯ÚÓ‰ - ÔÈ·¯ÚÓÏ Ì˙eL¿̄»«¿»¿ƒ«¿»¿ƒÀ»ƒ¿≈∆…
ÔÈ¯eÒ‡ e·¯Ú19Ì˙eL¯ Ïh·Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ·¯ÚÓ‰ ÔÈ‡Â . ≈¿¬ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»

ÏÚ ¯ÒB‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;e·¯Ú ‡lL ÌÈMÏ«¿«ƒ∆…≈¿∆»∆»≈∆≈«
B¯·Á20B˙eL¯ Ïh·e ·¯Ú ‡lL „Á‡‰ ¯ÊÁ elÙ‡Â . ¬≈«¬ƒ»«»∆»∆…≈«ƒ≈¿

·¯Ú ‡lL ÈMÏ21eÏhaL ‰ÚLaL ;¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - «≈ƒ∆…≈«¬≈∆≈∆¿»»∆ƒ¿
·¯ÚL „Á‡ .‰È‰ ¯eÒ‡ ÔÈ·¯ÚÓ‰ BÏ22Ïh·Ó BÈ‡ «¿»¿ƒ»»»∆»∆≈«≈¿«≈

·¯Ú ‡lL „Á‡‰ Ï·‡ ,·¯Ú ‡lL „Á‡Ï B˙eL¿̄¿∆»∆…≈«¬»»∆»∆…≈«
.·¯ÚL „Á‡Ï B˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿¿∆»∆≈«

ב.18) סט, אורחים 19)עירובין נעשים הרבים שאין
רשותם 20)(רשב"א). את ביטלו שהמערבים אחרי גם

שפ). סי' (או"ח המערבים.21)להם שביטלו אחרי
עירב 22) לא והשלישי יחד עירבו כששנים מדובר כאן

השנים  מותרים - רשותו מבטל השלישי אם לכן עמהם,
אינו  שעירבו, מהשנים אחד - שעירב" "אחד אבל בטלטול.
שנים  נשארים שעדיין מפני לשלישי, רשותו לבטל יכול
לאחד  רשותו "מבטל רבינו ודברי זה, עם זה עירבו שלא
ויש  חי, כשהוא אבל מהשנים, אחד כשמת כוונתו - שעירב"
כמבואר  ואחד אחד לכל לבטל צריך עירבו, שלא שנים

וראב"ד). (מגידֿמשנה למעלה

.‰ÌLk23a‰ ÏÚ·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó ‰Ê ˙Èa‰ ÏÚaL˙È ¿≈∆««««ƒ∆¿«≈¿¿««««ƒ
¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·Ó Ck ,˙Á‡ ¯ˆÁa ‰Ê24ÔÈÏh·Óe . ∆¿»≈««»¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿«¿ƒ

„ˆÈk .ÔÈÏh·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ25,¯ˆÁa ÌÈÈe¯ML ÌÈL ? ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿«ƒ∆¿ƒ¿»≈
‡ˆÓÂ ,ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Ó - Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈«∆»≈∆¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ¿»
‰NÚiL „Ú B¯·Á BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÓ ÈM‰«≈ƒ¿«¿≈ƒ¿∆ƒ≈¬≈«∆«¬∆

ÂÈÎ¯ˆ26,ÔBL‡¯Ï B˙eL¯ Ïh·Óe ÈM‰ ¯ÊBÁÂ ; ¿»»¿≈«≈ƒ¿«≈¿»ƒ
‰nk ÔÎÂ .BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÔBL‡¯‰ ÏËÏËÓe¿«¿≈»ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈«»

‰a¯Áa ˙eL¯ Ïeha LÈÂ .ÌÈÓÚt27‡e‰L C¯„k ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿»¿∆∆∆
¯ˆÁa28. ¿»≈

ב.23) סו, לזו 24)עירובין זו פתוחות חצרות "ששתי
על  אוסרת אחת שאין אףֿעלֿפי הרבים, לרשות ופתוחות
היא  - השניה אצל רשותה לבטל האחת רצתה אם חברתה,

(מגידֿמשנה). מותרת" וחברתה וחוזר 25)אסורה מבטל
ורשותו.26)ומבטל. בחצרו זכה שוב שאין 27)ובזה

על  זה ואוסרים לתוכה פתוחים בתים ושני בתוכה, דיירים
שמועיל  כדרך ביניהם מועיל והביטול עירבו, לא אם זה

(מגידֿמשנה). אינו 28)בחצר רשות שביטול אומרים ואין
אדם  בני של תשמישם עיקר ששם בחצר אלא מועיל

שפא). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.ÂÈÓ29:ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÂ ¯ÊÁÂ B˙eL¯ ÏhaL ƒ∆ƒ≈¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ≈
‡Ï È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰ „ÈÊÓa Ì‡ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆≈¬≈∆∆¬≈…

BÏeh·a „ÓÚ30,¯ÒB‡ BÈ‡ - ‡ÈˆB‰ ‚‚BLa Ì‡Â ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÏeh·a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ï ÏhaL el‡ e˜ÈÊÁ‰Â eÓ„˜ ‡lL∆…»¿¿∆¡ƒ≈∆ƒ≈»∆¬»ƒ»¿
‚‚BLa ÔÈa ,‡ÈˆB‰Â ‡e‰ ¯ÊÁ Ì‡ ,e‡ÈˆB‰Â e˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿≈

Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - „ÈÊÓa ÔÈa31. ≈¿≈ƒ≈≈¬≈∆

ב.29) סט, עירובין מעשיו"30)משנה, ביטל "שהרי
המשניות). רבן 31)(פירוש "אמר ב: סא, עירובין משנה,

במבוי  עמנו דר שהיה אחד בצדוקי מעשה גמליאל,
מהרו  אבא: לנו ואמר רשותו). להם (וביטל בירושלים
אין  ברשותו, החזקתם אם (כי למבוי הכלים את והוציאו
עליכם  ויאסור יוציא שלא עד מביטולו), לחזור יכול הצדוקי

שביטל)". ברשותו ויזכה (שיחזור

.ÊÈL32ÌeÙÈw‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ¿ƒƒ
‰vÁÓ ÌÈ¯Î33ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ˙aLa »¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«¿ƒ∆»∆ƒ

LÓ‡Ó ·¯ÚÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â34¯ˆÁ ÈaÓ „Á‡ .35 ¿ƒ∆¿»»∆¿»≈≈∆∆∆»ƒ¿≈»≈
˙nL36˜eM‰ ÔÓ „Á‡Ï B˙eL¯ ÁÈp‰Â37˙Ó Ì‡ : ∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ«ƒ≈

ÌBÈ „BÚaÓ38¯ÒB‡ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ BÈ‡L L¯Bi‰ È¯‰ - ƒ¿¬≈«≈∆≈ƒ¿≈∆»≈≈
Ì‰ÈÏÚ39.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ; ¬≈∆¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈≈¬≈∆

˜eM‰ ÔÓ „Á‡Â40ÈaÓ „Á‡Ï B˙eL¯ ÁÈp‰Â ˙nL ¿∆»ƒ«∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ¿≈
,Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ˙Ó ÌBÈ „BÚaÓ Ì‡ :¯ˆÁ‰∆»≈ƒƒ¿≈≈≈¬≈∆

‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ;ÌÈ·¯ÚÓ Ôlk È¯‰L41¯ÒB‡ - ∆¬≈À»¿…»ƒ¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈
.Ô‰Ï BLÈ¯BÓ ˙eL¯ Ïh·iL „Ú ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«∆¿«≈¿ƒ»∆

ב.32) ע, פתוחים 33)עירובין בתים ששני כחצר ונעשו
זה. על זה ואוסרים למקצת 34)לתוכה, שנאסרו וכיון
השבת. לכל נאסרו החצר.35)השבת, בני עם שעירב

חצר.36) באותה ביתו מבני נשאר רשותו 37)ולא שנפלה
לגור  בשבת בא והוא אחר, במקום הגר מבניו לאחד בירושה

(מגידֿמשנה). המת של ביתו כניסת 38)בתוך לפני
לכל 39)השבת. הותר - שבת למקצת שהותר שכיון
בחצר.40)השבת. דירה לו יכול 41)שהיתה שאינו

עוד. לערב

.ÁÏ‡¯NÈ42‰¯ÚÓa ÌÈÈe¯ML ¯‚Â43˙Óe ,˙Á‡ ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒƒ¿»»««≈
¯b‰44Ï‡¯NÈ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ «≈ƒ¿««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»≈

ÂÈÒÎa ¯Á‡˜ÈÊÁn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁL „Ú45¯ÒB‡46 «≈ƒ¿»»«∆»≈»¬≈∆««¬ƒ≈
L¯BÈk ‡e‰ È¯‰L ;Ïh·iL „Ú47¯b‰ ˙Ó Ì‡Â . «∆¿«≈∆¬≈¿≈¿ƒ≈«≈

‰ÎLÁMÓ48¯Á‡ Ï‡¯NÈ ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆»≈»««ƒ∆∆¡ƒƒ¿»≈«≈
‡e‰ ÔBL‡¯‰ B¯z‰a ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÂÈÒÎaƒ¿»»≈≈»»∆»¿∆≈»ƒ

„ÓBÚ49. ≈

ב.42) ע, "בחצר 43)עירובין אחר: ובנוסח יחד. ועירבו
ומבאר  אחת", "במגורה ובברייתא: רוקח'). ('מעשה אחת"
פתחו  אחד לכל והיה לחדרים, וחלוק גורן "כמין רש"י:

זה". על זה ואוסרים הוליד 44)בחצר ולא שמת "וגר
הקודם  כל אלא יורשים, לו אין שנתגייר, אחר ישראל
ה"ו). ומתנה זכיה מהל' בפ"א (רבינו זכה" - בנכסיו והחזיק

הגר.45) בנכסי השבת,46)שזכה שבכניסת אףֿעלֿפי
אףֿעלֿפיֿ – אוסרת היתה ולא בעלים בלא זו דירה היתה
הותרה  - השבת בכניסת שהותרה "כיון בה: אומרים אין כן
הישראל  בה שיחזיק ראויה והיתה הואיל השבת", לכל

יום. כניסת 47)מבעוד שעם אףֿעלֿפי לבטל יכול ויורש
ז). הלכה (למעלה חי מורישו היה קנה 48)השבת שכבר

השבת. בכניסת -49)העירוב שבת למקצת שהותר כיון
לכולה. הותר

.ËÏ‡¯NÈ50ÌÚ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ¯c‰ ƒ¿»≈«»ƒ»≈»ƒ«»ƒ
·LBz ¯b51„·BÚ‰ ˙¯ÈcL ;ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ¯ˆÁa ≈»¿»≈≈≈»»∆ƒ«»≈

‡e‰ ‰Ó‰·k ‡l‡ ,‰¯Èc dÈ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»ƒ»∆»ƒ¿≈»
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·eLÁ52„·BÚÂ ¯˙È B‡ ÌÈÏ‡¯NÈ ÈL eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿≈ƒ¿¿≈ƒ»≈¿≈
.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚ ÔÎL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»»≈ƒ»∆¬≈∆≈¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ eÈkLÈ ‡lL ,‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿≈»∆…«¿ƒ≈»ƒ«»
e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ .ÂÈNÚnÓ e„ÓÏÈ ‡lL ,Ô‰nÚƒ»∆∆…ƒ¿¿ƒ«¬»¿»»…»¿
ÈtÓ ?„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ „Á‡ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿≈»ƒ«»∆»ƒ¿≈
BnÚ „ÁÈ˙È ‡nL „ÁÙÈ È¯‰L ,ÈeˆÓ ¯·c BÈ‡L∆≈»»»∆¬≈ƒ¿«∆»ƒ¿«≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï e¯Ò‡ ¯·Îe ;ep‚¯‰ÈÂ¿««¿∆¿»»¿¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ

˙BÏfÓe53. «»

ב.50) סא, עירובין פ"ו 51)משנה, עירובין 'ירושלמי'
לעבוד  שלא עליו שקיבל אלא נתגייר שלא נכרי והוא ה"ב.

אדם 52)עבודהֿזרה. מרעיתי, צאן צאני "ואתן שנאמר:
עכו"ם  ואין אדם קרוים אתם לא) לד, (יחזקאל אתם"
זה  לענין כגוי דינו תושב, וגר סא.). (יבמות אדם קרויים

'ירושלמי'). בשם עם 53)(מגידֿמשנה מתייחדים "אין
אמר  ולכן דמים, שפיכות על חשודים שמקצתם מפני הגוים,
שהיהודי  עליו, אוסר אינו - ישראל ואחד גוי אחד כשיהיה
שפיכות  על חשוד שהוא לפי לו, ולהשכיר אתו לגור ימנע
להתייחד  להם שמותר ישראלים, שני היו אם אבל דמים,
ילמד  שמא גזירה עמו, ידור שלא כדי אסור, נאמר אז עמו,

המשניות). (פירוש ממעשיו"

.ÈÈL54,„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»∆»
- ÔÓˆÚÏ ÌÈÏ‡¯Ni‰ e·¯ÚÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈÎBM‰«¿ƒ¿»≈««¿≈¿«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ eÏha Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk eÏÈÚB‰ ‡Ï…ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÏ‡¯Ni‰ eÏha B‡ ,Ô‰Ï Ïha B‡ ˙BÏfÓe«»ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ∆»∆
‡Ï - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÈÁÈk eNÚÂ¿«¬¿»ƒƒ»≈»ƒ«»…
„·BÚ ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ·e¯Ú ÔÈ‡L ;ÌeÏk eÏÈÚB‰ƒ¿∆≈≈ƒƒ¿≈
ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ˙eL¯ Ïeha ÔÈ‡Â ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿
‡l‡ ,‰wz Ô‰Ï ÔÈ‡Â .˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿≈»∆«»»∆»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰NÚÈÂ ,B˙eL¯ epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆¿¿«¬∆»≈»ƒ

Ô‰nÚ Á¯B‡ ‡e‰ el‡k ˙BÏfÓe55È„·BÚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿ƒ≈«ƒ»∆¿≈ƒ»¿≈
Ì˙eL¯ ÔÈ¯ÈkNÓ - ÌÈa¯ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒ«¿ƒƒ¿»
Ï‡¯NÈÂ .ÔÈ¯zÓe ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÏ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÚ ·¯ÚÓ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯ÎNL „Á‡∆»∆»«ƒ»≈»ƒ«»¿»≈ƒ
CÈ¯ˆ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ;Ìlk e¯zÈÂ ÌÈÏ‡¯Ni‰ ¯‡L¿»«ƒ¿¿≈ƒ¿À¿À»¿≈»∆»»ƒ

.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯kNÏƒ¿…ƒ»≈»ƒ«»

א.54) סב, מפני 55)עירובין בזה והטעם א. סו, עירובין
החמירו  לכן הגוים, מן ישראל דירת להרחיק חכמים שרצו
אינו  שהגוי ומאחר רשות, ממנו שישכור עד תקנה לו שאין
שלא  כדי עמו מלדור הישראל ימנע להשכיר, בקלות רוצה

בשבת. הטלטול את עליו יאסור

.‡ÈÈzL56BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ57„·BÚÂ Ï‡¯NÈÂ , ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈
¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,˙ÈÓÈta ÌÈ¯c ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk58 »ƒ«»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«≈
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯NÈ ‰È‰L B‡ ;‰BˆÈÁa«ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿≈»ƒ«»
ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓÈta ¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿ƒ¿»≈«≈«¿ƒƒ¬≈∆≈«

epnÓ ¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰59ÈL ÈÏ‚¯ È¯‰L , «ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆∆¬≈«¿≈¿≈
;ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»¿ƒ»

˙ÈÓÈta ¯zÓ ÈÓÈt‰Â60. ¿«¿ƒƒÀ»«¿ƒƒ

ב.56) סה, צריכים 57)עירובין הפנימית החצר ודיירי
החיצונה. החצר דרך "אחד"58)לצאת אחר: בנוסח

התימנים). החיצונה,59)(כת"י דרך הולכים שכולם כיון
ביחד  דרים וגוי ישראלים שני והרי שם, דרים כאילו נחשב

ה"י). (כדלעיל עליהם בחיצונה 60)שאוסר גר הגוי שהרי
או  לבדו ישראל בה היה אם בין הפנימית, על אוסר ואינו

ה"ט). (כדלעיל וגוי ישראל

.·ÈÔÈ¯ÎBN61elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¬ƒ
˙aLa62dÈ‡L ;‡È‰ ˙eL¯ Ïeh·k ˙e¯ÈÎN‰L , ¿«»∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»

„·Ïa ¯k‰ ‡l‡ ,˙È‡cÂ ˙e¯ÈÎN63ÔÈ¯ÎBN ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«»ƒ∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
‰ÂMÓ ˙BÁÙa elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓƒ»≈»ƒ«»¬ƒ¿»ƒ»∆

‰Ëe¯t64˙¯kNÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BzL‡Â , ¿»¿ƒ¿∆≈»ƒ«»«¿∆∆
BzÚ„Ï ‡lL65‡lL ÔÈ¯ÈkNÓ BLnLÂ B¯ÈÎN ÔÎÂ , ∆…¿«¿¿≈¿ƒ¿«»«¿ƒƒ∆…

È¯‰ - ÈÏ‡¯NÈ BLnL B‡ B¯ÈÎN ‰È‰ elÙ‡Â ;BzÚ„Ï¿«¿«¬ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¬≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ï‡L .BzÚ„Ï ‡lL ¯ÈkNÓ ‰Ê∆«¿ƒ∆…¿«¿»«ƒ»≈»ƒ
È¯‰ - BÏÈ‡L‰Â ,ÂÈˆÙÁ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó ˙BÏfÓe«»»¿«ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈
eÈ‰ .BzÚ„Ï ‡lL ¯ÈkNÓe ,B˙eL¯a BnÚ ÛzzLƒ¿«≈ƒƒ¿«¿ƒ∆…¿«¿»
B‡ ÌÈLnL B‡ ÌÈ¯ÈÎN ‰Ê ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ«»∆¿ƒƒ«»ƒ

Bic - Ô‰Ó „Á‡ ¯ÈkN‰ Ì‡ ,ÌÈa¯ ÌÈL66. »ƒ«ƒƒƒ¿ƒ∆»≈∆«

ב.61) סה, עבור 62)עירובין מאכל דבר לו ונותנים
הטלטול  להתיר כדי שהוא לו לפרש צריך ואין השכירות,
סי' (או"ח השכירות על כתב לעשות הגוי צריך ואין בשבת,

למקח 63)שפב). דומה זה ואין בחצר, טלטול להתיר
בשבת. שאסור פחות 64)וממכר גם נחשב גוי, שלגבי

ט). הלכה פ"ט מלכים בהל' (רבינו ממון פרוטה משוה
מועילה 65) להשכיר, הנכרי מסרב אם ואפילו א. ס, עירובין

(מגידֿמשנה). מאשתו א.66)שכירות סו, עירובין

.‚ÈÈL67ÌÈ¯c‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»«»ƒ
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯ÎNÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa¿»≈««¿»¿ƒ»≈»ƒ«»

„Á‡‰ ¯ÊBÁ - ˙aLa68ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Óe69, ¿«»≈»∆»¿«≈¿«≈ƒ
¯zÓe70˙aLa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ≈»≈»ƒ«»¿«»

¯Á‡‰ Ï‡¯NÈÏ ÈÏ‡¯Ni‰ Ïh·Ó -71¯zÓ ‰È‰ÈÂ , ¿«≈«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»≈»«≈¿ƒ¿∆À»
.ÏËÏËÏ¿«¿≈

ב.67) סח, שעשו,69)הישראלי.68)עירובין שהעירוב
ביניהם. גוי שהיה כיון - הועיל לבטל 70)לא שמותר

ב. הלכה למעלה שכתב כמו בשבת, שמת 71)רשות כיון
בכניסת  חי שהיה אף חצר, באותה רשותו בטלה הגוי,

השבת.

.„È˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ72ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÈkN‰L ≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
„·BÚ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡ Ì‡ :˙BÏfÓe«»ƒ≈»ƒ»¿ƒ»≈
- B˙e¯ÈÎN ÔÓÊ ÌÈÏLiL „Ú ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«≈ƒ«∆«¿ƒ¿«¿ƒ
È¯‰L ,ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰fÓ ÔÈ¯ÎBN¿ƒƒ∆»≈»ƒ«»«≈ƒ∆¬≈
‡ÈˆB‰Ï ÔBL‡¯Ï ˙eL¯ LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ ˙Áz ÒÎƒ¿««««¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

·ÎBk „·BÚ‰˙Ú ÏÎa epnÓ ¯ÎBN‰ ˙BÏfÓe ÌÈ »≈»ƒ«»«≈ƒ∆¿»≈
‰ˆ¯iL73„ÓBÚ ÈM‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,74e¯ÎNÂ , ∆ƒ¿∆ƒ…»»«≈ƒ≈¿»¿

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰«ƒ¿¿≈ƒƒ»ƒ¬≈≈À»ƒ
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חנינא,72) דרבי ותלמידי לקיש "ריש ב: סה, עירובין
והוה  שוכר הוה ולא (מלון), פונדק לההוא (נזדמנו) איקלעי
לשכור  מועיל (האם מיניה? למיגר מהו אמרו: משכיר,
(כשאין  ליה מסלק מצי דלא היכא כל - מהמשכיר) רשות
לא  מדירה) השוכר את עכשיו להוציא יכול המשכיר
רשות), ממנו לשכור שאין (ברור אגרינא דלא לך תיבעיא
כיון  - מאי? ליה, מסלק (כשיכול) דמצי היכא תיבעיא כי
השתא  דילמא או (שוכרים), אגרינא ליה מסלק דמצי
נשכור, לקיש: ריש להן אמר סלקיה, לא מיהא (עכשיו)
שיילו  אתו להן, נשאל שבדרום רבותינו אצל ולכשנגיע
עשיתם  יפה להן: אמר אפס, לרבי ליה ושאלו) (באו

שהשכירו.73)ששכרתם". בשעה כן אתו שהתנה כגון
לפנינו 74) השוכר אם אבל שוכר". הוה "ולא הגמרא כלשון

שפב. סי' יוסף' ב'בית וראה ממנו, אלא לשכור אין -

.ÂË¯ˆÁ75˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NiL »≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»
da ÔÈÈe¯L76‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙ÈaÓ ˙BÁe˙t ˙BBlÁ eÈ‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ∆

ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c ·e¯Ú eNÚÂ ,‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆¿»≈∆∆«««
˙BBlÁ C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt77, ƒ∆≈À»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆«
ÌÈÁ˙t C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰78, ¬≈≈¬ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆¿»ƒ

ÔÈ‡L ;¯ÈkNiL „Ú ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆«¿ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ·e¯Úa ÌÈNÚ ÌÈa«̄ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»≈»ƒ

˙BÏfÓe79. «»

ב.75) עד, לחצר.ופת 76)עירובין פתוחים חיהם
אין 77) ששם שעשו, העירוב חל שביניהם חלונות שעלֿידי

מפסקת. הנכרי בין 78)רשות מפסיק החצר אויר אם
ביניהם 79)הפתחים. שעירבו שכיון נוטה שהדעת אף

הנכרי  אין בחצר הנכרי עם הדר ויחיד כאחד, כולם נעשו
שלא  ממש ליחיד דומה אינו - ט) הלכה (לעיל עליו אוסר
להתייחד  שיפחד אתו, שידור שכיח שלא מפני עליו גזרו
ואין  זה, טעם אין יותר או בשנים אבל יהרגנו, שמא אתו

ביניהם. עירבו אם אפילו כאחד לחשבם

.ÊË‡e‰L B‡ ,‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«≈«»¿«¿∆¿»∆
„·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈¿≈
BÈ‡Â ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»¿»»¿≈¿»¿ƒƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ‡l‡ ,˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿∆»¿ƒƒ∆¿≈»ƒ

˙BÏfÓe80ÔÈ‡L ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»»ƒ»∆ƒ¿ƒ∆≈
,˙aL ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈ„·BÚ¿ƒ¬«»ƒ«»¿≈¿«¿ƒ«»

ÔÈÒBzÈ·e ÔÈ˜B„ˆ ÔB‚k81ÏÚaL ‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰ ÏÎÂ ¿»ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ«»∆¿«
˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,‰t∆¿»∆»»»ƒ∆≈∆¿ƒ¿«
;·e¯Úa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ·e¯Ú≈≈¿»¿ƒƒ¿ƒ∆≈∆¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk BÈ‡L ÈÙÏ ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ∆≈¿≈»ƒ
¯Lk‰ Ï‡¯NÈÏ B˙eL¯ ‡e‰ Ïh·Ó Ï·‡ ;˙BÏfÓe82, «»¬»¿«≈¿¿ƒ¿»≈«»≈

‰ÊÂ ¯Lk „Á‡ Ï‡¯NÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙wz ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«»»¿≈ƒ»»ƒ¿»≈∆»»≈¿∆
BÏ Ïh·iL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ¯ˆÁa È˜B„v‰«¿ƒ¿»≈¬≈∆≈»»«∆¿«≈

.B˙eL¿̄

בשוק 80) שבתו משמר מומר, "ישראל ב: סט, בעירובין
שבתו  משמר שאינו רשות. מבטל - בצנעא) שמחלל (אף
רשות, מבטל אינו - בפרהסיא) אף שבת (שמחלל בשוק
עד  ובנכרי רשות, ונותן רשות נוטל ישראל שאמרו: מפני

שמוצאם 81)שישכיר". הכלל, מן שיצאו הרעות "כתות
אנטיגנוס תלמידי ובייתוס בפירוש מצדוק שטעו סוכו, איש

ולפרש  רבותינו, של הקבלה על להשיב התחילו רבם, דברי
כלל, לחכם שישמעו מבלתי להם, שיראה כמו הפסוקים את
יורוך  אשר התורה פי על יא): יז, (דברים יתברך אמרו היפך
הדבר  מן תסור לא תעשה, לך יאמרו אשר המשפט ועל
המשניות  בפירוש (רבינו ושמאל" ימין לך יגידו אשר
בתשובה, רבינו השיב הקראים, ולענין מ"ג). א פרק לאבות
בחיוב  מודים בלתי להיותם מנין, בהם להשלים ראוי שאין
מודה  שאינו מי כי אמרו שג"כ מעירוב, ראיה והביא הזה.
פריימן  הרמב"ם (תשובות עמו מערבים אין עירוב במצות

ה"ג. פ"ג ממרים הל' ועי' יד) אחר:82)סי' בנוסח
רוקח'). ('מעשה הכשר" "כישראל
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ה'תשע"ט  אלול ט"ו ראשון יום

zF`ewn zFkld
zF̀ewnzFkld-dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

ׁ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'.
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
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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∆«¬»

‰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
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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¬≈∆≈»

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
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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
בנפילה), (לא המשכה דרך אליהם באו שהפסולים מפני

ה"ח). פ"ד למעלה (ראה מרובים והכשרים

ה'תשע"ט  אלול ט"ז שני יום

ׁ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¿«¿»»»∆≈
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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

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
משלימים  אינם אחרֿכך שהוסיף הפירות ומי סאים, 39
ונטל  שאובים מים סאה נתן בדין ה"ז פ"ד למעלה (ראה

סאה).

.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.
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.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

ה'תשע"ט  אלול י"ז שלישי יום

ׁ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¿»

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
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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
בנסדק  אפילו שהוא, כל סדק מספיק שאובים סאה 40 ובשני
שהרי  השקה, ידי על השאוב המקווה את להכשיר לערב,

בכשרותם. השאובים יישארו הסדק ייסתם כגון 19)אפילו
ממקווה  הפגימה דרך עוברים והמים הכותל שפת שנפגמה

לזה. המקוואות.20)זה שני המחברים המים גובה

.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:
זו  ובין זו בין אומרים וחכמים בתחתונה מטבילין אומר ואני
רבינו  ופסק סאה". מ' בה שיש באמצעית אלא מטבילין אין
מפני  מנמק רצב סימן בתשובותיו [הריב"ש כחכמים.
שקטפרס  נפלא, חידוש שם ומשמיענו חיבור, אינו שקטפרס
באשבורן  אלא בזוחלים מטהר אינו שמקווה מפני חיבור אינו

ועומדים). נקווים (מים

.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
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.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

ה'תשע"ט  אלול י"ח רביעי יום

ּ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

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
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קפה ze`ewn zekld - dxdh xtq - lel` g"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·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‰«»≈»∆

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¿«…∆
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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

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,
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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«»¿»««»»»«
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
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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

ה'תשע"ט  אלול י"ט חמישי יום

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

[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
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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¿

˙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¿…¿∆»≈∆»√»¿¿∆≈«¿
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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

ה'תשע"ט  אלול כ' שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלא 1) אותם מטבילים אין טבילה הצריכות שידיים יבאר

דיני  וכל בנטילה. חוצץ בטבילה החוצץ כשר. במקווה
משטיפה  ידיו שתי הנוטל דין ולתרומה. לחולין נטילה

טהור. ולתרומה לחולין ידיים ספק כל אחת.

.‡e¯‡a ¯·k2ÌÈ„È ˙ÏÈËpL ,3Ô˙ÏÈ·Ëe4È¯·cÓ ¿»≈«¿∆¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯vL ÌÈ„ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ»
ÌB˜naL ;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ¯Lk ‰Â˜Óa ‡l‡∆»¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿»ƒ¿»∆«»

ÔÈÏ·BË ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏk Ba - Ï·BË Ì„‡‰L5ÌÈ„È Ï·‡ . ∆»»»≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬»»«ƒ
ÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡ ,„·Ïa ‰ÏÈË ‡l‡ ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë - ‰Â˜Ó6ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ„È e¯‰Ë ‡Ï - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa7eÏtiL „Ú , ¿≈ƒ≈¿«¿»…»¬»»«∆ƒ¿

ÔÈÏËB ÔÈ‡L ;ÂÈ„È ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»∆≈¿ƒ
Ô˙B ÁkÓe ÌÈÏk‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈ„iÏ8e¯‡aL BÓk , «»«ƒ∆»ƒ«≈ƒƒ…«≈¿∆≈«¿
.˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿»

הלכה 2) יב ופרק ח הלכה ח פרק הטומאות אבות בהלכות
לחולין 3)י"ב. מטהרת הידיים על מכלי מים שפיכת

הלכה 5)לקודש.4)ולתרומה. א פרק מקוואות תוספתא
וכלים  ידיים אין - טובל אדם אין מסיימת: והתוספתא ו.

לא 6)טובלין. ידיו - טובל גופו כל אמרו: ב קו, בחולין
שכן. בפירוש 7)כל כתב כן סאה. ארבעים בהם יש אפילו

ה. הלכה ו פרק ברכות אדם 8)בהלכות של מכוחו
רש"י  - (סילון דדלאי אריתא "האי א קז, בחולין השופך.
(שלא  גברא מכוח אתו דלא לידיים, ממנו נוטלין אין שם)

אדם)". בן מכוח הגיעו

.·Ô˙ÏÈ·Ëa ÔÈa ,ÌÈ„ia ıˆBÁ - ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ Ïk»«≈ƒ¿ƒ»≈«»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»
˜B¯p‰ ËÈËk ,‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ‰ ÏÎÂ .Ô˙ÏÈËa ÔÈa9 ≈ƒ¿ƒ»»¿»»∆¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ«»
ÏÎÂ .ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ -∆¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿»

ÛLÙLÏ CÈ¯ˆ ÂÈ„È ÏËBp‰10. «≈»»»ƒ¿«¿≈

לכלי.9) מכלי להוריקו שאפשר רך ידיו 10)טיט לשפשף
בזו. זו

.‚‰Óe¯˙Ï ÂÈ„È ÈzL ÏËBp‰11ÏhÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - «≈¿≈»»ƒ¿»»ƒ«¬…¿ƒ…
·b ÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï È„k ,ÌÈiL ÌÈÓa ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ««ƒ∆««

È¯‰L ;ÂÈ„ÈÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰lÁz Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ »»∆¬≈««ƒ∆»«»∆¿ƒ»¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ„Èa e‡ÓË ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ12ÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒƒƒƒ¿¿¿»»¿ƒ»ƒ»«

‰lÁz ÂÈ„È Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ CB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ¯kkƒ»∆¿»¿««ƒ∆»«»∆»»¿ƒ»
‡ÓË -13‡Ï - ÌÈiM‰ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ»«¿««ƒ«¿ƒƒ…
‡ÓË14„Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈiLe ÌÈBL‡¯ ÏË Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«ƒƒ¿ƒƒ¿»∆»

‡ÓË - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÌL ÏÙÂ15˙‡ ÏË . ¿»«»ƒ»∆¿»ƒ¿»»«∆
ıˆBÁ ¯·c ÂÈ„È ÏÚ ‡ˆÓÂ ÌÈBL‡¯‰16B¯ÈÒ‰Â »ƒƒ¿ƒ¿»«»»»»≈∆¡ƒ

ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ˙B‡ÓË ÂÈ„È È¯‰ - ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ¿»«∆«¿ƒƒ¬≈»»¿≈¿∆»∆≈
ÌÈn‰ ÔÓ ¯‡Lp‰ ‡l‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ««ƒ

ÂÈ„È Èab ÏÚ ÌÈBL‡¯‰17. »ƒƒ««≈»»

אמרו 11) ולא אחת שפיכה מספיקה שלחולין רבינו דעת
בלבד. לתרומה אלא שניים שסתם 12)מים חכמים גזרו

בטבילה. או בנטילה ומיטהרות לטומאה כשני דינן ידיים
משקין 13) מטמא התרומה את הפוסל שכל חכמים גזרו

התרומה  נטמאה ולפיכך לטומאה) (ראשון תחילה להיות
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בידיים. שנגעו במים השניים 14)שנגעה נטמאו לא ולמה
הדעת  על ומתקבל התרומה? את ויטמאו הראשונים מן
תקנת  הייתה שכך טוב, יום התוספות בעל של תירוצו
לא  יטמאו לא היד על שנשארו הראשונים שהמים חכמים,
ידיים  תיטהרנה לא כן לא שאם השניים, את ולא הידיים את
ויטמאו  ויחזרו הראשונים מן מתטמאים השניים כי לעולם,

הידיים. הראשונים,15)את על השניים רבו אם ואפילו
אותם. מטמאים שהראשונים נטהרו 16)משום ולא

צרור" או קיסם ידיו על "ונמצא כתוב: [במשנה הידיים.
ואף  חוצצים ואינם רפויים שהם פי על אף הר"ש: ופירש
הצרור. שעל במים שנטמאו מפני טמאות, ידיו כן פי על
שנאמר  הנימוק את מבאר הוא זה לפירושו ובהתאם
חוצץ", "דבר וכתב ששינה רבינו מלשון אולם במשנה.
ב  (בהלכה החציצה מפני טמאות נשארו שידיו משמע
יוצא, ומזה בידיים). חוצץ בטבילה החוצץ שכל למדנו,
קיבלו  והרע"ב והרא"ש ידיו. נטהרו - חציצה אין שאם

הר"ש]. של עצמן.17)פירושו הידיים את מטהרים ואין
אלא  התכוון שלא מפני רבינו מבאר למשנה בפירושו
ומזה  הידיים, את לטהר ולא הראשונים המים את להעביר
סתם  כתב כאן אולם נטהרו. - ידיו לטהר התכוון שאם יוצא,

בכוונתו. הדבר תלה ולא כשהיו" טמאות "ידיו

.„˜¯t‰ „Ú ˙B¯‰Ë˙Óe ˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰18?„ˆÈk . «»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¬««∆∆≈«
ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÏËÂ ˜¯t‰ „Ú ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÏË»«∆»ƒƒ««∆∆¿»«««ƒ«¿ƒƒ

˜¯tÏ ıeÁ19ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ„ÈÏ ˜¯tÏ ıeÁÓ e¯ÊÁÂ «∆∆¿»¿ƒ«∆∆¿»»¬≈»»
Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÌÈiM‰ ÌÈn‰L ,˙B¯B‰Ë20˙‡ ÏË . ¿∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈»«∆

˜¯tÏ ıeÁ ÌÈiM‰Â ÌÈBL‡¯‰21- B„ÈÏ e¯ÊÁÂ »ƒƒ¿«¿ƒƒ«∆∆¿»¿¿»
e‡ÓË ˜¯tÏ ıeÁL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰L ;B„È ˙‡ÓËƒ¿≈»∆««ƒ»ƒƒ∆«∆∆ƒ¿¿

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ22ÌÈÓ ÌÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡Â , ≈¬«»»¿≈««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ
˜¯tÏ ıeÁL23B„ÈÏ ˜¯tÏ ıeÁL ÌÈn‰ e¯ÊÁL ÈÙÏe , ∆«∆∆¿ƒ∆»¿««ƒ∆«∆∆¿»

.‰e‡nËƒ¿»

איברים 18) חלקי או הגוף איברי בו שמתחברים המקום
האדם. יד חלקי חיבור למקום הכוונה וכאן "פרק", נקרא
למשנתנו  בפירושו וגם התכוון פרק לאיזה ביאר לא רבינו
השני  הפרק מפרש: ב קו, בחולין [רש"י כוונתו. גילה לא
נפסק  קסב סימן חיים ובאורח האצבעות]. אמצע היינו
היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד ידיים שנטילת להלכה
מן  למעלה אבל הפרק מקום עד אלא גזרו לא ידיים טומאת
כל  כשנטמא אלא מתטמא, זה מקום ואין גזרו לא הפרק

לפרק.19)הגוף. חוץ גם במקום 20)כלומר, נגעו לא
טמאים. במים לא וגם המדובר 21)טמא זו בבבא גם

לפרק. מחוץ וגם הפרק בתוך שנשארו 22)כששפך המים
בהלכה  שנתבאר כמו נטמאו, לא הפרק בתוך הידיים על
מנגיעתם  נטמאו לפרק מחוץ הנמצאים המים אבל הקודמת,

הפרק. בתוך הפרק.23)בידיו עד ומתטהרות שאמרנו: כמו

.‰ÏË24˙‡ ÏËÂ CÏÓÂ ,˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ »«∆»ƒƒ¿»««¿ƒ¿«¿»«∆
ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈiM‰L ;˙B‡ÓË - ÂÈ„È ÈzLÏ ÌÈiM‰«¿ƒƒƒ¿≈»»¿≈∆«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰Ïh ‡lL „i‰ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆…ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿¿ƒ

‰iM‰ „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe25ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÏË . ¿«¿ƒ∆«»«¿ƒ»»«∆»ƒƒ
˙Á‡‰ - ˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ ÂÈ„È ÈzLÏ26 ƒ¿≈»»¿»«∆«¿ƒƒ¿»««»««

e‡ÓË - dz¯·Áa dÙLÙLÂ ˙Á‡ B„È ÏË .‰¯B‰Ë¿»»«»««¿ƒ¿¿»«¬∆¿»ƒ¿¿
ÔÈ¯ÊBÁÂ ‰Ïh ‡lL dz¯·Á ˙ÓÁÓ ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»≈¬«¬∆¿»∆…ƒ¿»¿¿ƒ

‰ÏhpL „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe27B‡ BL‡¯a dÙLÙL . ¿«¿ƒ∆«»∆ƒ¿»ƒ¿¿»¿…
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - Ï˙ka28. «…∆¬≈¿»

שתיהן.24) על שנית ושפך לזו זו ידיו את קירב
שנשארו 25) הראשונים שהמים נתבאר, ג בהלכה למעלה

שעליה  היד באותה נאמר זה אבל מטמאים, אינם היד על
השנייה  היד את הם מטמאים אבל לטהרה, כדי נשפכו,

בהם. שנית.26)שנגעה אותה שנטל הנטילה 27)זו מי
אבל  אותה, שטיהרו היד מטומאת מתטמאים אינם אמנם
היד  את ומטמאים וחוזרים השנייה היד מן מתטמאים

נשפכו. מטמאים 28)שעליה אינם טמאים שמשקין מפני
אינו  וכותל בלבד. ידיים אלא האחרים הגוף חלקי בנגיעתם

לקרקע. מחובר שהוא מפני טומאה מקבל

.Â˙Á‡ ‰ÙÈËMÓ ÂÈ„È ÈzL ÏË29el‡ È¯‰ - »«¿≈»»ƒ¿ƒ»««¬≈≈
˙Á‡ B„È ÏËBk ‰Ê È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿≈»««

‰iM‰ B„È ÏÚÓ e„¯iL ÌÈÓa30B‡ ‰Úa¯‡ elÙ‡ . ¿«ƒ∆»¿≈«»«¿ƒ»¬ƒ«¿»»
‰Ê „ˆa ‰Ê ‰MÓÁ31„·Ï·e .‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ¬ƒ»∆¿«∆∆««∆ƒ¿«
et¯iL32ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL33. ∆«¿∆»»∆««ƒ

זו.29) גבי על זו כשידיו ידיו 30)אפילו שתי כשנוטל
קמא: תנא אמר [במשנתנו אחת. כיד נידונות הן אחת בבת
שם  שנייה בבבא אבל ידיו", שתי על אחת לידו "נטל
ולמד  מטמא", מאיר רבי - אחת משטיפה ידיו "לשני שנינו:

כמותו. ופסק מטהר קמא שתנא מזה את 31)רבינו קירבו
בבת  שוטפו וכולן רחב מכלי עליהן ושפך לאלו אלו הידיים

לזו.32)אחת. זו הידיים את ילחץ שאם 33)שלא
הידיים. חיבור במקום מים יבואו לא לזו זו יהדקן

.ÊB„È ˙ˆ˜Ó ÏË34ÔÓ ¯‡Lp‰ ÏËÂ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ »«ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»««ƒ¿»ƒ
ÏÚ LÈ ÔÈ„Ú Ì‡Â .‰˙È‰Lk ‰‡ÓË B„È È¯‰ - B„È»¬≈»¿≈»¿∆»¿»¿ƒ¬«ƒ≈«

ÁÈtË‰Ï ˙Ó ÏÚ ÁÙBË ‰lÁza ÏËpL ˙ˆ˜Ó35- ƒ¿»∆»««¿ƒ»≈««¿»¿«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰36ÌÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ

¯ÊBÁÂ ÂÈ„È ˙ˆ˜Ó ÏËB - ÌÈiMa Ï·‡ ;ÌÈBL‡ƒ̄ƒ¬»«¿ƒƒ≈ƒ¿»»»¿≈
.Ô˙ˆ˜Ó ÏÚ ÛÈÒBÓeƒ«ƒ¿»»

מוסיפין 34) ואין השניים על "מוסיפין א: משנה א פרק שם
הראשונים". את 35)על ותרטיב תתלחלח הנוגעת האצבע

בה. והרי 36)הנוגע מחבר להטפיח מנת על שטופח מפני
אחת. כנטילה זה

.Á‰lÁz Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ ¯eÚL37ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ : ƒ««ƒ∆¿ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ¿»
BÓk ,‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,ÌÈ„i‰ ÈzLÏ Ì„‡Â Ì„‡»»¿»»ƒ¿≈«»«ƒ≈»ƒƒ∆¿
LÈ - ÌÈiL ÌÈÓ Ï·‡ .˙ÙÏ ÌÈ„È ˙ÏÈËa e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¬»«ƒ¿ƒƒ≈

˙ÈÚÈ·¯Ó Ô‰È„È ÏhÏ ÌÈLÏ38ÔÈ˙B ‚Ï ÈˆÁÓe , ƒ¿«ƒƒ…¿≈∆≈¿ƒƒ≈¬ƒ…¿ƒ
‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ39‰‡ÓÏ elÙ‡ ÔÈ˙B ‚lÓe ,40; ƒ¿»¿«¿»»ƒ…¿ƒ¬ƒ¿≈»

ÌÈn‰ ¯È·Ú‰Ï ‡l‡ ,¯‰ËÏ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒ«¿ƒƒ¿«≈∆»¿«¬ƒ««ƒ
.ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ

ראשונים.37) "מי 38)מים שנינו: א א, פרק במקוואות
מפרש  ורבינו לשניים". אף לאחד לידיים, נותנים רביעית
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מטהרים  אינם ראשונים אבל שניים, במים שהמדובר שם,
בחולין  שאמרו מה על ומסתמך אדם, לכל מרביעית בפחות
משיורי  באים) (שהם "דקאתו זו: משנה בביאור א קז,
הבאים  שניים מים היינו טהרה" "שיורי לדעתו טהרה".
שם  ותוספות [רש"י הראשונים. במים היד שנטהרה אחרי
רביעית  שיעור היה שמתחילה היינו טהרה" "שיורי מפרשים

הא  אחר ונטל לאדם ומותר המים, כל שפך ולא ידיו חד
גם  וביניהם - הפוסקים ורוב זו. משארית ידיו ליטול
מספיקה  אדם בני לשני ודווקא פירושם]. קיבלו - הראב"ד
ולמעלה. משלושה לא אבל שניים, למים רביעית

שהוא 39) לוג, חצי מחלק וכשאתה בלוג רביעיות ארבע
על  ואף לאחד. רביעית חצי מגיע לארבעה, - רביעיות שתי
רביעית  בכלי שיהיה צריך - לאדם רביעית חצי שמספיק פי

ליטול 40)בתחילה. אפשרות כל אין שהרי מים, בתוספת
משנה). (כסף מים אחד בלוג ידים מאתיים

.ËÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Ba ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
È¯‰ - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÓ ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙Â¿»«¿¿««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¬≈

ÔÈ¯Lk el‡41‰¯‡LÂ Ô˙pL ¯eÚMk ÈÏk‰ ÔÓ ÏË . ≈¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿¬»
‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ‰˙È‰Lk „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯42ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿«¿∆»¿»¬≈¿»ƒ¿≈

˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚL eÓÈÏL‰ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰L43. ∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ

שאובים 41) לתוכו ונתן סאה ארבעים בו שיש מקווה כמו
ו). הלכה ד פרק המשלים 42)(למעלה "כל שם: בזבחים

אינו  - ידיים) (לנטילת לרביעית לכיור, משלים מקווה למי
(שאובים  סאה לנתן שהכוונה פפא רב ומפרש משלים".
הלכה  ד פרק (כלמעלה כשר במקווה סאה: ונטל למקווה)
והוסיף  מכוונת רביעית הייתה אם פסול, ולרביעית ז)

התערובת. מן נטל כך ואחר נשארה 43)פסולים לא שהרי
לבדם. הכשרים מן מים רביעית

.ÈCk ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰ Ïk»««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒƒƒ»
ÌÈiL ÌÈÓa ÔÈÏeÒt Ô‰44B ÔÈ‡L ÈÏk ÏÎÂ ;ÔÈÏË ≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈÓ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ck ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa epnÓƒ∆¿«ƒƒƒ»≈¿ƒƒ∆«ƒ
ÁkÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÌLÎe ;ÌÈiL¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ»ƒƒƒ…«

.ÌÈiM‰ ÌÈn‰ Ck ,Ì„‡»»»««ƒ«¿ƒƒ

מים 44) חכמים הצריכו שלא ג בהלכה למעלה נתבאר
נטילת  ובדיני לחולין. לא אבל בלבד לתרומה אלא שניים
מים  כלל רבינו הזכיר לא ו) פרק ברכות (בהלכות ידיים

שניים.

.‡ÈÈÈÓ Ïk ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿¿»»ƒ≈
ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,ÔÈ¯Lk‰Â ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»«≈ƒ
‰È˙ BÊ È‡Â ,ÔÈÏËB ÔÈ‡LÂ ÌÈ„iÏ Ô‰a ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»
Ô˙B ÁkÓ dÈ‡ ‰È˙ BÊ È‡Â ‰¯LÎe Ô˙B ÁkÓ ‡È‰ƒƒ…«≈¿≈»¿≈¿ƒ»≈»ƒ…«≈
˙ÏÈËa ÌL e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ ;‰ÏeÒÙe¿»¿»»«¿»ƒ∆≈«¿»ƒ¿ƒ«

‰Óe¯˙Ï Ô‰ Ck ,ÔÈlÁ ˙ÙÏ ÌÈ„È45˜ÙÒ ÏkL ÌLÎe . »«ƒ¿«Àƒ»≈ƒ¿»¿≈∆»¿≈
Ô‰ Ck ,ÌL e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ÌÈ„È»«ƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿»»≈

.¯B‰Ë ÌÈ„È ˜ÙÒ Ïk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»»¿≈»«ƒ»

לתרומה.45) כלֿשכן פירוש,

.·È˙B¯Êb ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰L ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆«À¿¿«¿»¿≈
,BzÚ¯ÎÓ Ì„‡ ÏL BzÚcL ÌÈ¯·cÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ·e˙k‰«»≈¿≈»ƒ¿»ƒ∆«¿∆»»«¿«¿
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÎÂ .ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿««Àƒ¿≈«¿ƒ»ƒ«À¿
‰‡Bˆ B‡ ËÈË ‰‡Óh‰ ÔÈ‡L ;‡e‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓƒ¿««Àƒ∆≈«À¿»ƒ»
ÈeÏz ¯·c‰Â .‡È‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,ÌÈÓa ¯·ÚzL∆«¬…¿«ƒ∆»¿≈««»ƒ¿«»»»
˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ Ï·Ë :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,·l‰ ˙eÎa46 ¿«»««≈¿ƒ»»¿¬»ƒ»«¿…À¿«

ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .Ï·Ë ‡Ï el‡k -47:¯·ca LÈ ÊÓ¯ ¿ƒ…»«¿««ƒ≈∆∆≈«»»
ÂÈk - ¯‰hÏ BaÏ ÔeÎÓ‰L ÌLkÛ‡Â ¯B‰Ë Ï·hL Ô ¿≈∆«¿«≈ƒƒ«≈≈»∆»«»¿«

BaÏ ÔeÎÓ‰ Ck ;¯·c BÙe‚a LcÁ˙ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿«≈¿»»»«¿«≈ƒ
ÔÂ‡‰ ˙B·LÁÓ Ô‰L ,˙BLÙp‰ ˙B‡ÓhÓ BLÙ ¯‰ËÏ¿«≈«¿ƒÀ¿«¿»∆≈«¿¿»»∆
Ô˙B‡Ó L¯ÙÏ BaÏa ÌÈkÒ‰L ÔÂÈk - ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„Â¿≈»»≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈»
‡e‰ È¯‰ .¯B‰Ë ,˙Úc‰ ÈÓa BLÙ ‡È·‰Â ˙BˆÚ‰»≈¿≈ƒ«¿¿≈«««»¬≈
ÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ :¯ÓB‡≈¿»«¿ƒ¬≈∆«ƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ…
ÌM‰ .ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈÏelb ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓËÀ¿≈∆ƒ»ƒ≈∆¬«≈∆¿∆«≈
.ÔÓ‡ ,e¯‰ËÈ ‰ÓL‡Â ÔBÚ ‡ËÁ ÏkÓ ÌÈa¯‰ ÂÈÓÁ¯a¿«¬»»«ƒƒ»≈¿»¿«¿»¿«¬≈»≈

ãycew zegiyn zecewpã

"..ald zpeeka ielz xacde"

הרמב"ם  שלדעת שסד) מצוה חינוך, (מנחת הסוברים יש
לעשות  ירצה שאם אלא מהתורה מצוה אינה התשובה
פרט  היא החטא ועזיבת בדברים, להתוודות מצוה תשובה
הרמב"ם  ששיטת למד הזקן אדמו"ר אבל לווידוי. מקדים
ווידוי  רק ולא התשובה מצות היא היא החטא שעזיבת
תשובה: הלכות בתחילת כותרתו לכך וראיה דברים,

והוא אחת מחטאו".aeyiy"מצות־עשה החוטא
המשיל  ה"ג) (פ"ב תשובה בהלכות מדוע יובן על־פי־זה
ושרץ  לטובל לעזוב, בלבו גמר ולא בדברים המתוודה את
היפך  שהיא בטומאה אחיזה היא בשרץ אחיזתו כי בידו
מצות  שעיקר לשיטתו אזיל כי והטהרה. הטבילה עניין
שיעזוב  התשובה היא "ומה - החטא עזיבת היא התשובה
יעשהו  שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא
שעניינו  בידו ושרץ מטובל הדוגמא הביא ולכן כו'" עוד
שהוא  החטא לעזוב בלבו גמר שלא זה כמו הטהרה היפך
היא  התשובה מצות של עיקרה לשיטתו כי התשובה, היפך

החטא. לעזוב הלב גמירת
(167 'r h"l wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

" ..xedh"

טבילה  על־דרך היא האדם על החסידות לימוד פעולת
על  כי במים, כולו מכוסה להיות חייב שהטובל במקווה
מכוסה  הוא - שבתורה מעיינות - החסידות לימוד ידי
"ומלאה  לעתיד־לבוא שיהי' על־דרך באלוקות ומוקף
מה־שאין־כן  מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ
להיות  עלול הגמ') (כמאמר שבו דתורה, נגלה בלימוד
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התורה, מנותן ששוכח היינו תחילה" בתורה ברכו "לא
עצמו  את האדם מקיף כאמור החסידות בלימוד אבל
מנותן  לשכוח לו אפשר שאי "אתכסיא" של באופן

התורה.
(39 dxrde 176 'r k"g y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."xedh zrcd ina eytp `iade"

שהן  הנפשות מטומאות נפשו לטהר לבו המכוון כך ..."
לפרוש  בלבו שהסכים כיון הרעות, ודעות האון מחשבות
רבו  ובזה טהור". הדעת במי נפשו והביא העצות מאותן
הטהור  הדעת במי נפשו "והביא שגרסו ויש הגירסאות,

הדעת במי נפשו "הביא או xedhכו'" ,xedhd.'וכו "
במי  נפשו "והביא כנ"ל: היא הנכונה שהגירסא לומר ויש
גם  בלשונו מאוד הרמב"ם דקדק כידוע כי טהור". - הדעת
רצה  אילו ולכן, ורבים. יחיד בלשון וגם ונקבה זכר בדקדוק
בלשון  לכתוב צריך היה למים, טהור המילה את לייחס
זו  בהלכה שכתב כפי בדיוק הטהורים, הדעת מי - רבים
טהור  המילה את ליחס התכוון ואילו טהורים". "מים עצמה
הטהורה  הדעת מי - נקבה בלשון לכתוב לו היה ל"דעת",
אלא  נקבה. לשון - הרעות" ה"דעות על שכתב כפי בדיוק
במי  נפשו שהביא לאדם מתייחסת טהור שהמילה שברור
"...והביא  זו: גירסא לקיים יש ולכן טהור, שהוא הדעת

טהור". הדעת, במי נפשו
הדעות  היפך - טהורה שהיא הדעת על גם כתב שלא  ומה
האמיתית  לדעת בפשטות מתייחסת סתם, דעת כי הרעות,
במי  נפשו "והביא בפשטות כתב ולכן התורה, שהיא
הטהורה. הדעת היא מה ולכתוב לפרש צורך ואין הדעת"
שהוא  הטהורה" הדעת "מי הלשון כותב היה אילו ובנוסף,
שגם  להשתמע עלול היה הרעות" ל"דעות הפוך ביחס
לדייק  רצה כך, משכתב אבל "דעות", הן הרעות הדעות
וה"דעות  התורה, דעת מלבד אחרת דעת שום שאין
פרה  (הל' שכתב על־דרך כלל. דעות בכלל אינן הרעות"
אדומה  פרה אפר להזאת בנוגע ועוד) ה"ה פי"א אדומה
שקורין  והאזוב פסול, לווי שם לו שיש אזוב "כל באזוב
הוא  לווי) שם תוספת ללא (כלומר ביחוד אזוב אותו
ללא  סתם שדעת בעניינינו לומר יש על־דרך־זה הכשר",

תורה. של דעת היינו האמיתית, הדעת היא לווי שם
(42 'rd 20 cenr l"g y"ewle g"nyz zekeqc 'c lil zgiy it lr)

להיטהר.46) התכוון גזירות 47)לא שכולם פי על אף
טעמן. נתגלה שלא הכתוב

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
OÚ ¯ÙÒ ¯Ó‚.‰¯‰Ë ¯ÙÒ ‡e‰Â ,È¯È ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆»√»

,‰Úa¯‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ÂÈ˜¯Ùe ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿»»≈»¿«¿»ƒ¿«¿»»
ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ - ˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ¿À¿«≈¬ƒ»¿∆¿ƒ

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿»»¬À»¬ƒ»»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ML - ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«»««ƒ»»»¿»ƒƒ¿
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ¿«¿≈ƒ¿»»¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬«À¿∆¿ƒ¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ML - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«√»ƒƒ»»»¿»ƒƒ¿
- ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL - ÌÈÏk≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡««»»¿»ƒ

ה'תשע"ט  אלול כ"א ש"ק יום
Úˆa Ï‡ Ï‡Â EÈ˙B„Ú Ï‡ ÈaÏ Ë‰«ƒƒ∆≈¿∆¿«∆»«

`Ede xVr cg` xtq¥¤©©¨¨§
oiwifp xtqoFnniwfpzFkld-oiwifpxtq ¥¤§¦¦¦§¦§¥̈

.ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
˙BÎÏ‰ .„ .‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .‚ .‰·b ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿¿≈»ƒ¿¿≈»«¬≈»ƒ¿
.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ .‰ .˜ÈfÓe Ï·BÁ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

"...oxeciq edfe"

לגזילה  גניבה הלכות הרמב"ם הקדים ההלכות, בסדר
להלכות  גניבה הלכות שהקדים בשו"ע הוא וכן (ואבידה)
לגניבה. גזילה הקדים הזקן אדמו"ר בשו"ע אבל גזילה.
"משנה  לספרו קרא שהרמב"ם כיון הוא, בזה וההסבר
קורא  שאדם "...לפי בהקדמתו שכתב מהטעם תורה"
בסידור  גם הלך בזה" קורא ואח"כ תחלה שבכתב בתורה
בפרשת  הובאו גניבה דיני כי שבתורה, כסדר ההלכות
(ה, ויקרא בפרשת גזילה ודיני ואילך) לז. (כא, משפטים

ואילך). כא.
הצריכות  "הלכות הוא שלו שהשו"ע הזקן האדמו"ר אבל
קודם  הגזילה תיקון כי לגניבה, גזילה הקדים מלוקטות"
ובפני  בגלוי הנעשית שבגזילה הגניבה, מעשה לתיקון
ודרישה  לחקירה להמתין צורך ואין לכל ידוע הדבר רבים
והוא  זמן. משך שלוקח תהליך בגניבה כמו דין בבית
צריכה  עבירה ש"ספק בתשובה בענין שמצינו מה על־דרך
בכל  האדם מתחרט שעליהם ודאית מעבירה תשובה יותר
ולכן  עשאה. אם בטוח שאינו עבירה בספק משא"כ לבו
הבא  חטאת מקרבן יותר יקר הספק על הבא אשם קרבן

הוודאי. על
שייכת  שאבידה (אף ואבידה גזילה הלכות שחיבר ומה
"השב  - הציווי ולפי בהיתר לידו באה שהרי לגניבה יותר
פי  על יובן לגזלה) לא אבל לגנבה יכול ומעתה תשיב"
שבכולם  החטאים כללות על מורה גזילה העניין: פנימיות
הקדושה  מרשות הקב"ה) - הבעלים (בפני החוטא גוזל
אמרו  כי "אבידה" היא לכך והסיבה זה'. ה'לעומת לרשות
וסיבת  שטות" רוח בו נכנס אא"כ חוטא אדם "אין חז"ל
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המאבד  שוטה "איזהו כמארז"ל: היא שטות הרוח כניסת
מ"ה  בחינת יש מישראל אחד בכל כי לו " שנותנים מה
ממעל  אלקה "חלק שהיא האלקית הנפש - לו שנותנים
של  למצב מגיע הוא מ"ה בחינת את וכשמאבד ממש"

החיצונים. ממנו שיונקים גזילה
ה"אבידה" את לחפש עליו הגזילה, את להשיב ובכדי
משם" "ובקשתם שכתוב כמו התשובה, עבודת שזוהי
יותר  גבוהה בדרגה נעשה האבידה את שמוצא ואחרי
ושולט  מושל נעשה שלו מ"ה בחינת כי החטא מלפני
מתהפך  ה'לעומת־זה' שצד הגוף" זה קטנה ב"עיר יחידי

לטוב.
שפתח  הנ"ל הסדר מודגש גזילה הלכות פרטי בסדר גם
וממשיך  תגזול" לא שנאמר בלא־תעשה עובר הגוזל... "כל
אדמו"ר  ומבאר תורה" דין כל־שהוא לגזול "ואסור בה"ב
נקרא  אינו פרוטה משווה שפחות שהגם שלו בשו"ע הזקן
בכל  כי לכתחילה " התורה מן אסור שיעור "חצי מ"מ ממון,
ויש  אלוקי ניצוץ ישנו ביותר הקטן גם שבעולם ופרט פרט
"אין  וממשיך זה'. ה'לעומת לרשות יפול שלא לשומרו

על והשיב לוקין שנאמר לעשה, נתקו הכתוב שהרי זה לאו
שגם  היא וההוראה מצות־עשה". זו גזל, אשר הגזילה את
ליפול  לאדם אין הקדושה, מרשות מסוים דבר גזל כאשר
אלא  עוד ולא הגזילה, את להשיב שיכול יודע כי ברוחו
לולי  לקיימה יכול היה שלא מצוה מקיים הוא שעל־ידי־זה
עצמו  להביא לאדם אסור שלכתחילה ופשיטא הגזילה.
לדעת  עליו זה, עניין אירע ח"ו שאם אלא גזילה לידי
יותר  גדול עילוי לידי לבוא ועל־ידי־זה להשיבה שיכול

הגזילה. קודם שהיה מכפי
(454 'r d"k wlg y"ewl it lr)

oFnn iwfp zFkld¦§¦§¥¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
ÔÈc („ .¯Ba‰ ÔÈc (‚ .¯Ú·‰‰ ÔÈc (· .¯BM‰ ÔÈcƒ«ƒ«∆¿≈ƒ«ƒ

.‰¯Úa‰«¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ולאי 1) הם, חיים בעלי אלו אי חיים: בעלי נזקי ביאור ענינו

שיועדו, עד תמים זה ולאי מתחלתם. מועדים הם פועל זה
וכמה  פטורים. ובאיזה חייבים, הם שהזיקו רשות זה ובאי
חייבים  הם וממה חציו, או הנזק כל אם משלמים, הבעלים
בו  ונתבאר מנכסיהם. או בלבד המזיק מגוף אם לשלם,
אינה  ושהקרן והרגל. והשן הקרן שהן – אבות השלשה

כמותן. שהן תולדות האבות לכל ושיש מתחלתה. מועדת

.‡‰iÁ LÙ Ïk2‰˜Èf‰L Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ‡È‰L »∆∆«»∆ƒƒ¿∆»»∆ƒƒ»
˜Èf‰ ÌBÓÓ È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -3; «¿»ƒ«»ƒ¿«≈∆¬≈»»ƒƒ
„Á‡ .e‰Ú¯ ¯BL ˙‡ LÈ‡ ¯BL ÛbÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ…ƒ∆≈≈∆»

„Á‡Â ¯BM‰4¯a„ ‡Ï ,ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L «¿∆»¿»¿≈»¿«»»…ƒ≈
‰Â‰a ‡l‡ ¯BLa ·e˙k‰5. «»¿∆»«…∆

וכא:2) טו: קמא בבא ראה עוף, ובין חיה בין בהמה, בין
שם 3) ראה יזיק, שלא ממונם על לשמור חייבים והבעלים

וג: בין.4)ב: הלכה 5)בין... פ"ו קמא בבא תוספתא
"שור" לה. כא, משפטים יוחאי בן שמעון דר' ומכילתא ז,
וראה  המציאות, מן הלקוחה בלבד דוגמה הוא שבתורה

נד: קמא בבא

.·k¯cL ÌÈ¯·„a ‰˜Èf‰ Ì‡ ?ÌlLÓ ‰nÎÂd ¿«»¿«≈ƒƒƒ»ƒ¿»ƒ∆«¿»
d˙i¯a ‚‰Ók „ÈÓz Ì˙BOÚÏ6‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a ÔB‚k , «¬»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿¿≈»∆»¿»

¯ÈÓÚ B‡ Ô·z7dÎel‰ C¯„a dÏ‚¯a ‰˜Èf‰L B‡ ,8- ∆∆»ƒ∆ƒƒ»¿«¿»¿∆∆ƒ»
ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ9:¯Ó‡pL , «»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»∆∆¡«

ÌlLÈ BÓ¯k ·ËÈÓe e‰„O ·ËÈÓ10‰˙pL Ì‡Â ;11 ≈«»≈≈««¿¿«≈¿ƒƒ¿»
‰˜Èf‰Â „ÈÓz Ì˙BOÚÏ dk¯c ÔÈ‡L ÌÈOÚÓ ‰˙OÚÂ¿»¿»«¬ƒ∆≈«¿»«¬»»ƒ¿ƒƒ»
ÈˆÁ ÌlLÏ ·iÁ - CL B‡ Á‚pL ¯BL ÔB‚k ,Ô‰a»∆¿∆»«»««»¿«≈¬ƒ

˜Ê12¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ˜Èfn‰ ÛebÓ ∆∆ƒ««ƒ«¿∆∆¡«»¿∆«
.'B‚Â BtÒk ˙‡ eˆÁÂ ÈÁ‰««¿»∆«¿¿

לטבעה.6) שנקצרו.7)בהתאם שבלים ערימת
להלן 8) "רגל" וזוהי להזיק, כוונה בלא החפץ על שדרכה

אלא  "רגל" זה אין - להזיק בכוונה כן עשתה ואם ה. הלכה
שם. להלן להלן 9)"קרן", וראה עידית, התלמוד: בלשון

י. הלכה ח שהזיקה 10)פרק שן, נזקי על מדבר זה פסוק
דרך  ברגלה שהזיקה רגל, נזקי ועל שאכלה. ידי על הבהמה
שלם, נזק לשלם הבעלים על בכך, שדרכה ומכיון הילוכה.
(שמות  לה אחראים והם בהמתם, שמירת מוטלת עליהם כי
הנזק. כל את שישלמו הדין מן שמרו, שלא ומכיון לו), כא,
הבעלים  מנכסי הנזק דמי את לגבות גם אפשר זה ומטעם
בבא  ראה הנאשמים. הם הבעלים כי שבהם, העידיות ומן

וטז: ג. ב: ברייתה.11)קמא שאין 12)ממנהג כיון
הם  זה שמטעם ז, הלכה ב פרק להלן וראה בכך. דרכה
אך  קנס, מטעם התורה שחייבתם אלא הדין מן פטורים

עצמו. המזיק מגוף

.‚‰Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk13ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BLÏ Á‚pL ≈«»∆»∆∆»«¿»∆∆¿ƒ
·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰Ï·p‰ È¯‰Â ,B˙ÈÓ‰Â∆¡ƒ«¬≈«¿≈»»»«¿»»««««»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡Â ;˜Êp‰ ÈˆÁ ‡e‰L ,‰BÓL ÌlLÏ¿«≈¿»∆¬ƒ«∆∆¿≈«»¿«≈

¯BM‰ ÛebÓ ‡l‡14˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,˜Èf‰L ∆»ƒ«∆ƒƒ∆∆¡«»¿∆
ÈÁ‰ ¯BM‰15ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «««¿ƒ»ƒ≈ƒ»∆∆¿ƒ

ÏÚa ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÂL ‰Ï·e ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BLÏ¿»∆»«ƒ¿≈»»»»»≈««
‡l‡ ;'ÌÈMÓÁ ÈÏ Ôz' ÈÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ï·p‰«¿≈»»«¿««««≈ƒ¬ƒƒ∆»
elÙ‡ ,'CÏÂ e‰Á˜ ,EÈÙÏ ˜Èf‰L ¯BL È¯‰' BÏ ¯ÓB‡≈¬≈∆ƒƒ¿»∆»≈»≈¬ƒ

¯È„ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆∆»ƒ»¿≈…«≈»∆

כסף.13) דינרי בעל 14)מאה של אחרים מנכסים ולא
ישלם"15)השור. כרמו ומיטב שדהו ל"מיטב בניגוד

לד. שם ראה ורגל, בשן זוז.16)הנאמר = כסף דינר

.„‚‰Ók „ÈÓz B˙BOÚÏ Bk¯cL ‰OÚÓ ‰OBÚ‰»∆«¬∆∆«¿«¬»ƒ¿ƒ¿«
‰pLÓ‰Â ;„ÚeÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - B˙i¯a17‰OÚÓ ‰OÚÂ ¿ƒ»«ƒ¿»»¿«¿«∆¿»»«¬∆
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¯BL ÔB‚k ,„ÈÓz Ôk ˙BOÚÏ BÈÓ Ïk C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ«¬≈»ƒ¿
Ì‡ ,‰pLÓ‰ ‰ÊÂ .Ìz ‡¯˜p‰ ‡e‰ - CL B‡ Á‚pL∆»«»««ƒ¿»»¿∆«¿«∆ƒ

˙Ba¯ ÌÈÓÚt BÈepLa ÏÈb¯‰18B˙B‡Ï „ÚeÓ ‰OÚ - ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ««¬»»¿
Áb ¯BL Èk Ú„B B‡ :¯Ó‡pL ,Ba ÏÈb¯‰L ¯·„»»∆ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ«»

‡e‰19.

ברייתו.17) ראה 18)ממנהג ימים, בשלשה פעמים שלש
א. הלכה ו פרק שור 19)להלן ישלם שלם שם: ומסיים

"מועד": מיני שני קיימים א"כ שלם. נזק היינו השור, תחת
קש; או תבן שאכלה בהמה כגון ברייתו", "כמנהג מעשה א.
רבות, פעמים נשנה אבל ברייתו", "כמנהג שאינו מעשה ב.

רבות. פעמים שנגח שור כגון

.‰ÌÈnz ÌÈOÚÓ ‰MÓÁ20‰„Úe‰ Ì‡Â ,‰Ó‰·a LÈ ¬ƒ»«¬ƒ«ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ¬»
Ô‰Ó „Á‡Ï21:Ô‰ el‡Â .‰OÚÓ B˙B‡Ï ˙„ÚeÓ ˙OÚ - ¿∆»≈∆«¬»∆∆¿«¬∆¿≈≈

ÁbÏ ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ dÈ‡ ‰Ó‰a‰22ÛbÏ ‡ÏÂ ,23, «¿≈»≈»∆∆ƒ¿ƒ»»…ƒ«¿…ƒ…
;ËÚ·Ï ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk ÏÚ ıa¯Ï ‡ÏÂ ,CMÏ ‡ÏÂ¿…ƒ…¿…ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ¿…

BÏ ˙„ÚeÓ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï ‰„Úe‰ Ì‡Â24Ï·‡ . ¿ƒ¬»¿∆»≈∆¬≈∆∆¬»
dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ ÔM‰25Ï‚¯‰Â , «≈∆∆ƒ¿ƒ»»∆¡…∆»»»¿»∆∆

‰Ó‰a‰Â ,dÎel‰ C¯„a ¯aLÏ d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ∆∆ƒ¿ƒ»»¿«≈¿∆∆ƒ»¿«¿≈»
Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓÌÈpË˜ ÔÈkt ÏÚ ıa¯26Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ∆∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿…««ƒ¿«ƒ¿«≈»∆

.Ô˙B‡ CÚÓÏe¿«≈»

טו:20) קמא פעמים 21)בבא מעשה אותו על שחזרה
הגוף.23)בקרן.22)רבות. אברי משאר באחד

המועד 24) אפילו שהרי אחר. למעשה ולא מעשה לאותו
מה: (שם שמאל בקרן ליגח מועד אינו ימין, בקרן ליגח
גם  וראה יב). סעיףֿקטן שפ"ט, הגר"א - שם רש"י ועיין

(מגידֿמשנה). טז. קמא וירקות 25)בבבא פירות כגון
ראוי  שאינו דבר אכלה אבל א), הלכה ג פרק (להלן לבהמה
חצי  רק ומשלמת "קרן" אלא "שן" זה אין כלים, כגון לה

ג). הלכה (שם אלעזר.26)הנזק רבי לדעת טז. שם

.ÂÔ˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ≈¿≈»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»
˜Èf‰Ï27˙ea¯z Èa Ô‰ elÙ‡Â ,28e˜Èf‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«¬ƒ≈¿≈«¿¿ƒ»ƒƒƒ

‰ÒÈ¯„e ‰ÎÈLa B‡ ‰ÁÈ‚a e˙ÈÓ‰ B‡29Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
·c‰Â ,È¯‡‰Â ,·‡f‰ :Ô‰ el‡Â .ÌÏL ˜Ê ·iÁ -«»∆∆»≈¿≈≈«¿≈¿»¬ƒ¿«…
,„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - CLpL LÁp‰ ÔÎÂ .ÒÏc¯a‰Â ,¯Óp‰Â¿«»≈¿««¿¿»¿≈«»»∆»«¬≈∆»

˙ea¯z Ôa ‰È‰ elÙ‡Â30. «¬ƒ»»∆«¿

בכוונה.27) ואפילו שהיא, דרך אדם 28)בכל שגידלם
שבני  הסובר, אליעזר כר' ולא בכך. דרכם ואין בביתו

טו:). (שם מועדים אינם כפות 29)תרבות בצפרני מכה

טורפת. חיה של הקדמיות ואפילו 30)רגליה הכל, לדעת
(שם). אליעזר לרבי

.Ê„ÚeÓ Ïk31‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ32,ÂÈÒÎaL »»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»
eÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ Ìz ÏÎÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿»»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡34˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰Ó‰a‰ ‰ÒÎpLa ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿«ƒ»
,˜Èfn‰ ˙eL¯Ï ˜fp‰ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ ;e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¬»ƒƒ¿««ƒ»ƒ¿««ƒ
ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¿∆¿∆««««ƒ¬≈∆»«
zÒÎ ‡Ï el‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰«…∆¬≈≈ƒ…ƒ¿«¿»

È˙eL¯Ï35:‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰Â .˜f‰ EÏ ÚÈb‰ ‡Ï , ƒ¿ƒ…ƒƒ«¿∆≈«¬≈¿…»«»
¯Á‡ ‰„Oa ¯Ú·e ‰¯ÈÚa ˙‡ ÁlLÂ36. ¿ƒ«∆¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈«≈

הרגל.31) עלֿידי מועד ובין ברייתו מתחילת מועד בין
הטוב.32) (שם),33)מן אותו שמוכרים אחרי המזיק, של

ב. הלכה למעלה נזקי 34)וראה בכל חייב השור שבעל
יג: (שם בעי" מאי ברשותי "תורך התלמוד: ובלשון שורו.

כא:). גם וראה בשדה 35). כלומר אחר, איש של בשדה
ההגיוני  הנימוק על נוספת התורה, מן הוכחה זוהי הניזק.
נזקי  בכל השוים הדינים רבינו משמיענו זו [בהלכה הקודם.
חייב  הניזק ברשות - היינו קרן, ובין ורגל שן בין שור,
הגיונית, בסברה הפטור את ומנמק פטור, המזיק וברשות
את  ומביא מוסיף הוא ואחרֿכך שור, נזקי בכל יפה שכוחה
שן  פטורי כל וכולל ורגל, בשן רק המדבר מהמקרא הלימוד
האמורים  ובין - המזיק רשות - זו בהלכה האמור בין ורגל,
אנו  וצריכים בלבד. ורגל שן בדיני העוסקות ח-ט בהלכות
כל  טעם מסביר אינו הראשון הנימוק הנימוקים. לשני
של  אינה או שניהם של חצר כגון ורגל, משן הפטורים
לנזקי  כלל ענין לו אין המקרא מן השני והנימוק שניהם,
הרמ"א  של תמיהתו מסולקת ובזה ושן. לרגל רק קרן,
וראה  כאן, רבינו דברי על י סעיף שפ"ט סימן בחושןֿמשפט

שם]. עינים' של 36)'מאירת אלא - לניזק ולא למזיק לא
יד. קמא בבא ראה אחר,

.ÁÏL dÈ‡L ¯ˆÁa B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰ƒƒ»ƒ¿»«ƒ¿»≈∆≈»∆
Ì‰ÈL37ÏL ‡È‰L ¯ˆÁa B‡ ,˜fpÏ ‡ÏÂ ˜ÈfnÏ ‡Ï , ¿≈∆…««ƒ¿…«ƒ»¿»≈∆ƒ∆

ÒÈÎ‰Ïe ˙B¯t da ÁÈp‰Ï ˙„ÁÈÓ ‡È‰ È¯‰Â Ô‰ÈL¿≈∆«¬≈ƒ¿À∆∆¿«ƒ«»≈¿«¿ƒ
‰Ú˜a‰ ÔB‚k ,‰Ó‰a dÏ38Ï‚¯Â ÔLa Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ »¿≈»¿«ƒ¿»¿«≈»ƒ¿≈»∆∆

˙eL¯ dÏ LiL ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰˜Èf‰ƒƒ»¿«¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆≈»¿
Cl‰Ï39ÏÎ‡ÏÂ Cl‰Ï ‰Ó‰a‰ C¯„Â ,Ô‡ÎÂ [Ô‡k] ¿«≈»»»¿∆∆«¿≈»¿«≈¿∆¡…
dk¯„k40‰Ù‚ B‡ ‰Á‚ Ì‡Â ;dÎel‰ C¯„a ¯aLÏe ¿«¿»¿«≈¿∆∆ƒ»¿ƒ»¿»»¿»

- ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰ÎL B‡ ‰ËÚa B‡ ‰ˆ·¯ B‡»¿»»¬»»¿»ƒ«»ƒ
ÌÏL ˜Ê - ˙„ÚeÓ Ì‡Â ,˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ41. ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆∆»≈

שם.37) בברייתא אלעזר, בן שמעון אם 38)ר' אבל
או  בשן שם, הזיקה השותפים) אחד של (לא אחרים בהמת
להלך  רשות אין לה כי הניזק, בחצר כהזיקה דינה ברגל,

מז: שם וראה ועליו 39)שם, הפירות, בעל ידע וזאת
עליהם. יד.40)לשמור רשות 41)שם לו שאין כיון

כאילו  ודינו הרבים, לרשות דומה זה אין בהמה, שם להכניס
פירוש  לפי יוסף ר' דברי אלו הניזק. של היחיד לרשות נכנס

שם. הגמרא,

.ËÓ Ô‰ÈL ÏL ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰‡ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙„ÁÈ »¿»∆»≈∆¿≈∆¿À∆∆¿≈¿…
ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÌL ÒÈÎ‰Â ,‰Ó‰a da ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒ
Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ elÙ‡ ·iÁ - ‰˜Èf‰Â BzÓ‰a42. ¿∆¿¿ƒƒ»«»¬ƒ««≈¿«»∆∆

˙eL¯ ‰È‰Â ,Ì‰ÈLÏ ‰Ó‰·Ï ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»¿
‰˜Èf‰Â ,˙B¯t dÏ ÒÈÎ‰Ï „·Ïa Ô‰Ó „Á‡Ï43 ¿∆»≈∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈¿ƒƒ»

Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ ·iÁ - ÂÈ˙B¯t44. ≈»«»««≈¿«»∆∆

השני.42) של היתה 43)בהמתו שלו לשותף שרק מכיון
הניזק  חצר כדין שן לגבי דינו כן על פירות, להכניס רשות

שם). ב:).44)(ראה קמא (בבא בתורה הנאמרים עיקרים
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.È˙B·‡ ‰LÏL45Ô¯w‰ :¯BLa ÔÈ˜ÈÊ46,ÔM‰Â , ¿»¬¿ƒƒ¿«∆∆¿«≈
Ï‚¯‰Â47Ô¯w‰ ˙B„ÏBz .48‰ÙÈ‚ :49‰ÎÈL ,50, ¿»∆∆¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»

‰ËÈÚa ,‰ˆÈ·¯51ÔM‰ ˙B„ÏBz .52‰ÎkÁ˙ Ì‡ : ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈ƒƒ¿«¿»
‰ÙpË Ì‡ ÔÎÂ ,dÎekÁa ‰˜Èf‰Â d˙‡‰Ï Ï˙Îa¿…∆«¬»»»¿ƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

˙B¯t53Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz .d˙‡‰Ï54dÙe‚a ‰˜Èf‰ : ≈«¬»»»¿»∆∆ƒƒ»¿»
dÎel‰ C¯c55d¯ÚOa ‰˜Èf‰L B‡ ,56,dÎel‰ C¯c ∆∆ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»»∆∆ƒ»

d·Êa ‰LkLk B‡57‡iaÓ¯Ùa ,‰ÈÏÚL Ûk‡a B‡ ,58 ƒ¿¿»ƒ¿»»»À»∆»∆»ƒ¿À¿ƒ»
d¯‡eˆaL ‚BÊa ,‰ÈÙaL59B‡OÓa ˜Èf‰L ¯BÓÁ ÔÎÂ ; ∆¿ƒ»¿∆¿«»»¿≈¬∆ƒƒ¿«»

BÎel‰ ˙ÚLa60‰˜Èf‰L ÔB¯˜a ˙ÎLBn‰ ‰Ï‚ÚÂ , ƒ¿«ƒ¿∆¿»«∆∆¿»∆ƒƒ»
˙eL¯·e ,Ô‰ Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz el‡ Ïk .d˙ÎÈLÓ ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»»≈¿»∆∆≈ƒ¿
.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ˜fp‰ ˙eL¯·e ,ÔÈ¯eËt ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ∆∆»≈

ה.46)נגיחה.45) הלכה למעלה נזק 47)ראה מעשי
שהם  מכיון כקרן, דינם זאת ובכל קרן עלֿידי לא הנעשים

לה. הגוף.48)דומים מאברי בשן.49)באחד
לה 50) דומות הן כי הקרן, תולדות עם נמנות כולן ברגל.

(ראה 51)באופיין. המזיקה לבהמה הנאה בו שיש נזק כל
ג.). קמא להנאתה 52)בבא עליהם שנתגלגלה עלֿידיֿזה

עלֿידי  או דדחיק). ד"ה ויח: נתחככה, ד"ה שם רש"י (ראה
על  גללים הטילה אבל לגופה. המחוברים (=צואה) גללים
ב'שיטה  מיגש (ר"י שן ולא "צרורות" זה הרי הפירות

ג). שם חננאל ורבינו יט. קמא לבבא כל 53)מקובצת'

להזיק. כוונה לבהמה בו ואין מצוי, שהזיקו ולא 54)דבר
ושברתם,55)בכוונה. אותם וגררה בשערה, כלים שנדבקו

ויז: ג. קמא יט:56)בבא שם  רסן.57)כדרכה,
'"בשעת 59)פעמון.58) המלים חסרות יז:) (שם בגמרא

תוספתא  ראה התוספתא. לשון את תפס רבינו אבל הילוכו",
.(347 ע' צוקרמנדל א, פרק ב"משנה 60)(שם וראה

למלך".

.‡Èdk¯c ÔÈ‡L ·¯ LekLk d·Êa ‰LkLkƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿«∆≈«¿»
‰LkLkL B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰Â „ÈÓz d˙BOÚÏ«¬»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

„Èba61Ì‡Â ;¯eËt - ‰˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dlL «ƒ∆»ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ˜fp‰ OÙz62‰fL ;OÙzM ‰nÓ »««ƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ«∆»«∆∆

‡e‰ ˜ÙÒ ¯·c‰63Ô¯w‰ ˙B„ÏBz el‡ Ì‡64·iÁL «»»»≈ƒ≈¿«∆∆∆«»
Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ65¯eËtL »∆»ƒ¿»«ƒ¿»∆∆∆»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ66. »∆»ƒ¿»«ƒ¿∆≈«¿

זכר.61) של המין יכול 62)באבר אינו שלם נזק אבל
חצי  אלא משלם אינו - "קרן" זהו אם ממהֿנפשך: לתפוש.
הרבים. ברשות לגמרי פטור הוא הרי - "רגל" זהו ואם נזק,

אין 63) הספק ומן יט:), קמא (בבא נפתרה שלא בעיה
מידו. מוציאים אין הניזק, תפס ואם ממון. מוציאין

בכך.64) דרכה להזיק.65)שאין כוונתה שאין מכיון
ח.66) הלכה למעלה
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ה'תשע"ט  אלול ט"ו ראשון יום

שכב. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שני ט "וֿ ט "ז אלול 

― 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)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".

ה'תשע"ט  אלול ט"ז שני יום

שכב. תעשה לא מצות
― 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)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".
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ה'תשע"ט  אלול י"ז שלישי יום

שכא. תעשה לא מצות
― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― my)לכלֿרּוח glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא" אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאלֿיצא

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ט  אלול י"ח רביעי יום

שכא. תעשה לא מצות
― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― my)לכלֿרּוח glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אלֿיצא

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ט  אלול י"ט חמישי יום

קנה. עשה מצות
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת g)אתֿיֹום ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:

ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּובכּמהּבּה". ּפסחים ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

ה'תשע"ט  אלול כ' שישי יום

קנה. עשה מצות
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת g)אתֿיֹום ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

ה'תשע"ט  אלול כ"א ש"ק יום

קנה. עשה מצות
יום שלישיֿ שבתֿ קודש י "זֿ כ "א אלול 
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת g)אתֿיֹום ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּ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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היציאה מארץ הקודש תיבנה ותיכונן לחו"ל, הרי אפשרית היא, רק במקרים מיוחדים, ומהם, כדי להשתטח על קברי צדיקים, ובפרט 
בצדיק נשיא שהיה קרוב אליו לומד תורתו ומתנהג על פי הוראותיו והדרכתו, או על כל פנים מקבל עליו לעשות כזה מכאן ולהבא.

ממכתב ראש חודש אלול חודש הרחמים, תש"כ
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áë-÷øô äéîøéhÎ`
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eëtLz-ìà é÷ð íãå eñîçz-ìà eðz-ìà äðîìàå íBúé øâå ÷BLò ãiî ìeæâ eìéväå ä÷ãöe ètLî¦§¨Æ§¨½̈§©¦¬¨−¦©´¨®§¥Á¨¸§©§¨¨³©ŸÆ©©§½Ÿ§¨´¨¦½©«¦§§−
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:Bnòå åéãáòå (åãáòå) àeä íéñeqáe áëøa íéáëø Bàñk-ìòäälàä íéøácä-úà eòîLú àì íàå ©¦§À«Ÿ§¦Æ¨¤´¤©¦½¬©£¨−̈§©«§¦Æ´Ÿ¦§§½¤©§¨¦−¨¥®¤
:äfä úéaä äéäé äaøçì-ék ýåýé-íàð ézòaLð éaåãòìb äãeäé Cìî úéa-ìò ýåýé øîà | äë-ék ¦³¦§©Æ§¦Æ§ª§½̈¦§¨§¨¬¦«§¤−©©¬¦©¤«¦«´Ÿ¨©´§À̈©¥Æ¤´¤§½̈¦§¨¬

:eáLBð (äáùåð) àì íéøò øaãî EúéLà àì-íà ïBðálä Làø éì äzàæéìò ézLc÷åíéúçLî E ©¨²¦−´Ÿ©§¨®¦³Ÿ£¦«§Æ¦§½̈¨¦−¬Ÿ¨«§¦©§¦¬¨¤²©§¦¦−
éæøà øçáî eúøëå åéìëå Léà:Làä-ìò eìétäå Eçò íéaø íéBb eøáòåLéà eøîàå úàfä øéòä ì ¦´§¥¨®§¨«§Æ¦§©´£¨¤½§¦¦−©¨¥«§¨«§Æ¦´©¦½©−¨¦´©®Ÿ§¨«§Æ¦´

:úàfä äìBãbä øéòì äëk ýåýé äNò äî-ìò eäòø-ìàèýåýé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå ¤¥¥½©¤̧¨¨³§¨Æ½̈¨¨¦¬©§−̈©«Ÿ§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§−̈
:íeãáòiå íéøçà íéäìàì eåçzLiå íäéýìà¡«Ÿ¥¤®©¦«§©£²¥Ÿ¦¬£¥¦−©©©§«

i"yx
(‚È).÷îòä úáùåé ד"א עמק, בתוך היא ירושלים

להחריבך: עליך עצה הקב"ה øåùéîäשהעמיק øåö הר .
מישור: סביביו åðéìò.שכל úçé éî כמו עלינו יחנה מי

נחיתים ארם שם ו)כי ב :(מלכים 
(‚).åðåú ìà:דברים אונאת éì(Â)זו äúà ãòìâ

.'åâå בריש דרם מקדשא כבית קדמי חביב את אילו
מדברא: אשוינך לא אם äúà.טוריא ãòìâ המקדש
העולם: לכל ורפואה צרי וזמנתי:éúùã÷å.(Ê)שממנו

.êéæøà øçáî åúøëå'הל כאן נופל ללבנון שדמוהו לפי
הזה:

cec zcevn
(‚È).ÍÈÏ‡ È‰ירושלים אתה  לך  להצר אליך  אני הנה

עמק היה לה  בסמוך  ירושלים סביב כי העמק  בתוך  היושבת
ממעל : ההר  על ‰Â˘ÈÓ¯.והיא  ¯Âˆאשר הצור על  היושבת

ÂÈÏÚ.במישור: ˙ÁÈ ÈÓ'וכו ומי למלחמה, עלינו  ירד  מי
אלינו לגשת  לבו יערב ומי וחזקה  בצורה  העיר הלא כאומר 

אותה: יכבוש  ומי עליכםÈ˙„˜ÙÂ.(È„)למלחמה אשגיח
מעשיכם: כגמול  יהודה:·ÚÈ¯‰.להשיב  ערי ÏÎ‡Â‰.הם 

הכל : תשרף
(·).ÍÈ„·ÚÂ ישמעו:‡˙‰ וכו' עבדיך  גם שמע אתה  גם

.‰Ï‡‰ ÌÈ¯Ú˘·:המלך בית  Â˘Ú˜.הנגזל:‚ÏÂÊ.(‚)שערי
˙ÂÂ.הגזלן: Ï‡:נפש עגמת של  דברים אונאת  ˙ÂÒÂÓÁ.זהו Ï‡:הממון עושק  וזהו חמס להם תעשו יבואוÂ‡·Â.(„)אל אז

וכו': הבית  ישראל:Â„Ï„.בשערי על  למלוך כסאו על  ישב דוד  מזרע  מי  למלך:·¯Î·.ר "ל  הראויה ÌÈÒÂÒ·Â.במרכבה 
הרכב: את  ÂÎÂ'.המושכים ‡Â‰:עמו יבואו ועמו עבדיו  גם הזה  הבית  בשערי יבוא  הוא ÂÎÂ'.(‰)גם  ‰·¯ÁÏ ÈÎיבוא מי ואין

ÈÏ.(Â)בשעריו: ‰˙‡ „ÚÏ‚כמ"ש שמם על  נקראים  היו הבשן וכל  ועוג סיחון ארץ כל  אשר  כגלעד בעיני אתה אמנם אם
הגלעד  ארץ  אל  וכו' כב)ויבואו ישראל (יהושע ארץ שבכל  החשובה העיר היא  כי המלך בית  מקום וירושלים ציון הוא  כן כי

והלבנון  הזה  הטוב  ההר כמ "ש לבנון  בשם הנקראת ישראל  ארץ לכל  ראש ר"ל  הלבנון ראש אמר ביאור ד)ולתוספת  :(דברים
.‡Ï Ì‡ כזאת יהיה הוא כן לא  אם האומר כאדם  שבועה לשון ענין רבים הוא בתים לא אם וכן  אמר . ולא  וגזם  (ישעיה וכזאת,

מעולם:ה) נתיישבו לא  אשר וכערים כמדבר אותך שאשים נשבע  הריני החשיבות כל עם  אנשיםÈ˙˘„˜Â.(Ê)ור"ל עליה  אזמין
מלחמתו : כלי עם יהיה איש כל  הנופל Â˙¯ÎÂ.משחיתים לשון אמר הלבנון  ראש שאמר ולפי והגבורים השרים יהרגו ר"ל 

היער: ‰ÈÚ¯.(Á)בעצי ÏÚ:להעיר Ó‰.סמוך ÏÚ:מה וכו':Â¯Ó‡Â.(Ë)בעבור עזב אשר על  לומר ישיבום רעיהם

oeiv zcevn
(‚È).¯Âˆ:סלע.¯Â˘ÈÓ‰:ושוה ישר ירידהÁÈ˙.מל ' ענין

בי נחתו חציך  לח)כמו ומדור·ÂÈ˙ÂÂÚÓ.:(תהלים מעון מל'
היית  אתה  מעון  ה' צ)כמו השגחה:È˙„˜ÙÂ.(È„):(שם ענין

.È˙ˆ‰Âיצתו באש כמו הבערה לג)ענין  עניןÏÎ‡Â‰.:(ישעיה
אש מאכלת  כמו  ט)שריפה  :(שם

(‚).ÂÂ˙תונה לא  וגר  וכן דברים  אונאת  כב)ענין :(שמות
.ÂÒÂÓÁ˙:עושק עלי‡˘Í˙È.(Â)ענין שתו כמו שימה  ענין
ג) ישיבה :Â·˘Â.:(תהלים כמוÈ˙˘„˜Â.(Ê)מל ' הזמנה  ענין

מלחמה ד)קדשו :(יואל

g wxt zldw - miaezk

ç-÷øô úìä÷`iÎg

çèlîé-àìå äîçìna úçìLî ïéàå úånä íBéa ïBèìL ïéàå çeøä-úà àBìëì çeøa èélL íãà ïéà¥´¨º̈©¦³¨Æ©Æ¦§´¤¨½©§¥³¦§Æ§´©½̈¤§¥¬¦§©−©©¦§¨¨®§«Ÿ§©¥¬
:åéìòa-úà òLøèøLà úò LîMä úçz äNòð øLà äNòî-ìëì éaì-úà ïBúðå éúéàø äæ-ìk-úà ¤−©¤§¨¨«¤¨¤³¨¦Æ¦Æ§¨´¤¦¦½§¨«©£¤½£¤¬©£−̈©´©©¨®¤¥À£¤̧

:Bì òøì íãàa íãàä èìLéøéòá eçkzLéå eëläé LBã÷ íB÷nîe eàáå íéøá÷ íéòLø éúéàø ïëáe ¨©¯¨¨¨²§¨−̈§©¬«§¥¿¨¦¦Á§¨¦̧§ª¦¹¨À̈¦§³¨Æ§©¥½§¦«§©§¬¨¦−
:ìáä äæ-íb eNò-ïk øLààéíãàä-éða áì àìî ïk-ìò äøäî äòøä äNòî íâúô äNòð-ïéà øLà £¤´¥¨®©¤−¨«¤£¤Æ¥©£¨´¦§½̈©£¥¬¨¨−̈§¥¨®©¥¿¨¥º¥¯§«¥¨¨¨²

:òø úBNòì íää¤−©£¬¨«

i"yx
(Á).çåøá èéìù íãà ïéà של שלוחו  של ויצרו ברוחו

שלא  שבגופו הרוח את ממנו ולמנוע לכלוא מקום
המות: מלאך ïåèìù.יטלנו ïéàå ניכר מלך שום של

וביום  דוד והמלך מוצא אתה מקום בכל מותו, ביום
ב)מותו א  הוזכר (מלכים לא למות דוד ימי ויקרבו

כאן: äîçìîá.מלכות úçìùî ïéàå אשלח לאמר זו
במקומי: עבדי או éúéàø.(Ë)בני äæ ìë úà האמור

äùòî.למעלה: ìëì éáì úà ïåúðå בני מעשה לכל וגם
בחבירו  אדם שלט אשר עת וראיתי לבי את נתתי אדם
ישראל  על נתגבר עמלק לרעתו נהפך וסופו עליו וגבר

כד )וסופו כן (במדבר פרעה כך אובד עדי ואחריתו
סנחריב: וכן íéòùøואז:ïëáå.(È)נבוכדנצר éúéàø

.íéøåá÷ ראוים שהיו קבורים רשעים ראיתי זו בנבואה
שנאמר  אומות שאר בין נבזים שהיו בעפר להטמן

כג)עליהם של (ישעיה  בביתו ושלטו היה לא העם זה
היו  ארצם אל משם ובלכתם קדוש מקום שהוא הקב"ה
מקום  של בביתו עשו וכך כך אשר בעירם משתבחים
רז"ל  דרשוהו כך וישתבחו, אלא וישתכחו תקרי אל
שמם  שישתכח וסופו באגדה נדרש כך השכחה ולעניין

שנאמר בה עשו כן אשר עצמה העיר מן (יואל וזכרם

במקום ד ) יהושפט עמק אל הגוים כל את וקבצתי
אומר הוא וכן מהם יפרע לפניו עג)שניאצו ה'(תהלים 

תבזה: צלמם äæ.בעיר íâ שנמסרו ההבלים מן אחד
להפרע  ממהר הקב"ה שאין הבריות את לייגע לעולם
דיין: ואין דין אין סבורים והבריות הרעה בעושי

(‡È).íâúô äùòð ïéà øùà הרעה מעשה משפט
ועל  הרעה מעושי להפרע ממהר הקב"ה שאין מהרה.
רע: לעשות בקרבם לבם ומלא דין אין סבורים הם כן

cec zcevn
(Á).ÁÂ¯· ËÈÏ˘הבא המקום שליח  רצון על  מושל  איננו

את לכלוא  רצונו את לבטל  יוכל  לא כי  הנשמה, את ליטול
לקחתה: יוכל לבל  הגוף בתוך  ˘ÔÂËÏ.הנשמה ÔÈ‡Âאין

המיתה: מן ידה על להנצל המות  ביום מועלת ÔÈ‡Âהממשלה
.‰ÓÁÏÓ· ˙ÁÏ˘Ó מועיל אין המלחמה  בעת  המוכן הנשק
המות : מן ¯˘Ú.להציל  ËÏÓÈ ‡ÏÂמה והבלבול  החרדה 

ההיא החרדה עליו, העומד את  ומבלבל  מחריד זרוע שבעל
הנפש: את לקחת הבא  המקום  שליח  מיד  בעליו את  ימלט  לא 

(Ë).‰Ê ÏÎ ראיתי‡˙ נעשה, אשר המעשה  כל  למטה האמור
להבינם: עליהם  לבי ושמתי ‰˘Ó˘.בעיני  ˙Á˙:העולם בזה  לומר , האדםÚ˙.רוצה  שבני היא הזמן אשר והבנתי ראיתי והנה 

הזולת : אל  להרע הרוצה  ביד נתון היכולת כי  על  לזה, זה רעה לעשות זה  על זה ¯‡È˙È.(È)שולטים  ÔÎ·Âבנופלים ראיתי ואז 
בארץ : קבורים היו כבר כאילו  לקדמותן לחזור  לקום עוד  יוסיפו  שלא חשבו  אדם ובני  המצב , בשפל שהיו ואחרÂ‡·Â.רשעים

לקדמותן: ושבו מקברם  ובאו חזרו  כאילו ÂÎÏ‰È.כך  ˘Â„˜ ÌÂ˜ÓÓÂמקדושה דרכם כל  אשר קדוש ממקום  המתהלכים  והצדיקים
·ÈÚ¯.לקדושה: ÂÁÎ˙˘ÈÂ:והראוי האמת  בה עשו אשר עצמה בהעיר  הלב מן ונשתכחו עוד קמו לא נפלו  כאשר  Ê‰והם Ì‚

.Ï·‰הרשעים תקומת  בראות הצדק, במעשי לאוחז הרבה שכר  יש  כן בהיות כי  התועלת, מן מה  יש שבזה  אף לומר , רוצה 
שלאחריו: במקרא שמפרש וכמו יחשב , להבל זה כל  עם הנה הצדיקים ואבדן נפלם Ú˘‰.(È‡)אחרי  ÔÈ‡ יפרש‡˘¯ עתה

נתמלא לזה הרעה, מעשה גמול  תשלום דבר בו נעשה לא חי עודו כי מהרה נעשה שלא בעבור כי ואמר להבל, נחשב  למה 
דין: ואין השגחה שאין בחושבם רע  לעשות בקרבם האדם בני לב מחשבת

oeiv zcevn
(Á).ÁÂ¯·: ברצון.‡ÂÏÎÏ: ומאסר הכלא בית ‰¯ÁÂ.מלשון

האדם: רוח נשמת  כמוÁÏ˘Ó˙.ענינו זיין. וכלי נשק ענינו
ה ): לב (דהי"ב לרוב שלח  ובלבול .¯˘Ú.ויעש  חרדה ענינו

מז): יד  (ש"א ירשיע יפנה אשר ובכל כמוÔÎ·Â.(È)כמו  ואז.
טז): ד (אסתר המלך אל  אבוא  שכחה:ÂÁÎ˙˘ÈÂ.ובכן  מלשון

.ÔÎבמדבר) דוברות  צלפחד  בנות כן כמו וראוי. אמת ענינו
ז): המלך Ì‚˙Ù.(È‡)כז פתגם  ונשמע וכן דבר. כמו ענינו 

כ ): א  (אסתר



קצט akÎ`k wxt dinxi - mi`iap

àë-÷øô äéîøéciÎbi

âééìà éððä:eðéúBðBòîa àBáé éîe eðéìò úçé-éî íéøîàä ýåýé-íàð øLénä øeö ÷îòä úáLé C ¦§¦̧¥©¹¦Ÿ¤¯¤¨¥²¤¬©¦−Ÿ§ª§¨®¨«Ÿ§¦Æ¦«¥©´¨¥½¦¬¨−¦§¥«
ãé:äéáéáñ-ìk äìëàå døòéa Là ézväå ýåýé-íàð íëéììòî éøôk íëéìò ézã÷ôe¨©§¦¯£¥¤²¦§¦¬©©§¥¤−§ª§¨®§¦©³¦¥Æ§©§½̈§¨§−̈¨§¦¤«¨

áë-÷øô äéîøéhÎ`

à:äfä øácä-úà íL zøaãå äãeäé Cìî-úéa ãø ýåýé øîà äkáCìî ýåýé-øác òîL zøîàå µŸ¨©´§½̈¥−¥«¤´¤§¨®§¦©§¨´½̈¤©¨−̈©¤«§¨«©§¨Æ§©´§©§½̈¤´¤
éãáòå äzà ãåã àqk-ìò áLiä äãeäé:älàä íéøòMa íéàaä Enòå EâeNò ýåýé øîà | äk §½̈©Ÿ¥−©¦¥´¨¦®©¨³©£¨¤ÆÆ§©§½©¨¦−©§¨¦¬¨¥«¤´Ÿ¨©´§À̈£³

eëtLz-ìà é÷ð íãå eñîçz-ìà eðz-ìà äðîìàå íBúé øâå ÷BLò ãiî ìeæâ eìéväå ä÷ãöe ètLî¦§¨Æ§¨½̈§©¦¬¨−¦©´¨®§¥Á¨¸§©§¨¨³©ŸÆ©©§½Ÿ§¨´¨¦½©«¦§§−
:äfä íB÷naããåãì íéáLé íéëìî äfä úéaä éøòLá eàáe äfä øácä-úà eNòz BNò-íà ék ©¨¬©¤«¦³¦¨Æ©«£½¤©¨−̈©¤®¨´§©£¥´©©´¦©¤¿§¨¦ÁŸ§¦̧§¨¦¹

:Bnòå åéãáòå (åãáòå) àeä íéñeqáe áëøa íéáëø Bàñk-ìòäälàä íéøácä-úà eòîLú àì íàå ©¦§À«Ÿ§¦Æ¨¤´¤©¦½¬©£¨−̈§©«§¦Æ´Ÿ¦§§½¤©§¨¦−¨¥®¤
:äfä úéaä äéäé äaøçì-ék ýåýé-íàð ézòaLð éaåãòìb äãeäé Cìî úéa-ìò ýåýé øîà | äë-ék ¦³¦§©Æ§¦Æ§ª§½̈¦§¨§¨¬¦«§¤−©©¬¦©¤«¦«´Ÿ¨©´§À̈©¥Æ¤´¤§½̈¦§¨¬

:eáLBð (äáùåð) àì íéøò øaãî EúéLà àì-íà ïBðálä Làø éì äzàæéìò ézLc÷åíéúçLî E ©¨²¦−´Ÿ©§¨®¦³Ÿ£¦«§Æ¦§½̈¨¦−¬Ÿ¨«§¦©§¦¬¨¤²©§¦¦−
éæøà øçáî eúøëå åéìëå Léà:Làä-ìò eìétäå Eçò íéaø íéBb eøáòåLéà eøîàå úàfä øéòä ì ¦´§¥¨®§¨«§Æ¦§©´£¨¤½§¦¦−©¨¥«§¨«§Æ¦´©¦½©−¨¦´©®Ÿ§¨«§Æ¦´

:úàfä äìBãbä øéòì äëk ýåýé äNò äî-ìò eäòø-ìàèýåýé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå ¤¥¥½©¤̧¨¨³§¨Æ½̈¨¨¦¬©§−̈©«Ÿ§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§−̈
:íeãáòiå íéøçà íéäìàì eåçzLiå íäéýìà¡«Ÿ¥¤®©¦«§©£²¥Ÿ¦¬£¥¦−©©©§«

i"yx
(‚È).÷îòä úáùåé ד"א עמק, בתוך היא ירושלים

להחריבך: עליך עצה הקב"ה øåùéîäשהעמיק øåö הר .
מישור: סביביו åðéìò.שכל úçé éî כמו עלינו יחנה מי

נחיתים ארם שם ו)כי ב :(מלכים 
(‚).åðåú ìà:דברים אונאת éì(Â)זו äúà ãòìâ

.'åâå בריש דרם מקדשא כבית קדמי חביב את אילו
מדברא: אשוינך לא אם äúà.טוריא ãòìâ המקדש
העולם: לכל ורפואה צרי וזמנתי:éúùã÷å.(Ê)שממנו

.êéæøà øçáî åúøëå'הל כאן נופל ללבנון שדמוהו לפי
הזה:

cec zcevn
(‚È).ÍÈÏ‡ È‰ירושלים אתה  לך  להצר אליך  אני הנה

עמק היה לה  בסמוך  ירושלים סביב כי העמק  בתוך  היושבת
ממעל : ההר  על ‰Â˘ÈÓ¯.והיא  ¯Âˆאשר הצור על  היושבת

ÂÈÏÚ.במישור: ˙ÁÈ ÈÓ'וכו ומי למלחמה, עלינו  ירד  מי
אלינו לגשת  לבו יערב ומי וחזקה  בצורה  העיר הלא כאומר 

אותה: יכבוש  ומי עליכםÈ˙„˜ÙÂ.(È„)למלחמה אשגיח
מעשיכם: כגמול  יהודה:·ÚÈ¯‰.להשיב  ערי ÏÎ‡Â‰.הם 

הכל : תשרף
(·).ÍÈ„·ÚÂ ישמעו:‡˙‰ וכו' עבדיך  גם שמע אתה  גם

.‰Ï‡‰ ÌÈ¯Ú˘·:המלך בית  Â˘Ú˜.הנגזל:‚ÏÂÊ.(‚)שערי
˙ÂÂ.הגזלן: Ï‡:נפש עגמת של  דברים אונאת  ˙ÂÒÂÓÁ.זהו Ï‡:הממון עושק  וזהו חמס להם תעשו יבואוÂ‡·Â.(„)אל אז

וכו': הבית  ישראל:Â„Ï„.בשערי על  למלוך כסאו על  ישב דוד  מזרע  מי  למלך:·¯Î·.ר "ל  הראויה ÌÈÒÂÒ·Â.במרכבה 
הרכב: את  ÂÎÂ'.המושכים ‡Â‰:עמו יבואו ועמו עבדיו  גם הזה  הבית  בשערי יבוא  הוא ÂÎÂ'.(‰)גם  ‰·¯ÁÏ ÈÎיבוא מי ואין

ÈÏ.(Â)בשעריו: ‰˙‡ „ÚÏ‚כמ"ש שמם על  נקראים  היו הבשן וכל  ועוג סיחון ארץ כל  אשר  כגלעד בעיני אתה אמנם אם
הגלעד  ארץ  אל  וכו' כב)ויבואו ישראל (יהושע ארץ שבכל  החשובה העיר היא  כי המלך בית  מקום וירושלים ציון הוא  כן כי

והלבנון  הזה  הטוב  ההר כמ "ש לבנון  בשם הנקראת ישראל  ארץ לכל  ראש ר"ל  הלבנון ראש אמר ביאור ד)ולתוספת  :(דברים
.‡Ï Ì‡ כזאת יהיה הוא כן לא  אם האומר כאדם  שבועה לשון ענין רבים הוא בתים לא אם וכן  אמר . ולא  וגזם  (ישעיה וכזאת,

מעולם:ה) נתיישבו לא  אשר וכערים כמדבר אותך שאשים נשבע  הריני החשיבות כל עם  אנשיםÈ˙˘„˜Â.(Ê)ור"ל עליה  אזמין
מלחמתו : כלי עם יהיה איש כל  הנופל Â˙¯ÎÂ.משחיתים לשון אמר הלבנון  ראש שאמר ולפי והגבורים השרים יהרגו ר"ל 

היער: ‰ÈÚ¯.(Á)בעצי ÏÚ:להעיר Ó‰.סמוך ÏÚ:מה וכו':Â¯Ó‡Â.(Ë)בעבור עזב אשר על  לומר ישיבום רעיהם

oeiv zcevn
(‚È).¯Âˆ:סלע.¯Â˘ÈÓ‰:ושוה ישר ירידהÁÈ˙.מל ' ענין

בי נחתו חציך  לח)כמו ומדור·ÂÈ˙ÂÂÚÓ.:(תהלים מעון מל'
היית  אתה  מעון  ה' צ)כמו השגחה:È˙„˜ÙÂ.(È„):(שם ענין

.È˙ˆ‰Âיצתו באש כמו הבערה לג)ענין  עניןÏÎ‡Â‰.:(ישעיה
אש מאכלת  כמו  ט)שריפה  :(שם

(‚).ÂÂ˙תונה לא  וגר  וכן דברים  אונאת  כב)ענין :(שמות
.ÂÒÂÓÁ˙:עושק עלי‡˘Í˙È.(Â)ענין שתו כמו שימה  ענין
ג) ישיבה :Â·˘Â.:(תהלים כמוÈ˙˘„˜Â.(Ê)מל ' הזמנה  ענין

מלחמה ד)קדשו :(יואל

g wxt zldw - miaezk

ç-÷øô úìä÷`iÎg

çèlîé-àìå äîçìna úçìLî ïéàå úånä íBéa ïBèìL ïéàå çeøä-úà àBìëì çeøa èélL íãà ïéà¥´¨º̈©¦³¨Æ©Æ¦§´¤¨½©§¥³¦§Æ§´©½̈¤§¥¬¦§©−©©¦§¨¨®§«Ÿ§©¥¬
:åéìòa-úà òLøèøLà úò LîMä úçz äNòð øLà äNòî-ìëì éaì-úà ïBúðå éúéàø äæ-ìk-úà ¤−©¤§¨¨«¤¨¤³¨¦Æ¦Æ§¨´¤¦¦½§¨«©£¤½£¤¬©£−̈©´©©¨®¤¥À£¤̧

:Bì òøì íãàa íãàä èìLéøéòá eçkzLéå eëläé LBã÷ íB÷nîe eàáå íéøá÷ íéòLø éúéàø ïëáe ¨©¯¨¨¨²§¨−̈§©¬«§¥¿¨¦¦Á§¨¦̧§ª¦¹¨À̈¦§³¨Æ§©¥½§¦«§©§¬¨¦−
:ìáä äæ-íb eNò-ïk øLààéíãàä-éða áì àìî ïk-ìò äøäî äòøä äNòî íâúô äNòð-ïéà øLà £¤´¥¨®©¤−¨«¤£¤Æ¥©£¨´¦§½̈©£¥¬¨¨−̈§¥¨®©¥¿¨¥º¥¯§«¥¨¨¨²

:òø úBNòì íää¤−©£¬¨«

i"yx
(Á).çåøá èéìù íãà ïéà של שלוחו  של ויצרו ברוחו

שלא  שבגופו הרוח את ממנו ולמנוע לכלוא מקום
המות: מלאך ïåèìù.יטלנו ïéàå ניכר מלך שום של

וביום  דוד והמלך מוצא אתה מקום בכל מותו, ביום
ב)מותו א  הוזכר (מלכים לא למות דוד ימי ויקרבו

כאן: äîçìîá.מלכות úçìùî ïéàå אשלח לאמר זו
במקומי: עבדי או éúéàø.(Ë)בני äæ ìë úà האמור

äùòî.למעלה: ìëì éáì úà ïåúðå בני מעשה לכל וגם
בחבירו  אדם שלט אשר עת וראיתי לבי את נתתי אדם
ישראל  על נתגבר עמלק לרעתו נהפך וסופו עליו וגבר

כד )וסופו כן (במדבר פרעה כך אובד עדי ואחריתו
סנחריב: וכן íéòùøואז:ïëáå.(È)נבוכדנצר éúéàø

.íéøåá÷ ראוים שהיו קבורים רשעים ראיתי זו בנבואה
שנאמר  אומות שאר בין נבזים שהיו בעפר להטמן

כג)עליהם של (ישעיה  בביתו ושלטו היה לא העם זה
היו  ארצם אל משם ובלכתם קדוש מקום שהוא הקב"ה
מקום  של בביתו עשו וכך כך אשר בעירם משתבחים
רז"ל  דרשוהו כך וישתבחו, אלא וישתכחו תקרי אל
שמם  שישתכח וסופו באגדה נדרש כך השכחה ולעניין

שנאמר בה עשו כן אשר עצמה העיר מן (יואל וזכרם

במקום ד ) יהושפט עמק אל הגוים כל את וקבצתי
אומר הוא וכן מהם יפרע לפניו עג)שניאצו ה'(תהלים 

תבזה: צלמם äæ.בעיר íâ שנמסרו ההבלים מן אחד
להפרע  ממהר הקב"ה שאין הבריות את לייגע לעולם
דיין: ואין דין אין סבורים והבריות הרעה בעושי

(‡È).íâúô äùòð ïéà øùà הרעה מעשה משפט
ועל  הרעה מעושי להפרע ממהר הקב"ה שאין מהרה.
רע: לעשות בקרבם לבם ומלא דין אין סבורים הם כן

cec zcevn
(Á).ÁÂ¯· ËÈÏ˘הבא המקום שליח  רצון על  מושל  איננו

את לכלוא  רצונו את לבטל  יוכל  לא כי  הנשמה, את ליטול
לקחתה: יוכל לבל  הגוף בתוך  ˘ÔÂËÏ.הנשמה ÔÈ‡Âאין

המיתה: מן ידה על להנצל המות  ביום מועלת ÔÈ‡Âהממשלה
.‰ÓÁÏÓ· ˙ÁÏ˘Ó מועיל אין המלחמה  בעת  המוכן הנשק
המות : מן ¯˘Ú.להציל  ËÏÓÈ ‡ÏÂמה והבלבול  החרדה 

ההיא החרדה עליו, העומד את  ומבלבל  מחריד זרוע שבעל
הנפש: את לקחת הבא  המקום  שליח  מיד  בעליו את  ימלט  לא 

(Ë).‰Ê ÏÎ ראיתי‡˙ נעשה, אשר המעשה  כל  למטה האמור
להבינם: עליהם  לבי ושמתי ‰˘Ó˘.בעיני  ˙Á˙:העולם בזה  לומר , האדםÚ˙.רוצה  שבני היא הזמן אשר והבנתי ראיתי והנה 

הזולת : אל  להרע הרוצה  ביד נתון היכולת כי  על  לזה, זה רעה לעשות זה  על זה ¯‡È˙È.(È)שולטים  ÔÎ·Âבנופלים ראיתי ואז 
בארץ : קבורים היו כבר כאילו  לקדמותן לחזור  לקום עוד  יוסיפו  שלא חשבו  אדם ובני  המצב , בשפל שהיו ואחרÂ‡·Â.רשעים

לקדמותן: ושבו מקברם  ובאו חזרו  כאילו ÂÎÏ‰È.כך  ˘Â„˜ ÌÂ˜ÓÓÂמקדושה דרכם כל  אשר קדוש ממקום  המתהלכים  והצדיקים
·ÈÚ¯.לקדושה: ÂÁÎ˙˘ÈÂ:והראוי האמת  בה עשו אשר עצמה בהעיר  הלב מן ונשתכחו עוד קמו לא נפלו  כאשר  Ê‰והם Ì‚

.Ï·‰הרשעים תקומת  בראות הצדק, במעשי לאוחז הרבה שכר  יש  כן בהיות כי  התועלת, מן מה  יש שבזה  אף לומר , רוצה 
שלאחריו: במקרא שמפרש וכמו יחשב , להבל זה כל  עם הנה הצדיקים ואבדן נפלם Ú˘‰.(È‡)אחרי  ÔÈ‡ יפרש‡˘¯ עתה

נתמלא לזה הרעה, מעשה גמול  תשלום דבר בו נעשה לא חי עודו כי מהרה נעשה שלא בעבור כי ואמר להבל, נחשב  למה 
דין: ואין השגחה שאין בחושבם רע  לעשות בקרבם האדם בני לב מחשבת

oeiv zcevn
(Á).ÁÂ¯·: ברצון.‡ÂÏÎÏ: ומאסר הכלא בית ‰¯ÁÂ.מלשון

האדם: רוח נשמת  כמוÁÏ˘Ó˙.ענינו זיין. וכלי נשק ענינו
ה ): לב (דהי"ב לרוב שלח  ובלבול .¯˘Ú.ויעש  חרדה ענינו

מז): יד  (ש"א ירשיע יפנה אשר ובכל כמוÔÎ·Â.(È)כמו  ואז.
טז): ד (אסתר המלך אל  אבוא  שכחה:ÂÁÎ˙˘ÈÂ.ובכן  מלשון

.ÔÎבמדבר) דוברות  צלפחד  בנות כן כמו וראוי. אמת ענינו
ז): המלך Ì‚˙Ù.(È‡)כז פתגם  ונשמע וכן דבר. כמו ענינו 

כ ): א  (אסתר
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חכמי ומשאר  מאביו תורה למד הוא מצפורי. חלפתא בן יוסי רבי הוא יוסי רבי
אשת  מיבמתו, לו  היו בנים חמישה עקיבא. רבי  היה המובהק רבו אולם יבנה,
חמישה  "נטעתי  אומר : והיה בהם שהתפאר תורה גדולי וכולם בנים, בלי שמת אחיו
ורבי יוסי  ברבי ישמעאל  רבי ביניהם: המפורסמים ב); קיח, (שבת בישראל " ארזים
אומר: היה דבריו, על להקשות כשבא הנשיא, יהודה רבי תלמידו  יוסי. ברבי אלעזר
לחולי קדשים קדשי  בין שיש שכשם יוסי ?" רבי דברי על  נקשה העלובים "אנו 
בן איסי  תלמידו ז ). ו, גיטין  (ירושלמי  יוסי  רבי  של  לדורו דורנו בין כך  חולין,
מנמק  שהיה כלומר  א), סז, (גיטין  עמו " נימוקו יוסי  "רבי עליו : אומר היה יהודה
הדעות, ופירוד  המחלוקת את שונא היה הוא ודעת. טעם בטוב בהלכה דבריו

החולקים בין  ולפשר  להכריע היתה cere)ודרכו d ,g oiaexr ;b ,a zenexz). מתרחק
אומר: היה הוא אדם. לכל בעדינות מתייחס והיה הכעס, ומן הקפדנות מן  היה

ב). כא, (תענית מקומו את מכבד אדם אלא מכבדו, אדם של מקומו  לא

äøBzä úà ãaëîä ìk :øîBà éñBé éaø זריזות שמראה – ÇÄÅÅÈÇÀÇÅÆÇÈ
וחיבוריהם התורה חכמי את ומכבד מצוותיה Bôeb((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),בעשיית

úBiøaä ìò ãaëî,הבריות על  מכובד עצמו  הוא הרי  –ìëå ÀËÈÇÇÀÄÀÈ
äøBzä úà ìlçîä בה עוסק שאינו דהיינו  התורה, את שמבזה – ÇÀÇÅÆÇÈ

בחיבוריהם, ומזלזל  חכמים תלמידי úBiøaäומבזה ìò ìlçî BôebÀËÈÇÇÀÄ
מפרשים: ויש הבריות. בעיני  כך ידי  על  מתבזה עצמו הוא הרי –lk

dxezd z` caknd,התורה כבוד בודאי  הוא זה שדבר  המדות, בנועם –
ואז  נכבדות, מידות ובעלי  ונקיים מסולסלים caeknכשלומדיה `ed

zeixad lrהכתוב כמאמר  ח ח ח ח ):):):):, דדדד,,,, וכמו ((((משלימשלימשלימשלי ותרוממך ", "סלסלה
א א א א ):):):):שאמרו פו פו פו פו ,,,, מעשיו ((((יומא יומא יומא יומא  נאים כמה תורה, שלמד פלוני "ראיתם

ש אביו  אשרי  מתוקנים, תורה".וכמה שלימדו רבו ואשרי גידלו ,
שאמר: והוא בהיפך , הוא llegnוההיפך eteb ,dxezd z` llgnd lke"

"zeixad lr שהוא בידוע וחכמים, טובים על טוב שמדבר מי שכל  –
וזהו  ומחולל, רע עצמו שהוא בידוע כבודם, והמחלל  טוב; עצמו

שלמה כא כא כא כא ):):):):שאמר  כז כז כז כז ,,,, לפי((((משלימשלימשלימשלי ואיש לזהב, וכור לכסף "מצרף

ידי שעל כשם הדברים: ופירוש מהלל ; שהוא מה לפי – מהללו"
זהב  או כסף בהם יש כמה והזהב, הכסף איכות תיבחן והכור המצרף

הדברים  לפי  האדם, של וערכו  טיבו ייבחן כך  בהם, סיגים וכמה טהור,
החכמים  את מכבד  הוא שאם ומכאן, באחרים. מהלל  שהוא והמידות

שנוהג  כבודם, את הוא מחלל ואם ומהולל; טוב עצמו  הוא – ומהללם
ומחולל רע עצמו הוא בכבודם, ומזלזל  ראש קלות ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בהם

ז ה נ ש מ ר ו א ב

אותם  שהזכרנו  חלפתא, בן  יוסי  רבי  של בניו  בחמשת הגדול  היה ישמעאל רבי
בשם  בהלכה מאמריו כל וכמעט מאביו  קיבל  תורתו את הקודמת. למשנה בהקדמה

נזהר  היה דיין בתור הוראות. בה והורה בציפורי הוא אף ישב כאביו הם. אביו
יוסי ברבי ישמעאל  "רבי ב): קה, (כתובות עליו  מסופר וכך  שוחד, מאבק גם מאד 

פירות של  סל  שבת ערב כל  לו  להביא רגיל אריסו  l`rnyi);היה iax ly epbn) פעם
לי יש דין לו : אמר היום? נשתנה מה לו: אמר  בשבת, בחמישי לו  הביא אחת
הושיב  לדין. לך  פסולני לו : אמר ממנו. קיבל  לא למר . לו  אביא דרכי לפי  ואמרתי :
אילו ישמעאל ): (רבי אמר ובא הולך שהוא עם דינו . לו  ודנו חכמים תלמידי שני 
שוחד ! מקבלי  של  נפשם תפח אמר: כך . טוען  היה רצה ואילו כך טוען היה רצה
כמה  אחת על  – שוחד מקבלי כך, – נטלתי שלי  נטלתי  ואם נטלתי  שלא אני ומה
בשוחד" מתמוך  כפיו  "נוער טו): לג, (ישעיהו הפסוק את עליו  דרשו מכאן , וכמה".

