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כדאי שלכל ילד, בן או בת - גם קטני קטנים - וגם המבוגזים יהיה סידוז )תפילה( פזטי משלו - לומז תפילה להשם, חומש - חמישה חומשי תוזה )או ספז אחז של 
תוזה( משלו ללמוד בו כל יום תוזה, וכן להבדיל קופת צדקה משלו - שלתוכה נותן צדקה )לבד משבת ויום טוב(, מכספו הפזטי )שניתן לו מהוזיו או שקיבל כפזס 
. . שבן יכול היה לקנות חיי נפשו, ולהשתמש בו לצזכיו האישיים, ושיכתבו על רה "להשם האזץ ומלואה" )או בזאשי תיבות "לה"ו"( בציזוף שמם - ודבזים אלו יהיו 

בזשותו ואחזיותו ויניחם בחדזו, במקום בולט - את הקופה יש לקבוע בחדז על ידי מסמז וכדומה, ועל ידי רה החדז כולו ייהפך ל"חדז ובית של צדקה".

סדז הנחת תפילין
אף על פי שיכולים להניח תפילין במשך כל היום כולו )מנץ החמה או עלות השחז, עד צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הזי הרמן המובחז להנחת 

תפילין הוא ברמן תפילת שחזית, כמנהג ישזאל שמניחים תפילין ומתפללים בהם.

משיחת י"א שבט תשכ"ח

טוב להזגיל עצמו לומז . . . נוסח רה מודה וכו' ועל ידי רה ירכוז את ה' 
הניצב עליו:

ָמִתי  ִנׁשְ י  ִבּ ֶהֱחַזְֽרּתָ  ׁשֶ ם,  ְוַקּיָ ַחי  ֶלְך  ֶמֽ ְלָפֶנֽיָך  מֹוֶדה  ֲאִני 
ָך: ה ֱאמּוָנֶתֽ ֶחְמָלה. ַרּבָ ּבְ

ברכות הנחת תפילין
על  והן  יד  של  התפילין  על  הן  מכוונים  )באמיזתה  הזאשונה  הבזכה 
הקיבוזת  שזיז  על  הזצועה  הידוק  לפני  נאמזת  זאש(  של  התפילין 
של היד השמאלית )איטז, הכותב ביד שמאל מניח את התפילין על יד 

ימין( באופן שהתפילין נוטות לעבז הגוף!

נּו  ֽ ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ה  רּוְך  ַאּתָ ּבָ
ין:  ִפּלִ יַח ּתְ נּו ְלָהִנֽ ֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

לשל  יד  של  תפילין  הנחת  בין  דיבז  אם  )זק  נאמזת  השניה  הבזכה 
זאש( לפני הידוק הזצועה על הזאש.

נּו  ֽ ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ה  רּוְך  ַאּתָ ּבָ
ין:  ִפּלִ נּו ַעל ִמְצַות ּתְ ֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

ברכת התורה
צזיך לירהז בה מאוד ואסוז לדבז ולהוציא דבזי תוזה מפיו עד שיבזך.

ל  נּו ִמּכָ ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ רּוְך  ַאּתָ ּבָ
נֹוֵתן  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּתֹוָרתֹו�.  ָלֽנּו ֶאת  ְוָנַֽתן  ים  ָהַעּמִ

ַהּתֹוָרה:

קריאת שמע

ינּו, ְיָי ֶאָחד: ָרֵאל, ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַמע ִישׂשְ ְ שׁש
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

ּוְבָכל  ָך,  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָך,  ָכל  ּבְ יָך,  ֱאלֶֹהֽ ְיָי  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 
ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ה  ּלֶ ָהֵאֽ ָבִרים  ַהּדְ ְוָהיּו  ָך:  ְמֹאֶדֽ
ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ּבָ ְרּתָ  ְוִדּבַ ְלָבֶנֽיָך  ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ָך:  ְלָבֶבֽ ַעל  ַהּיֹום, 
ם  ְרּתָ ּוְקׁשַ ָך:  ּוְבקּוֶמֽ ָך,  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך,  ֽ ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ָך,  ֵביֶתֽ ּבְ
ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ֵעיֶנֽיָך:  ין  ּבֵ ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו  ָך,  ָיֶדֽ ַעל  ְלאֹות 

יָך: ָעֶרֽ ָך, ּוִבׁשְ יֶתֽ ְמֻזזֹות ּבֵ
ה  ְמַצּוֶ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוַתי  ֶאל  ְמעּו  ׁשְ ּתִ ַע  ֹמֽ ׁשָ ִאם  ְוָהָיה 
ּוְלָעְבדֹו,  ֱאלֵֹהיֶכם  ְיָי  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום,  ֶאְתֶכם 

ִעּתֹו  ּבְ י ְמַטר ַאְרְצֶכם  ְוָנַתּתִ ֶכם:  ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ּבְ
י  ְוָנַתּתִ ָך:  ְוִיְצָהֶרֽ ָך  ְוִתיֹרׁשְ ְדָגֶנָֽך  ְוָאַסְפּתָ  ּוַמְלקֹוׁש,  יֹוֶרה 
ָלֶכם  ְמרּו  ָ ִהּשׁ  : ְעּתָ ָבֽ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ  ָך,  ֽ ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך  ׂשָ ּבְ ב  ׂשֶ ֵעֽ
ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדּתֶ ם  ְוַסְרּתֶ ְלַבְבֶכם,  ה  ִיְפּתֶ ן  ּפֶ
ִים  ַמֽ ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהּשׁ ֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ְיָי ּבָ ּתַ ְוִהׁשְ
ם  ן ֶאת־ְיבּוָלּה, ַוֲאַבְדּתֶ ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ
ם  ְמּתֶ ְוׂשַ ָלֶכם:  ֹנֵתן  ְיָי  ר  ֲאׁשֶ ַהּטָֹבה  ֶרץ  ָהָאֽ ֵמַעל  ְמֵהָרה 
ם ֹאָתם  ְרּתֶ ֶכם, ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ּלֶ ָבַרי ֵאֽ ֶאת ּדְ
ם  ְדּתֶ ְוִלּמַ ֵעיֵניֶכם:  ין  ּבֵ ְלטֹוָטֹפת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאֹות 
ָך  ּוְבֶלְכּתְ ָך,  ֵביֶתֽ ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ֵניֶכם  ּבְ ֶאת  ֹאָתם 
יֶתָך,  ּבֵ ְמזּוזֹות  ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ָך:  ּוְבקּוֶמֽ ָך,  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך,  ֽ ַבּדֶ
ָהֲאָדָמה  ַעל  ְבֵניֶכם  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ְלַמַען  יָך:  ָעֶרֽ ּוִבׁשְ
ִים ַעל  ַמֽ ָ ַהּשׁ יֵמי  ּכִ ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם,  ְיָי  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ

ֶרץ: ָהָאֽ
ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אֹמר: ּדַ ה ּלֵ ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ אֶמר  ַוּיֹֽ
ִבְגֵדיֶהם  ְנֵפי  ַעל־ּכַ ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ֲאֵלֶהם 
ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם  ֵכֽ ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ְלֹדֹרָתם, ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהּכָ
יֶתם  ל ִמְצֹות ְיָי, ַוֲעׂשִ ם ֶאת ּכָ ְלִציִצת, ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו, ּוְזַכְרּתֶ
ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתֽתּורּו  ְולֹא  ֹאָתם, 
ל  ּכָ ֶאת  יֶתם  ַוֲעׂשִ רּו  ְזּכְ ּתִ ַען  ְלַמֽ ַאֲחֵריֶהם:  ֹזִנים  ם  ַאּתֶ
ר  ים ֵלאלֵֹהיֶכם: ֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ִמְצֹוָתי, ִוְהִייֶתם ְקֹדׁשִ
ִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים, ֲאִני  ֶרץ ִמְצַרֽ אִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֽ הֹוֵצֽ

ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם: ֱאֶמת:

נכון לומז קודם התפילה:

ֽמֹוָך: ל ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות ֲעׂשֵ ֲהֵריִני ְמַקּבֵ

מצוה להתפלל בתפילין את כל תפילת שחזית כולל שיעוז תהלים כפי 
שמתחלק לימי החודש.

ית  ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ינּו, ׁשֶ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי  ָרצֹון ִמּלְ
ָך: תֹוָרֶתֽ נּו ּבְ ינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ׁש ּבִ ְקּדָ ַהּמִ

ֶנֽיָך: ִרים ֶאת־ּפָ בּו ְיׁשָ ָך, ֵיׁשְ ֶמֽ יִקים יֹודּו ִלׁשְ ַאְך ַצּדִ
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 מרמוזי תהלים 

קכא
היאך יש מעלה בגן עדן התחתון ומשם עולה 

לגן עדן העליון והיאך הקב"ה משגיח:

א ֵעיַני ֶאל־ֶהָהִרים  ֲעלֹות ֶאּשָׂ יר ַלּמַ א ׁשִ
ה  ֹעׂשֵ ְיָי  ֵמִעם  ֶעְזִרי  ב  ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין 
ַרְגֶלָך  ַלּמֹוט  ן  ַאל־ִיּתֵ ג  ָוָאֶרץ:  ַמִים  ׁשָ
ְולֹא  לֹא־ָינּום  ה  ִהּנֵ ד  ְמֶרָך:  ׁשֹ ַאל־ָינּום 
ָך  ְמֶרָך ְיָי ִצּלְ ָרֵאל: ה ְיָי ׁשֹ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ִייׁשָ
ה  ּכָ ֶמׁש לֹא־ַיּכֶ ֶ ַעל־ַיד ְיִמיֶנָך: ו יֹוָמם ַהּשׁ
ל־ָרע  ִמּכָ ָמְרָך  ִיׁשְ ְיָי  ז  ְיָלה:  ּלָ ּבַ ְוָיֵרַח 
ָמר־ֵצאְתָך  ִיׁשְ ְיָי,  ח  ָך:  ֶאת־ַנְפׁשֶ ֹמר  ִיׁשְ

ה ְוַעד־עֹוָלם. ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ

קכב
 מספר המשורר משבח ירושלים 

והניסים שנעשו בירושלים:

ית  ּבֵ ִלי  ֹאְמִרים  ּבְ י  ַמְחּתִ ׂשָ ְלָדִוד  ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ א 
ָלִם:  ְירּוׁשָ ָעַרִיְך  ׁשְ ּבִ ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות,  ב  ֵנֵלְך:  ְיָי 
ו:  ַיְחּדָ ּה  ָרה־ּלָ ֻחּבְ ׁשֶ ִעיר,  ּכְ נּוָיה  ַהּבְ ַלִם  ג  ְירּוׁשָ

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ֵעדּות  ְבֵטי־ָיּה  ׁשִ ָבִטים  ׁשְ ָעלּו  ם  ָ ּשׁ ד  ׁשֶ
ט  ּפָ בּו ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה, ָיׁשְ ּמָ י ׁשָ ם ְיָי: ה ּכִ ְלֹהדֹות, ְלׁשֵ
ָליּו  ָלִם ִיׁשְ לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו, ׁשְ ִוד: ו ׁשַ ְסאֹות, ְלֵבית ּדָ ּכִ
ַאְרְמנֹוָתִיְך:  ּבְ ְלָוה,  ׁשַ ֵחיֵלְך  ּבְ לֹום  ְיִהי־ׁשָ ז  ֹאֲהָבִיְך 
ְך ט ְלַמַען,  לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה־ּנָ ח ְלַמַען, ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ

ה טֹוב ָלְך: ית־ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ ּבֵ

  נקודות משיחות קודש - מזמור קכא מתוך "תהילות מנחם"  
ה – הוי' שמרך הוי' צלך על יד ימינך

ישראל פועלים ייחודים למעלה
ג. עפ"ז יש לבאר גם מ"ש במ"א בזהר1 “תא חזי )בוא וראה(, בין לעילא )בין למעלה 
בייחודים העליונים(, בין לתתא )בין למטה בייחודים התחתונים(, כל חד וחד בארחי' נטלא )כל 
אחד נוטל את השפע המתאים לו(, ובארחי' יתבא )ובדרכו יושב ומקבל את השפע(, ובארחי' 

אתער )ובדרכו הראוי לו מתעורר(, ועביד מאי דעביד )ובדרכו עושה את מה שעושה(".
אולם כל שפעם וחיותם תלוי בעבודתם של ישראל, שכאשר הם עושים עבודתם כדבעי 
מתעוררים כל הייחודים בספירות שלמעלה ולמטה. ולכאורה הרי זה דבר פלא, איך יש כח 
פי  על  ובפרט  איתם?  ולהתייחד  בספירות  להתלבש  סוף  אין  אור  את  לעורר  למטה  באדם 
מקום,  בריחוק  ובבינה  מקום,  בקירוב  בחכמה  מאיר  סוף  אין  “שאור  חיים2  בעץ  המבואר 
ובז"א ע"י חלון, ובמלכות ע"י נקב, ומאצילות לבי"ע ע"י פרסא"3, כיצד יש בכוחו של האדם 

להמשיך את אור אין סוף בספירות אלו?
אך עפ"י המבואר לעיל בפירוש “הוי' צלך", שכח זה אינו מצד סדר השתלשלות, אלא 
למעלה מסדר השתלשלות. מובן, שבכח הקיום תורה ומצוות, שהם גילוי של חכמתו ורצונו 
שלמעלה מהעולמות, יש יכולת להאדם לפעול שהאור אין סוף ברוך הוא יהי' בקירוב בכל 

העשר ספירות4.

1( ח"ג קב, ב.
2( שער דרושי אבי"ע פ"א )ופי"ג. ופי"ד(. שער סדר אבי"ע פ"א )ופ"ב(.  

3( נתבאר בהרחבה בסה"מ תרכ"ט ע' שמז ואילך. אוה"ת על מארז"ל וענינים ע' קעט ואילך. שם קפד ואילך.
4( מד"ה ובחמשה עשר יום ה'תש"ל.
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התוועדויות

משיחות לילות ד' ה' ו' ושבת קודש תרומה ה'תשנ"ב            15

לקוטי שיחות
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אדמו"ר הזקן
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שיעורים יומיים ע"פ תקנת זבותינו נשיאינו
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אגזת קודש מאדמו"ז מוהזיי"צ לזבנית חיה מושקא בעמוד 232מדור חדש
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ה

h"lyz'd ,mixet .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌÈ„e‰iÏ ויקר וׂשׂשֹון וׂשמחה אֹורה .1היתה «¿ƒְְְְִִָָָָָָ

ּבזה  נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּדּיּוק ,2וידּוע ְְִִֵֵֶַַָָ

ּבני  נקראים ּבפרט, זה ּובפסּוק ּבכלל, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּבּמגי ּלה

ׁשּבחמּׁשה  ּפי על אף ּדוקא, יהּודים ּבׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָיׂשראל

ּוכתּובים  נביאים ּבׁשאר וכן תֹורה ְְְְְִִִִֵֵָָחּומׁשי

זה  הרי ּובכלל ּות ׁשמֹות, וכּמה ּבכּמה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָנקראים

נער  (וכן ויׁשּורּון יעקב וגם יׂשראל, 3הּׁשם ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹ

ּבׁשם 4וגֹוי  נקראים הּמגיּלה ּבכל ּכן ּׁשאין מה ,( ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּדאֹורה  הּׁשּייכּות להבין צרי ּגם ְְְִִִַַַָָָָיהּודים.

ׁשּבני  ּומּצב הּמעמד עם ויקר וׂשׂשֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָוׂשמחה

היתה  (לּיהּודים יהּודים ּבׁשם נקראים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָיׂשראל

הענין, לפׁשטּות ּבנֹוגע הן וגֹו'), וׂשמחה ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָאֹורה

ּבתֹורה  ההסּברה ּפי על וכּמה ּכּמה אחת ְְְְִַַַַַַַַָָָָָועל

ּפה  טֹוב,5ׁשּבעל יֹום זה ׂשמחה ּתֹורה, זֹו ׁשאֹורה ְְִֶֶֶֶַָָָ

קׁשּור  זה ׁשּכל ּתפּלין, אּלּו ויקר מילה, זֹו ְִִִִֵֶֶָָָָָׂשׂשֹון

ונעׂשה  ּדוקא, ּדלּיהּודים ּומּצב הּמעמד ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָעם

ּבנּסיֹון  עמדּו יׂשראל ׁשּבני הּזמן מׁש ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלאחרי

מּפׁשטּות  ּכּמּובן נפׁש, הּמסירת ּבענין ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשהיה

רז"ל, ּבמדרׁשי המבֹואר ּפי על ּובפרט ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָהּכתּובים,

האמצעי  ואדמֹו"ר הּזקן אדמֹו"ר לדרּוׁשי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָועד

מהי  ּדלכאֹורה, מקֹומם, ממּלאי ְְְְְְְִִִִֵַַַָָוהּנׂשיאים

וׂשמחה  אֹורה נעׂשה זה ידי על ׁשּדוקא ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּייכּות

אֹורה  ּבענין להבין צרי ּגם ויקר. ְְְְִִִִַַָָָָָוׂשׂשֹון

ּבאֹופן  זה הרי ׁשּבפׁשטּות ויקר, וׂשׂשֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָוׂשמחה

ׂשׂשֹון, מּזה, ויתירה ׂשמחה, מּזה, יתירה ּכ ואחר אֹורה, היתה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּתחיּלה

1
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טז.1) ח, ועוד.2)אסתר א. צג, אורה שערי א. צט, אסתר מגילת א.3)תו"א יא, ועוד.4)הושע כג. ז, מגילה 5)שמואלֿב

ב. טז,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
המן: גזירת וביטול פורים נס לאחר כי אסתר, במגילת נאמר

¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏ1˜eic Úe„ÈÂ . «¿ƒ»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»«ƒ
של  eÈ‡ÈNהשאלה eÈ˙Ba¯ חב"ד Êa2‰lÈ‚naL‰אדמו"רי , «≈¿ƒ≈»∆∆«¿ƒ»

אסתר מגילת Èaלאורך ÌÈ‡¯˜ ,Ë¯Ùa ‰Ê ˜eÒÙ·e ,ÏÏÎaƒ¿»¿»∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈
,‡˜Âc ÌÈ„e‰È ÌLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿ƒ«¿»
ÈLÓeÁ ‰MÓÁaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¬ƒ»¿≈
ÌÈ‡È· ¯‡La ÔÎÂ ‰¯B˙»¿≈ƒ¿»¿ƒƒ

ÌÈ‡¯˜ ,ÌÈ·e˙Îe ישראל בני ¿ƒƒ¿»ƒ
˙BÓL ‰nÎÂ ‰nÎa לאו אחרים, ¿«»¿«»≈
'יהודים', בשם «¿eÏÏÎ·eƒ˙דווקא

ישראל  בני נקראים שבהם השמות

Ì‚Â ,Ï‡¯NÈ ÌM‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆«≈ƒ¿»≈¿«
(ÔÎÂהשמות  Ôe¯eLÈÂ ·˜ÚÈ יש «¬…ƒ¿≈

ישראל  בני בו הושע בנבואת פסוק

ישראל ,Ú3¯נקראים  נער כי ככתוב ««
פסוקים ÈB‚Â4ואוהבהו' יש וכן ¿

ככתוב  'גוי', נקראים ישראל בני שבהם

גוי  כישראל כעמך 'ומי שמואל בספר

בארץ' ÏÎaאחד Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,(«∆≈≈¿»
‰lÈ‚n‰ אסתר מגילת כל לאורך «¿ƒ»
ÌÈ‡¯˜ ישראל ÌLaבני ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈ„e‰È טעם מהו להבין וצריך ¿ƒ

הדבר.?

iM‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb˙eÎÈ «»ƒ¿»ƒ««»
ÁÓNÂ‰המיוחדת  ‰¯B‡c¿»¿ƒ¿»

¯˜ÈÂ ÔBNNÂ,זה בפסוק האמורים ¿»ƒ»
היתה...' ‰ÓÚn„'ליהודים ÌÚƒ««¬»

ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈ ÈaL ·vÓe«»∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
) ÌÈ„e‰È ÌLa שהכתוב וכפי ¿≈¿ƒ

ואומר  ‰È˙‰מדגיש ÌÈ„e‰iÏ«¿ƒ»¿»
,('B‚Â ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ והשאלה »¿ƒ¿»¿

אלה  דברים של המיוחד הקשר על

היא  'יהודים' Ú‚Baלשם Ô‰≈¿≈«
˙Á‡ ÏÚÂ ,ÔÈÚ‰ ˙eËLÙÏ¿«¿»ƒ¿»¿«««

‰nÎÂ ‰nk שהשאלה היינו «»¿«»
יותר עוד Ètמתחזקת ÏÚ«ƒ

‰t ÏÚaL ‰¯B˙a ‰¯aÒ‰‰5 ««¿»»¿»∆¿«∆

ÏÈÓ‰,בגמרא  BÊ ÔBNN ,·BË ÌBÈ ‰Ê ‰ÁÓN ,‰¯Bz BÊ ‰¯B‡L∆»»ƒ¿»∆»ƒ»
ÔÈlÙz el‡ ¯˜ÈÂ וכן תורה זו אורה יהודה, רב "אמר הגמרא: (ובלשון ƒ»≈¿ƒƒ

ושמחת  אומר הוא וכן טוב יום זה שמחה אור, ותורה מצוה נר כי אומר הוא

תפלין  אלו ויקר אמרתך, על אנכי שש אומר הוא וכן מילה. זו ששון בחגך,

כי  הארץ עמי כל וראו אומר הוא וכן

ותניא  ממך, ויראו עליך נקרא ה' שם

תפילין  אלו אומר הגדול אליעזר רבי

ÌÚשבראש"), ¯eL˜ ‰Ê ÏkL∆»∆»ƒ
ÌÈ„e‰iÏc ·vÓe „ÓÚn‰««¬»«»¿«¿ƒ

‰NÚÂ ,‡˜Âc נפעל זה כל «¿»¿«¬»
ÔÓf‰ CLÓ Ïk È¯Á‡Ï,הארוך ¿«¬≈»∆∆«¿«

e„ÓÚכשנה  Ï‡¯NÈ ÈaL∆¿≈ƒ¿»≈»¿
˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚa ‰È‰L ÔBÈqa¿ƒ»∆»»¿ƒ¿««¿ƒ«

,LÙ,דתם את ממירים היו אילו כי ∆∆
הגזירה  כי מתבטלת, הגזירה היתה

עמדו  זאת ובכל היהודים, על רק היתה

ויהדותם, אמונתם על נפש במסירות

,ÌÈ·e˙k‰ ˙eËLtÓ Ô·enk«»ƒ«¿«¿ƒ
¯‡B·Ó‰ Èt ÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«¿»
ÈLe¯„Ï „ÚÂ ,Ï"Ê¯ ÈL¯„Óa¿ƒ¿¿≈««¿«ƒ¿≈
¯"BÓ„‡Â Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈¿«¿
È‡lÓÓ ÌÈ‡ÈNp‰Â ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿≈

‰¯B‡ÎÏc ,ÌÓB˜Ó,ביאור צריך ¿»¿ƒ¿»
È„È ÏÚ ‡˜ÂcL ˙eÎÈiM‰ È‰Ó«ƒ««»∆«¿»«¿≈

‰Ê,נפש במסירות ביהדותם שנשארו ∆
‰NÚ ונפעל‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ «¬»»¿ƒ¿»

ÈÂ ÔBNNÂ¯˜ דרשת וכפי כפשוטו ¿»ƒ»
לעיל.?הכתוב  כנזכר בגמרא,

‰¯B‡ ÔÈÚa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»
,¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»¿»ƒ»

זה, בפסוק ¿»¿∆eËLÙaL˙המפורטים
‰lÈÁzL ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆¿ƒ»

Ck ¯Á‡Â ,‰¯B‡ ‰˙È‰ ענין היה »¿»»¿««»
fÓ‰נוסף ‰¯È˙È יותר הנעלה ¿≈»ƒ∆

והוא  È˙ÈÂ¯‰מ'אורה', ,‰ÁÓNƒ¿»ƒ≈»
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ויקר ו וששון ושמחה אורה היתה ליהודים

זֹו ׁשאֹורה ּכיון ּדלכאֹורה, ויקר, מּזה, ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָויתירה

ּדכיון  ּכּוּלם, הענינים ּכל את ּכֹולל זה הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָּתֹורה,

מעׂשה  לידי מביא על 6ׁשּליּמּוד ּבאים הם הרי , ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּתֹורה. זֹו ּדאֹורה הענין ׁשּיׁשנֹו זה ְְְְִֵֶֶֶָָָָידי

הּׁשם Úe„ÈÂב) ּדהּנה, ּבזה, הּביאּור נקּוּדת ¿»«ְְִֵֵֵֶַַַָ

הּוא  הֹודאה יהּודי ,7מּלׁשֹון ְְִִָָ

ׁשם  על יהּודי, ליּה קרי אּמאי ּבּגמרא ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָוכדאיתא

זרה  ּבעבֹודה זרה 8ׁשּכפר ּבעבֹודה הּכֹופר וכל , ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּכּוּלּה הּתֹורה ּבכל ּביאּור,9ּכמֹודה צרי א . ְְִֵֶַַָָָָ

והבנה  ליּמּוד ענינּה ּתֹורה הרי ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָּדלכאֹורה,

הרי  ּכדבעי הּוא הּליּמּוד ׁשּכאׁשר ועד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּׂשגה,

ּכמֹו ׁשמֹו, על נקראת  ׁשהּתֹורה ּבאֹופן נעׂשה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָזה

ּבזה 10ׁשּכתּוב  ּׁשּיי מה ּכן, ואם יהּגה, ּובתֹורתֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מחּייב  ׁשּׂשכלֹו ּבאֹופן זה הרי ההֹודאה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָענין

ּובינתכם  חכמתכם ׁשהיא ּכיון הּתֹורה, 11ללמֹוד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

העּמים  לעיני וכּמה 11(אפיּלּו ּכּמה אחת ועל , ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ

הּוא  והּליּמּוד ּכׁשּלעצמֹו), יׂשראל איׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָאצל

מעׂשה  לידי ׁשּמביא צֹור6ּבאֹופן אין ּכן, ואם , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

זה  ענין והרי ּכּוּלּה. הּתֹורה ּבכל מֹודה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה

אּלא  ׁשּביׂשראל, לקטן ּבנֹוגע רק לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמר

הּקטּנים  ׁשּכאׁשר ּומּובן יׂשראל, ּבני לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבנֹוגע

ראׁשיכם  עם אמיּתית) לאחדּות (ועד ּביחד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָהם

ׁשבטיכם  ראׁשיכם ּפֹועלים אזי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשבטיכם,
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ב.6) מ, ועוד.7)קידושין קמא. ע' מג"א אוה"ת ב. שם, אורה שערי א. צז, שם רע"א.8)תו"א יג, שם,9)מגילה קידושין

ובפרש"י.10)א. ע"ב ריש לב, קידושין וראה ב. א, ו.11)תהלים ד, ואתחנן

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,‰fÓ והוא מ'שמחה', יותר נעלה ענין היה כך È˙ÈÂ¯‰ואחר ,ÔBNN ƒ∆»ƒ≈»
‰fÓ והוא מ'ששון', יותר נעלה ענין היה כך להבין ÈÂ˜¯,ואחר צריך ובזה ƒ∆ƒ»

‰Ê È¯‰ ,‰¯Bz BÊ ‰¯B‡L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc'ה'אורה ÏÏBkענין ¿ƒ¿»≈»∆»»¬≈∆≈
,Ìlek ÌÈÈÚ‰ Ïk 'אורה'‡˙ אחרי בכתוב המנויים אלה ÔÂÈÎcגם ∆»»ƒ¿»ƒ»¿≈»

„enÈlL התורהÈ„ÈÏ ‡È·Ó ∆ƒ≈ƒƒ≈
‰NÚÓ6 כדברי בפועל, המצוות קיום «¬∆
‰Ìהגמרא, È¯‰ ובכללן המצוות כל ¬≈≈

טוב, (יום זה בפסוק הנרמזות המצוות

ותפילין) Ê‰מילה È„È ÏÚ ÌÈ‡a»ƒ«¿≈∆
BLiL תחילהBÊ ‰¯B‡c ÔÈÚ‰ ∆∆¿»ƒ¿»¿»
,‰¯Bz הפסוק משמעות מה כן, ואם »

על  הוספה היא ש'שמחה' זה במובן

שמחה, על הוספה היא וששון אורה,

כאמור  שמחה, על הוספה היא ויקר

לעיל.?

,‰Êa ¯e‡Èa‰ ˙ce˜ Úe„ÈÂ (·¿»«¿««≈»∆
È„e‰È ÌM‰ ,‰p‰c נקראים שבו ¿ƒ≈«≈¿ƒ

כאן  ישראל ÔBLlÓבני ‡e‰ƒ¿
‰‡„B‰7,'אור ב'תורה כמבואר »»

וקיבל  המן בימי ..." הזקן: לאדמו"ר

כי  אחת בבת גמורה קבלה היהודים

כי  הודיה. בחינת שם על נקראו יהודים

בחינת  היא ברכה והודיה. ברכה יש

הודאה  אבל עולם, ועד מעולם גילוי

בחינת  שהיא לפי גילוי בחינת אינו

עצמו  הוא ברוך סוף אין באור הודאה

ואינו  גילוי לידי לבא אפשר אי אשר

בבחינת  רק מחשבה בשום נתפס

אז  וזכו ממש בטול בחינת והיא הודאה

ידי  על הגדול הבטול למדרגת ישראל

אם  שהרי השם קדוש על הנפש מסירת

עושה  המן היה לא דתם להמיר רצו

היהודים  על אלא גזר שלא כלום להם

חס  חוץ מחשבת להם עלה ולא כולה השנה כל למות עצמן מסרו שהם אלא

ונמשך  שנכנס גמורה קבלה לבחינת זכו נפש מסירת בחינת ידי ועל ושלום,

ממש", הוא ברוך סוף אין אור בחינת שמובא È‡„ÎÂ˙‡להם וכפי ¿ƒ¿ƒ»
dÈÏ È¯˜ È‡n‡ ‡¯Óba לו קורא ÙkL¯מדוע ÌL ÏÚ ,È„e‰È «¿»»««»≈≈¿ƒ«≈∆»«

‰¯Ê ‰„B·Úa8ÏÎa ‰„BÓk ‰¯Ê ‰„B·Úa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ , «¬»»»¿»«≈«¬»»»¿∆¿»
dlek ‰¯Bz‰9 הסכמה של (במובן הודאה מלשון הוא ש'יהודי' ונמצא «»»

ואמונה).

dÈÚ ‰¯Bz È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc ,¯e‡Èa CÈ¯ˆ C‡ הודאה לא «»ƒ≈¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿»»

הוא  התורה ענין אלא הבנה, ללא בלבד, ביטול מתוך enÈÏƒ„והסכמה
„ÚÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰Â בתורה ההבנה חשובה כך L‡kL¯כדי «¬»»¿«»»¿«∆«¬∆
ÈÚ·„k ‡e‰ „enÈl‰ להיות שצריך ÔÙB‡aכפי ‰NÚ ‰Ê È¯‰ «ƒƒ¿»≈¬≈∆«¬∆¿∆

BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L,הלומד e˙kL·של BÓk10 בתהילים ∆«»ƒ¿≈«¿¿∆»
,‰b‰È B˙¯B˙·e בגמרא ומבואר ¿»∆¿∆

מחול  כבודו כבודו, על שמחל שהרב

שנאמר  שלו, היא שלמד התורה כי

(ופירש  ולילה' יומם יהגה 'ובתורתו

- יהגה 'ובתורתו בתורת רש"י: אם כי

היא  בתחילה יהגה, ובתורתו חפצו ה'

היא  וגרסה ומשלמדה ה' תורת נקראת

תורתו') Ôk,נקראת Ì‡Â מאחר ¿ƒ≈
רבה  חשיבות יש התורה שבלימוד

וההשגה  ההבנה CÈiMלענין ‰Ó««»
,‰‡„B‰‰ ÔÈÚ ‰Êa שהיא »∆ƒ¿««»»

מבינים, לא כאשר גם ≈¬‰¯Èהסכמה
‰Ê התורה BÏÎOLלימוד ÔÙB‡a ∆¿∆∆ƒ¿

ÔÂÈk ,‰¯Bz‰ „BÓÏÏ ·ÈiÁÓ¿«≈ƒ¿«»≈»
‡È‰L התורהÌÎ˙ÓÎÁ ∆ƒ»¿«¿∆

ÌÎ˙È·e11 ככתוב ישראל, בני של ƒ«¿∆
ÈÈÚÏבתורה elÈÙ‡)¬ƒ¿≈≈

ÌÈnÚ‰11, והשגה הבנה להם שאין »«ƒ
התורה  ובמעלת ‡Á˙בתורה ÏÚÂ¿«««

Ï‡¯NÈ LÈ‡ Ïˆ‡ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»≈∆ƒƒ¿»≈
BÓˆÚlLk ענין היא התורה שבודאי ¿∆¿«¿

בהבנה  לימוד היינו ובינה, חכמה של

ÔÙB‡aוהשגה  ‡e‰ „enÈl‰Â ,(¿«ƒ¿∆
‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL6, כדברי ∆≈ƒƒ≈«¬∆

לעיל  הנזכרים Ôk,הגמרא Ì‡Â¿ƒ≈
בהבנה  לימוד הוא התורה שענין מאחר

È‰iL‰והשגה  C¯Bˆ ÔÈ‡ האדם ≈∆∆ƒ¿∆
dlek ‰¯Bz‰ ÏÎa ‰„BÓ∆¿»«»»
אדרבה  כי הבנה, ללא גם ויודה ויסכים

הבנה. מתוך כן הוא כדבעי Ê‰לימוד ÔÈÚ È¯‰Â נקראים ישראל שבני «¬≈ƒ¿»∆
והשגה, בהבנה הלימוד את ולא הביטול את המדגיש הודאה, מלשון 'יהודים',

Ï‡¯NÈaL ÔË˜Ï Ú‚Ba ˜¯ ‡Ï ¯Ó‡ אינו עדיין קטנותו שמפני ∆¡«…«¿≈«¿»»∆¿ƒ¿»≈
והשגה, להבנה Ô·eÓeשייך ,Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ Ú‚Ba ‡l‡∆»¿≈«¿»¿≈ƒ¿»≈»
ÌÈpËw‰ ¯L‡kL עמוקה בהבנה ללימוד שייכים לא ÁÈa„שעדיין Ì‰ ∆«¬∆«¿«ƒ≈¿««

ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ ÌÚ (˙ÈzÈÓ‡ ˙e„Á‡Ï „ÚÂ) שכן הגדולים ¿«¿«¿¬ƒƒƒ»≈∆ƒ¿≈∆
והבנה, ללימוד הקטנים ‡ÈÊשייכים ישראל, בני כל של האחדות בכוח ¬«

ביחד, ‡˙הגדולים, Ìb ˙BÏÚ‰Ï ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ ÌÈÏÚBt¬ƒ»≈∆ƒ¿≈∆¿«¬«∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82
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ר

 למלל ימא    7 

ר

ה'תשל"ט  פורים,

ראׁשיכם  לדרּגת הּקטּנים את ּגם ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָלהעלֹות

ההֹודאה  לענין לכאֹורה מקֹום אין ואז ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשבטיכם,

ּכּוּלּה). הּתֹורה ּבכל ְֶַָָָ(מֹודה

C‡ נסעה הּתֹורה ּדהּנה, ּבזה, הּביאּור ידּוע «ְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּומּצב  למעמד ׁשּבאה עד ּדרּגֹות ּכּמה ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָוירדה

ּבענין  וכּידּוע והּׂשגה. הבנה ׁשל ענין ּבּה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּׁשּיי

נפקּת מחכמה מחכמה,12אֹורייתא נפקּת ׁשרק , ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָ

מּזה  למעלה הּוא ּומּצבּה מעמדּה ּכמֹו13אבל , ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָ

לפניו,14ׁשּכתּוב  ּגֹו' ׁשעׁשּועים ּגֹו' אצלֹו ואהיה ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָ

(ּככל  ּומהּות ּדעצמ ּות הּׁשעׁשּועים ענין ְְְְֲִִֶַַַַַָׁשהּוא

הּוא  הּׁשעׁשּועים ענין והרי ׁשּבזה). ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָהּפירּוׁשים

ׁשהיא  ּכפי אפיּלּו החכמה מענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָלמעלה

ּכפי  וכּמה ּכּמה אחת ועל ,יתּבר ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָּבעצמּותֹו

ׁשמ ּתּורק ּדׁשמן ּבאֹופן ּכאדם 15ׁשּבאה , ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָ

לכלי  מּכלי ּכפי 16ׁשּמריק ׁשהּתֹורה והיינּו, , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָ

החכמה  ענין הן ׁשּבּה, הענינים ּכל עם ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהיא,

הּׁשעׁשּועים  והן ּובינתכם), (חכמתכם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבּה

עד  כּו' וירדה נסעה לפניו), ּגֹו' (ׁשעׁשּועים ְְְְֲִֶַַָָָָָָָׁשּבּה

על  ּבדיֹו ּגׁשמּיֹות אֹותּיֹות ּבצרּופי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָׁשּנתלּבׁשה

עד 17הּספר  ּפה ׁשּבעל ּבתֹורה ּגם זה ּולאחרי , ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ותיק  ּתלמיד ׁשל מיּדי 18לחיּדּוׁש ליּכא (ׁשהרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

ּבאֹורייתא  רמיזא ּכל 19ּדלא נמצאים ׁשם ׁשּגם ,( ְְְְְִִִֶַַָָָָָָ

לעיל. הּנזּכרֹות ְְְִֵַַַָהּדרּגֹות
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א.12) רסא, א. קפב, א. פא, ח"ג א. קכא, א. פה, א. סב, לקו"ת 13)זח"ב ג. יא, לך תו"א ב). (קב, ס"א אגה"ק תניא ראה

ג. פב, סוכות א. ז, במדבר סע"א. מג, ל.14)בהר ח, ג.15)משלי א, ג.16)שה"ש פ"א, ב).17)שהש"ר (ח, פ"ד תניא

וש"נ.18) .252 ע' חי"ט לקו"ש רפמ"ז. שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה א.19)ראה ט, תענית ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ê‡Â ,ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ ˙b¯„Ï ÌÈpËw‰ הקטנים אפילו כאשר «¿«ƒ¿«¿«»≈∆ƒ¿≈∆¿»

והשגה  בהבנה תורה הלומדים 'ראשיכם' לדרגת ÌB˜Óמתעלים ÔÈ‡≈»
‰‡„B‰‰ ÔÈÚÏ ‰¯B‡ÎÏ'יהודי' ישראל מבני אחד כל נקרא שמו שעל ƒ¿»¿ƒ¿««»»

(dlek ‰¯Bz‰ ÏÎa ‰„BÓ) את שמבטא בשם שייקרא יותר ראוי אלא ∆¿»«»»
והשגה, בהבנה תורה כלומד מעלתו

שבמגילת  לכך הטעם מה כן, ואם

בשם  דוקא ישראל בני נקראים אסתר

והביטול.? ההודאה שם על 'יהודים'

,‰Êa ¯e‡Èa‰ Úe„È C‡«»««≈»∆
‰ÚÒ ‰¯Bz‰ ,‰p‰c ממקורה ¿ƒ≈«»»¿»

חכמתו  באלוקות, למעלה ושורשה

הוא, ברוך הקדוש של «¿«¿ÈÂ¯„‰ורצונו
‰nk ריבוי Ú„היינו ˙Bb¯c «»«¿«

CÈiML ·vÓe „ÓÚÓÏ ‰‡aL∆»»¿«¬»«»∆«»
‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL ÔÈÚ da»ƒ¿»∆¬»»¿«»»
בעולם  האדם של האנושי בשכלו

החסידות Úe„iÎÂהזה. בתורת ¿«»«
ÔÈÚa הזוהר דברי פירוש ¿ƒ¿«

z˜Ù ‰ÓÎÁÓ ‡˙ÈÈ¯B‡12, «¿»≈»¿»»¿«¿
מספירת  ונמשכה) (באה יצאה התורה

העליונה האלוקית »∆L¯˜החכמה
z˜Ù(וירדה (והתגלתה יצאה »¿«¿

d„ÓÚÓ Ï·‡ ,‰ÓÎÁÓ≈»¿»¬»«¬»»
d·vÓeהתורה ÏÚÓÏ‰של ‡e‰ «»»¿«¿»

‰fÓ13, באלוקות התורה שורש ƒ∆
מהאין  החכמה, מספירת למעלה הוא

מהספירות, שלמעלה עצמו ¿BÓkסוף
·e˙kL14 אומרת שהתורה במשלי ∆»

'Bb BÏˆ‡ ‰È‰‡Â הקדוש אצל »∆¿∆∆¿
שכביכול  'אמון' בעצמו הוא ברוך

והמגדל  האומן הוא הוא ברוך הקדוש

ואומרת  מוסיפה והתורה התורה, את

ÂÈÙÏ,שהיתה  'Bb ÌÈÚeLÚL«¬ƒ¿»»
הוא  ברוך הקדוש eÓˆÚc˙לפני ÌÈÚeLÚM‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¬ƒ¿«¿

‰ÊaL ÌÈLe¯Èt‰ ÏÎk) ˙e‰Óe'שעשועים' המושג במשמעות «¿»«≈ƒ∆»∆
האלוקות  ‰ÌÈÚeLÚMבעצמות ÔÈÚ È¯‰Â התענוג ). ‰e‡ענין «¬≈ƒ¿«««¬ƒ

‡È‰L ÈÙk elÈÙ‡ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ התורה של החכמה ¿«¿»≈ƒ¿««»¿»¬ƒ¿ƒ∆ƒ
C¯a˙È,מושרשת  B˙eÓˆÚa נעלה 'שעשועים', העונג, ענין שם שגם ¿«¿ƒ¿»≈

התענוג  שכוח האדם של הנפש בכוחות גם נשתלשל (ומזה החכמה מענין

השכל) מכוח עמוק ויותר פנימי ÈÙkיותר ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»¿«»¿ƒ

עד  רבות דרגות ונשתלשלה ירדה ÔÓLcשהתורה ÔÙB‡a ‰‡aL∆»»¿∆¿∆∆
EÓL ˜¯ez15, במדרש נאמר כך שעל השירים, בשיר הכתוב כלשון «¿∆

ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ˜È¯nL Ì„‡k16) השירים "כל המדרש: ובלשון ¿»»∆≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
מתנדף], שהוא הוא הריח של [וטבעו היו ריחות האבות לפניך שאמרו

כאדם  שמך, תורק שמן אנו אבל

לא  [והדבר חבירו לכלי מכלי שמריק

אחר]", לכלי עובר אלא נאבד

‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«»¿ƒ∆ƒ
האלוקות, בעצמות העליון בשורשה

Ô‰ ,daL ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÚƒ»»ƒ¿»ƒ∆»≈
daL ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»∆»

(ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ) ענין »¿«¿∆ƒ«¿∆
daLהשכל, ÌÈÚeLÚM‰ Ô‰Â¿≈««¬ƒ∆»

(ÂÈÙÏ 'Bb ÌÈÚeLÚL) ענין «¬ƒ¿»»
מהשכל, שלמעלה «¿«ÚÒ‰העונג

'eÎ ‰„¯ÈÂ מדרגה ירידות ריבוי ¿»¿»
ÈÙe¯ˆaלדרגה  ‰LaÏ˙pL „Ú«∆ƒ¿«¿»¿≈≈

ÏÚ BÈ„a ˙BiÓLb ˙Bi˙B‡ƒ«¿ƒƒ¿«
¯Ùq‰17, המורכבות במילים «≈∆

בכתיבה  וכתובות גשמיות מאותיות

בספר  הזקן אדמו"ר כדברי גשמית,

Ê‰התניא È¯Á‡Ïe שהתורה לאחר ¿«¬≈∆
היתה  שבכתב, תורה להיות ירדה

נוספת  ÏÚaLירידה ‰¯B˙a Ìb«¿»∆¿«
„ÈÓÏz ÏL LecÈÁÏ „Ú ‰t∆«¿ƒ∆«¿ƒ

˜È˙Â18 בגילוי נוסף שלב שזהו »ƒ
ז"ל  חכמינו כמאמר למטה, התורה

לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה שכל

מסיני  למשה ניתן ≈¬∆(È¯‰L,בתורה
הגמרא, Ïc‡כדברי ÈcÈÓ ‡kÈÏ≈»ƒƒ¿»

‡˙ÈÈ¯B‡a ‡ÊÈÓ¯19 דבר אין ¿ƒ»¿«¿»
הדברים  במקור בתורה, נרמז שלא

דכתיבי  מידי איכא 'מי בגמרא:

נרמז  שלא בכתובים שכתוב דבר יש האם באורייתא', רמיזי דלא בכתובי

יסוד  הוא שהחומש באורייתא, משה - רמזה "ולא רש"י: ופירש בתורה,

שכל  הכוונה וכאן התורה", מן למצוא סמך יש ובכולן וכתובים נביאים

נמצא  הכל למטה, התורה ירדה שבהן הדרגות בכל בתורה שנמצא מה

ומבאר  שממשיך כפי האלוקות, בעצמות העליון התורה ÌbLבשורש ,(∆«
ÌL התורה ירדה שלשם הדרגות בכל ‰Bb¯c˙היינו Ïk ÌÈ‡ˆÓ »ƒ¿»ƒ»««¿

,ÏÈÚÏ ˙B¯kÊp‰.נעלות הכי הדרגות גם «ƒ¿»¿≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

ויקר ח וששון ושמחה אורה היתה ליהודים

e‰ÊÂ ׁשּמֹודה הֹודאה, מּלׁשֹון ּדיהּודים, הענין ¿∆ְְְִִִִֶֶָָָָ

ּבלבד  זֹו ׁשּלא היינּו, ּכּוּלּה, הּתֹורה ְְְִֶַַָָָָֹּבכל

ׁשאין  נפלא יחּוד ׁשל ּומּצב ּבמעמד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנמצא

חכמתכם  הּתֹורה, ׂשכל עם ּכמֹוהּו ְְִִֵֶֶַַָָָיחּוד

ּבתכלית  הּתֹורה ׂשכל הּׂשגת ידי על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּובינתכם,

והּמּוׂשּכל  והּמׂשּכיל ׁשהּׂשכל עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָהּׁשלימּות,

ׁשל  חכמתֹו עם הּיחּוד ׁשּזהּו חד, ּכּוּלא ְֲִִִֶֶֶַַַָָָנעׂשים

ּבּתניא  ּבארּוּכה (ּכמבֹואר הּוא 20הּקּב"ה אּלא ,( ְְֲֶַַַַַָָָָָָ

ּכּוּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּמֹודה יֹותר, למעלה ְְְֵֶֶַַַָָָָּגם

ׁשּיי ׁשּבֹו ּבּתֹורה יֹותר נעלה ענין מּצד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

רק  לא יׁשנֹו זה ענין והרי ההֹודאה. ענין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹרק

חּוּקים, ּבׁשם ּבפרטּיּות ׁשּנקרא הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּבחלק

עדֹות, ּבׁשם ׁשּנקרא הּתֹורה ּבחלק אפיּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָאּלא

מׁשּפטים, ּבׁשם הּנקרא הּתֹורה ּבחלק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָואפיּלּו

ועד  ּובינתכם, ּדחכמתכם הענין ּכללּות ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

הּנה  זאת, מבין הּבהמית נפׁש ׁשל הּׂשכל ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹׁשּגם

ההֹודאה. ענין רק ׁשּיי ׁשּבֹו ענין יׁש ּבזה ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגם

ּכּוּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּמֹודה יהּודי, ׁשל ענינֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָוזהּו

ּופרט  ענין ּבכל ּכּוּלּה, הּתֹורה ׁשּבכל ְְְְְִֶַַָָָָָָהיינּו,

ענין  רק ׁשּיי ׁשּבֹו הענין את הּוא לֹוקח ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּה,

ַָָההֹודאה.

Ê‰ג) Èt ÏÚÂ יׂשראל ׁשּבני ּפי על ׁשאף יּובן ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֶֶַַַָ

ּכבר" ּדתֹורה 21"קּבלּו הענינים ְְְְִִִָָָָ

אצלם  היה זה ידי ועל ּותפיּלין, ּומילה טֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָויֹום

ּבימי  הּנה ויקר, וׂשׂשֹון וׂשמחה ּדאֹורה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָהּׂשכר
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א.21)פ"ה.20) פח, שבת

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰„BnL ,‰‡„B‰ ÔBLlÓ ,ÌÈ„e‰Èc ÔÈÚ‰ e‰ÊÂ היהודיÏÎa ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆∆¿»
‡ˆÓpL „·Ïa BÊ ‡lL ,eÈÈ‰ ,dlek ‰¯Bz‰ ידי על היהודי, «»»«¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿»

והשגה  בהבנה התורה eÁÈ„לימוד ÏL ·vÓe „ÓÚÓa ואיחוד חיבור ¿«¬»«»∆ƒ
e‰BÓk „eÁÈ ÔÈ‡L ‡ÏÙ דומה,‰¯Bz‰ ÏÎN ÌÚ הנקראת ƒ¿»∆≈ƒ»ƒ≈∆«»

,ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ והיחוד »¿«¿∆ƒ«¿∆
הוא  ÏÎNהנפלא ˙‚O‰ È„È ÏÚ«¿≈«»«≈∆

‰¯Bz‰ האדם ÈÏÎ˙a˙בשכל «»¿«¿ƒ
ÏÎO‰L „Ú ,˙eÓÈÏM‰«¿≈«∆«≈∆

ÏÈkNn‰Â האדם ÏkNen‰Âשל ¿««¿ƒ¿«¿»
התורה  Á„של ‡lek ÌÈNÚ הכל «¬ƒ»«

ממש  אחד כדבר היינו ∆∆e‰fLאחד,
„eÁi‰ מתאחד ÌÚשהאדם «ƒƒ

‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ כפי »¿»∆«»»
בתורה  «¿»(B·Ók‡¯שנתלבשה
‡Èza ‰ke¯‡a20:לשונו וזה «¬»««¿»

הלכה  איזו ומשיג מבין "כשאדם

בוריה, על לאשורה בגמרא או במשנה

וגם  אותה ומקיף תופס שכלו הרי

והנה  שעה. באותה בה מלובש שכלו

של  ורצונו חכמתו היא זו הלכה

ברצונו  שעלה הוא ברוך הקדוש

דרךֿמשל  וכך כך ראובן שכשיטעון

כך  ביניהם הפסק יהיה וכך כך ושמעון

הדבר  יהיה ולא היה לא אם ואף וכך,

טענות  על למשפט לבוא לעולם הזה

שכך  מאחר מקום מכל אלו, ותביעות

ברוך  הקדוש של וחכמתו ברצונו עלה

יהיה  כך וזה כך זה יטעון שאם הוא

ומשיג  יודע כשאדם הרי כך, הפסק

הערוכה  כהלכה זה פסק בשכלו

זה  הרי פוסקים, או גמרא או במשנה

רצונו  בשכלו ומקיף ותופס משיג

דלית  הוא ברוך הקדוש של וחכמתו

ברצונו  ולא ביה תפיסא מחשבה

בהלכות  בהתלבשותם כיֿאם וחכמתו

כמוהו  יחוד שאין נפלא יחוד והוא בהם מלובש שכלו וגם לפנינו הערוכות

צד  מכל ממש ומיוחדים לאחדים להיות בגשמיות כלל נמצא כערכו ולא

‡l‡ופינה" 'יהודים'), ישראל בני נקראים שמו שעל ההודאה ‰e‡ענין ∆»
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ Ìb לימוד ידי על שנפעל הנפלא מהיחוד אפילו יותר נעלה «¿«¿»≈

הוא ההודאה ענין כי והשגה, בהבנה ומאמין BnL„‰התורה ÏÎaמסכים ∆∆¿»
e‰fL ,dlek ‰¯Bz‰ ההודאה‰¯Bza ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ „vÓ כי «»»∆∆ƒ«ƒ¿»«¬∆≈«»

ההשגה  מענין יותר הנעלה בתורה ענין מצד היא התורה בכל ∆BaLההודאה

בתורה  יותר הנעלה ‰‰B„‡‰בענין ÔÈÚ ˜¯ CÈiL מהבנה למעלה והוא «»«ƒ¿««»»
Ê‰והשגה. ÔÈÚ È¯‰Â ההודאה ‰Bz¯‰של ˜ÏÁa ˜¯ ‡Ï BLÈ «¬≈ƒ¿»∆∆¿…«¿≈∆«»

,ÌÈweÁ ÌLa ˙eiË¯Ùa ‡¯˜pL במצוות העוסק התורה חלק היינו ∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
אין  זה שבחלק וטהרה טומאה דיני למשל כמו בשכל, המובן טעם להם שאין

את  רק אלא וההשגה ההבנה ענין את

ההודאה  ÏÁa˜ענין elÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿≈∆
,˙B„Ú ÌLa ‡¯˜pL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿»¿≈≈
והמועדים  השבת מצוות למשל כמו

הנה  בשכל, המובנים טעמים גם שיש

ההודאה  ענין את ישנו בהם גם

מהשכל, ÏÁa˜שלמעלה elÈÙ‡Â«¬ƒ¿≈∆
ÌLa ‡¯˜p‰ ‰¯Bz‰«»«ƒ¿»¿≈

,ÌÈËtLÓ אב כיבוד למשל כמו ƒ¿»ƒ
שהם  לגזול או לגנוב והאיסור ואם,

האנושי, בשכל לגמרי המובנות מצוות

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»»ƒ¿»
,ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁc התוכן זהו ¿»¿«¿∆ƒ«¿∆

נקראת  שהיא כפי התורה של הכללי

ישראל  בני של ובינה »¿ÚÂ„חכמה
ÏÎO‰ ÌbLהאנושיLÙ ÏL ∆««≈∆∆∆∆

,˙‡Ê ÔÈ·Ó ˙ÈÓ‰a‰ הדברים כי ««¬ƒ≈ƒ…
רק  ולא האנושי בשכל גם מתקבלים

האלוקית, הנפש של Ìbבשכל ‰p‰ƒ≈«
בשכל Êa‰אפילו  מובן שכן במה »∆

ÔÈÚ LÈ מהשכל BaLשלמעלה ≈ƒ¿»∆
‰‡„B‰‰ ÔÈÚ ˜¯ CÈiL ולא «»«ƒ¿««»»

זה  ענין (וכאמור, וההשגה ההבנה

ולא  הודאה 'רק' יש שבו בתורה,

י  נעלה ההבנה הבנה, מענין ותר

ההבנה  ידי שעל פי על אף שבתורה

לעיל). כמבואר נפלא', 'יחוד נפעל

‰„BnL ,È„e‰È ÏL BÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»∆¿ƒ∆∆
,eÈÈ‰ ,dlek ‰¯Bz‰ ÏÎa¿»«»»«¿
ÏÎa ,dlek ‰¯Bz‰ ÏÎaL∆¿»«»»¿»

,daL Ë¯Ùe ÔÈÚ בענין בין ƒ¿»¿»∆»
והשגה, הבנה בו ששייכת בענין ובין והשגה מהבנה ‰e‡שלמעלה Á˜BÏ≈«

‰‡„B‰‰ ÔÈÚ ˜¯ CÈiL BaL ÔÈÚ‰ יותר ‡˙ הנעלה הענין שהוא ∆»ƒ¿»∆«»«ƒ¿««»»
לעיל. כמבואר בתורה,

eÏa˜" Ï‡¯NÈ ÈaL Èt ÏÚ Û‡L Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (‚¿«ƒ∆«∆««ƒ∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿
"¯·k21 תורה ÏÈÓe‰במתן ·BË ÌBÈÂ ‰¯B˙c ÌÈÈÚ‰ ¿»»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»

,ÔÈlÈÙ˙e והמצוות התורה דברי שאר Ê‰בתוך È„È ÏÚÂ וקיימו שקבלו ¿ƒƒ¿«¿≈∆
אלו ‡ˆÌÏמצוות ‰È‰ אז B‡c¯‰כבר ¯ÎO‰ התורה לימוד על »»∆¿»«»»¿»
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ט

ה'תשל"ט  פורים,

וׂשׂשֹון  וׂשמחה ּדאֹורה הענינים נפעלּו ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָהּפּורים

ּבני  ׁשעבֹודת ּכיון יֹותר, נעלה ּבאֹופן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָויקר

היתה  ּותפיּלין) ּומילה טֹוב ויֹום (ּבתֹורה ְְְְְִִִִֵָָָָָיׂשראל

ּבׁשם  ׁשּנקראים ּכפי – יֹותר נעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבאֹופן

נקראים  הּמגיּלה ׁשּבכל ּבכ ּכּמּודּגׁש ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָיהּודים,

הּגזירה  ּבזמן הן יהּודים, ּבׁשם רחמנא ּתמיד ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

והן  הּגזירה, לביּטּול הּתפּלה ּבזמן הן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלּצלן,

והיינּו הּגזירה, הּמעמדים 22לאחר ׁשּבכל , ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּנקראים  ּבאֹופן ּכלל ׁשיּנּוי ּבלי עמדּו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּומּצבים

עם  ׁשּקׁשּור ההֹודאה, ענין ׁשם על יהּודים, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשם

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכמבֹואר ּומהּות, 23עצמּות ְְְְַַַַָָ

אהללה  לֹומר ׁשּיי לׁשמ ּׁשאין 24ׁשּבנֹוגע מה , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּדוקא. ההֹודאה ענין הּוא ּומהּות ּבעצמּות ְְְְִֵַַַַַָָָּכן

חדׁש, אֹופן אחר, אֹופן אצלם נעׂשה זה ידי ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָועל

ּביקר. והן ּבׂשׂשֹון הן ּבׂשמחה הן ּבאֹורה ְְְְְִִֵֵֵֵָָָָהן

ּבּמאמרים ÔÈÚ‰Âד) ּכמבֹואר ׁשּיׁשנֹו25ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִֶֶֶַַַָָָ

אֹור  ו)תֹורה מצוה ּד(נר ,26הענין ְְְְִִֵָָָָ

נקראת  ׁשּלכן ּבּתֹורה, יֹותר נעלה ענין יׁשנֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָא

מקּבל, נקבה, לׁשֹון אֹורה, אּלא) אֹור, ְְְֵֵֶַָָָֹ(לא

ׁשאינּה ועד ּומהּות, מעצמּות מקּבל רק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהיא
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20

וש"נ.22) קסז). ע' פורים (סה"מ פ"ג תשמ"ו ההוא בלילה ד"ה וראה א. צז, שם תו"א סע"ב.23)ראה צג, אורה שערי

ואילך. נז ע' ח"א תרל"א סה"מ א. תתקלה, ח"ה חנוכה אוה"ת ב.24)וראה קמה, ב.25)תהלים צח, אורה משלי 26)שערי

כג. ו,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰ÁÓNÂ טוב יום המילה ÔBNNÂעל התפילין,ÈÂ˜¯על ÈÓÈaעל ‰p‰ ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ≈ƒ≈
ÌÈ¯et‰ מחדש והמצוות התורה את וקבלו חזרו ‰ÌÈÈÚכאשר eÏÚÙ «ƒƒ¿¬»ƒ¿»ƒ

,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡c שהיו מכפי ¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿∆«¬∆≈
'ויתיצבו  תורה במתן האמור הכתוב על הגמרא וכדברי תורה, במתן לכן, קודם

'תחתית  רש"י: (ופירש ההר' בתחתית

רב  אמר ממש'), ההר תחת - ההר

שכפה  מלמד חסא בר חמא בר אבדימי

ההר  את עליהם הוא ברוך הקדוש

מקבלים  אתם אם להם ואמר כגיגית

תהא  שם לאו ואם מוטב התורה

מכאן  יעקב בר אחא רב אמר קבורתכם.