א). כד, (מכות יוסי  ברבי ישמעאל רבי כגון –

Bða ìàòîLé éaø– חלפתא בן  יוסי  רבי של –CNBçä :øîBà ÇÄÄÀÈÅÀÅÇÅ
ïécä ïî Bîöòאת המונע שיש– במקום כגון דיין , מלהיות עצמו ÇÀÄÇÄ

ביניהם, שיתפשרו הדין  לבעלי שאומר  או אחרים, epnîדיינים ÷øBtÅÄÆ
äáéà,בלבו הדיין  את שונא חייב, היוצא הדין בעל  שכן –ìæâå– ÅÈÀÈÅ

גוזלו, ונמצא לשלם, הזכאי  את יחייב àåLשמא úòeáLe שמא – ÀÇÈÀ
שוא  שבועת לידי מביא ונמצא בה, חייב שאינו למי  שבועה יחייב

ויישבע ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). כדין  שלא שבועה יחייבנו  שמא מפרשים: ויש 
כדין שלא ידו על נכשל ונמצא äàøBäa((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לשקר , Baì ñbäåÀÇÇÄÀÈÈ

עיון  ללא להורות נחפז והוא יטעה, שלא בעצמו  שבוטח דיין  –
הוא הרי  שטות äèBLומתינות, לך  ואין  בעיניו , חכם שהוא מפני  – Æ

שנאמר מזו , יביביביב):):):):גדולה כוכוכוכו,,,, תקוה ((((משלימשלימשלימשלי בעיניו , חכם איש  "ראית
ממנו ", אץ òLøלכסיל  היה לא שמים, יראת בו היתה שאילו – ÈÈ

ואף  אדם, בבני  מצויה שהשגגה אחד, כל יודע כי  כך, כל בדבריו 
לטעות, עלול  גדול çeøחכם ñâå להראות שרוצה גאוה בעל  – ÀÇÇ
וחכמתו כוחו  את dpei).לעולם epax):מפרשים שמרבה dheyויש –

דינו, פסק ידי  על אויבים ושבועת ryxלעצמו  לגזל  חושש שאינו –

gexשוא, qbe לטעות יכול  שאינו  בעצמו הוא בוטח גאוותו  שמתוך –
ישראלישראלישראלישראל").").")."). ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

i p y m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

באזהרות  הממשיך יוסי, רבי  בן ישמעאל  רבי של  נוסף מאמר מביאה משנתנו
הדין. מאחריות עצמו יחשוך  כיצד  לדיין ,

àeä חלפ בן  יוסי רבי של  בנו  ישמעאל  רבי –– øîBà:תא äéäÈÈÅ
éãéçé ïc éäz ìà לרבים מומחה יכול תורה שמדין  פי על  אף – ÇÀÄÈÀÄÄ

(mipica iwa `edy my el `vie d`xeda dgnzpy)יחידי ((((סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין לדון

א א א א ),),),), יחידה ה ה ה ,,,, ישב לא מומחה שאפילו  היא, חסידות מידת מקום מכל 
הם  הרי  שלושה, שהם שמתוך  שניים, עוד  עמו יצרף אלא בדין,

תהא  אל ולפיכך לאמתו ; הדין את ומוציאים בדבר  ונותנים נושאים
יחידי, ãçàדן  àlà éãéçé ïc ïéàL שהוא הוא, ברוך  הקדוש  – ÆÅÈÀÄÄÆÈÆÈ
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éðòî dìháì BôBñ. §©§¨¥Ÿ¦
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בעולמו . øîàz:יחיד ìàå חולקים לדין, עמך שצרפת חבריך, אם – ÀÇÙÇ
להם: תאמר אל לדעתך, מסכימים ואינם ézòc!עליך  eìa÷שהרי – ÇÀÇÀÄ

מידת  מתוך אלא עמי  צרפתיכם ולא יחידי , לדון  הייתי  יכול  כמומחה

ïéàMøחסידות, ïäLלך לומר אפילו  או  ירצו, אם דעתך  לקבל – ÆÅÇÈÄ
דעתם, äzàשתקבל àGåלקבל להכריחם יכול אינך  אתה אבל  – ÀÇÈ

פי על  הדין שייפסק ראוי  עמך, אותם וצרפת שהואיל  דעתך , את
שכתוב כמו בבבב):):):):הרבים, כגכגכגכג,,,, להטות".((((שמותשמותשמותשמות רבים "אחרי

ט ה נ ש מ ר ו א ב

אומר: שהיה רבו, בתורת דבק היה הוא ישמעאל. רבי של תלמידו  היה יונתן רבי
אות  כל דורש שהיה עקיבא רבי של  לדעתו  בניגוד  אדם", בני כלשון  תורה "דברה
שמו נזכר  זה לעומת במשנה. יותר נזכר אינו במשנתנו  מלבד שבתורה. יתירה
הלכה  מדרשי שהם במדבר ), (לספר ובספרי שמות) (לספר  במכילתא רבות פעמים
להזהיר  יונתן  רבי  בא שבמשנתנו במאמרו  ישמעאל . רבי של  מדרשו  בית מיסוד 
של טרדות מתוך ובין עוני  של טרדות מתוך  בין  בתורה מלעסוק אדם יימנע שלא

עושר .

ä úà íi÷îä ìk :øîBà ïúðBé éaøéðòî äøBz שלמרות – ÇÄÈÈÅÈÇÀÇÅÆÇÈÅÙÄ
קובע  הוא פרנסתו , למצוא היום כל  וטרחתו דאגתו וסבלו , עניותו 

לתורה, øLòîעתים dîi÷ì BôBñ בתורה לעסוק הוא עתיד – ÀÇÀÈÅÙÆ
ודאגות. טרדות ללא נפש  ושלוות רווחה úàמתוך  ìháîä ìëåÀÈÇÀÇÅÆ

øLòî äøBzäמתבטל הוא המרובים, בעסקיו  טרדותיו  שמרוב – ÇÈÅÙÆ
תורה, éðòîמלימוד  dìháì BôBñ מתורה להיבטל  הוא עתיד  – ÀÇÀÈÅÙÄ

שכל המשנה את לפרש  שאין  אומרים, ויש  ומצוקה. עניות מחמת
התורה  את המבטל וכל  עשיר, להיות סופו מעוני  התורה את המקיים

את  המקיימים אנשים אנחנו  רואים שהרי עני. להיות סופו מעושר 
מתים  רשעים כמה רואים וכן בעושר , לקיימה זכו ולא מעוני התורה

מעוני התורה את המקיים שאיש הוא, הדברים פירוש אלא עשירים;
את  המבטל כל וכן מלקיימה; נמנע היה לא עשיר היה אילו  אף –

היה  אילו  אף – תורתו  לביטול גורם שעושרו כלומר מעושר, התורה
ביטולה  או  תורה של  קיומה לתלות שאין כלומר  מבטלה; היה עני

ה'. לתורת הנפשית בזיקתו אלא בעניותו ולא אדם של  בעושרו  לא
אחר: xyernפירוש dniiwl eteq ipern dxezd z` miiwnd lk שהוא –

"איזהו  א): משנה (לעיל  זומא בן  כדברי בחלקו, שמח להיות זוכה
בחלקו" השמח – אמת אמת אמת אמת ").").").").עשיר  ("("("("שפתשפתשפתשפת

i y i l y m e i
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העולם, והיה שאמר מי  לפני  וידוע גלוי  חנינא: בר אחא רבי  ly"אמר  execa oi`y
ezenk xi`n iaxחבריו יכלו שלא כמותו ? הלכה קבעו לא מה ומפני  וחריף), (גדול 

פנים לו  ומראה טהור , – טמא על אומר  שהוא דעתו , סוף על  dflלעמוד  `ian)
;(zegkede zei`x אלא שמו, מאיר רבי  לא שנו : פנים. לו ומראה טמא, – טהור ועל

בהלכה" חכמים עיני מאיר שהוא מאיר? רבי  שמו נקרא ולמה שמו , נהוראי רבי
רבי אצל  למד  וגם עקיבא; רבי  היה מאיר  רבי  של המובהק רבו ב). יג, (ערובין 
גם  מפיו  תורה מלשמוע נמנע ולא אבויה, בן מאלישע תורה למד כן  ישמעאל .

וה  רעה לתרבות אבויה בן אלישע שיצא עליו :אחרי אמרו  חכמינו ל "אחר". יה

חלקו היה גדול  ב). טו , (חגיגה זרק" וקליפתו אכל תוכו מצא, רימון  מאיר "רבי 

רבי – משנה "סתם א): פו , (סנהדרין  אמרו  שכן המשנה, בסידור  מאיר רבי של

עקיבא  מרבי  שקיבלה מאיר, רבי  של  שמשנתו כלומר  עקיבא", דרבי  אליבא מאיר 

יהודה  רבי  ידי על כך אחר שכלול  לידי  שהגיע המשנה, בסידור ליסוד הונחה רבו,

את  מחנכת התורה שכן  התורה, לימוד  את מאיר רבי  העמיד  הכל  בראש הנשיא.

כמאמרו עליונה, למדרגה אותו ומעלה מידותיו את משפרת רוחו , את מעדנת האדם,
ולמעלה  הרבה"... לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק "כל  א): משנה ו  (פרק להלן 

הכתוב  עליו מעלה ממשנתו , אחד דבר השוכח "כל משמו : דוסתאי  רבי אמר  ח) (ג,

את  לראות האדם את הוא מעורר שבמשנתנו במאמרו אף בנפשו". מתחייב כאילו

חייו. של  ועיקרם מהכל , למעלה שהוא כדבר  בתורה עסקו 

÷ñòa èòîî éåä :øîBà øéàî éaøככל למעט השתדל  – ÇÄÅÄÅÁÅÀÇÅÈÅÆ
פרנסתך, בעסקי  äøBzaהאפשר ÷ñòå,בתורה עסקך עיקר  ויהיה – ÇÂÙÇÈ

עראי. ומלאכתך קבע תורתך שתעשה éðôaכלומר  çeø ìôL éåäåÆÁÅÀÇÇÄÀÅ
íãà ìkשאמר כמו  בחכמה, ממך  קטן שהוא ממי  אפילו ללמוד – ÈÈÈ

ויש אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו  א): משנה (לעיל  זומא בן
תתגאה  אל  האמיתית, המעלה שהיא בתורה, כשתצליח גם מפרשים:

בהן  להתגאות ראויות שאינן  גשמיות, אחרות במעלות שכן  ומכל בה;
יונהיונהיונהיונה).).).). äøBzä((((רבנורבנורבנורבנו ïî zìha íàå, עסקיך מחמת –Cì Lé ÀÄÄÇÀÈÄÇÈÆÈ

Ccâðk äaøä íéìèaלהטרידך שיוסיפו  דברים הרבה יימצאו – ÀÅÄÇÀÅÀÆÀÈ
מפרש: והמאירי  מתורה. ולבטלך זמנך, את onולגזול zlha m`e

dxezd במלאכה או באומנות להתעסק והלכת ממנה בטלת אם –
כי  זולתך, מעלת על בזה תעלה לא axdאחרת, milha jl yijcbpk d

כמותך,± סוחרים אדם מבני כמה הרי לסוחר , תהיה למשל , שאם,

אפס  הכל כי  "בטלים", התנא וקראם והאומנויות. המלאכות בכל  וכן
על בה תעלה התורה, במעלת כשתשתדל  אבל התורה. בערך  ותוהו

המוסר : חכמי שאמרו כמו  לחברתך, תמצא מעטים כי  זולתך , מעלת
אמרו ורבותינו  מעטים"; נושאיה כן על כבדה, רבה רבה רבה רבה "האמת ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

יא יא יא יא ):):):): –צא צא צא צא ,,,, אבדו אם וכולם עולם, של  תשמישו  הם דברים ארבעה
יש  "כי הן : ואלו  ותמורה, חילופים להם ומקוםsqklיש adflמוצא,

יוקח,lfxaיזוקו . נחושה"oa`eמעפר  א א א א ----ב ב ב ב ););););יצוק כחכחכחכח,,,, אבל((((איובאיובאיובאיוב
שכתוב זהו  תמורתו? לנו  מביא מי – שמת חכם יביביביב):):):):תלמיד  שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

על השוקד "כל מובא: נתן דרבי  ובאבות תמצא". מאין  "והחכמה
תורה, מדברי הבוטל וכל כנגדו ; שקדנים לו מוסרים תורה, דברי 

והגייסות  ונחש וברדלס ונמר וזאב ארי כגון  כנגדו, בטלנים לו מוסרים
שנאמר  ממנו, ונפרעים אותו  ומקיפים באים שהם ((((תהלים תהלים תהלים תהלים והליסטים,

יביביביב):):):): שנימנו ,נח נח נח נח ,,,, הבטלים אלה וכל בארץ", שופטים אֿלהים יש  "אך 
רצונו". בעוברי  משפטו  לעשות ושליחיו  הקב"ה של אפו שבט הם

äøBza zìîò íàå,בעסקיך ומעטת –Bì Léברוך להקדוש – ÀÄÈÇÀÈÇÈÆ
Cìהוא, ïzì äaøä øëNשכר נותן ובעצמו  בכבודו  הקב"ה – ÈÈÇÀÅÄÆÈ

מידה  יתירה ובזה שליח, ידי על ולא מלאך  ידי על  לא תורתו  לעוסקי 
פורענות מידת על ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).טובה יונהיונהיונהיונה;;;; ((((רבנו רבנו רבנו רבנו 
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חכמי ומשאר  מאביו תורה למד הוא מצפורי. חלפתא בן יוסי רבי הוא יוסי רבי
אשת  מיבמתו, לו  היו בנים חמישה עקיבא. רבי  היה המובהק רבו אולם יבנה,
חמישה  "נטעתי  אומר : והיה בהם שהתפאר תורה גדולי וכולם בנים, בלי שמת אחיו
ורבי יוסי  ברבי ישמעאל  רבי ביניהם: המפורסמים ב); קיח, (שבת בישראל " ארזים
אומר: היה דבריו, על להקשות כשבא הנשיא, יהודה רבי תלמידו  יוסי. ברבי אלעזר
לחולי קדשים קדשי  בין שיש שכשם יוסי ?" רבי דברי על  נקשה העלובים "אנו 
בן איסי  תלמידו ז ). ו, גיטין  (ירושלמי  יוסי  רבי  של  לדורו דורנו בין כך  חולין,
מנמק  שהיה כלומר  א), סז, (גיטין  עמו " נימוקו יוסי  "רבי עליו : אומר היה יהודה
הדעות, ופירוד  המחלוקת את שונא היה הוא ודעת. טעם בטוב בהלכה דבריו

החולקים בין  ולפשר  להכריע היתה cere)ודרכו d ,g oiaexr ;b ,a zenexz). מתרחק
אומר: היה הוא אדם. לכל בעדינות מתייחס והיה הכעס, ומן הקפדנות מן  היה

ב). כא, (תענית מקומו את מכבד אדם אלא מכבדו, אדם של מקומו  לא

äøBzä úà ãaëîä ìk :øîBà éñBé éaø זריזות שמראה – ÇÄÅÅÈÇÀÇÅÆÇÈ
וחיבוריהם התורה חכמי את ומכבד מצוותיה Bôeb((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),בעשיית

úBiøaä ìò ãaëî,הבריות על  מכובד עצמו  הוא הרי  –ìëå ÀËÈÇÇÀÄÀÈ
äøBzä úà ìlçîä בה עוסק שאינו דהיינו  התורה, את שמבזה – ÇÀÇÅÆÇÈ

בחיבוריהם, ומזלזל  חכמים תלמידי úBiøaäומבזה ìò ìlçî BôebÀËÈÇÇÀÄ
מפרשים: ויש הבריות. בעיני  כך ידי  על  מתבזה עצמו הוא הרי –lk

dxezd z` caknd,התורה כבוד בודאי  הוא זה שדבר  המדות, בנועם –
ואז  נכבדות, מידות ובעלי  ונקיים מסולסלים caeknכשלומדיה `ed

zeixad lrהכתוב כמאמר  ח ח ח ח ):):):):, דדדד,,,, וכמו ((((משלימשלימשלימשלי ותרוממך ", "סלסלה
א א א א ):):):):שאמרו פו פו פו פו ,,,, מעשיו ((((יומא יומא יומא יומא  נאים כמה תורה, שלמד פלוני "ראיתם

ש אביו  אשרי  מתוקנים, תורה".וכמה שלימדו רבו ואשרי גידלו ,
שאמר: והוא בהיפך , הוא llegnוההיפך eteb ,dxezd z` llgnd lke"

"zeixad lr שהוא בידוע וחכמים, טובים על טוב שמדבר מי שכל  –
וזהו  ומחולל, רע עצמו שהוא בידוע כבודם, והמחלל  טוב; עצמו

שלמה כא כא כא כא ):):):):שאמר  כז כז כז כז ,,,, לפי((((משלימשלימשלימשלי ואיש לזהב, וכור לכסף "מצרף

ידי שעל כשם הדברים: ופירוש מהלל ; שהוא מה לפי – מהללו"
זהב  או כסף בהם יש כמה והזהב, הכסף איכות תיבחן והכור המצרף

הדברים  לפי  האדם, של וערכו  טיבו ייבחן כך  בהם, סיגים וכמה טהור,
החכמים  את מכבד  הוא שאם ומכאן, באחרים. מהלל  שהוא והמידות

שנוהג  כבודם, את הוא מחלל ואם ומהולל; טוב עצמו  הוא – ומהללם
ומחולל רע עצמו הוא בכבודם, ומזלזל  ראש קלות ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בהם
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אותם  שהזכרנו  חלפתא, בן  יוסי  רבי  של בניו  בחמשת הגדול  היה ישמעאל רבי
בשם  בהלכה מאמריו כל וכמעט מאביו  קיבל  תורתו את הקודמת. למשנה בהקדמה

נזהר  היה דיין בתור הוראות. בה והורה בציפורי הוא אף ישב כאביו הם. אביו
יוסי ברבי ישמעאל  "רבי ב): קה, (כתובות עליו  מסופר וכך  שוחד, מאבק גם מאד 

פירות של  סל  שבת ערב כל  לו  להביא רגיל אריסו  l`rnyi);היה iax ly epbn) פעם
לי יש דין לו : אמר היום? נשתנה מה לו: אמר  בשבת, בחמישי לו  הביא אחת
הושיב  לדין. לך  פסולני לו : אמר ממנו. קיבל  לא למר . לו  אביא דרכי לפי  ואמרתי :
אילו ישמעאל ): (רבי אמר ובא הולך שהוא עם דינו . לו  ודנו חכמים תלמידי שני 
שוחד ! מקבלי  של  נפשם תפח אמר: כך . טוען  היה רצה ואילו כך טוען היה רצה
כמה  אחת על  – שוחד מקבלי כך, – נטלתי שלי  נטלתי  ואם נטלתי  שלא אני ומה
בשוחד" מתמוך  כפיו  "נוער טו): לג, (ישעיהו הפסוק את עליו  דרשו מכאן , וכמה".

א). כד, (מכות יוסי  ברבי ישמעאל רבי כגון –

Bða ìàòîLé éaø– חלפתא בן  יוסי  רבי של –CNBçä :øîBà ÇÄÄÀÈÅÀÅÇÅ
ïécä ïî Bîöòאת המונע שיש– במקום כגון דיין , מלהיות עצמו ÇÀÄÇÄ

ביניהם, שיתפשרו הדין  לבעלי שאומר  או אחרים, epnîדיינים ÷øBtÅÄÆ
äáéà,בלבו הדיין  את שונא חייב, היוצא הדין בעל  שכן –ìæâå– ÅÈÀÈÅ

גוזלו, ונמצא לשלם, הזכאי  את יחייב àåLשמא úòeáLe שמא – ÀÇÈÀ
שוא  שבועת לידי מביא ונמצא בה, חייב שאינו למי  שבועה יחייב

ויישבע ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). כדין  שלא שבועה יחייבנו  שמא מפרשים: ויש 
כדין שלא ידו על נכשל ונמצא äàøBäa((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לשקר , Baì ñbäåÀÇÇÄÀÈÈ

עיון  ללא להורות נחפז והוא יטעה, שלא בעצמו  שבוטח דיין  –
הוא הרי  שטות äèBLומתינות, לך  ואין  בעיניו , חכם שהוא מפני  – Æ

שנאמר מזו , יביביביב):):):):גדולה כוכוכוכו,,,, תקוה ((((משלימשלימשלימשלי בעיניו , חכם איש  "ראית
ממנו ", אץ òLøלכסיל  היה לא שמים, יראת בו היתה שאילו – ÈÈ

ואף  אדם, בבני  מצויה שהשגגה אחד, כל יודע כי  כך, כל בדבריו 
לטעות, עלול  גדול çeøחכם ñâå להראות שרוצה גאוה בעל  – ÀÇÇ
וחכמתו כוחו  את dpei).לעולם epax):מפרשים שמרבה dheyויש –

דינו, פסק ידי  על אויבים ושבועת ryxלעצמו  לגזל  חושש שאינו –

gexשוא, qbe לטעות יכול  שאינו  בעצמו הוא בוטח גאוותו  שמתוך –
ישראלישראלישראלישראל").").")."). ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
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באזהרות  הממשיך יוסי, רבי  בן ישמעאל  רבי של  נוסף מאמר מביאה משנתנו
הדין. מאחריות עצמו יחשוך  כיצד  לדיין ,

àeä חלפ בן  יוסי רבי של  בנו  ישמעאל  רבי –– øîBà:תא äéäÈÈÅ
éãéçé ïc éäz ìà לרבים מומחה יכול תורה שמדין  פי על  אף – ÇÀÄÈÀÄÄ

(mipica iwa `edy my el `vie d`xeda dgnzpy)יחידי ((((סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין לדון

א א א א ),),),), יחידה ה ה ה ,,,, ישב לא מומחה שאפילו  היא, חסידות מידת מקום מכל 
הם  הרי  שלושה, שהם שמתוך  שניים, עוד  עמו יצרף אלא בדין,

תהא  אל ולפיכך לאמתו ; הדין את ומוציאים בדבר  ונותנים נושאים
יחידי, ãçàדן  àlà éãéçé ïc ïéàL שהוא הוא, ברוך  הקדוש  – ÆÅÈÀÄÄÆÈÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iriax wxt zea` zkqn

ËïúðBé éaøøîBà:éðòî äøBzä úà íi÷îä ìk–øLòî dîi÷ì BôBñ;øLòî äøBzä úà ìháîä ìëå– ©¦¨¨¥¨©§©¥¤©¨¥Ÿ¦§©§¨¥Ÿ¤§¨©§©¥¤©¨¥Ÿ¤
éðòî dìháì BôBñ. §©§¨¥Ÿ¦

Èøéàî éaøøîBà:÷ñòa èòîî éåä,äøBza ÷ñòå;íãà ìk éðôa çeø ìôL éåäå;äøBzä ïî zìha íàå– ©¦¥¦¥¡¥§©¥¨¥¤©£Ÿ©¨¤¡¥§©©¦§¥¨¨¨§¦¦©§¨¦©¨
Ccâðk äaøä íéìèa Cì Lé;äøBza zìîò íàå–Cì ïzì äaøä øëN Bì Lé. ¤¨§¥¦©§¥§¤§¨§¦¨©§¨©¨¤¨¨©§¥¦¤¨

.êéìò.izrc elaw:ïåãì ìåëé éúééä íëìù óåøéöä àìáå äçîåî éðàù.dz` `le oi`yx ody:íéáøä éô ìò ïéãä ÷ñôéù éåàø êîò íúåà úôøéöå ìéàåä
hhhh.ipern dxezd z` miiwnd:äøåúá ÷åñòì éãë åúëàìîî ìèáúîå úåðåæîì ÷åçã àåäù.xyern dxezd z` lhandïúéì êéøö ïåîîä áåø úîçî

:äøåúá ÷åñòì éàðô åì ïéàå ïàëì íòôå ïàëì íòô åáì
iiii.wqr hrnn ied:äøåúá ê÷ñò ø÷éò äéäéå ,êúëàìîå êúøåçñ ÷ñòá èòîä.mc` lk ipta gex lty iede:äîëçá êîî ïè÷ àåäù éîî åìéôà ãåîìì

.jcbpk daxd milha jl yiêéìò àéáé ä"á÷ä íãé ìòå ,íéìèá íäù úåòø úåéçå íéòùøä íäù íéìèá äîë íìåòá ùé ,øçà ùåøéô .êìèáì åòééñéù
:úåðòøåô.dxeza zwqr m`eåè äãî äøéúé äæáå .çéìù éãé ìò àìå êøëù íìùé åîöò àåä:úåðòøåô úãî ìò äá

`xephxa yexit

בעולמו . øîàz:יחיד ìàå חולקים לדין, עמך שצרפת חבריך, אם – ÀÇÙÇ
להם: תאמר אל לדעתך, מסכימים ואינם ézòc!עליך  eìa÷שהרי – ÇÀÇÀÄ

מידת  מתוך אלא עמי  צרפתיכם ולא יחידי , לדון  הייתי  יכול  כמומחה

ïéàMøחסידות, ïäLלך לומר אפילו  או  ירצו, אם דעתך  לקבל – ÆÅÇÈÄ
דעתם, äzàשתקבל àGåלקבל להכריחם יכול אינך  אתה אבל  – ÀÇÈ

פי על  הדין שייפסק ראוי  עמך, אותם וצרפת שהואיל  דעתך , את
שכתוב כמו בבבב):):):):הרבים, כגכגכגכג,,,, להטות".((((שמותשמותשמותשמות רבים "אחרי
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אומר: שהיה רבו, בתורת דבק היה הוא ישמעאל. רבי של תלמידו  היה יונתן רבי
אות  כל דורש שהיה עקיבא רבי של  לדעתו  בניגוד  אדם", בני כלשון  תורה "דברה
שמו נזכר  זה לעומת במשנה. יותר נזכר אינו במשנתנו  מלבד שבתורה. יתירה
הלכה  מדרשי שהם במדבר ), (לספר ובספרי שמות) (לספר  במכילתא רבות פעמים
להזהיר  יונתן  רבי  בא שבמשנתנו במאמרו  ישמעאל . רבי של  מדרשו  בית מיסוד 
של טרדות מתוך ובין עוני  של טרדות מתוך  בין  בתורה מלעסוק אדם יימנע שלא

עושר .

ä úà íi÷îä ìk :øîBà ïúðBé éaøéðòî äøBz שלמרות – ÇÄÈÈÅÈÇÀÇÅÆÇÈÅÙÄ
קובע  הוא פרנסתו , למצוא היום כל  וטרחתו דאגתו וסבלו , עניותו 

לתורה, øLòîעתים dîi÷ì BôBñ בתורה לעסוק הוא עתיד – ÀÇÀÈÅÙÆ
ודאגות. טרדות ללא נפש  ושלוות רווחה úàמתוך  ìháîä ìëåÀÈÇÀÇÅÆ

øLòî äøBzäמתבטל הוא המרובים, בעסקיו  טרדותיו  שמרוב – ÇÈÅÙÆ
תורה, éðòîמלימוד  dìháì BôBñ מתורה להיבטל  הוא עתיד  – ÀÇÀÈÅÙÄ

שכל המשנה את לפרש  שאין  אומרים, ויש  ומצוקה. עניות מחמת
התורה  את המבטל וכל  עשיר, להיות סופו מעוני  התורה את המקיים

את  המקיימים אנשים אנחנו  רואים שהרי עני. להיות סופו מעושר 
מתים  רשעים כמה רואים וכן בעושר , לקיימה זכו ולא מעוני התורה

מעוני התורה את המקיים שאיש הוא, הדברים פירוש אלא עשירים;
את  המבטל כל וכן מלקיימה; נמנע היה לא עשיר היה אילו  אף –

היה  אילו  אף – תורתו  לביטול גורם שעושרו כלומר מעושר, התורה
ביטולה  או  תורה של  קיומה לתלות שאין כלומר  מבטלה; היה עני

ה'. לתורת הנפשית בזיקתו אלא בעניותו ולא אדם של  בעושרו  לא
אחר: xyernפירוש dniiwl eteq ipern dxezd z` miiwnd lk שהוא –

"איזהו  א): משנה (לעיל  זומא בן  כדברי בחלקו, שמח להיות זוכה
בחלקו" השמח – אמת אמת אמת אמת ").").").").עשיר  ("("("("שפתשפתשפתשפת
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העולם, והיה שאמר מי  לפני  וידוע גלוי  חנינא: בר אחא רבי  ly"אמר  execa oi`y
ezenk xi`n iaxחבריו יכלו שלא כמותו ? הלכה קבעו לא מה ומפני  וחריף), (גדול 

פנים לו  ומראה טהור , – טמא על אומר  שהוא דעתו , סוף על  dflלעמוד  `ian)
;(zegkede zei`x אלא שמו, מאיר רבי  לא שנו : פנים. לו ומראה טמא, – טהור ועל

בהלכה" חכמים עיני מאיר שהוא מאיר? רבי  שמו נקרא ולמה שמו , נהוראי רבי
רבי אצל  למד  וגם עקיבא; רבי  היה מאיר  רבי  של המובהק רבו ב). יג, (ערובין 
גם  מפיו  תורה מלשמוע נמנע ולא אבויה, בן מאלישע תורה למד כן  ישמעאל .

וה  רעה לתרבות אבויה בן אלישע שיצא עליו :אחרי אמרו  חכמינו ל "אחר". יה

חלקו היה גדול  ב). טו , (חגיגה זרק" וקליפתו אכל תוכו מצא, רימון  מאיר "רבי 

רבי – משנה "סתם א): פו , (סנהדרין  אמרו  שכן המשנה, בסידור  מאיר רבי של

עקיבא  מרבי  שקיבלה מאיר, רבי  של  שמשנתו כלומר  עקיבא", דרבי  אליבא מאיר 

יהודה  רבי  ידי על כך אחר שכלול  לידי  שהגיע המשנה, בסידור ליסוד הונחה רבו,

את  מחנכת התורה שכן  התורה, לימוד  את מאיר רבי  העמיד  הכל  בראש הנשיא.

כמאמרו עליונה, למדרגה אותו ומעלה מידותיו את משפרת רוחו , את מעדנת האדם,
ולמעלה  הרבה"... לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק "כל  א): משנה ו  (פרק להלן 

הכתוב  עליו מעלה ממשנתו , אחד דבר השוכח "כל משמו : דוסתאי  רבי אמר  ח) (ג,

את  לראות האדם את הוא מעורר שבמשנתנו במאמרו אף בנפשו". מתחייב כאילו

חייו. של  ועיקרם מהכל , למעלה שהוא כדבר  בתורה עסקו 

÷ñòa èòîî éåä :øîBà øéàî éaøככל למעט השתדל  – ÇÄÅÄÅÁÅÀÇÅÈÅÆ
פרנסתך, בעסקי  äøBzaהאפשר ÷ñòå,בתורה עסקך עיקר  ויהיה – ÇÂÙÇÈ

עראי. ומלאכתך קבע תורתך שתעשה éðôaכלומר  çeø ìôL éåäåÆÁÅÀÇÇÄÀÅ
íãà ìkשאמר כמו  בחכמה, ממך  קטן שהוא ממי  אפילו ללמוד – ÈÈÈ

ויש אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו  א): משנה (לעיל  זומא בן
תתגאה  אל  האמיתית, המעלה שהיא בתורה, כשתצליח גם מפרשים:

בהן  להתגאות ראויות שאינן  גשמיות, אחרות במעלות שכן  ומכל בה;
יונהיונהיונהיונה).).).). äøBzä((((רבנורבנורבנורבנו ïî zìha íàå, עסקיך מחמת –Cì Lé ÀÄÄÇÀÈÄÇÈÆÈ

Ccâðk äaøä íéìèaלהטרידך שיוסיפו  דברים הרבה יימצאו – ÀÅÄÇÀÅÀÆÀÈ
מפרש: והמאירי  מתורה. ולבטלך זמנך, את onולגזול zlha m`e

dxezd במלאכה או באומנות להתעסק והלכת ממנה בטלת אם –
כי  זולתך, מעלת על בזה תעלה לא axdאחרת, milha jl yijcbpk d

כמותך,± סוחרים אדם מבני כמה הרי לסוחר , תהיה למשל , שאם,

אפס  הכל כי  "בטלים", התנא וקראם והאומנויות. המלאכות בכל  וכן
על בה תעלה התורה, במעלת כשתשתדל  אבל התורה. בערך  ותוהו

המוסר : חכמי שאמרו כמו  לחברתך, תמצא מעטים כי  זולתך , מעלת
אמרו ורבותינו  מעטים"; נושאיה כן על כבדה, רבה רבה רבה רבה "האמת ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

יא יא יא יא ):):):): –צא צא צא צא ,,,, אבדו אם וכולם עולם, של  תשמישו  הם דברים ארבעה
יש  "כי הן : ואלו  ותמורה, חילופים להם ומקוםsqklיש adflמוצא,

יוקח,lfxaיזוקו . נחושה"oa`eמעפר  א א א א ----ב ב ב ב ););););יצוק כחכחכחכח,,,, אבל((((איובאיובאיובאיוב
שכתוב זהו  תמורתו? לנו  מביא מי – שמת חכם יביביביב):):):):תלמיד  שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

על השוקד "כל מובא: נתן דרבי  ובאבות תמצא". מאין  "והחכמה
תורה, מדברי הבוטל וכל כנגדו ; שקדנים לו מוסרים תורה, דברי 

והגייסות  ונחש וברדלס ונמר וזאב ארי כגון  כנגדו, בטלנים לו מוסרים
שנאמר  ממנו, ונפרעים אותו  ומקיפים באים שהם ((((תהלים תהלים תהלים תהלים והליסטים,

יביביביב):):):): שנימנו ,נח נח נח נח ,,,, הבטלים אלה וכל בארץ", שופטים אֿלהים יש  "אך 
רצונו". בעוברי  משפטו  לעשות ושליחיו  הקב"ה של אפו שבט הם

äøBza zìîò íàå,בעסקיך ומעטת –Bì Léברוך להקדוש – ÀÄÈÇÀÈÇÈÆ
Cìהוא, ïzì äaøä øëNשכר נותן ובעצמו  בכבודו  הקב"ה – ÈÈÇÀÅÄÆÈ

מידה  יתירה ובזה שליח, ידי על ולא מלאך  ידי על  לא תורתו  לעוסקי 
פורענות מידת על ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).טובה יונהיונהיונהיונה;;;; ((((רבנו רבנו רבנו רבנו 
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יעקב. בן אליעזר  רבי בשם ידועים תנאים והוא oey`xdשני  הבית, בזמן עוד  חי  –

שראה  מה כפי לפרטיו, המקדש  בית את מתאר  הוא בה "מדות", מסכת את ששנה

"משנת  השאר: בין  בה כתוב והיה יוחסין, מגילת שמצא מספר , עזאי  בן בעיניו.

נקיה. כסולת היא אבל  מעטה, משנתו  כלומר ונקי", קב אליעזר ±רבי ipyde היה

בירושלמי שבמשנתנו . יעקב בן  אליעזר רבי כנראה והוא עקיבא, רבי  של  תלמידו

ישב  יעקב. בן  אליעזר  רבי  של  לעירו עיוור  בא אחת פעם עליו : מסופר  פאה) (סוף

עיוור  הוא גדול  שאדם אילולא עירו : בני  אמרו ידו, על יעקב בן אליעזר  רבי  לו

להם  אמר בכבוד . פרנסתו  לו נתנו  לידו , יושב יעקב בן  אליעזר  רבי  היה לא זה,

לצדך. ישב יעקב בן  אליעזר שרבי  ראינו  לו: אמרו לכך ? זכיתי במה העיוור :

זה  רואה, ואינו שנראה מי  עם חסד גמלת "אתה זו : תפילה העיוור עליו התפלל

רבי בא שבמשנתנו  במאמרו חסד ". לך  ויגמול  פיוסך יקבל  נראה ואינו  שרואה

עבירה  וכל  עליו , סניגור יוצרת עושה שאדם מצוה שכל ללמדנו יעקב בן אליעזר 
קטיגור . –

xlcpqd opgei iax.מלאכתו שם על "הסנדלר", ונקרא עקיבא, רבי  של תלמידו  היה
(ירושלמי מצרים של אלכסנדריה מולדתו , עיר שם על  כן נקרא שהוא אומרים, ויש 
שבעה  התכנסו אדריינוס גזירת שבטלה אחרי  מסופר: (שם) בירושלמי  א). ג, חגיגה
רבי גם היה וביניהם השנה, את לעבר  רימון לבקעת עקיבא, רבי  תלמידי  זקנים,
הסנדלר  יוחנן  ורבי הלכה, בענייני  החכמים בין  מחלוקת פרצה שם הסנדלר... יוחנן
יושבות", שימשתו שלא מה עומדות עקיבא רבי את "שימשתי  מאיר : לרבי אמר
לו : קראו  והחכמים ממך, יותר  הרבה אותו  ושימשתי אצלו  למדתי כלומר :
כדרך רוח ברמות מדבר שהוא כלומר  מולדתו , עיר  שם על  "אלכסנדרי ",
אותה  שכלפי  ואפשר בנשיקה. משם ועמדו  נתפייסו לבסוף היהירים. האלכסנדרונים

שבמשנתנו  הסנדלר יוחנן רבי  דברי  מכוונים רימון  שבבקעת xe`ndהכנסיה xtq)
.(m"anxdl,ובאושא רימון בבקעת אסיפותיהם לאחר אלו, עקיבא רבי  תלמידי  ואמנם

תורה" ישראל ארץ כל  את ומילאו אז b)"עמדו  ,`q dax ziy`xa).
Bì äðB÷ ,úçà äåöî äNBòä :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÈÆÄÀÈÇÇÆ

ãçà èéì÷øt;עליו זכות המלמד  יושר, מליץ סניגור , –øáBòäå ÀÇÀÄÆÈÀÈÅ
ãçà øBâéh÷ Bì äðB÷ ,úçà äøáòודורש עליו המקטרג – ÂÅÈÇÇÆÇÅÆÈ

אחת מצוה עשיית תהא שלא לאדם, להעיר  התנא כוונת קלה עונשו;
תהא  לא וכן  אחד ; פרקליט לו יש כבר אחת מצוה בעשותו כי בעיניו ,

ואין  קטיגור ; נוצר  עבירה ידי על כי בעיניו , קלה אחת עבירה עשיית
כראוי, המצוה על גמולו  מקבל אדם אלא במצוה, יוצאה העבירה

כראוי העבירה על íéáBè((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ועונשו íéNòîe äáeLzÀÈÇÂÄÄ
úeðòøtä éðôa ñéøúk תקנתו עבירות, עשה אדם שאם כלומר  – ÄÀÄÄÀÅÇËÀÈ

טובים  ומעשים תשובה כי טובים, מעשים ולעשות בתשובה לחזור  היא
"גדולה  אמרו : וכן  הפורענות. בפני ומחסה, מגן המשמש כתריס, הם

כזכויות" לו נעשות שזדונות א א א א ).).).).תשובה פופופופו,,,, "כל((((יומאיומאיומאיומא אמרו: ועוד 
הטוב  במעשה יחליפה תשובה, לעשות ומתבייש  עבירה בידו שיש מי 

רעים, זוזים של  צרורות לו  שיש  לאדם משל  ויתקבל; תשובה ויעשה
מי כל  אף – טובים בזוזים ויחליפם תוספת לו ויתן שולחני  אצל ילך 

טובים" ומעשים תשובה יעשה רעים, מעשים בידו  ryedשיש hewli)
.(biïðçBé éaøäiñðk ìk :øîBà øìcðqä,אסיפה –àéäL ÇÄÈÈÇÇÀÀÈÅÈÀÅÄÈÆÄ

íéîL íLì, לאמיתו ענין איזה לברר  או  מצוה, של מטרה לשם – ÀÅÈÇÄ
אישיות, פניות למתכנסים שתהיינה íi÷úäìמבלי  dôBñ עתידה – ÈÀÄÀÇÅ

ומבורכים. קיימים יהיו והישגיה מטרתה, את להשיג dðéàLåÀÆÅÈהכנסיה
íéîL íLìקינטור של כוונה מתוך דעתו על עומד אחד  שכל  – ÀÅÈÇÄ

לאמתה האמת למען  ולא íi÷úäì((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),והתנצחות, dôBñ ïéàÅÈÀÄÀÇÅ
נתן  דרבי ובאבות ומעשיה. לתוצאותיה קיום יהא לא מ מ מ מ ))))– פרקפרקפרקפרק ((((סוף סוף סוף סוף 

הגדולה; כנסת אנשי  כנסיית זו – מצוה לשם שהיא "כנסייה אמרו :
הפלגה". דור  אנשי כנסיית זו  – מצוה לשם ושלא

i r i a x m e i
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עקיבא. רבי מתלמידי שבמשנה, סתם אלעזר" "רבי הוא שמוע בן  אלעזר רבי

יהו (רבי  רבי  "אמר  מובא: א) נג, (ערובין  לומדים בגמרא כשהיינו  הנשיא): דה

לו שהיו כלומר  באמה", ששה יושבים היינו שמוע, בן  אלעזר רבי  אצל תורה

גדול אומר: היה "הוא צפופים. יושבים כשהם אצלו לומדים והיו  רבים, תלמידים

שלום" אלא הבריות כל בפי הנביאים נטעו שלא yp`).השלום, ,ixtq)במאמרו

ולרבו. לחברו לתלמידו, אדם יתייחס כיצד  להורות, אלעזר  רבי  בא שבמשנתנו 

Eéìò áéáç Cãéîìz ãBák éäé :øîBà òenL ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÇÇÅÀÄÀÇÀÄÈÈÄÈÆ
ClLkבחר" ליהושע: שאמר  רבנו  במשה מוצאים שכן ככבודך, – ÀÆÈ

אנשים" ט ט ט ט ))))לנו  יז יז יז יז ,,,, לנו",((((שמותשמותשמותשמות "בחר  אלא נאמר , לא לי " "בחר  –
תלמידו  היה ויהושע הרב היה שהוא פי  על אף כמותו, שעשאו  מלמד

.(f"k ozp iaxc zea`)Caø àøBîk Cøáç ãBáëe מוצאים שכן – ÀÂÅÈÀÈÇÈ
למשה שאמר  יא יא יא יא ):):):):באהרן  יביביביב,,,, שמשה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  פי  על שאף אדוני ", "בי 

כרבו עשאו ממנו , וקטן אחיו , אמרו(my).היה לגלגלגלג,,,,וכן  מציעאמציעאמציעאמציעא ((((בבא בבא בבא בבא 

זה"א א א א ):):):): על  זה וקורעין זה מפני  זה עומדים שבבבל חכמים "תלמידי

oiywne ,cgi yxcnd ziaa cinz oiayei eidy itl ,axl cinlz oick)
dfn df micinl mleke ,oiwxtne((((ררררשששש""""יייי ––––;íéîL àøBîk Caø àøBîeÈÇÈÀÈÈÇÄ

למשה שאמר ביהושע מוצאים שכן  כח כח כח כח ):):):):– יאיאיאיא,,,, משה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר "אדוני
בהקב"ה  מרדו כאילו בך  שמרדו כיון העולם, מן  כלם – כלאם"

כלייה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).וחייבים מבואר((((שם שם שם שם ;;;; טוב" יום (myaב"תוספות
:(miyxtn במדרגה) שווה הכל כן  שאם לגמרי, אותם שמשווה לא

אחד כל  שיהא כלומר  אותם, שמשווה הוא החיבוב לענין אלא אחת);
נמשכת  "חביב" ומלת מדרגתו ; כפי לירא או לכבד  עליו חביב מאלה

גורסים: ויש jxag,לכולם. ceakk jilr aiag jcinlz ceak idiומבואר
שיש  היא, התנא שכוונת שמואל, במדרגה במדרש  אחד  כל את להעריך

לבוא  שלא כדי  האמתי , מעמדו לפי  לה ראוי  שהוא מזו למעלה אחת
ולפיכך לו. הראוי בכבודו  פגיעה jilrלידי  aiag jcinlz ceak idi

jxag ceakk; לו לשווה אדם של  כיחסו  –jax `xenk jxag ceake
ממנו; שגדול למי  אדם של כיחסו –miny `xenk jax `xene וכן –

גגגג):):):):דרשו  רבה רבה רבה רבה  לאלהים"((((שמות שמות שמות שמות  לו תהיה טז טז טז טז ):):):):"ואתה ד ד ד ד ,,,, על((((שמותשמותשמותשמות אף
"מורא  אמרו: מכאן עליו; מוראך יהיה ממך , הגדול אחיך  שהוא פי 
כך עליך  שמוראי כשם למשה: הקב"ה לו  אמר שמים"; כמורא רבך

עליו". מוראך 
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:ãéæî úéùò åìéàë êãé ìò äìòî ä"á÷ä ,øåñàä.md mixzk dyly:ãåáë íäá âåäðì äøåúä äáééçù ,äøåúá íéáåúëä.dxez xzkäéá áéúëàø÷éå)

(è"é:äîëç äð÷ù äæ ,ï÷æ éðô úøãäå.dpedk xzkäéá áéúë(à"ë íù):êì äéäé ùåã÷ åúùã÷å.zekln xzkäéá áéúë(æ"é íéøáã),êìî êéìò íéùú íåù
:êéìò åúîéà àäúù.aeh my xzke,ãåáë åá âåäðì íéáééç åéäéù äøåúá øúë åì åðéöî àì ,åéùòî úîçî äáåè åúòåîùå íéáåè íéùòî åãéá ùéù éî

àîåéá ïðéøîà ,àåä ìåãâ ïäë íàå .äééåæáì éøù äéðòîåù éðñå àåä íëç ãéîìú íàù .åì íéëéøö íéøúë äùìùä ìëù ,ïìåë éáâ ìò äìåò àåäå(:à"ò óã)
î íàå .ïøäà éãáåò ïéãáò àìã íìùì ïøäà éðá ïåúéé àìå ,ïøäà éãáåò ïéãáòã íìùì àéîîò éðá ïåúééáéúë ,àåä êì(á"ë úåîù),øåàú àì êîòá àéùðå

:êîò äùòî äùåòá
cicicici.dxez mewnl dleb ied:êîå÷îá íéîëç éãéîìú ïéà íà.jixg` `eaz `idy xn`z l`e:ïàëì åàåáé íéîëç éãéîìú.jcia deniiwi jixagyìàå

äîåã åðéàù ,áøä íå÷îì êîöòá äúà äìåâ éåä àìà .áøä ïî íä åãîìù äî íäî ãåîìúù ,êãéá äøåúä åîéé÷é áøä úéáî åàåáéùë êéøáçù êåîñú
åìéôàù ,êãéá äåîéé÷é êéøáçù ,äøåú íå÷îì äìåâ éåä êì øîåà éðà äî éðôî ,êãéá äåîéé÷é êéøáçù ,øçà ùåøéô .áøä éôî òîåùì ãéîìú éôî òîåù
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dcedi iax הוא עקיבא. רבי  של  מתלמידיו שהיה אלעאי , בר יהודה רבי הוא סתם

אצל למד  בילדותו  הורקנוס. בן אליעזר רבי  של תלמידו שהיה מאביו, תורה קיבל

שמעון רבי  עם או  מאיר רבי  עם יהודה רבי  של מחלוקת בכל  בלוד . טרפון  רבי

מקום  כל אמרו : ב) קג, קמא (בבא בגמרא ב). מו , (עירובין  יהודה כרבי  הלכה –

יהודה  לרבי  או  בבא בן  יהודה לרבי או  היא הכוונה אחד ", בחסיד "מעשה שנאמר

סיפרא "סתם א): פו , (סנהדרין  אמרו וכן  אלעאי. xwie`)בר xtq lr dkld yxcn)
הסיפרא± את יסד  שהוא כלומר יהודה", mipdk")רבי zxez").עקיבא רבי  רבו פי  על 

תצא  שלא כדי התורה, בלימוד  מאד  לדייק יהודה רבי מחייב שבמשנתנו  במאמרו
הענין. בהבנת טעות מתוך  תקלה

ãeîìza øéäæ éåä :øîBà äãeäé éaø לדקדק התורה, בלימוד – ÇÄÀÈÅÁÅÈÄÇÇÀ
מסקנתו  ואת הענין  את שתדע כדי ונימוקו, טעמו את ולהבין  דבר  בכל

בוריים, על ïBãæההלכתית äìBò ãeîìz úââML חטא כל – ÆÄÀÇÇÀÈÈ
כי בזדון, עשהו כאילו  לו  נחשב בלימודו , שגגה ידי על אדם שיחטא

בברטנורא: מבואר  וכן טעות. לכלל  בא היה לא רשלנותו, אלמלא
את  להתיר  ותבוא בתלמודך  דקדקת שלא מתוך בהוראה תטעה "אם

והמאירי מזיד ". עשית כאילו לך  מעלה הקב"ה "הזהירהאסור , כותב:
תורה  דברי שיהיו  עד  בפיו , סדורה משנתו שתהא האדם, את התנא

בדבר שישאלוהו פעמים כן  לא שאם להוראה, ומזומנים בידו מצויים
להצטדק  לו  ואין  הרבים, את מכשיל  ונמצא כהוגן  שלא בו  ויורה נחוץ,

שגגה, oecf...;בטענת dler cenlz zbbyy מצא לא שאם הכוונה, וסוף
ויבדוק  שיחקור  עד  מפיו  דבר להוציא ימהר  אל  לכך , מזומן  עצמו

משנתו  ביאור  שיעלה עד  ממקומו יזוז  לא לימודו בעת וכן  יפה. יפה
הוראה". לשגגת עצלותו  תביאהו  ולא ïBòîLכהוגן , éaøיוחאי בר ÇÄÄÀ

GL :øîBàíä íéøúk äL: כבוד בהם לנהוג התורה שחייבה – ÅÀÈÀÈÄÅ
äøBz øúk בו שכתוב לבלבלבלב):):):):– יט יט יט יט ,,,, "זקן "((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זקן ", פני  "והדרת ÆÆÈ

חכמה; שקנה זה –äpäk øúëåבו שכתוב ח ח ח ח ):):):):– כאכאכאכא,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÆÆÀËÈ
לך"; יהיה קדוש úeëìî"וקדשתו... øúëåבו כתוב יז יז יז יז ,,,,– ((((דברים דברים דברים דברים  ÀÆÆÇÀ

עליך טוטוטוטו):):):): אימתו  שתהא : מלך" עליך תשים בבבב).).).)."שום לבלבלבלב,,,, ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין

áBè íL øúëå טובה ושמועתו טובים מעשים בידו  שיש מי – ÀÆÆÅ
בו  לנהוג חייבים שיהיו בתורה, "כתר" לו  מצינו  לא מעשיו, מחמת

הוא אבל ïäéabכבוד , ìò äìBò צריכים הכתרים שלשת שכל – ÆÇÇÅÆ
טובים  אינם מעשיו  אם מלך, ובין  גדול  כהן ובין חכם תלמיד  שבין  לו ,

כבוד בו לנהוג חייבים אין  רע, שם לו  והרמב"ם ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ויצא
תורה, מתן בשעת לישראל  ניתנו  הללו הטובות המעלות "שלש מפרש:

שנאמר אהרן, בה זכה – כהונה והתורה. והמלכות, הכהונה, והן :
יגיגיגיג):):):): כה כה כה כה ,,,, מלכות ((((במדברבמדברבמדברבמדבר עולם"; כהונת ברית אחריו ולזרעו  לו "והיתה

שנאמר  דוד , בה זכה לז לז לז לז ):):):):– פט פט פט פט ,,,, וכסאו ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  יהיה, לעולם "זרעו
– תורה וכתר נגדי"; ואמרו כשמש  בו ; להתעטר  שירצה מי לכל  מונח

ז "ל בבבב):):):):רבותינו עב עב עב עב ,,,, משניים ((((יומאיומאיומאיומא הוא פחות הכתר שזה תאמר , שמא
השניים יהיו  ובו משניהם, הוא גדול אלא כן, אינו – (mceakהאחרים

(dxezd xzka ielz zekln xzke dpedk xzk lyטוטוטוטו):):):):שנאמר ח ח ח ח ,,,, ((((משלימשלימשלימשלי

מגיע  טוב שם כתר  אבל  צדק"... יחוקקו  ורוזנים ימלוכו , מלכים "בי

בה והמעשה ידיעתה לומר: רצוני התורה, cgiמאת dxezd zrici)
,(dizeevn meiw mr"האמתי הטוב השם יגיע בהן המאור המאור המאור המאור כי  ((((ספרספרספרספר

החשובות להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""םםםם).).).). המעלות שלש  על כאן רמז שהתנא מפרשים, ויש
והזהיר התורה, ומעלת הייחוס, ומעלת העושר, מעלת האדם: במין 

יתברך... ה' מאת שהכל  בכולן , אפילו  או  מהן באחת להתגאות שלא
ומעשה  והחסדים המצוות בקיום ה', בעבודת לעסוק הכוונה ועיקר 

שומעיו , ולכל  רואיו  לכל  וערב הבריות אצל מקובל ולהיות היושר,
שאמרו  כמו  גביהן", על עולה טוב שם "וכתר שאמר : פופופופו,,,,וזה ((((יומא יומא יומא יומא 

ומשאו א א א א ):):):): הבריות עם בנחת ודיבורו בתורה עוסק שאדם בשעה

בתורה  שעוסק פלוני  ראיתם עליו : אומרים הבריות מה נאה, ומתנו
חלקו , ואשרי אשריו, דרכיו , מתוקנים וכמה מעשיו, נאים כמה –

השם  קידוש וזהו  תורה"... שלימדו רבו אשרי  שגידלו, אביו  אשרי 
תתבייש ואל מעצמך "התבייש  אמרו: ובברייתא האמת. דרך על  ותורתו 

לשונך... יקללך  ואל פיך, יברכך אל  שפתותיך ; יביישוך  אל מאחרים;
אתה  ואם בטובתו ; ונותן  נושא הווי – אדם באהבת חפץ אתה אם

בסופו" יהא מה ועיין  צא – החטא מן להתרחק ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).רוצה

i y i n g m e i
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לרבי כינוי  שהוא סוברים ויש מאיר, לרבי  כינוי הוא נהוראי  שהשם סוברים, יש
aiwr`),נחמיה iax ly ecinlz) מהם אחד  שכל  מפני – ערך, בן  אלעזר  לרבי או 

מנהיר תנא (xi`n)היה שהיה דעה יש ברם, ב). יג, (ערובין בהלכה חכמים עיני 
בן יוסי רבי  של מחלוקתו בן טרפון, ורבי יהושע רבי של  תלמידו  שהיה זה, בשם
בני את מלמד ואיני  שבעולם אומנויות כל אני  "מניח אומר: היה הוא חלפתא.

הבא..." לעולם לו  קיימת והקרן הזה בעולם משכרה אוכל שאדם תורה, (dpynאלא
.(oiyeciw seq ישיבת אין שאם התורה, לומדי את הוא מזרז  שבמשנתנו במאמרו  אף

תורה. למקום וילכו ביתם את יעזבו במקומם, חכמים

äøBz íB÷îì äìBb éåä :øîBà éàøBäð éaø תמצא לא אם – ÇÄÀÇÅÁÅÆÄÀÈ
ישיבת  שם שיש  למקום גולה הווי  התורה, בלימוד סיפוקך די  במקומך

מפיהם, ותלמד  Eéøçàחכמים àBáz àéäL øîàz ìàå שהתורה – ÀÇÙÇÆÄÈÇÂÆ
ותלמד לעירך חכם או  רב שיבוא עד  שתחכה כלומר  למקומך , תבוא

או  Eãéaממנו , äeîi÷é EéøáçL תורה למקום שגלו  שחבריך – ÆÂÅÆÀÇÀÈÀÈÆ
בידך, התורה את כך  ידי על יקיימו  והם לביתם כשישובו  ילמדוך 

לך  יבררו  והם ספקותיך  מהם שתשאל כך,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););כלומר  תאמר אל
מפי שומע דומה שאינו התורה, למקום בעצמך אתה גולה הווי  אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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יעקב. בן אליעזר  רבי בשם ידועים תנאים והוא oey`xdשני  הבית, בזמן עוד  חי  –

שראה  מה כפי לפרטיו, המקדש  בית את מתאר  הוא בה "מדות", מסכת את ששנה

"משנת  השאר: בין  בה כתוב והיה יוחסין, מגילת שמצא מספר , עזאי  בן בעיניו.

נקיה. כסולת היא אבל  מעטה, משנתו  כלומר ונקי", קב אליעזר ±רבי ipyde היה

בירושלמי שבמשנתנו . יעקב בן  אליעזר רבי כנראה והוא עקיבא, רבי  של  תלמידו

ישב  יעקב. בן  אליעזר  רבי  של  לעירו עיוור  בא אחת פעם עליו : מסופר  פאה) (סוף

עיוור  הוא גדול  שאדם אילולא עירו : בני  אמרו ידו, על יעקב בן אליעזר  רבי  לו

להם  אמר בכבוד . פרנסתו  לו נתנו  לידו , יושב יעקב בן  אליעזר  רבי  היה לא זה,

לצדך. ישב יעקב בן  אליעזר שרבי  ראינו  לו: אמרו לכך ? זכיתי במה העיוור :

זה  רואה, ואינו שנראה מי  עם חסד גמלת "אתה זו : תפילה העיוור עליו התפלל

רבי בא שבמשנתנו  במאמרו חסד ". לך  ויגמול  פיוסך יקבל  נראה ואינו  שרואה

עבירה  וכל  עליו , סניגור יוצרת עושה שאדם מצוה שכל ללמדנו יעקב בן אליעזר 
קטיגור . –

xlcpqd opgei iax.מלאכתו שם על "הסנדלר", ונקרא עקיבא, רבי  של תלמידו  היה
(ירושלמי מצרים של אלכסנדריה מולדתו , עיר שם על  כן נקרא שהוא אומרים, ויש 
שבעה  התכנסו אדריינוס גזירת שבטלה אחרי  מסופר: (שם) בירושלמי  א). ג, חגיגה
רבי גם היה וביניהם השנה, את לעבר  רימון לבקעת עקיבא, רבי  תלמידי  זקנים,
הסנדלר  יוחנן  ורבי הלכה, בענייני  החכמים בין  מחלוקת פרצה שם הסנדלר... יוחנן
יושבות", שימשתו שלא מה עומדות עקיבא רבי את "שימשתי  מאיר : לרבי אמר
לו : קראו  והחכמים ממך, יותר  הרבה אותו  ושימשתי אצלו  למדתי כלומר :
כדרך רוח ברמות מדבר שהוא כלומר  מולדתו , עיר  שם על  "אלכסנדרי ",
אותה  שכלפי  ואפשר בנשיקה. משם ועמדו  נתפייסו לבסוף היהירים. האלכסנדרונים

שבמשנתנו  הסנדלר יוחנן רבי  דברי  מכוונים רימון  שבבקעת xe`ndהכנסיה xtq)
.(m"anxdl,ובאושא רימון בבקעת אסיפותיהם לאחר אלו, עקיבא רבי  תלמידי  ואמנם

תורה" ישראל ארץ כל  את ומילאו אז b)"עמדו  ,`q dax ziy`xa).
Bì äðB÷ ,úçà äåöî äNBòä :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÈÆÄÀÈÇÇÆ

ãçà èéì÷øt;עליו זכות המלמד  יושר, מליץ סניגור , –øáBòäå ÀÇÀÄÆÈÀÈÅ
ãçà øBâéh÷ Bì äðB÷ ,úçà äøáòודורש עליו המקטרג – ÂÅÈÇÇÆÇÅÆÈ

אחת מצוה עשיית תהא שלא לאדם, להעיר  התנא כוונת קלה עונשו;
תהא  לא וכן  אחד ; פרקליט לו יש כבר אחת מצוה בעשותו כי בעיניו ,

ואין  קטיגור ; נוצר  עבירה ידי על כי בעיניו , קלה אחת עבירה עשיית
כראוי, המצוה על גמולו  מקבל אדם אלא במצוה, יוצאה העבירה

כראוי העבירה על íéáBè((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ועונשו íéNòîe äáeLzÀÈÇÂÄÄ
úeðòøtä éðôa ñéøúk תקנתו עבירות, עשה אדם שאם כלומר  – ÄÀÄÄÀÅÇËÀÈ

טובים  ומעשים תשובה כי טובים, מעשים ולעשות בתשובה לחזור  היא
"גדולה  אמרו : וכן  הפורענות. בפני ומחסה, מגן המשמש כתריס, הם

כזכויות" לו נעשות שזדונות א א א א ).).).).תשובה פופופופו,,,, "כל((((יומאיומאיומאיומא אמרו: ועוד 
הטוב  במעשה יחליפה תשובה, לעשות ומתבייש  עבירה בידו שיש מי 

רעים, זוזים של  צרורות לו  שיש  לאדם משל  ויתקבל; תשובה ויעשה
מי כל  אף – טובים בזוזים ויחליפם תוספת לו ויתן שולחני  אצל ילך 

טובים" ומעשים תשובה יעשה רעים, מעשים בידו  ryedשיש hewli)
.(biïðçBé éaøäiñðk ìk :øîBà øìcðqä,אסיפה –àéäL ÇÄÈÈÇÇÀÀÈÅÈÀÅÄÈÆÄ

íéîL íLì, לאמיתו ענין איזה לברר  או  מצוה, של מטרה לשם – ÀÅÈÇÄ
אישיות, פניות למתכנסים שתהיינה íi÷úäìמבלי  dôBñ עתידה – ÈÀÄÀÇÅ

ומבורכים. קיימים יהיו והישגיה מטרתה, את להשיג dðéàLåÀÆÅÈהכנסיה
íéîL íLìקינטור של כוונה מתוך דעתו על עומד אחד  שכל  – ÀÅÈÇÄ

לאמתה האמת למען  ולא íi÷úäì((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),והתנצחות, dôBñ ïéàÅÈÀÄÀÇÅ
נתן  דרבי ובאבות ומעשיה. לתוצאותיה קיום יהא לא מ מ מ מ ))))– פרקפרקפרקפרק ((((סוף סוף סוף סוף 

הגדולה; כנסת אנשי  כנסיית זו – מצוה לשם שהיא "כנסייה אמרו :
הפלגה". דור  אנשי כנסיית זו  – מצוה לשם ושלא
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עקיבא. רבי מתלמידי שבמשנה, סתם אלעזר" "רבי הוא שמוע בן  אלעזר רבי

יהו (רבי  רבי  "אמר  מובא: א) נג, (ערובין  לומדים בגמרא כשהיינו  הנשיא): דה

לו שהיו כלומר  באמה", ששה יושבים היינו שמוע, בן  אלעזר רבי  אצל תורה

גדול אומר: היה "הוא צפופים. יושבים כשהם אצלו לומדים והיו  רבים, תלמידים

שלום" אלא הבריות כל בפי הנביאים נטעו שלא yp`).השלום, ,ixtq)במאמרו

ולרבו. לחברו לתלמידו, אדם יתייחס כיצד  להורות, אלעזר  רבי  בא שבמשנתנו 

Eéìò áéáç Cãéîìz ãBák éäé :øîBà òenL ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÇÇÅÀÄÀÇÀÄÈÈÄÈÆ
ClLkבחר" ליהושע: שאמר  רבנו  במשה מוצאים שכן ככבודך, – ÀÆÈ

אנשים" ט ט ט ט ))))לנו  יז יז יז יז ,,,, לנו",((((שמותשמותשמותשמות "בחר  אלא נאמר , לא לי " "בחר  –
תלמידו  היה ויהושע הרב היה שהוא פי  על אף כמותו, שעשאו  מלמד

.(f"k ozp iaxc zea`)Caø àøBîk Cøáç ãBáëe מוצאים שכן – ÀÂÅÈÀÈÇÈ
למשה שאמר  יא יא יא יא ):):):):באהרן  יביביביב,,,, שמשה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  פי  על שאף אדוני ", "בי 

כרבו עשאו ממנו , וקטן אחיו , אמרו(my).היה לגלגלגלג,,,,וכן  מציעאמציעאמציעאמציעא ((((בבא בבא בבא בבא 

זה"א א א א ):):):): על  זה וקורעין זה מפני  זה עומדים שבבבל חכמים "תלמידי

oiywne ,cgi yxcnd ziaa cinz oiayei eidy itl ,axl cinlz oick)
dfn df micinl mleke ,oiwxtne((((ררררשששש""""יייי ––––;íéîL àøBîk Caø àøBîeÈÇÈÀÈÈÇÄ

למשה שאמר ביהושע מוצאים שכן  כח כח כח כח ):):):):– יאיאיאיא,,,, משה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר "אדוני
בהקב"ה  מרדו כאילו בך  שמרדו כיון העולם, מן  כלם – כלאם"

כלייה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).וחייבים מבואר((((שם שם שם שם ;;;; טוב" יום (myaב"תוספות
:(miyxtn במדרגה) שווה הכל כן  שאם לגמרי, אותם שמשווה לא

אחד כל  שיהא כלומר  אותם, שמשווה הוא החיבוב לענין אלא אחת);
נמשכת  "חביב" ומלת מדרגתו ; כפי לירא או לכבד  עליו חביב מאלה

גורסים: ויש jxag,לכולם. ceakk jilr aiag jcinlz ceak idiומבואר
שיש  היא, התנא שכוונת שמואל, במדרגה במדרש  אחד  כל את להעריך

לבוא  שלא כדי  האמתי , מעמדו לפי  לה ראוי  שהוא מזו למעלה אחת
ולפיכך לו. הראוי בכבודו  פגיעה jilrלידי  aiag jcinlz ceak idi

jxag ceakk; לו לשווה אדם של  כיחסו  –jax `xenk jxag ceake
ממנו; שגדול למי  אדם של כיחסו –miny `xenk jax `xene וכן –

גגגג):):):):דרשו  רבה רבה רבה רבה  לאלהים"((((שמות שמות שמות שמות  לו תהיה טז טז טז טז ):):):):"ואתה ד ד ד ד ,,,, על((((שמותשמותשמותשמות אף
"מורא  אמרו: מכאן עליו; מוראך יהיה ממך , הגדול אחיך  שהוא פי 
כך עליך  שמוראי כשם למשה: הקב"ה לו  אמר שמים"; כמורא רבך

עליו". מוראך 

izdw - zex`ean zeipyn

ci dpyn iriax wxt zea` zkqn

‚Èäãeäé éaøøîBà:ãeîìza øéäæ éåä,ïBãæ äìBò ãeîìz úââML.ïBòîL éaøøîBà:GLíä íéøúk äL: ©¦§¨¥¡¥¨¦©©§¤¦§©©§¨¨©¦¦§¥§¨§¨¦¥
äøBz øúk,äpäk øúëå,úeëìî øúëå;ïäéab ìò äìBò áBè íL øúëå. ¤¤¨§¤¤§ª¨§¤¤©§§¤¤¥¤©©¥¤

„ÈéàøBäð éaøøîBà:äøBz íB÷îì äìBb éåä,éøçà àBáz àéäL øîàz ìàåE,éøáçLEãéa äeîi÷é E.ìàå ©¦§©¥¡¥¤¦§¨§©Ÿ©¤¦¨©£¤¤£¥¤§©§¨§¨¤§¤
EúðéaïòMz ìà. ¦¨§©¦¨¥

bibibibi.cenlza xidf ied:äëìäëå ÷åã÷ãá êãåîìú àäéù.oecf dler cenlz zbbyyúà øéúäì àåáúå êãåîìúá ú÷ã÷ã àìù êåúî äàøåäá äòèú íà
:ãéæî úéùò åìéàë êãé ìò äìòî ä"á÷ä ,øåñàä.md mixzk dyly:ãåáë íäá âåäðì äøåúä äáééçù ,äøåúá íéáåúëä.dxez xzkäéá áéúëàø÷éå)

(è"é:äîëç äð÷ù äæ ,ï÷æ éðô úøãäå.dpedk xzkäéá áéúë(à"ë íù):êì äéäé ùåã÷ åúùã÷å.zekln xzkäéá áéúë(æ"é íéøáã),êìî êéìò íéùú íåù
:êéìò åúîéà àäúù.aeh my xzke,ãåáë åá âåäðì íéáééç åéäéù äøåúá øúë åì åðéöî àì ,åéùòî úîçî äáåè åúòåîùå íéáåè íéùòî åãéá ùéù éî

àîåéá ïðéøîà ,àåä ìåãâ ïäë íàå .äééåæáì éøù äéðòîåù éðñå àåä íëç ãéîìú íàù .åì íéëéøö íéøúë äùìùä ìëù ,ïìåë éáâ ìò äìåò àåäå(:à"ò óã)
î íàå .ïøäà éãáåò ïéãáò àìã íìùì ïøäà éðá ïåúéé àìå ,ïøäà éãáåò ïéãáòã íìùì àéîîò éðá ïåúééáéúë ,àåä êì(á"ë úåîù),øåàú àì êîòá àéùðå

:êîò äùòî äùåòá
cicicici.dxez mewnl dleb ied:êîå÷îá íéîëç éãéîìú ïéà íà.jixg` `eaz `idy xn`z l`e:ïàëì åàåáé íéîëç éãéîìú.jcia deniiwi jixagyìàå

äîåã åðéàù ,áøä íå÷îì êîöòá äúà äìåâ éåä àìà .áøä ïî íä åãîìù äî íäî ãåîìúù ,êãéá äøåúä åîéé÷é áøä úéáî åàåáéùë êéøáçù êåîñú
åìéôàù ,êãéá äåîéé÷é êéøáçù ,äøåú íå÷îì äìåâ éåä êì øîåà éðà äî éðôî ,êãéá äåîéé÷é êéøáçù ,øçà ùåøéô .áøä éôî òîåùì ãéîìú éôî òîåù
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dcedi iax הוא עקיבא. רבי  של  מתלמידיו שהיה אלעאי , בר יהודה רבי הוא סתם

אצל למד  בילדותו  הורקנוס. בן אליעזר רבי  של תלמידו שהיה מאביו, תורה קיבל

שמעון רבי  עם או  מאיר רבי  עם יהודה רבי  של מחלוקת בכל  בלוד . טרפון  רבי

מקום  כל אמרו : ב) קג, קמא (בבא בגמרא ב). מו , (עירובין  יהודה כרבי  הלכה –

יהודה  לרבי  או  בבא בן  יהודה לרבי או  היא הכוונה אחד ", בחסיד "מעשה שנאמר

סיפרא "סתם א): פו , (סנהדרין  אמרו וכן  אלעאי. xwie`)בר xtq lr dkld yxcn)
הסיפרא± את יסד  שהוא כלומר יהודה", mipdk")רבי zxez").עקיבא רבי  רבו פי  על 

תצא  שלא כדי התורה, בלימוד  מאד  לדייק יהודה רבי מחייב שבמשנתנו  במאמרו
הענין. בהבנת טעות מתוך  תקלה

ãeîìza øéäæ éåä :øîBà äãeäé éaø לדקדק התורה, בלימוד – ÇÄÀÈÅÁÅÈÄÇÇÀ
מסקנתו  ואת הענין  את שתדע כדי ונימוקו, טעמו את ולהבין  דבר  בכל

בוריים, על ïBãæההלכתית äìBò ãeîìz úââML חטא כל – ÆÄÀÇÇÀÈÈ
כי בזדון, עשהו כאילו  לו  נחשב בלימודו , שגגה ידי על אדם שיחטא

בברטנורא: מבואר  וכן טעות. לכלל  בא היה לא רשלנותו, אלמלא
את  להתיר  ותבוא בתלמודך  דקדקת שלא מתוך בהוראה תטעה "אם

והמאירי מזיד ". עשית כאילו לך  מעלה הקב"ה "הזהירהאסור , כותב:
תורה  דברי שיהיו  עד  בפיו , סדורה משנתו שתהא האדם, את התנא

בדבר שישאלוהו פעמים כן  לא שאם להוראה, ומזומנים בידו מצויים
להצטדק  לו  ואין  הרבים, את מכשיל  ונמצא כהוגן  שלא בו  ויורה נחוץ,

שגגה, oecf...;בטענת dler cenlz zbbyy מצא לא שאם הכוונה, וסוף
ויבדוק  שיחקור  עד  מפיו  דבר להוציא ימהר  אל  לכך , מזומן  עצמו

משנתו  ביאור  שיעלה עד  ממקומו יזוז  לא לימודו בעת וכן  יפה. יפה
הוראה". לשגגת עצלותו  תביאהו  ולא ïBòîLכהוגן , éaøיוחאי בר ÇÄÄÀ

GL :øîBàíä íéøúk äL: כבוד בהם לנהוג התורה שחייבה – ÅÀÈÀÈÄÅ
äøBz øúk בו שכתוב לבלבלבלב):):):):– יט יט יט יט ,,,, "זקן "((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זקן ", פני  "והדרת ÆÆÈ

חכמה; שקנה זה –äpäk øúëåבו שכתוב ח ח ח ח ):):):):– כאכאכאכא,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÆÆÀËÈ
לך"; יהיה קדוש úeëìî"וקדשתו... øúëåבו כתוב יז יז יז יז ,,,,– ((((דברים דברים דברים דברים  ÀÆÆÇÀ

עליך טוטוטוטו):):):): אימתו  שתהא : מלך" עליך תשים בבבב).).).)."שום לבלבלבלב,,,, ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין

áBè íL øúëå טובה ושמועתו טובים מעשים בידו  שיש מי – ÀÆÆÅ
בו  לנהוג חייבים שיהיו בתורה, "כתר" לו  מצינו  לא מעשיו, מחמת

הוא אבל ïäéabכבוד , ìò äìBò צריכים הכתרים שלשת שכל – ÆÇÇÅÆ
טובים  אינם מעשיו  אם מלך, ובין  גדול  כהן ובין חכם תלמיד  שבין  לו ,

כבוד בו לנהוג חייבים אין  רע, שם לו  והרמב"ם ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ויצא
תורה, מתן בשעת לישראל  ניתנו  הללו הטובות המעלות "שלש מפרש:

שנאמר אהרן, בה זכה – כהונה והתורה. והמלכות, הכהונה, והן :
יגיגיגיג):):):): כה כה כה כה ,,,, מלכות ((((במדברבמדברבמדברבמדבר עולם"; כהונת ברית אחריו ולזרעו  לו "והיתה

שנאמר  דוד , בה זכה לז לז לז לז ):):):):– פט פט פט פט ,,,, וכסאו ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  יהיה, לעולם "זרעו
– תורה וכתר נגדי"; ואמרו כשמש  בו ; להתעטר  שירצה מי לכל  מונח

ז "ל בבבב):):):):רבותינו עב עב עב עב ,,,, משניים ((((יומאיומאיומאיומא הוא פחות הכתר שזה תאמר , שמא
השניים יהיו  ובו משניהם, הוא גדול אלא כן, אינו – (mceakהאחרים

(dxezd xzka ielz zekln xzke dpedk xzk lyטוטוטוטו):):):):שנאמר ח ח ח ח ,,,, ((((משלימשלימשלימשלי

מגיע  טוב שם כתר  אבל  צדק"... יחוקקו  ורוזנים ימלוכו , מלכים "בי

בה והמעשה ידיעתה לומר: רצוני התורה, cgiמאת dxezd zrici)
,(dizeevn meiw mr"האמתי הטוב השם יגיע בהן המאור המאור המאור המאור כי  ((((ספרספרספרספר

החשובות להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""םםםם).).).). המעלות שלש  על כאן רמז שהתנא מפרשים, ויש
והזהיר התורה, ומעלת הייחוס, ומעלת העושר, מעלת האדם: במין 

יתברך... ה' מאת שהכל  בכולן , אפילו  או  מהן באחת להתגאות שלא
ומעשה  והחסדים המצוות בקיום ה', בעבודת לעסוק הכוונה ועיקר 

שומעיו , ולכל  רואיו  לכל  וערב הבריות אצל מקובל ולהיות היושר,
שאמרו  כמו  גביהן", על עולה טוב שם "וכתר שאמר : פופופופו,,,,וזה ((((יומא יומא יומא יומא 

ומשאו א א א א ):):):): הבריות עם בנחת ודיבורו בתורה עוסק שאדם בשעה

בתורה  שעוסק פלוני  ראיתם עליו : אומרים הבריות מה נאה, ומתנו
חלקו , ואשרי אשריו, דרכיו , מתוקנים וכמה מעשיו, נאים כמה –

השם  קידוש וזהו  תורה"... שלימדו רבו אשרי  שגידלו, אביו  אשרי 
תתבייש ואל מעצמך "התבייש  אמרו: ובברייתא האמת. דרך על  ותורתו 

לשונך... יקללך  ואל פיך, יברכך אל  שפתותיך ; יביישוך  אל מאחרים;
אתה  ואם בטובתו ; ונותן  נושא הווי – אדם באהבת חפץ אתה אם

בסופו" יהא מה ועיין  צא – החטא מן להתרחק ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).רוצה

i y i n g m e i
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לרבי כינוי  שהוא סוברים ויש מאיר, לרבי  כינוי הוא נהוראי  שהשם סוברים, יש
aiwr`),נחמיה iax ly ecinlz) מהם אחד  שכל  מפני – ערך, בן  אלעזר  לרבי או 

מנהיר תנא (xi`n)היה שהיה דעה יש ברם, ב). יג, (ערובין בהלכה חכמים עיני 
בן יוסי רבי  של מחלוקתו בן טרפון, ורבי יהושע רבי של  תלמידו  שהיה זה, בשם
בני את מלמד ואיני  שבעולם אומנויות כל אני  "מניח אומר: היה הוא חלפתא.

הבא..." לעולם לו  קיימת והקרן הזה בעולם משכרה אוכל שאדם תורה, (dpynאלא
.(oiyeciw seq ישיבת אין שאם התורה, לומדי את הוא מזרז  שבמשנתנו במאמרו  אף

תורה. למקום וילכו ביתם את יעזבו במקומם, חכמים

äøBz íB÷îì äìBb éåä :øîBà éàøBäð éaø תמצא לא אם – ÇÄÀÇÅÁÅÆÄÀÈ
ישיבת  שם שיש  למקום גולה הווי  התורה, בלימוד סיפוקך די  במקומך

מפיהם, ותלמד  Eéøçàחכמים àBáz àéäL øîàz ìàå שהתורה – ÀÇÙÇÆÄÈÇÂÆ
ותלמד לעירך חכם או  רב שיבוא עד  שתחכה כלומר  למקומך , תבוא

או  Eãéaממנו , äeîi÷é EéøáçL תורה למקום שגלו  שחבריך – ÆÂÅÆÀÇÀÈÀÈÆ
בידך, התורה את כך  ידי על יקיימו  והם לביתם כשישובו  ילמדוך 

לך  יבררו  והם ספקותיך  מהם שתשאל כך,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););כלומר  תאמר אל
מפי שומע דומה שאינו התורה, למקום בעצמך אתה גולה הווי  אלא
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ÂËéàpé éaøøîBà:íéòLøä úåìMî àG eðéãéa ïéàíé÷écvä éøeqiî àG óàå.Løç ïa àéúî éaøøîBà:éåä ©¦©©¥¥§¨¥¦©§©¨§¨¦§©¦¦¥©©¦¦©¦©§¨¤¨¨¥¡¥
íãà ìk íBìLa íéc÷î,úBéøàì áðæ éåäå,íéìòeMì Làø éäz ìàå. ©§¦¦§¨¨¨¤¡¥¨¨¨£¨§©§¦Ÿ©¨¦

ÊËá÷òé éaøøîBà:àaä íìBòä éðôa øBãæBøôì äîBc äfä íìBòä,øBãæBøta Cîöò ï÷úä,ñðkzL éãk ©¦©£Ÿ¥¨¨©¤¤¦§§¦§¥¨¨©¨©§¥©§¨©§§§¥¤¦¨¥
ïéì÷øhì. ©§©§¦

éøç äúà:ïòùú ìà êúðéá ìàå íééñîã åðééäå ,íäîò ïúúå àùúù êéøáç éãé ìò àìà êá äøåúä íéé÷úú àì øúåéá ìôìåôîå ó
eheheheh.epicia oi`äéãéá äåä àì åîë[à"ò ä"÷ úåîáé]ùåøéô .íéøåñéá íéàëåãî íé÷éãöä äî éðôîå äçìö íéòùø êøã òåãî åðì òåãé äæä øáãä ïéà øîåìë .

íéøåñé ïäù íé÷éãöì íéãçåéîä íéøåñéä ïî àì óàå ,á"äåòä ïî ïãøèì éãë íéòùøì úúì ä"á÷ä ìéâøù è÷ùäå äåìùî àì úåìâä ïîæá åðì ïéà ,øçà
äáäà ìù ïðéà åðìù íéøåñéäù ,åðòâä àì íé÷éãö ììëìå ,íéòùøì ùéù äåìùä åðì ïéàù íéòùø ììëî åðàöé øîåìë .äøåú ìåèá ïäá ïéàù äáäà ìù

:íé÷éãöä éøåñéë.mc` lkl mely micwn ied:÷åùá éøëðì åìéôàå.zeix`l apf iede:êîî íéìåãâì.milreyl y`x `le:êîî íéðè÷ì
fhfhfhfh.xecfext:àøåãæåøô ,íìåà íåâøú .øòù úéá.oilwxháùåî íå÷î:àáä íìåòì äëæúù éãë æ"äåòá êîöò ï÷úä äúà êë .êìîä

`xephxa yexit

הרב מפי  לשומע Eúðéa((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).תלמיד  ìàåïòMz ìà פסוק – ÀÆÄÈÀÇÄÈÅ
במשלי  ה ה ה ה ),),),),הוא שאינך((((גגגג,,,, תחשוב אל לומר : נהוראי  רבי  בו  והשתמש

מעצמך התורה בלימוד  ולהעמיק להבין  אתה מסוגל  כי  וחבר, רב צריך 
מפרשים: ויש תסמוך . אל בינתך על  –jicia deniiwi jixagyמפני –

יקיימוה  חבריך שרק לפי  תורה, למקום גולה הווי לך: אומר  אני  מה
אלא  בך  התורה תתקיים לא ביותר, ומפולפל  חריף אתה שאפילו בידיך,

שמסיים: וזה עמהם; ותתן  שתשא חבריך  ידי oryiz.על l` jzpia l`e
אמרו  בבבב):):):):וכן סג סג סג סג ,,,, אמרו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  ועוד בחבורה". אלא נקנית התורה "אין 

א א א א ):):):): ז ז ז ז ,,,, ומתלמידי((((תענית תענית תענית תענית  מרבותי , יותר ומחברי  מרבותי , למדתי "הרבה
ובמדרש מכולם". יותר  וווו))))– קהלת קהלת קהלת קהלת  ילקוטילקוטילקוטילקוט טוטוטוטו;;;; ז ז ז ז ,,,, רבה רבה רבה רבה  מסופר :((((קהלת קהלת קהלת קהלת 

ערך  בן  אלעזר רבי הלך  זכאי  בן יוחנן רבן  lk"כשמת cbpk lewy didy)
l`xyi inkg.יפה ונוה יפים מים למקום אשתו אצל ב) ח, לעיל  עיין –

אצלו, שיבואו  לחבריו אצלם המתין לילך  ביקש באו שלא כיון באו. ולא

לי. צריכין הן  לה: אמר למי ? צריכין מי אמרה: אשתו, הניחתו ולא
אומר : הווי מי ? אצל ללכת דרכן  מי  – והעכברים הפת לו: אמרה

תלמודו". ששכח עד וישב לה שמע הפת. אצל העכברים
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ג  (פרק למעלה המוזכר  ינאי ברבי דוסתאי רבי של אביו  כנראה, הוא, ינאי רבי
במשנה. יותר  ממנו  נמצא לא שבמשנתנו  מאמרו  ומלבד  ח): משנה

עזריה. בן  אלעזר ורבי הורקנוס בן אליעזר  רבי של  תלמידם היה חרש בן  מתיא רבי
לחוץ  שיצאו יהושע, רבי  אחי  בן חנניה ורבי בתירא בן  יהודה רבי  חבריו  עם ביחד
(עיין ברומי ישיבה ויסד הארץ מן הוא אף יצא לתורה, ישיבות שם ויסדו  לארץ

ב). לב, סנהדרין 

íéòLøä úåìMî àG eðéãéa ïéà :øîBà éàpé éaøכלומר – ÇÄÇÇÅÅÀÈÅÄÇÀÇÈÀÈÄ
בשלווה, יושבים הרשעים מדוע השאלה: על  להשיב בידינו óàåÀÇאין 

íé÷écvä éøeqiî àG?ביסורים מדוכאים הצדיקים מה מפני  וכן – ÄÄÅÇÇÄÄ
העיקרית  והמסקנה הזאת, השאלה על  אמנם נאמרו  רבות תשובות –

הטובים  מעשיהם שכר שמקבלים לרעתם, היא הרשעים ששלוות היא
לטובתם, הם הצדיקים יסורי  ואילו באחריתם; שיאבדו כדי  הזה, בעולם

אמרו וכן אחריתם. ולהיטיב בבבב):):):):לזככם מ מ מ מ ,,,, צדיקים ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין "למה
נוטה  ונופו טהרה במקום עומד שכולו  לאילן  הזה? בעולם נמשלים

הקב"ה  כך – טהרה במקום עומד כולו  נופו , נקצץ טומאה; למקום
שנאמר הבא, העולם שיירשו כדי  הזה, בעולם צדיקים על  יסורים מביא

ז ז ז ז ):):):): ח ח ח ח ,,,, ואחריתך((((איובאיובאיובאיוב מצער , ראשיתך רשעים "והיה ולמה מאד ". ישגה

נוטה  ונופו טומאה במקום עומד שכולו לאילן הזה? בעולם דומים
הקב"ה  כך – טומאה במקום עומד  כולו נופו  נקצץ טהרה; למקום

למדרגה  ולהורידן  לטרדן  כדי הזה, בעולם לרשעים טובה להן משפיע
שנאמר יביביביב):):):):התחתונה, יד יד יד יד ,,,, ואחריתה ((((משלימשלימשלימשלי איש, לפני ישר  דרך  "יש

טוב  באמת הוא מה יודעים, אנו  שאין משיבים, ויש  – מות". דרכי
אמיתי, טוב הוא טוב, שהוא האדם שחושב מה הכל לא כי  רע, ומה

ויש רע, שסופו  טוב שיש  באמת; רע הוא לרע, שחושב מה כל  ולא
אחר: פירוש – טוב. שסופו  s`eרע miryxd zeelyn `l epicia oi`

miwicvd ixeqin `lל אין והשקט – מהשלווה לא הגלות בזמן עכשיו  נו
מן  לא ואף הבא, העולם מן לטרדן כדי לרשעים, לתת הקב"ה שרגיל

בהם  שאין  אהבה של  יסורים דהיינו לצדיקים, המיוחדים היסורים
תורה א א א א ););););ביטול  ה ה ה ה ,,,, לנו ((((ברכותברכותברכותברכות שאין רשעים, מכלל יצאנו  כלומר ,

הגענו  לא צדיקים ולכלל  שלהם, במדרש((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).השלווה ומבואר 
אפריםאפריםאפריםאפרים),),),),שמואל רבנורבנורבנורבנו נתייאש((((בשםבשםבשםבשם שלא להשמיענו, ינאי  רבי שבא

אנו  שאין  נדע וגם תקוותם; שאבדה גמורים כרשעים עצמנו לחשוב
ובמצוות  בתורה להשלים שעלינו  מה השלמנו לא ועדיין צדיקים,

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום íéc÷î("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  éåä :øîBà Løç ïa àéúî éaøÇÄÇÀÈÆÈÈÅÁÅÇÀÄ
íãà ìk íBìLa שתתייחס בזה הבריות על  להתחבב השתדל  – ÄÀÈÈÈ

דרגה; נחות ואפילו  אדם, כל בשלום ותקדים הראוי בכבוד אליהם
מעולם, שלום אדם הקדימו "שלא זכאי, בן  יוחנן  רבן על מסופר וכן

בשוק" נכרי  א א א א ).).).).ואפילו  יז יז יז יז ,,,, úBéøàì((((ברכות ברכות ברכות ברכות  áðæ éåäå,כלומר – ÆÁÅÈÈÈÂÈ
שבהם, הקטן  להיות ממך, וחכמים לגדולים שתתחבר éäzמוטב ìàåÀÇÀÄ

íéìòeMì Làøולפי ממך; ופחותים לקטנים הראש  תהא ואל – ÙÇÈÄ
ובמדרש לקטנים. רב מאשר  לגדולים, תלמיד  שתהיה מוטב המאירי :
והשועל לראשו, מעל  זנבו את להעלות הארי "דרך  מבואר : שמואל 

ממנו  לקטן  מכבד  – הנכבד אדם: בבני וכך  זנבו; תחת ראשו  מוריד
ויש ומשפילו". ממנו  הנכבד  את מבזה – והנקלה מעלה; לו ורואה

milreyl":((((שם שם שם שם ))))מפרשים y`x idz l`e" החכמה מללמוד תתרשל  אל  –
כדרך ערמה, בתחבולות חברך  את לנצח שתצטרך  עד  בשלימות,

אלא בערמתם, והחיות הבהמות את המנצחים zeix`lהשועלים apf ieed
בשלימות, הכל  ללמוד והשתדל החכמים את לשמש עצמך  השפל  –

צריך ואינו  ובגבורתו בכוחו  יריביו  את המנצח כארי  להיות וסופך 
טובטובטובטוב").").").").לערמה יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין
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שנזכר  הנשיא, יהודה רבי  של רבו  קורשאי , יעקב רבי  הוא שבמשנתנו יעקב רבי
ז  משנה ג בפרק למעלה dpynd).כבר  xe`aa my oiir) הכתוב את דורש היה הוא

ימיך" יאריכון "למען  – לך" ייטב ולמען ימיך יאריכון  "למען טו ): ה, (דברים
שכר  מתן שאין כלומר  טוב, שכולו לעולם לך " ייטב "ולמען  ארוך , שכולו  לעולם
הזה  שהעולם ללמד, יעקב רבי  בא שבמשנתנו במאמרו ואף הבא. לעולם אלא
טובים  ומעשים מצוות ידי  על עצמו, את מכשיר  האדם שבו פרוזדור, אלא אינו 

הבא. בעולם הנצח חיי  לקראת

øBãæBøôì äîBc äfä íìBòä :øîBà á÷òé éaø,כניסה לחדר  – ÇÄÇÂÙÅÈÈÇÆÆÄÀÀ
àaä íìBòä éðôa ולפיכך בו; להיכנס מתעתד אדם שכל –ï÷úä ÄÀÅÈÈÇÈÇÀÅ
øBãæBøta Cîöò בעולם ובמצוות טובים במעשים עצמך הכן – ÇÀÈÇÀÀ

ïéì÷øhìהזה, ñðkzL éãkלחיי שתזכה כדי כלומר להיכל , – ÀÅÆÄÈÅÇÀÇÀÄ
אמרו וכן  הבא. וווו):):):):העולם משלימשלימשלימשלי לפני((((מדרשמדרשמדרשמדרש לומר הרשעים "עתידים

שבעולם, שוטים משיבם: והקב"ה תשובה, ונעשה הניחנו  הקב"ה:

אם  – לשבת דומה הזה והעולם שבת, לערב דומה בו שהייתם עולם
בו  שהייתם עולם בשבת?... יאכל מה שבת, מערב מכין  אדם אין 
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ÊÈøîBà äéä àeä:äfä íìBòa íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé,àaä íìBòä éiç ìkî;äòL äôéå ¨¨¥¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨¨©¨§¨¨¨¨
àaä íìBòa çeø úøB÷ ìL úçà,äfä íìBòä éiç ìkî. ©©¤©©¨¨©¨¦¨©¥¨¨©¤

ÁÈøæòìà ïa ïBòîL éaøøîBà:Bñòk úòLa Cøáç úà ävøz ìà,åéðôì ìhî BúnL äòLa epîçðz ìàå, ©¦¦§¤¤§¨¨¥©§©¤¤£¥¨§¨©©£§©§©£¤§¨¨¤¥ª¨§¨¨
Bøãð úòLa Bì ìàLz ìàå,Búì÷ì÷ úòLa BúBàøì ìczLz ìàå. §©¦§©§¨©¦§§©¦§©¥¦§§¨©©§¨¨

fifififi.daeyza zg` dry dti:íéáåè íéùòîå äáåùú êøåöì.`ad mlerd iig lknïéàù ,íãàì íéðäî íéáåè íéùòîå äáåùúä ïéà ïîæ åúåàáù éôì
:äæä íìåòá íéé÷ù äî ìò øëù ìá÷ì àìà àáä íìåòä

gigigigi.eqrk zrya jxiag z` dvxz l`áéúëã(â"ì úåîù)íòæ ìù íéðô åøáòéù ãò ïúîä äùîì ä"á÷ä åì øîà ,êì éúåçðäå åëìé éðô[à"ò 'æ úåëøá]:
.eiptl lhen ezny drya epngpz l`e:éðîçðì åöéàú ìà ïáéùî ùãå÷ä çåøå ,åîçðì úøùä éëàìî åù÷á ,ìáàúî ä"á÷ä äéä ìåëéáë ïáøåçä úòùáù

.excp zrya el l`yz l`eåì àöîú àì áåùå ,éúøãð éëäã àúòãà øîàé åì àöîúù çúôå çúô ìë ìò æàù éðôî .åøãð úà åì øéúäì íéçúô àåöîì
:ïðçúäì ìéçúä ë"çàå ïéúîä àìà ãéî ïðçúä àì õøàì ñðëé àìù äùîì ä"á÷ä òáùðùë åðéöîå .çúô.ezlwlw zryaàåäù éôì .àèçá ì÷ì÷úðùë

áéúëã ,úåøåâç åùòù ãò ä"á÷ä íäéìò äìâð àì ïåùàøä íãà àèçùë àöåî äúà ïëå .íãà ìëî ùééáúî('â úéùàøá)åòîùéå ë"çàå ,úåøåâç íäì åùòéå
:íéäìà 'ä ìå÷ úà
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ביבשה, לוקח אדם אין אם – לים דומה הזה והעולם ליבשה, דומה

הזה  והעולם לפרוזדור, דומה בו שהייתם עולם בים?!... יאכל  מה
ייכנס  היאך בפרוזדור , עצמו מתקן אדם אין אם – לטרקלין דומה

חכמינו שדרשו וזהו  א א א א ):):):):לטרקלין ?! כבכבכבכב,,,, מצוך((((עירוביןעירוביןעירוביןעירובין אנכי  "אשר
לעשותם" יא יא יא יא ))))היום ז ז ז ז ,,,, לעשותם;((((דברים דברים דברים דברים  מחר  ולא לעשותם" "היום –

אמרו וכן שכרם". לקבל  ולמחר לעשותם" בבבב):):):):"היום קנא קנא קנא קנא ,,,, "עשה ((((שבת שבת שבת שבת 
בידך" ועודך לך  ומצוי  מוצא שאתה zenzy).עד mcew ,jzeyxa jcera)
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והעולם  הזה העולם שבין  ההבחנה על יעקב רבי של  נוסף מאמר מביאה משנתנו
להשיג אדם ויכול המעשה, עולם הוא הזה העולם שכן  ידיהבא, על שלמות בו 

הרוחנית, וההנאה הגמול עולם הוא הבא העולם ואילו  טובים; ומעשים תשובה
שאינו ומי הזה. בעולם מעשיו ולפי  הכנתו  כפי אלא הבא בעולם נהנה אדם ואין 
טו): א, (קהלת שכתוב כמו לעולם, תקנה לו אין  שוב הזה, בעולם לתיקונו דואג
רבה): (קהלת חכמים ודרשו להמנות", יוכל לא וחסרון לתקון  יוכל לא "מעוות
להימנות; יכול  בחסרון , שהוא ומי לתקון; יכול מעוות, שהוא מי  – הזה בעולם
יכול אינו  בחסרון , שהוא ומי  לתקון, יכול אינו מעוות שהוא מי לבוא, לעתיד  אבל 
ועשה  הקדים מהם אחד בעולם, לזה זה חברים שהיו  הרשעים מן יש  להימנות.
– זה זכה מיתתו ; קודם תשובה עשה שלא ואחד  מיתתו , קודם בחייו תשובה
עשה  שלא – וזה צדיקים, של חבורה בצד עומד  והוא – בחייו  תשובה שעשה

רשעים... של  חבורה בצד  עומד – תשובה

àeä– יעקב רבי  –äáeLúa úçà äòL äôé :øîBà äéäÈÈÅÈÈÈÈÇÇÄÀÈ
äfä íìBòa íéáBè íéNòîe בעולם אחת שעה של  ערכה גדול  – ÇÂÄÄÈÈÇÆ

שאמרו כמו  מעשיו, ומתקן  בתשובה חוזר האדם שבה ((((עבודה עבודה עבודה עבודה הזה

א א א א ):):):): יז יז יז יז ,,,, אחת",זרהזרהזרהזרה בשעה עולמו  קונה àaä"יש íìBòä éiç ìkî– ÄÈÇÅÈÈÇÈ
אליה  שהגיע דרגתו  כפי ורק שם, עצמו את לתקן  עוד  יכול אדם שאין

בתגמול. שם הוא זוכה çeøבחייו, úøB÷ ìL úçà äòL äôéåÀÈÈÈÈÇÇÆÇÇ
רוחני, תענוג –àaä íìBòaהשכינה מזיו נהנים שצדיקים ((((ברכות ברכות ברכות ברכות – ÈÈÇÈ

א א א א ),),),), äfäיז יז יז יז ,,,, íìBòä éiç ìkî,הזה העולם של רוח קורת מכל – ÄÈÇÅÈÈÇÆ
עליו  הבאות והרעות הצרות מפני שלמה רוח קורת לאדם ((((רש רש רש רש """"יייי););););שאין

חכמים אמרו בבבב):):):):וכן לד לד לד לד ,,,, נתנבאו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  לא כולם הנביאים "כל 
zengpde zeaehd)– הבא לעולם אבל המשיח, לימות אלא רש "י ) –

זול אֿלהים ראתה לא גגגג),),),),תך""עין  סד סד סד סד ,,,, העולם ((((ישעיהישעיהישעיהישעיה שחיי  כלומר 
לו  אין הבא העולם טוב כי והשגתו , אדם בן מבינת הם נשגבים הבא

דוד  שאמר וזהו  דמיון, לו ואין ככככ):):):):ערך  לא לא לא לא ,,,, טובך((((תהליםתהליםתהליםתהלים רב "מה
ליראיך ". צפנת אשר

y c e w z a y
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רבי של  "מקלו אומר: היה הוא מאיר . רבי  של תלמידו היה אלעזר בן שמעון רבי
דעת" מלמדני  היה והוא בידי , היה `).מאיר  ,b ,ohw cren inlyexi)בן היה הוא

אלעזר  בן  שמעון  רבי בא שבמשנתנו  במאמרו  הנשיא. יהודה רבי של וחברו  דורו

כגון מסויימת, נפשית במתיחות השרוי  חברו כלפי  להתנהג אדם צריך כיצד ללמד ,
ובנימוסי ארץ דרך  בהלכות הוא גדול  עיקר  שכן  וכדומה; צערו או  כעסו  בשעת
בזמנו שלא ודבר  הראוי ; ובזמנו  הנכון במקומו – בעתו דבר כל לעשות החברה,
סה, (יבמות שאמרו כמו  הוא, מזיק אף אלא מועיל  שאינו רק לא במקומו  ושלא
דבר  לומר שלא אדם על מצוה כך  הנשמע, דבר  לומר אדם על שמצוה "כשם ב):

נשמע". שאינו 

úòLa Cøáç úà ävøz ìà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÆÀÈÈÅÇÀÇÆÆÂÅÈÀÈÇ
Bñòkיקבל שלא לפי כועס, שהוא בשעה חברך  את תפייס אל  – ÇÂ

חכמים אמרו וכן  כעסו . את להגביר  אתה עלול  ואף דבריך , ((((ברכות ברכות ברכות ברכות את

א א א א ):):):): שנאמר ז ז ז ז ,,,, כעסו? בשעת לאדם מרצין  שאין ידידידיד):):):):"מניין לג לג לג לג ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

עד לי  המתן  למשה: הקב"ה לו אמר – לך " והניחותי ילכו  "פני 
לך". ואניח זעם, של פנים BúnLשיעברו äòLa epîçðz ìàåÀÇÀÇÂÆÀÈÈÆÅ

åéðôì ìhî. תנחומין מקבל  אדם אין  זו  שבשעה –ìàLz ìàå ËÈÀÈÈÀÇÄÀÇ
Bøãð úòLa Bì,בשאלות אליו  תפנה אל נודר , שהוא בשעה – ÀÈÇÄÀ

החלטתו  מתוך  או  כעסו שמתוך לפי  נדרו, להתרת פתחים לו למצוא
שוב  לו יהיו  שלא גורם, ונמצאת אופן, בכל נודר  שהוא יאמר, לנדור 

לעולם. נדרו  להתיר יוכל ולא חרטה, פתחי BúBàøìכל  ìczLz ìàåÀÇÄÀÇÅÄÀ
Búì÷ì÷ úòLa להיראות מתבייש שהוא בחטא, שנכשל  בשעה – ÀÈÇÇÀÈÈ

נגלה  לא חטא שכשהוא הראשון, באדם מוצאים וכן הבריות. לפני 

שכתוב חגורות, שעשו  עד הקב"ה ז ז ז ז ):):):):((((עליהם גגגג,,,, להם בראשיתבראשיתבראשיתבראשית "ויעשו
כך ואחר ח ח ח ח ):):):):חגורות", שם שם שם שם ,,,, אֿלהים".((((שםשםשםשם ה' קול  את "וישמעו

ט י ה נ ש מ ר ו א ב

ביבנה, בעלייה מסובים (החכמים) היו אחת "פעם מובא: א) יא, (סנהדרין  בגמרא
אלא  שכינה, עליו  שתשרה שראוי  אחד כאן יש השמים: מן קול בת עליהם וניתנה
שמו נקרא ולמה הקטן ". בשמואל עיניהם את חכמים נתנו לכך ; זכאי  הדור  שאין 

יג): ט, (סוטה בירושלמי הן דעות שתי  עצמו ",`."הקטן"? את מקטין שהיה "לפי
היתירה. ענוותנותו  מפני  עלa.כלומר  הרמתי". משמואל קטן  היה שמעט "לפי 

(ברכות  המינים ברכת את הקטן שמואל חיבר דיבנה גמליאל  רבן של  בקשתו  פי 
המינים  כת כלפי  בעיקר  המכוונת תקוה" תהי אל  "ולמלשינים הברכה היא ב), כח,
דומה  הזה "העולם אומר: היה הוא לישראל . מציקים והיו ההם בימים שנתרבו
שבו שחור העולם; כל  את שמקיף אוקיינוס זה – שבו  לובן אדם; של  עינו  לגלגל 
המקדש" בית זה – שבקומט פרצוף ירושלים; זה – שבו  קומט העולם; זה –

(h `hef ux` jxc) ומעשה הקטן . לשמואל הנשיא גמליאל רבן  רחש  רב כבוד  .
שבעה  לי  הזמינו  כלומר: לעלייה", שבעה לי  "השכימו שאמר: גמליאל  ברבן
שמונה, מצא בבוקר גמליאל רבן כשבא השנה. את לעבר בבוקר  למחר חכמים
הוא  אני ואמר : הקטן  שמואל עמד ירד ! – ברשות שלא שעלה הוא מי  אמר:
הוצרכתי. למעשה הלכה ללמוד אלא עליתי השנה לעבר  ולא ברשות, שלא שעליתי
ידך, על להתעבר  כולן השנים כל ראויות שב! בני, שב, גמליאל : רבן לו  אמר
שמואל ולא – לה. במזומנים אלא השנה את מעברים אין חכמים: אמרו אלא
אמר  יתבייש, לא שהלה וכדי  אחר , איש  אלא ברשות שלא שעלה זה היה הקטן 

א). יא, (סנהדרין  עצמו על כן הקטן  epzpynayשמואל  xn`nd פסוק אמנם הוא
ולעוררם  האדם בני את בו להוכיח רגיל  היה הקטן  ששמואל אלא משלי, בספר

בה. נכשלים העולם שרוב זו , שבאזהרה המידה על 

izdw - zex`ean zeipyn
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הרב מפי  לשומע Eúðéa((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).תלמיד  ìàåïòMz ìà פסוק – ÀÆÄÈÀÇÄÈÅ
במשלי  ה ה ה ה ),),),),הוא שאינך((((גגגג,,,, תחשוב אל לומר : נהוראי  רבי  בו  והשתמש

מעצמך התורה בלימוד  ולהעמיק להבין  אתה מסוגל  כי  וחבר, רב צריך 
מפרשים: ויש תסמוך . אל בינתך על  –jicia deniiwi jixagyמפני –

יקיימוה  חבריך שרק לפי  תורה, למקום גולה הווי לך: אומר  אני  מה
אלא  בך  התורה תתקיים לא ביותר, ומפולפל  חריף אתה שאפילו בידיך,

שמסיים: וזה עמהם; ותתן  שתשא חבריך  ידי oryiz.על l` jzpia l`e
אמרו  בבבב):):):):וכן סג סג סג סג ,,,, אמרו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  ועוד בחבורה". אלא נקנית התורה "אין 

א א א א ):):):): ז ז ז ז ,,,, ומתלמידי((((תענית תענית תענית תענית  מרבותי , יותר ומחברי  מרבותי , למדתי "הרבה
ובמדרש מכולם". יותר  וווו))))– קהלת קהלת קהלת קהלת  ילקוטילקוטילקוטילקוט טוטוטוטו;;;; ז ז ז ז ,,,, רבה רבה רבה רבה  מסופר :((((קהלת קהלת קהלת קהלת 

ערך  בן  אלעזר רבי הלך  זכאי  בן יוחנן רבן  lk"כשמת cbpk lewy didy)
l`xyi inkg.יפה ונוה יפים מים למקום אשתו אצל ב) ח, לעיל  עיין –

אצלו, שיבואו  לחבריו אצלם המתין לילך  ביקש באו שלא כיון באו. ולא

לי. צריכין הן  לה: אמר למי ? צריכין מי אמרה: אשתו, הניחתו ולא
אומר : הווי מי ? אצל ללכת דרכן  מי  – והעכברים הפת לו: אמרה

תלמודו". ששכח עד וישב לה שמע הפת. אצל העכברים
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ג  (פרק למעלה המוזכר  ינאי ברבי דוסתאי רבי של אביו  כנראה, הוא, ינאי רבי
במשנה. יותר  ממנו  נמצא לא שבמשנתנו  מאמרו  ומלבד  ח): משנה

עזריה. בן  אלעזר ורבי הורקנוס בן אליעזר  רבי של  תלמידם היה חרש בן  מתיא רבי
לחוץ  שיצאו יהושע, רבי  אחי  בן חנניה ורבי בתירא בן  יהודה רבי  חבריו  עם ביחד
(עיין ברומי ישיבה ויסד הארץ מן הוא אף יצא לתורה, ישיבות שם ויסדו  לארץ

ב). לב, סנהדרין 

íéòLøä úåìMî àG eðéãéa ïéà :øîBà éàpé éaøכלומר – ÇÄÇÇÅÅÀÈÅÄÇÀÇÈÀÈÄ
בשלווה, יושבים הרשעים מדוע השאלה: על  להשיב בידינו óàåÀÇאין 

íé÷écvä éøeqiî àG?ביסורים מדוכאים הצדיקים מה מפני  וכן – ÄÄÅÇÇÄÄ
העיקרית  והמסקנה הזאת, השאלה על  אמנם נאמרו  רבות תשובות –

הטובים  מעשיהם שכר שמקבלים לרעתם, היא הרשעים ששלוות היא
לטובתם, הם הצדיקים יסורי  ואילו באחריתם; שיאבדו כדי  הזה, בעולם

אמרו וכן אחריתם. ולהיטיב בבבב):):):):לזככם מ מ מ מ ,,,, צדיקים ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין "למה
נוטה  ונופו טהרה במקום עומד שכולו  לאילן  הזה? בעולם נמשלים

הקב"ה  כך – טהרה במקום עומד כולו  נופו , נקצץ טומאה; למקום
שנאמר הבא, העולם שיירשו כדי  הזה, בעולם צדיקים על  יסורים מביא

ז ז ז ז ):):):): ח ח ח ח ,,,, ואחריתך((((איובאיובאיובאיוב מצער , ראשיתך רשעים "והיה ולמה מאד ". ישגה

נוטה  ונופו טומאה במקום עומד שכולו לאילן הזה? בעולם דומים
הקב"ה  כך – טומאה במקום עומד  כולו נופו  נקצץ טהרה; למקום

למדרגה  ולהורידן  לטרדן  כדי הזה, בעולם לרשעים טובה להן משפיע
שנאמר יביביביב):):):):התחתונה, יד יד יד יד ,,,, ואחריתה ((((משלימשלימשלימשלי איש, לפני ישר  דרך  "יש

טוב  באמת הוא מה יודעים, אנו  שאין משיבים, ויש  – מות". דרכי
אמיתי, טוב הוא טוב, שהוא האדם שחושב מה הכל לא כי  רע, ומה

ויש רע, שסופו  טוב שיש  באמת; רע הוא לרע, שחושב מה כל  ולא
אחר: פירוש – טוב. שסופו  s`eרע miryxd zeelyn `l epicia oi`

miwicvd ixeqin `lל אין והשקט – מהשלווה לא הגלות בזמן עכשיו  נו
מן  לא ואף הבא, העולם מן לטרדן כדי לרשעים, לתת הקב"ה שרגיל

בהם  שאין  אהבה של  יסורים דהיינו לצדיקים, המיוחדים היסורים
תורה א א א א ););););ביטול  ה ה ה ה ,,,, לנו ((((ברכותברכותברכותברכות שאין רשעים, מכלל יצאנו  כלומר ,

הגענו  לא צדיקים ולכלל  שלהם, במדרש((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).השלווה ומבואר 
אפריםאפריםאפריםאפרים),),),),שמואל רבנורבנורבנורבנו נתייאש((((בשםבשםבשםבשם שלא להשמיענו, ינאי  רבי שבא

אנו  שאין  נדע וגם תקוותם; שאבדה גמורים כרשעים עצמנו לחשוב
ובמצוות  בתורה להשלים שעלינו  מה השלמנו לא ועדיין צדיקים,

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום íéc÷î("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  éåä :øîBà Løç ïa àéúî éaøÇÄÇÀÈÆÈÈÅÁÅÇÀÄ
íãà ìk íBìLa שתתייחס בזה הבריות על  להתחבב השתדל  – ÄÀÈÈÈ

דרגה; נחות ואפילו  אדם, כל בשלום ותקדים הראוי בכבוד אליהם
מעולם, שלום אדם הקדימו "שלא זכאי, בן  יוחנן  רבן על מסופר וכן

בשוק" נכרי  א א א א ).).).).ואפילו  יז יז יז יז ,,,, úBéøàì((((ברכות ברכות ברכות ברכות  áðæ éåäå,כלומר – ÆÁÅÈÈÈÂÈ
שבהם, הקטן  להיות ממך, וחכמים לגדולים שתתחבר éäzמוטב ìàåÀÇÀÄ

íéìòeMì Làøולפי ממך; ופחותים לקטנים הראש  תהא ואל – ÙÇÈÄ
ובמדרש לקטנים. רב מאשר  לגדולים, תלמיד  שתהיה מוטב המאירי :
והשועל לראשו, מעל  זנבו את להעלות הארי "דרך  מבואר : שמואל 

ממנו  לקטן  מכבד  – הנכבד אדם: בבני וכך  זנבו; תחת ראשו  מוריד
ויש ומשפילו". ממנו  הנכבד  את מבזה – והנקלה מעלה; לו ורואה

milreyl":((((שם שם שם שם ))))מפרשים y`x idz l`e" החכמה מללמוד תתרשל  אל  –
כדרך ערמה, בתחבולות חברך  את לנצח שתצטרך  עד  בשלימות,

אלא בערמתם, והחיות הבהמות את המנצחים zeix`lהשועלים apf ieed
בשלימות, הכל  ללמוד והשתדל החכמים את לשמש עצמך  השפל  –

צריך ואינו  ובגבורתו בכוחו  יריביו  את המנצח כארי  להיות וסופך 
טובטובטובטוב").").").").לערמה יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

i y y m e i
ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

שנזכר  הנשיא, יהודה רבי  של רבו  קורשאי , יעקב רבי  הוא שבמשנתנו יעקב רבי
ז  משנה ג בפרק למעלה dpynd).כבר  xe`aa my oiir) הכתוב את דורש היה הוא

ימיך" יאריכון "למען  – לך" ייטב ולמען ימיך יאריכון  "למען טו ): ה, (דברים
שכר  מתן שאין כלומר  טוב, שכולו לעולם לך " ייטב "ולמען  ארוך , שכולו  לעולם
הזה  שהעולם ללמד, יעקב רבי  בא שבמשנתנו במאמרו ואף הבא. לעולם אלא
טובים  ומעשים מצוות ידי  על עצמו, את מכשיר  האדם שבו פרוזדור, אלא אינו 

הבא. בעולם הנצח חיי  לקראת

øBãæBøôì äîBc äfä íìBòä :øîBà á÷òé éaø,כניסה לחדר  – ÇÄÇÂÙÅÈÈÇÆÆÄÀÀ
àaä íìBòä éðôa ולפיכך בו; להיכנס מתעתד אדם שכל –ï÷úä ÄÀÅÈÈÇÈÇÀÅ
øBãæBøta Cîöò בעולם ובמצוות טובים במעשים עצמך הכן – ÇÀÈÇÀÀ

ïéì÷øhìהזה, ñðkzL éãkלחיי שתזכה כדי כלומר להיכל , – ÀÅÆÄÈÅÇÀÇÀÄ
אמרו וכן  הבא. וווו):):):):העולם משלימשלימשלימשלי לפני((((מדרשמדרשמדרשמדרש לומר הרשעים "עתידים

שבעולם, שוטים משיבם: והקב"ה תשובה, ונעשה הניחנו  הקב"ה:

אם  – לשבת דומה הזה והעולם שבת, לערב דומה בו שהייתם עולם
בו  שהייתם עולם בשבת?... יאכל מה שבת, מערב מכין  אדם אין 

izdw - zex`ean zeipyn

gi dpyn iriax wxt zea` zkqn

ÊÈøîBà äéä àeä:äfä íìBòa íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé,àaä íìBòä éiç ìkî;äòL äôéå ¨¨¥¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨¨©¨§¨¨¨¨
àaä íìBòa çeø úøB÷ ìL úçà,äfä íìBòä éiç ìkî. ©©¤©©¨¨©¨¦¨©¥¨¨©¤

ÁÈøæòìà ïa ïBòîL éaøøîBà:Bñòk úòLa Cøáç úà ävøz ìà,åéðôì ìhî BúnL äòLa epîçðz ìàå, ©¦¦§¤¤§¨¨¥©§©¤¤£¥¨§¨©©£§©§©£¤§¨¨¤¥ª¨§¨¨
Bøãð úòLa Bì ìàLz ìàå,Búì÷ì÷ úòLa BúBàøì ìczLz ìàå. §©¦§©§¨©¦§§©¦§©¥¦§§¨©©§¨¨

fifififi.daeyza zg` dry dti:íéáåè íéùòîå äáåùú êøåöì.`ad mlerd iig lknïéàù ,íãàì íéðäî íéáåè íéùòîå äáåùúä ïéà ïîæ åúåàáù éôì
:äæä íìåòá íéé÷ù äî ìò øëù ìá÷ì àìà àáä íìåòä

gigigigi.eqrk zrya jxiag z` dvxz l`áéúëã(â"ì úåîù)íòæ ìù íéðô åøáòéù ãò ïúîä äùîì ä"á÷ä åì øîà ,êì éúåçðäå åëìé éðô[à"ò 'æ úåëøá]:
.eiptl lhen ezny drya epngpz l`e:éðîçðì åöéàú ìà ïáéùî ùãå÷ä çåøå ,åîçðì úøùä éëàìî åù÷á ,ìáàúî ä"á÷ä äéä ìåëéáë ïáøåçä úòùáù

.excp zrya el l`yz l`eåì àöîú àì áåùå ,éúøãð éëäã àúòãà øîàé åì àöîúù çúôå çúô ìë ìò æàù éðôî .åøãð úà åì øéúäì íéçúô àåöîì
:ïðçúäì ìéçúä ë"çàå ïéúîä àìà ãéî ïðçúä àì õøàì ñðëé àìù äùîì ä"á÷ä òáùðùë åðéöîå .çúô.ezlwlw zryaàåäù éôì .àèçá ì÷ì÷úðùë

áéúëã ,úåøåâç åùòù ãò ä"á÷ä íäéìò äìâð àì ïåùàøä íãà àèçùë àöåî äúà ïëå .íãà ìëî ùééáúî('â úéùàøá)åòîùéå ë"çàå ,úåøåâç íäì åùòéå
:íéäìà 'ä ìå÷ úà

`xephxa yexit

ביבשה, לוקח אדם אין אם – לים דומה הזה והעולם ליבשה, דומה

הזה  והעולם לפרוזדור, דומה בו שהייתם עולם בים?!... יאכל  מה
ייכנס  היאך בפרוזדור , עצמו מתקן אדם אין אם – לטרקלין דומה

חכמינו שדרשו וזהו  א א א א ):):):):לטרקלין ?! כבכבכבכב,,,, מצוך((((עירוביןעירוביןעירוביןעירובין אנכי  "אשר
לעשותם" יא יא יא יא ))))היום ז ז ז ז ,,,, לעשותם;((((דברים דברים דברים דברים  מחר  ולא לעשותם" "היום –

אמרו וכן שכרם". לקבל  ולמחר לעשותם" בבבב):):):):"היום קנא קנא קנא קנא ,,,, "עשה ((((שבת שבת שבת שבת 
בידך" ועודך לך  ומצוי  מוצא שאתה zenzy).עד mcew ,jzeyxa jcera)
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והעולם  הזה העולם שבין  ההבחנה על יעקב רבי של  נוסף מאמר מביאה משנתנו
להשיג אדם ויכול המעשה, עולם הוא הזה העולם שכן  ידיהבא, על שלמות בו 

הרוחנית, וההנאה הגמול עולם הוא הבא העולם ואילו  טובים; ומעשים תשובה
שאינו ומי הזה. בעולם מעשיו ולפי  הכנתו  כפי אלא הבא בעולם נהנה אדם ואין 
טו): א, (קהלת שכתוב כמו לעולם, תקנה לו אין  שוב הזה, בעולם לתיקונו דואג
רבה): (קהלת חכמים ודרשו להמנות", יוכל לא וחסרון לתקון  יוכל לא "מעוות
להימנות; יכול  בחסרון , שהוא ומי לתקון; יכול מעוות, שהוא מי  – הזה בעולם
יכול אינו  בחסרון , שהוא ומי  לתקון, יכול אינו מעוות שהוא מי לבוא, לעתיד  אבל 
ועשה  הקדים מהם אחד בעולם, לזה זה חברים שהיו  הרשעים מן יש  להימנות.
– זה זכה מיתתו ; קודם תשובה עשה שלא ואחד  מיתתו , קודם בחייו תשובה
עשה  שלא – וזה צדיקים, של חבורה בצד עומד  והוא – בחייו  תשובה שעשה

רשעים... של  חבורה בצד  עומד – תשובה

àeä– יעקב רבי  –äáeLúa úçà äòL äôé :øîBà äéäÈÈÅÈÈÈÈÇÇÄÀÈ
äfä íìBòa íéáBè íéNòîe בעולם אחת שעה של  ערכה גדול  – ÇÂÄÄÈÈÇÆ

שאמרו כמו  מעשיו, ומתקן  בתשובה חוזר האדם שבה ((((עבודה עבודה עבודה עבודה הזה

א א א א ):):):): יז יז יז יז ,,,, אחת",זרהזרהזרהזרה בשעה עולמו  קונה àaä"יש íìBòä éiç ìkî– ÄÈÇÅÈÈÇÈ
אליה  שהגיע דרגתו  כפי ורק שם, עצמו את לתקן  עוד  יכול אדם שאין

בתגמול. שם הוא זוכה çeøבחייו, úøB÷ ìL úçà äòL äôéåÀÈÈÈÈÇÇÆÇÇ
רוחני, תענוג –àaä íìBòaהשכינה מזיו נהנים שצדיקים ((((ברכות ברכות ברכות ברכות – ÈÈÇÈ

א א א א ),),),), äfäיז יז יז יז ,,,, íìBòä éiç ìkî,הזה העולם של רוח קורת מכל – ÄÈÇÅÈÈÇÆ
עליו  הבאות והרעות הצרות מפני שלמה רוח קורת לאדם ((((רש רש רש רש """"יייי););););שאין

חכמים אמרו בבבב):):):):וכן לד לד לד לד ,,,, נתנבאו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  לא כולם הנביאים "כל 
zengpde zeaehd)– הבא לעולם אבל המשיח, לימות אלא רש "י ) –

זול אֿלהים ראתה לא גגגג),),),),תך""עין  סד סד סד סד ,,,, העולם ((((ישעיהישעיהישעיהישעיה שחיי  כלומר 
לו  אין הבא העולם טוב כי והשגתו , אדם בן מבינת הם נשגבים הבא

דוד  שאמר וזהו  דמיון, לו ואין ככככ):):):):ערך  לא לא לא לא ,,,, טובך((((תהליםתהליםתהליםתהלים רב "מה
ליראיך ". צפנת אשר

y c e w z a y
ח י ה נ ש מ ר ו א ב

רבי של  "מקלו אומר: היה הוא מאיר . רבי  של תלמידו היה אלעזר בן שמעון רבי
דעת" מלמדני  היה והוא בידי , היה `).מאיר  ,b ,ohw cren inlyexi)בן היה הוא

אלעזר  בן  שמעון  רבי בא שבמשנתנו  במאמרו  הנשיא. יהודה רבי של וחברו  דורו

כגון מסויימת, נפשית במתיחות השרוי  חברו כלפי  להתנהג אדם צריך כיצד ללמד ,
ובנימוסי ארץ דרך  בהלכות הוא גדול  עיקר  שכן  וכדומה; צערו או  כעסו  בשעת
בזמנו שלא ודבר  הראוי ; ובזמנו  הנכון במקומו – בעתו דבר כל לעשות החברה,
סה, (יבמות שאמרו כמו  הוא, מזיק אף אלא מועיל  שאינו רק לא במקומו  ושלא
דבר  לומר שלא אדם על מצוה כך  הנשמע, דבר  לומר אדם על שמצוה "כשם ב):

נשמע". שאינו 

úòLa Cøáç úà ävøz ìà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÆÀÈÈÅÇÀÇÆÆÂÅÈÀÈÇ
Bñòkיקבל שלא לפי כועס, שהוא בשעה חברך  את תפייס אל  – ÇÂ

חכמים אמרו וכן  כעסו . את להגביר  אתה עלול  ואף דבריך , ((((ברכות ברכות ברכות ברכות את

א א א א ):):):): שנאמר ז ז ז ז ,,,, כעסו? בשעת לאדם מרצין  שאין ידידידיד):):):):"מניין לג לג לג לג ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

עד לי  המתן  למשה: הקב"ה לו אמר – לך " והניחותי ילכו  "פני 
לך". ואניח זעם, של פנים BúnLשיעברו äòLa epîçðz ìàåÀÇÀÇÂÆÀÈÈÆÅ

åéðôì ìhî. תנחומין מקבל  אדם אין  זו  שבשעה –ìàLz ìàå ËÈÀÈÈÀÇÄÀÇ
Bøãð úòLa Bì,בשאלות אליו  תפנה אל נודר , שהוא בשעה – ÀÈÇÄÀ

החלטתו  מתוך  או  כעסו שמתוך לפי  נדרו, להתרת פתחים לו למצוא
שוב  לו יהיו  שלא גורם, ונמצאת אופן, בכל נודר  שהוא יאמר, לנדור 

לעולם. נדרו  להתיר יוכל ולא חרטה, פתחי BúBàøìכל  ìczLz ìàåÀÇÄÀÇÅÄÀ
Búì÷ì÷ úòLa להיראות מתבייש שהוא בחטא, שנכשל  בשעה – ÀÈÇÇÀÈÈ

נגלה  לא חטא שכשהוא הראשון, באדם מוצאים וכן הבריות. לפני 

שכתוב חגורות, שעשו  עד הקב"ה ז ז ז ז ):):):):((((עליהם גגגג,,,, להם בראשיתבראשיתבראשיתבראשית "ויעשו
כך ואחר ח ח ח ח ):):):):חגורות", שם שם שם שם ,,,, אֿלהים".((((שםשםשםשם ה' קול  את "וישמעו
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ביבנה, בעלייה מסובים (החכמים) היו אחת "פעם מובא: א) יא, (סנהדרין  בגמרא
אלא  שכינה, עליו  שתשרה שראוי  אחד כאן יש השמים: מן קול בת עליהם וניתנה
שמו נקרא ולמה הקטן ". בשמואל עיניהם את חכמים נתנו לכך ; זכאי  הדור  שאין 

יג): ט, (סוטה בירושלמי הן דעות שתי  עצמו ",`."הקטן"? את מקטין שהיה "לפי
היתירה. ענוותנותו  מפני  עלa.כלומר  הרמתי". משמואל קטן  היה שמעט "לפי 

(ברכות  המינים ברכת את הקטן שמואל חיבר דיבנה גמליאל  רבן של  בקשתו  פי 
המינים  כת כלפי  בעיקר  המכוונת תקוה" תהי אל  "ולמלשינים הברכה היא ב), כח,
דומה  הזה "העולם אומר: היה הוא לישראל . מציקים והיו ההם בימים שנתרבו
שבו שחור העולם; כל  את שמקיף אוקיינוס זה – שבו  לובן אדם; של  עינו  לגלגל 
המקדש" בית זה – שבקומט פרצוף ירושלים; זה – שבו  קומט העולם; זה –

(h `hef ux` jxc) ומעשה הקטן . לשמואל הנשיא גמליאל רבן  רחש  רב כבוד  .
שבעה  לי  הזמינו  כלומר: לעלייה", שבעה לי  "השכימו שאמר: גמליאל  ברבן
שמונה, מצא בבוקר גמליאל רבן כשבא השנה. את לעבר בבוקר  למחר חכמים
הוא  אני ואמר : הקטן  שמואל עמד ירד ! – ברשות שלא שעלה הוא מי  אמר:
הוצרכתי. למעשה הלכה ללמוד אלא עליתי השנה לעבר  ולא ברשות, שלא שעליתי
ידך, על להתעבר  כולן השנים כל ראויות שב! בני, שב, גמליאל : רבן לו  אמר
שמואל ולא – לה. במזומנים אלא השנה את מעברים אין חכמים: אמרו אלא
אמר  יתבייש, לא שהלה וכדי  אחר , איש  אלא ברשות שלא שעלה זה היה הקטן 

א). יא, (סנהדרין  עצמו על כן הקטן  epzpynayשמואל  xn`nd פסוק אמנם הוא
ולעוררם  האדם בני את בו להוכיח רגיל  היה הקטן  ששמואל אלא משלי, בספר

בה. נכשלים העולם שרוב זו , שבאזהרה המידה על 

izdw - zex`ean zeipyn



hiרו dpyn iriax wxt zea` zkqn

ËÈïèwä ìàeîLøîBà:çîNz-ìà EáéBà ìôða",Eaì ìâé-ìà BìLkáe.åéðéòa òøå 'ä äàøé-ït,åéìòî áéLäå §¥©¨¨¥¦§Ÿ¦§©¦§¨¦¨§©¨¥¦¤¤¦§¤§©§¥¨§¥¦¥¨¨
"Btà(çé¯æé ,ãë éìùî). ©

hihihihi.gnyz l` jaie` letpa:åæ äãîá íãà éðá çéëåäì ìéâø äéä ïè÷ä ìàåîùù àìà ,éìùîá àåä ÷åñô.eipira rxe 'd d`xi otêááìá åúéùòù
:êúåàú úåàìîì êçåìù àåä åìéàë.et` eilrn aiyde:êéìò åäáéùéå êéáéåà ìòî åäøéñé òîùî ,áéùäå àìà áùå áéúë àìãî

`xephxa yexit

øîBà ïèwä ìàeîL: אומר היה –çîNz-ìà EáéBà ìôða" ÀÅÇÈÈÅÄÀÙÄÀÇÄÀÈ
למפלתו, –BìLkáe(ובהכשלו =)Eaì ìâé-ìà תשמח אל  – ÄÈÀÇÈÅÄÆ

åéðéòaלכשלונו , òøå 'ä äàøé-ït מה ה' בעיני ירע פן כלומר , – ÆÄÀÆÀÇÀÅÈ
שונאך , של  למפלתו  שמח Btà"שאתה åéìòî áéLäå להשיבו – ÀÅÄÅÈÈÇ

בסיום  כאן גורסים ויש – עליך . ויחול  ממנו ה' של אפו שיסור  עליך ,

±המשנה "et`" `l` ,xn`p `l "et` oexg"כל על לו  שמוחלין  מלמד

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););עוונותיו" הדיוק ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; את הקטן  שמואל חידש זו  גירסה ולפי 
זה טובטובטובטוב")")")")שבפסוק יום יום יום יום  ימחל("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות שהקב"ה ללמדנו, בא והוא ,

מפלתו  על  אויביו שמחת בראותו סבלו, בגלל עוונותיו כל  לאדם
((((רשברשברשברשב""""ץץץץ).).).).

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אד"ר, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א חו"ב סועו"ה סדרן ופלפלן,

בעל מדות תרומיות, דורש טוב לעמו וכו'

וכו' מוהררי"א שי' הלוי רב ראשי

שלום וברכה!

הגיעוני שמועות ממקורות שונים אודות אפשריות בחירות בארה"ק ת"ו.

בשים לב להמצב בארה"ק בכלל, ובפרט לתוצאות הבחירות העיריות שנתקיימו זה לא כבר, 

וע"פ הידיעות שקבלתי מאז על דבר הנעשה בארה"ק ת"ו, שלכאורה אמיתיות הנה, נראה כי המפלגות 

בחירות  תתקיימנה  שבאם  כך,  כדי  עד  מאורגנים  אינם  עדיין  בכלל  שם  החרדית  והיהדות  הדתיות 

חדשות בעתיד הקרוב ישתפר מצב בכנסת. ואדרבה, ואדרבה, ח"ו.

בטח, להיותם על אתר, ידוע להם עדכ"ז עוד בבהירות יותר, וגם הם יבואו לידי החלטה, אשר 

אולי להרויח  )מבלי התחשב עם מפלגה פרטית שתוכל  כללות היהדות החרדית  ומהשקפת  לתועלת 

עי"ז( - השעה אינה מוכשרת כלל לבחירות כלליות.

בטחוני כי השמועות הנ"ל אינן אלא תחבולה וענין של הפחדה, כדי להשיג עי"ז פתרון הרצוי 

לשאלות החינוך הכשר, אבל אינם מתכוונים כלל לבחירות בפועל. ובודאי יהי' זה מבלי לוותר בענינים 

הנוגעים לדת.

וכפי ידיעות, אף שאי מבוררות עדיין כל צרכן, הנה זוהי ג"כ עמדת מפא"י, ולכן יש לצפות כי 

הבחירות לא תתקיימנה.

בודאי למותר להדגיש אשר באם אי אפשר יהי' למנוע בחירות, הרי ההכרחיות בהחלט שתהי' 

חזית דתית מאוחדת.

בהתאם להנ"ל שלחתי לכת"ר מברק, ות"ח מראש אם יודיעני השקפתו ופעולתו בנידון זה.

בברכה.

המשך בעמוד הבא
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ËÈïèwä ìàeîLøîBà:çîNz-ìà EáéBà ìôða",Eaì ìâé-ìà BìLkáe.åéðéòa òøå 'ä äàøé-ït,åéìòî áéLäå §¥©¨¨¥¦§Ÿ¦§©¦§¨¦¨§©¨¥¦¤¤¦§¤§©§¥¨§¥¦¥¨¨
"Btà(çé¯æé ,ãë éìùî). ©

hihihihi.gnyz l` jaie` letpa:åæ äãîá íãà éðá çéëåäì ìéâø äéä ïè÷ä ìàåîùù àìà ,éìùîá àåä ÷åñô.eipira rxe 'd d`xi otêááìá åúéùòù
:êúåàú úåàìîì êçåìù àåä åìéàë.et` eilrn aiyde:êéìò åäáéùéå êéáéåà ìòî åäøéñé òîùî ,áéùäå àìà áùå áéúë àìãî

`xephxa yexit

øîBà ïèwä ìàeîL: אומר היה –çîNz-ìà EáéBà ìôða" ÀÅÇÈÈÅÄÀÙÄÀÇÄÀÈ
למפלתו, –BìLkáe(ובהכשלו =)Eaì ìâé-ìà תשמח אל  – ÄÈÀÇÈÅÄÆ

åéðéòaלכשלונו , òøå 'ä äàøé-ït מה ה' בעיני ירע פן כלומר , – ÆÄÀÆÀÇÀÅÈ
שונאך , של  למפלתו  שמח Btà"שאתה åéìòî áéLäå להשיבו – ÀÅÄÅÈÈÇ

בסיום  כאן גורסים ויש – עליך . ויחול  ממנו ה' של אפו שיסור  עליך ,

±המשנה "et`" `l` ,xn`p `l "et` oexg"כל על לו  שמוחלין  מלמד

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););עוונותיו" הדיוק ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; את הקטן  שמואל חידש זו  גירסה ולפי 
זה טובטובטובטוב")")")")שבפסוק יום יום יום יום  ימחל("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות שהקב"ה ללמדנו, בא והוא ,

מפלתו  על  אויביו שמחת בראותו סבלו, בגלל עוונותיו כל  לאדם
((((רשברשברשברשב""""ץץץץ).).).).
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dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: יח יוחנן:דף רבי של לדינו מכך äðç,ראיה øa øa äaøì déì òéiñî àîéì¥¨§©©¥§©¨©©¨¨

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàcתורה ספר אף áBzëìלוøeñàהכותב §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨¦§
úçà úBàמזכרונו פה áúkäבעל ïî àlL הכתוב אחר תורה ספר מתוך שלא - ©©¤Ÿ¦©§¨

ויכתבנו  בפיו טעות לו יקרה שמא כשכותב כבר, שמדובר המשנה את שהעמדנו וכיון .

תורה  ספר מתוך דווקא שכותבו דאורייתא, תורה בספר שכן כל אחרת, מגילה מתוך

מזכרונו  פה בעל ולא .אחר

הגמרא: משוםàîìcדוחה היינו אחרת מגילה מתוך שכתב שהעמדנו énøúàcמה ¦§¨§¦§©¥
ééenøúà déì שבאופן לחדש באה והמשנה ממנה, והעתיק מגילה לפניו שנזדמנה - ¥¦§©¥

יצא. זו בקריאה לצאת לבו כיון אם כזה

הכתב: מתוך רק לכתוב שיש זו בהלכה דנה äðçהגמרא øa øa äaø øîà ,àôeb¨¨©©¨©©¨¨
Bzëì øeñà ,ïðçBé éaø øîàáאףáúkä ïî àlL úçà úBà.:הגמרא מקשה ¨©©¦¨¨¨¦§©©¤Ÿ¦©§¨

,éáéúéî,בברייתא CìäLשנינו øéàî éaøa äNòî ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ¥¦¥¨©©¦¦§¤¤§¨¨©£¤§©¦¥¦¤¨©
øaòì ה àéñòaאת äðL,הפורים יום והגיע מקום], äléâî[-שם íL äéä àìå §©¥¨¨§©§¨§Ÿ¨¨¨§¦¨

המגילה, קריאת מצות Balîלקיים dáúëeפה בעל מזכרונו -.dàø÷e ומבואר §¨¨¦¦§¨¨
הכתב  מן שלא מגילה לכתוב הגמרא:.שמותר eäaà,מתרצת éaø øîà אסור לעולם ¨©©¦©¨

ו  פה, בעל øéàîלכתוב éaø éðàLמשום פה, בעל לכותבה הותר déaשלו íéiwéîc ©¦©¦¥¦§¦©¥¥
כה)הפסוק ד étòôòå','Ecâð(משלי eøLéé E התורה היינו ש'עפעפיך' ודורשים §©§©¤©§¦¤§¤

הכתב. מתוך שכתב נחשב פה בעל שכתב אף לכן מאיר, ברבי נתקיים שזה וכיון עיניך, לנגד וברורה ישרה תהיה [כדלהלן]

זו  דרשה מבארת 'étòôòå:הגמרא éàî ,ézôcî äéîøé éaøì àîç øa éîø déì øîà,Bì øîà .'Ecâð eøLéé E'עפעפיך' ¨©¥¨¦©¨¨§©¦¦§§¨¦¦§¦©§©§©¤©§¦¤§¤¨©
eäa áéúëc ,äøBz éøác elà(ה כג éòúä'éðéò(שם ó,'epðéàå Ba E ממך תשתכח ממנה, עיניך [-תסגור] תכפול אם כלומר ¥¦§¥¨¦§¦§£¨¦¥¤§¥¤
שוכחה. אדם שבקלות עין, éëäכהרף eléôàå,התורה דברי את לזכור ומסודריםïéøMeéîשקשה ברורים -øéàî éaø ìöà ïä ©£¦¨¦§¨¦¥¥¤©¦¥¦

פה. בעל שזכרם עד

כלל: פה בעל לכתוב להתיר שאין המוכיח מעשה מביאה øìהגמרא déçkLà àcñç áøíéøôñ áúk äåäc ìàððç á של ©¦§¨©§§¥§©£©§¥©£¨¨©§¨¦
וכתובים נביאים déìתורה øîà .áúkä ïî àlLאמנם חסדא, étרב ìò áúkéì dlek äøBzä ìk äéeàø,E חכם שהרי ¤Ÿ¦©§¨¨©¥§¨¨©¨¨¦¨¥©¦
הינך, בתורה ובקי áBzëìש àlàגדול øeñà ,íéîëç eøîà Ckאףáúkä ïî àlL úçà úBà.:הגמרא øîà÷cîמוכיחה ¤¨¨¨§£¨¦¨¦§©©¤Ÿ¦©§¨¦§¨¨©

étלו ìò áúkzL äéeàø dlek äøBzä ìk'c ììkî ,'Eהתורה Bìöà,דברי ïä ïéøMeéî חסדא רב לו אסר כן פי על ואף ¨©¨¨§¨¤¦¨¥©¦¦§¨§§¨¦¥¤§
וקשה, הכתב. מתוך שלא áúkלכתוב øéàî éaø àäå.זה באופן הכתב מן הגמרא:שלא כשאדם מתרצת אף לכתוב אין אכן §¨©¦¥¦¨©

אך פה, בעל éðàLזוכר ÷çcä úòL לו היתה שלא הדחק, שעת אצלו שהיתה כיון מאיר, לרבי הותר ולכן זה, באופן שמותר §©©§¨©¦
בה. לקרוא אחרת מגילה

ומזוזות: תפילין בכתיבת בזה àøLהדין éiaà[התיר-]eáç øa éáãì,תפילין ומכר àlLשכתב úBæeæîe ïélôz ázëéîì ©©¥§¨¦§¥©¨§¦§©§¦¦§¤Ÿ
áúkä ïî.:הגמרא זאת.ïàîkמבררת התיר תנא כאיזה הגמרא:- àéðúcמשיבה ,àpz éàä ék,בברייתאøîBà äéîøé éaø ¦©§¨§©¦©©¨§©§¨©¦¦§§¨¥

eðéaø íeMî,[רבי-]èeèøN úBëéøö ïéàå ,áúkä ïî àlL úBázëð úBæeæîe ïélôz ניתן אלא הקלף, על שורות של ¦©¥§¦¦§¦§¨¤Ÿ¦©§¨§¥§¦¦§
חלק. קלף על לכותבם

בזה: ההלכה מבארת ש àúëìäåהגמרא מסיני, èeèøN,אכןïélôzלמשה ïéëéøö ïéàאולם.èeèøN ïéëéøö ,úBæeæî אמנם §¦§§¨§¦¦¥§¦¦¦§§§¦¦¦§
éãéàå éãéàומזוזות תפילין -áúkä ïî àlL úBázëð.:הגמרא àîòèמבארת éàî תורה מספר ומזוזות תפילין שחלוקות ¦¦§¦¦¦§¨¤Ÿ¦©§¨©©£¨

ומזוזות שתפילין משום זה, ïéñéøbבדין ñøâéî שלא פה, בעל כותבים אם אף בכתיבתם שיטעו חשש ואין כולם, בפי שגורות - ¦§©§¦¦
תורה. כבספר

i"yx

äáøì äéì òééñîÐoizipzn
`l` dnwe`l `kile .`vi ipzwc
dil riiqn ,azkd on wizrna

.daxläéì éîøúéàã àîìãÐ
,wzrd `la aezkl xzen mlerl

oizipzneÐdlibn dil inxz`c
jixhvi`e .dpnn wizrne
,dpnn wizrnc `kidc opirny`l

eal oeek m`Ð.`viéòúäêéðéò ó
åððéàå åáÐjipir letkz m`

jnn zgkzyn `id ixd dpnn
.oir sxdkåáç øá éáãÐxken

`aaa opixn`ck ,ded oilitz
(a ,hk) `rivnxa iac oilitz :

.igiky eag'åë àúëìäåÐjk
.ipiqn dynl dkldïéñéøâ ñøâéî

Ð.lkd ita zexeby

הכמות  שאלת  מעין  היא  שבה,  ההיזק  או  נחיצותה  מאוחדת,  שחזית  אמרתי,  הצחות  ע"ד 

הרי  ב(:  )צז,  פ"ז  התשובה  באגרת  הזקן  רבנו  ועפמש"כ  פורעניות.  ממדת  זה  ללמוד  ויש  והאיכות. 

ויותר. וידועים דברי הר"ן ספב"ת דיומא ופס"ד רבנו בשולחנו הטהור  בריבוי כו' מאפילות כמו כו' 

חאו"ח סשכ"ח סט"ז. וכמה דוגמאות הובאו בלקח טוב למהר"י ענגיל כלל ט"ו. ומובן שכמה חילוקים 

בענין. ואכ"מ.

המשך מעמוד הקודם



xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zezixk(oey`x meil)

:`xnbd daiynda ézòîL ìeáb ,éàpé éaø øîàizeaxn izrny ± ¨©©¦©©§¨©§¦¨
,zxq`p `id ea onfd z`ézçëLå,izrny dnàéiøáç ïéáñðå §¨©§¦§¨§¦©§©¨

øîéîìy ,mzrcn xnel daiyid icinlz mixeaqe ±dúãéøéici lr §¥©§¦¨¨
xird ipwfïúéà ìçðìmy sxridldzøñBà.d`pda §©©¥¨©§¨

dlbrd ly xeqi`d onf z` `pepnd ax cnl okidn d`ian `xnbd
:dtexrddì àðéîà àðî ,àðeðîä áø øîàizcnl okidn - ¨©©©§¨§¨£¦¨¨

.miign zxq`p dlbrdyïðúcdpyna epipyy ±(:`t oileg)iabl ¦§©
'cg` meia ehgyz `l epa z`e eze`' xeqi`(gk ak `xwie),èçBMä©¥

úàhç úøt,mei eze`a dni` dhgyp xak xy`k ,dnec` dxt ± ¨©©¨
åhgy m` okì÷ñpä øBLea mei eze`a ,lwqidl epic xnbpy ± §©¦§¨

,dcle e` en` dhgypåhgy m` okäôeøò äìâòdhgyp ea meia §¤§¨£¨
,dni`øèBt ïBòîL éaø,zewlnn hgeyd z`.ïéáéiçî íéîëçå ©¦¦§¥©£¨¦§©§¦

:`pepnd ax x`aníéiçî àðéîàc éãéãì àîìLaitl xacd oaen ± ¦§¨¨§¦¦©£¦¨¥©¦
c ,dlbrd zxq`p miigny izxn`y izhiyïBòîL éaø éâéìt àäa§¨§¦¦©¦¦§

äéeàø dðéàL äèéçL øáñ ïBòîL éaøc ,ïðaøådliren dpi`y - §©¨¨§©¦¦§¨©§¦¨¤¥¨§¨
,dlik`a xyad z` xizdläèéçL dîL àìzaygp dpi` - Ÿ§¨§¦¨

oeike ,'cg` meia ehgyz `l epa z`e eze`' xeqi` oiprl dhigy
,zewlnn oerny iax xhet dlik`a zexeq` el` zendayïðaøå§©¨¨

,äèéçL dîL äéeàø dðéàL äèéçL ,éøîà.zewln miaiign okle ¨§¦§¦¨¤¥¨§¨§¨§¦¨
úøîà éà àlàwxy xn`z m` la` -äôéøò øçàìzxq`p ¤¨¦¨§©§©©£¦¨

oaen `l ,dlbrdïBòîL éaø øèt éànà`lde ,zewlnnäèéçL ©©¨©©¦¦§§¦¨
,àéä äéeàøoicry xg`ne ,dhgyp `l` dlbrd dtxrp `l ixdy §¨¦

xare ,dhigyd ici lr dlik`a xzed dxya ,d`pda dxq`p `l
.epa z`e eze` xeqi` lr hgeyd

:xne`e `pepnd ax jiynnàîéz éëåy xnel dvxz m`e -éaø øáñ §¦¥¨¨©©¦
,äøLk äèéçLa äìâò ïBòîLdlbrd z` ehgy m`y xnelk ¦§¤§¨¦§¦¨§¥¨

didi df itle ,dtexr dlbr zaeg ici e`vi ,dze` sexrl mewna
,sxrizy cr d`pda zxq`p dpi` miigny s`y ,xnel xyt`
zxq`p zhgyp xy`k cine ,dtixrk `id s` dhigyd mewn lkn
.zewlnn jk lr xeht okle ,`id die`x dpi`y dhigye ,d`pda

,jk lr dywiïðúäådpyna epipy `lde ±(:bk oileg)d ote`dy ,øLk §¨§©¨¥
äøta,dzeevn meiwl dnec`däôeøò äìâòa ìeñtmeiwl ©¨¨¨§¤§¨£¨

d ote`de ,dzeevn.äôeøò äìâòa øLk ,äøta ìeñtzx`ane ¨©¨¨¨¥§¤§¨£¨
y :dpynd zpeek z` my `ziixad,äøLk äèéçLa äøteäôéøòa ¨¨¦§¦¨§¥¨©£¦¨

,äìeñteäìâòdtexräøLk äôéøòae.äìeñt äèéçLa`l ok m` §¨¤§¨©£¦¨§¥¨¦§¦¨§¨
.dztixrk dliren dlbrd zhigyy oerny iax xaqy xnel okzi

:`xnbd zxne`÷ézLéàax ly ezprhl dpr `le `ax wzy - ¦§¦
la` .`pepnd÷ôðc øúáìzian `pepnd ax `viy xg`l ± §¨©¦§©

,yxcndøîà,`axdéì àðéîà àì àîòè éàîizipr `ly mrhd± ¨©©©£¨Ÿ£¦¨¥
xaeq ip`y meyn `ed ,elïBòîL éaøcoilega dpynd lr wlg(:bk) §©¦¦§

eøáñy,äøéLk äèéçLa äìâòd`pda zxq`py xn`p m` s` okle ¨©¤§¨¦§¦¨§¥¨
recn oaene ,d`pda dzxqe` dhigyd mvr ,dztixr ixg` wx

.zewlnn xhte die`x dpi`y dhigy `idy xaq oerny iax
:`xnbd zxne`Cì øîà àðeðîä áøåzexyt` dgci `pepnd ax - §©©§¨¨©¨

c ,eféaø àîéúc äøLk äèéçLa äìâò ïðéòîLðc àpz èénzLð àìŸ¦§©¥©¨§©§§¦©¤§¨¦§¦¨§¥¨§¥¨©¦
.àéä ïBòîLdlbrd zhigyy xaqy `pz epivn `ly oeik ,xnelk ¦§¦

`linne ,jk xaeq epi` oerny iax mby xazqn ,dztixrk zaygp
xaeqy xnel jixv `l` ,eixac z` df ote`a x`al jiiy `l

.lirl x`eank ,miign zxq`py
dlbrd ly xeqi`d onf z` `ax cnl okidn d`ian `xnbd

:dtexrddì àðéîà àðî àáø øîàzxq`p dlbrdy izcnl oipn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨
,dztixr zryn wxïðúcî,epizpyna epipyy dnn ±äôeøò äìâò ¦¦§©¤§¨£¨

ïk dðéàm` mlek itl `l` ,opax ea ewlgpy ielz my`k dpi` - ¥¨¥
äôøòð àlL ãò,gvexd `vnpíéiçî úøîà éàå .øãòa äòøúå àöz ©¤Ÿ¤¤§¨¥¥§¦§¤¨¥¤§¦¨§©¥©¦

,miign d`pda zxq`p dtexr dlbry xn`z m`e -éànà©©
[recn-]íéiçî dì àøñzéà àä ,øãòa äòøúå àözxak ixd - ¥¥§¦§¤¨¥¤¨¦©§¨¨¥©¦

.lgpl dzcixi zryn d`pda dxq`p
'dtxrp `ly cr' mewnay ,jk lr dpri `pepnd ax :`xnbd dgec

éðz,dpyna zepyl yi ±.'äôéøòì úéàøð àlL ãò'`vnpy ,epiidc §¦©¤Ÿ¦§¥©£¦¨

m` la` ,lgpl dzcxed ici lr dtixrl dpkedy mcew gvexd
dpynd dxn` `l dfae d`pda dxq`p lgpd l` dcxed xak

.`ax ixacl epzpynn dgked oi`e ,xcra drxze `vzy
:ef diigc lr `ax dywnàôéñ àîéà,`tiqd z` x`ae xen` - ¥¨¥¨
,dîB÷îa øáwz äôøòpMî`vz dtxrp `l oiicr m`y rnyne ¦¤¤¤§¨¦¨¥¦§¨

zxq`p dpi`y gkene ,lgpd l` dcxi xaky s` ,xcra drxze
'dtxrpyn' mewna `tiqa s` :`xnbd zvxzn .miignéðzyi ± §¦

,dpyna zepyl.'äôéøòì úéàøpMî'dcxi xak m`y epiidc ¦¤¦§¥©£¦¨
.dnewna xawz lgpl dlbrd

:`ax dywnàôéñ àîéà ,ïk íà`tiqd jynd z` x`ae xen` - ¦¥¥¨¥¨
meyn dnewna zxawp dlbrdy dxiaqny ,dpynd lyìòL¤©

.dì äëìäå d÷éôñ äøték ,älçzî äàa ÷ôqäz` dzyr ,xnelk ©¨¥¨¨¦§¦¨¦§¨§¥¨§¨§¨¨
eiykry s` okle ,wtqd z` dxtiky ,zeyrl dilr didy dn

.oick dtxrpy oeik dxeq` mewn lkn ,gvexd `ed in xxazdéàå§¦
íéiçî,lgpl dcxiy iptn zxq`pe ,miign `tiqa xaecn m` - ¥©¦

ixde ,dwitq dxtiky dpynd zxne` cvikäøték àì ïééãò£©¦Ÿ¦§¨
,dú÷éôñ.lreta dztixra dielz dzxtky oeik §¥¨¨

:`xnbd dwiqnàéä éàpzly `pzdy ,`id mi`pz zwelgn ± ©¨¥¦
j` ,dztixr zryn zxq`p dtexr dlbry xaeq ok` epizpyn

,miign d`pda zxq`py zxaeqd zxg` `ziixa ep`vnàéðúc§©§¨
,`ziixaaíéðôa øtëîå øéLëî øîàðmiyrp dxfrd jeza - ¤¡©©§¦§©¥¦§¦

my miyrp oke minieqn mipicl mc` xiykdl mi`ay zepaxw
,xtkl mi`ay zepaxwõeça øtëîe øéLëî øîàðåmiyrp oke - §¤¡©©§¦§©¥©

oke miniieqn mipicl mc` xiykdl mi`ay zepaxw dxfrl uegn
,dfn df mpic cenll yie ,xtkl mi`ay zepaxwøtëîe øéLën äî©©§¦§©¥

,øtëîk øéLëî Ba äNò ,íéðôa øeîàäd`pda mixq`p dfe dfy ¨¨¦§¦¨¨©§¦©§©¥
,oycwd zryn miignäNò ,õeça øeîàä [øtëîe] øéLëî óà©©§¦§©¥¨¨©¨¨

,øtëîk øéLëî,rxevn ixetiv epiidc ,xiyknd xq`py oiprl ©§¦©§©¥
,ixd .miign dtexr dlbre glzynd xiry mixq`py enk ,miign
ax xaeq df `pzke ,miign dtexr dlbr zxq`p ok` df `pz itly

.`pepnd

äðùî
:ielz my` `aen izne dn lr zx`an dpynd,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

íãà ácðúîdacpa `iadl mc` leki -ìëáe íBé ìëa ,éeìz íLà ¦§©¥¨¨¨¨¨§¨§¨
,äöøiL úò`a `edy oeik df my`e .`hg `ny wtq el oi` m` s` ¥¤¦§¤

,dacpa,àèea ïa àáa ìò åéìò eøîà .íéãéñç íLà àø÷ð äéä àeä¨¨¦§¨£©£¦¦¨§¨¨©¨¨¤¨
íBé ìëa éeìz íLà ácðúî äéäLiaxk xaqy itl ,dpyd zenin ¤¨¨¦§©¥¨¨¨§¨

,`hg wtq `la mb dacpa `a ielz my`y ,xfril`íBé øçàî õeç¥©©
øîà .ãçà íBé íéøeték`hea oa `aaäfä ïBònä,dreay oeyl - ¦¦¤¨¨©©¨©¤

éì ïéçépî eéä eléà,minkgdàéáî éúééämei xg` s` ielz my` ¦¨©¦¦¦¨¦¦¥¦
,mixetikdàlàyïézîä ,éì íéøîBàdf my` `iadlnñðkzL ãò ¤¨§¦¦©§¥©¤¦¨¥

÷ôqä [úéáì]`hg ly wtq ea zeidl lkeiy onfl `eazy cr -. §¥©¨¥
,`hg ly yyg el yiyk wx ielz my` `iadl lekiy exaqy
oeik ,mixetikd mei xg`l okle ,dacpa `iadl leki epi` la`
`iadl lkeiy ,`hg `ny yegl el oi` ,mixetikd mei xtiky

.my`ïéà íéøîBà íéîëçåmc`ìò àlà éeìz íLà àéáî`hg wtq ©£¨¦§¦¥¥¦¨¨¨¤¨©
BðBãfLaiig ,cifna eilr xaerdy -BúââLå ,úøkeilr xaerde - ¤§¨¥§¦§¨

aiig ,dbbya.úàhç©¨
mei eilr xare ,oaxwa aiegnd ly epic z` zx`an dpynd

:mixetikdå úBàhç éáéiçiaiigïéàcå úBîLà`iadl miaiigd - ©¨¥©¨§£¨©¨¦
s` ,i`ce `hg lr my`,íéøetékä íBé ïäéìò øáòLmd oiicrïéáéiç ¤¨©£¥¤©¦¦©¨¦

àéáäìmdizepaxw z`,íéøetékä íBé øçàìmdl xtkzp `le §¨¦§©©©¦¦
.mixetikd meia m`hgåeli`,ïééeìz úBîLà éáéiçmei xar m` §©¨¥£¨§¦

,mda eaiigzdy xg`l mixetikdïéøeèt,mdizepaxw z` `iadln §¦
d enk xtkn mixetikd meiy oeikoke .oaxwd z`aBãéa àaL éî¦¤¨§¨

äøéáò ÷ôñzxk da yiyíéøetkä íBéa,envríò eléôàjenq - §¥£¥¨§©¦¦£¦¦
l,øeèt ,äëéLçoeik,øtëî íBiä ìkLdzid `hgd xg`ly oeike £¥¨¨¤¨©§©¥
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oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay
éúòîù ìåáâ.zxq`p izni`n Ðøèåô ïåòîù éáø.epa z`e eze`n Ðäðéàù äèéçù

äéåàø.olek exq`p miign `dc ,dlik`a `xiq`c `d oebk ,dlik`a Ðéáø øèô éàîà
ïåòîù!`id dlik`l die`xd dhigy Ðäèéçùá äìâò ïåòîù éáø øáñ÷ àîéú éëå
äøùëmewna dhigyc rnyne .dlik`l die`x dpi`y dhigy dl `iede ,dzxtkl Ð

.`niiw dtixräøôá øùëä.dnec` dxta Ð

ïë äðéà`l `dac ,ielz [my`k] (my`a) Ð

drxze `vz Ð dtxrp `ly cr m` ,opax ibilt

.xcraíééçî àøñúéà àälgpl dcxiyk Ð

.ozi`äôéøòì úéàøð àìù ãòdcxi `lc Ð

.ozi` lgpläîå÷îá øá÷ú äôøòðùîÐ

!`l dtxrp `l ,oi` dtxrpàéä éàðúi` Ð

l`rnyi iax iac `pzc ,`l i` miign dxeq`

.dxeq` miign xaqíéðôá øéùëîmy` Ð

.rxevnøôëî.zeny`e ze`hg Ðøéùëî
õåçá.rxevn ixtv Ðõåçá øôëîxiry Ð

lzynd.dtexr dlbre gøéùëî äîxen`d Ð

.miptaøéùëî åá äùòxtknk .rxevn my` Ð

.zeny`e ze`hg x`yk Ðøôëîå øéùëî óà
øéùëî åá äùò õåçá øåîàärxevn ixtv Ð

xirya xtknk ,miign diipda oixeq`c

dil `xiaq `nl` .dtexr dlbre glzynd

xnbc ikid ikc ,`xiq` miign dtexr dlbrc

dlbr ,xtknn xtkn sili Ð xtknn xiykn

x`yk miign xeq` i`ce xirye ,xiryn

idliya oiyecw zkqna yxtn ikde .miycw

.(`,fp) ycwn yi`däðùîúéáì ñðëúù ãò
÷ôñäyginl `ki`c `ed dpyd zeni x`ye Ð

la` ,e`l e` oer mey e` `hg `ny ,wtqa

.mixetkd mei xtik `dc ,yginl `kil `zyd

àøîâåéìò ïâäì.el rceiy cr oixeqid on Ð

éåìú íùà àîìãlr iz`c i`d ilek liwcn Ð

,minlye dlerk epicc inp xninl `ki` ,wtqd

,dbibg inlye dii`x zler oebk daega ez`c

daega iz` inp ielz my` Ð dacpa ez`e

.oeilb .dacpaeàîòè éàîéà øæòéìà éáøã
'åë äáåç êúòã à÷ìñiaxc `nrh i`n Ð

?dacpa `a ielz my` xn`c xfril`epiid

ok m` ,`a `ed daeg jzrc `wlq i`c ,`nrh

`lde ?z`hg iziin i`n` i`ce dil rciizn ik

oexeck `ed dacp i`ce `l` !ezaeg ici `vi xak

.oeilbd o`k cr .minlye dler
àá
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éàîàhgyc ipyil :dyn epiax axd dywd Ð `id die`x dhigy oerny iax xht

"ixiry ipy" wxt `zi`ck dzhigy `id ef dztixrc ,dtxr jk xg`e dn`

`pzl el did `l mewn lknc :xnel yie !ezhigy `id ef wevl eziigc :(`,cq `nei)

.glzyna onf xqegn dia igeky`l ira wx ,dhgye `ziixaa oi` mzdc ,dhgye zexwl

àädne :xn`z m`e Ð miign dl `xqzi`

`ly cr rcepc i`ce my` ixde ?jka

iiencl epl yic :xnel yie ?drxie `vi Ð hgyp

,wtqd xtkl d`ay ielz my`l dtexr dlbr

xqzinc ok m`e .xtik dlgzn dz`a wtq lry

oey`xd xeqi`a Ð rcepy xg` mb ,miign

.zcner

éàðúxn`pe mipta xtkne xiykn xn`p `id

xiykn s` 'ek uega xtkne xiykn

ixetv :yexit Ð xiykn dyr uega xtkne

vnolpne :dyw .dtexr dlbr Ð xtknk ,rxe

dtexr dlbrn silic `ni` ?miign `xqzinc

oke !dhigy xg`l mixq`p rxevn ixetve

(`,fp oiyecw) "ycwn yi`d" wxt `iyw

.miign ixqzin rxevn ixetvc dpin iziinc

dlbr dil `xiaq `nl` :o`k yxit qxhpewae

xiykn xnbc ikid ikc ,miign `xiq` dtexr

dlbr ,xtknn xtkn xnbc oky lk Ð xtknn

xeq` i`ce glzynd xirye ,glzynd xiryn

wgvi epiaxe .wgece .miycw x`yk miign

:yxtnzvwnae .zgleyn epiid uega xiyknc

dyr uega s` :eyexit ikde ,aizk `ed mixtq

dlbr enk d`pda xeq`c ,zgleyn Ð xiykn

ikid ik ,xiyknn dlbr slip xcde .dtexr

inp ikde ,dlbr inp ikd Ð miign dxeq`c

.oiyecwc jd `zyd `gipe .miign dxeq` dhegy

a` oipa jd jgxk lr mzd (jda) :xnel yi cere

ixetv lr cnll `l` `z` `l xtknk xiyknc

dnl dhigy xg`l i`c ,miign ixiq`c rxevn

xeqi` opirny dhegyd zeaxl "elk`z `l"n ?il

rnzyn ikid "elk`z `l"e :xn`z m`e .d`pd

oi`nh zeter iab aezk `ed `lde ?d`pd xeqi`

`xw ol ilbc :xnel yie !d`pda oixzenc

zgleynd mby `ed `xaq Ð `xqzin dhegyc

zeey odizyy `ed `xaqy ,geliyd cr xq`zy

xeqi` epiid zgleynay xeqi`e .ozeevn xnb cr

oke .d`pda xq`iz inp dhegy jklid ,d`pd

.mzdc `ibeqa xnel jixv
my`
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רי
oifge` mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

äìáðä ìò àá.e`l xeqi` wtq lr xnelk Ðúéðúî àì.`ziixae dpyn dpey jpi` Ð

oeilb.oeilbd o`k cr .ipenk rcei ziide daxc dinw zcnl `l dnl Ð zipzn `l Ð

÷ôñä úéáì.opira edc lk xeqi` zvwc Ðåì åøîàã àîòè éàîlr `a ielz my` Ð

.dlapc e`l oebk edc lk xeqi`áéúëãdbbya dpiyrz `l xy`" :ielz my`a Ð

,e`lc icina `l` dbby `kil elit`c ,"my`e

.aiig Ð dpiyrz `ly epiidcúåîùà ùîçÐ

,xifpe ,dtexg dgty ,zelirne ,zelifb my`

.rxevneäøåîâ äøôë øôëî åðéà éåìú íùàÐ

.z`hg iziin dil rciizn iklcéáøë àìãå
øæòéìàwtq lr `a :xn`c xfril` iaxk i`c Ð

xtkzn dlap wtqc ielz my` `vnp ,dlap

z`hg xa e`l dil rciizn iklc ,dxenb dxtk

.`edåúøôë øôëî øçà ïéàlrn m`y Ð

xg`e ,mixetikd mei eilr xare ,rci `le bbeya

.olek oke ,zelirn my` `ian Ð el rcep jk

éìéî éðäðîmei xtkn `l oi`ce zeny`c Ð

.ediilr mixetikdïáø÷ éðá åàìã íéòùô äîÐ

`ed oke ,eaxa cxeny ,oicxn epiid mirytc

.(b a mikln) "ia ryt a`en jln" :xne`óà
ïáø÷ éðá åàìã íéàèçxtkn ,dlap oebk Ð

,oaxw ipac mi`hg la` .mixetkd mei ediilr

.xtkn `l Ð oi`ce zeny`e ze`hg oebk

.onwl yxtn oiielz` xtknc `nrheàá àìã
äòåãé äåöî úåøéáò ìò øôëìwxta xn`ck Ð

drici da yiy d`neh lr :(`,a) zereayc `nw

seqa drici da oi`e ,rci `nhpyk Ð dlgza

`l `viyke ,`nh `edy rci `l qpkpyk Ð

xiry Ð oaxw `iaiy d`neha qpkpy el rcep

rceiy cr dlez mixetkd meie mipta dyrpd

la` .cxeie dlera `iaie ,`nh ycwnl qpkpy

epi` Ð d`neha ycwnl qpkpe ,`hgy el rcep

,oaxw ipac mi`hgd xtkn `l jklid .xtkn

glzynd xiry la` .dizxtk `xhefc meyn

rcepy dxiar lr xtknc ,dilic dxtk `yitpc

my) zereayc `nw wxta opixn`ck ,`hgy el

zepecfd dxezay zexiar lk lr :(a cenr

lrc `ni` ,'ek rced `le rced zebbyde

.xtkn inp oaxw ipac mi`hgåéìò äãåúäåÐ

.glzynd xiryaøéòùá àø÷ äéèòîå
çìúùîä`yitpc ab lr s`c opireny`l Ð

.xtkn `l oaxw ipa` ikd elit` ,ezxtkìò
äââùë ïåãæä"dxtk ixqegn drax`" wxta Ð

.(`,h zezixk)éîð øîúéà.iia`k Ðàùéø ïî
àø÷ãditiqe ditebl `xwc diyixcn xnelk Ð

.`yxc jdl xziinäá äðåò,`ed cifn `de Ð

.'ebe "dfa 'd xac ik" :`xwc diyixa aizkc

'åë úàèç ééåù÷àìjxtinl `kil `zyde Ð

`l Ð iz`w oaxw ipalc ok m`c ,inic axc

.zeper aizk `dc ,"mdiryt" `xw aezkl

mzqc ,oaxw ipa rnync ,"mz`hg" aezkle

"mdiryt" aizkcn `l` .oaxw ipa z`hg

.ixiinw mdiryt aexac yexcl dptenïéàù
åá øéëî.`hgy el rcep `ly Ðéîð àúééî÷

'ek oi`ce zeny`e ze`hg iaiigc Ð

`kil ,mixetikd mei xg` `iadl oiaiigc
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íùà.e`l xeqi` wtq lr :qxhpewa yxit Ð dlapd lr `a ielzi`nel exn`c `nrh

(opaxl) e`iadl daeg `diy xn`w `lc d`xp Ð my`e dbbya dpiyrz `l xy`

`le ,iziil dlap wtq zlik` lr eh` ,"rci `le" aizk `dc ,e`l zxiar lr [el exn`cl]

rci `lc d`xp `l` ?dliap zlik` i`ce lrm`y xac oiprle ,daeg oiprl Ð `xwc dil

dxfb edl zi`e .z`hg ezbby lr `iai el rceei

`l" dil ipd` la` ,"zevn" "zevn"c dey

.e`iadl leki e`l zexiard lr s`c "dpiyrz

,e`l iwet`l "zevn"c dey dxifb iyxcc opaxe

.llk dilr iziin `lc
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,ïðz ïðàäå :déì øîà .äìápä ìò àa éeìz íLà̈¨¨¨©©§¥¨£©¥§¨£©§©
ìò àlà éeìz íLà àéáî Bðéà :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¥¦¨¨¨¤¨©
,øæòéìà éaø éàå !úàhç BúââLå úøk BðBãfL øác̈¨¤§¨¥§¦§¨©¨§¦©¦¡¦¤¤
?úéðúî àì àîòè éàî :déì øîà !éúà éîð äáãða¦§¨¨©¦¨¥£©¥©©§¨¨©§¥
:éì øîàå ,äaø ?epîe ,øî én÷ dúéðz ïéàébñ ïéðîéæ¦§¦©¦¦§¦¨©¥¨©©¨©£©¦

épî àä¯úéáì ñðkzL ãò ïzîä Bì íéøîBà àlà :ïðúc ,Bì eøîàc àéä øæòéìà éaø ¨©¦©¦¡¦¤¤¦§¨§¦§©¤¨§¦©§¥©¤¦¨¥§¥
."íLàå äââLa äðéNòú àì øLà" :àø÷ øîà ?Bì eøîàc àîòè éàî :àáø øîà .÷ôqä©¨¥£©¨¨©©§¨§¨§¨©§¨£¤Ÿ¥¨¤¨¦§¨¨§¨¥
úøk BðBãfL øác ìò àlà éeìz íLà ïéàéáî ïéà :éøîàc ïðaøc àîòè éàî :àáø øîà£©¨¨©©§¨§©¨©§¨§¦¥§¦¦¨¨¨¤¨©¨¨¤§¨¥
úàhç BúââLå úøk BðBãfL ïläl äî ,áìç úàhçî "úåöî" "úåöî" éôìé ?úàhç BúââLå§¦§¨©¨¨§¦¦§Ÿ¦§Ÿ¥©©¥¤©§©¨¤§¨¥§¦§¨©¨

¯éeìz íLà ,ïéøtëî úBîLà äMîç :ïðaø eðz .úàhç BúââLå úøk BðBãfL øác ïàk óà©¨¨¨¤§¨¥§¦§¨©¨¨©¨©£¦¨£¨§©§¦¨¨¨
ïéøtëî úBîLà äMîç :øîà÷ éëä ,óñBé áø øîà ?øîà÷ éàî .äøeîb äøtk øtëî ïéà¥§©¥©¨¨§¨©¨¨©£©©¥¨¦¨¨©£¦¨£¨§©§¦
íLà :øîàc ,øæòéìà éaøk àìãe ;äøeîb äøtk øtëî ïéà éeìz íLàå ,äøeîb äøtk©¨¨§¨§¨¨¨¥§©¥©¨¨§¨§¨§©¦¡¦¤¤§¨©¨¨
éëc ,ïúøtk øtëî øçà ïéà úBîLà äMîç :éðú÷ éëä ,øîà àðéáø .äìápä ìò àa éeìz̈¨©©§¥¨¨¦¨£©¨¦¨¨¥£¦¨£¨¥©¥§©¥©¨¨¨§¦
éáéiç :ïðúãk ,éúééî àì òãééúî éëìc .Búøtk øtëî øçà éeìz íLà ;éúééî déì òãééúî¦§§©¥©§¥¨¨¨©¥§©¥©¨¨¦§¦¦§§©¨©§¥§¦§©©¨¥

íéøetkä íBé ïäéìò øáòL ïéàcå úBîLàå úBàhç¯,íéøetkä íBé øçà àéáäì ïéáéiç ©¨©£¨©¨¦¤¨©£¥¤©¦¦©¨¦§¨¦©©©¦¦
ïééeìz úBîLà éáéiç¯úBàhç éáéiç :éðú÷ .'åë "ïéàcå úBîLàå úBàhç éáéiç" .ïéøeèt ©¨¥£¨§¦§¦©¨¥©¨©£¨©¨¦¨¨¥©¨¥©¨

íéøetkä íBé ïäéìò øáòL ïéàcå úBîLàå¯éáéiç ,íéøetkä íBé øçàì àéáäì ïéáéiç ©£¨©¨¦¤¨©£¥¤©¦¦©¨¦§¨¦§©©©¦¦©¨¥
ïééeìz úBîLà¯.ïéøeètéîà éaø øîà éîéc áø àúà ék ?éléî éðäðîéaø øîà £¨§¦§¦§¨¨¥¦¥¦£¨©¦¦¨©©¦©¦¨©©¦
øîà ,àðéðç"íúàhç ìëì íäéòLtîe ìàøNé éða úàîehî Lãwä ìò øtëå" :àø÷ £¦¨¨©§¨§¦¤©©Ÿ¤¦§Ÿ§¥¦§¨¥¦¦§¥¤§¨©Ÿ¨

¯íéòLt äî ,íéòLôc àéîec íéàèç¯íéàèç óà ,ïaø÷ éða åàìc¯éða åàìc £¨¦§¨¦§¨¦©§¨¦§¨§¥¨§¨©£¨¦§¨§¥
.øtëî àì ïaø÷ éða íéàèç ìáà ,øtëî ïaø÷àø÷ ïéãä áéúk ék àäå :ééaà déì øîà ¨§¨§©¥£¨£¨¦§¥¨§¨¨§©¥£©¥©©¥§¨¦§¦¨¥§¨

¯øéòN ìáà ,äòeãé äåöîc úBøéáò ìò øtëî àìc ,áéúëc àeä íéðôa äNòpä øéòNa§¨¦©©£¤¦§¦¦§¦§¨§©¥©£¥§¦§¨§¨£¨¨¦
eäðéð ïaø÷ éðác íéàèç ìò eléôà :Cì àîéà ,äòeãé äåöîc úBøéáò ìò øtëîc çlzLnä©¦§©¥©¦§©¥©£¥§¦§¨§¨¥¨¨£¦©£¨¦¦§¥¨§¨¦§
íäéòLt ìk úàå ìàøNé éða úBðBò ìk åéìò äcåúäå" :àëäî ,ééaà øîà àlà !øtëî§©¥¤¨£©©©¥¥¨¨§¦§©¨¨¨¨£§¥¦§¨¥§¤¨¦§¥¤

"íúàhç ìëì¯íéòLt äî ,íéòLôc àéîec íéàèç¯íéàèç óà ,ïaø÷ éða åàìc¯ §¨©Ÿ¨£¨¦§¨¦§¨¦©§¨¦§¨§¥¨§¨©£¨¦
,çlzLnä øéòNa àø÷ déèòéîe ;øtëî àì eäðéð ïaø÷ éðác íéàèç ìáà ,ïaø÷ éða åàìc§¨§¥¨§¨£¨£¨¦¦§¥¨§¨¦§¨§©¥¦£¥§¨§¨¦©¦§©¥©
íéòLt éðäc éànî :éîéc áø déì øîà .øtëî àì eäðéð ïaø÷ éðác íéàèç ìòc àøîéîì§¥§¨§©£¨¦¦§¥¨§¨¦§¨§©¥£©¥©¦¦¦©§¨¥§¨¦
!äââLk ïBãfä ìò ïéàéáî äòaøà :ïðúãk ,eäðéð ïaø÷ éðác éðä àîìc ?eäðéð ïaø÷ éða åàì̈§¥¨§¨¦§¦§¨¨¥¦§¥¨§¨¦§§¦§©©§¨¨§¦¦©©¨¦§¨¨
úBðBò ìk úà åéìò äcåúäå" :Lé÷ì Léø øîà éñBé éaø øîà ïéáø àúà ék ,éîð øîzéà¦§©©¦¦£¨¨¦¨©©¦¥¨©¥¨¦§¦§©¨¨¨¤¨£

"íúàhç ìëì íäéòLt ìk úàå ìàøNé éða¯íéòLt äî ,íéòLôc àéîec íéàèç¯åàìc §¥¦§¨¥§¤¨¦§¥¤§¨©Ÿ¨£¨¦§¨¦§¨¦©§¨¦§¨
íéàèç óà ,øtëî ïaø÷ éða¯.øtëî àì ïaø÷ éðác íéàèç ìáà ,øtëî ïaø÷ éða åàìc §¥¨§¨§©¥©£¨¦§¨§¥¨§¨§©¥£¨£¨¦¦§¥¨§¨¨§©¥

éða åàìc íéòLt éðäc éànî :éîéc áø éì éL÷àå ,éøîà àø÷ ïéãäî éîð àðà :ééaà øîà£©©©¥£¨©¦¥¨¥§¨£©¦§©§¥¦©¦¦¦©§¨¥§¨¦§¨§¥
ðä àîìc ?eäðéð ïaø÷øîà !äââLk ïBãfä ìò ïéàéáî äòaøà :ïðúãk ,eäðéð ïaø÷ éðác C ¨§¨¦§¦§¨¨¨¦§¥¨§¨¦§§¦§©©§¨¨§¦¦©©¨¦§¨¨£©

déLéøî ,ééaà øîà àlà ?áéúk áBø éãéî :déì øîà .ïaø÷ éða åàì íéòLt áBø :ïéáø déì¥¨¦§¨¦¨§¥¨§¨£©¥¦¥§¦¤¨£©©©¥¥¥¥
"úBðBò" :àéðúå ,"ìàøNé éða úBðBò ìk úà åéìò äcåúäå" :àø÷c¯àeä ïëå ,úBðBãæ elà ¦§¨§¦§©¨¨¨¤¨£§¥¦§¨¥§©§¨£¥§§¥

,íéòLôì ééeLwàì ?éì änì ìk ,"íúàhç ìëì íäéòLt ìk úàå" ,"da äðBò" :øîBà¥£¨¨§¤¨¦§¥¤§¨©Ÿ¨¨¨¨¦§©§¥¦§¨¦
íéòLt äî¯íéàèç óà ,ïaø÷ éða åàìc¯ïaø÷ éðác íéàèç ìáà ,ïaø÷ éða åàìc ©§¨¦§¨§¥¨§¨©£¨¦§¨§¥¨§¨£¨£¨¦¦§¥¨§¨

tëî àì eäðéð.ø:àø÷ øîà ,øæòìà éaø øîà ?éléî éðäðî .'åë "ïééeìz úBîLà éáéiç" ¦§¨§©¥©¨¥£¨§¦§¨¨¥¦¥£©©¦¤§¨¨£©§¨
'ä éðôì íëéúàhç ìkî"'åâå "¯.øtëî íéøetkä íBé íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèç ¦¨©Ÿ¥¤¦§¥¥§¤¥©¦¤¨©¨©¦¦§©¥

éúéz àì éîð àúééîã÷ :àáøc déîMî àôéìçz øa àðeä áøc deáà àôéìçz áø øîà£©©©£¦¨£§©¨©©£¦¨¦§¥§¨¨©§©§¨©¦¨¥¥
äéèùôîì

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

כריתות. פרק שישי - המביא אשם דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zezixk(oey`x meil)

äìápä ìò àa éeìz íLàs`e ,dliap zlik` ly xeqi` wtq lr - ¨¨¨¨©©§¥¨
.e`l xeqi` wx `l` ,zxk yper dliapa oi`y

:`xnbd dywndéì øîà,`iig iaxl `axïðz ïðàäåepipy ixde - ¨©¥§¨£©§©
,dpynaìò àlà éeìz íLà àéáî Bðéà ,íéøîBà íéîëçåwtqøác ©£¨¦§¦¥¥¦¨¨¨¤¨©¨¨
BðBãfLaiignBúââLå ,úøkzaiign,úàhçdliap xeqi`a eli`e ¤§¨¥§¦§¨©¨

.e`l xeqi` `l` ,z`hge zxk oi`éàåk `id ef `ziixay xn`péaø §¦©¦
øæòéìàezbbye zxk epecfy xac jixvn epi`y ,epzpyn ly ¡¦¤¤

eixacl ixd ,z`hgéúà énð äáãðamb ielz my` `iadl xyt` - ¦§¨¨©¦¨¥
in zrck ,dyw ok m`e .dliap xeqi` wtq `ll elit` ,dacpa

.`ziixad dzpyp
:`xnbd zvxzndéì øîà,`iig iaxúéðúî àì àîòè éàîrecn - ¨©¥©©£¨Ÿ©§¥

yxtl rcei ziid dax iptl cnel ziid eli`y ,dax iptl zcnl `l
.ipenk ef `ziixaøî én÷ dúéðz ïéàébñ ïéðîéæizipy zeax minrt - ¦§¦©¦¦§¥¨©¥©

,xn iptl ef `ziixaepîeedf ,'xn' edine -éì øîàå ,äaø,daxàä ©©¨§¨©¦¨
épîzhiya dzpyp ef `ziixa -'Bì eøîà'c àéä øæòéìà éaø`aal ©¦©¦¡¦¤¤¦§¨§

,`hea oaïðúcielz my` aixwdl `hea oa `aa dvxy epzpyna ¦§©
,mixetikd mei zxgnl s`àlàminkgyïzîä ,Bì íéøîBà ¤¨§¦©§¥

,my` `iadln÷ôqä úéáì ñðkzL ãòwtzqdl jl yiy onfl - ©¤¦¨¥§¥©¨¥
wtq jixv oi` la` ,dacpa `a ielz my` oi`y exaqy ,`hga ea
leki lw xeqi` wtq lr s` `l` ,zxk aeig ea yiy xeng xeqi`
enk e`l xeqi` lry ef `ziixa epyy el` mde .ielz my` `iadl

.ielz my` `ian dliap
:minkg lye 'el exn`'c minkg ly mnrh z` x`an `axøîà̈©

àîòè éàî ,àáøminkg ly,'Bì eøîà'cmy` oi`y s`y mixaeqd ¨¨©©£¨§¨§
oeik .lw `hg lr s` e`iadl leki mewn lkn ,dacpa `a ielz

càø÷ øîàielz my` zyxta(fi d `xwie)`hgz iM Wtp m`e' ¨©§¨§¦¤¤¦¤¡¨
'd zFvn lMn zg` dzUre(äââLá) äðéNòú àì øLàrci `le §¨§¨©©¦¨¦§£¤Ÿ¥¨¤¨¦§¨¨§Ÿ¨©

,'íLàåxaca `ed `hgd m` elit`y weqtdn cenll yie §¨¥
my`a aiig ,e`l xeqi` epiide ,'dpiyrz `l' wx `ed exeqi`y

.ielz
e jiynd,ïðaøc àîòè éàî ,àáø øîàexn`c minkg lr miwlegd ¨©¨¨©©£¨§©¨¨

,eléøîàcyìò àlà ,éeìz íLà ïéàéáî ïéàwtqúøk BðBãfL øác §¨§¦¥§¦¦¨¨¨¤¨©¨¨¤§¨¥
éôìé .úàhç BúââLådey dxifba df xac ecnl -'úBöî' 'úBöî' §¦§¨©¨¨§¦¦§¦§

áìç úàhçîzevn x`y e` alg zlik` zbby lr d`ad z`hg - ¥©©¥¤
,jk eyxce ,'zevn' xn`p ielz my`a mbe z`hga mby ,dyrz `l

ïläl äîxac lr wx oaxw `ian ,z`hgaðBãfLBúââLå úøk B ©§©¨¤§¨¥§¦§¨
ïàk óà ,úàhçlr wx ea aiigzn ,ielz my`aúøk BðBãfL øác ©¨©¨¨¨¤§¨¥
.úàhç BúââLå§¦§¨©¨

:i`ce my`e ielz my` oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaúBîLà äMîç,i`ced lr ze`adïéà éeìz íLà ,ïéøtëî £¦¨£¨§©§¦¨¨¨¥

.äøeîb äøtk øtëî§©¥©¨¨§¨
:`xnbd zxxanøîà÷ éàîzx`an .ef `ziixaa `pzd zpeek dn - ©¨¨©

:`xnbdäøtk ïéøtëî úBîLà äMîç ,øîà÷ éëä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¦¨¨©£¦¨£¨§©§¦©¨¨
,äøeîb,sqep oaxw mdixg` `iadl jixv oi`yåeli`ïéà éeìz íLà §¨§¨¨¨¥

,äøeîb äøtk øtëî`iadl aiigzi `hgy el rceeiy xg`l `l` §©¥©¨¨§¨
.z`hge`id ef `ziixaøæòéìà éaøk àìã,'el exn`'cíLà ,øîàc §Ÿ§©¦¡¦¤¤§¨©¨¨

àa éeìzs`,äìápä ìòyi eixacly ,e`l xeqi` `l` dpi`y ¨¨©©§¥¨
sqep oaxw `ian epi`y ,dxenb dxtk xtkn ielz my`y minrt
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zezixk(oey`x meil)
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,eléøîàcyìò àlà ,éeìz íLà ïéàéáî ïéàwtqúøk BðBãfL øác §¨§¦¥§¦¦¨¨¨¤¨©¨¨¤§¨¥
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.äøeîb äøtk øtëî§©¥©¨¨§¨
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,oaxwìáàlríéàhçmdy,øtëî àì ,ïaø÷ éðadxn` okle £¨©¨¦§¥¨§¨Ÿ§©¥
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aly mcd ze`fd,áéúëc àeä íéðôa äNòpä øéòN`a df xiryy §¨¦©©£¤¦§¦¦§¦
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,ïaø÷ éða,cifnd lr oaxw mi`ian oi` ixdyíéàhç óàexn`py §¥¨§¨©©¨¦
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.daexn ezxtky s`

:`xnbd dywnéîéc áø déì øîà,iia`låàì 'íéòLt' éðäc éànî ¨©¥©¦¦¦©§¨¥§¨¦¨
eäðéð ïaø÷ éðamd ,weqta exn`py el` miryty epl oipn - §¥¨§¨¦§

s`y miyxec ep` df gkny ,oaxw mdilr miaiig oi`y miryt
,oaxw mdilr miaiig oi`y ote`a md 'mi`hg'déðác éðä àîìc¦§¨¨¥¦§¥

eäðéð ïaø÷,oaxw mdilr miaiigy miryt el` `ny -ïðúãk ¨§¨¦§§¦§©
lirl dpyna(.h)yiy ,äòaøàyïéàéáîoaxw.äââLk ïBãfä ìò ©§¨¨§¦¦©©¨¦§¨¨

,oaxw mdilr miaiigy miryt lr s` xtkn `edy weqtdn cnlpe
oipne ,oaxw mdilr miaiigy 'mi`hg' lr xtkn `ed ok enke

.zeny`e ze`hg lr xtkn epi`y epzpynl
`xnbd d`ian ,inic ax ziiyewa oecl `xnbd jiynzy mcew

:iia`k weqtd z` eyxcy cer yiyàúà ék ,énð øîzéà`ayk - ¦§©©¦¦£¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד ל



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zezixk(ipy meil)

déèLôîìecnll jl oi` -î àìezyxcî àìå ,éîéc áøcezyxc §¦§§¥Ÿ¦§©¦¦§Ÿ¦
àäî àlà ,ééaàcy ,ef dyxcn -,íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèç §©©¥¤¨¥¨¥§¤¥©¦¤¨©¨

,`hgy rcei epi` `hegd eli`edpéîe ,øtëî íéøetkä íBédfne - ©¦¦§©¥¦¨
`weecy ,cenll yiä àlà Ba øékî ïéàL àèçíBéc àeä ,íB÷n ¥§¤¥©¦¤¨©¨§
ìáà ,øtëî íéøetkä`hgäa òãéc,`hgy `hegd rceiy -àì ©¦¦§©¥£¨§¨©¨Ÿ

øtëîoi`ce zeny` e` ze`hg iaiig jk meyne ,mixetikd mei §©¥
m`hga mixikn md mby oeik ,mixetikd mei mcew m`hg rcepy

.mdilr xtkn mixetikd mei oi`
:zewlnn xhet mixetikd mei m` dpc `xnbdàôéìçz áø øîàå§¨©©©£¦¨

íBé ïäéìò øáòL úBi÷ìî éáéiç ,àáøc déîMî àðeä áøc deáà£©§©¨¦§¥§¨¨©¨¥©§ª¤¨©£¥¤
íéøetkäoiicr ,ewly mcew[ïé]áéiçmixetikd mei oi`e ,zewlna ©¦¦©¨¦

.mdilr xtkn
:`xnbd dywnàèéLt,`ed heyt oic -àðL éàîdidi recn - §¦¨©§¨

zewln iaiig oic dpey,ïéàcå úBîLàå úBàhç éáéiçîmei oi`y ¥©¨¥©¨©£¨©¨¦
eprinydl `ax jxved :`xnbd zvxzn .mdilr xtkn mixetikd

c meyn ,df oicàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler didy - ¨§¨©§¨£¦¨
wxy,íúäoeik ,mxhet mixetikd mei oi` ,zeny`e ze`hg iaiiga ¨¨

càeä àðBîî`edy oeike ,'dl mpennn oaxw `iadl md miaiigy - ¨¨
jiiy `ly oeik ,xtkn mixetikd mei oi` ,enlyl xyt`y xac

,oenn inelyza dxtk,àëä ìáà,zewln iaiigaàeä àôeâc- £¨¨¨§¨
,eteba zewll jixv `edyàì àîéàiaiign dpey epicy xn`p - ¥¨Ÿ

,eilr xtkn mixetikd meie ,zepaxwïì òîLî à÷iaiig s`y ,`ax ¨©§©¨
.mixetikd meia mixhtp mpi` zewln

iaiign xhet mixetikd mei oi`y xnel okzi ji` :`xnbd dywn
,zewlnïðz ïðà àäådpyna epipy ixde -(:a zereay)xiryy §¨£©§©

lr xtkn glzyndòãBä àìå òãBälre e`hg el rcepy zexiar - ©§Ÿ©
lr ,el rcep `ly zexiarå äNòlr,äNòú àìiaiig lk ixde £¥§Ÿ©£¤

xirydy dpyna xn`pe ,dyrz `l zevn lr xaerl md zewln
.dyrz `l xeqi` lr xtkn

:`xnbd zvxzndéa eøúàc àä ,àéL÷ àìepic z` xn` `ax ± Ÿ©§¨¨§©§¥
,lreta zewln aiig `edy ,ea exzde dyrz `l xeqi` lr xaera

e ,exhet mixetikd mei oi` okledéa eøúà àìc àädpynde ± ¨§Ÿ©§¥
aiig epi`y ,d`xzd `ll e`l xeqi` lr xaera zwqer zereaya

.e`hg lr xtkn mixetikd mei okle ,zewln
ea xikn oi`y `hg lky ,lirl xn`py llka oecl zxfeg `xnbd
dywn .mixac dnkn jk lr dywne ,xtkn mixetikd mei 'd `l`

:`xnbd,äzòî àlàea xikn oi`y `hg lr xtkn mixetikd meiy ¤¨¥©¨
,'d `l`,(ä"ìâòa ä"èBñ ø"éæð ò"øBöî ú"ãìBé ïîéñ)`idy dy` ¦¨¤¤§¨¨¦¨§¤§¨

,úãìBé ÷ôñzaiignd dxev wtq `edy ltp dlitdy ,xnelk §¥¤¤
,zaiign dpi`y dxev wtq ,oaxwíéøetkä íBé äéìò øáòLmcew ¤¨©¨¤¨©¦¦

,dpaxw z` d`iadyéúééz àì,oaxwd z` cer `iaz `l -àäc Ÿ©§¦§¨
ixdy -,íéøetkä íBé déìò øtkoeikàlà Ba øékî ïéàL àèçc ¦¥£¥©¦¦§¥§¤¥©¦¤¨

,àeä íB÷näepzpyna eli`e .oaxw zaiig `id m` reci oi` ixdy ©¨
(.dk).mixetikd mei xg`l dpaxw z` `iadl dkixvy x`ean

:`xnbd zvxzn,àéòLBä áø øîàglzynd xiry iabl xn`p ¨©©©§¨
(`k fh `xwie)mdirWR lM z`e 'ebe eilr dCezde','íúàhç ìëì §¦§©¨¨¨§¤¨¦§¥¤§¨©Ÿ¨

,xiryd xtkn ze`hg lr wxy rnyne,'íúàîeè ìëì' àìå§Ÿ§¨§Ÿ¨
,dz`nehn xdhdl ick wx oaxw d`iane ,z`heg dpi` zcleie

.df oaxwn xhet mixetikd mei oi`e
:dywne `xnbd dkiynnøîàc éçBé ïa ïBòîL éaøìedcp zkqna §©¦¦§¤©§¨©

(:`l)y meyn `ed ,oaxw `iadl dkixv zcleiy dny ,úãìBé¤¤
,àéä úàèBçzngn `id zrayp ,zcll zrxek `idy dryay ¥¦

d`ian `id ef iehia zreay lre ,dlral cer wwfz `ly dxrv
,oaxwøîéîì àkéà éàîoeik ixde ,df oic xe`iaa xnel yi dn - ©¦¨§¥©

mei xtki df aeig wtqay xnel ie`x did ,`hg lr `a dpaxwy
:`xnbd zvxzn .mixetkd,úãìBé,`id z`hegy s`éúééî à÷ ék ¤¤¦¨©§¦

d`ian `idy dn -ééeøzLéàì ,ïaø÷dxizdl -íéLã÷ úìéëàa ¨§¨§¦§§¥©£¦©¨¨¦
àéúî äøtëì àìå ,àeä,xtkl liaya oaxwd z` d`ian dpi`e - §Ÿ§©¨¨©§¨

oi`y oeike ,dcild ilag xrva dl xtkzp xak d`hg lry oeik
.dxhet mixetikd mei oi` ,xtkl `a oaxwd

:df uexizl epzpynn zriiqn `xnbdénð ïðà óà ,éMà áø øîà̈©©©¦©£©©¦
àðéðzxhet mixetikd mei oi`y mrhdy x`ean dpyna s` - ¨¦¨

,miycwa dxizdl `a dpaxwy meyn `ed zclei wtq ly oaxw
,da epipy jkyäéìò LiL äMàä`iadl aeigóBòä úàhçn,÷ôñ ¨¦¨¤¥¨¤¨©©¨¨¥

àéáäì úáéiç ,íéøetkä íBé äéìò øáòådf oaxw,íéøetkä íBé øçàì §¨©¨¤¨©¦¦©¤¤§¨¦§©©©¦¦
L éðtîef z`hg,íéçáfa ìBëàì dzøLënmeyn `ed mrhdy ixd ¦§¥¤©§©§¨¤¡©§¨¦

.miycwa lek`l dxiykdl d`a `l` ,xtkl d`a z`hgd oi`y
meiy ,lirl xen`d llkd lr zeywdl dkiynn `xnbd
dywn .mewnd `l` ea xikn oi`y `hg lr xtkn mixetikd

:`xnbd,äzòî àlà`edy in,òøBöî ÷ôñaiig `ed m` reci `le ¤¨¥©¨§¥§¨
,`l e` rxevn oaxwéúééî àì ,íéøetkä íBé åéìò øáòL`iai `l - ¤¨©¨¨©¦¦Ÿ©§¦

,oaxwàäcixdy -,íéøetkä íBé äéìò øáòoeik ,xtkzp xake §¨¨©¨¥©¦¦
,àeä íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèçcwteqn envr `ed ixdy §¥§¤¥©¦¤¨©¨

xifpa `ziixaa eli`e ,eaeiga(.q)eay mieqn ote` yiy x`ean
mei eilr xar i`ceay s` ,miizpy xg`l epaxw `ian rxevn wtq

:`xnbd zvxzn .mixetikd,àéòLBà éaø øîàweqta xn`p`xwie) ¨©©¦©§¨
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`iadln xhtie mixetikd mei eilr xtkiy xnel yie ,`ed `heg

y s` :`xnbd zvxzn .oaxwòøBöî,`heg `edéúééî ékdn - §¨¦©§¦
,epaxw z` `ian `edyéúééî äøtëì åàì,dxtkl e`ian epi` - ¨§©¨¨©§¦

,df `hg lr xtkn dnvr zrxva yiy xrvdy oeikàlà¤¨
ééeøzLéàìexizdl ick -àeä íéLã÷ úìéëàamei oi` okle ,e`ian §¦§§¥©£¦©¨¨¦

.exhet mixetkd
lr xtkn mixetikd meiy exn`y dn lr sqep oicn dywn `xnbd

:`xnbd dywn .mewnd `l` ea xikn oi`y `hg,äzòî àlàin ¤¨¥©¨
`edyøéæð ÷ôñ`linne ,`l e` `nhp m` wteqne xifp didy - §¥¨¦
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:`xnbd zvxzn .mixetikd mei eilr xary s` lr ,mipyéaø øîà̈©©¦
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,exry leciba leepzdy dna xtkzp xaky oeik ,eilrééåøúùàì)
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èàeä äøä.df oaxwn exhet mixetikd mei oi` okle ,[`a ¨¢¨

lr xtkn mixetikd meiy ,df llk lr sqep oicn dywn `xnbd
:`xnbd dywn .mewnd `l` ea xikn oi`y `hg÷ôñ ,äzòî àlà¤¨¥©¨§¥

äèBñ,d`nhp m` wtq epl yiy meyn `ed dpaxwy ,dheq lk - ¨
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:`xnbd zvxzn,àéòLBä éaø øîàweqta xn`p(`k fh `xwie) ¨©©¦©§¨
mdirWR lM z`e 'ebe eilr dCezde','íúàhç ìëìwxy cnll §¦§©¨¨¨§¤¨¦§¥¤§¨©Ÿ¨
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המשך בעמוד רלו

oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay
jxtinl `ki` izk`c ,`ed `wigc `iepiyc ,iia`cn `le inic axcn `l hytinl

.`xwirnckäéá éòãé éà ìáà.el rcep xity ,i`ce my` oebk Ðàðåîî,deabl aiiginc Ð

.dxtk `kiiy `l oenn inelyzac ,mixetikd mei dil xht `l Ð mlyl xyt`c oeike

äéá åøúà.mixetikd mei dil xht `l ,zewln `ki`c Ðäúòî àìàoi`y `hgac oeik Ð

.xtkn mixetikd mei mewnd `l` ea xikn÷ôñ
éúééú àì íéøåôéëä íåé äéìò øáòù úãìåéÐ

oizipzna opz dnl` ,wtqd lr serd z`hg

?`ziincàéä úàèåç úãìåédcp zkqna Ð

zrxek `idy drya :(a,`l) "zltnd" wxta

.dlral wwfz `ly zrayp clilàøôëì àìå
àúééî.dcil zrya dxtkin `dc Ðàðéðú éîð

,mixetikd mei xg`l `iiznc `nrh epiidc Ð

.iz` dxtkl e`lc meynòøåöî ÷ôñyxtn Ð

iziinc (`,q) "mixifp ipy" wxta xifp zkqna

oebk Ð rxevn wtq .wtqa `nhpy xifp oke ,oaxw

zxda wtq ,xedhe zxdal oal xry mcw wtq

.`nhe oallíéøáã äòáù ìòwxta oikxra Ð

.(`,fh) "oikxra yi"õ"ìùù â"ââoniq Ð

.mzenyäøôëì àì,dil xtki` erbpnc Ð

.e`hg xtkzp rbpd xrvnøéæð ÷ôñwtq xifp Ð

oebk ,xedh xifp wtq eli`c .`nhp `l wtq `nhp

rcep `le "oa izy` clz m` xifp ipixd" xn`c

`l m`y iiepz`e iiez` ivn Ð za m` oa m` el

miyly seqle ,seqal xifp `di eiykr xifp did

on xifp ipixd" wxta opzck .epaxw `iai

xn`[i] :xne` oerny iax ,(`,bi xifp) "zexbexbd

e`l m`e ,daeg xifp ipixd Ð `niiw oa did m`"

."dacp xifp ipixd Ðéúééð àìserd z`hg Ð

ipy" wxta xifp zkqna opixn`c ,wtqd lr `ad

.iziinc "mixifpàåä àèåç øéæðenvr xrivy Ð

.(`,`i) `nw wxta ziprz zkqna ,oiid onåàì
éúééî äøôëìleepzpy ,dil xtki` `dc Ð

.xry lecibaäèåñ ÷ôñ,mzq dheq epiid Ð

.z`nhp `l m` z`nhp m` `ed wtqcéúééú àì
.ze`pw zgpn Ðïåò øøáìm` ricedl Ð

.z`nhpøôåëé àì õøàìåzbixde ,wtqd lr dtexr dlbr ,ef `l` dxtk mey jl oi` Ð

.i`ced lr bxeddíéøöî éàöåé ìòexar mixetik mei dnk ixde ."zict xy`" aizkc Ð

.mdipia llg `vnp m` ,ef dxtkl oikixv od oiicre odilràø÷ áéúëãëiab "rced e`" Ð

Ð jixv `lc "rced e`" jpdn cgn yxcnl `ki` ,edlek ikixv `lc ,xeave `iype cigi

mei xg`l elit`e ,dil rciiznc zni` lk

:`cenlz jixt `we .mixetikdikixv jixvn ipd

ira cigi :`pin` ded ,cigi iab aizk i`c Ð

.dawp epaxw lky ,`ed lw oky Ð zi`ce drici

,zexiar x`ya xkf xiry iziinc `iyp la`

inp wtqae ,exingd `ni` Ð xkf epaxw lk xeav

.z`hg iziilúòéîùá åðéàù ì÷ ïëù àéùðì äî
ìå÷ä.eze` oicirn `le cirn `l jlnc Ðàéùð

äá÷ð åðáø÷á ùéaizkc ,dxf dceara Ð

,"dbbya `hgz zg` ytp m`e" :dxf dceara

za fr daixwde" ,rnyna giyne `iype cigi

."z`hgl dzpyøáã íìòä øô ïéáééç ïéà øåáö
oic zia mdl exedy Ð xac mlrd lr `l` Ð

xeav elk`y Ð dyrn zbby mr ,xzen algy

.odit lr algéúéúå ãéçéá äòéãé áåúëì àì
øåáöå àéùðî`kilc ,xninl `kil `d Ð

ikc ,izkec x`yk oicd xfge oicinl :xninl

Ð lewd zrinya epi` oky `iypl dn :opixn`

opi` xeave `iyp `dc ,egikei xeav xninl `kil

.lewd zrinyaåáéö éáâ áåúëì àìéúéìå ø
àéùðîå ãéçéîoicinl oi` inp i`ce `kdc Ð

yi oky `iypl dn :opixn` ikc ,deyd cvn

`dc ,gikei cigi :xninl `kil Ð dawp epaxwa

:opiqxb ikd .dawp opaxwa yi odipyzkxt i`nc

gikei xeav dawp epaxw lk cigic meyn i`c

zbbya epi`c meyn i`e dawp opaxwa oi`c

dn .dyrn zbbya inp epyic gikei cigi dyrn

zepzydl oiieyr oi` oky jpdlab lr s`e Ð

`d Ð `id `xnege `lew e`l `kxit jdc

cvd dn lr :(a,ehw oileg) "xyad lk"a opixn`

.edc lk opikxt
àéùð

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

:àäî àlà ,ééaàcî àìå éîéc áøcî àì déèLôîì§¦§§¥¨¦§©¦¦§¨¦§©©¥¤¨¥¨
,øtëî íéøetkä íBé íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèç¥§¤¥©¦¤¨©¨©¦¦§©¥
íBéc àeä íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèç :dpéîe¦¨¥§¤¥©¦¤¨©¨§
áø øîàå .øtëî àì da òãéc ìáà ,øtëî íéøetkä©¦¦§©¥£¨§¨©¨¨§©¥§¨©©
éáéiç :àáøc déîMî àðeä áøc deáà àôéìçz©£¦¨£§©¨¦§¥§¨¨©¨¥

íéøetkä íBé ïäéìò øáòL úBi÷ìî¯.áéiç¯,àèéLt ©§ª¤¨©£¥¤©¦¦©¨§¦¨
?ïéàcå úBîLàå úBàhç éáéiçî àðL éàî¯à÷ìñ ©§¨¥©¨¥©¨©£¨©¨¦¨§¨

àôeâc àëä ìáà ,àeä àðBîî íúä :àðéîà Czòc©§¨¨¦¨¨¨¨¨£¨¨¨§¨
.ïì òîLî à÷ ,àì àîéà àeä¯òãBä :ïðz ïðà àäå ¥¨¨¨©§©¨§¨£©§©©

!äNòú àìå äNò ,òãBä àìå¯àä :àéL÷ àì §¨©£¥§Ÿ©£¤¨©§¨¨
:ïîéñ) äzòî àlà .déa eøúà àìc àä ,déa eøúàc§©§¥¨§¨©§¥¤¨¥©¨
úãìBé ÷ôñ (ä"ìâòá ä"èåñ ø"éæð ò"øåöî ú"ãìåé¨¥¤¤
äéìò øtk àäc ,éúééz àì íéøetkä íBé äéìò øáòL¤¨©¨¤¨©¦¦¨¥¥§¨¦¥¨¤¨
íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèçc ,íéøetkä íBé©¦¦§¥§¤¥©¦¤¨©¨

"íúàhç ìëì" :àéòLBä áø øîà !àeä¯ìëì àìå £©©©£¨§¨©Ÿ¨§Ÿ§¨
.íúàîeè¯úãìBé :øîàc éçBé ïa ïBòîL éaøìe §¨¨§©¦¦§¤©§¨©¤¤

?øîéîì àkéà éàî ,àéä úàèBç¯à÷ ék úãìBé ¥¦©¦¨§¥©¤¤¦¨
àìå ,àeä íéLã÷ úìéëàa ééeøzLéàì ,ïaø÷ éúééî©§¥¨§¨§¦§©¥©£¦©¨¨¦§¨
:àðéðz éîð ïðà óà ,éLà áø øîà .àéúî äøtëì§©¨¨¨§¨£©©©¦©£©©¦¨¥¨
íBé äéìò øáòå ÷ôñ óBòä úàhç äéìò LiL äMàä̈¦¨¤¥¨¤¨©©¨¨¥§¨©¨¤¨

íéøetkä¯éðtî ,íéøetkä íBé øçàì àéáäì úáéiç ©¦¦©¤¤§¨¦§©©©¦¦¦§¥
.íéçáæa ìBëàì dzøLënL¯÷ôñ ,äzòî àlà ¤©§©§¨¤¡¦§¨¦¤¨¥©¨¨¥

øáò àäc ,éúééî àì íéøetkä íBé øáòL òøBöî§¨¤¨©©¦¦¨©§¥§¨¨©
àlà Ba øékî ïéàL àèçc ,íéøetkä íBé déìò£¥©¦¦§¥§¤¥©¦¤¨
"íúàhç ìëì" :àéòLBà éaø øîà !àeä íB÷nä¯ ©¨£©©¦©£¨§¨©Ÿ¨

.íúàîeè ìëì àìå¯(õ"ìùù â"ââ :ïîéñ) !íéàa íéòâð íéøác äòáL ìò :ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà àäå¯òøBöî §Ÿ§¨§¨¨§¨¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¨§¨¦§¨¦¨¦§¨
ëàa ééeøzLéàì àlà ,éúééî äøtëì åàì ,éúééî ék.àeä íéLã÷ úìé¯éúééî àì íéøetkä íBé åéìò øáòL øéæð ÷ôñ ,äzòî àlà ¦©§¥¨§©¨¨©§¥¤¨§¦§©¥©£¦©¨¨¦¤¨¥©¨¨¥¨¦¤¨©¨¨©¦¦¨©§¥

"úàhç ìëì" :àéòLBà éaø øîà !àeä íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèçc ,íéøetkä íBé øtk àäc ,ïaø÷¯.äàîeè ìëì àìå¯ ¨§¨§¨¦¥©¦¦§¥§¤¥©¦¤¨©¨£©©¦©£¨§Ÿ©¨§Ÿ§¨§¨
?øîéîì àkéà éàî ,àeä àèBç øéæð :øîàc øtwä ïa øæòìà éaøìe¯úìéëàa ééeøzLàì ,éúééî äøtëì åàì ,ïaø÷ éúééî à÷ ék øéæð §©¦¤§¨¨¤©©¨§¨©¨¦¥©¦¨§¥©¨¦¦¨©§¥¨§¨¨§©¨¨©§¥§¦§©¥©£¦©

Ba øékî BðéàL àèçc ,íéøetkä íBé dìò øtk àäc ,éúééz àì íéøetkä íBé äéìò øáòL äèBñ ÷ôñ ,äzòî àlà .àeä íéLã÷̈¨¦¤¨¥©¨¨¥¨¤¨©¨¤¨©¦¦¨¥¥§¨¦¥£¨©¦¦§¥§¤¥©¦
!íB÷nä àlà"íúàhç ìëì" :àéòLBä éaø øîà¯øøáì ,àééúî ék äèBñ :øîà àáø .Ba øékî ìòBa :ééaà øîà .íúàîeè ìëì àìå ¤¨©¨£©©¦©£¨§¨©Ÿ¨§Ÿ§¨§Ÿ¨£©©©¥¥©¦¨¨£©¨¦¨§¨§¨¥
.àéúà à÷ ïBò¯õøàìå" :àø÷ øîà ,øîà àáø .øékî âøBä :ééaà øîà !'åëå íéøetkä íBé äéìò øáòL äôeøò äìâò ,äzòî àlà £¨¨§¨¤¨¥©¨¤§¨£¨¤¨©¨¤¨©¦¦£©©©¥¥©¦¨¨£©¨©§¨§¨¨¤

'åâå "ìàøNé Enòì øtk" :àø÷ øîà ,øîà àtt áø .'åâå "da CtL øLà ícì øtëé àì¯.íéøöî éàöBé ìò øtëzL Bæ äøtk äéeàø Ÿ§ª©©¨£¤ª©¨©©¨£©¨©§¨©¥§©§¦§¨¥§¨©¨¨¤§©¥©§¥¦§©¦
éúééî àì éîð íéøetkä íBé øúa déì òãééúî ék :àîéà ,øtëî íéøetkä íBé íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèç :zøîàc àzLä̈§¨§¨§©§¥§¤¥©¦¤¨©¨©¦¦§©¥¥¨¦¦§§©¥¨©©¦¦©¦¨©§¥

.øeaö éaâå àéNð éaâå úàhç éab äòéãé àø÷ áéúëc ,zøîà úéöî àì :àøéòæ éaø øîà !úàhç¯,ãéçé éab àø÷ áúk éàc ,éëéøö ©¨£©©¦§¥¨¨¨¥¨§©§¦§¦§¨§¦¨©¥©¨§©¥¨¦§©¥¦§¦¦§¦¨©§¨©¥¨¦
!äá÷ð Bðaø÷ ìkL ãéçél äî :Cøôéîì àkéàc ,ïàúà àì ãéçiî ïBäleë :àðéîà äåä¯ðä éúééðå ,àéNð éab áBzëð!àéNpî C¯ãéçé £¨¨¦¨§¦¨¦¨¨¨§¦¨§¦§©©§¨¦¤¨¨§¨§¥¨¦§©¥¨¦§©§¥¨¨¦¨¦¨¦

,éúà àì àéNpî øeaöå ;ìB÷ úòéîLa BðLé ïkL ãéçéa øîàz ,ìB÷ úòéîLa ïéà ïkL àéNðl äî :Cøôéîì àkéàc ,éúà àì àéNpî¦¨¦¨¨¥§¦¨§¦§©©§¨¦¤¥¥¦§¦©Ÿ©§¨¦¤¥¤§¦§¦©§¦¦¨¦¨¨¥
.äá÷ð Bðaø÷a ïkL àéNðl äî :Cøôéîì àkéàc¯!dpéî àéNðå ãéçé ,øeaö éab áBzëð¯ïéáéiç ïéà ïkL øeaöl äî :Cøôéîì àkéà §¦¨§¦§©©§¨¦¤¥§¨§¨§¥¨¦§©¥¦¨¦§¨¦¦¨¦¨§¦§©©§¦¤¥¥©¨¦

!äNòî úââL íò øác íìòä ìò àlà¯àéNpî éúéúå ãéçé éab äòéãé áBzëð àì ;ézøzî äòéãé àãç éúéz ,àéúà àì äòéãé àãçî ¤¨©¤§¥¨¨¦¦§©©£¤¥£¨§¦¨¨¨§¨¥¥£¨§¦¨¦©§¥¨¦§§¦¨©¥¨¦§¥¥¦¨¦
!øeaöå¯Cøôéîì àkéà!ìB÷ úòéîLa BðLiL ãéçéa øîàz ,ìB÷ úòéîLa ïðéà ïkL øeaöå àéNðl äî :¯éab äòéãé àø÷ áBzëð àì §¦¦¨§¦§©©§¨¦§¦¤¥¥¨¦§¦©Ÿ©§¨¦¤¤§¦§¦©¨¦§§¨§¦¨©¥

!àéNðå ãéçéc äòéãéî éúéúå øeaö¯!äá÷ð ïaø÷a ïéàL øeaöa øîàz ,äá÷ð ïaø÷a Lé ïkL àéNðå ãéçél äî :Cøôéîì àkéà¯àì ¦§¥¥¦¦¨§¨¦§¨¦¦¨§¦§©©§¨¦§¨¦¤¥¥§¨§©§¥¨Ÿ©§¦¤¥§¨§©§¥¨¨
ìBwä úòéîLa ïðéàc íeMî éà ?zëøt éàî !øeaöå ãéçéc äòéãéî éúéúå àéNð éab áBzëð¯éàå !ìBwä úòéîLa Bðéàc ,çéëBé ãéçé ¦§©¥¨¦§¥¥¦¦¨§¨¦§¦©¨©§§¦¦§¥¨¦§¦©©¨¦¦©§¥¦§¦©©§¦

äá÷ð Bðaø÷ ìëa Léc íeMî¯?àéNð éab äòéãé áéúëc él änì !áéiçî àì äòéãé ïBäì úéàc ãò ,äá÷ð ïðaø÷a ïéàc ,çéëBé øeaö ¦§¥§¨¨§¨§¥¨¦¦©§¥§¨§¨¨§¥¨©§¦§§¦¨¨¦©©¨¨¦¦§¦§¦¨©¥¨¦
øeaöå ãéçiî àéúà àäc ,déôeâì ïéðò Bðéà íà¯éà :øîà ééaà .úàhç éúééîc íéøetkä íBé øúa déì òãééúîc àëéäì ïéðò eäðz ¦¥¦§¨§¥§¨¨§¨¦¨¦§¦§¥¦§¨§¥¨§¦§§©¥¨©©¦¦§©§¥©¨©©¥£©¦

øîàz ,úBpzLäì ïééeNò ïéà ïkL øeaöå ãéçél äî :Cøôéîì àkéàc íeMî ,éúà àì øeaöå ãéçiî ,àéNð éab äòéãé áéúk àìc§¨§¦§¦¨©¥¨¦¦¨¦§¦¨¨¥¦§¦¨§¦§©©§¨¦§¦¤¥¥£¦§¦§©Ÿ©
àéùðá

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



ריג
oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

jxtinl `ki` izk`c ,`ed `wigc `iepiyc ,iia`cn `le inic axcn `l hytinl

.`xwirnckäéá éòãé éà ìáà.el rcep xity ,i`ce my` oebk Ðàðåîî,deabl aiiginc Ð

.dxtk `kiiy `l oenn inelyzac ,mixetikd mei dil xht `l Ð mlyl xyt`c oeike

äéá åøúà.mixetikd mei dil xht `l ,zewln `ki`c Ðäúòî àìàoi`y `hgac oeik Ð

.xtkn mixetikd mei mewnd `l` ea xikn÷ôñ
éúééú àì íéøåôéëä íåé äéìò øáòù úãìåéÐ

oizipzna opz dnl` ,wtqd lr serd z`hg

?`ziincàéä úàèåç úãìåédcp zkqna Ð

zrxek `idy drya :(a,`l) "zltnd" wxta

.dlral wwfz `ly zrayp clilàøôëì àìå
àúééî.dcil zrya dxtkin `dc Ðàðéðú éîð

,mixetikd mei xg`l `iiznc `nrh epiidc Ð

.iz` dxtkl e`lc meynòøåöî ÷ôñyxtn Ð

iziinc (`,q) "mixifp ipy" wxta xifp zkqna

oebk Ð rxevn wtq .wtqa `nhpy xifp oke ,oaxw

zxda wtq ,xedhe zxdal oal xry mcw wtq

.`nhe oallíéøáã äòáù ìòwxta oikxra Ð

.(`,fh) "oikxra yi"õ"ìùù â"ââoniq Ð

.mzenyäøôëì àì,dil xtki` erbpnc Ð

.e`hg xtkzp rbpd xrvnøéæð ÷ôñwtq xifp Ð

oebk ,xedh xifp wtq eli`c .`nhp `l wtq `nhp

rcep `le "oa izy` clz m` xifp ipixd" xn`c

`l m`y iiepz`e iiez` ivn Ð za m` oa m` el

miyly seqle ,seqal xifp `di eiykr xifp did

on xifp ipixd" wxta opzck .epaxw `iai

xn`[i] :xne` oerny iax ,(`,bi xifp) "zexbexbd

e`l m`e ,daeg xifp ipixd Ð `niiw oa did m`"