לאור  רבה רש"י:מודעא (ופירש ייתא

למה  לדין יזמינם שאם - רבה 'מודעא

יש  עליכם, שקבלתם מה קיימתם לא

אמר  באונס'), שקבלוה תשובה להם

בימי  קבלוה הדור אףֿעלֿפיֿכן רבא

'בימי  רש"י: (ופירש אחשורוש

להם') שנעשה הנס מאהבת - אחשורוש

מה  קיימו היהודים, וקבלו קימו דכתיב

כבר, Èaשקיבלו ˙„B·ÚL ÔÂÈk≈»∆¬«¿≈
·BË ÌBÈÂ ‰¯B˙a) Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿

(ÔÈlÈÙ˙e ‰ÏÈÓe,אחשורוש בימי ƒ»¿ƒƒ
הנס, ÏÚ‰לאחר ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆«¬∆

¯˙BÈ כיון – לכן קודם שהיתה מכפי ≈
אחשורוש  בזמן ישראל בני שעבודת

ÌLaהיתה  ÌÈ‡¯˜pL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈
ÏÎaL CÎa Lb„enk ,ÌÈ„e‰È¿ƒ«¿»¿»∆¿»

‰lÈ‚n‰ ועד מתחילתה אורכה, לכל «¿ƒ»
ÌLaסופה, „ÈÓz ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈

‰lÙz‰ ÔÓÊa Ô‰ ,ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ ‰¯ÈÊb‰ ÔÓÊa Ô‰ ,ÌÈ„e‰È¿ƒ≈ƒ¿««¿≈»«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ»
eÈÈ‰Â ,‰¯ÈÊb‰ ¯Á‡Ï Ô‰Â ,‰¯ÈÊb‰ ÏehÈ·Ï22ÏÎaL , ¿ƒ«¿≈»¿≈¿«««¿≈»¿«¿∆¿»

ÌÈ·vÓe ÌÈ„ÓÚn‰ והרווחה המלה בזמני ובין קושי בזמני e„ÓÚבין ««¬»ƒ«»ƒ»¿
ÏÏk ÈepÈL ÈÏa הרוחני ÌÈ„e‰È,במצבם ÌLa ÌÈ‡¯˜pL ÔÙB‡a ¿ƒƒ¿»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ

,‰‡„B‰‰ ÔÈÚ ÌL ÏÚ ובתורה הוא ברוך בקדוש ומאמינים שמודים «≈ƒ¿««»»
¯eLwL ההודאה e‰Óe˙,ענין ˙eÓˆÚ ÌÚ,האלוקות ומהות עצם ∆»ƒ«¿«

הדרגות, חילוקי ומכל השמות ומכל הבחינות מכל «¿»B·Ók‡¯שלמעלה
˙BÓB˜Ó ‰nÎa23 החסידות EÓLÏבתורת Ú‚BaL הקדוש של שמו ¿«»¿∆¿≈«¿ƒ¿

הוא  ‡‰ÏÏ‰ברוך ¯ÓBÏ CÈiL24, יום 'בכל בתהילים הכתוב כלשון «»«¬«¿»
ועד', לעולם שמך ואהללה ‰e‡אברכך ˙e‰Óe ˙eÓˆÚa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿«¿«

‡˜Âc ‰‡„B‰‰ ÔÈÚ שער) האמצעי לאדמו"ר אורה' ב'שערי וכמבואר ƒ¿««»»«¿»

הע  כלפי הוא ההודאה "כי ועצמות הפורים), מהות שהוא הראשון ומקור צמות

מן  ושפע אור וירידת מבחינת למעלה נעלה מאד שהוא ברוךֿהוא איןֿסוף

סתימין  דכל סתימא שנקרא ממש העצמות בבחינת הוא אדרבה לגלוי, ההעלם

שייך  שם כן על כלל לגלוי ויומשך שיבא אפשר ואי ביה תפיסא מחשבה דלית

ולך  שמך הטוב וכמאמר ההודאה ענין

דבשמך  לשתים חלק הרי להודות, נאה

מן  השפע וזיו אור גלוי בחינת שהוא

לחיי  ברכה מקור להיות לגלוי ההעלם

כי  צדיק אמרו כמו טוב, נקרא העולמות

להטיב  דוקא הטוב מטבע כי טוב,

סיבת  ומקור עיקר וזהו ולהשפיע,

וזהו  כידוע, ועלול עילה ההשתלשלות

ועצמותו  למהותו לך אבל שמך הטוב

ההודאה  בבחינת להודות נאה ממש

הרי  שם מבחינת למעלה להיותו בלבד

כן  על המושג אור לגלוי לבא  אפשר אי

שכתוב  וכמו ההודאה רק שם מגיע אין

שלמעלה  בבחינה ה' את אודה הפעם

בשם  שנקראו וזהו כו'... השכל מן

מסירות  בחינת מצד כי דוקא יהודים

היה  שזה כאחד בכולם אז שהיה נפש

אז  נקראו לא כן על השכל מן למעלה

אז  מדרגתם שהיה יהודים בשם רק

ועצמות  במהות שהוא ההודאה בבחינת

ממש...". אלקות

‰Ê È„È ÏÚÂ היו אחשורוש שבימי ¿«¿≈∆
הודאה  של ומצב במעמד ישראל בני

,¯Á‡ ÔÙB‡ ÌÏˆ‡ ‰NÚ«¬»∆¿»∆«≈
,L„Á ÔÙB‡ שהיה מכפי יותר נעלה ∆»»

תורה  מתן Èa˜¯,בעת Ô‰Â ÔBNNa Ô‰ ‰ÁÓNa Ô‰ ‰¯B‡a Ô‰≈¿»≈¿ƒ¿»≈¿»¿≈ƒ»
להלן. עוד ומבאר שממשיך וכפי

ÌÈ¯Ó‡na ¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â התוכן 25„) בביאור העוסקים ¿»ƒ¿»»∆«¿»««¬»ƒ
הפורים  ימי של ‰ÔÈÚהפנימי BLiL התורה ÂˆÓ‰של ¯)c ∆∆¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿»

¯B‡ ‰¯B˙(Â26, התורה שבה בתורה מדריגה וזו במשלי, הכתוב כלשון ¿»
אור' 'תורה ÔÎlLנקראת ,‰¯Bza ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ BLÈ C‡ מצד «∆¿ƒ¿»«¬∆≈«»∆»≈

יותר, הנעלה זה, ‡B¯,התורה ˜¯‡˙ענין ‡Ï) זכר ‡l‡)לשון ƒ¿≈…∆»
,Ïa˜Ó ,‰·˜ ÔBLÏ ,‰¯B‡ מסמל הזכר בעולם, ונקבה שבזכר כשם »¿¿≈»¿«≈

התורה  בענין וכך ההשפעה קבלת את מסמלת והנקבה  ההשפעה את

ענין  לה שאין מקבל בחינת היא הרי 'אורה' נקראת שהתורה שבמדריגה

לאלוקות מוחלט בביטול היא אלא eÓˆÚÓ˙לעצמה Ïa˜Ó ˜¯ ‡È‰L∆ƒ«¿«≈≈«¿
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ויקר י וששון ושמחה אורה היתה ליהודים

וקדׁשא  אֹורייתא – ּבלבד ּומהּות עצמּות ְְְְְִֶַַַָָָָֻאּלא

חד  ּכּוּלא הּוא ּכפי 27ּברי זה ׁשאין והיינּו, . ְְְְִִֵֶֶַַָ

ּפנים  ּכל על  ׁשּבגלּוי  עד וירדה נסעה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּתֹורה

הֹוראה  מּלׁשֹון אֹורייתא ׁשל ּבאֹופן היא ,28הרי ְְְֲִִֵֶֶַָָָ

אֹור  ּבׁשם ּגם נקראת מאירה 29ולכן ׁשהיא לפי , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

אׁשר  ואּלה יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה את לדעת ְֲֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָכּו'

תעׂשינה  ׁשל 30לא ּומּצב ּבמעמד היא אּלא , ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מעצמּות  ׁשּמקּבלת נקבה, לׁשֹון אֹורה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָמקּבל,

ּומהּות. עצמּות עם חד ׁשּכּוּלא ועד ְְִֶַַַַַָּומהּות,

ּבהיֹותֹו יׂשראל, איׁש אצל ּגם נעׂשה ּכזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּובאֹופן

ׁשּכן  ּבמּכל יהּודי, ּבׁשם ׁשּנקרא ּומּצב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמעמד

נעׂשים  וׂשכלֹו חכמתֹו ׁשּמּצד מּזה וחמר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹוקל

(ּכּנזּכר  חד ּכּוּלא והּׂשכל והּמּוׂשּכל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָהּמׂשּכיל

ּבנֹוגע  וכּמה ּכּמה אחת ועל ב), סעיף ְְְְִֵֵַַַַַַָָָלעיל

ׁשאין  הּׁשלימּות ּבתכלית והּיחּוד ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַלהתאחדּות

ׁשּנקראת  ּכפי הּתֹורה ענין עם מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלמעלה

אֹורה. ְֵָּבׁשם

‰Ê C¯c ÏÚÂ על אף ּדהּנה, הּׂשמחה. ּבענין ¿«∆∆∆ְְְְִִִֵַַַַָ

על  מֹורה ׁשּׂשמחה ְִִֶַָָּפי

הּוא  ּבּספיר ֹות הּׂשמחה ענין ׁשּלכן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהתּפּׁשטּות,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבינה, ספירת הּבנים 31ענין אם ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

הּנהר  רחֹובֹות ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא יׁש32ׂשמחה, , ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

כּו' יֹותר נעלה ענין ּגּופא ּוכמֹו33ּבׂשמחה . ְְְְֲִִֵֶַָָָ

הּספירֹות  ׁשּבסדר ּפי על ׁשאף לּבינה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבנֹוגע

מּכל  מהחכמה, ׁשּמקּבלת לּבינה חכמה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָקֹודמת

רחֹובֹות  ּבחינת היא ׁשּבינה זה מּצד ּדוקא ְְְִִִִֶֶַַַָָָמקֹום,
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א.27) מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ו תיקון תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא ראה

ב.28)ועוד. נג, זח"ג ואילך.29)ראה 271 ע' ח"כ לקו"ש .116 ע' תש"ד השיחות ספר גם יתרו 30)ראה ― הכתוב לשון

ועוד. ב. ד, ויקרא כ. ערכי 31)יח, (שער כג שער פרדס ב. פה, א. פד, ח"ב א. ריט, ח"א זהר וראה ט. קיג, תהלים

ובכ"מ. ד. פח, שמע"צ לקו"ת הבנים. אם ערך פ"ד.32)הכינויים) נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ א. קמב, זח"ג

ובכ"מ. ב. יח, ראה פ' לקו"ת ואילך.33)וראה קנב ע' אסתר מגילת אוה"ת ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙e‰Óe,האלוקות„ÚÂ כך Ïa·„כדי ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ‡l‡ dÈ‡L «¿«∆≈»∆»«¿«ƒ¿»

הזוהר וכלשון כלל, לעצמה מציאות כל לה L„˜Â‡ואין ‡˙ÈÈ¯B‡ Y«¿»¿À¿»
„Á ‡lek ‡e‰ CÈ¯a27 אחד הכל הוא ברוך והקדוש שני התורה (ולא ¿ƒ»«

נפרדים). Ê‰דברים ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â אין 'אורה', בחינת שהיא כפי התורה ¿«¿∆≈∆
ÚÒ‰זה  ‰¯Bz‰L ÈÙk ממקורה ¿ƒ∆«»»¿»

באלוקות  למעלה «¿«¿ÈÂ¯„‰ושורשה
ÌÈtלמטה  Ïk ÏÚ ÈeÏ‚aL „Ú«∆¿»«»»ƒ

‡˙ÈÈ¯B‡ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿∆∆«¿»
‰‡¯B‰ ÔBLlÓ28, איך המלמדת ƒ¿»»
ומשפיעה  ˜¯‡˙להתנהג ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈

זו  במדריגה שהיא כפי »Ìbהתורה
¯B‡ ÌLa29‡È‰L ÈÙÏ , ¿≈¿ƒ∆ƒ

‰¯È‡Ó ההנהגה אופן ואת הדרך את ¿ƒ»
˙Ú„Ï 'eÎ פי על להתנהג איך »««

שהתורה  בתורה, הכתוב כלשון התורה,

‡L¯מלמדת  ‰NÚn‰ ˙‡∆««¬∆¬∆
ÔeNÚÈ עשה ואת l‡Â‰מצוות «¬¿≈∆

˙ÈNÚ‰‡המעשים  ‡Ï ¯L30, ¬∆…≈»∆»
תעשה, לא על ‡l‡מצוות מדובר ∆»

כאשר  vÓe·התורה „ÓÚÓa ‡È‰ƒ¿«¬»«»
,‰·˜ ÔBLÏ ‰¯B‡ ,Ïa˜Ó ÏL∆¿«≈»¿¿≈»
˙e‰Óe ˙eÓˆÚÓ ˙Ïa˜nL∆¿«∆∆≈«¿«

Á„האלוקות, ‡lekL „ÚÂ שהיא ¿«∆»«
ודבוקה  לגמרי בטלה היינו אחד, הכל

e‰Óe˙.לגמרי  ˙eÓˆÚ ÌÚƒ«¿«
‰Êk ÔÙB‡·e ענין שישנו כשם ¿∆»∆

כך  לעיל, כמבואר בתורה, ה'אורה'

,Ï‡¯NÈ LÈ‡ Ïˆ‡ Ìb ‰NÚ«¬∆«≈∆ƒƒ¿»≈
אורה', היתה ¿B˙BÈ‰aƒ'ליהודים

ÌLa ‡¯˜pL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆ƒ¿»¿≈
,È„e‰È באופן לאלוקות בטל והוא ¿ƒ

התאחדות  יש שאז הודאה, של

והקדוש  והתורה היהודי בין מוחלטת

הוא  ÓÁÂ¯ברוך Ï˜Â ÔkL ÏkÓa¿ƒ»∆≈¿«»…∆
BÏÎNÂ B˙ÓÎÁ „vnL ‰fÓƒ∆∆ƒ«»¿»¿ƒ¿
והשגה  בהבנה תורה לומדים כאשר

ÏÈÚÏ ¯kÊpk) „Á ‡lek ÏÎO‰Â ÏkNen‰Â ÏÈkNn‰ ÌÈNÚ«¬ƒ««¿ƒ¿«¿»¿«≈∆»««ƒ¿»¿≈
„eÁi‰Â ˙e„Á‡˙‰Ï Ú‚Ba ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ ,(· ÛÈÚÒ»ƒ¿««««»¿«»¿≈«¿ƒ¿«¬¿«ƒ

ÈÙk ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ÌÚ epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈∆≈¿«¿»ƒ∆ƒƒ¿««»¿ƒ
‰¯B‡ ÌLa ˙‡¯˜pL הוא ברוך הקדוש עם ומאוחדת דבוקה כשהתורה ∆ƒ¿≈¿≈»

באופן  הם והאלוקות התורה עם היהודי של וההתאחדות החיבור שאז בתכלית

יותר. הרבה נעלה

‰Ê C¯c ÏÚÂ לעיל למבואר בדומה ¿«∆∆∆
('ליהודים  ה'אורה' ענין מעלת על

גם  הוא אורה') »¿ÔÈÚa¿ƒהיתה
‰ÁÓO‰.הכתוב בהמשך האמור «ƒ¿»

‰ÁÓOL Èt ÏÚ Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈««ƒ∆ƒ¿»
˙eËMt˙‰ ÏÚ ‰¯BÓ של »«ƒ¿«¿

לעצבות  בניגוד השמח, האדם מציאות

של  רוחו לכיווץ שגורמת ומרירות

‰ÁÓO‰האדם  ÔÈÚ ÔÎlL∆»≈ƒ¿««ƒ¿»
˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa«¿ƒƒ¿«¿ƒ«

·e˙kL BÓk ,‰Èa‰31 בתהילים «ƒ»¿∆»
,‰ÁÓN ÌÈa‰ Ì‡ וספירת ≈«»ƒ¿≈»

על  'אמא' הסוד בתורת נקראת הבינה

המידות  את 'מולידה' שהיא שם

‡È‰L הבינה ÏLספירת ÔÙB‡a ∆ƒ¿∆∆
¯‰p‰ ˙B·BÁ¯32, כמבואר ¿«»»

של  ההתפתחות שלבי לגבי בחסידות

בנקודת  היא שההתחלה שכלי, רעיון

והתרחבות  הסתעפות והבינה החכמה

וכיון  ולרוחב, לאורך לפרטים, הנקודה

הוא  השמחה של ותוכנה שענינה

זה  אין לכאורה והתפשטות, התרחבות

והדבקות  הביטול לענין מתאים

מקום  מכל ≈LÈוההתאחדות,
‡Ùeb ‰ÁÓNa עצמהÔÈÚ ¿ƒ¿»»ƒ¿»
'eÎ ¯˙BÈ ‰ÏÚ33 ענין שמצד «¬∆≈

של  ענין כן היא השמחה זה, נעלה

ÈaÏ‰,ביטול. Ú‚Ba BÓÎe¿¿≈««ƒ»
לענין  המקור שהיא הבינה ספירת

ÒaL„¯השמחה, Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆¿≈∆
˙B¯ÈÙq‰ למטה ˜Ó„B˙מלמעלה «¿ƒ∆∆

˙Ïa˜nL ‰ÈaÏ ‰ÓÎÁ»¿»«ƒ»∆¿«∆∆
‰ÓÎÁ‰Ó,מהמשפיע למטה הוא vÓ„והמקבל ‡˜Âc ,ÌB˜Ó ÏkÓ ≈«»¿»ƒ»»«¿»ƒ«

‰ÈÁa‰ Ìb da LÈ ,¯‰p‰ ˙B·BÁ¯ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÈaL ‰Ê∆∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿«»»≈»««¿ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יא

 למלל ימא    11 

יא

ה'תשל"ט  פורים,

ּכפי  הּבחינה ּגם ּבּה יׁש ּבּמרחב הּנהר, ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

החכמה, מּספירת למעלה היא ׁשּׁשם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהעצמי,

הּידּוע  ּדוקא 34ּובּלׁשֹון היא עּתיק ׁשהתּגּלּות ְְִִִֶַַַַַַָָָ

למעלה  ׁשהיא ּכפי הּׂשמחה ענין ּגם וזהּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָּבּבינה.

ּגֹודל  לעיל ׁשּנתּבאר ׁשאף והיינּו, אֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּבחינת

מקּבלת  הּבינה ּכאׁשר הּנה ּדאֹורה, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמעלה

מהענין  ּגם למעלה הּוא הרי  יֹותר, נעלית ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָמּדרּגא

יׂשראל  ּבני אצל ׁשּנפעלה הּׂשמחה וזֹוהי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּדאֹורה.

ּבׁשם  ׁשּנקראּו ּבאֹופן ּומּצבם מעמדם ידי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָעל

ְִיהּודים.

‰Ê C¯c ÏÚÂ ּגם למעלה ׁשהּוא ּדׂשׂשֹון, ּבענין ¿«∆∆∆ְְְְְִֶַַָָָ

(ּכמבֹואר  הּׂשמחה ְְְִִֵַַַָָמענין

ּבהּדרּוׁשים  מילה,33ּבארּוּכה זֹו ׁשּׂשׂשֹון ועד ,( ְְְֲִִֶַַַָָָ

עֹולם  ּברית ללא 35ׁשענינּה נצחי, ענין ׁשּזהּו , ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָֹ

ּבבׂשרכם  ּדוקא ׁשּניּכר ּובאֹופן .35ׁשיּנּויים, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָ

על  למנּצח ּבדרּוׁשי המבֹואר ּפי על ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּובפרט

ּבחינת 36הּׁשמינית  נמׁש הּמילה ידי ׁשעל , ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּזהּו עּתיק, לפנימּיּות עד היסֹוד ְְְִִִִִִֶֶַַַּפנימּיּות

ׁשהיא  ּכפי הּׂשמחה מענין אפיּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלמעלה

האֹורה. מענין אפיּלּו ְְְֲִִֵַַָָָלמעלה

‰Ê È¯Á‡Ïe ּדיקר ויקר, לענין ּבאים ¿«¬≈∆ְְִִִִַָָָ

ועׂשר, מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִֵֶֶַָֹּבגימטרּיא

ׁשׁש ׁשּבּגימטרּיא הּכתר מּבחינת מחצה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

ׁשּנקרא  הּמחצה יׁש ׁשּבּכתר אּלא ועׂשרים, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמאֹות

והחיּלּוק  יקר, ּבׁשם ׁשּנקרא והּמחצה י"ׁש, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָּבׁשם

אֹורה  ּבׁשערי (ּכמבֹואר הּוא 37ּביניהם ׁשּיקר ,( ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָ

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

תו"א34) ב. קעח, זח"ג א.ראה נז, ר"ה לקו"ת סע"ב. יא, יג.35)לך יז, לך הובא 36)לך ואילך. סע"ד כ, תזריע לקו"ת

שם. ב.37)באוה"ת ק,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,ÈÓˆÚ‰ ·Á¯na ‡È‰L ÈÙk התרחבות היא הבינה שתכונת כיון ¿ƒ∆ƒ«∆¿»»«¿ƒ

בלתי  אמיתי, מרחב היינו העצמי, שמרחב כפי הבחינה את גם יש והתפשטות,

מצומצמים  שהם אחרים לענינים יחסית מרחב רק ולא הבינה ÌMLמוגבל, ∆»
הבינה  ספירת העצמי, במרחב שהיא ÈÙqÓ¯˙כפי ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«

Úe„i‰ ÔBLl·e ,‰ÓÎÁ‰34 «»¿»«»«»«
הסוד  ÈzÚ˜בתורת ˙elb˙‰L∆ƒ¿««ƒ

,‰Èaa ‡˜Âc ‡È‰ וכמבואר ƒ«¿»«ƒ»
"וכנודע  הזקן, לאדמו"ר תורה בליקוטי

מפני  בבינה... הוא עתיק התגלות כי

התגלות  ועיקר השגה, בחינת שהיא

דרך  על כמו דוקא בהשגה הוא התענוג

איזה  לו כשנופל באדם למטה משל

הוא  עמקות באיזו חדש ושכל השגה

התגלות  עיקר אמנם תענוג, מתמלא

הוא  בשלימות התענוג וההתפשטות

הזאת  העמקות כשמשיג כך אחר דוקא

דוקא, בינתו ורוחב שכלו בהרחבת

עליון  שהתענוג למעלה הוא כן וכמו

עצם  שהוא עדן הנקרא בחכמה מלובש

עדיין  שהוא כמו המושג דבר

בהעלם  הוא שם אמנם בעצמותו,

בינה  בבחינת כשנמשך התגלותו ועיקר

אורך  בהתפשטות השגה בחינת שהיא

כו'...". ורוחב

e‰ÊÂ הבינה מעלת על לעיל האמור ¿∆
מהחכמה  למעלה אפילו שהיא כפי

‡È‰L ÈÙk ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
,‰¯B‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«∆ƒ¿»≈¿≈

‰¯B‡c ‰ÏÚn‰ Ï„Bb ומעלתה ∆««¬»¿»
ה'אור', ענין L‡k¯לגבי ‰p‰ƒ≈«¬∆

˙ÈÏÚ ‡b¯cÓ ˙Ïa˜Ó ‰Èa‰«ƒ»¿«∆∆ƒ«¿»«¬≈
¯˙BÈ ענין בה מתגלה כאשר היינו ≈

מהחכמה, גם שלמעלה ≈¬‰¯Èה'עתיק'
‡e‰ מענין הנמשך השמחה ענין

Ìbהבינה  ‰ÏÚÓÏ אפילוÔÈÚ‰Ó ¿«¿»«≈»ƒ¿»
‰ÁÓO‰ È‰BÊÂ .‰¯B‡c¿»¿ƒ«ƒ¿»

Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡ ‰ÏÚÙpL פורים נס Ì„ÓÚÓבזמן È„È ÏÚ ∆ƒ¿¬»≈∆¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¬»»
Ì·vÓeהנעלהÌÈ„e‰È ÌLa e‡¯˜pL ÔÙB‡a,ההודאה ענין שם על «»»¿∆∆ƒ¿¿¿≈¿ƒ

לעיל. כמבואר

ÔÈÚÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,ÔBNNc ÔÈÚa ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿»¿»∆¿«¿»«≈ƒ¿«

ÌÈLe¯c‰a ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók) ‰ÁÓO‰33 הדברים נקודת וזו «ƒ¿»«¿»«¬»¿«¿ƒ
כלל  בדרך צדק': ה'צמח לאדמו"ר התורה' ב'אור הסוד דרך על המבוארים

ששון  יש אך היסוד, ספירת מששון, למעלה היא הבינה, ספירת השמחה,

מהחכמה  מקבלת יסוד אבל הוד עד מתפשטת שבינה והוא משמחה שלמעלה

'שמן  בחינת והיא מבינה, שלמעלה

ולכן  משמחה, שלמעלה ששון'

גילוי  היין, ידי על באה השמחה

שלמעלה  המים ניסוך על אבל ההעלם,

מים  'ושאבתם נאמר היין מניסוך

שנאמר  מילה זו ששון ועוד, בששון'.

המילה  על השמינית', על 'למנצח בה

שהיסוד, ידי על וזהו בשמיני, שניתנה

שהיא  מהחכמה מקבל ששון, בחינת

באריכות  שם עיין מהיסוד, ),שמינית
,‰ÏÈÓ BÊ ÔBNOL „ÚÂ¿«∆»ƒ»

dÈÚL הוא המילה È¯a˙של ∆ƒ¿»»¿ƒ
ÌÏBÚ35, אבינו לאברהם ה' כדבר »

המילה  על ÔÈÚבציווי e‰fL∆∆ƒ¿»
ÔÙB‡·e ,ÌÈÈepÈL ‡ÏÏ ,ÈÁˆƒ¿ƒ¿…ƒƒ¿∆

ÌÎ¯N·a ‡˜Âc ¯kÈpL35 מה ∆ƒ»«¿»ƒ¿«¿∆
הענין. תוקף את יותר עוד שמדגיש

¯‡B·Ó‰ Èt ÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«¿»
ÈLe¯„a הכתוב על חסידות מאמרי ƒ¿≈

˙ÈÈÓM‰ ÏÚ ÁvÓÏ36ÏÚL , «¿«≈«««¿ƒƒ∆«
CLÓ ‰ÏÈn‰ È„È ומתגלה ¿≈«ƒ»ƒ¿»

„Ú „BÒÈ‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«¿«
˜ÈzÚ ˙eiÓÈÙÏ עתיק' בחינת ƒ¿ƒƒ«ƒ

והפנימית  הנעלית הבחינה שהיא יומין'

שלמעלה  עליון' ב'כתר ביותר

‡elÈÙמהספירות, ‰ÏÚÓÏ e‰fL∆∆¿«¿»¬ƒ
‡È‰L ÈÙk ‰ÁÓO‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
‰¯B‡‰ ÔÈÚÓ elÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬ƒ≈ƒ¿«»»
'עתיק', בה שמתגלה כפי בינה היינו

לעיל. כמבואר

,¯˜ÈÂ ÔÈÚÏ ÌÈ‡a ‰Ê È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ»
˙B‡Ó LÏL ‡i¯ËÓÈ‚a ¯˜Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ»¿…≈
˙ÈÁaÓ ‰ˆÁÓ ‡e‰L ,¯NÚÂ¿∆∆∆∆¡»ƒ¿ƒ«

¯˙kaL ‡l‡ ,ÌÈ¯NÚÂ ˙B‡Ó LL ‡i¯ËÓÈbaL ¯˙k‰ עצמו «∆∆∆¿ƒ«¿ƒ»≈≈¿∆¿ƒ∆»∆«∆∆
חצאים, שני ענינים, שני L"Èיש ÌLa ‡¯˜pL ‰ˆÁn‰ LÈ שגם ≈«∆¡»∆ƒ¿»¿≈≈

ועשר, מאות שלוש בגימטריא  È˜¯,הוא ÌLa ‡¯˜pL ‰ˆÁn‰Â¿«∆¡»∆ƒ¿»¿≈¿»
‰¯B‡ È¯ÚLa ¯‡B·Ók) Ì‰ÈÈa ˜elÈÁ‰Â37‡e‰ ¯˜iL ,( ¿«ƒ≈≈∆«¿»¿«¬≈»∆¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יב

 12   למלל ימא  

ויקר יב וששון ושמחה אורה היתה ליהודים

מּמׁש עּתיק ּפנימּיּות) (הּכתר, ּפנימּיּות ְְְִִִִִִֶֶַַַַָּבחינת

לא  היינּו, ּבּמילה), ׁשּמתּגּלה מהּבחינה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ(למעלה

אּבא  ּבפנימּיּות הּוא עּתיק ׁשּפנימּיּות ולא 38כפי , ְְְְִִִִִִִֶַַָֹ

ּבינה  ּבפנימּיּות מתּגּלה עּתיק ׁשּפנימּיּות ,39כפי ְְְְִִִִִִִִִֶַַָָ

מּמׁש ּבמקֹומֹו ׁשהּוא ּכפי עּתיק ּפנימּיּות .40אּלא ְְְִִִִִֶֶַַָָ

וׂשׂשֹון ÔÈÚÂה) וׂשמחה לאֹורה ּגם ׁשּיי זה ¿ƒ¿»ְְְְִֶַַָָָָ

ּדהּנה  הּוא, והענין ּכפׁשּוטם. ְְְְִִִִֵָָָָויקר

מקֹומֹות  ּבכּמה ל41מבֹואר ערֹו אין ּבענין ְְְְְְֲִֵַַָָ

ּדאין  הענין ׁשאמיּתית  הּזה, ּבעֹולם אלקינּו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהוי'

מתּגּלה  הּכתר, ּבחינת אמיּתית ׁשּזהּו ,ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַערֹו

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָּדוקא

יׁשנֹו ּכפׁשּוטּה ׁשּבאֹורה מּובן ּומּזה ְְְִִִֶֶֶֶָָָמּמּנּו.

ׁשּבּדבר, העיּלּויים ּכל עם האֹורה ענין ְְִִִִִִֶַַָָָָָָּפנימּיּות

הענינים  ּכל ּכפׁשּוטּה ּבׂשמחה יׁש זה ּדר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָועל

(ּכּנזּכר  ׁשּבזה הּׁשלימּות לתכלית עד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבׂשמחה

זה  ּדר ועל לׂשׂשֹון ּבנֹוגע זה ּדר ועל ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלעיל),

ליקר. ְִֵַָּבנֹוגע

‰Ê C¯c ÏÚÂ ּדאֹורה הענין לכללּות ּבנֹוגע ¿«∆∆∆ְְְְִִֵַָָָָ

ׁשהם  ּכפי ויקר וׂשׂשֹון ְְְְִִִֵֶָָָוׂשמחה

חכמה  יחּוד  ענין  הּוא  וׂשמחה ׁשאֹורה ְְְְְִִִִֶַַָָָָּבּספירֹות,

אנּפין  זעיר יחּוד ענין הּוא ויקר וׂשׂשֹון ְְְְִִִִִֵַַָָָּובינה,

ּומלכּות) אנּפין (זעיר יחּוד 42ונּוקבא ׁשּדוקא , ְְְְְְִִֵֶַַַָָ

כּו'. יֹותר למעלה מּגיע ּומלכּות אנּפין ְְְְְִִֵֵַַַַַָזעיר

אחר  ּבמקֹום והיה 43וכמבֹואר לתיבת ּבנֹוגע ְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָ

ׂשמחה  לׁשֹון אּלא ׁשּבתיבת 44ׁשאינֹו לפי ׁשּזהּו , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
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בהגהת 38) תקמ"ג) קארעץ, בהוצאת ― ב (לח, פ"ד עתיק (שער חיים אוצרות פט"ו. הק"ש שער חיים עץ פרי ראה

ע' ה'ש"ת בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ד. מט נצבים לקו"ת ב. רעו, ב. רס, לזח"א רמ"ז האריז"ל). בשם מהר"ן

וש"נ. וש"נ.39)49. שם. ה'ש"ת סה"מ תיא. ע' ח"ב תרל"ז סה"מ שם. חיים אוצרות קכו 40)ראה ע' תרס"ו המשך ראה

.9 ע' תרצ"ו פב. ע' תרצ"א כה. ע' תער"בֿתרע"ו סה"מ ואילך. קלה ע' ובכ"מ.41)ואילך. ואילך. לז ע' תרנ"ד סה"מ ראה

כג 42) ע' ויקר" וששון ל"שמחה ביחס ― אורה ערך ח"ד הערכיםֿחב"ד ספר וראה ואילך. קנא ס"ע שם אוה"ת ראה

וש"נ. ובכ"מ.43)ואילך. ד. ל, ראה לקו"ת פס"ט. ח"א תער"ב יא.44)המשך פתיחתא אסת"ר ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰ÏÚÓÏ) LnÓ ˜ÈzÚ (˙eiÓÈt ,¯˙k‰) ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆¿ƒƒ«ƒ«»¿«¿»

‰ÈÁa‰Ó'עתיק' ÏÈna‰,של ‰lb˙nL למעלה הוא ממש' 'עתיק כי ≈«¿ƒ»∆ƒ¿«»«ƒ»
עתיק' 'פנימיות בחינת שהוא ממש' ו'עתיק ביסוד), ומתגלה שנמשך מ'עתיק'

‡a‡ ˙eiÓÈÙa ‡e‰ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈtL ÈÙÎ ‡Ï ,eÈÈ‰38, היינו «¿…¿ƒ∆¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ«»
הנקראת  בחכמה מאיר ש'עתיק' כפי

eiÓÈtL˙'אבא' ÈÙÎ ‡ÏÂ¿…¿ƒ∆¿ƒƒ
˙eiÓÈÙa ‰lb˙Ó ˜ÈzÚ«ƒƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

‰Èa39˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ‡l‡ , ƒ»∆»¿ƒƒ«ƒ
LnÓ BÓB˜Óa ‡e‰L ÈÙk40 ¿ƒ∆ƒ¿«»

מ'עתיק' למעלה עליון, בכתר כבחינה

בספירות  להאיר ונמשך שיורד כפי

מהכתר. שלמטה ובינה חכמה

‰Ê ÔÈÚÂ אודות ‰) לעיל המבואר ¿ƒ¿»∆
על  ויקר' וששון ושמחה 'אורה מעלת

הסוד  B‡Ï¯‰דרך Ìb CÈiL«»«¿»
¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»¿»ƒ»

,ÌËeLÙk.ומבאר שממשיך כפי ƒ¿»
¯‡B·Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa41 בתורת ¿«»¿
הפנימית ÔÈÚaהחסידות  המשמעות ¿ƒ¿«

התפילה  בנוסח הנאמר ≈‡ÔÈשל
ÌÏBÚa eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ EÏ CB¯Ú¬¿¬»»¡…≈»»
ÔÈ‡c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡L ,‰f‰«∆∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈

,CB¯Ú שלגביה האלוקות בחינת היינו ¬
כל  ללא באמת אכן היא המציאות כל

'אין  רק ולא השוואה, כל וללא יחס

יחסי, באופן ‡ÈzÈÓ˙ערוך' e‰fL∆∆¬ƒƒ
¯˙k‰ ˙ÈÁa'עליון 'כתר בחינת ¿ƒ««∆∆

השייכות  הספירות מעשר שלמעלה

של  זה ענין הנה ונבראים, לעולמות

באמת  ערוך' ונמשך lb˙Ó‰'אין ƒ¿«∆
‰f‰ומאיר  ÌÏBÚa ‡˜Âc הגשמי «¿»»»«∆

עולם ÔÈ‡Lשהוא ÔBzÁz‰««¿∆≈
‰fÓe .epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»ƒ∆ƒ∆

dËeLÙk ‰¯B‡aL Ô·eÓ לפי »∆¿»ƒ¿»
אורה' היתה 'ליהודים הכתוב של הפשוטה לאמיתו BLÈהמשמעות בעצם, ∆¿

דבר  caL·¯,של ÌÈÈelÈÚ‰ Ïk ÌÚ ‰¯B‡‰ ÔÈÚ ˙eiÓÈt,כי ¿ƒƒƒ¿«»»ƒ»»ƒƒ∆«»»

הגשמית  במציאות למטה מתגלים למעלה נעלים הכי הענינים כאמור,

‰ÌÈÈÚהתחתונה, Ïk dËeLÙk ‰ÁÓNa LÈ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‰ÊaL ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙Ï „Ú ‰ÁÓNaL∆¿ƒ¿»«¿«¿ƒ«¿≈∆»∆«ƒ¿»¿≈
המשכות  בה שיש כפי הבינה בספירת למעלה, השמחה מעלת על באריכות

מהחכמה  Ê‰שלמעלה C¯c ÏÚÂ ,(¿«∆∆∆
‰Ê C¯c ÏÚÂ ÔBNNÏ Ú‚Ba¿≈«¿»¿«∆∆∆

¯˜ÈÏ Ú‚Ba בששון הנה בזה שגם ¿≈«ƒ»
נמשכים  כפשוטו וביקר כפשוטו

למעלה  שבזה, נעלים הכי הענינים

שגילוי  האמור מהטעם באלוקות,

במציאות  דווקא נמשך הנעלים הענינים

למטה. התחתונה הגשמית

˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«ƒ¿»
ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»
,˙B¯ÈÙqa Ì‰L ÈÙk ¯˜ÈÂƒ»¿ƒ∆≈«¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡L∆»¿ƒ¿»ƒ¿«

„eÁÈ ואיחוד È·e‰חיבור ‰ÓÎÁ ƒ»¿»ƒ»
החכמה  מפנימיות וגילוי המשכה היינו

הבינה, ‰e‡לפנימיות ¯˜ÈÂ ÔBNNÂ¿»ƒ»
ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ „eÁÈ ÔÈÚ המידות ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ

הנקראות  וכו' וגבורה חסד העליונות

קטנות' והגילוי ('פנים לאור ביחס כי

מהספירות, ולמעלה במוחין, שיש

'קטן' הוא שבמידות והגילוי האור

‡·˜eÂ הנקראת המלכות ספירת היא ¿¿»
מקבל  בבחינת שהיא שם על נקבה

שמעליה של (מהספירות יחוד והיינו

(˙eÎÏÓe ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ42, ¿≈«¿ƒ«¿
ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ „eÁÈ ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿≈«¿ƒ

˙eÎÏÓe התחתונות המדריגות שהם «¿
BÈ˙¯שבספירות ‰ÏÚÓÏ ÚÈbÓ«ƒ«¿«¿»≈

'eÎ ושמחה שבאורה האמור דרך ועל

שהם  כפי כפשוטם, ויקר ובששון

העניינים  נמשכים הגשמית, במציאות

אלה. שבבחינות נעלים הכי

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·ÓÎÂ43 החסידות È˙Ï·˙בתורת Ú‚Ba המילה ¿«¿»¿»«≈¿≈«¿≈«
‰ÁÓN ÔBLÏ ‡l‡ BÈ‡L ‰È‰Â44e‰fL הדברים , פנימיות פי על ¿»»∆≈∆»¿ƒ¿»∆∆
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יג

ה'תשל"ט  פורים,

ונּוקבא) אנּפין (זעיר ו"ה אֹותּיֹות קֹודמים ְְְְְְִִִֵַָָָוהי"ה

מה  ּגם  וזהּו ּובינה). (חכמה י"ה ְְְִִֶַַָָָלאֹותּיֹות

על  והּׁשלימה האמיּתית לּגאּוּלה ּבנֹוגע ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּׁשּמצינּו

על  העֹולם יהיה [ׁשאז צדקנּו מׁשיח ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָידי

יֹותר 45מיּלּואֹו עֹוד הּׁשלימּות, ּבתכלית ְְְִִֵֵַַ

והארץ  הּׁשמים תֹולדֹות ּדאּלה ּומּצב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמהּמעמד

היתה 46ּבהּבראם  ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעיּקר ,47 ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

הּלׁשֹון  ׁשּנאמר  מקֹומֹות)] ּבכּמה ְְְֱֶֶַַַַָָָ(ּכמבֹואר

לי"ה.48והיה  קֹודם ו"ה , ְְֶָָ

Ê‰ו) ÏÎÂועבֹודתנּו מעׂשינּו ידי על נפעל ¿»∆ְְֲֲִֵֵֵַַַָָ

הּגלּות  זמן ּובפרט 49ּבמׁש , ְְְִֶֶַַָָ

ׁשּיׁש הּפּורים, ּדימי העבֹודה ידי על ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּובמיּוחד

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּנצחּיּות, ענין ּגם וימי 50ּבהם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

רז"ל  ּוכמאמר ּגֹו', יעברּו לא האּלה 51הּפּורים ְְֲִֵֶַַַַַַַָֹ

ימי  הּנה ּבטלים  הּמֹועדים ּכל ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשאפיּלּו

זרעם  ועל (עליהם קּיימים יהיּו וכן 52הּפּורים ,( ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ּתהיה  לפּורים) הּׁשּיי ּבּתֹורה (החלק ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּמגיּלה

מּמׁש53קּיימת  ּבקרֹוב ּכאׁשר לנּו, ּתהיה וכן . ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לגאּוּלה  ּגאּוּלה מסמ ּדימי 54יהיה ׁשּמהּגאּוּלה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשאּכּתי  ּדגלּות, ּומּצב ּומעמד (ּבזמן ְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּפּורים

אנן  ּדאחׁשורֹוׁש מּמׁש55עבדי ּבקרֹוב נבֹוא ( ְְְֲֲֵֵַַַַַָָָ
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ג.45) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ו.46)ראה פי"ב, ב"ר וראה ד. ב, רפ"ה.47)בראשית שהש"ר ז. פי"ט, אסת"ר 48)ב"ר ראה

רפל"ז.49)שם. תניא כח.50)ראה ט, תתקמד.51)אסתר רמז משלי שמעוני ילקוט ב. פ"ט, משלי שם,52)מדרש אסתר

ספ"ב.53)כז. מגילה הל' רמב"ם ה"ה. פ"א מגילה סע"ב.54)ירושלמי ו, א.55)מגילה יד, שם

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙·È˙aL ÈÙÏ במילה‰"Â ˙Bi˙B‡ ÌÈÓ„B˜ ‰"È‰Â'הוי שבשם ¿ƒ∆¿≈«¿»»¿ƒƒ

המלכות  ספירת שכנגד וה' המידות שש שכנגד eÂ˜·‡)ו' ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ)¿≈«¿ƒ¿¿»
‰"È ˙Bi˙B‡Ï'הוי י'(ÓÎÁ‰שבשם באות המרומזת È·e‰המרומזת ¿ƒ»¿»ƒ»

ה' וההדגשה )באות וֿה, לאותיות קודמות יֿה שהאותיות הרגיל כסדר שלא

היא  דווקא התחתונות המדריגות על

וכפי  השמחה, את וממשיכה הגורמת

הזקן: לאדמו"ר תורה בלקוטי שמבואר

רבה]... [במדרש ברבות שכתוב "מה

אלא  אינו והיה שנאמר מקום דכל

מים  יצאו ההוא ביום והיה שמחה,

בשופר  יתקע ההוא ביום והיה חיים,

הצירוף  הוא והיה במלת כי כו', גדול

הן  ו"ה שאותיות אלא הוי' שם של

בחי' כי והיינו י"ה, לאותיות קודמים

התפלה  ענין שהוא בניך... ענין זהו י"ה

תהלל  הנשמה כל וזהו ושוב, ברצוא

לבחינת  רומז ו"ה בחינת אמנם י"ה...

שזהו  בתחתונים דירה ענין שהוא בוניך

שלום  ורב להיות המכוון תכלית

למטה".מלמטה  ומלמעלה למעלה

הרש"ב: לאדמו"ר תער"ב' וב'המשך

ונודע  העולם, והי' שאמר "ברוך

במחשבה  היינו בלב היא דאמירה

הוא  זו, אמירה הי' ומה כו', ורצון

שיהי' והוא מעצמותו נבדל ענין שיהי'

העולם  והי' שכתוב ומה כו'. העולם

להיות  עתיד שבודאי עתיד לשון הוא

לבוא  יעשה ולא בעצמו אמר ההוא כי

והי' שכתוב מה (וי"ל כו' גמור לגילוי

דוהי' אחר במקום שנתבאר מה פי על

קודמים  ו"ה שאותיו' רק הוי' אותיו'

שזהו  והיינו השמחה.. על אצלם מורה הי' ו"ה דאותיות י"ה, לאותיות

שנתבררו  הבירורים ידי על במעשיו ה' שישמח מה לעתיד שיתגלה השמחה

בהרצון  הכוונה דפנימיות להיות העולם והי' ענין כן גם וזהו דוקא... בעשי'

נשלמה  זה ידי שעל למטה, הבירורים עבודת שיהי' הוא העולמות שבהתהוות

כן  ועל כו', בתחתונים דירה לו להיות הוא ברוך הקדוש דנתאווה הכוונה

התהוות  ידי על שיהי' כביכול העליונה השמחה דהיינו העולם והי' אומר

שמחה...". ל' שהיא קודם ו"ה והי' וזהו כו'. הרצון פנימיות שזהו העולמות

‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡bÏ Ú‚Ba eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ¿≈««¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
B‡elÈÓ ÏÚ ÌÏBÚ‰ ‰È‰È Ê‡L] e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È ÏÚ45 מלא «¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆»ƒ¿∆»»«ƒ

l‡c‰ושלם  ·vÓe „ÓÚn‰Ó ¯˙BÈ „BÚ ,˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈≈≈««¬»«»¿≈∆
Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙46,,יותר נעלית נוספת, שלימות ¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»

היתה  אז שגם בראשית ימי בששת העולם בבריאת שהיתה השלימות מאשר

כיון  ÈÎL‰שלימות ¯wÈÚL השכינה והשראת האלוקות גילוי עיקר ∆ƒ«¿ƒ»
‰˙È‰ ÌÈBzÁza47¯‡B·Ók) ««¿ƒ»¿»«¿»

[(˙BÓB˜Ó ‰nÎa הגאולה ועל ¿«»¿
מצינו  והשלימה »¡∆∆Ó‡pL¯האמיתית

‰È‰Â ÔBLl‰48, במדרש כמובא «»¿»»
ההוא  ביום 'והיה כמו פסוקים מכמה

ועוד, גדול' בשופר ˜Ì„Bיתקע ‰"Â∆
‰"ÈÏ. ¿

‰Ê ÏÎÂ (Â השלימה בגאולה שיהיה ¿»∆
ÈNÚÓ È„È ÏÚ ÏÚÙe ƒ¿»«¿≈«¬≈

e˙„B·ÚÂ שעובדים ישראל בני של «¬»≈
המצוות  וקיום התורה בלימוד ה' את

‰eÏb˙כעת  ÔÓÊ CLÓa49, ¿∆∆¿««»
È„È ÏÚ „ÁeÈÓ·e Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿»«¿≈

‰„B·Ú‰ המיוחדתÈÓÈc »¬»ƒ≈
Ì‰a LiL ,ÌÈ¯et‰ הפורים בימי «ƒ∆≈»∆

BÓÎe ,˙eiÁˆp‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««ƒ¿ƒ¿
·e˙kL50 אסתר ÈÓÈÂבמגילת ∆»ƒ≈

'Bb e¯·ÚÈ ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰«ƒ»≈∆…««¿
מזרעם, יסוף לא וזכרם היהודים מתוך

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe51 במדרש ¿«¬«««
ÌÈ„ÚBn‰ Ïk ¯L‡k elÈÙ‡L∆¬ƒ«¬∆»«¬ƒ

ÌÈÏËa לבוא ÈÓÈלעתיד ‰p‰ ¿≈ƒƒ≈¿≈
) ÌÈÓÈi˜ eÈ‰È ÌÈ¯et‰ כמו «ƒƒ¿«»ƒ

הפורים  שימי אסתר במגילת שכתוב

קיימים  שהיו Ì‰ÈÏÚיהיו ישראל בני ¬≈∆
הזמן  ÌÚ¯Êבאותו ÏÚÂ52 בדורות ¿««¿»

(‰ÏÁ˜הבאים  ‰lÈ‚n‰ ÔÎÂ ,(¿≈«¿ƒ»«≈∆
˙ÓÈi˜ ‰È‰z (ÌÈ¯eÙÏ CÈiM‰ ‰¯Bza53 ענין ומפני נצחי, בקיום «»««»¿ƒƒ¿∆«∆∆

ימי  של לעבודה יש המגילה, והן עצמו היום הן הפורים, שבימי הנצחיות

מיוחד. ותוקף מיוחדת מעלה הפורים

eÏ ‰È‰z ÔÎÂ ימי של ובפרט בכלל, כעת ועבודתינו שמעשינו בפועל ¿≈ƒ¿∆»
השלימה  הגאולה את יפעלו אכן È‰È‰הפורים, LnÓ ·B¯˜a ¯L‡k«¬∆¿»«»ƒ¿∆

‰le‡‚Ï ‰le‡b CÓÒÓ54) הפורים ימי מעוברת שבשנה הגמרא כדברי ƒ¿«¿»ƒ¿»
פורים  גאולת את לסמוך כדי ניסן, לחודש הסמוך שני, אדר בחודש הם

פסח) vÓe·לגאולת „ÓÚÓe ÔÓÊa) ÌÈ¯et‰ ÈÓÈc ‰le‡b‰nL ,∆≈«¿»ƒ≈«ƒƒ¿««¬»«»
Ô‡ LB¯ÂLÁ‡c È„·Ú Èzk‡L ,˙eÏ‚c55 שגם הגמרא כדברי ¿»∆««ƒ«¿≈«¬«¿≈¬«
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ויקר יד וששון ושמחה אורה היתה ליהודים

הרמּב"ם  האמיּתית 56(ּובלׁשֹון הּגאּוּלה אל מּיד) ְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

נאמר  עליה צדקנּו, מׁשיח ידי על 57והּׁשלימה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נפלאֹות. אראּנּו מצרים מארץ צאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכימי

1

2

3

ה"ה.56) פ"ז תשובה טו.57)הל' ז, מיכה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
המן  גזירת וביטול פורים נס לאחר

אין  ולכן אנחנו, אחשורוש עבדי עדיין

בפורים  הלל B·‡אומרים (»
ÔBLÏ·e) LnÓ ·B¯˜a¿»«»ƒ¿

Ì"aÓ¯‰56 הגאולה iÓ„)לגבי »«¿«ƒ»

˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡b‰ Ï‡∆«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÈÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

¯Ó‡ ‰ÈÏÚ ,e˜„ˆ57 בנבואת ƒ¿≈»∆»∆¡«
ı¯‡Óמיכה E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆

.˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ד שבט, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יצחק זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ שלו... והשי"ת יצליחו שמגרעין קטן זה יצמחו גידולים גדולים 
ונפלאים.

בעולם החומרי שאין  רואים במוחש אפילו  כי הרי  כוונתי לכמות,  אין  הנני קטן,  ומ"ש 
ל'אטאם,  בנוגע  האחרונות  מהתגליות  ההוראות  אחת  שזהו  האיכות,  אלא  כ"כ  נוגע  הכמות 
שקורטוב אחד יכול להרוס ישוב שלם. והרי מרובה מדה טובה ממדת כו' הרי עאכו"כ בהנוגע לכח 
של בן אדם הצפון בגשמיות של אדם פשוט ושלא בערך כערך הגבול לגבי בלי גבול הצפון בקורטוב 

אחד של רוחניות ומי יאמר בקורטוב אחד של אלקות הנמצא בכאו"א מבני ובנות ישראל.

אלא שכמו בדוגמא הנ"ל צריך זעזוע - א טרייסל - לגלות הכחות הנעלמים, הנה כן בהנוגע 
לרוחניות ואפילו לאלקות שהוא נמצא בהעלם והסתר בעולם כדי שיחפשו אחריו, וכידוע בפירוש 
הכתוב בן חכם ישמח אב, אשר האב מתחבא מהבן בכדי שיחפשנו, וידוע ג"כ המסופר ע"ד אחד 
מגדולי ישראל שראה איך שנכדו משחק עם ילדים בני גילו במחבואות, וכשנכדו התחבא והילד 
השני הלך לעסקו, התחיל הנכד לבכות שהתחבא הוא ואין מחפש אותו. וככה, להבדיל הבדלות 

אין קץ, בנמשל, כמובן.

את  לפרסם  ורק  לחפש  צריך  אין  שכבר  כיון  יותר  גדולה  עוד  זה  מדורנו  כ"א  ואחריות 
הנמצא אשר אז רואים אלקות במוחש, ובפרט תלמיד כ"ק מו"ח אדמו"ר ההולכים באורחותיו 

בחיי היום יומים במחשבה דבור ומעשה בפועל.

מעולמ'שע  גם  לקוות  שיכולים  ענינים  בנוגע  רק  ולא  טובות,  מפעולות  לבשו"ט  המחכה 
אלא גם בזה שכ"ק מו"ח אדמו"ר קיוה שיראה בכל אחד מתלמידיו.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טו

 פנההעיהדהנ   15 

טו

dnexz ycew zaye 'e 'd 'c zelil zegiyn .c"qa.a"pyz'd
מאידית - -תרגום

בברכה א. בעמדנו1פותחין  ובפרט בתחילת .
והדין  הציווי כשישנו אדר, לחודש 2ובהכניסה

זה  ובחודש בשמחה", מרבין אדר ש"משנכנס
מזלי'" שבנ"י 3"בריא מובן במילא דישראל.

בברכות. במיוחד אז מתברכים

בגמרא  איתא מזו: אב 4יתירה שמשנכנס "כשם
בשמחה", מרבין אדר משנכנס כך בשמחה ממעטין
נכרי  בהדי דינא לי' דאית ישראל בר "הלכך
נפשי' ולימצי מזלי' דריע באב מיני' לישתמיט
תוכן מהו ולכאורה: מזלי'". דבריא באדר

" בגמרא כו'mykההשוואה ממעטין אב שמשנכנס
jk ממעיט ה"ז לכאורה כו'", מרבין אדר משנכנס

אדר! בחודש השמחה גודל את

אב  שמשנכנס "כשם חז"ל לשון דאדרבה: וי"ל,
בשמחה" מרבין אדר משנכנס כך בשמחה ממעטין
באותו  הוא אב בחודש השמחה שמיעוט ללמד, בא

. ("כשם אדר בחודש השמחה ריבוי של כך").תוכן .
היא  אב בחודש השמחה מיעוט ותכלית כוונת שכן

בכדי למיתקו ektdlרק וממרירו לנהורא .5מחשוכא

ו"בריא  בשמחה" "מרבין ע"י נפעל שזה ומכיון
ה"ממעטין  את גם שמהפך אדר, בחודש מזלי'"

מובן, - אב בחודש מזלי'" ו"ריע שעי "זבשמחה"
באדר שמחה יותר  עוד להשמחה מיתווסף נוסף -

הנראה  בטוב מזה מצ"ע השמחה גם והנגלה,
רצויים הבלתי הענינים את אז (שגורמים שמהפכים

באופן בשמחה "), לי ל "ממעטין "ועשה שנעשה
ערבים 7רבים לשון6מטעמים" "ממאכלים הן ,

והן ומתוקים" מצ"ע) באדר בשמחה (מרבין
מתובלים  שהם רק חמוצים או חריפים "מדברים

להשיב ומת  מעדנים שנעשו עד היטב וקנים
ולמיתקו).7הנפש" לנהורא אב דעניני (האתהפכא

בשמחה  להרבות שהציווי זה יומתק [ועפ"ז
תענית, במס' דוקא אודות מובא המדברת בסוגיא

דחודש שבו].הירידה השמחה מיעוט כולל אב,

- בברכה בהפתיחה יותר עוד מיתווסף ועי"ז
של  הענינים כל בהפיכת גם הענינים, בכל ברכה

ושמחה. לברכה היפך,

- גרמא שהזמן בענין - עיקרית הכי לברכה עד
משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה ברכת
שחוק  ימלא "אז - השמחה שלימות כשתהי' צדקנו,

ושלימות 8פינו" דבנ"י, מזלי'" ד"בריא ושלימות ,
למיתקו. ומרירו לנהורא חשוכא דאתהפכא

(-ב. חלה אדר חודש שנים)התחלת בכו"כ
תרומה. דפרשת בשבוע

הידוע שייכות9וע"פ יש השנה שלמועדי
להבין  צריך חלים, הם בהם התורה לפרשיות
מרבין  אדר "משנכנס - אדר דחודש השייכות
לפרשת  - ישראל של מזלי'" וכ"שבריא בשמחה",

תרומה.

לזה  צ"ל אדר, חודש לכללות להשייכות ונוסף
בשנה  אדר דחודש בקביעות להחידוש גם שייכות

זו:

שני  זו בשנה ישנם מעוברת שנה להיותה א)
- תרומה פ' בתורה כשקורין - וכעת אדרים.

ראשון. אדר חודש בתחילת נמצאים

(שהראש  ראשון אדר דראשֿחודש הימים ב' ב)
החודש  ימי כל את ומנהיג בתוכו חלו 10כולל ,(

ce'בימי 'b.בשבוע
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וראה 1) שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת ע"פ
בהערה. 641 ע' חכ"ד לקו"ש

תרפו 2) סו"ס או"ח במג"א להלכה הובא סע"א. כט, תענית
תנש"א  תרומה ש"פ שיחת בהערה. 338 ע' חי"א לקו"ש (וראה

וש"נ). .(300 ע' ח"ב תנש"א (התוועדויות 2 הערה
ע"ב.3) ריש שם, תענית
אֿב.4) שם,
א.5) ד, זח"א ראה
ז.6) כז, תולדות
פכ"ז.7) תניא

א.8) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים
א).9) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה

ובכ"מ.10) סע"א. נח, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

 התוועדויות 
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בפרשתנו:ג. דיוק בהקדים ויובן

לי  "ויקחו - פרשתנו שבהתחלת הקב"ה בציווי
זהב  מאתם תקחו אשר התרומה וזאת גו' תרומה

גו'" ונחושת מדוע 11וכסף השאלה: ידועה -
ב"זהב" דוקא המשכן תרומת ?12מתחילה

צריכים  היו שהדברים השאלה, לכללות נוסף
זו  אף זו לא הכבד, אל הקל מן בסדר -13להכתב

יותר: עוד זה סדר מתאים לכאורה בנדו"ד הרי
שהיא  - המשכן נדבת אודות מדובר שכאן מכיון

לי lkחובת ("ויקחו לבו נדבת לפי אחד כל בנ"י
גו'" לבו ידבנו אשר איש כל מאת ),11תרומה

ועשיר  דל בין חילוקים בבנ"י היו ,14ובפשטות
בה" שוה כולם יד היתה "לא המשכן -15ובנדבת

כסף  - בדברים להתחיל מתאים הי' לכאורה הרי
מצויים שהם - נחושת דברים lkאצלxzeiאו בנ"י,

זהב  למנות מכן ולאחר יותר, משתווים הם שבהם
יותר. עשירים יהודים אצל בעיקר ששייך

שכל  - שלאח"ז הנדבות בסדר שמצינו ע"ד
למצב  בהתאם הם בתחלה) זהב (מלבד הענינים
ונחושת, כסף זהב באים בתחילה המנדבים:

(רוב  אצל היו ("כל 16ששלשתם ישראל וכל בנ"י, (
"תכלת  בא מכן לאחר למשכן. מזה נדבו איש")
אלים  ועורות ועזים ושש שני ותולעת וארגמן

תחשים" ועורות כתוב 17מאדמים שע"ז שרק 18-
. תכלת אתו נמצא אשר איש "כי "כל - הביאו" .

למקצתם" רק מאלה נמצאו מכן 19לא לאחר .20-
"כי  - אתו") נמצא אשר איש ("כל שטים" "עצי

עצי שבידם מעטים יותר והדברים 21שטים"היו .
"שמן - שוהם האחרונים  ו"אבני וגו'", למאור

מילואים" הביאו"22ואבני "הנשיאים (כי 23שרק
לפי  [ובפרט זאת). הי' לא אחרים ליהודים

-24הפירוש  שוהם" אבני את הביאו ב"והנשיאים
הביאום]. עננים

כסף  לאחר לבוא זהב צריך הי' לכאורה, ועפ"ז
זהב  הביאו מבנ"י יותר מועט מספר שכן ונחושת

ונחושת. כסף מאשר

וכסף  זהב  ריבוי הי' שלבנ"י מביזת 25דהגם
חז"ל  כמאמר - הים וביזת כל 26מצרים לך "אין

ואחד חמורים אחד תשעים עמו היו שלא מישראל
הרי  - מצרים" של וזהבה מכספה טעונים לובים
בנ"י  אצל) ובמילא (המצריים, אצל הי' בפשטות
(זהב) יותר יקר דבר כי מזהב, (ונחושת) כסף יותר
יקר). הוא כך משום (ואדרבה: בכמות מעט ישנו
גופא, בבנ"י חילוקים היו (בעשירות) גופא ובזה

כנ"ל.

מז  נחושת יתירה יותר הי' שלבנ"י לכך נוסף ו:
בנ"י  נדבו למשכן גם הרי - מזהב כסף ויותר מכסף

ברמב"ןכסף כמפורש  מזהב, יותר "וכל 27ונחושת
כמרימי  רבים היו לא זהב תנופת הניף אשר איש
מרובה  הזהב הרמת היתה ולא והנחושת הכסף
כי  גם, הוא ע"ז בפשטות והטעם והנחושת". ככסף
ונחושת  כסף ליותר הוצרכו וכליו המשכן לעשיית

פקודי  בפ' בפרטיות (כמסופר ).28מזהב

תרומת  מדוע הנ"ל: השאלה מתחזקת שעפ"ז
ב"זהב"? דוקא מתחילה המשכן

י"ג  את מונה שהתורה )30(ט"ו 29אאפ"ל
הוא  וזהב חשיבותם, לסדר בהתאם הדברים
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בֿג.11) כה, פרשתנו
ועוד.12) פרשתנו. ריש וראב"ע בחיי ראה
כאן.13) עה"ת שאול דברי ראה
(שנאמר 14) שקלים דתרומת בהציווי תשא בר"פ כמפורש

"ג' גו'", תרומה לי "ויקחו תרומה) (בר"פ הציווי עם ביחד
ירב  לא "העשיר - ב)) שם, (פרש"י כו'" כאן נאמרו  ה תרומות

שבתרומת  ג, כה, פרשתנו יקר כלי גם וראה  ימעיט". לא והדל
עשרו. לפי איש אם כי בה שוים כולם היו לא המשכן

עה"פ ופרש"י ממכילתא mihtynולהעיר t"xa עבד תקנה "כי
אם שנאמר כמו בגנבתו שמכרוהו ב"ד "מיד - elעברי" oi`

.253 ע' חט"ז לקו"ש ראה אבל בגניבתו". ונמכר
טו.15) ל, תשא פרש"י
נמצא".16) הקהל "ברוב שם: ראב"ע ראה
ד.17) שם, פרשתנו
כג.18) לה, ויקהל
ב.19) שם, עה"פ רמב"ן
ה.20) שם, פרשתנו

שם.21) ויקהל רמב"ן
וֿז.22) שם, פרשתנו
כז.23) שם, ויקהל
עה"פ.24) ותיב"ע ת"י תנחומא,
א).25) קיט, (פסחים שבעולם וזהב כסף כל
בפרש"י 26) הובא כה. בשלח בתנחומא וכ"ה ב. ה, בכורות

.(20* הערה 253 ע' חט"ז לקו"ש (וראה יג יג, בא
כב.27) שם, ויקהל
ואילך.28) כד לח,
זקנים 29) ודעת פרש"י יג. פ"ד, שהש"ר ה. פרשתנו תנחומא

א. קמח, זח"ב פרשתנו. ריש מבעה"ת
קלב,30) זח"ב וראה ג. שם, יקר כלי ז. כה, פרשתנו בחיי

ב.
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כי  - ונחושת) מכסף יותר (חשוב ביניהם החשוב
שהם מילואים" ואבני שוהם "אבני יותר א) דברים

הכתובים  מהדברים  רק חשובים  נמנים לפנ"ז,
seqa31 ועיקר ב) ע"י 32. המשכן לנדבת בציווי :

המצב  אלא הדבר, חשיבות נוגע לא הרי ישראל
ובב' במשכן, והצורך שהתנדבו בנ"י של בפועל

כנ"ל. מזהב, יותר ונחושת כסף הי ' הענינים

הנלמדת  לדורות ההוראה מהי להבין: צריך גם
המשכן? מנדבות הראשון הוא ש"זהב" מכך

ובהקדים ד. בזה, הביאור לומר שאלה ויש
המשכן: לכללות בנוגע

בכל  תלוי' היתה לה' המשכן והקמת עשיית
יהודי  לכל הי' המשכן נדבת על הציווי הן - בנ"י

גם איש"), כל מאת גו' תרומה לי לנשים ("ויקחו
האנשים" על הנשים טף ),27("ויבואו שגם עד

המשכן בנדבת לעשיית 33השתתפו הציווי וגם ;
בתוכם" ושכנתי מקדש לי ("ועשו הוא 34המשכן (

הרמב"ם  כמ"ש - יהודי כל על "הכל 35חיוב :
אנשים  ובממונם, בעצמן, ולסעד לבנות חייבין

המדבר". כמקדש ונשים

להבין: וצריך

אז  שעד - נפלא חידוש נפעל הרי המשכן ע"י
שבבית - הי' "ושכנתי inybלא יהי' למטה

מפליא  שהנביא כפי ושמי 36בתוכם". "השמים -
היא  הזה" ב"בית ודוקא יכלכלוך", לא השמים
ישראל  לבני שמה "ונועדתי השכינה, השראת

!37גו'"

משכן  לבנות שבכדי לכאורה, צ"ל הי' לפ"ז
זקוקים בתוכם") "ושכנתי יהי' (בו miyp`lלה'

a milrpxzei כזה בית לעשות בכחם שיש בנ"י, בין
בו, ותתגלה תשרה שהשכינה

שנעשה  המשכן, עשיית לעצם בנוגע שהי' [כפי
גו'" אלקים רוח אותו "וימלא בצלאל ע"פ 38ע"י ,

ועוד  עצמו, מהקב"ה ששמע רבינו משה הוראות
כן  גו' אותך מראה אני אשר "ככל - יותר

]39תעשו"

דוקא  תלוי שהמשכן התורה, אומרת אעפ"כ
והן  אנשים הן - יהודי כל של ופעולתו בנדבתו
אשה  פשוט, לאיש יש והיאך טף! וגם נשים,
חידוש  לפעול הכח את קטן, ילד ואפילו פשוטה,
הזה  בעולם גשמי בבית תשרה שהשכינה כזה
כל  בתוך בתוכם", ד"ושכנתי לאופן (עד הגשמי

מישראל  ואחת להיות 40אחד יכול שלא דבר - (
השמים"?! ושמי ב"שמים אפילו

"לי  להיות צריך תרומה" לי שה"ויקחו ובפרט
להיות 41לשמי" צריך מקדש" לי שה"ועשו כשם ,

בפועל,41"לשמי" ועשי' להנתינה שנוסף היינו, ,
גם להיות dnylצריכה dpeek42 לשמה עבודה אשר .

בנ"י, בכל איננה השלימות) בתכלית (ובפרט
(בהל' הרמב"ם כמ"ש וטף, נשים אנשים

מתוך 43תשובה) לשמה העבודה ששלימות עד ,
עושה  אלא כו' בעולם דבר מפני ("לא אהבה
מאד  גדולה מעלה "היא אמת") שהוא מפני האמת

לה" זוכה חכם כל .44ואין

בזה:ה. והביאור

מתן  לאחר דוקא בא המשכן לעשיית הציווי
"ובנו  נפעל שאז - תורה למתן וכהמשך תורה,

ולשון" עם מכל אחד 45בחרת בכל הקב"ה בחירת ,
ודוקא נשמה 46היהודי sebaמישראל, בהיותו שגם ,

"ממלכת  יהי' הגשמי הזה בעולם גשמי בגוף
קדוש" וגוי .47כהנים
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בדברי 31) פרשתנו.כ"כ ריש (להט"ז) דוד
פרשתנו 32) ריש בראב"ע כמ"ש לתרץ אפשר הא' שאלה כי

אבני  בנכבד והשלים הזהב שהוא הנכבד הנדבה בתחלה "והתחיל
כן  ולא הנשיאים אצל רק נמצאו לא כי מילואים ואבני שוהם

נמצא". הקהל ברוב כי הזהב
ג.33) ג, מהד"ת צפע"נ וראה א. פי"א, אדר"נ
ח.34) כה, פרשתנו
הי"ב.35) פ"א ביהב"ח הל
ובכ"מ.36) תקלה. ע' תרס"ו המשך וראה כז. ח, מ"א
מג.37) כט, תצוה

לא.38) לה, ויקהל
ט.39) כה, פרשתנו
שער 40) ר"ח יתכן). עוד (ד"ה לסופו קרוב עה"פ אלשיך

שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, של"ה לתחלתו. קרוב פ"ו האהבה
ובכ"מ. ב.

עה"פ.41) פרש"י
(42.287 ע' חט"ז לקו"ש ראה
ה"א.43) פ"י
ה"ב.44) שם רמב"ם
(45- מ"ת על וקאי שחרית. דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח

ס"ד. ס"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
(סט 46) פמ"ט ואילך).תניא סע"ב ,
ו.47) יט, יתרו
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הגזירה 48וכידוע  היתה תורה מתן שעד
יעלו  לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא שעליונים
ובנ"י, הגזירה, ביטול נעשה תורה ובמתן לעליונים,
תמיד  (באמת) הם - בתחתונים שנמצאים כפי
ממעל  אלוקה ה"חלק מצד ד)עליונים, ב(מצב

ynn"49 אתה בחלקו תופס כשאתה שהעצם שלהם,
בכולו  חד"50תופס כולא וקוב"ה "ישראל ,51.

יהודי  כל של מציאותו - ואילך תורה ממתן
"אע"פ  הרי חיצוניותו, על הבט שמבלי היא,

הוא" ישראל היהדות",52שחטא "נקודת לו יש ,
ח"ו  להתנתק יכול ואיננו רוצה איננו זה שמצד

הרמב"ם 53מאלקות  וכפס"ד האמיתי 54, שרצונו -
ומה  ה', רצון את לקיים הוא יהודי כל של
זה  מצד בחיצוניות רק ה"ז אחרת, נראה שלפעמים

שתקפו". הוא ש"יצרו

עדיין  שאוחז כזה יהודי אפילו מזו: יתירה
הרמב"ם מביא - לשמה שלא 55בעבודה

ואפילו 56(מחז"ל  בתורה אדם יעסוק ש"לעולם ,(
לשמה", בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא
הנשים  ואת הקטנים את כשמלמדין "לפיכך ואומר
לעבוד  אלא אותן מלמדין אין הארץ עמי וכלל
ומרגילין  כו' ויתחכמו דעתן שתרבה עד כו' מיראה

ויעבדוהו וידעוהו שישיגוהו עד כו' ",dad`nאותן
לשמה", שלא "מתוך כי - הוא ע"ז jezdוהטעם

יהודי 57והפנימיות  של (עבודתו העבודה של
"לשמה" - היא (תחתונים) לשמה" "שלא אפילו)

(עליונים).

נשים  אנשים - יהודי לכל יש היאך מובן עפ"ז
לה', המשכן את לעשות והכח הציווי את - וטף
נעשה  תורה מתן ע"י כי - "לשמי" להיות שצריך
בהיותה  שגם כזו מציאות חדשה, למציאות יהודי
בעבודה  דרגתו על הבט ומבלי למטה, בגוף נשמה

ה"תוך" הרי לשמה), שלא היא אם (אפילו
טעם  שום מבלי ה', לשם שלו, ה"לשמה" ופנימיות
יראת  מפני ולא בעולם דבר מפני "לא אחר, וענין
האמת  עושה אלא הטובה, לירש כדי ולא הרעה
מציאות  שגם לפעול בכחו ולכן אמת". שהוא מפני
קדושה להעשות תוכל (תחתונים) העולם

בתחתונים" יתברך לו "דירה - עד ,58(עליונים),
ע  לה', ומקדש "משכן הקב"ה אומר izpkyeליו

mkeza."