."dacp xifp ipixd Ðéúééð àìserd z`hg Ð

ipy" wxta xifp zkqna opixn`c ,wtqd lr `ad

.iziinc "mixifpàåä àèåç øéæðenvr xrivy Ð

.(`,`i) `nw wxta ziprz zkqna ,oiid onåàì
éúééî äøôëìleepzpy ,dil xtki` `dc Ð

.xry lecibaäèåñ ÷ôñ,mzq dheq epiid Ð

.z`nhp `l m` z`nhp m` `ed wtqcéúééú àì
.ze`pw zgpn Ðïåò øøáìm` ricedl Ð

.z`nhpøôåëé àì õøàìåzbixde ,wtqd lr dtexr dlbr ,ef `l` dxtk mey jl oi` Ð

.i`ced lr bxeddíéøöî éàöåé ìòexar mixetik mei dnk ixde ."zict xy`" aizkc Ð

.mdipia llg `vnp m` ,ef dxtkl oikixv od oiicre odilràø÷ áéúëãëiab "rced e`" Ð

Ð jixv `lc "rced e`" jpdn cgn yxcnl `ki` ,edlek ikixv `lc ,xeave `iype cigi

mei xg`l elit`e ,dil rciiznc zni` lk

:`cenlz jixt `we .mixetikdikixv jixvn ipd

ira cigi :`pin` ded ,cigi iab aizk i`c Ð

.dawp epaxw lky ,`ed lw oky Ð zi`ce drici

,zexiar x`ya xkf xiry iziinc `iyp la`

inp wtqae ,exingd `ni` Ð xkf epaxw lk xeav

.z`hg iziilúòéîùá åðéàù ì÷ ïëù àéùðì äî
ìå÷ä.eze` oicirn `le cirn `l jlnc Ðàéùð

äá÷ð åðáø÷á ùéaizkc ,dxf dceara Ð

,"dbbya `hgz zg` ytp m`e" :dxf dceara

za fr daixwde" ,rnyna giyne `iype cigi

."z`hgl dzpyøáã íìòä øô ïéáééç ïéà øåáö
oic zia mdl exedy Ð xac mlrd lr `l` Ð

xeav elk`y Ð dyrn zbby mr ,xzen algy

.odit lr algéúéúå ãéçéá äòéãé áåúëì àì
øåáöå àéùðî`kilc ,xninl `kil `d Ð

ikc ,izkec x`yk oicd xfge oicinl :xninl

Ð lewd zrinya epi` oky `iypl dn :opixn`

opi` xeave `iyp `dc ,egikei xeav xninl `kil

.lewd zrinyaåáéö éáâ áåúëì àìéúéìå ø
àéùðîå ãéçéîoicinl oi` inp i`ce `kdc Ð

yi oky `iypl dn :opixn` ikc ,deyd cvn

`dc ,gikei cigi :xninl `kil Ð dawp epaxwa

:opiqxb ikd .dawp opaxwa yi odipyzkxt i`nc

gikei xeav dawp epaxw lk cigic meyn i`c

zbbya epi`c meyn i`e dawp opaxwa oi`c

dn .dyrn zbbya inp epyic gikei cigi dyrn

zepzydl oiieyr oi` oky jpdlab lr s`e Ð

`d Ð `id `xnege `lew e`l `kxit jdc

cvd dn lr :(a,ehw oileg) "xyad lk"a opixn`

.edc lk opikxt
àéùð

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

:àäî àlà ,ééaàcî àìå éîéc áøcî àì déèLôîì§¦§§¥¨¦§©¦¦§¨¦§©©¥¤¨¥¨
,øtëî íéøetkä íBé íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèç¥§¤¥©¦¤¨©¨©¦¦§©¥
íBéc àeä íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèç :dpéîe¦¨¥§¤¥©¦¤¨©¨§
áø øîàå .øtëî àì da òãéc ìáà ,øtëî íéøetkä©¦¦§©¥£¨§¨©¨¨§©¥§¨©©
éáéiç :àáøc déîMî àðeä áøc deáà àôéìçz©£¦¨£§©¨¦§¥§¨¨©¨¥

íéøetkä íBé ïäéìò øáòL úBi÷ìî¯.áéiç¯,àèéLt ©§ª¤¨©£¥¤©¦¦©¨§¦¨
?ïéàcå úBîLàå úBàhç éáéiçî àðL éàî¯à÷ìñ ©§¨¥©¨¥©¨©£¨©¨¦¨§¨

àôeâc àëä ìáà ,àeä àðBîî íúä :àðéîà Czòc©§¨¨¦¨¨¨¨¨£¨¨¨§¨
.ïì òîLî à÷ ,àì àîéà àeä¯òãBä :ïðz ïðà àäå ¥¨¨¨©§©¨§¨£©§©©

!äNòú àìå äNò ,òãBä àìå¯àä :àéL÷ àì §¨©£¥§Ÿ©£¤¨©§¨¨
:ïîéñ) äzòî àlà .déa eøúà àìc àä ,déa eøúàc§©§¥¨§¨©§¥¤¨¥©¨
úãìBé ÷ôñ (ä"ìâòá ä"èåñ ø"éæð ò"øåöî ú"ãìåé¨¥¤¤
äéìò øtk àäc ,éúééz àì íéøetkä íBé äéìò øáòL¤¨©¨¤¨©¦¦¨¥¥§¨¦¥¨¤¨
íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèçc ,íéøetkä íBé©¦¦§¥§¤¥©¦¤¨©¨

"íúàhç ìëì" :àéòLBä áø øîà !àeä¯ìëì àìå £©©©£¨§¨©Ÿ¨§Ÿ§¨
.íúàîeè¯úãìBé :øîàc éçBé ïa ïBòîL éaøìe §¨¨§©¦¦§¤©§¨©¤¤

?øîéîì àkéà éàî ,àéä úàèBç¯à÷ ék úãìBé ¥¦©¦¨§¥©¤¤¦¨
àìå ,àeä íéLã÷ úìéëàa ééeøzLéàì ,ïaø÷ éúééî©§¥¨§¨§¦§©¥©£¦©¨¨¦§¨
:àðéðz éîð ïðà óà ,éLà áø øîà .àéúî äøtëì§©¨¨¨§¨£©©©¦©£©©¦¨¥¨
íBé äéìò øáòå ÷ôñ óBòä úàhç äéìò LiL äMàä̈¦¨¤¥¨¤¨©©¨¨¥§¨©¨¤¨

íéøetkä¯éðtî ,íéøetkä íBé øçàì àéáäì úáéiç ©¦¦©¤¤§¨¦§©©©¦¦¦§¥
.íéçáæa ìBëàì dzøLënL¯÷ôñ ,äzòî àlà ¤©§©§¨¤¡¦§¨¦¤¨¥©¨¨¥

øáò àäc ,éúééî àì íéøetkä íBé øáòL òøBöî§¨¤¨©©¦¦¨©§¥§¨¨©
àlà Ba øékî ïéàL àèçc ,íéøetkä íBé déìò£¥©¦¦§¥§¤¥©¦¤¨
"íúàhç ìëì" :àéòLBà éaø øîà !àeä íB÷nä¯ ©¨£©©¦©£¨§¨©Ÿ¨

.íúàîeè ìëì àìå¯(õ"ìùù â"ââ :ïîéñ) !íéàa íéòâð íéøác äòáL ìò :ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà àäå¯òøBöî §Ÿ§¨§¨¨§¨¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¨§¨¦§¨¦¨¦§¨
ëàa ééeøzLéàì àlà ,éúééî äøtëì åàì ,éúééî ék.àeä íéLã÷ úìé¯éúééî àì íéøetkä íBé åéìò øáòL øéæð ÷ôñ ,äzòî àlà ¦©§¥¨§©¨¨©§¥¤¨§¦§©¥©£¦©¨¨¦¤¨¥©¨¨¥¨¦¤¨©¨¨©¦¦¨©§¥

"úàhç ìëì" :àéòLBà éaø øîà !àeä íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèçc ,íéøetkä íBé øtk àäc ,ïaø÷¯.äàîeè ìëì àìå¯ ¨§¨§¨¦¥©¦¦§¥§¤¥©¦¤¨©¨£©©¦©£¨§Ÿ©¨§Ÿ§¨§¨
?øîéîì àkéà éàî ,àeä àèBç øéæð :øîàc øtwä ïa øæòìà éaøìe¯úìéëàa ééeøzLàì ,éúééî äøtëì åàì ,ïaø÷ éúééî à÷ ék øéæð §©¦¤§¨¨¤©©¨§¨©¨¦¥©¦¨§¥©¨¦¦¨©§¥¨§¨¨§©¨¨©§¥§¦§©¥©£¦©

Ba øékî BðéàL àèçc ,íéøetkä íBé dìò øtk àäc ,éúééz àì íéøetkä íBé äéìò øáòL äèBñ ÷ôñ ,äzòî àlà .àeä íéLã÷̈¨¦¤¨¥©¨¨¥¨¤¨©¨¤¨©¦¦¨¥¥§¨¦¥£¨©¦¦§¥§¤¥©¦
!íB÷nä àlà"íúàhç ìëì" :àéòLBä éaø øîà¯øøáì ,àééúî ék äèBñ :øîà àáø .Ba øékî ìòBa :ééaà øîà .íúàîeè ìëì àìå ¤¨©¨£©©¦©£¨§¨©Ÿ¨§Ÿ§¨§Ÿ¨£©©©¥¥©¦¨¨£©¨¦¨§¨§¨¥
.àéúà à÷ ïBò¯õøàìå" :àø÷ øîà ,øîà àáø .øékî âøBä :ééaà øîà !'åëå íéøetkä íBé äéìò øáòL äôeøò äìâò ,äzòî àlà £¨¨§¨¤¨¥©¨¤§¨£¨¤¨©¨¤¨©¦¦£©©©¥¥©¦¨¨£©¨©§¨§¨¨¤

'åâå "ìàøNé Enòì øtk" :àø÷ øîà ,øîà àtt áø .'åâå "da CtL øLà ícì øtëé àì¯.íéøöî éàöBé ìò øtëzL Bæ äøtk äéeàø Ÿ§ª©©¨£¤ª©¨©©¨£©¨©§¨©¥§©§¦§¨¥§¨©¨¨¤§©¥©§¥¦§©¦
éúééî àì éîð íéøetkä íBé øúa déì òãééúî ék :àîéà ,øtëî íéøetkä íBé íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèç :zøîàc àzLä̈§¨§¨§©§¥§¤¥©¦¤¨©¨©¦¦§©¥¥¨¦¦§§©¥¨©©¦¦©¦¨©§¥

.øeaö éaâå àéNð éaâå úàhç éab äòéãé àø÷ áéúëc ,zøîà úéöî àì :àøéòæ éaø øîà !úàhç¯,ãéçé éab àø÷ áúk éàc ,éëéøö ©¨£©©¦§¥¨¨¨¥¨§©§¦§¦§¨§¦¨©¥©¨§©¥¨¦§©¥¦§¦¦§¦¨©§¨©¥¨¦
!äá÷ð Bðaø÷ ìkL ãéçél äî :Cøôéîì àkéàc ,ïàúà àì ãéçiî ïBäleë :àðéîà äåä¯ðä éúééðå ,àéNð éab áBzëð!àéNpî C¯ãéçé £¨¨¦¨§¦¨¦¨¨¨§¦¨§¦§©©§¨¦¤¨¨§¨§¥¨¦§©¥¨¦§©§¥¨¨¦¨¦¨¦

,éúà àì àéNpî øeaöå ;ìB÷ úòéîLa BðLé ïkL ãéçéa øîàz ,ìB÷ úòéîLa ïéà ïkL àéNðl äî :Cøôéîì àkéàc ,éúà àì àéNpî¦¨¦¨¨¥§¦¨§¦§©©§¨¦¤¥¥¦§¦©Ÿ©§¨¦¤¥¤§¦§¦©§¦¦¨¦¨¨¥
.äá÷ð Bðaø÷a ïkL àéNðl äî :Cøôéîì àkéàc¯!dpéî àéNðå ãéçé ,øeaö éab áBzëð¯ïéáéiç ïéà ïkL øeaöl äî :Cøôéîì àkéà §¦¨§¦§©©§¨¦¤¥§¨§¨§¥¨¦§©¥¦¨¦§¨¦¦¨¦¨§¦§©©§¦¤¥¥©¨¦

!äNòî úââL íò øác íìòä ìò àlà¯àéNpî éúéúå ãéçé éab äòéãé áBzëð àì ;ézøzî äòéãé àãç éúéz ,àéúà àì äòéãé àãçî ¤¨©¤§¥¨¨¦¦§©©£¤¥£¨§¦¨¨¨§¨¥¥£¨§¦¨¦©§¥¨¦§§¦¨©¥¨¦§¥¥¦¨¦
!øeaöå¯Cøôéîì àkéà!ìB÷ úòéîLa BðLiL ãéçéa øîàz ,ìB÷ úòéîLa ïðéà ïkL øeaöå àéNðl äî :¯éab äòéãé àø÷ áBzëð àì §¦¦¨§¦§©©§¨¦§¦¤¥¥¨¦§¦©Ÿ©§¨¦¤¤§¦§¦©¨¦§§¨§¦¨©¥

!àéNðå ãéçéc äòéãéî éúéúå øeaö¯!äá÷ð ïaø÷a ïéàL øeaöa øîàz ,äá÷ð ïaø÷a Lé ïkL àéNðå ãéçél äî :Cøôéîì àkéà¯àì ¦§¥¥¦¦¨§¨¦§¨¦¦¨§¦§©©§¨¦§¨¦¤¥¥§¨§©§¥¨Ÿ©§¦¤¥§¨§©§¥¨¨
ìBwä úòéîLa ïðéàc íeMî éà ?zëøt éàî !øeaöå ãéçéc äòéãéî éúéúå àéNð éab áBzëð¯éàå !ìBwä úòéîLa Bðéàc ,çéëBé ãéçé ¦§©¥¨¦§¥¥¦¦¨§¨¦§¦©¨©§§¦¦§¥¨¦§¦©©¨¦¦©§¥¦§¦©©§¦

äá÷ð Bðaø÷ ìëa Léc íeMî¯?àéNð éab äòéãé áéúëc él änì !áéiçî àì äòéãé ïBäì úéàc ãò ,äá÷ð ïðaø÷a ïéàc ,çéëBé øeaö ¦§¥§¨¨§¨§¥¨¦¦©§¥§¨§¨¨§¥¨©§¦§§¦¨¨¦©©¨¨¦¦§¦§¦¨©¥¨¦
øeaöå ãéçiî àéúà àäc ,déôeâì ïéðò Bðéà íà¯éà :øîà ééaà .úàhç éúééîc íéøetkä íBé øúa déì òãééúîc àëéäì ïéðò eäðz ¦¥¦§¨§¥§¨¨§¨¦¨¦§¦§¥¦§¨§¥¨§¦§§©¥¨©©¦¦§©§¥©¨©©¥£©¦

øîàz ,úBpzLäì ïééeNò ïéà ïkL øeaöå ãéçél äî :Cøôéîì àkéàc íeMî ,éúà àì øeaöå ãéçiî ,àéNð éab äòéãé áéúk àìc§¨§¦§¦¨©¥¨¦¦¨¦§¦¨¨¥¦§¦¨§¦§©©§¨¦§¦¤¥¥£¦§¦§©Ÿ©
àéùðá

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

כריתות. פרק שישי - המביא אשם דף כו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



ריד
oifge` mipya cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

úåðúùäì éåùò àéùð.ied cigi x`yk eze`iypn xar i`c Ðéããäî éôìé úåöî úåöîÐ

zkqna iccdn dey dxifb jda edlek itlie "zevn" aizk edlekac ,xeave `iype cigi

`zlin `dl jklid .z`hg ezbby lr oiaiige zxk epecf lr oiaiigy xacl (a,g) zeixed

.iccdn etlil inpéúà÷ àèç ïéãä ìò åàì.iz`w dicegl oicd lr `l xnelk Ðíà
äì òãåð ä÷ìîðùî.dcli `ly Ðäðéàù

úøîúùîdlik`l `le ,d`a wtqd lrc oeik Ð

gqda dlqtpe ,dti dexny `l Ð `niiw ded

.d`nhp `ny zrcdàø÷éòî éàmcew Ð

oilawn opi` oiig ilrae ,zeed dig ,dwiln

.d`nehäàðäá úøúåîã àåä ïéãáåoilegc Ð

`kil inp dxfra oileg meyne .`id oixenb

la` ,dhigy `l` dxez dxq` `lc ,xninl

`ny ,d`pda xeq`c exfb opax la` .`l dwiln

.wtq serd z`hgn oipdp exn`iáøã øîúéà éëå
øîúéà àäàzezixk) "dhigymc" wxta opzcÐ

:xn`e ax i`w dlre ,'ek d`iady dy`d :(a,ak

dfn Ð i`ce dcliy ok dl rcep dwlnpyn m`

:(d `xwie) aizkck ,serd z`hg htynk dvene

mca x`ypde gafnd xiw lr z`hgd mcn dfde"

dlrne serd y`xa fge`y Ð d`fd .'ebe "dvni

zia siwne aixwny Ð ievin ,fzip mcde cixene

.hgeqe gafnd xiwl ezwilnäìéëàá äøåñàÐ

wtqd lr d`ad serd z`hg exn`i `ny

.zlk`päàðäá äøåñàåserd z`hg x`yk Ð

dlape ,`id oileg `ny dlik`a xeq`y ,wtq

,`id ycw `nyc Ð dxeq` inp d`pdae .`id

ixdy ,zxg` d`pda xeq` lk`p epi`y ycwe

.eplik`i `l mialkl'åë ÷ôñä ìòùjklid Ð

.inc rcep `ly inkäðùîíéòìñ éúùedf Ð

lwya milwy sqk jkxra" :aizkc ,my` oic

."my`l ycwdäòøé éðùäåzernn gwpy itl Ð

.my` myl my`ïéìåçì íéìéà éðù ïäá ç÷ìÐ

eilr yie .oilegl e`vie zerna lrne ,dlik`l

my` lyynege oxwl fef dxyr ly my`mlyl

m` .zelirn my`l mirlq izya my`e ,oey`x

dxyr odn cg`e mirlq izy dti odn cg` did

,zelirn my`l axwi mirlq izy dtid Ð fef

xhtp ixde ,oey`x my` liaya axwi :`xnba yxtn .ezlirnl axwi fef dxyr dtid ipyde

."elifb" ezlirnl ixw `zyde .ynege oxwnïéìåçì ãçàå íùàì ãçàm` .rlqa lrn Ð

zernne ,gwlp enyl ixdy ,oey`xd enyl axwi Ð mirlq izy dti my` ly did

.el eyxtedyéðùäåli`l ixw `zyde .ezlirn my`l Ð ezlirnl axwi ,oileg `edy Ð

."ezlirn" zelirn my` ly my`däîò àéáéå
äùîåçå òìñdacpl eltie ,ea lrny oxw Ð

.`a oey`xd my` xzenn ixdyòìñ àéáé
åùîåçåizya my` gaiyy dny ,ezian Ð

.`ed ycwd gayÐmirlqàøîâìéà àîéìéà
íùà.zelirn my` lyÐéãäá ùîåçã àøîéîì

äéì éúééî íùà ìéà`edy my` `iad m` Ð

on xhtp Ð oxwd yneg ick mirlq ipy lr dey

ynegd?.'ek aizkdeàôéñ éðú÷ãî ãåòåÐ

lrc .ezlirnl axwi ipyde rlqa lrnc `kid

,`ed zelirn my`l li` "ezlirnl" i`d jgxk

.ynege oxwl ynege rlq dnr `iaie :ipzw `dc

äéì éúééî ïø÷ éãäá ùîåç àîìàxcdc i`de Ð

irzyi` `xw `niz `lc ,oizipznn iywne

Ð dler ycwdn e` ziad wca iycwn dpdpca

Ð my` li` icda dil iziin ik eyneg jklid

oxwc i`d la` .iedn ira oxw ik ynegc ,witp `l

ly my` icda yneg iziin ik ,ded my` diteb

.`tiqn rny `z .inc xity dlirnéàî àìà
åìéæâ àùéøã äìéòîìoey`xd my`d `ed Ð

mirlq izya dicic ycwdn i`d ipdzi`c

,oilegl mili` ipy oda gwlie .onyl eyixtdy

,zelirn li`l dil aixwn mirlq izy dtic

dxyr dtide .oizipzna ipzwc "eny`l" `ede

,xnelk ,ycwdn ipdzi`c i`nl dil aidi fef

oxwl oinelyz eidie ,oey`xd eny`l epaixwi

ipzwc "eny`l" epiide ,oda lrny ynege

.oizipzn'åë àôéñ àîéà."eny`l" jigxk lr Ð

enyl df li` ixdy ,oey`x my` `ed `tiqc

`le ,zelirn my` `ed ezlirnle gwlp

eynege rlq `iai :ipzw `dc .oxwd inelyzl

ezlirnl elifb ixw `yix .ynege oxw inelyzl

àôéñ

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

:àëäî ,ééaà øîà àlà !úBpzLäì éeNòL àéNða§¨¦¤¨§¦§©¤¨£©©©¥¥¨¨
éôìéc ïåék ,éããäî éôìé "úåöî" "úåöî" éãkî¦§¥¦§Ÿ¦§Ÿ¨§¦¥£¨¥¥¨§¨§¦

ìL áéúëc éì änì ,éããäîéaâå ãéçé éab ,úBòéãé L ¥£¨¥¨¨¦¦§¦¨§¦©¥¨¦§©¥
éøîb àäc ,ïäéôeâì ïéðò Bðéà íà ?øeaö éaâå àéNð̈¦§©¥¦¦¥¦§¨§¥¤§¨¨§¦

"úåöî" "úåöî" ïäì¯òãééúîc àëéä ïéðò eäðz ¨¤¦§Ÿ¦§Ÿ§¥¦§¨¥¨§¦§§©
.úàhç éúééîc àeä íéøetékä íBé øúa déì¯ ¥¨©©¦¦§©§¥©¨

éúééîc àeä íéøetk íBé øúa déì òãééúî ék :àîéà¥¨¦¦§§©¥¨©¦¦§©§¥
à÷ àèç ïéãä ìò åàì íéøetkä íBéc íeMî ,úàhç©¨¦§©¦¦¨©¨¥¥§¨

éúà÷ àèç ïéãä ìòc éeìz íLà ìáà ,éúà¯àîéà ¨¥£¨¨¨¨§©¨¥¥§¨¨¥¥¨
éúééî à÷c øúáì òãééúî éëc ,øtkéîc éîð éëä̈¦©¦§¦©©§¦¦§§©§¨©§¨©§¥

éeìz íLà¯øîà ,àáø øîà !úàhç éúééî àì ¨¨¨¨©§¥©¨£©¨¨¨©
:øîàc àzLä .íB÷î ìkî ,"åéìà òãBä Bà" :àø÷§¨©¥¨¦¨¨¨§¨§¨©
?àa änì éeìz íLà ,úàhç éúééî déì òãééúî ék¦¦§§©¥©§¥©¨¨¨¨¨¨¨

é÷úî .ïBò àìa úî ,úî íàL :àøéæ éaø øîàdì ó £©©¦¥¨¤¦¥¥§Ÿ¨©§¦¨
ïâäì :àáø øîà àlà !ú÷øîî äúéî ,úî :àáø̈¨¥¦¨§¨¤¤¤¨£©¨¨§¨¥
."÷ôqä ìò àaä óBòä úàhç" .íéøeqéiä ïî åéìò̈¨¦©¦¦©©¨©¨©©¨¥

.øtéëå :áø øîà¯?øáwz éànà ,éëä éà¯éôì ¨©©§¦¥¦¨¦©©¦¨¥§¦
äðéàL.úønzLî¯éà ?úønzLî àì úîéà ¤¥¨¦§©¤¤¥©¨¦§©¤¤¦
àøwéòî¯óBñáì éà ,àéåä äiç¯øhðî÷ ¥¦¨¨©¨¨§¨¦§©¨§©©

ïéãáe ,äãìé àìc dì òãBða ïéúéðúî àlà !dì̈¤¨©§¦¦§©¨§¨¨§¨§¦
éëå .ïðaøcî ?øáwz éàîe ,äàðäa úøzeîc àeä§¤¤©£¨¨©¦¨¥¦§©¨©§¦

áøc øîzéà¯óBòä úàhç äàéáäL äMàä ìò ¦§©§©©¨¦¨¤¥¦¨©©¨
äãìiL dì òãBð ä÷ìîð àlL ãò íà ,÷ôña§¨¥¦©¤Ÿ¦§§¨©¨¤¨§¨

éàcå¯àì ìò äàéáäL ïénnL ,éàcå äNòz ©©¥¨¤©©¤¦¦¤¥¦¨©Ÿ
òãBð ä÷ìîpMî íà ;òãBä ìò äàéáî òãBä©§¦¨©©¦¦¤¦§§¨©

äãìiL¯,äîc äöBîe dîc äfî :áø øîà ¤¨§¨¨©©©¤¨¨¤¨¨
:eøîàé ànL äøéæb ,äìéëàa äøeñà :øîà ïðçBé éaø .äìéëàa úøzeî ,äøtëå§¦§¨¤¤©£¦¨©¦¨¨¨©£¨©£¦¨§¥¨¤¨Ÿ§

éåì éðz .úìëàð ÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhçòãBð ä÷ìîpMî íà ,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhç :áøc déúåk ©©¨©¨¨©©¨¥¤¡¤¤¨¥¥¦§¨¥§©©¨¨©¨¨©©¨¥¦¦¤¦§§¨©
éàcå äãìiL¯éúååk àéðz .äìéëàa úøzeî ,äøtëå ,dîc äöBîe dîc äfîäàaä óBòä úàhç :ïðçBé éaøc d ¤¨§¨©©©¤¨¨¤¨¨§¦§¨¤¤©£¦¨©§¨§¨¥§©¦¨¨©©¨©¨¨

äãìé àlL dì òãBð ä÷ìîð àlL ãò íà ,÷ôqä ìò¯ä÷ìîð àlL ãò íà .dzøáçì øënz Bà ïéleçì àöz ©©¨¥¦©¤Ÿ¦§§¨©¨¤Ÿ¨§¨¥¥§¦¦¨¥©£¤§¨¦©¤Ÿ¦§§¨
äãìiL dì òãBðéàcå¯.òãBä ìò äàéáî òãBä àì ìò äàéánL ïénnL ,éàcå äNòzäãìiL òãBð ä÷ìîpMî íà ©¨¤¨§¨©©¥¨¤©©¤¦¦¤§¦¨©Ÿ©§¦¨©©¦¦¤¦§§¨©¤¨§¨

¯.dì äëìäå d÷éôñ äøtk ,dúlçzî äàa ÷ôqä ìòL ,äàðäa eléôà äøeñàäðùîïäa ç÷ìå ,íLàì íéòìñ éðL Léøônä £¨£¦©£¨¨¤©©¨¥¨¨¦§¦¨¨¦§¨§¥¨§¨§¨¨©©§¦§¥§¨¦§¨¨§¨©¨¥
íéòìñ ézL äôé ïäî ãçà äéä íà ,íLàì íéìéà éðL¯.äáãðì åéîc eìtéå ,øënéå áàzñiL ãò äòøé éðMäå ,BîLàì áø÷é §¥¥¦§¨¨¦¨¨¤¨¥¤¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

ãçà .Búìéòîì éðMäå ,BîLàì áø÷é íéòìñ ézL äôiä ,æeæ äøNò äôé ãçàå íéòìñ ézL äôé ãçà ,ïéleçì íéìéà éðL ïäa ç÷ì̈©¨¤§¥¥¦§¦¤¨¨¤§¥§¨¦§¤¨¨¤£¨¨©¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨¤¨
íéòìñ ézL äôé íLà ìL äéä íà ,ïéleçì ãçàå íLàì¯.dLîeçå òìñ dnò àéáéå ,Búìéòîì éðMäå ,BîLàì áø÷éàøîâ §¨¨§¤¨§¦¦¨¨¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨§¨¦¦¨¤©§§¨

íLà ìéà àîéìéà ?Búìéòîì éðMäå :àLéø éðú÷c "Búìéòî" éàî¯øLà úàå" :áéúëäå ?déì éúééî ìéà éãäa LîBçc àøîéîì ©§¦¨§¨¨¥¥¨§©¥¦¦§¦¨¦¥¨¥¨¨§¥§¨§¤©£¥©¦©§¥¥§¨§¦§¤£¤
,ïéleçì ãçàå íLàì ãçà :àôéñ éðú÷ ,ãBòå !déì éúééî Bìéæb éãäa àîìà ,"åéìò óñBé BúLéîç úàå ílLé Lãwä ïî àèç̈¨¦©Ÿ¤§©¥§¤£¦¦¥¨¨©§¨©£¥§¥©§¥¥§¨¨¥¥¨¤¨§¨¨§¤¨§¦

íéòìñ ézL äôé íLà ìL äéä íà¯Bìéæb éãäa LîBç àîìà ;dLîeçå òìñ dnò àéáéå ,Búìéòîì éðMäå ,BîLàì áø÷é ¦¨¨¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨§¨¦¦¨¤©§§¨©§¨¤©£¥§¥
"Búìéòî" àlà !déì éúééî¯äôéc ,ïéleçì íéìéà éðL ïäa ç÷ìå ,íLàì eðLéøôàc íéòìñ ézMî BðLéå .Lc÷äî épäúéàc éàî ©§¥¥¤¨§¦¨©§¦§©¥¥¤§¥§¤§¦§¥§¨¦§©§¦¦§¨¨§¨©¨¤§¥¥¦§¦§¨¤

"Búìéòî" éàîe ;BLîeçå Bìéæb déì äåäc ,Lc÷äî épäúéàc éàîì déì áéäé æeæ äøNò äôéå ,íLà ìéà déì áéø÷î íéòìñ ézL§¥§¨¦©§¦¥¥¨¨§¨¤£¨¨¨¥¥§©§¦§©¥¥¤§¥©£¨¥§¥§§©§¦¨
¯.Bìéæb¯àLéøc "Búìéòîì" àzîé÷Bà éàîa¯ézL äôé íLà ìL äéä íà ,ïéleçì ãçàå íLàì ãçà :àôéñ àîéà .Bìéæb §¥§©¦§¨¦§¦¨§¥¨§¥¥¨¥¨¤¨§¨¨§¤¨§¦¦¨¨¤¨¨¨¤§¥

"Búìéòî" àîìà ,dLîeçå òìñ dnò àéáéå ,äìéòîì éðMäå ,BîLàì áø÷é íéòìñ¯,Bìéæb "Búìéòîì" déì éø÷ àLéø ;íLà ìéà §¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨§¨¦¦¨¤©§§¨©§¨§¦¨¥¨¨¥¨¨¥¥¦§¦¨§¥
àôéñ

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

כריתות. פרק שישי - המביא אשם דף כו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zezixk(ipy meil)

éeNòL ,àéNða`edúBpzLäìixd ,eze`iypn xar m`y ,epicn §¨¦¤¨§¦§©
oi`y oeike .xkf `le dawp mi`hgd lk lr `iany ,mc` lkk `ed
yiy mdn epic z` cenll ozip `l ,xeaive cigil dnec `iypd
zxzein ea dxn`py dricid oi` ok m`e ,zi`ce dricia jxev
el rcepy in z`hg aiigl dyxecl ozip `le ,dtebl zkxvp `l`

.mixetikd mei xg`l `hgy
:zxzein zg` 'drici' oeyl yi recn xg` ote`a x`an iia`àlà¤¨

àëäî ,ééaà øîàzericidn zg`y xnel epl yi df mrhn - ¨©©©¥¥¨¨
,`id zxzein ,ze`hga exn`pyéããäî éôìé 'úBöî' 'úBöî' éãkî¦§¦¦§¦§¨§¦¥£¨¥

dxifba `iypde xeaivd cigid z`hg z` micnel ep`y oeik -
,ok m` ,mleka dxn`py 'zevn' oeyln deyéããäî éôìéc ïåék- ¥¨§¨§¦¥£¨¥

,dfn df micnlp mdyáéúëc éì änìaezkl jixv recn -ìLL ¨¨¦¦§¦¨Ÿ
,úBòéãél,øeaö éaâå àéNð éaâå ãéçé éabcg` mewna aezkl ic ixde §¦©¥¨¦§©¥¨¦§©¥¦

,dey dxifba x`yd ecnlieïäéôeâì ïéðò Bðéà íàoi` m` - ¦¥¦§¨§¥¤
`l` mi`ian mpi`y xnel ,mnvr lr cnll mikxvp miweqtd

,e`hgy zi`ce drici mdl yiykïBäì éøîb àäcdf xac ixdy - §¨¨§¦§
ly dey dxifba cnlpïéðò eäðz ,'úBöî' 'úBöî'zzl jl yi - ¦§¦§§¥¦§¨
c ,epnn cenll ,df weqtàeä íéøetékä íBé øúa déì òãééúîc àëéä¥¨§¦§§©¥¨©©¦¦

úàhç éúééîcjixv ,mixetikd mei xg`l `hgd el rcep m`y - §©§¥©¨
.mixetikd meia xtkzn epi`e ,z`hg `iadl

,ielz my` `iady xg` `hgy el rcep m`y oipn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .z`hg `iadl aiigyàîéà,xnel jl yi - ¥¨

`weecyøúa déì òãééúî ékxg`l `hgd el rcep m` -íBé ¦¦§§©¥¨©
éúééîc àeä ,íéøetkä`iadl aiig `ed df ote`a -íeMî ,úàhç ©¦¦§©§¥©¨¦

éúà à÷ àèç ïéãä ìò åàì íéøetkä íBéc`hg lr xtkl `a epi` - §©¦¦¨©¨¥¥§¨¨¥
,df `hg lr xtik `ly xnel ozip jk meyne ,cala dfìáàm` £¨

`iady xg` `hgy el rcepc ,éeìz íLàielz my`àèç ïéãä ìò ¨¨¨§©¨¥¥§
éúà÷,`a `ed df mieqn `hg lr -øtkéîc énð éëä àîéàyi - ¨¨¥¥¨¨¦©¦§¦©¥

,xak ea xtkzpy xneléeìz íLà éúééî à÷c øúáì òãééúî éëc- §¦¦§§©§¨©§¨©§¥¨¨¨
,ielzd my`d z` `iady xg`l `hgd el rceeiykeéúééî àìŸ©§¥

.úàhç:`xnbd daiynàø÷ øîà ,àáø øîàweqta xn`p - ©¨¨©¨¨¨©§¨
z`hg `iany mixetikd mei xg` el rcep m`y eyxc epnny

(bk c `xwie)íB÷î ìkî ,'åéìà òãBä Bà'rcepy ote` lkay cnll - ©¥¨¦¨¨
.ielz my` `iad xak m` s`e ,z`hg `ian `hgy el

:`xnbd zl`eyøîàc àzLäm` s`y ,mixne` ep`y dzrn - ©§¨§¨©
,ielz my` `iadúàhç éúééî déì òãééúî ék`hgd el rcepyk - ¦¦§§©¥©§¥©¨

,z`hg `ianänì éeìz íLà`ed,àadaiyn .xtkn epi` ixde ¨¨¨¨¨¨
:`xnbd,àøéæ éaø øîà,liren ielz my`úî íàL`iady xg` ¨©©¦¥¨¤¦¥

,ielz my`ïBò àìa úî.my`d eilr xtiky oeik ¥§Ÿ¨
:`xnbd dgecé÷úî,àáø dì óxtkl `a my`y xnel ozip ji` ©§¦¨¨¨

m` ixde ,zeniy dxwnl eilr,úîielz my` `iad `l m` s` ¥
dy oeik ,el xtkzpäúéîdnvr.ú÷øîî ¦¨§¨¤¤

:ielz my` `ian recn xg` ote`a yxtn `axlà,àáø øîà à ¤¨¨©¨¨
ick `a ielz my`,íéøeqéiä ïî åéìò ïâäìcr ,eilr e`eai `ly §¨¥¨¨¦©¦¦

.xtkzie z`hg `iaie ,`hgy el rceeiy
:dpyna epipy['åëå] ÷ôqä ìò àaä óBòä úàhçdwlnpyn m` ©©¨©¨©©¨¥

cle dcli m` zrcei dpi`y dy` ,xnelk .xawz ef ixd dl rcep
zaiig `id m`y ,i`pz dyere oaxw d`ian ,`l e` oaxw aiignd
df lre ,oileg didi zaiig dpi` m`e ,z`hgl df ser didi z`hg

.xawz ef ixd ,dl rcep dwilnd xg`l m`y dpynd dxn`øîà̈©
øtéëå ,áølka ,xawzy dpic dwlnpy xg`l rcep m`y s` - ©§¦¥

eixacn x`eane .dzaegl dl dzlre dilr ef z`hg dxtik z`f
dlitdy rcepy epiid dpyna xen`d 'dl rcep' oeyly yxity
.ef z`hga dl xtkzpy xn` df lre ,z`hg `iadl zaiige ,cle

:`xnbd dywnéëä éàrcepyk zxacn dpyndy ,ok m` - ¦¨¦
,z`hg `iadl `id zaiigy ,cle dlitdyéànàrecn -,øáwz ©©¦¨¥

oick mipdkl lk`iy epice ,dz`hgl axw df sery xxazd ixde
`ed xawzy mrhd :`xnbd zvxzn .serd z`hg lkdðéàL éôì§¦¤¥¨

,úønzLîzcner dzid `le wtqd lr d`a dligzny oeiky ¦§©¤¤

yiy ,zrcd gqida dlqtpe d`nehn dti dxnyp `l ,dlik`l
.d`nhp `ny yeygl

:`xnbd dywnúønzLî àì úîéàexny `ly xnel epl yi izn - ¥©Ÿ¦§©¤¤
,d`nhpe dti ef z`hgàøwéòî éà,dwlnpy mcew dligzn m` - ¦¥¦¨¨

ixdàéåä äiçe ,d`neh lawn epi` ig miig lrae ,dzid -éà ©¨¨§¨¦
,óBqáì,dwlnpy xg`ldì øèðî÷oeiky ,odkd dze` xny ixd - §©¨©§©¨

.zlk`p dpi` m` s` `nhiz `ly exny i`ce ,md mifixf mipdky
:`xnbd zvxznïéúéðúî ,àlàzwqer epzpyn -ay ote`dì òãBð ¤¨©§¦¦§©¨

,äãìé àìc,oaxwn ixnbl dxeht `idy xxazdeàeä ïéãáe §Ÿ¨§¨§¦
cd`iady 'z`hg'd,äàðäa úøzeîda zaiig dzid `l ixdy §¤¤©£¨¨

,llkéàîey exn`y mrhd dne -,øáwzdxifb ef,ïðaøcîxq`zy ©¦¨¥¦§©¨¨
d`ay serd z`hgn zepdil xzeny xnel erhi `ly ick ,d`pda
dpi`y xxazdy oeik xzen o`k `weecy erci `le ,wtqd lr

.z`hg
:zx`ane `xnbd dkiynnáøc øîzéà éëå,ax xn`y dne - §¦¦§©§©

`l` ,ef dpyn lr ok xn` `l ,oaxwd dilr xtikyìòdpynd ©
lirl(:ak),da epipy jky ,,÷ôña óBòä úàhç äàéáäL äMàä̈¦¨¤¥¦¨©©¨§¨¥

,`l e` z`hg zaiig `id m` drci `lyòãBð ä÷ìîð àlL ãò íà¦©¤Ÿ¦§§¨©
,éàcå äãìiL dì,z`hg `iadl zaiigeäNòzdnvr ef z`hg ¨¤¨§¨©©¥¨¤

z`hgk,éàcåoeiknLd eze`äàéáäL ïéndpaxw z` aixwdlìò ©©¤¥¦¤¥¦¨©
'òãBä àì'oind eze`n ,dwitq lr -'òãBä' ìò äàéáîdrici lr - Ÿ©§¦¨©©

z`vl dleki dcliy dl rcepyk okle ,oaxwa zaiig `idy zi`ce
oecl yie .dnvr z`hg dze`aíàwxä÷ìîpMîz`hgdòãBðdl ¦¦¤¦§§¨©

,äãìiLdf lreäfî ,áø øîàz`dîc,gafnd lräöBîedvnne - ¤¨§¨¨©©©¤¨¨¤
z`dîc,serd z`hg oick ,gafnd lräøtëådpi`y ,dilr ¨¨§¦§¨

ef z`hge ,zxg` z`hg `iadl dkixv,äìéëàa úøzeîoeiky ¤¤©£¦¨
ef z`hg daxw ,i`ce z`hg `id zaiigy rcep dxtiky mcewy
.mipdkl zlk`py serd z`hg x`yk `id ixde ,i`ce z`hg myl

:z`hgd zlik` oiprl ax lr wlegd zrc z` `xnbd d`ianéaø©¦
,øîà ïðçBé`id oicd xwirne ,dxenb z`hg `id zn`ay s` ¨¨¨©

ef z`hg ,dlik`a zxzenäìéëàa äøeñà,opaxcnànL äøéæb £¨©£¦¨§¥¨¤¨
eøîàélky,úìëàð ÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhçefy erci `le Ÿ§©©¨©¨¨©©¨¥¤¡¤¤

.i`ced lr d`a `idy xxazdy oeik zlk`p
:opgei iaxle axl zeriiqnd zeziixa d`ian `xnbddéúåk éåì éðz̈¥¥¦§¨¥

áøc,ax ixack `ziixaa iel dpy -,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhç §©©©¨©¨¨©©¨¥
,`l e` d`iadl zaiig m` reci oi`yä÷ìîpMî íàxg`l - ¦¦¤¦§§¨

dwlnpyéàcå äãìiL òãBð,z`hga zaiigeäfîz`dîclr ©¤¨§¨©©©¤¨¨
,gafndäöBîez`dîc,serd z`hg oick ,gafnd lräøtëå ¤¨¨§¦§¨

e ,zxg` z`hg `iadl dkixv dpi`y ,dilräìéëàa úøzeî¤¤©£¦¨
.ax ixacke ,mipdkl zlk`py serd z`hg x`yk

ïðçBé éaøc déúååk àéðz,opgei iax ixack zxg` `ziixaa epipy - ©§¨§¨¥§©¦¨¨
,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhç,z`hg `iadl zaiig m` reci oi`y ©©¨©¨¨©©¨¥

,äãìé àlL dì òãBð ä÷ìîð àlL ãò íà,oaxwn dxehteàöz ¦©¤Ÿ¦§§¨©¨¤Ÿ¨§¨¥¥
z`hgdBà ,ïéleçìydzøáçì øënze .oaxwa zaiigdàlL ãò íà §¦¦¨¥©£¤§¨¦©¤Ÿ

,éàcå äãìiL dì òãBð ä÷ìîð,z`hg zaiigeäNòzl ef z`hg,éàcå ¦§§¨©¨¤¨§¨©©¥¨¤©©
oeiknLeze`'òãBä àì' ìò äàéánL ïén,wtqd lr -ìò äàéáî ¤¥¦¤§¦¨©Ÿ©§¦¨©

'òãBä'e .i`ce aixwdl zaiig `idyk -ä÷ìîpMî íàz`hgdòãBð ©¦¦¤¦§§¨©
dläfî] äãìiLz`dîc,gafnd lräöîez`,dîcz`hg oick ¤¨§¨©¤¨¨Ÿ¤¨¨

,serdäøtëå,zxg` z`hg `iadl dkixv dpi`y dilräøeñàå §¦§¨§£¨
ef z`hgäìéëàa,m` la` .opgei iax ixackeäöéîz`dîclr ©£¦¨¦¨¨¨
,gafndãBð Ck øçàåòdl,[äãìiLdzid dxtkd zryay oeik §©©©©¤¨§¨

,wtqd lr d`ad serd z`hg x`ykäøeñàef z`hgeléôà £¨£¦
,äàðäadlik`a dxeq`y ,wtqd lr d`ay serd z`hg oick ©£¨¨

`ny d`pda dxeq`e ,`id dliap oileg zwilne ,`id oileg `ny
oeik ,i`ce dcliy jk xg` rcepy s`e .`id ycewäàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨

,dúlçzî,miycwa lek`l lkezy dilr xtkl ickd÷éôñ äøtk ¦§¦¨¨¦§¨§¥¨
dì äëìäå,wtq z`hg myl dzid mcd z`fd s` ,dzxtk lk - §¨§¨¨

enk df ixde ,dzxtk dyrn xnbp xak i`ce zaiigy rcepyke
.i`ce z`hg zaiigy llk rcep `ly
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בנוגע ללימוד התניא בעצמו, עצתי בכגון דא היא, להתחיל בחלק אגרת התשובה, לאחרי זה שער היחוד והאמונה, ורק לאחרי זה 
חלק ראשון.

ממכתב, י"ד אלול, תשי"ט



רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zezixk(ipy meil)

éeNòL ,àéNða`edúBpzLäìixd ,eze`iypn xar m`y ,epicn §¨¦¤¨§¦§©
oi`y oeike .xkf `le dawp mi`hgd lk lr `iany ,mc` lkk `ed
yiy mdn epic z` cenll ozip `l ,xeaive cigil dnec `iypd
zxzein ea dxn`py dricid oi` ok m`e ,zi`ce dricia jxev
el rcepy in z`hg aiigl dyxecl ozip `le ,dtebl zkxvp `l`

.mixetikd mei xg`l `hgy
:zxzein zg` 'drici' oeyl yi recn xg` ote`a x`an iia`àlà¤¨

àëäî ,ééaà øîàzericidn zg`y xnel epl yi df mrhn - ¨©©©¥¥¨¨
,`id zxzein ,ze`hga exn`pyéããäî éôìé 'úBöî' 'úBöî' éãkî¦§¦¦§¦§¨§¦¥£¨¥

dxifba `iypde xeaivd cigid z`hg z` micnel ep`y oeik -
,ok m` ,mleka dxn`py 'zevn' oeyln deyéããäî éôìéc ïåék- ¥¨§¨§¦¥£¨¥

,dfn df micnlp mdyáéúëc éì änìaezkl jixv recn -ìLL ¨¨¦¦§¦¨Ÿ
,úBòéãél,øeaö éaâå àéNð éaâå ãéçé éabcg` mewna aezkl ic ixde §¦©¥¨¦§©¥¨¦§©¥¦

,dey dxifba x`yd ecnlieïäéôeâì ïéðò Bðéà íàoi` m` - ¦¥¦§¨§¥¤
`l` mi`ian mpi`y xnel ,mnvr lr cnll mikxvp miweqtd

,e`hgy zi`ce drici mdl yiykïBäì éøîb àäcdf xac ixdy - §¨¨§¦§
ly dey dxifba cnlpïéðò eäðz ,'úBöî' 'úBöî'zzl jl yi - ¦§¦§§¥¦§¨
c ,epnn cenll ,df weqtàeä íéøetékä íBé øúa déì òãééúîc àëéä¥¨§¦§§©¥¨©©¦¦

úàhç éúééîcjixv ,mixetikd mei xg`l `hgd el rcep m`y - §©§¥©¨
.mixetikd meia xtkzn epi`e ,z`hg `iadl

,ielz my` `iady xg` `hgy el rcep m`y oipn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .z`hg `iadl aiigyàîéà,xnel jl yi - ¥¨

`weecyøúa déì òãééúî ékxg`l `hgd el rcep m` -íBé ¦¦§§©¥¨©
éúééîc àeä ,íéøetkä`iadl aiig `ed df ote`a -íeMî ,úàhç ©¦¦§©§¥©¨¦

éúà à÷ àèç ïéãä ìò åàì íéøetkä íBéc`hg lr xtkl `a epi` - §©¦¦¨©¨¥¥§¨¨¥
,df `hg lr xtik `ly xnel ozip jk meyne ,cala dfìáàm` £¨

`iady xg` `hgy el rcepc ,éeìz íLàielz my`àèç ïéãä ìò ¨¨¨§©¨¥¥§
éúà÷,`a `ed df mieqn `hg lr -øtkéîc énð éëä àîéàyi - ¨¨¥¥¨¨¦©¦§¦©¥

,xak ea xtkzpy xneléeìz íLà éúééî à÷c øúáì òãééúî éëc- §¦¦§§©§¨©§¨©§¥¨¨¨
,ielzd my`d z` `iady xg`l `hgd el rceeiykeéúééî àìŸ©§¥

.úàhç:`xnbd daiynàø÷ øîà ,àáø øîàweqta xn`p - ©¨¨©¨¨¨©§¨
z`hg `iany mixetikd mei xg` el rcep m`y eyxc epnny

(bk c `xwie)íB÷î ìkî ,'åéìà òãBä Bà'rcepy ote` lkay cnll - ©¥¨¦¨¨
.ielz my` `iad xak m` s`e ,z`hg `ian `hgy el

:`xnbd zl`eyøîàc àzLäm` s`y ,mixne` ep`y dzrn - ©§¨§¨©
,ielz my` `iadúàhç éúééî déì òãééúî ék`hgd el rcepyk - ¦¦§§©¥©§¥©¨

,z`hg `ianänì éeìz íLà`ed,àadaiyn .xtkn epi` ixde ¨¨¨¨¨¨
:`xnbd,àøéæ éaø øîà,liren ielz my`úî íàL`iady xg` ¨©©¦¥¨¤¦¥

,ielz my`ïBò àìa úî.my`d eilr xtiky oeik ¥§Ÿ¨
:`xnbd dgecé÷úî,àáø dì óxtkl `a my`y xnel ozip ji` ©§¦¨¨¨

m` ixde ,zeniy dxwnl eilr,úîielz my` `iad `l m` s` ¥
dy oeik ,el xtkzpäúéîdnvr.ú÷øîî ¦¨§¨¤¤

:ielz my` `ian recn xg` ote`a yxtn `axlà,àáø øîà à ¤¨¨©¨¨
ick `a ielz my`,íéøeqéiä ïî åéìò ïâäìcr ,eilr e`eai `ly §¨¥¨¨¦©¦¦

.xtkzie z`hg `iaie ,`hgy el rceeiy
:dpyna epipy['åëå] ÷ôqä ìò àaä óBòä úàhçdwlnpyn m` ©©¨©¨©©¨¥

cle dcli m` zrcei dpi`y dy` ,xnelk .xawz ef ixd dl rcep
zaiig `id m`y ,i`pz dyere oaxw d`ian ,`l e` oaxw aiignd
df lre ,oileg didi zaiig dpi` m`e ,z`hgl df ser didi z`hg

.xawz ef ixd ,dl rcep dwilnd xg`l m`y dpynd dxn`øîà̈©
øtéëå ,áølka ,xawzy dpic dwlnpy xg`l rcep m`y s` - ©§¦¥

eixacn x`eane .dzaegl dl dzlre dilr ef z`hg dxtik z`f
dlitdy rcepy epiid dpyna xen`d 'dl rcep' oeyly yxity
.ef z`hga dl xtkzpy xn` df lre ,z`hg `iadl zaiige ,cle

:`xnbd dywnéëä éàrcepyk zxacn dpyndy ,ok m` - ¦¨¦
,z`hg `iadl `id zaiigy ,cle dlitdyéànàrecn -,øáwz ©©¦¨¥

oick mipdkl lk`iy epice ,dz`hgl axw df sery xxazd ixde
`ed xawzy mrhd :`xnbd zvxzn .serd z`hg lkdðéàL éôì§¦¤¥¨

,úønzLîzcner dzid `le wtqd lr d`a dligzny oeiky ¦§©¤¤

yiy ,zrcd gqida dlqtpe d`nehn dti dxnyp `l ,dlik`l
.d`nhp `ny yeygl

:`xnbd dywnúønzLî àì úîéàexny `ly xnel epl yi izn - ¥©Ÿ¦§©¤¤
,d`nhpe dti ef z`hgàøwéòî éà,dwlnpy mcew dligzn m` - ¦¥¦¨¨

ixdàéåä äiçe ,d`neh lawn epi` ig miig lrae ,dzid -éà ©¨¨§¨¦
,óBqáì,dwlnpy xg`ldì øèðî÷oeiky ,odkd dze` xny ixd - §©¨©§©¨

.zlk`p dpi` m` s` `nhiz `ly exny i`ce ,md mifixf mipdky
:`xnbd zvxznïéúéðúî ,àlàzwqer epzpyn -ay ote`dì òãBð ¤¨©§¦¦§©¨

,äãìé àìc,oaxwn ixnbl dxeht `idy xxazdeàeä ïéãáe §Ÿ¨§¨§¦
cd`iady 'z`hg'd,äàðäa úøzeîda zaiig dzid `l ixdy §¤¤©£¨¨

,llkéàîey exn`y mrhd dne -,øáwzdxifb ef,ïðaøcîxq`zy ©¦¨¥¦§©¨¨
d`ay serd z`hgn zepdil xzeny xnel erhi `ly ick ,d`pda
dpi`y xxazdy oeik xzen o`k `weecy erci `le ,wtqd lr

.z`hg
:zx`ane `xnbd dkiynnáøc øîzéà éëå,ax xn`y dne - §¦¦§©§©

`l` ,ef dpyn lr ok xn` `l ,oaxwd dilr xtikyìòdpynd ©
lirl(:ak),da epipy jky ,,÷ôña óBòä úàhç äàéáäL äMàä̈¦¨¤¥¦¨©©¨§¨¥

,`l e` z`hg zaiig `id m` drci `lyòãBð ä÷ìîð àlL ãò íà¦©¤Ÿ¦§§¨©
,éàcå äãìiL dì,z`hg `iadl zaiigeäNòzdnvr ef z`hg ¨¤¨§¨©©¥¨¤

z`hgk,éàcåoeiknLd eze`äàéáäL ïéndpaxw z` aixwdlìò ©©¤¥¦¤¥¦¨©
'òãBä àì'oind eze`n ,dwitq lr -'òãBä' ìò äàéáîdrici lr - Ÿ©§¦¨©©

z`vl dleki dcliy dl rcepyk okle ,oaxwa zaiig `idy zi`ce
oecl yie .dnvr z`hg dze`aíàwxä÷ìîpMîz`hgdòãBðdl ¦¦¤¦§§¨©

,äãìiLdf lreäfî ,áø øîàz`dîc,gafnd lräöBîedvnne - ¤¨§¨¨©©©¤¨¨¤
z`dîc,serd z`hg oick ,gafnd lräøtëådpi`y ,dilr ¨¨§¦§¨

ef z`hge ,zxg` z`hg `iadl dkixv,äìéëàa úøzeîoeiky ¤¤©£¦¨
ef z`hg daxw ,i`ce z`hg `id zaiigy rcep dxtiky mcewy
.mipdkl zlk`py serd z`hg x`yk `id ixde ,i`ce z`hg myl

:z`hgd zlik` oiprl ax lr wlegd zrc z` `xnbd d`ianéaø©¦
,øîà ïðçBé`id oicd xwirne ,dxenb z`hg `id zn`ay s` ¨¨¨©

ef z`hg ,dlik`a zxzenäìéëàa äøeñà,opaxcnànL äøéæb £¨©£¦¨§¥¨¤¨
eøîàélky,úìëàð ÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhçefy erci `le Ÿ§©©¨©¨¨©©¨¥¤¡¤¤

.i`ced lr d`a `idy xxazdy oeik zlk`p
:opgei iaxle axl zeriiqnd zeziixa d`ian `xnbddéúåk éåì éðz̈¥¥¦§¨¥

áøc,ax ixack `ziixaa iel dpy -,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhç §©©©¨©¨¨©©¨¥
,`l e` d`iadl zaiig m` reci oi`yä÷ìîpMî íàxg`l - ¦¦¤¦§§¨

dwlnpyéàcå äãìiL òãBð,z`hga zaiigeäfîz`dîclr ©¤¨§¨©©©¤¨¨
,gafndäöBîez`dîc,serd z`hg oick ,gafnd lräøtëå ¤¨¨§¦§¨

e ,zxg` z`hg `iadl dkixv dpi`y ,dilräìéëàa úøzeî¤¤©£¦¨
.ax ixacke ,mipdkl zlk`py serd z`hg x`yk

ïðçBé éaøc déúååk àéðz,opgei iax ixack zxg` `ziixaa epipy - ©§¨§¨¥§©¦¨¨
,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhç,z`hg `iadl zaiig m` reci oi`y ©©¨©¨¨©©¨¥

,äãìé àlL dì òãBð ä÷ìîð àlL ãò íà,oaxwn dxehteàöz ¦©¤Ÿ¦§§¨©¨¤Ÿ¨§¨¥¥
z`hgdBà ,ïéleçìydzøáçì øënze .oaxwa zaiigdàlL ãò íà §¦¦¨¥©£¤§¨¦©¤Ÿ

,éàcå äãìiL dì òãBð ä÷ìîð,z`hg zaiigeäNòzl ef z`hg,éàcå ¦§§¨©¨¤¨§¨©©¥¨¤©©
oeiknLeze`'òãBä àì' ìò äàéánL ïén,wtqd lr -ìò äàéáî ¤¥¦¤§¦¨©Ÿ©§¦¨©

'òãBä'e .i`ce aixwdl zaiig `idyk -ä÷ìîpMî íàz`hgdòãBð ©¦¦¤¦§§¨©
dläfî] äãìiLz`dîc,gafnd lräöîez`,dîcz`hg oick ¤¨§¨©¤¨¨Ÿ¤¨¨

,serdäøtëå,zxg` z`hg `iadl dkixv dpi`y dilräøeñàå §¦§¨§£¨
ef z`hgäìéëàa,m` la` .opgei iax ixackeäöéîz`dîclr ©£¦¨¦¨¨¨
,gafndãBð Ck øçàåòdl,[äãìiLdzid dxtkd zryay oeik §©©©©¤¨§¨

,wtqd lr d`ad serd z`hg x`ykäøeñàef z`hgeléôà £¨£¦
,äàðäadlik`a dxeq`y ,wtqd lr d`ay serd z`hg oick ©£¨¨

`ny d`pda dxeq`e ,`id dliap oileg zwilne ,`id oileg `ny
oeik ,i`ce dcliy jk xg` rcepy s`e .`id ycewäàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨

,dúlçzî,miycwa lek`l lkezy dilr xtkl ickd÷éôñ äøtk ¦§¦¨¨¦§¨§¥¨
dì äëìäå,wtq z`hg myl dzid mcd z`fd s` ,dzxtk lk - §¨§¨¨

enk df ixde ,dzxtk dyrn xnbp xak i`ce zaiigy rcepyke
.i`ce z`hg zaiigy llk rcep `ly
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zezixk(iyily meil)

a eli`edéì éø÷ ,àôéñ`pzd `xw -,íLà ìéà 'Búìéòî'ì,xnelk ¥¨¨¥¥¦§¦¨¥¨¨
`tiqde `yixd oi`e ,'ezlirn' oeyla 'my`d li`' z` dpik

.ote` eze`a miyxtzn
oi` `tiqae `yixay 'ezlirnl' oeyl ok` :`xnbd zvxzn
ipy oia ,epeyla wlgl `pzd jxvedy oeike ,dey myexit
aiigzdy dlirn my` `ed mdn cg`y ,o`k mipecipy zeny`d
didy my`d `ed cg`e ,ycwdd sqka dzr lrny dn zngn
okle .ezlirn ipyle ,eny` cg`l `xw jk meyne ,dligzn aiig

aàLéøoeik ,mirlq izya lrne ,oilegl mili` ipy gwlyäåäc ¥¨©£¨
[ïáæã] (ïáåø) ìéà déìfef dxyr dzr dey ,dpwy li` eze`y - ¥©¦§¨©

ly xeriyd itkBLîeçå ïø÷okl ,aiig `edyBúìéòîì déì éø÷ ¤¤§§¨¥¥¦§¦¨
Bìéæb,lrny elifb z` ea xifgn `edy df li`l `pzd `xw - §¥

eprinydl ick ,'ezlirn' ,dligzn aiig didy my`d epiidc
lrny oxwd z` ea mlyny meyn ,fef dxyr ly my` `iany

a la` .ynegd z`e da,àôéñ,oilegl cg` li` `l` gwl `ly ¥¨
dyng `l` ycwdl mlyl jixv epi`e ,cg` rlqa `l` lrn `le

,`vnp ,mifef[ïáæã] (ïáåø) ìéà éåä àìcdey dpwy li`d oi`y - §Ÿ¨¥©¦§¨©
d ly xeriyd itkLîBçå ïø÷izy dey li`d ixdy ,aiig `edy ¤¤¨¤

melyz liaya axwy li` o`k oi`e ,mifef dpeny mdy mirlq
inelyz my lr `xwp epi` o`k okle ,`yixa enk dlirnd

`l` ,dlirnddéì éø÷l `pzd `xw -ìéàd,Búìéòî ,íLàmy lr ¨¥¥¥¨¨§¦¨
my`l `l` axw df li` oi`y oeike .dlirn my`l e`iany

,ynege oxwd melyzn oiicr xhtp `l ,dlirnåokldnò àéáécer §¨¦¦¨
,dLîeçå òìñ.lrny dn lr ynege oxw ly melyzl ¤©§§¨

aiig xaky minca my` oaxw zepwl xyt` m`d zxxan `xnbd
:yneg inelyz aeig cvn ycwdl mze`éòawtzqd -àéLðî áø ¨¥©§©§¨

,àãb øayie ,my`l mirlq izy deyy li` `iadl aiigy mc` ©¨¨
elv` evawzpy mirlq izy el,ïéLîBç ñepéëadnk lrny epiide §¦¨¦

siqedl `ed aiige ,my` jxevl yixtdy mirlq izya minrt
izyl miynegd lk inc eribd zrke ,lrny mrt lk lr yneg

,mirlqøtkúiL eäî.el` zerna dpwpy my`a ©¤¦§©¥
:wtqd iccv z` `xnbd zx`aneïðéøîà éî,xnel epl yi m`d - ¦¨§¦©

s`yéöîéz íà[dvxz-]øîBìyíãàmy` aiigyçáLa øtkúî ¦¦§¥©¨¨¦§©¥¦§©
,Lc÷äxg`le ,mirlq izyn zegt deyy li` yixtd m` ,xnelk ¤§¥

rlq izy dey `ed ixde exign xwiizd eyicwdy`ed leki ,mi
miynegd inca xtkzdl lkeiy dfn cenll oi` ,my`l eaixwdl
gaya xtkzn mc` ly ,envr df oica `xnbd oecz oldle]

`ed df li`a xtkzdl lekiy mrhdy ,xnel yiy ,[ycwdíeMî¦
dén÷ çøè÷cixde ,mi`lhd xign xwiizdy cr eleciba gxhy - §¨¨©©¥

,mirlq izy deyy li` yixtdy enk df,àëä ìáàqepika £¨¨¨
,miyneg,çøè÷ àìcy xnel yiøtkúî àìzerna zxg` dxtk §Ÿ¨¨©Ÿ¦§©¥

.ycwdl mze` zzl aiiegn xaky el`àîìc Bàxn`p `ny - ¦§¨
s`y ,dketd `xaqøîBì éöîéz íàcçáLa øtkúî íãà ïéà ¦¦§¥©¥¨¨¦§©¥¦§©

,Lc÷ä,miyneg qepikn my` `iadl leki oi`y dfn cenll oi` ¤§¥
leki epi` eyixtdy xg`l giaydy li` wxy xnel yiy

,ea xtkzdldéLøôà àìc íeMî`edyk my`l eyixtd `ly - ¦§Ÿ©§§¥
zeyxa ,mirlq izy dey `ed zrky dne ,mirlq izy dey

,giayd `ed ycwdïéãä ìáàly ,df ote` j` -,ïéLîBç ñepékoeik £¨¨¥¦¨¦
déLøôàcdf gaye ,my` myl el`d mirlqd izy z` yixtdy - §©§§¥

,yixtd `edy dnn ycwdl `aøîéîì àkéày ,xnel yi -øtkúî ¦¨§¥©¦§©¥
.df wtq `xnbd dhyt `le .el` zerna

:ycwd gay oipra wtqd z` `xnbd zx`ancmc` ly df oica §
,ycwd gaya xtkzndeäì éòaéàm`d ,daiyid ipa ewtzqd - ¦¨¥§

onf xg`le ,mirlq izy dey epi`y li` eny`l yicwdy mc`
m`d ,li` eze` xwiizdøtkúî`ed.àì Bà ,Lc÷ä çáLa ¦§©¥¦§©¤§¥Ÿ

:ycwd gay iabl wtqd z` heytl zei`x d`ian `xnbdàz̈
,òîL,epzpyna epipyì íéòìñ éðL Léøônäziipwïäa ç÷ìå ,íLà §©©©§¦§¥§¨¦¦¨¨§¨©¨¤

,íéìéà éðLmdipy z` aixwdl,íLàìm`äôé ïäî ãçà äéädzr §¥¥¦§¨¨¨¨¤¨¥¤¨¤
,BîLàì áø÷é ,íéòìñ ézL,cg` rlqa dzid eziipwy s`åli`d §¥§¨¦¦§©©£¨§

,éðMäcner `ed ixd ,my` myl my` inca dpwp `edy oeik ©¥¦
oke ,ipyd li`a eilra extkzpy oeik eaixwdl xyt` i`e ,my`l
miie`xd mininz miig ilra micet oi`y oeik ,ezectl xyt` i`

jk meyne ,oaxwláàzñiL ãò äòøéxzen f`y ,men ea letiy - ¦§¤©¤¦§¨¥
,ezectlåéîc eìtéå øënéådler zepaxw mda zepwl,äáãðìoick §¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

`xnbd zniiqn .zeler mdn mi`iany my`n exzepy zern lk
:dzii`x z`åàì éàîote`a xaecn oi` m`d -ïáæcdpwy - ©¨§¨©

òaøàamifef,ìéà,cg` rlqa epiideçáLåcr li`dàéðîz éåLc- §©§©©¦§¨©§¨¥§©§¨
,mirlq izy mdy ,mifef dpenydpéî òîLecçáLa øtkúî íãà §©¦¨¨¨¦§©¥¦§©

,Lc÷äwxe ,mirlq izy dligzn dey did `l df li` ixdy ¤§¥
axwi df li`y exn`e ,mirlq izy dey dyrp eyicwdy xg`l

.eny`l
:`xnbd dgecàìli`d z` dpwy ote`a zwqer dpynd oi` - Ÿ

`l` ,giayde ,mirlq izyn zegtaïðé÷ñò éàîa àëä,o`k - ¨¨§©¨§¦©
,mirlq izy dey li`d did eziipw zryay ,xaecn dna dpyna

oeik cg` rlqa e`pwedéab äòBø ìéæBàcz` el xkny drexdy - §¦¤©¥
,mirlq izy cinz did eiieyy oeike ,exign z` el lifed li`d

.ea xtkzdl leki
:ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyìéà ç÷ì ¨§©¨©©¦

my`líézL ìò Bãéîòäå ,Bîhôe ,òìñadyrpy cr egiayd - §¤©¦§§¤¡¦©§©¦
,mirlq izy deyøLk.my`lçáLa øtkúî íãà ,dpéî òîL ¨¥§©¦¨¨¨¦§©¥¦§©

,Lc÷äwxe ,mirlq izy dligzn dey did `l df li` ixdy ¤§¥
xtkzn `ed mewn lkne ,mirlq izy dey dyrp eyicwdy xg`l

:`xnbd dgec .ea,àìenvr `edyky oeik ,di`x ef oi`,Bîht Ÿ¦§
éðàL,oicd dpey -àäcizy mliy `l dnvr dipway s` ixdy - ¨¦§¨

mehitd lr `ivedy dn mr cgi mewn lkn ,mirlqdéì øñç̈¥¥
àéðîzoi`e ,mirlq izy mdy ,mifef dpeny ieeya epenn xqgp - §©§¨

oeik ,rlqa enhite rlqa e`pwy e` mirlq izya e`pw m` welig
ote`a wtzqdl yi oiicre ,li`d lr mirlq izy `ived seq seqy

.ea xtkzn m`d ,'ycwd gay' edfy ,envrn li`d giaydy
:ztqep di`x,òîL àz,`ziixad ly `tiqa epipy,òìña ìéà ç÷ì ¨§©¨©©¦§¤©
li`d giaydeàeä éøäådzr xknpøLk ,íézLali` ixde .my`l §£¥¦§©¦¨¥

dyrp eyicwdy xg`l wxe ,mirlq izy dligzn dey did `l df
mc`y gkene ,eny`l xyk df li`y exn`e ,mirlq izy dey

c oeik ,di`x ef oi` :`xnbd dgec .ycwd gaya xtkznénð àëä̈¨©¦
xaecn o`k mb -BîhtLkcenll oi`e ,ze`ved jk lr `ivede §¤¦§

.envrn li`d giaydy ote`l o`kn
:`xnbd dywnéëä éàzwqer `ziixad ly `tiqdy ,jk m` - ¦¨¦
,enhty ote`aàLéø eðééäzligza x`eand oic eze` edf - ©§¥¨

lkne ,enhty xaecn `tiqa s` mpn` :`xnbd zvxzn .`ziixad
a ,`tiql `yixd oia welig yi mewnàLéøote`a xaecnïáæc- ¥¨§¨©

li` dpwyòaøàa,mifefdéçaLàåli`d z` giayde -äòaøàa §©§©§©§§¥§©§¨¨
mifefàðéøçàdrax`d caln ,enehit lr `ivedy mixg` - ©£¦¨

,mda e`pwyàéðîz déì øñçcdpeny df li`a `ivedy `vnp - §¨¥¥§©§¨
a eli`e .mirlq izy mdy ,mifefàôéñote`a ,xaecnïáæãdpwy - ¥¨§¨©

òaøàa ìéà,mifefdéçaLàåwx egiayde li`d z` mhite -àúìúa ©¦§©§©§©§§¥¦§¨¨
,mifef dylya -àéðîz éåLådpeny dey dyrpe giayd li`de - §¨¥§©§¨

dycige ,enehita `ivedy dnn xzei li`d giaydy ,mifef
.df li`a daeg ici `vei df ote`a s`y `ziixad

:`xnbd dywn,éëä éà,enhtyk xaecnyàôéñ àîéàxen` - ¦¨¦¥¨¥¨
`ived `ly oeiky ,`tiqa exn`y ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae

,mirlq izy df li`aòìñ ílLécer ycwdl mlyl `ed jixv - §©¥¤©
xaecn `tiqa s`y xn`p m`e ,rlqick zern `ivedy ote`a
,mifef dyly `l` `ived `le ,enhtläòáL déì øñç àäixd - ¨¨¥¥¦§¨

ozil `ed jixv recne ,mifef dray df li`a `ived xak `ed
cg` fef siqeiy jka ic ,mifef drax` `edy ,rlq cer ycwdl
`tiqa xaecn i`ce `l` .mirlq izyl eize`ved z` milydl
eze` lr rlq siqedl eilr okle ,envrn li`d giaydy ote`a

:`xnbd zvxzn .eziipwa `ivedy rlqéàîoeyl xe`ia dn - ©
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oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay
åúìéòî íùà ìéàì éø÷ àôéñ:ipyne .dinza Ð'åë áåø ìéà äåäã àùéø ïéàlr Ð

`a cg`dy itl ,elld zeny` ipy ly odizenya wlgl jxved oizipznc `pz jigxk

odn cg`le eny` odn cg`l `xw jkitl ,zelirn my`l ipyde oey`xd eny` zaegl
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zezixk(iyily meil)

äðùî
`hg myl e` mieqn mc` myl yxtedy oaxwy zx`an dpynd

:xg` `hg e` xg` mc` myl eaixwdl oi` ,mieqnLéøônädnda ©©§¦
l daixwdlúîå ,Búàhç,oaxwd z` aixwdy mcewBða epàéáé àì ©¨¨¥Ÿ§¦¤§

åézçzyixtdy in oke .ea xtkzdl ,envr oad `hgy `hg lr ©§¨
,z`hg oaxwl dndaàèç ìà àèçî epàéáé àìlr ea xtkl - Ÿ§¦¤¥¥§¤¥§

e .xg` `hgeléôàm` ,`hg beq eze`aLéøôäz`hgl dnda £¦¦§¦
xtkläpàéáé àì ,Lîà ìëàL áìç ìòxtkl,íBiä ìëàL áìç ìò ©¥¤¤¨©¤¤Ÿ§¦¤¨©¥¤¤¨©©

:df oicl xewnd z` dpynd d`ian .`hg ly beq eze` edfy s`
øîàpLz`hg aeig iabl(gk c `xwie)miGr zxirU FpAxw `iade' ¤¤¡©§¥¦¨§¨§¦©¦¦

oeyldne ,'`hg xW` Fz`Hg lr dawp dninY'Búàhç ìò' 'Bðaø÷' §¦¨§¥¨©©¨£¤¨¨¨§¨©©¨
ezaeg ici `vei epi`y cenll yiBðaø÷ àäiL ãòyxtenìíL ©¤§¥¨§¨§¥

Búàhç,df `hgl epaxw z` yixtd m`e ,df mieqn `hg myl - ©¨
.xg` `hg lr e`iadl leki epi`

àøîâ
zxxan .dpyna mix`eand mipicl xewnd z` zx`an `xnbd

:`xnbdéléî éðä àðîmix`eand el` mipic micnlp oipn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an .dpynaðaø eðúcïiabl weqta xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨

`hgy `iyp(bk c my)`iade DA `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`'©¥¨©¨£¤¨¨¨§¥¦
z`Bðaø÷cenll yi 'epaxw' dlindne ,'minY xkf miGr xirU ¤¨§¨§¦¦¦¨¨¨¦
wxyBðaø÷aelyàöBé àeä,ezaeg iciàöBé Bðéàåezaeg iciïaø÷a §¨§¨¥§¥¥§¨§©

yixtdyåéáàz`hga xtkzdl leki oad oi` okle ,envr xear ¨¦
:`ziixad zl`ey .eia` lyìBëéy xnel ziidàöé àìici oad ¨Ÿ¥¥

ezaeg,åéáà LéøôäL äîäáa åéáà ïaø÷a`weecìò älwä ïî §¨§©¨¦¦§¥¨¤¦§¦¨¦¦©©¨©
,äøeîçädcp oebk ,dlw dxiar lr xtkzdl oad dvexy xnelk ©£¨

dndaa ,dzin mda oi`e zxk mpecfa yiy ,alg zlik` e`
epecfa yiy ,zay lelig oebk ,dxeng dxiar lr eia` yixtdy

.mc` icia dzinälwä ìò äøeîçä ïî Bàlr xtkzdl dvexy - ¦©£¨©©©¨
oeiky ,dlw dxiar lr a`d yixtdy dndaa ,dxeng dxiar
ezaeg ici z`vl leki epi` okl ,ozxnega zeey opi` zexiardy

eia` oaxwa,àöBé ìáàezaeg ici,åéáà LéøôäL ïaø÷am` £¨¥§¨§¨¤¦§¦¨¦
oebk ,zeey zexiardìò äøeîçä ïî Bà älwä ìò älwä ïî¦©©¨©©©¨¦©£¨©

,äøeîçäz` `iadl oad lkei ozxnega zeey zexiardy oeiky ©£¨
:`ziixad daiyn .envrl yixtd eia`y z`hgdøîBì ãeîìz- ©§©

cigi oaxw iabl ,ztqep mrt xn`p jkl(gk c my)`iade'Bðaø÷'ebe §¥¦¨§¨
wxy ,micnel df weqtne ,'`hg xW` Fz`Hg lràöBé àeä Bðaø÷a ©©¨£¤¨¨§¨§¨¥

,ezaeg ici,åéáà ìL Bðaø÷a àöBé Bðéàåzexiard izyyk s` §¥¥§¨§¨¤¨¦
.zeey

:zxxane `ziixad dkiynnìBëéy ,df oicy xnel ziidàöé àì ¨Ÿ¥¥
ïaø÷ayixtdy,åéáàwx edfäîäáaynnLéøôäLxear eia` §¨§©¨¦¦§¥¨¤¦§¦

`vi `l dfay ,envrìò äøeîçä ïî Bà älwä ìò älwä ïî eléôà£¦¦©©¨©©©¨¦©£¨©
éøäL ,äøeîçäzenda aixwdl leki oad oi`y `ed reci oic ©£¨¤£¥

xifpa dpyna rnyny enk ,eia` yixtdy(.l)yïéàoadçlâî ¥§©¥©
åéáà LéøôäL äîäa ìò Búeøéæðz`hga s`e ,envr ly zexifpl §¦©§¥¨¤¦§¦¨¦
,eia` yixtdy oaxwa `vei epi`ìáày xn`pàöBéezaeg ici oad £¨¥

åéáà LéøôäL úBòîa,envr ly z`hg oaxw xearléôàeoi` m` §¨¤¦§¦¨¦£¦
oebk ,zeey zexiardìò äøeîçä ïî Bà äøeîçä ìò älwä ïî¦©©¨©©£¨¦©£¨©

,älwä,ok xnel `xaqde ,zeey zexiard eid m` oky lkeéøäL ©©¨¤£¥
dpyna ep`vn(my)y zexifp iablúBòî ìò Búeøéæð çlâî íãà̈¨§©¥©§¦©¨
åéáà LéøôäLxn`e ,a`d zny oebk ,envr ly zexifpd zepaxwl ¤¦§¦¨¦

y ,`a` zern lr glb`y zpn lr xifp ipixd oadíéîeúñ ïäL ïîæa¦§©¤¥§¦
oad leki ,dlerl e` z`hgl eidi zernd m` a`d yxit `ly -

,ezexifp zepaxw z` el` zerna `iadl,ïéLøBôî ïäL ïîæa àìå§Ÿ¦§©¤¥§¨¦
leki oad oi` ,dlerl e` z`hgl zernd eidi m` a`d yxit m`y
oad lkeiy xn`p o`k mb ok m`e ,ezexifp zepaxw z` mda `iadl
zxne` .envr xear eia` yixtdy zernn z`hg `iadl

:`ziixadøîBì ãeîìzdyxt dze`a ziyily mrt xn`p jkl - ©§©

(al c my)`iai UaM m`'Bðaø÷micnel 'epaxw' dlindne ,'z`Hgl ¦¤¤¨¦¨§¨§©¨
wxyBðaø÷aelyàöBé àeä,ezaeg ici,åéáà ïaø÷a àöBé Bðéàå §¨§¨¥§¥¥§¨§©¨¦

oaxw ixdy] `vei epi` envr xear eia` yixtdy zerna elit`e
.[`ziixad d`iady mincewd miweqtdn cnlp xak ynn

:zxxane `ziixad dkiynnìBëémpn`y xnel ziidàöé àìoad ¨Ÿ¥¥
ezaeg iciLéøôäL úBòîa eléôà,[dndaa wx `le] z`hgl eia` £¦§¨¤¦§¦

e,äøeîçä ìò äøeîçä ïî Bà älwä ìò älwä ïî eléôàoky lke £¦¦©©¨©©©¨¦©£¨©©£¨
yixtdy dna wx `ed df oicy xn`p j` ,zeey zexiard oi` m`

,eia`àöBé ìáàmc`ïaø÷az`hgBîöòì LéøôäL,xg` `hg lr £¨¥§¨§¨¤¦§¦§©§
eléôàoebk ,ozxnega zeey zexiard oi` m`älwä ìò äøeîçä ïî £¦¦©£¨©©©¨

dxiar lr yixtdy dna ,dxeng dxiarn xtkzdl dvexy -
,dlw.äøeîçä ìò älwä ïî Bà:`ziixad zxne`øîBì ãeîìz ¦©©¨©©£¨©§©

,'`hg xW` Fz`Hg lr dawp dninY miGr zxirU FpAxw `iade'§¥¦¨§¨§¦©¦¦§¦¨§¥¨©©¨£¤¨¨
milindne'Bðaø÷'e'Búàhç ìò'oi`y cenll yi weqta zexen`d ¨§¨©©¨

ezaeg ici `vei mc`àäiL ãòyxten epaxwìúàhç íLmyl - ©¤§¥§¥©¨
m` okle ,xg` `hg myl `le ,aixwn `ed exeary `hg eze`
ici da z`vl leki epi` ,mieqn `hg xear dndad z` yixtd

.xg` `hg zaeg
:`ziixad zxxanìBëémpn`y xnel ziidàöé àìmc`ïaø÷a ¨Ÿ¥¥§¨§©

Bîöòwx edf j` ,xg` `hg xear yxtedyLéøôäL äîäáa ©§¦§¥¨¤¦§¦
,Bîöòìeeléôàoebk ,zenec zexiard izy m`älwä ìò älwä ïî §©§£¦¦©©¨©©©¨

,äøeîçä ìò äøeîçä ïî BàïkLy `ed oicdäîäa Léøôä íà ¦©£¨©©£¨¤¥¦¦§¦§¥¨
z`hglìòz` lk`ydàéáäå ,áìçäz`hglìòz` lk`y,ícä ©©¥¤¤¡¦¨©©¨

dyixtdy e`å ,ìòî àì éøä(L) ,áìçä ìò dàéáäå ícä ìòmb okl ©©¨¤¡¦¨©©¥¤¤£¥Ÿ¨©§
øték àìod mc zlik`e alg zlik`y it lr s`e ,e`hg lr Ÿ¦¥

,ozxnega zeeyy zexiaràöBé ìáàezaeg ici `edúBòîa £¨¥§¨
Bîöòì LéøôäLzepyl lekie ,mieqn `hg lr z`hg oaxw xear ¤¦§¦§©§

oebk ,xg` `hg lr aiigy z`hg mda zepwleälwä ìò älwä ïî¦©©¨©©©¨
Bà ,äøeîçä ìò äøeîçä ïîeoebk ,zeey zexiard oi` m` elit` ¦©£¨©©£¨

ïkL ,äøeîçä ìò älwä ïîe älwä ìò äøeîçä ïîoicd ixdy - ¦©£¨©©©¨¦©©¨©©£¨¤¥
y `edúBòî Bîöòì Léøôä íàaiig didy z`hgl,áìçä ìò ¦¦§¦§©§¨©©¥¤

,ícä ìò ïàéáäåz`hgl zern yixtdy e`ìò ïàéáäå ,ícä ìò ¤¡¦¨©©¨©©¨¤¡¦¨©
ìòî éøä(L) ,áìçä,oilegl o`ivedeåokl,øtékxn`p o`k s`e ©¥¤¤£¥¨©§¦¥

:`ziixad zxne` .z`hgl z`hgn zernd z` zepyl lekiy
øîBì ãeîìzFz`Hg lr dawp dninY miGr zxirU FpAxw `iade' ©§©§¥¦¨§¨§¦©¦¦§¦¨§¥¨©©¨

milindne ,'`hg xW`'Bðaø÷'e'Búàhç ìò'mc` oi`y cenll yi £¤¨¨¨§¨©©¨
ezaeg ici `veiàäiL ãòBðaø÷yxtenìBàèç íL`hgd myl - ©¤§¥¨§¨§¥¤§

xear zern yixtd m`e ,xg` `hg myl `le ,aixwn `ed exeary
.xg` `hg xear oaxw mda zepwl leki epi` ,mieqn `hg

:`xnbd zxxanéàîyixtd m`y dxn`y `ziixad zpeek dn - ©
mc ly `hgl d`iade alg ly `hgl dnda.'øték àìå ìòî àì'Ÿ¨©§Ÿ¦¥

:`xnbd zx`anàîbøzx`iae cinrd -éîéL øa ìàeîL áøz` ©§§¨©§¥©¦¦
`ziixadàtt áøc dén÷c ,`tt ax iptl -øîà÷ éëä`id jky - ©¥§©¨¨¨¦¨¨©

bbeya d`iade ,cg` `hg lr dnda yixtd m` ,`ziixad zpeek
,xg` `hg lrìéòî éöî àìc ïåék,ef dndaa lernl leki epi`y - ¥¨§Ÿ¨¥¨¦

ly mininz miig ilray,oilegl mi`vei mpi` mlerl miycw
øtëî àì énð éøetklr dndad z` aixwd m` xtik `l mb okl - ©¥©¦Ÿ§©¥

`l mb jk oilegl d`ivedl eiyrn elired `ly oeiky ,xg` `hg
e .xg` `hgl cg` `hgn dzepyl elireiCëå ìéàBämby xnel yi ¦§¨

cifnaépLî éöî àì`hg lr ef dnda `iadle zepyl leki epi` - Ÿ¨¥§©¥
.xg`ìáàyixtd m`úBòî,cg` `hglìéòî épLî éàc ïåék- £¨¨¥¨§¦§©¥¨¦

oeik ,oilegl od ze`vei ,oaxwl oaxwn zernd z` dpiye bby m`y
,sebd zyecwa zeyecw opi`y ,dlw ozyecw zernyéúééîe- ©§¥

jk lr `iadl `ed aiige,äìéòî ïaø÷zern z` dpiyyk okle ¨§©§¦¨
`linn oilegl mi`veiy oeiky ,e`hg xtkzd `hgl `hgn oaxwd
eli`ke oey`xdz`hgd my mdn xwrp xg``hg myl m`ianyk

,miycg zern `iadéúééî énð älçza àîéàlekiy xn`p `ny - ¥¨©§¦¨©¦©§¥
,xg` `hg lr z`hg el` zernn `iadle zepyl dligzkl s`à÷̈

ïì òîLîjixvy weqtdn miyxec `l` ,jk df oi`y `ziixad ©§©¨
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zezixk(iriax meil)

BúNáëìoick ,dnda yixtdl mewna ,xnelk ,ezyak mewna - §¦§¨
,ipr oaxw aixwdl dvx ,xiyråzeterd z` yixtdy xg`,éðòä §¤¡¦

,yixtdy owd z` aixwdl leki epi` ,zeter `iadl dzr epice
ye ìéàBädyxtdd zryaäçãðdid ixdy ,gafnd lr axwiln ¦¦§¨

,xiyräçcé.eaixwdl leki epi` iprd eiykry s`e ,mlerl ¦¨¤
úìz dpéî òîL ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàixacn gken - ¨©©¨§¥§©§ª©§©¦¨§¨

.` :miycwa iegic oipra mipic dyly el` `irye` iaxdpéî òîL§©¦¨
mbyíéiç éìòaaxwiln elqtp m` ,miycw lyíéçãð,ixnbl md ©£¥©¦¦§¦

mzelqt zaiq lhazz m` s`.a .miig oiicr zeterd o`k ixdy ,
å`l` yecw epi`y xac s`y ,gken ceríéîc úMeã÷zyecw `le §§©¨¦

,sebd,äçãðzyecw eilr dlg `l df ow zycwd zrya ixdy ¦§¨
dze`a ycwe ,eaixwdl leki did `le xiyr did ixdy ,sebd
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המשך בעמוד רלט

oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay
åúùáëì.ipr oaxw aixwdl dvxy ,ezyak mewna ,xnelk Ðäçãðå ìéàåä éðòäåÐ

`nhn :onwl xn`c ,dinrhl `irye` iaxc .eaixwdl ie`x did `l eyixtdy dryay

.`vi `l Ð ipr oaxw `iade xiyr ycwnäçãé.mlerl Ðäçãî íéîã úùåã÷Ð

Ð ded xiyr `dc ,eincl `l` ycw `l ezlgzy df enk ,mincl dlgza ycwedyn

.gafn zyecwn mlerl minc zyecw ezgcn

ilin ipd !serl minc oeict oi` `ld :xn`z m`e

m` oebk ,dyxtd zrya aixwdl d`xpc `kid

eilr dlg `l df la` ,a`zqpe zeipra eyixtd

.mlern gafn zyecwéåçéã äðéî òîùå
àø÷éòîeilr lg `lc ,mlern d`xp `lc Ð

iegic ied Ð dgcpe mlern gafn zyecw

lka ol `hiyt dgcpe d`xp oky lke .mlerl

.d`xpe xfeg epi` aeyc `zkecçñôì íãå÷Ð

.`aqp ickäãìégknc ,drxi ,xkf elit` Ð

.`a diegc dyecwäðéî òîù.oerny iaxcn Ð

ïäî ãçà úî`ian Ð mixetkd mei ixiryn Ð

xzepd df axwie ,dlxbda `ly weyd on exiag

lr s` .oigcp miig ilra oi`c ,`ed my ly m`

oi`e ,d`xpe xfeg Ð df dgcpe elib oa ca`c ab

.miig ilra lv` iegicúåùøôúî ïéðé÷ä ïéàÐ

.z`hgl df i`e dlerl df i`úçé÷ìá åà àìà
íéìòámyl dfe dler myl df gwl m` Ð

ziiyr zrya dzepyl leki odkd oi` Ð z`hg

.myd dzrawc ,oaxwïäë úééùòá åàm`y Ð

leki Ð dgiwl zrya milrad deyixtd `l

s`e .z`hge dler dvxiy dfi` zeyrl odkd

`l Ð diiyrl dgiwl oia deyixtdc ab lr

z` zeyrle ozepyl odk lekie ,myd eraw

.dler z`hgd'åâå íéøåú éúù äç÷ìåcg`" Ð

:aizk inp diiyr iabe ,"z`hgl cg`e dlerl

.'ebe "cg`d z` odkd dyre"åäùåò íùä ïéàå
úàèçmyl df :xn` `l` ,lixbd `l m`y Ð

lekie ,myd odilr raw `l Ð lf`frl dfe

.silgdlìøåâä ùã÷ àìù íå÷îálka Ð

.zepaxwdéîð íùä óàx`ya myd ycwy Ð

diiyre dgiwl zry e`lc ab lr s` ,zepaxwd

oipiw elit`e ,`nzq myd ycw :ipzwe .`id

.myd ycwyäééùòá éà äçé÷ìá éàiab oebk Ð

.oipiwøîàåaiig xiyrde li`edy ,drhe .dlerl el`e z`hgl el` :xiyrdy xg` Ð

ince .dnda ezaeg `iane ,z`hg inc lr ezian zern siqen Ð einca z`hg `iadl

zernd lr dler my rawc ,ezler incn ezaeg `iane siqen epi`e ,dacpl ekli dler

,did diiyr `le dgiwl `l zernd yixtdyk `kd `de .z`hgl ozepyl leki epi`e

!myd odilr rawc ipzweàöé àì`lc oeike Ð

ie`x did `le xiyrd `de ?raw ivn ikid ,`vi

!ipr oaxwløáëù øîéîì êì úéà éàî àìà
øîàmcew dlerl el`e z`hgl el` Ð

:ipzc ,`id `zyayn `zipzn jde ,yixtdy

."z`hgl el`" xn`e xiyrde iprdéîð àëä
äùøôä úòùî øîà øáëådyxtd zryay Ð

dil dedc ,dlerl el`e z`hgl el` :xn`

oi` aey Ð mzq oyicwd la` .dgiwl zrya

zry cr e` dgiwl zry cr eraew myd

.diiyràöé øîàã àâç éáøìåycwn `nhn Ð

,`id `zvxzn `zipzn jde ,ipr oaxwa xiyr

ivexzl `kile ,xiyrdy xg`l raw xitye

."xn` xake"øîéîì àëéà éàîoiiyew `xcd Ð

,`ed diiyre dgiwl zry e`lc ,dizkecl

!raweúàæ.rxevnd zxez didz ÐúøåúÐ

daxn cg`y xg`ne .olekl zg` dxez rnyn

xiyr oaxwa `vei iprc `nzqn ,hrnn cg`e

Ð ipr oaxwa xiyr `le ,ycewa oilrnc Ð

.oicixen oi`càéðúäå.`zegipa Ðäéðéî óìéìå
s` ,ipr oaxwa `vei epi` xiyr rxevn dnc Ð

!ipr oaxwa `vi `l inp xiyr ycwn `nhnàåä
.xg` `le `ed :rnyn Ðäðùîíéùáë

íéæòì ïéîãå÷on" aizk `zkec lkac Ð

dyl e`" oke egwz ,"mifrd on" xcde "miyakd

."mifra e` miyakaìåëéilr ixd" xne`d Ð

?yak `iai Ð fre yak el yie "dlerikd

:opiqxbåðáø÷ àéáé ùáë íàå øîåì ãåîìú
úàèçìxnel cenlz "fr m`" :opiqxb `le Ð

`iade" aizk dipin lirle .'ebe "`iai yak m`e"

fr micwd o`k Ð "mifr zxiry epaxw z`

dvxiy dfi` `nl` ,aizk cigi z`hgae ,yakl

.aixwiäðåé éðáì ïéîãå÷ ïéøåúaexac Ð

.dpei ipa xcde oixez `yixa aizk zenewn
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

כבוד חברי ועד הפועל של אגודת חסידי

חב"ד בארה"ק ת"ו. ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ואתם  עתה,  עד  שלי  המענה  נתעכב  סיבות  כמה  ומפני  אייר,  מכ"א  מכתבם  קראתי  בנועם 

הסליחה.

שמחתי לקרא כי מרגישים גודל האחריות שעליהם וכי קבלו עליהם להרחיב שטח פעולותיהם 

ולהביא ולהוציא לפועל המטרות של אגודת חב"ד בארה"ק ת"ו. ואם בכלל יקר הזמן, כי ימים יוצרו 

ולא - ולו קרי - אחד בהם, הרי גדל ערכו ביותר בדורותינו דעקבתא דמשיחא, אשר כפי פתגם כ"ק 

בארצנו  פרטיות  ובפרטי  ממש,  כתלינו  אחר  עומד  זה  הנה  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח 

הקדושה ת"ו, אשר עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, וכמבואר באגה"ק סי' יד, 

שיורד ומאיר מח"ע אור חדש ומחודש שלא הי' מאיר עדיין מעולם כו' מבחי' עליונה יותר כו' ובפרטי 

פרטיות כן הוא בכל יום ויום כו'.

)א( במה שמציעים להוסיף חברים להנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, ובהסכם כלם מציעים 

להוסיף בא כח מירושלים ת"ו הרב עזריאל זליק שי' סלונים, בא-כח מכפר ספרי' ה' זלמן שי' סודקביץ 

ומן הצעירים שבתמימים את הר' יצחק שי' גנזבורג, נכון הדבר לצרף את הנ"ל והנני מאשר הצעתם 

ויהי' רצון שיהי' בהצלחה. והייתי מציע שכדאי לצרף, לאחר עיון בדבר, עוד בא-כח אחד מהצעירים.

)ב( על של עתה באתי להדגיש )כיון שנראה לדאבוננו שיהיו בחירות ובעתיד הקרוב(, על החוב 

והן  בעצמו  הן  בבחירות,  להשתתף  צריך  ה'  לדבר  ויראים  מהחרדים  אחד  כל  אשר  קדוש,  והזכות 

בהשפעה על זולתו, להצביע בעד הרשימות החרדיות ביותר, שלא ילך לאיבוד אפילו קול אחד.

והנני מוסר בזה רשות ויפוי כח לפרסם את דעתי בכל התוקף ובכל החוזק, אשר על כל אחד 

ואחת מיראי ה' וחושבי שמו לעשות ככל יכלתו להרבות מספר המצביעים בעד הרשימות החרדיות 

ביותר.

המשך בעמוד הבא
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céàé àéãb éà,xzei gaeyn icbd xya m`y -àãéîúì ÷ñéé- ¦©§¨¨¥¦©¦§¦¨
.cinzd oaxwl icb axwiidéãéa éåçà øîàc éãäa,ok xn`yke - ©£¥§¨©©§¥¦¥

oi`y xne`k ,ecia drepz dyry ,zepvile zeqb jxca ecia d`xd
.zeklna dfa cxne ,mipekp jlnd ixacàkìî ïBäì øîàxn` - ¨©§©§¨

,eicarl jlnddéãéa éåçàå ìéàBä,leflf jxca ecia d`xdy oeik - ¦§©§¥¦¥
ðénéc déãéì eöe÷à.zipnid eci z` evvwz -àãçBL áéäéozp - ¦¥§©¦¨§¦£¨

,jlnd icarl cgey i`wxa xtk yi` xkyyiàìàîN déãéì deéö÷©§©¦¥§¨¨
.zil`nyd ecil evvwe -déãéì énð eö÷éì øîà ,àkìî òîL̈©©§¨¨©¦§©¦¦¥

àðénéc.zipnid eci z` mb evvwiy -éøa ,óñBé áø øîààðîçø C §©¦¨¨©©¥§¦©£¨¨
'd jexa -déñôøèîì éà÷øa øôk Léà øëùOéì déì÷Lcrxtpy - §©§¥§¦¨¨¦§©©§©§©§©§¥

dfia mday micidy ,el ie`xd ypera ,i`wxa xtk yi` xkyyin
.evvwp dceard z`

déì éðz äåä àìå ,éMà áø øîài`wxa xtk yi` xkyyi did `le - ¨©©©¦§Ÿ£¨¨¦¥
.zeipyn dpeycixdïðz,epzpynaíB÷î ìëa íéfòì ïéîãB÷ íéNák §§©§¨¦§¦¨¦¦§¨¨

,dxeza mdipy exn`pyìBëéedfy yxtl ziidL éðtîmiyakd ¨¦§¥¤
íéøçáeî,mifrdn xzeiøîBì ãeîìzz`hg zyxta(gk c `xwie) §¨¦©§©

xn`p ok ixg`e ,'miGr zxirU FpAxw `iade'(al c `xwie)Nák íàå' §¥¦¨§¨§¦©¦¦§¦¤¤
,fr mcew xn`p cigi z`hgay ,df xace ,'z`Hgl FpAxw `iaï¦¨§¨§©¨

,yak ok ixg`eïäéðML ãnìî,mifre miyak -,úçàk ïéìe÷Loi`e §©¥¤§¥¤§¦§©©
rcei did ,zeipyn dpey did m`e .mifrn xzei miyaka zeticr

.md miey mifre miyaky
,øîà àðéáø,zeipyn dpy `ly wx `l i`wxa xtk yi` xkyyi ©¦¨¨©

`l`áéúëc ,àø÷ àì énð àø÷î eléôàminly oaxwa(f b `xwie)íà' £¦¦§¨©¦Ÿ¨¨¦§¦¦
áNkok ixg`e 'aixwn `Ed(ai b my)e' xn`pæò íàdnne ,'FpAxw ¤¤©§¦§¦¥¨§¨

,'m`' oeyl xn` mdipyay ,frl yak oia epeyla weqtd wlg `ly
.miey mdipyy x`ean

:dcb` xaca zkqnd z` znzeg `xnbdéaø øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦
øîàpL ,íìBòa íBìL íéaøî íéîëç éãéîìz ,àðéðç(bi cp diryi)ìëå £¦¨©§¦¥£¨¦©§¦¨¨¨¤¤¡©§¨

éðaéða íBìL áøå 'ä éãenì Céða éø÷z ìà] ,CéðBa àlà C,[Cxn`py ¨©¦¦¥§©§¨¨¦©¦§¥¨¨¦¤¨¨¦
,jipea oeyla `ed oey`xdy yxtl yie ,'jipa' miinrt df weqta
mely ax yi ,KipFA mdy minkg icinlzd ici lry ,`iapd xn`e¨¦

.KipAl¨¨¦
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)ג( לדעתי צריך הי' לארגן באגו"ח מחלקה מיוחדת של נשים, ופירושו בשתים: לארגן את נשי 

חסידי חב"ד ואת כל אלה אשר רוח חב"ד יקר ללבן ולנפשן, והשנית, בשביל עבודה בין הנשים בכלל, 

אשר כמובן אופי מיוחד גישה מיוחדת ותפקידים מיוחדים לעבודה זו.

חב"ד,  לרוח  והקרובים  מאנ"ש  הצעירים  בין  מיוחדת  מחלקה  לארגן  העת  באה  לדעתי  )ד( 

והכוונה בשתים: בשביל חיזוק כחותיהם הם, ובשביל עבודה בחוגים רחבים יותר של הנוער, אשר 

אופי מיוחד גישה מיוחדת ותפקידים מיוחדים לעבודה זו.

בנוגע לסעיפים ג' וד' איני נכנס כאן בפרטים, כי הרבה תלוי בהמצב על אתר, ואל בינתם אשען. 

ובטח יציעו תכנית עבודה מפורטת בזה בהתאם לדרישת המקום והזמן, ואחכה להצעתם בזה, ות"ח 

מראש.

ובין  הנשים  בין  גם  התעמולה  להיות  צריכה  לבחירות,  בנוגע  אשר  מעצמו,  מובן  הערה: 

הצעירים, אבל אין לחכות על אירגון מחלקות הנ"ל, כי הזמן קצר, ובטח הנסיון שבתעמולת הבחירות 

יעזור בהכנת ההצעות בנוגע לאירגונם.

עפמש"כ  מנשיאנו,  הנבחר  "אגודת",  מהשם  ולהעיר   - הקדושה,  בעבודתם  הצלחה  בברכת 

בלקו"ת ד"ה כי ההרים ימושו רפ"ג ומד"ה ולקחתם אגודת אזוב להצ"צ )נמצא בדפוס( -

ויהי רצון אשר כלנו יחד נזכה להשלים את רצון כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים נשיאי חב"ד, 

און דאס וואס איז אונז נעענטער - רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר - מתוך הרחבה ובלי העלמות והסתרים,

ובעגלא דידן נראה בקיום היעוד דייתי מר, דא מלכא משיחא, כי כבר נפוצו המעיינות חוצה, 

וכ"ק מו"ח אדמו"ר יובילנו לגאולה השלימה והאמתית,

ובפ"ש כל חברי אגו"ח והועד בראשם,

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד הקודם



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc - dlirn(iying meil)

íéùã÷ éùã÷ ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
:elqtpy miycw iycwa dlirn oipra dpc epizpyníéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦

íBøca ïèçMLenk] dpetva hgydl mpice ,dxfrd mexca - ¤§¨¨©¨
migafa epipyy(.fn)[ïäa ïéìòBî,lrn ,dhext dey mdn dpdpd - £¦¨¤

dpynd .dlirn iabl mzyecwn e`vi `l ,elqtpy it lr s`y
:df oic x`al dtiqeníBøca ïèçL,,mzevnk `lyïîc ìaé÷å §¨¨©¨§¦¥¨¨

,ïBôvamhgyy e` ,mzevnk,íBøca ïîc ìaé÷å ïBôvaoiae jk oia ©¨©¨§¦¥¨¨©¨
.mda milren jk,äìéla ÷øæå íBia èçL`id mcd zwixf onfy s` ¨©©§¨©©©§¨

.ea milren mewn lkn ,oaxwd lqtpe ,dlila `le meiahgy oke
,íBia ÷øæå äìéladleqt dlila oaxw zhigyemilren mewn lkn , ©©§¨§¨©©

.eaïèçML Bàlek`l ayg dhigyd zryay `l` ,oetvae meia ¤§¨¨
mxyanïpîæì õeçlke`de ,oaxwd lqtpe lebit mdy ,zxgnl - ¦§©¨

,zxk aiig mdnåelk`l ayg m` ok,ïîB÷îì õeçueg epiidc §¦§¨
mdilr miaiig oi`y `l` ,lebit oaxwd dyrp o`k mby ,dxfrl

,el` lka ,zxk,ïäa ïéìòBî,elqtpy s`eoi`icin m`iven leqtd £¦¨¤
:mileqt zepaxwa dlirn oic z` x`al dtiqen dpynd .dlirn

dì äéäL ìk ,òLBäé éaø øîà ììkmiycwd zndal -øzéä úòL §¨¨©©¦§ª©Ÿ¤¨¨¨§©¤¥
íéðäkìs` ,mipdk zlik`l dxzede xykda dzid dnc zwixfy - ©Ÿ£¦

e okn xg`l dlqtpy it lr,dxyan lek`l mi`yx mipdkd oi`
.da ïéìòBî ïéàllkn d`vi ,mipdkl xzid zry dl dide li`edy ¥£¦¨

,''d iycw' mi`xwpd mixaca `l` dlirn oic oi`e ,''d iycw'
dlirn oipra xn`py(eh d `xwie).''d iWcTn dbbyA d`hge'ìëå §¨§¨¦§¨¨¦¨§¥§Ÿ

íéðäkì øzéä úòL dì äéä àlL,mcd zwixf iptl dlqtpy - ¤Ÿ¨¨¨§©¤¥©Ÿ£¦
dlqtpy it lr s` ,mipdk zlik`l dxzed `l mlerne li`ed

e ''d iycw' llka `id ixd ,daxwdl.da ïéìòBî£¦¨
:dpynd zx`anàéä Bæéàmiycw zndaøzéä úòL dì äéäL ¥¦¤¨¨¨§©¤¥

íéðäkì,da milren oi`eäðlLxg`l dxya oly epiid ,dndad ©Ÿ£¦¤¨¨
.xzep dyrpe ,xwead cr mcd zwixfäàîèpLåmiycwd znda §¤¦§§¨

.dnc zwixf xg`äàöiLåxg`l dxfrl uegn de`ivedy e` - §¤¨§¨
zlik`l ie`x xyad oi`y it lr s` .`veia xyad lqtpe ,dwixfd
xake ,mcd wxfpy xg`l leqtd dyrpe li`ed mewn lkn ,mipdk

.ea milren oi` ,mipdkl xzid zry ea didàéä Bæéàåznda §¥¦
miycwdíéðäkì øzéä úòL dì äéä àlL,da milreneäèçLpL ¤Ÿ¨¨¨§©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨

dlke`l zpn lr dhigyd zrya aygedpîæì õeç`eõeç ¦§©¨
.dîB÷îìeìaéwLåmipdk dnc z`,ïéìeñte` minen ilra oebk ¦§¨§¤¦§§¦
.mi`nhe÷øæåmileqt mipdk ewxf e` -.dîc úàoicd `ede §¨§¤¨¨

`ly dzyrpy `l` ,mixyk mipdk ici lr dzyrp dceardyk
lkay ,`yixa miiepyd mileqt x`ye ,mexca dhgyy oebk ,oick

,mipdkl xzid zry did `l el`milren ,gafd lqtpy it lr s`
.ea

àøîâ
éðz÷,dpyna epipy -.ïäa ïéìòBî íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷ ¨¨¥¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨£¦¨¤

:`xnbd dywnàèéLt-dkxved dnle df oic `ed heyt `ld §¦¨
,erinydl dpynd,`iyewd z` x`al `xnbd dtiqenikeíeMî¦

ïúèéçLc[ohgyy-]ïeðé÷étà íBøcae`viy `xaq `id -éãéî ¦§¦¨¨©¨©¦¦¦¥
òî,äìéicin `vei `ed xykda oaxwd dyrpyk `weec ixde §¦¨

:`xnbd zvxzn .leqta dyrpyk `l la` ,dlirnéøèöéàC- ¦§§¦
,eprinydl `pzd jxvedàðéîà Czòc à÷ìñlr dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨

,xnel jzrceúnL íéLã÷ ,ïðçBé éaø øîà àleò øîàå ìéàBämxh ¦§¨©¨¨©©¦¨¨¨¨¦¤¥
,dcear mda dzyrpyäøBz øác äìéòî éãéî eàöé,dxez oicn - ¨§¦¥§¦¨§©¨

zyecwl `l mbe ,deabl `l ,melkl miie`x mpi`y iptn ,mrhde
e`vie ,mialkl mlik`dl miycwd z` micet oi` ik ,mincllkn

,''d iycw'énð éëä,xne` iziid ok enk -éaâì íéLã÷ éLã÷ ¨¦©¦¨§¥¨¨¦§©¥
a mzhigyéîc ïeðé÷ðçc äîk ,íBøc,mbxde mwpgy enk md ixd - ¨§¨§©§¦¨¥

,mda elrni `le ,melkl miie`x mpi` md mb ikïì òîLî à÷- ¨©§©¨
minec mpi`e ,mda milreny eprinydl dpynd dkxved jkl

ik ,ezny miycwleæç àì eúnL íéLã÷[miie`x mpi`-]ìáà ,ììk ¨¨¦¤¥Ÿ£§¨£¨
éäð ,íBøc[mpn` s`d-]àeä éeàø ìáà íéLã÷ éLã÷ì éeàø Bðéàc ¨§¦§¥¨§¨§¥¨¨¦£¨¨

,íél÷ íéLã÷ìmigafa epipyy enk(.dp)ozhigy ,milw miycw' §¨¨¦©¦
.'dxfra mewn lka

ileqt lka eprinydl dpynd dkixv recn x`al `xnbd dtiqen
:`xnbd zl`ey .dlirn mda yiy miycwdéðúéîì éì änì̈¨¦§¦§¥

[zepyl-]éðä ìkeprinydl dpyna miiepnd mileqtd lk z` - ¨¨¥
lr s`y ,mdn cg`a rinydl `pzd wtzqd `le ,mda milreny
.mileqtd x`yl cnlp epnne ,ea milren ezevnk dyrp `ly it

:`xnbd daiyn,éëéøöcàðz éàdpey did m`y -íBøca ïèçL §¦¦¦¨¨§¨¨©¨
ïBôva ïîc ìaé÷å,xne` iziid ,calaäìéòî eäa úéàc àëäwx - §¦¥¨¨©¨¨¨§¦§§¦¨

,dlirn mda yi o`kàeä ïBôva äìa÷c íeMî`idy dlawdy - ¦§©¨¨©¨
itle ,dl ie`xd mewnd `edy ,oetva dzyrp dceard xwir
z` aiygdl liren df ixd ,zexyka dceard xwir o`k dzyrpy

,''d iycw' llka didiy oaxwdïîc ìaé÷å ïBôva ïèçL ìáà£¨§¨¨©¨§¦¥¨¨
àeä íBøca ìaé÷å ìéàBä ,íBøcaxwir `idy ,dlawdy xg`n - ©¨¦§¦¥©¨

,mexca dzyrp ,dceardepi`yxne` iziid ,dl ie`xd mewnd
y÷éôð`vei `ed ixd -,äìéòî éãéîmiycw znda enk `ed ixde ¨¦¦¥§¦¨

mewn lkny eprinydl jxved jkl ,da milren oi`e ,dzny
.ea milrenéàä àðz éàåe` ,'mexca ohgy' epiidc ,el` z` - §¦¨¨©

,cala 'mexca onc laiw'àðéîà äåäxne` iziid -el`ay £¨¨¦¨
e ,meia eyrpy itl ,milrenàîîé[mei-],àeä äáø÷ä ïîæokle ¨¨§©©§¨¨

,''d iycw'l oaiygdl ea eyrpy zeceard elireddèçL ìáà£¨§¨¨
,íBia ÷øæå äìélad ixdåàì äìél[epi`-]éàäå ,äáø÷ä ïîæ[dfe-] ©©§¨§¨©©©§¨¨§©©§¨¨§©

[àîéà] ,äìéla èçLcd -xne` izii,äìéòî éãéî ÷éôðciptn §¨©©©§¨¥¨§¨¦¦¥§¦¨
s`y eprinydl `pzd jxved jk meyne ,ezny miycwk aygpy

.ea milren dlila hgy m`àðéîà äåä ,äìéla dèçL àðz éàå§¦¨¨§¨¨©©§¨£¨¨¦¨
,íBia dîc [÷øæå] (ìá÷å) ìéàBäjkitl ,dceard xwir `ideúéà ¦§¨©¨¨©¦

[yi-],äìéla ïîc ÷øæå íBia ïèçL ìáà ,äìéòî daxwiry ¨§¦¨£¨§¨¨©§¨©¨¨©©§¨
xne` iziid ,dlila dzid dceardå ìéàBädliläáø÷ä ïîæ åàì ¦§¨§©©§¨¨

éîc ïeðé÷ðçc ïàîk ,àeä,dbxd eli`k aygp df ixd -úéà àìå §©§©§¦¨¥§Ÿ¦
eäa[mda oi`e-]ïì òîLî÷ ,äìéòîdfa mby `pzd eprinyn - §§¦¨¨©§©¨

,milren,epnfa `ly ehgyy oaxwk aygp epi` 'dlil'y meyn
ie`xd onfa dyrpy aygpe ,meid xg` jled dlild ixdy

.dhigya leqt yiy `l` ,daxwdl
mdilr aygy miycw iycwy epipyy dn lr dywn `xnbd
milren ,mnewnl ueg e` ,mpnfl ueg mlke`l mzhigy zrya

:`xnbd dywn .mdaeæç éàîì 'BîB÷îì õeç'å 'Bpîæì õeç',xnelk - ¦§©§¦§§©£
milreny ,'dlil'e 'mexc' enk ,mincewd mipte`a xacd oaen
aygp epi` 'dlil'e ,milw miycwl ie`x 'mexc'y iptn ,mda
ixd ,miie`x md dnl ,'enewnl ueg'e 'epnfl ueg' mle` ,onf xqegn
md ixde ,mipdkl mxya `le deabl miie`x mdixeni` oi`

:`xnbd zvxzn .mda milren recne ,ezny miycwkìéàBä¦
ïéìebéôì ïévøîeaxwd lr rawp oi`y `ed oicd -lebit my o §©¦§¦¦

x`y lk ea eyriy cr ,ezlik` lr zxk aiigzdl ,dhigya
,jkl dliren lebit zhigyy xg`ne ,dwixfd xg` cr zeceard
dpi` oiicry rnyn ,dwixfd zrya lebita oaxwd rawi dgekny
.mda milren jkitle ,ef dleqt dhigy ici lr dzyecwn z`vei
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oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîíåøãá ïèçùù íéùã÷ éùã÷e`vi `l Ð oetva hgyil opicc ab lr s` Ð

cvik .lrn ,dhext dey odn dpdpdy ,dlirn iabl ozyecwn?.'eke ohgy

jli`e dlawnc ,dcear xwir ied `dc Ð oetva onc laiwe mexca ohgy :`niz `lc

mexca onc laiwe oetva ohgy elit` `l` .oetva ied jli`e dlawne ,dpedk zevn

,dcear xwir epiidc ,dlawc ab lr s` Ð

oilren ikd elit` ,opick `ly mexca `id

.odaäìéìá ïîã ÷øæå íåéá èçù íà ïëåÐ

Ð `id daxwd onf e`l dlilc ab lr s`

.oda oilreníåéá ÷øæå äìéìá èçù íà ïëå
`dc ,oda oilrenc `ed okc lk i`de Ð

oi`e ef"e .meia zied dcear xwir `idc dwixf

.ipzw "ef xnel jixvïåôöá ïèçùù åàÐ

epiidc ,opnfl ueg olke`l odilr ayige ,meia

.zxk ea yie lebitïîå÷îì õåç åàepiidc Ð

.oda oilren ikd elit` ,zxk ea oi`e lebit

uegc lebite epnfl uegc lebit ,ediiexze

m`e"n (`,gk migaf) iwtp `xw cgn ,enewnl

ywzi`c 'ebe "einly gaf xyan lk`i lk`d

,"lebit" dil ixwe ,epnfl uegl enewnl ueg

.zxk dilr aiigilc xenb lebit ied `l la`

äòù äì äúéäù ìë òùåäé éáø øîà ììë
íéðäëì øúéä.mdn dlqtp aeye ÐäðìùÐ

z`viy e` ,z`nhpy e` ,dwixf xg`l xyad

ab lr s`c ,dwixf xg`l mirlwl ueg

li`ed Ð mipdkl die`x dpi` `zydc

.dlqtpy mcew xyekd zry dl dzideïéà
äá ïéìòåî'd iycwn" da `pixw `lc Ð"

.mipdkl die`x dzid xake li`ed ,(d `xwie)

äîã úà å÷øæå ïéìåñô åìá÷ùåoi`nha Ð

oda dxzed `lc ,cigi zepaxwae ,ixiin

.d`nehøúéä úòù äì äúéäù àéä åæéàå
úàîèðùå äðìù íéðäëìdhigye li`edc Ð

s` ,mipdkl die`x dzidc ,ie`xk eed dwixfe

,`veia e` dpila dlqtp aeyc ab lr

oilren oi` Ð mipdkl xzid da zil `zydc

.daäèçùðù 'åë äì äúéä àìù àéä åæ éàå
'åëå äðîæì õåç`pzc ipd lkl oicd `ede Ð

did `ly ,dlila e` ,mexca dhgy :`yixa

hiwpc `nrh epiide .mipdkl xzid zry odl

lkn ith ,enewnl uege epnfl uegc ,oixz ipd

ixz ipdc Ð oda oilrenc `yixa `pzc ipd

zkqna iwtp `xw cgne ,iccd` yewzi`

.'ebe "lk`i lk`d m`e"n (`,gk) migaf

ïéìåñô åìá÷ùåoicd `ede ,oinen ilra Ð

.`dl `yixa ipzc inpàøîâêúòã à÷ìñ
àìåò øîàå ìéàåä àðéîàwxta onwl Ð

e`vi Ð ezny miycw :(`,ai) "z`hg cle"

zi` Ð opaxcn la` ,dxez xac dlirn icin

.onwl `zi`ck ,dlirn edaïåðé÷ðçã ïàîë
åîã,heicdl `le deabl `l efg `lc ,dlirn icin e`vic ,ezny miycwk eedile Ð

.`lc ,ol rnyn `w Ð mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`c'åëå åúîù íéùã÷
milw miycw :(`,dp migaf) "onewn edfi`"a opzck ,milw miycwl `ed ie`x la` Ð

.dxfra mewn lka ozhigy Ðéðä ìë éðúéîì éì äîìoilrenc oizipzna ipzc Ð

`prci `linne ,ea oilren Ð ezevnk ziyrp `lc ab lr s`e ediipin `cg ipzil ,oda

oicd `edc.ipd lklàéä íåøãá äìá÷ã.dcear xwir `idc Ðàîîéã íåùî
àåä äáø÷ä ïîæonf e`l dlilae ,meia wxfe dlila hgy la`" :opiqxb ikd Ð

.'eke "`ni` dlila hgyc i`de ,`ed daxwd'åëå äìéìá äèçù àðú éàåÐ

dwixfc ,dlila wxfe dlila hgy m` oicd `ede ,dlila wxfe meia hgy la`

.dlila `ied `id dcear xwircïì òîùî à÷ éîã ïåðé÷ðçã ïàîë àîéàÐ

`le ,oizipznn wiic cenlzd lra i`de .`ed onf xqegn e`l dlilc ,oilrenc

.ipzw "ef xnel jixv oi`e ef"c dil `xiaq[mcew 'nrl jiiy]õåçå åðîæì õåç
åæç éàîì åîå÷îìi`dc .oda oilrenc `ed oica ,oizipzna ipzc ipd lk :xnelk Ð

xihwdl zpn lr hgy `l` .`ed onf xqegn e`l dlilc ,oda oilrenc `ed oic Ð dlila wxf e` inp dlila hgye ,lirl opixn`ck ,milw miycwl ie`x Ð mexca ohgyc
õåç
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éùã÷oda yiy ,xeav inlye my`e z`hg oebk Ð miycwoda `diy cr dlirn

'd iycw" exwin dwixf zry crc ,dwixf xg`l epiidc ,mipdkl xzid zry."

xg`l cr ,dlirn oda oi` Ð milw miycwa la` .dwixf xg`l s` Ð mixeni`ae

.odixeni`a dlirn yi f`e ,deab wlg xxaed f`y ,dwixfïèçùùopice Ð mexca

"onewn edfi`" wxta `zi`ck ,oetva hgyil

yxtn `xnba .oda oilren Ð (`,fn migaf)

ohgyy" i`d :xn`z m`e .`zeax i`n

`d Ð oetva lawc i` ,inc ikid "mexca

lawc i`e !`tiqa jenqa `pipz ,il dnl

,ipzinl dil ied `yixa ok m` Ð mexca

oetva ehgy oke ,oetva lawe mexca ehgyy

enk jk lk `zeax ied `lc ,mexca lawe

epizpyn xcqc .mexca lawe mexca ehgyy

xzei yecig ea yiy eze` dpeyy :`ed jk

df itle .`zekixv `xnba ciarck ,`tiqa

oi`e ef" ipz ok m` ,`yixa df yecig dpeyy

oi`e ,"ef s` ef `l" ipz xcde ,"ef xnel jixv

mewn iepiy `yixa llekc mi`pz zhiy ef

cvik ,xnelk ,ipzw cvik yxtn xcde ,mexcc

ohgyy oebk exn`y mexcc ,mewn iepiy ied

mexca ohgy la` ,'ek oetva lawe mexca

.oizipzn ixiin `l `da Ð mexca lawe

eda zil `peeb i`d ikac `hdix metl d`xpe

yie .oizipzna edl yxtn `lcn ,dlirn

edin .jk lk eda dpiyc meyn ,xaca mrh

ef oi`c digiy uxt epiax axd epxenl d`xp

oizipznc `nrh yxtn `xnba `dc .`xaq

,leqta dyre dpiyc ab lr s` ,oda oilrenc

dn ,ok m`e .milw miycwl ie`x `edc meyn

d`xp okl ?ileqt ixz il dn leqt cg il

mexca lawe hgya oicd `edc :xnel

ab lr s` oizipzna ipz `lc `de ,oilrenc

itle ,dpyn jxc jk Ð ith `zeax `edc

yg `l Ð envr ipta cg` lk dpeyy

lr `ad" wxta ogky`ck ,cgia mzepyl

,eznai lr `ad :ipzwc (a,bp zenai) "eznai

elit`" :ipz `xnbae ,'ek cifna oia bbeya oia

iedc ab lr s` ,dixiiy dpynae ."mdipy

zrnyc oeik ,`nzqnc meyn Ð ith `zeax

.izxza oicd `ed ,`zerixl `cgïèçù
lawe oetva ohgy oetva onc lawe mexca

law" opzc [`d] yxtn `xnba Ð mexca onc

,dlawa dpiyc ab lr s`c :`zeaxl "mexca

.oilren mewn lkn Ð `id dcear xwirc

wxfe dlila hgy ,dlila wxfe meia hgy"

d`xpe .mixtqd aexa `qxibd jk "meia

dil zi`c ,yeaiy `edy wgvi epiaxl

enk ,`tiqa xzei yecig `edy eze` ipzinl

dlila hgy" :`kti` opiqxb `l` .mexc iab

xzei yecig `iede ,dcear xwir Ð dwixfc ."dlila wxfe meia hgy ,meia wxfe

meyn Ð dwixf hwpe ,dlil iab dlaw wiay ikdle .dlirn `ki`c dwixfa dpiyyk

dlawc ,meia cin dlawde ,dlild seqa ynn dhigy `dzy mvnvl xyt` i`c

.efl ef zetekz dhigyeìëÐ dwixfa ziyrpy Ð mipdkl xzid zry dl didy

'd iycw" eda `pixw `lc ,oilren oi`."àèéùôicin oepiwt` mexca ohgyc meyn

iwet`l eda `ipdn `l dwixfc ,ol rnyn `w `dc ipyil :xn`z m`e Ð dlirn

`le `ipdn `lc ,leqta dwixfdy oeik ,`ed `hiyt `dc :xnel yi !dlirn icin

.myd zxfra yxt` dinwle .xity `gip ixen yxity dn itlc :xnel yi cere .icin

íéùã÷'d iycw" exwi` `l ceai`l oikledy oeikc Ð 'ek dlirn icin e`vi ezny."