לכךו. הטעם לומר יש הוא עפ"ז ש "זהב"
המשכן: מנדבות הראשון 

שיהודי  הנדבות את מונה (בתורה) כשהקב"ה
מתבטא  בזה כי ב"זהב" מתחיל הוא - להביא צריך
שייכות  כל (בלי מצ"ע הזהב של חשיבותו (לא
את) מבטא זה אלא ישראל), ע"י המשכן לנדבת
ראשון  - שהראשון יהודי, של ומעלתו חשיבותו

מנדבותיו) (ובמילא מנכסיו - "זהב",במעלה  הוא
ביותר. והיקר החשוב הדבר

- תורה מתן לאחר - יהודי של מציאותו שכן
העולם, בגשמיות למטה בהיותו שאפילו כזו היא
וכו' ונחושת לכסף גם המשכן) (בבניית צורך שיש
עשיר  הוא לראש לכל אזי מזהב), יותר - (ובכמות

מלך"59בעצם  "בן עצמו 60, "מלך" מזו ויתירה ,61,
- יקר הכי הדבר שייך) (ואליו היא שמציאותו

בריא" הנותן "זה ר"ת (היהודי)62"זהב", הנותן -
השלימות  בתכלית הוא למטה, שנמצא כפי גם

וברוחניות. בגשמיות דבריאות,

מבטאת  הזהב שהקדמת לכך נוסף מזו: יתירה
של וחשיבותו מעלתו נוגע icediאת ה"ז - בכלל

בתוכם" ושכנתי מקדש לי ד"ועשו להענין במיוחד
ושכנתי  מקדש לי "ועשו לפעול הכח שכן גופא,
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ועוד.48) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
רפ"ב.49) תניא
וש"נ.50) סקט"ז. בהוספות כש"ט
א.51) עג, זח"ג ראה
רע"א.52) מד, סנהדרין
תמוז.53) כ"ה יום" "היום
ספ"ב.54) גירושין הל'
טושו"ע 55) ה"ה. פ"ג ת"ת בהל' וכן ה"ה. שם תשובה הל'

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ס"כ. סרמ"ו יו"ד
ה"ז.56) פ"א חגיגה ירושלמי וש"נ. ב. נ, פסחים
ועוד.57) .167 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה

ובכ"מ.58) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
חפץ 59) ארץ אתם תהיו "כי יב) ג, (מלאכי ממ"ש להעיר

שהחכמים  כמו אייר): יז יום" ("היום הבעש"ט תורת וידועה גו'",
שהטביע  הגדולים הטבעיים לאוצרות פעם אף יגיעו לא הגדולים
יכול  לא כמו"כ כ), ג, (קהלת העפר מן הי' שהכל בארץ, הקב"ה
ארץ  שהם בבנ"י, שנמצאים הגדולים לאוצרות להגיע אחד אף

הקב"ה. של חפץ
א.60) סז, שבת ראה
רע"ב).61) (א, בהקדמה תקו"ז ראה
שם.62) הרא"ש פי' פרשתנו. ריש בעה"ת רבותינו ראה

שלימה  תורה ז. אות הרמז חלק המהר"ל) של (לאחיו הטיול אגרת
לח). (אות ג כה, פרשתנו עה"פ
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ע"י בא הוא icediבתוכם" למטה בהיותו שגם ,
"זהב". בדרגת "עליונים",

נדבו  שבנ"י ולאופן למשכן ביחס רק כשמדובר
זהב  לגבי קדימה ונחושת לכסף יש אז - למשכן
יותר  בריבוי והיו בנ"י, אצל יותר מצויים הם (כי
בנ"י, אודות כשמדובר אבל כנ"ל); במשכן,
ענין  בא לראש לכל - המשכן כל את שעושים
למטה, מציאות בהיותו גם שיהודי, מכיון הזהב,

שייך y`xlהוא lkl לעשות בכחו שלכן ל"זהב",
לה'. המשכן את

אז  הי' שלבנ"י לכך הטעם גם שזהו לומר, ויש
גם וכסף זהב משתלשל ריבוי זה כי - בפשטות 

עשיריםממעלתם, הם ענינם עצם שמצד
מזה  משתלשל ובמילא "זהב", בדרגת (ברוחניות)

ריבו  בגשמיות, עשירות זהב.גם י

מדובר  (בה ויקהל שבפ' זה גם יומתק ועפ"ז
ישראל נדבת את אודות התורה מחלקת בפועל)

הזהב פסוקים נדבת בב' ונחושת הכסף ונדבת
לב  נדיב כל הנשים על האנשים "ויבואו נפרדים:
הניף  אשר איש וכל זהב, כלי כל גו' חח הביאו

לה'" זהב (בהפסק 27תנופת לאח"ז פסוקים וב' ,
מרים "כל - גו') תכלת של כסף הנדבות תרומת

שהרמב"ן כפי גו'" "בעבור 19מבאר ונחושת 
רק  ונחושת כסף להם ואין הנשים שם שהזכיר
אחר  סוג הוא זהב כי - כו'" בתכשיטין הזהב
מורה  זהב - הנדבות ושאר ונחושת מכסף באיכות
י"ל  (ולכן ונשים אנשים יהודי, כל של שלימותו על
(נשים) אלה אצל אפילו שניהם אצל הזהב הי'

ונחושת). כסף להם הי' שלא

אדר ז. לחודש השייכות ג"כ יובן עפ"ז
ובהקדים: תרומה), פ' קורין החודש (שבתחילת

מזלי'" "בריא אדר שבחודש הגמרא דברי על
נשאלת - יהודי אומרים של הרי חז"ל 63השאלה:

מזל  ?64לישראל""אין

מזל  "אין על רש"י דברי ע"פ אפ "ל הי' לכאורה
מזלו  משתנה וזכות תפלה ידי "דעל - לישראל"

חזק 65לטובה" כח ע"י אך מזל, יש שלבנ"י היינו, .
לטובה. להשתנות מזלם יכול וזכות) (תפלה יותר
כי  - אדר לחודש בנוגע מספיק ביאור אי"ז אבל
כח  שע"י לא הוא בפשטות פירושו מזלי'" "בריא

) zekfeשני dltz(dpzyn מצד שהמזל אלא המזל,
"בריא". הוא אדר) (בחודש עצמו

בזה: הביאור לומר ויש

כלל  אינם בנ"י למעלה, שרשם מצד בעצם,
כמ"ש  ח"ו, המזלות שליטת דרך 66תחת "אל

כי  תחתו אל השמים ומאותות תלמדו אל הגוים
מהמה". הגוים יחתו

מזה, יותר הוא יהודי של כפיחידושו שאפילו 
בגוף  כנשמה למטה  וגופושיורד הטבע, בעולם

בחומריותו  אוה"ע""נדמה ע"י 46לגופי (שמונהגים
לישראל". מזל ד"אין במצב הוא כאן גם מזלות),
לשנות  - וזכות תפלה ידי על - בכחו כך ומשום

כח מצד הוא כ"ז אבל לטובה. מזלו יותר oeilrאת
מצ"ע. המזל לא וזכות), (תפלה

הוא אדר דחודש dfnהחידוש xzei כפי אפילו :
יחיד  המזל,67שיהודי, לענין קשור למטה כאן ,

ד  לי' "אית בו בעולם (עד ונמצא נכרי" בהדי ינא
מזלי'") "ריע כי מכך להשתמט עליו אב שבחודש
לחודש  בכניסה מיד מזלי'", ד"בריא אדר בחודש -
הוא  מצ"ע המזל מצדו), עבודה שום בלי (אפילו
זאת. ומרגיש רואה אינוֿיהודי שאפילו עד "בריא",

הפנימי  פירושו ע"פ להוסיף מזל 68ויש ד"אין
בחי' הוא ישראל" ש"מזל (ביטול).`oiלישראל",

אלא  למעלה, רק לא הוא שכך הוא, בדבר והחידוש
נוזל  הוא אין) (בחי' שגם 69המזל למטה, ונמשך

ו"אית  המזלות, בעולם למטה נמצא שיהודי כפי
(ביטול  אין בחי' - מזלו נכרי", בהדי דינא לי'
של  הפנימי שרצונו (ס"ה) לעיל כמדובר לה'),
בכך  מתבטא שזה עד ה', רצון את לקיים הוא יהודי
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סע"א.63) קנו, שבת
מ"מ 64) לישראל, מזל אין שאמרו "גם מהרש"א בחדא"ג

דינא  לי' דאית ישראל "בר (ולכן כו'" זכאי ליום זכות מגלגלין
הלשון  מפורש בגמרא אבל באדר"). נפשי' לימצי כו' נכרי בהדי

".ilfn'ש"בריא

משתנה,65) גדול זכות ידי על מזל): אין (ד"ה שם ובתוס'
(נ, החולץ פרק ביבמות כדאמר משתנה, המזל שאין פעמים אבל

לו. פוחתין זכה לא לו מוסיפין זכה א)
ב.66) יו"ד, ירמי'
שהפלוגתא 67) שם, שבת מהרש"א חדא"ג (באם ראה בגמרא

לישראל) מזל אין או  לישראל מזל בישראל יש ליחיד בנוגע הוא
ישראל). לכלל בנוגע (ולא

(68.48 ע' לנער חנוך ב. סב, ג. מט, להה"מ או"ת
ובכ"מ).69) ד. עא, האזינו (לקו"ת נוזל מלשון "מזל"
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לעיני  גם וחזק בריא הוא מזלו מזלי'", ש"בריא
לאוה"ע). (אפילו בשר

לפ'ח. אדר דחודש השייכות מובנת עפ"ז
תרומה:

בגלוי  ביטוי לידי בא המשכן ועשיית בנדבת
למעלה  שהוא כפי שיהודי במ"ת) שקיבלו (הכח
בתחתונים, למטה גם הוא כך (בעליונים)
מקום) תופסים נכסים בו בעולם (גם שמציאותו

הנותן "זה "זהב", בדרגת את ixa`הוא נותן וזה ."
המשכן  עשיית כשנסתיימה - אדר שבחודש הכח
בסיום  - המילואים ימי בז' המשכן הקמת (ולאח"ז

" יהי' - ניסן) ר"ח עד אדר כ"ג אדר, ixa`חודש
דרגת  עם קשור שהוא כפי שגם יהודי, של מזלי'"
"זה  "בריא", באופן נמצא הוא (תחתונים), ה"מזל"

בריא". הנותן

השייכותט. גם שזוהי לומר ל"משנכנס ויש
(שבא  בשמחה " מרבין אחד אדר בהמשך בגמרא

מזלי'"): ל"בריא

יהודי  אצל להיות שיכולה גדולה הכי השמחה
- נמצא הוא בו מצב שבכל שיודע בשעה היא,
נראה  שבחיצוניותו בעולם מטה, למטה אפילו

להקב"ה  קשור הוא אלקות, על והסתר ,70כהעלם
הוא  בגוף, נשמה למטה שנמצא כפי אפילו שכן
והקב"ה  הקב"ה, המלכים מלכי מלך של יחידו בנו
שגם  "זהב", - הוא יהודי של נכסיו שראשון אומר
יהודי  כל מקום, תופסים גשמיים נכסים בו בעולם

ובגשמיות!xiyrהוא ברוחניות ,

השוואת יותר עוד מובן "משנכנס לפ"ז הגמרא 
בשמחה" מרבין ממעטין אדר אב ל"משנכנס

בדרגת  שאפילו הוא, בזה החידוש כי - בשמחה"
בכח  יש בשמחה"), "ממעטין (שלכן למטה החושך

(ס"א). כנ"ל זאת להפוך אדר חודש

אותו  מביא ה"ז בכך מתבונן שיהודי ובשעה
את  שמשנה כזו ושמחה ביותר, גדולה לשמחה

טבע miinybdחייו לגדרי בהתאם בעולםֿהזה שחי
העולם:

שפועלת היא, השמחה עניניתכונת בכל וחודרת

שמח  כשאדם  שמחים,האדם. חיים חי הוא -
שבא  מה כל ועל מעשיו, כל על שפועלת שמחה
בסביבתו. אחרים גם משמח והוא במגע, איתו
חייו  וכל פעולותיו בכל הצלחה מכניסה זו ושמחה

במוחש. כנראה -

"בן  נעשים שמחה שע"י לכך נוסף כלומר,
(כמאחז"ל  הבא" ששמחים 71עולם - בדחי "הנך

- נינהו") דאתי עלמא בני - אדם בני ומשמחים
שחייו  אמיתי, עולםֿהזה" "בן גם נעשה הוא
ומוצלחים. שמחים אמיתיים חיים הם בעולםֿהזה

ראשֿחודש י. בקביעות יותר מודגש זה ענין
וד': ג' בימים - זו בשנה אדר

בגמרא  דלים".72איתא גמול - דל"ת "גימ"ל
ד"דלים", במצב שנמצאים כפי שאפילו היינו,
חיבור  שנעשה כך מלמעלה, והשפעה גמול נמשך

מזל  הוא שפירושו "גד", - יחד וד' "בריא 73דג' -
בריא". הנותן "זה ד"זהב", לאופן עד מזלי'",

ד"(גמול) הענין שגם - לומר יש יותר ובפרטיות
milc במתן שנפעל יהודי, של העילוי על מורה "

תורה.

דלים" "גמול  הלשון  דיוק  ולא ובהקדים דוקא
זקוקיםmiyx"74"גמול "רשים" דלכאורה: .

כידוע  - מ"דלים" יותר שאע"פ 75ל"גמול"
הדלות  לענין קשורים שניהם ורי"ש שדלי"ת

כל  אין (ולרש רי"ש הרי דדלי 76ועניות, ענין הוא (
מדלות? למטה דלות,

בזה  הביאור לומר דלי"ת 77ויש בין החילוק :
דלי"ת  אות צורת האות: בצורת גם מרומז ורי"ש
מעליו), וגג ימיני (רגל רי"ש אות לצורת דומה
הגג. מאחורי (נקודה) העוקץ בהוספת - אבל
את  שמקשרת - הביטול ענין על מורה - שהנקודה
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מי 70) שכל פי' בעושיו ישראל ישמח ספל"ג: תניא ראה
ושמח  שש אשר ה' בשמחת לשמוח לו יש ישראל מזרע שהוא

ממש. גשמיית עשי' בחי' שהם בתחתוני' בדירתו

א.71) כב, תענית
א.72) קד, שבת
יא.73) ל, ויצא פרש"י
של 74) בר"ת הגמרא פירוש הוא דלים" ש"גמול דאף

הוא  בתורה ענין שכל מכיון הרי זל"ז), (הסמוכות ד' ג' אותיות
אלא  ח"ו, באקראי אינו וד' ג' שסמיכות מובן, הדיוק, בתכלית

ד"גמול הענין מפני "רשים").milc"היא (ולא דוקא
ובכ"מ.75) פ"ג). כז שער (מפרדס סע"א קיח, מג"א תו"א
ג.76) יב, שמואלֿב
אותיות 77) מערכת חב"ד הערכים ספר ראה - לקמן בהבא

ואילך). שסא (ע' ר' ואות ואילך), תיז (ע' ד' אות -p"ye.
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כלום  מגרמה לה דלית (מלכות, )78המקבל
(י  דלים".למשפיע "גמול שיהי' כך סוד),

שישנה  היהדות נקודת היא הנקודה - ובעבודה
אותו  שמקשרת שהוא, מצב בכל יהודי, בכל

מלמעלה. (השפעה) ל"גמול"

שאפילו  - דלים" ד"(גמול) שהענין לומר ויש
הנקודה  את לו יש ד"דל", במצב נמצא שיהודי כפי
תורה, במתן נפעל - השלימות בתכלית מאחוריו
עליונים  בין הגזירה נתבטלה שאז לעיל כמדובר
בגופים  כנשמות בבנ"י בחרת" "ובנו ותחתונים,
דרי"ש, הענין בבנ"י שייך לא ומאז למטה,

.79"רשים"

דהמשכת  הענין הי' תורה מתן קודם גם כלומר:
רשים", ד"גמול באופן ה"ז אז אבל למטה, אלקות
מהעליונים  נפרד דבר נשארו (רשים) שהתחתונים
דלים", ד"גמול הענין נפעל במ"ת משא"כ (גמול),

ותחתונים. עליונים חיבור

ר"ת  "גר" בתיבת גם מרומז שזה לומר ויש
משה  אמר תורה מתן קודם רשים": "גר 80"גמול

בגלל  "גר" רק שם שהי' היינו, נכרי'". בארץ הייתי
נכרי'". בארץ "הייתי - אבל להקב"ה, שלו הקשר
ד"הייתי  המציאות כל שייך לא מ"ת לאחר משא"כ
אל  כגר) (אפילו שייכות לו שתהי' נכרי'", בארץ
הרמב"ם  כפס"ד ח"ו, נכרי של רצון מלשון) (ארץ
את  לקיים הוא יהודי של האמיתי שרצונו הנ"ל
ולהתרחק  המצות כל לעשות הוא ("רוצה ה' רצון
(הנקודה  שבו היהדות נקודת כי - העבירות") מן

בשלימות. היא הדלי"ת) מאחורי

האמור:יא. מכל הלימוד

בתורתו  פוסק שהקב"ה - מכך נלמד לראש לכל
ובכל  הדורות לכל הנצחית התורה הקדושה,
ל"זהב". לראש לכל שייך יהודי שכל - המקומות
הן  בעשירות, להיות צריך יהודי שכל - ובפשטות
ממש! בפשטות עשירות - בגשמיות והן ברוחניות

אלא  - עשירות צריך שהוא רק לא מזו: יתירה
זה  אם ואפילו בפועל. עשירות ישנה יהודי שלכל

לא  שהיא משום אי"ז - ובגשמיות בגלוי נמצא לא
ע"י  זאת לגלות צריך שיהודי אלא ח"ו, קיימת
החושך  מתוך זאת שמגלים עי"ז ואדרבה: עבודתו.

החושך  מן האור דיתרון באופן נעשה ה"ז -81,
של  באופן ברכה, דגשמי רב שפע של ריבוי תוספת

החיות  ברכה 82תגבורת גשמי של שטפון שנעשה ,
השטפונות  את מהפך שזה עד למעליותא, ורק אך
(עד  וקדושה דטוב לשטפונות למעליותא שלא
לים  כמים ה' את דיעה הארץ ד"מלאה להכנה

).83מכסים"

בגלות  האחרון הדור - זה בדורנו ועאכו"כ
הכל, שסיימו לאחרי - בגאולה הראשון והדור
בפועל  צדקנו משיח פני קבלת רק להיות וצריכה
בזהב  בעשירות אחד כל מברך שהקב"ה ודאי -
ב"ימי  שהי' (כשם לאופן עד וברוחניות, בגשמיות
"אראנו  עתה גם כך מצרים" מארץ צאתך

מישראל 84נפלאות" ואחד אחד כל לך ש"אין (
עמו היו טעונים miryz85שלא לובים חמורים

מצרים". של וזהבה מכספה

צריך  שיהודי - ברורה הוראה מיד ישנה מכך
מתחיל  הענינים, בכל בפועל עשיר להיות להשתדל

בדעת  אלא עשיר אין ברוחניות, ,86מעשירות
עשירות  - גם ועד ומצוות, בתורה עשיר להיות
ומצוות  תורה לקיים שיוכל בכדי בגשמיות,

הרמב"ם  (כפס"ד הגוף ומנוחת הנפש ),87במנוחת
המצוות  וקיום הצדקה בנתינת להרבות ויוכל
לנצל  - ובכלל וכו', מהידור לפנים והידור בהידור,
כדי  וגו'") ונחושת כסף ("זהב העשירות את
(ושכנתי  לה' ומקדש משכן הפרטי מביתו לעשות
נתינה  ע"י גם - כולל וא'), א' כל בתוך בתוכם
כפשוטו, המדרש ובית הכנסת בית לבנות לצדקה

מעט" .88"מקדש
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ועוד.78) א. רטו, ח"ב ב. רמט, ב. לג, זח"א ראה
יא.79) ה, (ויקרא דלות דלי של במצב קרבן שמצינו ואף

ש" חטא, על קרבן זהו כי י"ל, אולי - שם) תו"א הוא exviוראה
שתקפו".

כב.80) ב, שמות

יג.81) ב, קהלת
"אדר 82) - גשמים) בתקופת (שהוא לאדר מהשייכות ולהעיר

ע"ב  דט"ו ובביצה ה', במרום אדיר כמו וגבורה, תוקף פירושו
ה' במרום אדיר שנאמר אדר, בהן יטע נכסיו שיתקיימו הרוצה

צט). ע' ריש ומארז"ל תנ"ך פסוקי על לוי"צ (לקוטי כו'"
ספרו.83) וחותם בסיום רמב"ם ט. יא, ישעי'
טו.84) ז, מיכה
לע"י 85) יעקב עיון וראה הצדי"ק. לשנת מהשייכות ולהעיר

ב. ה, בכורות
א.86) מא, נדרים וראה א. סח, כתובות ראה
רפ"ט.87) תשובה הל'
א.88) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל
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-יב. גרמא שהזמן בענין - העיקר והוא ועוד
לאחרי  ממש: בפשטות השלישי המקדש בית בניית
ושכנתי  מקדש לי "ועשו בפסוק הפירושים כל
אין  הרי - וא'" א' כל "בתוך הפירוש כולל בתוכם"

פשוטו  מדי יוצא בזה 89מקרא הפירוש לראש לכל ,
החיוב  מוטל בנ"י שעל - למעשה להלכה בנוגע

המקדש. בית את לבנות

המקדש  בית את לבנות - הכוונה אלינו ובנוגע
הרמב"ם  כפס"ד ממש, בפשטות שיבנה 90השלישי,
במקומו" מקדש "ובנה צדקנו, משיח וע"פ 91ע"י ,

בעצמן  ולסעד לבנות חייבין "הכל הרמב"ם דברי
(כנ"ל), המדבר" כמקדש ונשים אנשים ובממונם,
שכל  השלישי, לבית בנוגע גם הוא שכך מובן
ויש  ונשים, אנשים נדבותיו, ע"י בזה ישתתף יהודי

שהי' (כפי - טף גם - המשכן).לומר בנדבת

ילדים  והרגילו חינכו כבר זה שבדורנו ובפרט
צדקה: לתת - בזה וממשיכים - קטנים יהודיים
לצדקה, לתת שלוחים אותם שעושים לכך נוסף
בכדי  הפרטי, ממונם שנעשה כסף גם להם נותנים

לצדקה. הפרטי מכספם יתנו שהם

מכך יג. בפשטות הלימוד ישנו לכך נוסף
בהוספה  (שבא בשמחה" מרבין אדר ש"משנכנס
את  ד"עבדו השנה ימי בכל כללי וחיוב הציווי על

בשמחה" ובטוב 92ה' בשמחה ה"א את "עבדת ,
"טוב 93לבב" או"ח): חלק (בסוף הרמ"א ופס"ד ,

תמיד"): משתה לב

דב' - זו ובשנה אדר, חודש בפתיחת בעמדנו
הידוע  וע"פ - ושני ראשון אדר אדר, 94חדשי

הצינור  את הפותח מיוחד, כח הדבר שלפתיחת
צריך  - זו בשנה אדר חדשי ימי כל במשך לשמחה
("משנכנס  והכניסה מהפתיחה כחות מיד לשאוב

שמחה, עניני בכל להרבות אדר")

טובות  החלטות מקבל ואחת אחד שכל עי"ז
להוסיף  האופנים בכל להשתדל - לפועל ומביאם

זה  ביום עוד החל המשמחים, בדברים ולהרבות
שמחתכם  ש"ביום [ובפרט בשבת המותר באופן

השבתות" והולך 95אלו דמוסיף באופן - ולאח"ז ,[
להוסיף  אדר, חדשי מב' ויום יום בכל ושמח ואור

[כידוע  שמחה בעניני יום צ"ל 96בכל שבשמחה
חדשות"]. "פנים - יום בכל חידוש

וקדושה, טוב עניני  בכל הכלל שכל וע"פ
- משובח ה"ז המרבה וכל משובח ה"ז המקדים
הם  שמצ"ע שמחה, לעניני בנוגע צ"ל שכן עאכו"כ

גדר  דפורץ בשמחה"97באופן "מרבין ועאכו"כ ,
מיתווסף  יום שבכל באופן - ועאכו"כ אדר, בחודש

שלפנ"ז. הימים לגבי בשמחה

ובפשטות:

שמחה, עניני בכל  יוסיף יהודי  בנוגע שכל הן
(כידוע  הזולת את לשמח בנוגע והן בעצמו, 98אליו

עם  ביחד דוקא היא השמחה ענין ששלימות
הזולת),

ע"י  - לראש ישרים ולכל ה' ב"פקודי ההוספה
לב" ובפרט 99משמחי דתורה נגלה התורה, לימוד ,

לידי  שמביא גדול ותלמוד התורה, פנימיות
בהידור.100מעשה  המצוות קיום -

בתומ"צ  בשמחה מרבין שע"י - עיקר וג"ז ועוד
ובענינים  ע"י גם בפשטות, גם בשמחה יתווסף
שגם  הוא דאדר שהחידוש לעיל, [כמדובר גשמיים
השולחן  הוראת ע"פ - מזלי'"] "בריא יהי' בעולם
את  והן עצמו, לשמח בנוגע הן בזה וגם ערוך.
את  לשמח יוסיף הבעל - ביתו מבני החל הזולת,

יוסיפו והורים בענינים אשתו, ילדיהם, את לשמח
השו"ע המשמחים  כפס"ד (בטבעם), ,101אותם

כפי  הילדים, את ישמח האב כאשר [ובפרט
ילדיו, את שמשמח שעי"ז בפועל שרואים
מכיון  יתירה, שמחה אצלם לפעמים מיתווספת
קשה" "מלה להם לומר יכול שלפעמים שרואים
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וש"נ.89) א. סג, שבת
(90418 ע' חי"ח לקו"ש וראה ובסופו. רפי"א מלכים הל'

וש"נ. ואילך.
ספי"א.91) שם הרמב"ם ל'
ב.92) ק, תהלים
מז.93) כח, תבוא
וש"נ.94) ואילך. 74 ס"ע ח"כ לקו"ש ראה

י.95) י, בהעלותך ספרי
ואילך.96) ס"ז סס"ב אה"ע טושו"ע סע"ב. ז, כתובות
ואילך.97) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
הי"ח.98) פ"ו יו"ט הל' רמב"ם ראה
ט.99) יט, תהלים

ב.100) מ, קידושין א. כז, מגילה
סתקכ"ט 101) או"ח טושו"ע שם. רמב"ם א. קט, פסחים

ס"ז. שם אדה"ז שו"ע ס"ב.
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a"pyz'd dnexz ycew zaye 'e 'd 'c zelil zegiyn

מביא  ה"ז מכן שלאחר באופן אבל חינוך), (בגלל
אליהם]. בחביבותו יתירה להוספה

בסביבתו  הזולת את בלשמח להוסיף - וכן
עוה"ז). ובן עוה"ב בן נעשה שעי"ז לעיל, (כמדובר

-יד. בשמחה וריבוי שההוספה רצון, ויהי
מהגדרים  החל הגדרים, כל את כבר תפרוץ

וקדושה ,האחרונים לטוב ולהפכם  בגלות , שנותרו

האחרון  הרגע של הגדרים את לפרוץ - ובעיקר
הגאולה, של הראשון הרגע ייעשה שזה בגלות,
מתוך  ובפרט בכלל, ועבודתינו מעשינו ע"י שבאה
צדקניות  נשים של עבודתם ע"י - ובמיוחד שמחה,
שהי' (כשם הגאולה תבוא שבזכותן בישראל,

מצרים) ,102בגאולת

על  - ל"ע - שנספו צדקניות הנשים ובפרט
רצון  ויהי געדאכט" אידן קיין "פאר השם, ַַקידוש
ענין  ושל זה, כגון האחרון המקרה יהי' שזה
ימים  אריכות רק יהי' ולהבא ומכאן בכלל. הפטירה
אנשים  בנ"י ולכל מבנ"י א' לכל טובות ושנים
מזלי'" ש"בריא ובפרט - בריאות מתוך וטף, נשים

וברוחניות, בגשמיות בריאות - אדר בחודש -

נצחיים, לחיים כלל, הפסק בלי שעוברים, עד
והשלימה. האמיתית בגאולה

לה  ובודאי מישראל, לכאו"א תעמוד וזכותה
שוכני  ורננו "הקיצו יהי' שכבר מכך החל בעצמה,

מיד 103עפר" קמים וצדקניות וצדיקים ,104.

ולשוננו  פינו שחוק "ימלא - זה כל ותמורת
ע"י  לזה וכלי הכנה שעשו עי"ז ובפרט - רנה"
[ע"י  פינו" שחוק ד"ימלא מעין הזה בזמן השמחה
תפילין, מצות ע"י ובפרט בכלל, המצוות קיום

טובא"105שעי"ז  שחוק 106"בדח ד"ימלא מעין
מו"ח 107פינו" כ"ק של בדורו בהיותנו ובפרט ,[

על  מרמז יצחק" "יוסף ששמו דורנו, נשיא אדמו"ר
ושמחה. ושחוק צחוק מלשון) ב(יצחק הוספה

בבנינו גו' ובזקנינו בנערינו בנ"י, וכל
אתם 108ובבנותינו  וזהבם כספם עם יחד יחד 109, ,

לארץ  שבחוץ מדרשות ובתי כנסיות בתי כל 110עם

הקודש, עיר לירושלים הקודש, לארץ הולכים -
והמשולש, השלישי המקדש לבית הקודש, להר

ynnותיכף cine.
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ב.102) יא, סוטה

יט.103) כו, ישעי'
א.104) קמ, זח"א ראה
וש"נ.105) .2 שבהערה לקו"ש ראה
סע"ב.106) ל, ברכות
א.107) לא, שם ראה
ט.108) י, בא
ט.109) ס, ישעי'
א.110) כט, מגילה ראה

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד לב דף שישי)נזיר (ליום

,mipekp mdn in ixac seqal xxaed `ly oeik mewn lkn ,mipekp
,wtql envr qipkn mc` oi`y meyn ,xifp mdn cg` s` oi`

.xifp didi `l seqal xacd xxazi `l m`y dzid ezrceéaø©¦
,øîBà ïBòîLxifp zeidl jixv cg` lke ,xingdl zexifp wtq ¦§¥

glble zexifpd seqa zepaxw `iadl lkei `ly `l` ,wtqn
cg` lky epiwzd ok lre ,dxfrl oileg `ian `ed `ny yygn

e okn xg`l dpziéøáãk äéä íà ,øîàéeniiwzp ixac m` -éðéøä Ÿ©¦¨¨¦§¨©£¥¦
,äáBç øéæð,zexifpa ip` aiigy cvn xnelkåàì íàå`ly , §¦¨§¦¨

ixac eniiwzp,äáãð øéæð éðéøä ,zexifp dzr ilr lawn ip`y £¥¦§¦§¨¨

dnn glble ezexifp xg`l oaxw `iadl leki `linne .dycg
:jytp

àøîâ
:`xnbd dywn .lld zia ixac z` zxxan `xnbdàlL éî¦¤Ÿ

øéæð éåä éànà åéøác eîéi÷úð`ld ,zexifp eilr dlg recn - ¦§©§§¨¨©©¨¥¨¦
lr wx daxc`e ,dlg dpi` zerha zexifpy lld zia ly mzhiy

:`xnbd zx`an .xifp zeidl jixv eixac eniiwzpy ináø øîà̈©©
àîéà ,äãeäéy ,lld zia ixaca qexbl yi -åéøác eîéi÷úpL éî §¨¥¨¦¤¦§©§§¨¨

.zexifpd dlg eilr
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תרומה  פרשת
ה  שיחה טז, כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
נפרד  דבר או "מקשה" – המנורה נרות

יש  המנורה, של "הנרות" עשיית אופן לגבי
בגמרא  מן 1מחלוקת חלק הנרות היו אחת דעה לפי :

"מקשה" המנורה את לעשות החובה כי ולא 2המנורה,

(ממש)" שניה,3"פרקים דעה לפי הנרות. את כוללת
להדליקם  שכדי אלא המנורה, מן נפרד דבר הנרות היו

הטבתם  וסדר המנורה, קני על אותם מציבים היו

" היה באוהל owlqnוניקויים ומניחן המנורה) (מן
.4ומקנחן..."

אם  הדנה המחלוקת עם זו מחלוקת קשורה בגמרא
המנורה  לגבי את xkk"5הנאמר אותה יעשה טהור זהב

הם  וגם ה"נרות" את גם כולל האלה" הכלים כל

שרק  או "מקשה", היו זה שלפי הככר", מן "באות
ואז  הנרות, ללא הככר", מן "באה עצמה המנורה

"מקשה". אינם הנרות

הרמב"ם  פוסק תהיה 6להלכה זהב הבאה "מנורה :

ככר dizexpכולה mr שהנרות מקשה.. כולה ותהיה
oireaw."הככר מכלל והם במנורה

ב.
המחלוקות  שתי בין תלות אין רש"י לפי

מפרש  שרש"י כך, על רבות פעמים דובר כבר

דרך לפי התורה על הדברים hytdבפירושו כאשר גם ,

בפירושו  בולטת זו ושיטה להלכה, תואמים אינם
בעניננו.

הנרות  אם המחלוקת בין הגמרא קושרת כאמור,
הככר". מן "באות הם אם המחלוקת לבין "מקשה" הם

הרמב"ן  שאומר דעת7וכפי "על :mlek יבוא לא

עמה  שהוא במה המנורה גוף אלא הככר במשקל
של  בברייתא הדעה, שלפי מסביר, הוא ולכן – מקשה"

המשכן  מן 8מלאכת "באות והמחתות שהמלקחיים ,
המנורה, מן נפרדים" "כלים אינם שאלה יוצא, הככר",

על  שעושין "הם – (מלקחיים המנורה. מן חלק אלא

ספלים  "הם – ומחתות זהב...", של טס הנרות פי
ונר..."), נר כל שתחת

טהור"i"yxואילו זהב "ככר על בפירוש :5אומר,
על משקלה יהיה dilk"שלא lk ולפני ככר...", אלא

"9כן  הם "ומלקחיה מפרש: ...",mizavdהוא

קטנים בזיכים כמין הם –dzegy"ומחתותיה, בהן..."
הכלים שגם יוצא, דעתו המנורה micxtpdלפי מן

בככר  ,10כלולים

הפירוש הוא: לכך שטעמו לומר של:heytd11ויש

הם  בתנ"ך מקומות במספר – ומחתה מלקחיים א)

– לצרכו בהם שמשתמשים הדבר מן נפרדים כלים
המזבח  כל 12כגון את אותה יעשה טהור זהב "ככר ב) .

האלה" "5הכלים ואת – המנורה את – ש"אותה" ,lk
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פרשתנו 1) רמב"ן וראה פ"ט. המשכן דמלאכת ברייתא ב. פח, מנחות
לט. .cereכה,

לו.2) לא. כה, פרשתנו
ד"ה 3) פרש"י פרקים. של ד"ה שם מנחות כת"י ורש"י פרש"י ראה

מסלקן.
שם.4) מנחות
לט.5) שם, פרשתנו
ה"ו.6) שם ה"ד. פ"ג ביהב"ח הל'
שם.7) פרשתנו
(8.1 הערה לעיל נסמן
לח.9) שם,

רק 10) היא כלי'" ב"כל רש"י שכוונת – ועוד גו"א ברא"ם,
בסגנון  פירושו כתב רש"י פעמים, כמה כמדובר אבל עיי"ש. ל"נרותי'",

xexa ומכיון כוונתו. מהי לטעות מקום ליתן מבלי למקרא חמש לבן גם
"עם הריlkשכתב ומחתותי'.eheytכלי'", מלקחי' גם – הכל כולל ,

הוא "כן רש"י דמ"ש [ושם, רש"י בכוונת הרמב"ן של eheytוכפי'
לרמב"ן  שמואל נימוקי וראה מ']. פסוק לקמן ראב"ע גם וראה מקרא".

שם.
ד"זהב 11) הפרט שרק י"ל וההלכה הדרש ע"ד בלימוד משא"כ

דמלאכת  וברייתא מנחות ראה – האלה" הכלים כל "את על קאי טהור"
שם. רמב"ן שם. המשכן

ובפרש"י.12) ג כז, פרשתנו ו. ו, ישעי'

 לקוטי שיחות 
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - תרומה פרשת - לקוטי־שיחות

הא  בפסוקים lk–13לה"הכלים המוזכרים –14הכלים
טהור" זהב "ככר מאותו לעשות .15צריך

של  הענין תלוי לא  רש"י שלפי יוצא, זה לפי
כך, ואם טהור", זהב "ככר של המידה בענין "מקשה"
ב"ככר" כלולים להיות צריכים היו שה"נרות" העובדה
עם  "מקשה" היו שהם לכך הוכחה מהווה אינה

המנורה.

ג.
עם  "מקשה" הנרות אם בפירושו אומר אינו רש"י

לא  או המנורה
"מקשה" שהציווי סובר שרש"י נראה, ראשון במבט
תיעשה  "מקשה על ה"נרות": את כולל המנורה לגבי

ולא 16המנורה" חוליות יעשנה "שלא רש"י מפרש
dizexpeיעשה dipw ידביקם ואחרֿכך איברים ..17איברים

ומפריד אחת... מחתיכה באה כולה אילך mipwdאלא
איברים  "איברים הנרות את לעשות אסור ואם ואילך".
שצריך  לכאורה, דבר, של פירושו ידביקם" ואחרֿכך

המנורה. עם "מקשה" מלכתחילה לעשותם

בכך: הכרח שאין רואים, מדוקדק עיון לאחר אך
תיעשה  "מקשה שהקביעה זאת, רק אומר רש"י
תיעשה  שהמנורה האפשרות את שוללת המנורה"

איברים "איברים של mwiaciבאופן jk xg`e היינו ,"
יחד, שדובקו נפרדים מחלקים מורכבת תהיה שהיא
היו  המנורה שקני כשם שבדיוק רש"י אומר כך ועל
כך  ידביקם", כך ואחר איברים "איברים להיות אסורים
תהיה  לא אז כי למנורה, הנרות את "להדביק גם אסור

dxepnd."אחת "מחתיכה

שהנרות  האפשרות אודות מדבר הוא אין אך
micxtp miwlg ex`yii על אותם שמציבים המנורה, מן

"מקשה", היא המנורה כזה באופן והרי הקנים. ראשי
אחת" אינו18"מחתיכה דבר ושום ,weac.אליה

פירושו  בסוף רש"י מזכיר מדוע גם מובן זה לפי
אתmipwdאת .zexpdולא

ד.
הפסוקים  מסדר מובן ההסבר

רש"י בפירוש מוצאים שאין את xexiaa19כיון
יודע", "איני כך על אומר אינו והוא זה, בענין דעתו

אחרים  במקומות נוהג שהוא משמעות 20כפי שבהם
דרך שלפי לומר, יש ברורה, אינה hytdהפסוקים

לאמרו  צריך אינו שרש"י עד כך, כל פשוט ההסבר
עצמם. מהפסוקים בבירור ומובן ניכר והוא

הוא: לכך ההסבר

תחילה  הוא: המנורה מלאכת בפרשת 21הסדר

ירכה  מקשה... זהב... מנורת "ועשית הציווי מופיע
ופרחיה כפתוריה גביעיה (ובהמשך dpnnוקנה יהיו"

גביעיה  המנורה, קני את עושים כיצד בתורה מפורט
כולה  יהיו ממנה וקנותם כפתוריהם ובסיום: וכו',

ורק טהור). זהב אחת "ועשית oknÎxg`lמקשה כתוב:
זהב  ככר ומחתותיה... ומלקחיה שבעה... נרותיה את

ויקהל  בפרשת גם (וכך כיצד 22טהור..." מסופר ששם ,
הפרטיםנע  כל כתובים בפועל, המנורה eze`aשתה

סדר).

לאחר  כתוב נרותיה..." את "ועשית שהציווי מזה
המנורה גוף עשיית של רב "כולה xg`leפירוט הציווי

שלפי מובן, אחת...", דרכו eheytמקשה מקרא, של
כלים  הם "נרותיה" התורה, על בפירושו רש"י של

המנורה  מגוף חלק שאינם של 23נפרדים הסוג מן אלא ,
המוזכרים ומחתותיה" "נרותיה".cin"מלקחיה לאחר

ה.
פקודי  מפרשת נוספת הוכחה

מסופר  שבה פקודי, בפרשת לכך: נוספת 24הוכחה

נאמר  משה, אל המשכן את הביאו "את 25כיצד :
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(13" "ואת",`zומש"נ כמו הוא האלה" הכלים בויקהל yxetnkeכל
כד. לז,
ט).14) ד, (במדבר שמנה" כלי ל"כל בנוגע ויל"ע
לאחרי 15) הפרשה בסוף רק נאמר ד"ככר" שהציווי מזה מוכח וכן

הכלים. עשיית על הציווי
לא.16) כה, פרשתנו
ד.17) ח, בהעלותך ספרי שם. המשכן דמלאכת ברייתא ראה
(18"dleke.'קני עם המנורה היינו – אחת" מחתיכה באה
זה19) שיבינו שסומך לומר גדול הד"ה.ezhnydnדוחק בסיום "נרות"
הא'20) שוה"ג 1 ע' ח"ה בלקו"ש (נסמנו ועוד ה. כח, תולדות

.(2 להערה

ואילך.21) לא שם, פרשתנו
ואילך.22) יז לז,
[ושם:23) לו פסוק לעיל באוה"ח גם אין r"eklcכ"כ שם) (במנחות

כתב  לז: פסוק ובחזקוני בהעלותך, ור"פ ואכ"מ] עיי"ש. מקשה, הנרות
הקנים. מן היו ונדים ונעים לבדם כלים היו שהם ללמדך לנרות עשית

מנורה] של מגופה היו לא הנרות [דלפרש"י בפנים כמבואר ולהעיר:
yxetn אבל – שם) בהעלותך באוה"ח הובא כ. (ד, דה"ב בפרש"י הוא

דה"י שפירוש רש"י) ע' להחיד"א הגדולים (שם מרש"י.`epiי"א
ואילך.24) לג לט,
לז.25) שם,
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שהנרות  נאמר אם – נרותיה..." את הטהורה המנורה
התורה micxtpהיו אותם מונה מדוע מובן מהמנורה,

סדר את בתארה ,d`add26בנפרד

אין  המנורה, עם אחת "מקשה" היו הנרות אם אך

שהביאו  לומר נרותיה,27מקום את וגם המנורה את

כך! בין כך בין הנרות מובאים המנורה בהבאת שהרי
המ  את שהביאו לומר שאין הקנים,z`eורהp(כשם

וכדומה). הגביעים

ו.
ויקהל  בפרשת רש"י פירוש על השאלות 

על  בפירושו רש"י שלדעת לעיל, האמור לפי
אין  יובנו התורה, "מקשה", בציווי נכללים הנרות

ותמיהות  כאן) האמור (לעומת שינויים מספר

כאשר  ויקהל, בפרשת רש"י פירוש על המתעוררות
המשכן: מלאכת על שוב מדובר

הפסוק  ואת 28מן כליה ואת המאור מנורת "ואת
ומפרש: "נרותיה", המילה את רש"י מצטט נרותיה"

נתונין 29"לוציני"ש  והפתילות שהשמן בזיכים בלעז,
בהן".

להבין: וצריך

נרותיה" "את המילים על שבה epzyxta30(א)
כמין  רש"י: מפרש לראשונה, המנורה נרות מוזכרים
הוא  ומדוע – והפתילות השמן בתוכן שנותנין בזיכין
ויקהל, בפרשת שוב "נרות" המילה פירוש על חוזר

בפרשתנו  הוסבר שכבר ?31לאחר

אומר  עצמו רש"י מזה: יותר אף קשה התמיהה (ב)
ויקהל  "כבר 32בפרשת קודםֿלכן: פסוקים מספר ,

צוואתם", במקום ומלאכתו המשכן נדבת פירשתי

זו ומסיבה –oi` עניני רוב את שם מפרש רש"י
שנוסף במקום אלא ומלאכתו, המשכן yecigנדבת

צוואתם" מ"מקום לדעת סומך 33שאיֿאפשר הוא כי ,
כן, לפני פירושו על

ב"מקום  ה"נרות" משמעות את פירש כבר הוא ואם
שנית? כך על חוזר הוא מדוע – צוואתם"

"לוציני"ש  דבריו בתחילת רש"י מוסיף מדוע (ג)
אם  נפשך": "ממה לשאול ניתן לכאורה, והרי, בלעז",
ה"לעז", בידיעת צורך ויש "בזיכין..." בפירוש די אין
כשהוא  הראשונה בפעם זאת לציין רש"י היה צריך
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–dnlוהטעם26) בפנים לקמן מהמבואר מובן – "נרותי'" מפרט
בסופו.

שהוא 27) י"ל – לעשייתם בנוגע יד) (לה, בויקהל בפ"ע שנפרטו מה
ל"וכסו" בנוגע לדחוק יש ועד"ז שם. בפנים כדלקמן חשיבותם מפני

ט). ד, (במדבר
שם.28)
(29– רש"י וכת"י הראשונים  ובדפוסים לפנינו. רש"י בדפוסי כ"ה

במדבר  ז), (ל, תצוה כבפרש"י "לוצי"ש", – מהם ובכמה שינויים. בכמה
נר. ד"ה ב כב, שבת בפרש"י הוא ועד"ז (שם).

של נר שרגא): ד"ה א (כב, ביצה בלעז.qxgובפרש"י קרויזי"ל
ואכ"מ. מקדש. של נר ד"ה שם מנחות פרש"י וראה

כאן 30) רש"י כופל למה (וצ"ע לא פסוק לעיל פרש"י ראה לז. כה,
ואכ"מ). השינויים. טעם – וכן דנרותי'. הפירוש

כו'"31) בלעז לוצי"ש "הנרות, רש"י מפרש (שם) תצוה שבפ' ומה
רש"י כוונת שאין י"ל –yxtlzaiz שנאמר מזה לתרץ: כ"א "הנרות",

הנרות" את "בהטיבו אהרןskizeשם "ובהעלות שלאח"ז `zבפסוק
zexpdעל שקאי משמע, ,"mze` קאי הנרות" את "בהטיבו וקשה: הנרות,

(בהעלותך ilkdעל ע"ד – האור על קאי הנרות" את אהרן ו"ובהעלות ,
"ע"ש הנרות את בהעלותך ובפרש"י) ב (הפתילות)adldyח, – עולה"

– בלעז" "לוצי"ש כמו הוא נרות נק' שהכלי דזה רש"י, ומבאר כו'*?

האור  ע"ש נק' שהכלי והיינו – האור ענין (ושרשה) פירושה זו שתיבה
וראה ס"ט. בפנים כדלקמן שבה, והפתילות) תרמ"ג (השמן נ"ח ת"ר ד"ה

הנר  ע"י הוא האור קיום שעיקר זה לענין אחת כוונה הם ושניהם פ"א:
עיי"ש. כו',

שנותנין  בלע"ז לוצי"ש "נרותי', עוה"פ רש"י מפרש שם במדבר בפ'
– ו"מחתותי'" "מלקחי'" עוה"פ ג"כ שם ומפרש והפתילות". השמן בהן

xg` ote`ae.(לח (כה, בפרשתנו .n"k`eמפירושו
ה.32) לה,
אף 33) המאור, שמן ואת יד: לה, בפרש"י וכמו הפסוק, לתרץ או

כו'. לב חכמי צריך הוא
שהיו  ע"ש פרשתי כבר הפנים, "לחם יג) (שם, רש"י שמפרש ומה
ובפרט  ב) מיותר**. הפירוש א) דלכאורה: – כו'" ולכאן לכאן פנים לו

" ומדגיש מתחיל עצמו izyxtשרש"י xak– "
"לחם דמש"נ הטעות לשלול רש"י שכוונת (בתוספת dי"ל פנים"

פנים" "לחם ל) כה, (פרשתנו צוואתם" "במקום כמש"נ דלא – ה"א***)
תיב"ע, פי' ע"ד ("בפנים"), "לפני" שמניחים לחם פירושו – ה"א) (בלי

שם. תרומה וחזקוני ראב"ע
לו שהיו "ע"ש פירושו ד"הפנים" רש"י מפרש ומ"ש miptולכן כו'",

"d" כי הוא izyxtפנים" xakהיינו) ובמילא xakyכו'" – לעיל מפורש
" נאמר ולכן זה), ע"ד הידיעה.dידוע בה"א פנים"

) "'izexp z` dlrde" (t"kr wgeca) yxtl xyt` ik ,k"k `iyew dpi` ± "'izexp z` dlrde (f"g`l skize) 'eb 'izexp z` ziyre" (fl ,dk) epzyxta p"yn (*`l±
zexpd zniy ± (`"k ,zexpd zwlcdlr"'ipt xar lr xi`de" 'idiy mipwd iy`x.my (m"`xe) i"yxt oiire .my ipewfge m"ayxd 'itk ,

weqtd lr wxy dfn la` ± al inkg f"r jixv dnl i"yxl dywc ,(g"tya f"cre) cecl likyna (**f"g`lyinkg jixv `ed s` (xe`nd ony z`e)" i"yx azek
my cr miaezkdac ,rnyn "'ek al`l.i"yx ziiyew `id ef

.bi ,`l `vie i"yxtn xirdl (***
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בפרשתנו  "נרות", "כמין 34מפרש ההסבר ואם ,
ויקהל  בפרשת מוסיף הוא מדוע מספיק, הוא בזיכין..."

ה"לעז"? את

ז.
רש"י  בפירוש נוסף דיוק

בפירוש  נוסף לדיוק לב לשים יש זאת להבין כדי
שכל  כך על רבות פעמים דובר כבר כדלהלן: רש"י,
מדוייקת  היא התורה על רש"י בפירוש ואות מילה
אלא  עצמו, שבפירוש המילים לגבי רק לא וזאת ביותר,

שהוא המילים המתחיל"hhvnגם ב"דבור הפסוק מן
לחלוטין. מדוייקות הן

רש"י  פירוש הוא זה ענין בולט שבו המקומות אחד
כליה  ואת המאור מנורת "ואת – הנ"ל בפסוק דלעיל:
שלושה  רש"י כותב – המאור" שמן ואת נרותיה ואת

" (א) המתחיל": "דבור של שונים dilkקטעים z`e,
" (ב) ומחתות". לוציני"ש...dizexpמלקחים ,

" (ג) xe`nd(כדלעיל)". ony z`e חכמי צריך הוא אף ,
לב...".

הראשון  המתחיל" ב"דבור בולט: שוני כאן ורואים
"ואת", המילה את גם הפסוק מן רש"י מצטט והאחרון
המילה  את מצטט הוא השני המתחיל" ב"דבור ואילו

"ואת".cala,`le"נרותיה" המילה את

ח.
המנורה  מכלי – "נרותיה"

רש"י שלדעת לעיל, האמור לפי מובן זה l`דבר
ה"מקשה": בכלל הנרות היו

המנורה  מן חלק אינם ה"נרות" שלשיטתו כיון
"(ככר  אומרת התורה שכאשר לומר, צריך עצמה,

milkdאת`dzeיעשה) lk"הנרות 35האלה אין ,
ב" אלא (במנורה), ב"אותה" milkdנכללים lk"האלה

הם –ilkn.המנורה

מנורת  "ואת ויקהל בפרשת נאמר כאשר אבל

השאלה: מתעוררת נרותיה", ואת כליה ואת המאור

בכך, נכללים והנרות כליה", "ואת נאמר כבר הרי
בנפרד? נרותיה" "ואת נאמר ומדוע

– כליה" "ואת רש"י מפרש זאת, לתרץ כדי
מצטט  הוא לאחרֿמכן ומיד ומחתות", "מלקחים

בכך hinyne"נרותיה" בהדגישו "ואת", המילה את

כאילו הפסוק את להבין "ואת"`oiשצריך המילה
זהו "נרותיה" כי "נרותיה", לפני "ואת hxtכתובה של

כלומר,36כליה" .yexit כליה "ואת הוא: הפסוק

נרותיה". מחתות, מלקחים, (שהם)

ט.
המנורה  עיקר – הנרות

את  התורה מפרידה מדוע אכן, מובן: לא עדיין אך

המנורה? כלי משאר "נרותיה"

ששורש  בלעז", "לוציני"ש – רש"י אומר כך על

נקראים  שהנרות לכך והסיבה אור, הוא בלעז זו מילה

"בזיכים  בהמשך) רש"י שאומר (כפי היא האור עלֿשם
שבהם  מפני כלומר, בהן", נתונין והפתילות שהשמן

אור  יצירת – המנורה תכלית הנרות 37מתבטאת עלֿידי
בהן" נתונין והפתילות .38"שהשמן

מובן  המנורה, של עיקרה כל הם שהנרות וכיון

המנורה  כלי משאר אותם התורה מפרידה .39מדוע

תשל"ז) ויק"פ ש"פ (משיחת
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כאן.34) פרשתנו וכרשב"ם
כד.35) לז, ויקהל ח. לא, כז. ל, תשא בפ' ועד"ז
בד"ה 36) "ואת" תיבת רש"י מעתיק שלכן המאור". "שמן משא"כ

" – תיבת z`eשלאח"ז נוגע אין שם פירושו שלגוף אף – המאור" שמן
"ואת".
(37) לאורה צריך שאין מובן,i"yxtואף מ"מ – ב) ח, בהעלותך

מנורת  מוכיח: ושמה למאור, שמן וכמש"נ אור הוא המנורה של שענינה
xe`nd.

ויקהל:38) פ' לגבי בפרשתנו רש"י לשון שינוי ג"כ מתורץ ובזה
ע"ד  (שמדבר והפתילות" השמן בתוכן שנותנין בזיכין "כמין – בפרשתנו

" – האדם והפתילות oipzepyפעולת שהשמן "בזיכים – ויקהל ובפ' כו'"),

" ע"ד (מדבר בהן" zeliztdeנתונין onyd(שהם)oipezp.("בהן
") ותפקידם הנרות צורת מבאר בפרשתנו ובפ'oinkכי כו'"), בזיכין

נתונין  והפתילות "שהשמן (מפני האור ומקום מקור הם שהנרות – ויקהל
בהן").

כו'"39) "בזיכים רש"י מוסיף ויקהל בפ' שדוקא מה מובן ועפ"ז
מבאר  תצוה בפ' :(31 הערה (כנ"ל ה"לעז" מביא שרק תצוה בפ' ולא

האור:daizdפירוש ע"ש שהוא נרות של דה"לעז" הפירוש די ולזה ,
(שלכן  המנורה עיקר הם שהנרות לבאר רש"י שכוונת ויקהל בפ' משא"כ
("שהשמן  האור ענין הם שהנרות איך מסביר ולכן בפ"ע), נפרטו

בהן"). נתונין והפתילות
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תרומה  פרשת
א שיחה כא כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
"תרומה" – הפרשה שם 

רבות פעמים  דובר בתורה :1כבר הפרשות שמות  על
אך התחלתה , שם  על פרשה כל נקראת בפשטות  אמנם ,
מנהג והרי ישראל , מנהג  הוא הפרשה שם  שקריאת  כיון

הרי2היאdxezישראל ביותר , מדוייקים  התורה  עניני וכל ,
של המיוחד תוכנה  את מבטא  פרשה  כל  של ששמה  מובן,

.3הפרשה

הבעלֿשםֿטוב מדברי גם  שמובן עניני4כפי לגבי
הוא הקודש " בלשון לו יקראו אשר ש "שמו בכלל, העולם 

תוכנו. על ורומז הדבר , של  חיותו

גם מוכח  בלבד, סימן רק אינו הפרשה  ששם זה, וענין
"תרומה " – פרשתנו של של5משמה ששמה נאמר אם :

צורך שיש  משום ורק  התחלתה , שם על רק  הוא פרשה  כל
שם את  לקבוע  לרוב , אפשר , אי  פרשה , לכל שונה  בשם 
פרשות שמספר כיון ממש , הראשונה  המילה לפי הפרשה 
ה ' ויאמר  תולדות , אלה  כגון: מילים , באותן פותחות 
בסמוך הכתובה  מילה  לבחור הכרחי ולכן וכדומה .
אחרות מפרשות  זו פרשה מבדילה  אך הפרשה, לתחילת 

–

"תרומה ", בשם  לפרשתנו  לקרוא צריך היה  לא  זה ולפי 
"ויקחו" במילה  יותר6אלא  וסמוכה  כן לפני  הכתובה 

הפרשה . לתחילת 

רק אינה  "תרומה " בשם  הפרשה  שקריאת  מובן מכך
ששם משום  אלא אחרות , מפרשות  ולהבדילה  לסמנה , כדי 
מפרשות אותה המייחד ואת  הפרשה, תוכן את מבטא זה 

אחרות .

"תרומה " שהמילה לכך בנוסף  להבין: `dppiיש 
בסעיף כדלהלן  כולה , הפרשה  תוכן את  לכאורה , מבטאת ,
חידוש איננו "תרומה" של הענין מכך : יותר הרי ב ',

פרשה דוקא  שלefהמייחד סוגים מספר  ישנם  כי ,
חז"ל כדברי  ופרשתנו7"תרומה ", הן", תרומות  "עשר 

בסוג  רק  למלאכת`cgעוסקת התרומה  – תרומה  של
חז"ל דרשת לפי ואפילו "8המשכן . רק  הרי ,bתרומות '

התרומה היא  סתם "תרומה " כאשר  ובמיוחד כאן". אמורות 
לכהן "תרומה "9הניתנת שהשם לומר  ניתן כיצד כך ואם  ,

התוכן  את  פרשה cgeindמביע  עניןefשל כאשר כולה ,
הרחבה ביתר בתורה  אחרות בפרשות  נלמד 10התרומה 

כאן ? המשכן תרומת מאשר

ב.
המשכן עשיית  – הפרשה  תוכן 

– בפשטות הוא , פרשתנו של המיוחד התוכן  ועוד:
אודות  okyndהציווי oipae ziiyr zk`lnענין אין ולכאורה  .

ההפרשה את  רק  המבטאת  "תרומה", במילה  כלל מובע  זה 
של את l`xyiוהנדבה  לא אך המשכן, ziiyrלצורך

לומר, אפוא  ניתן וכיצד מקדש ". לי "ועשו – המשכן 
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ואילך. 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה (1
ה"א. פ"ד פסחים ירושלמי ראה (2

חכמה  בהן יש הקדושים הספרים בכל פ"כ: תדשא ממדרש להעיר (3
כו'. בראשית שמו נקרא למה כו' שמם ונקרא נכתבו למה ודיעה ובינה

פ"א. והאמונה היחוד שער ראה (4
לקו"ש  (ראה במ"א כמשנ"ת ותולדות, נח מפ' – לזה הוכחה עוד (5

ועוד). ואילך. 354 ע' ח"ה
ובראב"ע  לי"). ("ויקחו שלו תפלות בסדר ברמב"ם נקרא עד"ז (6
בכו"כ  ישראל במנהג אבל תרומה. לי ויקחו בפרשת פרשתנו: ריש
וראה  תרומה. – נקרא וכו' שראיתי החומשים בכל (ברובם), מקומות
תיבות) (ובב' א' באופן וראשונים ברמב"ם דנקראות סדרות, בכמה עד"ז
ולדוגמא: אחת), (ובתיבה אחר בשם אחרונים?) (בדורות ישראל ובמנהג
364 ע' חט"ז  [המתורגם] בלקו"ש ונת' (הובא "תצוה" תצוה", "ואתה

"זאת  ;(3 הערה 286 ע' לקמן (ראה פקודי" "אלה "פקודי", וש"נ);
ואילך); 108 ,105 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש (ראה "מצורע" תהי'",

קרח  "ראשי "ויקח וש"נ); .207 ע' חי"ח [המתורגם] (לקו"ש "קרח" ,"
וש"נ). .412 ע' שם (לקו"ש "מסעי" מסעי", "אלה "מטות"; המטות",

ועוד.
פי' וראה עה"פ. כאן יל"ש בתחלתה. המשכן דמלאכת ברייתא (7

פרשתנו. ריש הרמב"ם בן הר"א
רבותינו". "אמרו ר"פ פרש"י ה"א. פ"א שקלים ירושלמי (8

כאן: ביל"ש אבל גדולה. תרומה שם: המשכן דמלאכת בברייתא (9
כשמתחיל  שם בברייתא להלן וכ"ה מעשר. תרומת (סתם), תרומה מתחיל

לכהנים. כו' מעשר תרומת תרומה לפרט:
קרח. בס"פ ראה (10

 לקוטי שיחות 
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - תרומה פרשת - לקוטי־שיחות

במילה מובע  – המשכן עשיית  – הפרשה שתוכן
"תרומה"?

היה מתאים  לכאורה , יותר: קשה  אף  כך  על השאלה
בפסוק תפתח  שהפרשה  מקדש ...",11יותר, לי "ועשו

כולל בפרשה , הציוויים  כל של והתמצית  היסוד  שהוא ,

קיום את  לאפשר כדי הוא אשר תרומה ", לי "ויקחו הציווי
תחלה לכתוב  היה  צריך  כך, ואם  מקדש ". לי  "ועשו  הציווי
היו צריכים  מכן לאחר ורק מקדש ..." לי ועשו "וידבר...
לי "ויקחו בפועל: הביצוע  אופן  אודות  הציוויים  להופיע 
בניית אופן מכן ולאחר המשכן, נדבת  – תרומה ..."

.12המשכן

שהתורה תרומה "dnicwnמכך לי "ויקחו הציווי את 
שהמילה ההיפך, מובן מקדש", לי "ועשו הפסוק  לפני

המשכן ענין תוכן את  מבטאת מאשרxzei"תרומה"
מקדש "! לי "ועשו  הפסוק 

מענין ההיפך לכאורה, הוא, המשכן ענין  מכך: ויותר 
" – כשמו היא  המשכן של תכליתו izpkye11התרומה :

לא13בתוכם " כלומר, .ziiyr," מקדש לי "ועשו  המשכן ,
jezaאלא  dpikyd z`xydמתקיים אין  עוד וכל המשכן,

" של כולו,izpkyהענין  מושלם  כבר  שהבנין למרות  ,"
זה  אין .14באמתokynעדיין

ידי על  רק  להיעשות  יכולה במשכן השכינה  והשראת 
שלמה כדברי יכול, הכל יתברך ה ' של וכחו "הנה15רצונו :

הזה " הבית  כי אף  יכלכלוך לא השמים  ושמי ,16השמים 
אשר מוגבלת, הבלתי ששכינתו  כך על התמיהה שזוהי
לא – העליונים  העולמות  כולל – השמים  ושמי "השמים 

מודגש , ובכך הזה ". "בבית ושוכנת  קשורה  יכלכלוך"
הקדוש ֿברוךֿ של מוגבל הבלתי כחו מצד  רק  הוא שהדבר

–17הוא למטה  האדם של ופעולתו כחו עקב  ולא  ,

להיפך, מדגישה, "תרומה " המילה  משמעות ואילו
של פעולתו האלקותmc`dאת  השראת  את  ולא ,

ולא – "תרומה " במילה  מכך: ויותר מלמעלה. במקדש 
המשכן נדבת  הופכת  כיצד  אפילו נרמז אין – "מקדש "
רק כאן רמוזה  אלא  הקדוש ֿברוךֿהוא , של להיות 

dyxtddמצדmc`d18.

ג.
המשכן? בניית מפורטת מה  לשם

זה : בענין כללית  שאלה  להקדים  יש  זאת , להבין  כדי 
תרומת על כך כל רבה  בהרחבה  התורה מספרת מדוע 
וכשאלת וכו'? היריעות  המשכן, קרשי עשיית  המשכן ,

התורה19חז"ל היה )! – שהיה (=מה  הוה " דהוה "מאי
כנאמר ארעי, הוא שהמשכן  אומרת  "ואהיה20בעצמה 

שעהld`aמתהלך  "לפי רק  ציווי זהו כמו21ובמשכן",
הוא22שנאמר לדורות  הציווי עתה..." עד באתם  לא  כי

בירושלים המקדש  בית23בנין ,minlerמה לשם  כך, ואם .
התקופות בכל לדורות , לישראל המשכן פרטי חשובים 

המקומות נגנז24ובכל שהמשכן  לאחר גם ובמקומו25, ,
המקדש ? בית נבנה 

למרות המקדשות , בתי בנין של והדינים  הסיפור את 
למקדש בקשר לדעת  ישראל צריכים חרבו, הם שגם
סדר על מבוסס שלעתיד הבנין ועיקר רוב  כי שלעתיד,

והשני הראשון הבית של לדעת26הבנין חשוב  מדוע  אך .
תרומת  של הפרטים כל את  גם  ?27ועשייתוokyndעתה
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ח. כה, (11
הטעם  ה) יוד, בעקב פי' (וראה פרשתנו ריש הרמב"ן מ"ש וע"ד (12
את  המשכן עשיית הוא במעשה שקדם אף והכפורת", הארון ש"הקדים
הוא  במשכן החפץ ד"עיקר במעלה" מוקדם הוא "כי מכסהו, ואת אהלו

הארון". שהוא השכינה מנוחת מקום
ח. כה, כאן ראב"ע ראה (13

סד"ה  ח כה, פרשתנו אוה"ח וראה כג. ט, שמיני פרש"י ראה (14
נעשה) (ותיכף לי ועשו (והחילוק): הפי' שזהו שרתה ycwnונראה וכאשר ,

ה"ז – שכינה תעשה.okynבו המשכן ואת ד"ה א) (כו, יקר כלי וראה .
כז. ח, א מלכים (15

סוף  פ"ב. דר"כ פסיקתא ראה – המשכן לגבי משה אמר ועד"ז (16
(ועוד). יו"ד תשא תנחומא ספט"ז. פס"ר פ"ו.

קד  ע' ויצא (להצ"צ) ביאוה"ז ואילך. ב קעח, ויצא אוה"ת וראה (17
וד"ה  (פ"ג) ברכי' רב ד"ה ואילך. קפג ס"ע פר"ת המאמרים ספר ואילך.

תרמ"ג. האומנם
ותיב"ע  בת"א הוא (וכן "הפרשה" תרומה ד"ה עה"פ כפרש"י (18
הכתוב  בפי' היינו נדבה", מממונם לי "יפרישו בפרש"י: וההמשך כאן).

לי  – תרומה לי "ויקחו לפירושו (וסיום) וכהמשך תרומה", לי "ויקחו
ואילך. 301 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה לשמי".

ועוד. ב. ה, יומא (19
ובכ"מ. א. רמא, זח"ב וראה שם. פרש"י ועי' ו. ז, ב שמואל (20

הבחירה. בית הל' ריש הרמב"ם לשון (21
ט. יב, ראה (22

ה"ג. שם רמב"ם ראה (23
הכלים  מן אחד יאבד אם לדורות תעשו וכן ט): (כה, בפרש"י (24
ומכונות  וכיורות ומנורות שולחנות כגון עולמים בית כלי לי כשתעשו או
המשכן, לכלי בנוגע רק זהו אבל אותם. תעשו אלו כתבנית שלמה שעשה
זה  שיהי' ידעתי ולא שם: מרמב"ן ולהעיר עצמו. למשכן בנוגע לא אבל
רא"ם  וראה אלו. כתבנית עולמים בית כלי לעשות שלמה שיתחייב  אמת

שם. אוה"ח ובארוכה לפרש"י. ט"ז גו"א
א. ט, סוטה (25

לפיה  בהקדמתו רמב"ם ראה ובפתיחה 26) מדות. למס' בנוגע "מ
מתוי"ט. מדות למס'

שם. אוה"ח בארוכה וראה (27
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של והלימוד הקריאה  המקדש , בית לגבי מכך: יותר 
כי שלעתיד, לבנין הכנה רק  מהווים  אינם הבית  בנין פרטי
התבנית ולעשות  לשמור יש  בימינו במהרה  "כשיבנה

והעיסוק28ההוא ..." הלימוד ידי על מכך: יותר  אלא  ,
"אני – הקדוש ֿברוךֿהוא  שאמר כפי – הרי הבית , בצורת 

הבית " בבנין עוסקים  הם כאילו עליהם  וכהסבר29מעלה  ,
בטל"29חז"ל ביתי  "בנין  יהא  שלא מבטיחים  כך ידי  על ,30.

הם והלימוד הקריאה  כאשר  – אמורים  דברים במה
בנין של ycwndבענינים ziaלדורו מצוה  היא שבנינו ת ,,

כי כעתlretaאם  לבנותו  אפשר היה31אי הרי  המשכן אך .
לדורו. רק  ציווי

ד.
המקדש  בית בבניית שלב – המשכן בניית

בהרחבה דובר  שכבר כפי להשיב , היה  ניתן  ,32לכאורה 
נאמר אמנם  בתוכם " ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו שהציווי

ציווי זהו אך המשכן, לבניית  "ביתzexeclבקשר בניית  על 
על 33לה '" ציווי  –lkהמקדש כולל המקדשות, בתי

לומדים המקדשות  בתי כל על הציווי שאת  שלעתיד.
בניית  על  .okyndמהציווי 

והרוחב האורך  מדות ופרטי  צורת אמנם , ועוד : זאת ,
הענינים אך מהמשכן, שונים היו המקדש  בית  של

ברמב"ם כמבואר למשכן, בדומה היו שבו .34העיקריים 
לגבי המשכן ונדבת תרומת  על מהציווי לומדים  כן כמו

בעצמן ולסעד לבנות חייבין ש "הכל המקדש, בית 
ונשים " אנשים  .35ובממונם 

מלאכת אודות והלימוד הקריאה  שגם מובן, זה ולפי 
כראוי. המקדש  בית  לבניית  ומסייע  חשוב  המשכן

הענינים : בפנימיות  ולפחות  לומר, יש  מכך  ויותר 
"לפיlretayהעובדה , המשכן את בנו  שתחילה  כך, היה 

"עדיין כאשר לאחרl`שעה " ורק  עתה ..." עד באתם 
דורות "36מכן לדורי "בית שזהו37בנו  מכך נובעת  ,xcq

משכן בתחילה הכבד: אל הקל מן  – המצוה  קיום ואופן
היה מכן לאחר ורק  קבוע, במקום  נחלה ולא ארעי) (אהל,

– קבוע  בית  להיות  milyexiaיכול minler zia38.

הבית ". "צורת  של  והקריאה  הלימוד לגבי מובן ומכך
אין הבית " בבנין עוסקין  הם  ב "כאילו שלימות  שתהיה כדי 
לעסוק צורך יש  אלא  הבית , תורת  של ובקריאה בלימוד די

בצורת כן בפרטיםokyndלפני  ואף  –mpi`yורק במקדש.
עליהם מעלה "אני  של שלימות להיות  יכולה  מכן לאחר 
בצורת העיסוק  ידי  על הבית" בבנין עוסקין  הן כאילו

ziad39.

נצחית היא התורה כי בכך, די אין וכשם40אך ,
בפני קיים  המשכן  היה  שבהם  ומצב  תקופה היתה  שבפועל

ידי ועל okyndעצמו, ziipaלי "ועשו מצות  את  קיימו
ענין שגם  לומר , יש  נצחיdfמקדש ", מצב14הוא  שיש  –
המשכן בנין קיום  של עצמו42רוחני .43בפני
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שם. בפיה"מ הרמב"ם ל' (28
ובכ"מ. יד. צו תנחומא (29

וש"נ. ואילך. 444 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה (30
שם. לקו"ש – ובארוכה ח. שם, אוה"ח ראה (31

לקו"ש  ראה – הבחירה בית הל' ריש הרמב"ם בביאור (32
וש"נ. ואילך. 322 ע' חט"ז [המתורגם]

שם. הרמב"ם ל' (33
לקו"ש  וראה ועוד. הי"א. פ"ז הי"א. פ"ו שם וראה ה"ה. פ"א שם (34

וש"נ. (ס"י). 325 ע' שם
הי"ב. פ"א שם רמב"ם (35

המשכן  שלאחרי בזה הטעם – שם ואוה"ח שם מזח"ב להעיר .36
בירושלים. ביהמ"ק בנין לפני שילה משכן להיות הוצרך

ה"ג. שם רמב"ם (37
,(69 הערה 21 ע' ח"ו [המתורגם] (לקו"ש ממשנ"ת להעיר (38
כלי, אור, – הוא דלעתיד וביהמ"ק (דשלמה) ביהמ"ק דמשכן שהסדר

ע"ש. לעצמותו. דירה
להביא  שהאריך בזה – ברמב"ם (עכ"פ) מרומז גופא שזה וי"ל (39
שנאמר  שעה לפי והי' רבינו משה שעשה משכן בתורה נתפרש "וכבר שם
בהקמת  הסדר – כו'" בגלגל המשכן העמידו לארץ שנכנסו כיון כו'

בירושלים", המקדש ל"נבנה עד וגבעון נוב וכן שילה * גלגל המשכן
הסדר רק לא מבואר (דמאי idyשבזה מקדש" לי ד"ועשו המצוה בקיום '

ביהמ"ק  בנין מצות שקיום ביהב"ח, דהל' הלימוד סדר כ"א הוי) דהוי
הרמב"ם  שמדגיש וכמו במדרשים, (כנ"ל הבית בצורת שעוסקים ע"י
ירושלים  שלום "שאלו שהביא ו) קכב, (תהלים בהכתוב ההלכות בריש
הוא  (450ֿ449 ע' שם חי"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה – גו'"
המשכן  ע"ד ומתחיל כולל – הרמב"ם סדר על ההלכות כשלומדים

וכו'. שילה גלגל משה, שעשה
רפי"ז. תניא (40

סי"ב, פ"ה (מפענצ"פ הצפע"נ מ"ש ובדוגמת (41p"ye שבועת לענין (
שהשבועה  ד"כיון שבועתו, שהתיר אף הנדר, חל בו שהמתפיס משה,
"דכל  תמיד", ישנה השבועה וכאילו הנמשך דבר הוה בתורה כתובה

שהי'". מה רק ולא נצחי הוי הדבר בתורה שכתוב
בהג  מהפי' ולהעיר לנו 42) בנה ולא ישראל לארץ הכניסנו אלו ש"פ:

נתוספו  ביהמ"ק ובבנין משכן להם יש שהרי דיינו, הבחירה בית את
ועוד). אבודרהם בו, כל (רשב"ם, נסים עשרה

כביהמ"ק) נחרב (ולא נצחי הוא המשכן כפשוטו שגם ובפרט (43
מה, סוכה סע"א. עב, (יומא ארז"ל מזו ויתירה שם**), (סוטה נגנז ורק
לעולם  "שעומדים – עומדים שטים עצים טו) כו, (פרשתנו עה"פ ב)

.36 dxrd d`x (*
.'ek `pey ea hly dnly dyry okyna la` 'ek okyna epivn oky mdici iyrnae mdl hley `pey oi`y miwicvd odixy` :g"it x"`acz d`xe (**
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ה.
האדם  עבודת  ידי על השכינה השראת  – במשכן  החידוש

הוא : לכך ההסבר

במדרשים מוצאים למטה  השכינה  השראת  זמן לגבי

למטה השכינה  שרתה אחד חז"ל מאמר לפי דעות . שתי

"בטל" שאז תורה , ואמר :44במתן ראשונה  גזירה 
ואני לתחתונים , ירדו והעליונים  לעליונים  יעלו התחתונים 

שנאמר סיני45המתחיל, הר  על ה' וירד ואל47וכתיב46: :

חז"ל אומרים אחר  ובמקום  ה '". אל עלה אמר  :48משה 
המשכן" שהוקם  ביום  בארץ , השכינה  שרתה  .49"אימתי

השראת הללו: הדעות  בין  מחלוקת שאין ומובן
ה ' וירד המתחיל "אני משום היתה  תורה במתן השכינה 

למרות ולכן, מלמעלה , זה  שהיה  וכיון סיני", הר על

הנוגע "כל הרי  ההר, על ה ' ירד כאשר מעשה, שבשעת
יומת " מות  סיני50בהר בהר קדושה  שהיתה כלומר ,

שכינה " סילוק  "סימן שזהו – היובל" "במשוך אך הגשמי,
בהר" יעלו "המה  הרי  כמקודם ,51– נותר  סיני הר  ,leg52.

" ידי על היא  במשכן השכינה  השראת  ליeyreואילו
שהתורה וכפי ישראל, בני של עשייתם  ידי על מקדש ",

והכלים: המשכן בפרטי גם  המשכןeyre53מדגישה ואת  ,

dyrz54הגיעה השכינה  שהשראת  וכיון וכדומה. ,
האדם עבודת נקבעה55באמצעות הקדושה  הרי בתוך56.

המשכן קדושים .57גשמיות  נעשו וחלקיו והמשכן

להסביר יש  הנ"ל, המדרש  ובלשון החסידות , תורת לפי

היתה תורה  מתן בשעת  השכינה  השראת  כך: זאת 

"58מלמעלה –ligznd ip`e." סיני הר על  ה ' וירד שנאמר 
היא לתחתונים " ירדו "עליונים של שהתכלית  וכיון

לו לדירה ייהפך שהעולם  לעליונים", יעלו ש "תחתונים 
פועל" חסר כח "אין למעלה והרי נעשו59יתברך, לכן –

יתברך לו דירה  של60ה"תחתונים " שהקול מוצאים ולכן ,

השמים ומן העולם  רוחות ארבע  מכל הגיע  הדברות  עשרת 
הארץ "אנכי61ומן של הענין את  "זעק " שהעולם  כלומר , ,

אלקיך". ה'

ייהפכו ש "התחתונים" היא, המושלמת התכלית  אך
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בחיי ולעולמי וראה שם. וסוכה יומא פרש"י ראה – "שישובו" עולמים",
נטמן  מה ומפני (כג): ספכ"ה רבה אליהו דבי תנא וראה שם. פרשתנו
לפני  וקשה לבם בנדבת הכשרים שעשאוהו מפני הזה היום עד המשכן
הקב"ה  יבא ולעתיד לבם בנדבת הכשרים שעשו מה כל להפסיד הקב"ה
לקו"ש  וראה גו'. לגני באתי כו' שנאמר הראשונה כמדה בתוכו וישרה

ואילך. 499 ע' .308 ע' חט"ז [המתורגם]
טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר (44

כ. יט, יתרו (45
ז. פי"ט, בב"ר הכוונה כ"ה המת"כ פי' ולפי (46

א. כד, משפטים (47
ובכ"מ. ו. פי"ב, ב. פי"ג, במדב"ר (48

דירה  להיות לזה תיקון הוא המשכן ומעשה ד: י, צו ובלקו"ת (49
לגני  באתי רד"ה וראה כו'. פי"ט בראשית ברבות וכמ"ש כו' בתחתונים

השי"ת.
יב. שם, יתרו (50

ובפרש"י. יג שם, (51
בנ"י לבד (52dwqty במשוך לאחרי גם וש"נ) א. קמו, (שבת זוהמתן

העגל  חטא שע"י ואף תתקלא). ע' ח"ב תער"ב המשך (ראה ולתמיד היובל
dxfg כדמוכח) לגמרי חזרה לא סע"ב) קצג, ח"ב ב. קכו, ב. נב, (זח"א

נצוצי  פי"ג. נהר) כל (עין ראשון מעין לאברהם חסד וראה שם. וכו' בשבת
מהדיוק ולהעיר .(10 ע' חי"א לקו"ש ב. יד, לזח"ג שהוא dxfgאורות ולא

ועצ"ע. חדש. דבר
"ועשית  ארון", "ועשו ואילך) יו"ד כה, (פרשתנו מהארון מתחיל (53
טו  (כו, והקרשים הכלים. פרטי בכל וכן גו'", כפורת "ועשית בדי",

ואילך).

א. כו, (54
לא  הקב"ה שאף מלאכה גדולה (פי"א): דר"נ מאבות להעיר (55
מקדש  לי ועשו שנאמר מלאכה* שעשו עד ישראל על שכינתו השרה
יה"ר  כג): (ט, שמיני מג) (לט, פקודי רש"י מל' ולהעיר בתוכם. ושכנתי

שכינה ידיכם.dyrnaשתשרה
עד"ז  (וש"נ) ואילך 220 ס"ע חט"ו [המתורגם] לקו"ש גם ראה (56
מעשה  ע"י דוקא נקבעה בארץ הקדושה שחלות א"י, קדושת לגבי
ושכינה  השכינה מפני וירושלים המקדש לקדושת בנוגע וגם הכיבוש.
בהמקום  הקדושה קביעת הט"ז) פ"ו ביהב"ח הל' (רמב"ם בטלה אינה
גם  וראה .(49 הערה שם (ראה שלמה שקדשה הקידוש מעשה מצד היא

.157 ע' חי"ט [המתורגם] לקו"ש
הענין בין החילוק שזהו י"ל ואולי (57z`xydc'הי (שזה השכינה

ל" נק'izpkyeבמ"ת) שע"ש ב).okynבתוכם" (נז, פמ"א תניא (ראה
השכינה  בהשראת הראשונים מפלוגתת ולהעיר א)). (קלו, סכ"ג אגה"ק

וש"נ). ,17 שבהערה (בהס' בזה והביאור המקדש במקום
ואילך. תתקל ע' שם תער"ב המשך ב. כח, ראה לקו"ת ראה (58

ואילך. 23 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש וראה
מצות  להצ"צ בסהמ"צ ונת' הובא – פ"ג שי"א פרדס ראה (59
(וראה  ואילך. קלט ואילך. ה ע' תרס"ו המשך פי"א. אלקות האמנת
תנש"א  ובהוצאת תשל"ו. קה"ת בהוצאת – ואילך תרד ע' שם בהוספות

אעת"ר. ולקחתם וד"ה שובה ד"ה ואילך). תרנו ע'
בתחלת  נעשה שזה ,209 ע' חי"ט [המתורגם] לקו"ש וראה (60

כו'. הקב"ה נתאווה מצד הבריאה
תניא  ב. כ, יתרו ברש"י הובא ט. פ"ה, שמו"ר כה. שמות תנחומא (61

פל"ו.

,fl my i"yxt .(my i"yxtae) mic 'id dk`lnde :f ,my .miyer dnd xy` ezk`lnn yi` yi` ycewd zk`ln lk z` miyerd :c ,el ldwie d`x .i"pa lk llekc (*
.'eb dk`lnd z` l`xyi ipa eyrie :my i"yxte al ,hl icewt .dk`lnd lr eytp ozpy :`
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המתבצע "פועל" ידי על רק  לא  לקדוש ֿברוךֿהוא לדירה 
שלו" "קב זה  אין  אך יתברך, כחו התחתון,ziiyr,62מצד

שהאדם התחתון , ידי על שיתבצע  "פועל " באמצעות  אלא 
dyri.עבודתו ידי על הזה  בעולם יתברך לו דירה 

הענין את תורה. מתן  לעומת  שבמשכן  החידוש  וזהו
על – עבודתם  ידי על ישראל  הביאו בתוכם " "ושכנתי של

" מקדש ".eyreידי לי

"ויקחו של  הענין את  התורה  מקדימה  מדוע  מובן בכך
באה במשכן השכינה  שהשראת  הענין, כי – תרומה " לי

ידי כדלהלן.mzcearעל ב "תרומה ", מתבטא ישראל, של

ו .
התחתון הזדככות או  ביטול

רש "י כפירוש  א) מובנים : שני יש –63ל"תרומה "
dyxtdהרמה ב ) לזה ,64. זה  הקשורים אלו , פירושים  שני .

וכסף זהב  ועניניו: העולם  של ש "הרמה " מסבירים רק  אינם 
"הפרשת" ידי  על מתבצעת לאלקות  אלאmc`dוכדומה , ,

את  מתארים גם  והעליה :`oteהם  העבודה 

האדם שאין מדגישה  – הפרשה – "תרומה " המילה 
הוא  אלא  לו, שיש  מה כל את  מנכסיוyixtnנותן חלק 

mixne– "לי – לקדוש ֿברוךֿהוא אותו ונותן אותו,
.65לשמי"

השראת של הללו האופנים  שני בין הבדל ויש
כבמתן מלמעלה , באה השכינה  השראת כאשר  השכינה :

העולם . חלקי  בכל שווה  באופן היא הרי תורה,

באמצעות נגרמת  השכינה  השראת כאשר ואילו

בהתאם הבדלים  יש  הרי  ה"מטה", התחתון, של עבודתו
נדיבת הכבד:ealלדרגת  אל הקל  מן  והדרגה , סדר ויש ,

בעבודתו והיהודי לאלקות , בטלים שאינם "תחתונים "
תפסת לא מרובה  (תפסת מהם חלק  אותו66מפריש  ומרים  (

לדרגה , מדרגה עולה הוא  מכן ולאחר  לקדוש ֿברוךֿהוא .
חל ומרים  העולםומפריש  מן יותר נכבד כל67ק  אשר עד ,

עבודתו באמצעות  לקב "ה  דירה  יהיה  .68העולם 

רק אינו זה  שלxcqaוהבדל והעליה הבירור  ואופן
שגורמת ההתבטלות  באופן גם  מתבטא  הוא  אלא  העולם ,

השכינה : השראת 

נגרם  מלמעלה , היא  השכינה השראת  lehiaכאשר
מאפשר אינו  השכינה  גילוי  כי  העולם, במציאות

חז"ל וכדברי  לאלקות . מחוץ  תורה :69מציאות  מתן אודות 
עקב ההתבטלות  ואילו געה". לא שור צווח ... לא  "צפור 
ובמיוחד האדם , פעולת מצד הנגרמת  השכינה  השראת
המשכן", את "לבנות מתחילים כאשר עבודתו, בתחילת
ממציאותו חלק  לוקח  הוא  – בלבד כ"הפרשה " היא 
לגמרי, מבטלו שהוא  באופן לא  אך לקב "ה , אותו ו"מרים"

lleye האדם כי מציאותו, עצם יכולenvrlykאת  אינו
מציאותו. עצם  את לגמרי ולבטל לשלול

יותר: כללי  התחתון,oznaובניסוח  ביטול – תורה 
ziiyra.התחתון הזדככות – המשכן

ז.
תרומה  – בפרשה החידוש

י"ג כל את מפרטת  שהתורה לכך הסיבה  או70זוהי
בעבודת71ט"ו כי  המשכן, למלאכת בתרומה  הדברים פרטי
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א. לח, ב"מ (62
.18 הערה כנ"ל כאן, ובתרגומים (63

.18 שבהערה חט"ז לקו"ש וראה א. קמז, פרשתנו זהר (64
שם. לקו"ש וראה פרשתנו. ריש פרש"י (65

וש"נ. א. יז, חגיגה (66
(ראה  תרומה משפטים יתרו – הפרשיות סדר לבאר יש הנ"ל ע"פ (67
המשכה  תורה, מתן פ' הוא יתרו :(264 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש
ביטול  ובעולם) האמונה, גילוי – (בישראל שפעלה למטה מלמעלה
מציאות  לייחד העולם דבירור העבודה מתחילה מ"ת אחרי העולם;

פ' הוא דתחלה הוא, בזה והסדר אלקות. עם (מצות mihtynהעולם
ב(שכל) הפעולה ית'mc`dשכליות), חכמתו עם נפלא" "יחוד שנעשה ,

פ' ואח"כ פ"ה), דעניני–dnexz(תניא והעלי' לקו"ש mlerdבירור וראה .
ואילך. 161 ע' ח"ג [המתורגם]

שבהפרשת  שי"ל מזו, יתירה (75 הערה לקמן (שנסמן לקו"ש ראה (68
בהחלק  בתחתונים, דדירה הענין שלימות מתבטאת כהונה מתנות ונתינת

x`ypd לפי אלא שלו, נכסיו שהם מפני לא בזה שמשתמש האדם, ברשות
ה'. רצון כפי בזה להשתמש וצריך לו נתנו – לך" הנותן "הוא שהקב"ה

ספכ"ט. שמו"ר (69
ה. כאן תנחומא מבעה"ת). זקנים (ודעת פרשתנו ריש פרש"י (70

א. קמח, זח"ב יג. פ"ד, שהש"ר
– א. קלה, זח"ב וראה ג. שם, פרשתנו יקר כלי ז. כה, בחיי (71
אוה"ת  וראה וחזקוני. רא"ם וראה – דברים! טז* ג) (כה, ובראב"ע

d`x) okyna eidy mixacdl dpeekd my ik ,ocic oipnl jiiy epi` ± "okyna md mixac xyr dpeny" (*b"qxd) oe`bd mya (n ,dk) epzyxta onwl `iany dn (*
,('ek dhigy 'ek dndae ser oaxw 'ek dpikyd xe` 'ek oex`d :xvwd 'itae f"ptl my r"a`x`le(eilke okynd dyrp mdny) okynd (zacp) znexz ly mixacd.

ieaixay ixg`l ± xzeia denze .a"n c"t i"ql lixhea n"xd 'ita d`aedy b"dx z"eya l"pdl minec miehia e`vnpy jnq lr oe`b i`d axl dpeekdy `"i (*
"oe`bd" 'itn ± o`kc "oe`bd" `ivedle b"qxd 'it df oi`y llk dgked ef oi` jk 'it b"dxdy l"z` elit`e .b"qxdl dpeekd d"cle "oe`bd" `aen r"a`xda zenewn

!mewn lka r"a`xda
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יתברך לו  לדירה  העולם  להפיכת  העבודה72האדם  הרי
שונה באופן הוא העולם  של חלק  כל של סוג73והעליה  –

בהרמה . והן בהפרשה  הן תרומה , של שונה

"ויקחו הציווי את  התורה מקדימה מדוע  מובן זה  ולפי 
הפרשה שם  ומדוע  מקדש ", לי  "ועשו לפני תרומה " לי
הוא הפרשה של העקרי החידוש  כי "תרומה ", הוא 
על הנעשית המשכן, בבנין בתחתונים דירה של התכלית 
הפרשה – הכבד אל הקל מן בסדר  האדם, פעולת ידי 
כך ידי על דוקא  מקדש . – מכן לאחר ורק  ותרומה ,

העולם . בריאת  של המושלמת  התכלית מתממשת 

הפרשת ידי על השכינה  השראת  התרומה , ענין וזהו
מתן בזמן השכינה ששרתה  לאחר הנ"ל, באופן  האדם
באמצעות דוקא  – המתחיל) (ואני  הבורא  מצד תורה 

dcear שורה אז ודוקא  ,xwirבתחתונים .74השכינה 

כי "תרומה ", בשם  הפרשה נקראת  מדוע  גם  מובן בכך
התרומות עשר כל של והמעלה  שהיא75השלימות  כפי  היא 

והרמה , הפרשה  – התרומה ידי שעל בפרשתנו, מתבטאת
האדם פעולת  ידי על השכינה  השראת  – משכן נעשה 

ועבודתו.

ח.
הרוחני  ב"מדבר" אלקות  גילוי  – המשכן

בפני המשכן  בניית כיצד להסביר ניתן זה גילוי  לפי
נצחי ענין  היא  המקדש , לבית כהכנה רק  שלא  ,76עצמה ,

נצחית : היא התורה  שהרי

ה " עבודת  זוdhnהתחלת בעת  דוקא ה "תרומה ", ,"
"במשוך לאחר  תורה, מתן לאחר זה  שהיה  משום רק  אינה 

השכינה77היובל" לסילוק  הסימן שזהו  כך78, משום  ואשר  ,
משום גם  אלא סיני", הר על ה' "וירד בגלוי אז הורגש  לא 

היה  :xacnaשזה 

"מדבר" של הרוחנית ומצב79המשמעות  מקום  היא

"לא (העליון80שבו אדם  שם81ישב  – שם " הכסא ) שעל
שלielibאין באופן עיר ayiאלקות , ואילו .ayenהיא

שם . העליון  אדם ישב  – אלקות  גילוי של מקום 

בית לבין  המשכן בין  כללי, באופן ההבדל, וזהו
ישראל שבאו לאחר נבנה המקדש  בית  בירושלים : המקדש 

והגיעו המדבר  מן יצאו כאשר הנחלה", ואל המנוחה  "אל
עליה אשר ישראל, בארץ  נבנה  הוא אדם . בני ישוב  למקום

ועד82נאמר השנה  מרשית  בה אלקיך ה ' עיני "תמיד

מקום בירושלים , – עצמה ישראל ובארץ  שנה ", אחרית 
שלם יראת  היראה83של שלימות  ,84– עצמה  ובירושלים  ,

השמים " "שער שהוא  –85במקום

מדברים עושים אשר לעצמותו, הדירה  המקדש ,

בלבד, האדם  עבודת  של תוצאה  אפוא  איננו הוא  תחתונים,

"אשר מצד גם הקדוש ֿברוךxgaiֿאלא  וקדושת  בחירת  ,"
לאלקות . כלי להיות  המקום את והופכת  השורה  הוא 

ראוי אינו וכלל אדם , ישוב  מקום  שאיננו במדבר, אך
מדבר  זהו ולהיפך: לאלקות, כלי נחש86העמיםלהיות  ,

מים אין אשר וצמאון ועקרב  המשכן,87שרף  עשיית שם  –

של תוצאה היא  לקדוש ֿברוךֿהוא , לדירה  זה מקום הפיכת 
כדלעיל. תרומה , של באופן בלבד, האדם  עבודת 

המדבר" מ"מקדש  דוקא וניתן88ולכן, ההוראה נלמדת
ראינו" לא  "אותותינו כאשר הגלות , בזמן שגם ,89הכח,

חושך אלא  אלקות  גילוי אין שבו שלנו, העמים " ב "מדבר

לבנות הכח וניתן אפשרי זה  במצב  גם  – ומכופל כפול
ושכנתי  – לה ' .mkezaמשכן
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ברע"ב  ועד"ז הדיעות. ב' תיווך א'תיד). א'תי. א'שצ. א'שפג. ע' (פרשתנו
כאן. עה"ת וש"ך

ואילך. 161 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה (72
ואילך. 112 ע' חי"א לקו"ש ראה (73

אלקות  דגילוי ואילך), תתקלה (ס"ע שם תער"ב המשך ראה (74
לי  ד(ועשו השלימות שהוא בביהמ"ק הי' לעת"ל בדוגמת פשיטות בדרך
שהי' ומי בפשיטות דאלקות התפיסה הי' ד"בביהמ"ק משכן (– מקדש
בהנסמן  (ראה במ"ת משא"כ ע"ש. כו'", אלקות הרגש בו הי' בביהמק"ד

.(58 הערה לעיל
דֿח) (סעיף ואילך 241 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה (75

בהענין מתבטאת הנ"ל בתחתונים דדירה הענין תרומה zyxtdcדשלימות
כהונה. מתנות וכל

קיים הוא שהמשכן זה יומתק שעפ"ז (76mlerl.(43 הערה (ראה
יבֿיג. יט, יתרו (77

יג. שם, פרש"י (78
ובכ"מ. ואילך. סע"ב לב, ראה לקו"ת ראה (79

ו. ב, ירמי' (80
שם. ראה ג. כ, נשא לקו"ת (81

יב. יא, עקב (82
א. טז, תענית הר תוד"ה יו"ד. פנ"ו, ב"ר (83

ובכ"מ. ג. ו, שה"ש ב. ס, ר"ה לקו"ת (84
לשם. ובמדרז"ל יז. כח, ויצא (85

ר"פ  לקו"ת מסעי. ר"פ ועוד אוה"ח בחיי, וראה לה. כ, יחזקאל (86
ובכ"מ. נשא.

טו. ח, עקב (87
הי"ב. פ"א ביהב"ח הל' הרמב"ם ל' (88

ט. עד, תהלים (89
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ט.
במקדש  האדם  עבודת

בנין של הציווי נלמד מדוע  יובן לעיל האמור  לפי
ד': סעיף  כדלעיל המשכן , מן דוקא  המקדש 

לעומת במקדש , השכינה  השראת  של  שהחידוש  כיון
וענין האדם, עבודת  של תוצאה  בהיותה  היא  תורה, dfמתן

שזהו לומדים  ומכך שבמדבר, במשכן דוקא יותר  גלוי  היה 
במקדש . גם  העיקר

של דיוקו את  הענינים בפנימיות  לבאר  יש  זה  לפי
"מקדש  – המשכן את  בכנותו בהלכהxacndהרמב "ם  ,"

ולסעד לבנות חייבין ונשיםonvra"והכל אנשים  ובממונם 
קודמתxacndכמקדש  שבהלכה  למרות ,"90oi`הוא

המדבר" "מקדש  בכינוי :91מתבטא

בבניית "תרומה " של באופן האדם  עבודת של הענין
ולסעד  "לבנות – המקדש  mpennaeבית onvraנובע – "

ל"מקדש  שאיןxacndודומה  שם", אדם  ישב  לא  "אשר ,"

ונבנה נוצר והמשכן אלקות , לגילוי הקשור מקום  זה 
כדלעיל. האדם  ופעולת עבודת  של כתוצאה 

י.
"מדבר" של רוחני  במצב גם  לה ' משכן בניית 

לעבודתו ותרומתו  מהמשכן הנלמדת  ההוראה  זוהי
שהיא : תקופה בכל אחד כל של הרוחנית 

"אשר "מדבר", של במצב  עצמו את  האדם  חש  לעתים 
ואלקות , קדושה  של "ישב " אצלו אין – שם " אדם  ישב  לא 
מקדש גם  שישנו לו, אומרים  להתייאש . ח"ו עלול  הוא ואז

xacnd" בתוכם ושכנתי מקדש  לי  "ועשו הציווי ואדרבה : ,
במצב בהיותם ישראל של  במשכן  בפועל והתקיים  התחיל

"מדבר ". של 

רוחני במצב  בהיותו דוקא משכן בונה  יהודי וכאשר
החושך" מן האור "יתרון נגרם "מדבר", אשר92של  עד ,

לא "כי של לדרגה  – דקדושה" "מדבר לדרגת  מגיע  הוא 
העליון אדם לדרגת  שמעל הוא ", .93אדם 

תש "מ ) תרומה ש"פ (משיחת
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רבינו) משה שעשה (משכן כתב לא הבחירה בית הל' בריש (90
xacna.

במדבר". שהיו החצר קלעי "כעין שכתב בה"ה לפנ"ז משא"כ (91

יג. ב, קהלת (92
ואילך. סע"ב כג, א. כב, שה"ש ואילך. ג ד, במדבר לקו"ת ראה (93

.508 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש וראה ועוד.

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ד שבט, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר... נמסרה לי בקשתו לעורר רחמים 
בנוגע לבנו... של אחיו שי' שמרוגז עתה עם אביו שי', וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירם שישרה השלום ביניהם וינחם השי"ת בדרך של שלום והצלחה 

בהמצטרך להם.

היא  הסיבה  תמיד  לא  הנה  אנשים  שני  בין  שלום  כשאין  בספרים  המבואר  פי  על  והנה 
מה שאומרים בגלוי או גם מה שעולה בדעתם, ואפשר שיש בזה סיבה פנימית יותר שאפילו נפש 
שי' השתדל  אחיו  כמו שהוא אם  המצב  לברר אם  צריכים  ולכן  אודותה,  יודעת  אינה  הבהמית 

בחינוכו של בנו הנ"ל שיהי' לו חינוך יהודי עד כמה שהי' תלוי בידו ואם נולד בטהרה.

והשי"ת יזכהו לבשר בשורות טובות בהטבת מצב בריאות בנו שי' בגשמיות ובהטבת מצב 
בריאותו ברוחניות וכן בהנוגע לאחיו ובנו של אחיו שיחיו.

בברכה.
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ביאור הגמ' )פסחים סד, ב( אין הפסח נשחט אלא בג' 
כתות של שלשים בני אדם, הלכך בחמשים סגי וכו'

א"ז יצחק אין הפסח נשחט אלא בג' כתות של שלשים 
שלשים בני אדם, מאי טעמא קהל ועדה וישזאל, מספקא 
לן אי בבת אחת אי ברה אחז רה, הלכך בעינן שלש כתות 
איכא,  הא  אחת  בבת  דאי  אדם,  בני  שלשים  שלשים  של 
ואי ברה אחז רה הא איכא, הלכך בחמשין נמי סגיא, דעיילי 
תלתין ועבדי, עיילי עשזה ונפקי עשזה, עיילי עשזה ונפקי 

עשזה.
פסחים סד, ב

שלשים בכל כת וכת. קהל עשזה ועדה עשזה וישזאל 
עשזה.

בה  ויהיו  לשוחטו  צוה  אחת  בבת  דילמא  לי'.  מספקא 
שלשים.

זה. שלש כתות של עשזה עשזה, הלכך  בזה אחר  או 
שלש כתות בעינן, דילמא ברה אחז רה קאמז, ושל שלשים 
בעינן דילמא בבת אחת קאמז ואינו יכול לשוחטו בפחות 

משלשים.

בנ' סגי, עיילי שלשים בזישא, ושוחטים פסחיהן ונפקי 
הא  קאמז  בהדדי  דאי  חדשים,  י'  ועיילי  מינייהו  עשזה 

איכא, ואי שלש כתות קאמז הא איכא.
רש"י

 ילקוט לוי יצחק על התוזה 

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט"ו שבט, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יהודא זאב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' בשלח... כבקשתו כשהייתי על הציון הק' של כ"ק מו"ח 
שלו  בהפ"נ  האמורים  ואת  הזכרתיו  שלו,  ההילולא  ביום  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 
בעל  של  רחמים  לקבל התעוררות  כלים מתאימים  עשה  כל אחד מהם  ובודאי  להם,  להמצטרך 
ההילולא אשר הכלי לזה הוא כמובא באגרת הקדש סי' כ"ז וביאורו כאשר נלך בדרך ישרה אשר 

הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כו',

ישראל  מבני  כו"כ  על  להשפיע  לי'  קמנו  שמי'  דמן  זה  של  וביותר  ביותר  הזכות  וגדולה 
ובפרט על תלמידים שבקרב הימים צריכים לצאת לד' אמות של עצמם ובמילא צריך לזיינם בכל 
הענינים שיוכלו לעמוד בפני הרוחות הנושבות בעולם הגשמי והחומרי וכיון שלפום גמלא שיחנא 

הרי בודאי נמסרים ביחד עם זה גם הכחות למילוי הדרישה ועליו להוציאם מהכח אל הפועל.

בברכת הצלחה.
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כה, י – ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו 
ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו

יב. ענין האזון בעבודת ה':

זר"ל1  כדבזי  ית',  לו  ומקדש  משכן  הוא  יהודי  כל 
הידועים על הכתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", הזי 
כשם שבמקדש ישנם “שלשה דיוזין" – “ערזה" “קודש" 
ו"קודש הקדשים"2 )שבו נמצא האזון( – כך ישנם שלשה 

דיוזין אלו במקדש הפזטי שאצל כל יהודי:

הערזה שבה עמד המרבח החיצון, הוא בעבודה בחינת 
 – הפנימי  מרבח  נמצא  שבו  "קודש"  הלב3:  חיצוניות 
 – האזון4  נמצא  שבו  הקדשים",  ו"קודש  הלב;  פנימיות 
נאמז  רו  בחי'  שעל  יחידה6;   – הלב5  דפנימיות  פנימיות 
שלמטה  דזגות  על  ואפילו  להו"7,  לית  דבבואה  "בבואה 
אתו  באמנה  היתה  החטא  בשעת  "וגם  נאמז  הזבה  מרה 
ית'"8, שהיא תמיד בשלימות )– נצחי( ואין שייך שמשהו 

)"אויבים"( ישלטו עלי' ויגעו בה9.

וי"ל שבחינה רו היא ה"משה" שבכל אחד ואחד10, בדוגמת 
משה  תוזת  "רכזו  משה,  של  ענינו  הוא  )תוזה11(  שהאזון 

עבדי"12.

ורמן דלעתיד  רמן המשכן  ברה מובן שבשני הרמנים – 
לבוא – נמצא האזון )פנימיות דפנימיות הלב, בחי' משה( 

1( ז"ח שעז האהבה פ"ו ד"ה ושני. של"ה שעז האותיות אות ל' )ועוד(.

יבזך  הוא  כי  ד"ה  פ"ב.  תזס"ג  עומד  והוא  ד"ה  ב'קצה.  עמוד  ויקהל  התוזה  אוז   )2

ה'ש"ת בתחילתו. ולהעיז מזמב"ם הלכות בית הבחיזה פזק א הלכה ה.

חיים  תוזת   – הלב  ופנימיות  חיצוניות  הם  הפנימי  ומרבח  החיצון  דמרבח  כידוע   )3

תזומה תמג, א ואילך. אוז התוזה שם עמוד ב'זיג. דזך מצותיך פו, ב ואילך. ועוד.

4( זאה לקוטי שיחות חלק טר עמוד 198 שהוא דזגא זביעית, עיין שם. וזאה לקמן העזה 6.

5( זאה לקוטי תוזה תצא )לו, א( דגם בפנימיות הלב יש פנימית דפנימית.

ב'זט  )עמוד  )תוזת חיים שם )תמח, א(. אוז התוזה שם  6( להעיז מהמבואז בכ"מ 

ואילך(. דזך מצותיך שם( דאזון הוא )נגד בד שביזיעות( בחי' פנימיות הכתז, יחידה. 

וזאה גם כן לקוטי תוזה נשא )כג, זע"ג( שנשיאת האזון הוא ענין והחמישית לפזעה, 

התגלות עתיק כו'.

7( יבמות קכב, וש"נ. לקוטי תוזה תצא לר, ג ובכ"מ.

אהבה  ענין  הוא  שהאזון   6 בהעזה  שנסמנו  מקומות  וזאה  כד.  פזק  סוף  תניא   )8

מסותזת.

 – לעולם  בך  אשתאז  דיוקנא  והכא  הכא  דאריל  אע"ג  א(  קיד,  )רח"ב  נאמז  דעלי'   )9

סד"ה תקעו עת"ז. עשז תעשז תש"א פ"ה.

בהעלותך"  )“ברהז  פ"א  של"ב  ע"ח  כא.  יא,  בהעלותך  וזאה  מב.  פזק  זיש  תניא   )10

וצ"ע(. שם של"ח פ"ו. ובכ"מ. וזאה לקוטי תוזה פקודי )ה, סע"ד( דניצוץ משה שבכל 

אחד ואחד הוא ענין מסיזת נפש דאחד בביטול ממש.

11( דאין באזון זק שני )ה(לוחות גו' – מלכים-א ח, ט. דבזי הימים-ב ה, י.

12( מלאכי ג, כב. שבת פט, א.

במקומו ובגלוי: דוז המדבז הי' דוז דעה13 – כל הדוז הי' 
בדזגתו של משה זבינו שענינו הוא דעת העליון )כמבואז 
בכתבי האזיר"ל14(; וגם בביאת המשיח )ברמן שבו יקויים 
הדקה16(  הקליפה  גם   – לבבך"15  את  ה"א  "ומל  מ"ש 

תתגלה "נקודת פנימיות הלב", בחי' משה.

משא"כ ברמן מקדש זאשון )בסופו( ומקדש שני )כל 
רמנו(, שאע"פ שגם אר הי' האזון בשלימות ולא נפל בידי 

אויבים ח"ו – הזי הי' אר בהעלם, “גנזו יאשיהו".

בפנימיות הענינים,  גם להסביז,  הנ"ל אפשז  יג. עפ"י 
"מקדש   – המשכן  את  לקזוא  מדייק  שהזמב"ם17  מה 
ענינים  כמה  בספזו  הזמב"ם  מזמר  כידוע,  )כי,  המדבר" 

של קבלה18 – ועד"ר בעניננו(:

של  הנ"ל  המעלה  מזומרת  המדבר"  "מקדש  בלשון 
פנימיות  כי   – ובגלוי(  במקומו  האזון  הי'  )שבו  המשכן 
שהיא  שבנשמה,  “מדבז"  בחינת  היא  הלב  דפנימיות 
למעלה מבחי' “אדם" שבנשמה – “לא ישב אדם שם"19 

למעליותא, מסיזות נפש שלמעלה מטעם ודעת20.

ולכן מצינו גם במשיח בחי' "מאד" שלמעלה מ"אדם": 
ש"מאד"   – מאד"21  וגבה  ונשא  יזום  עבדי  ישכיל  "הנה 
בציזוף  רהו  אבל  אדם"22,  אותיות  הוא  ש"מאד  )אע"פ 
שהוא( מוזה על "בחי' בלי גבול כלל"23 – למעלה מציזוף 
אדם – אלא מדבר דקדושה, כי רוהי דזגת האזון, שיוחרז 

ע"י משיח למקומו ובגלוי.

מחשבה  הבחינות  ג'  על  מוזה  ש"אדם"  ידוע24  יד. 
דיבוז ומעשה )א' – מחשבה, ד' – דיבוז, מ' – מעשה(. 

13( זאה ויק"ז פ"ט, א. במדב"ז פי"ט, ג. ועוד.

14( ע"ח שעז הכללים פי"א. של"ב שם. שעז הפסוקים ז"פ שמות. ובכ"מ.

15( נצבים ל, ו.

16( אגזת הקודש ס"ד – עיין שם באזוכה.

17( הלכות בית הבחיזה פזק א הלכה יב.

)שה"ג  הוי'  ז"ת   – החכמות"  ועמוד  היסודות  “יסוד  החרקה  יד  ספזו  וכהתחלת   )18

להחיד"א מע' זמב"ם – בשם ז' דוד הנגיד, נכדו של הזמב"ם(. וזאה ספז השיחות 

ה'ש"ת עמוד 41 ובהעזה שם. לקוטי שיחות חלק ג עמוד 768 העזה 18.

19( יזמי' ב, ו.

20( זאה לקוטי תוזה במדבז ד, ג ואילך. שיז השיזים כב, א. כג, סוף עמוד ב ואילך. 

ועוד. ולהעיז מלקוטי תוזה נשא )כג, זיש עמוד ג( דנשיאת האזון הוא ענין “העלאת 

בחי' התוזה שנק' אדם . . לעצמות אוז אין סוף בחי' כי לא אדם הוא כו'".

21( ישעי' נב, יג.

22( תוזה אוז מו, ד. ע"פ ב"ז פ"ח, ה )וזש"י לב"ז שם(.

23( המשך וככה תזל"ר פ"כ.

24( לקוטי תוזה בהעלותך לא, ג.
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 ילקוט גאולה ומשיח 
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:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLà Léà-ìk̈¦Æ£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«
i"yx£‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ∑","לׁשמי לי.‰Óe¯z∑ ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»

מּממֹונם .הפרׁשה  לי BaÏ.נדבה יפריׁשּו ep·cÈ∑ ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒ
ּבלע"ז לׁשֹון  פיישנ"ט טֹוב, רצֹון לׁשֹון והּוא .נדבה, ְְְְְַַָָָ

È˙Óe¯zŒ˙‡ eÁ˜z∑ ּתרּומֹות ׁשלׁש רּבֹותינּו: אמרּו ƒ¿∆¿»ƒְְֵַָָֹ
ּכאן: ׁשּנעׂשּואמּורֹות לּגלּגלת, ּבקע ּתרּומת אחת, ְְֲֲֶֶֶַַַַַַָֹֻ

ואחת, פקּודי". ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמהם
מהן  לקנֹות לּקּפֹות, לּגלּגלת ּבקע הּמזּבח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֻֻּתרּומת
אחד  ּכל נדבת הּמׁשּכן, ּתרּומת ואחת, צּבּור. ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָקרּבנֹות

ּדברים  י"ג הּוצרכּוואחד. ּכּלם ּבענין, האמּורים ְְְְְֲִִִֶָָָָָָֻ
ּבהם  ּכׁשּתדקּדק ּכהּנה, לבגדי אֹו הּמׁשּכן .למלאכת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

(â)óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðe§«¤

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„ÈÓב  ÔeL¯ÙÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿√»«
Ôe·qz daÏ dÚ¯zÈc ¯·b Ïk ÔÓ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»ƒ»¿«ƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿

:È˙eL¯Ù‡ ˙È»«¿»ƒ

c‰·‡ג  ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ãקודש משיחות ãנקודות

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»

ּוׁשניהם  והרמה. הפרׁשה "ּתרּומה": ּבתיבת ּפירּוׁשים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשני

לדבר  ּוזהבֹו מּכסּפֹו מפריׁש ּכׁשאדם אחד: ּבקנה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָעֹולים

– וגׁשמּיּותם מחמרּיּותם אֹותם מרים הּוא קדּׁשה, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשל

ולקדּׁשה. לרּוחנּיּות לגבֹוּה, אֹותם ְְְְֲִִֶַַָָָָֻּומעלה

לאדם  מׁשּפיע הּׁשםֿיתּבר הּזקן: רּבנּו ׁשל הּידּוע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּכּפתּגם

רּוחנּיּות. – מהּגׁשמּיּות עֹוׂשה והאדם ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגׁשמּיּות,

(315 עמ' יא, כרך שיחות (לקוטי

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

¯˘‡ .‰ÓÈÓ˙ ˙„ ÂÈ·Ï Ô˙ ¯˘‡
ÈÈ·È .‰ÓÂÏÚ˙ ÏÎ ¯Â‡Ï ‡ÈˆÂÈ
ÂÁ˜ÈÂ ˙˘¯Ù· .‰ÓÂ˘¯ ‰ÓÎÁ ¯·„

:‰ÓÂ¯˙ ÈÏ
¯a„ÈÂ ההר,‡) ראׁש אל ּבעלֹותֹו . «¿«≈ֲֶַָָֹ

והּטעם, הּמׁשּכן. ּדבר על לֹו ְְְִִֶַַַַַַָּדּבר
ויׁשּכן  הּנכּבד, לּׁשם מקּדׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹׁשּיעׂשּו
ולא  מׁשה, עם ידּבר וׁשם ְְְְִֵֶַָֹֹּבתֹוכֹו.

ההר: אל aיעלה dxez ֲֶֶַָָ

ÈÏמּלת·) eÁ˜ÈÂ,אלי סּורה ּכגזרת . ִַ¿ƒ¿ƒְְִֵַַָ
אליו. ויקרב מּמקֹומֹו, הּנקרא ְְְְִִִֵֶַַָָָׁשּיסּור
וככה, לי. ויּתן מאּתֹו ׁשּיּקח ְְְִִִִֵֵֶַָָָָוככה,

מים: מעט לי נא bקחי dxez ְְִִִַַָ
˙‡ÊÂ ּכסף ‚) מצאנּו לא הּגאֹון אמר . ¿…ֶֶַַָָָָֹ

אם  העדה, ּפקּודי ּכסף אם ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָּבּמׁשּכן,
והּוא  נדבה. הּכסף ּכי ּכתּוב אי ְְִֵֵֶֶַָָָּכן
לצר נדבה, היה אחר ּכסף ּכי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהׁשיב

יהיה  ׁשּלא יּתכן לא ּכי ּכסף. ְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻׁשלחן
אֹו ּדבר, ׁשּום עליו לתּקן ׁשלחן ְְֵַָָָָָָֻׁשם
ולחצֹוצרֹות  עליו, לרחץ אֹו ְְְְֲִַַָָֹֹלחּת
ּכי  ,צר אין ּדעּתי ּולפי ְְְְְִִִִֵֶַַַֹולּמזרקים.

אחד  ּדבר להֹוציא חׁשׁש לא ְִֶַַָָָָָֹהּכתּוב
החמּׁשהֿעׂשר  ּכי ּדברים, ְֲִִִִִַָָָָָָָמּׁשּׁשהֿעׂשר
יעקב  ּבני אּלה וכמֹוהּו, נדבה. ְְְֲֵֵֶַָָָָֹהיּו

לא  ּובנימין ארם. ּבפּדן לֹו יּוּלד ְְֲֲִִֶַַַָָֹאׁשר
ּבׁשבעים  ועֹוד, ּכנען. ּבארץ אם ּכי ְְְְְִִִִֶֶַַַנֹולד
ירדּו לא יֹוסף ּובני ,אבֹותי ירדּו ְְְֲֵֵֶֶֶָָֹנפׁש
הּנדבה, ּבתחּלת והזּכיר נֹולדּו. ׁשם ְְְְְִִִִִַַָָָּכי
ּבּנכּבד, והׁשלים הּזהב. ׁשהּוא ְְְְִִִִֶַַַָָָָהּנכּבד

לא  ּכי מּלּואים, ואבני ׁשהם ְְְִִִֵֵַַַֹֹאבני
כן  ולא הּנׂשיאים. אצל רק ְְְְִִִֵֵֶַַֹנמצאּו
לא  והּנה נמצא. הּקהל ּברב ּכי ְְְִִִֵַַָָָָָֹֹהּזהב,
וכתּוב  ּברזל. הּמׁשּכן ּבמעׂשה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָהיה

ּכלי  ּכל והּגרזן ּומּקבֹות ראׁשֹון, ְְְְִִִֶַַַַָָּבבית
ּבהּבנֹותֹו: ּבּבית נׁשמע לא cּברזל dxez ְְְִִִֶַַַַָֹ

 חומש יומי 

פרשת תרומה

יום ראשון
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לח תרומה לח פרשת - כה - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ח ראשון ליום יומי שיעור

i"yx£'B‚Â ˙LÁe ÛÒÎÂ ·‰Ê∑,ּבנדבה ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְִָָָָֻ
ּבׁשוה, ׁשּבא הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ּׁשּנדבֹו מה איׁש ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאיׁש
מלאכת  ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמחצית

ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף ׁשם ׁשהצר לח)הּמׁשּכן (לקמן ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּוׁשאר  וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ּפקּודי ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ"וכסף

ׁשרת הּכסף  לכלי עׂשאּוה ּבנדבה, ׁשם .הּבא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ צבּוע ירק צמר וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ

מד) מנחות ד. צבע ∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות מּמין צבּוע צמר ¿«¿»»ִִֶֶֶַַָ
ארּגמן  ּפׁשּתן ∑LLÂ.ׁשּׁשמֹו נֹוצה ∑ÌÈfÚÂ.הּוא ְְֶַָָ¿≈ְִָ¿ƒƒָ

מן עּזים,ׁשל  הּבא "ּומעּזי", אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
– "עּזים" ׁשל ׁשּתרּגּום עצמן, עּזים ולא ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹהעּזים

.עּזיא  ִַָ

(ä):íéhL éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«

i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑ אדם היּו .עּבּודן לאחר צבּועֹות ¿»»ƒְְִַַָָָֹ
ÌÈLÁz∑(כח אּלא (שבת היתה ולא חּיה, לׁשעה,מין ¿»ƒְְְִֶַָָָָָָֹ

ׁשּׂשׂש "ססּגֹונא", מתרּגם לכ לּה, היּו ּגונים ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָוהרּבה
ׁשּלֹו ּבגונים ÌÈhL.ּומתּפאר ÈˆÚÂ∑ להם היּו ּומאין ְְִִִֵֶָָ«¬≈ƒƒִֵֶַָָ

ÈfÚÓe:ד  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

BbÒÒ‡ה  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

˙LÁe ÛÒÎÂ ·‰Ê(ג (כה, »»»∆∆¿…∆

צדקה, ּבנֹותני ּדרגֹות ׁשלֹוׁש ּכאן ׁשּיׁש ּבספרים ְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָנאמר

'ּכסף' ּבריא. הּנֹותן זה – 'זהב' ּבראׁשיֿהּתיבֹות: ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכמרּמז

צדקה  (הּנֹותן – 'נחׁשת' ּפחד. סּכנת ּכׁשּיׁש רק) (הּנֹותן –ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּתנּו'. ׁשאמר חֹולה 'נתינת היא) וזֹו ׁשכיבֿמרע, ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָרק

ׁשּׁשלׁש לֹומר יׁש הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה ׁשּצדקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומאחר

הּכללית  ּבּׁשליחּות ּדרגֹות ׁשלׁש ּבעצם הן הּללּו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּדרגֹות

לּקּב"ה: ּדירה העֹולם את לעׂשֹות מקּדׁש", לי "ועׂשּו ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָׁשל

מׁשלמת. עבֹודה ׁשהיא הּצּדיקים עבֹודת – ּבריא" הּנֹותן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ"זה

וההסּתר  מההעלם מׁשּפע ּכׁשהאדם – ּפחד" סּכנת ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ"ּכׁשּיׁש

עצמֹו את ּפֹודה הּצדקה עבֹודת עלֿידי ורק ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבעֹולם,

הּׁשלילית. מההׁשּפעה ּתנּו"ּומׁשּתחרר ׁשאמר חֹולה "נתינת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּכבר  ׁשהּוא ּכ ּכדי עד מהעֹולם מׁשּפע הּנֹותן ׁשּבֹו מּצב –ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ֶ'חֹולה'.

מּיׂשראל, אדם וכל צדקה, לתת יכֹול חֹולה ׁשּגם ּכאן, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלמדנּו

היא  הּמׁשּכן, ּבמלאכת להׁשּתּתף יכֹול ׁשּיהיה, מי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָיהיה

.יתּבר לׁשבּתֹו למכֹון העֹולם הפיכת ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהמלאכה

ואילך) 330 עמ' ב, כרך תשמ"ט (התוועדויות

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

˙ÏÎ˙e ּכדמּות .„) ׁשהּוא יפת אמר ¿≈∆ְִֶֶֶַָ
הּצבעים. ּכל ּתכלית הּוא ּכי ְְֲִִִַַַָָׁשחרּות,
יׁשּוב  לא והּוא אליו, יׁשּובּו ְְֵַָָָֹֹוהּכל

על  נסמ ואנּו לעֹולם. אדם ְְְְֲִֵַַָָָָֹּבמעׂשה
צמר: והּוא ירק, ׁשהּוא ׁשאמרּו ְְֶֶֶֶַַָָֹרּז"ל

ÔÓb¯‡Â הּימים ּובדברי אדֹום. ּכדמּות . ¿«¿»»ְְְִִִֵַָָ
וזה  ארּגּואן. ערבי ּובלׁשֹון ְְְֲֲִֶַָָָָארגֹון.

ּבמׁשי: אֹו ּבצמר אם ּכי יהיה לא ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַֹהּצבע
ÈL ˙ÚÏB˙Â,הּתֹולעת ּוׁשני וכתּוב . ¿««»ƒְְִַַַָ

צּור. חּלמיׁש החּלמיׁש. ּומּצּור ְְִִִַַַָּכמֹו
אדום, הּוא ּכי קרימ"ז. ּבֹו אמר ְְִִַַַָָָֹוהּגאֹון

ּובעבּור  הארּגמן. ּכצבע אינּנּו ְְֲֵֶֶַַַַָָָרק
מׁשי: הּוא ּכי רּבים אמרּו ְִִִֶַַַָּתֹולעת,

LLÂ,ּפׁשּתים מּמיני מין הּבד, הּוא . ¿≈ְִִִִִֵַָ
לבן  הּוא רק לבּדֹו, ּבמצרים ְְְְִִִַַַָָָנמצא
מּמצרים. ורקמה ׂשׂש צבּוע. ְְְְִִִִֵֵַַָָואינֹו

עׁשר, ערבי ּבלׁשֹון ּתרּגמֹו ְְְְֲִִֶַָָָֹוהּגאֹון
הּיֹום: עד הּוא ׂשער ÌÈfÚÂוידּוע . ְַַַָ¿ƒƒְַ

dהעּזים: dxez ִִָ

ÌÏÈ‡ ˙B¯BÚÂ וזאת ‰) ּגדֹולים. ׁשהם . ¿≈ƒְְִֵֶֹ
ונקרא  אלּגּודמאם, ּבארץ ְְְְְִֶֶַָָָָהאּומנּות

היתה ÌÈLÁzּגּודמנסי: חּיה מין . ְְִֶ¿»ƒְִַָָָ
ואנעל ּכתּוב ּכן ּכי ההם, ּבּימים ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָידּועה

נֹודע: היה ּכבר והּנה ÈˆÚÂּתחׁש. ְְִֵַַָָָָ«¬≈
ÌÈhL ׁשּיעקב ׁשאמרּו מּקדמֹונינּו יׁש . ƒƒְְֲִֵֵֶֶַַָֹ

מּמצרים  הֹוציאם ויׂשראל נטעם, ְְְְִִִִִִֵַָָָָָאבינּו
נמצא  אׁשר וכל והראיה, מׁשה. ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹּבמצות

ויׁש והארּגמן. הּתכלת ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָאּתֹו.
אּתֹו נמצא אׁשר נאמר לּמה ְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹלתמּה,
לּמה  לתמּה יׁש ּכן, אמרנּו ואם ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹלצרּכֹו.
יׁש צר מה ּכי ׁשּטים, עצי ֲִִִִֵֵֶַֹהֹוציאּו
ּכי  חֹוׁשבים הּמצרים הּנה ועֹוד, ְְְִִִִִֵֶַָלהם.

יׁשּובּו, ּכ ואחר הֹולכים הם ְְְִִֵַַַָָלזּבֹוח
קרׁשים  יֹוציאּו ואי הׁשאילּום. ּכן ְְְְִִִִֵֵַָועל
אּמֹות, עׂשר מהם אחד ּכל אר ִֵֶֶֶֶֶַַָָֹרּבים,

מצרים  על עברּו והם ּבריחים, ְְְְִִִִֵַַַָּגם
ּתׁשּובה  היתה ּומה הּמלּוכה. ְְְְֶַָָָָמקֹום
ׁשּטים, עצי יֹוליכּו לּמה ְֲֲִִִֵֵֶָָלׁשֹואליהם,
ימים. ׁשלׁשת ּדר לזּבח הֹולכים ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹֹוהם

היא  היתה קּבלה אם ידענּו, לא ְְְִִִֵַַָָָָָֹוהּנה
הֹוציאּום, ׁשמּמצרים אבֹותינּו, ּגם ּביד ְְֲִִִִֵֶַַַ

סברא  ואם מׁשמעּתם. אל נסּור ְְְְְֲִִֶַַָָָָאנחנּו
ּכי  ונאמר אחרת. ּדר לבּקׁש יׁש ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹהיא,

ׁשּטים. עצי יער סיני, הר אל סמּו ֲִִִֵֶַַַַָָָהיה
יתעּכבּו ׁשּׁשם להם, אמר ׁשם ְְְִֶֶַַָָָָָֹּובבאם
ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ענן, עליהם ואין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָהרּבה
עׂשּו והּנׂשיאים סּכה, אחד ּכל עׂשה ְְִִֶַָָָָָָָֻאז
מעלתֹו. ּכפי אחד ּכל חצרֹות, ְְֲֲִִֵֶַָָָּכדמּות

 חומש יומי 
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ּברּוח ּבּמדּבר? צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: רּבי ּפרׁש ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
והביא  ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּקדׁש

עּמהם  לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָארזים
מּמצרים  .ּכׁשּיצאּו ְְְִִִֵֶַ

(å)ì íéîNa øànì ïîLúøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqä©©¦«

i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמיד להעלֹותׁשמן .נר ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ
‰ÁLn‰ ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑ למׁשח ּכלי ׁשּנעׂשה ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְֲִֵֶַַָֹ

ּכמֹוהּמׁשּכן  ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו לקּדׁשֹו, והּמׁשּכן ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָ

תּׂשא" ּב"כי ‰ÌÈnq.ׁשּמפרׁש ˙¯Ë˜ÏÂ∑ׁשהיּו ְְִִֶָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒֶָ
ּב"ואּתה  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּובקר, ערב ּבכל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמקטירין

עׁשן ּתצּוה" ותמרֹות קיטֹור העלאת "קטרת", ּולׁשֹון .. ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤

i"yx£Ì‰LŒÈ·‡∑,האפֹוד לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשּתים «¿≈…«ְְְְִֵֶַָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ׁשעֹוׂשין ∑ÌÈ‡lÓ.האמּור ׁשם על ְְְֶַַָָָƒÀƒִֵֶַ

ׁשם  האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֻלהם
הּמֹוׁשב  ּומקֹום מּלאים, אבני קרּויים הּגּמא, ְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻלמּלאֹות

מׁשּבצֹות  ÔLÁÏÂ.קרּוי „Ù‡Ï∑ לאפד הּׁשהם אבני ְְִָ»≈…¿«…∆ְֵֵַַַָֹֹ
לחׁשן  הּמּלאים ּב"ואּתה ואבני מפרׁשים ואפֹוד וחׁשן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻ

ּתכׁשיט  מיני והם .ּתצּוה", ְְְִִֵֵֶַַ

(ç):íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«
i"yx£ÈÏ eNÚÂLc˜Ó∑קדּׁשה לׁשמי ועׂשּו .ּבית ¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵָָֻ

ÁLÓÏ‡ו  ‡iÓÒea ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ז  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

ÈzÎLח  È¯L‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„˜ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿√»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

ãקודש משיחות ãנקודות
ּבמצרים  יׂשראל ּבני ְְְְִִִֵֵֶַַָָנחמת

:ÌÈhL ÈˆÚÂ«Õ¬≈ƒƒ

אבינּו יעקב ּתנחּומא: רּבי ּפרׁש ּבּמדּבר? להם היה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּומאין

ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹצפה

עּמהם  לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ארזים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָוהביא

מּמצרים ובפרש"י).ּכׁשּיצאּו ה. (כה, ְְְִִִֵֶַ

יכֹולים  היּו הּמׁשּכן לבנּית ארזים להּׂשיג ּכדי הרי לעּין, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָיׁש

מיערֹות  לקחּתם אֹו האּמֹות מּתּגרי לקנֹותם יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּבני

אּתֹו להביא אבינּו יעקב הצר מּדּוע ואםּֿכן ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻסמּוכים,

ּבמצרים? אֹותם ולנטע יׂשראל מארץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹארזים

ּתנחּומא" "רּבי ּפרׁשֹו זה ּדענין הּדרּוׁש, דר על לֹומר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָויׂש

את  לנחם ּכדי אבינּו יעקב ּכן ׁשעׂשה "נחמה". מּלׁשֹון –ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּגלּותם. מּצרת יׂשראל ְְִִֵֵַָָָָּבני

עם  ּביֹותר, קׁשה ּבגלּות ּבמצרים, יׂשראל היּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּדכאׁשר

ּבזה, וכיֹוצא ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּכ"ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּגזרֹות

יעקב. ׁשּנטע הארזים את ּכׁשראּו נחמתם היתה זּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהּנה

ּגם  אעל "אנכי – הּקּב"ה להם ׁשהבטיח ׁשּידעּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדאף

ד)עלה" מו, ׁשהּנה (ויגש ּבעיניהם ׁשראּו לזה ּדֹומה זה אין , ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ

מּמצרים  ׁשּיצאּו עלֿמנת רק ּבמצרים יעקב ׁשּנטע ארזים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיׁש

אּלּו ארזים הּמׁשּכן.ויקחּו את ּבהם ויבנּו עּמהם, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

שבת' 'לקראת מתוך – ואילך) 146 עמוד לא חלק לקוטי־שיחות (על־פי

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

ועׂשּו היה, רב עם ּכי הּיער, ּכל ְְְִַַַַַָָָָָוכרתּו
ּדבר  להם ּדּבר לא ּומׁשה ְִֶֶֶַָֹֹֻסּכֹות.
וזה  הּכּפּורים. יֹום אחר רק ְְִִִֶַַַַַָהּמׁשּכן,

אּתֹו: נמצא אׁשר וכל eטעם, dxez ְְֲִִֶַַָָ

¯B‡nÏ ÔÓL (Â,הּמאֹור לצר . ∆∆«»ְֶַָֹ
טעם  ּכי הּדֹור חכמי אמרּו ְְְִִֵַַַַַָָּכּמׁשּפט.
הּוא, וכן .הפּו הּסּמים, ְְְִִֵֶַַָֹולקטרת

לּמה  ּכן אם קטרת. ּבעבּור ְֲִִֵֶַַַָָֹהּסּמים
ּבׂשמים. הּמׁשחה ּולׁשמן ּכן, נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹלא
לּמאֹור  הּׁשמן, ואת הּבׂשם ואת ְְְְֶֶֶֶֶַַָֹועֹוד,
הּסּמים. ולקטרת הּמׁשחה ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹּולׁשמן

ּכֹוללת  ּבׂשמים ׁשּמּלת ּבעיני, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָוהּנכֹון
ׁשהם  ּובׂשמים הּמׁשחה, ְְְִִֵֶֶֶַָָלׁשמן
וככה  לּקטרת. הּסּמים עם ְְְִִִֶַַַָָָֹֹמערבים

האמת: fקּבלת dxez ֱֶַַָָ
Ì‰L È·‡ (Ê.האפֹוד ּכל ּכֹוללת . «¿≈…«ֵֶֶָָ

מהחׁשן: עֹוד ÌÈ‡elÓואחד . ְֵֶֶַָֹƒƒ
gאפרׁש: dxez ֲֵָ

eNÚÂ (Áהיֹותֹו ּבעבּור מקּדׁש, נקרא . ¿»ְְֱֲִִַָָ
הּקדֹוׁש: הּׁשם hמׁשּכן dxez ְִֵַַַָ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  40    הלי דהלד • דהמ למיהס  
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(è)ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´©¦§½̈
ñ :eNòz ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«

i"yx£E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡ ÏÎk∑(כט ּכאן.(מנחות ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ָ
˙È·z ˙‡.ÔkLn‰ לּמקרא מחּבר הּזה הּמקרא ≈«¿ƒ«ƒ¿»ְְְִִֶַַַָָָֻ

אני  אׁשר ּככל מקּדׁש לי "ועׂשּו הימּנּו: ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּלמעלה
"אֹות eNÚz.מראה ÔÎÂ∑(יד שבועות טז. לדֹורֹות,(סנהדרין ְְֶַ¿≈«¬ְ

ּבית  ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו אֹו הּכלים, מן אחד יאבד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאם

ּומכֹונֹות  וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון ְְְְְִִָָֻעֹולמים,
אֹותם. ּתעׂשּו אּלּו ּכתבנית ׁשלמה, שבת ׁשעׂשה (תוספתא. ְְְֲִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּלמעלה צח) לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא  ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻואם
'ּכן  אּלא ּתעׂשּו", "וכן לכּתב לֹו היה לא ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹהימּנּו,

וכליו  מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר והיה .ּתעׂשּו', ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

(é)änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå̈¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ ׁשּוליו על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות .ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(àé)eptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìò úéNòå§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב ארֹונֹות ׁשלׁשה (יומא ƒ«ƒƒ¿«∆ְֲָֹ
ּכתלים  וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָעׂשה
עץ  ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים אחד, לכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוׁשּולים
ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָּבתֹו

ּומחּוץהעליֹונה  מּבית מצּפה נמצא תנחומא.ּבזהב. (שם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻ

רבה) Ê‰·.שמות ¯Ê∑ למעלה סביב לֹו מּקף  ּכתר ּכמין ≈»»ְְְִִֶֶַָָָֻ
עד  הּפנימי, מן ּגבּה החיצֹון הארֹון ׁשעׂשה ְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּׂשפתֹו,
מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעלה
למעלה  הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּוכׁשהּכּפרת
ּתֹורה  לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי .מּכל ְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìò©©§−©¥¦«
i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, ∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»

לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכתרּגּומֹו:
לרחּבֹו מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים נתּונים ׁשל היּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

מפסיק  ארֹון ׁשל וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָארֹון,

kLÓ‡ט  ˙eÓc ˙È C˙È ÈÊÁÓ ‡‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬»«¬≈»»»¿«¿¿»
:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰BÓ Ïk ˙eÓc ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿≈«¿¿

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿≈¿«¿»«¿»¿»≈¿«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe«¿»≈

aÓe¯‡יא  ÂbÓ ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:¯BÁÒ¿

ÏÚיב  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

C˙B‡ ‰‡¯Ó (Ë ּכי העין, ּבמראה . «¿∆»ְְִִֵַַָ

נבּואה. ּבחלֹום היּו יחזקאל ְְְְֲֵֶַַָָמראֹות
ואמר הּדעת, ה"א ,‰ÔkLnוהֹוסיף ְְִֵַַַַָ«ƒ¿»

וכן  וי"ו ּתֹוספת מקּדׁש. ׁשהזּכיר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָאחר
ועׂשּו ּבתחּלה, ּכי הּכלים. לצר ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּתעׂשּו,

מקּדׁש: iלי dxez ְִִָ
eNÚÂ (Èועׂשּו ּבתחּלה ׁשאמר ּבעבּור . ¿»ְְֲִִֶַַָָָ

ּככה  החל ידענּו,לי, ולא ארֹון. ועׂשּו , ְְְֲִֵֵַָָָָֹ
והּנה  ּבפנים. אֹו ּבחּוץ הּמּדה זאת ְְִִִִִֵַַָֹאם

הארֹון  עבר יהיה ּבחּוץ, היא ְִִִֵֶֶַָָאם
חצי  העברים מב' ּומחּוץ מּבית ְֲֲִִִִִִֶַָָֻמצּפה
הּברית  לּוח ּכל מּדת ׁשּתהיה עד ְְִִִֶֶַַַַַָָאּמה,
אמרנּו ואם רחב. ואּמה אר ְְְִֶַַַַָָָֹֹאּמה

ּכל  ּתהיה אּמה, חצי הּקֹומה ְֲִִֶֶַַַָָָׁשּגם

ּכח  הּׁשם נתן אּולי מאד. ּכבדה ְְֵֵֶֶַַַַָָֹֹאבן
להֹוריד  ּכבדים, ׁשהיּו מׁשה לידי ְְִִִֵֵֶֶַָֹרב
מּׁשני  וכתּוב אחת. ּביד אבן ְְְִֵֶֶַַַַָלּוח
הּוא  הּלּוח ּכי היה. ּכן אּולי ְִֵֵֶֶַַַָָעבריהם.

עברים. ׁשּׁשה לֹו ׁשּיׁש מעּקב ְֲִִֵֶָָָֻּגּוף
ויׁש היּו. ארֹונֹות ג' ּכי ּכתּוב, ְְֲִֵָָָָוככה
עבי  ּכי ועֹוד, הּכבדּות. על ְְְִִִַַַַֹֹלתמּה
ׁשּלא  ראינּו ּכי ועֹוד, טפח. ְִִֶֶֶַַַָֹֹהּכּפרת

חלק  מן ּפחֹות רק הּתנּופה זהב ְְִֵֶַַַָָָָהיה
מהּזהב  מאֹות וארּבע אלפים מג' ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָאחד
עצי  היּו הּכרּובים והּנה ּדוד. ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָׁשהּניח
ּכּלֹו היה לא הּקטרת מזּבח ּגם ְְִֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשמן.

הּצּפּוי  ּכי הּסברא. לפי ׁשוה והיה ְְְִִִֶַַָָָָָָָזהב,

יּכנס  הּזהב ּומעט הּוא, העין ְְְִִֵֶַַַַָָָָלמראה
והּבריחים  הּקרׁשים ּכי הלא ְְְֲִִִִִַַַָֹּבּצּפּוי.
מצּפים, ּכּלם הּקטרת ּומזּבח ְְְְְִִֶַַַָָֹֻֻֻוהּׁשלחן
הּמנֹורה. רק ּכּלֹו זהב ׁשּיהיה ּדבר ְְְִֵֶֶַַָָָָָֻואין

צר מה זהב, הארֹון ׁשעׂשּו ְֶֶַַַָָָָָֹואחר
האּולם  הּנה ּכי הּצּפּוי. על ויֹוכיח ְִִִִֵֵַַַָָָלעץ.