õåç,edpiwpgc o`nk iedc xninl dil ded :xnelk Ð efg i`nl enewnl uege epnfl

o`n `ki`c oeik ,[oizipzna ipzc ipd lk] `zyd jixt i`nc :dywe .icinl efg `lc

ith `gipc oky lk ,oepiwpgc o`nk opixn` `l ,ecxi `l Ð elr m` xn`c
ueg
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רכה
oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîíåøãá ïèçùù íéùã÷ éùã÷e`vi `l Ð oetva hgyil opicc ab lr s` Ð

cvik .lrn ,dhext dey odn dpdpdy ,dlirn iabl ozyecwn?.'eke ohgy

jli`e dlawnc ,dcear xwir ied `dc Ð oetva onc laiwe mexca ohgy :`niz `lc

mexca onc laiwe oetva ohgy elit` `l` .oetva ied jli`e dlawne ,dpedk zevn

,dcear xwir epiidc ,dlawc ab lr s` Ð

oilren ikd elit` ,opick `ly mexca `id

.odaäìéìá ïîã ÷øæå íåéá èçù íà ïëåÐ

Ð `id daxwd onf e`l dlilc ab lr s`

.oda oilreníåéá ÷øæå äìéìá èçù íà ïëå
`dc ,oda oilrenc `ed okc lk i`de Ð

oi`e ef"e .meia zied dcear xwir `idc dwixf

.ipzw "ef xnel jixvïåôöá ïèçùù åàÐ

epiidc ,opnfl ueg olke`l odilr ayige ,meia

.zxk ea yie lebitïîå÷îì õåç åàepiidc Ð

.oda oilren ikd elit` ,zxk ea oi`e lebit

uegc lebite epnfl uegc lebit ,ediiexze

m`e"n (`,gk migaf) iwtp `xw cgn ,enewnl

ywzi`c 'ebe "einly gaf xyan lk`i lk`d

,"lebit" dil ixwe ,epnfl uegl enewnl ueg

.zxk dilr aiigilc xenb lebit ied `l la`

äòù äì äúéäù ìë òùåäé éáø øîà ììë
íéðäëì øúéä.mdn dlqtp aeye ÐäðìùÐ

z`viy e` ,z`nhpy e` ,dwixf xg`l xyad

ab lr s`c ,dwixf xg`l mirlwl ueg

li`ed Ð mipdkl die`x dpi` `zydc

.dlqtpy mcew xyekd zry dl dzideïéà
äá ïéìòåî'd iycwn" da `pixw `lc Ð"

.mipdkl die`x dzid xake li`ed ,(d `xwie)

äîã úà å÷øæå ïéìåñô åìá÷ùåoi`nha Ð

oda dxzed `lc ,cigi zepaxwae ,ixiin

.d`nehøúéä úòù äì äúéäù àéä åæéàå
úàîèðùå äðìù íéðäëìdhigye li`edc Ð

s` ,mipdkl die`x dzidc ,ie`xk eed dwixfe

,`veia e` dpila dlqtp aeyc ab lr

oilren oi` Ð mipdkl xzid da zil `zydc

.daäèçùðù 'åë äì äúéä àìù àéä åæ éàå
'åëå äðîæì õåç`pzc ipd lkl oicd `ede Ð

did `ly ,dlila e` ,mexca dhgy :`yixa

hiwpc `nrh epiide .mipdkl xzid zry odl

lkn ith ,enewnl uege epnfl uegc ,oixz ipd

ixz ipdc Ð oda oilrenc `yixa `pzc ipd

zkqna iwtp `xw cgne ,iccd` yewzi`

.'ebe "lk`i lk`d m`e"n (`,gk) migaf

ïéìåñô åìá÷ùåoicd `ede ,oinen ilra Ð

.`dl `yixa ipzc inpàøîâêúòã à÷ìñ
àìåò øîàå ìéàåä àðéîàwxta onwl Ð

e`vi Ð ezny miycw :(`,ai) "z`hg cle"

zi` Ð opaxcn la` ,dxez xac dlirn icin

.onwl `zi`ck ,dlirn edaïåðé÷ðçã ïàîë
åîã,heicdl `le deabl `l efg `lc ,dlirn icin e`vic ,ezny miycwk eedile Ð

.`lc ,ol rnyn `w Ð mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`c'åëå åúîù íéùã÷
milw miycw :(`,dp migaf) "onewn edfi`"a opzck ,milw miycwl `ed ie`x la` Ð

.dxfra mewn lka ozhigy Ðéðä ìë éðúéîì éì äîìoilrenc oizipzna ipzc Ð

`prci `linne ,ea oilren Ð ezevnk ziyrp `lc ab lr s`e ediipin `cg ipzil ,oda

oicd `edc.ipd lklàéä íåøãá äìá÷ã.dcear xwir `idc Ðàîîéã íåùî
àåä äáø÷ä ïîæonf e`l dlilae ,meia wxfe dlila hgy la`" :opiqxb ikd Ð

.'eke "`ni` dlila hgyc i`de ,`ed daxwd'åëå äìéìá äèçù àðú éàåÐ

dwixfc ,dlila wxfe dlila hgy m` oicd `ede ,dlila wxfe meia hgy la`

.dlila `ied `id dcear xwircïì òîùî à÷ éîã ïåðé÷ðçã ïàîë àîéàÐ

`le ,oizipznn wiic cenlzd lra i`de .`ed onf xqegn e`l dlilc ,oilrenc

.ipzw "ef xnel jixv oi`e ef"c dil `xiaq[mcew 'nrl jiiy]õåçå åðîæì õåç
åæç éàîì åîå÷îìi`dc .oda oilrenc `ed oica ,oizipzna ipzc ipd lk :xnelk Ð

xihwdl zpn lr hgy `l` .`ed onf xqegn e`l dlilc ,oda oilrenc `ed oic Ð dlila wxf e` inp dlila hgye ,lirl opixn`ck ,milw miycwl ie`x Ð mexca ohgyc
õåç
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éùã÷oda yiy ,xeav inlye my`e z`hg oebk Ð miycwoda `diy cr dlirn

'd iycw" exwin dwixf zry crc ,dwixf xg`l epiidc ,mipdkl xzid zry."

xg`l cr ,dlirn oda oi` Ð milw miycwa la` .dwixf xg`l s` Ð mixeni`ae

.odixeni`a dlirn yi f`e ,deab wlg xxaed f`y ,dwixfïèçùùopice Ð mexca

"onewn edfi`" wxta `zi`ck ,oetva hgyil

yxtn `xnba .oda oilren Ð (`,fn migaf)

ohgyy" i`d :xn`z m`e .`zeax i`n

`d Ð oetva lawc i` ,inc ikid "mexca

lawc i`e !`tiqa jenqa `pipz ,il dnl

,ipzinl dil ied `yixa ok m` Ð mexca

oetva ehgy oke ,oetva lawe mexca ehgyy

enk jk lk `zeax ied `lc ,mexca lawe

epizpyn xcqc .mexca lawe mexca ehgyy

xzei yecig ea yiy eze` dpeyy :`ed jk

df itle .`zekixv `xnba ciarck ,`tiqa

oi`e ef" ipz ok m` ,`yixa df yecig dpeyy

oi`e ,"ef s` ef `l" ipz xcde ,"ef xnel jixv

mewn iepiy `yixa llekc mi`pz zhiy ef

cvik ,xnelk ,ipzw cvik yxtn xcde ,mexcc

ohgyy oebk exn`y mexcc ,mewn iepiy ied

mexca ohgy la` ,'ek oetva lawe mexca

.oizipzn ixiin `l `da Ð mexca lawe

eda zil `peeb i`d ikac `hdix metl d`xpe

yie .oizipzna edl yxtn `lcn ,dlirn

edin .jk lk eda dpiyc meyn ,xaca mrh

ef oi`c digiy uxt epiax axd epxenl d`xp

oizipznc `nrh yxtn `xnba `dc .`xaq

,leqta dyre dpiyc ab lr s` ,oda oilrenc

dn ,ok m`e .milw miycwl ie`x `edc meyn

d`xp okl ?ileqt ixz il dn leqt cg il

mexca lawe hgya oicd `edc :xnel

ab lr s` oizipzna ipz `lc `de ,oilrenc

itle ,dpyn jxc jk Ð ith `zeax `edc

yg `l Ð envr ipta cg` lk dpeyy

lr `ad" wxta ogky`ck ,cgia mzepyl

,eznai lr `ad :ipzwc (a,bp zenai) "eznai

elit`" :ipz `xnbae ,'ek cifna oia bbeya oia

iedc ab lr s` ,dixiiy dpynae ."mdipy

zrnyc oeik ,`nzqnc meyn Ð ith `zeax

.izxza oicd `ed ,`zerixl `cgïèçù
lawe oetva ohgy oetva onc lawe mexca

law" opzc [`d] yxtn `xnba Ð mexca onc

,dlawa dpiyc ab lr s`c :`zeaxl "mexca

.oilren mewn lkn Ð `id dcear xwirc

wxfe dlila hgy ,dlila wxfe meia hgy"

d`xpe .mixtqd aexa `qxibd jk "meia

dil zi`c ,yeaiy `edy wgvi epiaxl

enk ,`tiqa xzei yecig `edy eze` ipzinl

dlila hgy" :`kti` opiqxb `l` .mexc iab

xzei yecig `iede ,dcear xwir Ð dwixfc ."dlila wxfe meia hgy ,meia wxfe

meyn Ð dwixf hwpe ,dlil iab dlaw wiay ikdle .dlirn `ki`c dwixfa dpiyyk

dlawc ,meia cin dlawde ,dlild seqa ynn dhigy `dzy mvnvl xyt` i`c

.efl ef zetekz dhigyeìëÐ dwixfa ziyrpy Ð mipdkl xzid zry dl didy

'd iycw" eda `pixw `lc ,oilren oi`."àèéùôicin oepiwt` mexca ohgyc meyn

iwet`l eda `ipdn `l dwixfc ,ol rnyn `w `dc ipyil :xn`z m`e Ð dlirn

`le `ipdn `lc ,leqta dwixfdy oeik ,`ed `hiyt `dc :xnel yi !dlirn icin

.myd zxfra yxt` dinwle .xity `gip ixen yxity dn itlc :xnel yi cere .icin

íéùã÷'d iycw" exwi` `l ceai`l oikledy oeikc Ð 'ek dlirn icin e`vi ezny."

õåç,edpiwpgc o`nk iedc xninl dil ded :xnelk Ð efg i`nl enewnl uege epnfl

o`n `ki`c oeik ,[oizipzna ipzc ipd lk] `zyd jixt i`nc :dywe .icinl efg `lc

ith `gipc oky lk ,oepiwpgc o`nk opixn` `l ,ecxi `l Ð elr m` xn`c
ueg
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רכו
oifge` mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay

da oilrenc dhigy `d .`ifg i`nl enewnl ueg e` epnfl ueg?`le !ied lebt `d

oilren i`n`e !llk oiie`x miycw eed `le ,mipdkl xya `le ,[deabl] oixeni` `l efg

odaïìåâéôì ïéöøîå ìéàåä éðùîå ?ilek `aiyg lebit zhigy i`de li`ed :xnelk Ð

.mcd wxfiy ,oixizn lk eaxwiy cr ,zxk eaiigl lebita rawin `l mlerlc ,i`d

`ed lebt" :(a,gk) migaf zkqna opixn`ck

aizkc ,xyk z`vxdk :opixn`e ,"dvxi `l

.lebitc leqt z`vxd jk ,"xtkl dvxi" dia

lk eaxwiy crdvxed `lÐ xykz`vxd dn

rawp `l Ð leqt z`vxd jk ,enyl eixizn

eixizn lk eaxwiy crzxk eaiigl lebit leqt

(jxevl) dvxnyÐ"oivxn" epiide .lebit myl

dwixf `dc oeike .lebita dirawnl dwixfd

izk` ,lebitl oivxn dkixvc ,jk lk daeyg

.da oilrene ,dzyecwn z`vi `làéòáéà
åäìoebk ,oda dpiyc oizipzna ipzc ipd Ð

.'ek mexca onc lawy e` mexca hgyyíà
åãøéù åäî çáæîì åìòe` ,ocixedl jixv Ð

.`läãåäé éáøã àáéìàwxta mzd xn`c Ð

Ð"dlerd `id z`f" :(`,ct) "ycwn gafnd"

,dplye ,dnc jtypyl hxt :miherin el` ixd

e` ,dhnl opzpy dlrnl oipzipe) d`viye

Ð elr m`y (dlrnl opzpy dhnl oipzipd

Ð elr m` inp ipdc ibilt `l`nlr ilek ,ecxi

.ecxiïåòîù éáøã àáéìà éâéìô éëbiltc Ð

"dlerd zxez z`f" :xn`e ,dcedi iaxc dilr

elr m`y ,milerd lkl zg` dxez daix Ð

.ecxi `l Ðïåòîù éáøë óñåé áøikc Ð

opzpy dhnl oipzipd :oerny iax xn`c ikid

,minc ozn mewn iepiy epiidc ,'eke dlrnl

ipyc `kid inp oicd`ed ,ecxi `lÐ elr m`y

Ð elr m`y ,mexca ohgyy ,dhigy mewna

.ecxi `løîà÷ àì ïàë ãò êì øîà äáø
ïåòîù éáø.ecxi `l Ð elr m` :mzd Ðàìà

'åëå äèîì ïéðúéðá`lc xn` `lc ,xnelk Ð

n iepiy eze`a `l` ecxi.oetva ied dlawe dhigye li`ed ,minc oznc mewàëä ìáà
'åëå.ecxi Ð elr m`e Ðóñåé áøì àîìùáli`ed ,ecxi `l Ð elr m` :xn`c Ð

.oda oilren ikd meyn ,ozyecwn ecxi `leäáøì àìà,ecxi Ð elr m`c xn`c Ð

oda oilren i`n`c :`iyw ,ozyecwn e`vicïðáøãî ïéìòåî éàî ?`ziixe`cn la`Ð

.ecxi Ð elr m`e ,dyecw eda zil Ðïðáøã äìéòîmeyn ,yneg `le oxw mlyn Ð

,dxfrl oileg `iank iedc ,oaxw `kil opaxcae ,dil iziin my` li` iptn ynegc

.dlirn my`e ynege oxw iziin ,`ziixe`c dlirna la` .yneg inp iziin `l jklid

äøåú øáã,opaxcn `l` dlirn eda zil `ziixe`cn :`nl` "dxez xac" xn`wcnÐ

"oilren" i`n daxl inp ikd?.opaxcn Ðéáø øîà àìåòã àäì àðéðú äáøì àîéì
ïðçåéÐ mexca ohgyy miycw iycwc opixn` `l in .dl opirny inp oizipznnc Ð

"oilren" i`n :opixn`e ,"oda oilren" ipzwe ,ezny miycwk eede ,enc oepiwpgc o`nk?
miycwkc "ecxi Ð elr m`" opixn`wc ,dlirn eda zil Ð `ziixe`cnc .opaxcn Ð

erc epiid ok m` ,enc ezny`lerc `d ol rnyn `w i`ne ,`léðùîå ?ab lr s` Ð

.oizipzna dil opipzcàìåòã àä êéøèöàoizipzna `kd :`pin` jzrc `wlqc Ð

dpiyy ab lr s`c meyn ,ediipin iypi` ilica `l Ð mexca ohgyy miycw iycwc

axl i` ,oda oilren ikdl .iypi` ediipin ilica `le ,ehgyp zexyka mewn lkn ,oda

.opaxcnÐdaxl i` ,`ziixe`cnÐsqeiåúîù íéùã÷ ìáà,iqi`ne ,edpip zelapcÐ

.ediipin ilica `dc ,dlirn eda zil opaxcn elit` :`ni` ,iypi` ediipin ilicaeà÷
ïì òîùîmiycwa dlirn eda zi` Ð opaxcn la` ,dxez xac dlirn icin e`vi Ð

.eznyàðéðú éîð åúîã íåùî éà àìåòã ïì òîùî à÷ éàî éúëàåoilren oi`c Ð

.(`,gi) "ycwdd on dhext dey dpdpd" wxta onwl opzc ,odaúàèçä ïî äðäðäÐ

.men zlraíåâôéù ãò ìòî àì äéç àéäùëminc zyecwc oeikc ,epnn xqgiy crÐ

.dyigkde da yxgy e` ,xnvd on ylzy oebk .dincn xqgiy cr lrn `l Ð `id

oilren oi` Ð mincl cnerd lk :ol `niiwe ,dincl `niiw Ð `id men zlrac oeikc

oeik Ð ycwd ly adf ly qek oebk ,mincl cner epi`y lk la` .eincn xqgiy cr ea

,`niiw incl e`lc ,dzn`idyke .lrn ,exqig`ly it lrs` ,eadpdpy (epnndpdpy)

lr s` ,lrn ,dhext deya dpdpy oeik Ð mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`c

dlirn da oi` lkd ixac dzny xg`lc ,`ed opaxcn Ð "lrn" i`de .exqig `ly it
àúééøåàãî
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`l elr m` `nlr ilekl `dc ,edpiwpgc o`nk `nip `lc enewnl uege epnfl ueg

`hiyt ,xnelk ?"il dnl enewnl ueg" :opiqxbc il d`xp okl .onwl ziyixtck ,ecxi

:ipyne .edlekn sicrc ,ziyixtck ecxi `l elrc `nrhn ,edpiwpgc o`nk ied `lc

.dlirn icin rwtn `l dwixfc ol rnyn `w `d :xnelk .elebitl dvxne li`ed

,dleqtc ab lr s`c `pin` jzrc `wlqc

,zxk aiigle lebit reawl dvxn mewn lkn

,xyk z`vxdk lebita opirac (ab lr s`e)

`w ,dlirn icin d`ivedl inp lirez ok m`e

rcei did `ly yxtl wgec d`xpe .ol rnyn

rwtn `l dwixfc xnel `ay zn`d dywnd

digxk lrc lirl izyxit `de ,dlirn icin

ixenl d`xp okl !ryedi iaxc dizlinn `ed

i`ce ,xnelk ."efg i`nl" xity qxbc :ikd

jgxk lr dwixf meyn `zeaxc `prci

oi`y oeik ?yi yecig dn ,edin .ziyixtck

rwtnc iziz ikidn Ð dwixfa zeie`x mey

.elebitl dvxne li`ed :ipyne ?dlirn icin

icin rwtn dwixfc jzrc `wlq ikdle

.`lc ol rnyn `w .dlirnåìòecxiy edn

uege epnfl ueg`c ,mexc` i`w jgxk lr Ð

gafnd" wxt rnyn `dc ,i`w `l enewnl

.ecxi `l `nlr ileklc (`,ct migaf) "ycwn

`icda `id `zbeltc Ð dlil` i`w `l mbe

.oerny iaxe dcedi iax oiaàáéìàiaxc

Ð ecxi elr m`c ibilt `l `nlr ilek dcedi

mexca hgy `lc dlila hgyp iab `zydc

mexca hgyc `kid oky lk ,ecxi :xn`w

iaxc `ail` ibilt ik .ecxic enewn dpiyc

ax .cxz `l :dlila hgyp iab xn`c ,oerny

iepiy dncnc ,(xq`c) ,oerny iaxk sqei

.epnf iepiyl mewnäáøå`l o`k cr jl xn`

opzpy dlrnl oipzipa `l` oerny iax xn`w

jtype dlila way i`n` :dniz Ð 'ek dhnl

iaxe dcedi iax eda ibiltc dnc d`vie dnc

axd yxite ?ecxi `lc dcen dcedi iax s`c dhnl opzpy dlrnl oipzip hwpe ,oerny

iax dcen `l `kde .dhnl d`yre ,dlrnl ezlery sera `kd ixiinc :wgvi epiax

xn`wc dhnl opzpy dlrnl oipzip inc `lc .ecxi jklid ,leqtk iedc meyn ,dcedi

xykd dl dzidy dndaa ixiin mzdc Ð dcedi iax bilt `lc (`,ct) migafa

iax bilt ,xykd mey did `lc ,dhnl dwlny serd zlera la` .dlawae dhigya

iax xn`w `l o`k crc ,dax wlgn df lre .dnc jtype dlila hgypa enk dcedi

mlerle ,envr gafna `l` oda dpiy `lc meyn `l` (migaf iab) ecxi `l oerny

giafiax dcen mexca hgya la` .dipiipr lke dzevn lk ,xnelk .oetva ozlawe oz

hgeyae .dhigy mewn dpyny oeik ,ueg ihegy enk iede ,inc diwpgc o`nkc oerny

aizenc `dn :uxt iax axd epiax ixenl dyw ,edin .ecxi Ð elr m` `nlr ilekl ueg

dlr m`dadpiyykc dwiln iab opifgc :yexit .'ek `cg ebn `cg daxl onwl sqei ax

i`n` wgvi epiax yexitle .dax azezi`e ,dndaa iepiy iab oicd `ede ,cxi `l

gafnd sebl serc iepiy oia xity`kd wlgn edi` `de ?dwilnc mewn iepiyn azezi`

ab lr s`e .dndaa ixiinc :heyta rnynck il d`xp okl !mexcl oetvn dndac

iepiy ik iedc ,mewn iepiyl `inecl dl iziin mewn lkn Ð dcedi iax dia dcenc

uxt iax axd epiax ixenl d`xp okl .wgec df lke .hwp `nlra `pniqle ,mexcc

`l` izii` `l i`c ,dhnl opzpy dlrnl oipzipc `zlin `d `iadl dax jxvedc

mewn iepiy `kde onf iepiy mzdc ,xity ibeltl `ki` i`ce `da Ð dlila dhgyp

ike .dhnl opzpy dlrnl oipzipn daxl el dyw did oiicre ,iccd` llk enc `le

dlrnl oipzipc `da `dc ,mexc iabc dhigy iepiyl dwixf iepiy oipr dn :`niz

ied mexc iab `kd la` ,dwixfa leqt iedc meyn dcen dcedi iax s` dhnl opzpy

iaxl dwixfa enk dhigya leqt ipdn oerny iaxlc `zlin e`l `dÐ dhigya leqt

ok m`e ,ecxi `l oerny iax xn`w ,ecxi dcedi iax xn`c dlila hgypa `dc ,dcedi

m`e ,dhnl opzpy dlrnl oipzipl oerny iaxl mexca hgy zencl epl yi `zydn

,mexca hgy oia dhnl oipzipl dlrnl oipzip oia wlgl jxved jkl .daxl iywiz ok

recie `ed heyt welig eze`c ,wlgl jxved `l mexca hgyl dlila hgyp oia la`

.mewn iepiy `kde onf iepiy mzdc ,lklàìàdiwpgc o`nk xn`c Ð `iyw daxl

.ezny miycw ik dil ded ok m`e ,incéàîåivn ded Ð opaxcl `ziixe`c oia `ki`

,`kil yneg elit`c ,ipyn `w dipin `ticre .dlirn my` iziin `l opaxcnc xninl

.dxfra oileg dedc ,my` [iziin `lc] oky lkeéîåoilren Ð oexcw lgpl `vi :(`,`i) onwl opzc mc iab oebk ,`aeh `ki` ,oi` ?dnzn `w i`n :dniz Ð opaxcn dlirn `ki`

iab `kd la` ,dlirn owzl odl yi jklid ,ediipin ilica `lc mzd ip`yc :xnel yie !(`,ap zegpn) "zlkzd" [seqa] (yixa) z`hg xt` iab oke .opaxcn xnel dvexe ,'ek ea

exca ohgyy miycw.opaxcn dlirn yi ilicac ezny miycwa s`e ,`ler xn`ck ,oi` :ipyne ?`peeb i`dka dlirn `ki` :dnzn df lre .ediipin ilica m
`cg
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àëä¯.éîc ïBðé÷ðçc ïàîk íBøca ïèçLc ïåék:ïðz ¨¨¥¨¦§¨¨©¨§©§©§¦¨¥§©

íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷¯àîìLa ,ïäa ïéìòBî ¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨£¦¨¤¦§¨¨
óñBé áøì¯äaøì àlà ,àçéð¯!àéL÷¯ïéìòBî" éàî §©¥¦¨¤¨§©¨©§¨©£¦

"ïäa¯?ïðaøì àúééøBàc ïéa àkéà éàî .ïðaøcî¯ ¨¤¦§©¨©©¦¨¥§©§¨§©¨©
àúééøBàc¯ïðaøc ,LîBç ïéîlLî¯.àì¯àkéà éîe §©§¨§©§¦¤§©¨©¨¦¦¨

?ïðaøcî äìéòî¯:ïðçBé éaø øîà ,àleò øîàc ,ïéà §¦¨¦§©¨©¦©£©¨¨©©¦¨¨
eúnL íéLã÷¯àîìà ,äøBz øác äìéòî éãéî eàöé ¨¨¦¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨©§¨
àúééøBàcî¯ïðaøãa ,ïBäì úéà àì¯éëä ,ïBäa úéà ¦§©§¨¨¦§¦§©¨©¦§¨¥

!ïðçBé éaø øîà àleòc àäì àðéðz àîéì .ïðaøcî éîð©¦¦§©¨©¥¨¨¥¨§¨§¨¨©©¦¨¨
¯éøèöéà ,àðéðúc áb ìò óàCzòc à÷ìñ ,àleòc C ©©©§¨¥¨¦§§¦§¨¨§¨©§¨

àëä :àðéîà¯eúnL íéLã÷ ìáà ,ïBäpî ïéìéãa àì ¨¦¨¨¨¨§¥¦¦§£¨¨¨¦¤¥
ìéàBäïéìéãáeïBäpî¯ïðaøcî äìéòî eléôà àîéà ¦§¥¦¦§¥¨£¦§¦¨¦§©¨©

.ïì òîLî à÷ ,àì¯ïî äðäpä :àðéðz éîð eúî ¨¨©§©¨¥©¦¨¥¨©¤¡¤¦
äiç àéäLk ,úàhçä¯àéäLëe ,íBbôiL ãò ìòî àì ©©¨§¤¦©¨Ÿ¨©©¤¦§§¤¦

äúî¯äðäðc ïåék.ìòî àeäL ìk¯Czòc à÷ìñ ¥¨¥¨§¤¡¨¨¤¨©¨§¨©§¨
:àðéîà
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מעילה. פרק ראשון - קדשי קדשים דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

dpyna(.ct migaf)`ziixaae(my)dcedi iax oia zwelgn z`aen
,carica gafnd lr elry mileqtd zepaxwd iabl oerny iaxl

weqtdn cnel oerny iax .ecxi `l el`e ecxi mdn el`(a e `xwie)

lk z` zeaxl d`a 'dlerd zxez' zaizy ,'dlFrd zxFY z`f'Ÿ©¨¨
mleqt `diy calae] ecxi `l elr m`y mileqtd zepaxwd

oldl x`eank ycewa(.b)x`ya xaeq `ed s` dcedi iaxe .[
mileqt x`ye ,`nhe ,`vei ,ol oebk ,ecxi `l elr m`y mileqtd

xn`py dnn hrnn j` ,my dpyna mix`eand(my)zxFY z`f'Ÿ©
`"de ,'`id' oke ,herin oeyl `id 'z`f' 'ebe 'dlFrd `id dlFrd̈¨¦¨¨
dlerd drnyn ik ,herin oeyl `id s` 'dlerd' dlind ly
hrnl ,miherin dyly o`k ixd ,dler lk `le dxyk zcgeind
elr m`y ,mirlwl uegn dnc `vie ,dnc jtyp ,dlila dhgyp
mdl `vnp mileqtd x`yy meyn ,el` ehrnzpy mrhde .ecxi
`l elr m`y] mixeni`a dxyky epivn ,dpil oebk ,miycwa xzid
la` .'eke dnaa xyk ,`vei oke .mca mb dxyk jkitl [ecxi

.miycwa xykd mdl `vnp `l el` zyly
lr elry ,dpyna miiepyd mileqtd oipra dpc epiptly `ibeqd

:`l e` ecxi m` ,gafndeäì àéòaéàiabl daiyid ipa ewtzqp - ¦©§¨§
onc laiw e` ,mexca ohgy oebk ,dpyna miiepyd mileqtd

.mexcaéà[m`-]eìò.gafnd lr caricaeãøiL eäîjixv m`d - ¦¨©¤¥§
:mi`xen` dfa ewlgpy ,`xnbd daiyn .`l e` mcixedläaø©¨

.eãøé àì eìò íà øîà óñBé áø ,eãøé eìò íà øîà̈©¦¨¥§©¥¨©¦¨Ÿ¥§
:sqei axe dax zwelgn z` zx`an `xnbdàì äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨Ÿ

Cì éòáézdcedi iax zrcl -(.ct migaf),'`id' ,'z`f'n hriny ¦¨¥¨
`vie ,dnc jtyp ,dlila dhgyp ,mde ,mixac dyely ,'dlerd'

,ecxi elr m`y ,mirlwl uegn dncàîìò éleëc[sqei axe dax-] §¥¨§¨
,éâéìt àìmixaeq mdipyecmexca ehgypy miycwa ,eppipra mb Ÿ§¦¦§

,mexca mnc laiw e`,eãøé eìò íàmewn iepiyy i`cea ik ¦¨¥§
.dcedi iax ohriny mixacd zyelyn rexb dhigyd,éâéìt ék¦§¦¦

,ïBòîL éaøc àaélàm`y ,ycewa mleqty mileqtd lka xaeqd ©¦¨§©¦¦§
.ecxi `l elróñBé áø`l elr m`' dpynay mileqtay xn`y ©¥
xaeq ,'ecxi,ïBòîL éaøkdpiy m` oiprl oerny iax xn`y myke §©¦¦§

,`xwiqd hegn dlrnl mipzipd z` ozpe mincd zpizp mewn z`
,ecxi `l elr m`y ,dlrnl ozp dhnl mipzipd z`y e` ,dhnl
iax xaeq ,mexca hgye dhigyd mewn z` dpiyyk ok enk

.ecxi `l elr m`y oernyeéaø øîà÷ àì ïàk ãò ,Cì øîà äaø©¨¨©¨©¨Ÿ¨¨©©¦
ïBòîL,ecxi `l elr m`yBà äìòîì ïðúpL ähîì ïéðzéða àlà ¦§¤¨§¦¨¦§©¨¤§¨¨§©§¨

,ähîì ïðúpL äìòîì ïéðzéða,mcd zpizp mewn z` wx dpiyy §¦¨¦§©§¨¤§¨¨§©¨
ïBôva ïîc ìa÷å ïèçLc íìBòìeeid dlawde dhigyd la` - §¨¦§¨¨§¦¥¨¨©¨

,oetvaàëä ìáà,[o`k-],íBøca ïèçLc ïåékdpiye li`ed £¨¨¨¥¨¦§¨¨©¨
,ecxiy dcen oerny iax mb ,dceard zligz `idy ,dhigya

c meynéîc ïeðé÷ðçc ïàîk,dndad z` bxdy enk aygpy - §©§©§¦¨¥
.ecxi elr m`y `ed oicd i`cea dfay

:dpyndn dax lr dywn `xnbdïðz,epzpynaíéLã÷ éLã÷' §©¨§¥¨¨¦
àçéð óñBé áøì àîìLa ,'ïäa ïéìòBî íBøca ïèçMLzpaen - ¤§¨¨©¨£¦¨¤¦§¨¨§©¥¦¨

,ozyecwn e`vi `l oiicry meyn ,oda milren jkitly ,dpynd
.ecxi `l elr m` ixdyäaøì àlàixd ,ecxi elr m`y xaeqd ¤¨§©¨

ok m` ,ezny miycwk mde ,ozyecwn ixnbl e`viéàî ,àéL÷©§¨©
[epipyy df edn-],'ïäa ïéìòBî'xn`p miycwa dlirna ixd`xwie) £¦¨¤

(eh ddn :`xnbd zvxzn .'d iycw llkn e`vi el`e ,''d iWcTn'¦¨§¥
wx `ed ,mda milreny epipyy,ïðaøcîmda oi` dxezdn la` ¦§©¨¨

.ecxi elr m`e ,dyecw
:`xnbd zl`eyàkéà éàî[lcadd dn-]ïéadlirnàúééøBàc ©¦¨¥§©§¨

ìdlirnc.ïðaø:`xnbd daiyndlirnaLîBç ïéîlLî ,àúééøBàc ¦©¨¨§©§¨§©§¦¤
dlirna la` ,oxwd incl sqepaàì ïðaøc.yneg minlyn §©¨¨Ÿ

:`xnbd ddnzïðaøcî äìéòî àkéà éîeepwzy epivn ike - ¦¦¨§¦¨¦§©¨¨
,`xnbd daiyn .mdixacn dlirn xeqi` minkgïéà,ok -øîàc ¦§¨©

.äøBz øác äìéòî éãéî eàöé eúnL íéLã÷ ,ïðçBé éaø øîà àleò¨¨©©¦¨¨¨¨¦¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨
,'dxez xac' milind z` `ler siqedy jkneàîìà,dfn gken - ©§¨

wxyïBäì úéà àì ,àúééøBàcîla` ,dlirn mda oi` -,ïðaøãa ¦§©§¨Ÿ¦§¦§©¨¨
ïBäa úéà,dlirn xeqi` mda yi -énð àëäyxtzz ok enk - ¦§¨¨©¦

wx `ed dlirnd xeqi`y dax itl dpynd.ïðaøcî¦§©¨¨
:dax lr dywn `xnbdàîéìy xn`p m`d -ðéðzàepzpynaàäì ¥¨§¦¨§¨

,àleòc,dax zrcl oky ,ezny miycwa opaxcn milreny §¨
lre ,cxz dzlr m`e dndad dzny enk `id ixd mexc zhigy
,opaxcn epiid ,da milreny dpyna epipyy dny xnel epgxk
milren ezny miycwy eprinydl `ler jxved dn dyw ok m`e
:`xnbd zvxzn .epzpyna dpyp xak df oic ixd ,opaxcn mda

àðéðúc áb ìò óà ,ïðçBé éaø øîàyi mexca ehgypyky dpyna ¨©©¦¨¨©©©¦§¦¨
,opaxcn dlirn mdaéøèöéàCepicl epkxved -à÷ìñ ,àleòc ¦§§¦§¨¨§¨

àðéîà Czòc,xnel jzrca dler didy -ïBäpî ïéìéãa àì àëä ©§¨¨¦¨¨¨Ÿ§¦¦¦§
ehgyp ixdy ,mdn milica mc` ipa oi` mexca ehgypy miycw -

,dlirn mda exfb okle ,mzhigya dpiyy `l` ,zexykaìáà£¨
,ïBäpî ïéìéãáe ìéàBä eúnL íéLã÷,miqe`n mde zelap mdyàîéà ¨¨¦¤¥¦§¦¦¦§¥¨

,xne` iziid -àì ïðaøcî äìéòî eléôàmda didzmilica ixdy £¦§¦¨¦§©¨¨Ÿ
,mda xefbl jxev oi`e mdnïì òîLî à÷`ler jxved jkl - ¨©§©¨

.dlirn xeqi` exfb mda mby eprinydl
:`ler lr dywn `xnbdàðéðz énð eúî`a ok` m` xnelk - ¥©¦§¦¨

dpyndn ixd ,mda milren ezny miycwy eprinydl `ler
oldl(.gi),epipyy .mda milren oi`y gkenúàhçä ïî äðäpä'©¤¡¤¦©©¨

men zlra,äiç àéäLkcr da yxg e` ,xnv dpnn ylzy oebk §¤¦©¨
,dyigkdyíBbôiL ãò ìòî àì,dhext dey dieeyn xqgiy - Ÿ¨©©¤¦§

llkydlirn zeklda exn`(my dpyn)`l ,mbt ea yiy xac lk' ,
xac xnelk .'lrn dpdpy oeik ,mbt ea oi`ye ,mebtiy cr lrn
mebtiy cr ea milren oi` ,ea yeniyd ici lr mbtidl ekxcy
ekxc oi`y xace ,[dhext deya epnn dpdi mbe] dhext deya
ea dpdpy lk ,lrn ea mbt `l m` mb ,ea yeniyd ici lr mbtidl
,zectidl zcner men zlra z`hgy xg`ne .dhext deya
deya da mebtiy jixv ,xnvd zyilz ici lr zgtp dieeye

.dhextedpdpykdpnn,äúî àéäLk,dincl zcner dpi` xake §¤¦¥¨
,mialkl mlik`dl miycwd z` micet oi` ixdy`vnpeoi`y

,dze` mbet da yeniyd,`ed dpicàeäL ìk äðäðc ïåékxnelk - ¥¨§¤¡¨¨¤
mbt `ly it lr s` ,dhext deya,éìòîwx dpeekdy i`ceae ¨©¥

,dxezdn milren `ly micen mlek dzin xg`l ik ,opaxcn
,dxtkl d`ay ,dxeng dzyecwy z`hga `weecy rnyne
my`e dler oebk ,miycw x`y la` ,dzin xg`l s` milren
xg`l mda milren oi` ,dxtkl mi`a mpi`y ,xeaiv inlye

erl dywe ,dzinxg`l milren miycwd iycw lkay xn`y `l
lka milreny ,`lerk oicd mlerl :`xnbd zvxzn .dzin
z`hga s`y eprinydl `l` dpynd d`a `le ,miycwd

c ,milrenêzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
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רכז
oifge` mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay

da oilrenc dhigy `d .`ifg i`nl enewnl ueg e` epnfl ueg?`le !ied lebt `d

oilren i`n`e !llk oiie`x miycw eed `le ,mipdkl xya `le ,[deabl] oixeni` `l efg

odaïìåâéôì ïéöøîå ìéàåä éðùîå ?ilek `aiyg lebit zhigy i`de li`ed :xnelk Ð

.mcd wxfiy ,oixizn lk eaxwiy cr ,zxk eaiigl lebita rawin `l mlerlc ,i`d

`ed lebt" :(a,gk) migaf zkqna opixn`ck

aizkc ,xyk z`vxdk :opixn`e ,"dvxi `l

.lebitc leqt z`vxd jk ,"xtkl dvxi" dia

lk eaxwiy crdvxed `lÐ xykz`vxd dn

rawp `l Ð leqt z`vxd jk ,enyl eixizn

eixizn lk eaxwiy crzxk eaiigl lebit leqt

(jxevl) dvxnyÐ"oivxn" epiide .lebit myl

dwixf `dc oeike .lebita dirawnl dwixfd

izk` ,lebitl oivxn dkixvc ,jk lk daeyg

.da oilrene ,dzyecwn z`vi `làéòáéà
åäìoebk ,oda dpiyc oizipzna ipzc ipd Ð

.'ek mexca onc lawy e` mexca hgyyíà
åãøéù åäî çáæîì åìòe` ,ocixedl jixv Ð

.`läãåäé éáøã àáéìàwxta mzd xn`c Ð

Ð"dlerd `id z`f" :(`,ct) "ycwn gafnd"

,dplye ,dnc jtypyl hxt :miherin el` ixd

e` ,dhnl opzpy dlrnl oipzipe) d`viye

Ð elr m`y (dlrnl opzpy dhnl oipzipd

Ð elr m` inp ipdc ibilt `l`nlr ilek ,ecxi

.ecxiïåòîù éáøã àáéìà éâéìô éëbiltc Ð

"dlerd zxez z`f" :xn`e ,dcedi iaxc dilr

elr m`y ,milerd lkl zg` dxez daix Ð

.ecxi `l Ðïåòîù éáøë óñåé áøikc Ð

opzpy dhnl oipzipd :oerny iax xn`c ikid

,minc ozn mewn iepiy epiidc ,'eke dlrnl

ipyc `kid inp oicd`ed ,ecxi `lÐ elr m`y

Ð elr m`y ,mexca ohgyy ,dhigy mewna

.ecxi `løîà÷ àì ïàë ãò êì øîà äáø
ïåòîù éáø.ecxi `l Ð elr m` :mzd Ðàìà

'åëå äèîì ïéðúéðá`lc xn` `lc ,xnelk Ð

n iepiy eze`a `l` ecxi.oetva ied dlawe dhigye li`ed ,minc oznc mewàëä ìáà
'åëå.ecxi Ð elr m`e Ðóñåé áøì àîìùáli`ed ,ecxi `l Ð elr m` :xn`c Ð

.oda oilren ikd meyn ,ozyecwn ecxi `leäáøì àìà,ecxi Ð elr m`c xn`c Ð

oda oilren i`n`c :`iyw ,ozyecwn e`vicïðáøãî ïéìòåî éàî ?`ziixe`cn la`Ð

.ecxi Ð elr m`e ,dyecw eda zil Ðïðáøã äìéòîmeyn ,yneg `le oxw mlyn Ð

,dxfrl oileg `iank iedc ,oaxw `kil opaxcae ,dil iziin my` li` iptn ynegc

.dlirn my`e ynege oxw iziin ,`ziixe`c dlirna la` .yneg inp iziin `l jklid

äøåú øáã,opaxcn `l` dlirn eda zil `ziixe`cn :`nl` "dxez xac" xn`wcnÐ

"oilren" i`n daxl inp ikd?.opaxcn Ðéáø øîà àìåòã àäì àðéðú äáøì àîéì
ïðçåéÐ mexca ohgyy miycw iycwc opixn` `l in .dl opirny inp oizipznnc Ð

"oilren" i`n :opixn`e ,"oda oilren" ipzwe ,ezny miycwk eede ,enc oepiwpgc o`nk?
miycwkc "ecxi Ð elr m`" opixn`wc ,dlirn eda zil Ð `ziixe`cnc .opaxcn Ð

erc epiid ok m` ,enc ezny`lerc `d ol rnyn `w i`ne ,`léðùîå ?ab lr s` Ð

.oizipzna dil opipzcàìåòã àä êéøèöàoizipzna `kd :`pin` jzrc `wlqc Ð

dpiyy ab lr s`c meyn ,ediipin iypi` ilica `l Ð mexca ohgyy miycw iycwc

axl i` ,oda oilren ikdl .iypi` ediipin ilica `le ,ehgyp zexyka mewn lkn ,oda

.opaxcnÐdaxl i` ,`ziixe`cnÐsqeiåúîù íéùã÷ ìáà,iqi`ne ,edpip zelapcÐ

.ediipin ilica `dc ,dlirn eda zil opaxcn elit` :`ni` ,iypi` ediipin ilicaeà÷
ïì òîùîmiycwa dlirn eda zi` Ð opaxcn la` ,dxez xac dlirn icin e`vi Ð

.eznyàðéðú éîð åúîã íåùî éà àìåòã ïì òîùî à÷ éàî éúëàåoilren oi`c Ð

.(`,gi) "ycwdd on dhext dey dpdpd" wxta onwl opzc ,odaúàèçä ïî äðäðäÐ

.men zlraíåâôéù ãò ìòî àì äéç àéäùëminc zyecwc oeikc ,epnn xqgiy crÐ

.dyigkde da yxgy e` ,xnvd on ylzy oebk .dincn xqgiy cr lrn `l Ð `id

oilren oi` Ð mincl cnerd lk :ol `niiwe ,dincl `niiw Ð `id men zlrac oeikc

oeik Ð ycwd ly adf ly qek oebk ,mincl cner epi`y lk la` .eincn xqgiy cr ea

,`niiw incl e`lc ,dzn`idyke .lrn ,exqig`ly it lrs` ,eadpdpy (epnndpdpy)

lr s` ,lrn ,dhext deya dpdpy oeik Ð mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`c

dlirn da oi` lkd ixac dzny xg`lc ,`ed opaxcn Ð "lrn" i`de .exqig `ly it
àúééøåàãî
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`l elr m` `nlr ilekl `dc ,edpiwpgc o`nk `nip `lc enewnl uege epnfl ueg

`hiyt ,xnelk ?"il dnl enewnl ueg" :opiqxbc il d`xp okl .onwl ziyixtck ,ecxi

:ipyne .edlekn sicrc ,ziyixtck ecxi `l elrc `nrhn ,edpiwpgc o`nk ied `lc

.dlirn icin rwtn `l dwixfc ol rnyn `w `d :xnelk .elebitl dvxne li`ed

,dleqtc ab lr s`c `pin` jzrc `wlqc

,zxk aiigle lebit reawl dvxn mewn lkn

,xyk z`vxdk lebita opirac (ab lr s`e)

`w ,dlirn icin d`ivedl inp lirez ok m`e

rcei did `ly yxtl wgec d`xpe .ol rnyn

rwtn `l dwixfc xnel `ay zn`d dywnd

digxk lrc lirl izyxit `de ,dlirn icin

ixenl d`xp okl !ryedi iaxc dizlinn `ed

i`ce ,xnelk ."efg i`nl" xity qxbc :ikd

jgxk lr dwixf meyn `zeaxc `prci

oi`y oeik ?yi yecig dn ,edin .ziyixtck

rwtnc iziz ikidn Ð dwixfa zeie`x mey

.elebitl dvxne li`ed :ipyne ?dlirn icin

icin rwtn dwixfc jzrc `wlq ikdle

.`lc ol rnyn `w .dlirnåìòecxiy edn

uege epnfl ueg`c ,mexc` i`w jgxk lr Ð

gafnd" wxt rnyn `dc ,i`w `l enewnl

.ecxi `l `nlr ileklc (`,ct migaf) "ycwn

`icda `id `zbeltc Ð dlil` i`w `l mbe

.oerny iaxe dcedi iax oiaàáéìàiaxc

Ð ecxi elr m`c ibilt `l `nlr ilek dcedi

mexca hgy `lc dlila hgyp iab `zydc

mexca hgyc `kid oky lk ,ecxi :xn`w

iaxc `ail` ibilt ik .ecxic enewn dpiyc

ax .cxz `l :dlila hgyp iab xn`c ,oerny

iepiy dncnc ,(xq`c) ,oerny iaxk sqei

.epnf iepiyl mewnäáøå`l o`k cr jl xn`

opzpy dlrnl oipzipa `l` oerny iax xn`w

jtype dlila way i`n` :dniz Ð 'ek dhnl

iaxe dcedi iax eda ibiltc dnc d`vie dnc

axd yxite ?ecxi `lc dcen dcedi iax s`c dhnl opzpy dlrnl oipzip hwpe ,oerny

iax dcen `l `kde .dhnl d`yre ,dlrnl ezlery sera `kd ixiinc :wgvi epiax

xn`wc dhnl opzpy dlrnl oipzip inc `lc .ecxi jklid ,leqtk iedc meyn ,dcedi

xykd dl dzidy dndaa ixiin mzdc Ð dcedi iax bilt `lc (`,ct) migafa

iax bilt ,xykd mey did `lc ,dhnl dwlny serd zlera la` .dlawae dhigya

iax xn`w `l o`k crc ,dax wlgn df lre .dnc jtype dlila hgypa enk dcedi

mlerle ,envr gafna `l` oda dpiy `lc meyn `l` (migaf iab) ecxi `l oerny

giafiax dcen mexca hgya la` .dipiipr lke dzevn lk ,xnelk .oetva ozlawe oz

hgeyae .dhigy mewn dpyny oeik ,ueg ihegy enk iede ,inc diwpgc o`nkc oerny

aizenc `dn :uxt iax axd epiax ixenl dyw ,edin .ecxi Ð elr m` `nlr ilekl ueg

dlr m`dadpiyykc dwiln iab opifgc :yexit .'ek `cg ebn `cg daxl onwl sqei ax

i`n` wgvi epiax yexitle .dax azezi`e ,dndaa iepiy iab oicd `ede ,cxi `l

gafnd sebl serc iepiy oia xity`kd wlgn edi` `de ?dwilnc mewn iepiyn azezi`

ab lr s`e .dndaa ixiinc :heyta rnynck il d`xp okl !mexcl oetvn dndac

iepiy ik iedc ,mewn iepiyl `inecl dl iziin mewn lkn Ð dcedi iax dia dcenc

uxt iax axd epiax ixenl d`xp okl .wgec df lke .hwp `nlra `pniqle ,mexcc

`l` izii` `l i`c ,dhnl opzpy dlrnl oipzipc `zlin `d `iadl dax jxvedc

mewn iepiy `kde onf iepiy mzdc ,xity ibeltl `ki` i`ce `da Ð dlila dhgyp

ike .dhnl opzpy dlrnl oipzipn daxl el dyw did oiicre ,iccd` llk enc `le

dlrnl oipzipc `da `dc ,mexc iabc dhigy iepiyl dwixf iepiy oipr dn :`niz

ied mexc iab `kd la` ,dwixfa leqt iedc meyn dcen dcedi iax s` dhnl opzpy

iaxl dwixfa enk dhigya leqt ipdn oerny iaxlc `zlin e`l `dÐ dhigya leqt

ok m`e ,ecxi `l oerny iax xn`w ,ecxi dcedi iax xn`c dlila hgypa `dc ,dcedi

m`e ,dhnl opzpy dlrnl oipzipl oerny iaxl mexca hgy zencl epl yi `zydn

,mexca hgy oia dhnl oipzipl dlrnl oipzip oia wlgl jxved jkl .daxl iywiz ok

recie `ed heyt welig eze`c ,wlgl jxved `l mexca hgyl dlila hgyp oia la`

.mewn iepiy `kde onf iepiy mzdc ,lklàìàdiwpgc o`nk xn`c Ð `iyw daxl

.ezny miycw ik dil ded ok m`e ,incéàîåivn ded Ð opaxcl `ziixe`c oia `ki`

,`kil yneg elit`c ,ipyn `w dipin `ticre .dlirn my` iziin `l opaxcnc xninl

.dxfra oileg dedc ,my` [iziin `lc] oky lkeéîåoilren Ð oexcw lgpl `vi :(`,`i) onwl opzc mc iab oebk ,`aeh `ki` ,oi` ?dnzn `w i`n :dniz Ð opaxcn dlirn `ki`

iab `kd la` ,dlirn owzl odl yi jklid ,ediipin ilica `lc mzd ip`yc :xnel yie !(`,ap zegpn) "zlkzd" [seqa] (yixa) z`hg xt` iab oke .opaxcn xnel dvexe ,'ek ea

exca ohgyy miycw.opaxcn dlirn yi ilicac ezny miycwa s`e ,`ler xn`ck ,oi` :ipyne ?`peeb i`dka dlirn `ki` :dnzn df lre .ediipin ilica m
`cg
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eìò íà :øîà äaø ?eãøiL eäî ,eìò éà :eäì àéòaéà¦©£¨§¦¨©¤¥§©¨¨©¦¨
¯eìò íà :øîà óñBé áø ,eãøé¯éaøc àaélà .eãøé àì ¥§©¥¨©¦¨Ÿ¥§©¦¨§©¦

eìò íàc éâéìt àì àîìò éleëc ,Cì éòaéz àì äãeäé§¨¨¦¨¥¨§¥¨§¨¨§¦¦§¦¨
¯óñBé áø .ïBòîL éaøc àaélà éâéìt ék ,eãøé¯éaøk ¥§¦§¦¦©¦¨§©¦¦§©¥§©¦

ïBòîL éaø øîà÷ àì ïàk ãò :Cì øîà äaø ,ïBòîL¦§©¨¨©¨©¨¨¨¨©©¦¦§
àlàïéðzépaähîìïðúpLäìòîì ïéðzépa Bà ,äìòîì ¤¨©¦¨¦§©¨¤§¨¨§©§¨©¦¨¦§©§¨

ìáà ,ïBôva ïîc ìa÷å ïèçLc íìBòìe ,ähîì ïðúpL¤§¨¨§©¨§¨¦§¨¨§¦¥¨¨©¨£¨
àëä¯.éîc ïBðé÷ðçc ïàîk íBøca ïèçLc ïåék:ïðz ¨¨¥¨¦§¨¨©¨§©§©§¦¨¥§©

íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷¯àîìLa ,ïäa ïéìòBî ¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨£¦¨¤¦§¨¨
óñBé áøì¯äaøì àlà ,àçéð¯!àéL÷¯ïéìòBî" éàî §©¥¦¨¤¨§©¨©§¨©£¦

"ïäa¯?ïðaøì àúééøBàc ïéa àkéà éàî .ïðaøcî¯ ¨¤¦§©¨©©¦¨¥§©§¨§©¨©
àúééøBàc¯ïðaøc ,LîBç ïéîlLî¯.àì¯àkéà éîe §©§¨§©§¦¤§©¨©¨¦¦¨

?ïðaøcî äìéòî¯:ïðçBé éaø øîà ,àleò øîàc ,ïéà §¦¨¦§©¨©¦©£©¨¨©©¦¨¨
eúnL íéLã÷¯àîìà ,äøBz øác äìéòî éãéî eàöé ¨¨¦¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨©§¨
àúééøBàcî¯ïðaøãa ,ïBäì úéà àì¯éëä ,ïBäa úéà ¦§©§¨¨¦§¦§©¨©¦§¨¥

!ïðçBé éaø øîà àleòc àäì àðéðz àîéì .ïðaøcî éîð©¦¦§©¨©¥¨¨¥¨§¨§¨¨©©¦¨¨
¯éøèöéà ,àðéðúc áb ìò óàCzòc à÷ìñ ,àleòc C ©©©§¨¥¨¦§§¦§¨¨§¨©§¨

àëä :àðéîà¯eúnL íéLã÷ ìáà ,ïBäpî ïéìéãa àì ¨¦¨¨¨¨§¥¦¦§£¨¨¨¦¤¥
ìéàBäïéìéãáeïBäpî¯ïðaøcî äìéòî eléôà àîéà ¦§¥¦¦§¥¨£¦§¦¨¦§©¨©

.ïì òîLî à÷ ,àì¯ïî äðäpä :àðéðz éîð eúî ¨¨©§©¨¥©¦¨¥¨©¤¡¤¦
äiç àéäLk ,úàhçä¯àéäLëe ,íBbôiL ãò ìòî àì ©©¨§¤¦©¨Ÿ¨©©¤¦§§¤¦

äúî¯äðäðc ïåék.ìòî àeäL ìk¯Czòc à÷ìñ ¥¨¥¨§¤¡¨¨¤¨©¨§¨©§¨
:àðéîà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc - dlirn(iying meil)

dpyna(.ct migaf)`ziixaae(my)dcedi iax oia zwelgn z`aen
,carica gafnd lr elry mileqtd zepaxwd iabl oerny iaxl

weqtdn cnel oerny iax .ecxi `l el`e ecxi mdn el`(a e `xwie)

lk z` zeaxl d`a 'dlerd zxez' zaizy ,'dlFrd zxFY z`f'Ÿ©¨¨
mleqt `diy calae] ecxi `l elr m`y mileqtd zepaxwd

oldl x`eank ycewa(.b)x`ya xaeq `ed s` dcedi iaxe .[
mileqt x`ye ,`nhe ,`vei ,ol oebk ,ecxi `l elr m`y mileqtd

xn`py dnn hrnn j` ,my dpyna mix`eand(my)zxFY z`f'Ÿ©
`"de ,'`id' oke ,herin oeyl `id 'z`f' 'ebe 'dlFrd `id dlFrd̈¨¦¨¨
dlerd drnyn ik ,herin oeyl `id s` 'dlerd' dlind ly
hrnl ,miherin dyly o`k ixd ,dler lk `le dxyk zcgeind
elr m`y ,mirlwl uegn dnc `vie ,dnc jtyp ,dlila dhgyp
mdl `vnp mileqtd x`yy meyn ,el` ehrnzpy mrhde .ecxi
`l elr m`y] mixeni`a dxyky epivn ,dpil oebk ,miycwa xzid
la` .'eke dnaa xyk ,`vei oke .mca mb dxyk jkitl [ecxi

.miycwa xykd mdl `vnp `l el` zyly
lr elry ,dpyna miiepyd mileqtd oipra dpc epiptly `ibeqd

:`l e` ecxi m` ,gafndeäì àéòaéàiabl daiyid ipa ewtzqp - ¦©§¨§
onc laiw e` ,mexca ohgy oebk ,dpyna miiepyd mileqtd

.mexcaéà[m`-]eìò.gafnd lr caricaeãøiL eäîjixv m`d - ¦¨©¤¥§
:mi`xen` dfa ewlgpy ,`xnbd daiyn .`l e` mcixedläaø©¨

.eãøé àì eìò íà øîà óñBé áø ,eãøé eìò íà øîà̈©¦¨¥§©¥¨©¦¨Ÿ¥§
:sqei axe dax zwelgn z` zx`an `xnbdàì äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨Ÿ

Cì éòáézdcedi iax zrcl -(.ct migaf),'`id' ,'z`f'n hriny ¦¨¥¨
`vie ,dnc jtyp ,dlila dhgyp ,mde ,mixac dyely ,'dlerd'

,ecxi elr m`y ,mirlwl uegn dncàîìò éleëc[sqei axe dax-] §¥¨§¨
,éâéìt àìmixaeq mdipyecmexca ehgypy miycwa ,eppipra mb Ÿ§¦¦§

,mexca mnc laiw e`,eãøé eìò íàmewn iepiyy i`cea ik ¦¨¥§
.dcedi iax ohriny mixacd zyelyn rexb dhigyd,éâéìt ék¦§¦¦

,ïBòîL éaøc àaélàm`y ,ycewa mleqty mileqtd lka xaeqd ©¦¨§©¦¦§
.ecxi `l elróñBé áø`l elr m`' dpynay mileqtay xn`y ©¥
xaeq ,'ecxi,ïBòîL éaøkdpiy m` oiprl oerny iax xn`y myke §©¦¦§

,`xwiqd hegn dlrnl mipzipd z` ozpe mincd zpizp mewn z`
,ecxi `l elr m`y ,dlrnl ozp dhnl mipzipd z`y e` ,dhnl
iax xaeq ,mexca hgye dhigyd mewn z` dpiyyk ok enk

.ecxi `l elr m`y oernyeéaø øîà÷ àì ïàk ãò ,Cì øîà äaø©¨¨©¨©¨Ÿ¨¨©©¦
ïBòîL,ecxi `l elr m`yBà äìòîì ïðúpL ähîì ïéðzéða àlà ¦§¤¨§¦¨¦§©¨¤§¨¨§©§¨

,ähîì ïðúpL äìòîì ïéðzéða,mcd zpizp mewn z` wx dpiyy §¦¨¦§©§¨¤§¨¨§©¨
ïBôva ïîc ìa÷å ïèçLc íìBòìeeid dlawde dhigyd la` - §¨¦§¨¨§¦¥¨¨©¨

,oetvaàëä ìáà,[o`k-],íBøca ïèçLc ïåékdpiye li`ed £¨¨¨¥¨¦§¨¨©¨
,ecxiy dcen oerny iax mb ,dceard zligz `idy ,dhigya

c meynéîc ïeðé÷ðçc ïàîk,dndad z` bxdy enk aygpy - §©§©§¦¨¥
.ecxi elr m`y `ed oicd i`cea dfay

:dpyndn dax lr dywn `xnbdïðz,epzpynaíéLã÷ éLã÷' §©¨§¥¨¨¦
àçéð óñBé áøì àîìLa ,'ïäa ïéìòBî íBøca ïèçMLzpaen - ¤§¨¨©¨£¦¨¤¦§¨¨§©¥¦¨

,ozyecwn e`vi `l oiicry meyn ,oda milren jkitly ,dpynd
.ecxi `l elr m` ixdyäaøì àlàixd ,ecxi elr m`y xaeqd ¤¨§©¨

ok m` ,ezny miycwk mde ,ozyecwn ixnbl e`viéàî ,àéL÷©§¨©
[epipyy df edn-],'ïäa ïéìòBî'xn`p miycwa dlirna ixd`xwie) £¦¨¤

(eh ddn :`xnbd zvxzn .'d iycw llkn e`vi el`e ,''d iWcTn'¦¨§¥
wx `ed ,mda milreny epipyy,ïðaøcîmda oi` dxezdn la` ¦§©¨¨

.ecxi elr m`e ,dyecw
:`xnbd zl`eyàkéà éàî[lcadd dn-]ïéadlirnàúééøBàc ©¦¨¥§©§¨

ìdlirnc.ïðaø:`xnbd daiyndlirnaLîBç ïéîlLî ,àúééøBàc ¦©¨¨§©§¨§©§¦¤
dlirna la` ,oxwd incl sqepaàì ïðaøc.yneg minlyn §©¨¨Ÿ

:`xnbd ddnzïðaøcî äìéòî àkéà éîeepwzy epivn ike - ¦¦¨§¦¨¦§©¨¨
,`xnbd daiyn .mdixacn dlirn xeqi` minkgïéà,ok -øîàc ¦§¨©

.äøBz øác äìéòî éãéî eàöé eúnL íéLã÷ ,ïðçBé éaø øîà àleò¨¨©©¦¨¨¨¨¦¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨
,'dxez xac' milind z` `ler siqedy jkneàîìà,dfn gken - ©§¨

wxyïBäì úéà àì ,àúééøBàcîla` ,dlirn mda oi` -,ïðaøãa ¦§©§¨Ÿ¦§¦§©¨¨
ïBäa úéà,dlirn xeqi` mda yi -énð àëäyxtzz ok enk - ¦§¨¨©¦

wx `ed dlirnd xeqi`y dax itl dpynd.ïðaøcî¦§©¨¨
:dax lr dywn `xnbdàîéìy xn`p m`d -ðéðzàepzpynaàäì ¥¨§¦¨§¨

,àleòc,dax zrcl oky ,ezny miycwa opaxcn milreny §¨
lre ,cxz dzlr m`e dndad dzny enk `id ixd mexc zhigy
,opaxcn epiid ,da milreny dpyna epipyy dny xnel epgxk
milren ezny miycwy eprinydl `ler jxved dn dyw ok m`e
:`xnbd zvxzn .epzpyna dpyp xak df oic ixd ,opaxcn mda

àðéðúc áb ìò óà ,ïðçBé éaø øîàyi mexca ehgypyky dpyna ¨©©¦¨¨©©©¦§¦¨
,opaxcn dlirn mdaéøèöéàCepicl epkxved -à÷ìñ ,àleòc ¦§§¦§¨¨§¨

àðéîà Czòc,xnel jzrca dler didy -ïBäpî ïéìéãa àì àëä ©§¨¨¦¨¨¨Ÿ§¦¦¦§
ehgyp ixdy ,mdn milica mc` ipa oi` mexca ehgypy miycw -

,dlirn mda exfb okle ,mzhigya dpiyy `l` ,zexykaìáà£¨
,ïBäpî ïéìéãáe ìéàBä eúnL íéLã÷,miqe`n mde zelap mdyàîéà ¨¨¦¤¥¦§¦¦¦§¥¨

,xne` iziid -àì ïðaøcî äìéòî eléôàmda didzmilica ixdy £¦§¦¨¦§©¨¨Ÿ
,mda xefbl jxev oi`e mdnïì òîLî à÷`ler jxved jkl - ¨©§©¨

.dlirn xeqi` exfb mda mby eprinydl
:`ler lr dywn `xnbdàðéðz énð eúî`a ok` m` xnelk - ¥©¦§¦¨

dpyndn ixd ,mda milren ezny miycwy eprinydl `ler
oldl(.gi),epipyy .mda milren oi`y gkenúàhçä ïî äðäpä'©¤¡¤¦©©¨

men zlra,äiç àéäLkcr da yxg e` ,xnv dpnn ylzy oebk §¤¦©¨
,dyigkdyíBbôiL ãò ìòî àì,dhext dey dieeyn xqgiy - Ÿ¨©©¤¦§

llkydlirn zeklda exn`(my dpyn)`l ,mbt ea yiy xac lk' ,
xac xnelk .'lrn dpdpy oeik ,mbt ea oi`ye ,mebtiy cr lrn
mebtiy cr ea milren oi` ,ea yeniyd ici lr mbtidl ekxcy
ekxc oi`y xace ,[dhext deya epnn dpdi mbe] dhext deya
ea dpdpy lk ,lrn ea mbt `l m` mb ,ea yeniyd ici lr mbtidl
,zectidl zcner men zlra z`hgy xg`ne .dhext deya
deya da mebtiy jixv ,xnvd zyilz ici lr zgtp dieeye

.dhextedpdpykdpnn,äúî àéäLk,dincl zcner dpi` xake §¤¦¥¨
,mialkl mlik`dl miycwd z` micet oi` ixdy`vnpeoi`y

,dze` mbet da yeniyd,`ed dpicàeäL ìk äðäðc ïåékxnelk - ¥¨§¤¡¨¨¤
mbt `ly it lr s` ,dhext deya,éìòîwx dpeekdy i`ceae ¨©¥

,dxezdn milren `ly micen mlek dzin xg`l ik ,opaxcn
,dxtkl d`ay ,dxeng dzyecwy z`hga `weecy rnyne
my`e dler oebk ,miycw x`y la` ,dzin xg`l s` milren
xg`l mda milren oi` ,dxtkl mi`a mpi`y ,xeaiv inlye

erl dywe ,dzinxg`l milren miycwd iycw lkay xn`y `l
lka milreny ,`lerk oicd mlerl :`xnbd zvxzn .dzin
z`hga s`y eprinydl `l` dpynd d`a `le ,miycwd

c ,milrenêzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
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יותר לזה שלא הורגל כל־כך בספרי  מהנכון אשר ישיג קונטרס ומעיין וספר דרך מצוותיך לאדמו"ר הצמח צדק, שסגנונם מתאים 
חסידות.

ממכתב, י"ד אלול, תשי"ט



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc - dlirn(iyiy meil)

àðéîà,xnel jzrc lr dler didy -à÷ äøtëìe ìéàBä ,úàhç ¨¦¨©¨¦§©¨¨¨
àéúà,dxtkl d`a `idy -dpéî [ïéìéãáe] (àì)diiga xake - ¨§¨§¦¦¦¨

jkitl ,dpnn milica dzny eiykr mbe ,dpnn lcaidl milibx
elbxed xak ixdy ,dznyn dlirn xeqi` dilr xefbl jxev oi`

,dpnn yextlìáàx`yéúà÷ äøtëì åàìå ìéàBä ,íéLã÷mpi` - £¨¨¨¦¦§¨§©¨¨¨¨¥
,dxtkl mi`aïBäpî éìéãa [àì]-lk mdiiga mdn milica oi` ŸŸ§¦¦¦§

,jkäìéòî eäa úéàå (úéìå)mda xefbl ekxvedy `hiyte - §¦§§¦¨
,dlirnïì òîLî à÷mby eprinydl `pzd jxved jkl - ¨©§©¨

.dlirn xeqi` exfb z`hga
:`xnbd dywn .`ler lr ztqep `iyew d`ian `xnbdúàhçå§©¨

äìéòî da úéà éî äúnL,dlirn da yi ike -,[àéðzäå] (ïðúäå) ¤¥¨¦¦¨§¦¨§¨©§¨
úBúnä úBàhç,dzinl zekledy opicy ze`hg yng -úBòîe ©¨©¥¨

çìnä íéì úBëìBääerxi`e ,z`hg jxevl yixtdy zern md - ©§§¨©¤©
mil oze` mikileny ,zeznd ze`hga erxi`y mixac mze` mda

.dzinl zekled el`y myk ,glndïéðäð àìzepdl xeq` - Ÿ¤¡¦
,glnd mil zekledd zernne ,zeznd ze`hgdn opaxcnàìå§Ÿ

ïéìòBîdpdp m` oia ,jk lr minlyn oi` mdn dpdp m` - £¦
gxkdae .ezny xg`l mdn dpdp m` oiae ,mdiiga zendadn
xg` ixdy ,opaxcn elit` dpeekd ,oilren `ly xn`y dny
jxved `l ,opaxcn wx `ed d`pdd xeqi`y eprinydy
dpeekdy i`ceae ,dxezdn dlirn xeqi` mda oi`y eprinydl
miycwy xn`y `ler lr dywe ,oilren oi` opaxcn elit`y

.opaxcn dlirn xeqi` mda yi ezny
:`xnbd zvxznïBäpî ïéìéãa ïäéiça úBúnä úBàhç ,éøîà- ¨§¦©¨©¥§©¥¤§¦¦¦§

`l` daxwdl micner mpi` mdiiga elit`y oeikn xnelk
xg`l xnege lwe ,mdiiga cer mc` ipa mdn miwgxzn ,dzinl
xeqi` mda xefbl minkg ekxved `l okle ,miqe`n mdy ,mzzin

.dlirné÷etàì[`ivedl-]àëéä[mewna-]ïéìéãa àìc ,íéiçîc §©¥¥¨§¥©¦§Ÿ§¦¦
dépéî,daxwdl micner eid miigny ,zepaxw x`y xnelk - ¦¥

milica mpi`e ,miig mdyk mlv` daexw mc` ipa ly mzrc
,dzin xg`l dlirn xeqi` mdilr xefbl ekxved jkitl ,mdn
`ly zeznd ze`hg ynga dcen `ed s`y ,`ler lr dyw `le
xeqi` yiy xn` miycw x`ya wxe ,dlirn xeqi` mda exfb

ezny xg`l dlirn.
ewlgpy sqei axe dax zwelgna oecl zxfeg `xnbd(:a lirl)oipra

jxevl .`l e` ecxi m` ,gafnl elre ,mexca ohgyy miycw iycw
zwlnp dzid serd z`hg .` :micwdl yi oldlc `ibeqd zpad
dzid serd zlere ,ziaxrn zinexc oxwa `xwiqd hegn dhnl
d`nhn dpi` xedh ser zlap .a .`xwiqd hegn dlrnl zwlnp
zifkdy onf lke ,`nhp dpnn zifk rleayk wxe ,`ynae rbna
mda rbepy milke micba `nhn `ed ixd ,ezrila ziaa `vnp

:dry dze`adéáéúéàdywd -äaøì óñBé áødpiy m`y xn`y ¥¦¥©¥§©¨
,ecxi elr m` ,dhigyd mewn z`àãç Bbî àãçå ,àãç Bbî àãç£¨¦£¨©£¨¦£¨

,dax lr dpnn zeywdl zg` dpynn dxizq `vn `ly xnelk -
lr zaqen `idy cnl dpnny zg` dpyna wiicy ici lr `l`
cere ,dwilnd mewn iepiya zxacnd ,okl mcew dzpypy dpynd
lre ,dipyd dpynd lr zaqen `idy ,xzei zxge`n dpyna wiic
mewn z` dpiya zwqer ziyilyd dpynd s`y dlrd jk ici
xn`y dax lr dywe ,ecxi `l elr m`y epipy dae ,dwilnd
`id sera dwiln ixdy] ecxi dhigyd mewn z` dpiy m`y

dpey`xd dpyna epipy jke .[dndaa dhigy mewna(:eq migaf),

ïleëå'okl mcew zexkfpd] zeterd zelere ze`hg oze` lk - §¨
,d`fda e` dwilnd mewna mda dpiyy ,[wxtd eze`aïéà¥

,äòéìaä úéaà íéãâa íéànèîzexzen opi`e elqtpy it lr s` §©§¦§¨¦©¥©§¦¨
`l` ,drilad ziaa `nhnd xedh ser zlapk opic oi` ,dlik`a

,dliap icin oz`ivene oze` zxdhn ozwilnemewn lknïéìòBî£¦
,ïäaicin oz`iven ozwilny serd ze`hg x`yk oipecip opi`e ¨¤

exzed `le ,ozyecwn e`vi `l oda dpiye li`ed el`y ,dlirn
.dlik`a mipdklúàhç äNòîk ähîì äNòL óBòä úàhçî õeç¥©©¨¤¨¨§©¨§©£¥©©

ì óBòä,'úàhç íLdlik`a dxzede ,dzeevnk ziyrpy xnelk ¨§¥©¨
.dlirn icin d`vi jkitl ,mipdkldéåléò éðz÷åjynda epipye - §¨¨¥¦¨¥

wxtd eze`(:gq my)oke ,o`k exkfpy mileqtd lr zaqend dpyna
lr,dlila e` l`nya wln enk ,dwilnay mileqt x`yìk'Ÿ

Lãwa Bìeñt äéäLoxetiva wlnpe ,oaxwl xyk did serdy - ¤¨¨§©Ÿ¤
`ly wlny oebk ,xg` xac cvn dxfra lqtpy `l` ,mipta

,l`nya e` ,enewna,äòéìaä úéaà íéãâa ànèî Bðéàitl ¥§©¥§¨¦©¥©§¦¨
.dliap icin serd z` `ivedl dlired dwilndyäéä àlL ìëå§Ÿ¤Ÿ¨¨

Lãwa Bìeñt,xa` xqegn didy oebk ,dxfrl `ay mcew lqtpy - §©Ÿ¤
,dwiln dpi` ezwilny meyn lqtpy e` ,oaxwl ie`x did `ly

,oikqa wlny oebk,'äòéìaä úéaà íéãâa ànèîel` lkay §©¥§¨¦©¥©§¦¨
zaygp dpi`e ,oileg ly sera dzyrpy enk dwilnd zaygp
xedh ser zlap x`yk df ixde ,dci lr lapzn serde ,dhigyk

.drilad ziaa z`nhnyéðz÷åzkqnd jynda epipy cere -my) §¨¨¥
(.ct,'eãøé àì eìò íà Lãwa Bìeñt äéäL ìk'lirl xn`y edfe Ÿ¤¨¨§©Ÿ¤¦¨Ÿ¥§

llk 'ycewa eleqt'ay dlrnl epipyy xg` epiid ,'`cg ebn `cg'
`pzdoica mby `vnp ,dnewna `ly dwlny serd zler z` mb

mewn iepiy ixde ,df leqt llkp ,ecxi `l elr m`y xn`y df
dpyi el` zecear izyly ,dhigyd mewn iepiyl dnec dwilnd
mewn iepiya epipyy myke ,dcear zligz mdy ,zcgein zeaiyg
z` dpiyyk oicd zeidl jixv jk ,ecxi `l elr m`y ,dwilnd
mewn z` dpiyyky xn`y dax lr dywe ,dhigyd mewn

,`xnbd dwiqn .cxz dzlr m` dhigydàúáeéz äaøc àúáeéz§§¨§©¨§§¨
.eixac egcpe ,`id `kxit ok` -

aepa e` lblba okynd cnryk epiidc ,zenad exzedy onfa
leki did cigi lky epiid ,cigi zna ,zena ipin izy eid ,oerabe
gafnd `ed ,xeaiv zna dzide ,envrl [gafn-] dna zeyrl
lkn ,zenad exzedy s` .okynd jeza edecinrde ,dyn dyry
dcnry dlecbd dnan cigid zena mdipica eid miwelg mewn
eli`e ,zeacpe mixcp wx miaixwn eid cigid zenaay ,okyna
.onf mdl reawy xeaiv zepaxw mb miaixwn eid dlecbd dnaa
mixac cere oetva dhigy dperh dzid xeaivd zna ok enk

dpyna mihxetnd(:aiw migaf)da dhigyd oi` cigi zna eli`e .
mxec oa didy] xfrl` iaxly gikedl dvex `xnbd .oetv dperh
,dhigyd mewn iepiy oipra dxexa drc dzid [sqei axe dax ly

:`xnbd zxne` .sqei axe dax dfa ewlgpyda éâéìôc àäå§¨¦§¦¦¨
[ewlgpy df xaca-]óñBé áøå äaø,dhigyd mewn z` dpiyyk ©¨§©¥

,`l e` cxz dzlr m`øæòìà éaøì déì àèéLtheyt oicd did - §¦¨¥§©¦¤§¨¨
.xfrl` iaxlãéçé úîa úìBò ,øæòìà éaø øîàc-yicwd m` §¨©©¦¤§¨¨©¨©¨¦

did m`e ,zenad xzid onfa cigi znaa daixwdl zpn lr dnda
`l` ,oetva dhigy dperh dzid `l my daixwnL`eddñéðëä ¤¦§¦¨

íéðôì`ed oicd ,dxfrl - ¦§¦
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oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay

dxengc ,lrnc dzn z`hga `ed `kde .opaxcn Ð "lrn" i`n `l` ,`ziixe`cn

meyn ,xeav inlye my`e dler oebk ,miycw x`ya la` .`iz` dxtklc ,dzyecw

xn` !`lerl dywe ,opaxcn elit` dlirn eda zil ezny oeik Ð ez` dxtkl e`lc

hwpc `py i`ne ,lrnc inp `pzl dil `xiaq miycw iycw lkac oicd `ed :`ler jl

`wlqc Ð miycw iycw x`yn ith z`hga

,`iz` dxtkle li`ed :`pin` jzrc

.z`hgl `niiw dig `idykcäðéî ïéìéãáå
`le ,dpin ilica dzn `idyk inp `zyde Ð

.dlirn da xfbnl jixhv`ïì òîùî à÷Ð

dxtkl e`lc jpda oky lke .lrnc `pz

`l miigne li`ed ,dlirn eda zi`e ,ez`

.i`d ilek iypi` ediipin ilicaúåàèç
úåúîä.zeznd ze`hg dyng oebk Ð

çìîä íéì úåëìåää úåòîåe`vnpy jpd Ð

.dxtk xg`lïäî ïéðäð àì,opaxcn Ð

.`ki` `xeqi`cïéìòåî àìåelit` Ð

oilren `l :xninl `kil `dc .opaxcn

`lc ,opaxcn oilren la` `ziixe`cn

`yixa dil `pzc oeikc .ikd xninl uixzin

`xeqi` `l` `kilc ,opaxcn oipdp `l

ikid Ð `nlrala` xninl uixzin

oilren?oipdp `l :xninl uixzin ikd `l`

`xeqi`c ,opaxcn inp oilren `le ,opaxcn

.`lerl dywe .dlirn `le ,`ki` `nlra

úåúîä úåàèç éøîàiniiw `lc oeik Ð

ediipin ilica Ð dzinl `l` daxwdl

,dzin xg`l oky lke ,miign elit` iypi`

.dlirn eda xfbinl jixhvi` `l jklid .ediipin iiepdzi`l iz` `le iqi`nc

xfbnl jixhvi` Ð miign ediipin ilica `lc ,iniiw daxwdlc ze`hg x`y iwet`l

.dzin xg`l dlirn edaàãç åâî àãçå àãç åâî àãç äáøì óñåé áø äéáéúéà
efe efn ef zeipyn yly wcwcy cr zg` dpynn `iyew el `vn `ly ,xnelk Ð

el`e .ecxi `l elr m` :da ipzwe ,dhigy mewn iepya ziyilyd cinrde ,efn

(a,gqe a,eq) "serd z`hg" wxta eed ediipin ixz ,migaf zkqna zeipynd

zler dyrnk d`yry serd z`hg :mzd ipzw ikde .el jenqd wxta ziyilyde

lkc :`xnba mzd opinwe`e .'eke serd z`hg dyrnk d`yry serd zlere ,serd

lr s` ,oleke :mzd ipzwe ,d`fd iepiye dwiln mewna dpiyy epiid ,mzd ipzc ipd

zia` micba oi`nhn opi`e dwilnk opic `l` ,dlapk iaiyg `l oda dpiyy ab

vi `lc ,oda oilrene ,driladdhnl d`yry serd z`hgn ueg .ozyecwn e`

ied dzeevnc ,dzeevnk epiidc ,z`hg myl serd z`hg dyrnk `xwiqd hegn

.mipdkl xzid zry eiykr dl yi ixdy .da oilren oi`c Ð `xwiqd hegn dhnl

epiidc dlrnl d`yry serd zler :dnvr dpyn `idda `pzc ab lr s`e

ziyrpy it lr s`e ,lilk dlerc meyn ,da oilren oi`c ipz `l Ð dzeevnk

.da oilren jklid ,mipdkl xzid da oi` dzeevnkéðú÷å:dnvr dpyn `idda Ð

zia` micba `nhn epi` Ð d`fde dwilna dpiyc ipd oebk ,ycwa eleqt didy lk

oleke" ipzwc `iddc ikid ikc :opiwiic ikdc ,xnelk ,`cg ebn `cg epiide .drilad

ipzc inp `d s` Ð mzd opinwenck ,dwiln mewn iepiya ixiin "micba oi`nhn opi`

.dwiln mewn iepiya ixiin Ð "micba `nhn epi` ycwa eleqt didy lk"àìù ìëå
ùã÷á åìåñô äéäepiidc Ð dlbx drhwp e` ,dtb yaiy e` ,epnf xary oebk Ð

micba `nhn Ð dwlnpe dycwedy mcew dl rxi`y `l` ,"ycwa `lyc leqt"

.drilad zia`éðú÷å`l elr m` Ð ycwa eleqt didy lk :el jenqd wxta Ð

epi` ycwa eleqt didy lk" i`dc ikid ikc .`cg ebn `cge ,jci` epiide ,ecxi

Ð dcear zligz epiidc ,dwiln mewn iepiya ixiin "drilad zia` micba `nhn

dwiln mewn iepya "ecxi `l elr m` ycwa eleqt didy lk" inp ipzwc i`d s`

zlgzd `idc cegl dwiln mewn iepyac ikid ike ."ecxi `l elr m`" ipzwe ,ixiin

,cegl dhigy mewn iepya oizipzna oicd `ed Ð "ecxi `l elr m`" ipzw dcear

.`zaeiz daxc `zaeiz epiide ,ecxi `l elr m` ,dcear zlgzd epiidcéâéìôã àäå
óñåé áøå äáø (äìò)iax xn`c ,xfrl` iaxl dil zil dhigy mewn iepya Ð

`xza wxta migaf zkqna onz opipz ikdc .miptl dqipkdy cigi zna zler :xfrl`

gafn epiidc ,xeav znal cigi zna oia dn :(a,aiw)?,oetv dperh dpi` cigi zna

daixwdl dxfrl miptl dqipkde jlnpe zenad xzid zrya cigi znaa dler daixwdl dnda yicwd m` ,'ek `veia lqtp epi`e ,gegip gix `le dybd `le dtepz `le

.gafna
äåèì÷
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àãçoleke :lif`e yxtnck ,`iad zeaa dyly Ð 'ek `cg ebn `cge `cg ebn

,(a,eq) "serd z`hg" wxt migafa `id dpyn .'ek micba oi`nhn oi`i`we

ziyrpc ab lr s` xn`w `zyde .dwiln ileqt lk dpeyy dpin lirlc `aa`

serd zlap z`neh icin edpiwet`l dwiln `ipdn mewn lkn Ð leqta ozwiln

i`d .'ek "z`hgn ueg" .oda oilrene ,xedh

,"oda oilren"` `l` i`w `l "z`hgn ueg"

,dpick ziyrp ik s` da lren dlerac meyn

dyrnk dhnl d`yry z`hgn ueg" xn`w

ziyrp `id ixdc Ð "z`hg myl z`hg

da yi ixdy ,da oilren oi` jklid ,dpick

eleqty lk :dlr xn`we .mipdkl xzid zry

el yiy lk :yexit .'ek `nhn epi` ycwa

dwiln iepiy lk oebk ,xg` mewna xykd

"ycwa eleqt" ixw `nl` .`yixa xn`wc

mzde .drilad zia` micba `nhn oi`c lkl

,dleqt Ð dhnl d`yry serd zler :ipzw

wxtae .drilad zia` micba `nhn oi`e

dizlina opz (`,ct migaf) "ycwn gafnd"

ycwd Ð ycwa eleqty lk :oerny iaxc

iepyc `nl` .ecxi `l Ð elr m`e ,lawn

dwlny ,xnelk ,dhnl d`yry serd zler

.ecxi `l elr m` oerny iax xn`w dhnl

zwilnc ,dndaa mexcc iepiyc enk epiide

d`yry z`hgn la` .dndaa dhigyk ser

dwln :z`hga xn` `dc ,iziin `l dlrnl

wxt `ipzc `de .dxyk Ð gafna mewn lka

d`yry z`hg :(`,eq my) "serd z`hg"

`dc ,jxtinl ivn mc zpizpc iepiyne .d`fda ipyc xnel dvx ,dleqt Ð dlrnl

:xn`c .dhnl d`yry dlern xity jixt la` ,dhigyc mexc iepiyl llk inc `l

dhnl dwln ,jklid .gafn ly ey`xa dwiln s` Ð gafn ly ey`xa dxhwd dn

xity iz`e .dhigyc iepiy enk ied dwilnc iepiy i`de .dleqt Ðebn `cg" ixwc

`l` "ycwa eleqt"c yexit gikedl leki did `ly ,ecxi `l elr m`c `d "`cg

mbe .`cg ebn jl ixd Ð (a,gq my) "serd z`hg" wxtc "ycwa eleqty lk"c gkn

`iddn `l` ,gikedl leki epi` "serd z`hg" wxtc "ycwa eleqty lk"c `iddn

mixtq yie .izixg` `cg ebn jl ixde Ð dhnl d`yry serd zlerc jenqa lirlc

eleqty lk"c `idd "`cg ebn `cg" ixwe ."izxz ebn `cge ,`cg ebn `cg" :miqxeb

gafn"c `idde .dpin lirlc `aal dkixvy itl Ð "serd z`hg" wxtc "ycwa

(a,eq my) "serd z`hg" wxtc `iddl dkixvy itl Ð "izxz ebn `cg" ixw "ycwn

enk ,dhnl d`yry serd zler `yixe ,"ycwa eleqty lk" iaa izxz `ki`c

.lirl epyxity

àäåiax ixac jezn ,xnelk Ð xfrl` iaxl dil `hiyt sqei axe dax ibiltc

zna zler :xfrl` iax xn`c .sqei axk i` daxk i` el heyty xkip xfrl`

oerable aepl e`ay xg`l oebk ,cigi znaa axwil dycwedy dler ,xnelk .'ek cigi

.dyer Ð ebb y`xa dna zeyrl dvexde zenad exzedy ,lblbe

äñéðëäù.dhigy xg`l oebk :(a,hiw) migafc `xza wxta i"yx yxit Ð miptl

da jiiy `l `d ?"xac lkl dvign" xn`w ikid xfrl` iaxc :dywe

axwil dycwedy xg` miptl dig dqipkdy :yxtl d`xp `l` !dhgypc oeik ,oetv

mixacd lk oiprl ,xac lkl dvign dhlw Ð xeav znal dqipkdy cigi znaa

znal cigi zna oia dn :mzd opzc ,(a,aiw migaf) "z`hg zxt" wxta mixen`d

i`d ?'ek ecxiy edn ,elr :xfrl` iax irae ,'ek oetv zhigye ,zxy ilke ,oedik :xeav

,mexca ehgy m` ,miptl dqipkdy itl oetva hegyl dpicy xn`c cigi zna zler

ony ,xnelk ,i`d dil `irain `wcn :cenlzd dpin wiic `zyde ?ecxiy edn elre

la` ,xnelk .dil `hiyt jci` `d Ð cigi zna `idy oetva onewn did `l oicd

jzrc `wlq i`c .dil `hiyt Ð sqei axe dax dia ebilt`c xeav zna zler

cenlzd yxtne .dil hiytc dpin rny `l` .`yixa `d dil irai` Ð dil `wtqnc

iraw ,xnelk .dil `iran `w `cg ebn `cg sqei axl oia daxl oia ,`irad `iz` ikd

`l o`k cr .jl heyt `edy xeav zna zler ebn wteqn `edy cigi zna zlera

xcpy ,xnelk ,dlqt dpwizk dvignc meyn `l` Ð ecxi elr m` mzd dax xn`w
dlerd
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Lãwa Bìeñt äéäL ìk :déåléò¯íéãâa ànèî Bðéà ¦¨¥¨¤¨¨§©Ÿ¤¥§©¥§¨¦
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רכט
oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay

dxengc ,lrnc dzn z`hga `ed `kde .opaxcn Ð "lrn" i`n `l` ,`ziixe`cn

meyn ,xeav inlye my`e dler oebk ,miycw x`ya la` .`iz` dxtklc ,dzyecw

xn` !`lerl dywe ,opaxcn elit` dlirn eda zil ezny oeik Ð ez` dxtkl e`lc

hwpc `py i`ne ,lrnc inp `pzl dil `xiaq miycw iycw lkac oicd `ed :`ler jl

`wlqc Ð miycw iycw x`yn ith z`hga

,`iz` dxtkle li`ed :`pin` jzrc

.z`hgl `niiw dig `idykcäðéî ïéìéãáå
`le ,dpin ilica dzn `idyk inp `zyde Ð

.dlirn da xfbnl jixhv`ïì òîùî à÷Ð

dxtkl e`lc jpda oky lke .lrnc `pz

`l miigne li`ed ,dlirn eda zi`e ,ez`

.i`d ilek iypi` ediipin ilicaúåàèç
úåúîä.zeznd ze`hg dyng oebk Ð

çìîä íéì úåëìåää úåòîåe`vnpy jpd Ð

.dxtk xg`lïäî ïéðäð àì,opaxcn Ð

.`ki` `xeqi`cïéìòåî àìåelit` Ð

oilren `l :xninl `kil `dc .opaxcn

`lc ,opaxcn oilren la` `ziixe`cn

`yixa dil `pzc oeikc .ikd xninl uixzin

`xeqi` `l` `kilc ,opaxcn oipdp `l

ikid Ð `nlrala` xninl uixzin

oilren?oipdp `l :xninl uixzin ikd `l`

`xeqi`c ,opaxcn inp oilren `le ,opaxcn

.`lerl dywe .dlirn `le ,`ki` `nlra

úåúîä úåàèç éøîàiniiw `lc oeik Ð

ediipin ilica Ð dzinl `l` daxwdl

,dzin xg`l oky lke ,miign elit` iypi`

.dlirn eda xfbinl jixhvi` `l jklid .ediipin iiepdzi`l iz` `le iqi`nc

xfbnl jixhvi` Ð miign ediipin ilica `lc ,iniiw daxwdlc ze`hg x`y iwet`l

.dzin xg`l dlirn edaàãç åâî àãçå àãç åâî àãç äáøì óñåé áø äéáéúéà
efe efn ef zeipyn yly wcwcy cr zg` dpynn `iyew el `vn `ly ,xnelk Ð

el`e .ecxi `l elr m` :da ipzwe ,dhigy mewn iepya ziyilyd cinrde ,efn

(a,gqe a,eq) "serd z`hg" wxta eed ediipin ixz ,migaf zkqna zeipynd

zler dyrnk d`yry serd z`hg :mzd ipzw ikde .el jenqd wxta ziyilyde

lkc :`xnba mzd opinwe`e .'eke serd z`hg dyrnk d`yry serd zlere ,serd

lr s` ,oleke :mzd ipzwe ,d`fd iepiye dwiln mewna dpiyy epiid ,mzd ipzc ipd

zia` micba oi`nhn opi`e dwilnk opic `l` ,dlapk iaiyg `l oda dpiyy ab

vi `lc ,oda oilrene ,driladdhnl d`yry serd z`hgn ueg .ozyecwn e`

ied dzeevnc ,dzeevnk epiidc ,z`hg myl serd z`hg dyrnk `xwiqd hegn

.mipdkl xzid zry eiykr dl yi ixdy .da oilren oi`c Ð `xwiqd hegn dhnl

epiidc dlrnl d`yry serd zler :dnvr dpyn `idda `pzc ab lr s`e

ziyrpy it lr s`e ,lilk dlerc meyn ,da oilren oi`c ipz `l Ð dzeevnk

.da oilren jklid ,mipdkl xzid da oi` dzeevnkéðú÷å:dnvr dpyn `idda Ð

zia` micba `nhn epi` Ð d`fde dwilna dpiyc ipd oebk ,ycwa eleqt didy lk

oleke" ipzwc `iddc ikid ikc :opiwiic ikdc ,xnelk ,`cg ebn `cg epiide .drilad

ipzc inp `d s` Ð mzd opinwenck ,dwiln mewn iepiya ixiin "micba oi`nhn opi`

.dwiln mewn iepiya ixiin Ð "micba `nhn epi` ycwa eleqt didy lk"àìù ìëå
ùã÷á åìåñô äéäepiidc Ð dlbx drhwp e` ,dtb yaiy e` ,epnf xary oebk Ð

micba `nhn Ð dwlnpe dycwedy mcew dl rxi`y `l` ,"ycwa `lyc leqt"

.drilad zia`éðú÷å`l elr m` Ð ycwa eleqt didy lk :el jenqd wxta Ð

epi` ycwa eleqt didy lk" i`dc ikid ikc .`cg ebn `cge ,jci` epiide ,ecxi

Ð dcear zligz epiidc ,dwiln mewn iepiya ixiin "drilad zia` micba `nhn

dwiln mewn iepya "ecxi `l elr m` ycwa eleqt didy lk" inp ipzwc i`d s`

zlgzd `idc cegl dwiln mewn iepyac ikid ike ."ecxi `l elr m`" ipzwe ,ixiin

,cegl dhigy mewn iepya oizipzna oicd `ed Ð "ecxi `l elr m`" ipzw dcear

.`zaeiz daxc `zaeiz epiide ,ecxi `l elr m` ,dcear zlgzd epiidcéâéìôã àäå
óñåé áøå äáø (äìò)iax xn`c ,xfrl` iaxl dil zil dhigy mewn iepya Ð

`xza wxta migaf zkqna onz opipz ikdc .miptl dqipkdy cigi zna zler :xfrl`

gafn epiidc ,xeav znal cigi zna oia dn :(a,aiw)?,oetv dperh dpi` cigi zna

daixwdl dxfrl miptl dqipkde jlnpe zenad xzid zrya cigi znaa dler daixwdl dnda yicwd m` ,'ek `veia lqtp epi`e ,gegip gix `le dybd `le dtepz `le

.gafna
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àãçoleke :lif`e yxtnck ,`iad zeaa dyly Ð 'ek `cg ebn `cge `cg ebn

,(a,eq) "serd z`hg" wxt migafa `id dpyn .'ek micba oi`nhn oi`i`we

ziyrpc ab lr s` xn`w `zyde .dwiln ileqt lk dpeyy dpin lirlc `aa`

serd zlap z`neh icin edpiwet`l dwiln `ipdn mewn lkn Ð leqta ozwiln

i`d .'ek "z`hgn ueg" .oda oilrene ,xedh

,"oda oilren"` `l` i`w `l "z`hgn ueg"

,dpick ziyrp ik s` da lren dlerac meyn

dyrnk dhnl d`yry z`hgn ueg" xn`w

ziyrp `id ixdc Ð "z`hg myl z`hg

da yi ixdy ,da oilren oi` jklid ,dpick

eleqty lk :dlr xn`we .mipdkl xzid zry

el yiy lk :yexit .'ek `nhn epi` ycwa

dwiln iepiy lk oebk ,xg` mewna xykd

"ycwa eleqt" ixw `nl` .`yixa xn`wc

mzde .drilad zia` micba `nhn oi`c lkl

,dleqt Ð dhnl d`yry serd zler :ipzw

wxtae .drilad zia` micba `nhn oi`e

dizlina opz (`,ct migaf) "ycwn gafnd"

ycwd Ð ycwa eleqty lk :oerny iaxc

iepyc `nl` .ecxi `l Ð elr m`e ,lawn

dwlny ,xnelk ,dhnl d`yry serd zler

.ecxi `l elr m` oerny iax xn`w dhnl

zwilnc ,dndaa mexcc iepiyc enk epiide

d`yry z`hgn la` .dndaa dhigyk ser

dwln :z`hga xn` `dc ,iziin `l dlrnl

wxt `ipzc `de .dxyk Ð gafna mewn lka

d`yry z`hg :(`,eq my) "serd z`hg"

`dc ,jxtinl ivn mc zpizpc iepiyne .d`fda ipyc xnel dvx ,dleqt Ð dlrnl

:xn`c .dhnl d`yry dlern xity jixt la` ,dhigyc mexc iepiyl llk inc `l

dhnl dwln ,jklid .gafn ly ey`xa dwiln s` Ð gafn ly ey`xa dxhwd dn

xity iz`e .dhigyc iepiy enk ied dwilnc iepiy i`de .dleqt Ðebn `cg" ixwc

`l` "ycwa eleqt"c yexit gikedl leki did `ly ,ecxi `l elr m`c `d "`cg

mbe .`cg ebn jl ixd Ð (a,gq my) "serd z`hg" wxtc "ycwa eleqty lk"c gkn

`iddn `l` ,gikedl leki epi` "serd z`hg" wxtc "ycwa eleqty lk"c `iddn

mixtq yie .izixg` `cg ebn jl ixde Ð dhnl d`yry serd zlerc jenqa lirlc

eleqty lk"c `idd "`cg ebn `cg" ixwe ."izxz ebn `cge ,`cg ebn `cg" :miqxeb

gafn"c `idde .dpin lirlc `aal dkixvy itl Ð "serd z`hg" wxtc "ycwa

(a,eq my) "serd z`hg" wxtc `iddl dkixvy itl Ð "izxz ebn `cg" ixw "ycwn

enk ,dhnl d`yry serd zler `yixe ,"ycwa eleqty lk" iaa izxz `ki`c

.lirl epyxity

àäåiax ixac jezn ,xnelk Ð xfrl` iaxl dil `hiyt sqei axe dax ibiltc

zna zler :xfrl` iax xn`c .sqei axk i` daxk i` el heyty xkip xfrl`

oerable aepl e`ay xg`l oebk ,cigi znaa axwil dycwedy dler ,xnelk .'ek cigi

.dyer Ð ebb y`xa dna zeyrl dvexde zenad exzedy ,lblbe

äñéðëäù.dhigy xg`l oebk :(a,hiw) migafc `xza wxta i"yx yxit Ð miptl

da jiiy `l `d ?"xac lkl dvign" xn`w ikid xfrl` iaxc :dywe

axwil dycwedy xg` miptl dig dqipkdy :yxtl d`xp `l` !dhgypc oeik ,oetv

mixacd lk oiprl ,xac lkl dvign dhlw Ð xeav znal dqipkdy cigi znaa

znal cigi zna oia dn :mzd opzc ,(a,aiw migaf) "z`hg zxt" wxta mixen`d

i`d ?'ek ecxiy edn ,elr :xfrl` iax irae ,'ek oetv zhigye ,zxy ilke ,oedik :xeav

,mexca ehgy m` ,miptl dqipkdy itl oetva hegyl dpicy xn`c cigi zna zler

ony ,xnelk ,i`d dil `irain `wcn :cenlzd dpin wiic `zyde ?ecxiy edn elre

la` ,xnelk .dil `hiyt jci` `d Ð cigi zna `idy oetva onewn did `l oicd

jzrc `wlq i`c .dil `hiyt Ð sqei axe dax dia ebilt`c xeav zna zler

cenlzd yxtne .dil hiytc dpin rny `l` .`yixa `d dil irai` Ð dil `wtqnc

iraw ,xnelk .dil `iran `w `cg ebn `cg sqei axl oia daxl oia ,`irad `iz` ikd

`l o`k cr .jl heyt `edy xeav zna zler ebn wteqn `edy cigi zna zlera

xcpy ,xnelk ,dlqt dpwizk dvignc meyn `l` Ð ecxi elr m` mzd dax xn`w
dlerd
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oifge` mipya cenr b sc ± oey`x wxtzereay

úåöéçî äåèì÷daixwdl dlgzn dycwedy ink iedc ,xac lkl dxfr ly Ð

mexcae `veia zlqtpe .gafn iycwa miperhd mixac lke oetv dperhc ,gafnl

.gafn iycwa oibedpd oileqt x`yaeäìñôðùcigi zna zler `iddl dhgyy Ð

.cifna e` bbeya gafnd iabl odkd dze` dlrde ,mexca dxfrl dqipkdy xg`l

cxzy edn?,`da dil `irainwcn e`l i`n

,jci`c llkn Ð gafnl e`l dzlgzc

axk i` daxk i` dil `xiaq ,mipt zlera

.sqeiàìdaxk i` dil `hiyt `l mlerl Ð

zna zler ,`cg ebn `cg `l` ,sqei axk i`

ikde ,dil `iran mipt zler ebn cigi

zlera dax xn`w `l o`k cr :dil `irainw

m` dz`viy e` ,dzhigya dpiyy mipt

dpewzk dvignc meyn `l` Ð cxz dzlr

dycw` ik `xwirnc `kid ,xnelk .dlqt

daixwdl dycw` mipt zyecw myl

ik mzd .dpwizk dvign epiidc ,dnvra

zler la` .dlqt ikd meyn Ð da dpiy

`ly dligz dycwede li`ed ,cigi zna

xg`l dqipkd ik Ð uega daixwdl ,dpwizk

`l Ð z`vi e` ,mexca dhgye mipta okn

opixn`c `dc .cxz `l dzlr m`e ,dlqt

dqpkpyk epiid Ð `veia e` mexca zlqtpc

.dpwizk epiidc ,dxfr zvignl dligzåà
øîàã óñåé áøì åìéôà àîìéãzlera Ð

epiid ,cxz `l dzlr m` da dpiy i` ,mipt

zvigna daixwdl dyicwdy oeikc :`nrh

gafn dl hlw Ð dpewizk epiidc ,dxfrd

.cxz `l dzlr m`cãéçé úîá úìåò ìáà
jk xg`e dpwizk `ly dlgz dycwedy Ð

,dpwizk `ly dvign epiidc ,mipta dqipkd

,cxz dzlr m` Ð mexca dhgyp e` z`vie

zvignl dligz i`z` `le ,gafn hlw `lc

.dpwizk dxfrå÷éúdil `iranwcne Ð

dil `hiyt `l inp mipt zlerc dhigy mewn iepiyac dpin rny ,ediiexzc `ail`

.sqei axk i` daxk i`ìåâéô ú÷éøæ áø øîà ìãéâ áø øîà(dwixfa) ayigy Ð

`iven epi` Ð zxk ea yiy lebitl drawed `zyde .dwixfa inp lbte ,gafd lbtl

dlirn icinxya `ivezy jk lk daeyg dpi` lebit zwixfc ,xnelk .miycw iycwa

yi ie`xk mcd wxfpy xg`nc ol `niiwc .dxyk dwixfk dlirn icin miycw iycw

xyad `vi `l Ð dwixfa lbitc oeik ,`kd la` .ea oilren oi`e mipdkl xzid xyaa

.mipdkl ifg `l `dc ,dlirn icinäìéòî éãéì äàéáî äðéà ä÷éøæ äúåàåÐ

milw miycwa oizipznc `tiqa opzck .dxyk dwixfk milw miycw ly oixeni`d

oiprl llk dwixf `aiyg `lc .xyaa oilren oi`e oixeni`a oilren :onc zwixf xg`l

.dlirnàúòîù àäì øîà÷å.lcib axc Ðíçìä ùã÷ àì äîåçì õåç äîçìåÐ

.jenqa Ð "lr" opirae (f `xwie) "zelg dcezd gaf lr" aizkcïìåë åîø÷ åìéôàå
íçìä ùã÷ àì ïäî úçàî õåç.ie`x mgld lk `diy dgiaf zrya opirac Ð

äðîæì õåç äèçùueg e` ,dpnfl ueg dlke`l dhigy zrya dilr ayigc Ð

ikdl ,mgld ycw Ð [lebit zaygna] wxfy it lr s` [jzrc `wlq `we] .dnewnl

,lcib axl `iywe .milw miycwa dlirn icil iziin lebitc `nl` .ea oilrenc

.milw miycwa dlirn icil d`ian dpi` :xn`càáà éáøã äéî÷ì ééáà àúà éë
.lcib axl `iyw `l `tt axc `d :dil xn` Ðä÷éøæá øîàmgld ycwc `nrh Ð

lebit ied `l jklid ,dwixfa lbt `lc ,dwixfa wzyc meyn Ð dhigya lbtyk

epi`c lcib ax xn`c `d la` .ea oilrene mgld ycw ikdl Ð dcegl dhigya xenb

.xenb lebit iedc ,ynn dwixfa lbitc epiid Ð dlirn icil `ianéùà áø äéì øîà
àìåò øîà àäå àáøìlebit unew :(`,bn) "i`ny zia" wxta ,migaf zkqna Ð

ixai`l inp oicd `ede .dlri Ð gafnd iab lrn cxie cin rwt m`y .epnn elebt rwt Ð xe`d ea dlyny oeik ,gafnd iabl edlrde ,dvinw zrya lbtl eilr ayigy

jzrc `wlqc ,dipin unew iz` ded `l cegl lebit ixai`a `pz i`c meyn Ð lebit unew hwpc i`de .odn olebit rwt Ð xe`d oda dlyny oeik ,gafnd iabl olrdy lebit

hwp ikdle .ol rnyn `w ,`l `ni` zxtinc unew la` .epnn elebit rwte ,eleka dlyny enk iede zvwna xe`d ea dlyny oeik ikdl ,xaginc xa` ilin ipd :`pin`

,"lebit unew" ipzw mewn lkn .elebit rwte ,elek sxypk ied Ð ezvwna xe`d dlyn ik ,xaginc oeikc ,lebit xa` iab oky lke .epnn elebit rwt zxtinc ab lr s`c ,unew

.xenb lebit ied dcegl dhigyac `nl` .dcegl dhigya lebit rawin inp ikd dcegl dvinwa lebit rawc ikidc ,dhigyc lebit enk ied dvinwc lebite ,dvinwa lbtc

!lcib axl `iywe ,dlirn icil miycw iziin lebitc `nl` .dlirn icil e`iany ,mgld ycw :ipzweøîàxn` `l Ð "lebit unew" xn`wc i`nc .dil iywiz `l `kdn Ð

lebit icil `iiznc `xeqi` Ð "lebit unew" i`n `l` ,lebit ied dcegl dvinwacinp lbtc cr xenb lebit ied `l la` .lebit zligz epiidc ,dvinwa lbtl ligzdy ,

inl epiid Ð dlirn icil `ian epi` lcib ax xn`c i`de .dcegl dhigya `l` lbt `ly ,xenb lebit ied `le ,lebit xeqi` zligz `ied dhigyl oicd `ede .dxhwda

.xn`w dwixfa lbity
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dpiyyke ,dpwizk xeav zna ly dvign ied `zydc .xeav znaa aixwdl dlerd

cigi zna zler oebk ,xnelk ,dpwizk `ly la` .dlqt Ð mexca hegyl mewnd

xcp `ly ,xnelk ,dpwizk `ly dvign edl eedc ,mexca xeav znaa dhgypy

,`kd irainl `ki` ,ecxi `l elr m` :xn`c sqei axl elit`e .xeav znaa aixwdl

,dhlw dpwizk dvign mzdc :wlgl yiy

`l dzlr m`y ,dhlwy jk lk dyicwdy

Ð `kd ik ,dpwizk `ly dvign la` .cxz

.'eke dhlw `l cigi zna zleraøîàax

icin `iven epi` lebit zwixf ax xn` lcib

hgy m` :yexit Ð miycw iycwa dlirn

dwixfd oi` Ð mzq wxf jk xg`e lebita

xzid dia ixwipc ,dlirn icin ez`iven

ireaw`l dwixf `ipdnc ab lr s` .mipdkl

z`vxdk :(a ,gk migaf) opiyxcc ,lebita

`pira `nl` .leqt z`vxd jk Ð xyk

jzrc `wlq ,xykda oixizn zaixw lebita

`ivedl dwixf `pngx dayg ok enkc `pin`

raez eli`k iednl e`iadle dlirn icin

`l izxzc lcib ax ol rnyn `w ,deab wlg

icin `ivedle ,lebita ireaw`l :icar

.dlirnäîçìåmgld ycw `l dnegl ueg

.gafd zhigya `l` yecw mgld oi`c Ð

jez did `l gafd zhigy zryae li`ede

enxw elit`e ,mgld ycw `l Ð dnegl

,mgld ycw `l Ð odn zg`n ueg dipt

cr dngl zycwn dcez zhigy oi`c

,(f `xwie) aizk "mgl"c meyn ,dipt enxwiy

.mgld ycw Ð mipt znixw :rnync

àîìàdxe`kl Ð dlirn icil `ian lebit

uege dpnfl ueg" xn`wc `dc rnyn

`iadl :xnel dvex "mgld ycw Ð dnewnl

dlirn oi` i`cec :`iywe .dlirn icil mgl

'd iycw" ixwin `lc ,mgladceza s`c ,"

oipzipd dcez ingl drax`a ixiinc :i`d [epiax] yxite !oixeni`a `l` dlirn oi`

,cere .dlirn oda yiy mewn meya `pz hinzyn `lc ,d`xp epi` df mbe .odkl

ycw" xn`wc `d incnc d`xp jkl !dlirn oda oi` Ð mipdkl oipzipd weye dfga

ycwc oeik `nl` :xn`w ikde ,dlirn icil m`iadl lqtil :xnel dvex "mgld

.dlirn icil d`iany dwixf iab inp ikd Ð mgldøîà,xnelk Ð dwixfa dil

z`vxd jk xyk z`vxdk :(a,gk migaf) xn`ck ,dwixf zry cr rawp lebitd oi`

yciw opixn` ,yecw ied mxwpykc mgl iab jklid .mixizn eaxw irac ,leqtd

icil iziin dwixfc [lebit] rawp `l oiicr dhigy zryac ,dlirn iab la` .mgld

.dlirn icil `ian epi` Ð dhigy zrya aygy lebitd rawp f`e ,dlirn

õîå÷`nrh yxtnck ,epnn lebit rwt Ð edlrde dvinw zrya lbity Ð lebit

dgpnay zecear iab (a ,bi) zegpna aiygck ,dhigy epiid dvinwe .jenqa

mcew rawp lebit ied ,`nl` ,"lebit unew" ipze .gafay zecear rax` cbpk

dhigyle dvinwl oixewy zegpnn `iadl leki did zeipyn daxdc :dywe .d`lrd

zryn lebit rawedy rnyn ,"lebit rwt" xn`wcn jixtc d`xp okl !"lebit"

zryn lebit rawpy xnel jzrc `wlq i`e :xn`z m`e ."rwt" hwpcn ,dvinw

epi` zxk eaiigl `wec :xnel yie !(a ,gk migaf) xyk z`vxd opira `de ,dvinw

icil `iadl oiprl enk ,dhigy zryn lg "lebit" my la` ,dwixf xg`l cr rawp

lebitd oi` mlerl ,xnelk ,lebit icil iziinc :ipyne .xity dywd ok m`e ,dlirn

xeqi` :xnel dvex lebit rwtwc `de ,dlirn icil `iadl oiprl dwixf zry cr

`ed lebit icil oi`ian mixg` m` :dlr ipzw `de ,dxhwd zrya lebit icil e`iand
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dñéðëäL ãéçéäìñôpL?eãøiL eäî eìò ,àéòaéî÷cî ¨¦¤¦§¦¨¤¦§§¨¨©¤¥§¦§¨¦¨£¨

àãçì déì¯éà äaøk éà ,déì àèéLt Cãéàc ììkî ¥©£¨¦§¨§¦¨§¦¨¥¦§©¨¦
!óñBé áøãk¯ïàk ãò :déì àéòaéî÷ àãç Bbî àãç ¦§©¥£¨¦£¨¨¦¨£¨¥©¨
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déáéúéà ,àúòîL àäì dì øîà÷å ééaà áéúé .íél÷©¦§¦©©¥§¨¨©¨§¨§©£¨¥¦¥

èçBMä :ééaàì àtt áøúàäãBzä,íéðôìdîçìå ©©¨§©©¥©¥¤©¨¦§¦§©§¨
äîBçì õeç¯ãò dèçL .íçlä úà Lc÷ àì ©¨Ÿ¦¥¤©¤¤§¨¨©

õeç ïlek eîø÷ eléôàå ,øepza äéðt eîø÷ àlL¤Ÿ¨§¨¤¨©©©£¦¨§¨
ïäî úçàî¯õeç dèçL ,íçlä Lc÷ àì ¥©©¥¤Ÿ¦¥©¤¤§¨¨

dîB÷îì õeçå dpîæì¯ìebét àîìà ,íçlä Lc÷ ¦§©¨§¦§¨¦¥©¤¤©§¨¦
dén÷ì àúà ék .÷ézLéà !äìéòî éãéì dì éúééî©§¥¨¦¥§¦¨¦§¦¦£¨§©¥

:déì øîà ,àaà éaøc.ä÷éøæaáø déì øîà §©¦©¨¨©¥¦§¦¨¨©¥©
eìòäL ìebét õîB÷ :àleò øîà àäå ,àáøì éLà©¦§¨¨§¨¨©¨¤¦¤¤¡

çaæî éaâì¯,epnî Bìebét ò÷täöéî÷eeðééä §©¥¦§¥©¨©¦¦¤§¦¨©§
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מעילה. פרק ראשון - קדשי קדשים דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc - dlirn(iyiy meil)

yúBvéçî äeèì÷,dxfrd ly,øác ìëìdycwedy enk `id ixde §¨¨§¦§¨¨¨
x`ye mexc zhigye `veia zlqtpe ,gafna daixwdl dligzn

.gafna milqetd mixac
:df oicl jiiyd xaca wtzqp ,epic z` xfrl` iax ycigy xg`l

éòa[wtzqp-]ãéçé úîa úìBò] ,øæòìà éaøzpn lr dyicwdy - ¨¥©¦¤§¨¨©¨©¨¦
,dphw dnaa daixwdldñéðëäL,dxfrläìñôpLici lr ¤¦§¦¨¤¦§§¨

mexca dhgyyeìò ,[e` bbeya gafnd lr odkd dze` dlrde - ¨
,cifnaeãøiL eäî.ecxi `l elr m`y oicd o`k xn`p m`d - ©¤¥§

,`xnbd zwiicnàãçì déì àéòaéî÷cîote`a wx wtzqpy jkn - ¦§¨¦©§¨¥©£¨
dhgyy dler mzqa `le ,gafnl dligzn dyicwd `ly ,df

,mexcaììkî,dfn rnyn -Cãéàc,dler mzqay -déì àèéLt ¦§¨§¦¨§¦¨¥
,`ed oicdy ,el heyt did -óñBé áøãk éà äaøk éàdaxk e` - ¦§©¨¦¦§©¥

.sqei axk e`
:`xnbd dgecdéì àéòaéî÷ àãç Bbî àãçiax wtzqp mlerl - £¨¦£¨¨¦©§¨¥

dkld m` ,gafnl dligzn dyicwdy dler mzqa mb xfrl`
mzqa ewitq jezn `vei cigi znaa ewitqe ,sqei axk e` daxk

y okzi ,wtzqp jke ,oaxwíúä äaø øîà÷ àì ïàk ãòmzqa - ©¨Ÿ¨¨©©¨¨¨
y ,oaxw,eãøé eìò íày meynäìñt dð÷éúk ävéçîli`edy - ¦¨¥§§¦¨§¦§¨¨§¨

xnelk ,dpwizk dvigna daixwdl zpn lr dyicwd dligzne
dpice xeng eleqt ,mexca dhgye da dpiyyk jkitl ,mipta
zpn lr dycwed dligzn m` la` ,cxz dzlr m` elit`y

dvigna daixwdl,dð÷éúk àlL,uega xnelk,äìñt àì`le ¤Ÿ§¦§¨Ÿ¨§¨
ixdy ,jk lk xeng epi` ,dzceara dpiyy dny itl ,cxz

.oetva hgyzy zpn lr dycwed `l dligzneléôà àîìéc Bà¦§¨£¦
ãøz àì äúìò íà øîàc óñBé áøìxfrl` iaxy xnel xyt`e - §©¥§¨©¦¨§¨Ÿ¥¥

`ny ,ezrcl wtzqpe ,sqei axk xaeq`weecdð÷éúk ävéçî§¦¨§¦§¨
äèì÷ehlew ,gafna eaixwdl zpn lr dligzn ycwedyk - ¨§¨

la` ,cxz `l dzlr m` jkitle leqta dyrpyk elit` gafnd
dvignäèì÷ àì dð÷éúk àlLzpn lr dligzn ycwed m` - ¤Ÿ§¦§¨Ÿ¨§¨

,dwfg ezhilw oi` ,dnipt eqipkd jk xg`y s` ,dnaa eaixwdl
:`xnbd dwiqn .cxz dzlr m`ee÷éz,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

.dhytp `ly
zpadlìéòì .à :íéðéã äîë íéã÷äì ùé àéâåñä êùîä(.a)øàáúð

áúëðù äîî úàæ åãîìå ,íãä ÷øæéù ãò ìåâéô íù ïáø÷ ìò ìç àìù
åùøãå ,øùë ïáø÷á øîàðù ïåùì åúåàá ,éåöéø ïåùì ìåâéôá
ãò äöøåä àì øùë 'úàöøä' äî ,'ìåñô úàöøä êë øùë úàöøäë'
,ïáø÷ä úà úåøéúîä úåãåáò òáøà ìë åðééä ,åéøéúî ìë åáø÷éù
ìò òá÷ð àìù øîåìë ,åéøéúî ìë åáø÷éù ãò ,ìåâéô 'úàöøä' êë
,øùë ïáø÷ .á .åéøéúî óåñ àåäù ,íãä ÷øæéù ãò ìåâéô íù ïáø÷ä
àöåé åðéà ,åúáø÷ä íãå÷ äìéòî åá ùéù ,íéùã÷ éùã÷ àåä íà
øúéðå ,ïáø÷ä úãåáò äøîâð æàù ,íãä ú÷éøæ éãé ìò ÷ø äìéòî éãéî
éôì ,ïøùáá íéìòåî ïéà íéì÷ íéùã÷ àåä íàå .íéðäëì øùáä
íéìåòù éôì ,äìéòî úëééù íéøåîéàá ÷øå ,'ä éùã÷ ììëá åðéàù
,äøè÷äì íúøéùëîù ,ä÷éøæä éãé ìò äìéòî éãéì íéàá íäå ,äåáâì
óàù åðòéîùî ïìäìã ìãéâ áø .â .''ä éùã÷' ììëì íéñðëð æàå
ïë íà äì ùé ìåâéô ú÷éøæå ,øùë ú÷éøæì ìåâéô ú÷éøæ äù÷åäù
äì ïéà äìéòî éðéã éáâì íå÷î ìëî ,'éåöéø' úàø÷ð àéäå úåáéùç
äðéà íâå ,íéùã÷ éùã÷á äìéòî éãéî äàéöåî äðéàå ,úåáéùç

.äìéòî éãéì íéì÷ íéùã÷ éøåîéà úà äàéáî
ìebét ú÷éøæ ,áø øîà ìãéb áø øîàdwixfae dhigya aygy - ¨©©¦©¨©©§¦©¦

,gafd z` lbtl,íéLã÷ éLã÷a äìéòî éãéî àéöBî Bðéàeprinyne ¥¦¦¥§¦¨§¨§¥¨¨¦
la` ,xyk zwixfl lebit zwixf z` dxezd dyiwdy it lr s`y

df oiprldlirn icin xyad `vei xyk zwixfa `weece ,ywed `l
dwixf `ide li`edy ,lebit zwixfa ok `l ,mipdk zlik`l xzipe
zlik`l xzed `le ,dlirn icin dci lr xyad `vi `l ,dleqt

.mipdkeok enkàéáî Bðéàmixeni`d z`íéLã÷a äìéòî éãéì ¥¥¦¦¥§¦¨§¨¨¦
,íél÷.dleqt dwixf `idy oeikn ©¦

,xn`y lcib ax ly ipyd oicd lr zeiyew dnk dywn `xnbd
:dlirn icil milw miycw d`ian dpi` lebit zwixfy,ééaà áéúé̈¦©©¥

àzòîL àäì dì øîà÷å.lcib ax ly ezreny z` xn`e - §¨¨©¨§¨§©§¨
,ééaàì àtt áø déáéúéàdpyna epipy(:gr zegpn)ingl oipra ¥¦¥©¨¨§©©¥

dcez,íéðôì äãBzä úà èçBMä,dxfrd on,äîBçì õeç dîçìå ©¥¤©¨¦§¦§©§¨©¨
Lc÷ àìgafd,íçlä úàdcez oaxwa xn`py itl(bi f `xwie)lr' Ÿ¦¥¤©¤¤©

o`kn ecnle ,'einlW zcFY gaf lr FpAxw aixwi ung mgl zNg©Ÿ¤¤¨¥©§¦¨§¨©¤©©§¨¨
'lr' zaizn ecnl cere ,zelgd z` zycwn gafd zhigyy

'dXpn dHn eilre' enk ,zekinq oeyl drnyny(k a xacna)oi`y , §¨¨©¥§©¤
oaxwl jenq `ed m` `l` ycwzn mgld.dèçL,dcezd z` - §¨¨

äéðt eîø÷ àlL ãòmgld lyøepza,mexw eilr dlry mcew - ©¤Ÿ¨§¨¤¨©©
.dqir `l` ,mgl iexw epi` oiicryïlek eîø÷ eléôàålk-] ©£¦¨§¨

[zelgd,íçlä Lã÷ àì ,ïäî úçàî õeç,xak enxwy el` elit`e ¥©©¥¤Ÿ¨©©¤¤
.ie`x didi mgld lky jixv ikdèçL,dcezd z` -zpn lr §¨¨

dxya z` lek`ldîB÷îì õeçå dpîæì õeç,dnewnl ueg e` - ¦§©¨§¦§¨
,íçlä Lã÷,ea milreny df oiprl,mcd z` wexfiykloywnde ¨©©¤¤

did,lebit zaygna dzid mcd zwixf mby `pzd zpeeky xeaq
,dyw ok m`eàîìà`pzd xaeqy o`kn gken -zaygnyìebét ©§¨¦

dì éúééî[d`ian-],äìéòî éãéìdpi`y xn` lcib ax eli`e ©§¥¨¦¥§¦¨
.dlirn icil d`ian÷ézLéàax ly eziiyew z` iia` rnyyk - ¦§¦

.aiyd `le wzy ,`ttàúà ék[iia` `ayk-]dén÷ì[iptl-]éaøc ¦£¨§©¥§©¦
,àaà,`tt ax ziiyew z` el dywdedéì øîà,`a` iax eaiyd - ©¨¨©¥

ä÷éøæaayg `le ,dwixfa wzyy meyn ,mgla milreny mrhd - ¦§¦¨
dliren ,xenb lebit dyrp `ly xg`ne ,lebit zaygn da
epi` lebity lcib ax xn`y dne ,dlirn icil e`iadl dwixfd
dwixfa mb aygy ,xenb lebit dyrpyk `ed ,dlirn icil `ian

lebit zaygn.
dhigyd zaygnay gikedl ze`a jli`e o`kn `xnbd zeiyew
dyrp epi`y uxzl `a` iax dvxy enk `le ,lebit oaxwd dyrp
epipyy dnn ,dnewnl `tt ax ziiyew zxfege ,dwixfa wx lebit
zaygn dzidy s` dlirn icil `a mgldy ,dcez zhigy iabl

.dhigya lebit
:`xnbd dywnõîB÷ ,àleò øîà àäå ,àáøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§¨¨§¨¨©¨¤

çaæî éaâì BìòäL ìebét,dvinwa lebit zaygn ayg m` - ¦¤¤¡§©¥¦§¥©
lr unewd xihwde ,lebit miixiyde unewd ,dlek dgpnd ziyrpe

,[mcd zwixf enk `edy] gafndepnî Bìebét ò÷ts` xnelk - ¨©¦¦¤
`ed dvxn ezxhwday xg`n j` ,lebit my unewd lr lg xaky
epnn rwtpy gxkda ,miixiyd zlik` lr zxk aeig lgy oiprl
miixiyd lr dvxi ji` ok `l m`y ,dxhwdd ici lr lebit my

.lebit envr `edykäèéçL eðééä äöéî÷edgpna dvinw ixde - §¦¨©§§¦¨
rnyn ,'lebit' mya dze` dpik `lere ,dndaa dhigy enk `id
zelgn `tt ax ly eziiyew zxfege ,dhigya xak lebit dyrpy

.dnewnl ,dcez
:`xnbd zvxzndéì øîàunewl `xw `lery dn ,iy` axl `ax ¨©¥

epi` ik ,dvinwa xenb lebit dyrpy ezpeek dzid `l 'lebit' mya
,dxhwda mb aygyk wx ,zxk eilr aiigziy xenb lebit dyrp
dne ,dwixfa mb aygyk wx xenb lebit dyrp epi` dndaa oke

,ezpeek ,'lebit' mya edpikyìebét éãéì éúééîc àøeqéà- ¦¨§©§¥¦¥¦
mle` ,lebit icil xac ly eteqa `iany xeqi` `id dvinwdy
zaygn oke ,lebit zligzl `l` zaygp dpi` dnvr `id
milreny lirl epipy okle ,lebit zligzk wx zaygp ,dhigyd
ezpeek ,milren oi`y xn` lcib axy dne ,dcezay mgla

.dwixfa mb lbityk
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רלי
oifge` mipya cenr b sc ± oey`x wxtzereay

úåöéçî äåèì÷daixwdl dlgzn dycwedy ink iedc ,xac lkl dxfr ly Ð

mexcae `veia zlqtpe .gafn iycwa miperhd mixac lke oetv dperhc ,gafnl

.gafn iycwa oibedpd oileqt x`yaeäìñôðùcigi zna zler `iddl dhgyy Ð

.cifna e` bbeya gafnd iabl odkd dze` dlrde ,mexca dxfrl dqipkdy xg`l

cxzy edn?,`da dil `irainwcn e`l i`n

,jci`c llkn Ð gafnl e`l dzlgzc

axk i` daxk i` dil `xiaq ,mipt zlera

.sqeiàìdaxk i` dil `hiyt `l mlerl Ð

zna zler ,`cg ebn `cg `l` ,sqei axk i`

ikde ,dil `iran mipt zler ebn cigi

zlera dax xn`w `l o`k cr :dil `irainw

m` dz`viy e` ,dzhigya dpiyy mipt

dpewzk dvignc meyn `l` Ð cxz dzlr

dycw` ik `xwirnc `kid ,xnelk .dlqt

daixwdl dycw` mipt zyecw myl

ik mzd .dpwizk dvign epiidc ,dnvra

zler la` .dlqt ikd meyn Ð da dpiy

`ly dligz dycwede li`ed ,cigi zna

xg`l dqipkd ik Ð uega daixwdl ,dpwizk

`l Ð z`vi e` ,mexca dhgye mipta okn

opixn`c `dc .cxz `l dzlr m`e ,dlqt

dqpkpyk epiid Ð `veia e` mexca zlqtpc

.dpwizk epiidc ,dxfr zvignl dligzåà
øîàã óñåé áøì åìéôà àîìéãzlera Ð

epiid ,cxz `l dzlr m` da dpiy i` ,mipt

zvigna daixwdl dyicwdy oeikc :`nrh

gafn dl hlw Ð dpewizk epiidc ,dxfrd

.cxz `l dzlr m`cãéçé úîá úìåò ìáà
jk xg`e dpwizk `ly dlgz dycwedy Ð

,dpwizk `ly dvign epiidc ,mipta dqipkd

,cxz dzlr m` Ð mexca dhgyp e` z`vie

zvignl dligz i`z` `le ,gafn hlw `lc

.dpwizk dxfrå÷éúdil `iranwcne Ð

dil `hiyt `l inp mipt zlerc dhigy mewn iepiyac dpin rny ,ediiexzc `ail`

.sqei axk i` daxk i`ìåâéô ú÷éøæ áø øîà ìãéâ áø øîà(dwixfa) ayigy Ð

`iven epi` Ð zxk ea yiy lebitl drawed `zyde .dwixfa inp lbte ,gafd lbtl

dlirn icinxya `ivezy jk lk daeyg dpi` lebit zwixfc ,xnelk .miycw iycwa

yi ie`xk mcd wxfpy xg`nc ol `niiwc .dxyk dwixfk dlirn icin miycw iycw

xyad `vi `l Ð dwixfa lbitc oeik ,`kd la` .ea oilren oi`e mipdkl xzid xyaa

.mipdkl ifg `l `dc ,dlirn icinäìéòî éãéì äàéáî äðéà ä÷éøæ äúåàåÐ

milw miycwa oizipznc `tiqa opzck .dxyk dwixfk milw miycw ly oixeni`d

oiprl llk dwixf `aiyg `lc .xyaa oilren oi`e oixeni`a oilren :onc zwixf xg`l

.dlirnàúòîù àäì øîà÷å.lcib axc Ðíçìä ùã÷ àì äîåçì õåç äîçìåÐ

.jenqa Ð "lr" opirae (f `xwie) "zelg dcezd gaf lr" aizkcïìåë åîø÷ åìéôàå
íçìä ùã÷ àì ïäî úçàî õåç.ie`x mgld lk `diy dgiaf zrya opirac Ð

äðîæì õåç äèçùueg e` ,dpnfl ueg dlke`l dhigy zrya dilr ayigc Ð

ikdl ,mgld ycw Ð [lebit zaygna] wxfy it lr s` [jzrc `wlq `we] .dnewnl

,lcib axl `iywe .milw miycwa dlirn icil iziin lebitc `nl` .ea oilrenc

.milw miycwa dlirn icil d`ian dpi` :xn`càáà éáøã äéî÷ì ééáà àúà éë
.lcib axl `iyw `l `tt axc `d :dil xn` Ðä÷éøæá øîàmgld ycwc `nrh Ð

lebit ied `l jklid ,dwixfa lbt `lc ,dwixfa wzyc meyn Ð dhigya lbtyk

epi`c lcib ax xn`c `d la` .ea oilrene mgld ycw ikdl Ð dcegl dhigya xenb

.xenb lebit iedc ,ynn dwixfa lbitc epiid Ð dlirn icil `ianéùà áø äéì øîà
àìåò øîà àäå àáøìlebit unew :(`,bn) "i`ny zia" wxta ,migaf zkqna Ð

ixai`l inp oicd `ede .dlri Ð gafnd iab lrn cxie cin rwt m`y .epnn elebt rwt Ð xe`d ea dlyny oeik ,gafnd iabl edlrde ,dvinw zrya lbtl eilr ayigy

jzrc `wlqc ,dipin unew iz` ded `l cegl lebit ixai`a `pz i`c meyn Ð lebit unew hwpc i`de .odn olebit rwt Ð xe`d oda dlyny oeik ,gafnd iabl olrdy lebit

hwp ikdle .ol rnyn `w ,`l `ni` zxtinc unew la` .epnn elebit rwte ,eleka dlyny enk iede zvwna xe`d ea dlyny oeik ikdl ,xaginc xa` ilin ipd :`pin`

,"lebit unew" ipzw mewn lkn .elebit rwte ,elek sxypk ied Ð ezvwna xe`d dlyn ik ,xaginc oeikc ,lebit xa` iab oky lke .epnn elebit rwt zxtinc ab lr s`c ,unew

.xenb lebit ied dcegl dhigyac `nl` .dcegl dhigya lebit rawin inp ikd dcegl dvinwa lebit rawc ikidc ,dhigyc lebit enk ied dvinwc lebite ,dvinwa lbtc

!lcib axl `iywe ,dlirn icil miycw iziin lebitc `nl` .dlirn icil e`iany ,mgld ycw :ipzweøîàxn` `l Ð "lebit unew" xn`wc i`nc .dil iywiz `l `kdn Ð

lebit icil `iiznc `xeqi` Ð "lebit unew" i`n `l` ,lebit ied dcegl dvinwacinp lbtc cr xenb lebit ied `l la` .lebit zligz epiidc ,dvinwa lbtl ligzdy ,

inl epiid Ð dlirn icil `ian epi` lcib ax xn`c i`de .dcegl dhigya `l` lbt `ly ,xenb lebit ied `le ,lebit xeqi` zligz `ied dhigyl oicd `ede .dxhwda

.xn`w dwixfa lbity
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dpiyyke ,dpwizk xeav zna ly dvign ied `zydc .xeav znaa aixwdl dlerd

cigi zna zler oebk ,xnelk ,dpwizk `ly la` .dlqt Ð mexca hegyl mewnd

xcp `ly ,xnelk ,dpwizk `ly dvign edl eedc ,mexca xeav znaa dhgypy

,`kd irainl `ki` ,ecxi `l elr m` :xn`c sqei axl elit`e .xeav znaa aixwdl

,dhlw dpwizk dvign mzdc :wlgl yiy

`l dzlr m`y ,dhlwy jk lk dyicwdy

Ð `kd ik ,dpwizk `ly dvign la` .cxz

.'eke dhlw `l cigi zna zleraøîàax

icin `iven epi` lebit zwixf ax xn` lcib

hgy m` :yexit Ð miycw iycwa dlirn

dwixfd oi` Ð mzq wxf jk xg`e lebita

xzid dia ixwipc ,dlirn icin ez`iven

ireaw`l dwixf `ipdnc ab lr s` .mipdkl

z`vxdk :(a ,gk migaf) opiyxcc ,lebita

`pira `nl` .leqt z`vxd jk Ð xyk

jzrc `wlq ,xykda oixizn zaixw lebita

`ivedl dwixf `pngx dayg ok enkc `pin`

raez eli`k iednl e`iadle dlirn icin

`l izxzc lcib ax ol rnyn `w ,deab wlg

icin `ivedle ,lebita ireaw`l :icar

.dlirnäîçìåmgld ycw `l dnegl ueg

.gafd zhigya `l` yecw mgld oi`c Ð

jez did `l gafd zhigy zryae li`ede

enxw elit`e ,mgld ycw `l Ð dnegl

,mgld ycw `l Ð odn zg`n ueg dipt

cr dngl zycwn dcez zhigy oi`c

,(f `xwie) aizk "mgl"c meyn ,dipt enxwiy

.mgld ycw Ð mipt znixw :rnync

àîìàdxe`kl Ð dlirn icil `ian lebit

uege dpnfl ueg" xn`wc `dc rnyn

`iadl :xnel dvex "mgld ycw Ð dnewnl

dlirn oi` i`cec :`iywe .dlirn icil mgl

'd iycw" ixwin `lc ,mgladceza s`c ,"

oipzipd dcez ingl drax`a ixiinc :i`d [epiax] yxite !oixeni`a `l` dlirn oi`

,cere .dlirn oda yiy mewn meya `pz hinzyn `lc ,d`xp epi` df mbe .odkl

ycw" xn`wc `d incnc d`xp jkl !dlirn oda oi` Ð mipdkl oipzipd weye dfga

ycwc oeik `nl` :xn`w ikde ,dlirn icil m`iadl lqtil :xnel dvex "mgld

.dlirn icil d`iany dwixf iab inp ikd Ð mgldøîà,xnelk Ð dwixfa dil

z`vxd jk xyk z`vxdk :(a,gk migaf) xn`ck ,dwixf zry cr rawp lebitd oi`

yciw opixn` ,yecw ied mxwpykc mgl iab jklid .mixizn eaxw irac ,leqtd

icil iziin dwixfc [lebit] rawp `l oiicr dhigy zryac ,dlirn iab la` .mgld

.dlirn icil `ian epi` Ð dhigy zrya aygy lebitd rawp f`e ,dlirn

õîå÷`nrh yxtnck ,epnn lebit rwt Ð edlrde dvinw zrya lbity Ð lebit

dgpnay zecear iab (a ,bi) zegpna aiygck ,dhigy epiid dvinwe .jenqa

mcew rawp lebit ied ,`nl` ,"lebit unew" ipze .gafay zecear rax` cbpk

dhigyle dvinwl oixewy zegpnn `iadl leki did zeipyn daxdc :dywe .d`lrd

zryn lebit rawedy rnyn ,"lebit rwt" xn`wcn jixtc d`xp okl !"lebit"

zryn lebit rawpy xnel jzrc `wlq i`e :xn`z m`e ."rwt" hwpcn ,dvinw

epi` zxk eaiigl `wec :xnel yie !(a ,gk migaf) xyk z`vxd opira `de ,dvinw

icil `iadl oiprl enk ,dhigy zryn lg "lebit" my la` ,dwixf xg`l cr rawp

lebitd oi` mlerl ,xnelk ,lebit icil iziinc :ipyne .xity dywd ok m`e ,dlirn

xeqi` :xnel dvex lebit rwtwc `de ,dlirn icil `iadl oiprl dwixf zry cr

`ed lebit icil oi`ian mixg` m` :dlr ipzw `de ,dxhwd zrya lebit icil e`iand
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x`ye mexc zhigye `veia zlqtpe ,gafna daixwdl dligzn
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xnelk ,dpwizk dvigna daixwdl zpn lr dyicwd dligzne
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,gafd z` lbtl,íéLã÷ éLã÷a äìéòî éãéî àéöBî Bðéàeprinyne ¥¦¦¥§¦¨§¨§¥¨¨¦
la` ,xyk zwixfl lebit zwixf z` dxezd dyiwdy it lr s`y

df oiprldlirn icin xyad `vei xyk zwixfa `weece ,ywed `l
dwixf `ide li`edy ,lebit zwixfa ok `l ,mipdk zlik`l xzipe
zlik`l xzed `le ,dlirn icin dci lr xyad `vi `l ,dleqt

.mipdkeok enkàéáî Bðéàmixeni`d z`íéLã÷a äìéòî éãéì ¥¥¦¦¥§¦¨§¨¨¦
,íél÷.dleqt dwixf `idy oeikn ©¦

,xn`y lcib ax ly ipyd oicd lr zeiyew dnk dywn `xnbd
:dlirn icil milw miycw d`ian dpi` lebit zwixfy,ééaà áéúé̈¦©©¥
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'lr' zaizn ecnl cere ,zelgd z` zycwn gafd zhigyy

'dXpn dHn eilre' enk ,zekinq oeyl drnyny(k a xacna)oi`y , §¨¨©¥§©¤
oaxwl jenq `ed m` `l` ycwzn mgld.dèçL,dcezd z` - §¨¨

äéðt eîø÷ àlL ãòmgld lyøepza,mexw eilr dlry mcew - ©¤Ÿ¨§¨¤¨©©
.dqir `l` ,mgl iexw epi` oiicryïlek eîø÷ eléôàålk-] ©£¦¨§¨

[zelgd,íçlä Lã÷ àì ,ïäî úçàî õeç,xak enxwy el` elit`e ¥©©¥¤Ÿ¨©©¤¤
.ie`x didi mgld lky jixv ikdèçL,dcezd z` -zpn lr §¨¨

dxya z` lek`ldîB÷îì õeçå dpîæì õeç,dnewnl ueg e` - ¦§©¨§¦§¨
,íçlä Lã÷,ea milreny df oiprl,mcd z` wexfiykloywnde ¨©©¤¤

did,lebit zaygna dzid mcd zwixf mby `pzd zpeeky xeaq
,dyw ok m`eàîìà`pzd xaeqy o`kn gken -zaygnyìebét ©§¨¦

dì éúééî[d`ian-],äìéòî éãéìdpi`y xn` lcib ax eli`e ©§¥¨¦¥§¦¨
.dlirn icil d`ian÷ézLéàax ly eziiyew z` iia` rnyyk - ¦§¦

.aiyd `le wzy ,`ttàúà ék[iia` `ayk-]dén÷ì[iptl-]éaøc ¦£¨§©¥§©¦
,àaà,`tt ax ziiyew z` el dywdedéì øîà,`a` iax eaiyd - ©¨¨©¥

ä÷éøæaayg `le ,dwixfa wzyy meyn ,mgla milreny mrhd - ¦§¦¨
dliren ,xenb lebit dyrp `ly xg`ne ,lebit zaygn da
epi` lebity lcib ax xn`y dne ,dlirn icil e`iadl dwixfd
dwixfa mb aygy ,xenb lebit dyrpyk `ed ,dlirn icil `ian

lebit zaygn.
dhigyd zaygnay gikedl ze`a jli`e o`kn `xnbd zeiyew
dyrp epi`y uxzl `a` iax dvxy enk `le ,lebit oaxwd dyrp
epipyy dnn ,dnewnl `tt ax ziiyew zxfege ,dwixfa wx lebit
zaygn dzidy s` dlirn icil `a mgldy ,dcez zhigy iabl

.dhigya lebit
:`xnbd dywnõîB÷ ,àleò øîà àäå ,àáøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§¨¨§¨¨©¨¤

çaæî éaâì BìòäL ìebét,dvinwa lebit zaygn ayg m` - ¦¤¤¡§©¥¦§¥©
lr unewd xihwde ,lebit miixiyde unewd ,dlek dgpnd ziyrpe

,[mcd zwixf enk `edy] gafndepnî Bìebét ò÷ts` xnelk - ¨©¦¦¤
`ed dvxn ezxhwday xg`n j` ,lebit my unewd lr lg xaky
epnn rwtpy gxkda ,miixiyd zlik` lr zxk aeig lgy oiprl
miixiyd lr dvxi ji` ok `l m`y ,dxhwdd ici lr lebit my

.lebit envr `edykäèéçL eðééä äöéî÷edgpna dvinw ixde - §¦¨©§§¦¨
rnyn ,'lebit' mya dze` dpik `lere ,dndaa dhigy enk `id
zelgn `tt ax ly eziiyew zxfege ,dhigya xak lebit dyrpy

.dnewnl ,dcez
:`xnbd zvxzndéì øîàunewl `xw `lery dn ,iy` axl `ax ¨©¥

epi` ik ,dvinwa xenb lebit dyrpy ezpeek dzid `l 'lebit' mya
,dxhwda mb aygyk wx ,zxk eilr aiigziy xenb lebit dyrp
dne ,dwixfa mb aygyk wx xenb lebit dyrp epi` dndaa oke

,ezpeek ,'lebit' mya edpikyìebét éãéì éúééîc àøeqéà- ¦¨§©§¥¦¥¦
mle` ,lebit icil xac ly eteqa `iany xeqi` `id dvinwdy
zaygn oke ,lebit zligzl `l` zaygp dpi` dnvr `id
milreny lirl epipy okle ,lebit zligzk wx zaygp ,dhigyd
ezpeek ,milren oi`y xn` lcib axy dne ,dcezay mgla

.dwixfa mb lbityk
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בעולם הזה פרושו של המאמר "הלומד תורה לפרקים" – שהוא לומד תורה לעתים; בגן-עדן מפרשים את המאמר – שהוא לומד 
תורה, והתורה "מפרקת" אותו לפרקים, דברי התורה "חודרים" בו.

היום יום יא אלול



xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc - dlirn(ycew zay meil)

xn`y `ler zpeeky xn`y `ax ly evexiz lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .lebit icil `iany ,`id 'lebit unew'éðz÷ àäå- §¨¨¨¥

,`ler ixac jynda epipy ixdeìebét éãéì àéáî íéøçà íà'm` - ¦£¥¦¥¦¦¥¦
lr exihwny ici lry ,lebit icil miixiyd z` unewd `ian

,mlk`i m` zxk aeig mdilr lg gafndBîöò àeäunewd - ©§
,envr'ïkL ìk àìick ixdy] ,eilr didy lebit my epnn rwty Ÿ¨¤¥

xack unewd aygiy jixv miixiyd lr lebit xeqi` legiy
migafa eyxcy enk ,dvxnd(:gk)z`vxdk ,'dvxi `l' milindn

dnne .[zevxl leki epi` lebit `edy xace ,leqt z`vxd jk xyk
icil miixiyd z` ,dvinwd zra aygy lebit zaygn d`iany
cbpk `id dgpna dvinwe ,dvinwa lebitd rawpy rnyn ,lebit
zrya lebitd rawp dndaa mby o`kne ,dndaa dhigy
hgy m`y `ziixaa lirl epipyy dnn `iyewd zxfege ,dzhigy
rnyn ,ea milrene mgld ycw ,dpnfl ueg zaygna dcezd z`
lcib ax lr dywe ,milw miycwa dlirn icil `ian lebity
:`xnbd zvxzn .milw miycwa dlirn icil `ian epi`y xn`y

ìebét éãéì éúééîc àøeqéà énð àälebit zaygn mlerl - ¨©¦¦¨§©§¥¦¥¦
d ok enke ,lebit icil `iand xeqi` wx `ed ,dvinwa,dhigy

iptn ,dlirn icil `iadl dhigyd dleki dcez zelg iabl okle
unewdy `ler xn`y dne ,oaxwd lr lebit my oiicr rawp `ly
mb lebit zaygn aygy xaecn ,lebit icil miixiyd z` `ian

.lebitd xeqi` rawp f` wxy ,dxhwda
migaf zkqna .` :mipic dnk micwdl yi `ibeqd jynd zpadl

(:fk)xya zlik`a zxk dci lr miaiigzny lebit zaygny epipy
oaxwd zecear rax`n zg`a dayg m` wx `id ,lebitd oaxw
,oaxwd xya z` lek`l zpn lr [dwixf ,dkled ,dlaw ,dhigy]

dpyna epipy cer .a .epnfl ueg exihwdl e`(:hk my)ewlgpy
,lebitd zaygnl leqt zaygn dtqepyk dcedi iaxe minkg
lek`l mb ayg ,epnfl ueg zifk lek`l ezaygn calny oebk
,dtqepy leqtd zaygny `id minkg zrcy ,enewnl ueg zifk
,lebitd zaygn z` [zlhan-] d`ivene zeaygn aexir znxeb
oi`y xaeq dcedi iaxe ,zxk ezlik` lr miaiig oi` dzrne
dligza m` jkitle ,lebit zaygn icin d`iven leqt zaygn
oi` ,zxg` leqt zaygn jk xg` aygy s` ,lebit zaygn ayg
leqt zaygn ayg dligza m` mpn`e .lebit icin `vei oaxwd
migafa .b .lebit dyrp oaxwd oi` ,lebit zaygn ayg jk xg`e

(my)dcedi iax ly zwelgnd xe`iaa ,opgei iaxe `tli` ewlgp
izyyk `l` ,dcedi iax wlgp `ly xaeq `tli` ,minkg mr
,lebit zaygn ayg zg`ay ,zecear izya eid zeaygnd
xaky oeikny xaeq dcedi iaxy ,leqt zaygn ayg zxg`ae
,eriwtdl leqtd zaygn ly dgeka oi` oaxwa lebitd rawp
li`ed ,zeaygnd izy eaxrzp dnvr dcear dze`a m` la`
`ivedl leqtd zaygn dliren ,oaxwa lebitd rawp `l oiicre
xaeq zg` dceara mby xaeq opgei iaxe .lebitd zaygn icin
meyn ,lebit df ixd ,dncw lebitd zaygn m`y dcedi iax

.'oey`x oeyl qetz' mixne`y
lebit zaygny xn`y lcib ax lr zeywdl zxfeg `xnbddpi`

:`xnbd dywn .dlirn icil milw miycw d`ianàðéáø déì øîà̈©¥©¦¨
,àôìéà øîàäå ,éMà áøìdú÷Bìçîminkge dcedi iax ewlgpy §©©¦§¨¨©¦§¨©£¤

dncw lebitd zaygn m`y ,xn` dcedi iaxy ,lebit oipra
`weec `id ,zxk eilr miaiige lebit `ed ixd ,leqtd zaygnl

zeaygnd izy z` aygykèçBL éðéøä øîàc ïBâk ,úBãBáò ézLa¦§¥£§§¨©£¥¦¥
ïBLàø ïîéñoaxwd z` lek`l zpn lr,Bpîæì õeçzaygn `idy ¦¨¦¦§©

,zxk zaiignd lebitéðL ïîéñåz` lek`l zpn lr hgey ip` §¦¨¥¦
oaxwd,BîB÷îì õeçoi` la` oaxwd z` zlqetd daygn `idy ¦§

dpey`xd dceara lebitd rawpe li`edy ,zxk dilr miaiig
dceara aygy leqtd zaygn oi` ,lebit zaygn da aygy

,dzriwtn dipydúçà äãBáòa ìáàaygy ,cg` oniqa oebk £¨©£¨©©
eivg zhigyae ,epnfl ueg lek`l zpn lr oey`xd eivg zhigya

,enewnl ueg lek`l zpn lr ayg ipydzaygn z` micwdy s`
,lebitdàîìò éleëcdcen dcedi iax elit` -yúBáLçî éáeøéò §¥¨§¨¥¥©£¨

éàåä,zeaygn aexir o`k yiy -z` zlhan leqtd zaygne £©
,lebitd zaygn,oaxwa lebitd zaygn drawp `l oiicry itl

ezlik` lr zxk miaiig oi`elkn .dcedi iax ixacn eprny mewn
elit`e ,dhigya elit` lebit rawp ,dncw onfd zaygn m`y
mnrh ,lebit epi`y mixaeqe zecear izya eilr miwlegy minkg
,lebit zaygn wx ayg `l m` la` ,zeaygn aexir meyn `ed
epiywdy `iyewd zxfege ,dhigya lebitd rawpy md mb micen

iabl epipyy dnn ,lcib ax lr lirlzaygna dhgy m`y dcez
d`ian lebit zaygny ixd ,ea milrene mgld yciw ,dpnfl ueg

.dlirn icil
:`xnbd zvxznúçà äãBáòa éà àúléî élbéz ÷éøæ éëì énð àëä̈¨©¦§¦¨¦¦©¥¦§¨¦©£¨©©
úBãBáò ézLa éàwxe ,lebit lg `l dhigyd zrya mlerl - ¦¦§¥£

rxtnl lebitd lg lebit zaygn dwixfd zrya mb aygyk
lebit zaygn ayg dhigyd zrya m` jkld ,dhigyd zryn
ayg dwixfd zrya mbe ,ipy oniqa leqt zaygne cg` oniqa
zrcl oke .dcedi iax zrcl rxtnl lebitd legi ,lebit zaygn
ayg mbe ,cala lebit zaygn dhigyd zrya ayg m` ,minkg
`l jkitle ,rxtnl lebitd legi ,dwixfd zrya lebit zaygn
ayg `ly xaecn my ik ,mgld ycwy epipyy dnn dyw
,mgla milren jkitl ,xenb lebit lg `le ,dwixfa lebit zaygn
.lcib ax ixacke ,mgla milren `l ,dwixfa mb lbit m` la`

:`xnbd dywnéëä éàcr xenb lebit dyrp epi`y jk m` - ¦¨¦
,dwixfd zrya mb aeygiyénð äãBz éablebit dyrp epi`ãò ©¥¨©¦©

÷éøæcmby xaecny rnyn ,mzq `pzd dpyy dnne ,wxfy cr - §¨¦
milren recn ok m`e ,dwixfd zrya lebit zaygn el dzid
.dlirn icil d`ian dpi` lebit zwixfy xn` lcib ax ixd ,mgla

:`xnbd zvxznLã÷ éàîlebit zhigyy epipy dn oiprl - ©¨©
oiprl ,dcezd ingl z` zycwnìñtéì,lqtp mgldy -`le ¦¨¥

epiidc ,dzr cr dpynd ixaca dpadd itk dlirn oiprléòác§¨¥
äôéøNxg`l elqtpy oiycwend ileqt x`yk dtixy oerhy - §¥¨

.eycwzpy
lebit zwixfy lcib ax ly oey`xd oicl di`x d`ian `xnbd

:dlirn icin miycw iycw d`iven dpi`déì òéiñî àîéìm`d - ¥¨§©©¥
lebit zwixfy ,lcib ax ixack gken oldlc `ziixadny xn`p
,`ziixaa epipy jky .dlirn icin mz`iven dpi` miycw iycwa

ìebétä-,lebit zaygn ea aygy oaxwåàì ,Ba ïéìòBî íìBòì- ©¦§¨£¦¨
y ,'mlerl' dxn`y dna `ziixad zpeek oi` ike÷éøféàc áb ìò óà©©©§¦§¦

íc,ea milren ,lebit zaygna mcd z` ewxfy s` -déì òéiñîe ¨§©©¥
icin d`iven dpi` lebit zwixfy lcib ax ixack o`kn gkene -

,`xnbd dgec .lebitàìxyt` ik ,eixacl di`x o`kn oi` - Ÿ
ote`a zxacn `ziixady yxtl÷øæ àìcz`,ícäwxf m` la` §Ÿ¨©©¨

:`xnbd dywn .dlirn icin xyad `viy xyt` ,mcd z`àìc éà¦§Ÿ
àøîéîì éàî ,ícä ÷øæelit` ixd ,eprinydl `ziixad d`a dn - ¨©©¨©§¥§¨

dwixf mcew dlirn icin `vei epi` xyk oaxw.
:`xnbd zvxzn÷éøæc íìBòì àlàmb milreny `ziixad zpeek - ¤¨§¨§¨¦
,dwixf xg`läìBòa àéää àéðz éëåmilreny da epipyy dne - §¦©§¨©¦§¨

exyae li`edy ,dler oaxwa xaecn ,dwixf xg`l elit` lebita
mb ea milren ,mipdkl xzip epi`e deabl gafnd iab lr xhwp

:`xnbd dywn .lcib axl di`x dfn oi` jkitle ,dwixf xg`léà¦
àèéLt äìBòa,dwixf xg`l mb da milrenydlek àéä dBáâc- §¨§¦¨§¨©¦¨

dlera elit`e ,mipdkl xzid da oi`e deabl dler dlek ixdy
.dwixf xg`l milren dxiyk
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oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxtzereay

àäå,xnelk ,lebit icil `ian mixg` m` :ipzw "lebit unew"c `iddc dlr Ð

mzd opixn`e .oky lk `l Ð unewd envr `ed ,dcegl dvinwc daygna miixiyd

xn`w i`n :migaf zkqna?unewa lbtc lebt i`da aeyg (epi`) m` ,xn`w ikd Ð

j`id ,milebit x`yk epnn elebt rwtc ,gafnl edlrdc oeikc ,xenb lebtk cegl

dlirn icil miixiyd mixg` `ian?`l`

icil miixiyd `iane ,epnn elebt rwt i`ce

ied cegl unewc daygnc `nl` .dlirn

dhigyc daygna oicd `ede ,xenb lebit

icil `ianc mgld ycwc ipzwe ,dcegl

!lcib axl `iywe ,dlirnàä ìãéâ áø øîà
éëä ìåâéô éãéì àéáî íéøçà íà éðú÷ã éîð

'åë àúééîã àøåñéà øîà÷xn` `lc Ð

lbtc inp ikd `l` ,lebt ied cegl dvinwac

lbte dvinwa.lirl opixn`ck ,dxhwda inp

àôìéà øîàä"migafd lk" wxta Ð

.(a,hk)'åëå ú÷åìçîdcedi iax xn`wc Ð

dncw onfd zaygn m` :oizipzna

,zxk eilr oiaiige lebit Ð mewnd zaygnl

onfd zaygnl dncw mewnd zaygn m`e

.zxk eilr oiaiig oi`e [leqt] Ð (lebit)

ied zxk eilr oiaiigc lebit xwirc

minkge .epnfl ueg dlik` zaygna

eilr oiaiig oi`e [leqt] dfe df :mixne`

opaxe ,'eke onfd zaygn m` :xaq dcedi iaxc ,'eke zwelgn :`tli` xn`e .zxk

gafa enewnl uege epnfl ueg ,ied zeaygn aexirc Ð zxk ea oi` ikdl :ixaq

dlek `ied `le li`ed ,zxk ea oi`e leqt zecear izya elit` ,ikdle .cg`

dpyi xaqwc meyn Ð zecear izy oipniq ipyl ixw ikdle .epnfl ueg zaygna

.dhigyc `blt car cg` oniq hgy ike ,seq cre dlgzn dhigyläãåáòá ìáà
úçà.enewnl ueg eivge epnfl ueg eivga ayigy cg` oniqa oebk Ðìëä éøáã

éåä úåáùçî áåøéòdcedi iaxl ogky` mewn lkne .ied leqt la` ,zxk ea oi`e Ð

da ayig `l m` opaxl ok m`e ,lebit ied dcegl dhigya dncw onfd zaygn m`c

zaygnac `nl` .zxk eilr oiaiige ,lebit ied Ð dhigya dcegl epnfl ueg `l`

icil milw miycw iziin lebitc ,"mgld ycw" ipzwe ,ied lebit dcegl dhigy

!lcib axl `iywe ,dlirnìãéâ áø êì øîàdhigy zaygnac xn` `l inp ikd Ð

i` zeaygnd axir zg` dceara i` ,`zlin ilbiz wixf ikl `l` ,lebit dcegl

,lebit ied lebit zaygna mcd wxf ikl Ð zecear izya aiyg i`c .zecear izya

ied `l lkd ixac Ð zg` dceara i`e .edl zi`ck opaxle dil zi`ck dcedi iaxl

ycwc `nrh i`d mzde .wixfc cr lebita rawin `l mlerl mewn lkn la` .lebit

inp dwixfa lbit m` la` .dcegl dhigya `l` lbit `lc ,dwixfa wzyc Ð mgld

.lcib axck ,dlirn icil milw miycw iziin `léëä éàxn`wc inp dil iywiz Ð

ok m` ,wixfc cr lebit ied `l inp dcez iab dinrhlc .lebit ied `l wixfc crc

dlirna diaeigl e`l ,xn`wc "mgld ycw" i`n `d dil `iyw?`zydc ab lr s`

!milw miycwa dlirn icil d`ian lebit zwixf `nl` ,dwixfa lbtc xenb lebit ied

ìñôéì íçìä ùã÷ éàî àì`l la` .oilegk eed `lc ,dtixy irac ycw Ð

.lcib axcke ,dlirnläéì àòééñî àîéì.lcib axl Ðåá ïéìòåî íìåòì ìåâéôä
íã ÷éøæéàã áâ ìò óà åàìicin `iven epi` :xn`c ,lcib axk epiide .lebit myl Ð

.miycw iycwa dlirnàì,ixiin `w wixf `lc Ð "ea oilren mlerl" ipzw ik Ð

.dil riiqn `le÷øæ àìã éà.ea oilrenc `hiyt ,lebit myl Ð÷øæãá íìåòì àìà
éøééî à÷xg`l elit` ,ea oilren mlerlc `ipz ikc .dil riiqn `l ikd elit`e Ð

z`hga ixiin `le ,mipdkl xzid da oi`c `id deable li`ed ,dlera Ð dwixf

.my`ei`n ,`hiyt Ð dlera i`c ixiin my`e z`hga mlerl`xninl?
ãåòå
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wxtae .lebit drwt dnl mrh ozil ,`ed lirlc `zlin `neiq !oky lk `l Ð envr

m` :xn`w ikd ,ipyne ?xn`w i`n :mzd jixte ,`ed (`,bn) migafa "i`ny zia"

m`c .lebit raw ok lr ,xnelk !?lebit icil mixg` `iai j`id ,mipta lawn epi`

m`e .oaxw `le ,ied `nlra `xtr ok m` Ð gafnd iab lr edlrnyk lebit `ed

`d !?lebit icil miixiyd `ian j`id ok

lgy rnyn `nl` .xyk z`vxdk opira

lgy gafa oicd `ede ,dvinw zryn lebitd

lg epi`c jzrc `wlq i`c .dhigy zryn

zry cr zegpna oke ,dwixf zry cr

`xtrc `ler giken ikid ok m` Ð dxhwd

`nlic ?lebitd rwt `l m` `ed `nlra

`xtr ied `l mewn lkne ,rwt `l mlerl

zry cr lg lebitd oi` ixdy ,`nlra

,unew zxhwd zrya ,dgpna oke .dwixf

elg `zyde .miixiyd xizn `ed f`y

:ipyne ?lebite miixiy xzid iccd` ediiexz

,xnelk .lebit icil iziinc `xeqi` inp `d

lkne ,dwixf zry cr lg lebitd oi` mlerl

oeikc .elebit rwty xity `ler giken mewn

zryn dligzn .lebit icil iziinc `xeqi`c

rwtc e`l i` ,dhigy cbpk `idy dvinw

`l iede ,`xtr diaeyg`l ol ded Ð lebit

.eixizn eaxw

àäå,`id (a,hk) migafc ipy wxt seqa Ð 'ek zecear izya zwelgn `tli` xn`

Ð mewnd zaygnl dncw onfd zaygn m` :dcedi iax xn`" opzc `d iab

Ð df cg`e df cg` :mixne` minkge .leqt Ð e`l m`e ,zxk eilr oiaiige ,lebit

,epnfl ueg oey`x oniq" xn`c oebk ,zecear izya zwelgn :`tli` xn`e ."leqt

dcedi iaxc ,xizn ivga lbtna opaxe dcedi iax ibilte ."enewnl ueg ipy oniqe

aexir lkd ixac Ð zg` dceara la` .`lbtn edl zil opaxe ,`lbtn dil zi`

jzrc `wlq i`c ,dhigy zryn lebitd zry `nl` .lebit o`k oi`e ied zeaygn

oi` ixdy ,zeaygn aexir iedil inp zecear izya ok m` Ð dwixf cr lg epi`c

ikl :ipyne !dncw mewnd zaygn jl ixde ,dwixf zry cr oey`x oniqa lebitd

`zlin i`lbi` wixflgy rxtnl `zlin i`lbi` dwixf zrya opixn` ,xnelk .'eke

izya i` zg` dceara i` ,dncw onfd zaygn jkld ,oey`x oniq zryn lebitd

,zg` dceara opgei iax dl yxtnck i` ,epizpyn ixiinc oipr lka ,xnelk .zecear

.`tli` dl yxtnck zecear izya i`éàinp `nip ,xnelk Ð inp dcez iab ikd

oi` i`n` ok m`e ,dhigy zryn lg lebitdy rxtnl `zlin i`lbi` wixf iklc

?mgld ycwc opixn`c ikid ik dlirn icil d`ian lebit zwixf

àìàdlirn oiprl xnel dvex epi` Ð dlirna diaeigl e`l mgld ycw i`n

`niz `l :xn`w ikd `l` .dlirn dia jiiy `lc lirl izyxit `dc ,mglc

dpilae mixetk xqegne mei leaha lqtil mgld ycwc `l` ,dwixfa lirl opipyck

miycwa dlirna diaeigi`l (lebit) zwixf `ipdn `l mewn lkn ,lebit zhigya

.milwàîéì,xnelk Ð wixfc ab lr s` e`l ea oilren mlerl lebitd dil riiqn

iede ,miycw iycwa ixiine .dlirn icin ez`iven dwixfd oi` lbitc oeik `nl`

.lcib axl reiqéà`nlic :xn`z m`e Ð oilrenc `hiyt `xninl i`n wixf `l

'd iycw" eda opixw `le ,inc edpiwpgc o`nk opixn` `lc ,ol rnyn `w `dyi !"

,"ea oilren lebitd" ipzil ,"mlerl" ipzw i`n`e `xninl i`n ,xn`w ikdc :xnel

.`l ezeéàÐ zlbtp dzid `l elit`c ,oilrenc Ð `hiyt `xninl i`n dlera

i` `l` .'ek `ipz :cere .(`,h) onwl xn`ck ,oycd zial `vzy cr ea oilren

icin [`ivedl] dwixf `ipdn `lc `hiyt ,xnelk !?xninl `kixv ,dlera zxn`

` ,dlirndnc ol `l ikc ab lr s`c ,z`hga ixiin i`ce `l` .dnc ol `l elit

leqta dwixfd ziyrp f`c dnc ol ik ,mewn lkn .dlirn icin dz`iven dwixf Ð

`ipdz `lc xn`w ikd elit`e ,ixiin z`hga i`cec ,dil riiqn i`ce `tiq .lebit zwixfl oicd `edc `zyd jzrc `wlqe .dlirn icin iwet`l dwixfd `ipdn `l Ð

.lebit zwixf epiid ,`yixc .`icdl `zriiq ied `zyde ,z`hga inp `yix z`hga `tiqe li`ed `nip ,xnelk ?i`n `yix .dlirn icin `ivedl leqta ziyrpd dwixf

.'ek micia ciarc dpld :ipyne ?`py i`n :xn`we .lebit xg`lc dwixfn ,dpil xg`lc dwixf ip`y `nlic ?dil riiqn `tiq `ed i`ce ike ,xnelk .dil riiqn i`ce `tiq

`yix mewn lkn Ð `tiq riiqn `l i` ?jka dn :xn`z m`e .'ek dlirn icin iwet`l ,dwixf `ipdn `l Ð `ed dyrn oexqg ici lry `l` ,"micia" dia ipz `wec e`l

ixiin lirlc ,dil riiqn `lc zegcl yi i`ce `yixc :uxt epiax axd xne`e ?`xninl i`n dlera i`c .dwixf xg`le z`hga ixiin jgxk lr `dc ,dil riiqn
z`hga
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רלג
oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxtzereay

àäå,xnelk ,lebit icil `ian mixg` m` :ipzw "lebit unew"c `iddc dlr Ð

mzd opixn`e .oky lk `l Ð unewd envr `ed ,dcegl dvinwc daygna miixiyd

xn`w i`n :migaf zkqna?unewa lbtc lebt i`da aeyg (epi`) m` ,xn`w ikd Ð

j`id ,milebit x`yk epnn elebt rwtc ,gafnl edlrdc oeikc ,xenb lebtk cegl

dlirn icil miixiyd mixg` `ian?`l`

icil miixiyd `iane ,epnn elebt rwt i`ce

ied cegl unewc daygnc `nl` .dlirn

dhigyc daygna oicd `ede ,xenb lebit

icil `ianc mgld ycwc ipzwe ,dcegl

!lcib axl `iywe ,dlirnàä ìãéâ áø øîà
éëä ìåâéô éãéì àéáî íéøçà íà éðú÷ã éîð

'åë àúééîã àøåñéà øîà÷xn` `lc Ð

lbtc inp ikd `l` ,lebt ied cegl dvinwac

lbte dvinwa.lirl opixn`ck ,dxhwda inp

àôìéà øîàä"migafd lk" wxta Ð

.(a,hk)'åëå ú÷åìçîdcedi iax xn`wc Ð

dncw onfd zaygn m` :oizipzna

,zxk eilr oiaiige lebit Ð mewnd zaygnl

onfd zaygnl dncw mewnd zaygn m`e

.zxk eilr oiaiig oi`e [leqt] Ð (lebit)

ied zxk eilr oiaiigc lebit xwirc

minkge .epnfl ueg dlik` zaygna

eilr oiaiig oi`e [leqt] dfe df :mixne`

opaxe ,'eke onfd zaygn m` :xaq dcedi iaxc ,'eke zwelgn :`tli` xn`e .zxk

gafa enewnl uege epnfl ueg ,ied zeaygn aexirc Ð zxk ea oi` ikdl :ixaq

dlek `ied `le li`ed ,zxk ea oi`e leqt zecear izya elit` ,ikdle .cg`

dpyi xaqwc meyn Ð zecear izy oipniq ipyl ixw ikdle .epnfl ueg zaygna

.dhigyc `blt car cg` oniq hgy ike ,seq cre dlgzn dhigyläãåáòá ìáà
úçà.enewnl ueg eivge epnfl ueg eivga ayigy cg` oniqa oebk Ðìëä éøáã

éåä úåáùçî áåøéòdcedi iaxl ogky` mewn lkne .ied leqt la` ,zxk ea oi`e Ð

da ayig `l m` opaxl ok m`e ,lebit ied dcegl dhigya dncw onfd zaygn m`c

zaygnac `nl` .zxk eilr oiaiige ,lebit ied Ð dhigya dcegl epnfl ueg `l`

icil milw miycw iziin lebitc ,"mgld ycw" ipzwe ,ied lebit dcegl dhigy

!lcib axl `iywe ,dlirnìãéâ áø êì øîàdhigy zaygnac xn` `l inp ikd Ð

i` zeaygnd axir zg` dceara i` ,`zlin ilbiz wixf ikl `l` ,lebit dcegl

,lebit ied lebit zaygna mcd wxf ikl Ð zecear izya aiyg i`c .zecear izya

ied `l lkd ixac Ð zg` dceara i`e .edl zi`ck opaxle dil zi`ck dcedi iaxl

ycwc `nrh i`d mzde .wixfc cr lebita rawin `l mlerl mewn lkn la` .lebit

inp dwixfa lbit m` la` .dcegl dhigya `l` lbit `lc ,dwixfa wzyc Ð mgld

.lcib axck ,dlirn icil milw miycw iziin `léëä éàxn`wc inp dil iywiz Ð

ok m` ,wixfc cr lebit ied `l inp dcez iab dinrhlc .lebit ied `l wixfc crc

dlirna diaeigl e`l ,xn`wc "mgld ycw" i`n `d dil `iyw?`zydc ab lr s`

!milw miycwa dlirn icil d`ian lebit zwixf `nl` ,dwixfa lbtc xenb lebit ied

ìñôéì íçìä ùã÷ éàî àì`l la` .oilegk eed `lc ,dtixy irac ycw Ð

.lcib axcke ,dlirnläéì àòééñî àîéì.lcib axl Ðåá ïéìòåî íìåòì ìåâéôä
íã ÷éøæéàã áâ ìò óà åàìicin `iven epi` :xn`c ,lcib axk epiide .lebit myl Ð

.miycw iycwa dlirnàì,ixiin `w wixf `lc Ð "ea oilren mlerl" ipzw ik Ð

.dil riiqn `le÷øæ àìã éà.ea oilrenc `hiyt ,lebit myl Ð÷øæãá íìåòì àìà
éøééî à÷xg`l elit` ,ea oilren mlerlc `ipz ikc .dil riiqn `l ikd elit`e Ð

z`hga ixiin `le ,mipdkl xzid da oi`c `id deable li`ed ,dlera Ð dwixf

.my`ei`n ,`hiyt Ð dlera i`c ixiin my`e z`hga mlerl`xninl?
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wxtae .lebit drwt dnl mrh ozil ,`ed lirlc `zlin `neiq !oky lk `l Ð envr

m` :xn`w ikd ,ipyne ?xn`w i`n :mzd jixte ,`ed (`,bn) migafa "i`ny zia"

m`c .lebit raw ok lr ,xnelk !?lebit icil mixg` `iai j`id ,mipta lawn epi`

m`e .oaxw `le ,ied `nlra `xtr ok m` Ð gafnd iab lr edlrnyk lebit `ed

`d !?lebit icil miixiyd `ian j`id ok

lgy rnyn `nl` .xyk z`vxdk opira

lgy gafa oicd `ede ,dvinw zryn lebitd

lg epi`c jzrc `wlq i`c .dhigy zryn

zry cr zegpna oke ,dwixf zry cr

`xtrc `ler giken ikid ok m` Ð dxhwd

`nlic ?lebitd rwt `l m` `ed `nlra

`xtr ied `l mewn lkne ,rwt `l mlerl

zry cr lg lebitd oi` ixdy ,`nlra

,unew zxhwd zrya ,dgpna oke .dwixf

elg `zyde .miixiyd xizn `ed f`y

:ipyne ?lebite miixiy xzid iccd` ediiexz

,xnelk .lebit icil iziinc `xeqi` inp `d

lkne ,dwixf zry cr lg lebitd oi` mlerl

oeikc .elebit rwty xity `ler giken mewn

zryn dligzn .lebit icil iziinc `xeqi`c

rwtc e`l i` ,dhigy cbpk `idy dvinw

`l iede ,`xtr diaeyg`l ol ded Ð lebit

.eixizn eaxw

àäå,`id (a,hk) migafc ipy wxt seqa Ð 'ek zecear izya zwelgn `tli` xn`

Ð mewnd zaygnl dncw onfd zaygn m` :dcedi iax xn`" opzc `d iab

Ð df cg`e df cg` :mixne` minkge .leqt Ð e`l m`e ,zxk eilr oiaiige ,lebit

,epnfl ueg oey`x oniq" xn`c oebk ,zecear izya zwelgn :`tli` xn`e ."leqt

dcedi iaxc ,xizn ivga lbtna opaxe dcedi iax ibilte ."enewnl ueg ipy oniqe

aexir lkd ixac Ð zg` dceara la` .`lbtn edl zil opaxe ,`lbtn dil zi`

jzrc `wlq i`c ,dhigy zryn lebitd zry `nl` .lebit o`k oi`e ied zeaygn

oi` ixdy ,zeaygn aexir iedil inp zecear izya ok m` Ð dwixf cr lg epi`c

ikl :ipyne !dncw mewnd zaygn jl ixde ,dwixf zry cr oey`x oniqa lebitd

`zlin i`lbi` wixflgy rxtnl `zlin i`lbi` dwixf zrya opixn` ,xnelk .'eke

izya i` zg` dceara i` ,dncw onfd zaygn jkld ,oey`x oniq zryn lebitd

,zg` dceara opgei iax dl yxtnck i` ,epizpyn ixiinc oipr lka ,xnelk .zecear

.`tli` dl yxtnck zecear izya i`éàinp `nip ,xnelk Ð inp dcez iab ikd

oi` i`n` ok m`e ,dhigy zryn lg lebitdy rxtnl `zlin i`lbi` wixf iklc

?mgld ycwc opixn`c ikid ik dlirn icil d`ian lebit zwixf

àìàdlirn oiprl xnel dvex epi` Ð dlirna diaeigl e`l mgld ycw i`n

`niz `l :xn`w ikd `l` .dlirn dia jiiy `lc lirl izyxit `dc ,mglc

dpilae mixetk xqegne mei leaha lqtil mgld ycwc `l` ,dwixfa lirl opipyck

miycwa dlirna diaeigi`l (lebit) zwixf `ipdn `l mewn lkn ,lebit zhigya

.milwàîéì,xnelk Ð wixfc ab lr s` e`l ea oilren mlerl lebitd dil riiqn

iede ,miycw iycwa ixiine .dlirn icin ez`iven dwixfd oi` lbitc oeik `nl`

.lcib axl reiqéà`nlic :xn`z m`e Ð oilrenc `hiyt `xninl i`n wixf `l

'd iycw" eda opixw `le ,inc edpiwpgc o`nk opixn` `lc ,ol rnyn `w `dyi !"

,"ea oilren lebitd" ipzil ,"mlerl" ipzw i`n`e `xninl i`n ,xn`w ikdc :xnel

.`l ezeéàÐ zlbtp dzid `l elit`c ,oilrenc Ð `hiyt `xninl i`n dlera

i` `l` .'ek `ipz :cere .(`,h) onwl xn`ck ,oycd zial `vzy cr ea oilren

icin [`ivedl] dwixf `ipdn `lc `hiyt ,xnelk !?xninl `kixv ,dlera zxn`

` ,dlirndnc ol `l ikc ab lr s`c ,z`hga ixiin i`ce `l` .dnc ol `l elit

leqta dwixfd ziyrp f`c dnc ol ik ,mewn lkn .dlirn icin dz`iven dwixf Ð

`ipdz `lc xn`w ikd elit`e ,ixiin z`hga i`cec ,dil riiqn i`ce `tiq .lebit zwixfl oicd `edc `zyd jzrc `wlqe .dlirn icin iwet`l dwixfd `ipdn `l Ð

.lebit zwixf epiid ,`yixc .`icdl `zriiq ied `zyde ,z`hga inp `yix z`hga `tiqe li`ed `nip ,xnelk ?i`n `yix .dlirn icin `ivedl leqta ziyrpd dwixf

.'ek micia ciarc dpld :ipyne ?`py i`n :xn`we .lebit xg`lc dwixfn ,dpil xg`lc dwixf ip`y `nlic ?dil riiqn `tiq `ed i`ce ike ,xnelk .dil riiqn i`ce `tiq

`yix mewn lkn Ð `tiq riiqn `l i` ?jka dn :xn`z m`e .'ek dlirn icin iwet`l ,dwixf `ipdn `l Ð `ed dyrn oexqg ici lry `l` ,"micia" dia ipz `wec e`l

ixiin lirlc ,dil riiqn `lc zegcl yi i`ce `yixc :uxt epiax axd xne`e ?`xninl i`n dlera i`c .dwixf xg`le z`hga ixiin jgxk lr `dc ,dil riiqn
z`hga
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מהנכון אשר בכל יום חול קודם תפילת הבוקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה.
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ãåòåewxfe xfgy it lr s` ,lebitl oicd `ede ,"dnc ol" ipzwc ,`wic inp `tiqn Ð

.dlirn icin `iven oi`c ,ea oilren Ðúàèçá àîìùá úøîà éàopiwiic ikdl Ð

.ea oilren ,ewxfe xfgy it lr s` Ð ea lbit m`y ,lebitl oicd `edcúøîà éà àìà
øîéîì àëéøö äìåòáda oilrenc Ð?:dpin rny `l` !`ed deabl dlek `d

.`yixl oicd `ede ,ixiin z`hgaéàãå àôéñ
'åë äîã ïì äéì òééñîxg`l ixiinc Ð

lebitc oicd `ed :opiwiice ,`icda dwixf

.dlirn icin `iven epi` ,dwixfcàîéð
àùéø äéì òééñî àôéñ äéì òééñîå ìéàåä
mlerl :xn`we ,ixiin z`hga inp `nipc Ð

.wxfc ab lr s` rnync ,ea oilrenà÷å
éîð àôéñîå êéøôriiqnc dil `hiyt in Ð

riiqn `lc jl `ni` mlerl `nlic ,dil

zaygnl dnc ol inc `lc opixn`c ,dil

.lebitàðù éàîå éîã àì éàîà äéì øãäîå
leqtl ol leqt oia yi yxtd dn ,xnelk Ð

.lebitäðìä êì àîéàã åîã àì éàãå øîàå
íéãéá àøåñéà ãéáò÷ãewxefl el didy Ð

.micia leqt dil ciarwc epiidc ,epilde

dyrn dpill aiyg lebitc daygn iablc

dil ipdiz `lc dil opiqpw jklid ,micia

oilren `l` ,dlirn icin diwet`l dwixf

.dwixf xg`l inpàì ìåâéô úáùçî ìáà
íéãéá äùòî ãéáòdaygn leqt `l` Ð

dwixf dil ipdne ,dil opiqpw `lc jl `ni`

lce ,dlirn icin diwet`l.lcib axk `

.`yixa `pniwe`ck ,ixiinw dlera `yixe

åá ïéìòåî ïéàã éîð éëälebit zwixfc Ð

axk epiide ,dlirn icin d`iven (dpi`)

.lcibìåâéôä àéääã àôéñ éðú÷ éàîà
åá ïéìòåî ïéà íéì÷ íéùã÷á,xnelk Ð

'd iycw" e`lc ,dwixf xg`l elit`.edpip "

ä÷éøæ éðôì éðúéìå äéãéãá àùéøá âåìôéì
åá ïéìòåî ïéà ä÷éøæ øçàì åá ïéìòåîÐ

,`tiqa `l` `yixa ikd bilt `lcn `l`

.lcib axl `riiqn `tiqe ,ea oilrenc `yix ixiin wixfc ab lr s`ca `nilàåää
éàãå."oilren oi`" milw miycwa ipzwc `tiq Ðìãéâ áøì àòééñîinp edi`c Ð

.milw miycwa dlirn icil `ian epi`e ,xn`w ikdàôéñ äéì àòééñîå ìéàåä àîéì
.ixiin wxfc ab lr s`ac `yix inp `nip ,dil `riiqn i`cec ,oxn`ck Ðäéì øîà

äéì òééñú àì éàãå àùéøla` :zwiicc `de .oxn`ck ,wxf `lca ixiin `yixc Ð

i`n wxf?,inp ikd oi` Ð `yixa beltil 'ek `tiq ipzw i`n` ,oilren oi`c inp ikd

,"ea oilren oi`" milw miycwa `tiq `pz ikd meyn `l` .`yixa ibeltl ivnc

ea oilren oi` dwixf xg`l oiae dwixf iptl oiac `zlnl dil `wiqte li`ed

dbltd `iddn ith dil `aiag ikd meyn .`id lebit zwixfe li`ed ,oixeni`a

oi` dwixf xg`le ea oilren dwixf iptlc li`ed ,`zlin dil `wiqt `lc ,`yixc

.lcib axl dil riiqn `l mlerle .dl ipz `l jklid ,`yixa wiicck ,ea oilrenäàø
éðìàåù äúà äîoeikc ,"epipy dhigy xzid zry" ,oizipzna ipzwc `d :el l`y Ð

icin z`vi ,dlqtp aeyc ab lr s`e ,"xzid zry" epiid leqt `la dpwzk dhgypy

.dlirn
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lbit `le xykda dhigyd ziyrpc ab lr s`c ol rnyn `we ,dwixf `iede z`hga

dhigy xzid :(`,d) onwl xn`c o`nn iwet`l .oilren mewn lkn ,dlaw zry cr

.epipyìåâéôäzwixfc dil riiqne ,wixfc e`l Ð 'ek ea oilren miycw iycwa

.miycw iycwa dlirn icin `iven epi` lebitàìok m` :xn`z m`e Ð wxf `lc

yie !inp lebit `l elit` ?lebit `ixi` i`n

oi` Ð lebit `l la` ,lebit `wecc :xnel

xzid e` dwixf xzid `ki`c oeik ,oilren

e`ivedl ,dlik` xzid `pira `le ,dhigy

milw miycwa `tiq ipzw `d .dlirn icin

`dn lcib axl `zriiq `de ,ea oilren oi`

dlirn icil `ian epi` lebit zwixfc xn`wc

i`c .wxfa ixiin i`ce `dc ,milw miycwa

`l elit` ,lebit `ixi` i`n Ð wxf `la

`ll wxf oia biltn `lcn :cere !inp lebit

dwixf iptl ipzile `yixa beltle ,wxf

i`ce ,xnelk .ea oilren,wxfa ixiin `yixc

dlirn z`vedn lcib axl `zriiq `ede

i`n ,`wec wxf `la i`c ,miycw iycwa

,milw miycwl miycw iycwl biltnc `ixi`

`edd :xn`we .onvr miycw iycwa beltil

`id i`ce ,`tiq :yexit .dil riiqn i`ce

`ian epi` lebit zwixfc lcib axcl reiq

ixiin jgxk lrc ,milw miycwa dlirn icil

,`tiq dil riiqne li`ed :`nil .wxfa `tiqa

icin `iven epi`c ,`yix inp dil riiqn

milw miycw :igce !miycw iycwa dlirn

`yix ixiin mlerl ,xnelk .'ek dil `wiqt

`ll wxf oia biltn `lc `de ,`wec wxf `la

iycw yic meyn Ð onvr miycw iycwa wxf

xg`lc ,ipzinl dil `wiqt `lc miycw

elit` `d .dlera oebk ,oilren oi` dwixf

ipzw `wiqt `zlin mbe ,lcib axcl `zil

xg`l oia oilren oi` milw miycwac ,ith

wiqt `lc `d la` .dwixf mcew oia dwixf

oi`c `d dwixf xg`l `l` ied `lc ,dil

lebit zwixfc xn`wc `dn lcib axl reiq `ki`c `pwqna rnyn `nl` Ð oilren

iycwa dlirn icin `iven oi`c `dn la` .milw miycwa dlirn icil d`ian oi`

oiprl dwixf iedc meyn ,`ed `nrh cg `de ?`py i`n :dywe .reiq `kil Ð miycw

iycwa dlirn z`ved iablc ,`pye `pyc :digiy uxt epiax axd ixen xne`e !lebit

`irac ab lr s` lebita `pngx draw`cn jklid ,mc` zlik`l ie`x opira miycw

daygc ,epnn xzida lek`l dvexn `diy ,xnelk ,leqt z`vxd jk xyk z`vxdk

iycw iab inp `ed oic ok m`e .dlik` z`vxd llka zeidl lebit zwixf `pngx

zeidl dwixfd daeyg `dzy ,milw miycwa la` .dlirn icin `ivezy miycw

.df oiprl daeyg `dzy epivn `l ,xxean deab wlgïádz` dn d`x izeg`

xxal ick ,ipli`yz dklda miweqr didp epipy xgnl ,xnelk Ð 'ek xgnl ipl`ey

.xgnl da ozpe `ypy ick ,xaca wcwcl d`xe .xacd

øúéäxzid e` .oilren oi` xykda dhigyd ziyrpy ciny Ð epipy dhigy

oebk .dlirn icin `viy mcew dwixfl ie`x `diy opirac ,dwixf

Ð epipy dlik` xzid zxn` i` `nlya :xn`z m`e .xykda mcd lawzpy

`l` .dlik`a xzen f`y ,dwixf xg`l epiidc ,"mipdkl xzid" dil ixwc epiid

m`e .inc wexfk Ð wxfil cnerc oeikc meyn ,"mipdkl xzid" dil ixw inp dwixf mcewc :xnel yie ?`ki` "mipdkl xzid" i`n Ð dwixf xzid zxn` i`

oi` :`niz ike !inc wexfk edl zil opaxe ,inc wexfk dil zi` oerny iaxc ,(a,aw zegpn) `da ibiltc ,opaxk i` oerny iaxk dkld i` irail ok m` :xn`z

m`c ,epi` df Ð 'ek dil irain inp ikdiaxn onwl inp iziinc :cere .`id oerny iax `nil ,epipy dwixf xzidc ,onwlc ipdn iziin i`n ,ok
oerny
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ה"צמח־צדק" סיפר: הבעל־שם־טוב אהב מאוד אור, ואמר: 'אור' בגימטרייה 'רז' – היודע את הסוד שבכל דבר, מסוגל להאיר.
היום יום ו אלול



רלה
oifge` mipya cenr c sc ± oey`x wxtzereay

ãåòåewxfe xfgy it lr s` ,lebitl oicd `ede ,"dnc ol" ipzwc ,`wic inp `tiqn Ð

.dlirn icin `iven oi`c ,ea oilren Ðúàèçá àîìùá úøîà éàopiwiic ikdl Ð

.ea oilren ,ewxfe xfgy it lr s` Ð ea lbit m`y ,lebitl oicd `edcúøîà éà àìà
øîéîì àëéøö äìåòáda oilrenc Ð?:dpin rny `l` !`ed deabl dlek `d

.`yixl oicd `ede ,ixiin z`hgaéàãå àôéñ
'åë äîã ïì äéì òééñîxg`l ixiinc Ð

lebitc oicd `ed :opiwiice ,`icda dwixf

.dlirn icin `iven epi` ,dwixfcàîéð
àùéø äéì òééñî àôéñ äéì òééñîå ìéàåä
mlerl :xn`we ,ixiin z`hga inp `nipc Ð

.wxfc ab lr s` rnync ,ea oilrenà÷å
éîð àôéñîå êéøôriiqnc dil `hiyt in Ð

riiqn `lc jl `ni` mlerl `nlic ,dil

zaygnl dnc ol inc `lc opixn`c ,dil

.lebitàðù éàîå éîã àì éàîà äéì øãäîå
leqtl ol leqt oia yi yxtd dn ,xnelk Ð

.lebitäðìä êì àîéàã åîã àì éàãå øîàå
íéãéá àøåñéà ãéáò÷ãewxefl el didy Ð

.micia leqt dil ciarwc epiidc ,epilde

dyrn dpill aiyg lebitc daygn iablc

dil ipdiz `lc dil opiqpw jklid ,micia

oilren `l` ,dlirn icin diwet`l dwixf

.dwixf xg`l inpàì ìåâéô úáùçî ìáà
íéãéá äùòî ãéáòdaygn leqt `l` Ð

dwixf dil ipdne ,dil opiqpw `lc jl `ni`

lce ,dlirn icin diwet`l.lcib axk `

.`yixa `pniwe`ck ,ixiinw dlera `yixe

åá ïéìòåî ïéàã éîð éëälebit zwixfc Ð

axk epiide ,dlirn icin d`iven (dpi`)

.lcibìåâéôä àéääã àôéñ éðú÷ éàîà
åá ïéìòåî ïéà íéì÷ íéùã÷á,xnelk Ð

'd iycw" e`lc ,dwixf xg`l elit`.edpip "

ä÷éøæ éðôì éðúéìå äéãéãá àùéøá âåìôéì
åá ïéìòåî ïéà ä÷éøæ øçàì åá ïéìòåîÐ

,`tiqa `l` `yixa ikd bilt `lcn `l`

.lcib axl `riiqn `tiqe ,ea oilrenc `yix ixiin wixfc ab lr s`ca `nilàåää
éàãå."oilren oi`" milw miycwa ipzwc `tiq Ðìãéâ áøì àòééñîinp edi`c Ð

.milw miycwa dlirn icil `ian epi`e ,xn`w ikdàôéñ äéì àòééñîå ìéàåä àîéì
.ixiin wxfc ab lr s`ac `yix inp `nip ,dil `riiqn i`cec ,oxn`ck Ðäéì øîà

äéì òééñú àì éàãå àùéøla` :zwiicc `de .oxn`ck ,wxf `lca ixiin `yixc Ð

i`n wxf?,inp ikd oi` Ð `yixa beltil 'ek `tiq ipzw i`n` ,oilren oi`c inp ikd

,"ea oilren oi`" milw miycwa `tiq `pz ikd meyn `l` .`yixa ibeltl ivnc

ea oilren oi` dwixf xg`l oiae dwixf iptl oiac `zlnl dil `wiqte li`ed

dbltd `iddn ith dil `aiag ikd meyn .`id lebit zwixfe li`ed ,oixeni`a

oi` dwixf xg`le ea oilren dwixf iptlc li`ed ,`zlin dil `wiqt `lc ,`yixc

.lcib axl dil riiqn `l mlerle .dl ipz `l jklid ,`yixa wiicck ,ea oilrenäàø
éðìàåù äúà äîoeikc ,"epipy dhigy xzid zry" ,oizipzna ipzwc `d :el l`y Ð

icin z`vi ,dlqtp aeyc ab lr s`e ,"xzid zry" epiid leqt `la dpwzk dhgypy
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lbit `le xykda dhigyd ziyrpc ab lr s`c ol rnyn `we ,dwixf `iede z`hga

dhigy xzid :(`,d) onwl xn`c o`nn iwet`l .oilren mewn lkn ,dlaw zry cr

.epipyìåâéôäzwixfc dil riiqne ,wixfc e`l Ð 'ek ea oilren miycw iycwa

.miycw iycwa dlirn icin `iven epi` lebitàìok m` :xn`z m`e Ð wxf `lc

yie !inp lebit `l elit` ?lebit `ixi` i`n

oi` Ð lebit `l la` ,lebit `wecc :xnel

xzid e` dwixf xzid `ki`c oeik ,oilren

e`ivedl ,dlik` xzid `pira `le ,dhigy

milw miycwa `tiq ipzw `d .dlirn icin

`dn lcib axl `zriiq `de ,ea oilren oi`

dlirn icil `ian epi` lebit zwixfc xn`wc

i`c .wxfa ixiin i`ce `dc ,milw miycwa

`l elit` ,lebit `ixi` i`n Ð wxf `la

`ll wxf oia biltn `lcn :cere !inp lebit

dwixf iptl ipzile `yixa beltle ,wxf

i`ce ,xnelk .ea oilren,wxfa ixiin `yixc

dlirn z`vedn lcib axl `zriiq `ede

i`n ,`wec wxf `la i`c ,miycw iycwa

,milw miycwl miycw iycwl biltnc `ixi`

`edd :xn`we .onvr miycw iycwa beltil

`id i`ce ,`tiq :yexit .dil riiqn i`ce

`ian epi` lebit zwixfc lcib axcl reiq

ixiin jgxk lrc ,milw miycwa dlirn icil

,`tiq dil riiqne li`ed :`nil .wxfa `tiqa

icin `iven epi`c ,`yix inp dil riiqn

milw miycw :igce !miycw iycwa dlirn

`yix ixiin mlerl ,xnelk .'ek dil `wiqt

`ll wxf oia biltn `lc `de ,`wec wxf `la

iycw yic meyn Ð onvr miycw iycwa wxf

xg`lc ,ipzinl dil `wiqt `lc miycw

elit` `d .dlera oebk ,oilren oi` dwixf

ipzw `wiqt `zlin mbe ,lcib axcl `zil

xg`l oia oilren oi` milw miycwac ,ith

wiqt `lc `d la` .dwixf mcew oia dwixf

oi`c `d dwixf xg`l `l` ied `lc ,dil

lebit zwixfc xn`wc `dn lcib axl reiq `ki`c `pwqna rnyn `nl` Ð oilren

iycwa dlirn icin `iven oi`c `dn la` .milw miycwa dlirn icil d`ian oi`

oiprl dwixf iedc meyn ,`ed `nrh cg `de ?`py i`n :dywe .reiq `kil Ð miycw

iycwa dlirn z`ved iablc ,`pye `pyc :digiy uxt epiax axd ixen xne`e !lebit

`irac ab lr s` lebita `pngx draw`cn jklid ,mc` zlik`l ie`x opira miycw

daygc ,epnn xzida lek`l dvexn `diy ,xnelk ,leqt z`vxd jk xyk z`vxdk

iycw iab inp `ed oic ok m`e .dlik` z`vxd llka zeidl lebit zwixf `pngx

zeidl dwixfd daeyg `dzy ,milw miycwa la` .dlirn icin `ivezy miycw

.df oiprl daeyg `dzy epivn `l ,xxean deab wlgïádz` dn d`x izeg`

xxal ick ,ipli`yz dklda miweqr didp epipy xgnl ,xnelk Ð 'ek xgnl ipl`ey

.xgnl da ozpe `ypy ick ,xaca wcwcl d`xe .xacd

øúéäxzid e` .oilren oi` xykda dhigyd ziyrpy ciny Ð epipy dhigy

oebk .dlirn icin `viy mcew dwixfl ie`x `diy opirac ,dwixf

Ð epipy dlik` xzid zxn` i` `nlya :xn`z m`e .xykda mcd lawzpy

`l` .dlik`a xzen f`y ,dwixf xg`l epiidc ,"mipdkl xzid" dil ixwc epiid

m`e .inc wexfk Ð wxfil cnerc oeikc meyn ,"mipdkl xzid" dil ixw inp dwixf mcewc :xnel yie ?`ki` "mipdkl xzid" i`n Ð dwixf xzid zxn` i`

oi` :`niz ike !inc wexfk edl zil opaxe ,inc wexfk dil zi` oerny iaxc ,(a,aw zegpn) `da ibiltc ,opaxk i` oerny iaxk dkld i` irail ok m` :xn`z

m`c ,epi` df Ð 'ek dil irain inp ikdiaxn onwl inp iziinc :cere .`id oerny iax `nil ,epipy dwixf xzidc ,onwlc ipdn iziin i`n ,ok
oerny
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B÷øæe øæçL ét ìò óà dîc ïì :àôéñ éðú÷c ,ãBòå¯ §§¨¨¥¥¨¨¨¨©©¦¤¨©§¨
úàhça àîìLa zøîà éà ,Ba ïéìòBî¯éà àlà ,øétL £¦¦¨§©§¦§¨¨§©¨©¦¤¨¦

äìBòa zøîà¯?øîéîì àëéøö¯,déì òéiñî éàcå àôéñ ¨§©§§¨§¦¨§¥©¥¨©©§©©¥
àôéñ déì òéiñîe ìéàBä ?éàî àLéø¯éîð déì òéiñî ¥¨©¦§©©¥¥¨§©©¥©¦

àðL éàî .déì òéiñî éàcå åàì àôéñ ?àLéøäðìä ¥¨¥¨¨©©§©©¥©§¨£¨¨
íéãéa ãéáò÷c¯,äìéòî éãéî é÷etàì ä÷éøæ épäî àì §¨¨¥§¨©¦¨§©¥§¦¨§©¥¦¥§¦¨

íéãéa ãéáò à÷ àì äáLçî¯é÷etàì ä÷éøæ déì épäî ©£¨¨¨¨¨¥§¨©¦§©¥¥§¦¨§©¥
éLã÷a ìebétä :déì òéiñî àä àîéì .äìéòî éãéî¦¥§¦¨¥¨¨§©©¥©¦§¨§¥

íéLã÷¯?déì òéiñîe ,÷øæc áb ìò óà åàì ,Ba ïéìòBî ¨¨¦£¦¨©©©§¨©§©©¥
¯.÷øæ àìc ,àì¯éàî ,÷øæ ìáà¯ïéìòBî ïéàc éîð éëä ¨§¨¨©£¨¨©©¨¦©¦§¥£¦

:àôéñ éðú÷ éànà ,Ba!Ba ïéìòBî ïéà íél÷ íéLã÷a ©©¨¨¥¥¨§¨¨¦©¦¥£¦
ä÷éøæ éðôì :éðúéìå ,àLéøa âBìôéì¯øçàì ,Ba ïéìòBî ¦§§¥¨§¦§¥¦§¥§¦¨£¦§©©

ä÷éøæ¯!Ba ïéìòBî ïéà¯.déì òéiñî éàcå àeää:àîéì §¦¨¥£¦©©©§©©¥¥¨
?àLéø éîð déì òéiñî ,àôéñ déì òéiñîe ìéàBä¯ ¦§©©¥¥¨§©©¥©¦¥¨

íél÷ íéLã÷¯àëä ,déì à÷éñt¯.déì à÷éñt àìììk ¨¨¦©¦§¦¨¥¨¨¨§¦¨¥§¨
íéðäkì øzéä úòL dì äúéäL ìk :òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¨¤¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦

¯øzéä úòL dì äúéä àlL ìëå .da ïéìòBî ïéà¥£¦¨§¨¤Ÿ¨§¨¨§©¤¥
íéðäkì¯øzéä úòL dì äúéäL éäBæéà .da ïéìòBî ©Ÿ£¦£¦¨¥¦¤¨§¨¨§©¤¥
íéðäkì¯àlL éäBæéàå .úàöiLå ,úàîèpLå ,äðlL ©Ÿ£¦¤¨¨§¤¦§¥§¤¨¨§¥¦¤Ÿ

íéðäkì øzéä úòL dì äúéä¯,dpîæì õeç äèçLpL ¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨¦§©¨
øîà .dîc úà e÷øæå ,ïéìeñt eìawLå ,dîB÷îì õeçå§¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨¨©
äzà äî äàø ,éúBçà ïa :úãt øáì àøt÷ øa déì¥©©¨¨§©§¨¤£¦§¥¨©¨
eðéðL äèéçL øzéä ,Løãnä úéáa øçîì éðìàBL£¥¦§¨¨§¥©¦§¨¤¥§¦¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc - dlirn(ycew zay meil)

`le z`hga xaecn `ziixaay ztqep di`x d`ian `xnbd
:dleraãBòå,z`hga xaecn `ziixaay di`xàôéñ éðz÷c §§¨¨¥¥¨

,[`tiqa epipyy-]dîc ïì,oaxwd znda lyøæçL ét ìò óà ¨¨¨©©¦¤¨©
Ba ïéìòBî ,B÷øæe,[oaxwa-]leqt `pzd hwpy dny `xnbd dpiade §¨£¦

leqt oaxwa rxi` m` oicd `ed `l` ,`weec e`l `ed ,dpil ly
:`xnbd dgiken .dlirn icin ez`iven dwixfd oi` ,lebit lyéà¦

øétL úàhça àîìLa úøîàoaen ,z`hga xaecny xn`p m` - ¨§©¦§¨¨§©¨©¦
icin d`iven dpi` dleqt dwixfy eprinydl jxvedy ,xacd

,dlirnúøîà éà àlà`ziixaa xaecnyøîéîì àëéøö ,äìBòa- ¤¨¦¨§©§¨§¦¨§¥©
ixde ,dlirn icin d`iven dwixfd oi`y eprinydl jxved ike
,dlirn icin d`iven dnc zwixf oi` ,dxiyk `id m` mb dlera
oeike .gafnd iab lr axw `l` mipdkl xzip dxya oi` ixdy
zwixfy lcib ax ixack gken `linn ,z`hga xaecny gxkday

.dlirn icin d`iven dpi` lebit
:`xnbd zxne`déì òéiñî éàcå àôéñdi`x yi ok` `tiqdn - ¥¨©©§©©¥

dpi` oly mcn dwixfy yexita da epipy ixdy ,lcib ax ixacl
dwixfd oi` lebita oicd `edy jkn epwiice ,dlirn icin d`iven

,wtzqdl yi mpn` .dlirn icin d`ivenéàî àLéømb m`d - ¥¨©
oky ,lcib ax ixack gken `yixdn,àôéñ déì òéiñîe ìéàBä¦§©©¥¥¨

àLéø énð déì òéiñîmb jk z`hga zxacn `tiqdy myky - §©©¥©¦¥¨
mb rnyne ,'ea milren mlerl lebitd' da epipy ixde ,`yixd

.lcib ax ixacke ,dwixf xg`l
ax ixack i`cea gken `tiqdny exn`y dn lr ddnz `xnbd

:`xnbd dywn .lcibdéì òéiñî éàcå (åàì) àôéñ`tiqdn ike - ¥¨¨©©§©©¥
dn :oywnd lr `xnbd zl`ey .lcib axl di`x i`cea dpyi
,lcib axk gken `tiqdny epxn`y jk lr dnz `edy ezrc

,di`x dpi`y xeaqeàðL éàîleqtn dpil leqt dpzyp dn ike - ©§¨
dwixfd dliren `l ,wxfpy dpila lqtpy mcy myke ,lebit
xeaq `ed recne ,lebita lirez `l jk ,dlirn icin `ivedl

:mdipia wlgl yiy `xnbd daiyn .di`x dpi`yãéáò÷c äðìä£¨¨§¨¨¦
íéãéad`a `id ixdy ,micia d`yry enk zaygpy dpld - §¨©¦

da jkitl ,mcd z` wexfln envr z` rpny jk jeznépäî àìŸ§©¥
d [dliren `l-]etàì ä÷éøæé÷[`ivedl-],äìéòî éãéîedeqpw ik §¦¨§©¥¦¥§¦¨

la` .lqtiy mcew mcd z` wexfl fxcfp `ly jk lräáLçîly ©£¨¨
,lebit,íéãéa ãéáò à÷ àì`ny ,daygna wx `ed leqtd lky Ÿ¨¨¦§¨©¦

déì épäî[el dliren-]é÷etàì ä÷éøæ[`ivedl-].äìéòî éãéî §©¥¥§¦¨§©¥¦¥§¦¨
:`xnbd zxne` .lcib ax ixacl di`x d`ian `xnbdàä àîéì- ¥¨¨

oldlc `ziixaddéì òéiñî,da epipyy .lcib axl -ìebétä §©©¥©¦
Ba ïéìòBî íéLã÷ éLã÷azaygn mda aygy miycw iycw - §¨§¥¨¨¦£¦

.mda milren ,lebit:`xnbd zxxanòéiñîe ,÷øæc áb ìò óà åàì̈©©©§¨©§©©
déìjkn yi ok m`e ,mcd z` wxfy elit` my xaecn `l ike - ¥

icin d`iven dpi` miycw iycwa lebit zwixfy ,eixacl di`x
:di`xd z` `xnbd dgec .dlirnàìdn `l` ,zxn`y itk Ÿ

`ed ,milreny exn`ya `weec.÷øæ àìc§Ÿ¨©

:`xnbd zl`eyéàî ,÷øæ ìáà,epic dn -énð éëä`ed jk ike - £¨¨©©¨¦©¦
epic,Ba ïéìòBî ïéàcdlirn icin d`ived lebit zwixfy meyn §¥£¦

ok m` ,lcib axk `lceéðz÷ éànàa epipy recn -,àôéñ`pzdyk ©©¨¨¥¥¨
ayg m`y ,ea milren oi`e lbtzpy oaxw yiy eprinydl my `a

lebit zaygn,Ba ïéìòBî ïéà íél÷ íéLã÷aelit` i`cea dfe §¨¨¦©¦¥£¦
,milw miycwa dlirn oi` mlerl dwixf mcew ik ,dwixfd xg`l
milw miycw xya z` d`ian dpi` lebit zwixfy meyn epiide
mda milren oi` miycw iycway jixack m`e ,'d iycw' llkl

,dyw ,dwixf xg`làLéøa âBìôéì,`yixa wlgl `pzl el did - ¦§§¥¨
,mnvr miycw iycw iabléðúéìå,[jk zepyle-]ä÷éøæ éðôì' §¦§¥¦§¥§¦¨

,'Ba ïéìòBî ïéà ä÷éøæ øçàì ,Ba ïéìòBî,jk `pzd dpy `ly dfne £¦§©©§¦¨¥£¦
ea oilren dwixf xg`l mb ,miycw iycwa lbit m`y gken
dlirn oipra wlgl mewn `pzd `vn `l jkitle ,lcib ax ixacke

.milw miycwl miycw iycw oia `l` ,lebita
zxne` .lcib axk `ziixadn gken ok` m` xxal zxfeg `xnbd

:`xnbddéì òéiñî éàcå àeäämiycw zwixfy epipyy `tiqdn - ©©©§©©¥
ipyd oick gken i`cea ,dlirn icil d`ian dpi` lebita milw

,lcib ax lyàîéìxn`p m`d -òéiñî ,àôéñ déì òéiñîe ìéàBä ¥¨¦§©©¥¥¨§©©
àLéø énð déìjk ,lcib ax ly ipyd epick gken `tiqay myk - ¥©¦¥¨

`ly jkny ,jenqa x`azpy itk ,oey`xd epick gken `yixdn
iycway xaeqy rnyn ,dwixf xg`l dwixf mcew oia `pzd wlig
`xnbd j` .lcib ax zrcke ,milren dwixf xg`l mb miycw
iycwa milreny `yixa epipyy dny xnel yiy ,ef di`x dgec

` ,dwixf iptl `weec epiid ,miycw,milren oi` dwixf xg`l la
iycw oiay weligd hwp `l` ,df welig `pzd hwp `ly dne

ay meyn ,milw miycwl miycwdéì à÷éñt íél÷ íéLã÷- ¨¨¦©¦§¦¨¥
la` ,mdly lebita milren oi` oipr lkay ,hlgen weligdàëä̈¨

,miycw iycwa -déì à÷éñt àìoia welig yi ik ,hlgen epi` - Ÿ§¦¨¥
lkay lebit ly ote` hewpl el aiage ,dwixf xg`l dwixf mcew

.ea milren `l ote`
:epzpyna epipyøzéä úòL dì äúéäL ìk òLBäé éaø øîà ììk§¨¨©©¦§ª©Ÿ¤¨§¨¨§©¤¥

íéðäkì øzéä úòL dì äúéä àlL ìëå ,da ïéìòBî ïéà íéðäkì©Ÿ£¦¥£¦¨§Ÿ¤Ÿ¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦
íéðäkì øzéä úòL dì äúéäL éäBæéà ,da ïéìòBîjk xg`y s`-] £¦¨¥¦¤¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦

,[mipdkl mixeq`e elqtpàlL éäBæéàå ,úàöiLå úàîèpLå äðlL¤¨¨§¤¦§¥§¤¨¨§¥¦¤Ÿ
dì äúéämlernõeçå dpîæì õeç äèçLpL ,íéðäkì øzéä úòL ¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨¦§©¨§

.dîc úà e÷øæå ïéìeñt eìawLå dîB÷îì¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨
:dpyna zxkfpd 'xzid zry' xe`iaa oecl zxaer `xnbdøîà̈©

øçîì éðìàBL äzà äî äàø ,éúBçà ïa ,úãt øáì àøt÷ øa déì¥©©¨¨§©§¨¤£¦§¥¨©¨£¥¦§¨¨
Løãnä úéáadxen`d 'xzid zry' oipra wcwcle oiirl d`x - §¥©¦§¨

z` xxal yxcnd ziaa xgnl da ozipe `yipy ick ,dpyna
:ezl`y dzid jke .dzernyneðéðL äèéçL øzéä-dn m`d ¤¥§¦¨¨¦

ick ,xzida dhgypy jka ic ,'xzid zry dl dzidy' epipyy
x`ya leqt da rxi` m` elit` dzrne ,dlirn icin `vzy

.da milren oi` ,zeceard
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מכתבי אודות ההכרח המוחלט להקמת חזית מאוחדת לבחירות מכל המפלגות הדתיות, בטח 

נתקבל בעתו, ותקותי חזקה שכבודו ינצל השעות האחרונות לגשם הדבר, ובודאי שבתוקף המתאים 

יש בידו להתגבר על המכשולים שבזה.

בברכה.