זהב: ׁשלמה צּפה i`והּבית, dxez ְְִִַַָָָֹֹ
¯Ê (‡È·‰Ê ורבעי ארחי מּגזרת . ≈»»ְְְְִִִִִַָ

aiזרית: dxez ִֵָ
ÂÈ˙BÓÚt (·È,הּמקרא ּבכל חּפׂשּתי . «¬»ְְְִִִַַָָ

רק  זוית, ׁשהּוא ּפעם מצאתי ְִִֶַַַָָָֹולא
ּדּלים. ּפעמי עני רגלי רגל. ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּלׁשֹון
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ׁשני  ׁשּיהיּו לבד, ּבד ּבין וחצי אּמתים הּבּדים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
וכן  ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני

הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ּב'מנחֹות' ÚaË˙.מפרׁש ÈzLe ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ¿≈«»…
˙Á‡‰ BÚÏˆ ÏÚ∑ ׁשּבתחּלת טּבעֹות הארּבע הן הן ««¿»∆»ְְִִֵֵֶַַַַָָ

היא, יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ּופרׁש ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּמקרא,
ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַָָּופתרֹונֹו

האחת  צלעֹו על האּלּו הּטּבעֹות מן ∑ˆBÚÏ.ּוׁשּתי ְְִֵֵֶַַַַָָָָ«¿
.צּדֹו ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
i"yx£Èc·∑ מֹוטֹות. «≈

(ãé)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
:íäa ïøàä-úà úàNì̈¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«

(åè):epnî eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
i"yx£epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï∑(שם .לעֹולם (יומא …»Àƒ∆ְָ

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙Â∑ ּבארֹון ׁשּצּויתי הּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: ּוביניכם, ּביני לעדּות מצֹות ׁשהיא אתכם ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּבּה .הּכתּובֹות ְַָ

$

ÔB‰˙Èיג  ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒיד  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו  ‡Ï ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰È ‡B¯‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

CÏ:טז  Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

.פעמי יפּו מה ּפעמיו. לּדר ְְְְִֵֶֶַַָָָָָוּיׂשם
ּכי  לפרׁש, הצרכּתי ּכן על ּככה. ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻורּבים
הּוא  ּבּזיֹון ּדר ּכי לארֹון, היּו ְִִִֶֶַַָָָָרגלים

ּטעם  מה ועֹוד, ּבארץ. הארֹון ְֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיׁשב
ּבתֹוספת  זהב, טּבעֹות ּוׁשּתי ְְְֵֶֶַַָָלֹומר
ּכתּוב  היה הראׁשֹונֹות, היּו ואּלּו ְִִַָָָָָָהּוי"ו.
ארּבע  ׁשהם להֹודיע טּבעֹות, ְְְִֵֵֶַַַַָׁשּתי
הּלׁשֹון. ּכמׁשּפט ׁשהזּכיר זהב, ְְְְִִִֶַַַָָָטּבעֹות

ּכי  ואמר זה, ׁשהבין ּדֹורנּו מחכמי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָויׁש
ּבּטּבעֹות  ּבארֹון מּוׂשמים היּו ִִַַַַָָָָָהּבּדים

יצטרכּוׁשה  וכאׁשר הּפעמֹונים. על יּו ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָ
מהּטּבעֹות  יּוסרּו הארֹון, את ְֵֵֶַַָָָָלׂשאת

העליֹונֹות. ּבּטּבעֹות ויּוׂשמּו ְְְְִִֶַַַָָהּׁשפלּיֹות,
ּדעּתי, ּולפי ּבּדיו. וׂשמּו ּכתּוב, ְְְְִִֵַַָָָוכן
ּבּטּבעֹות  ׁשהּוׂשמּו אחר ְִֶֶַַַַַַָׁשהּבּדים
ּכן  ּכי מּׁשם. הּוסרּו לא ְְִִֵֶָָֹהעליֹונֹות,

וׂשמֹו ּופרּוׁש מּמּנּו. יסּורּו לא ְִֵֶָָָֹּכתּוב,
ּבּדי  מׂשימים ׁשהיּו הּכהנים על ְֲִִִֵֶַַַַָָֹּבּדיו,
וכאׁשר  הּקהתים. ּבכתפֹות ְְְְֲִִֶַַָָָהארֹון
להיֹותֹו הצר ּבּדביר, הארֹון ְְְִִַַַָָֻהּוׂשם
על  הּכרּובים ׁשּיסּכּו הּקיר, אל ְִִֶֶַַַָָֹסמּו

קצה  האריכּו ּכן על ּבּדיו. ועל ְְֱִֵֵֶַַַָָָהארֹון
וּיאריכּו וזהּו מהּבּדים. אחד ְֲִִֵֶֶַַַַָָּכל
הּׁשפלים  הּטּבעֹות הד' והּנה ְְִִִֵַַַַַַָָהּבּדים.

ּכמׁשּפט  ותפארת, ליפי ְְְְְִִִֶֶַָֹהיּו
biהארֹונים: dxez ֲִָ

˙BÚaha (ÂË:הארֹון צלעֹות על ׁשהם . ««»ְֵֶַַָָ
z˙Â הם ּכאילּו העדּות, הם הּלּוחֹות . ¿»«»ְִֵֵֵַָ

הּברית. לּוחֹות והם ּכתּבה, ׁשטר ְְְְְִֵַַָֻּכמֹו

העדּות  את וּיּתן וּיּקח הּנאמן, ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהעד
ספר  מׁשה ּכתב לא ּכי ועֹוד הארֹון. ְִֵֶֶֶַָָָֹֹאל
הּכהנים  ׂשמּוהּו הּתֹורה וספר ְֲִֵֶַַָָָֹּתֹורה.
ּכתיב, ועֹוד מחּוץ. ה' ּברית ארֹון ְְְֲִִִִַמּצד

אבנים. לּוחֹות ׁשני רק ּבארֹון ְֲִֵֵַָָָאין
הּכתּוב  הּנה לׁשאֹול, יׁש היא. ְֲִִִֵֵֶַַָֹּומחלקת
הּלּוחֹות  הארֹון אל ונתּת למׁשה, ְְֶֶַַַָָָָָֹאמר
מׁשה  אל וּיּתן וכתּוב .אלי אּתן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹאׁשר

ולא  ׁשברם והּנה אּתֹו, לדּבר ְְְְְִִֵֵַַָָֹּככּלֹותֹו
אּולי  להׁשיב, ויׁש הּׁשם. מצות ְְְִִִֵֵֵַַַָמּלא
ׁשברי  ּכי חכמינּו אמרּו זה ְְֲֲִִֵֵֶַָָּבעבּור
הּכתּוב  ואין ּבארֹון. מּונחים הן ְִֵֵַַָָָָהּלּוחֹות
הראׁשֹונים  ּכי ּדבריהם, ְְִִִִִֵֶַָמכחיׁש

ועֹוד  הם. הּברית לּוחֹות ְְְֲִִֵַַָוהאחרֹונים
רק  ּדּבר לא הּכתּוב ּכי להׁשיב, ְִִִֶַַַָָֹנּוכל
מּמּלת  טענה ואין הּׁשנּיֹות. הּלּוחֹות ְְְִִִֵַַַַָָעל

ּגם  ּכתּוב הּנה ּכי .אלי אּתן ֲִִֵֵֵֶֶֶַָאׁשר
לא  הּנה ועֹוד, אלי. ה' וּיּתנם ְְֲִִֵֵֵֵֶַַֹעליהם
ׁשּיעׂשה  למׁשה הּׁשם ׁשּיאמר ְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמצאנּו
הראׁשֹונֹות, הּלּוחֹות ׁשם ויׂשם ְִֵַָָָָָהארֹון,
רק  מׁשה. יׁשּברם ּכי יֹודע הּׁשם ְְִִִֵֵֵֶַַַֹּכי

ועׂש מׁשה, ׁשּפסלם הּלּוחֹות על ית אמר ְְִֶֶַַַָָָָָֹ
אין  ּכי אמרּו, וקדמֹונינּו עץ. ארֹון ְְְְֲִֵֵֵַָל
הּוא. ונכֹון ּבצלאל. ׁשעׂשה הארֹון ְְְֵֶֶַָָָָָזה
ּכי  ּבעיני. רחֹוק אינֹו הּפׁשט ּדר ְְְִֵֵֶֶַַַָָועל

וכן  ידּבר. ּבצלאל ׁשעׂשה הארֹון ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָעל
טעם  ואין ׁשּטים. עצי ארֹון ועׂשּו ְְֲֲִִֵֵַַָָּכתּוב
אּלה  מּוׂשמים היּו אנה ְִִֵֶָָָָלׁשאֹול,
אין  ּכי הּמׁשּכן, ׁשהּוקם עד ְִִֵֶַַַַָהּלּוחֹות

הּזה, לּפרּוׁש והצרכּתי זה. להזּכיר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַֹֻצר
הּלּוחֹות  את ואׂשים ׁשהזּכיר ְֲִִִֶֶַַָָּבעבּור
אמרנּו אם והּנה עׂשיתי. אׁשר ְְֲִִִִֵֶַָָָָּבארֹון
אףֿעלֿ היה, ּכאׁשר הּמעׂשה יסּפר ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָּכי
זה. יזּכיר לּמה טעם, נדע ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַַָָֹּפי
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âשבט כ"ט שני âיום

(æé)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

i"yx£˙¯tÎ∑ מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על עלה,ּכּסּוי «…∆ְְִִֶַַַָָָָָָ
ּדף  ּכמין עליו ‡¯dk.ּומּניחֹו ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑ּכארּכֹו ְִִַַָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְָ

עבי  על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ורחּבּה ארֹון, ְְְְֳִֶֶַַַָָָָָֻׁשל

ׁשעּור  נתן ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ארּבעּתם. ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹהּכתלים
רּבֹותינּו ּפרׁשּו טפחלעביּה, עביּה ה)ׁשהיה .(סוכה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ

(çé)íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈
:úøtkä úBö÷ éðMî¦§¥−§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ להם ּפרצּוף ּדמּות L˜Ó‰.ּתינֹוק ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»
‰NÚz∑ ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא «¬∆ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּקֹורין  צֹורפים, ּכמעׂשה עׂשּיתם לאחר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּכּפרת
עׂשּית  ּבתחּלת הרּבה זהב הּטל אּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָׁשולדרי"ץ,

וראׁשין  ּבאמצע, ּובקרנס ּבפּטיׁש והּכה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּכּפרת
קצֹותיו  ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, .ּבֹולטין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

‰L˜Ó∑ּכמֹו ּבלע"ז, ו')בטדי"ץ ה' לדא (דניאל "ּדא ƒ¿»ְְְַַָָ
‰tk¯˙.נקׁשן" ˙Bˆ˜∑ הּכּפרת ראׁשי. ְָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈
éðL-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî äfî¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬

:åéúBö÷§¨«
i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑ ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְֵֶַֹֹ

"ּכרּוב  לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָּכרּובים
מּזה" מּקצה ‰tk¯˙.אחד ÔÓ∑ את ּתעׂשה עצמּה ִִֶֶָָָƒ««…∆ְֲֶֶַַָ

אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּכרּובים,
לּכּפרת  ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם .ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

‡ÔÈnיז  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

aÚz„יח  „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

e¯Îe·‡יט  ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

וּיהיּו ,אחרּֿכ ּבּכתּוב נעׂשה מה ְְֲִִֵַַַַַַַָָוהּנה
ידּבר  ּכי לאֹות וזה צּוני. ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָׁשם
הּברית, ּבארֹון מׁשה ׁשּׂשם הּלּוחֹות, ְֲִֶֶַַַַָֹעל
וּיהיּו טעם, וזה הּזה. הּיֹום עד ׁשם ְְְִֵֶֶַַַַַַָוהם

ּכי  ּולעד לאֹות ּגם הּזה. הּיֹום עד ְְִֵֶַַַַָׁשם
ּבתחּלה  ּכי ּבארֹון, היה לא הּתֹורה ְִִִֵֶַָָָָָָֹספר
הּכּפרת  ואחרּֿכן ּבארֹון. הּלּוחֹות ְֵֶַַַַַָָָֹׂשם
על  הּכבֹוד ׁשכן והּנה הּכרּובים. ְְִִִֵַַַַָָעם

אם  הּכרּובים. יֹוׁשב וכתּוב ְְְִִִֵַַָהּכרּובים,
ּבׁשנת  הּתֹורה ספר מׁשה יׂשים אי ְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכן
יסיר  לא אם הארֹון, ּבתֹו ְְִִִַָָָָָֹהארּבעים
ואין  הארֹון. מעל הּכרּובים עם ְְִִֵֵֶַַַַָָֹהּכּפרת

זה: לכל  צרfh dxez ְֶֶָֹ
˙¯tk ˙ÈNÚÂ (ÊÈ.מכסה ּכדמּות . ¿»ƒ»«…∆ְְִִֶ

עליו. לכּפר ּכמֹוהּו, ּכי יפת, ְְִֵֶֶַַָָָָואמר
ׁשּמּלת  ּדעּתי, ּולפי חטאה. ּכסּוי ְְְְֲִִִֶַַָָּכמֹו
זה  והּנה ּכפר. מּגזרת עליו, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹלכּפר

וׁשם  נפׁשֹו. ּכפר איׁש ונתנּו ְְְְְִֶַָָָֹֹמפרׁש,
ועבי  נפׁשֹותיכם. על לכּפר ְְְִֵֵֶַַַָֹּכתּוב

נזּכר: לא giהּכּפרת dxez ְִֶַַָֹֹ
˙ÈNÚÂ (ÁÈ צּורת ּכי קדמֹונינּו אמרּו . ¿»ƒ»ְְִֵַַָ

ּכרּוביא  ּופרׁשּו נערים. ּכׁשני ְְְְְְִִִֵֵָָּכרּובים
ונכֹון  מׁשרת. והּכ"ף ארּמי. ְְְְֲִֵַַַָָָּבלׁשֹון
היא  אם ילדים, ּכצּורת ׁשהיּו ְְְִִִִֶַָָּדּברּו,
מּלת  ּכמֹו לזכר, הּמּלה וׂשמּו ְְְִִֵֶַַַָָָָקּבלה.

והיּו והעד, ׁשֹורׁש. ּכרב, ּכ"ף ּכי ְְְֲִֵֶַָָָֹֻחנּכה.
ואינֹו הּדעת, ה"א הה"א ּכי ְְִִֵֵֵַַַַַהּכרּובים.
הּכהּו. מּכהּו הּכמּכת ּכה"א ְְְִֵֵֵַַַַָָלתימה
הּנה  ּכרּובים, מּלת על חּפׂשּתי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַוכאׁשר

ממׁשח  ּכרּוב את ּכמֹו צּורֹות. ְְְִֶַהּוא
.ּפנים הּסֹוכ ד' ראה ּכי יחזקאל אמר ְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּובמקֹום  ׁשֹור. ּפני מהם ואחד ְְְֵֵֶֶַַָָָלחּיה,
ּפני  ׁשֹור ּתחת ּבעצמּה, החּיה על ְְְֵֵַַַַַַַָָאחר
ּבּפעם  ׁשהזּכיר הּצּורה והּטעם, ְְְִִֶַַַַַַַַָהּכרּוב.

החּיה  היא ּבאחרֹונה, ואמר ְֲִִַַַַָָָָָָהראׁשֹונה.
ּבנהר  יׂשראל אלהי ּתחת ראיתי ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָֹאׁשר
ּכל  וקרא הּמה. ּכרּובים ּכי ואדע ְְְִִֵֵַָָָָָָּכבר,
ׁשֹורׁש: הּכ"ף והּנה ּכרּובים. ְְִִֵֶַַַהד',

‰L˜Ó ּתחת וכמֹוהּו, ׁשוה. ּכמֹו . ƒ¿»ְְַַָָָ
ּכמֹו מעׂשה. ּופירּוׁש מקׁשה. ְְֲֲִֵֶֶַַָמעׂשה
ׁשהיה  מּפני וטעם, ׂשפמֹו. את עׂשה ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹלא
מקצה  ׁשוה ּכרּוב ּכל ְְְִֵֶֶָָָמרחק

hiהּכּפרת: dxez ֶַַֹ
·e¯k (ËÈּדר על הּכרּובים הּנה . ¿ְִִֵֶֶַַ

הארֹון. רחב על הּבּדים ּכן על ,ִֵֶַַַַַָָָֹֹהאר
רק  צלע יקרא לא ּכי אמר, ְְִִֵֵֶַַַַָָֹּומערער

הּמׁשּכן  ּולצלע וראייתֹו, .האר ּדר ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
וחמּׁשה  ּבצּדֹו, ּותׁשּובתֹו ְְֲִִִֵַַָָהּׁשנית.
לּירכתים. הּמׁשּכן צלע לקרׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּבריחים
הּכרּובים  את עׂשּו ּבעצמם, ְְְִֵֶֶַַַַָָּומהּכּפֹורת

הארֹון: קצֹות ׁשני kעל dxez ְְֵַָָ

יום שני
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תרומה  פרשת - כה - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ט שני ליום יומי שיעור

(ë)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkä©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«
i"yx£ÌÈÙÎ ÈN¯t∑,ׁשֹוכבים ּכנפיהם ּתעׂשה ׁשּלא …¿≈¿»«ƒְְֲִֵֶֶֶַַֹ

ׁשּיהא ּפרּוׂשים אּלא  ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
טפחים  ּכדאיתא עׂשרה לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ּבחלל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ה)ּב"סּכה" .(דף ְָֻ

(àë)-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤
éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz ïøàä:E ¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â∑ לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְִַָָָֹ
העדת"? את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנכּפל,
ּבלא  לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ׁשּבא לֹומר ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹויׁש
יּתן  ואחרּֿכ לתֹוכֹו, העדת את ּתחּלה יּתן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכּפרת,

המׁשּכן  את ּכׁשהקים מצינּו, וכן עליו. הּכּפרת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
מ)נאמר: ואחרּֿכ:(לקמן הארֹון", אל העדּות את "וּיּתן ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מלמעלה" הארֹון על הּכּפרת את ."וּיּתן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

(áë)úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤
úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä éðL ïéaî¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´

ô :ìàøNé éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk̈£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬¦§¨¥«

lÚÏ‡כ  ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á Ï·˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯Î¿«»

lÚÏÓ‡כא  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡B¯‡·e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»

CnÚכב  ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈

ãקודש משיחות ãנקודות
להקּב"ה  יׂשראל ּבין ְְִֵֵֶֶַַָָָהּקׁשר

Ôzz Ô¯‡‰ŒÏ‡Â ‰ÏÚÓÏÓ Ô¯‡‰ŒÏÚ ˙¯tk‰Œ˙‡ z˙Â¿»Õ«»∆««…∆«»Õ»…ƒ¿»¿»¿∆»»…ƒ≈

:EÈÏ‡ Ôz‡ ¯L‡ ˙„Ú‰Œ˙‡(כא (כה, ∆»≈À¬∆∆≈≈∆Õ

היא  הּכּפרת ּדלרׁש"י הּכּפרת, ּבגדר והרמּב"ן רׁש"י ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹנחלקּו

ארֹון  "ׁשּבעֹודֹו זה ּפסּוק מפרׁש ולכן ּבפניֿעצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּכלי

יּתן  ואחרּֿכ לתֹוכֹו העדּות ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ּבלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹלבּדֹו

חלק  היא הּכּפרת להרמּב"ן אבל עליו", הּכּפרת ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאת

עליו" הּכּפרת ּבהיֹות ּגם יּקרא "ארֹון וכלׁשֹונֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמהארֹון,

הפסוק) מפרש איך שם .(ועיין

לכּון  צריכים היּו הּכּפרת עׂשּית ּבׁשעת האם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹונפקאֿמינּה

ּכּפרת. עׂשּית לׁשם אֹו הארֹון עׂשּית ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹלׁשם

הענינים: ּפנימּיּות ּפי על זה לבאר ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָויׁש

"וׁשכנּתי  ׁשּיהיה ּכדי היה ׁשּבֹו, והארֹון הּמׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּתכלית

והּמקֹום  ּבניֿיׂשראל, ּבתֹוככי יׁשּכן ׁשה'ֿיתּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבתֹוכם"

ׁשם  ל "ונֹועדּתי הּכתּוב ּכלׁשֹון היה ׁשכינה ׁשרתה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָׁשּבֹו

מעל  הּכרבים", ׁשני מּבין הּכּפרת מעל אּת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹֻודּברּתי

ֶַַֹהּכּפרת.

הּׁשכינה  הׁשראת את ירּגיׁשּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמנם

הרמּב"ן  מפרׁש ולכן הּתֹורה, ידי על רק זהּו ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּביניהם

ׁשּׁשם  מהארֹון חלק היתה ׁשכינה, ׁשרתה ׁשּׁשם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשהּכּפרת

ה  הּברית, לּוחֹות ׁשני הּתֹורה היּו ידי על רק ּכי ּתֹורה. ְְְִִֵֵַַַַַָָָ

הּׁשכינה. הׁשראת את ְְְִִִֶַַַַָָמרּגיׁשים

לֹומדים  אינם אם ּגם יׂשראל ּבבני ׁשֹורה הּקּב"ה ּבאמת ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָא

ּכי  הּׁשכינה), הׁשראת את מרּגיׁשים אינם ׁשאז (אף ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּתֹורה

מהּתֹורה, למעלה הּוא וקּוב"ה יׂשראל ׁשל הּפנימי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּקׁשר

רׁש"י  מפרׁש ולכן לּתֹורה", קדמּו "יׂשראל חז"ל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּכמאמר

והיא  ּבפניֿעצמֹו, ּכלי היא הּׁשכינה ׁשרתה ׁשּׁשם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּפרת

הּתֹורה. – הּלּוחֹות היּו ׁשּׁשם מהארֹון ְְֵֶַַַָָָָָָלמעלה

שבת') 'לקראת מתוך – ואילך 1346 עמ' ח"ד לקו"ש בארוכה (יעויין

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

eÈ‰Â (Î הּכּפרת אל ּכי יפת, אמר . ¿»ִֶֶֶֶַַַָֹ
הּכּפרת. אמצע אל הּכרּובים, ּפני ְְְְִִֵֶֶֶַַַַֹיהיּו
הּכרּובים  ּפני היּו לא ּכי ּדעּתי, ְְְְִִִִֵַַָֹּולפי

ּפניהם  ּכן על נּצבֹות, זוּיֹות על ְְִִִֵֵֶַַָָעֹומדים

הּכּפרת: אל ּפֹונים k`מעט dxez ְִֶֶַַַֹ
ÔB¯‡‰ Ï‡Â (‡Î.הּלׁשֹון ּכמׁשּפט . ¿∆»»ְְִַַָ

ואחר  ּבארֹון, העדּות נֹותן היה ְְֵֵַַָָָָָָּוכבר

הּכּפרת: akּתׂשים dxez ִֶַַָֹ

Èz„ÚBÂ (·Îיכחיׁש אי אבין לא . ¿«¿ƒְִִֵַָֹ
מאהל  אליו ה' וידּבר ּפסּוק הּפסּוק, ְֵֵֵֶֶַַַָָָֹזה
ּכֹולל  ׁשם מֹועד, אהל ּכי לאמר. ִֵֵֵֵֵֶֹֹמֹועד

ואין  ּבֹו, אׁשר ּכל ואת הּמׁשּכן ְְְֲִֵֶֶֶַָָאת
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מד תרומה מד פרשת - כה - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ט שני ליום יומי שיעור

i"yx£Èz„ÚBÂ∑אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד ּכׁשאקּבע ¿«¿ƒְְְְְִֵֵֶֶַַ
אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע Èz¯a„Â.מקֹום ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒ

˙¯tk‰ ÏÚÓ Ez‡∑:אֹומר הּוא אחר (ויקרא ּובמקֹום ƒ¿≈«««…∆ְֵֵַָ
הּמׁשּכן א) זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"וידּבר

את  זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני נמצאּו לּפרכת. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹמחּוץ
ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא ז)זה. (במדבר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

מּדּבר  הּקֹול את וּיׁשמע מֹועד אהל אל מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ"ּובבא

לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאליו
לבין  הּׁשמים מן יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו ׁשּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיון
מֹועד  ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם .הּכרּובים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ הרי ¿≈»¬∆¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ֲֵ
זֹו וכה יתרה וי"ו ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹ

אׁשר  ּכל את ׁשם", עּמ אדּבר אׁשר "ואת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּתפּתר:
הּוא  יׂשראל, ּבני אל אֹות .אצּוה ְְְֲִֵֵֶֶַָ

(âë)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
:Búî÷ éöçå änàå Baçø̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑ חכמי ונחלקּו "ּגדנפא", ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְֵֶַַַָ
סביב  היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל
ויׁש ׂשרים. ׁשלחן ׁשּבׂשפת לבזּבּזין ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻֻלּׁשלחן,
ּבארּבע  לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹומרים

מסּגרת  אֹותּה על ׁשֹוכב הּׁשלחן ודף הּׁשלחן, .רּוחֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻֻ
Bz¯bÒÓÏ ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑,למעלה האמּור זר הּוא ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְֵַָָָ

היתה  הּמסּגרת ׁשעל ּכאן ל .ּופרׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

(åë)úòahä-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ
:åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà ìò©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

‡ÔÈnכג  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

ÈÊ¯כד  dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

BÁÒ¯כה  ‡kLt dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

ו  וי"ו, וטעם למכריע. ּכל צֹור את ְְְְִֶֶַַַַָָ
ודּברּתי, מּלת הּוא. ּככה אצּוה, ְְֲֲִִִֶֶַַַָָאׁשר
ּכתּוב, ּכאילּו אחרת. ּבעבּור ְְֲִֵֶֶַַָָמׁשרת

ׁשני  מּבין הּכּפרת מעל אּת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַֹודּברּתי
הּמדּבר. הּדבר הזּכיר ולא ְְְְִִִַַַָָָֹֻהּכרּובים.
סֹודי  להֹודיע ,אּת ׁשאדּבר ְְְֲִִִֵֶַַַַַוהּטעם
ּכל  את ודּברּתי .ׁשאלת על ְְְְְִִִֵֶַַָָָּולהׁשיב

ויׁש יׂשראל. ּבני אל אֹות אצּוה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָאׁשר
הארֹון  הּׁשם הזּכיר לּמה ְְִִִֵַָָָָלׁשאֹול,
הּמׁשּכן  ּתבנית את ּכתּוב ּכי ְְְִִִִִֵַַָָָּבתחּלה.
הּלׁשֹון, ּומנהג ּכליו. ּכל ּתבנית ְְְִִֵֵַַַָָָואת

ואּתן  ּכמֹו ּבֹו. ׁשהׁשלים האחרֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָלבאר
לעׂשו. ואּתן עׂשו ואת יעקב את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹליצחק

והחל  הּמׁשּכן, ּכלי ּופרׁש החל ּכן ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָעל
והּמנֹורה, הׁשלחן ּכן ואחר ְְְְְִֵֵַַַַַָָָֻמהּנכּבד,
והּנה  ּתעׂשה. הּמׁשּכן ואת ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָואחר

החל  העדה, ּכל הקהיל ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹמׁשה
והאהל, הּמׁשּכן ּבתחּלה להם ְְְִִִֶֶַַָָָָֹלֹומר
ׁשּילּמד  צר ואין הארֹון. ּכן ְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹואחר
לא  לּמה לתמּה, ויׁש מׁשה. את ְְִֵֶֶַָָָָֹֹֹאדם

ּבדר והּתׁשּובה הּקטרת. מזּבח ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹהזּכיר
ּכן  על ימּוׁש. לא הּכבֹוד ּכי ִֵַַָָָָֹמׁשל,
וׁשלחן  מנֹורה והּנה ּכּסא. ּדמּות ְְְְְִִֵֵָָָָֻהארֹון
הּקטרת  מזּבח הזּכיר לא ּכן על .ְְְִִִֵֶַַַָֹֹערּו

ׁשּיזהיר  ּבעבּור העֹולה, מזּבח אחר ְְֲִִֶַַַַַַָָרק

.ונס ּומנחה עֹולה עליו תעלּו ְְֲִֵֶַָָָָֹלא
אחר  יׂשראל לבני הזּכירֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָֹּומׁשה

ּבּמעׂשה: וכן bkהּמנֹורה, dxez ְְֲֵֶַַַָ

˙ÈNÚÂ (‚Î הׁשלחן עבי ּכי ספק אין . ¿»ƒ»ְִִֵֵַָָֹֻ
הּמּדה  היא הרגלים, קֹומֹות ְִִִִַַַָָעם

ckהּנזּכרת: dxez ְִֶֶַ
˙ÈNÚÂ (‰Î למעלה הּמסּגרת . ¿»ƒ»ְְְִֶֶַַָ

הּׁשלחנֹות: Ê‰·ּכמׁשּפט ¯Ê ˙ÈNÚÂ. ְְְִַַָֻ¿»ƒ»≈»»
ּבתחּלה, ׁשהזּכיר הּזר ּכי ּפירׁש, ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָעּתה

הּמסּגרת: סביב ekיהיה dxez ְְְִִִֶֶֶַ
˙B‡t‰ Úa¯‡ .˙ÈNÚÂ (ÂÎ מזרח . ¿»ƒ»«¿««≈ְִָ

ודרֹום: וצפֹון fkּומערב dxez ְְֲַָָָ
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תרומה  פרשת - כה - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ט שני ליום יומי שיעור

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑ ּברגלים ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְִַַָ
הּמסּגרת  ראׁשי ּכנגד ÌÈc·Ï.ּתקּועֹות ÌÈz·Ï∑ אֹותן ְְְִֵֶֶֶֶַָ¿»ƒ¿«ƒָ

הּבּדים  ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ∑ÌÈz·Ï.טּבעֹות ְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»ƒ
ּבּתים לצר.ÌÈc·Ï∑ לאתרא .לאריחּיא ּכתרּגּומֹו: ְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

(çë)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ̈¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡OÂ∑ הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, .לׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(èë)øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬
:íúà äNòz øBäè áäæ ïäa Cqéª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,הּדפּוס,קערֹותיו זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְֶַָָ
ּכמין  עׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
וקֹופל  למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּתבה

ּומּכאן קרּוי ּכלּפי מּכאן ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
לצּדי  ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ׁשּיׁש הּפנים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלחם
ּוכתליו  ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית

ׂשפת  ּכנגד זהב הּׁשלחן,זקּופים ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻ
מן  ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַּודפּוס

ּבׁשל  נֹותנֹו ׁשּמסּדרֹוהּתּנּור, ּבׁשּבת למחר עד זהב ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָ
קערה  קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, הן ∑ÂÈ˙tÎÂ.על ְְְְַַָָָָֻ¿«…»ֵ

קֹומצי  לׁשני היּו ּוׁשּתים לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבזיכין
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין כה)לבֹונה (ויקרא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

זּכה" לבֹונה הּמערכת על הן ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ֵ
ּדּוגמתן  לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָּכמין
ׁשּיׁשב  לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ׁשל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעׂשה
לחם  ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על האחד ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלחם
יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹללחם,
קסו"א  קרּוי חלּול ּדבר ּכל ערבי, .ּובלׁשֹון ְְִַָָָָָָ

ÂÈ˙iwÓe∑ ּכמין סניפים הן "ּומכילתּה", ּתרּגּומֹו: ¿«ƒ…»ְְְְִִִִֵֵַָ
מן  למעלה עד ּוגבֹוהים ּבארץ, עֹומדין זהב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָיתדֹות
ּומפּצלים  הּלחם, מערכת ּגבּה ּכנגד הרּבה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻהּׁשלחן

) גורסׁשּׁשה מּזה,חמּׁשה)הרא"ם למעלה זה ּפּצּולים ְְֲִִִִִֶֶַָָָ
אֹותן  על סמּוכין ללחם, לחם ׁשּבין הּקנים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוראׁשי
על  העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפּצּולין,
סבלֹותיו, "מכילתּה", ּולׁשֹון ויּׁשברּו. ְְְְְְִִִִֵַַָָָהּתחּתֹונים
איני  "מנּקּיֹות", לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ְְְְֲִִִִִֵֵַָָּכמֹו:
אֹומרים  יׂשראל מחכמי ויׁש סניפין. על נֹופל אי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָיֹודע

צו) אֹותֹו(מנחות ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו "קׂשֹותיו", :ְְְִִִֵֶַָ
יּׁשבר. ׁשּלא אֹותֹו הּקנים ּומנּקּיתיו,ּומחזיקים אּלּו ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּמנּקין
הן  מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ"מכילתּה",

Ô‰a.סניפין  CqÈ ¯L‡∑ ועל ּבהן, יכּסה אׁשר ְִִ¬∆À«»≈ְְֲֶֶֶַָֻ
ּכמין  עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא ְְֲִֵֶֶַָָָָֻקׂשֹותיו

אֹומר:וכּסּוי.סכ הּוא אחר ּבמקֹום ד)וכן (במדבר ְְְְִֵֵֵַָָ
לׁשֹון  ,"ו"הּנס "יּס" וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֻ"ואת

הם  וכּסּוי סכ. ְְִֵָ

Ï‡˙¯‡כז  ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÈÙÁ˙Âכח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡¯B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË ÔB‰ÈÂ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

d˙ÂÒ˜Âכט  È‰BkÊ·e È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ·‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

˙nÚÏ (ÊÎ ׁשּתּוׂשמנה הּמקֹום הזּכיר . ¿À«ְְִִֶַַָָ

הּטּבעֹות: gkׁשם dxez ַַָָ
ÔÁÏM‰ ˙‡ Ì· ‡OÂ (ÁÎ מּבנין . ¿ƒ»»∆«À¿»ְִִַ

ה  ּכי הּמּכה. ונּקה ּכמֹו, ּדגׁשּות נפעל. ְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפעל: ּפ"א hkלהתּבּלע dxez ְְִֵֵַַַַֹ

˙ÈNÚÂ (ËÎ ידּוע רּז"ל ּׁשאמרּו מה . ¿»ƒ»ְֶַַַַָָ

אל  ׁשבה ּבהן, יּוס אׁשר ּומּלת ֲִֵֶֶַַָָָהּוא.
ׁשהיא  אליה הּקרֹובה אל לא ְְִֵֶֶֶַָָָֹּוקׂשֹותיו.
ּבכהניו  ואהרן מׁשה וכמֹוהּו, ְְְְֲֲִֶַַָָָֹֹֹּומנּקּיֹותיו.

ּבעּמּוד  וכתּוב, ׁשמֹו. ּבקֹוראי ְְְְְְֵֵַָּוׁשמּואל

לא  ואהרן, מׁשה ׁשהם אליהם, ידּבר ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹענן
הזּכיר  ּבּמעׂשה ּכי והעד, ְְְֲִִִֵֵֶַַָׁשמּואל.
ואת  ועֹוד, ּבהם. יּוס אׁשר ְְְֲֵֶֶַַָָהּקׂשוֹות
רּבים. לטעמים ,נס ּומּלת .הּנס ְְִִִִֶֶֶַַַָָקׂשֹות
ואני  חרׁש. נס הּפסל .נס לה' יּסכּו ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלא

ּבעל  ׁשהּוא נתן רב אמר מלּכי. ְְִִֶַַַַַַָָָָנסכּתי
כן  ּכי קנים, ּדמּות הּקׂשוֹות ּכי ,ְְִִִֵֶַָָָהערּו
לא  לֹו, והּמּגיד יׁשמעאל. ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵַַָָֹיּקראּו

הּקנים  ּכי היה. נלעג ּכי ערבי, לׁשֹון ְֲִִִִִַַַָָָָָָידע

ויׁש ּבבי"ת. ּגם ּבצד"י. קצ"ב ְְְְִִֵֵַַָיּקראּו
ּתחת  ׁשהזּכיר הּימים, ּבדברי ְְְִִִִִֵֶַַַָׁשּבּוׁש
הּכּפֹות  ותחת מזרקים, ְְְְִַַַַַַָהּקערֹות
הם. ּכאׁשר הּקׂשֹות והזּכיר ְְְֲִִִִֵֶַַָּכּפּורים.
זהב  והּכל מזלגֹות. אמר הּמנקיֹות ְְְְִִַַַַַַָָָָֹותחת

צּוה  אחרים ּכלים אּולי הׁשלחן. ְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֻלצר
ׁשלמה. ׁשּיעׂשה ּבּׁשלחנֹות לׂשּומם ְְְֲִֶֶַַָָָֹֹֻּדוד

מֹועד: אהל ׁשלחן ּככה lואין dxez ְְֵֵֶַָָֹֻ
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מו תרומה מו פרשת - כה - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ל' שלישי ליום יומי שיעור

(ì)ô :ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«

i"yx£ÌÈt ÌÁÏ∑"הּכהנים אל ּב"אמר מפרׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו .ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

$
âשבט ל' שלישי âיום

(àì)äNòéz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨

:eéäé¦«§«
i"yx£‰¯Bn‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְֲֶֶַָֹ

ואחרּֿכ אברים, אברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻידּביקם
ּבכלי  וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבאה

ואיל איל הּקנים ּומפריד ∑L˜Ó‰.האּמנּות ְִִֵֵַַָָָָָָֻƒ¿»
האברים  את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון "נגיד", ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּתרּגּומֹו
ּולׁשֹון  הּקרנס. ּבהּקׁשת ּולכאן לכאן העׁשת ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֻמן

ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת ה)"מקׁשה", (דניאל ְְְְִַַַַָָֻ

נקׁשן" לדא ‰Bn¯‰."ּדא ‰NÚÈz∑(תנחומא),מאליה ְְָָָָ≈»∆«¿»ֵֵֶָ
מׁשה  ׁשהיה ּבּה,לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿמתקּׁשה לֹו אמר ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מ  נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את הׁשל אליה.הּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
'ּתעׂשה' נכּתב לא כט)לכ הרגל ∑dÎ¯È.(מנחות הּוא ְְֲִֶַַָֹ¿≈»ֶֶָ

יֹוצאין  הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין העׂשּוי מּטה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשל
ּולמּטה  העֹולה ∑d˜Â.הימּנה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְֵֶַָָ¿»»ְִֶֶֶֶַָָָָָ

האמצעי  נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבאמצע
הּפתילה  ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן לצּוק ,ּבז ּכמין .עׂשּוי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

˜„ÈÓל  ‡it‡ ÌÁÏ ‡¯B˙t ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«»»¿≈««»√»«
:‡¯È„z¿ƒ»

Ú˙z·„לא  „È‚ ÈÎc ·‰„c ‡z¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰¯eÊÁ ‡‰„Èlk d˜e dcL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¿

ãקודש משיחות ãנקודות

‰¯Bn‰ ‰NÚÈz(לא (כה, ≈»∆«¿»

ּבּה, מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי מאליה, הּמנֹורה: ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתיעׂשה

נעׂשית  והיא לאּור הּכּכר את הׁשל הּקּב"ה: לֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָאמר

(רש"י)מאליה ֵֵֶָ

ּבעׁשּית  ולא ּדוקא הּמנֹורה ּבעׁשּית מׁשה נתקׁשה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֹמּדּוע

הּכלים? ְִֵַָׁשאר

העֹולם, חׁש את להאיר צריכה היתה הּמנֹורה ּכי ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא

רז"ל כב)ּוכמאמר ׁשהּׁשכינה (שבת עֹולם לבאי היא "עדּות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

להאיר  אפׁשר אי למׁשה: הּוקׁשה ולכן ּביׂשראל". ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשֹורה

הּקּב"ה: לֹו אמר ּגׁשמית? מנֹורה עלֿידי העֹולם חׁש ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאת

הּכּכר  את הׁשל א ּבןֿאדם, ׁשל בכחֹו הּדבר ׁשאין ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאמת

מנֹורה. מּזה אעׂשה ואני האׁש, ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָלתֹו

ּבלּמּוד  ,ׁשּל ּברּוחנּיּות מסּתּפק אינּני לאדם: אֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקּב"ה

ּדֹורׁש אני .ׁשּל הּמצֹות ּובקּיּום ,ּבתפּלת ,ׁשּל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָהּתֹורה

לא  אּולם מקּדׁש. לי ּתעׂשה – ׁשּל מהּגׁשמּיּות ׁשּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמּמ

ז  את אעׂשה אני ;לבּד לעׂשֹותֹו להׁשליתּוכל רק עלי ה. ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

אׁש רׁשפי – הינּו ,ׁשּבלּב האׁש לתֹו ׁשּל הּזהב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאת

לה'. ֲַַָָהאהבה

(174 עמ' א, כרך שיחות (לקוטי

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

z˙Â (Ï לחם נקרא הּפׁשט, ּדר על . ¿»«»ְְִֶֶֶֶַַָָ
אחריו. ׁשהּוא הּפירּוׁש ּבעבּור ֲֲִֵֶַַַַָָהּפנים.
ּכי  הּוא, אמת קדמֹונינּו, ּׁשאמרּו ְְֱִֵֶֶַַָּומה

ּדפּוס: ּכמֹו l`הּקערֹות dxez ְְְַָ

˙ÈNÚÂ (‡Ï ׁשּבדקּום ספרים ראיתי . ¿»ƒ»ְְִִִֶָָָ
עׂשר  חמּׁשה ונׁשּבעּו טבריה, ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָחכמי

ׁשּׁשלׁש ּכל מּזקניהם, הסּתּכלּו ּפעמים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

חסר, וכל מלא וכל נקּודה וכל ְְְְִֵֵָָָָָָָמּלה
ולא  ּתיעׂשה. ּבמּלת יּו"ד ּכתּוב ְְְִִֵֵֶַָָֹוהּנה
וצרפת  ספרד ּבספרי ּככה ְְְְְִִֵַַָָָָָָמצאתי
ּכי  ּדרׁשּו והּקדמֹונים לּים. ְְְִִֵֵֶַַַָָּומעבר

מנֹורֹות  לעׂשרה רמז הּיּו"ד, ְֲֶֶֶֶַַָָּתֹוספת
א  והּכלל, ׁשלמה. ׁשם ׁשּיעׂשה יׁש ם ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹ

נעׂשית  ּכי ּובּדרׁש, זרה. מּלה היא ְֲִִִֵַַָָָָיּו"ד,

היּו רֹואיה ׁשּכל והּטעם, ְֵֵֶֶֶַַַָָָָמאליה.
ּכי  לעׂשֹותּה. אדם יכֹול אי ְֲִִֵֵַָָָָּתמהים,
את  עׂשה ּכן מנֹורת. וּיעׂש ּכתּוב ְִֵֵֶַַַַָָָהּנה
ּתעׂשה  ּבׁשמן מחבת על והּנה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמנֹורה.

ּכמֹו מקׁשה. והּנה ּתביאּנה. ְְְְְִִִֵֶֶֶָָֻמרּבכת
ּגּוף  הּוא וקנּה. ירכּה ּבּכרּובים. ְְְִֵֶַָָָָׁשּכתּוב

alהּמנֹורה: dxez ְַָ

יום שלישי
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מר

מר

itke zegpn zkqnae o`k eyexita i"yx zhiy itl dxepnd dyrn xeiv

`ed oke "ayeg dyrn" extqa iwix ig l`epnr iax laewnd oe`bd ex`iay

zegpn zkqnl eyexita m"anxd xe`ia itl

ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.
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מח תרומה מח פרשת - כה - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ל' שלישי ליום יומי שיעור

‰ÈÚÈ·b∑ ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין הן ¿ƒ∆»ְְֲִִִִִֵֶֻ
מּזהב  עׂשּויין ואּלּו מדירנ"ס, להם וקֹורין ְְְֲִִִִֵֶָָָָּוקצרים,
ּבהם  ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל ויֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּובֹולטין

לנֹוי  אּלא בּה היּו ולא ּכמין ∑È¯zÙk‰.הּכתּוב, ְְֶַָָָָֹ«¿…∆»ְִ
הּקנה  סביבֹות ּבֹולטין סביב, עגּלים ְְֲִִִִִֶַַָָֻּתּפּוחים,
הּׂשרים, ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהאמצעי

ּבּפרׁשה: ּכתּוב ׁשּלהם ּומנין פימל"ׁש, להם ְְִִֶֶֶַָָָָָָָוקֹורין
ּכפּתֹור  ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה, ּבֹולטין ּכפּתֹורים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּמה

ּפרחים ∑ÈÁ¯Ùe‰.לכפּתֹור  ּכמין ּבּה עׂשּויין .צּיּורין ְְַ¿»∆»ְְֲִִִִִָָ
eÈ‰È ‰pnÓ∑,העׁשת חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, הּכל ƒ∆»ƒ¿ְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

וידּביקם  לבּדם יעׂשם .ולא ְְְְֲִֵֵַַַָֹ

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑ ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְֲַַָָ
ׁשהּוא  מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָנמׁשכים
זה  האמצעי, קנה מּתֹו ויֹוצאין האמצעי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָקנה
הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלמעלה

ׁשוה  ראׁשיהן ּגבּה ׁשהיה לפי הימּנּו, קצר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹוהעליֹון
יֹוצאים  ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָלגבהֹו

קנים  .הּׁשּׁשה ִִַָָ

(âì)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ

ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ּכדר היּו, מצּירים ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְִֶֶַָָֻ

ניאל"ר  ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי LÏLe‰.ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֶֶֶֶָָ¿…»
ÌÈÚ·‚∑ קנ מּכל וקנה ּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑ היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ָָ

וקנה  קנה .לכל ְְֶֶָָָ

(ãì)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôe§¨¤«¨

˜Èלב  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡Èz d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯לג  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

ÔÈ¯ÈˆÓלד  ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
:‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»

ãקודש משיחות ãנקודות
הּספק? מה – ְִֵַַָָֻ"מׁשּקדים"

:‰ÈÁ¯Ùe ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e,כה) «¿…»«¿»»¿ƒƒ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆Õ»

לד)

אם  ידּוע אין הכרע, להם ׁשאין מקראֹות מחמּׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה

ּופרחיה ּכפּתֹוריה מׁשּקדים  אֹו מׁשּקדים , .(בפרש"י)ּגביעים ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻֻ

הרמּב"ם ה"ב)ּופסק פ"ג הבחירה בית מׁשּקדים (הל' "והּכל : ְְְִַַַַָָָֹֻ

מׁשנה' ה'ּכסף ּכתב הּדבר ּובטעם ּבעׂשּיתן". ׁשקדים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכמֹו

הּנ"ל. ספק מּצד ִֵֶַַַָׁשהּוא

ׁשאיֿאפׁשר  ּדבר לעׂשֹות מצּוה ׁשהּתֹורה יּתכן אי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותמּוּה,

ּבּתֹורה  ּבאּור זה על להיֹות צרי והיה לקּימֹו, אי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלדעת

קּבלה? אֹו ְֶֶַַָָׁשּבעלּֿפה

הכרע" להם ׁשאין ה"מקראֹות לׁשאר ּדֹומה אינֹו זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ(וספק

הּכתּובים). ּבבאּור ספק אּלא למעׂשה צּוּוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינם

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הּמנֹורה  לנֹוי אּלא היּו לא ּופרחים ּכפּתֹורים ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּגביעים

ל"א) כ"ה פרשתנו ּבכדי (רש"י היא "מׁשּקדים" היֹותם וכּונת ,ְְְֱִִִֵַַָָָֻ

ּכ לעׂשֹות ׁשּדרּכם האּמנּיֹות (ּוכּבעלי יפים, את ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻלהבליט

ספ"ג) מנחות להרמב"ם ׁשהּתֹורה (פיה"מ ּדאף מּובן ואםּֿכן .(ְְִֵֶַַָָ

ּכפּתֹורים  אֹו ּגביעים =) מהם ּבאחד רק "מׁשּקדים" ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻּכתבה

ׁשנא'. 'מאי ּכי ּבכּלם, ּכן לעׂשֹות יׁש מּכלֿמקֹום ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻּופרחים),

"מׁשּקדים" ּנאמר מה על ּדהּספק מּובן נמצא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻועלּֿפיֿזה

ּבמה  ּכלֹומר, הּכתּובים, ּבפרּוׁש ספק אּלא ּבּצּוּוי ספק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאינֹו

הּת "מׁשּקדים".צּותה לעׂשֹות ּבפרּוׁש ֹורה ְְְֲִִֵַַָָָֻ

שבת') 'לקראת מתוך – ואילך 183 עמ' חכ"ו לקו"ש (ע"פ

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

‰MLÂ (·Ïטעם .ÌÈ˜:חלּולים ארּכים עגּולים ,bl dxez ¿ƒ»ַַ»ƒֲֲֲִִִֻ
ÌÈÚ·b ‰LÏL (‚Ï:ּדלתֹותי על לׁשקד מּגזרת ׁשהּוא והּנכֹון, ׁשקדים. ּכדמּות מׁשּקדים, ּכי הּגאֹון, אמר .cl dxez ¿…»¿ƒƒְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻ
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מט

מט

תרומה  פרשת - כה - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ל' שלישי ליום יומי שיעור

i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e∑ מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְֶָָ
הּקנים, מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיּו
מּצּדיה  הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן למעלה .והׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

‰ÈÁ¯Ùe ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ∑(נב מחמּׁשה (יומא אחד זה ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ֲִֵֶֶָָ
ּגביעים  אם ידּוע אין הכרע: להם ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמקראֹות

ּופרחיה  ּכפּתריה מׁשּקדים אֹו .מׁשּקדים, ְְְְִִֶֶַָָָָָֹֻֻ

(äì)úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈw‰ ÈL ˙Áz ¯zÙÎÂ∑היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְִַַָ

ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָהּקנים
הּמׁשּכן: כט)ּבמלאכת י"ח (מנחות מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

הּפרח  הּוא טפחים, ׁשלׁשה והּפרח הרגלים ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹטפחים,
ׁשּנאמר: ,ּבּיר ח)האמּור ּפרחּה",(במדבר עד ירכּה "עד ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגביעים, מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּוטפחים
האמּורים  ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ופרח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוכפּתֹור
ּכפּתריה  "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבּמנֹורה
ּוׁשני  ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ׁשהיּו למדנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּופרחיה".
נמׁשכין  ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּפרחים,
וגֹו'", הּקנים ׁשני ּתחת "וכפּתר ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹוכן,
מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוטפחים
מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולים נמׁשכים ,ואיל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאיל
מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָטפח
מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוטפח

ּוטפחים  מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָונמׁשכים
וכפּתֹור חלק. ּגביעים ג' ׁשּבהם טפחים ג' ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

ג' קנים, לׁשּׁשה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ְְְְִִִִִֶַָָָופרח.
הרי  מנֹורה, ׁשל ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד ְְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָלכל
וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד ְְְְִִֵֶַַַַָָָכ"ב,
עֹוד  ּוׁשנים מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבגּופּה
ּומעּוט  ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻנאמרּו
והאחד, ,הּיר אצל למּטה האחד, ׁשנים: ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכפּתרים,
ּפרחים  ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָּבג'
האחד  "ּבּקנה ׁשּנאמר: הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיּו
"מׁשּקדים  ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹֻּכפּתר
ואחד  ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכפּתריה

ּבהעלֹות" ּבפרׁשת ּפרחּה".":האמּור עד ירכּה "עד ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
ּתמצאם  למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָואם

ּבמקֹומֹו איׁש איׁש .ּכמנינם ְְְִִִִָָ

(åì)úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−
:øBäè áäæ̈¨¬¨«

(æì)äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨
:äéðt øáò-ìò øéàäå§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯Œ˙‡∑ הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין ּכמין ∆≈…∆»ְְְִִִִֶֶֶַָָ
Èt‰.והּפתילֹות  ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑ ׁשׁשת ּפי עׂשה ְְִַ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ

מּוסּבים  מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ׁשּבראׁשי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנרֹות

מאירים  ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכלּפי
הּקנה  ּפני צד אל אֹורם מּוסב ּפניה", עבר ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ"אל

הּמנֹורה  ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְִֶֶַָָָ

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְֲִִִֵֶַַָָָ

הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפתילה
"וצבתהא" מלקחים. קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָועל
ּבלע"ז  טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, .ׁשּתרּגם ְְְְְְִֵֶַַָ

‰È˙zÁÓe∑ את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ּבזיכין ּכמין הם «¿…∆»ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
הּנרֹות  את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהאפר
מחּתה, ּולׁשֹון וכבּו. הּלילה ׁשּדלקּו הּפתילֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמאפר

ּכמֹו: ּבלע"ז, ל)פויׁשדי"א מּיקּוד"(ישעיה אׁש ."לחּתֹות ְְְִֵַַַָ

BÁz˙לה  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:‡z¯Ó ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»

È‚„‡לו  dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

È˙לז  ˜Ï„˙Â ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚ ÔÈ¯‰Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»

ÈÎc:לח  ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

¯B‰Ë (ÁÏ:ּפסּול ּבֹו ׁשאין מזּקק, ׁשהּוא .hl dxez »ְְֵֶֶָֻ
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נ תרומה נ פרשת - כה - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ל' שלישי ליום יומי שיעור

(èì)íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑ ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְִִִֶֶָָָֹ
ׁשל  והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכליה
מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל מנה, ׁשּׁשים ְִִֶֶֶֶָָָָָֹחֹול

למׁשקל  ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָוהּמנה
והּסלע  סלעים, כ"ה זהּובים. מאה והם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָקֹולֹוני"א,

זהּובים  .ארּבעה ְְִַָָ

(î)äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−
ñ :øää¨«

i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ ּבהר ּכאן ׁשאני ראה ּתבנית ¿≈«¬≈ְְֲִִֵֶַָָָ
הּמנֹורה,מראה  ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד .אֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו ׁשהראה אׁשעד ׁשל .מנֹורה ְְֵֶֶֶַַָָָָ
‰‡¯Ó ‰z‡Œ¯L‡∑.'ּבטּורא מתחזי 'דאּת ּכתרּגּומֹו: ¬∆«»»¿∆ְְְְְֲִִִַַָ

אּתה  ּפתרֹונֹו: היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד היה ְְְִִֶַַַָָָָָָָאּלּו
ּפתרֹונֹו קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָמראה
מפריד  (ׁשהּנּקּוד ל מראים ׁשאחרים מתחזי', ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַ'דאּת

לנעׂשה) עֹוׂשה .ּבין ְֲֵֶֶַ

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

d˙‡ ‰NÚÈ ¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk(לט (כה, ƒ«»»»«¬∆…»

'מר'. אֹו 'רם' ּבגימטרּיא ְְִִִַַָָָ'ּכּכר'

ׁשל  ּבמּצבֿרּוח אם נמצא, ׁשהאדם מּצב ּבכל :ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָללּמד

ׁשבּור  ׁשהּוא אֹו (רם), העֹולם מעניני והגּבהה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהתנּׂשאּות

'מנֹורה' מּזה לעׂשֹות עליו – (מר) העֹולם מעניני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָונדּכה

.יתּבר ְְִֵֵַָלהּׁשם

(334 עמ' א, כרך קונטרסים המאמרים (ספר

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

‰‡¯e (Ó הּמנֹורה מעׂשה צרי ּכי . ¿≈ְֲִִֵַַָָ
אי הּלב, ּבמראה ולראֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָלחכמה,
מּלת  הּכלים: ּכל אחד מּכּכר ֲִִִִֵֶֶַַַָָָיעׂשה

‰‡¯Ó ּכי .מׁשל ,ּכּדר ואינּנה זרה, . »¿∆ְְְִֵֶֶֶָָָָֻ

נראה  אם ּכי ראה, למּלת ּפעּול ְְְִִִִֵֵֶַָאין
אינֹו הרֹואה ּכי ּבעבּור ּכן, והיה ְְֲִֵֵֶַַָָָָלבּדּה.
הּתֹולדֹות  ּובעל ּדמּות. מקּבל רק ְְֵֵַַַַַָֹּפועל
הּמׁשּכן, על ׁשאדּבר ולפני זה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָיבין

אּתן  ּכרּובים, יריעֹות היה הּוא ְְִִֵֶֶַָָׁשּגם
עליו: ׁשּתסמ עּקר לÌ‰¯·‡ ¯Ó‡ ְְִִֶָָָֹ»««¿»»

¯aÁn‰,האחד ּדרכים. ׁשני על יׁש, ּכל «¿«≈ְְִֵֵֶַָָָָ
ורחב  אר לֹו ׁשּיׁש ּגּוף ׁשהּוא ְֵֵֶֶֶַֹֹיׁש

יבאּו מהאר ּפאֹות. ׁשׁש והּנה ְְִֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹועמק.
ּוׂשמאל. ימין ּומהרחב ואחֹור, ְְִִֵַָָָָֹֹּפנים
ׁשאינֹו יׁש ויׁש ּומּטה. מעלה ְְֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומהּגבּה
ּגם  הּקדֹוׁשים. הּׁשם מלאכי והם ְְְֲִֵֵֵַַַַּגּוף,
ּדרכים, הּׁשנים ואּלה האדם. ְְְְִִִֵֶַַַָָָָנׁשמת

ּבּנברא  יכלת ואין לבּדֹו, ּבראם ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹהּׁשם
ׁשאינּנּו יׁש אף ּגּוף. ׁשּיהיה עצם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹלברא
ּכח  ּבֹו אין ּגם יֹותר. נכּבד ׁשהּוא ְִֵֵֶַַָֹּגּוף

יׁש. יהיה ולא ׁשּיעדר עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹלהכחידֹו,
עליו, ונׁשען יׁש, אל סמּו ּדבר ְְְִֵֵֶָָָָָָויׁש

הּצּור  והיא לבּדֹו, יּמצא היא ולא ּגם ה. ְְְִִִֵַַַָָֹ
ולא  עֹומדת, האחת ּדרכים. ׁשני ְְְִֵֶֶַַַָָֹעל

והחכמה  הּקדֹוׁשים. ּכצּורת ְְְְִַַַָָָתסּור
ולחּות  האׁש ּכחם ּבּגּופֹות, ּגם ְְְֵֵַַַָָָֹּבּנׁשמה.
אינם  מקרים האחר, והּדר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמים.
וסרים  ונחלפים מתהּפכים רק ְְְְְְִִִִִֶַַָָעֹומדים,

לעׂשֹות. האדם יכֹול וכאּלה ְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָונעדרים.
ׁשּיהיה  יּתכן לא הּנכּבד הּׁשם ּכן, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעל
ולא  עֹומדת לא ּותמּונה, ּדמּות ְְְֶֶָֹֹלֹו
ּכי  ּדבר. ּכל עצם ּברא הּוא ּכי ְִִֶֶֶֶֶָָָָָנעּדרת.

ל ואּתן מקרה. אֹו עֹומדת צּורה, ְְְִֵֶֶֶֶָָּכל
צל  ּכׁשּנכנס הּלבנה, קדרּות אחד. ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָמׁשל
הּתלי  ּבראׁש הּׁשמׁש, ּובין ּבינּה ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהארץ
ידענּו אחר. מׁשל ל ואּתן ּבזנבֹו. ְְְְִֵֵֶַַָָָָאֹו
מקֹומֹות  ויׁש הּגּוף. ּבכל הּנׁשמה ּכח ְְְְִֵַַַָָָֹּכי

מהחבלים  ּבהם ׁשּיׁש האדם, ְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבגּוף
יֹותר  ׁשּירּגיׁשּו הּמח, מן ְְִִִֵֶַַַַֹהּיֹוצאים
ּכי  והאזנים. העינים ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָמהאחרים,

והּנה  ירּגיׁשּו. לא הּכבד, ּגם ְְֲִִֵֵַַַָָָֹהעצמֹות,
איברי  מּכל יֹותר הּנׁשמה ּכח קּבל ְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹהּלב
רּבים  איברים היּו ּכן על ִִֵֵַַַָָהּגּוף,
ידענּו הּנכּבד, הּׁשם וככה לֹו. ְְְְְִִֵַַַָָָָָמׁשרתים

יׁש רק העֹולם, ּכל מלא ּכבֹודֹו ְְִֵַָָָֹּכי
יֹותר  ּבֹו הּׁשם ּכח ׁשּיראה ְֵֵֵֶֶַַָֹמקֹומֹות
ּדברים, ׁשני ּובעבּור אחרים. ְְְֲֲִִִֵֵַָמּמקֹומֹות
הּמקּבל. ּתֹולדת מתּכנת ּכפי ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹהאחד

ראׁש על ׁשהּוא העליֹון ּכח ּכפי ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹוהּׁשני
ּבית  מקֹום נבחר ּכן על ְְְִֵֵֵַַַַהּמקּבל.
חכמה  הּׁשם ל נתן ואם ְְְְִִֵַַַָָָָהּמקּדׁש.
והּכּפרת, הארֹון סֹוד ּתבין ,ְְְִִֶַַָָָֹּבלּב

ּומחּוץ  ּכנפים. ּפֹורׂשי ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶַַָוהּכרּובים
הּקטרת  ּומזּבח הּמנֹורה ּדבר ְְְְִֶֶַַַַַָָֹֹלּפרכת,
מזּבח  הּמׁשּכן, לפתח ּומחּוץ ְְְְְִִִֶַַַַָָֻוהּׁשלחן.
ואת  הּכּיֹור ואת ּכליו. ּכל ואת ְְְִֵֶֶֶַָָָָהעֹולה
אלהים. ּכבֹוד הם הּדברים ואּלה ְְְֱִִֵֵֶַַָֹּכּנֹו.

ּבדֹורנּו יׁש ּכי ,ל רמזּתי זה ְְְֲִִֵֵֶַַָּובעבּור
יהּתלּו אּולי ּבעיניהם, חכמים ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָאנׁשים
ּומתּכנת  נׁשמתֹו סֹוד והּיֹודע ּדברי. ְְְְִֵֶַַַַַָָֹעל
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åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְִ

ּתלּויֹות  ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָלגג
לכּסֹותן  ÔÓb¯‡Â.מאחֹוריהן ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»

ÈL ˙ÚÏ˙Â∑ חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה וחּוט,הרי ¿…««»ƒְְְֲִִֵַַַָָָ
וחּוט  חּוט וכל צמר, ׁשל וׁשלׁשה ּפׁשּתים ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָֹאחד
כ"ד  יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ׁשׁשה, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכפּול

לחּוט המשכן)ּכפלים דמלאכת LÁ·.(ברייתא ‰NÚÓ ÌÈ·¯k∑ ְְִָ¿Àƒ«¬≈…≈
ּברקימה  ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֻּכרּובים

מעׂשה  ּכתלים,מחט,ׁשהּוא ּבׁשני ּבאריגה אּלא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
זה  מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּפרצּוף

מּצד  ׁשּקֹורין זה,ונׁשר מׁשי, ׁשל חגֹורֹות ׁשאֹורגין ּכמֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַ
פייׁשיׁש"א  .ּבלע"ז ְַַ

(á)Cøà|änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úòéøéä-ìëì§¨©§¦«Ÿ

(â)dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«

i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ּתֹופרן ƒ¿∆»…¿…ְְְֵַַַָָ
לבד  וחמׁש ‡d˙Á‡ŒÏ.לבד ‰M‡∑ הּמקרא ּדר ּכ ְְְֵַַָƒ»∆¬…»ְִֶֶַָָ

לׁשֹון  ׁשהּוא ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָלדּבר

ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָזכר,
כה) אחיו"(לעיל אל איׁש ."ּופניהם ְִִֵֶֶָ

(ã)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äðBöéwä äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça äöwî¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈

:úéðMä úøaçna©©§¤−¤©¥¦«
i"yx£˙‡ÏÏ∑:אּונקלֹוס ּתרּגם וכן ּבלע"ז, לצול"ׁש À¿…ְְְְְִֵֵַַ

עניבה  לׁשֹון Áa·¯˙."ענּובין", ‰ˆwÓ∑ּבאֹותּה ְֲֲִִָƒ»»«…»∆ְָ
קרּויה  היריעֹות חמׁשת קבּוצת החּבּור. ׁשּבסֹוף ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָיריעה

‰BˆÈw‰.חֹוברת  ‰ÚÈ¯È‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ ֶֶ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»
˙ÈM‰ ˙¯aÁna∑,קיצֹונה ׁשהיא יריעה ּבאֹותּה ««¿∆∆«≈ƒְְִִִֶָָָ

החֹוברת  לסֹוף ּכלֹומר: קצה, .לׁשֹון ְְְֶֶֶַַָ

ÈÊL¯א  ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „·BÚ«√»«¿≈»¿

‡ÔÈnב  ÈÓ˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג  ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡ד  ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

העליֹון, עֹולם ּדברי לדעת יּוכל ְְִֵֶַַַָָָּגּופֹו,

היה  והּוא קטן. עֹולם ּכדמּות האדם ְְִִָָָָָָָָּכי
לּדבר, וסימן ּבארץ. ּבריאתֹו ְְִִֶַָָָָָָסֹוף
הזּכיר, והּגאֹון ּכּלה. ּובּקטן החל ְְִִִֵֵַַַָָָָֹּבּגדֹול

ּבּמ הם ּדברים עׂשר ׁשמֹונה ׁשּכן ּכי ְְְִִִֵַָָָָָ

ּבעֹולם  ּוכמֹוהם אמצעי, עֹולם ְְִֶֶֶָָָָׁשהּוא
הּנה  הּקטן. העֹולם וככה ְְִֵֶַָָָָָָָהעליֹון.
ּכח  לקּבל נעׂשה ּכרּוב, ּכל ְְְֲֵַַַַָָָֹהּכלל,
הּמׂשּכיל, ׁשּילמד ּבעבּור ּגם ְְְֲִִֶֶַַַַָֹהעליֹון.

:להארי צֹור `ואין dxez ְְֲִֵֶַ
ÔkLn‰ ˙‡Â הֹודיעֹו‡) ּכאׁשר . ¿∆«ƒ¿»ֲִֶַ

הּמׁשּכן. ּתבנית את NÚÓ‰ּבתחּלה ְְְִִִִֶַַָָ«¬≈
·LBÁ,חֹוׁשב מעׂשה ּכי חכמים אמרּו . ≈ְֲֲִִֵֵַָָ

אחד. ּפרצּוף ורֹוקם, ּפרצּופים. ְְְְִִֵֶַַַָׁשנים
מעׂשה  הּפׁשט, ּדר ועל הּוא. ְְְֲֵֶֶַַַָָונכֹון
על  רק אֹורג. ולא רֹוקם אינֹו ְֵֵֵֵַַֹחֹוׁשב

ּכי  מׁשי. ּבגדי הּיֹום ׁשעֹוׂשין ְִִִִֵֶֶֶֶַּדר
חׁשּבֹון. היא ּבּלב ׁשעלתה ְְִֵֶֶַַָָָהּצּורה
ב' ויׂשים ּבּלּוח. ויצּיירּנּה ְְְֲִִֶַַַַַָָָּומחׁשבּתּה.

מרחֹוק: למׁשֹו ּבחׁשּבֹון aחּוטין dxez ְְִִֵֶַָ

C¯B‡ מּדת ·) ּכי אמרּו, ּדעת חסרי . ∆ְְִִֵַַַַָ
הּלבנה. מחנֹות כ"ח ּבעבּור ְֲֲַַַָָכ"ח

,ּדר על יריעֹות. עׂשר היּו ּכי ְְִִֶֶֶֶַַָָוהּנכֹון,

מקֹום  היה ּכן על ּכיריעה. ׁשמים ְְִִֵֶַַַָָָָנֹוטה
מעּקב: ּבחׁשּבֹון הּקדׁשים bקדׁש dxez ְְְֳִֶֶַָָֹֻ

˙¯·BÁ יהיה ‚) אֹו ּתאר. ּכדמּות . ∆∆ְְִִֶַֹ
זאת. חֹוברת ׁשּזאת ּפֹועל, ְִֶֶֶַֹֹּכדמּות

לֹו, הּנח אפרים עצּבים חּבּור ְְֲִִִֵֶַַַַָוהעד,
ּפעּול: cׁשהּוא dxez ֶָ
˙B‡ÏeÏ ּכמֹוהּו,„) ּכי אֹומרים, יׁש . »ְִִֵָ

הּבי"ת  ּכי הּתיכֹונה, אל יעלּו ְֲִִִֵֶַַַָּובלּוּלים

ּכמֹו‰BˆÈw‰מׁשרת: ּתאר, . ְֵָ«ƒ»ְַֹ
dהעליֹונה: dxez ְֶָָ
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(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑ ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְֹ

מּזֹו, זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻׁשּתעׂשה
ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוכמּדתן
זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות יהיּו חֹוברת, אצל ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻחֹוברת

זֹו ׁשל לּולאֹות ּכנגד "מקּבילֹות",,מכּונֹות לׁשֹון וזהּו ְְְְְִֶֶֶֶַָָֻ
היריעֹות  "לקבל". "ּכנגד" ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד ְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָזֹו

ּוכׁשחּבר  ארּבע, ורחּבן כ"ח יחד,ארּכן יריעֹות חמׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ארּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנמצא
קרׁשים  "עׂשרים ׁשּנאמר: לּמערב, הּמזרח מן ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשים
וחצי  אּמה קרׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלפאת
הּמׁשּכן  רחב לּמערב. הּמזרח מן ׁשלׁשים הרי ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹהאּמה,
"ּולירּכתי  ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָמן
עׂשר. הרי לּמקצעֹות, קרׁשים ּוׁשני וגֹו'" יּמה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻהּמׁשּכן
היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות אפרׁשם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּובמקֹומם
לגג  אמצעּיֹות אּמֹות עׂשר מׁשּכן: ׁשל לרחּבֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָארּכן
לעבי  מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, רחב ְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָָָֹחלל

אּמה: ט"ז נׁשּתּירּו אּמה. ׁשעבים הּקרׁשים, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָראׁשי
ׁשּגבהן  הּקרׁשים קֹומת מכּסֹות לּדרֹום וח' לּצפֹון ְְְְִֶַַַַַָָָָָח'
רחּבן  מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ׁשּתי נמצאּו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻעׂשר.
עׂשרים  מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
לארּכֹו, הּמׁשּכן חלל לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּמה
ואּמה  ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואּמה
קרׁשים  היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי ְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹלכּסֹות
עּמּודים, חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ארּבעה אּלא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָּבּמזרח
נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ותלּוי ּפרּוׂש ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהּמס
ּוׁשּתי  ׁשּבּמערב הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָח'
דמּסכת  ּבבריתא מצאתי זֹו מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻאּמֹות

ׁשּבת ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. היריעֹות (פרק אין : ְְֲִִֵֶֶַַַָָ
אחֹורי  ּתלּויֹות אּמֹות וט' הּמזרח עּמּודי את ְְְְֲִֵֵֶַַַַָמכּסֹות
את  "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָהּמׁשּכן.
הּזאת, הּבריתא ּכדברי ואם – הּקרסים" ּתחת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּפרכת

מׁשּוכה  ּפרכת אּמה מן נמצאת ולּמערב .הּקרסים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

(å)úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ֹות פירמיל"ׁש «¿≈»»ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן  ּומחּברן זֹו, .ׁשּבחֹוברת ְְְֶֶֶֶַָָ

(æ)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNòz úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑ עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑ הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן .לפרׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ

Á„‡ה  ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡Èz ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙ו  ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡ז  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈ¯È „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח  ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

ÌÈMÓÁ מסּפר ‰) הזּכיר עּתה . ¬ƒƒְְִִִַַָ

ּומּלת זאת BÏÈa˜Ó˙,הּלּולאֹות: ִַַָ«¿ƒֹ
ּכמֹוהּו, ּכי אֹומרים, ויׁש זאת. ְְִִֵֵָָָֹלקּבל
ּופרּוׁש קבלֹו. ּומחי עם. קבל ְֳִֵֵַַָָָָוּיּכהּו
ּכן, על איׁש. וכן ּדבר. עצם ְִִֵֵֶֶַָָָאּׁשה,

ּגבריאל: eוהאיׁש dxez ְְִִֵַָ

ÈÒ¯˜ ˙ÈNÚÂ (Â ּבל ּכרע ּכמֹוהּו, . ¿»ƒ»«¿≈ֵַָָ

ו  נבֹו. הּוא קֹורס יריעֹות עׂשר הּנה ְְְִִֵֵֶֶ
ּכֹולל  אחד, קראֹו והּמׁשּכן ְְְְִִֵֶַַָָָָהּמׁשּכן.
רק  אחד, ּדבר אינֹו ּגּוף ּכל ּכי ִֵֶַַָָָָֹהּכל.
הּׁשם  וככה מאחדים. מחּבר ְְֲִֵֵַָָָָֻהּוא
ונקרא  הּכל ּכֹולל אחד, ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָֹהּנכּבד

והּגדֹול: הּקטן העֹולם וכן fאחד. dxez ְְֵֶַַָָָָָָ

Ï‰‡Ï ÌÈfÚ ˙BÚÈ¯È ˙ÈNÚÂ (Ê. ¿»ƒ»¿ƒƒƒ¿…∆
ּומּלת אהל. ּתֹוספת ‡Ì˙Bלהיֹות . ְִִֶַֹ»ֶֶ

יריעֹות  אל ׁשבה היא ּכי ְִִִֵֶָָּבאּור,
gעּזים: dxez ִִ

C¯‡ (Á.˙Á‡‰.זרה אחת, מּלת . …∆»««ִַַַָָ
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תרומה  פרשת - כו - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ל' שלישי ליום יומי שיעור

i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑ הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְִֵֶֶַַָָָֹ
אּמה  עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ְְְְִִֵֶֶַַָָָּכמֹו
אּמֹות  מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ואּמה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָמּכאן

ׁשל  הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּנׁשארּו
האּמה  היא אֹותּה, מכּסה היריעה ׁשאין ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָקרׁש,

אּמה  ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב .הּתח ּובה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(è)zøaçåLL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬
ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−

:ìäàä éðt§¥¬¨«Ÿ¤
i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ּבאּלּו העֹודפת ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְֵֶֶָ

הּתחּתֹונֹות  מן יֹותר ‰‡‰Ï.העליֹונֹות Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ְְִֵֶַַָ∆¿≈»…∆
ּתלּוי  היה רחּבּה על חצי ּכנגד וכפּול ׁשּבּמזרח הּמס ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּפניה  על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה .הּפתח, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(é)úçàä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîç úéNòå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçä©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(àé)-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

(áé)äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìò çøñz úôãòä̈«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑ יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְִַ
עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹהּמׁשּכן.
על  "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ּכמֹו אהל, ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּקרּויים
לׁשֹון  אּלא אינֹו ּכאן האמּור "אהל" וכל ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹהּמׁשּכן".
היּו והן הּתחּתֹונֹות, על ּומסּככֹות ׁשּמאהילֹות ְְְְֲִֵֶַַַַַַָּגג,
ׁשהחצי  לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַַָָעֹודפֹות

מּול  אל נכּפל היה היתרה, אחתֿעׂשרה יריעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשל
על  עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּפני

הּתחּתֹונֹות  ‡Á.רחב ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑ לכּסֹות ְַַַֹƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְַ
ׁשהיּו אּמֹות ּבּקרׁשים ׁשּתי ‰ÔkLn.מגּלֹות È¯Á‡∑ ְְְִֵֶַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»

ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח לפי מערבי, צד ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
ולׂשמאל  לימין צדדין קרּויין ודרֹום .וצפֹון ְְְְְְְִִִִָָָָֹ

(âé)úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ
äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé ìäàä̈®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−

:Búqëì§©Ÿ«

ÈL˙ט  ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿¿»

„ÚÈ¯È˙‡י  ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יא  ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·eÚa ‡iÙ¯et¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב  ‡kLÓ ˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡kLÓ È¯Á‡ ÏÚ Á¯Òz ‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»

ÈzÈ„a¯‡יג  ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈ¯Ò È‰È ‡kLÓ„ ‡˙ÚÈ¯È ‡k¯‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡kLÓ È¯ËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

הּדל"ת  ּכי אחּדת, להית ראּויה היתה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹּכי
ּבעבּור  רק המׁשרתים. מאֹותּיֹות ְְֲִִֵֵַַַָָאינּה
ׁשהם  ותי"ו ּדל"ת ׁשנים, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשהתחּברּו
,ּדר על הּלׁשֹון. על יכּבד אחד, ְִִֶֶֶַַַַָָָמּמֹוצא

הּדל"ת: וחסרּו .הּמל את hdxezמׁשרת ְְְֶֶֶֶַַַָָָ
LÓÁ (Ë,קצרה ּדר ּופּתח. ּבׁשוא . ¬≈ְְִֶֶַַָָָ

ּכפל  ּכאׁשר והּנה סאים. ׁשלׁש ְְְְֲִִֵֶַַָּכמֹו
חציּה נׁשאר הּׁשּׁשית, היריעה ְְְִִִִֶֶַַַָָאת
הּיריעה  חצי ּכתּוב ּכן על ְֲִִֵַַַָָּבּסֹוף,

אֹור ּכי להזּכיר צֹור ואין ְְְִִֵֶֶֶֶַָהעֹודפת.
רחב  והּנה הּמׁשּכן. לרחב ְְְְִִִֵַַַַָֹֹהּיריעֹות
היּו אּמֹות ותׁשע אּמֹות, עׂשר ְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשּכן
ּכתּוב  ּכן על הּמׁשּכן. צּדי ׁשני ְְִִֵֵֵַַַָָֹּגבּה

הּמׁשּכן: לכּסֹות מּזה, iוהאּמה dxez ְְְִִֶַַַָָָ
˙ÈNÚÂ (È יריעֹות לּולאֹות מסּפר . ¿»ƒ»ְְִִַָ

יריעֹות  לּולאֹות ּכמסּפר ְְְִִֶַָָֹהאהל,
היּו לא רק הּקרסים. וכן ְְְִִֵַַַָָָֹהּמׁשּכן.
לּולאֹות  לנכח ּוקרסיו, האהל ְְֶַָָָָָֹֹלּולאֹות

לפאת  אחריהם, רק ּוקרסיו. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּמׁשּכן
אּמֹות: ׁשּתים i`מערב dxez ְֲִַַַָ

˙ÈNÚÂ (‡È ּכי זהב, הּמׁשּכן קרסי . ¿»ƒ»ְְִִֵַַָָָ
ו  נכּבד: מ ‰‡‰Ïהּוא ּכמֹו על . כסה. ְְִָ»…∆ְְִֶַ

ּכי  נראים. ואינם נחׁשת, קרסיו ְְְְִִִֵֵֶָָָֹּכן
האהל: על מכסים aiב' dxez ְִִֶַָֹ

Á¯ÒÂ (·È,קרּוב ּבדר ׁשהּוא חצי יׁש . ¿∆«ְֲִֵֵֶֶֶ
ּובמעׂשה  המנּׁשה. ׁשבט וחצי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַּכמֹו

לפרׁש: הּצר ּתבין biהּקרׁשים dxez ְְִִֵֶַַָָָֹ
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i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ ּולדרֹום .לצפֹון ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ
Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑אר על עֹודפֹות ׁשהן »…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְֵֶֶַֹ
אּמֹות  ׁשּתי הּמׁשּכן ÈcˆŒÏÚ.יריעֹות Áe¯Ò ‰È‰È ְְְִִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈

ÔkLn‰∑.למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון «ƒ¿»ְְְְְְִֵֶַַָָָ
הּיפה  על חס אדם ׁשּיהא ארץ': ּדר' ּתֹורה .לּמדה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(ãé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
ô :äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑,עּזים יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְִִִֶַ
מאּדמים  אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד ,עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָ

מּמּנּו למעלה ואֹותן ועֹוד ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשלׁשים  ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמכסאֹות

רּבי  ּולדברי נחמיה. רּבי ּדברי אּלּו עׂשר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָורחּבן
אילים  עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָיהּודה:

ּתחׁשים  עֹורֹות ׁשל וחציֹו .מאּדמים ְְְְִִֶֶָָָ

$
âאדר א' רביעי âיום

(åè):íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«
i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑ ועׂשית' לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְִַָָָָ

מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָקרׁשים',
יעקב  .לכ ּומיחדין העֹומדין מאֹותן ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ"הּקרׁשים"?

ּבמ  ארזים נטע לבניו אבינּו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ
להם, ואמר מּמצרים, ּכׁשּיצאּו עּמהם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהעלֹותם
לעׂשֹות  אֹותן לצּוֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲִֶַַַָָָָׁשעתיד
מזּמנים  ׁשּיהיּו ראּו, ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻמׁשּכן

מּטע  טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבידכם!
מּוכנים  להיֹות ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹמזרזים,

לכן  מּקדם ÌÈ„ÓÚ.ּבידם ÌÈhL ÈˆÚ∑איׁשטנבי"ׁש ְִֵֶָָָֹ¬≈ƒƒ…¿ƒִ
ּבקירֹות  למעלה זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּבלע"ז,
ׁשֹוכבים, ּבקרׁשים הּכתלים ּתעׂשה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹהּמׁשּכן,
על  קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹלהיֹות

.קרׁש ֶֶ

„„È¯Îיד  ÈÎLÓ ‡Ò¯ÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLטו  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(טו (כו, ¿»ƒ»∆«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ…¿ƒ

(ּכי  ּנטּיה ׁשּמׁשמעּותה 'ׁשּטה', הּוא "ׁשטים" הּמּלה ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשרׁש

ּדבר  יׁש ּדהינּו, ּכלל). ּבדר הּצידה נֹוטה הּׁשיטה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעץ

למּטה, אֹו למעלה צד, לאיזה וההּטיה אמצעי, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא

ׁשיטה. ְִִֵָנקראת

"ׁשטים" ּכי נמצא ׁשרׁש. מאֹותֹו היא 'ׁשטּות' ּתיבת ְְִִִִִֵֵֶַַָֹאף

אחד. מּׁשרׁש ּכּלם – ְִֶֶָָֹֻּוׁשטּות

ההּטיה  והּׂשכל. ההּגיֹון ּדר – היא הּמּצּוע ּדר ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוהּנה

(ּדקליּפה), ּדלעּומתֿזה' 'ׁשטּות היא – למּטה זֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָמּדר

ּדקדּוׁשה'. 'ׁשטּות היא – מעלה ּכלּפי ְְְְְִִֵַַַַָָָָוההּטיה

לאדם  הּגֹורמת ׁשטּות רּוח אֹותּה היא ּדלעּומתֿזה' ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ'ׁשטּות

רז"ל ּוכמאמר ג)לחטֹוא, עברה (סוטה עֹובר אדם "אין ְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָ

היא  ּדקדּוׁשה' 'ׁשטּות ׁשטּות". רּוח ּבֹו נכנס ְְְְִִִִֵֶַַָָאּלאֿאםּֿכן

ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבאֹופן ה' את עֹובד יהּודי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

רז"ל ּׁשאמרּו מה יז)ועלּֿדר ׁשטּותיּה(כתובות ליּה "אהני , ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ְַָלסּבא".

ּדלעּומתֿזה' ה'ׁשטּות את להפֹו אפֹוא היא האדם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָעבֹודת

ּדקדּוׁשה'. 'ׁשטּות – עֹומדים' ׁשטים ְְְֲִִִִֵַָל'עצי

(114 עמ' תש"י, המאמרים (ספר

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

‰n‡‰Â (‚È.Û„BÚa והּוא אֹובד, ּכמֹו . ¿»«»»≈ְְֵ
הּטעם: מּלרע, הּוא ּכי ciּתאר. dxez ְִִַַַַַֹ

˙ÈNÚÂ („È ּבעבּור מכסה, על מכסה . ¿»ƒ»ְְֲִִֶֶַַ
ehהּגׁשם: dxez ֶֶַ

˙ÈNÚÂ (ÂË הּיריעֹות רק אינֹו הּמׁשּכן . ¿»ƒ»ְְִִֵַַַָ
ּכן  הּמׁשּכן, הֹודיע וכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָוהּקרׁשים.

ּומּלת ּתֹולדת ÌÈ„ÓBÚהּקרׁשים. ּכפי . ְִִַַָ¿ƒְִַָ
וככה  הּגבּה. הּוא האֹור ּכי ְִֵֶַַָָָָֹהעץ.

זה  והפ עֹומד. הּוא ּכאׁשר ְֲֵֵֶֶֶַָָָהאדם,
זוּיֹות  על עֹומדים, מּלת אֹו ְְְִִִַַָָבׁשכבֹו.

fhנּצבֹות: dxez ִָ

יום רביעי
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תרומה  פרשת - כו - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר א' רביעי ליום יומי שיעור

(æè)änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑ ׁשל ּגבהֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְֶַָָ
אּמֹות  עׂשר ¯Á·.מׁשּכן ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑ ְִֶֶַָ¿«»«¬ƒ»«»…«

ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן ׁשל ארּכֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלמדנּו:
אּמה  ׁשלשים לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, .ּבּצפֹון ְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹ

(æé)-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk dúçà£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ֵֶֶֶַָָ
רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹמּלמּטה
והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמּכאן
נקרא  קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹחצי
נׁשאר  ואז ּומּכאן, מּכאן ׁשחרץ לאחר ּׁשּנׁשאר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָמה
הּוא  ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹרחב
"הּזֹורק", ּבפרק ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש וכן אּמה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחצי
והיה  אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָּדף
רביעית  רחב היה יד וכל צד, מּכל אּמה רביעית ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹחֹורץ
אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאּמה,
ּותמיהתֹו הרמּב"ן, ּתלּונת סרה ואז היטב. ְְְְְִֵֵַַַָָָָָודֹוק
חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ואֹותן ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻמסּלקת).
זה  ארּבעים רצּופים ויֹוׁשבים אּמה ּגבהן ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָוהאדנים
האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות הּקרׁש וידֹות זה, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאצל

מּׁשלֹוׁשה  ׂשפת חרּוצֹות ּכעבי החריץ רחב צּדיהן, ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָֹ
הּקר  ׁשּיכּסה לא האדן, ׁשאם האדן. ראׁש ּכל את ׁש ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  ׂשפת ּכעבי לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכן,
"ויהיּו ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהאדנים
ּכדי  הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹואמים

זה  אצל זה הּקרׁשים עׂשּויֹות ∑lLÓ·˙.ׁשּיתחּברּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ¿À»…ֲ
ראׁשיהם  ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, ׁשליבֹות ְְְְִִִִֵֶָָָֻֻֻּכמין
ּבנקב  הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלהּכנס

הּסּלם  ‡d˙Á‡ŒÏ.עּמּודי ‰M‡∑ ּכנגד זֹו מכּונֹות ֵַַָֻƒ»∆¬…»ְְֶֶָֻ
ׁשוים  חריציהם ׁשּיהיּו זֹוזֹו, ּכמּדת ׁשּלא זֹו ּכדי , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹ

לצד  מׁשּוכה זֹו ידֹות ׁשּתי לצד יהיּו מׁשּוכה וזֹו ּפנים ְְְְְְְְִִֵַַָָָ
"ידֹות" ׁשל ותרּגּום אּמה. ׁשהּוא הּקרׁש ּבעבי ְְֳִֶֶֶֶַַַָָָחּוץ
ּבחֹורי  הּנכנסים הּדלת לצירי ׁשּדֹומֹות לפי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָצירין,

.הּמפּתן  ְִַָ

(çé)Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤
:äðîéú äaâð úàôì¦§©−¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈ˙‰a‚˙‡ÙÏ∑'דרֹומא עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו "ּפאה" .אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ebÏÙe˙טז  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡יז  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

ÔÈtcיח  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

˙Bn‡ ¯NÚ (ÊË לא הּמׁשּכן, אּמֹות . ∆∆«ְִַַָֹ

ׁשהם  יחזקאל, ּכאּמֹות הם אם ְְְְִֵֵֵֶֶַַָידענּו
הּבית  אּמֹות סברא, ּובדר ְְִִֶֶַַַַָָָאּצילה.
ּבדברי  ׁשּמצאנּו ּבעבּור היּו. ּכן ְְֲִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,

אחרֹונה: ּבמּדה ּכתּוב fiהּימים, dxez ְֲִִַַָָָָ
˙B„È ÈzL (ÊÈ:יד מּגזרת .˙B·lLÓ. ¿≈»ְִִַָ¿À»

הׁשלּבים: ּבין אם ּכי אח. לֹו giאין dxez ְִִִֵֵַַָ
˙ÈNÚÂ (ÁÈ עבי ּכּמה נכּתב לא הּנה . ¿»ƒ»ְִִִֵַַָֹֹ

אּמה. ׁשהיה אמרּו והראׁשֹונים ְְִִֶֶֶַַָָָָָהּקרׁש.
ׁשלׁשים  היה הּדרֹומי ּכתל הּוא, ּכן ְְִִִֵֶַָָֹֹאם

נׁשאר  לא והּנה הּצפֹוני. וככה ְְְְִִִֵַַַָָֹאּמֹות,
אּמֹות. ׁשמנה רחב רק הּמערבי, ְֲִֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּכתל
קרׁשים. ׁשמנה ׁשם לׂשּום אנּו ְְְִִִָָָָָֹּוצריכים
העבי  היה ּכי לאּמה הצרכּו ְְְִִַַָָָָֹֻאּולי

הּנכנס  הּתיכֹון הּבריח ּבעבּור ְְֲִִִַַַַַַַָאּמה,

ׁשלמה  רּבנּו ּדעת ועל הּקרׁש. ְְְֵֶֶַַַַַֹֹּבתֹו
עֹומד. היה נס ּבמעׂשה ּכי ּכתב ְֲִִֵֵֵַַָָָּכי

ׁשלׁש הּפׁשט, ּדר על ּבריחים ּכי ה ְְְִִִֶֶַַָָֹ
הּקצה  מן ּכתּוב, וככה הם. ְִִִֵֶַָָָָּתיכֹונים
קּבלה  ואם הּקצֹות. אל לא הּקצה. ְְִֶֶֶַַַָָָָֹאל

ּונקּבל. נׁשמע ,ּכ היה ׁשהעבי ְְִִִֵֶַַָָָָֹהיא
ּכי  אחר. ּתּקּון יׁש סברא, ּדר ְְִִִֵֵֶֶַָָואם
ּגם  עליֹונים. הם הּבריחים ְְְִִִִֵֶַַַַהּׁשנים
והּבריח  הּקיר. חצי עד הם ְְְֲִִִִֵַַַַַָהּׁשפלים

יהיה  הּקרׁשים, ּבתֹו ׁשהּובא ְְְִִִֶֶַַָָהּתיכֹון
וכמֹוהּו, הּקצה. אל הּקצה מן ְְִִֶֶֶַַַַָָָמבריח
הארּגמן. ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו ְְְְֲֵֶַַַָָָלעׂשֹות
ולּולי  הרּמֹונים. ּבתֹו הּפעמֹונים ְְְֲִִִֵֵַַָוכן

הּתיכֹונים  הּבריחים מצּפים היּו לא ְְִִִִִֶַַַָֹזה,

ּכּמה  ידענּו לא ּכי נאמר ואם ְְִִַַַָָָָֹֹזהב.
הּמערב  לתּקן לנּו יׁש הּקרׁש, ְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹעבי
מתּקנים  היּו ּבתחּלה והּנה היתה. ְְְְְִִִִֵֵַָָָָאי
ׁשהם  הּקרׁשים הּׁשנים ּכי מערב, ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּפאת
זוּיֹות. ּכמֹו ּפרּוׁשֹו הּמׁשּכן, ְְְְִִִֵַָָלּמקצֹועֹות

היה  ּכי החצר, מקצֹוע חצי היה ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָוככה
לנּו יׁש והּנה .ארֹו מרּבע ְְְִֵֵַָָָֻּכצּורת
לבּדם  הּקרׁשים הּׁשנים ואּלה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹמקצעֹות,
ּכמּדת  אינם ּבּמקּוצעֹות, ְְְִִֵֵֶַָׁשהם

הבּדילם  ּכן על הּנזּכרים. ְְְִִִִִֵַַַָָָהּקרׁשים
לבּדם, לׁשניהם יהיה ּכן ואמר, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּכתּוב
ׁשנים  ּובאּלה האחרים. הּקרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹלא
והיּו הּמׁשּכן, מקימין הם ְְְְִִִִֵַָָָקרׁשים,
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נו תרומה נו פרשת - כו - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר א' רביעי ליום יומי שיעור

(èé)íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL Løwäåéúãé ézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe:åéúãé ézL §¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«

(ë):Lø÷ íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤

(àë)Løwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä̈«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë):íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈©«£¤−¦¨¬§¨¦«
i"yx£È˙k¯ÈÏe∑ ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְִִֵַָ

והּמערב  'ּפנים' מזרח קרּוי ּבּמזרח, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהּפתח
הראׁש הּוא ׁשהּפנים 'סֹוף', וזהּו NÚz‰.'אחֹורים'. ְֲִִֶֶַַָָֹ«¬∆

ÌÈL¯˜ ‰ML∑ רחב אּמֹות ּתׁשע .הרי ƒ»¿»ƒֲֵֵַַַֹ

(âë):íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ ÈLe∑ למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְִֶַָ

ׁשמֹונה  ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד מערבית, ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָצפֹונית
אינן  הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָקרׁשים
מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָּבחלל

רחּבֹו להׁשלים ּבחלל מּזה לעׂשר נראֹות והאּמה , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמׁשּכן  קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאּמה

ׁשוה  מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא ּכדי והּדרֹום, .הּצפֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

(ãë)-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©
ì äéäé ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬

:eéäé úòö÷nä©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«
i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑ ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְֲִִַָָ

האדנים  ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹזה
צירי  ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו להרחיקן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּביניהם,
ּבֹולט  הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּידֹות
וכן  האדן, ׂשפת את לכּסֹות הּקרׁש, לידי חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלצּדיו,
וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָהּקרׁש
ּכנגד  ּבעביֹו, לרחּבֹו חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמקצֹוע

הּצפֹוני  קרׁש צד ׁשל יפרידּוחריץ ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ּביניהם  ˙ÌÈn.האדנים eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ּתאֹומים .ּכמֹו ֲִֵֵֶָָ¿«¿»ƒ¿«ƒְְִ

BL‡¯ ÏÚ∑קרׁש ‰‡Á˙.ׁשל ˙Úah‰ Ï‡∑ ּכל «…ֶֶֶ∆««««»∆»ָ
חריצין  ׁשני ּברחּבֹו מלמעלה חרּוץ היה וקרׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָקרׁש
אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עבי ּכדי צּדיו ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַַַָּבׁשני

טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, לּקרׁש מתאים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָנמצא,
הן  קבּועֹות אם ידעּתי ּובּקרׁש,לא מטלטלֹות. אם ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻ

מּלֹות  ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי טּבעת היתה ְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבּמקצע
לֹומר  ורֹוצה קאי, אּלמּטה והּצפֹוני' ְְְְְִִִֶַַַַַָָ'הּדרֹומי
ּומה  לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש והּצפֹוני ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹׁשהּדרֹומי
ּבעבי  לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת היתה ְֳֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּׁשּכתב
קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי ודּו"ק) הּמערבי. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹקרׁש

נמצאּו לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר ׁשני ,הּמקצֹוע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
מחּברים  Ì‰ÈLÏ.הּכתלים ‰È‰È Ôk∑ לׁשני ְְִִַָָֻ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְִֵ

ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּקרׁשים
הּמקצעֹות  לׁשני וכן .הּמערבי ְְְֲִִִֵֵַַַָֹ

ÔÈ¯ÒÚיט  ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈ¯ÒÚכ  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב  „aÚz ‡a¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

kLÓ‡כג  ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÔÈeÎÓכד  ÔB‰È ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»¿

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

רחב  והּנה ּבאמצע. קרׁשים ְְְִִִֵֶַַַָָָֹהּׁשּׁשה
היּו אם ידענּו ולא אּמֹות. עׂשר ְְְִִֶֶַַַָָָֹהּמׁשּכן
עגּולֹות, אֹו מרּבעֹות הּמקצעת ְְְֲִֵַַָֹֹֻקרׁשי

הּדר ועל אחת. אּמה רק לנּו אין ְִֵֶֶַַַַַַָָּכי

אּלא  ּתהיינה לא ׁשלמה, רּבנּו ְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשאמר
יהיה  אּמה חצי ּכי ׁשוה. ּבטּור ְְְֲִִִִֶֶַַָָָהּקרׁשים
ואחר  ּבגד. ואינֹו הּוא קרׁש ּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבפנים,

יצא  והּנה ודרֹום. צפֹון קרׁשי יׂשימּו ְְְִִֵֵֵֵֵַָָָּכן

ּכן  על הּקרׁש. עבי ּכפי הּמׁשּכן מן ְְִִִִֵֶֶַַַָֹחּוץ
ּובחצי  הּמׁשּכן. ּפתח עּמּוד ּכנגד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָיהיה

הּתּקּון : יהיה עּזים hiיריעֹות dxez ְְִִִִִֶַ
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תרומה  פרשת - כו - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר א' רביעי ליום יומי שיעור

(äë)øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½

:ãçàä Løwä úçz©−©©¤¬¤¨«¤¨«
i"yx£ÌÈL¯˜ ‰ÓL eÈ‰Â∑:למעלה האמּורֹות הן ¿»¿…»¿»ƒְְֲֵַָָ

ּתעׂשה  קרׁשים ּוׁשני קרׁשים, ׁשּׁשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ"ּתעׂשה
ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ׁשמֹונה נמצאּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻלמקצעת".
ּב'מלאכת  הּקרׁשים' סדר 'מעׂשה ּבּמׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּויה
את  וחֹורץ חלּולים האדנים את עֹוׂשה היה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָהּמׁשּכן':
והחריץ  מּכאן, ורביע מּכאן רביע מּלמּטה, ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּקרׁש

ּבאמצע  חּמּוקין ,חציֹו ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ועׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשני  ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא נראה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ(ולי
ּבחלל  להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות סּלם ְְְְֲִִִֵַַַָָָֻֻֻׁשליבֹות

והּוא  הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהאדן
ּומכניסן  ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות "מׁשּלבֹות", ְְְְְֲִִִַָָָֻלׁשֹון
אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ׁשני ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלתֹו
ואצּבע  מּכאן אצּבע מלמעלה, הּקרׁש את ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוחֹורץ
ׁשּלא  ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת לתֹו ונֹותנן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּכאן,
מּלמּטה  תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, זה נפרדין ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹיהיּו
למעלה, הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש הּמׁשנה, היא ּכ ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוגֹו'".

המקראֹות  .ּבסדר ְְִֵֶַָ

(åë)éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
:ãçàä ïkLnä-òìö¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, .ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְִַַַַ
ÔkLn‰ŒÚÏˆ ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑ אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ

זה  חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּבריח
הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַֹֹמבריח
מּצד  ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָזה
ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָזה,
הּכתל  ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ׁשהן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשנים
"והּבריח  ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּומבריח
ׁשהעליֹונים  אלֿהּקצה". מןֿהּקצה מברח וגֹו' ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּתיכֹון
לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוהּתחּתֹונים
אּמֹות  עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים קרׁש, לכל טּבעֹות ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתי
העליֹונה  הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשל

חלק  וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּולמעלה,
טּבעת  ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּוא

זֹו,לטּבעת  ּכנגד זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
נקּובין  הּקרׁשים אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל
מכּונין  ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבעבין,
הּבריחים  הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָזה
אחד  ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהעליֹונים
"מן  וזהּו: אּמה, ׁשלׁשים ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ְְְְִִִֶַַַָָָֹט"ו
וחמׁשה  הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּקצה
ׁשׁש והּתחּתֹונים העליֹונים אר ׁשּבּמערב, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבריחים
ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון ְְְְִִֶֶַַַָָָֹאּמֹות,

הּמׁשּכן' ּב'מלאכת מפרׁשת צח)היא .(שבת ְְְִִִֶֶֶֶַָֹ

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
:äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(çë)äöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
:äöwä-ìà¤©¨¤«

(èë)íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ
íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ äNòz©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−

:áäæ̈¨«
i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑יהיּו ּבהן, ׁשּתעׂשה הּטּבעֹות »ƒ«¿ƒƒְֲִֶֶֶַַַָָ

הּבריחים  ּבהן להכניס ‰ÌÁÈ¯a.ּבּתים ˙‡ ˙ÈtˆÂ ְְְִִִִֶַַָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
·‰Ê∑ ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא »»ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשּתי  ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם

zL‡כה  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

Èt„Ïכו  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

Èz˙‡כז  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח  ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט  ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»
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וקֹובען  חלּול, קנה סדקי ׁשני ּכמין זהב, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּפיפּיֹות
ּולכאן  לכאן הּטּבעֹות רחב ,אצל את ממּלא ארּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּמּנה  לכאן הּטּבעת מן נכנס הּקרׁש והּבריח לכאן, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּׁשני. לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו ְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַלתֹוכֹו,

ּבקרׁשים, ּתחּובין ּכׁשהן זהב מצּפים הּבריחים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֻנמצאּו
והּטּבעֹות  ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו ְְְְִִִַַַַַָָָוהּבריחים
ּכל  אּלא הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא ְְְְִִִִֶַַָָָָֹוהּפיפּיֹות

מּבפנים  חלק .הּכתל ְִִִֶַָָֹ

(ì)úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨
ñ :øää¨«

i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑ ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּו,לאחר ˙È‡¯‰∑ לכן ּולהראֹותקדם ללּמד עתיד ׁשאני , «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
הקמתֹו .סדר ֲֵֶָָ

$
âאדר ב' חמישי âיום

(àì)LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî̈§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

i"yx£˙Î¯Ù∑:חכמים ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה לׁשֹון »…∆ְְְֲִִִָָ
העם  ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר ÏÎz˙.'ּפרּגֹוד', ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈∆

ÔÓb¯‡Â∑ וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין ּכל ¿«¿»»ְְִִָָָָָ
חּוטין  LÁ·.ׁשׁשה ‰NÚÓ∑ היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ִִָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ

אינן  עבריה ׁשּמׁשני והּציּורין קירֹות, ׁשּתי ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאריגה
לזה  זה יעׂשה ∑ÌÈ·¯k.ּדֹומין ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ִֶֶָ¿Àƒְִִִֵֶֶָ

אדנים, ארּבעה ּבתֹו ּתקּועים עּמּודים ארּבעה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָּבּה:
להֹוׁשיב  למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֻואּונקלּיֹות
והאּונקלּיֹות  ּבּה, ּכרּו הּפרכת ׁשראׁש ּכלֹונס, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹעליהן
ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהן

אּמֹות  עׂשר ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל לרחּבֹו אּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשר
קרׁשים  ׁשל ׁשּיהא ,ּכגבהן מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ

עׂשרים  ּולחּוץ והימּנה אּמֹות, עׂשר ולפנים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהימּנה
עׂשר, על עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא, ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּמה.
המחּברים  הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
החֹוברֹות  ורחב המׁשּכן יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹאת
הּפתח  מן הּמׁשּכן ּגג על ּוכׁשּפרׂשם אּמה, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעׂשרים
והחֹוברת  הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמערב,
ּתלּוי  והּמֹותר מׁשּכן, ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָהּׁשנית

הּקרׁשים  את לכּסֹות .לאחֹוריו, ְְֲִֶַַַָָ

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

Ú·ˆeלא  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

ÏÈc·n‰ ¯·c . . ‰vÁÓ ÔBLÏ(לא כו, הרי (רׁש"י לׁשאל, יׁש ¿¿ƒ»»»««¿ƒְֲִִֵֵַֹ

ּדהּנה  לֹומר, ויׁש לכם". הּפרכת "והבּדילה ּבסמּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמפרׁש

הּפרכת" את הארֹון על "וסּכת ג)ּכתיב מ, ורׁש"י (פקודי . ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

מחּצה  ּדברים, ׁשני ּבּפרכת ׁשּיׁש נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמחּדׁש,

מחּצה  היא ׁשּלּה ׁשהחפצא אּלא הארֹון, על ּומס ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמבּדלת

ׁשּפֹועלת  ורק הּפרכת"), "והבּדילה הּכתּובים ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ(ּכפׁשטּות

Ìb,הארֹון על "וסּכת  ׁשם: מרׁש"י ּולהעיר .מס להיֹות «ְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹ

הגנה, ‰È˙‰לׁשֹון ‰vÁÓ È¯‰L." ְֲָָ∆¬≈¿ƒ»»¿»

(140 עמ' לו כרך שיחות (לקוטי

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

˙Ó˜‰Â (Ï.הּלב לחכמי ּכן ׁשּיאמר . «¬≈…»ְְֵֵֵֶַַַֹ

ּבראׁשֹונה, יקימּנּו ׁשהּוא ּבעבּור ְֲִִֶֶַָָאֹו
צֹור יׁש ּכי עּמֹו. ֲִִִֵֵֶַואחרים

l`לרּבים: dxez ְִַ
˙Î¯Ù ˙ÈNÚÂ (‡Ïמצאנּו ּככה . ¿»ƒ»»…∆ָָָָ

אּולי  הּדביר. לפתח ׁשלמה ְְְֲִֶֶֶַַַַֹֹׁשּיעׂשה

ּכל  ּכי ׁשהזּכיר ּבעבּור עץ. היה ְֲִִִִֵֶַַָָָהּקיר
רׁש"י  ּופירׁש ׁשּׁשים. היה הּבית ִִִִִֵֵַַַַָָמּדת
ועׂשרים  ההיכל, ארּבעים ּכי ְְְִִִֵֶַַַַָָזצ"ל
הארֹון. ּכבֹוד ּבעבּור ּכסף ואדני ְְְְֲִֵֶֶַַַָָהּדביר.

קדׁש מקֹום ּכפל היה הּדביר ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוהּנה

ואל  ּובּגבּה. ּוברחב ּבאר ְֳִֶַַַַַָָָֹֹֹהּקדׁשים,
ּכי  ּכתּוב ׁשהּוא ּבעבּור ְֲִִֵֶַָּתׁשּתֹומם
והּדביר  הּבית. ּגבּה היה אּמה ְְְִִִַַַַַָָָֹֹׁשלׁשים
על  היּו עלּיֹות ּכי היה. הּבית ְֲִִִִִַַַָָָׁשליׁשית

יום חמישי
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(áì)íétöî íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´
:óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå áäæ̈½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

(âì)úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà äzúðå§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬
äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì úéaî änĻ̈¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³

:íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«

(ãì)Lã÷a úãòä ïBøà ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤
:íéLãwä©¢¨¦«

(äì)äøðnä-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ
ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä çëð́Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−

:ïBôö òìö-ìò©¤¬©¨«
i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑ מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְִַָָָֻ

ּבּדרֹום, ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹהּכתל
ּומזּבח  ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל מן ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹמׁשּוכה
מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּזהב

הּמׁשּכן  חצי מן נתּונים וכּלם הּמזרח, ּכלּפי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֻקמעא
עׂשרים  לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹולפנים,
הּפתח  מן מׁשּוכים והּמנֹורה והּׁשלחן הּמזּבח ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻאּמה.

אּמֹות  עׂשר מערב .לצד ְֲֶֶַַַָ

(åì)ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

i"yx£CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑,הּפתח ּכנגד מס ׁשהּוא וילֹון, ¿»ƒ»»»ְִֶֶֶֶַַָָ
א)ּכמֹו: מגין (איוב לׁשֹון ּבעדֹו", ¯˜Ì."ׂשכּת ‰NÚÓ∑ ְְְֲִֵַַָ«¬≈…≈

עבר  ׁשל ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַהּצּורֹות

זה  עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ ׁשם ∑¯˜Ì.זה, ולא האמן ׁשם ְֵֶֶֶֶַָ…≈ְֳֵֵָָֹ
מּדת  צּיּור. עֹובד ולא צּיר", "עֹובד ותרּגּומֹו: ְְְֳִִַַַַַָָָֹהאמנּות,

אּמֹות  עׂשר על אּמֹות עׂשר הּפרכת: ּכמּדת הּמס. ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(æì)úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçð§«¤

$

ÔÈhLלב  È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

ÏÚ˙Âלג  ‡iÙ¯et ˙BÁz ‡zÎ¯t ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

ÈÂ˙לה  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»

:‡etˆ ¯ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c»»»»ƒ≈«¿«ƒ»

ÏÎz‡לו  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

ÔÈhLלז  È„enÚ ‡LÓÁ ‡Ò¯ÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

וכתּוב  הּדביר. ׁשהּוא הּכּפרת ְְְִֵֶֶַַַָֹּפני
צּפה  והעלּיֹות הּימים, ְְְֲִִִִֵַָָָּבדברי

alזהב: dxez ָָ
(‚Ïּומּלת‰ÏÈc·‰Â˙Î¯t‰,זרה . ִַ¿ƒ¿ƒ»«»…∆ָָ

והּכית  וכן מּלרע. היֹותּה ְְְֱֲִִִֵַַָָּבעבּור
clּבּצּור: dxez ַ

˙ÈNÚÂ (ÂÏ.Ì˜B¯ ‰NÚÓ ּפחּות . ¿»ƒ»«¬≈≈ָ
מצּפים  והעּמּודים חֹוׁשב. ְְֲִִִֵֵַַָֻמּמעׂשה

ּכבֹוד  ּבעבּור זהב, וויהם ּגם ְֲֵֶַַָָָָָזהב,
ּכי  נחׁשת, לעּמּודים והאדנים ְְֲִִִֶַַָָָָֹהּמקֹום.

אמצעי: flהּוא dxez ְִֶָ
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ס תרומה ס פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ג' שישי ליום יומי שיעור

âאדר ג' שישי âיום

æë(à)úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà Lîçå CøàL ¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«
i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑ ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»

נט) יֹוסי (זבחים רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ְְְְִִִִִִֵַַָָָָּדברים
ּבּפנימי  ונאמר "רבּוע", ּכאן נאמר "רבּוע".אֹומר: ְְֱֱִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּפי  ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן ְְְְְְִִִַַַַָָָָָמה
קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: אני ּומה ּכארּכֹו, ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹׁשנים

ּולמעלה  סֹובב .מּׂשפת ְְְִֵַַָ

(á)ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑,מצח עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֵֵַַַַ
מח)ׁשּנאמר: נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֱֲִֶֶַָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑ יֹורֹות ּדׁשנֹו∑BM„Ï.ּכמין להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְִִָ
קטמּה", "למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶָלתֹוכּה,
– עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי לתֹוכם, הּדׁשן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָלסּפֹות
ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּלה

פ)ּכמֹו: ׁשרׁשיה",(תהלים ה)"וּתׁשרׁש "אויל (איוב ְְֱִֵֶַַָָָ
וחּלּופֹו: לא)מׁשריׁש", תׁשרׁש".(שם "ּובכלּֿתבּואתי ְְְְְִִִֵַַָָ

יז)וכמֹוהּו: וחּלּופֹו:(ישעיה ּפרּיה", י)"ּבסעפיה (שם ְְְִִִִֶָָָֹ
וכמֹוהּו: סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף "וזה (ירמיה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻ

וכמֹוהּו: עצמֹותיו. ׁשּבר עּצמֹו", כא)האחרֹון א (מלכים ְְְֲִִַַַָָָ
וחּלּופֹו: באבנים", סב)"וּיסקלהּו מאבן",(ישעיה "סּקלּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻ

וכן: אבניה, ה)הסירּו אף (שם ויסּקלהּו". "ויעּזקהּו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ
אדׁשצנדר"יר  ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר "לדּׁשנֹו", .ּכאן ְְְְְִִַַַָָ

ÂÈÚÈÂ∑,הּדׁשן את ּבהם ׁשּנֹוטל מגרפֹות ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
יד, ּבית ולֹו ּדק, מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי ּכמין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהן

וודי"ל  הּזבחים ∑ÂÈ˙˜¯ÊÓe.ּובלע"ז ּדם ּבהם .לקּבל ְַַƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָ
ÂÈ˙‚ÏÊÓe∑ ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ּכמין ƒ¿¿…»ְְְְִִִֶֶַָ

ּגחלי  על ּבהן ּומתהּפכין ּבם, ונתחבים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּבּבׂשר
קרוצינ"ׁש, ּובלע"ז ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמערכה

צּנֹורּיֹות  חכמים יׁש∑ÂÈ˙zÁÓe.ּובלׁשֹון קּבּול ּבית ְֲִִִִָ«¿…»ִֵֵ
מזּבח  על לׂשאתם הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהם
'מחּתֹות', קרּויים חתּיתן ׁשם ועל לּקטרת, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהּפנימי

ל)ּכמֹו: אׁש(ישעיה ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש "לחּתת ְְְְִִֵֵַַָֹ
וכן: ו)מּמקֹומּה, ּבחיקֹו?!"(משלי אׁש איׁש ."היחּתה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ

ÂÈÏk ÏÎÏ∑:ּכליו ּכל ּכמֹו. ¿»≈»ְֵָָ

(ã)úéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
:åéúBö÷ òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«

LÓÁא  ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

dpÓב  d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ d˙È ÈtÁ˙Â È‰B¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג  ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ „aÚz È‰BÓ ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

„LÁ‡ד  ‡z„ˆÓ „·BÚ ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁc Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡«¿«ƒ¿ƒ

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

˙ÈNÚÂ ארּכּה‡) ׁשהיא צּורה ּכל . ¿»ƒ»ְִֶָָָָ
הּמרּבע  וזה רּבּוע. נקראת ְְְְְִִֵֶַַָָָֻּכרחּבּה,
הם  צּורֹות חמׁש על ּכי ִֵֵַַָָָּבאּמה,
אין  ּכי אמרנּו אם הּנה ְְִִִֵֵַַָָהמרּוּבעֹות.
קדמֹוננּו, אמרּו ּכאׁשר לּכבׁש, ְְֲֵֶֶֶֶַַַָצֹור

מה  הּנה קֹומה. אּמֹות ׁשּׁשלׁש ֲִֵֶַַַָָֹּבעבּור
ׁשעׂשה  ּבּמזּבח הּמכחיׁשים ְְֲִִִֵֶַַַַַָָּיעׂשּו

אּמֹות. עׂשר קֹומתֹו ׁשהיתה ְְֶֶֶַָָָֹֹׁשלמה,
ארּבע  רק אינּנה האדם ְְֵֶַַַַָָָָוקֹומת

aאּמֹות: dxez ַ
˙Bpt‰Â הּזוּיֹות.·) הם .b dxez ¿«ƒִֵַָ

הּדׁשן BM„Ïוטעם‚) להסיר . ְַַ¿«¿ְִֶֶַָ

יעׂשה  סלה, ידּׁשנה ּומּלת ְְֲִִֶֶֶֶַַַָמּמּנּו.
נׂשרפת  ׁשּתהיה והּטעם, ּדׁשן. ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָמּמּנה

והּנה  ּומקּוּבלת. הּמזּבח ּגּבי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַעל
ׁשהּוא  אחר מּבנין עצם, ְְִִֵֵֶֶֶַַַּתדּׁשן
מאׁשר  מּגזרת והּוא הּדגּוׁש. ְְִִֵֵֵַַַָָָהּכבד

לחמֹו: ויעה ÂÈÚÈÂׁשמנה ּכמֹו . ְְֵַָ¿»»ְְֶָ
ּכמֹו נֹוסף. ּכליו, לכל ולמ"ד ְְְֵֵָָָָָָּברד.

ה': ּבית יּסד אׁשר הּיֹום cלמן dxez ְֲִֵֶַַֻ
¯aÎÓ ּו„) ּכברה: ּכמֹו .˙LÁ.ּדבק ƒ¿»ְְָָ¿…∆ֵָ

יום שישי



  הלי דהלד • דהמ ידיד   61 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סא

סא

תרומה  פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ג' שישי ליום יומי שיעור

i"yx£¯aÎÓ∑ ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְִִֶָָ
רׁשת. ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי ְְְִִִִֵֶֶַַָָלבּוׁש

מכּבר  לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס, זה ְְְְְְִִִִֶָָָָָֹֹּומקרא
רׁשת' מעׂשה .נחׁשת ְֲֵֶֶֶַֹ

(ä)äúéäå ähîlî çaænä ákøk úçz dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´
:çaænä éöç ãò úLøä̈¤½¤©−£¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊÓ‰ ·k¯k∑ סביב הּמּקיף ּדבר ּכל סֹובב. «¿…«ƒ¿≈«ִִֵַַָָָָ
ׁשֹוחטין  ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכרּכב, קרּוי ":ּבעּגּול ְְְְֲִִִֶַַָָֹֹ

ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל עץ: ּכלי ּגלמי הן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ'אּלּו
הּתבֹות  ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ׁשעֹוׂשין ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֻוהּוא
והיה  סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח אף העץ. ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוספסלי

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי, ּבדפנֹו אּמה אחרים רחּבֹו (ספרים ְְְְְְַָָָָֹ
ׁשנים שש) ּפי 'ּגבהֹו האֹומר: ּכדברי ּגבהֹו, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאּמֹות

קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ְְְְֲִֵַַָָָָָֹֹּכארּכֹו'.
הּכהנים  להּלּו סֹובב אבל ּולמעלה, סֹובב ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמּׂשפת
לפנים  ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹלא
ּבין  ּכרּכֹוב? 'איזהּו ּב'זבחים': ׁשנינּו וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמּקרנֹותיו.
ׁשל  אּמה מהן ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקרן
ּכרּכב. קרּויים הּללּו אּמֹות ּוׁשּתי הּכהנים, רגלי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹהּלּו
מּלמּטה" הּמזּבח ּכרּכב "ּתחת והּכתיב: ׁשם, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹודקּדקנּו
ּתחּתיו? הּמכּבר ּולבּוׁש הּוא ּבדפנֹו ׁשהּכרּכב ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָֹלמדנּו,
ּדלא  לכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, 'ּתרי הּמתרץ: ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָֹותרץ
הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, לנֹוי ׁשּבּדפן זה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹיׂשּתרגּו'.

ׁשהּמכּבר  נמצא, הּמזּבח. חצי עד רחּבֹו והּגיע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמכּבר
ּבין  להבּדיל ּגבהֹו, לחצי סימן היה והּוא אּמה, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָרחב
עׂשּוי  ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים העליֹונים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּדמים

ּבאמצעֹו.למזּבח  הּסקרא חּוט ּדגמת עֹולמים ּבית ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ּבענין  ּפרׁשֹו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבֹו, עֹולין ׁשהיּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹוכבׁש
ּתעׂשהּֿלי" אדמה "מזּבח ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָזה,
ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ּתעׂשה לא במעלֹות", תעלה ְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַֹֹ"ולא
ּכ ּכבׁש, לֹו ׁשהיה למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּלֹו,
הּנחׁשת  מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּב'מכילּתא'. ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹׁשנינּו

אדמה  חללֹו ממּלאין והּכבׁשׁשהיּו חנּיתן, ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ
חּוט  מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה
החצר  לקלעי סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׂשערה,
ּולדברי  קֹומתֹו. אּמֹות עׂשר האֹומר ּכדברי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבּדרֹום,
לא  קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים ְְְִִֵַָָָָָָֹֹהאֹומר:
ּבמׁשנת  מצאתי ּכ אּמֹות, עׂשר אּלא הּכבׁש אר ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

וּתשע ' הּמזּבח ארּבעים מן מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הּמקרא  מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת החּוט , .מלא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

(å)úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
:úLçð íúàŸ−̈§«¤

(æ)ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²
:Búà úàNa çaænä úòìö©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑ לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²
ñ :eNòé ïk øää−̈¥¬©«£«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑ לּוחֹות לּוחי". "חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְֲִֵַ
ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻעצי

אּמֹות  חמׁש על אּמֹות חמׁש עביֹו ׁשּיהא אחד, ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעץ
סּדן  .ּכמין ְִַָ

$

Ú¯lÓה  ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»

ÈÚ‡cו  ÈÁÈ¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡¯iÁÈ‡ז  ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

ּכמעׂשה  נחׁשת מכּבר ּכתּוב, ְְְְֲִִֵֶַַָֹּכאילּו
dרׁשת: dxez ֶֶ

ּבמקֹום k¯k·ּומּלת‰) לֹו רע אין . ִַ«¿…ְֵֵַָ
eאחר: dxez ֵַ

(Áּומּלת˙BÁeÏ ·e· ּכּמתרּגם . ִַ¿ְְַָֻ
יּלבב. נבּוב ואיׁש וכמֹוהּו, ְְֲִִִֵָָָָארמית.
האֹומרים, ּדר על לבב. ּבלי ריק ְְִִֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא
הּכּיֹור, הזּכיר לא והּנה מֹוח. ּבלי ְְְִִִִִֵַַֹֹראׁש

רק  יׂשראל ּכל מּנדבת נעׂשה לא ְְֲִִִִֵַַַָָָֹּכי
הזּכירֹו ּכן על לבּדם. הּנׁשים ְְְִִִִִֵַַַַָָמּנדבת
לא  יׂשראל ׁשּכל הּבׂשמים, ּפרׁשת ְְִִִֵֶַַָָָָָֹעם

לבּדם: הּנׂשיאים רק hהביאּום dxez ְְֱִִִַַַָ
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סב תרומה סב פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ד' שבת־קודש ליום יומי שיעור

âאדר ד' שבת־קודש âיום

(è)äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨
äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íéòì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈

:úçàä̈«¤¨«
i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְֲִִִִֵַָָ

ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָֹנקבים,
לפי  "סרדא", המתרּגם מכּבר, ׁשל ּכתרּגּום ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ"סרדין"

ּככברה  מנּקבין ‰‡Á˙.ׁשהן ‰‡tÏ∑ קרּוי הרּוח ּכל ְְִִֵֶָָָֻ«≈»»∆»ַָָָ
.ּפאה  ֵָ

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãnòä̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑ עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש ¿«À»∆¿ƒֵֵַַָ
האדנים "העּמּודים ׁשל ∑Ì‰È„‡Â.לעּמּוד  נחׁשת". ְַ¿«¿≈∆ְֲִִֶֶַָָָֹ

היה  לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים הארץ על ְְְְִִִֶַַָָָָָָיֹוׁשבים
ּכמין  ׁשׁשה קנּדסין עֹוׂשה ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְִִִִֶֶָָָָֻ

ּבֹו קבּועה נחׁשת וטּבעת ׁשלׁשה, ורחּבן ְְְְְְְִֶַַַָָָָָֹֹטפחים
ּכנגד  ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאמצעֹו,
טּבעּתֹו ּדר הּקנדס ותֹולה ועּמּוד, עּמּוד ְְְְֶֶֶַַַַַָָֻּכל
זקּוף  ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבעּמּוד ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבאּונקלּיֹות

ׁשעֹוׂשין  ּכאֹותן ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹלמעלה
ּתלּוי  הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלתֹות, ְְְִִֶֶַַַַָָֹלהּציב

החצר  מחּצֹות קֹומת והיא ‰ÌÈ„nÚ.מּלמּטה ÈÂÂ∑ ְְְִִִֵֶַַָָ»≈»«Àƒ
האּונקלּיֹות  העּמּודים ∑Ì‰È˜LÁÂ.הם היּו מּקפין ְְִֵָ«¬À≈∆ִִַָָָֻ

אם  ּכּלן, ּפני על אם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּבחּוטי
לׁשֹון  ׁשחּׁשּוק אני יֹודע א ּבאמצעם, ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבראׁשם

ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ יט חגֹורה, "ועּמֹו)(שופטים ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָ
"חׁשּוקים" ּתרּגּומֹו: חבּוׁשים", חמֹורים .צמד ְֲֲֲִִִֶֶַ

(àé)Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãenòå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯

:óñk íäé÷Lçå íéãnòä̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
:äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

(âé)íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬
:änà©¨«

ÓB¯c‡ט  ¯·Ú Áe¯Ï ‡kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

LÁ‡י  ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

Ó‡‰יא  ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב  ‡a¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

ÁÈcÓ‡יג  ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

˙ÈNÚÂ (Ë קדמה ּכתּוב, מצאנּו . ¿»ƒ»ְֵָָָָ
הּמזרחים  ראׁשי ּכי וידענּו ְְְְִִִִֵַַָָָָָמזרחה.
מּזל  ראׁש נקּודת ּכנגד האחת ְְְֶֶַַַַַָָֹֹׁשלׁשה,
ּבפאת  הּׁשמׁש נטֹות סֹוף ׁשהּוא ְְְִִֶֶֶַַּגדי,

ׁשהּוא  הּׁשוה, הּקו ּכנגד והּׁשני ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָּדרֹום.
ּכנגד  והּׁשליׁשי ּומאזנים. טלה ְְְְִִִֶֶֶַַָֹֹראׁש
הּׁשמׁש נטֹות סֹוף ׁשהּוא סרטן, ְְֶֶֶַַָֹראׁש
ּדרֹום: ּתימנה נגּבה וככה ְְֵֶַָָָָָָָלּצפֹון.

אּתה ÓÈz‰ו  וימין צפֹון ימין, מּגזרת . ְ≈»»ְְִִִִַַָָָָ
iּבראתם: dxez ְָָ

(ÈּומּלתÌ‰È˜eLÁ ּכי ּדבּוקיהם. . ִַ¬≈∆ְִֵֶ
וּתדּבק  ּכי העּמּודים. אל יּדבקּו ְְִִִִִֶַַַַָָָהּווים

נפׁשֹו: חׁשקה ּכמֹו i`נפׁשֹו, dxez ְְְְַַָָ
·Á¯Â (·È.האר חצי הרחב, הּנה . ¿…«ֲִִֵֶַָָֹֹ

הּוׂשם  הּמׁשּכן ּכי אמרּו, ְְְְְִִִַַַָָָוהּמפרׁשים

רחּבֹו והּנה ּבּמערב. חמּׁשים ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָּבמרחק
ּבחמּׁשים. חמּׁשים ורחב וזהּו ְְֲֲֲִִִִִִֶַַֹחמּׁשים.
מרב  ׁשהּוא הּטעם ּכי ּדעּתי, ְְִִִֵֶַַַַֹּולפי
ּבכל  רחּבֹו ּכי נּצבֹות, זוּיֹותיו ְְִִִֶָָָָָאֹור

ּפרּוׁש להיֹות טעם ואין חמּׁשים. ְְֲִִִֵֵַַַצד
לא  ּכי החצר, מּצּדי ּבחמּׁשים ֲֲִִִִִִִֵֵֶַָֹחמּׁשים

ּכּמׁשּפט: הרחב על האֹור biּכפל dxez ְִֶַַַַָָָָֹ

שבת קודש
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סג

סג

תרומה  פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ד' שבת־קודש ליום יומי שיעור

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑,'קדם' קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְִֵֶֶַָָ
הּמזרח  ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון 'אחֹור', ּפנים. ְְְְֲִִִִַַָָָָלׁשֹון
ּכמה  'אחֹור', קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא 'קדם' ְֲִֶֶֶַָָָָָָקרּוי

אמר: יא)דאּת מערבא (דברים יּמא האחרֹון", ."הּים ְְֲֵַַַַַַָָָָָָ
‰n‡ ÌÈMÓÁ∑ סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים אֹותן ¬ƒƒ«»ְֲִִִַָָָֹ

אּמה  ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּכּלם
נׁשאר  הּׁשנית. לּכתף וכן מּכאן הּפתח לכתף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָקלעים

ׁשּנא  וזהּו אּמה, עׂשרים ּבינתים הּפתח חלל מר:רחב ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ּכנגד  למס וילֹון אּמה", עׂשרים מס החצר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ"ּולׁשער

הּפתח  ּכרחב ,אר אּמה עׂשרים .הּפתח  ְְִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

(ãé)íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ֵֵַַָ
ּבמקצֹוע  העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹלעּמּוד,
ׁשּבּמזרח  הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד מזרחית ְְְִִִִִֶֶַַַַָָּדרֹומית

לּׁשליׁשי  הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָה'
עּמּודים  וארּבעה הּׁשנית, לּכתף וכן אּמֹות, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָחמׁש

לּמערב  י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

(æè)ìeCñî øöçä øòL|úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

:äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnò©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«
(æé)íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥̧¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−

:úLçð íäéðãàå óñk̈®¤§©§¥¤−§«¤
i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְִֵֶַֹ

אבל  ולּדרֹום, לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹווין
ואדני  וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹלּמזרח

ּכאן  ולּמד ּבא ,לכ .נחׁשת. ְְְִֵֶָָָֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´
íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−

:úLçð§«¤
i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, הּצפֹון …∆∆»≈ְְִִֶַַַָָָ

ּבאּמה  מאה ÌÈMÓÁa.לּמערב ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ ֲֵַַַָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒ
חמּׁשים  מרּבעת היתה ׁשּבּמזרח חמּׁשים,על חצר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מזרח  העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּמׁשּכן
החצר. אר ׁשל החיצֹונים חמּׁשים ּבׂשפת ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹּפתחֹו
לסֹוף  ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָנמצא,
ּבין  לאחֹוריו רוח אּמה עׂשרים נמצאּו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשים.

ורחב הּקלעים  הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לֹו, נמצאּו החצר. רחב ּבאמצע אּמֹות עׂשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּמׁשּכן
החצר  קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעׂשרים

הּמׁשּכן  חמּׁשים,ליריעֹות על וחמּׁשים למערב, וכן , ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָ
לפניו כג)חצר ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ּגבּה ְֵָָָ¿…»»≈«ַֹ

הּקלעים  רחב והּוא החצר, Ì‰È„‡Â.מחּצֹות ְְְִִֵֶַַָָֹ¿«¿≈∆
˙LÁ∑נאמרּו לא ּתאמר: ׁשּלא ,הּמס אדני להביא ¿…∆ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

הּמס אדני אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאדני
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ ּבעיני, נראה ּכ היּו, אחר מין .ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
ñññ :úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

ÚÏ·¯‡יד  ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ„¯Òטו  È¯NÚ LÓÁ ‡Èz ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÏÎz‡טז  ÔÈn‡ ÔÈ¯NÚ ‡Ò¯t ‡z¯c Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

:‡Úa¯‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

ÛÒkיז  ÔÈLaÎÓ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

È˙eÙe‡יח  ÔÈn‡· ‰‡Ó ‡z¯„„ ‡k¯‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıe·c ÔÈn‡ LÓÁ ‡Óe¯Â ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ¯ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

ÏÎÏ (ËÈ:ההֹולמים וכן נחׁשת. החצר ויתדֹות האהל ויתדֹות הּמׁשּכן, לצֹור ׁשהם הּכלים ּכל הּמׁשּכן, ּכלי לכל טעם . ¿…ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  64    הלי דהלד • י נ והיי  

סד תרומה סד פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ד' שבת־קודש ליום יומי שיעור

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑להקמתֹו צריכין ׁשהיּו ¿…¿≈«ƒ¿»ְֲִִֶַָָָ
ּכגֹון  מּקבֹות ּולהֹורדתֹו, ועּמּודים : יתדֹות .לתקע ְְְְְִִֵַַַָָָֹ

˙„˙È∑ האהל נגרי ּכמין ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ƒ¿…ְְְֲִִִִִֵֶֶָֹֹ
סביב  סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּולקלעי
ואיני  מגּביהתן. הרּוח ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשּפּוליהן,

וכבדן  ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָיֹודע
ואֹומר  ּברּוח. ינּועּו ׁשּלא היריעֹות ׁשּפּולי ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹמכּביד
לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאני,

מסּיעני זה ּומקרא יתדֹות, לג)נקראּו "אהל (ישעיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
לנצח": יתדֹותיו ּבלֿיּסע ְְִִֵֶַַַַָָָּבלֿיצען

סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת

$

ãקודש משיחות ãנקודות

ÔÈÈeÏ˙e ÔÈ¯eL˜ B‡ ı¯‡a ÔÈ·eÁz Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â,כז (רׁש"י ¿≈ƒ≈«ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿ƒִַ

מלאכת יט) ּדהּנה, להלכה. נפקאֿמינּה ּגם יׁש זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלספק

ּומאחר  קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ּבׁשּבת אסּורה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבנין

הּגדר  נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

הּצד  לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ּבנין ּפי על קבע' 'ּבנין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָׁשל

חל  הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור ְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹהראׁשֹון,

הּצד  לפי ואּלּו 'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן אהל ּבנּית על ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹּדוקא

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשני,

.(166 עמ' ו כרך שיחות (לקוטי

ãîø ¯ áîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"א שבט, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

ראיתי את מכתבו להמזכירות בו שואל לסיבת העדר המכתבים. והנה כבר כתבתי כ"פ 
שאין כאן שום ענין של קפידא וכו' אלא שמפני רוב הטרדות המענות לאנשים הנה עד שבא התור 
מכל מכ' ומכתב נתארך זמן רב, וגם אחרי כן יש קדימה למענה על מכתבים שקשורים ונוגעים 
למעשה בפועל ובפרט של אלו שעדיין אינם בפנים ד' אמות של חסידי חב"ד שהמענה להם ג"כ ענין 
למשכם ללימוד תורת החסידות וללכת במנהגי' והדרכותי', ובמילא מובן אשר אין להתחשב עם 
העדר המכתבים ממני, וכיון שכאן נוגע לדעת על כל המתרחש בעולמנו ובפרטיות, הנה המכתבים 
ולפעמים  כותבים  שעליהם  להענינים  הן  תועלת  בזה  ויש  כסדרם  תמידים  להיות  צריכים  מהם 
זב"ז  וקשורים  שייכים  שהם  לכל  ידוע  חב"ד  עניני  כל  הרי  סו"ס  כי  הענינים  לשאר  גם  רבות 
והצלחה והגדלה של אחד מהם עושה רושם הן מבפנים והן כלפי חוץ ובזה מבואר ג"כ מכתבי... 

שבטח נתקבל מכבר שתמה אני על העדר מכתבים מהם וכו'.

המאמר של יום ההילולא דאשתקד שנשלח לכת"ר שי'... בטח כבר נתקבל, ויה"ר שיהי' 
לתועלת להאומר להשומע וגם להלומדים אח"כ.
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 לוח תהלים 

ממכתבי כ"ק אדמו"ז מוהזיי"צ

בבקשה  באתי  תזפ"ר  שנת  ...בזאשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשז  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחזית  תפילת  אחז  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעוזי  יאמזו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולאמז אחז רה קדיש 
בתקפה עומדת, לרכות  כנהוג. ובקשתי ראת 
הזבים, )וזאוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פזטי של מפלגת החסידים יחיו 
בפזט(, ובגלל ראת יתבזכו ממקוז הבזכות 

בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשז...

)ט"ו סיון, תזפ"ח(

שבימיהם  אזץ  מרקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהג  היה 
הקאפיטל  את  יום  בכל  אומז 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פזק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פזק  אומז  היה  הכ"א  לשנת 
אומזים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
גם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שרוהי סגולה שלא ייצאו 

לתזבות זעה...