מ. ש. ליובאוויטש



רלו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zezixk(ipy meil)

s` okl ,`l e` d`nhp m` xxal ick `ed ,dzgpn z` d`ian
.dzgpn z` `iadl dkixv ,mixetikd meia dxtkzpy

:sqep oicn `xnbd dywn,äzòî àlàea xikn oi`y `hg lky ¤¨¥©¨
,xtkn mixetikd mei ,'d `l`äôeøò äìâòm` `iadl mikixvy ¤§¨£¨

cr de`iad `le ,edkd in reci oi`e bexd `vnpíBé äéìò øáòL¤¨©¨¤¨
,'åëå íéøetkä.mixetikd meia extkzp xaky oeik ,llk de`iai `l ©¦¦

:`xnbd zvxzn,ééaà øîà,mixetikd meia xtkzn df `hg oi` ¨©©©¥
d ixdy ,'d `l` ea xikn oi`y `hg epi`y oeikøékî âøBä,`hga ¥©¦

:`xnbd zvxzn cer .bxdy rceiyàø÷ øîà ,øîà àáøxn`p - ¨¨¨©¨©§¨
weqta(bl dl xacna)'åâå da CtL øLà ícì øteëé àì õøàìå'm` iM §¨¨¤Ÿ§©©¨£¤ª©¨¦¦

bxedd zbixda `l` dgivx oer xtkzn oi`y epiide ,'FktW mcA§©Ÿ§
,ebxd in reci oi`yk dtexr dlbr z`ada e` ebxd in reciyk
mei s` jk meyne ,ea xtkn xg` xac oi`y dfn micnele

:`xnbd zvxzn cer .xtkn epi` mixetikdøîà ,øîà àtt áø©¨¨¨©¨©
àø÷dlbrd ztixra mipdkd mixne`y dna weqta xn`p -mixac) §¨
(g `k'åâå ìàøNé Enòì øtk'xy`' xn`py dnne ,''d zicR xW` ©¥§©§¦§¨¥£¤¨¦¨

y micnl ep` ,'zictøöî éàöBé ìò øtëzL Bæ äøtk äéeàø,íémdy §¨©¨¨¤§©¥©§¥¦§©¦
e`viyn mixetik ini dnk exar xaky s`e ,'d ici lr ectpy el`
mei oi`y gkene ,llg `vnp m` dxtk md mikixv oiicr ,mixvnn

.df oer lr xtkn mixetikd
mei xg`l `hgd el rcepy ote`a oicd z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .mixetikdúøîàc àzLäy x`azpy dzr -àèç ©§¨§¨§©¥§
øtëî íéøetkä íBé ,íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL,eilrék àîéà ¤¥©¦¤¨©¨©¦¦§©¥¥¨¦

úàhç éúééî àì énð íéøetkä íBé øúa déì òãééúîxn`p `ny - ¦§§©¥¨©©¦¦©¦Ÿ©§¦©¨
xg` cr `hgy el rcep `le ,mixetikd mei mcew `hg m` s`y
xikd `l mixetikd meia ixdy ,z`hg `iai `l ,mixetikd mei

.e`hg el xtkzde ,'d `l` df `hga
:`xnbd daiynúøîà úéöî àì ,àøéòæ éaø øîàleki dz` oi` - ¨©©¦§¦¨Ÿ¨¥¨§©
oeik ,ok xnelàø÷ áéúëcdxeza xn`py -'äòéãé'oaxw `iany-] ¦§¦§¨§¦¨

l ,minrt yly [`hgy el rcepy xg`l wx `hgd lrúàhç éab©¥©¨
,cigi lyéaâåly z`hgå ,àéNðl mbéaâly z`hg,øeaöoeike §©¥¨¦§©¥¦

el rceeiy onf lky dpnn yexcl yi ,zxzein odn zg` i`ceay
.mixetikd mei xary xg` el rcep m` s` ,z`hg `iadl jixv

dywn .ef dyxcl xzein miweqtd zylyn dfi` zxxan `xnbd
ixde ,elld miweqtd cg` xezii z` yxec dz` cvik :`xnbd

éëéøö-,otebl od zekxvp el` ze`hga exn`py 'zerici'd lk §¦¥
zx`ane .zi`ce dricia `l` oaxwd z` mi`ian oi`y xnel

oeik :mzylya jxev yi recn `xnbdàø÷ áúk éàcdzid m`y - §¦¨©§¨
l wx drici zazek dxezdéabz`hgàðéîà äåä ,ãéçéiziid - ©¥¨¦£¨£¦¨

c ,xnel lekiïàúà àì ãéçiî ïBälekoi` ze`hgd x`y lky - §¦¨¦Ÿ£¨
meyn ,cigi z`hgn mcnellCøôéîì àkéàcjextl yiy -äî §¦¨§¦§©©

ãéçél,`ed lwyBðaø÷ ìkL`ian `ed mi`hgd lk lry -,äá÷ð §¨¦¤¨¨§¨§¥¨
`l` `ian epi`y eilr eliwd ok enke ,dxf dcear `hga wx `le
md cinzy mdilr exingdy xeaiv la` ,`hgy i`cea rceiyk
dcearn ueg zexiard lkay eilr exingdy `iype ,xkf mi`ian
`iadl mikixve mdilr exingdy xnel yi ,xkf `iadl jixv dxf

.zi`ce drici mdl oi`yk s` z`hg
y xnel oi`e :`xnbd dkiynnáBzëðl wx driciéúééðå ,àéNð éab ¦§©¥¨¦§©§¥

ðäCxeaive cigi ecnlie -,àéNpîy oeikéúà àì àéNpî ãéçéoi` - ¨¨¦¨¦¨¦¦¨¦Ÿ¨¥
meyn ,cenllàéNðl äî ,Cøôéîì àkéàc`ed lwyïéà ïkL`ed §¦¨§¦§©©§¨¦¤¥¥

oaxw `ianìB÷ úòéîLaoaxw aiig mc` lky ,zecrd zreaya - ¦§¦©
jln ixdy zecra jiiy epi`y oeik ,xeht `iyp j` ,cxeie dler
wx `ed eaeigy dxez dxn` okly okzie ,oic ziaa cirn epi`

m`d ,zi`ce driciaøîàzmb df oic,ãéçéa,`ed xengyBðLé ïkL Ÿ©§¨¦¤¥¤§
,ìB÷ úòéîLa.zi`ce drici el oi`yk s` aiigy xnel yieøeaöå ¦§¦©§¦

àéNpîok mbéúà àìmeyn ,cenll oi` -äî ,Cøôéîì àkéàc ¦¨¦Ÿ¨¥§¦¨§¦§©©
àéNðllw `edyïkLyi,äá÷ð Bðaø÷adcear ly `hg lr ixdy §¨¦¤¥§¨§¨§¥¨

mpaxwa oi` mlerly xeaiv la` ,dawp `ian `iypd s` dxf
zi`ce drici oi`yk s`e ,xzei mda exingdy xnel yi ,dawp

y xnel oi` oke .z`hg `iadl miaiig ,e`hgyáBzëðwx drici ¦§
l[éúééðå] ,øeaö éabcnlpe -,dpéî àéNðå ãéçéc oeik,Cøôéîì àkéà ©¥¦§©§¥¨¦§¨¦¦¨¦¨§¦§©

øeaöl äî,mda exingd `lyìò àlà ïéáéiç ïéà ïkLdfk `hg ©§¦¤¥¥©¨¦¤¨©
ici lr `ayäNòî úââL íò øác íìòäzian dkldd dnlrpy - ¤§¥¨¨¦¦§©©£¤

`iype cigi la` .dbbya dxiard z` xeaivd eyr jk ici lre ,oic
ici lr `a epi`y `hga s` miaiigy ,xzei mda exingdy
s` z`hg maiigl exingdy xnel yi ,dkldd mdn dnlrpy
miweqtd zylyy `eti` `vnp .e`hgy zi`ce drici oi`yk
m` s`y cnll ick xzein mdn cg`y xnel ozip cvike ,mikxvp

iig ,mixetikd mei xg`l `hgd el rcep.z`hg `iadl a
:`xirf iax ixac z` `xnbd zvxznàéúà àì äòéãé àãçî- ¥£¨§¦¨Ÿ¨§¨

dxen`d dricin cenll xyt` i` el` zekxit zngn mpn`
mewn lkn ,zexg`d mizyd z` ,zg` z`hgaäòéãé àãç éúéz¥¥£¨§¦¨

ézøzîdxezd aezkzy ,zexg`d mizydn zg`d z` cnlp - ¦©§¥
,odizyn ziyilyd z`hgd z` cnlpe ,ze`hg izya wx drici
mcew `hg m`y yexcl ,zxzein zg` drici epl yi oiicr ok m`e
`iadl aiigy mixetikd mei xg`l wx `hgy el rcepe xetik mei

.z`hg
:zexg`d zericid izyn cenll ozip drici efi` `xnbd zxxan

y xn`p m`äòéãé áBzëð àìléabz`hgéúéúå ,ãéçéz`hg cnlpe - Ÿ¦§§¦¨©¥¨¦§¥¥
cigi,øeaöå àéNðl äî ,Cøôéîì àkéà ,øeaöå àéNpî,milw mdyïkL ¦¨¦§¦¦¨§¦§©©§¨¦§¦¤¥
ïðéàoaxw miaiigìB÷ úòéîLaaiig mc` lky ,zecrd zreaya - ¥¨¦§¦©

,df oaxwa mikiiy mpi` xeaive `iype ,cxeie dler oaxwøîàzŸ©
,ìB÷ úòéîLa BðLiL ãéçéas`z`hga eaiigl mb ea exingdy okzie §¨¦¤¤§¦§¦©

yxn`p m`e .`hgyzi`ce drici oi`ykäòéãé àø÷ áBzëð àìléab Ÿ¦§§¨§¦¨©¥
éúéúå ,øeaöxeaivadrici jixvy ,cnlpe -,àéNðå ãéçéc äòéãéîs` ¦§¥¥¦¦¨§¨¦§¨¦

df lr,àéNðå ãéçél äî ,Cøôéîì àkéà,mda eliwdyïðaø÷a Lé ïkL ¦¨§¦§©©§¨¦§¨¦¤¥¥§¨§¨¨
,äá÷ð,dxf dcear ly z`hga `iyple ,eize`hg lka cigil epiide §¥¨

L ,øeaöa øîàzmlerl,äá÷ð ïðaø÷a ïéàmda exingdy xnel yie Ÿ©§¦¤¥§¨§¨¨§¥¨
.e`hgy zi`ce drici oi`yk s` z`hg `iadl miaiigy

,cenild `ed jk `l` :`xnbd zx`anáBzëð àìl driciéab Ÿ¦§©¥
éúéúå ,àéNðepic z` cnlpe -.øeaöå ãéçéc äòéãéîeúëøt éàî- ¨¦§¥¥¦¦¨§¨¦§¦©¨§©

,df cenil lr zeywdl dvxz dneíeMî éàmpi` xeaiv `weecy ¦¦
`lew mda yiy meyn ,zi`ce dricia `l` miaiigcmlerl xeaiv §

ìBwä úòéîLa ïðéàyi `iyp eli`e ,zecrd zreay oaxw aeiga - ¥¨¦§¦©©
,xg` jln erazy oebk ,lewd zriny lr aiig `edy minrt
.jln dyrp jk xg`e ,el cirdl erazy e` ,jlnl cirn jlny

å]y jka lw xeaivd okïéáéiç ïðéàz`hgìò àlà`a `edy `hg §¥¨©¨¦¤¨©
ici lrøác íìòädkldd mdn dnlrpy -,['åë,jk jextl oi` ¤§¥¨¨

y xnel yiy meyn,çéëBé ãéçéoeik ,el` zelew ea oi`y(åðéàã)) ¨¦¦©
,(ìBwä úòéîLa [äéúéàc]oke ,zecrd zreay oaxw aiig `edy §¦¥¦§¦©©

lr s`e ,dkldd epnn dnlrp `lyk `hg m` s` z`hg aiig `ed
s`y cenll yie ,dxexa dricia `l` z`hg `ian epi` ok it
mbd ,`hgy dxexa drici el yiyk `l` z`hg `ian epi` `iyp

.xeaiva yiy zelewd z` ea oi`yéàåcenll oi`y xn`z m`e - §¦
,cigin `iypc íeMîoeik ,zi`ce drici jixv oi` cigia `weec ¦§

y `lew ea yiyäá÷ð Bðaø÷ ìëa Lécigid `ian ei`hg lkay - ¥§¨¨§¨§¥¨
xnel oi` .dawp `ian dxf dceara wxy `iyp enk `ly ,dawp

ixdy ,jk,çéëBé øeaömdilr exingdy s`y,äá÷ð ïðaø÷a ïéàc ¦¦©§¥§¨§¨¨§¥¨
ok it lr s`áéiçî àì äòéãé ïBäì úéàc ãòoaxw miaiig mpi` - ©§¦§§¦¨Ÿ¦©©

drici mda xn`py xeaive cigin cenll yie ,zi`ce dricia `l`
ok m`e .dricia jxev yi `iypa s`yáéúëc éì änìdn iptn - ¨¨¦¦§¦

dxn`päòéãél,àéNð éabi`cedéôeâì ïéðò Bðéà íàoi` m` - §¦¨©¥¨¦¦¥¦§¨§¥
,`iypl jxvp weqtdàéúà àäccnlp epic ixdy -,øeaöå ãéçiî §¨¨§¨¦¨¦§¦

ïéðò eäðz,xg` xac o`kn cenll yi -øúa déì òãééúîc àëéäì §¥¦§¨§¥¨§¦§§©¥¨©
íéøetkä íBé,`hgy mixetikd mei xg`l el rcepy inl -éúééîc ©¦¦§©§¥

úàhçmei eilr xtik `ly ,z`hg `iadl `ed jixvy - ©¨
.mewnd `l` e`hga xikd `ly mbd ,mixetikd

:uexizd z` `xnbd dgecáéúk àìc éà ,øîà ééaàdid `l m` - ©©¥¨©¦§Ÿ§¦
xn`päòéãéléúà àì øeaöå ãéçiî ,àéNð éabmiyxec epiid `l - §¦¨©¥¨¦¦¨¦§¦Ÿ¨¥

,zi`ce drici el didzy jixv `iypy xeaive ciginàkéàc íeMî¦§¦¨
Cøôéîì,xeaive cigil dnec `iyp oi`yïéà ïkL øeaöå ãéçél äî §¦§©©§¨¦§¦¤¥¥

mdúBpzLäì ïééeLò,mpicnøîàz £¦§¦§©Ÿ©
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רלז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zezixk(iyily meil)

ílLé',`tiqa xen`d 'rlqòìñc íeìLzz` milydl eilr - §©¥©§§¤©
fef cer ycwdl siqeiy epiide ,sqep rlq ickl eribiy eize`ved
.ipyd rlqd ly mekql df li`a eize`ved z` milydl ick ,cg`
m` ixdy ,ycwd gaya xtkzn mc` oi`y dfn gken mewn lkne
.rlql milyiy cr xafbl siqedl `ed jixv recn xtkzn `ed

:`xnbd dywnåixddéì àøéáñ éà`ziixad ly `pzlíãà ïéàc ©¦§¦¨¥§¥¨¨
,Lc÷ä çáLa øtkúî,ok m` ,`ziixad z` `xnbd dx`iay enk ¦§©¥¦§©¤§¥

áéäé ékycwdl ozi m` mb -òìñc íeìLzz` milydl cg` fef - ¦¨¦©§§¤©
,rlql eize`vedéåä éàîixde ,jka dn -ïðéòa íéòìñ ézL ïa ìéà ©¨¥©¦¤§¥§¨¦¨¦©

,`iadl `ed jixv -àkéìå,mirlq izy deyy li` o`k oi`e - §¥¨
dey li`dy dne ,mifef dray `l` li`a `ived `l `ed ixdy
z` xiykdl `ed leki cvike ,ycwd gay zngn edf mifef dpeny

.ycwdl fef cer eqikn ozepy ici lr li`d
:`xnbd zvxznøáñ÷ ,íìBòìy `ziixaay `pzdøtkúî íãà §¨¨¨©¨¨¦§©¥

,Lc÷ä çáLa`ived `ly s` df li` aixwdl `ed leki jk meyne ¦§©¤§¥
:`xnbd dywn .mirlq izy eaïzé àì òìñc íeìLz ,éëä éà- ¦¨¦©§§¤©Ÿ¦¥

ydl fef cer ycwdl zzl `ed jixv recneize`ved z` mil
lekiy oeik ,mirlq izy my`a `iveiy jixv oi` ixde ,rlql
dey `ed dzry oeik ,rlqa e`pwy s`e ,ycwd gaya xtkzdl

:`xnbd zvxzn .ea xtkzdl `ed leki mirlq izyàîòè eðééä©§©£¨
òìñc ïéîeìLz áéäé÷ceize`ved z` milydl jixvy mrhd edf - §¨¨¦©§¦§¤©

,rlqleøîàé ànL äøéæby mc` ipaìéàdeyy,íéòìñ ézMî úBçt §¥¨¤¨Ÿ§©¦¨¦§¥§¨¦
,øtëîsiqei ,mirlq izy df li`a `ived `l m`y exn` okle §©¥

.mirlq izy oeaygl milyiy cr ycwdl oenn
:`xnbd zxxan .wtqd z` heytl zxfeg `xnbddìò éåä éàî- ©¨¥£¨

:`xnbd zhyet .ycwd gay ly ,ef dl`ya dkldd zrxkd dn
,òîL àzy li` eny`l `iand ,`ziixaa epipyäLøôä úòLa ¨§©¦§©©§¨¨

didäôéwx,òìñeäøtk úòLá`edàöé (àì) ,íéòìñ ézL äôéici ¨¤¤©¦§©©¨¨¨¤§¥§¨¦¨¨
xg`l wx mirlq izy dey dyrpy s` ,df li`a xtkzde ezaeg
gaya xtkzn mc`y ef `ziixaa yxetn ok m`e ,eyicwdy

.ycwd
:df oecipa opgei iax zrc z` d`ian `xnbdéòawtzqp -éaø ¨¥©¦

øæòìà,`xnbd ea dpcy df oecipaBà Lc÷ä çáLa øtkúî íãà ¤§¨¨¨¨¦§©¥¦§©¤§¥
øîà .àìjk lr,ïðçBé éaøixd ,ip` dnzäæ ìãb íéðL änkiax-] Ÿ¨©©¦¨¨©¨¨¦¨©¤
[xfrl`.éðnî Bæ äëìä òîL àìå ,eðéðéa¥¥§Ÿ¨©£¨¨¦¤¦

:`xnbd zxxanììkî,el` opgei iax ixacn rnyn -éaø døîàc ¦§¨©£¨¨©¦
ïðçBé:`xnbd daiyn .ef dkldlïéàdkld xn` opgei iax ,ok` - ¨¨¦
,efàãä ìòåef dpyn lre -ïðúc ,äøîàdpyna(:hr zegpn),ãìå §©¨¨£¨¨¦§©§©

äãBz,dcez oaxwl deyixtdy dnda ly cle -dúøeîúe- ¨§¨¨
,dcez zndaa dze` exindy oileg znda xnelk ,dcez zxenze

Léøôäå ,äãáàå BúãBz Léøônä ïëådnda,äézçz úøçàxg`le §¥©©§¦¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨
,dcezl mdipy z` aixwdl leki el` lka ,dpey`xd z`vnp okn

j` ,dcez ingl dnr `iadl jixv dpey`xd zaxwdaeàïécle ¥
,dzxenze dcezdéaøc déîMî àðéðç éaø çìLå .íçì úBðeòè§¤¤§¨©©¦£¦¨¦§¥§©¦

eðL àì ,ïðçBédpyna df oicàlàcled z` aixwd m`äøtk øçàì ¨¨Ÿ¨¤¨§©©©¨¨
,da xtkzpe m`d z` aixwdy xg`l -cd f`,íçì ïeòè ïéà ãìå §¨¨¥¨¤¤

ìáàcled z` aixwd m`,íçì ïeòè ,äøtk éðôì`vei `edy oeik £¨¦§¥©¨¨¨¤¤
s` dcezd cle ixde .dnvr dcezd enk epice ,excp meyn clea
it lr s`e ,en` dycwedy xg`l clep ixdy ,'ycwd gay' `ed
.excp zaeg ici ea z`vle eaixwdl `ed lekiy opgei iax xn` ok

àîìàc gken -øáñ÷mc`y ,opgei iax.Lc÷ä çáLa øtkúî ©§¨¨¨©¦§©¥¦§©¤§¥
mipy dnk' opgei iax eilr xn`y ,xfrl` iax ly df ewitq ab`
xfrl` iax ly mitqep zewitq `xnbd d`ian ,'eke 'epipia df lcb

.ef oeyl opgei iax mdilr xn`y
rx` ,xnelk ,'egcp'e gafnl zg` dry miie`x eidy miycwd lk
eidie exfgi m` s` ,gafnd iab lr axwiln mze` lqetd xac mda
,zg` dry mileqt eidy oeiky ,maixwdl xeq` ,daxwdl miie`x

mi`xen` ewlgpe .mzexykl mixfeg mpi`(.cq `nei)`ed df oic m`

`ed df oicy e` ,dhigy xg`l elqtpyk oiae miign elqtpyk oia
exfge miig mcera elqtp m` la` ,ehgypy xg`l elqtpyk wx

maixwdl xzen mzexykl.
íéiç éìòa ,øæòìà éaø éòadaxwdn elqtpy miycw zenda - ¨¥©¦¤§¨¨©£¥©¦

,miig mceraïéçãð,md miiegc mzexykl exfgi m` s`e ,mdBà ¦§¦
äëìä òîL àìå ,eðéðéa äæ ìãb íéðL änk éøä ,ïðçBé éaø øîà .àìŸ¨©©¦¨¨£¥©¨¨¦¨©¤¥¥§Ÿ¨©£¨¨

,épnî Bæ.migcip miig ilray ¦¤¦
:`xnbd zl`eyììkîdfn rnyn -døîà ïðçBé éaøc.ef dkldl ¦§¨§©¦¨¨£¨¨
:`xnbd daiynïéà,ef dkld opgei iax xn` ok` -,ïðçBé éaø øîàc ¦§¨©©¦¨¨

,ïéôzeL éðL ìL äîäayLéc÷ä,da ewlg z` mitzeydn cg` §¥¨¤§¥¨¦¦§¦
`edyäéöç,oileg x`yp ipyd szeyd ly ivgde ,dndad ly ¤§¨

åewlg z` yicwdy xg`ç÷ìå øæçz` szeydndéöç,ipyd §¨©§¨©¤§¨
,dLéc÷äådleky ,`ed oicde ,äLBã÷mewn lkn,äáéø÷ dðéà §¦§¦¨§¨¥¨§¥¨

oeik ,oaxwl die`x dzid `l dyicwdyk dligzny oeiky
die`x dpi` ,dlek z` yicwdy xg`l s` ,oileg did divgy

,daxwdlå`id ixd ,zxg` dndaa dze` xind m`äøeîz äNBò §¨§¨
yecwa dqitzn -,da exindy dndad z` dzdúøeîúe- §¨¨

`ed dpic ,da exindy dndadeda àöBik,dnda dze` oick - ©¥¨
.daixw dpi`e `id dyecwy

:`xnbd zniiqnúìz dpéî òîLel` opgei iax ixacn cenll yi - §©¦¨§¨
.miycwa iegic oipra mipic dyly,dpéî òîLyíéiç éìòaly §©¦¨©£¥©¦

,axwiln elqtpy miycwïéçãðexfg m` s`y ,ixnbl md ¦§¦
,daxwdl ef dnda dleqt okle ,daxwdl md mileqt mzexykl
divg dzidyk dzgcp xaky oeik ,dlek z` yicwdy xg`l s`

xaeqd axk `lye .dyecw(.cq `nei)miig miycwa iegic oi`y
.ehgypy xg`l elqtp m` wx `l`íéîã úùåã÷) ,dpéî òîLe§©¦¨

(äçãîs`yàø÷éòî éeçã],iegc did eyicwd zligzny oaxw - ¦¥¦¨¨
,[éeçéã éåäxaeqy ink `lye ,xykpe xfeg epi`e(:bl dkeq)oicy ©¥¦

df oic gkene .lqtp jk xg`e ie`x didy xaca wx `ed iegic
mlern die`x dzid `l ef dnda ixdy ,opgei iax ixacn

.iegic oic da yiy xaeqe ,daxwdl,dpéî òîLeyLéoicéeçécs` §©¦¨¥¦
azyecwa dyecwd dnda,íéîãdnda ixdy ,sebd zyecw `le ¦¨¦

`l` dyicwd `le daxwdl die`x dpi` ,divg yicwdyk ef
.dlek dycwyk s` ,ixnbl daxwdn dzgcp ok it lr s`e ,dincl
didiy jixv my` oaxw :xfrl` iax ly sqep wtq d`ian `xnbd

,mirlq izy deyd li`,øæòìà éaø éòam`eìæeäd,íìBòa íéàìè ¨¥©¦¤§¨¨§§¨¦¨¨
,mirlq izy deyd li` oi`eïðéøîà éî ,eäîdny xn`p m`d - ©¦¨§¦©

iptn wx df ,mirlq izy dey li`d didiy dxezd dcitwdy
yïðéòa 'íëéøãð øçáî'zendadn my`d li` z` `iadl jixvy - ¦§©¦§¥¤¨¦©

weqtd oeylk ,zexgaend(`i ai mixac)xW` lM z` E`iaz dOW'¨¨¨¦¥¨£¤
,'mkixcp xgan lke 'ebe ,mkz` dEvn ikp`àkéà àäådf xace - ¨Ÿ¦§©¤¤§¤§Ÿ¦§©¦§¥¤§¨¦¨

mb ixdy ,mirlq izya li` `ian epi`y mbd ,dzr s` miiwzn
zendadn `iai m`e ,mirlq izyn zegt miey xzeia mixgaend

.ezaeg ici `vei ,yiy zexgaendïðéòa 'íéì÷L óñk' ,àîìéc Bà¦§¨¤¤§¨¦¨¦©
àkéìå,milwy izy deyy li` `weec `iaiy dxezd dcitwd - §¥¨

xn`py(eh d `xwie)o`Sd on minY li` 'dl FnW` z` `iade'§¥¦¤£¨©©¦¨¦¦©Ÿ
ici z`vl leki epi`e ,'mW`l WcTd lwWA milwW sqM LMxrA§¤§§¤¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨

.zegt deyd li`a ezaeg
eðòîL àìå ,Løãnä úéáa eðìãb íéðL änk ,ïðçBé éaø øîàji` ¨©©¦¨¨©¨¨¦¨©§§¥©¦§¨§Ÿ¨©§

a oicd didi.Bæ äëìä:`xnbd ddnzàìåopgei iax rny `l ike - £¨¨¨Ÿ
,ef dkldïðçBé éaø øîàäåjky ,envr,éàçBé ïa ïBòîL éaø øîà §¨¨©©¦¨¨¨©©¦¦§¤©

äðúð àì äî éðtîdäáö÷ äøBzaevw xign -amikixvy zepaxw ¦§¥¨Ÿ¨§¨¨¦§¨§
`iadl,'äøtë éøqeçî',miycwa lek`ln mze` zakrn ozxtky §§¥©¨¨

eìæeé ànLdíéàìèxigna zepaxw `iadl elkei `le ,mlera ¤¨§§¨¦
,dxez davwyåy `vnp,íéLãwa ìBëàì äðwz ïäì ïéàrnyne §¥¨¤©¨¨¤¡©¢¨¦

dxezd ea dpzpy my` oaxwa ok m`e ,zakrn davw zpizpy
li` `iadl xyt` i` ,mlerd lka zendad elfed m` s` ,davw
opgei iax rny i`ce :`xnbd zvxzn .mirlq izy dey epi`y
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רלח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zezixk(iyily meil)

m` okle ,aixwn `ed exeary `hg eze` myl oaxwd z` yixtdl
zepwl dligzkl leki epi` mieqn `hg xear zernd z` yixtd
lr oaxwd z` `iad bbeyae drh m` wxe ,xg` `hgl oaxw mda

.`vi ,xg` `hg

ðùîä
yixtdy dnda zepyl leki mc` oi`y x`azd zncewd dpyna
dpc epiptly dpynd .xg` `hg lr d`iadle mieqn `hg lr
:z`hgl `ian `edy dndad oin z` zepyl mc`d leki m`d

,äøéòN ,äaNk Lc÷äî ïéàéáîleki z`hg aiigzdy mc` ,xnelk §¦¦¥¤§¥¦§¨§¦¨
,dayk mda zepwl zern yixtd m`e ,dxiry e` dayk `iadl

e .dxiry mda `iadle zepyl lekiäaNk ,äøéòN Lc÷äîm`e - ¥¤§¥§¦¨¦§¨
mda `iadle mzepyl leki ,dxiry mdn `iadl ick zern yixtd

.dayk
eiprde ser `ian iprde dnda `ian xiyrdy ,cxeie dler oaxwa

zepyl leki ,zleq `ian xzeiaLc÷äî`iadl yixtdy zernn - ¥¤§¥
mdn,äøéòNe äaNkmda `iadleLc÷äîe .äðBé éðáe ïéøBz- ¦§¨§¦¨¦§¥¨¥¤§¥

mdn `iadl yixtdy zernneäðBé éðáe ïéøBz`iadl lekiúéøéNò ¦§¥¨£¦¦
,äôéàäz` zepyl leki ,`hgd eze` lr mi`a mleky oeiky ¨¥¨

:dpynd zx`ane .xg` oin `iadle zerndãöékzepyl `ed leki ¥©
e ,dnda `iadl epicy xiyr did m` .cxeie dler oaxwaLéøôä¦§¦

zern,äøéòNì Bà äaNëìjk xg`eéðòä,dnda `iadl aiig epi`e §¦§¨¦§¦¨¤¡¦
óBò àéáém`e .zern mze`aéðòä,serl elit` zbyn eci oi`e xzei ¨¦¤¡¦

àéáézern mze`a,äôéàä úéøéNòxg` el ex`ypy zernd x`ye ¨¦£¦¦¨¥¨
m` ,jtidl oke .oilegl eidi ,dti`d zixiyr e` ser mda `iady

e ipr didLéøôäzern,äôéàä úéøéNòìjk xg`e,øéLòäsiqei ¦§¦©£¦¦¨¥¨¤¡¦
e zern.óBò àéáém`eøéLòäe siqei ,xzei cer.äøéòNe äaNk àéáé ¨¦¤¡¦¨¦¦§¨§¦¨

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîel` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥

zernd z` zepyl `ed leki `hg eze`ay ,dpyna mix`eand
:`xnbd zx`an .xg` oinl cg` oinnïðaø eðúcxn`p ,`ziixaa §¨©¨¨

iabl ixdy ,`hg oeyl minrt yly cxeie dler oaxw zyxta
xn`p dnda aixwnd xiyr(e d `xwie)odMd eilr xRke','Búàhçî §¦¤¨¨©Ÿ¥¥©¨
xn`p ser aixwnd lc iable(i d my)odMd eilr xRke','Búàhçî §¦¤¨¨©Ÿ¥¥©¨

xn`p dgpnl dti`d zixiyr aixwny zelc ilc iable(bi d my)

odMd eilr xRke'.'Búàhç ìòxxal yieøîBì ãeîìz äîdn - §¦¤¨¨©Ÿ¥©©¨©©§©
,xxal yi :`ziixad zx`ane .el` zepeyla epcnll dxezd d`a

øîBà äzà ïépî,df oic cnlp oipn -,äaNk Lc÷äî ïéàéánL ¦©¦©¨¥¤§¦¦¥¤§¥¦§¨
äøéòNdayk mdn `iadl ick yixtdy zern lehil lekiy - §¦¨

,dxiry mda zepwle ,z`hgläøéòN Lc÷äîe`iadl leki.äaNk ¥¤§¥§¦¨¦§¨
ecxeie dler oaxway oipnäøéòNe äaNk Lc÷äî`iadl leki ¥¤§¥¦§¨§¦¨

,äðBé éðáe ïéøBz Lc÷äîe ,äðBé éðáe íéøBz`iadl lekiúéøéNò ¦§¥¨¥¤§¥¦§¥¨£¦¦
.äôéàäeãöéëe xiyr didy oebk ,df oic jiiyLéøôäzernäaNëì ¨¥¨¥©¦§¦§¦§¨

àéáé ,éðòäå ,äøéòNìåel` zerna,óBòm`eéðòä,xzeiàéáémda §¦§¦¨§¤¡¦¨¦¤¡¦¨¦
,äôéàä úéøéNòe ipr did m` okeLéøôäzern,äôéàä úéøéNò[ì] £¦¦¨¥¨¦§¦©£¦¦¨¥¨

,øéLòäåe zern siqei,óBò àéáém`eøéLòäe siqei ,xzei ceràéáé §¤¡¦¨¦¤¡¦¨¦
.äøéòN Bà äaNkm` okeäøéòN Bà äaNk Léøôäm`iadl ,ynn ¦§¨§¦¨¦§¦¦§¨§¦¨

,z`hgleáàzñðåjixvy `ed mpice ,elqtpe men mda ltpe - §¦§¨£
iprd eiykr m` ,oaxwl zxg` dnda mdinca `iadle mzectl

,dndaa aiig epi`e.óBò äéîãa àéáé [äöø íà]m` j`óBò Léøôä ¦¨¨¨¦§¨¤¨¦§¦
ez`hgláàzñðåelit` ,daxwdl lqtpy xa` xqegn dyrpe - §¦§¨¥

,dgpna wx aiegn zrke iprd m`àéáé àì`iadl leki epi` - Ÿ¨¦
,äôéàä úéøéNò åéîãaoeik,ïBéãt óBòì ïéàLezectl leki epi`e §¨¨£¦¦¨¥¨¤¥¨¦§

dti`d zixiyr einca `iadle.:`ziixad zniiqnïëìick - ¨¥

el` mipic epcnlløîàðserae dndaa cxeie dler oaxwa ¤¡©
,'Búàhçî'dti`d zixiyrae,'Búàhç ìò''ez`hgn' oeylny ¥©¨©©¨

zvwnn `iadl lekiy xg` xac yiy rnyn dndaa xn`py
.ser el` zernn wlgn `iadl leki iprd m`y epiide ,ef z`hgn
`iadl leki iprd m`y cnln ,sera xn`py 'ez`hgn' oeyl oke
'ez`hg lr' xn`py dne .dti`d zixiyr el` zernn wlgn
ly zern lr siqedl `ed lekiy rnyn ,dti`d zixiyra
siqedl leki ,xiyrd m`y ,xg` oaxw `iadle ,dti`d zixiyr

` ser `iadle.dnda e
:zeyxcd lk z` jixv dnl zx`an `xnbdéøèöéàåázëîì C- §¦§§¦§¦§©

aezkl dxezd dkxvede'Búàhçî'l,äøéòN Bà äaNk éaâ ¥©¨©¥¦§¨§¦¨
éøèöéàåázëîì Cl mb 'ez`hgn'.óBò éaâmeynàø÷ áéúk éàc- §¦§§¦§¦§©©¥§¦§¦§¨

l wx 'ez`hgn' xn`p did m`yLc÷ä éaâziipwl zernBà äaNk ©¥¤§¥¦§¨
,äøéòN,ser mda `iadle zepyl xyt`yàðéîà äåäleki iziid - §¦¨£¨¨¦¨

yk wxy xnelLéøôämda zepwl zernéðòéî ék ,äaNk- ¦§¦¦§¨¦¦£¥
,iprdykïeðéìçð úBòî ïéìäîllgi zern mze`n wlg -,óBò ìò ¥¨¥¨©§¦©

éúééðc`iaiy -óBòmeyn dfe ,dnda mewna ez`hgläaNëc §©§¥§¦§¨
eäééåøz ,óBòåmdipy -eäðéð íéîc éðéîmiwxefy zepaxw md - ¨©§©§¦¥¨¦¦§

dndad inca `iadl lekiy xnel yi okle ,gafnd lr mc mdn
.sereäðéð íéîãc éðéî åàìc ,äôéàä úéøéNò ìáàozn da oi`y - £¨£¦¦¨¥¨§¨¦¥§¨¦¦§

,mincàø÷ áéúk àì éàweqta xn`py `l m` -'Búàhçî'léaâ ¦Ÿ§¦§¨¥©¨©¥
àðéîà äåä ,óBòcéðòéîe Bpé÷ì úBòî Léøôî éëxtd m`y -yi £¨¨¦¨¦©§¦¨§¦¦£¥

,ipr xzei dyrp okn xg`le ,ez`hgl zeter ow mda zepwl zern
,dti`d zixiyr `iadl dzr epicyéúééî àì`iai `l -úéøéNò Ÿ©§¥£¦¦

äôéàä,zeterl dnec epi`y oeik ,el` zernncdti`d zixiyr ¨¥¨§
éúééî àlà ,àeä íéîãc éðéî åàì`iadl jixv -ïî äôéàä úéøéNò ¨¦¥§¨¦¤¨©§¥£¦¦¨¥¨¦

déúéa,mixg` zernn xnelk ,ezian -Léøôàc úBòî ïéìäå- ¥¥§¨¥¨§©§¦
zeter mda `iadl myixtdy elld zerneäáãðì eìtéxzFn oick ¦§¦§¨¨

.z`hgàø÷ áéúk øãä éëäàazke weqtd xfg okl -'Búàhçî'mb ©¨¦£©§¦§¨¥©¨
lóBòc Lc÷äîc àøîéîì ,óBò éaâ`iadl yixtdy zernny - ©¥§¥§¨§¥¤§¥§

,ser mdaéúééî énðmda `iadle zepyl `ed leki ok mb -úéøéNò ©¦©§¥£¦¦
.äôéàä̈¥¨

:'ez`hg lr'n dyxcd z` zx`an `xnbdéøèöéàå]ázëîì C- §¦§§¦§¦§©
mb aezkl weqtd jxvede'Búàhç ìò'l,äôéàä úéøéNò éaâxnel ©©¨©¥£¦¦¨¥¨

dti`d zixiyr mdn `iadl yixtdy zernd z` zepyl lekiy,[
øîà÷ éëäå,weqtd zpeek jke -Léøôî ékzern yixtd m` - §¨¦¨¨©¦©§¦

éúééîcàå ,äôéàä úéøéNòìezgpn z` `iady cre -,øéLòä ©£¦¦¨¥¨§©§©§¥¤¡¦
,xnelk ,'ez`hg lr' `iai ,ser `iadl `ed epic eiykreéñBðó ¦

éúééðå ïBäéìòmda `iaie ,dti`d zixiyr ly zernd lr siqei - £¥§©§¥
.óBòm`eøéLòä,dxiry e` dayk `iadl `ed epicy xzeiéñBðó ¤¡¦¦

éúééðå ïBäéìòmda `iaie zernd lr siqei -.äøéòN Bà äaNk £¥§©§¥¦§¨§¦¨
:`xnbd zl`eyáéúk àîòè éàîely dyxcd dxn`p recn -ìò' ©©£¨§¦©

,'Búàhçoinn oaxw `iadle yixtdy zernd lr siqedl lekiy ©¨
l xg`,äôéàä úéøéNò éaâ:`xnbd daiyn .ser iabl `leéàc ©¥£¦¦¨¥¨§¦

'Búàhç ìò' áéúkl wx,óBò éaâ,dnda `iadle siqedl xyt`y §¦©©¨©¥
àðéîà äåäwxy ,xnel leki iziid -Bpé÷ì úBòî Léøôî ék- £¨¨¦¨¦©§¦¨§¦

,ez`hgl zeter mda zepwlåm`pwy mcewàeä ,øéLòädfa wx - §¤¡¦
mixne` ep`éñBîcéúééîe ïBäéìò ózern lr siqedl lekiy - §¦£¥©§¥

mda `iadle ,elld,äøéòN Bà äaNkoeikcterdndae zeeäééåøz ¦§¨§¦¨§©§©§
,mdipy -eäðéð íéîc éðéîlr minc ozn mda yiy zepaxw md - ¦¥¨¦¦§
.gafndìáàm`ì úBòî Léøôäz`ad,øéLòäå ,äôéàä úéøéNò £¨¦§¦¨§£¦¦¨¥¨§¤¡¦

(Léøôîã ïéìä),dnda e` ser `iadle mdilr siqedl leki epi` ¨¥§©§¦
`l` ,gafnl minc ozn ea oi`y jka mdn dpey `edy oeikàì éà¦Ÿ

àáeè øéLòä,ser `iadl epicy ,daxd xiyrd `l m` -éúééð- ¤¡¦¨©§¥
`iaióBò,zexg` zernn ezianàáeè øéLòä íàådaxd -éúééð §¦¤¡¦¨©§¥

äøéòN Bà äaNk,zexg` zernn ezianLéøôàc úBòî ïéìäå- ¦§¨§¦¨§¨¥¨§©§¦
dti`d zixiyrl yixtdy elld zerneäáãðì eìtéxzen oick ¦§¦§¨¨
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רלט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zezixk(iriax meil)

,'éúìBòì elà'dnda zernd lka `ian xiyrd ixdy ,jka drhe ¥§¨¦
okle ,llk dler `ian epi`e ,z`hgléñBîóezian zernàéáîe ¦¥¦

l daykBúáBçsiqedy el` zernn ,da aiig `edy z`hgl - ¨
eéñBî ïéàå ,Búàhç éîcî[BúáBç] àéáîe ósiqedl leki epi` la` - ¦§¥©¨§¥¦¥¦¨

e siqedy el` zernn ,aiig `edy z`hgd z` `iadle zernéîcî¦§¥
,BúìBòs` ,z`hgl ozepyl leki epi` dlerl orawy xg`y oeik ¨

:dziiyew z` `xnbd zniiqn .jka drhyàëä àäåoica ixde - §¨¨¨
xaecn dfàkéìcxn`y onfa o`k oi`y -äçé÷ì àìmilrad ly §¥¨Ÿ§¦¨
äéiNò àìå,odkd lyemewn lknéðz÷y `ziixaaBúáBç àéáî- §Ÿ£¦¨¨¨¥¥¦¨

z`hgl dndad z`,BúìBò éîcî àìå ,Búàhç éîcîs`y gkene ¦§¥©¨§Ÿ¦§¥¨
lr dywe ,zernd lr oaxwd my rawp diiyra e` dgiwla `ly

.`cqg ax
:`xnbd zvxznàéä àzðwúî àúéðúî àøañúå ,úLL áø øîà- ¨©©¥¤§¦§§¨©§¦¨§©©§¨¦

ozipy ,`id dpekpe zpwezn ef `ziixay xnel dz` xeaq ike
,`id zyaeyn i`ce ixde ,dpnn zeywdléðz÷c,daøéLòäå' §¨¨¥§¤¡¦

[øîà Ck øçàå]zernd dfa erawpe ,'izlerl el`e iz`hgl el` §©©¨¨©
,eidi oaxw dfi`låc ,oekp epi` df oicéaø øîà ,øæòìà éaø øîàä §¨¨©©¦¤§¨¨¨©©¦

,øéLò Lc÷î ànèî ,àéòLBà,dnda `iadl aiigyïaø÷ àéáäL ©§¨§©¥¦§¨¨¦¤¥¦¨§©
,éðò,ser oaxw epiideàöé àìie`x epi`y myk ok m`e .ezaeg ici ¨¦Ÿ¨¨

.zernd eidi dnl reawl leki epi` ok enk ,ipr oaxw z`adl dzr
eøîéîì Cì úéà éàî àlà,`ziixad aeyia xnel jl yi dne - ¤¨©¦¨§¥©

`l` ,xiyrdy xg`l ok xn`y dzpeek oi`yøîà øákLok ¤§¨¨©
Búéiðò úòMîz` micinrn ep` jk oiay oeike ,ipr didy drya - ¦§©£¦¨

,dpeyl zehytn dpey ote`a `ziixad ixacénð àëäok enk - ¨¨©¦
`ziixad zpeeky ,`cqg ax ixac lr `iyewd z` ayiil yi

øîà øákL,ezlerl el`e ez`hgl eidi zern el`úòMî ¤§¨¨©¦§©
,BúLøôäzryk `id zernd zyxtd zryy oeik ,eixac elg okle ©§¨¨

.oaxwd my z` f` reawl lekiy ,zeterd zgiwl
:dywne `xnbd dkiynnøîàc ,àéòLBà éaø øîà àbç éaøìe§©¦©¨¨©©¦©§¨§¨©

,ipr oaxw `iady ,xiyr `edy ycwn `nhnyàöé,ezaeg ici ¨¨
my reawl `ed leki `linne ,ipr ly oaxwl ie`x xiyr eixacle

,zyaeyn `ziixady gxkd oi`e ,ipr ly oaxwøîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©
oaxw dfi`l zernd erawpy dxn`y ,`ziixad z` uxzp ji` -
:`xnbd zvxzn .diiyr zry `le dyxtd zry ef oi`y s` ,eidi

éðzxiyrdy ,`ziixad ixaca dpyz -ç÷ì Ck øçàåmze`a §¦¦§§©©¨¨©
,epaxwl ser zernøîàådxn`e .dlerl e` z`hgl didi m` §¨©

zerndy `vnp ,ezlerl didiy serd lr xn` m`y `ziixad
siqedl `ed leki okle ,z`hgl eidiy erawp ,ser mda dpw `ly
lr xn` m` la` ,ez`hgl dayk mda zepwle zern cer mdilr
erawed ser mda dpw `ly zerndy `vnp ,z`hgl didiy serd
dayk mda `iadle zern mdilr siqedl leki epi` okle ,dlerl

.mzepyl leki epi`e dlerl erawed mdy oeik ,ez`hgl
:dpynn mdilr dywne ,`bg iax ixaca dzr dpc `xnbd,éáéúéî¥¦¥

dpyna epipy(a"in c"it mirbp),ïaø÷ àéáäL éðò òøBöîrxevn ly §¨¨¦¤¥¦¨§©
àöé ,øéLòrxevne ,ezaeg iciïaø÷ àéáäL øéLòrxevn lyéðò ¨¦¨¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦
.àöé àìef ixdeàúáeézeixacl `iyew -éaø øîà àbç éaøc Ÿ¨¨§§¨§©¦©¨¨©©¦
,àéòLBàoaxwa xhtp epi` xiyr rxevny zxne` dpyndy oeiky ©§¨

oaxwa xhtp epi` xiyr ycwn `nhny xnel yi ok enk ,ipr ly
:`xnbd zvxzn .iprCì øîà,`bg iax jl aiyi -éðàLdpey - ¨©¨¨¦

l oicd,òøBöî éaboeikàðîçø èòéîcrxevna dxezd dhriny - ©¥§¨§¦¥©£¨¨
xn`py ,ipr oaxwa xhtp epi` xiyry yexita dazke(a ci `xwie)

'úàæx`eand xcqk `weec `id ezxtky ,'rxvOd zxFY didY Ÿ¦§¤©©§Ÿ¨
yi xiyr ycwn `nhn la` .ipr ly oaxwa xiyr `le ,weqta

.ipr oaxwa mb `veiy xnel
:`xnbd dywnéëä éà`aeiy rxevna dxezd dcitwdy ,ok m` - ¦¨¦

,weqta xn`py xcqk `wec oaxwdénð éðò òøBöî eléôà[ok mb-] £¦§¨¨¦©¦
,øéLò ïaø÷ àéáäLy xn`p,àöé àìxn`py xcqk `iad `ly oeik ¤¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨

:`xnbd zvxzn .weqtaééàìrxevny yexcl ozip did zn`a - ¨¦

j` ,xiyr oaxwa xhtp epi` ipràø÷ déøcäà àädxifgd ixd - ¨©§§¥§¨
' dxn`y dna ,epicn zepyl lkeiy oicd llkl dxezd eze`úøBz©

mi`vei mleky mirxevnd lkl cg` oic yiy rnyne ,'rxvOd©§Ÿ¨
dhrine cg` weqta dxezd dzaixe xg`ne .cg` oaxwa daeg ici
oi`e ycewa oilrn' ly llkd itl xnel epl yi ,cg` weqta
xiyre .`vi ,xiyr oaxw `iade eaeig lr siqedy ipry ,'oicixen

oaxw `iade hriny.`vi `l ,ipr
:df uexizl di`x `xnbd d`ianàéðúäå,`ziixaa epipy oke - §¨©§¨

oeyl'úøBz'd`a rxevna dxen`dïaø÷ àéáäL éðò òøBöî úBaøì ©§©§¨¨¦¤¥¦¨§©
,øéLòyìBëé .àöéy xnel ziideléôàrxevnïaø÷ àéáäL øéLò ¨¦¨¨¨£¦¨¦¤¥¦¨§©

,'úàæ' øîBì ãeîìz ,àöiL ,éðòezaeg ici `vei xiyrd oi`y cnll ¨¦¤¨¨©§©Ÿ
.xiyr oaxwa epiide ,eiabl xn`py dna `l`

xiyr ycwn `nhn recn :`bg iax lr zeywdl `xnbd zxfeg
,ipr oaxwa `veidépéî óìéìåenk ,rxevnn ycwn `nhn cnlp - §¥©¦¥

epi` xiyr ycwn `nhn jk ,ipr oaxwa xhtp epi` xiyr rxevny
:`xnbd zvxzn .ipr oaxwa xhtpàø÷ øîàrxevn zyxtaci my) ¨©§¨

(`k,'úâOî Bãé ïéàå àeä ìc íàå'`weecy yexcl yi '`ed' zaizne §¦©§¥¨©¤¤
àeä ,éðò ïaø÷ àéáäL øéLòc àeä òøBöîàöé àìc,ezaeg iciìáà §¨§¨¦¤¥¦¨§©¨¦§Ÿ¨¨£¨
àöé ,éðò ïaø÷ àéáäL øéLò Lc÷î ànèî.ezaeg ici §©¥¦§¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦¨¨

äðùî
oke mifr e` miyak `iadl oaxwa zeticr yi m` dpc epzpyn
mda zkiiyy mitqep mipica s` dpc jk jezne ,dpei ipa e` mixez

:dnicwíéfòä úà ïéîãB÷ ,íéNák ,øîBà ïBòîL éaømcew exn`p - ©¦¦§¥§¨¦§¦¤¨¦¦
mifrlB÷î ìëaí,dxeza mdipy exn`pyìBëéyxtl ziid §¨¨¨

`ed mrhdyíäî íéøçáeî ïäL éðtîmixgaen miyakdy - ¦§¥¤¥§¨¦¥¤
,fre yak el yie ,'dler ilr ixd' xne`dy jkn cnlpe ,mifrdn

,yak `iaiøîBì ãeîìzz`hg zyxta xn`p jkl -(al ,gk c `xwie) ©§©
,'ebe 'miGr zxirU FpAxw `iade','úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák íàå' §¥¦¨§¨§¦©¦¦§¦¤¤¨¦¨§¨§©¨

yak iptl fr xn`p z`hg oipray ,df xace.ïéìe÷L íäéðML ãnìî§©¥¤§¥¤§¦
:dpynd dkiynnïéîãB÷ ïéøBzmcew exn`p -íB÷î ìëa äðBé éðáì ¦§¦¦§¥¨§¨¨

,dxezaìBëé`ed mrhdy xnel ziid,ïäî íéøçáeî ïäL éðtî ¨¦§¥¤¥§¨¦¥¤
øîBì ãeîìzzclei ly zepaxwa(e ai my)Bà äðBé [ïáe]' (éðáå øåú) ©§©¤¨
'úàhçì øBú,xezl dpei oa weqtd micwd o`ky jkneãnìî §©¨§©¥

.ïéìe÷L íäéðML¤§¥¤§¦
:sqep oic dpynd zxne`áàäxn`píB÷î ìëa íàì íãB÷exn`py ¨¨¥¨¥§¨¨

.dxeza m`e a`,íàä ãeaék ìò íãB÷ áàä ãeaékL éðtî ìBëé̈¦§¥¤¦¨¨¥©¦¨¥
øîBì ãeîìz(b hi `xwie),'eàøéz åéáàå Bnà Léà'micwd df weqtay ©§©¦¦§¨¦¦¨
,eia`l en`,ïéìe÷L íäéðML ãnìî.xzei aeyg eia` ceaik oi`e §©¥¤§¥¤§¦

íéîëç eøîà ìáàla` ,eixed eyxbzdyk wx `ed df oicy `xaqn £¨¨§£¨¦
ceaik ,eia`l d`eyp en`ykì íãB÷ áàäd ceaik,íB÷î ìëa íà ¨¨¥§¥§¨¨

.åéáà ãBáëa ïéáéiç Bnàå àeäL éðtî¦§¥¤§¦©¨¦¦§¨¦
ïaä äëæ íà ,äøBz ãeîìúa ïëåeznkg aex z` cenll,áøä éðôì §¥§©§¨¦¨¨©¥¦§¥¨©

áàä úà íãB÷ áøäeia` z`n xzei eax z` cakl aiig -ìëa ¨©¥¤¨¨§¨
.Baø ãBáëa ïéáéiç åéáàå àeäL éðtî ,íB÷î̈¦§¥¤§¨¦©¨¦¦§©

àøîâ
icby ,epzpyn ly oecipl jiiy dneiqy ,`ziixa d`ian `xnbd

:miey dlheäøæò äçååö úBçååö òaøà ,ïðaø eðzlew za d`vi - ¨©¨¨©§©§¨¨§¨£¨¨
,dxfra drnypeïkéî eàéöBä ,úçà äçååöz`éðôç ,éìò éða §¨¨©©¦¦¨§¥¥¦¨§¦

,ìëéää úà eànéhL ,ñçðôeweqta xn`pk(ak a '` l`eny)owf ilre' ¦§¨¤¦§¤©¥¨§¥¦¨¥
oEaMWi xW` z`e l`xUi lkl eipA oEUri xW` lM z` rnWe c`n§Ÿ§¨©¥¨£¤©£¨¨§¨¦§¨¥§¥£¤¦§§

.'crFn ld` gzR zF`aSd miWPd z`íéøòL eçút ,äiðL äçååö ¤©¨¦©Ÿ§¤©Ÿ¤¥§¨¨§¦¨¦§§¨¦
,éàaãð ïa ïðçBé ñðkéå`edyBñøk àlîéå ,éà÷ðét ìL Bãéîìz §¦¨¥¨¨¤¦§©©§¦¤¦§©¦©¥§¥

ìëBà äéäL ,éàaãð ïa ìò eøîà .íéîL éLãwîezia ipae `edòaøà ¦¨§¥¨©¦¨§©¤¦§©¤¨¨¥©§©
äàñly,úBìæBb §¨¨
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רמ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zezixk(ipy meil)

äðùî
zelirn my`a xn`py ,mirlq izy dey didiy jixv my` oaxw

(eh d `xwie)sqM LMxrA o`Sd on minY li` 'dl FnW` z` `iade'§¥¦¤£¨©©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§¤¤
`ed weqtay 'milwy' oeyl herine ,'mW`l WcTd lwWA milwW§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨

mirlq md dxeza mixen`d 'milwy'e ,mipyecnle .(:ak lirl)z`
zelirn my`n zeny`d lkizy ieeya zeidl my`d jixvy ,

.mirlq
íéòìñ ézL Léøônäeaixwdl li` mdn zepwl ick,íLàì`edy ©©§¦§¥§¨¦§¨¨

,ea aiigíéìéà éðL ïäa ç÷ìåmdipy z` aixwdl ick,íLàì §¨©¨¤§¥¥¦§¨¨
`ed oicd ,mirlq izy deyy li` `l` ,my`l xyk oi`e xg`n

,jkíàea xtkzdl `ay dryaäôé ïäî ãçà äéä[dey-]ézL ¦¨¨¤¨¥¤¨¤§¥
,íéòìñcg` rlqa e`pwy s`BîLàì áø÷é,dey `ed dzry oeik §¨¦¦§©©£¨
lq izy,miråli`d eli`,éðMämyle my` inca dpwp `edy oeik §©¥¦

extkzpy oeik ,eaixwdl xyt` i`e ,my`l cner `ed ixd ,my`
ilra micet oi`y oeik ,ezectl xyt` i` oke ,ipyd li`a eilra

okle ,oaxwl miie`xd mininz miigáàzñiL ãò äòøéea letiy - ¦§¤©¤¦§¨¥
,ezectl xzen didi f`y ,menäáãðì åéîc eìtéå ,øënéåeynzyi - §¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

exzepy zern lk oick ,dacpk ze`ad dler zepaxw zepwl einca
.dler mdn mi`iany ,my`n

,ea lrny xacd inc z` ycwdl mlyl jixv ycwda lrend
.mirlq izy deyd my` oaxw `iadle ,yneg mdilr siqedl

mirlq izy mze`y xaqe yixtnd drh m` :dpynd dkiynn
e ,oileg zern md eny`l li` mda zepwl yixtdyéðL ïäa ç÷ì̈©¨¤§¥

ì íéìéàmze` lek`,ïéleçly zern el` eidy xxazd jk xg`e ¥¦¤¦
`iadl `ed jixve ,ycwd ly mirlq izya lrny `vnp ,my`
cere ,mcew ea aiegn didy my`dn ueg ,ezlirn lr sqep my`
,mda lrny mirlq izy mze` lr ynege oxw `iadl `ed jixv
izy mze` micner eidy dnl mda eynzyiy ,mifef dxyr mdy
zrke ,mili`d exwiizd okn xg`l m` ,okle .mda lrny mirlq

li`å ,íéòìñ ézL äôé ãçàli`,æeæ äøNò äôé ãçàli` eze`äôiä ¤¨¨¤§¥§¨¦§¤¨¨¤£¨¨©¨¤
BîLàì áø÷é ,íéòìñ ézLrn my` oaxwl -`ed aiigy ,zeli §¥§¨¦¦§©©£¨

,ycwd sqk mdy mirlq izy mze`a lrny lr `iadlåli`d §
éðMäaxwi ,mifef dxyr deyyBúìéòîìoey`xd my`d mewna - ©¥¦¦§¦¨

s` df li`a xhtpe ,mirlqd izy eyxted exeary ,aiig didy
dey `edy oeik ,mda lrny mirlq izy mze` lr ynegne oxwn
`ede ,mirlq izy ly ynege oxw ly mekqd `edy ,mifef dxyr
lrny mirlq izy mze` ecnr enyly xac eze`l mze` ozp

.aiig didy oey`xd my`l epiide ,mda
gwl ,eny`l yixtdy mirlq izy mze`a m` :dpynd dkiynn

li`ãçàeaixwdlå ,íLàìli`ì ãçàzlik` jxev,ïéleç`vnpe ¤¨§¨¨§¤¨§¦
,jk `ed oicd ,oilegl li` ea gwly cg` rlqa wx lrnyäéä íà¦¨¨

li`díéòìñ ézL äôé íLà ìL,,epickBîLàì áø÷émy`l - ¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨
,epic itk ,dligzn aiig didyåli`d m`éðMädey oileg `edy §©¥¦

axwi ,mirlq izy `ed s`Búìéòîìaiig `edy zelirn my`l - ¦§¦¨
r aixwdl,oilegl li` ea dpwy rlqa lrny dn ldnò àéáéå§¨¦¦¨
cer ezian,dLîeçå òìñlr ynege oxw ycwdl zzl `ed jixvy ¤©§§¨

dna lrn `ed ixdy ,dacp zeler mda `iaie ,ea lrny rlqd
li` mdn dpwy xg` ,my` inc mdy ,mirlqd izyn x`ypy

.dacpl eidiy `ed mpicy ,my`l

àøîâ
:`xnbd zxxanéàîoeyl yexit dn -'Búìéòî',dpynayéðz÷c ©§¦¨§¨¨¥

a epipyy -àLéømirlq izy el eidy mc` iabl ,dpynd ly ¥¨
deyy li`d z`y ,oilegl mili` ipy mda dpwe ,my`l micgeind

,my`l aixwn `ed mirlq izyåli`déðMä`ed ,fef dxyr deyy §©¥¦
,'Búìéòîì',dfa dpynd zpeek dn xxal yieàîéìéàxn`p m` - ¦§¦¨¦¥¨

epiid 'ezlirn'yìéàdíLàmy` meyn aixwdl `ed aiigy ¥¨¨
mifef ipy siqeny meyn `ed mifef dxyr `iany dne ,zelirn

,denzl yi ok m` ,ynegd liayaàøîéîìxnel ozip m`d - §¥§¨
déì éúééî ìéà éãäa LîBçc`edy dna ynegd z` mlyiy - §¤©£¥©¦©§¥¥

`ed oexzi eze`e ,mirlq izyn xzei dey `edy li` `ian
,ynegd xeriyaáéúëäå(fh d `xwie)ílLé Lãwä ïî àèç øLà úàå' §¨§¦§¥£¤¨¨¦©Ÿ¤§©¥

,'åéìò óñBé BúéLéîç úàåaiydl jixv ,ycwda lrny iny cnll §¤£¦¦¥¨¨
,yneg siqedle dlirnd inc z` ycwdlàîìàweqtdn gkene - ©§¨

yneg eze` z`ydéì éúééî Bìéæb éãäa`ed dlifbd mr cgi - ©£¥§¥©§¥¥
dna xhtp epi`e ,dnvr dlirnd ly 'oxw'd mr cgi xnelk ,`ian

.xzei deyy my` oaxw ynegd melyzl `ian `edy
deyd my` z`ada ynegn xhtp oi`y di`x cer d`ian `xnbd

:xzeiãBòåc ,xacl di`xéðz÷aàôéñmze`a m`y ,epzpyn ly §¨¨¥¥¨
li` gwl my` ziipwl micnerd mirlq izyå ,íLàì ãçàli` ¤¨§¨¨§

ì ãçàelk`äéä íà ,ïéleçli`dáø÷é ,íéòìñ ézL äôé íLà ìL ¤¨§¦¦¨¨¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©
å ,BîLàìli`déðMäaxwi oileg `edydnò àéáéå ,Búìéòîìcer ©£¨§©¥¦¦§¦¨§¨¦¦¨

àîìà ,dLîeçå òìñd z`y ,gken -déì éúééî Bìéæb éãäa ,LîBç ¤©§§¨©§¨¤©£¥§¥©§¥¥
dkxk dpynd ixdy ,ea lrny oxwd melyz mr cgi `ed `ian -
dey ipyd li`d m`y dxn` `le ,oxwd mr ynegd melyz z`
epiide ,mcewd oica dxn`y itk ynegn mb ea xhtp mifef dryz

leki epi`y oeik,ezlirnl axwd li`d mr cgi ynegd z` `iadl
.oxwd mr `eal `ed ynegd oicy oeik

e ,my`d mr cgi `a yneg oi` ok` :`xnbd zvxzn[éàî] àlà¤¨©
'Búìéòî',`yixa dxen`déðäúéàc éàîdpdp `edy dn -,Lc÷äî §¦¨©§¦§£¥¥¤§¥
î BðLéåmze`epLéøôàc íéòìñ ézLdligzn myixtdy -ìjxev §¤§¥§¥§¨¦§©§¦¤§
ziipw,íLàmda lrne,ïéleçì íéìéà éðL ïäa ç÷ìåjixv eiykry ¨¨§¨©¨¤§¥¥¦§¦

mdilr siqedle ,mda lrny mirlq izy mze` z` mlyl `ed
li` eze`y exn` jk meyne ,dlirn my` aixwdl mbe ,yneg

íLà ìéà déì áéø÷î ,íéòìñ ézL äôéc,dlirnlå`edy li`däôé §¨¤§¥§¨¦©§¦¥¥¨¨§¨¤
déì áéäé ,æeæ äøNòmelyzl eze` `ed ozep -éðäúéàc éàîìlr - £¨¨¨¦¥§©§¦§£¥

dpdp `edy dndéì äåäc ,Lc÷äîdxyr dey `edy df li`y - ¥¤§¥©£¨¥
ly mekqd eze`a `ed ,fefBLîeçå Bìéæbycwd ly zernd - §¥§§

ny.mdilr siqedl el yiy ynegd mr ,mda lr'Búìéòî' éàîe©§¦¨
l dpeekd `l` ,zelirn my` df oi` ,dpyna dxen`dBìéæbdn - §¥

didy oey`xd my`d z` ea aixwn `edy ,xnelk ,ea lrn `edy
z` mlyn `ed df li`ay oeike .lrn df my` zernay ,aiig

.ynegd inc z` s` eilr siqedl `ed leki ,oxwd
:`xnbd dywnàzîé÷Bà éàîazcnrd dna -ìoeyl z` yxt §©¦§¨§
,àLéøc 'Búìéòî'a,'Bìéæb'ok m` ,ea lrny dn lr melyz `edy §¦¨§¥¨§¥

àôéñ àîéàmy ,dpynd ly `tiqd z` df itl x`ae xen` - ¥¨¥¨
,mili` ipy gwl my`l yixtdy mirlq izy mze`a m`y epipy

äéä íà ,ïéleçì ãçàå íLàì ãçàli`dìLd,íéòìñ ézL äôé íLà ¤¨§¨¨§¤¨§¦¦¨¨¤¨¨¨¤§¥§¨¦
,epickå ,BîLàì áø÷éli`déðMäaxwiìmy`dnò àéáéå ,äìéòî ¦§©©£¨§©¥¦§§¦¨§¨¦¦¨
ceràîìà .dLîeçå òìñoeyly o`kn gkene -'Búìéòî'xn`py ¤©§§¨©§¨§¦¨

epiid ,dpynaìéàdíLàoeyl ixdy ,ezlirn lr aiig `edy ¥¨¨
eid enyly ,ea aiig didy oey`xd my`d epiid `tiqay 'eny`'
,mirlq izy deyd li` mda dpwy oeike ,el` zern micrein
i`ce epiid 'ezlirnl' exn`y dn ok m`e ,exear e`ian i`cea
lr `le ,el` zerna oilegl li` dpwe lrny dn lr dlirn my`

ay `vnp ixdy ,dyw ok m`e ,ycwdn lfby dnvr oxwd,àLéø¥¨
déì éø÷`pzd `xw -æb 'Búìéòî'ì,Bìéoeyla `pzd dpik xnelk ¨¥¥¦§¦¨§¥

lhpy oennd ly dnvr oxwd lr mlyn `edy dn z` 'ezlirn'
,ycwdn
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המשך ביאור למס' כריתות ליום שזי עמ' ב

מעט אור דוחה הרבה חושך על אחת כמה וכמה הרבה אור.
ממכתב י"ב אלול, תש"כ



רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âëätîa Bábðì øeñà ¯ íéðaìî íðéàL elôà íé÷Lî øàL Bà ïéé Bà íéî Ba äéäL ñBk[evwíà elôà ¤¨¨©¦©¦§¨©§¦£¦¤¥¨§©§¦¨§©§§©¨£¦¦
íèçñì äéîéî ìò ãét÷î Bðéà277ätîa òìaiM änî úö÷ èBçñé àlL øLôà éà ¯ øö ñBkäL ïåékL , ¥©§¦©¥¤¨§¨¢¨¤¥¨¤©¨¦¤§¨¤Ÿ¦§§¨¦©¤¦¨©§©¨

áebpä éãé ìò[fvwíéðt ìk ìò ,íéøôBñ éøácî øeqà äæa Léå ,[gvwøàaúiL Bîk ,íéðaìî íðéàL íé÷Lîa óà , ©§¥©¦§¥§¤¦¦¦§¥§¦©¨¨¦©§©§¦¤¥¨§©§¦§¤¦§¨¥
ë"ù ïnña280. §¦¨

àöBiëå ìñôqä çp÷ì øzî ìáà[hvwBèçñì åéîéî ìò ãét÷î BðéàL ãâáax[çepwä øçà[`xóà £¨ª¨§©¥©©©§¨§©¥§¤¤¤¥©§¦©¥¨§¨¢©©©¦©©

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
äôîá åáâðì [åö÷ ידי על להדיחו שאסור וכלֿשכן -

ספוג  או .276מטלית
áåâðä é"ò [æö÷ מועטים במים גם הניגוב איסור -278.

ô"ëò [çö÷ עליו מקפיד שאינו בבגד מים סחיטת -
סופרים  מדברי מלבן משום משקים 279אסורה וסחיטת ,

כדלהלן. מפרק משום אסורה מלבנים שאינם
àöåéëå ìñôñä [èö÷ הרצפה על שנשפכו משקים -

צרים  שאינם כלים המגבת 281ושאר שיסחוט ודאי שלא
לנגבם. מותר - הניגוב בשעת המטלית או

ניתן  שלא עד ביותר נרטבו המטלית או כשהמגבת אך

סחיטה  ללא בהם בהם 282לנגב ולנגב להמשיך אין -
להחליפם  ויש על 283- רבים מים כשנשפכים ולכך ,

וכיו"ב  גומי מקל בעזרת קודם לגרפם יש ,284הרצפה
יש  הצורך ובמקום במגבת, לנגבם מכן לאחר ורק
רבים  ניירות או ועבה גדול סמרטוט באמצעות לנגבם

סחיטה  חשש יהיה שלא .285באופן
åèçñì [ø נקי שיהיה ובלבד המיוחדת 286- ובמטלית ,

לכלוכה  על מקפידים (שאין וספיגה מותר 287לניקיון ,(
נקייה  כשאינה גם מים .288לנגב

çåðé÷ä øçà [àø כלי ניגוב כמו מועטים, מים בניגוב -

zetqede mipeiv
גם 276) רישיה, פסיק משום אסורה שהדחה נתבאר להלן

רחבים. בכלים
(בידים),277) לסוחטו יבא שמא בזה לחוש אין כן ואם

סנ"ט. שא סי' כדלעיל
מועטים 278) במים חוששים שאין שא בסי' שנתבאר אף

ביאור  (ראה פס"ר הוא כאן מכלֿמקום לסחוט, יבוא שמא
משום). ד"ה הלכה

מן 279) אסורה מימיו על שמקפיד בבגד מים סחיטת אבל
שרייתם  שהתירו לכלוך ובדרך נקי בבגד (ואפילו התורה

במוסגר)). ולפי, ד"ה (קו"א סחיטתם התירו לא במים,
רק 280) מפרק משום חייבים התורה שמן שאף כא סעיף

אסור  מכלֿמקום הנסחטין, למשקין שצריך סחיטה על
סופרים. מדברי

נוהגין 281) שהעולם כתב כ סי' ח"ג נדברו אז בשו"ת
ככלי  אותם מחשיבים ואין רגילות, שתיה בכוסות היתר
הכוס. מן המים טיפות לנער יש שלכתחילה אלא צר, שפיו

אבל 282) מדרבנן, יתחייב ייסחט אם שגם במקום והיינו
משקים  ניגוב כמו התורה מן יתחייב יסחט שאם במקום
רטובה  במטלית קינוח או מימיו, על שמקפיד בבגד מלבנים
הסרתו  לצורך ונעזר הספסל או הרצפה שעל לכלוך
טופח  כשנעשה מיד בו לנגב אסור הסמרטוט, שעל בלחלוחית
סחיטת  על שחייבים משמע סט"ז תריג (בסי' להטפיח מנת על
שבנדו"ד  ואף להטפיח, מנת על טופח בה שיש ממגבת מים
משא"כ  בחוזק, יקנח שמא לחוש יש מ"מ לסחוט, מתכוון לא

ד). סעיף על (כדלעיל מדרבנן הסחיטה כשאיסור
ובבית 283) כה: ס"ק בדה"ש קטז סי' השולחן בקצות

נשרית  בהמפה הקינוח שמרוב פעמים כמה מצוי הכנסת
סחיטה, לידי באים כך אחר והמקנחים במים, המפה

מאוד. זה על להשגיח וצריכים

בו 284) שיש ריפוד או בגד על משקים נשפכו אם ובפרט
ולקנח  להזהר שיש כ סעיף לעיל שנתבאר סחיטה משום

לדחוק. ולא בו, נספגו לא שעדיין המשקים את בקל
או 285) הסמרטוט כשמסלק ולא הניגוב בשעת לא

וכיו"ב. כף באמצעות לסלקם יש הצורך ובמקום הניירות,
(אבל 286) מימיו על מקפיד שאינו בגד ידי על מים בניגוב

לסחוט, יבא שמא חשש אין מגבת) כגון לכלוכו, על מקפיד
שהוא  כיבוסו זהו שרייתו משום אסור אינו נקי הוא ואם
שעליו, לכלוכים (והיינו מלוכלך כשהוא אבל לכלוך, דרך
על  כדלעיל לכלוך, נחשבים אינם בו הבלועים דברים אבל
סעיף  כדלעיל כיבוסו זהו שרייתו משום אסור - כא) סעיף
צריך  אין מלבנים שאינם משקים שאר בניגוב אבל כ,

עליו. מקפיד ואפילו נקי שיהיה
שלא  כדי נקי שיהיה כתב כט ס"ק קטז סי' בבדה"ש והנה
זהו  לשרייתו חש לא מדוע וצ"ע בטעות, המפה תתכבס
לכלוך  להסרת חשש לא מדוע וכן מלוכלך, בבגד כיבוסו
נקייה, כשאינה גם והתירה לכך המיוחדת במפה בטעות
חששו  שלא לומר צריך וע"כ ממש, כיבוס הוא והרי

אגב. בדרך לכלוך להעברת
כשאינה 287) וכלֿשכן לניקיון המיוחדת במטלית גם

מגבת  כמו לסחטה מקפיד שאין (אף לניקיון מיוחדת
רע  שריחם או סרוחים מים לנגב שלא להזהר יש דלעיל),
כזה  ניגוב לאחר מיד לכבסה או לרחצה דרכו אם וכיו"ב
ניקוי  לאחר גם לרחצה דרכו אין אם אבל כב, סעיף וכדלעיל
- וכביסה) כסכוס (ללא לסחטה רגיל אפילו סרוחים מים
לא  יסחטנו אם שגם כא סעיף על (כדלעיל לזה לחוש אין
בשו"ת  בזה (וראה ללבנו כוונתו כשאין מלבן משום יתחייב

עג). סי' אליהו מחזה
סי"ג,288) שיט שבסי' משמרת כדין מלבן משום בה שאין
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2

dkld ixe`ia
שמקפיד  בבגד אפילו מותר - וכיו"ב משקפיים או אחד

מימיו  .289על
ìåçá óà [áø רטובה במטלית ולשטוף להדיח אין -290

וכלים  רצפה לסחטה 291ספסל, מקפיד אינו אפילו ,
לכך  מיוחדת ואפילו .292ולכבסה,

העשוי  בספוג דברים ושאר כלים להדיח מותר אבל
כך  רחבים שבו שהחללים פלסטיק או מתכת סיבי
רחבים  כשאינם אבל המים, את סופגים שאינם שניכר

הניכר  בו 293באופן להדיח .294אסור

ìåçá óà [âø צפופות ששערותיה מברשת אין 295-
בקבוק  ניקוי לצורך ולכך רטובה, כשהיא בה להדיח

מחומר 296תינוק  שערות עם במברשת להשתמש יש
לזו  זו צפופות שאינן אין 297סינתטי שיניים ובהברשת ,

השימוש  לפני המברשת את ,298להרטיב
חולי  חשש או תותבות שיניים ניקוי כמו הדחק ובשעת
שיער  של במברשת ולנקות להקל יש וכיוצאֿבזה,

.299סינתטי 

zetqede mipeiv
המטלית  שעל הלכלוך להעברת לחוש שאין לעיל וראה

הניקוי. במהלך
יבא 289) שמא גוזרים לא מועטים שבמים כ סעיף כדלעיל

שבבגד  להקפיד יש אך ליבון, משום בהם ואין לסחטו
מנת  על מ'טופח יותר תהיה לא הבגד רטיבות עליו שמקפיד

סט"ז. תריג סי' פי על כדלעיל להטפיח'
שלא 290) ובתנאי להדיח מותר יבשה במטלית אבל

דלעיל, ניגוב כדין להטפיח' מנת על מ'טופח יותר תתרטב
בית  להם שיש ומטלית ספוג לעניין כג סעיף שכ סי' וראה

אחיזה.
בתוך 291) לגמרי שרויים הכלים אם ואפילו רחבים, אפילו

לט). הערה פי"ב שש"כ (ראה המים
במים 292) (וכשרוצה לסחיטה שיבוא הוא שוודאי

התורה  מן 'מפרק' איסור זה הרי ההדחה לצורך הנסחטים
במגבת  אפילו להשתמש אסור זה ולצורך שכ), סי' כדלהלן
בשבת  מועטת לחלוחית בה ונותרה שבת מערב שהרטיבה

שם), תריג (סי'
ידוע  אפילו כלים להדיח לנכרי לומר מותר ומכלֿמקום
רעו  סי' על לעיל כמבואר ההדחה לצורך הספוג שיסחוט

לז. אות
שחששו 293) יש סינתטיים מחומרים העשוי בספוג גם

מנחת  (שו"ת דלעיל עור לכלי שדומה מצד סחיטה, משום

רטובה  במברשת לסחיטה חששו וכן מט), סי' ח"ג יצחק
סי' השולחן (קצות בשיער סחיטה לאיסור שדומה משום
שאינו  דבר בכל ניקיון שאסרו ויש טז), ס"ק בדה"ש קלג

שם). השולחן (קצות דחול עובדין משום לשבת מיוחד
בהם 294) וההדחה מים סופגים פלדה' 'צמר סוגי רוב

יא). סעי' פי"ב (שש"כ סחיטה מחשש בשבת אסורה
כדלעיל 295) סינתטי משיער העשויות רכות שערות אפילו

השולחן'. מ'קצות
אסלה.296) לניקוי וכן
וכדלעיל.297) סט"ו, פי"ב שש"כ
ולהלן 298) קיב), סי' ח"א אג"מ (שו"ת משחה בלא אף

בשבת. שיניים צחצוח דין יתבאר שכז סי' על
מה 299) הערה פי"ב בשש"כ שהובאו ועוד הגרשז"א דעת

העיר  לט ובהערה סינתטי, בשיער סחיטה חשש שאין
לו  שיש ספוג בדין לדון נכנס לא הנ"ל השולחן' שב'קצות

במברשת. להקל נוספת סברא זו והרי אחיזה, בית
מותר 300) מאוד רטוב הבגד שאם נתבאר ושם ס, סעיף

השבת. צאת עד יניחנו ושם לביתו, עד לטלטלו
הרחיצה 301) על גזרו שלא וכשם מסתפגים הרוחצים שכל

בדבר  להתספג טוב הזה שבזמן אלא הניגוב, על גזרו לא
לסוחטו. מימיו על מקפיד שאינו

•
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זב ‡ כגון מגופן עליהם יוצא טומאה אפילו הטמאים כל
חוץ  ומתפללין שמע קריאת קורין בהן וכיוצא וזבה
בדברי  בין ואסרו הטמאין כלל מן עזרא שהוציאו קרי מבעל
תלמידי  יהיו שלא כדי ותפלה שמע בקריאת בין תורה
זו  תקנה פשטה ולא כתרנגולים נשותיהן אצל מצויין חכמים
ביטול  משום לגמרי תקנה אותה בטלה ואח"כ ישראל ברוב
הדין  על הדבר והעמידו ורביה פריה ביטול ומשום תורה
ובתפלה  שמע ובקריאת תורה בדברי מותר קרי בעל שאף

המנהג. פשט וכן קבין בט' רחיצה ובלא טבילה בלא

ששמש  לבריא אלא הצריכוהו לא בטבילה שנהגו בזמן ואף
אבל  (וחולה מטתו מכלום פטור לאונסו קרי שראה חולה

עליו  שישפוך קבין בט' דיו לאונסו ובריא מטתו) ששמש
מצטרפין  אין כלים מד' אבל וג' מב' אפילו או אחת מכלי
עד  השלישי וכן הראשון פסק שלא עד השני שיתחיל והוא
אלא  מטהרין אינן אלו קבין ותשעה השני פסק שלא
בין  בכלי שהם בין בהם כשטובל לא אבל עליו כששופכין
מועילים  ואז (בקרקע) סאה ארבעים שיהיה עד בקרקע
שאובים: הם אפילו מטתו ששמש לבריא אפילו בהם לטבול
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לבית · ליכנס שלא בעצמן ופרישות טהרה הנשים נהגו
וגם  נידותן בשעת תורה ספר לראות ושלא הכנסת
מנהג  ומשום חברותיהם בפני עומדות אינן כשמתפללין
נהגו  לא ליבונן ובימי איסור משום ולא כן עושין וכבוד
ואילך  סליחות של אחד מיום נוראים ובימים להחמיר
לבית  לילך מותרות הכנסת לבית לילך מתאספים שרבים
לעצבון  להן יהיה כי נשים כשאר נידותן בימי אף הכנסת
בזה  כיוצא כל וכן חוץ יעמדו והן מתאספין שהכל גדול
יולדת  בעצמה שהיא או בתה או בנה את שמשיאה כגון
היא  אפילו מותרת שבועות ד' אחר הכנסת לבית שהולכין

נדה.

כל  ולברך בביתה להתפלל אבל הכנסת לבית לילך זה וכל
חייבות  התורה מן שהן וקידוש המזון ברכת ובפרט הברכות
להזכיר  שלא שנוהגין ומה נידתן בשעת אפילו עלמא לכולי
זה  מנהג אין בספר ליגע שלא או נידתן בשעת השם את
ואם  מאחרים וקידוש המזון ברכת תשמע פנים כל ועל עיקר
שחייבת  הברכות כל בלחש בעצמה ותברך תקדש אחר אין

בהן:

יתברך): השם בעזרת וברכותיה ק"ש הלכות (סליק

שמע: בקריאת מותר קרי בעל פח סימן א' חלק

* * *
שלשה ‡ יום בכל להתפלל תיקנו הגדולה כנסת אנשי

שתים  וקבעו האבות שהתפללו ברכות י"ח של תפלות
חובה  שהן תמידין ב' כנגד ומנחה שחרית שהן חובה מהן
שאם  ופדרים איברים כנגד רשות תקנו ערבית ושל יום בכל
אבל  הלילה כל והולכים קרבים הם יום מבעוד נתעכלו לא
שיתבאר  כמו לחובה עליהם ישראל כל קבלוהו כבר עכשיו

במקומה.

מאד  להם מצירין והיו בישראל האפיקורסין וכשרבו
גמליאל  רבן עמד פה שבעל בתורה לכפור העם את ומסיתין

י"ח. תפלת בכל המינים ברכת והוסיפו דינו ובית

זמנו  שחר של שתמיד התמידין כזמן הוא התפלות וזמן
מהחמה  הנוצץ אור שהוא השחר עמוד משעלה מתחיל
ממתינים  שהיו אלא החמה נץ קודם מילין ד' מהלך במזרח
אחת  שפעם לפי שבחברון עד המזרח פני כל שהאיר עד
שהוא  ודימו הלבנה מאור שעלה ידי על טעות לידי באו
ד' שעה סוף עד זמנו ונמשך בשחר במזרח הנוצץ אור
נקרא  אינו ואילך שמכאן היום שליש שהוא השחר מעלות

בקר.

אלא  השחר מעלות מתחיל זמנה השחר תפלת גם לפיכך
יציאתה  אחר דהיינו החמה נץ עם להתחיל מצוה שלכתחלה
וראוי  וגו' שמש עם יראוך שנאמר משום לכן קודם ולא
החמה  נץ קודם להקדים שרגילין הסליחות בימי בזה ליזהר
עמוד  משעלה והתפלל עבר אם בדיעבד אבל נכון ואינו
כמו  הדחק בשעת כן לעשות יכול לכתחלה ואף יצא השחר

שיתבאר.

* * *
התפלה  לגמור שצריך היום שליש סוף עד זמנה ונמשך

קצר  שהיום בין ארוך שהיום בין היום שליש שיעבור קודם
צאת  עד השחר מעלות שעות י"ח ארוך היום אם כגון
השחר  עמוד משעלה שעות ו' הוא היום שליש הכוכבים
ליזהר  צריך ולכן שעות ג' הוא שלישיתו שעות ט' הוא ואם
קודם  י"ח תפלת שיגמרו בענין להתפלל להשכים בחורף
קודם  בעונתה שמע קריאת קראו שכבר אע"פ היום שליש

מ"ו. בסי' שנתבאר כמו התפלה

חצות  עד היום שליש אחר עד התפלל ולא עבר או טעה ואם
בזמנה  תפלה חובת ידי יצא לא אבל תפלה חובת ידי יצא

במנחה להתפלל צריך אין מקום שגם ומכל לפי שתים
בזמנה: תפלה שכר לו אין שבמנחה בתשלומין

אם · חצות עד שחרית להתפלל יכול לכתחלה ואפילו
שאין  במזיד עבר אפילו לכן קודם התפלל ולא עבר
הגיע  שלא כיון חצות עד תשלומין לו יש במנחה תשלומין
שהגיע  כיון מיד חצות אחר אבל אחרת תפלה זמן עדיין
מנחה  להתפלל יכול שאינו אעפ"י המנחה תפלת זמן כבר
אדם  בני שרוב משום זהו חצות אחר שעה חצי אחר עד
זמנה  באמת אבל כך כל השעות לכוין בקיאים) (אינם
לתפלת  עוד תשלומין לו אין לפיכך חצות אחר מיד מתחיל
בזמנה. אותה התפלל ולא נאנס או טעה א"כ אלא השחר

מנחה  להתפלל אלא תשלומין לו אין אונס או בטעות וגם
ואז  שעה חובת שהוא מנחה יתפלל שמתחלה כלומר שתים
בתפלותיו  שטעה מה ומשלים חוזר בתפלה עסוק שהוא כיון
אחר  שעה חצי להמתין צריך לפיכך ק"ח בסימן שיתבאר כמו
לשם  להתפלל יחזור ואח"כ תחלה מנחה להתפלל כדי חצות

שם: שיתבאר כמו יצא לא הפך ואם שחרית של תשלומין

* * *
אסור ‚ השחר עמוד משעלה דהיינו תפלה זמן שהגיע כיון

לדבר  ורמז שלום לו ליתן חבירו לפתח להקדים לאדם
במה  כי באפו נשמה אשר האדם מן לכם  חדלו שנאמר
לכבודי  כבודו שהקדמת לזה חשבתו במה כלומר הוא נחשב
ולפיכך  י"ח תפלת היא ועבודתו מקום של כבודו ועיקר
שירות  כמה ואמר השחר ברכות כל ובירך השכים אפילו
שמע  בקריאת שמים מלכות עול עליו קבל ואפילו ותשבחות
לו  ליתן חבירו לפתח להשכים אסור התפלה קודם בעונתה
הולך  אינו אם טב דמריה צפרא לו לומר אפילו או שלום
עסק  איזהו לראות ללכת הוצרך אם אבל פניו להקביל אלא
מותר  טב דמריה צפרא לו לומר חבירו לפתח הולך זה ואגב
זה  ואין שלום הקב"ה של שמו כי שלום לו יתן לא אבל
לו  שחלק קודם ודם לבשר בשמו כבוד לחלק המקום כבוד
אפילו  ברכיו על לו לכרוע אסור וכן התפלה בעבודת כבוד
שבתפלה  כבוד כמו גדול כבוד זהו (כי שלום נתינת בלא

ודם). לבשר כן להקדים ואסור להקב"ה בה שכורעים

הכנסת  בבית או בשוק מצאו אם אבל לפתחו שמשכים והוא
ליתן  שלא נהגו אבל הדין מן שלום לו וליתן לו לכרוע יכול
כריעה  בלא אפילו בשוק מצאו אפילו התפלה קודם שלום

רגיל  הוא צפרא ואפילו יאמר אלא יום בכל שלום לו ליתן
אסור  שהוא לב יתן בלשון שמשנה ידי שעל טב דמריה

שיתבאר. כמו שיתפלל עד כלל אחרים בדברים להתעכב
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כג: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
שמקפיד  בבגד אפילו מותר - וכיו"ב משקפיים או אחד

מימיו  .289על
ìåçá óà [áø רטובה במטלית ולשטוף להדיח אין -290

וכלים  רצפה לסחטה 291ספסל, מקפיד אינו אפילו ,
לכך  מיוחדת ואפילו .292ולכבסה,

העשוי  בספוג דברים ושאר כלים להדיח מותר אבל
כך  רחבים שבו שהחללים פלסטיק או מתכת סיבי
רחבים  כשאינם אבל המים, את סופגים שאינם שניכר

הניכר  בו 293באופן להדיח .294אסור

ìåçá óà [âø צפופות ששערותיה מברשת אין 295-
בקבוק  ניקוי לצורך ולכך רטובה, כשהיא בה להדיח

מחומר 296תינוק  שערות עם במברשת להשתמש יש
לזו  זו צפופות שאינן אין 297סינתטי שיניים ובהברשת ,

השימוש  לפני המברשת את ,298להרטיב
חולי  חשש או תותבות שיניים ניקוי כמו הדחק ובשעת
שיער  של במברשת ולנקות להקל יש וכיוצאֿבזה,

.299סינתטי 

zetqede mipeiv
המטלית  שעל הלכלוך להעברת לחוש שאין לעיל וראה

הניקוי. במהלך
יבא 289) שמא גוזרים לא מועטים שבמים כ סעיף כדלעיל

שבבגד  להקפיד יש אך ליבון, משום בהם ואין לסחטו
מנת  על מ'טופח יותר תהיה לא הבגד רטיבות עליו שמקפיד

סט"ז. תריג סי' פי על כדלעיל להטפיח'
שלא 290) ובתנאי להדיח מותר יבשה במטלית אבל

דלעיל, ניגוב כדין להטפיח' מנת על מ'טופח יותר תתרטב
בית  להם שיש ומטלית ספוג לעניין כג סעיף שכ סי' וראה

אחיזה.
בתוך 291) לגמרי שרויים הכלים אם ואפילו רחבים, אפילו

לט). הערה פי"ב שש"כ (ראה המים
במים 292) (וכשרוצה לסחיטה שיבוא הוא שוודאי

התורה  מן 'מפרק' איסור זה הרי ההדחה לצורך הנסחטים
במגבת  אפילו להשתמש אסור זה ולצורך שכ), סי' כדלהלן
בשבת  מועטת לחלוחית בה ונותרה שבת מערב שהרטיבה

שם), תריג (סי'
ידוע  אפילו כלים להדיח לנכרי לומר מותר ומכלֿמקום
רעו  סי' על לעיל כמבואר ההדחה לצורך הספוג שיסחוט

לז. אות
שחששו 293) יש סינתטיים מחומרים העשוי בספוג גם

מנחת  (שו"ת דלעיל עור לכלי שדומה מצד סחיטה, משום

רטובה  במברשת לסחיטה חששו וכן מט), סי' ח"ג יצחק
סי' השולחן (קצות בשיער סחיטה לאיסור שדומה משום
שאינו  דבר בכל ניקיון שאסרו ויש טז), ס"ק בדה"ש קלג

שם). השולחן (קצות דחול עובדין משום לשבת מיוחד
בהם 294) וההדחה מים סופגים פלדה' 'צמר סוגי רוב

יא). סעי' פי"ב (שש"כ סחיטה מחשש בשבת אסורה
כדלעיל 295) סינתטי משיער העשויות רכות שערות אפילו

השולחן'. מ'קצות
אסלה.296) לניקוי וכן
וכדלעיל.297) סט"ו, פי"ב שש"כ
ולהלן 298) קיב), סי' ח"א אג"מ (שו"ת משחה בלא אף

בשבת. שיניים צחצוח דין יתבאר שכז סי' על
מה 299) הערה פי"ב בשש"כ שהובאו ועוד הגרשז"א דעת

העיר  לט ובהערה סינתטי, בשיער סחיטה חשש שאין
לו  שיש ספוג בדין לדון נכנס לא הנ"ל השולחן' שב'קצות

במברשת. להקל נוספת סברא זו והרי אחיזה, בית
מותר 300) מאוד רטוב הבגד שאם נתבאר ושם ס, סעיף

השבת. צאת עד יניחנו ושם לביתו, עד לטלטלו
הרחיצה 301) על גזרו שלא וכשם מסתפגים הרוחצים שכל

בדבר  להתספג טוב הזה שבזמן אלא הניגוב, על גזרו לא
לסוחטו. מימיו על מקפיד שאינו

•
"inei ax" gel itl - dltz/rny z`ixw zekld owfd epax jexr ogley

זב ‡ כגון מגופן עליהם יוצא טומאה אפילו הטמאים כל
חוץ  ומתפללין שמע קריאת קורין בהן וכיוצא וזבה
בדברי  בין ואסרו הטמאין כלל מן עזרא שהוציאו קרי מבעל
תלמידי  יהיו שלא כדי ותפלה שמע בקריאת בין תורה
זו  תקנה פשטה ולא כתרנגולים נשותיהן אצל מצויין חכמים
ביטול  משום לגמרי תקנה אותה בטלה ואח"כ ישראל ברוב
הדין  על הדבר והעמידו ורביה פריה ביטול ומשום תורה
ובתפלה  שמע ובקריאת תורה בדברי מותר קרי בעל שאף

המנהג. פשט וכן קבין בט' רחיצה ובלא טבילה בלא

ששמש  לבריא אלא הצריכוהו לא בטבילה שנהגו בזמן ואף
אבל  (וחולה מטתו מכלום פטור לאונסו קרי שראה חולה

עליו  שישפוך קבין בט' דיו לאונסו ובריא מטתו) ששמש
מצטרפין  אין כלים מד' אבל וג' מב' אפילו או אחת מכלי
עד  השלישי וכן הראשון פסק שלא עד השני שיתחיל והוא
אלא  מטהרין אינן אלו קבין ותשעה השני פסק שלא
בין  בכלי שהם בין בהם כשטובל לא אבל עליו כששופכין
מועילים  ואז (בקרקע) סאה ארבעים שיהיה עד בקרקע
שאובים: הם אפילו מטתו ששמש לבריא אפילו בהם לטבול
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בלא  ואפילו בשוק מצאו אפילו ברכיו על לכרוע אוסרין ויש
להקל  יש מקום ומכל לדבריהם לחוש ויש כלל שלום נתינת
זה  ואיסור הואיל השחר ברכות לברך כבר התחיל אם בזה
משכים  הוא אם אבל מסברא הוא אלא בתלמוד  נזכר לא
עד  שלום) נתינת בלא (אפילו לו לכרוע אסור לפתחו

י"ח: שיתפלל

בשחר „ י"ח תפלת קודם בצרכיו להתעסק לאדם אסור
נוהגין  ויש שיתפלל עד דבר לשום לבו יפנה שלא כדי
שאמר  ברוך קודם השחר ברכות שאמרו לאחר בזה להקל
י"ח  שיתפלל עד בבקר לדרך לצאת אסור וכן נכון ואינו

לו: ממתנת ואינה בשיירא יוצא א"כ אלא

* * *
השחר ‰ עמוד משעלה לשתות או לאכול חכמים אסרו

תאכלו  לא מ"ש על זה איסור וסמכו י"ח שיתפלל עד
וכל  דמכם על שתתפללו קודם תאכלו לא כלומר הדם על
ואותי  אומר הכתוב עליו מתפלל כך ואחר ושותה האוכל
צרכי  כל שמשמעו ג[וי]ך תקרא אל ג[וי]ך אחר השלכת
שאכל  לאחר הקב"ה אמר גאוה לשון ג[אי]ך אלא גופך

שמים. מלכות עול עליו קיבל ונתגאה זה ושתה

צורך  שהם אע"פ התפלה קודם מים לשתות מותר לפיכך
טוב  ויום בשבת ואפילו גאוה בהם שייך ולא הואיל הגוף
אוסרו  הקידוש אין הסעודה לפני הכוס על לקדש שצריך
זמנו  הגיע לא שעדיין כיון השחר תפלת קודם מלשתות
אפשר  אי והרי לה וסמוך סעודה במקום אלא קידוש שאין

השחר. תפלת קודם כלום לאכול לו

גאוה  בהם ששייך משקין מיני וכל אוכלים מיני כל ואפילו
משום  ברפואה שאין רפואה לצורך ולשתותם לאכלם מותר
לכוין  יכול אינו א"כ אלא אסור ולצמאו לרעבו אבל גאוה
שאין  עכשיו ואפילו שישתה או שיאכל עד בתפלתו דעתו
ולשתות  לאכול רוצה אם מקום מכל בתפלה כך כל מכוונים

בידו: הרשות לכוין כדי

Â להפסיק צריך השחר עלות קודם לאכול התחיל אם
א"צ  המנחה שבתפלת ואע"פ השחר עמוד כשעולה
קודם  האכילה ואיסור הואיל כאן מקום מכל להפסיק
לא  שהוא שבתורה תעשה לא על חכמים הסמיכוהו התפלה
וי"א  בהיתר התחיל אפילו להפסיק צריך הדם על תאכלו
אלא  באיסור התחיל אפילו לתפלה להפסיק צריך שאין
אם  להפסיק צריך התורה מן שהיא בלבד שמע לקריאת
ברכותיה  בלא שמע קריאת וקורא באיסור התחיל
ואם  הראשונה כסברא והעיקר סופרים מדברי הן שברכותיה
הכל: לדברי להפסיק צריך בשתיה ועוסק המזון ברכת בירך

Ê רגיל הוא אם התפלה זמן משהגיע אסור ללמוד אפילו
לבית  לילך רגיל ואינו ביחיד מדרשו בבית להתפלל
קריאת  זמן ויעבור בלימודו ימשך שמא לחוש יש הכנסת
ללמוד  מותר הכנסת לבית לילך שרגיל מי אבל ותפלה שמע

הצבור. תפלת שעת עד בביתו

הכנסת  לבית לילך רגיל אינו אפילו לאחרים מלמד הוא ואם
ואם  הוא גדול דבר הרבים שזכות עוברת שהשעה כיון מותר

ולפיכך  אח"כ ללמוד יוכלו ולא יתבטלו עכשיו ילמדו לא
ותפלה  שמע קריאת שזמן עד בלימודו נמשך אם אפילו

ק"ו: בסי' שיתבאר כמו מלימודו יפסיק לא עובר

* * *
Á גזרו שלא לשחרית סמוך ולהסתפר למרחץ ליכנס מותר

נכנסין  העם שרוב המצוי דבר שהוא למנחה סמוך אלא
אבל  בו גזרו ולא הוא מצוי שאינו דבר בשחר אבל ביום שם
למנחה  סמוך שאסרו בה כיוצא מלאכה וכל בעורות להפך
משכים  שאדם המצוי דבר שהוא לשחרית סמוך גם אסור

השחר: עלות קודם למלאכתו

Ë בין לדרך לצאת להשכים שצריך כגון הדחק בשעת
לו  ממתנת השיירא ואין בספינה או בקרון בין ברגליו
בביתו  כמצותה י"ח תפלת להתפלל החמה נץ אחר עד
ואם  צאתו קודם השחר עמוד משעלה להתפלל יכול מעומד
שהוא  אמות ד' ברחוק חבירו את שיכיר עד היום כבר האיר
בביתו  וברכותיה שמע קריאת גם יקרא שמע קריאת זמן

לתפלה. גאולה ויסמוך

מעומד  בביתו לבדה י"ח יתפלל כך כל היום האיר לא ואם
אפשר  אם זמנה שיגיע עד שמע קריאת מלקרות וימתין

בפסוק ויכוין שיעמוד דהיינו כמצותה בדרך ראשון לקרותה
עמידה  צריכה שהיא תפלה אבל נ"ח בסי' שנתבאר כמו
(שבני  מעומד להתפלל בדרך לו יזדמן לא הסתם מן בכולה
לכוין  יוכל ולא יטרד כך ידי שעל או לו ימתינו לא השיירא
מעומד  להתפלל צריך לפיכך צ"ד) בסימן שיתבאר כמו
עדיין  וגם לתפלה גאולה סומך שאינו פי על אף צאתו קודם
מעומד  שתפלה לפי החמה נץ שהוא זמנה עיקר הגיע לא

מהם. וגדולה כולם כנגד שקולה

מעומד  שתפלה לפי בזה נזהרין העולם רוב אין ועכשיו
שעומד  משום אלא לתפלה גאולה מסמיכת גדולה אינה

בתפלה. כך כל מכוונים אינן ועכשיו היטיב לכוין יכול

קריאת  זמן יעבור שמא וירא בדרך הוא אם מקום ומכל
יכול  תפלה זמן שיעבור קודם למלון שיגיע לו וידוע שמע
ועם  ברכותיה עם ולהמתין בלבדה שמע קריאת לקרות
ולסמוך  מעומד להתפלל כדי למלון שיגיע עד התפלה
כמו  כלל להמתין א"צ הדין מן (אבל לתפלה גאולה

צ"ד): בסי' שיתבאר

וזמנה: תפלה הלכות פט סימן א' חלק

לה ‡ ושיכין לתפלתו ראוי מקום שיכין צריך המתפלל
ומחשבתו. וגופו בגדיו

כסא  גבי על ולא מטה גבי על לא יעמוד לא כיצד מקום
אלא  ויתפלל גבוה מקום גבי על ולא ספסל גבי על ולא
שנאמר  המקום לפני גבהות שאין לפי נמוך במקום
לירד  לו שקשה חולה או זקן היה ואם ה' קראתיך ממעמקים
ש"ץ  וכן לעמוד לו אפשר אם עליה לעמוד מותר המטה מן
גבוה  מקום גבי על לעמוד לו מותר לצבור להשמיע שצריך
כיון  גבהות משום בזה ואין וספסל כסא גבי על אפילו
שהמקום  נהגו ועכשיו לצבור להשמיע כדי בזה שכוונתו
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

משום  הכנסת בית משאר עמוק הוא עליו עומד שהש"ץ
יורד  מקום בכל הש"ץ נקרא ולכן ה' קראתיך ממעמקים

התיבה: לפני

מכן · שפחות טפחים ג' הוא שאמרו גבוה מקום שיעור
אמות  ד' על אמות ד' בו ויש ג' גבוה היה ניכר גבהו אין

כ  הוא מוקף הרי היה אם וכן בו להתפלל ומותר עלייה
מותר  אמות ד' על אמות ד' בו שאין פי על אף מחיצות

לעצמו: רשות שחלק כיון ניכר גבהו שאין בו להתפלל

הזית ‚ בראש הבית לבעל מלאכה לעשות שעלו האומנים
ומתפללין  שם עומדין תפלה זמן והגיע התאנה בראש או
ויתפלל  גבוה מקום גבי על אדם יעמוד לא משום בזה ואין
לעלייה  שעלו כמו ה"ז מלאכתם שם לעשות שעלו שכיון

ולמה  ולהתפלל למטה לירד צריכים אילנות בשאר אבל
ענפים  להם שיש מפני אילנות משאר והתאנה הזית נשתנו
וירידתם  בעלייתם גדול טורח ויש אילנות משאר יותר הרבה
שאר  אבל שם שיתפללו אמרו ולכן ממלאכתם ויתבטלו

ירדו. כך כל מלאכה ביטול בהן שאין אילנות

ברשות  שהוא למלאכה משועבד שאינו כיון הבית בעל אבל
שאין  לפי והתאנה הזית מראש אפילו לירד צריך עצמו
שלא  שמתיירא האילן בראש כשעומד עליו מיושבת דעתו
משום  פועלים אצל הקילו ואם היטב לכוין יכול ואינו יפול

הבית: בעל אצל הקילו לא מלאכה ביטול

בדרך: והולך להתפלל הראוי מקום דין צ סימן א' חלק
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ziciqgd dyxtd - `eazÎik zyxt 'dxez ihewl'

ויֹום־הּכּפּורים  ראׁש־הּׁשנה 1ענין ¦§©Ÿ©¨¨§©¦¦

oipr2.mixERMdÎmFie dpXdÎW`x ¦§¨Ÿ©¨¨§©¦¦

lRIe"[..] mc`d lr dnCxY midl` 'dmidl` 'd oaIe ©©¥¡Ÿ¦©§¥¨©¨¨¨©¦¤¡Ÿ¦
rlSd z`'3"וגֹו(akÎ`k ,a ziW`xA): ¤©¥¨ְ§¥¦

l"fx Exn`e4dxizi dpiA ozPW cOln" ".כּו': §¨§©©§©¥¤¨©¦¨§¥¨

:oiprd̈¦§¨

`awEpl oigFn EUrp dpXdÎW`xAC5ici lr `NW ¤§Ÿ©¨¨©£¦§§¨¤Ÿ©§¥
xF` zpigA ,mEvnSd oipr Edfe .Dnvr dpiAn m` iM ,`''f̈¦¦¦¦¨©§¨§¤¦§©©¦§§¦©
aEzMW FnkE .zEkln zpigaA KWnp dpiAd FnM lFcB̈§©¦¨¦§©¦§¦©©§§¤¨

(` ,bv miNdY)"Wal zE`B Kln 'd" :6dQMzn WcFgd" okle . §¦¦¨¨¥¨¥§¨¥©¤¦§©¤
"FA7WtPd zEdn lEHiA Epiide .oFvx lEHiA zpigA `EdW ,¤§¦©¦¨§©§¦¨©¤¤

.dad` zpigA mW KiIW `le ,d`xId ipRn¦§¥©¦§¨§Ÿ©¨¨§¦©©£¨

`xwp daEWz ini zxUrA la`(a ,`l dinxi)" :wFgxn £¨©£¤¤§¥§¨¦§¨¦§§¨¥¨

wEgix zngn dad` zpigA dNbzPW ,"il d`xp 'd¦§¨¦¤¦§©¤§¦©©£¨¥£©¦
mFwn8Fpi` ixdW .KM lM zENBzdA mW xF`d oi`W , ¨¤¥¨¨§¦§©¨©¤£¥¥

oigFn zENBzd `Ed aFhÎmFi lkaC .aFhÎmFi9Î`A`C ¦§¨¦§©¦§©¨
oM oi`X dn ,`''f ici lr mdW `N` `awEpA `Oi`e§¦¨§§¨¤¨¤¥©§¥¨©¤¥¥

dpXdÎW`xA10. §Ÿ©¨¨

`dC ,mnvr oigFOd zFx`d zENBzd mEXn `le§Ÿ¦¦§©¤¨©¦©§¨§¨
aizM(f ,c oPgz`e)"eizFCnl `le" ± "eil` Ep`xw lkA" :11. §¦¨¤§©©§¨¨§¥¥¨§Ÿ§¦¨

itlE .`EdÎKExA sFqÎoi` xF` zENBzd mEXn `N ¤̀¨¦¦§©¥¨§¦
dn .aFhÎmFi `Ed okl ,dNErn xzFi `Ed oigFOd zx`dW¤¤¨©©¦¥§¤¨¥©
wEgix ici lr xi`n xF`dW ,zFCOd zx`d oM oi`X¤¥¥¤¨©©¦¤¨¥¦©§¥¦
wx Fpi` FAW dx`dW zngn ,oigFOdn xzFi mFwn̈¥¥©¦¥£©¤¤¨¨¤¥©
oipr Edfe .miptA mipR mxifgdl ,zFCOd oETizl§¦©¦§©§¦¨¨¦§¨¦§¤¦§¨

dxiqPd12. ©§¦¨
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.1.ipf`il ztEwYn xn`Od)©©£¨¦§©¦¨§¦

cFaM zFxrd mr (Kli`e b"kyz z"dw) mlXd xFfgOl dnCwd xFzA qRcp¦§©§©§¨¨©©§©¨¥§¨¨¥¨¦¤¨§

.(zFrAExn miixbFqA oNdl E`aEde x"Enc` zXEcw§©©§§§§©¨§§©¦§¨

.2]mixERMd mFie dpXd W`x oiprdf WExC ipiprn dOM : ¦§©Ÿ©¨¨§©¦¦©¨¥¦§§¥§¤
Fl mcFw qRcPW WExCA Ð WExitA Ex`Azp mb F` mipaEn¨¦©¦§¨£§¥©§¤¦§©¤

.["dGd mFId" ligzOd xEAC dxFY ihETlA§¦¥¨¦©©§¦©©¤
.3]:'FB oaIe 'FB lRIe'ב פרק הּׁשנה ראׁש ׁשער חיים עץ ּפרי ראה ©©¥©¦¤ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּכּוונת  האריז"ל סיּדּור ׁשם. הּפסּוקים ׁשער ׁשם. הּכּוונֹות ׁשער .ְִִִֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָואיל
].הּנסירה  ְִַָ

.4xzFi dX`A dxizi dpiA `Ed KExA WFcTd ozPW cOln" :a ,dn dCp)¦¨§©¥¤¨©©¨¨¦¨§¥¨¨¦¨¥

.("Wi`An¦¨¦

.5.(g dpWn ,` wxR dpXd W`x lil zkQn miciqg zpXn d`x)§¥¦§©£¦¦©¤¤¥Ÿ©¨¨¤¤¦§¨

.6Wal zE`B Kln]miWEal dOkA mvnvzpe WAlzPW : ¨¨¥¨¥¤¦§©¥§¦§©§¥§©¨§¦
Kln zpigA `xwPW cr minEvnve(ׁשם תֹורה ].(לּקּוטי §¦§¦©¤¦§¨§¦©¤¤ִֵָָ

.7.(` cEOr sFq ,g dpXd W`x)Ÿ©¨¨©

.8mFwn wEgix]zxUr lr iM) FziaA eia` lv` `EdW oaM : ¦¨§¤¤¥¤¨¦§¥¦©£¤¤
eipR xiYqn a`dW `N` ("aFxw FzFidA" xn`p daEWY ini§¥§¨¤¡©¦§¨¤¨¤¨¨©§¦¨¨

) EpOn(ׁשם תֹורה ].לּקּוטי ¦¤ִֵָָ

.9.(` wxR ,k xrW miIg ur ixR d`x)§¥§¦¥©¦©©¤¤

ּבחדׁשֹו").10. חדׁש מּדי "והיה ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ(ועּיין
wcv gnSdl dxFYd xF` xtqA qRcp][a ,dk ,` KxM ziW`xA].[ ¦§©§¥¤©¨§©¤©¤¤§¥¦§©

.11cEnr sFq ,l LzFlrdA lirl d`x .ixtQd mWA a wxR Wix ,al xrW qCxR)©§¥©©¥¤¤§¥©¦§¥§¥§¥§©£§©

.(onqp mWe ,c§¨¦§¨

.12xrW miIg ur .ziW`xA zWxR Wix l"fix`dl dxFz ihETlA `aEd)¨§¦¥¨§¨©¦©¥¨¨©§¥¦¥©¦©©

miIg ur ixR .a wxR cl xrW mW .dxiqPd xrW mW .bi wxtE i wxR millMd©§¨¦¤¤¤¤¨©©©§¦¨¨©©¤¤§¦¥©¦

` wxR dpXd W`x xrW .fh wxR dcinrd xrW .`k wxR rnW z`ixwd xrW©©©§¦©§©¤¤©©¨£¦¨¤¤©©Ÿ©¨¨¤¤

.(cFre .l"fix`d xECiqaE zFpeEMd xrWA miliAwOd zFnFwOA .e wxtE¤¤©§©©§¦¦§©©©©¨§¦¨©¦©§

"Eprci `l mdxa` iM" ligzOd xEAcA oiIr) אֹור ּבתֹורה [נדּפס ©¥§¦©©§¦¦©§¨¨Ÿ§¨¨ְְִַָ



c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

± daEWY onf `Ed l`xUi zEllkA dHnl oke§¥§©¨¦§¨¦§¨¥§©§¨
"aFxw FzFidA EdE`xw"13aEzMW Edfe ג'. סימן  f](ּבמלאכי ,](: §¨¦§¨§¤¤¨ְְִִַָָ

la` ,miptA mipR Epiid ,"mkil` daEW`e il` EaEW"¥©§¨¨£¥¤©§¨¦§¨¦£¨
,'xac'e 'Wi' mW eilr ltFp okle .oigFOdÎzx`d Dpi ¥̀¨¤¨©©¦§¨¥¥¨¨¥¥§¨¨

dad` zpigA'כּו" `dIW ,WiadF`W in'כּו." §¦©©£¨¤§¥¥¦¤¥

mdW ± dad` zFpigA 'a Wi dPd K`miNEbn micqg ©¦¥¥§¦©£¨¤¥£¨¦§¦
miQEkn micqge: ©£¨¦§¦

demiQEkOmd mXW ,`Oi`ÎcFqiA dlrnl md §©§¦¥§©§¨¦¦¨¤¨¥
zENBzd `Ed mXW itl ,bEprYdÎmlFrA zExXwzdA§¦§©§§¨©©£§¦¤¨¦§©

wiYr14. ©¦

"ExdhY died iptl" ± mixERMdÎmFi oipr Edfe,fh ixg`) §¤¦§¨©¦¦¦§¥£¨¨¦§¨©£¥

(lzFxEaB 'd zlAwn `awEPdW KxCכּו': zFIlrd lke , ¤©§¨§©¤¤§§¨¨£¦¤¤
`pwiCd cr `Oi`'כּו`AilcÎ`zErx zpigA `Ede .כּו', ¦¨©©¦§¨§§¦©§¨§¦¨

d oM oi`X dnmiNEbnzENBzdA mz`v xg` `Ed ± ©¤¥¥©§¦©©¥¨§¦§©
.כּו'

bEEif mW Wi dfgA dlrnl dPde'כּוmB Wi mXW itl , §¦¥§©§¨¤¨¤¥¨¦§¦¤¨¥©
cFqi zpigA oM'15כּוaNdÎzinipR zCEwp oipr `Ede . ¥§¦©§§¦§¨§©§¦¦©¥

ici lr dHnl zElWlYWdaE .FA dwacl FzExXwzde§¦§©§§¨§¨§¦§©§§§©¨©§¥
zlxr" ,dlxr zpigA eilr stFg ,zEIpFvigA FzEWAlzd¦§©§§¦¦¥¨¨§¦©¨§¨¨§©

"mkaal(fh ,i awr)ÎmFi mcFw daEWz ini zxUr okl . §©§¤¥¤¨¥£¤¤§¥§¨¤
dURgp" ici lr ,l''Pd dlxr zpigA xiqdl ± mixERMd©¦¦§¨¦§¦©¨§¨©©©§¥©§§¨

Epikxc'כּו"(n ,b dki`)aNd zEInipR dNBzi f`e .כּו', §¨¥¥¨§¨¦§©¤§¦¦©¥

" EdfeEpnlvA16"EpzEncM(ek ,` ziW`xA): §¤§©§¥¦§¥§¥¦

" iMmlvmiQEknd micqgd zpigAn `Ed `''f ± " ¦¤¤¨¦§¦©©£¨¦©§¦
`Oi`e `A`n `Ed mxFwnE .l''Pd miNEbnde'כּוmlvC כּו'. §©§¦©©§¨¥©¨§¦¨§¤¤

zpigA ±17`ilbe mizq'כּוmEx cr dlrn dlrnl oke . §¦©¨¦§©§¨§¥§©§¨©§¨©

uw oi` cr ,zFlrOd'כּו`qxRd on dlrnl ENit`e ,כּו', ©©£©¥¥©£¦§©§¨¦©©§¨
w''`A ENit`e'כּו. ©£¦§©

"eEpzEnckWtp `id d`l .lgxe d`l zpigA `id " §¦§¥¦§¦©¥¨§¨¥¥¨¦¤¤
zipEIgd Wtp `id lgxe ,`Oi`CÎmiixFg`n zilkVd18, ©¦§¦¥£©¦§¦¨§¨¥¦¤¤©¦¦

zFnlFr dIgn'כּוzFIzF` zpEnzE zEnC zpigA md mdW , §©¨¨¤¥¥§¦©§§©¦
fl''`19כּו' miWiAln mde ,20. §¥©§¦¦§¨

l''Pd mlSd zpigA ± "Laal lkA" Edfe21lkaE" , §¤§¨§¨§§¦©©¤¤©©§¨
oipr `Ede .l''Pd "EpzEncM" ,zFWtPd zpigA ± "LWtp©§§§¦©©§¨¦§¥©©§¦§¨

xEAC zpigA ,dRÎlrAW dxFY'כּו. ¨¤§©¤§¦©¦

" EdfemFId Yxn`d 'd z`'וגֹו) "(fi ,ek EpzWxR: §¤¤¤¡©§¨©ְ¨¨¨¥

mlFrd z`ixA zrA iM(d ,a ziW`xA)oi` mc`e" ";כּו': ¦§¥§¦©¨¨§¥¦§¨¨©¦
DizErxA wilq cM"'22"כּוdUrn ici lr ± eiWkr la` . ©¨¦¦§¥£¨©§¨©§¥©£¤

mipFYgYd'כּוEpiUrnA o''n z`lrd Kxr itkE . ©©§¦§¦¥¤©£¨©©§©£¥
izii` gEx" ± dpXd lM lW dNtzE dxFzA EpzcFaraE©£¨¥§¨§¦¨¤¨©¨¨©©§¦

"gEx KiWn`e gEx23iENiBd l` mlrddn ,dlrnln ©§©§¦©¦§©§¨¥©¤§¥¤©¦
zpigA zFidl "EpzEncM EpnlvA mc` dUrp" ,xEAicA§¦©£¤¨¨§©§¥¦§¥¦§§¦©

mc`d lM lr Kln ± dpXdÎW`x24ipEkilnYW" Edfe . Ÿ©¨¨¤¤©¨¨¨¨§¤¤©§¦¦
"mkilr25. £¥¤

daWgna Elr zFnWPd iM26mi`ivFOW FnkE .dpFilr ¦©§¨¨§©§¨¨¤§¨§¤¦¦
dNtzE dxFYÎcEnlY xEAicA lrFRd l` gMn mYaWgn©§©§¨¦Ÿ©¤©©§¦©§¨§¦¨

'd z`" KM ±Yxn`dmFId'וגֹו:xnFl dvFxe ,"xn`IW ©¤¤¡©§¨©ְ§¤©¤Ÿ©
" df xn`nmc` dUrp'וגֹוdRÎlrAW dxFY zpigA iM ." ©£¨¤©£¤¨¨ְ¦§¦©¨¤§©¤

,xEAiC zpigA ± cg` oipr `Ed dpXdÎW`x zpigaE§¦©Ÿ©¨¨¦§¨¤¨§¦©¦
`awEp zpigA'כּו. §¦©§¨

'de"Lxin`d'וגֹוaizM ,Ff p''n z`lrd iM - (ּתּלים" ©¤¡¦§ְ¦©£¨©©§¦ִִ

k]קמ''ז  ,](ok dUr `l" daWgna,27"כּו': Elr zFnWPde , Ÿ¨¨¥§©§¨¨§©§¨¨
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ג) dvtg(צג, zipEIgdÎWtPd ,oM mB Fnvr mc`aE [ipiprAכּו']: ¨¨¨©§©¥©¤¤©¦¦£¥¨§¦§§¥

gA dGdÎmlFr,[xFg`AÎxFg` zpilkVA la`'כּו`id d"ied l` oFvxd] ¨©¤§¦©¨§¨£¨©¥¤¨¨¤£¨¨¦

zpigaA lMd zFidl jixv dGdÎmlFr ipipraE .miptAÎmipR dxiqp zpigaA¦§¦©§¦¨¨¦§¨¦§¦§§¥¨©¤¨¦¦§©Ÿ¦§¦©

x`WA oMW lke 'cW F`tM EN`M' l"fx Exn` bEEif ipiprA Elit`C ,miixFg £̀©¦©£¦§¦§§¥¦¨§©©§¦§¨¥§¨¤¥¦§¨

.[mixaC§¨¦

זה מענין ּופנים־ּבפנים ועּיין ּפסּוק –ּדאחֹור־ּבאחֹור אׁשר על את "זכֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
כּו'" אחרי כּו' עמלק ל dEvY]עׂשה zWxR sFq xF` dxFzA,ct] ְֲֲֵֶַָָָ§¨¨¨©§©¤

[c,[ ׁשם ).עּיין ֵַָ

.13.(` ,gi dpXd W`x)Ÿ©¨¨

מענין[14. ּׁשּנתּבאר מה והמגּוּלים ועּיין המכּוּסים על ,חסדים ּבּביאּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מסעי" "אּלה xAcOAּפסּוק dxFz ihETlA)[b ,v].( ּפסּוק על ּובּביאּור ְֵֵֶַָ§¦¥¨©¦§¨ֵַַָ

יׂשראל" ּבני מסּפר c)"והיה ,e xAcOA lirl).[ ְְְְִִֵֵַָָָ§¥©¦§¨

כל"15. "עיני הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה dxFY].ועּיין ihETlA ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ§¦¥¨
zFHn zWxR[a ,dt].[ ¨¨©©

.16.(` ,at zFHn lirl) "zFHOd iW`x" ligznd xEAc sFq lirl mb d`x)§¥©§¥¦©©§¦¨¥©©§¥©

"`vz iM" ligzOd xEAC .(b ,ht .b ,gt irqn lirl) "irqn dN`" ligzOd xEAC¦©©§¦¥¤©§¥§¥©§¥¦©©§¦¦¥¥

.(` cEnr sFq ,el `vY lirl) x`Y zti zW` diaXA zi`xe" iAB©¥§¨¦¨©¦§¨¥¤§©Ÿ©§¥¥¥©

.17:zpigA 'Ek mlvc]:zFidl jixv ilE`zpigA `Ed mlvc.[ §¤¤§¦©©¨¦¦§§¤¤§¦©

.18.(gt cEOr wcv gnSd x"Enc`n `ipYl zFxrde mixESiw d`x)§¥¦¦§¤¨©©§¨¥©§©¤©¤¤©

.19:zFIzF` zpEnzE]Ð xEACd ;zilkVd WtPA Ð daWgOd §©¦©©§¨¨©¤¤©¦§¦©¦
zipEIgd WtPA(ׁשם תֹורה ].(לּקּוטי ©¤¤©¦¦ִֵָָ

.20:`"fl miWiAln]zFCOde lkVd zFWiAln zFIzF`dW ©§¦¦§¨¤¨¦©§¦©¥¤§©¦
ׁשם) תֹורה לּקּוטי ].(ראה ְִֵֵָָ

.21:l"Pd mlSd]WOn zEdnE zEInvr(ׁשם תֹורה ].(לּקּוטי ©¤¤©©©§¦¨©¨ִֵָָ

.22.(a ,et ` wlg xdf ."`nlr ixanl")§¦§¥¨§¨Ÿ©¥¤

.23.(a cEOr Wix aqw dnExY a wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤§¨¥©

.24:mc`d lM]) oFW`xd qEtCA(תר"ח c`d':זיטֹומיר, lM. ¨¨¨¨©§¨¦ִִ¨
Ð 'x`d lM :zFidl jixve z"ilcA W"ix sNgzp ilE`elM §©¦§©¥¥§¨¦§¨¦¦§¨¨

ux`d.[ ¨¨¤
.25.(` ,fh dpXd W`x)Ÿ©¨¨

.26.(` dWxR Wix dAx ziW`xA)§¥¦©¨¥¨¨¨

.27.["iFB lkl"]§¨
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gM mdl ozFPd `Ed 'd iM ipRn28mxEAicA29dRA mraw" , ¦§¥¦©¥¨¤Ÿ©§¦¨§¨¨©¤
,30"כּו'

""zx`tzlE mWl dNdzl31`awEpl oigFn EUrIW ± ¦§¦¨§¥§¦§¤¤¤¥¨¦§§¨
c''Ag zpigA oiaOl.וכּו'± ice .: §¦©©©ְ§©©¥¦

1
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.28.(gi ,g awr ."lig zFUrl gM Ll ozPd `Ed iM")¦©Ÿ¥§Ÿ©©£¨¦¥¤

.29:mxEAicA gM].[oETiYd gElaE '`d qEtCA `Ed oM Ÿ©§¦¨¥©§¨§©©¦

.30:dRA mraw]dRA mraw . . zFIzF` a"kריׁש יצירה (ספר §¨¨©¤¦§¨¨©¤ְִֵֵֶָ
ב') ].ּפרק ֶֶ

.31c"Ag .. zx`tzlE mWl dNdzl]dxFY ihETlA x`Fan : ¦§¦¨§¥§¦§¨¤©©§¨§¦¥¨
FncTW ligznd xEAc sFq,hk aFI`) "Fxp FNdA" oFWln ± "dNdY" iM") ¦©©§¦¤§¨¦§¦¨¦§§¦¥¦

`xwPW ,dpiA zpigA `Ed "mW"e ;dI`x ,dnkg zpigA ,dxF` oFWl `EdW ,(b¤§¨§¦©¨§¨§¦¨§¥§¦©¦¨¤¦§¨

("'Ek dxEabE cqg llFM `EdW ,zrC zpigA `Ed "zx`tz"e ;"lFcBd mW".[ ¥©¨§¦§¤¤§¦©©©¤¥¤¤§¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

ושמרתם ‰Â‰(נה) תשמעון דברים ג' כאן אמר
ג' שהן ועשיה ושמירה שמיעה ועשיתם
מדריגות  ג' כל והנה כנ"ל. דו"מ דמחשבה מדריגות
ת"ת  מצות על אמו' הכל ועשי' ושמירה דשמיעה הללו
הבינה  שבמוח בעיון הבנה בחי' הוא שמיעה בחי'
כנ' לאזניך השמע כו' ישראל שמע בענין (כנ"ל
ומה  הוא איך היטב הדבר על ולעמוד לעיין באריכות)
אל  לבא וקושיא סיג מכל הלכה הדבר שיברר עד הוא
הגיון  מצות וזהו הברורה וההלכה הדין אמיתת