)תמור תזס"ו(

יום ראשון, כ"ח שבט < מפזק קלה עד סוף פזק קלט

יום שלישי, ל' שבט < פזק כ. מפזק קמה עד סוף פזק קנ

יום שישי, ג' אדר < מפזק יח עד סוף פזק כב

יום שני, כ"ט שבט < מפזק קמ עד סוף פזק קמד

יום חמישי, ב' אדר < מפזק י עד סוף פזק יר

יום רביעי, א' אדר < פזק כ. מפזק א עד סוף פזק ט

שבת קודש, ד' אדר < פזק כ. מפזק כג עד סוף פזק כח
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âשבט כ"ח ראשון âיום
,70 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור êà...מורה èë ÷øô,לו עמ' íé÷éãöá.עד

פרק כט 
.èë ÷øt של שורה הזקן רבנו העלה הקודמים, בפרקים ¤¤

הפרעה  משום בה שיש מעצבות, להשתחרר כיצד עצות,

כיצד  הזקן רבנו מורה ללמוד, עומדים שאנו בפרק ה'. לעבודת

הלב, טמטום – והיא ה', בעבודת אחרת מהפרעה להשתחרר

של  שלבו קורה שלעתים

ברֿ ואינו סתום אדם

הוא  אין ולכן הרגשה,

אור  את לקלוט מסוגל

להשפיע  הפועל ה"שכל"

בתפילתו  שיגיע הלב, על

ה'. וליראת ה' לאהבת

éøö úçà ãBò CàC ©©©¨¦
ìúBöò úéL לחפש – ¨¦¥

§©§úBLôðaעצות,
,'íéðBðéa'ä בנפשות – ©¥¦

במדריגת  שהם אלה

íéîòôìה"בינוני" øLà£¤¦§¨¦
íäì Lé íéaø íézòå§¦¦©¦¥¨¤

äNòpL álä íeèîè– ¦§©¥¤©£¨
ìBëéהלב, àìå ,ïáàk§¤¤§Ÿ¨

älôz Bæ álaL äãBáòì ïôà íeLa Baì çzôì1, כפי – ¦§Ÿ©¦§Ÿ¤©£¨¤©¥§¦¨
היא  שהתפילה היא, הכוונה החסידות, בתורת שמפרשים

שמה ÌÚÂהלב·˙ÍÂעבודה היינו: – הלב בתוך העבודה הלב;

היא, זו עבודה של ומגמתה בלבו; יאיר במוחו, מבין שהאדם

תאוות  שבמקום לטובה, רגשותיו את לשנות הלב על להשפיע

ברם, ה'. ויראת ה' אהבת לו תהיינה – גופניים לדברים הלב

הלב  לפתיחת האדם זקוק זו, לקלוט לעבודה פתוח יהיה שלבו

מסוגל  ואינו סתום כשהלב ממנו. ומושפע מבין שהמוח מה

שבתפילה. הלב לעבודת הפרעה משום בכך יש – ©§íâåלקלוט
øzna Bîöò Lc÷ì ,øöiä íò íçläì ìëeé àì íéîòôì¦§¨¦Ÿ©§¦¨¥¦©¥¤§©¥©§©ª¨

.BaìaL úeãák éðtî ,Bì חלק כ"ו, בפרק שלמדנו כפי – ¦§¥§¥¤§¦
בדברים  עצמו את לקדש הוא ה"בינוני", של מעבודתו

כמו: לעשות, מתאווה שהוא מה את לעשות לא המותרים:

בא  זה דבר וכדומה. לאכול, רוצה כשהוא – מלאכול להימנע

שרוצה  הרע היצר עם להלחם האדם על – מלחמה של בדרך

של  במצב נמצא וכשהלב דבר. בכל תאוותיו את יספק שהאדם

היצר  עם זו מלחמה לנהל מסוגל הוא אין – וכבדות טמטום

LBãwäהרע. øäfa äöeòéä äöò àéä úàæå2áø øîàc , §Ÿ¦¥¨©§¨©Ÿ©©¨§¨©©
:ïãò-ïâa ,àúáéúî– §¦§¨§©¥¤

בגן  הישיבה ראש שאמר

éìñ÷עדן, àìc àòà"¨¨§¨¨¦
ïéLháî Y àøBäð déa¥§¨§©§¦

,'eë déì שאין עץ בול – ¥
– בו אוחזת האש

בו  מכים אותו, מבטשים

לחתיכות. אותו ומפרידים

שאין  עץ בול להדליק כדי

מן  אין – בו נאחזת האש

חזקה  אש להוסיף הצורך

להכין  אפשר אלא יותר,

תשלוט  שהאש העץ את

עלֿידי  – וזאת בו,

לחתיכות  אותו שמפרידים

– גם כך ודקות. קטנות

ב"זוהר": àúîLðãממשיך àøBäð déa ÷éìñ àìc àôeb¨§¨¨¦¥§¨§¦§¨¨
."'eë déì ïéLháî Y של והאור האש בו נקלט שלא גוף – §©§¦¥

הגוף  נעשה ה"זוהר" מסיים – אז אותו. מבטשים – הנשמה

הנשמה). (אור דנשמתא" "נהורא לקליטת ¥Leøtראוי
,"àúîLðc àøBäð" אור – דנשמתא" "נהורא משמעות – §¨§¦§¨¨

בגוף), מאיר (שאינו – Bðéàהנשמה ìëOäå äîLpä øBàL¤©§¨¨§©¥¤¥
.óebaL úeéøîç ìò ìLîì Ck-ìk øéàî,שכן על – ¥¦¨¨¦§Ÿ©¨§¦¤©

הגוף בחומריות לשלוט הנשמה, של ולזככה.ה"שכל"

משפיעים  והשכל הנשמה אור אין (בעניננו) דידן בנידון ואילו

החומריות. ä'על úlãâa BìëNa ïðBaúîe ïéánL óàå– §©¤¥¦¦§¥§¦§¦§ª©
זאת, ובכל כלום, לו חסר לא ב"התבוננות" ¥Bðéàכלומר:

ñtúðCk-ìk Bçîa ÷aãðå ונדבקת נתפסת אינה זו הבנה – ¦§¨§¦§¨§Ÿ¨¨
במוחו, álä,כלֿכך úeiøîç ìò ìLîì ìëeiL,וזאת – ¤©¦§Ÿ©¨§¦©¥

.ïúeqâå ïúeéøîç úîçî והלב המוח של –3.äaqäå– ©£©¨§¦¨§©¨§©¦¨

êà èë ÷øô'åùôðá úåöò úéùì êéøö úçà ãåò
íéúòå íéîòôì øùà íéðåðéáä

íåèîè íäì ùé íéáøìåëé àìå ïáàë äùòðù áìä
.äìôú åæ áìáù äãåáòì ïôåà íåùá åáì çåúôì

àì íéîòôì íâååîöò ùã÷ì øöéä íò íçìäì ìëåé
äöåòéä äöò àéä úàæå åáìáù úåãáë éðôî åì øúåîá

øäæáàìã àòà ïãò ïâá àúáéúî áø øîàã ùåã÷ä
àìã àôåâ .'åë äéì ïéùèáî àøåäð äéá ÷éìñ÷éìñ

àøåäð 'éô 'åë äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá
øéàî åðéà ìëùäå äîùðä øåàù àúîùðãêë ìë

ïðåáúîå ïéáîù óàå .óåâáù úåéøîåç ìò ìåùîì
÷áãðå ñôúð åðéà 'ä úìåãâá åìëùáêë ìë åçåîá

ïúåñâå ïúåéøîåç úîçî áìä 'åéøîåç ìò ìåùîì ìëåéù

íéøîà éèå÷éì

יג.1. יא, דברים רש"י א.2.ספרי, קסח, ג הוא 3.חלק שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי
ממה  אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן, חומריותן מחמת מסיים, הוא כאן ואילו בלבד, בלב
ההכרח  מן ֿ כראוי ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה לא במוח שגם הוכחה להיות, שצריך כמו אינו שהלב
ממילא. בדרך המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם ומדות ששכל הידוע, הכלל כפי הלב. על ישפיע שזה

 תניא יומי 

יום ראשון
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÷úMãלכך, øBà ìò dîöò déaânL ,ätìwä úeqb àéä¦©©§¦¨¤©§¦©©§¨©§ª©
,úéäìàä Nôð,קליפה של נפש שהיא הבהמית, הנפש – ¤¤¨¡Ÿ¦

הנפש  של הקדושה אור כנגד בחומריותה, עצמה את מגביהה

døBà.האלקית, äëéLçîe úøzñîe הקדושה אור את – ©§¤¤©£¦¨¨
כשם  האלקית. הנפש של

האש  כשאין שבמשל,

לא  העץ, בבול נאחזת

יותר  להוסיף דוקא נדרש

את  מפרידים אלא אש,

לחתיכות  העץ בול

שתהיינה  קטנות,

כך  – להידלק מסוגלות

נדרשת  לא בנמשל, גם

ועמוקה  גדולה התבוננות

יש  אלא ה', בגדולת יותר

חומריות  את לשבור

שהאדם  כדי הקליפה,

בתוכו  לקלוט ראוי יהיה

של  הקדושה אור את

האלקית. –úàæìeהנפש §Ÿ
éøödLháìולכן, C ¨¦§©§¨

,øôòì dìétLäìe§©§¦¨§¨¨
íézò òa÷ì eðéäc§©§¦§Ÿ©¦¦

,Bîöò ìétLäì– §©§¦©§
"חשבונות" לעשות

השפלתו, על שישפיעו

åéðéòa äæáð" úBéäì¦§¦§¤§¥¨
"ñàîð4"äøaLð çeø" Y "øaLð áì"å ,áeúkk5àéä , ¦§¨©¨§¥¦§¨©¦§¨¨¦

,àøçà-àøèqä ה"סטרא רוח נשברת ההשפלה עלֿידי – ©¦§¨¨¢¨
íéðBðéa'a',אחרא", Bîöò íãàä àéä àéäL הנפש – ¤¦¦¨¨¨©§©¥¦

היא הקליפה, של היא הבהמית שמדריגתם באלה עצמו האדם

ה "בינוני", äiçîäמדריגת úéðeiçä LôpLאת –,óebä ¤¤¤©¦¦©§©¨©
,Baìa dzãìBúë dt÷úa àéä,"ה"בינוני של –àöîð ¦§¨§¨§©§¨§¦¦§¨

àéä àéä,הקליפה שמן הנפש –.Bîöò íãàä."ב"בינוני – ¦¦¨¨¨©§
אחרא". ה"סטרא את בכך שובר הוא עצמו, את שובר וכשהוא

øîàð ,BaL úéäìàä Lôð ìòå6éa zúpL äîLð" : §©¤¤¨¡Ÿ¦¤¤¡©§¨¨¤¨©¨¦

,à÷éc "éa zúpL" ,"àéä äøBäè–È·,דוקא ,ììkî §¨¦¤¨©¨¦©§¨¦§¨
סימן, –,äøBähä äîLpä epðéà Bîöò íãàäL– ¤¨¨¨©§¥¤©§¨¨©§¨

אומר  שהאדם בשעה בי". "שנתת אומר היה לא  אז שהרי,

כשלעצמו  הגוף כי וגופו, נפשו זאת אומרים בי", "שנתת

לומר. שיכול אדם איננו

היא  הדברים משמעות

הנפש  הוא עצמו שהאדם

את  המחיה הבהמית

על  אומרת והיא הגוף,

"שנתת  האלקית הנפש

"È·.,íé÷écöa íà-ék¦¦§©¦¦
הנפש  אין בהם, –

עצמו; האדם – הבהמית

,Côäì àeä íäaL¤¨¤§¥¤
"äøBähä äîLp"L¤§¨¨©§¨
úéäìàä Lôð àéäL¤¦¤¤¨¡Ÿ¦

,íãàä àeä Y,שכן – ¨¨¨
מהנפש  באה חיותם כל

הגוף  גם בלבד, האלקית

האלקית, מהנפש חי

àø÷ð íôeâå7øNa" §¨¦§¨§©
,"íãà לאדם טפל – ¨¨
ìläעצמו. øîàîëe§©£©¦¥

åéãéîìúì ï÷fä8, ©¨¥§©§¦¨
,ìëàì CìBä äéäLk§¤¨¨¥¤¡Ÿ
àeäL øîBà äéä̈¨¥¤
íò ãñç ìîâì CìBä¥¦§Ÿ¤¤¦

ék ,Bôeb àeä Y äiðòå äáeìòä,הגוף –áLçð øæ Bîk ¨£¨©£¦¨¦§¨¤¡¨
äîa Bnò ãñç ìîBb àeäL øîà ïëìå ,Bìöà¤§§¨¥¨©¤¥¤¤¦§©

,BìéëànM.לזולת לאכול כשנותנים חסד שעושים כמו – ¤©£¦
àéä ék ,ãáì úéäìàä Lôð ÷ø Bðéà Bîöò àeä ék¦©§¥©¤¤¨¡Ÿ¦§©¦¦

dcáì,האלקית הנפש –äiçîאת –òøäL ,BøNáe Bôeb §©¨§©¨§¨¤¨©
Y BøNáe Bîãa úLaìîä úéðeiçä Lôpa äéäL¤¨¨©¤¤©¦¦©§ª¤¤§¨§¨
,Lnî úéäìàä Lôð úMã÷a ììëðå ,áBèì Ctäúð¦§©¥§§¦§¨¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©¨

.íé÷écva עצמו האדם היא האלקית הנפש וממילא, – ©©¦¦
בצדיקים.

úåñâ àéä äáéñäåøåà ìò äîöò äéáâîù äôéì÷ä
úàæìå .äøåà äëéùçîå úøúñîå úéäìàä ùôð úùåã÷

äùèáì êéøöíéúò òåá÷ì åðééäã øôòì äìéôùäìå
áìå áåúëë ñàîð åéðéòá äæáð úåéäì åîöò ìéôùäì
åîöò íãàä àéä àéäù à"ñä àéä äøáùð çåø øáùð

àéä óåâä äéçîä úéðåéçä ùôðù íéðåðéááäô÷úá
ìòå .åîöò íãàä àéä àéä àöîð åáìá äúãìåúë

éá úúðù äîùð øîàð åáù úéäìàä ùôðàéä äøåäè
äîùðä åððéà åîöò íãàäù ììëî à÷ééã éá úúðù

íäáù íé÷éãöá íà éë äøåäèääîùðù êôäì àåä
àø÷ð íôåâå íãàä àåä úéäìàä ùôð àéäù äøåäèä

.íãà øùáììä øîàîëåêìåä äéäùë åéãéîìúì ï÷æä
äáåìòä íò ãñç ìåîâì êìåä àåäù øîåà äéä ìåëàì

àåä äéðòåàåäù øîà ïëìå åìöà áùçð øæ åîë éë åôåâ
åðéà åîöò àåä éë åìéëàîù äîá åîò ãñç ìîåâ÷ø

åøùáå åôåâ äéçî äãáì àéä éë ãáì úéäìàä ùôð
úùáåìîä úéðåéçä ùôðá äéäù òøäùåøùáå åîãá

ùîî úéäìàä ùôð úùåã÷á ììëðå áåèì êôäúð
.íé÷éãöá

íéøîà éèå÷éì

וגסות  מחומריות נובע וזה עצמו, במוח כראוי מאיר אינו שהשכל לומר, ההכרח מן הלב, על להשפיע השכל ביכולת אין אם - ולכן
- אלה דברים על ˘ËÈÏ"‡:המוח. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰ קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר לא למה "א"כ

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן משא"כ פי"ז). (עיין כו' ברשותו מוחו תמיד ובינוני בבינונים ‚Ìבבינונים, שגם - (אף ברשעים
בנדו"ז)". הביאו שלכן ד.4.קאי, טו, נשבר.5.תהלים לב נשברה רוח יט: נא, ב.6.תהלים ס, ברכות השחר: ל,7.ברכות שמות

ג.8.לב. לד, רבה ויקרא
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סח שבט סח כ"ט שני יום — כט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט כ"ט שני âיום
לו, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור éðåðéáá...מורה ìáà,72 עמ' ãéîú.עד éãâð

Lôð ìL dúeîöòå dúeänL øçàî ,'éðBðéa'a ìáà£¨©¥¦¥©©¤¨¨§©§¨¤¤¤
Bîãa úLaìîä ,àøçà-àøèqnL úéîäaä úéðeiçä©¦¦©§¥¦¤¦¦§¨¨¢¨©§ª¤¤§¨

àéä àéä éøä Y áBèì Ctäð àì ,BøNáe הבהמית הנפש – §¨Ÿ¤§©§£¥¦¦
הקליפה, Bîöò.שמן íãàä הוא עצמו, את שובר וכשאדם – ¨¨¨©§

ה"סטרא  את בכך שובר

עושה  להלן, אחרא".

של  חשבונו הזקן רבנו

ללב  יגיע כיצד ה"בינוני",

זו  מעובדה – נשבר

הוא ˘‰‡„Ìעצמה, שבו

אחרא": ¦§íàåמ"סטרא
ïk שבו ה"אדם" אם – ¥

"סטרא  של מהנפש הוא

äî'אחרא", ÷Bçø àeä¨¥
éøäL ,÷eçøä úéìëúa§©§¦¨¦¤£¥
BLôðaL äeàúnä çkŸ©©¦§©¤¤§©§
ïk-íb ìBëé úéîäaä©§¥¦¨©¥
íéøáãì úBeàúäì§¦§©¦§¨¦
ãâð íäL íéøeñàä̈£¦¤¥¤¤
óà ,Cøaúé BðBöø§¦§¨¥©
äeàúî BðéàL¤¥¦§©¤
Lnî ìòôa íúBNòì©£¨§Ÿ©©¨
íðéàL ÷ø ,íBìLå-ñç©§¨©¤¥¨
,úîàa Bìöà íéñeàî§¦¤§¤¡¤

,íé÷écvák בצדיקים – §©©¦¦
ואילו  הקב"ה, של רצונו נגד שהם הדברים באמת מאוסים

להם, יתאוה שגם ויתכן מאוסים הם אין §Bîkב"בינוני"
.[áé ÷øt] ìéòì øàaúpL,תפילתו לאחרי שה"בינוני" – ¤¦§¨¥§¥¤¤

הדברים  לכל שיתאוה יתכן בלבו, בהתגלות איננה ה' כשאהבת

כפי  אלא, באיסור. וגם בהיתר גם הזה, שבעולם הגשמיים

כך  כל גדולה אינה איסור של לדבר התאוה שם, שמוסבר

עבירה. בהרהורי רק נכשל הוא בפועל, לממשה ¤¨äæáeשירצה
הקב"ה, של רצונו נגד שהם לדברים בהתאוותו –òeøb àeä¨©

íéö÷Le íéàîhä íéiç éìòaî øúBé áòúîe õwLîe§ª¨§Ÿ¨¥¦©£¥©¦©§¥¦§¨¦
,ìéòì økæpk íéNîøe הטמאים החיים שבעלי כ"ד, בפרק – §¨¦©¦§¨§¥

האדם  ואילו הקב"ה, של רצונו נגד שהוא דבר עושים אינם

מהם, גרוע הוא כזה, דבר áeúkLשעושה Bîëe9éëðàå" : §¤¨§¨Ÿ¦
"'Bâå Léà àìå úòìBú הוא הרי לתולעת, נמשל וכשאדם – ©©§Ÿ¦§

מכפי  עצמה את לשנות בחירה לה שאין מתולעת, גרוע ממילא

נפש, חשבון מהווה האמור כל פנים, כל על אותה. שבראו

בהם  זמנים הרי יש ברם, עצמו. לשבירת ה"בינוני" את להביא

כשהאהבה  התפילה, בשעת כמו לתאוות, קשר ל"בינוני" אין

כפי בלבו, בהתגלות היא ועל להקב"ה – י"ב בפרק שהוסבר

הזקן: רבנו אומר úéäìàäכך BLôð Ba úøabúnLk íâå]§©§¤¦§©¤¤©§¨¡Ÿ¦
úîàa dðéà Y älôzä úòLa 'äì äáäàä øøBòì§¥¨©£¨©¦§©©§¦¨¥¨¤¡¤
øçàî ,éøîâì Bzîàì©£¦§©§¥¥©©
øçà úøáBòå úôìBçL¤¤¤§¤¤©©
ìéòì økæpk ,älôzä©§¦¨©¦§¨§¥

.[âé ÷øt óBñ"אמת" – ¤¤
נשארת  כשהיא רק היא

נאמר: כך ועל לתמיד,

לעד" תכון אמת .10"שפת

מתקיימת  היא אם ואילו,

זו  אין – בלבד קצוב לזמן

לגמרי. האמיתית האמת

הוסבר, פרק שבאותו אף

מאחר  שב"בינוני",

בתוכו  לעורר שביכולתו

לה'תמיד  האהבה את

נקרא  זה גם – מחדש

לעד", תכון אמת "שפת

לאמיתו  האמת רק זו הרי

הבינונים), (של "שלהם"

האמת  זו אין אבל

כשעל  לגמרי. האמיתית

ל"לב  להגיע ה"בינוני"

האמת  זו אין שאכן נפשו, חשבון את לעשות עליו נשבר",

אחרי  ועוברת חולפת לה' שאהבתו מאחר לגמרי, האמיתית

íéøeòð,התפילה  úàhça BLôð úàîè økæiLk èøôáe .¦§¨§¤¦§Ÿª§©©§§©©§¦
,íéðBéìòa äNòL íâtäåשם –˘¯Â˘ואף אין ˘ÌÂÈÎנפשו, §©§¨¤¨¨¨¤§¦

שנעשה  לפני אצלו התרחשו אלה חטאים, לאותם שייך הוא

הזקן: רבנו כך על אומר – בעולמות íLå"בינוני" – §¨
íBiäהעליונים, àîèðå íât elàëe ,ïîfäî äìòîì àeä§©§¨¥©§©§¦¨©§¦§¨©

,äðBëð äáeLz äNò øákL óàå .Lnî íBìLå-ñç על – ©§¨©¨§©¤§¨¨¨§¨§¨
הפגם, את מסירה הרי ותשובה äáeLzäחטאיו, øwò éøä£¥¦©©§¨

,ála את מסירה – העבירה על בלב העמוקה שהחרטה – ©¥
úBaø,הפגם, úBâøãîe úBðéça Ba Lé áläå הידוע כפי –11 §©¥¥§¦©§¥©

שנאמר  מה ישנו 12על האדם שבלב – קראתיך" "ממעמקים :

העומק, מן לפנים תלויìkäåעומק –,íãà àeäM äî éôì §©Ÿ§¦©¤¨¨
ממנו  נדרשת – יותר עליונה במדריגה נמצא שאדם בשעה –

בלבו, יותר עמוקה וחרטה יותר גדולה ïîfäתשובה éôìe§¦©§©
,íB÷näå שתידרש אפשר מסויים ובמקום מסויים שבזמן – §©¨

øçàî éðåðéáá ìáàìù äúåîöòå äúåäîù
åîãá úùáåìîä à"ñîù úéîäáä úéðåéçä ùôð

éøä áåèì êôäð àì åøùáåë"àå åîöò íãàä àéä àéä
äåàúîä çë éøäù ÷åçéøä úéìëúá 'äî ÷åçø àåä

úéîäáä åùôðáùíéøåñàä 'éøáãì úååàúäì ë"â ìåëé
ìòåôá íúåùòì äåàúî åðéàù óà 'úé åðåöø ãâð íäù
íé÷éãöáë úîàá åìöà íéñåàî íðéàù ÷ø å"ç ùîî

õ÷åùîå òåøâ àåä äæáå .[áé 'ô] ì"ùîëøúåé áòåúîå
ù"îëå ì"ðë íéùîøå íéö÷ùå íéàîèä íééç éìòáî
åùôð åá úøáâúîùë íâå] 'åâå ùéà àìå úòìåú éëðàå
úîàá äðéà äìôúä úòùá 'äì äáäàä øøåòì úéäìàä

éøîâì åúéîàìäìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî
úàèçá åùôð úàîåè øåëæéùë èøôáå [â"éôñ ì"ðë
ïîæäî äìòîì àåä íùå 'éðåéìòá äùòù íâôäå íéøåòð
äùò øáëù óàå ùîî å"ç íåéä àîèðå íâô åìàëå
åá ùé áìäå áìá äáåùúä ø÷éò éøä äðåëð äáåùú
ïîæä éôìå íãà àåäù äî éôì ìëäå úåáø úåâøãîå 'éçá

íéøîà éèå÷éì

ז.9. כב, יט.10.תהלים יב, ד.11.משלי מה, דברים תורה א.12.לקוטי קל, תהלים

יום שני
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סט

סט

שבט  ל' שלישי יום — כט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט ל' שלישי âיום
,72 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור é÷ð...מורה àåäù éî íâå,לז עמ' úåëéøàá.עד

פרק כט 

למשל: אחר, ובזמן במקום מאשר יותר עמוקה תשובה ממנו

בענין Â˙Â‡·Âזמן·‡Â˙Âאם נסיונות פחות לפניו קיימים מקום

גדולה  תהיה ענין אותו על שהתשובה ממנו אז נדרש – מסויים

נסיונות, באותם יותר להיאבק שעליו ובזמן במקום מאשר יותר

.íéòãBiì òeãik,לכן – ©¨©©§¦
שעשה  שהתשובה יתכן

ÌÚÙ È‡ בה די יהיה לא ,

נמצא הוא בו ,ÌÂÈÎלמצב

ממנו  נדרשת והיום

יותר; גדולה ¥¨§ïëìåתשובה
,Bæ äòLa åLëò©§¨§¨¨
àìc" Bîöòa äàBøL¤¤§©§§¨

,"àúîLðc àøBäð déa ÷éìñ"נתפס" אינו הנשמה שאור – ¨¦¥§¨§¦§¨¨
סימן,ììkîבו, –åéúBðBòå ,BúáeLz äìa÷úð àì íBiäL ¦§¨¤©Ÿ¦§©§¨§¨©£¨

,íéìécáî לאור מאפשרים ואינם שבשמים, אביו לבין בינו – ©§¦¦
בו, להאיר äàlòהנשמה äáeLúì BúBìòäì íéöBøL Bà¤¦§©£¦§¨¦¨¨

,øúBé,יותר עליונה לתשובה –.øúBé àaìc à÷îòî– ¥¥¨§¨§¦¨¥
כלומר: הקודמת. התשובה מאשר שבלב, יותר עמוק מעומק

תשובתו  אין שהיום לא

אדרבה, מקובלת,

רוצים Ï˜¯·מלמעלה
לדרגה  ולהביאו אותו

תשובה, של יותר עליונה

לפניו  מערימים ולכן

בעבודת  והפרעות סיבות

כוחות  בו לעורר כדי ה',

יותר. עליונה לתשובה ולהביאו יותר øîàעמוקים ïëìå§¨¥¨©
ãåc13"ãéîú écâð éúàhçå" :14. ¨¦§©¨¦¤§¦¨¦

íéøeîçä íéøeòð úàhçî é÷ð àeäL éî íâå כדי הרי – §©¦¤¨¦¥©Ÿ§¦©£¦
נשבר", ל"לב øäæלהגיע øîàî íi÷ì Baì ìà íéNé̈¦¤¦§©¥©£©Ÿ©

LBãwä15,"àðaLçc éøàn"î úBéäì החשבון,, מבעלי – ©¨¦§¦¨¥§ª§§¨
נוגע  זה שחשבון והפסדיו, רווחיו חשבון עורך עסק שבעל כמו

שכיר, כמו לא ביותר; לו

כל  לו נוגע אינו שהדבר

úBNòìכך, eðéäc§©§©£
ìkî ,BLôð íò ïBaLç¤§¦©§¦¨
íéøeacäå úBáLçnä©©£¨§©¦¦
eôìçL íéNònäå§©©£¦¤¨§
ãò BúBéä íBiî eøáòå§¨§¦¡©
ílk eéä íà ,äfä íBiä©©¤¦¨ª¨
ãvî Bà ,äMãwä ãvî¦©©§ª¨¦©
,ïìvì-àðîçø äàîhä©ª§¨©£¨¨¦§¨

eðéäc אין הטומאה צד – §©§
דוקא, עבירות משמעו

úBáLçnäאלא ìk̈©©£¨
íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦

,BúãBáòìå BðBöøìå änä 'äì àì øLà אין אם גם שכן, – £¤Ÿ©¥¨§¦§§©£¨
דיבורים  מחשבות, שאין העובדה עצם עבירה, של ענינים הם

מצד  הם הרי – קדושה של ענינים לשם אלה ומעשים

ìהטומאה. Leøt eäfLìéòì økæpk ,"àøçà àøèñ" ïBL ¤¤¥§¦§¨¨¢¨©¦§¨§¥

.[å ÷øôa] צד – היא אחרא" "סטרא הביטוי שמשמעות – §¤¤
הדיבורים  חושב, שהוא המחשבות אם הקדושה: צד לא אחר,

קדושה  של ענין בהם אין עושה, שהוא והמעשים מדבר שהוא

ממש). עבירות אינם אם (גם והקליפה, הטומאה צד הם הרי –

,úàæ úòãeîe וידוע – ©©Ÿ
úòהדבר, ìk ék¦¨¥

áMçî íãàäL– ¤¨¨¨§©¥
¨£©úBáLçîחושב,

äNòð Y úBLBã÷§©£¨
Bæ úòa äákøî¤§¨¨§¥
,äMãwä úBìëéäì§¥¨©§ª¨
úBòtLî ïänL¤¥¤ª§¨

.eìlä úBáLçî– ©£¨©¨
מחשבות  חושב כשאדם

לאהבת  זיקה להן שיש

השפעה  אז מקבל הוא ה',

האהבה" מ"היכל

חושב  כשהוא שלמעלה;

להן  שיש השפעה מחשבות אז מקבל הוא ה', ליראת שייכות

הלאה; וכך שלמעלה, היראה" Côäìמ"היכל ïëå כשהוא – §¥§¥¤
מחשבות הקדושה,˘Ï‡חושב äàîèמן äákøî äNòð©£¨¤§¨¨§¥¨

úBòtLî ïänL ,äàîhä úBìëéäì Bæ úòa ומקבלות – §¥§¥¨©ª§¨¤¥¤ª§¨

äàåøù åæ äòùá åéùëò ïëìå íéòãåéì òåãéë íå÷îäå
íåéäù ììëî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ àìã åîöòá
íéöåøù åà íéìéãáî åéúåðåòå åúáåùú äìá÷úð àì
øúåé àáìã à÷îåòî øúåé äàìéò äáåùúì åúåìòäì

.ãéîú éãâð éúàèçå ãåã øîà ïëìå

é÷ð àåäù éî íâå
øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé íéøåîçä íéøåòð úåàèçî
íò ïåáùç 'åùòì åðééäã àðáùåçã éøàîî úåéäì ÷"äæ
åôìçù íéùòîäå íéøåáéãäå úåáùçîä ìëî åùôð
ãöî íìåë åéä íà äæä íåéä ãò åúåéä íåéî åøáòå
úåáùçîä ìë åðééäã ì"ø äàîåèä ãöî åà äùåã÷ä
åðåöøìå äîä 'äì àì øùà íéùòîäå íéøåáéãäå
úàæ úòãåîå [å"ôá] ì"ðë à"ñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå
äùòð úåùåã÷ úåáùçî áùçî íãàäù úò ìë éë
úåòôùåî ïäîù äùåã÷ä úåìëéäì åæ úòá äáëøî

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ה.13. נא, ˘Ú‰:‡"ËÈÏ¯14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ל ˙ ובכ"ז המבדיל, (עוון) דבר שאין - פלא זהו לכאורה נהורא "והנה סליק יהא א
מדרי' - ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף. דנשמתא
עלי' בשביל שזהו לומר ומוכרח פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא"כ - פ"א כדלעיל צדיק,

כו'". יותר תשו"ע עצמו, הטוב א.15.במדרי' קעח, זח"ג ראה

יום שלישי
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ע אדר ע א' רביעי יום — כט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר א' רביעי âיום
לז, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äî...מורה ìë äðäå,74 עמ' äãåáòä.עד ìë

äNòîe.חיות, øeaãa ïëå ,úBòø úBáLçî ìk שבשעה – ¨©£¨¨§¥§¦©£¤
נעשה  הוא קדושה, של מעשים עושה או מדבר שהוא

גם  כך הקדושה. מהיכלות וחיות השפעה ומקבל "מרכבה"

אחרא", "סטרא של מעשים עושה או מדבר כשהוא להיפך,

"מרכבה" נעשה הוא

כבר  הטומאה. להיכלות

בפרקים  הוסבר

שהמושג 16הקודמים  ,

כמו  משמעו, "מרכבה"

כולה  כל שנתונה מרכבה

עליה, הרוכב של לרצונו

על  לומר כשרוצים גם כך

כולו  מסור שהוא מישהו

אומרים  – לקדושה ובטל

לקדושה. "מרכבה" שהוא

על  ההפכי. בצד גם וכך

זאת  בכל הוא בעצמו, עבירות מוצא כשאינו גם הרי פנים, כל

מכל  נפשו חשבון שיעשה עלֿידי נשבר", ל"לב להגיע יכול

היו  כולם שלא ימצא שבסיכומו ומעשיו, דיבוריו מחשבותיו,

היו  שהם הרי – הקדושה מצד היו לא הם ואם הקדושה. מצד

לטומאה  "מרכבה" אז היה שהוא – הרי אחרא". ה"סטרא מצד

אחרא". Baì,ול"סטרא ìà íéNé ãBò ל"לב להגיע כדי – ¨¦¤¦
åéúBîBìçנשבר", áø ללמוד יכול שאדם ממה יותר שכן, – Ÿ£¨

אותו  ללמוד יכול הוא – ער שהוא מהזמן האמיתי מצבו על

השינה, בשעת çeøמחלומותיו úeòøe ìáä íäL17, וכל – ¤¥¤¤§©
למה? äìòîì,כך äìBò BLôð ïéàL íeMî בשעת – ¦¤¥©§¨§©§¨

áeúkLהשינה, Bîëe18íétë é÷ð ,'ä øäa äìòé éî" : §¤¨¦©£¤§©§¦©©¦

,"'Bâå עולה נפשו אין וכו', כפים נקי שאינו מי ואילו, – §
השינה  בשעת למעלה עולה שנפשו מי השינה. בשעת למעלה

מגל  יותר; נעלים חלומותיו ענינים – רואה והוא לו ים

חלומותיו ואילו וקדושה. תורה עניני היינו הם ‰Â‡שלמעלה,

רוח. ורעות ¦§ïeðéà"åהבל
ïéúà ïéLéa ïéøèñ¦§¦¦¦¨§¨

déa ï÷acúîe ואותם – ¦§©§¨¥
באים  רעים צדדים

בו, ¦§ïéòãBîeומתדבקים
ïélî àîìça déì¥§¤§¨¦¦

,'eëå àîìòc– §¨§¨§
דברי  בחלום לו ומודיעים

וכדומה, ¦§¦§ïéðîæìeחולין
eàéæçàå déa ïëéçc§©§¨¥§©£¦

ø÷L élî déì– ¥¦¥¤¤
צוחקים  הם ולפעמים

שקר, דברי לו ומראים eë'",ממנו déîìça déì ïéøòöå– §©£¦¥§¤§¥
אפשרי  ב"זוהר", שם שמסיים וכפי בחלום, אותו ומצערים

מדובר  הרי שכאן אלא ֿליצלן, רחמנא אותו יטמאו שגם הדבר

זה, דבר שייך לא שבו "בינוני", øäfaאודות áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
.úeëéøàa íL ïiò ,[á ãenòå à ãenò äë óc] àø÷iå– ©¦§¨©©§©©¥¨©£¦

ועלֿידיֿ האמיתי, מצבו על ללמוד יכול הוא שמחלומותיו הרי

בעצמו  למצוא ביכלתו שאין אף – נשבר" ל"לב יבוא – זה

נשבר", ל"לב להגיע ועליו בעבר. לא גם – חמורות עבירות

עצמה  המגביהה שבו, אחרא" ה"סטרא רוח את לשבור כדי

לאור  נותנת ואינה האלקית, נפשו של הקדושה אור לעומת

בגופו. להאיר הנשמה

éøàiM äî ìk ,äpäåíâå BzáLçîa elà íéðéðòa C §¦¥¨©¤©£¦§¦§¨¦¥§©£©§§©
,íéøôqa Bðeiòa,"נשבר "לב הגורמים בענינים הדנים – §¦©§¨¦

øaLð Baì úBéäì¦§¦¦§¨
åéðéòa äæáð"å ,Baø÷a§¦§§¦§¤§¥¨
áeúkk "ñàîð3, ¦§¨©¨

,ñeànä úéìëúa§©§¦©¦
Lnî åéiç ñàîìe– §¨¥©¨©¨

עליו  נמאסים שחייו

הרוחני, מצבו על בחשבו

äfáîe ñàîî äæa éøä£¥¨¤§¨¥§©¤
àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨

,øôòì dìétLîe©§¦¨¤¨¨

úà déaânL ,dúeäáâå dçeø úeqâå dúlãbî dãéøBîe¦¨¦§ª¨¨§©¨§©§¨¤©§¦©¤
òéLçäì úéäìàä Lôð úMã÷ øBà ìò dîö.døBà C– ©§¨©§ª©¤¤¨¡Ÿ¦§©£¦¨

שכן  האלקית. הנפש של

האדם  ב"בינוני", כאמור,

הבהמית  הנפש הוא שבו,

ועלֿידי  הקליפה; שמן

בקרבו, נשבר שלבו

אחרא". ה"סטרא נשברת

על  דובר כאן עד ברם,

אחרא" ה"סטרא השפלת

"חשבונות", באמצעות

את  ישבור שהוא עלֿידי

úòá äàîè äáëøî äùòð êôäì ïëå åììä úåáùçî
úåáùçî ìë úåòôùåî ïäîù äàîåèä úåìëéäì åæ
áåø åáì ìà íéùé ãåò .äùòîå øåáãá ïëå úåòø
åùôð ïéàù íåùî çåø úåòøå ìáä íäù åéúåîåìç
'åâå íéôë é÷ð 'ä øäá äìòé éî ù"îëå äìòîì äìåò
äéì ïéòãåîå äéá ï÷áãúîå ïééúà ïéùéá ïéøèñ ïåðéàå
åàéæçàå äéá ïëééçã ïéðîæìå 'åëå àîìòã ïéìéî àîìçá
øäæá ù"îë 'åë äéîìçá äéì ïéøòöå ø÷ù éìéî äéì

.úåëéøàá ù"ò [á"òå à"ò ä"ë 'ã] àø÷éå

äî ìë äðäå
íéøôñá åðåéòá íâå åúáùçîá åìà íéðééðòá êéøàéù
áåúëë ñàîð åéðéòá äæáðå åáø÷á øáùð åáì úåéäì
ñàîî äæá éøä ùîî åééç ñàîìå ñåàéîä úéìëúá
úåñâå äúìåãâî äãéøåîå øôòì äìéôùîå à"ñä äæáîå
úùåã÷ øåà ìò äîöò úà äéáâîù äúåäáâå äçåø
ìå÷á äéìò íéòøé íâå .äøåà êéùçäì úéäìàä ùôð

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

כג.16. פרק לעיל ו.17.ראה פרק לעיל גֿד.18.ראה כד, תהלים

יום רביעי
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עא

עא

אדר  ב' חמישי יום — כט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר ב' חמישי âיום
,74 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור úîàáù...מורה éôì íòèäå,לח עמ' äæá"÷:עד

ÂÓˆÚ השפלת של עבודה אופן יוסבר להלן נשבר". ל"לב ויגיע

ויצרו  הבהמית נפשו על שירעים עלֿידי אחרא", ה"סטרא

ומצבו. מעמדו על לחשבונות להיכנס מבלי íéòøéהרע, íâå§©©§¦
äéìò,"אחרא ה"סטרא על –,dìétLäì æâøå Lòø ìB÷a ¨¤¨§©©¨Ÿ¤§©§¦¨

ì"æ eðéúBaø øîàîk19: §©£©©¥©
øöé íãà æébøé íìBòì"§¨©§¦¨¨¥¤
,òøä øöé ìò áBè©¥¤¨©

øîàpL20,"'Bâå eæâø :– ¤¤¡©¦§§
תחטאו. æâøìואל eðéäc§©§¦§Ÿ

,úéîäaä Lôð ìò©¤¤©§¥¦
ìB÷a ,òøä Bøöé àéäL¤¦¦§¨©§
,BzáLçîa æâøå Lòø©©§Ÿ¤§©£©§

:Bì øîBì:הרע ליצר  – ©
õwLîe òLøå òø äzà©¨©§¨¨§ª¨
,'eëå ìeðîe áòúîe§Ÿ¨§ª¨§
eàøwL úBîMä ìëk§¨©¥¤¨§

Bì הרע ליצר –21,

úîàa ,ì"æ eðéîëç– £¨¥©¤¡¤
כמו  כך, אכן היא שהאמת

שקראו  השמות כל

הרע. ליצר ז"ל חכמינו

ÂÈ·¯ ˜"Î על עומד

ושואל: "באמת" המלה

שהתיבות  הפי' "כנראה ואומר: קמ"ל"? מאי צ"ע "לפ"ז

Ï"Ê ...ÏÎÎ ורשע באמת הרע אתה לו לומר המוסגר. מאמר הם

וזה – הפרק בסוף הזונה (כבשרשו) [דלא כו' Á¯ÎÂÓבאמת
הביטוש]". éðôìלהצלחת øézñz éúî ãò22óBñ-ïéà øBà ©¨©©§¦¦§¥¥

,ïéîìò ìk àlîîä ,àeä-Ceøa–,העולמות כל את הממלא ¨©§©¥¨¨§¦
כמו  עלמין", כל "ממלא לבחינת כאן מתכוון הוא אין

העולמות, בכל הנמצא איןֿסוף אור – אלא אחרים, במקומות

Bîk ,åéìò éðàL äæ íB÷îa íb ,äåLa äéäéå äåä äéä̈¨Ÿ¤§¦§¤§¨¤©§¨¤¤£¦¨¨§
àøápL íã÷ Bcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà äéäL¤¨¨¥¨§©Ÿ¤¤¦§¨

áeúkL Bîk ,éepéL íeL éìa ,íìBòä23àì 'ä éðà" : ¨¨§¦¦§¤¨£¦Ÿ
,"éúéðL העולם בריאת מלפני שינוי שום כביכול, בו, שאין – ¨¦¦

העולם, בריאת לאחרי àeäועד ék,איןֿסוף אור –äìòîì ¦§©§¨
,'eëå ïîfäî מה הנובע שינוי בו שייך שלא הרי –ÔÓÊ מלפני , ¥©§©§

הבריאה, ללאחרי הרע,äzàåהבריאה היצר –'eëå ìeðî §©¨§ª¨§
Lnî àìk dén÷ àlëc ,íéðéòì äàøpä úîàä Léçëî©§¦¨¡¤©¦§¤¨¥©¦§ª¨©¥§¨©¨

,úîàa לגבי שהכל – ¤¡¤
ממש  כאפס – הקב"ה

äiàøבאמת, úðéçáa¦§¦©§¦¨
.úéiLeç שיכולים דבר – ¦¦

במוחש, אותו לראות

האמורות, שבמחשבות

הנפש  על ורוגז רעש של

הרע, והיצר הבהמית

אותה  להשפיל יצליח

אור  כנגד מגבהותה

הנפש  של הקדושה

אור  בו וייקלט האלקית,

éãé-ìò-הנשמה. ,äpäå§¦¥©§¥
äæ לשפלות שיגיע – ¤

שבזה, – נשבר" ול"לב

ה"סטרא  רוח את ישבור

BLôðìאחרא", ìéòBé¦§©§
äéðéò øéàäì ,úéäìàä̈¡Ÿ¦§¨¦¥¤¨

,úîàa,לראות –ãeçé ¤¡¤¦
óBñ-ïéà øBà יחיד שהוא איןֿסוף אור של ההתאחדות – ¥

הנפש  זאת תראה – הבריאה לפני כמו הבריאה אחרי ומיוחד,

úéiLeç,האלקית, äiàøa,ממש בעיניו זאת ראה כאילו – ¦§¦¨¦¦
,dcáì äðáäå äòéîL úðéça àìå,האחדות ענין כלומר: – §Ÿ§¦©§¦¨©£¨¨§©¨

ש  מדת מה באותה עליו מקובל יהיה ומיוחד, יחיד איןֿסוף אור

שכלו  הבנת מתוך ולא בעיניו, ממש זאת ראה כאילו אמת,

ìkבלבד, LøL eäfL ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥¤¤Ÿ¤¨
.äãBáòä והתשוקה הרצון על משפיעה ההבנה שכן, – ¨£¨

ראיה  של בצורה באלקות ההכרה ואילו בלבד, לאלקות

למעלה  שהן ולהתמסרות להתבטלות משפיעה – חושיית

ותשוקה. מרצון

,íòhäå מדוע – §©©©
לב, ושברון השפלות

את  להסיר מסייעים

ולהביא  הלב, טמטום

לראיה  שיגיע כך לידי

באלקות, ¦§éôìחושית
íeL ïéà úîàaL¤¤¡¤¥
-àøèqa ììk úeLnî©¨§¨©¦§¨

íãà æéâøé íìåòì ì"æø øîàîë äìéôùäì æâåøå ùòø
ùôð ìò æåâøì åðééäã 'åâå åæâø øîàðù ø"äöé ìò è"öé
åúáùçîá æâåøå ùòø ìå÷á òøä åøöé àéäù úéîäáä
'åëå ìååðîå áòåúîå õ÷åùîå òùøå òø äúà åì øîåì
éúî ãò úîàá ì"æ åðéîëç åì åàø÷ù úåîùä ìëë
äåä äéä ïéîìò ìë àìîîä ä"á ñ"à øåà éðôì øéúñú

åîë åéìò éðàù äæ íå÷îá íâ äåùá äéäéåäéäù
íåù éìá íìåòä àøáðù íãå÷ åãáì ä"á ñ"à øåà
ïîæäî äìòîì àåä éë éúéðù àì 'ä éðà ù"îë éåðéù
íéðéòì äàøðä úîàä ùéçëî 'åëå ìååðî äúàå 'åëå
.úééùåç äééàø 'éçáá úîàá ùîî àìë äéî÷ àìåëã
äéðéò øéàäì úéäìàä åùôðì ìéòåé äæ éãé ìò äðäå
'éçá àìå úééùåç äééàøá óåñ ïéà øåà ãåçé úîàá
ìë ùøù åäæù à"îá ù"îë äãáì äðáäå äòéîù

äãåáòä

ììë úåùîî íåù ïéà úîàáù éôì íòèäå
úåùîî íåù åá ïéàù êùçì äìùîð ïëìù à"ñá

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

א.19. ה, ה.20.ברכות ד, א.21.תהלים ל, קידושין מוהריי"צ 22.ראה אדמו"ר כ"ק אמר כך - בצירי נ' בשבא, פ' בחיריק, ל' - לפני
תרצ"ט. בשנת ושוטרים" "שופטים במאמר ו.23.נ"ע ג, מלאכי

יום חמישי
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עב אדר עב ב' חמישי יום — כט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

äìLîð ïëlL ,àøçà,"אחרא ה"סטרא –Ba ïéàL ,CLçì ¨¢¨¤¨¥¦§§¨§Ÿ¤¤¥
äçãð àìénîe ,ììk úeLnî íeL,החושך –,øBàä éðtî ©¨§¨¦¥¨¦§¤¦§¥¨

ממילא, החושך נדחה – מסויים במקום אור כשמכניסים –

ממשות  בה אין החושך מציאות כי למלחמה, להזדקק מבלי

את  ומשמכניסים – כלל

החושך  נדחה האור,

גם,Cëåממילא, – §¨
óà ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨©
,äaøä úeiç da LiL¤¥¨©©§¥
íéiç éìòa ìk úBéçäì§©£¨©£¥©¦
úBLôðå íéàîhä©§¥¦§©§
Lôð íâå ,íìBòä úBnàª¨¨§©¤¤
ìàøNéaL úéîäaä©§¥¦¤§¦§¨¥

ìéòì økæpk24 שכל – ©¦§¨§¥
חיותם  מקבלים הדברים

הרי, – אחרא" מה"סטרא

אחרא" ל"סטרא שיש אף

את  להחיות חיות הרבה

הדברים, ¨¨¦íB÷î-ìkî,כל
dðéà dúeiç ìk éøä£¥¨©¨¥¨
,íBìLå-ñç dîöò ãvî¦©©§¨©§¨

äMãwä ãvî àlà– ¤¨¦©©§ª¨
את  מחיה קדושה שכן,

ה"סטרא  וגם הכל,

מן  חיותה מקבלת אחרא"

ìéòìהקדושה, økæpk25, ©¦§¨§¥
àéä ïëìå ה"סטרא – §¨¥¦

äìèaéøîâìאחרא", §¥¨§©§¥
ìehák ,äMãwä éðtî¦§¥©§ª¨§¦
øBàä éðtî CLçä©Ÿ¤¦§¥¨

.éîLbä מאחר שכן, – ©©§¦
מן  נובעת חיותה שכל

ממשות  שום בה ואין לקדושה, בטלה ממילא היא הקדושה,

dìכלל. ïúð ,íãàaL úéäìàä Lôð úMã÷ éaâlL ÷ø©¤§©¥§ª©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¨©¨
,dcâðk dîöò déaâäì úìëéå úeLø àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¦Ÿ¤§©§¦©©§¨§¤§¨

– וזאת האלקית, הנפש קדושת כנגד –øøBòúé íãàäL éãk§¥¤¨¨¨¦§¥
,äéìò øabúäì,"אחרא ה"סטרא על –éãé-ìò dìétLäì §¦§©¥¨¤¨§©§¦¨©§¥

."ñàîð åéðéòa äæáð"å ,Bçeø úëéîðe úeìôLֿשעלֿידי – ¦§§¦©§¦§¤§¥¨¦§¨
אחרא". ה"סטרא את וממאס משפיל הוא ¨¨§¦§àúeøòúàáeכך

àzúìc מתעורר שהאדם למטה, ההתעוררות עלֿידי – ¦§©¨
אחרא", ה"סטרא את àìéòìc,להשפיל àúeøòúà– ¦§¨¨¦§¥¨

ה"סטרא  את ולהשפיל להוריד למעלה גם התעוררות מתהווה

øîàpMאחרא", äî íi÷ì26,"'ä íàð ,EãéøBà íMî" :– §©¥©¤¤¡©¦¨¦§§ª

על  ולהסתיר עצמה את להגביה המנסה אחרא" ה"סטרא את

וקדושה; dzìëéå,אלקות dzìLînî døéñnL eðéäc§©§¤§¦¨¦¤§©§¨¦¨§¨
ãâð dîöò déaâäì dì ïúpL úeLøe çkä äpnî ÷lñîe§©¥¦¤¨©Ÿ©§¤¨©¨§©§¦©©§¨¤¤

éæàå ,úéäìàä Lôð úMã÷ øBà מה"סטרא כשנוטלים – §ª©¤¤¨¡Ÿ¦©£©
ואת  הכוח את אחרא"

לקדושה, להתנגד הרשות

àìénî,היא –äìèa ¦¥¨§¥¨
CLçä ìehák úéçãðå§¦§¥§¦©Ÿ¤

ממילא, –øBà éðtî¦§¥
.éîLbä שעלֿידי הרי, – ©©§¦

עצמו  את משפיל שהוא

ניטל  – לבו את ושובר

מה"סטרא  הכוח ממילא

ולהפריע  להסתיר אחרא"

בעבודתה  האלקית לנפש

ה'. eðéönLאת Bîëe§¤¨¦
äøBza Løôî äæ øác̈¨¤§Ÿ̈©¨
älçznL ,íéìbøî éab©¥§©§¦¤¦§¦¨
àeä ÷æç ék" :eøîà̈§¦¨¨

"epnî27éø÷z ìà" Y ¦¤©¦§¥
,"'eë epnî חכמינו – ¦¤
אומרים  שהמרגלים 28ז"ל ,

– "ממנו" רק לא התכוונו

Â˙‡Ó– "ממנו" אלא ,

מהקב"ה  שלישי, בגוף

eðéîàäכביכול, àlL¤Ÿ¤¡¦
,'ä úìëéa להכניסם – ¦Ÿ¤

ישראל, ¨©©§Ck-øçàåלארץ
eppä" :eøîàå eøæç̈§§¨§¦¤

"Bâå eðéìòå29; לארץ – §¨¦§
שאמר  כמו ישראל,

– äøæçהקב"ה ïéàîe¥©¦¨§¨
?'ä úìëéa äðeîàä íäì äàáe מוכנים שהם לומר – ¨¨¨¤¨¡¨¦Ÿ¤

ביצוע, בר שזה האמינו לא שבתחילה אף ישראל, לארץ ללכת

úBà íeL íBìMä-åéìò eðaø äLî íäì äàøä àì éøä£¥Ÿ¤§¨¨¤Ÿ¤©¥¨¨©¨
,íéúðéa äæ ìò úôBîe,'ה ביכולת לאמונה אותם שיביאו – ¥©¤¥§©¦

íäì øîàL ÷ø30éààlL òaLðå íäéìò 'ä óöwL C ©¤¨©¨¤¥¤¨©£¥¤§¦§©¤Ÿ
eéä àì íà ,íäì äæ ìéòBä äîe ;õøàä ìà íàéáäì©£¦¨¤¨¨¤©¦¤¨¤¦Ÿ¨

íéëìî à"ì Laëì íBìLå-ñç 'ä úìëéa íéðéîàî31,– ©£¦¦¦Ÿ¤©§¨¦§Ÿ§¨¦
ישראל, בארץ אז ñðkìשמשלו ììk eöø àì äæ éðtîe¦§¥¤Ÿ¨§¨¦¨¥

íéðéîàî" íä ïîöò ìàøNiL éðtî ,éàcå àlà ?õøàì̈¨¤¤¨©©¦§¥¤¦§¨¥©§¨¥©£¦¦
,"íéðéîàî éða,בהקב"ה תמיד מאמינים עצמם הם – §¥©£¦¦

"כי  שאמרו שעה באותה וגם מאמינים; לאבות בנים בהיותם

äá ùéù óà à"ñä êëå øåàä éðôî äçãð àìéîîå ììë
úåùôðå íéàîèä íééç éìòá ìë úåéçäì äáøä úåéç
î"î ì"ðë ìàøùéáù úéîäáä ùôð íâå í"åëò úåîåà
äùåã÷ä ãöî àìà å"ç äîöò ãöî äðéà äúåéç ìë éøä
ìåèéáë äùåã÷ä éðôî éøîâì äìèá àéä ïëìå ì"ðë
ùôð úùåã÷ éáâìù ÷ø éîùâä øåàä éðôî êùçä
äéáâäì úìåëéå úåùø ä"á÷ä äì ïúð íãàáù úéäìàä
äéìò øáâúäì øøåòúé íãàäù éãë äãâðë äîöò
ñàîð åéðéòá äæáðå åçåø úëéîðå úåìôù é"ò äìéôùäì
ù"î íéé÷ì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå
äúìùîîî äøéñîù åðééäã 'ä íàð êãéøåà íùî
äéáâäì äì ïúðù úåùøå çëä äðîî ÷ìñîå äúìëéå
àìéîî éæàå úéäìàä ùôð úùåã÷ øåà ãâð äîöò
åîëå .éîùâä øåà éðôî êùçä ìåèéáë úéçãðå äìéèá
äìçúîù íéìâøî éáâ äøåúá ùøåôî äæ øáã åðéöîù
åðéîàä àìù 'åë åðîî éø÷ú ìà åðîî àåä ÷æç éë åøîà
ïéàîå 'åâå åðéìòå åððä åøîàå åøæç ë"çàå 'ä úìåëéá
äàøä àì éøä 'ä úìåëéá äðåîàä íäì äàáå äøæç
÷ø íééúðá äæ ìò úôåîå úåà íåù ä"òøùî íäì
íàéáäì àìù òáùðå íäéìò 'ä óö÷ù êéà íäì 'îàù
íéðéîàî åéä àì íà íäì äæ ìéòåä äîå õøàä ìà
ììë åöø àì äæ éðôîå 'éëìî à"ì ùåáëì å"ç 'ä úìåëéá
íä ïîöò ìàøùéù éðôî éàãå àìà õøàì ñðëéì
íôåâá úùáåìîä à"ñäù ÷ø íéðéîàî éðá íéðéîàî

íéøîà éèå÷éì

ז.24. - ו כב.25.פרק ופרק ו ד.26.פרק א, לא.27.עובדי' יג, א.28.במדבר טו, ערכין ב. נג, מנחות א. לה, במדבר 29.סוטה
מ. לא.30.יד, פסוק יב.31.שם ביהושע מפורטים

יום חמישי
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עג

עג

אדר  ב' חמישי יום — כט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

בהקב"ה  – נשמותיהם מצד – האמינו – ממנו" הוא חזק

ישראל, לארץ להביאם àøçà-àøèqäLוביכלתו ÷ø שמן – ©¤©¦§¨¨¢¨
הבהמית, øBàהנפש ìò dîöò déaâä íôeâa úLaìîä©§ª¤¤§¨¦§¦©©§¨©

ätöça ,dúeäáâå dçeø úeqâa úéäìàä íLôð úMã÷§ª©©§¨¨¡Ÿ¦§©¨§©§¨§ª§¨
,úòãå íòè éìa– §¦©©¨©©

"כי  לומר אותם שהביא

ממנו". הוא ¥¨§ïëìåחזק
,íäéìò 'ä óöwL ãiî¦¨¤¨©£¥¤
Lòø ìB÷a íéòøäå§¦§¦§©©

:æâøå באמרו –32:ãò" §Ÿ¤©
äòøä äãòì éúî̈©¨¥¨¨¨¨
øaãna" ,"'Bâå úàfä©Ÿ§©¦§¨
,"Bâå íëéøâô eìté äfä©¤¦§¦§¥¤§
àì íà ,ézøac 'ä éðà"£¦¦©§¦¦Ÿ
äãòä ìëì äNòà úàæŸ¤¡¤§¨¨¥¨

,"'Bâå úàfä äòøä– ¨¨¨©Ÿ§
דברים  הם הרי אלה, שכל

וחמורים, קשים

íéøác eòîMLëe§¤¨§§¨¦
øaLðå òðëð ålà íéL÷̈¦¥¦§©§¦§©

íaø÷a íaì33, ¦¨§¦§¨
eìaàúiå" :áéúëãk§¦§¦©¦§©§
àìénîe ,"ãàî íòä̈¨§Ÿ¦¥¨

,dçeø úeqâå dúeäáâå dzìLînî àøçà-àøèqä àìôð̈§¨©¦§¨¨¢¨¦¤§©§¨§©§¨§©¨
ïîöò ìàøNéå,נשמתם מצד –íä,הרי –.íéðéîàî הם – §¦§¨¥©§¨¥©£¦¦

ללכת  מוכנים שהם אמרו ולכן ה', ביכולת לכתחילה האמינו

ומופת  אות שום אירעו לא שבינתיים אף ישראל, לארץ

להוריד  רק נדרש היה בכך; להאמין עליהם שישפיעו

הדבר  וכך נתגלתה, ואמונתם – אחרא" ה"סטרא את ולהשפיל

מפני  זה הרי – בגופו מאיר אינו הנשמה כשאור אדם: בכל

כנגד  עצמה המגביהה אחרא", ה"סטרא של וגאוותה גבהותה

שובר  הוא – לבו את שובר שהוא ועלֿידי האלקית. הנפש

בו. מאיר הנשמה ואור אחרא", ה"סטרא ìBëéאת äfîe¦¤¨
ìò úB÷ôñ BzáLçîa Bì íéìôBpL íãà ìk ãîìì¦§Ÿ¨¨¨¤§¦§©£©§§¥©

,dcáì àøçà-àøèqä çeø éøác íä ék ,äðeîà– ¡¨¦¥¦§¥©©¦§¨¨¢¨§©¨
ספיקות ה  של מחשבות בו שמעוררת זו היא אחרא" "סטרא

אתdéaânäבאמונה, –,BLôð ìò dîöò,האלקית –ìáà ©©§¦©©§¨©©§£¨
ïîöò ìàøNé,נשמתם מצד –."'eë íéðéîàî" íä בני – ¦§¨¥©§¨¥©£¦¦

באמונה. ספיקות שום בהם ואין àøèqä-מאמינים, íâå§©©¦§¨
dîöò àøçà,הבהמית הנפש שורש –úB÷ôñ dì ïéà ¨¢¨©§¨¥¨§¥

,äðeîàa ììk שהקליפות כ"ב, בפרק שלמדנו כפי – §¨¤¡¨
בהקב"ה, כופרות אינן בגוף, מלובשות שאינן ©ø÷הרוחניות,

dì ïzpL,"אחרא ל"סטרא –éøáãa íãàä ìaìáì úeLø ¤¦©¨§§©§¥¨¨¨§¦§¥
,äîøîe ø÷L,כדי –,BøëN úBaøäì שהאדם ועלֿידי – ¤¤¦§¨§©§§¨

שכר, יותר יקבל – שולל ולהוליכו דעתו את לבלבל יתן לא

,Cìnä úeLøa äîøîe ø÷La Cìnä ïáì äðBfä ééezôk§¦¥©¨§¤©¤¤§¤¤¦§¨¦§©¤¤
øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©

LBãwä34: למלך משל – ©¨
שתנסה  זונה השוכר

ולהטותו  בנו את לפתות

אבל  הישרה, מהדרך

בכך, המלך של כוונתו

את  לגלות כדי היא:

המלך, בן של חכמתו

להוליכו  נותן שאינו

כן  גם עצמה הזונה שולל.

שבן  באמת, רוצה אינה

כי  לדבריה, ישמע המלך

את  למלא רוצה הרי היא

גם  כך המלך. רצון

אחרא" ה"סטרא בנמשל:

שהאדם  רוצה אינה עצמה

את  ויעשה בקולה ישמע

שזה  אלא זה, אין ה"רע".

עליה, שהוטל התפקיד

ישמע  כשלא שכר יותר שיקבל כדי האדם, את לפתות לנסות

המשמשת  אחרא" ה"סטרא בדרגת הוא זה שדבר אלא בקולה.

שום ˘Â¯˘כ" בה אין היא, – הרע וליצר הבהמית לנפש "

ואילו  עלֿידה. ייכשל שהאדם רוצה ואיננה באמונה ספיקות

"רע" זה הרי – בגוף נמצאים הרע והיצר הבהמית כשהנפש

הישרה. הדרך מן האדם את להטות היא שכוונתו אמיתי,

במקומה  ממנה המלך, שכר אותה כשהזונה זה, הרי במשל

וכך  שלישית, זונה ממנה והשניה זה, לתפקיד שניה זונה

המלך  כוונת את לחלוטין מאבדת שהאחרונה עד הלאה,

בן  את ולפתות להכשיל באמת מתכוונת והיא האמיתית,

נובעים  אינם באמונה הספיקות כל עלֿכלֿפנים, המלך.

מאמינים  כולם הם – נשמתם מצד ישראל ובני עצמו, מהיהודי

בצדיקים  שה"אדם" זה, בפרקנו לאמור בקשר מאמינים. בני

מהנפש  היא גופם, של גם חיותם, וכל האלקית, הנפש הוא

אפשר  באלקות הרוחני שמהתענוג להוסיף, מעניין – האלקית

כך  על מובא האדם. בגוף שמנונית "אמן 35שתתוסף שמעניית

– מצ'רנובל נחום רבי הצדיק של גופו נהיה רבא" שמי' יהא

שגופו  וחיות, תענוג הרבה כלֿכך לו הסבה זו ענייה שמן.

מכך. שמן נהיה  הגשמי

úåñâá úéäìàä íùôð úùåã÷ øåà ìò äîöò äéáâä
óö÷ù ãéî ïëìå úòãå íòè éìá äôöåçá 'úåäáâå äçåø
äãòì éúî ãò æâåøå ùòø ìå÷á íéòøäå íäéìò 'ä
'ä éðà 'åâå íëéøâô åìôé äæä øáãîá 'åâå úàæä äòøä
úàæä äòøä äãòä ìëì äùòà úàæ àì íà éúøáã
íáì øáùðå òðëð åìà íéù÷ íéøáã åòîùùëå 'åâå
äìôð àìéîîå ãàî íòä åìáàúéå áéúëãë íáø÷á
ïîöò ìàøùéå äçåø úåñâå äúåäáâå äúìùîîî à"ñä
åì íéìôåðù íãà ìë ãåîìì ìåëé äæîå íéðéîàî íä
à"ñä çåø éøáã íä éë äðåîà ìò úå÷éôñ åúáùçîá
íä ïîöò ìàøùé ìáà åùôð ìò äîöò äéáâîä äãáì
ììë úå÷éôñ äì ïéà äîöò à"ñä íâå 'åë íéðéîàî
éøáãá íãàä ìáìáì úåùø äì ïúéðù ÷ø äðåîàá
êìîä ïáì äðåæä ééåúéôë åøëù úåáøäì äîøîå ø÷ù

:÷"äæá ù"îë êìîä úåùøá äîøîå ø÷ùá

íéøîà éèå÷éì

לה.32. כט, כז, פסוקים יד, לט.33.במדבר פסוק ט.34.שם פרק סוף לעיל גם ראה א. קסג, תמוז.35.ח"ב טו יום, היום
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עד אדר עד ג' שישי יום — ל פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר ג' שישי âיום
לח, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ãåò...מורה ì ÷øô,76 עמ' úåëéøàá.עד

פרק ל 
.ì ÷øt"שה"בינוני שבשעה הזקן, רבנו הסביר הקודם בפרק ¤¤

של  בגדולתו מהרהר הוא שבמוחו ואף הלב, מטמטום סובל

– וגסותו בחומריותו למשול לבו, על משפיע זה אין הקב"ה,

ל"לב  המביאים בדברים להתעמק היא: לכך העצה הרי

שעלֿידיֿזה  נשבר",

חומריות  את ישבור

נפשו  של הקליפה

אותה  ויוריד הבהמית,

רוצה  שהיא מגבהותה

כנגד  עצמה את להגביה

נפשו  של הקדושה אור

גם  הזקן רבנו האלקית.

– האמור בפרק הסביר

עליו  ענינים באלו

להגיע  כדי להתעמק,

נשבר". ל"לב

,Baì ìà íéNé úàæ ãBòŸ¨¦¤¦
ì"æø øîàî íi÷ì1: §©¥©£©©©

éðôa çeø ìôL éåäå"¤¡¥§©©¦§¥
"éåäå" ,"íãàä ìk שהכוונה מורה "והוי" המשנה לשון – ¨¨¨¨¤¡¥

שיהיה Bzîàì,היא úîàa טעונים הדברים לכאורה שכן, – ¤¡¤©£¦
– רוח" "שפל להיות שעליו כאן, אומרים ז"ל חכמינו הסבר:

מעלת  יודע שהוא משמעה: ענווה ענווה. איננה ושפלות

במתנה, אותן קיבל שהוא סובר, שהוא אלא עצמו, ומדריגת

להגיע  שיוכל מיוחדות, והזדמנויות כוחות לו נתנו שמלמעלה

היה  – אחר למישהו אלה כוחות ניתנו ואילו מדריגה; לאותה

מאי  ממנו. טוב יותר אותם מנצל משמעה:הלז שפלות דך,

עצמו, בתוך ומוצא מהשני, ממש נחות עצמו את שמחזיק

שלומד ‚¯ÚÂשהוא למי לומר אפשר איפוא, כיצד, – ממנו

מכל  נחותה בדרגה עצמו את שיחזיק מצוות, ומקיים תורה

מקיים  ואינו תורה לומד שאינו שבקלים", מ"קל גם אדם,

את  יראה שאכן הכוונה שאין מפרשים, יש לכן, מצוות?!

אלא מהשני, נחות בפני ˘˙È‰‚עצמו שפלות, של בהנהגה

כלומר "והוי", ז"ל חכמינו לשון ברם, אדם. ולא ˘˙‰È‰כל ,

למטה  באמת עצמו את יחזיק שאכן מורה, – "התנהג"

– מי? ובפני elôàבמדריגה, ,Lnî Y "íãàä ìk éðôa"¦§¥¨¨¨¨©¨£¦
.íélwaL ì÷ éðôa שלומד למי לו אפשר באמת, כיצד, – ¦§¥©¤©©¦

מה"קל  פחות עצמו את להחזיק מצוות, ומקיים תורה

המצוות, כל שמקיים מי שגם הזקן רבנו מוכיח – שבקלים"?

שבגללם  דברים בו שיהיו אפשר עבירה, שום על עובר ואינו

שלגבם  דברים ישנם במדריגה: נחות עצמו את להחזיק עליו

שנדרשת  שהמלחמה ואף הרע. היצר כנגד ללחום ממנו נדרש

שבקלים" מה"קל הנדרשת מהמלחמה בחומרתה פחותה ממנו,

הרע היצר כנגד לעמוד ˘ÂÏללחום יכול הוא אין זאת בכל –

וכשאין הרע; יצרו במלחמתו‰Â‡נגד לעמוד הרי ‰Â‡יכול ,

– להלן שיסביר כפי – זה

ממה  בהרבה גרוע

אינו  שבקלים" שה"קל

במלחמה  לעמוד יכול

ÂÏ˘ זה חשבון עלֿידי .