פנימיות שבתור  שהוא עיון בחי' כו' בו והגית כמ"ש ה
שתהא  עד הבירור בתכלית ההלכה שמברר בינה
אין  כי ושמאל ימין לנטות שינוי בלי פסוקה ההלכה
ונמצא  וכלל כלל קושי' באיזה לסותרה עליה להשיב
העליון  רצון גילוי עיקר בא אז דוקא הלכה שבבירור
כנ"ל  ודרך אורח שנקרא בהלכה המתגלה שבעצמות
בירור  בחי' לידי באה שלא זמן כל אבל באריכות
בחי' כלל ונגלה נודע לא עדיין שבה האמת לתכלית
שיוכל  מפני להיפך או כך אם שבה העליון רצון
וכה"ג  עדיין לכשר ומפסול לטהור מטמא להשתנות
כאשר  רק אמיתתה לתכלית עדיין נברר שלא מאחר
ופרט  פרט בכל פסול או כשר אם בירורה תכלית נשלם
רצון  אמיתת בזה נגלה אז היטב בורי' על דבר כל
שינוי  בלתי לאמיתתו ממש למעלה שהוא כמו העליון
העיון  בבחי' הרי וא"כ כו' הפכי לרצון מרצון ותמורה
זו  פסוקה בהלכה הפשוט רצון גילוי ממשיך שמברר
הפשוט  העליון לרצון מחדש רצון עשה כאילו זה והרי
הרצון  בבעל התורה דשרש (וכנ"ל זו והלכה שבדין
תלוי  שהדבר מאחר כו') שבו הרצון עצמות לגלות
הרי  פסול או כשר אם דבינה בעיון שלו הבירור באופן
הפשוט  העליון הרצון בחי' יומשך כך שבירר אופן כפי
הפשוט  רצונו עושין ונק' פסול או כשר אם זה בדין
שע"י  ש"מ רצונו מעושין (שלמעלה כו' שבמצות

לידי  שמביא גדול תלמוד ולכך וד"ל) כנ"ל המצות
העליון  רצון בחי' להיות וממשיך שמביא פי' מעשה
שבירר  אופן כפי דוקא זו והלכה דין במעשה הפשוט
דוקא  תלמוד אמר (ולכך דוקא שבתלמוד הפלפו' ע"י
בחי' תשמעון שאמר וזהו וד"ל). כו' תורה סתם ולא
וקיבוץ  אסיפ' ענין ג"כ והוא עיון הנק' דבינה שמיעה
הפיזור  מבחי' התורה גלות של הבירור בחי' שהוא
הקושיות  מפני רבות בהעלמות שבא' שלה והבילבול
היטב  העיון וע"י כנ"ל ברורה הלכה שאין עד
על  אחד כל להיות וההלכות הדינין כל מתקבצין
הא' מדריגה וזהו וד"ל. באריכות כנ"ל דוקא מקומה
דבינה  דמחשבה וההגיון העיון שהוא מחשבה בחי'
בבחי' שהוא שמירה בחי' היא הב' ומדריגה כנ'
שמירה  ושמורה בכל ערוכה כמ"ש דוקא בפה הדיבור
שגוזר  כמלך מלכתא מתניתין כי כו' דוקא בפה זו
הביא  שלא זמן כל אבל יקום כן ואז בפה ואומר
מל' שבע"פ תורה כך כלום אינ' בדיבור מחשבתו
מעשה  לידי לבא מלך דבר נתקיים אז שבפה לה קרינן
ולא  יקרא טמא וטמא פסול והפסול כשר הכשר להיות
בפה  בדיבור כשבאה ההלכה פסק עיקר וזהו כו' טהור
עוד  להתבלבל שלא ההלכות גליות קיבוץ עיקר וזהו
זה  דוקא בדיבור באמרו לכשר ומפסול לטהור מטמא
נברר  שכבר גם שבמוח בעיון אבל פסול וזה כשר
למעשה  גמור פסק זה אין עדיין כו' כשר זה להיות

כשב  כמלך אלא מעשה לידי בא שאז דוקא בדיבור א
לכל  הקיבוץ אז שיהיה בפ"מ יקיימו שכך או' שגוזר
כו' במקומו והפסול במקומו הכשר מקומו על א'
שגוזר  המלך כמשל וה"ז דוקא בפ"מ המעשה בבחי'
על  א' לכל להעמיד במקומן שלא הנדחים לקבץ
הדבר  בקיום הוא שהעיקר עוד בגלות יגלה ולא מקומו
והקיום  כו' ממש בפועל א' לכל להעמיד ממש בפועל
לגזור  בפה מלך דבר כשבא אלא אינו ממש בפועל
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מקומו  כפי יתעלה זה דהיינו כו' וכך כך לעשות אומר
למעלה  יעלה ולא למטה וירד יקרא טמא וזה למעלה
כו' היחוד לעולם ויתעלה טהור וזה היחוד בעולם
הללו  מדריגות ג' ונמצא וד"ל. אחר במקום וכמ"ש
שיורד  רק הוא א' ועשי' ושמירה דשמיעה
הענין  שלימות עיקר אבל דו"מ דמחשבה בהשתלשלות
טמא  בין ונבדל הדבר נפסק ודאי ששם בדו"מ הוא
הוא  החיצונים מן השמירה עיקר ע"כ לגמרי לטהור
ויותר  כו' ושמורה בכל ערוכה בפי' כנ"ל בפה בדיבור
טמא  טו"ר בין להבדיל בפ"מ מעשה בסוף הוא מזה

המחשבה  תחלת נעוץ דוקא מעשה שבסוף כו' וטהור
כידוע  זו והלכה שבדין הפשוט הרצון תחלת שהוא
שזהו  ודיבור במחשב' דין איזה לומד וכשאדם וד"ל
עשי' ובחי' ושמירה שמיעה כאן יש בפה וגרסא עיון
האלקי' נפשו ניצוצות חלקי פיזור שכל מה היינו
בעניני  שם שנדחו מקומות מכל בפ"מ מתקבצים
שאו' הלכה זו ה' בדבר ומאספם שמקשרם ע"י עוה"ז
קראי  לך נפשאי חדאי ששת רב שאמר וזה זו בשעה
רפ"ח  שכשמברר אומנתו תורתו נקר' שאז כו' תנאי לך

וד"ל: כו' במתנה לו ניתנה אז ממש בפועל כו'

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

יׂשראל  אהבת ּומצות יׂשראל ׂשנאת ¥¨§¦©£©©§¦¥¨§¦©§¦¦איּסּור

(miWFcw)§¦

z` `pUz `l" :xn`PW ,Fxiagl `FpUl `NW¤Ÿ¦§©£¥¤¤¡©Ÿ¦§¨¤
."LaalA Lig`:(g"lx) .(fi ,hi miWFcw) ¨¦¦§¨¤§¦

Yad`e" :xn`PW ,l`xUIn mc` lM aFd`l¤¡¨¨¨¦¦§¨¥¤¤¡©§¨©§¨
."LFnM Lrxl:(b"nx) .(gi ,hi miWFcw) §¥£¨§¦

rEci1xBdl owGd lNd xn`n(` ,`l zAW)ipq KlrC" : ¨©©£¨¦¥©¨¥§©¥©¨©£¨§¦
`WExiR Kci`e DNEM dxFYd lM Edf ± ciarz `l Kxagl§©§¨¨©£¦¤¨©¨¨§¦¨¥¨
oiAW zFvnA gpiYdC ,KM lM oaEn Fpi` zn`aE ."'Ek `Ed¤¡¤¥¨¨©§¨¦©§¦§¤¥
`Mi` i`n ,mFwOl mc` oiAW zFvn la` ,Fxiagl mc`̈¨©£¥£¨¦§¤¥¨¨©¨©¦¨
oYY dn Ywcv m`" aizM KxAzi FAW hxtaE ?xninl§¥©¦§¨¤¦§¨¥§¦¦¨©§¨©¦¤

"Fl(f ,dl aFI`).rEcIM ¦©¨©
aEzMX dn rcFp mb2dNtYd mcFw xnFl oFkP"W ©©©¤¨¤¨©¤©§¦¨

"LFnM Lrxl Yad`e lW dUr zevn ilr lAwn ipixd3 £¥¦§©¥¨©¦§©£¥©§¨©§¨§¥£¨
Dpipr oiadlE ± 'd zcFarA lFcB cFqi `EdW itl4: §¦¤§¨©£©§¨¦¦§¨¨

(`
dPddfe l"fix`d azM miWFcw dWxR "zFvn inrh"A ¦¥§©£¥¦§¨¨¨§¦¨©¨©¦©§¤

:FpFWl§
mc` znWp lX cg` sEB cFq ± l`xUi lM iM¦¨¦§¨¥¤¨¤¦§©¨¨
.('a '` wxR milEBlBd xtqA) Epilv` rcFPM ,oFW`xd̈¦©¨¤§¥§¥¤©¦§¦¤¤
zEaxrd `Ed dGnE .ihxR xa` `Ed l`xUIn cg` lke§¨¤¨¦¦§¨¥¥¤§¨¦¦¤¨©§

m` Fxiag liaWA axr mc`WixFn bdFp okle .`hgi ¤¨¨¨¥¦§¦£¥¦¤¡¨§¨¥¥¦
miECied ihxR xnFl dkxal FpFxkf5l`xUi lM iM ,'Ek ¦§¦§¨¨©§¨¥©¦¦¦¨¦§¨¥

.FpFWl o`M cr .cg` sEB¤¨©¨§

lM zEllM did oFW`xd mc`W :`Ed eixaC xE`iaE¥§¨¨¤¨¨¨¦¨¨§¨¨
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.1:l`xUi zad`zWxR sFq dxFz ihETl .a"l wxR `ipY ©£©¦§¨¥©§¨¤¤¦¥¨¨¨©
zFHn[b ,dt].(Ff devn sFqA onqPd `Ed d`xPM) ©©¦§¤©¦§¨§¦§¨

b"l oipr oiadl" ligzOd xEAC owGd x"Enc` xn`On¦©£¨©§©¨¥¦©©§¦§¨¦¦§©©
x"Enc` ixn`nA dqRcp xn`Odn zxg` dgpd ."xnFrÄ¤£¨¨©¤¤¥©©£¨¦§§¨§©£¨¥©§
xEAcA mb x`Azp .`vwz cEOr a wlg dxFYd lr owGd©¨¥©©¨¥¤©¦§¨¥©§¦
mihtFW dxFYd xF` ± "Liwl` 'd mr didY minY" ligznd©©§¦¨¦¦§¤¦¡Ÿ¤©¨§¦
sC a KxM ziW`xA dxFYd xF` .dlzz cEOr (a KxM mixaC)§¨¦§©©©¨§¥¦§©©
zad` Kxr d`xE .gixz cEOr mW mb d`xE .Kli`e ` ,`iy¨¥©§¥©¨©§¥¥¤©£©
(Kli`e fhxz cEOr ` wlg) c"Ag mikxrd xtqA l`xUi¦§¨¥§¥¤¨£¨¦©©¥¤©¨¥¨
l`xUi zad` qxhpEw .wcv gnS ± g"`c mihETNd xtqaE§¥¤©¦¦©¤©¤¤§§¥©£©¦§¨¥

.f"lyz z"dw ±§¨

.zFWBcEn zFIzF`A E`A x"Enc` zXEcw cFaM zFxrd¤¨§§©©§¨§¦§¨
.2:azMX dn rcFp.wlg mFwn o`M x`Wp Wcw ci azM sEbA ©©¤¨©§§©©Ÿ¤¦§©¨¨¨¨

.10 dxrd 374 cEOr d"Mg zFgiU ihETlA onqp¦§¨§¦¥¦©¥©¤¨¨
.3.157 cEOr z"y'd uiiw zFgiVd xtq d`x df lr xE`iA¥©¤§¥¥¤©¦©¦©

'` KxM zFgiU ihETl .99 cEOr h"yz'd mixn`Od xtq¥¤©©£¨¦©¦¥¦§©
.201 cEOr©

.4`vwz cEOr a wlg dxFYd lr owGd x"Enc` ixn`nA§©£¨¥©§©¨¥©©¨¥¤©
x`anE .dNtYl dUr zevOd df zEkiIW dn :`iWETd hxtn§¨¥©§¨©©¨¤©¦§©£¥©§¦¨§¨¥

.cg` 'ied oipr mẄ¦§©©©¨¤¨

.5ixFn bdFp okle:miECied ihxR xnFl l"fur ixtA mb `Ed oke §¨¥¥¦©©§¨¥©¦¦§¥©¦§¦¥
axdl) l"fix`d xECiq .g wxR zFgilQd xrW) ai xrW miig©¦©©©©©§¦¤¤¦¨©¦©§¨©
f"xz oniq miIg gxF` f"h d`x .miR` zlitp iptl (i`zAW©§©¦§¥§¦©©©¦§¥©©©¦¦¨
ligznd xEAc d`x .a"k oniq miciqg xtq .` ohw sirq§¦¨¨¥¤£¦¦¦¨§¥¦©©§¦
.16 cEOr dk wlg zFgiU ihETl .d`Ad dxrdAW "Evlgd"¥¨§¤©¤¨¨©¨¨¦¥¦¥¤©

.` ,bl LzFlrdA dxFz ihETl d`xE .105 cEOr fk wlg¥¤©§¥¦¥¨§©£§
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xg` E`FaIW ozF`n cal) l`xUiAW mlEM zFnWPd©§¨¨¤§¦§¨¥§©¥¨¤¨©©
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מקומו  כפי יתעלה זה דהיינו כו' וכך כך לעשות אומר
למעלה  יעלה ולא למטה וירד יקרא טמא וזה למעלה
כו' היחוד לעולם ויתעלה טהור וזה היחוד בעולם
הללו  מדריגות ג' ונמצא וד"ל. אחר במקום וכמ"ש
שיורד  רק הוא א' ועשי' ושמירה דשמיעה
הענין  שלימות עיקר אבל דו"מ דמחשבה בהשתלשלות
טמא  בין ונבדל הדבר נפסק ודאי ששם בדו"מ הוא
הוא  החיצונים מן השמירה עיקר ע"כ לגמרי לטהור
ויותר  כו' ושמורה בכל ערוכה בפי' כנ"ל בפה בדיבור
טמא  טו"ר בין להבדיל בפ"מ מעשה בסוף הוא מזה

המחשבה  תחלת נעוץ דוקא מעשה שבסוף כו' וטהור
כידוע  זו והלכה שבדין הפשוט הרצון תחלת שהוא
שזהו  ודיבור במחשב' דין איזה לומד וכשאדם וד"ל
עשי' ובחי' ושמירה שמיעה כאן יש בפה וגרסא עיון
האלקי' נפשו ניצוצות חלקי פיזור שכל מה היינו
בעניני  שם שנדחו מקומות מכל בפ"מ מתקבצים
שאו' הלכה זו ה' בדבר ומאספם שמקשרם ע"י עוה"ז
קראי  לך נפשאי חדאי ששת רב שאמר וזה זו בשעה
רפ"ח  שכשמברר אומנתו תורתו נקר' שאז כו' תנאי לך

וד"ל: כו' במתנה לו ניתנה אז ממש בפועל כו'
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.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â וזהו מצרים, יציאת תחלה צ"ל מ"ת שיהי' בכדי
פי' מצרים, סבלות מתחת אתכם והוצאתי
בחי' יש כמ"כ בלעו"ז, מצרים שיש שכמו מצרים
וגבולים  המצרים בחי' כל והיינו בקדושה, מצרים
וזהו  כו', די לעולמי שאמר שדי שם מבחי' שנמשכים
מהמצרים  שיצאו היינו מאמ"צ בנ"י את להוציא
מלך  פרעה ואל כו', ומסתירים המגבילים וגבולים
הן  משה טענת הי' ולזה דנה"ב. הזר הרצון הוא מצרים
מחמת  אלי שמעו לא בנש"י שיש הנה"א בחי' הוא בנ"י
במצרים  משוקעים שנש"י קשה והעבודה רוח הקוצר
כו'. דנה"ב הזר הרצון בחי' הוא פרעה ישמעני ואיך
אהרן  ואל משה אל כו' וידבר הקב"ה לו השיב ולזה
את  אותו שחיבר וחיבור צוותא לשון ויצוום פי' ויצוום

דמטרוניתא  שושבינא בחי' הוא אהרן דהנה אהרן,
כו' הנרות את אהרן ובהעלות וכמ"ש נש"י, את המעלה
משה  שיתחברו כדי אך מאמ"צ, לצאת נש"י יכלו ואז
בחי' הוא משה כי זמ"ז, במדריגה הם רחוקי' כי ואהרן
דאצי', בריאה בחי' הוא שהבינה בינה, הוא ואהרן חכ'
שבאצי' בריאה בחי' בין ערוך שאין שבאצי' אצי' וחכ'
היות  עם לאצי' בריאה שבין עד"מ וכמו שבאצי' לאצי'
בריאה  בחי' הוא עכ"ז רק בבריאה, מקננא אימא כי
מאיר  אינו החכ' כי מפני והיינו האצי', בערך ואינה
שהוא  הגם חכמה בחי' שמאיר באצי' משא"כ בבריאה,
ולכן  זמ"ז, הם רחוקי' וא"כ כידוע, הבינה מעבר דרך
משה  אל דלעילא) הוי' ש' בחי' שזהו (צ"ל הוי' וידבר
בנ"י  את להוציא בכדי חיבור בבחי' ויצוום אהרן ואל
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נש"י, בחי' הוא דמטרוניתא שושבינא אהרן כי מאמ"צ
גילוי  להמשיך דמלכא שושבינא בחי' הוא ומשה
פרעה  ואל מאמ"צ, בנ"י יצאו שניהם וע"י ית', אלקותו

כו'. ג"כ יתבטל דנה"ב הזר הרצון שגם כו'
ÂÎÊÂ'הוי ש' נעשה מ"ת שע"י למ"ת, אח"כ עי"ז

עמכם  הוי' דיבר פב"פ וכמ"ש מישראל בכאו"א
ה' אנכי הקב"ה שאמר הדיבור שע"י במ"א מזה שנת'
הוא  הוי' וש' מישראל, בכאו"א הוי' ש' נעשה אלקיך
התורה  שקיבלו ישראל כי הגם וא"כ מספר, בלי בחי'
הפקודים  כל ויהיו במדבר בפ' כמ"ש מספר בבחי' היו
ו' היינו הוי' ש' מספר שהוא וגו' אלף מאות שש
התו' וקיבלו פעמים, ה' מתכפל כשהוא יו"ד פעמים
נתאחד  הרי מספר, בלי שהוא הוי' ש' בהם שהאיר עד
הי' שלכן וי"ל מספר. בלי בחי' עם המספר בחי'
חומר  יהי' המספר שבחי' בכדי הוי', ש' כמנין מספרם
מספר, בלי בחי' עם מספר בחי' בחי' ב' לשבת מוכן
ישראל  ויחן נא' זה גילוי לקבל שיוכלו בכדי ומ"מ

כלי  שיהי' הביטול בחי' הוא א' כאיש כולם שנעשו
דעכשיו  העבודה וע"י מספר. בלי בחי' להשראת
יתגלה  ולע"ל בכהאריז"ל, כמ"ש באצי' אורות מתוסף
יספר  לא אשר בנ"י מספר והי' אז ולכן זו. בחי'
שארז"ל  וזהו המספר בבחי' מספר בלי בחי' שיתגלה
יספר, לא אשר הוא מקום של רצונו שעושין שבזמן
זו  בחי' ממשיכים מקום של רצונו שעושין ע"י היינו
אינו  בגשמיות הלא דאל"כ בקופסא כמונח וה"ז באצי',
לזמן  מקום של רצונו שעושין זמן בין ההפרש נראה
בלי  בין בהבדל וכ"ש מקום, של רצונו עושין שאין
זהו  אלא כלל בערך שאינו ריחוק שהוא למספר מספר
בנ"י  מספר ויהי' בגילוי זו בחי' יתגלה ולע "ל כנ"ל,
הם  שעכשיו ע"י הוא כ"ז הנה אך כו'. יספר לא אשר
ולכן  דוקא, בגשמיות התומ"צ קיום עוממות עם בבחי'
עם  שבחי' העבודה עיקר כי עם, בשם מ"ת בפ' קראם
בהם  ומתגלה מאיר להיות התומ"צ קיום ע"י יזדככו

מספר. בלי בחי'

.a"l ,zereayd bg axr 'b mei .c"qa
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dxFYd mEIw cSn ode ,mvrA EN`d zFvOd mEIw cSn¦©¦©¦§¨¥§¤¤§¥¦©¦©¨
`EdW ,zFvnEoci lrz` rBiil `Ed aiIEgnE .`weC ¦§¤©¨¨©§¨§¨§©¥©¤

.'Ek mdil` `Fai `aE Fnvr©§Ÿ¨¥¥¤
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew - mixn`nd xtq

Ì‡ Â אופנים סוגי שני יש כעבדים. אם כבנים,
עבדים. וכמו בנים כמו יתברך, השם בעבודת
בנים  נקראים ישראל בני מעבדים. קרובים יותר בנים
של  דרגות שתי יש ישראל בני אצלנו כלומר, ועבדים.
הרבה  ויודעים גדולים למדנים שהם כאלה אנשים,
מאד  הם ללמוד, יודעים שאינם כאלה ויש תורה,
יש  היהודים ולכל יהודים הם כולם אבל פשוטים,
את  שעובדים היהודים וכל הבדל, ללא שוות מצוות
הקדושֿברוךֿהוא. אצל שווים באמת, יתברך השם
תחילת  היום "זה השנה, בראש אומרים שאנו וזהו
ההתחלה  הוא הזה היום ראשון", ליום זיכרון מעשיך
תזכורת  הוא השנה, ראש של היום שלך, העשייה של
העולם, את בראת ברוךֿהוא אתה שבו הראשון ליום
היום  הרי שהוא השנה, ראש של שהיום אומרת זאת
ראש  הוא היום של שמו ולכן השנה, של הראשון
שהרי  האדם של הראש כמו השנה, של הראש השנה,
(כידוע  האברים כל של והרגש החיים עיקר הוא בראש
הוא  הראש כאשר רק חיים האברים וכל רפואה) בספרי
בכל  הנה השנה, של הראש הוא השנה ראש כך בריא,
הראשון  ליום זיכרון הוא השנה, ראש של היום שנה,
צריך  כן ואם העולם. את ברא הקדושֿברוךֿהוא שבו
"תחילת  נקרא השנה ראש של היום מדוע זאת, להבין
זיכרון  שהוא שלך) העשייה של (ההתחלה מעשיך"
הקדושֿברוךֿ שבהם הימים ששת של הראשון ליום
העולם, נברא באלול בכ"ה הרי העולם, את ברא הוא
בחודש  כ"ה ביום העולם את ברא ברוךֿהוא הבורא

אדם  את ברא ברוךֿהוא הבורא השישי וביום אלול,
כן הראשון  ואם תשרי, חודש של הראשון היום וזהו ,

אלול, בחודש כ"ה ביום להיות צריך היה השנה ראש
תשרי, חודש של הראשון ביום הוא השנה ראש מדוע
ודוקא  האדם, את ברא ברוךֿהוא הבורא שבו היום
נקרא  האדם את ברא הקדושֿברוךֿהוא שבו היום
היום  כלומר, ראשון", ליום ו"זיכרון מעשיך" "תחילת
שהוא  היום הוא האדם את ברא הקדושֿברוךֿהוא שבו
הקדושֿ שבו הראשון ליום והזיכרון העשייה התחלת

העולם? את ברא ברוךֿהוא
,‰‰Â Ê השנה שראש בזה הנכון התוכן את לבאר

הקדושֿברוךֿהוא  שבו ביום דווקא הוא
הקדושֿ צרתני", וקדם "אחור כתוב האדם. את ברא
וקודם  הנבראים מכל מאוחר האדם את ברא ברוךֿהוא
בריאת  כל של העיקר אומרת, זאת הנבראים. לכל
ברא  שהקדושֿברוךֿהוא מה וכל האדם הוא העולם
הקדושֿ האדם את ולכן האדם, בשביל הוא בעולם,
שאת  כדי הנבראים, מכל יותר מאוחר ברא ברוךֿהוא
שני  ממילא מוכן. לו יהיה צריך שהאדם מה כל
יותר  ברא הקדושֿברוךֿהוא האדם את נכונים, הדברים
משום  זה הרי עצמו זה אבל הנבראים, מכל מאוחר
הרי  שבעולם, הנבראים של העיקרי הדבר הוא שהאדם
הנבראים, מכל הנבחר הנבראים, בחיר נקרא האדם לכן
שונה  בריאה של בצורה אותו ברא ברוךֿהוא והבורא
בריה, חלוקות, בשלוש מחולקים הנבראים כל לגמרי.
של  שהגוף יש (נפש), חיות יש נברא לכל מלאך, איש,
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אבן, ברזל, למשל שלו, (נפש) החיות על מכסה הנברא
את  בהם רואים לא דומם, נקראים הללו הדברים כל
נראית  בהם שונים, וצמחים עצים צומח, (נפש). החיות
ונבראים  ועוף בחיה בדומם. מאשר יותר (נפש) החיות
מאשר  יותר (נפש) החיות נראית זה מסוג אחרים
הם  אלה והרי חי. נקראים הם לכן צומחים, בדברים
שלוש  בכל אבל חי, צומח, דומם, הדברים שלושת
אומרת  זאת החיות. מצד חזק הגופני הצד החלוקות,
הגשמיות  והגוף, החיות, צד על מכסה הגופני שהצד
נראה  הגוף החיות. מאשר יותר נראים והבשריות,
הדברים  שבשלושת אלא הנשמה, על מכסה והגוף
ובחי  בדומם, מאשר יותר נראית הנשמה בצומח עצמם
נקראות  החלוקות שלושת וכל בצומח, מאשר יותר

ברייה.
‰‰Â Á נבראי כמו קשה גופנית בריאה אינם מלאכים

רוחות, מלאכיו "עושה שכתוב כמו הארץ,
את  ברא הקדושֿברוךֿהוא לוהט", אש משרתיו
ואת  אש משלהבת משרתיו את מרוח, שלו המלאכים
מאדמה  הוא שהגוף ברא הקדושֿברוךֿהוא האדם
הרי  לכן ממלאך, נעלית יותר שהיא נשמה בו נתן והוא
לו  יש מבהמה, נחות חלילה להיות יוכל שאדם ייתכן

גזיל  גניבה, מאד רעות קנאה,מידות שקר, רציחה, ה,
ממלאך, נעלה יותר להיות יכול הוא ולפעמים שנאה,
יותר  והנשמה נחות, הוא האדם שגוף משום הוא זה כל
כרצונו, לבחור החירות ניתנה ולאדם ממלאך, נעלית
ואת  החיים את היום לפניך נתתי "ראה שכתוב כמו
את  לפניך נתתי ראה כו'", הרע ואת המות ואת הטוב
הרע, עשיית ואת המוות ואת הטוב, עשיית ואת החיים
יש  אזי טוב תעשה אם בשני, תלוי אחד רש"י, אומר
של  דברים עם לך ישלמו רע תעשה ואם חיים, לך
שתי  לאדם נותן הקדושֿברוךֿהוא אומרת, זאת מוות,
חופשי  אדם שכל רע, של ודרך טוב של דרך דרכים,
להיפך, חלילה או טוב שירצה, מה לעשות במעשיו
בחירה  של זה דבר כי עצמו, באדם רק תלוי זה וכל
אצל  קיים ולא באדם רק הוא דרך) לעצמו (לבחור
החל  שלו הטבע את יש נברא לכל אחרים, נבראים
יש  במלאכים אפילו תמיד, נשאר זה וכך מהלידה,
לא  הטוב המלאך רעים. ומלאכים טובים מלאכים
טוב, להיות יהפוך לא הרע והמלאך רע, להיות יהפוך
קטגור  "אין ע"א) נ"ט דף (ברכות אומרת שהגמרא כפי
מגן. להיות יכול לא המאשים התובע סנגור", נעשה
קטיגוריא  המלמד "לא כתוב, פט"ו) (שמות במדרש
מלמד  סניגוריא המלמד ולא סניגוריא מלמד
לא  והמגן מגן, יהיה לא המאשים התובע קטיגוריא".
האפשרות  את יש לאדם אבל מאשים, תובע יהיה

עניין  כל וזהו לטוב, מרע להפוך יכול והוא להתחלף
את  וישנה עצמו על ישפיע שהאדם ומצוות, התורה
כאשר  גם וכך נקי, הדם כשר, כשאוכלים שלו. המידות
ילדים  נולדים המשפחה) (טהרת מקווה שומרים
הרבה  באדם פועלת מצווה כל וכן טובים, בריאים
העיקר  הוא לאדם, שיש הללו המעלות כל ובגלל מאד,
דווקא  הוא השנה ראש יום גם ולכן הנבראים, כל של
וזהו  האדם. את ברא הקדושֿברוךֿהוא שבו ביום
זכרון  מעשיך, תחלת היום "זה אומרים אנו הזה שביום
הכוונה  עיקר היא האנושות בריאת כי ראשון", ליום

העולם. בריאת כל של
‰‰Â Ë,ומשפט הדין יום נקרא השנה ראש יום

הברואים  כל של המשפט הוא הזה וביום
ברוךֿהוא  הבורא הזה שביום בספרים שכתוב כמו
השנה, כל על שלו הצרכים את וגוף גוף לכל מקציב
התענוגים  עם החיים נכתבים הרי השנה ראש ביום כי
חלילה  או למזון והרווחים להיפך, חלילה או שלהם
כפי  כולה, השנה כל על אדם כל של ההפסדים
של  מזונותיו "כל ע"א) ט"ז דף (ביצה אומרת שהגמרא
חוץ  הכיפורים, יום ועד השנה מראש לו קצובים אדם
בניו  והוצאות טוב, יום והוצאת שבתות, מהוצאת
הוסיף  ואם לו, פוחתין פחת שאם תורה, לתלמוד
ראש  ביום לו נקבעים האדם של המזונות לו". מוסיפין
טוב  ויום שבת מהוצאות חוץ כיפור, יום עד השנה,
לו  נותן בזה, מקמץ הוא שאם לימוד עבור והוצאות
שולח  יותר, מוציא הוא ואם פחות, הקדושֿברוךֿהוא
המזונות  אבל יותר, זה בשביל ברוךֿהוא הבורא לו
השנה  "בראש אומרים שאנו כפי השנה, מראש נקבעים
נכתב  השנה בראש יחתמון", כיפור צום וביום יכתבון
ישאר  מי ימות", ומי יחיה "מי נחתם, כיפור וביום
או  אש, מים, ידי על ינזק מי חלילה, לא ומי בחיים
ומי  עני יהיה מי שונות, מחלות של שונים אירועים
יכולים  וצדקה תפלה תשובה אבל יתרומם. ומי יתעשר,
הרעה  הגזירה את ולהחליף רע מכל האדם את להציל
כפי  שלו הרוחני המצב לפי הוא האדם, של המשפט כי
שבהיותו  בישמעאל שכתוב כמו המשפט, בעת שהוא
ללא  במדבר בהיותו למות עומד חולה והיה קטן ילד
הקדושֿ כו', הנער" קול את אלוקים "וישמע מים,
(במדרש  כתוב החולה, הילד לקול האזין ברוךֿהוא
לעצמו", החולה תפילת "יפה נ"ג) פרשה בראשית
היא  מהקדושֿברוךֿהוא מבקש עצמו שהחולה התפלה
הוא  באשר הנער קול אל אלוקים שמע "כי מאד, טובה
היכן  הילד של לבקשה הקשיב הקדושֿברוךֿהוא שם",
רבון  אמרו, המלאכים כי רגע, באותו שהיה וכפי שהיה
בצמא  בניך את יהרגו שבניו לך ידוע הרי העולמים,
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Ì‡ Â אופנים סוגי שני יש כעבדים. אם כבנים,
עבדים. וכמו בנים כמו יתברך, השם בעבודת
בנים  נקראים ישראל בני מעבדים. קרובים יותר בנים
של  דרגות שתי יש ישראל בני אצלנו כלומר, ועבדים.
הרבה  ויודעים גדולים למדנים שהם כאלה אנשים,
מאד  הם ללמוד, יודעים שאינם כאלה ויש תורה,
יש  היהודים ולכל יהודים הם כולם אבל פשוטים,
את  שעובדים היהודים וכל הבדל, ללא שוות מצוות
הקדושֿברוךֿהוא. אצל שווים באמת, יתברך השם
תחילת  היום "זה השנה, בראש אומרים שאנו וזהו
ההתחלה  הוא הזה היום ראשון", ליום זיכרון מעשיך
תזכורת  הוא השנה, ראש של היום שלך, העשייה של
העולם, את בראת ברוךֿהוא אתה שבו הראשון ליום
היום  הרי שהוא השנה, ראש של שהיום אומרת זאת
ראש  הוא היום של שמו ולכן השנה, של הראשון
שהרי  האדם של הראש כמו השנה, של הראש השנה,
(כידוע  האברים כל של והרגש החיים עיקר הוא בראש
הוא  הראש כאשר רק חיים האברים וכל רפואה) בספרי
בכל  הנה השנה, של הראש הוא השנה ראש כך בריא,
הראשון  ליום זיכרון הוא השנה, ראש של היום שנה,
צריך  כן ואם העולם. את ברא הקדושֿברוךֿהוא שבו
"תחילת  נקרא השנה ראש של היום מדוע זאת, להבין
זיכרון  שהוא שלך) העשייה של (ההתחלה מעשיך"
הקדושֿברוךֿ שבהם הימים ששת של הראשון ליום
העולם, נברא באלול בכ"ה הרי העולם, את ברא הוא
בחודש  כ"ה ביום העולם את ברא ברוךֿהוא הבורא

אדם  את ברא ברוךֿהוא הבורא השישי וביום אלול,
כן הראשון  ואם תשרי, חודש של הראשון היום וזהו ,

אלול, בחודש כ"ה ביום להיות צריך היה השנה ראש
תשרי, חודש של הראשון ביום הוא השנה ראש מדוע
ודוקא  האדם, את ברא ברוךֿהוא הבורא שבו היום
נקרא  האדם את ברא הקדושֿברוךֿהוא שבו היום
היום  כלומר, ראשון", ליום ו"זיכרון מעשיך" "תחילת
שהוא  היום הוא האדם את ברא הקדושֿברוךֿהוא שבו
הקדושֿ שבו הראשון ליום והזיכרון העשייה התחלת

העולם? את ברא ברוךֿהוא
,‰‰Â Ê השנה שראש בזה הנכון התוכן את לבאר

הקדושֿברוךֿהוא  שבו ביום דווקא הוא
הקדושֿ צרתני", וקדם "אחור כתוב האדם. את ברא
וקודם  הנבראים מכל מאוחר האדם את ברא ברוךֿהוא
בריאת  כל של העיקר אומרת, זאת הנבראים. לכל
ברא  שהקדושֿברוךֿהוא מה וכל האדם הוא העולם
הקדושֿ האדם את ולכן האדם, בשביל הוא בעולם,
שאת  כדי הנבראים, מכל יותר מאוחר ברא ברוךֿהוא
שני  ממילא מוכן. לו יהיה צריך שהאדם מה כל
יותר  ברא הקדושֿברוךֿהוא האדם את נכונים, הדברים
משום  זה הרי עצמו זה אבל הנבראים, מכל מאוחר
הרי  שבעולם, הנבראים של העיקרי הדבר הוא שהאדם
הנבראים, מכל הנבחר הנבראים, בחיר נקרא האדם לכן
שונה  בריאה של בצורה אותו ברא ברוךֿהוא והבורא
בריה, חלוקות, בשלוש מחולקים הנבראים כל לגמרי.
של  שהגוף יש (נפש), חיות יש נברא לכל מלאך, איש,
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"משא  הפסוק על ישעי', שמעוני, בילקוט שכתוב (כמו
ברוךֿהוא  והבורא במדבר? מים לו תתן וכעת בערב")
המשפט. בזמן שהוא כפי רק האדם את דן אני ענה,

,ÔÈÚ‰ ¯Â‡È·Â È הגמרא התוכן, את יותר טוב להבין
אמר  ע"ב), ט"ז דף (ר"ה אומרת
של  מעשיו לפי אלא האדם את דנין אין יצחק רבי
לפי  האדם את דן הקדושֿברוךֿהוא שעה, אותה
אם  כלומר, נשפט, הוא שבה שעה באותה מעשיו
לו  ואכפת התחרט שהוא היינו תשובה, עושה האדם
אותו  תופס וזה שעשה, טובים הלא הדברים מכל מאוד
ואינו  מהקדושֿברוךֿהוא שהתרחק בלב עמוק מאוד
חובה  ידי לצאת כדי מתפלל שהוא והתפילה לומד,
שונים, בדברים עסוק תמיד הוא גדולה, במהירות היא
הוא  מה יודע איננו הוא מתפלל, הוא כאשר ואפילו

אלא  זה ואין טוב מדבר, ברצון לא חוב, שמשלם כמי
ובאמת  חובה, ידי לצאת מאשר יותר לא אלא ובעונג,
הקדושֿ עם האדם את המקשר חבל היא התפילה הרי
ועם  רגש עם לגמרי, אחרת להיות צריך וזה ברוךֿהוא,
להבדיל, אדם, בן עם מדברים כאשר גם הרי כי חיות,
כאשר  וקלֿוחומר כלֿשכן מדברים, מה להקשיב צריך
ברוךֿהוא, הקדושֿ המלכים מלכי מלך לפני מדברים
רגש  לאדם יש ואם מדברים, מה לשמוע צריך הרי
עליו  עברו כיצד הדברים בכל מתבונן הוא מסויים,
לגוף, השייכים כאלה דברים רק שעשה שחלפה, בשנה
לתת  להיות, שצריך כפי לא זה גם צדקה, נתן כן ואם
ללמוד  לעצמו, בנוגע ובפרט רחבה, וביד בעונג
הנה  זמן, מאד מעט הקדיש הוא לכך כראוי, ולהתפלל
מאד  כואב לבו בזה, היטב עצמו את בוחן הוא כאשר
חזק  הסכם ועושה העבר, על מתחרט מאד והוא כך, על
כפי  ויתפלל שילמד לגמרי, אחרת יהיה ולהבא שמכאן

טובים. דברים ויעשה שצריך
‰‰Â ‡È,(א עמוד מ' דף (קדושין אומרת הגמרא

מצרפה  הקדושֿברוךֿהוא טובה "מחשבה
הקדושֿברוךֿ טוב, לעשות חושב כשהאדם למעשה".
כשהאדם  לכן, זאת, עשה כבר כאילו לו מחשיב הוא
הנה  טובים, מעשים עשיית על וחושב תשובה עושה
לעשות  חזק בהסכם בעצמו מחליט שהאדם בזמן
אותו  לפי הוא שלו ומשפט הדין אזי טובים, מעשים
(תהלים  שכתוב וזהו טוב, עשה שכבר כאילו הזמן,
לאיש  תשלם אתה כי חסד, אדנֿי "ולך י"ג) ס"ב
משלם  שאתה ברוךֿהוא שלך החסד זה כמעשהו",
חסד  איזה מובן, לא זה והרי מעשיו, כפי אדם לכל
שראוי  כפי אחד לכל משלם ברוךֿהוא שהבורא הוא
חושב  כשהאדם כך, הוא הפסוק פירוש אלא לו?
אבל  עשה, לא שעדין הגם הנה טוב, דבר לעשות

לו  משלם כבר הקדושֿברוךֿהוא טוב, לעשות החליט
שזהו  וכיון הדבר, את עשה כבר אם כמו בדיוק כך על
תשובה  עושה האדם כאשר הכיפורים, ויום השנה ראש
את  ועוזב טובים הלא הדברים כל על ומתחרט באמת,
ולוקח  שקר, קנאה, שנאה, כעס, של הרעות המידות כל
"ואהבת  שכתוב: כמו טובים דברים לעשות עצמו על
וכמו  עצמך, את כמו השני את אהוב כמוך", לרעך
יפות", פנים בסבר אדם כל את מקבל "והוי שכתוב,
לכל  לגרום להשתדל טובות, בפנים אדם כל תקבל
יהיה  והכל הזולת, עם להיטיב ולהשתדל עונג אחד
תורה, ללמוד זמנים ולקבוע נכון, רגש עם באמת,
שכתוב  כמו בתורה, הכתובים הדברים כל את ולעשות
הלימוד  רק לא המעשה", אלא עיקר המדרש "ולא
שלומדים, מה את לקיים צריך ואכן ענין, הוא עצמו
אזי  כן, לעשות במחשבתו בעצמו מחליט האדם וכאשר
בדיוק  הטובה המחשבה את מצרף הקדושֿברוךֿהוא
ותפילה  "ותשובה וזהו זאת. עשה כבר הוא אילו כמו
של  הדברים שלושת הגזירה". רוע את מעבירין וצדקה
שלו  והתחנונים בעבר, טובים לא דברים על חרטה
כל  מבטיח, שהוא והצדקה ברוךֿהוא, הבורא אצל
הרעה, הגזירה את לבטל בכוחם יש יחד הללו הדברים

טובה. שנה לו שתהיה יושר מליצי והם
‰‰Â ·È ידי על זה הרי תשובה, יעשה שהאדם כדי

התוכן  את להבין עצמו את בוחן שהאדם
ואת  בעולם. נברא האדם בכלל מה בשביל האמיתי
כפי  הברואים, מכל שונה שהאדם אחד כל רואה זאת
לכן  הנבראים, מכל נחות האדם שגוף לעיל, שנתבאר
הגופניות  התאוות לפי רק יתנהג האדם שאם רואים אנו
הפרא  חיות הפרא. מחיות גרוע יותר הוא הרי שלו,
זאת  בכל אבל שלהם, הטבע לפי רעים דברים עושות
הפרא  חיות וגם מהם. והצלה מחבוא להיות יכולים
אבל  ושוממים, ריקים במקומות או ביערות נמצאות
הולכים  וכאשר נמצאות, לא הן מיושבים במקומות
לוקחים  הפרא, חיות נמצאות שבהם כאלה למקומות
כלֿכך  הוא אדם כאשר אבל מהם. להתגונן כדי זין כלי
אנשים  שיש רואים שאנו כפי פרא, חית כמו רע
אוהבים  ואינם גדולים, מאד עצמם את שמחזיקים
צועקים  דמם, את שופכים והם קרובים, או עניים
קשה, אופי בעלי סתם שיש או אותם ומענים עליהם
מאדם  הרי לו, ולהרע הזולת, את להשפיל האוהבים
יותר  הרבה מזיק הוא והרי והצלה, מחבוא אין כזה
והאדם  טבעה, לפי רק עושה החיה כי רעה, מחיה
להרע", "חכמים שכתוב כמו בחכמה, בשכל, עושה
הדרישות  לפי רק המתנהג האדם עצמו, זה בגלל ולכן
אין  לבהמה כי מחיה. גרוע יותר הוא שלו, הגופניות
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שכל  יש לאדם אבל טבעה, לפי היא הנהגתה וכל שכל
שלו, המידות ועל הטבע על להשפיע צריך השכל והרי
הלב  על שליט (השכל) שהמוח בתניא אומר שהרבי כפי
זה  כי מבין, אחד כל הרי זה ואת המידות), (על
שיעשה  כדי זה אין שכל, לאדם נתן שהקדושֿברוךֿהוא
שהגמרא  כפי שלו, הרווח את לו יהיה ואז עסקים,
אומר, אלעזר בן שמעון ר' קידושין), מסכת (סוף אומרת

בי  יתעסק שצבי ראיתי לא יהיה מימי שארי פירות, יבוש
הקדושֿ זאת ובכל חנווני, יהיה וששועל משאות נושא
ומדוע  צער, ללא פרנסתם את להם נותן ברוךֿהוא
שהרעותי  אלא צער, ללא פרנסתו את יהיה לא שלאדם
אומרת, שהמשנה כפי פרנסתי, את וקיפחתי מעשי את
אלא  האומנות מן עשירות ולא האומנות מן עניות לא
שלו  השכל את ישקיע האדם כאשר כי זכותו, לפי הכל
הקדושֿ שבשבילו הנכון הדבר (שזהו עדינים בדברים
לדברים  להגיע יכול הוא אזי שכל), לו נתן ברוךֿהוא
ריכטיג  בארעכנט מען נכון בוחנים וכאשר נעלים, מאד
מה  בארעכענט והוא האדם, בריאת של הכוונה את
והן  בעצמו, אצלו הן שלו, ההנהגות ועם אתו נעשה
מתחרט  מאד והוא מאד, כואב ליבו שלו, הבית בני אצל
שבור, בלב מהקדושֿברוךֿהוא ומבקש כך, על
טהרה  רוח ביתו ולבני לו יתן שהקדושֿברוךֿהוא

באמת. ומצוות תורה לשמור
‰‰Â ‚È ימי עשרת השנה, ראש הוא התשובה זמן

"דרשו  שכתוב כמו הכפורים, ויום תשובה
דווקא  זהו השנה כל הגמרא, ואומרת בהמצאו", ה' את
השנה  ראש בזמן אבל אנשים), (מנין רבים יש כאשר
ראש  של הזמן כי גם, יחיד אפילו הכפורים, ויום
רצון  עת הוא כיפור, ויום תשובה ימי עשרת השנה,
זמן  הוא אז כי לתשובה, להגיע יכול אחד וכל למעלה,
כל  של נשמתו הרי הניצוץ. אל המאור התגלות של
אתם  "בנים שכתוב כמו אלוקות, של ניצוץ היא יהודי
הקדושֿברוךֿהוא, אצל בנים אתם אלוקיכם", להוי'
כך  האב, של העצמיות הוא הבן הרי ואב, בן וכמו
ובן  שאב וכשם מאלוקות, ניצוץ היא יהודי של הנשמה
מדוע  טעמים ללא עצמית, אהבה היא אהבתם הרי
חלילה  הבן אם אפילו יהיה, שלא איך בן, אוהב אבא
כל  "על שכתוב כמו אותו, אוהב האב גם טוב, לא
הפגמים, כל על מכסה האהבה אהבה", תכסה פשעים
אביו, מצד מתנכר הילד כאשר אפילו ובן, אב גם וכך
דברים  שבגלל רק אהבה, נמצאת הלב בעומק זאת בכל
שמעורר  דבר בא כשלפעמים לכן, ישנה, היא שונים
וכך  והבהירות. הטוהר כל עם נראית היא האהבה, את
חזקה  היא הקדושֿברוךֿהוא אל היהודי של האהבה
הטרדות, כל מצד בשינה, היא השנה שכל אלא מאד,

נקודת  שזוהי הלב, נקודת מתעוררת הזה בזמן אבל
האהבה  ומתעוררת יהודי הוא שהאדם הרגש היהדות,
הן: והתקיעות שופר, תקיעת ענין זהו שהרי העצמית

ה  תקיעה תרועה. שברים, שברים תקיעה, ארוך, קול יא
אומרת  שהגמרא כפי שבורים, קולות הם ותרועה
שנאנח  מי כמו הם שברים יליל". ילולי גניח, "גנוחי
ומקונן  שמיילל מי כמו היא ותרועה קשה, כאב על
השטן  שבו הזמן זהו שופר תקיעת זמן כי הלב. מעומק
אנחנו, ואז חוטאים, שהם ישראל בני על להתלונן בא
בתחנונים  "למנצח" הפרק את אומרים ישראל, בני כל
קראתי  המצר "מן הפסוקים את אומרים ואנו גדולים,
חסֿ אם ואפילו אבא! אבא, שזועק בן כמו י"ה",
צועק  הוא כאשר אבל האב, לפני חוטא הבן ושלום
על  ברחמנות מתעורר האבא אבא! אבא, הלב מעומק
של  הילדים שאנחנו ישראל בני אנו כאשר וכן  בנו,
תרחם, מלכנו אבינו באמת צועקים הקדושֿברוךֿהוא,
הם  שלהם התיבות שראשי הפסוקים את אומרים ואנו
בניך  של השונא המקטרג את תקרע שט"ן", "קר"ע
הקדושֿ תשובה, ועושים בשופר, ותוקעים האהובים,
השטן  מידי אותנו ומציל עלינו, מרחם ברוךֿהוא

טובה. שנה לנו ונותן המקטרג,
‰‰Â „È כלומר באמת, להיות צריכה התשובה אך

שהרמב"ם  כפי הלב, את תתפוס שבאמת
בראש  שופר שתקיעת ה"ד) פ"ג תשובה (הלכות אומר
בזה  יש זאת ובכל דאורייתא, מצוה היא הרי השנה
כל  את ותבחנו חפשו כו' מתרדמתכם ישנים עורו רמז,
ברוךֿהוא. הבורא את וזיכרו תשובה, ועשו מעשיכם
העולם  בענייני מאוד שקועים שהם שבגלל אלו ואפילו
העושה  שהוא ה', ביד זה (הרי חסריֿערך הם שבאמת
על  תשכחו ואל העני) העשיר ואת עשיר העני את
החסרונות  כל את ותקנו אתכם קורה מה הביטו האמת.
ויעשה  הרעה דרכו את יעזוב אחד שכל שלכם,
כעבדים", אם כבנים "אם אומרים שאנו וזהו תשובה,
ללמוד, יכול שאינו ביותר הפשוט אפילו יהודי, כל כי
מקיים  ויהודי יהודי, הוא כי המצוות את עושה והוא
"בן" נקרא הוא גם מצווה, שהקדושֿברוךֿהוא מה את
היהודי  אצל אצלו, גם כי הקדושֿברוךֿהוא, של
אצל  כמו להקדושֿברוךֿהוא אהבה יש הפשוט,
בדברים  אצלו מכוסה שהיא רק ללמוד, שיודע היהודי
כראוי, סליחות אומר הוא וכאשר ישינה, והיא שונים,
הלב, נקודת אצלו מתעוררת השנה ראש כשבא הנה
זאת  מקיים הוא ואחרֿכך באמת, תשובה עושה והוא
הקדושֿ אזי ולומד, כראוי מתפלל הוא השנה, כל
לו  שפסקו הטובים הדברים את לו נותן ברוךֿהוא
הוא  השנה שבראש ייתכן כי השנה, בראש במשפט
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אבל באמת, תשובה וכל עשה קיים, לא הוא כך אחר
יכולה  השנה, בראש במשפט לו שפסקו העשירות
חסֿושלום  כמו טובים, לא דברים על חלילה ללכת
שקורה  כפי או אחרים, רעים דברים חלילה או מחלות
רבות  להוצאות הולך והרווח הרבה להרויח יכול שאדם
שלו, הפרנסה מכל חסֿושלום כלום נשאר ולא
שהוא  מכך קשיים הרבה לו שיש להיות יכול ולפעמים
לו  גורם היטב הרוויח שהוא עצמו וזה היטב, הרוויח

יותר  הרבה שאז נפש, עוגמת והרבה הוצאות הרבה
כך  כל מרוויח היה לא בכלל אילו מאשר לאדם קשה
אכן  הוא כאשר אבל הצלחה. ללא אך ריווח, הרבה
צדקה, ונותן מתפלל לומד, הוא ממש, בפועל מקיים
הטובים  הדברים כל אזי השנה, בראש שהחליט כפי
והכל  אליו, באים השנה, בראש במשפט לו שפסקו
וזה  הרבה, היא עצמה הפרנסה הן בהצלחה, לו הולך

ומאושרים. טובים לדברים רק הולך

miigd oipw xn`n
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*„"·Á ˙„Â‚‡ ˙ÙÈÒ‡
ואמר: פתח אדמו"ר כ"ק

בזמן  בארץ, אחד גוי כעמך מי יהודים! שמח חג
זו, בשעה ומהפרט, מהכלל עליו מר אחד כל שלב 
היום, חג אצלנו הרי העולם, בכל העובר המר בזמן
אינם  יהודים יהודים! שמח בחג אתכם מברך ואני
אדרבה  התורה, ברשות הם יהודים עצמם, ברשות
פי  ועל העצמי, ה"אני" את לעבד יש תורה פי על

חג. של הזמן הוא כעת תורה
היא  חסידים, של התוועדות כל מסיבה, כל
חב"ד  אגודת אסיפת הוא היום נשמות. של התוועדות

וכו'. נשמות של התוועדות וזוהי
קשה  עם "כי בשם ישראל בני את הכתיר השי"ת

הוא" מדות 1עורף י"ג לעורר רבנו משה כשרצה ,
ישראל  בני על טובה יותר מעלה מצא לא הרחמים,
אין  והבנה לשכל וכו'. עורף" קשה עם "כי מאשר
זוהי  אך עורף", קשה עם "כי של במעלה השגה
בני  עברנו, עורף" קשה עם "כי של בכוח מעלה.
כל  את נעבור זה ובכוח הגלות, משך כל את ישראל,
לארץ  משיח עם יחד ונבוא המרירות כל ואת הצרות

להאריך  הזמן הוא כעת ולא המקום כאן לא ישראל.
הם  ישראל בני התחלקות, שום אין ישראל בבני וכו'.
לבד  שווים, כולם ומצוות תורה בענין אך שבטים, י"ב
אך  וכו', ונשים מיוחדות מצוות להם שיש הכהנים
ישנו  עורף" קשה עם "כי הבדל, שום אין לכך פרט

אחד. בכל
אלא  היהדות, נקודת זהו – עורף" קשה עם "כי
הנקודה  בהתגלות, יותר זה ובשני בהעלם זה באחד
יתגדל  ושומע המדרש לבית נכנס הוא אצלו, גלויה
בדרך  רבא" שמיה יהא "אמן עונה והוא וכו' ויתקדש
נקודת  את לפתוח באה חסידות כו'. וממילא מאליו

מישראל. אחד בכל היהדות
עניניהם  על נוסף משלהם, דרך חב"ד לחסידי
חיזוק  של בכללות גם חסידות, בעניני הפרטיים
ויהדות. תורה על הנפש מסירות והיהדות, התורה

וכ  האחרונים בזמנים חב"ד חסידי הראו חסידי זאת ו'.
שבאו  אלה כל את מברך אני וכו'. מפלגה אינם חב"ד
מאמרות  לשמוע שבאו על שמח ואני זו לאסיפה

בפרט. חסידות ודברי בכלל התורה לחיזוק בנוגע

‰¯È‚Ò‰ ¯Ó‡Ó
מעט  "אמור הוא חסיד – חסיד? מהו שאלו בעבר

הרבה" דיבור 2ועשה מחשבה, ישנם הנפש בכוחות .
ולעשות  מעט, לדבר רבות, לחשוב חסיד על ומעשה,

כמוך" לרעך "ואהבת אמר, הזקן רבנו הוא 3הרבה.
אלקיך" ד' את ל"ואהבת חוש 4כלי שיהיה צריך .

לעשות  כיצד הרבה לחשוב צריך חסיד יהודי, בלאהוב
ליהודי. טובה

גדולי  ישנם החסידים בעדת מפלגה, אינם חסידים
אנשים  גם וכן היראה גדולי החכמה, גדולי התורה,
של  פרצופו מפלגה, אינם חסידים לגמרי. פשוטים

וכו'. הרבה לחשוב הוא חסיד
הוא  ביהדות, היא העקשנות עורף", קשה עם "כי
גם  הלכו חסידים דבר, משום נרתע אינו הוא עקשן,

להמכוון. להגיע כדי מסוכנת בדרך
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ט.1) לב, שמות
ג.2) יב, אדר"נ טו. א, אבות

יח.3) יט, ויקרא
א.4) יא, ה. ו, דברים
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המשתוללות  הגדולות הצרות את רואים כולם
מאורעות  משמעותן. את מבינים כולם לא אך בעולם,
אלינו  קוראים בעולם כיום המשתוללים העולם
על  כעת עומדים וילדינו ונשותינו אנו ישראל! שובה
הכל  אך והסדן, הפטיש בין ר"ל, והמות החיים סף
וקבלה  העבר על חרטה תשובה, שלנו, בלב  תלוי
ואם  החיים, להיכל בעזה"י נגיע ובכך להבא, על טובה
וכו'. מחר יהיה מה להבטיח יכולים לא לא, חלילה

לאור  מגיע אינו אבל מאיר, אמנם הוא נר, קיים
שחושבים  כאלה ישנם דברים). עוד בזה (היו השמש
אך  גדול דבר היא צדקה בלבד, בצדקה יוצאים שהם

בתשובה. לחזור צריכים ייפדו, לא בלבד בכך
שנשיאת  שחושבים כאלה יש – שבת שמירת
של  עלמין בבית רשומים הם מותר, – בשבת עיתון
בבית  מקום להם קנו דולר מאות בשבע שבת, שומרי
יוכל  לא שבכך וחושבים שבת, שומרי של עלמין
נושא  עצמו הוא ואילו בהם, לנגוע דומה מלאך
ושומע  המדרש, לבית בא הוא בשבת. מטפחת
זה  אין אך – אבות משנה משניות, משנה שלומדים
ההכרח  מן אך לדבר, ואסור לדבר קשה וכו', לו נוגע
יהודי  אותו שי'. ביתו בני וחיי חייו תלויים שבכך לומר
קל  באמריקה נעשה ופיאות, זקן גידל שב"בית"
שבאה  הזקנה האשה מה"קרירות". בא זה כל הדעת,
לקנות  כאן הולכת באירופה, קטנה יהודית מעיירה

היא  שבכך יודעת היא ואין בשבת, דוקא בחנות
על  שומרים כשלא ר"ל. לקבורה ילדיה את מביאה
אשה  אותה פסולים. ילדים מביאים המשפחה, טהרת

באירופ  גזעה על בכלל להיתר,שוכחת נעשה הדבר ה,
חלילה  ברא אמריקה את כאילו מותר, באמריקה
במוחש  ראינו כבר חלילה. אחרת תורה אחר, ריבש"ע
ל"ע. אתם הסוף היה מה מהיהדות שהתרחקו מאלה
צריכים  אך דרחמנא, בכבשי להתערב  צריכים לא
חבלי  לתשובה, קצר זמן נשאר הזמן, עם להתחשב
שובה  ישראל! שובה אלינו, זועקים הנוכחים המשיח

ישראל!. בנות שובה ישראל! בני
צריך  אחד כל השני, את אחד להציל ומצוה חוב
ביתך, בני ועל עצמך על רחם אחי! ברחוב, לשני לומר
צריכים  עליהם. להסתכל יכול שמשיח דור הקם
שנה  עשרים תשובה, עוזרת הכל על תשובה, לעשות
יכולה  היהדות נקודת אך ר"ל, תפילין הנחת אי
שערות  לתלוש משמעה אין תשובה לתשובה. לעורר
על  לשמור משמעה: תשובה בלב , היא תשובה הראש,
תשובה  יעשו וכאשר וכו'. תפילין כשרות, מקוה,
המשיח  מחבלי הגון שחלק לקוות, צריכים באמת,

מאתנו. יוסרו
וברצוני  חב"ד, אגודת של הענינים על כאן הזכירו
אין  חינוך לעניני ומרכז והקדושה' ש'הקריאה לומר

לאגו"ח. שייכות להם
a"yz'd lel` i"g

•

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

ycew zexb`

תרצ"ט  אייר ה' ב"ה,

אטוואצק 

שי' רש"ז הרב ידידי

וברכה, שלום

לידידי  כתב ובטח לחכות, לו עניתי מכתבו על במענה

הניירות  בשילוח עצמו יזרז כי שליט"א הרה"ק מחותנו

בטע"ג, גם ויזרזו הקאנסול, שדורש כפי הדרושות

הנסיעה, לצרכי לו הדרוש כל יתקבל כי יעזרהו והשי"ת

ויסתדר  בשעטומ"צ, החתונה ותהי' בנקל, וויזע ויקבל

וברוחניות. בגשמיות טוב בסדר

דובין  שי' הר"ז התלמיד ידידי עם ללמוד מבקשו הנני

צלחה. לפה יסע אשר עד פסחים, מסכת

הנאני, יחיו תמימים אחות ההתועדות בשבח מכתבו

בשאר  גם זה מפעל ית' בעזרתו להרחיב הי' נחוץ ובודאי

בגשמיות  יעזרהו והשי"ת שי', אנ"ש מושבי המקומות

וברוחניות,

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף
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•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



ipyרנח ,oey`x - ek - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àåáú-éë úùøô
åëààBáú-ék äéäåïåùàøýåýé øLà õøàä-ìà §¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:da záLéå dzLøéå äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«
áøLà äîãàä éøt-ìk | úéLàøî zç÷ìå§¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧
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Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ּביצחק  ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָיֹום

ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן (הקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאבינּו

מצינּו לא א המן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו (יֹום רּבנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובמׁשה

ּבמעׂשה  ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום יֹוםֿטֹוב יהיה זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּיֹום

הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו יׂשראל. לכל ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבפעל,

זאת  ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק ויֹוםֿטֹוב; ׂשמחה יֹום ְְְִִֶֶַָָֹׁשּזהּו

יׂשראל. ְְִֵָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 551 'nr h jxk zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn -

l`xUi lkl zrbFp cg` icEdi lW FzaFh¨¤§¦¤¨©©§¨¦§¨¥

גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי "והיה נאמר ּפרׁשתנּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבתחילת

נתחיבּו ׁשּלא "מּגיד רׁש"י ּומפרׁש ּבּה". ויׁשבּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹוירׁשּתּה

אם  ׁשאף והינּו, וחילקּוה". הארץ את ׁשּכבׁשּו עד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבביּכּורים

לא  מּכלֿמקֹום יׂשראל, ּבארץ חלקם ׁשּקּבלּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹהיּו

לכל  וחּלקּוה הארץ, ּכל ׁשּנכּבׁשה עד ּבביּכּורים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנתחיבּו

ְִֵָיׂשראל.

להֹודֹות  היא ּביּכּורים הבאת הרי מּובן, אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָולכאֹורה

מּפירֹותיה. ההנאה ועל יׂשראל, לארץ הּכניסה על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהּקּב"ה

יׂשראל, ארץ ּכל וחלּוקת ּכּבּוׁש קֹודם ׁשּגם מּכיון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואםּֿכן,

מּטּוב  הם נהנּו ּוכבר ּבארץ, חלקם יחידים לכּמה היּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכבר

ׁשּנתן  הּטֹובה על להּקּב"ה להֹודֹות נתחיבּו לא מּדּוע ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהארץ,

ֶָלהם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

יהּודי  ׁשּנׁשאר זמן וכל לזה. זה הם קׁשּורים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

ּבטֹובתם  חסר ּבארץ, חלק לֹו ׁשאין ׁשּיהיה, מי יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד,

י  ׁשאר ּכל ׁשל ולׂשמֹוח והנאתם ליהנֹות יכֹולים ואינם ׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבארץ. חלקֹו יהּודי אֹותֹו קיּבל ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבׁשלמּות,

על היא ּביּכּורים ׁשּבהבאת ׁשההֹודאה eÓÏL˙ּומּכיון ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ¿≈
ׂשמחה" "ּבזמן רק ׁשהיא ּביּכּורים" "מקרא ּובפרט ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּטֹוב,

יא) כו, את (רׁש"י ׁשּכבׁשּו "עד ּביּכּורים להביא איֿאפׁשר לכן , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

"וירׁשּתּה אין אחד יהּודי ׁשאצל ּדמּכיון וחילקּוה", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהארץ

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל וטֹובתם ּבׂשמחתם חסר ּבּה", ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָויׁשבּת

(ìàøùé)éðùáéøNrî-ìk-úà øNrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯
äzúðå øNrnä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´
éørLá eìëàå äðîìàìå íBúiì øbì éålìE ©¥¦À©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−

:eòáNåâééäìà ýåýé éðôì zøîàåézøra E §¨¥«§¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦
íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî Lãwä©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´
ézøár-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦

éúåönî:ézçëL àìå Eãéepnî éðàá ézìëà-àì ¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À
úîì epnî ézúð-àìå àîèa epnî ézørá-àìå§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®
øLà ìëk éúéNr éäìà ýåýé ìB÷a ézrîL̈©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬

:éðúéeöåèíéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦
øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà Cøáe¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:Láãe áìçñúçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¨−̈§¨«



רנט iying ,iriax ,iyily - fk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr hk jxk mgpn zxez)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
לידתֹו ּתארי את ּגּלה אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכבֹוד

הּדבר  היה לא אז ועד תש"ג, ּבׁשנת הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשל

אדם  היה ׁש"ראּוי רז"ל אמרּו מּתןּֿתֹורה לגּבי והּנה, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָידּוע.

יפה  עׂשה הּכל "את אבל ידֹו", על ּתֹורה ׁשּתּנתן ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּבּתֹורה  ואף ּדֹורֹות. כ"ו לאחרי רק נּתנה והּתֹורה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּבעּתֹו",

היּו ׁשּלא חדׁשים ּדברים מתּגּלים לדֹור מּדֹור :ּכ ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹעצמּה

זה. לפני ְְִִֵֶידּועים

éùéìùæèiäéäìà ýåýé äfä íBúBNrì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²
zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä-úà¤©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà úéNråæé-úà §¨¦̧¨Æ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤
úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤´¤

ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLrîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
:Bì÷açéírì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå §Ÿ«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´

ìå Cì-øac øLàk älâñ:åéúåöî-ìk øîL §ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«
èéäNr øLà íéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈

ìe äläúìLã÷-ír Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²
éäìà ýåýéì:øac øLàk Eô ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr g jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
'זעירֿאנּפין', ׁשל העּקרית הּספירה ּתפארת, – ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

למּטה. מּלמעלה אֹור הּמּטה ÌLהמׁשכת זּכּו מלכּות, – ְְְְִַַַַָָָ≈ְִַַַָ

למעלה. מּלמּטה אלקים BË·והעלאתֹו "וּירא ּכּכתּוב אֹור, – ְְְְְֱֲִִַַַַַַָָָָָֹ

ּכאׁשר טֹוב". ּכי האֹור הּמלכּות,ÏÚaהּוא'זעירֿאנּפין'את ְְֲִִֵֶֶַַָ««ְַַ

מּצד הּמלכּות העלאת מּצד 'זעירֿאנּפין'נפעלת (לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ

האֹור  מעלת יׁשנּה ּבּמלכּות ׁשּגם היינּו עצמּה), ְְְְְֲֶֶַַַַַַַַַָָָהּמלכּות

ׁשּיתחּדׁש והעלאה המׁשכה ׁשל הּקּוין ׁשני יחּוד והּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּגּלּוי.

ּוכדין". ּכדין "ליהוי לבֹוא, ְְֱִֵֵֵֶֶָָלעתיד

,éùéìù
éòéáøæëàírä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈

äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL øîàì¥®Ÿ¨ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
:íBiä íëúàá-úà eøárz øLà íBia äéäå ¤§¤−©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤

éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiäCì ïúð E ©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®
:ãéOa íúà zãNå úBìãb íéðáà Eì úî÷äå©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«

âúàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìr záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïrîì Eøára§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàøLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð | E ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬
éúáà-éäìà ýåýé øac:Cì Eãíëøára äéäå ¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨¨»§¨§§¤´

cøiä-úàøLà älàä íéðáàä-úà eîé÷z ï ¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧
íúBà zãNå ìáér øäa íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈

:ãéOaäéäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeçaæî E ©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´
éðú-àì íéðáà:ìæøa íäéìr óåúBîìL íéðáà £¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«£¨¦³§¥Æ

éäìà ýåýé çaæî-úà äðázåéìr úéìräå E ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ
éäìà ýåýéì úìBò:Eæzìëàå íéîìL zçáæå ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨

éäìà ýåýé éðôì zçîNå íM:Eç-ìr záúëå ®̈§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´©
øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä̈«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬

:áèéäñè-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ¥¥«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨
äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ

éäìà ýåýéì írì úééäð:Eéýåýé ìB÷a zrîLå ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´
éäìàéëðà øLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNrå E ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöîñ §©§−©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr cl jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
מּכ ּכּנראה האמּונה, ּכח את וגּלה עֹורר ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבעלֿׁשםֿטֹוב

רּבא' ׁשמיּה יהא 'אמן לֹומר רּבן' ּבית ׁשל  'ּתינֹוקֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשחּנ

הּׁשם' ּברּו' יאמר ּפׁשּוט ׁשאיׁש הׁשּתּדל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכּדֹומה,

ּבלבד, ּבאמּונה ּדי ׁשּלא קבע הּזקן אדמֹו"ר ואּלּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּדֹומה.

חּיב אחד ּכל יכלּתֹו.ÔÈ·‰Ïאּלא ּכפי ה' ּגדלּות ֶֶַָָָָ¿»ƒְְְְִַָ

éùéîçàé:øîàì àeää íBia írä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
áéíéføb øä-ìr írä-úà Cøáì eãîré älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½

äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøára§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïîéðáe óñBéå øëùOéåâé-ìr eãîré älàå §¦¨−̈§¥¬¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©

ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáér øäa äììwä©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬
:éìzôðåãéLéà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðrå §©§¨¦«§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬

:íø ìB÷ ìàøNéñåèäNré øLà Léàä øeøà ¦§¨¥−¬¨«¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á
árBz äëqîe ìñôLøç éãé äNrî ýåýé ú ¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈

:ïîà eøîàå írä-ìë eðrå øúqa íNåñ §¨´©®̈¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«
æèírä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàñæéøîàå eärø ìeáb âéqî øeøà ¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñçéCøca øer äbLî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©¨®¤



iyiyרס - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïîà írä-ìk øîàåñèéètLî ähî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬
:ïîà írä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øbëøeøà ¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À

ðk älâ ék åéáà úLà-ír áëLøîàå åéáà ó Ÿ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñàëäîäa-ìk-ír áëL øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥®̈

:ïîà írä-ìk øîàåñáë-ír áëL øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦
Búçàírä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa £Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàñâë-ìk øîàå Bzðúç-ír áëL øeøà ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨

:ïîà íräñãëøîàå øúqa eärø äkî øeøà ¨−̈¨¥«¨¾©¥¬¥¥−©®̈¤§¨©¬
:ïîà írä-ìkñäëúBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¨−̈¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬

:ïîà írä-ìk øîàå é÷ð íc Lôðñåëøeøà ¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
úBNrì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´

:ïîà írä-ìk øîàå íúBàôçëàäéäå ¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«§¨À̈
éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
ðúðeéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr E §¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

áéìr eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:Eâøéra äzà Ceøa ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®

:äãOa äzà Ceøáeãðèá-éøt Ceøaéøôe E ¨¬©−̈©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬
éôìà øâL Ezîäá éøôe EúîãàEúBøzLrå ©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬

ðàö:Eä:EzøàLîe Eàðè Ceøaåäzà Ceøa Ÿ¤«¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈
:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr l jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ׁשל ּבאפן חסידּות ּגּלה ּובקּצּור,B„e˜˙הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ְִ

ּבהרחבה, חסידּות ּבאר הּזקן אדמֹו"ר הּמׁשנה. לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעלּֿדר

(חסידּות והּׂשגה ּבׁשני aÁ"„ּבהבנה ּתלּויים האֹופּנים ּוׁשני .( ְֲֲִַַָָָָ««ְְְִִִֵֵַָ

ּדוקא. האחרֹונים ּבּדֹורֹות הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָהּטעמים

˙eÏb‰ CLÁ ˙e¯ab˙‰.נקּדֹות ׁשל ּבאפן ּבגּלּוי ּדי זה מּצד – ƒ¿«¿…∆«»ְְְִִֶֶֶַַֹֻ

ÁÈLn‰ ˙‡È·Ï ‰Î‰,והּׂשגה ּבהבנה צר יׁש זה מּצד – ¬»»¿ƒ««»ƒ«ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ה'. ּבידיעת ּגמּורה הּׂשגה ּתהיה לעתידֿלבא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן

éùéùæéáéà-úà ýåýé ïzééìr íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äráLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:Eçäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé ¨¬§¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈
éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥´©§½¨¾̈¤

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ
-úà øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ¤

éäìà ýåýé úåöî:åéëøãa zëìäå Eéeàøå ¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«§¨Æ
éìr àø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìkeàøéå E ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−

:jnîàéðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåE ¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²
äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈

éúáàì ýåýé òaLð øLàì E:Cì úúáéçzôé £¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¦§©´
úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì | ýåýé§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³
Eãé äNrî-ìk úà Cøáìe Bzra Eöøà-øèî§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäåâéðúðeE §¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«§¨«§Æ
àìå äìrîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
ýåýé | úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú¦«§¤−§®̈¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàì íBiä Eeöî éëðà øLà E:úBNrìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«
ãéäeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬

íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬
:íãárì íéøçàôåèòîLú àì-íà äéäå £¥¦−§¨§¨«§¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ

éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
eàáe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯

éìr:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eæèøeøà ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«¨¬
:äãOa äzà øeøàå øéra äzà©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

æé:EzøàLîe Eàðè øeøàçéðèá-éøt øeøàE ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬§¦«¦§§−
éôìà øâL Eúîãà éøôeðàö úøzLrå E:E §¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬ŸŸ¤«

èé:Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«
ëäîeänä-úà äøànä-úà Ea | ýåýé çlLé§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ

äNrz øLà Eãé çìLî-ìëa úørânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®
éììrî rø éðtî øäî Eãáà-ãrå EãîMä ãrE ©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−

:éðzáær øLààëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £¤¬£©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©®̈¤©µ
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlk©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìáëäëkéúçcwáe úôçMa ýåýé §¦§¨«©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©
ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷lcáe©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−©¥«¨®

:Eãáà ãr EeôãøeâëéîL eéäå-ìr øLà E §¨−©¬¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©
ézçz-øLà õøàäå úLçð ELàø:ìæøa E «Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«



רסי iyiy - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãë-ïî øôrå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦
éìr ãøé íéîMä:CãîMä ãr Eäëðzé| ýåýé E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¤§¸§Ÿ̈´

bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈
ìëì äåræì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äráLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ

:õøàä úBëìîîåëìëàîì Eúìáð äúéäå ©§§¬¨¨«¤§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨®̈¤§¥−©«£¦«

æëíéøöî ïéçLa ýåýé äëkéáéúëíéìôòáå ©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ
éø÷ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe©§Ÿ¦½©¨−̈¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−

:àôøäìçëïBøeráe ïBòbLa ýåýé äëké §¥«¨¥«©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®
:ááì ïBäîúáeèëíéøäva LMîî úééäå §¦§−¥¨«§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦

çéìöú àìå äìôàa øerä LMîé øLàk©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©
éëøc-úàíéîiä-ìk ìeæâå ÷eLr Cà úééäå E ¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨©¨¦−

:réLBî ïéàåìøçà Léàå Nøàú äMà §¥¬¦«©¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ
áéúëäðìâùééø÷ðáz úéa äpákLéBa áLú-àìå ä ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´®

:epìlçú àìå òhz íøkàìéðérì çeáè EøBLE ¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤««§º¨´©§¥¤À
éðôlî ìeæb Eøîç epnî ìëàú àìåáeLé àìå E §´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−

ðàö Cìéáéàì úBðúð E:réLBî Eì ïéàå E ®̈«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©
áìéðaéúðáe Eéðérå øçà írì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½

:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëåâìéøt §¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«§¦³
zrãé-àì øLà ír ìëàé Eréâé-ìëå Eúîãà©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨®̈§¨

:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLr ÷ø úééäåãìúééäå §¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«§¨¦−¨
éðér äàønî òbLî:äàøz øLà Eäìäëké §ª®̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«©§¨̧

øLà íé÷Mä-ìrå íékøaä-ìr òø ïéçLa ýåýé§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬
:Eã÷ã÷ ãrå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

åìéìr íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zrãé-àì øLà éBb-ìàzãárå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨

:ïáàå õr íéøçà íéäìà íMæìì úééäåänL ¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈
ìå ìLîìýåýé Eâäðé-øLà íénrä ìëa äðéðL §¨−̈§¦§¦®̈§ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−

:änLçìék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø òøæ ¨«¨¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçéèìïééå zãárå òhz íéîøk ©§§¤−¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦

:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú-àì«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬

Eúéæ ìMé:àîCì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéða ¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈
:éáMa eëìé ékáîLøéé Eúîãà éøôe Eör-ìk ¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−

:ìöìväâîéìr äìré Eaø÷a øLà øbäE ©§¨©«©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−
:ähn ähî ãøú äzàå äìrn äìrîãîàeä ©´§¨¨®§¨§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨´

äzàå Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈
:áðæì äéäzäîéìr eàáeälàä úBììwä-ìk E ¦«§¤¬§¨¨«¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤

zrîL àì-ék CãîMä ãr EeâéOäå Eeôãøe§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨
éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúwçå åéúåöî øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬

:Ceöåî-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå ¦¨«§¨´§½§−§¥®§©§£−©
:íìBòæîýåýé-úà zãár-àì øLà úçz ¨«©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa E ¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

çîéáéà-úà zãáråCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe árøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

:Cúà BãéîLä ãr Eøàeö-ìr ìæøaèîàOé ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´
éìr ýåýéäàãé øLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−

ì òîLú-àì øLà éBb øLpä:BðLðíéðt ær éBb ©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«−©´¨¦®
:ïçé àì ørðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLààðìëàå £¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â

øLà CãîMä ãr Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àìE «Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLrå:Cúà Bãéáàä ãr Eáðì øöäåE §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹
éørL-ìëaéúîç úãø ãr EúBøöaäå úäábä E §¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½

Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ
éørL-ìëaéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cìâððèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EE ¨«§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½
éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà÷Böîáe øBöîa E £¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½

:Eáéà Eì ÷éöé-øLàãðâðräå Ea Cøä Léàä £¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
åéða øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈

:øéúBé øLàäðåéða øNaî íäî ãçàì | úzî £¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ
÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½

éørL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà:EåðEá äkøä £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«¨«©¨̧§¹
-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðräå§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©
d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe âprúäî õøàä̈½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈

iyiy - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïîà írä-ìk øîàåñèéètLî ähî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬
:ïîà írä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øbëøeøà ¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À

ðk älâ ék åéáà úLà-ír áëLøîàå åéáà ó Ÿ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñàëäîäa-ìk-ír áëL øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥®̈

:ïîà írä-ìk øîàåñáë-ír áëL øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦
Búçàírä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa £Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàñâë-ìk øîàå Bzðúç-ír áëL øeøà ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨

:ïîà íräñãëøîàå øúqa eärø äkî øeøà ¨−̈¨¥«¨¾©¥¬¥¥−©®̈¤§¨©¬
:ïîà írä-ìkñäëúBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¨−̈¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬

:ïîà írä-ìk øîàå é÷ð íc Lôðñåëøeøà ¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
úBNrì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´

:ïîà írä-ìk øîàå íúBàôçëàäéäå ¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«§¨À̈
éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
ðúðeéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr E §¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

áéìr eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:Eâøéra äzà Ceøa ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®

:äãOa äzà Ceøáeãðèá-éøt Ceøaéøôe E ¨¬©−̈©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬
éôìà øâL Ezîäá éøôe EúîãàEúBøzLrå ©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬

ðàö:Eä:EzøàLîe Eàðè Ceøaåäzà Ceøa Ÿ¤«¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈
:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr l jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ׁשל ּבאפן חסידּות ּגּלה ּובקּצּור,B„e˜˙הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ְִ

ּבהרחבה, חסידּות ּבאר הּזקן אדמֹו"ר הּמׁשנה. לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעלּֿדר

(חסידּות והּׂשגה ּבׁשני aÁ"„ּבהבנה ּתלּויים האֹופּנים ּוׁשני .( ְֲֲִַַָָָָ««ְְְִִִֵֵַָ

ּדוקא. האחרֹונים ּבּדֹורֹות הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָהּטעמים

˙eÏb‰ CLÁ ˙e¯ab˙‰.נקּדֹות ׁשל ּבאפן ּבגּלּוי ּדי זה מּצד – ƒ¿«¿…∆«»ְְְִִֶֶֶַַֹֻ

ÁÈLn‰ ˙‡È·Ï ‰Î‰,והּׂשגה ּבהבנה צר יׁש זה מּצד – ¬»»¿ƒ««»ƒ«ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ה'. ּבידיעת ּגמּורה הּׂשגה ּתהיה לעתידֿלבא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן

éùéùæéáéà-úà ýåýé ïzééìr íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äráLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:Eçäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé ¨¬§¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈
éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥´©§½¨¾̈¤

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ
-úà øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ¤

éäìà ýåýé úåöî:åéëøãa zëìäå Eéeàøå ¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«§¨Æ
éìr àø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìkeàøéå E ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−

:jnîàéðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåE ¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²
äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈

éúáàì ýåýé òaLð øLàì E:Cì úúáéçzôé £¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¦§©´
úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì | ýåýé§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³
Eãé äNrî-ìk úà Cøáìe Bzra Eöøà-øèî§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäåâéðúðeE §¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«§¨«§Æ
àìå äìrîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
ýåýé | úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú¦«§¤−§®̈¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàì íBiä Eeöî éëðà øLà E:úBNrìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«
ãéäeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬

íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬
:íãárì íéøçàôåèòîLú àì-íà äéäå £¥¦−§¨§¨«§¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ

éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
eàáe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯

éìr:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eæèøeøà ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«¨¬
:äãOa äzà øeøàå øéra äzà©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

æé:EzøàLîe Eàðè øeøàçéðèá-éøt øeøàE ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬§¦«¦§§−
éôìà øâL Eúîãà éøôeðàö úøzLrå E:E §¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬ŸŸ¤«

èé:Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«
ëäîeänä-úà äøànä-úà Ea | ýåýé çlLé§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ

äNrz øLà Eãé çìLî-ìëa úørânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®
éììrî rø éðtî øäî Eãáà-ãrå EãîMä ãrE ©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−

:éðzáær øLààëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £¤¬£©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©®̈¤©µ
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlk©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìáëäëkéúçcwáe úôçMa ýåýé §¦§¨«©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©
ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷lcáe©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−©¥«¨®

:Eãáà ãr EeôãøeâëéîL eéäå-ìr øLà E §¨−©¬¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©
ézçz-øLà õøàäå úLçð ELàø:ìæøa E «Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«



iriayרסב - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:dzááe dðááeæðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe ¦§−̈§¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©®̈¤

éørLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa:E §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
çðäøBzä éøác-ìk-úà úBNrì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´

íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º
éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

èðErøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®
íéðîàðå íérø íéìçå úBðîàðå úìãb úBkî: ©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

ñzøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtîàñäkî-ìëå éìç-ìk íb ¦§¥¤®§¨«§−¨«©³¨¢¦Æ§¨©½̈

íìré úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ©§¥³
éìr ýåýé:CãîMä ãr Eáñéúîa ízøàLðå §Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«§¦§©§¤Æ¦§¥´

áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz èrî§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ
éäìà ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék:Eâñäéäå ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«Â§¨Â̈

íëúà áéèéäì íëéìr ýåýé NN-øLàk©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìr ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìrî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLàãñýåýé Eöéôäå £¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î íénrä-ìëa§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´¨¨®¤
zrãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãárå§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨

éúáàå äzà:ïáàå õr Eäñàì íää íéBbáe ©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤©¦³¨¥Æ´Ÿ
ýåýé ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸
:Lôð ïBáàãå íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤

åñéiç eéäåäìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨
éiça ïéîàú àìå íîBéå:Eæñøîàz ø÷aa §½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤Ÿ©Æ

ãçtî ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe áør ïzé-éî¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©
éðér äàønîe ãçôz øLà EááìøLà E §¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬

:äàøzçñCøca úBiðàa íéøöî | ýåýé EáéLäå ¦§¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ
éñú-àì Eì ézøîà øLàdúàøì ãBò ó £¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈

éáéàì íL ízøkîúäåìå íéãárì EúBçôL §¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−
:äð÷ ïéàåñèñäeö-øLà úéøaä éøáã älà §¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯

õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤
:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBîô ¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡ÈL¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב עליו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי

ותֹורת  הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את להאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעתיד

ׁשּלֹו, הּכּנּוי ּגם זהּו Ce¯Úהּנסּתר. ÔÁÏM‰Â ‡Èz‰ ÏÚa ׁשני – ְִִֶֶַַַָ««««¿»¿«À¿»»ְֵ

ּכי  (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר והּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהאֹורֹות.

אחד. לדבר אצלֹו התחּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשניהם

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE §¨©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâýåýé ïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸

ì íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëìãr rîL ¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́¦§®Ÿ©©−
:äfä íBiäãäðL íéraøà íëúà CìBàå ©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈

-àì Eìrðå íëéìrî íëéúîìN eìá-àì øaãna©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ
á:Eìâø ìrî äúìäøëLå ïééå ízìëà àì íçì ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈

:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz ïrîì íúéúL àì́Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
åïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â

:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«
æéãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®

:éMðîä èáL éöçìåçéøác-úà ízøîLe §©«£¦−¥¬¤©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ
úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå úàfä úéøaä©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ®̈§©´©©§¦½¥−

:ïeNrz øLà-ìkttt ¨£¤¬©«£«
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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(` zxaeg zeniyx)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ּבׁשם  סּבא לֹו ׁשהיה מּתינֹוק הּוא 'ׁשניאֹור' הּׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָמקֹור

ׁשניהם. ׁשם על ׁשניאֹור ונקרא 'מאיר', ּבׁשם וסּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ'אֹורי'

לרמז: ויׁש אֹור. ׁשני הּוא ׁשניאֹור ׁשּלי,‡È¯Bוהּנה, אֹור – ְְְְְִִֵֵֵֵֹƒִֶ

להּׁשאר הּתֹורה עלּולה זה ּבלּמּוד נגלה. ‰'היינּו ˙¯Bz ׁשּכן , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«ֵֶ

ׁשֹונים. ּדברים ׁשני הם והּתֹורה לאחרים,È‡Ó¯הּלֹומד – ְְְִִֵֵֵַַָָ≈ƒֲִֵַ

ּכ ּבּלֹומד, מאירה ׁשהּתֹורה ּפֹועל זה לּמּוד נסּתר. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיינּו

להיֹות הֹופכת אּתּה.B˙¯Bzׁשהיא מתאחד הּוא ּכי , ְִִֶֶֶ»ְִִִֵַָ

øéèôîåïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ
eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²

:íkpå äîçìnìædðzpå íöøà-úà çwpå ©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´
:éMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

çíúéNrå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−
:ïeNrz øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúàttt Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

אחד  חסיד יֹוםֿטֹוב. הּוא אלּול ׁשח"י קבע הרׁש"ּב ֱִִֶֶַַַַַָָָָָהרּבי

לבני  ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו ּבּפסּוק לכ רמז ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמצא

ּבגימטרּיא  – ּתבֹות סֹופי אלּול. ח"י - ּתבֹות ראׁשי ְְֱִִֵֵֵֵַָָָָאדם":

טֹו"ב הּמענה (73)יֹו"ם את קּבל לרּבנּו, הרמז את ּכׁשּכתב .ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּפסחים ּגמרא ועּין הּיפה. הּבאּור על רּבה "ּתֹודה (קיח,הּבא: ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה א) ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד הֹודּו כ"ו הני :ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבחסּדֹו". אֹותם וזן ּתֹורה להם נתן ולא ְְְְְֶַַָָָָָָֹּבעֹולמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 161 'nr c"kg zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

Eaxgi aFxg miFBd©¦¨¤¡¨

לא  אׁשר והּממלכה "הּגֹוי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבהפטרת

יחרבּו". חרֹוב והּגֹוים יאבדּו ְְֱִֵֶַַַָָֹיעבדּו

ּביֹותר  ּתמּוּה לעתידֿלבא ׁשּיתקּים זה ייעּוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולכאֹורה,

ּבהן  ׁשּנצטּוּו מצוֹות לז' ּבנֹוגע ּדבׁשלמא ראׁשֹונה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהׁשקפה

מיתה מתחּיבים אֹותן, מקּימים אין אם הרי נח, (כמבואר ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ט) פרק סוף מלכים, הלכות ּבני ברמב"ם ׁשּנצטּוּו מצינּו היכן א ,ְְִִֵֵֶַַָָ

"הּגֹוי  מּדּוע ואםּֿכן יׂשראל, ּבני את ולעבֹוד לׁשרת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנח

יאבדּו"? יעבדּו לא אׁשר ְְְֲֵֶַַַַָָֹֹוהּממלכה

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ז"ל חכמינּו מאמר ויק"ר ידּוע וראה בראשית. ר"פ (פרש"י ֲֲֵַַַַָָ

ד) ׁשּכל פל"ו, ראׁשית", ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָ"ּבראׁשית

יׂשראל. עם ּבׁשביל רק נבראּו העֹולם אּומֹות עם ּכּולֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָהעֹולם

וסיּבת  ׁשּמּטרת ּבגלּוי רֹואים אין הּגלּות ּבזמן עכׁשיו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּנה

לע  א יׂשראל. ּבׁשביל היא העֹולם אּומֹות ׁשל תידֿקּיּומם ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבגלּוי  יראּו הּבריאה, ּומטרת סיּבת ּתתּגּׁשם ׁשאז ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלבא,

יׂשראל. ּבׁשביל רק היא העֹולם אּומֹות ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּמציאּותם

ּגֹוי  לעתידֿלבא, ּכי יאבדּו", יעבדּו לא אׁשר "הּגֹוי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולכן

יׂשראל, ּבׁשביל רק היא מציאּותֹו ׁשּכל ּבגלּוי מראה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

ּובמילא  הּקּב"ה, ׁשל ּבעֹולמֹו קּיּום זכּות לֹו ּתהיה ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשאין  מּׁשּום אּלא עֹונׁש, ׁשל ענין זה (ּדאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ"יאבדּו"

קּיּום). זכּות ְְִִִָלמציאּותם

.ïîéñ å"éãáòì ,íé÷åñô á"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

iriay - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:dzááe dðááeæðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe ¦§−̈§¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©®̈¤

éørLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa:E §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
çðäøBzä éøác-ìk-úà úBNrì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´

íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º
éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

èðErøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®
íéðîàðå íérø íéìçå úBðîàðå úìãb úBkî: ©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

ñzøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtîàñäkî-ìëå éìç-ìk íb ¦§¥¤®§¨«§−¨«©³¨¢¦Æ§¨©½̈

íìré úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ©§¥³
éìr ýåýé:CãîMä ãr Eáñéúîa ízøàLðå §Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«§¦§©§¤Æ¦§¥´

áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz èrî§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ
éäìà ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék:Eâñäéäå ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«Â§¨Â̈

íëúà áéèéäì íëéìr ýåýé NN-øLàk©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìr ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìrî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLàãñýåýé Eöéôäå £¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î íénrä-ìëa§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´¨¨®¤
zrãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãárå§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨

éúáàå äzà:ïáàå õr Eäñàì íää íéBbáe ©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤©¦³¨¥Æ´Ÿ
ýåýé ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸
:Lôð ïBáàãå íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤

åñéiç eéäåäìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨
éiça ïéîàú àìå íîBéå:Eæñøîàz ø÷aa §½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤Ÿ©Æ

ãçtî ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe áør ïzé-éî¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©
éðér äàønîe ãçôz øLà EááìøLà E §¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬

:äàøzçñCøca úBiðàa íéøöî | ýåýé EáéLäå ¦§¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ
éñú-àì Eì ézøîà øLàdúàøì ãBò ó £¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈

éáéàì íL ízøkîúäåìå íéãárì EúBçôL §¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−
:äð÷ ïéàåñèñäeö-øLà úéøaä éøáã älà §¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯

õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤
:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBîô ¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡ÈL¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב עליו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי

ותֹורת  הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את להאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעתיד

ׁשּלֹו, הּכּנּוי ּגם זהּו Ce¯Úהּנסּתר. ÔÁÏM‰Â ‡Èz‰ ÏÚa ׁשני – ְִִֶֶַַַָ««««¿»¿«À¿»»ְֵ

ּכי  (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר והּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהאֹורֹות.

אחד. לדבר אצלֹו התחּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשניהם

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE §¨©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
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למדת  ענין אינה תורה עול קבלת א. במשנתנו: השאלות
ארץ" דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות
הקשר  ג. בלבד? זה אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום –

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל

והביאור:

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ קבלת מצד תורה שלומד מי היינו – «¿«≈»»»
ה"עול", אצלו מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול,
מטבע  שהרי האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא
זאת  ולמרות והשגה, מהבנה ביותר מתענג שאדם הוא הדברים
"עול  מצד אלא שבדבר התענוג מצד בתורה עוסק הוא אין

מדה: כנגד עמו מתנהגים ולכן ÏBÚתורה". epnÓ ÔÈ¯È·ÚÓ«¬ƒƒƒ∆
˙eÎÏÓ"דינא דמלכותא "דינא הרי העולם טבע שמצד אף –1. «¿

ı¯‡ C¯c ÏBÚÂ מנהג בם "הנהג להיות צריך הטבע שבדרך אף – ¿∆∆∆∆
ארץ" .2דרך

Bz¯‰ואילו ÏBÚ epnÓ ˜¯Bt‰ מתוך הוא לימודו אלא – «≈ƒ∆»
טבעית, עבודה שהיא C¯cתענוג, ÏBÚÂ ˙eÎÏÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B¿ƒ»»«¿¿∆∆

ı¯‡.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ∆∆
בתורה, מופלג שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין

לתלמידיו  זכאי בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת "נראין 3הן
בתורת  וכן ומדבריכם", מדברי הקנה בן נחוניא רבי דברי
ברור  כן ואם הבהיר, דספר המחבר שהוא כידוע הנסתר,
פי  על ואף תענוג; של באופן השלימות, בתכלית הי' שלימודו

דוקא. "עול" של באופן לימוד ותבע דרש כן

שמצינו  מה גם לבאר יש זה הי'4לפי הקנה בן נחוניא שרבי
תקלה  תארע שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל
מקום  אין תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על

ה  מצד אפילו רצוי, בלתי מענין שכן לחשש הבהמית, והנפש גוף
בכל  התורה חודרת בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות

כחותיו  שלילת 5פרטי "עול", של באופן הוא כשהלימוד ואילו ;
דנפש  התענוג והן האלקית דנפש התענוג הן התענוג, וביטול

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש הגוף שמצד יתכן הבהמית,

העבודה  שכאשר שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה

בלתי  לענין אפשרות ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא
אין  וביטול עול קבלת מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי,

לכך. לחשוש

מדובר  שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג  כח שלו, התענוג כל את וזיכך בירר שלא באדם
ללימוד  בו משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
מדובר  כאן ואילו אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה,
שכל  הפנימיים, כחות הן כחותיו, בכל חדרה שהתורה באדם
תענוג  לו שאין עד ותענוג, רצון המקיפים, כחות והן ומדות,
שום  אין כזה שבמצב ופשוט בתורה. התענוג מלבד אחר
שום  אין מציאותו בכל שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות
על  מקבל הוא כאשר אולם רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה
כיצד  דרך לו אין הרי עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו

מציאותו) מונחת היכן .6לבחון

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ Ïk»«¿«≈»»»
ככתוב  ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק 7יש

מתאים  כיצד כן ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" תורה"?עול הביטוי

בלימודו, חיות לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
להתחזק  עליו אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב

קבלת מתוך תורה מתחשב עול וללמוד שאינו זה ידי ועל תורה.
זוכה  עול, קבלת בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם

ארץ". דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר

הנ"ל  לטרדות שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
ללמדנו למעט היא התנא ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

עליו  נותנין תורה עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא
ארץ". דרך ועול מלכות עול

הנה זו, בעבודה האדם על להקל הראו [ובכדי השמים מן
ישיבה  ותלמידי רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם
"טורח  – מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים

.9וחיילותיו"]8המלך 

ב.1. י, גיטין

ב.2. לה, ברכות

ב.3. י, ב"ב

ב.4. כח, ברכות

ומצלא.5. מגנא תורה א: כא, סוטה וראה

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות
בלבד.

קסב.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת
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אגרות קודש

 ב"ה,  חג הגאולה, י"ג תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות עסקן

בעל מרץ ורב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו' וכו'

מוהר"ר יצחק מאיר הכהן שי', שר הסעד

שלום וברכה!

מכתבו מעש"ק פ' חקת )משווייצרי'( הגיעני, ובינתיים קבלתי גם מכתבו מט"ו סיון מירושלים 

ת"ו. ותשואות חן חן לכת"ר על כתבו בפרוטרוט על דבר מצב הענינים בנוגע לחזית הדתית בארה"ק 

ת"ו ומאמציו להחיותה.

כפי שאמרתי לכת"ר במשך שיחתנו, כתבתי לאה"ק ת"ו את חוו"ד ע"ד ההשתתפות בבחירות, 

אשר מחוייבים כל אחד ואחת "להשתתף בבחירות ולהצביע בעד הרשימות החרדיות ביותר ולהשפיע 

בזה גם על זולתם", וכבקשתו הודעתי עד"ז לאגודת חב"ד גם במברק, ובטח כבר פירסמו את זה באופן 

המתאים.

כבקשתו במכתבו, הנה כשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו 

והצלחה  ברכה  ויראה  תורה,  של  במלחמתה  חיל  ויוסיף  בריאותו  יחזק  והשי"ת  והצלחה,  לברכה 

בעניניו, עניני הכלל והפרט.

בכבוד ובברכה להצלחה.

בהזדמנות חג הגאולה, הוא יום גאולתו ופדות נפשו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

יב-יג תמוז שזה עתה הו"ל,  לו קונטרס  בנועם לשלוח  הנני  זי"ע מידי הסאווי]ע[טים בשנת תרפ"ז, 

בידעי יחסו ורגשותיו לכ"ק מו"ח אדמו"ר ודברי קדשו.
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ycew zegiyn zecewp
למדת  ענין אינה תורה עול קבלת א. במשנתנו: השאלות
ארץ" דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות
הקשר  ג. בלבד? זה אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום –

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל

והביאור:

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ קבלת מצד תורה שלומד מי היינו – «¿«≈»»»
ה"עול", אצלו מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול,
מטבע  שהרי האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא
זאת  ולמרות והשגה, מהבנה ביותר מתענג שאדם הוא הדברים
"עול  מצד אלא שבדבר התענוג מצד בתורה עוסק הוא אין

מדה: כנגד עמו מתנהגים ולכן ÏBÚתורה". epnÓ ÔÈ¯È·ÚÓ«¬ƒƒƒ∆
˙eÎÏÓ"דינא דמלכותא "דינא הרי העולם טבע שמצד אף –1. «¿

ı¯‡ C¯c ÏBÚÂ מנהג בם "הנהג להיות צריך הטבע שבדרך אף – ¿∆∆∆∆
ארץ" .2דרך

Bz¯‰ואילו ÏBÚ epnÓ ˜¯Bt‰ מתוך הוא לימודו אלא – «≈ƒ∆»
טבעית, עבודה שהיא C¯cתענוג, ÏBÚÂ ˙eÎÏÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B¿ƒ»»«¿¿∆∆

ı¯‡.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ∆∆
בתורה, מופלג שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין

לתלמידיו  זכאי בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת "נראין 3הן
בתורת  וכן ומדבריכם", מדברי הקנה בן נחוניא רבי דברי
ברור  כן ואם הבהיר, דספר המחבר שהוא כידוע הנסתר,
פי  על ואף תענוג; של באופן השלימות, בתכלית הי' שלימודו

דוקא. "עול" של באופן לימוד ותבע דרש כן

שמצינו  מה גם לבאר יש זה הי'4לפי הקנה בן נחוניא שרבי
תקלה  תארע שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל
מקום  אין תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על

ה  מצד אפילו רצוי, בלתי מענין שכן לחשש הבהמית, והנפש גוף
בכל  התורה חודרת בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות

כחותיו  שלילת 5פרטי "עול", של באופן הוא כשהלימוד ואילו ;
דנפש  התענוג והן האלקית דנפש התענוג הן התענוג, וביטול

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש הגוף שמצד יתכן הבהמית,

העבודה  שכאשר שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה

בלתי  לענין אפשרות ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא
אין  וביטול עול קבלת מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי,

לכך. לחשוש

מדובר  שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג  כח שלו, התענוג כל את וזיכך בירר שלא באדם
ללימוד  בו משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
מדובר  כאן ואילו אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה,
שכל  הפנימיים, כחות הן כחותיו, בכל חדרה שהתורה באדם
תענוג  לו שאין עד ותענוג, רצון המקיפים, כחות והן ומדות,
שום  אין כזה שבמצב ופשוט בתורה. התענוג מלבד אחר
שום  אין מציאותו בכל שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות
על  מקבל הוא כאשר אולם רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה
כיצד  דרך לו אין הרי עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו

מציאותו) מונחת היכן .6לבחון

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ Ïk»«¿«≈»»»
ככתוב  ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק 7יש

מתאים  כיצד כן ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" תורה"?עול הביטוי

בלימודו, חיות לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
להתחזק  עליו אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב

קבלת מתוך תורה מתחשב עול וללמוד שאינו זה ידי ועל תורה.
זוכה  עול, קבלת בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם

ארץ". דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר

הנ"ל  לטרדות שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
ללמדנו למעט היא התנא ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

עליו  נותנין תורה עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא
ארץ". דרך ועול מלכות עול

הנה זו, בעבודה האדם על להקל הראו [ובכדי השמים מן
ישיבה  ותלמידי רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם
"טורח  – מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים

.9וחיילותיו"]8המלך 

ב.1. י, גיטין

ב.2. לה, ברכות

ב.3. י, ב"ב

ב.4. כח, ברכות

ומצלא.5. מגנא תורה א: כא, סוטה וראה

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות
בלבד.

קסב.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת
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לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תבוא בערים שונות בעולם ער
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
6:256:288:548:559:289:2910:3210:3213:0713:0518:4718:3919:1319:0518:2119:15באר שבע )ק(

6:236:278:538:549:279:2810:3110:3113:0613:0418:5018:4219:1319:0518:1319:15חיפה )ק(

6:236:268:528:539:269:2710:3010:3013:0513:0318:5018:4219:1219:0418:0419:14ירושלים )ק(

6:246:288:548:559:289:2910:3210:3213:0713:0518:4818:4019:1419:0618:2119:16תל אביב )ק(

6:316:398:538:579:389:4110:4310:4513:2113:1819:0818:5519:4119:2918:4019:42אוסטריה, וינה )ק(

6:226:128:408:349:179:1110:1810:1312:4612:4418:1118:1618:3818:4317:5718:54אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:346:428:589:019:419:4410:4610:4713:2413:2119:1018:5819:4219:3018:4219:43אוקראינה, אודסה )ק(

6:056:138:278:319:129:1510:1710:1912:5612:5318:4218:3019:1619:0318:1419:16אוקראינה, דונייצק )ק(

6:166:248:388:429:239:2610:2810:3013:0713:0418:5418:4119:2719:1418:2519:27אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:406:499:019:059:489:5210:5410:5513:3213:2919:2019:0719:5519:4118:5119:55אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:336:428:538:579:419:4410:4610:4813:2513:2219:1318:5919:4819:3418:4419:48אוקראינה, קייב )ק(

7:017:089:259:2810:0810:1011:1211:1413:5013:4719:3719:2620:0719:5519:1020:08איטליה, מילאנו )ק(

6:066:048:378:359:069:0310:0810:0612:4012:3718:1218:1018:3518:3217:5318:41אקוואדור, קיטו )ח(

6:536:459:149:099:499:4410:5110:4613:1913:1718:4618:5019:1219:1618:3119:27ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:477:3710:039:5710:4210:3611:4311:3814:1014:0819:3519:4120:0420:1019:2220:22ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:476:539:149:169:529:5410:5710:5713:3313:3019:1519:0519:4419:3418:4919:45ארה״ב, בולטימור )ק(

6:366:429:039:059:419:4310:4610:4613:2213:1919:0518:5519:3419:2418:3919:35ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:376:439:039:059:429:4410:4610:4713:2313:2019:0618:5519:3519:2518:3919:36ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:127:189:379:4010:1710:2011:2211:2313:5913:5619:4219:3220:1220:0119:1520:13ארה״ב, דטרויט )ק(

7:067:099:369:3710:0910:1011:1311:1313:4713:4519:2819:2019:5219:4519:0319:55ארה״ב, האוסטון )ק(

6:356:399:049:059:399:4010:4310:4313:1813:1618:5918:5019:2519:1718:3419:27ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:077:099:379:3810:0910:0911:1311:1213:4713:4419:2519:1919:5019:4319:0219:53ארה״ב, מיאמי )ק(

6:326:388:589:009:379:3910:4210:4213:1813:1519:0118:5119:3119:2018:3519:32ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:007:069:279:2910:0610:0711:1011:1113:4613:4419:2919:1919:5819:4819:0320:00ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:306:378:568:599:369:3810:4010:4113:1713:1419:0018:5019:3019:1918:3419:31ארה״ב, שיקגו )ק(

6:286:238:568:539:269:2210:2810:2512:5812:5618:2818:2818:5118:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

7:177:269:369:4110:2510:2911:3011:3214:0914:0619:5719:4420:3320:1919:2820:33בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:177:279:379:4210:2510:2911:3111:3214:1014:0619:5719:4420:3320:1919:2820:33בלגיה, בריסל )ק(

6:045:588:308:259:018:5710:039:5912:3212:3018:0518:0718:2418:2617:4818:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:525:468:188:148:498:459:519:4712:2012:1817:4917:5018:1318:1417:3218:24ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:356:448:548:599:439:4710:4810:5013:2713:2419:1719:0319:5219:3718:5119:51בריטניה, לונדון )ק(

6:426:528:599:049:519:5510:5610:5813:3613:3319:2619:1120:0319:4818:5820:03בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:406:508:589:039:499:5310:5410:5613:3413:3019:2419:1019:5919:4518:5419:59גרמניה, ברלין )ק(

7:017:109:219:2510:0810:1211:1411:1513:5213:4919:4019:2720:1520:0119:1120:15גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:055:588:308:269:028:5810:0410:0012:3312:3118:0718:0918:2518:2717:5118:37דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:266:278:588:579:289:2710:3110:3013:0513:0218:4118:3619:0518:5918:1919:09הודו, מומבאי )ח(

6:226:238:548:539:249:2310:2710:2613:0112:5818:3718:3219:0118:5518:1519:05הודו, פונה )ח(

6:206:288:438:479:279:3010:3210:3413:1113:0818:5718:4419:3019:1718:2819:30הונגריה, בודפשט )ק(

5:405:468:078:098:468:489:509:5112:2712:2418:1018:0018:4018:2917:4418:41טורקיה, איסטנבול )ח(

7:067:129:349:3610:1110:1311:1611:1613:5213:4919:3419:2420:0219:5219:0820:03יוון, אתונה )ק(

6:426:499:059:089:499:5110:5410:5513:3113:2919:1719:0519:5019:3818:4919:51מולדובה, קישינב )ק(



רעי לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תבוא 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
6:236:248:558:549:259:2510:2810:2713:0212:5918:3818:3319:0218:5618:1619:06מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:346:228:468:399:289:2110:2810:2312:5512:5318:1718:2418:4818:5618:0519:08ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:495:518:198:208:528:529:559:5512:3012:2718:0918:0218:3418:2717:4518:37נפאל, קטמנדו )ח(

5:546:008:228:249:009:0210:0410:0512:4112:3818:2418:1418:5318:4317:5618:54סין, בייג'ין )ח(

6:566:559:289:269:569:5410:5910:5713:3013:2819:0419:0119:2619:2318:4419:32סינגפור, סינגפור )ח(

6:106:208:288:339:189:2210:2410:2613:0313:0018:5218:3819:2819:1418:2219:28פולין, ורשא )ק(

6:035:598:328:299:018:5810:0310:0012:3412:3218:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:187:269:429:4510:2510:2811:3011:3114:0714:0519:5319:4120:2520:1319:2520:25צרפת, ליאון )ק(

7:277:359:489:5210:3410:3711:3911:4114:1814:1520:0619:5320:3820:2519:3720:38צרפת, פריז )ק(

5:475:468:198:178:478:469:509:4812:2212:2017:5617:5318:1818:1517:3518:24קולומביה, בוגוטה )ח(

6:577:039:219:2410:0210:0511:0711:0813:4413:4119:3119:2019:5919:4819:0420:00קנדה, טורונטו )ק(

6:326:408:568:599:399:4110:4310:4513:2113:1819:0718:5519:3719:2618:3919:38קנדה, מונטריאול )ק(

6:286:328:578:589:329:3310:3610:3613:1213:0918:5318:4419:2019:1118:2819:22קפריסין, לרנקה )ק(

6:286:398:448:499:379:4210:4310:4613:2313:2019:1418:5919:5319:3718:4319:52רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:006:128:158:219:109:1510:1610:1912:5712:5418:5118:3619:2819:1218:2019:27רוסיה, מוסקבה )ח(

5:586:068:218:249:059:0810:1010:1112:4812:4518:3418:2219:0718:5518:0619:07רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:037:119:259:2910:1010:1311:1511:1613:5313:5019:4319:3120:1219:5919:1520:12שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:398:389:089:0710:1110:1012:4412:4218:2018:1518:4318:3817:5818:47תאילנד, 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

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תבוא 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
6:256:288:548:559:289:2910:3210:3213:0713:0518:4718:3919:1319:0518:2119:15באר שבע )ק(

6:236:278:538:549:279:2810:3110:3113:0613:0418:5018:4219:1319:0518:1319:15חיפה )ק(

6:236:268:528:539:269:2710:3010:3013:0513:0318:5018:4219:1219:0418:0419:14ירושלים )ק(

6:246:288:548:559:289:2910:3210:3213:0713:0518:4818:4019:1419:0618:2119:16תל אביב )ק(

6:316:398:538:579:389:4110:4310:4513:2113:1819:0818:5519:4119:2918:4019:42אוסטריה, וינה )ק(

6:226:128:408:349:179:1110:1810:1312:4612:4418:1118:1618:3818:4317:5718:54אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:346:428:589:019:419:4410:4610:4713:2413:2119:1018:5819:4219:3018:4219:43אוקראינה, אודסה )ק(

6:056:138:278:319:129:1510:1710:1912:5612:5318:4218:3019:1619:0318:1419:16אוקראינה, דונייצק )ק(

6:166:248:388:429:239:2610:2810:3013:0713:0418:5418:4119:2719:1418:2519:27אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:406:499:019:059:489:5210:5410:5513:3213:2919:2019:0719:5519:4118:5119:55אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:336:428:538:579:419:4410:4610:4813:2513:2219:1318:5919:4819:3418:4419:48אוקראינה, קייב )ק(

7:017:089:259:2810:0810:1011:1211:1413:5013:4719:3719:2620:0719:5519:1020:08איטליה, מילאנו )ק(

6:066:048:378:359:069:0310:0810:0612:4012:3718:1218:1018:3518:3217:5318:41אקוואדור, קיטו )ח(

6:536:459:149:099:499:4410:5110:4613:1913:1718:4618:5019:1219:1618:3119:27ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:477:3710:039:5710:4210:3611:4311:3814:1014:0819:3519:4120:0420:1019:2220:22ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:476:539:149:169:529:5410:5710:5713:3313:3019:1519:0519:4419:3418:4919:45ארה״ב, בולטימור )ק(

6:366:429:039:059:419:4310:4610:4613:2213:1919:0518:5519:3419:2418:3919:35ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:376:439:039:059:429:4410:4610:4713:2313:2019:0618:5519:3519:2518:3919:36ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:127:189:379:4010:1710:2011:2211:2313:5913:5619:4219:3220:1220:0119:1520:13ארה״ב, דטרויט )ק(

7:067:099:369:3710:0910:1011:1311:1313:4713:4519:2819:2019:5219:4519:0319:55ארה״ב, האוסטון )ק(

6:356:399:049:059:399:4010:4310:4313:1813:1618:5918:5019:2519:1718:3419:27ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:077:099:379:3810:0910:0911:1311:1213:4713:4419:2519:1919:5019:4319:0219:53ארה״ב, מיאמי )ק(

6:326:388:589:009:379:3910:4210:4213:1813:1519:0118:5119:3119:2018:3519:32ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:007:069:279:2910:0610:0711:1011:1113:4613:4419:2919:1919:5819:4819:0320:00ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:306:378:568:599:369:3810:4010:4113:1713:1419:0018:5019:3019:1918:3419:31ארה״ב, שיקגו )ק(

6:286:238:568:539:269:2210:2810:2512:5812:5618:2818:2818:5118:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

7:177:269:369:4110:2510:2911:3011:3214:0914:0619:5719:4420:3320:1919:2820:33בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:177:279:379:4210:2510:2911:3111:3214:1014:0619:5719:4420:3320:1919:2820:33בלגיה, בריסל )ק(

6:045:588:308:259:018:5710:039:5912:3212:3018:0518:0718:2418:2617:4818:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:525:468:188:148:498:459:519:4712:2012:1817:4917:5018:1318:1417:3218:24ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:356:448:548:599:439:4710:4810:5013:2713:2419:1719:0319:5219:3718:5119:51בריטניה, לונדון )ק(

6:426:528:599:049:519:5510:5610:5813:3613:3319:2619:1120:0319:4818:5820:03בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:406:508:589:039:499:5310:5410:5613:3413:3019:2419:1019:5919:4518:5419:59גרמניה, ברלין )ק(

7:017:109:219:2510:0810:1211:1411:1513:5213:4919:4019:2720:1520:0119:1120:15גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:055:588:308:269:028:5810:0410:0012:3312:3118:0718:0918:2518:2717:5118:37דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:266:278:588:579:289:2710:3110:3013:0513:0218:4118:3619:0518:5918:1919:09הודו, מומבאי )ח(

6:226:238:548:539:249:2310:2710:2613:0112:5818:3718:3219:0118:5518:1519:05הודו, פונה )ח(

6:206:288:438:479:279:3010:3210:3413:1113:0818:5718:4419:3019:1718:2819:30הונגריה, בודפשט )ק(

5:405:468:078:098:468:489:509:5112:2712:2418:1018:0018:4018:2917:4418:41טורקיה, איסטנבול )ח(

7:067:129:349:3610:1110:1311:1611:1613:5213:4919:3419:2420:0219:5219:0820:03יוון, אתונה )ק(

6:426:499:059:089:499:5110:5410:5513:3113:2919:1719:0519:5019:3818:4919:51מולדובה, קישינב )ק(
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תפלת הדרך

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 ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

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 ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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דבר מלכות

מחנות היישומים 
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