להחזיק  באמת, בידו יהיה

גם  למטה עצמו את

שבקלים". §©§eðéäåמה"קל
ì"æø øîàî ét-ìò2: ©¦©£©©©

Eøáç úà ïéãz ìà"©¨¦¤£¥§
,"BîB÷îì òébzL ãò– ©¤©¦©¦§

תפסוק  ואל תשפוט אל

את  תעמיד שלא עד

ובמצב  במקום עצמך

בהם. נמצא שחבירך

הגשמית, והסביבה המקום פירושים: שני בו יש "מקום"

הרע  יצר ואיזה האדם של הרוחני מצבו – הרוחני והמקום

הרע  יצר – ולשני ומחומם, חזק הרע יצר יש לאחד בו: נמצא

אומר  וכך תאוות. אחרי כך כל בוער שאינו חזק כך כל לא

להלן: הזקן "BîB÷î"רבנו ék,וסביבתו הגשמי –Bì íøBb ¦§¥
èçìúBéäìå ,íBiä ìk ÷eMa Cìéì Búñðøt úBéäì ,à– ©£Ÿ¦§©§¨¨¥¥©¨©§¦§

בשוק, מסתובב שאינו שעה åéðéòåבאותה ,úBðø÷ éáLBiî¦§¥§¨§¥¨
,ãîBç áläå äàBø ïéòäå ,úBåàzä ìk úBàBø,כלומר – ¨©©£§¨©¦¨§©¥¥

הרוחני, מקומו וגם לחטוא. סיבה משום בו יש הגשמי מקומו

– הוא הרע, יצרו äôBàî,מצב äøòBa øepúk øòBa Bøöéå§¦§¥§©¥¨¥¤
אופה  של בוער כתנור חזקה 3– בצורה התנור בוער אצלו ,

סתם, בעלֿהבית אצל מאשר יותר קרובות ולעתים §Bîkיותר
òLBäa áeúkL3,"'Bâå äáäì Làk øòBa àeä" הרי : – ¤¨§¥©¥§¥¤¨¨§

שגורם  כזה הוא הרע, יצרו של מצבו הרוחני, מקומו שגם

לחטא. áøåומביא ,èòî ÷eMa CìBäL éî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¦¤¥©§©§Ÿ
.Búéáa áLBé íBiä אינו וממילא קרנות, מיושבי שאינו – ©¥§¥

למי  שיש נסיונות אותם לו ואין עיניו, לנגד התאוות את רואה

בשוק; היום כל eMa÷שמתהלך íBiä ìk CìBä íà íâå– §©¦¥¨©©
מקומו  ומבחינת ברחוב, היום כל להיות לו שמזדמן עסק בעל

שבקלים", ל"קל דומה הוא úBéäìהגשמי ìBëé שבמקומו – ¨¦§
לו, דומה אינו הרע, יצרו במצב ínçîהרוחני, BðéàL¤¥§ª¨

,Bòáèa Ck-ìk אין ברחוב, היום כל להיות כשעליו וגם – ¨¨§¦§

ãåò ì ÷øôì"æø øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé úàæ
éåäå .íãàä ìë éðôá çåø ìôù éåäå
ì÷ éðôá 'éôà ùîî íãàä ìë éðôá åúéîàì úîàá
ãò êøéáç úà ïéãú ìà ì"æøàî ô"ò åðééäå .íéì÷áù
úåéäì àåèçì åì íøåâ åîå÷î éë .åîå÷îì òéâúù
úåðø÷ éáùåéî úåéäìå íåéä ìë ÷åùá êìéì åúñðøô
åøöéå ãîåç áìäå äàåø ïéòäå úååàúä ìë úåàåø åéðéòå
øòåá àåä òùåäá ù"îë äôåàî äøòåá øåðúë øòåá
áåøå èòî ÷åùá êìåäù éî ë"àùî .'åâå äáäì ùàë
ìåëé ÷åùá íåéä ìë êìåä íà íâå åúéáá áùåé íåéä
äåù øöéä ïéà éë åòáèá ë"ë íîåçî åðéàù úåéäì

íéøîà éèå÷éì

י.אבות1. משנה ד ד.2.פרק משנה ב פרק ו.3.אבות ז, ד. ז, הושע ראה

יום שישי
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עה

אדר  ג' שישי יום — ל פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

בקרבם. בוער הרע שיצרם לאלה שיש נסיונות אותם ¦ékלו
,'eë BøöiL Lé ,Lôð ìëa äåL øöiä ïéà שיצרו יש – ¥©¥¤¨¤§¨¤¤¥¤¦§

כך, שאינו ויש בוער, øçàהרע íB÷îa øàaúpL Bîk4.– §¤¦§¨¥§¨©¥
המשנה  על הבעלֿשםֿטוב של פירושו הידוע, "איזהו 5וכפי

את  הכובש – גיבור?

על  גובר שהוא יצרו".

דברים י  באותם הרע צרו

במדה  לוחם שהוא

ביחס  כי, ביותר. החזקה

יתכן  אחרים, לדברים

הרע  יצר לגביהם לו שאין

גבורה  משום ואין כלל,

לעצמו  באיֿהיענותו

דברים. ÈÚÓ¯באותם Ô‡Î
:È·¯‰ שיאמר שבמה

הזקן  רבנו בא להלן,

"ולכאורה  קושיא: לתרץ

נק' למה – נכון הנ"ל אם

אכן  אם – שבקלים?" קל

שהאדם  הדברים, נכונים

שהוא  המקום בגלל נכשל

והנסיבות  בו נמצא

וברוחניות, בגשמיות

נסיונות  בפניו המעמידות

איפוא, מדוע, – קשים

"קל  לו קוראים

הזקן  ורבנו שבקלים"?

למי  יותר כבדה שהמלחמה שאף להלן, הדברים את  מפרש

בכל  – לחטוא עלול הוא והרוחני הגשמי מקומו מבחינת שגם

שכן, הרע. יצרו על גובר שאינו על התנצלות שום לו אין זאת,

למרות  לחטוא, ממנו למנוע צריך היה מהקב"ה הפחד

הזקן: רבנו אומר וכך בהם. לעמוד שעליו ¥¦§äpäå,הנסיונות
àéä Búñðøôe ,Bòáèa ãàî ínçî àeäL éî íb úîàa¤¡¤©¦¤§ª¨§Ÿ§¦§©§¨¨¦

íBiä ìk úBðø÷ éáLBiî úBéäì, הוא גם  –íeL Bì ïéà ¦§¦§¥§¨¨©¥
éø÷îe ,åéàèç ìò úeìvðúä,ונקרא –øLà ìò "øeîb òLø" ¦§©§©£¨¨¦§¥¨¨¨©£¤

,åéðéò ãâðì íéäìà ãçt ïéàמקומו על הבט מבלי  שכן, – ¥©©¡Ÿ¦§¤¤¥¨
לו עוזר  מהקב"ה הפחד היה  – הבוער הרע יצרו ועל  וסביבתו

הקשיים ; כל בפני  çeøלעמוד  ìò ìLîìå ÷tàúäì Bì äéä ék¦¨¨§¦§©¥§¦§Ÿ©©
Bîk ,åéNòî ìk äàBøä 'ä ãçt éðtî ,BaìaL Búåàz©£¨¤§¦¦§¥©©¨¤¨©£¨§

ìéòì øàaúpL6.BzãìBúa álä ìò èélL çnä ékהאדם – ¤¦§¨¥§¥¦©Ÿ©©¦©©¥§©§
אילו הלב. בתאוות  ולמשול לשלוט  המוח  בכוח שיש  בטבע, נולד 

הגורמות הנסיבות  למרות  הרי  – ה' מפני  הראוי  הפחד  לאדם היה

עבירות . מעשיית  להימנע  יכול  היה – úîàaלחטא  ,äpäå§¦¥¤¡¤
ì ,äîeöòå äìBãb äîçìî àéäLLàk øòBaä øöiä øaL ¤¦¦§¨¨§¨©£¨¦§Ÿ©¥¤©¥§¥

,'ä ãçt éðtî äáäì,חמורים קשיים בכך ויש –Bîëe ¤¨¨¦§¥©©§
,Cëìäå .Lnî ïBéqð– ¦¨©¨§¦§¨

éøö,íãàולכן, ìk C ¨¦¨¨¨
BîB÷î àeäM äî éôì§¦©¤§
,'ä úãBáòa Búâøãîe©§¥¨©£©

ìBîöòa ïçáìå ì÷L ¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§
Cøòa 'ä ãáBò àeä íà¦¥§¤¤
äîeöò äîçìî úðéçáe§¦©¦§¨¨£¨

,äæk ïBéqðå Bæk– ¨§¦¨¨¤
מלחמה  ממנו כשנדרשת

בפני  לעמוד ועליו כזו,

כזו  שמלחמה כזה, נסיון

מכל  נדרשת להיות יכולה

אוהל  מיושב (גם אחד

"צונן") יצרֿהרע ובעל

קרובות, ©¦§¦úðéçáaולעתים
"áBè äNòå"7.– ©£¥

ובענינים  במצוות

טוב, בעשיית הקשורים

älôzä úãBáòa ,ïBâk§©£©©§¦¨
,äðeëa יום שהיא – §©¨¨

תפילתו  שצורת יומית,

ìBLôðתהיה, CtL ¦§Ÿ©§
Lnî Bçk ìëa 'ä éðôì¦§¥§¨Ÿ©¨

כוונתו, כוח בכל –Lôpä éevî ãò8, נפשו כוחות שכל – ©¦©¤¤
התפילה  בעבודת נתונים נדרש 9יהיו כזה, תפילה סוג ועל ,

הרע, היצר עם קשה Lôðåמאבק Bôeb íò íçläìe§¦¨¥¦§¤¤
íéòðBnä BaL úéîäaäאת ומפריעים –äðekä ועליו – ©§¥¦¤©§¦©©¨¨

÷íãלהיאבק øôòk íúzëìe íLháìe ,äîeöò äîçìîa§¦§¨¨£¨§©§¨§©§¨§¨¨Ÿ¤
,íBéa íBé écî úéáøòå úéøçL älôzä המלחמה שזוהי – ©§¦¨©£¦§©§¦¦¥§

ÈÙÏ˘ שלא הבהמית הנפש ואת הגוף את להכין – התפילה

בכוונה. לתפילה Bîöòיפריעו òbéì ,älôzä úòLa íâå§©¦§©©§¦¨§©¥©©§
Lôð úòéâéa מחשבתו את לאמץ לו קשה יהיה שלא – ¦¦©¤¤

הדרוש, הזמן כל ה', בגדולת ולהרהר øNa,להתעמק úòéâéå¦¦©¨¨
הנוב  המניעות את להסיר הגוף,– מן øàaúiLעות Bîk§¤¦§¨¥

ïn÷ì10.úeëéøàa ויגיעת הנפש יגיעת להיות צריכות כיצד – §©¨©£¦
מלחמה מנהל הוא אכן אם איפוא, נא, יתבונן ÂÊÎהבשר.

התפילה, בעבודת

úîàá äðäå .à"îá ù"îë 'åë åøöéù ùé ùôð ìëá
úåéäì àéä åúñðøôå åòáèá ãàî íîåçî àåäù éî íâ
ìò úåìöðúä íåù åì ïéà íåéä ìë úåðø÷ éáùåéî
ãâðì 'éäìà ãçô ïéà øùà ìò øåîâ òùø éø÷éîå åéàèç
åúååàú çåø ìò ìåùîìå ÷ôàúäì åì äéä éë .åéðéò
éë ì"ùîë åéùòî ìë äàåøä 'ä ãçô éðôî åáìáù

.åúãìåúá áìä ìò èéìù çåîäàéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá

.úåëéøàá ïî÷ì ù"îë

íéøîà éèå÷éì

ד.4. ב, ויקרא תורה לקוטי א.5.ראה משנה ד פרק יב.6.אבות טו.7.פרק לד, ה.8.תהלים ו, דברים על Î"˜9.ספרי ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."ס"א אגה"ק כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל מ"ב.10."שזה בפרק
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âאדר ד' קודש âשבת
,76 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור òéâä...מורה àìù ìëå,לט עמ' úåââùë:עד

äîçìî Bôeb íò íçläì ,Bæ äcî éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨
úîçìî Cøòå úðéçáì òébä àì ïéãò Y Bæk äîeöò£¨¨£©¦Ÿ¦¦©¦§¦©§¤¤¦§¤¤

øöiä,הרע היצר עם המלחמה –,äáäì Làk øòBaä– ©¥¤©¥§¥¤¨¨
הרע, ביצר להילחם שעליו הקרנות, מיושבי שבקלים" ב"קל

øaLðå òðëð úBéäì¦§¦§¨§¦§¨
.'ä ãçt éðtî יתבונן – ¦§¥©©

לוחם  אכן הוא האם נא,

הרע, ביצרו כזה בתוקף

בכוונה, לתפילה בנוגע

שבקלים" ה"קל שעל כפי

שלו; הרע ביצר ללחום

לענינים  בנוגע גם וכך

מדובר  עליהם אחרים

úkøaלהלן. ïéðòa ïëå§¥§¦§©¦§©
úBëøa ìëå ïBænä©¨§¨¦§

úBönäå ïéðäpä– ©¤¡¦§©¦§
כולן, –äðeëa,שתהיינה §©¨¨

נדרשות  כך שלשם

נגד  ומלחמה התאמצות

הרע, éøöהיצר ïéàåC §¥¨¦
úBönä úðek øîBì©©¨©©¦§

ì.ïîL לשם לקיימן – ¦§¨
הקב"ה, של ולשמו מצוה

בודאי  נדרשת כך שלשם

גדולה  התאמצות

למצוא  יכול שהוא הדבר וברור הרע, היצר עם ומלחמה

מצוות. מקיים כשהוא לשמה בכוונה בו חסר שעדיין בעצמו,

ïëå,להילחם ממנו כשנדרש –,äøBzä ãenì ÷ñò ïéðòa §¥§¦§©¥¤¦©¨
Búeìéâøe Bòáè éôì BðBöøe Böôçî øúBé äaøä ãîìì– ¦§Ÿ©§¥¥¥¤§§§¦¦§§¦

מצד  או התמדתו, טבע מצד לו שרצוי כמה עד ללמוד כדי כי,

לעיל  כנזכר כלל, להילחם עליו אין – בהתמדה ללמוד רגילותו

זה  – ורגילותו טבעו מאשר יותר ללמוד כדי אך, ט"ו. בפרק

רק, להיות éãé-ìòékיכול ,Bôeb íò äîeöò äîçìî ©§¥¦§¨¨£¨¦¦
Bòáhî øúBé èòî ãîBlä– להילחם כבר עליו כך שעל – ©¥§©¥¦¦§

íòאבל, ïBéîãå Cøò dì ïéàå ,äpè÷ äîçìî eæ éøä£¥¦§¨¨§©¨§¥¨¤¤§¦§¦
,Làk øòBaä øöiä úîçìî כפי שבקלים", ב"קל – ¦§¤¤©¥¤©¥§¥

לעיל, שנקרא,éø÷îcשלמדנו –Bðéà íà "øeîb òLø" §¦§¥¨¨¨¦¥
.'ä éðtî øaLðå òðëð úBéäì ,Bøöé çvðî הרי – §©¥©¦§¦§¦§¨§¦§¨¦§¥
ורגילותו טבעו מכפי יותר קצת ללמוד אינה שמלחמתו –

הוא  כן אם אלא הלז, של הגדולה למלחמתו כלל דומה

להיאבק  עליו כך שלשם ברצונו, מאשר יותר הרבה לומד

לו  יש אכן אם עצמו, את נא יבדוק – גדולה במלחמה

היא  המלחמה שבקלים" ה"קל שאצל ואף כזו. מלחמה

מרע" "סור של בענינים

חסר  אצלו ואילו –

אומר  – טוב" ב"ועשה

הזקן: רבנו כך ©äîeעל
,"òøî øeñ" úðéça él¦§¦©¥©
äNòå" úðéça él äîe©¦§¦©©£¥
àéä ìkä Y "áBè©Ÿ¦
LBãwä Cìnä úåöî¦§©©¤¤©¨
.àeä-Ceøa ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨¨
"סור  שבין ההבדל –

הוא  טוב" ל"ועשה מרע"

של  לענינים בנוגע רק

מכך, שנובע ומה כוונות

המצוות  קיום בעצם אך

זה  המצוה, מצד אין –ְֶַ

המצוות, על שציווה

שום  ומיוחד, יחיד שהוא

ממילא, ביניהם. הבדל

כראוי  לחימתו אי

"ועשה  של בענינים

להיכשלותו  דומה טוב"

מרע". "סור של בענינים הלז úBöî,של øàLa ïëå– §¥¦§¨¦§
יכול  הוא בכך גם – להילחם ממנו נדרש לקיימן, שכדי

כפי  הרע ביצר מספיק לוחם הוא שאין בעצמו למצוא

ממנו, ïBîîaL,שנדרש øáãa èøôáe הקשורות מצוות – ¦§¨§¨¨¤§¨
כספים, ä÷ãväלעניני úãBáò Bîk באופן צדקה לתת – §£©©§¨¨

וברגילותו,Â·Ú„‰של ברצונו יש מאשר יותר צדקה לתת ,

.àðåb éàäëe,בעצמו למצוא יכול הוא בהם וכדומה, – §©©§¨
ממנו. שנדרש כפי מספיק לוחם הוא úðéçáaשאין elôàå©£¦¦§¦©

BðéàL BLôða àöîì ìékNî Léà ìk ìBëé ,"òøî øeñ"¥©¨¨¦©§¦¦§Ÿ§©§¤¥
ìk ìkî ìka òøäî éøîâì øñ11éøvL íB÷îa ,C ¨§©§¥¥¨©©Ÿ¦ŸŸ§¨¤¨¦
,ìéòì økæpä Cøòk äîeöò äîçìîì הנדרשת המלחמה – §¦§¨¨£¨¨¤¤©¦§¨§¥

שבקלים", ìéòì,מ"קל økæpä Cøòî úBçt elôàå– ©£¦¨¥¤¤©¦§¨§¥
אין  – מהלז נדרש מאשר יותר קלה לחימה ממנו כשנדרשת

זו, במלחמה לעמוד יכול äçéNהוא òöîàa ÷éñôäì ïBâk§§©§¦§¤§©¦¨

åæ äãî éãéì òéâä àìù ìëå
òéâä àì ïééãò åæë äîåöò äîçìî åôåâ íò íçìäì
úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî
åøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
ùåã÷ä êìîä úåöî àéä ìëä áåè äùòå 'éçá éì äîå
øáãá èøôáå úåöî øàùá ïëå .ä"á ãçåéîå ãéçé
øåñ 'éçáá 'éôàå .â"äëå ä÷ãöä úãåáò åîë ïåîîáù
øñ åðéàù åùôðá àåöîì ìéëùî ùéà ìë ìåëé òøî
äîçìîì êéøöù íå÷îá ìë ìëî ìëá òøäî éøîâì
÷éñôäì ïåâë ì"ðä êøòî úåçô 'éôàå ì"ðä êøòë äîåöò

íéøîà éèå÷éì

כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎ(האבות) הקווין הג' בכל העבודה (
וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא [וכהדוגמא

עבודתם נדע כו' בכל שמשכרם -ÏÎ·."מהנ"ל בא' עכ"פ זה חסר ואצלו - ועוד) בחדא"ג (עיי"ש שלמות כו'

שבת קודש
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אדר  ד' קודש שבת — ל פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

Bà ,äàð,באמצע –ïè÷ éàðb elôàå ,Bøáç úeðâa øetñ ¨¨¦¦§£¥©£¦§©¨¨
elôàå ,úîà àeäL óà ,ãàî ì÷åזאת מספר כשהוא –éãk §©§Ÿ©¤¡¤©£¦§¥

,Bîöò úBwðìיאשימו שלא –Â˙Â‡,זה òãBpk12àäîבגנאי §©©§©©¥¨
ממה, –:LBãwä eðaø åéáàì ïBòîL éaø øîàc בקשר – §¨©©¦¦§§¨¦©¥©¨

נכתב  שלא מסובך לגט

שצריך: àðàכמו åàì"¨£¨
àãeäé àlà ,déáúk©§¥¤¨§¨

,"déáúk àèiç לא" – ©¨¨©§¥
כיֿ הגט, את כתבתי אני

– חייטא" יהודה אם

בכך  היה מקום באותו

כלֿכך  לא גנאי משום

בו  השתמש והוא גדול,

עצמו, את לנקות כדי

זאת Bì:ובכל øîàå– §¨©
רבי  לבנו הקדוש רבנו

lîשמעון: Clk"ïBL ©¥¦¨
"òøä מלשון לך "לך – ¨©
àøîbaהרע", íL ïiò]©¥¨©§¨¨

-àáác é ÷øt Léø¥¤¤§¨¨
,[àøúa שאפשר הרי – ©§¨

בעצמו, למצוא לאדם לו

"סור  של בענינים שגם

מנהל  הוא אין מרע",

עם  המלחמה את כראוי

הרע, ויצרו ©§éàäëeגופו
àðåb,לכך ודומה –änk ©§¨©¨

.àáeè éçéëLc élî.קרובות בעתים רבים, שכיחים דברים – ¦¥¦§¦¥¨
מספיק  לוחם הוא שאין בעצמו, למצוא יכול אחד שכל הרי,

הרע. היצר את Bì,לנצח øzna Bîöò Lc÷ì ïéðòa èøôáe¦§¨§¦§©§©¥©§©ª¨
àúéøBàcî àeäL13, עצמו את לקדש מחוייב שאדם – ¤¦§©§¨

: המותרים, דברים גם מלעשות áeúkLולהימנע Bîk14: §¤¨
"'Bâå ízLc÷úäå" ,"'Bâå eéäz íéLã÷"15; הוא זאת, ובכל – §Ÿ¦¦§§§¦§©¦§¤§

כשנדרשת  בשלימותה, זו מצוה מקיים הוא שאין בעצמו, מוצא

עצומה, מלחמה íéøôBñממנו éøác ,íâå שחכמים דברים – §©¦§¥§¦
אותם, äøBzקבעו éøácî íéøeîç16.'eëå הדיעה לפי שגם – £¦¦¦§¥¨§

שקבעו  דינים הרי – מדרבנן הוא לך" במותר עצמך ש"קדש

התורה. מדיני חמורים ïäרבנן, ,ïäa àöBiëå elà ìkL àlà¤¨¤¨¥§©¥¨¤¥
åéá÷òa Lc íãàäL úBðBòî17, בחומרתם חש הוא אין כי – ¥£¤¨¨¨¨©£¥¨

עבירה, משום בכך שיש לב שם øzäk,ואינו eNòð íâå§©©£§¤¥
.'eëå äðLå øáòL úîçî אומרת שהגמרא כפי "כיון 18– : ©£©¤¨©§¨¨§

משום  – כהיתר" לו נעשית בה... ושנה עבירה אדם שעבר

הוא  שאין הרי לאמור, בהתאם במשהו. חוטא שהוא חש, שאינו

יותר  כשםטוב כי שבקלים", ה"קל מתאבק ˘‰ÊÏמאשר אינו

במלחמתו גם‰Â‡לנצח כך ,‡Â‰ כדי מלחמה, מנהל אינו

בנסיונות שפל ˘ÂÏלעמוד "והוי אומרים הרי ז"ל חכמינו ברם, .

במה, – שבקלים" ה"קל בפני אפילו אדם", כל בפני רוח

הוא מה"קל ‚¯ÚÂאיפוא,

כך  על אומר – שבקלים"?

הזקן: úîàa,רבנו ìáà£¨¤¡¤
àeä íà אדם אותו – ¦

החשבון, את שעושה

,øôñ òãBé ללמוד יודע – ¥©¥¤
úøBúaתורה, ÷éæçîe©£¦§©

íé÷ìà úáø÷å ,'ä§¦§©¡Ÿ¦
BðBò ìBãb Y õtçé¤§¨¨£
äìãb BúîLàå ,àNpî¦§Ÿ§©§¨¨§¨

íéìôk éìôëa כך וכל – §¦§¥¦§©¦
íçìðלמה? BðéàM äîa§©¤¥¦§¨

Cøòa Bøöé ìò øabúîe¦§©¥©¦§§¤¤
äîeöò äîçìî úðéçáe§¦©¦§¨¨£¨

ìéòì úøkæpä– ©¦§¤¤§¥
מה"קל  הנדרשת

של  אשמתו שבקלים".

איפוא  היא ספר היודע

בהרבה, ©§©¥úîLàîגדולה
éáLBiî íélwaL ì÷©¤©©¦¦§¥
'äî íé÷Bçøä ,úBðø÷§¨¨§¦¥
íúîLà ïéàå .BúøBúå§¨§¥©§¨¨
äîa Ck-ìk äìBãb§¨¨¨§©

,äáäì Làk øòBaä íøöé íéLáBk íðéàM ואינם – ¤¥¨§¦¦§¨©¥§¥¤¨¨
שלהם, הרע ביצר ìàשולטים èéaîe ïéánä 'ä ãçt éðtî¦§¥©©©¥¦©¦¤

,íäéNòî ìk,כך כל גדולה אשמתם אין –ìk úîLàk ¨©£¥¤§©§©¨
ìà áøwä áøwä19eøîàL Bîëe ,BúãBáòå BúøBz ìàå 'ä ©¨¥©¨¥¤§¤¨©£¨§¤¨§
:øçà éab ì"æø'אבוי בן אלישע לגבי "אחר",20– המכונה , ©©©¥©¥

."'eëå éãBáëa òãiL" הרי – חטא זאת ובכל ה', בכבוד – ¤¨©¦§¦§
יותר, גדולה õøàäשאשמתו énò ìò ì"æø eøîà ïëìå21: §¨¥¨§©©©©¥¨¨¤

:"úBââLk íäì eNòð úBðBãfL",שגגה מתוך חטאו כאילו – ¤§©£¨¤¦§¨
חכם, בתלמיד ואילו חטאים. של חומרתם יודעים הם שאין יען

זדון" עולה תלמוד ש"שגגת הפוך, נכשל 22הדבר הוא אם שגם ,

כאילו  בחומרה הדבר לו נחשב – מספיק למד שלא מפני בחטא

– הרע ביצר למשול מתחזק הוא שאין בכך הרי, במזיד. חטא

מאמר  לקיים לו יעזור זה חשבון שבקלים". מה"קל גרוע הוא

יגיע  ועלֿידיֿכך האדם", כל בפני רוח שפל "והוי ז"ל חכמינו

ויאיר  – אחרא" ה"סטרא רוח לשבירת שיביא נשבר", ל"לב גם

כ"ט. בפרק שהוסבר כפי הנשמה, אור לו

éàðâ 'éôàå åøéáç úåðâá øåôéñ åà äàð äçéù òöîàá
åîöò úå÷ðì éãë 'éôàå úîà àåäù óà ãàî ì÷å ïè÷
àðà åàì ùåã÷ä åðéáø åéáàì ù"øàã àäî òãåðë
ù"ò] ø"äìî êìë ì"àå äéáúë àèééç àãåäé àìà 'éáúë
àáåè éçéëùã éìéî äîë â"äëå .[á"áã é"ôø 'îâá
'úééøåàãî àåäù åì øúåîá åîöò ùã÷ì ïéðòá èøôáå
ñ"ã íâå .'åâå íúùã÷úäå 'åâå åéäú íéùåã÷ ù"îë
ïä ïäá àöåéëå åìà ìëù àìà .'åëå ú"ãî íéøåîç
úîçî øúéäë åùòð íâå åéá÷òá ùã íãàäù úåðååòî
øôñ òãåé àåä íà úîàá ìáà .'åëå äðùå øáòù
àåùðî åðåò ìåãâ õôçé 'é÷ìà úáø÷å 'ä úøåúá ÷éæçîå
íçìð åðéàù äîá íééìôë éìôëá äìãâ åúîùàå
ì"ðä äîåöò äîçìî 'éçáå êøòá åøöé ìò øáâúîå
'äî íé÷åçøä úåðø÷ éáùåéî íéì÷áù ì÷ úîùàî
íéùáåë íðéàù äîá ë"ë äìåãâ íúîùà ïéàå åúøåúå
ìà èéáîå ïéáîä 'ä ãçô éðôî äáäì ùàë øòåáä íøöé
åúøåú ìàå 'ä ìà áø÷ä áø÷ä ìë úîùàë íäéùòî ìë
ïëìå 'åëå éãåáëá òãéù øçà éáâ ì"æøàùîëå åúãåáòå

:úåââùë íäì åùòð úåðåãæù ä"ò ìò ì"æøà

íéøîà éèå÷éì

ב.12. קסד, בתרא כז.13.בבא פרק סוף לעיל ב.14.ראה יט, ז.15.ויקרא כ, מ"ג.16.ויקרא פי"א יח,17.סנהדרין זרה עבודה
ב.18.א. פו, כח.19.יומא יז, במדבר הפסוק שם.20.לשון הב"ח הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג, מציעא פרק 22.בבא אבות

יג. משנה ד
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ה'תש"גכח שבטיום רביעי

חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וכיוצא . . . לב ב"ה כנ"ל.

ם־טֹוב: ַעל־ׁשֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּבַ
ְרֶאה –  הּוא ַהּגּוף, ּתִ ָך ׁשֶ ּלְ ַהֹחֶמר ׁשֶ ִעּיּון טֹוב ּבְ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ר ּתִ ֲאׁשֶ י ִתְרֶאה ֲחמֹור – ּכַ ּכִ
הּוא  ְרֶאה, ׁשֶ ֲעַגַעת ֶלֱאֹלקּות ְורּוָחִנּיּות. ְועֹוד ּתִ ְתּגַ ָמה ַהּמִ ׁשָ הּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּנְ ׂשֹוַנֲאָך – ׁשֶ
ְך ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות,  ְזַדּכֵ ּיִ רּוְך־הּוא ְלַהּגּוף ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ אֹו – ׁשֶ ַחת ַמּשָׂ – רֹוֵבץ ּתַ
ם  ְלַקּיֵ ּיּוַכל  ׁשֶ  – לֹו  ֵמֲעזֹוב  ְוָחַדְלּתָ   – ְלָבְבָך  ּבִ ַיֲעֶלה  ְואּוַלי  ִקּיּוָמם.  ּבְ ל  ִמְתַעּצֵ ְוַהּגּוף 
ּכֹן אֹור  ֶרְך ִיׁשְ זֹו ַהּדֶ ה ֹלא ּבְ ּבֹר ֶאת ַהָחְמִרּיּות, ִהּנֵ ִסּגּוִפים ִלׁשְ ְתִחיל ּבְ י־ִאם ּתַ ִליחּותֹו, ּכִ ׁשְ
ִסּגּוִפים. רֹו ּבְ ּבְ כֹו ְוֹלא ְלׁשָ ֲעזֹוב ִעמֹו – ְלָבֵרר ֶאת ַהּגּוף ּוְלַזּכְ י־ִאם – ָעזֹוב ּתַ ַהּתֹוָרה, ּכִ

ה'תש"גכט שבטיום חמישי

חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ויחוד . . . לב כמ"ש במ"א.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט: פירש"י אויף חומש איז יינה של תורה, 
פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י אויף גמרא איז פותח המוח ומגלה 

שכל עצמי.
תזגום

ב  ל ּתֹוָרה, ּפֹוֵתַח ַהּלֵ ׁש הּוא ֵייָנּה ׁשֶ "י ַעל ֻחּמָ רּוׁש ַרׁשִ ַעם: ּפֵ ֵקן ָאַמר ּפַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֶכל ַעְצִמי. ה ׂשֵ ָמָרא, ּפֹוֵתַח ַהּמַֹח ּוְמַגּלֶ "י ַעל ּגְ רּוׁש ַרׁשִ ה ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ַעְצִמּיֹות. ּפֵ ּוְמַגּלֶ

ה'תש"גל שבט, ר"חיום ששי

חומש: משפטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ובזה . . . שעה כנ"ל.

מֹוִרי  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ֶדת  ֻהּלֶ ְליֹום  ִלְליּוּבַאִוויְטׁש  ּבֹוָאם  יֹום  בּו  ִחּשְׁ ֲחִסיִדים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ
י  ּשִׁ ׁשִ ְליֹום  אֹור  ִלְליּוּבַאִוויְטׁש  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ א  ּבָ ַצְלֵאל[  ּבְ מּוֵאל  ׁשְ ]=ָהַרב  "ץ  ּבַ ָהַרׁשְ
ן ְלָהִניַח  ְיָלה, ּוְמַכּוֵ ל אֹותֹו ַהּלַ ָנה ָהָיה ֵער ּכָ ָנה ְוׁשָ ַנת תר"ח, ּוְבָכל ׁשָ ִטים ׁשְ ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ּפַ ַמח ֶצֶדק" ּבַ ר ִנְכַנס ְלַה"ּצֶ ָעה ֲאׁשֶ ּשָׁ ּה ּבַ ין ּבָ ִפּלִ ּתְ

יום 
זאשון

 יום 
שני

יום 
שלישי

 לוח היום יום... 
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ה'תש"גא אדר א, שר"חשבת

חומש: משפטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק כו. ברם . . . העצם כנ"ל.

ה ַאַחר" –  ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָלה", ָסִעיף ַהּמַ ּכֵ ְתִחיל "ֹלא ִתְהֶיה ְמׁשַ ּבּור־ַהּמַ "ּתֹוָרה אֹור" ּדִ
ְפִניִמית ַעְצמּותֹו". בֹות הּוא "ּבִ י ּתֵ רּוׁש ָהָראׁשֵ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש בפ"ע". ּפֵ "ּבִ

יִריָדָתּה  ּבִ ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ָעֶרב".  ֲעֵדי  ְוַלֲעבֹוָדתֹו  ְלָפֳעלֹו,  ָאָדם  "ֵיֵצא  ִתיב:  ּכְ
יִציַאת  ּדִ ְלָפֳעלֹו",  ָאָדם  "ֵיֵצא  ְוֶזהּו  ּוְפָרִטּיֹות,  ָלִלּיֹות  ּכְ ְמָלאכֹות  ָלּה  ֵיׁש  ה,  ְלַמּטָ
א ַעד ּבֹוָאּה  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ מֹות ִויִריָדָתּה ִמּדַ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ֵמי רּום ּבְ ּשְׁ ָמה ֵמֲעִמיָדָתּה ּבִ ׁשָ ַהּנְ
ָלאכֹות  ּמְ ִביל "ָאָדם ְלָפֳעלֹו" - ּבַ ׁשְ ֲהִמית, הּוא ּבִ ְבִעית ְוַהּבַ גּוף ְוֶנֶפׁש ַהּטִ ׁש ּבְ ְלִהְתַלּבֵ
אֹור ּתֹוָרה ְוֵנר ִמְצָוה,  יר ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ָלִלּיֹות, ְלַהְגּבִ ַהּכְ
ּמִֹחין  ָרִטית ּבַ ָמה ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה ּפְ ָכל ְנׁשָ ָרִטית, ּדְ ִהיא ְמָלאָכה ַהּפְ "ְוַלֲעבֹוָדתֹו" - ׁשֶ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוד ֵיׁש ְזַמן ַלֲעׂשֹות, ּכְ ִפי ִטְבָעּה ְוִעְנָיָנּה.. "ֲעֵדי ָעֶרב" – ּבְ ּדֹות ּכְ ּוַבּמִ
ה  ָללּות ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ָקִאי ַעל ּכְ תּוב . . ּדְ אּור ַהּכָ "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם". ּוְבֹעֶמק ָהִעְנָין, ּבֵ
ִמְהיֹוָתּה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְדַבֲעלֹות  ָאָדם",  "ֵיֵצא  ּדְ ה  ְלַמּטָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְיִריַדת  ְיֵדי  ַעל  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ
קּוָתּה  ִהְתַעּסְ ֹאֶפן  ּבְ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ עֹוֶסֶקת  ִהיא  "ְלָפֳעלֹו",  ּגּוף,  ּבַ ת  ׁשֶ ְמֻלּבֶ ה  ְלַמּטָ
ָאֳהֵלי ּתֹוָרה.  ם ַמְכִניִסים אֹותֹו ּבְ ם ׁשָ ים ַלּתֹוָרה, ּגַ ה, ְוִאם ָהָיה קֹוֵבַע ִעּתִ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
עֹוֶלה  ׁשֶ ָעֶרב",  "ֲעֵדי  תֹו  ֲעִלּיָ ה  ִהּנֵ ָאז  ָראּוי,  ּכָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ָעַסק  ִאם  "ְוַלֲעבֹוָדתֹו", 

רּוְך־הּוא. ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ּבָ ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי ַעד ַהּנַֹעם ְוָהֲעֵרבּות ּדְ ּבְ

ה'תש"גא אדר שני, ר"חיום שני

חומש: פקודי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומשחרב . . . 86 ה' לו.

י"ת ְרפּוָיה. ה - ּוָפְקֵדנּו בֹו - ּבֵ גּוׁשָ י"ת ּדְ ַיֲעֶלה ְוָיֹבא: ָזְכֵרנּו ה' ֱאֹלֵקינּו ּבֹו - ּבֵ ּבְ

ה'תש"גב אדר איום ראשון

חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: פרק כז. ואם . . . לד עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש העבודה במוח ולחפש את האמת, 
לבקר כל תנועה, שתהי' רק כפי האמת ובאה ע"י עבודה.

זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים  ועבודה 
וועלט . האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה  ולשבר סלעים, איבערקערען די 
ופועל, איזה שיהיו, בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין 
דאוונען כדבעי בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה 

שהוא דבר ה', א פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.
אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען 
א רבוי און פארשטיין - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

יום 
זביעי

יום 
חמישי
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תזגום

"ד[ ָהֲעבֹוָדה  לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ר ִלְפֵני ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ֵקן – ִסּדֵ דֹול – ַהּזָ נּו ַהּגָ ַרּבֵ
ִפי ָהֱאֶמת ּוָבָאה ַעל ְיֵדי  ְהֶיה ַרק ּכְ ּתִ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ר ּכָ ׂש ֶאת ָהֱאֶמת, ְלַבּקֵ ּמַֹח ּוְלַחּפֵ ּבַ

ֲעבֹוָדה.
ָהִרים  ְלָפֵרק  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַלֲחׁשֹב  מּור,  ּגָ ָטעּות  ֶזה  ּבָ ּטֹוִעים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאיָנּה  זֹו  ַוֲעבֹוָדה 
ל ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל,  ר ּכָ מּור הּוא, ֲאׁשֶ ר ְסָלִעים, 'ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם'. ָהֱאֶמת ַהּגָ ּבֵ ּוְלׁשַ
ָראּוי  ּכָ ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ה  ִמּלָ ָנה,  ַכּוָ ּבְ ָרָכה  ּבְ יק:  ּוַמְסּפִ י  ּדַ  – ית  ֲאִמּתִ ָנה  ַכּוָ ּבְ ְהיּו,  ּיִ ׁשֶ ֵאיֶזה 
ַבר ה',  ּדְ הּוא  יִדיָעה ׁשֶ ּבִ ׁש  ֻחּמָ סּוק  ּפָ ה עֹוֵמד,  ּוִביִדיָעה ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ב  ַהּלֵ ֲהָכַנת  ּבַ

ה. ַאֲהָבה ְוִחּבָ ל ֲחֵברֹו ּבְ ה טֹוָבה ְלָקֵרב ִלּבֹו ׁשֶ ים, ּוִמּדָ ִהּלִ סּוק ּתְ ּפָ
ׁשּוט ִלְלֹמד  ה ַוֲעצּוָמה, ּפָ יַע ָלֶזה ְצִריִכים ְיִגיָעה ַרּבָ ְכֵדי ְלַהּגִ ר ּבִ ָבר, ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַהּדָ

ִפי ָהֱאֶמת. ְהֶיה ּכְ ּיִ ֶעְזרֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו – ְוָאז ה' ּבְ ה ּוְלָהִבין – ּכָ ַהְרּבֵ

ה'תש"גב אדר שנייום שלישי

חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואם ירחיב . . . 86 כמ"ש לקמן.

ה ּוְזרּוָעה,  ֶדה ֲחרּוׁשָ ָטר – ַעל ׂשָ ָאֵחז ּבֹו, ּוְכמֹו ַהּמָ ּתֵ ָבר ׁשֶ ָרָכה ְצִריָכה ְלֵאיֶזה ּדָ ַהּבְ
ה ְוֹלא  ֵדה ּבּור ֹלא ֲחרּוׁשָ ׂשְ ֶרם. ֲאָבל ּבִ ֶדה ְוַהּכֶ בּוַאת ַהּשָׂ אֹו ַהּיֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש – ַעל ּתְ

ָטר יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְמִביִאים ּתֹוֶעֶלת. ְזרּוָעה, ֵאין ַהּמָ

ה'תש"גג אדר איום שני

חומש: תרומה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ואדרבה . . . לד ידים כנ"ל.

ר ֵמעֹוָלם ֹלא  ָרֵאל ֲאׁשֶ ָרֵאל הּוא ִליִליד ַעם ִיׂשְ ֵקן ָאַמר: ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ת  ן אֹו ּבַ הּוא ּבֶ ְמקֹום ְמגּורֹו, ׁשֶ ר ּבִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ן ְלָחֵבר ֲעַדת ִיׂשְ ּכֵ ל־ׁשֶ ָרָאה אֹותֹו, ּוִמּכָ

ֲעָדתֹו.

ה'תש"גג אדר שנייום רביעי

חומש: פקודי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה בכל . . . 86 מסטרא דא.

מענה הצ"צ לחסיד בקי בש"ס כו' ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול איז 
משנה דעם מהות. דורך קבלת עול פון א עבד פשוט, ווָאס בשעת ער שלָאפט 
איז אויך ניכר דער עול העבדות זיינער, קען אפילו א למדן און א גאון אויך 
קומען צו דער מעלה און חשיבות פון א ּפרָאסט־תמימות'דיקען מסירת־נפש איד.

תזגום

ַלת ֹעל  ֲחִסידּות: ַקּבָ דֹול ּבַ יל ּגָ ּכִ "ס כּו' ּוַמׂשְ ּשַׁ ִקי ּבַ ַמח ֶצֶדק" ְלָחִסיד ּבָ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
ר ָעָליו ֹעל  ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ה ֶאת ַהּמַ ּנָ ְמׁשַ
ל ְמִסיַרת  ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ ַוֲחׁשִ יַע ְלַמֲעָלתֹו  ָדן ְוָגאֹון ְלַהּגִ ם ַלּמְ ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ֶנֶפׁש ּפָ

יום 
שישי
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ה'תש"גד אדר איום שלישי

חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובכל דחי' . . . לד צדיקים.

א(  הּוא:  ְפָרט,  ּבִ ֱאֹלִקי  ֶכל  ּוְבׂשֵ ים,  ִעּיּוִנּיִ ָכִלים  ׂשְ ּבִ קּות  ְלִהְתַעּסְ ַהֲהָכָנה  ית  ֵראׁשִ
ְיִגיַעת ֶנֶפׁש ְלעֹוֵרר ַהּטּוב ַטַעם  ר ְלָהִסיר ַהּטּוב ַטַעם ֵמִעְנְיֵני עֹוָלם, ב(  ׂשָ ּבָ ְיִגיַעת 

ְפָרט. ְכָלל, ּוְבִעְנְיֵני ֱאֹלקּות ּבִ לֹות ּבִ ּכָ ׂשְ ּמֻ ּבְ

ה'תש"גד אדר שנייום חמישי

חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק לה. והנה . . . מד ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דָאך פלעגט ער 
בשעת חסידות זָאגען: שא, שא.

דער טאטע הָאט עס ערקלערט, אז דָאס איז געווען אויף להשקיט נביעת 
המוחין. און הָאט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר סבא דעתוהי סתים 

דשקיט ושכיך.
תזגום

ֶקט ֻמְחָלט. ַלְמרֹות ֹזאת  ַרר ׁשֶ ֵעת ֲאִמיַרת ַהֲחִסידּות ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ׂשָ ּבְ
ֵדי ֲאִמיַרת ֲחִסידּות: ׁשַא! ׁשַא! ָנַהג לֹוַמר ּתֹוְך ּכְ

ן[ ֶאת ְנִביַעת  ִקיט ]=ְלַרּסֵ ֵדי ְלַהׁשְ ה ּכְ ָבר ַנֲעׂשָ ַהּדָ יר, ׁשֶ "ּב[ ִהְסּבִ א ]=ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ַאּבָ
ְעּתֹוִהי  ּדַ "ָסָבא  ַהּזַֹהר  ַמֲאַמר  ֵאר  ּבֵ ּוְבָכְך  נֹוְגדֹות[  ֵדעֹות  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבַ ]ַהַמֲעָלה  ַהּמִֹחין, 

ב[. ֹוֵקט ּוְמֻיּשָׁ ּשׁ ּום ׁשֶ ְעּתֹו ֻמְפָלָאה ִמּשׁ ִכיְך" ]=ָזֵקן ּדַ ִקיט ְוׁשָ ׁשָ ְסִתים, ּדְ

שבת 
קודש

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד לא דף חמישי)נזיר (ליום

äðùî
:zerha zexifpe ycwd zece` xacl dtiqen dpyndøãpL éî¦¤¨©

øéæða-,ezexifp inia oii dzye xare ,zexifp envr lr laiwy in §¨¦
jld okn xg`leíëçì ìàLðåxcp `l `ny ,ezexifp z` el xiziy §¦§©§¨¨

,zexifp zlawl die`xd oeyla dze`Bøñàåel xn`e mkgd ©£¨
zexifp `id ezexifpe ,zexifp zlawl die`x oeyl dzid oeyldy

,dxenbäðBîzexifpd ini z` xifpdøãpL äòMîlaiwy dryn - ¤¦¨¨¤¨©
,ezexifp lr mda xary mini eidy it lr s` ,zexifpd z` eilr
mini oipnk mitqep mini xetqle zexifpd z` milydl jixv epi`e

.el`
m`eíëçì ìàLð,ezexifp z` xizdlBøézäålr ,zexifpdn mkgd ¦§©§¨¨§¦¦

e ,zexifp zlawl die`x dzid `l ef oeyly el xn`y iciBì äúéä̈§¨
-xifplúLøôeî äîäa,ezexifp ini seqa daixwdl ickàöz §¥¨§¤¤¥¥

dndadøãòa äòøúådlg `ly meyn ,oilegd zenda x`y mr §¦§¤¨¥¤
.zerha dzid oaxwd zyxtde ,llk zexifp eilr

éà ,éànL úéáì ìlä úéa eøîà-oi` ikeäæa íéãBî ízà-dxwna ¨§¥¦¥§¥©©¦©¤¦¨¤
df,úeòè Lc÷ä àeäLoicd okle,øãòa äòøúå àözLmeyn ¤¤§¥¨¤¥¥§¦§¤¨¥¤

xey' xn`y dxwna mb epl ecez ok enke .llk lg epi` ycwddy

mknr ewlgpy ,oal `vie ,'ycwd `ed ixd izian `viy xegy
lirl dpyna(.`l).ycwd oald xeydy mkzrce ,

øîàeaiyd -éànL úéa ïäì,lld zialoicn gikedl yi ,daxc` ¨©¨¤¥©©
,ycwd `ed zerha ycwdy epzhiyk xg`éà-oi` ikeízàzia] ¦©¤

[lldL éîa íéãBîe ,dnda xyrn yixtdäòh,ezyxtdaàø÷å ¦§¦¤¨¨§¨¨
ìdydéøéNòìå ,éøéNò éòéLz`xwøNò ãçàìe ,éòéLz`xw ©§¦¦£¦¦§¨£¦¦§¦¦§©©¨¨

,éøéNòdfa oicdyL,Lce÷î àeäs` ,ixiyr el `xwy dyd eze` £¦¦¤§¨
,'ixiyr' my el `xwy meyn ,xyr cg` e` iriyz didy it lr

.ycwd ied zerha ycwd s`y epixack gken ok m`e
ìlä úéa íäì eøîàdnda xyrna ,i`ny zialBLcé÷ èáLä àì ¨§¨¤¥¦¥Ÿ©¥¤¦§

-,zerha hayd z` eilr gipdy ici lr eilr dlg dyecwd oi`
,le`yl yi dyecwd dlgy mrhd edf m` ixdyäîeoicd didi ¨

äòè eléàyixtndìò èáMä úà çépäåd dydìòå éðéîLdyd ¦¨¨§¦¦©¤©¥¤©§¦¦§©
d,øNò íéðL,zixiyrd dndad lr egipdl mewnaäNò ànL §¥¨¨¤¨¨¨

.íeìkàlàdy iptn `ed ,miyecwy mrhdáeúk-weqtdy §¤¨¨
LcéwLdyd z`éøéNòä,hayd zgpd ici lr yecw didiyàeä ¤¦¥¨£¦¦

Lcé÷z`éòéLzämdy ,ezexifp iriyzd lr mb micnl ep` epnn - ¦¥©§¦¦
onwl dpyna d`x .minlye ,dler ,z`hg
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âשבט כ"ח ראשון âיום

אגוד'? או 'גוד דין יש מתי
:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰Bøáçî øëBOä ãçà¤¨©¥¥£¥

eøëOL íéðL Bà ,äwìç ïéc ïäa ïéàL äãN Bà ,øöç úö÷î¦§¨¨¥¨¤¤¥¨¤¦£ª¨§©¦¤¨§
Bøáç úà óëì Bì Lé ïäî ãçà ìk Y úeôzLa ãçà íB÷î̈¤¨§ª¨¨¤¨¥¤¥¨Ÿ¤£¥

.'E÷ìç éì økNä Bà ,é÷ìç épnî øëN Bà' :Bì øîBìå§©§Ÿ¦¤¦¤§¦©§¥¦¤§§
אגוד ' או 'גוד  של זה שדין  וכתב השיג (שותף הראב"ד

מכור  לשותפו: לומר יכול חלוקה כדי בו שאין בנכס השותפות את לבטל הרוצה

חלקי) את קנה או חלקך מתנהלי שקיבלו או ביורשים אלא אינו

אם  אבל שאיןexkyאוepwבשותפות , שדה או בית  בשותפות 

יכול  השותף  כי אגוד' או 'גוד דין בו אין חלוקה , כדי  בו

קנינו כן דעת  "על  שכרנו)(או לומר  ולא: שותפים  שנהיה 

ניחלק".

דעת את המבאר  הרשב "א  דברי  את  משנה ' ה'מגיד  והביא 

הרמב "ם :

אגוד' או  'גוד דין  יש  בשכירות  או בקניה  השתתפו  אם גם 

הייתי סבור כששכרתי מתחילה  – לטעון  השותף  יכול כי

יכול. שאיני  לי נתברר  ועכשיו אתך שותף להיות  שאוכל

בתחילה לומר  השותף יכול  משנה ': ה 'מגיד כתב  נוסף וטעם 

בקניה  בשכירות)השתתפנו המקח,(או בדמי להרבות שלא כדי

המחיר את  מעלים היינו  אתה , וגם בה  רוצה  הייתי אני  שאם 

– המחיר  את  תעלה אם גם  עכשיו אבל השני , על אחד 

– לומר  השותף  יכול  וכן  המקח. במחצית רק הוא ההפסד

אגוד', או  'גוד  דין  פי על  לפעול שביכולתי סמכתי מלכתחילה 

אתך. השתתפתי  ולכן

ראובן' מד)וב 'דגל סי' הרמב "ם(ח"ב פלוגתת  את  ביאר

אגוד' או 'גוד  דין הראב "ד שלדעת  כדי והראב "ד  בו שאין (בדבר

אחד) לכל אוחלוקה ביורשים  ורק  חלוקה , פעולת  כעין הוא 

או בקניה  אבל זו , 'חלוקה' לעשות אפשר  מתנה  במקבלי

ששניהם דעת על  שנעשתה  כיון  בשותפות, בשכירות 

'גוד  של  באופן שיפעלו לומר  שייך  לא  בשותפות , ישתמשו

אגוד'. או

חכמים תקנת הוא  אגוד ' או 'גוד  דין  הרמב"ם  לדעת  ואילו

שייך  הוא  כן ואם  השותפים , בין מחלוקת  למנוע  כדי  מיוחדת 

מתנה . ומקבלי ביורשים  כמו בשותפות  שוכרים  או בקונים 

$
âשבט כ"ט שני âיום

שמעון  של בשדה ראובן של אילן
:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰íìúLe ,åéúéæ øäð óèL̈©¨¨¥¨§¨¨

ïéòîBL ïéà Y 'ìèBð éðà éúéæ' :älä øîàå ,Bøáç äãN CBúa§§¥£¥§¨©©¨¥©£¦¥¥§¦
Y ïìúMLk ïäéLeâa øäpä ïø÷ò íàå ...õøàä áeMé íeMî ,Bì¦¦¨¨¤§¦£¨¨©¨¨§¥¤§¤§¨¨

ìL ìk ,íéúéfä ìòa íò äãOä ìòa úBøtä e÷ìçé;íéðL L ©§§©¥©©©¨¤¦©©©¥¦¨¨Ÿ¨¦
ìL øçàìe.äãOä ìòáì ìkä ,L §©©¨Ÿ©Ÿ§©©©¨¤

העפר גושי עם  נעקרו האילנות  כאשר  הדברים : ביאור 

הפירות לאכילת  עד שנים  שלוש  להמתין צורך אין  שסביבם,

ערלה) והרי(כדין שסביבם  מהעפר  לינוק  ממשיכים  שהם  משום  ,

השנים שלוש  במהלך  לפיכך, הקודמת . הנטיעה  המשך זו

אילולא כי  בפירות  הקרקע  ובעל האילן בעל  מתחלקים 

שסביבם העפר גושי  ואילולא  גדלים , האילנות היו לא  הקרקע 

כעת  מהם ליהנות יכול  הקרקע  בעל היה  נוטע לא היה אם (שהרי

ערלה) הראשונות השנים שלוש של הפירות היו בעצמו, .אילנות

קורה היה  לא  והדבר  שהשביח נכס  כי  ללמוד יש  ומכאן 

שניהם . בין הרווח יתחלק  – אחר אדם  של ממונו אילולא 

באכילה האסורים  פירות  הבא: למקרה מכאן שלמדו  ויש 

מותרים פירות  של גדולה בכמות שהתערבו לראובן השייכים

– באכילה  מותר  הכל ברוב ' 'ביטול דין  ומצד שמעון, של

של  רכושו  הם אחד מצד שהותרו? הפירות  שייכים  למי

היו נפלו , שלתוכם  שמעון  של  הפירות  ללא  אך ראובן,

בשווה , הרווח את  יחלקו כי לומר  יש  האמור ולאור אסורים .

האילנות  בעל עם  הפירות את  חולק הקרקע  שבעל  (חקרי כשם

ה) ב, יו"ד .לב

כאן כי לראיה , דומה  הנידון אין  כי  שכתבו יש  אך

איננה  envrהחלוקה  oli`a' הארץ 'ישוב  של  הטעם  ואילולא

אסור שלמעשה  אלא  האילן , את  ליטול יכול  האילן בעל היה 

הוא  והנידון האילן את epnnליטול  e`viy zexitd iablובהם ,

צומחים . היו  לא  שבלעדיו הקרקע  לבעל  חלק  יש 

בו שהשימוש  עצמו החפץ  על הוא  הנידון  כאשר  אך

כדי בכך  שאין  מסתבר  אחר , של  ממונו ידי  על התאפשר 

 הלכה יומית לעיון בזמב"ם 
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הושבח, שבעטיו הממון  לבעל החפץ  בגוף זכות  להקנות 

ראובן, של פירותיו מעורבים שמעון  של  ובפירות  ומאחר 

בהם זכות  לשמעון ואין  שלו הפירות  כמות את  ראובן ייטול

שם) לב $.(חקרי
âשבט ל' שלישי âיום

הנזק  הרחקת
:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰øBa íãà øtçé àìŸ©§Ÿ¨¨

à Y Bøáç ìL Bìúk ãöa ...çéL àìåìúkî ÷éçøä ïk íà àl §Ÿ¦©§©¨§¤£¥¤¨¦¥¦§¦¦Ÿ¤
ìL BøáçàlL éãk ...äæ øBa ìúëì ãéña ãeñéå ,íéçôè äL £¥§Ÿ¨§¨¦§¨§¦§Ÿ¤¤§¥¤Ÿ

.Bøáç ìúk e÷éféå íénä eòìaé¦¨§©©¦§©¦Ÿ¤£¥
א)הגמרא  יט, בתרא הרחקה(בבא גם  צריך האם  מסתפקת 

בהרחקה די או  הכותל סיוד  וגם חברו מכותל טפחים  שלושה 

הרא "ש  וכתב סיוד. ס"ד)או  פ"ב ולכן(שם נפשט לא  שהספק 

אין בסיד, סד או  טפחים  שלושה  הרחיק  מהם , אחד עשה  אם 

יותר . לעשות  אותו  כופים 

וכתב סיוד , וגם  הרחקה  גם צריך הרמב "ם לדעת  אך

הרמב "ם נקט  נפשט, לא הגמרא  שספק  אף  כי  משנה' ה 'מגיד

שאמרו משום  שם)כך שצריך (בגמרא משמע  המשנה  שמלשון 

הדברים . שני  את 

להלן  י)והנה , בגבול (בהל' בור  שהחופר  הרמב "ם  כתב 

להרחיק צריך  השני, בצידו  בור שם לחפור שעתיד חברו שדה

לסוד  גם  הצריך לא  שם  ומדוע השדה . מגבול  טפחים  שלושה 

בסיד?

משנה ' ה'כסף  מכותל (שם)מבאר בהרחקה  מדובר כאן  :

oipaדי לא  הנבלעים , מהמים  הכותל יתקלקל שלא  וכדי

להלן בהלכה  ואילו בסיד. לסייד גם  צריך  אלא  בהרחקה 

מ  היא  מוריד xeaשההרחקה  ולא  מעלה  אינו זה  "סיד חברו

בהרחקה". ודי 

הגרשוני' נו)וה 'עבודת  מבאר :(סי

אם שספק  אף  סיוד, וגם  הרחקה גם צריך הרמב "ם  לדעת

מחברו' ה 'מוציא  הוא המזיק לדעתו כי  שניהם, את  (ועליו צריך 

בהרחקה) שדי חופרהראיה ואם  בידיים , לחברו  להזיק  לו  ואסור

בנוסף לסייד  צריך אם כשספק  גם  חברו, לכותל סמוך

לחברו. להזיק  לא  כדי זאת גם  לעשות עליו – להרחקה 

הרמב "ם הצריך לא  חבירו , חצר בגבול בור  בחופר  ולכן 

י) אינו(בהל' עדיין שהבור  מאחר כי  להרחקה , בנוסף לסייד

מחייבים אין  ומספק  בהרחקה  די  בידיים , מזיק  זה ואין  בנוי

לסייד. גם  $אותו
âאדר א' רביעי âיום

רוח? של או אדם של נזק
:· ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰çeøä äëéìBä íà¦¦¨¨©

lî øeèt äæ éøä ,ïäa ä÷éfäå øôòä úàå õnä úà äéeönä;ílL ©§¨¤©Ÿ§¤¤¨¨§¦¦¨¨¤£¥¤¨¦§©¥
.Bîöò ÷éfnä çkî àa äæ ÷æð ïéàå ,BúBà äòiñL àéä çeøäL¤¨©¦¤¦§¨§¥¤¤¤¨¦Ÿ©©©¦©§

ממ  נזקי  ה"ז)וןבהלכות  אש(פי"ד שהמלבה הרמב "ם פסק 

כי זו, מאש  שייעשה  הנזק  על  לשלם  חייב  עמו  הרוח וליבתה 

כשהרוח  יתחייב  לא כאן מדוע  כן, ואם  לנזק . הגורם  הוא 

והעפר ? המוץ  הוליכה 

הש "ך  סק"ד)ומבאר  תיח :(סי'

העפר את מוליכה  והרוח  לארץ  ייפול שהעפר  כוונתו כאן

המלבה ואילו אליו, הנזק  את  לייחס  אין ולכן  מכוונתו  להפך

כוונתו את  למלא  לו  סייעה הרוח שתתפשט כדי  האש את 

אליו. מתייחס  המעשה  כל ולכן

בראש משאות  או  אבנים  המניח ביאור: צריך עדיין אך

חייב אותם  והפילה  מצויה  רוח ובאה  א)גגו  ו, אף(ב"ק על

כנגד  פעלה  והרוח  הגג בראש  שיישארו היתה  שכוונתו

העפר את  הוליכה  שהרוח  מטעם  פטור כאן ומדוע כוונתו,

מכוונתו ? הפוך 

הרשב "א א)ומבאר  כו, מהגג(ב"ב שנפלו  ומשאות  באבנים  :

מכוח  בא  שהנזק  וכיון  שהזיק , הוא  המשא  כובד  הרוח ידי על 

ורק שיזיק , כדי  משקל  אין עצמו  מצד  בעפר אך חייב , ממונו

ושבים העוברים  פני על בו כשמכה  באמצעותו  מזיקה  הרוח

פטור . העפר ובעל לרוח מתייחס  הנזק  ולכן

המשפט' יח)וה 'נתיבות  קנה, המשפט חייב(נתיבות אדם  מבאר:

לא שממונו לשמור יכול היה הוא  אם  רק  שהזיק  ממונו על 

על  שמירה כגון בו , מהשימוש  לחלוטין להימנע  מבלי יזיק 

תתפשט  שלא  זהירות  תוך באש  שימוש  או  יזיק  שלא שורו 

כל  אין  כאשר להתפשטות  הגורמת מלאכה  העושה אך  ותזיק ,

פטור לחלוטין, ממלאכתו ימנע  כן אם  אלא  מכך להימנע דרך

אלא המלאכה  לעשות  לא  מחייבת  התורה  אין  זה  במקרה כי

לנזק . החשש  ממקום  עצמו  את  להרחיק  הניזק  $על 
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âאדר ב' חמישי âיום
למתנה  מכירה בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰da ïéà ,äðzî ïúBpä©¥©¨¨¥¨
c.øönä ïa ïé ¦¤©¤¤

יוסף ' ה 'בית כתב זה  דין  ספ"ו)בביאור  קעה סי' כי(חו"מ

הייתי ללוקח: המצר  בן  טוען למכירה, מוצעת הקרקע  כאשר 

זו, אפשרות  ממני  נמנעה  קנייתך ידי ועל בעצמי  לקנותה  יכול 

ואילו זו לקרקע דווקא  זקוק ואני מאחר  לי  תוותר  ולכן

היה לא  הרי במתנה אך לאחרת , זו  בין  הבדל אין מבחינתך

לחברו במתנה אותה  לתת  רצה  הבעלים  שהרי בה לזכות  בידו

המתנה . מקבל כלפי תביעה  זכות  לו אין  ולכן המצר , לבן ולא 

רק מעוניין הוא  קרקע  מוכר  אדם  כאשר  כי נוסף , וטעם

מתנה בנתינת  אך הקונה , מי לו איכפת  ולא  התשלום  בקבלת 

ולכן ממנו, ידידות כאות  ותשמש  חברו  אותה  שיקבל מטרתו 

לאחר . למוכרה  ולחייבו  דעתו כנגד  לפעול לנו אין

משמעותית בהנחה  לחברו למכור  מעוניין  המוכר  ואם 

לראות יש  לכאורה  המלא , במחיר מוכר  הוא  לאחרים  ואילו 

והרי מהתשלום , נכבד  חלק  על  לו מוותר שהרי  כמתנה  זאת 

מצרא . בר  דין בה שאין למתנה  דומה  זה 

ברמב "ם  מבואר  למעשה  ה"ד)אך פי"ד כזה(להלן באופן שגם 

מצרא . בר  דין נאמר

לבאר : ויש 

ובן למכירה  עומדת  הקרקע  הרי הראשון, הטעם לפי

(למרות הראשון הקונה  אילולא  לקנותה  יכול היה  המצר 

זכות לו ויש  בהנחה) ולא  הרגיל במחיר  אותה  מקבל שהיה 

לעצמו. לקנותה ממנו שמנע הקונה  כלפי  תביעה 

אלא במתנה  ניתנת  אינה  הקרקע  כאשר  השני, הטעם  ולפי 

ידידות כאות  שתשמש  לנותן  כך כל תועלת אין  מוזל , במחיר

(ואנשים במתנה  ניתנה  ולא  נמכרה  סוף  וסוף  מאחר ממנו ,

בכך  במוכר פגיעה  אין ולכן  המדויק), למחיר מתייחסים  אינם

המצר לבן אותה ולמכור  לחברו  המכירה  על לוותר שיצטרך 

שם) פי"ד משנה .(לחם $
âאדר ג' שישי âיום

מהחוב  חלק על הרשאה
:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰äæì äð÷ä¦§¨¨¤

ìò ïc äæ éøä ,Bøáç ãéa Bì LiM äî òéáø Bà LéìL äLønä©ª§¤§¦§¦©©¤¥§©£¥£¥¤¨©
ò ïãå ìéàBä ;ìkäìò ïc Y B÷ìça Bðéc ìòa àeä éøäå ,B÷ìç ì ©Ÿ¦§¨©¤§©£¥©©¦§¤§¨©

.ìkä©Ÿ
לדון לשליח נותן שהמשלח כוח נתינת היא 'הרשאה '

הממון את  שיוציא  בה  וכתוב  חברו , שביד חוב ולתבוע 

בעל  אתה "אין לשליח לומר הנתבע  יוכל  לא  ולכן  לעצמו 

רביע או שליש  לעצמך  "תזכה  ב'הרשאה ' כתב  אם  וגם  דיני".

סכום כל על זכות  קיבל לא  והמורשה  שלי" והשאר מהחוב 

כי הסכום , כל  על הנתבע עם  בדין לעמוד הוא  יכול התביעה ,

חלקו על לדון שיכול רביע)מתוך או דינו(שליש בעל הוא  "והרי

הכל. על עמו דן  – בחלקו"

הראב "ד: וכתב

על  לדון המורשה  יכול  רביע' או 'שליש  כתב  אם דוקא 

פלוני ביד לי שיש  ממה  דינרים  "מאה כתב  אם  אבל הכל ,

דינרים . המאה  על  אלא עמו  דן אינו שלי" והשאר שלך יהיו

הב "ח קכב)וביאר  סי' ורביע(חו"מ שליש  בין  ההבדל  את 

דינרים : למאה 

הכל  על  לדון  צריך  הרי  רביע, או  שליש למורשה כשהקנה 

רביע , או שליש  לעצמו יקח  שממנו  הסכום  את  לדעת כדי 

לדעת צורך  אין  דינרים  מאה  של  קצוב סכום לו כשהקנה  אבל 

דינרים . מאה רק  לו הקנה  שהרי  התביעה גודל מה

סקי"א)והסמ"ע  שהקנה(שם לאחר  ההבדל: את  ביאר 

רביע ' או 'שליש  החוב)למורשה  כל (של את  תובע  הוא  הרי

את לתבוע  רשות  לו  שנתן  וכיון שליש , לו יהיה  שממנו החוב 

בכולו. עמו  דן  ולכן לכולו, שייכות  לו  יש  – החוב  $כל
âאדר ד' שבת־קודש âיום

שכר? שומר או חינם שומר – ה'מתעסק'
:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰eðwz¦§

éöç äéäé Y ïäa ÷qòúäì Bøáçì úBòî ïúBpä ìkL ,íéîëç£¨¦¤¨©¥¨©£¥§¦§©¥¨¤¦§¤£¦
ìò óà Búeéøçàa áiç ÷qòúnä éøäå ,äàåìä úøBúa úBònä©¨§©©§¨¨©£¥©¦§©¥©¨§©£¨©©

àeä éøäå ,ïBãwt úøBúa øçàä éöçäå ,ñðàa ãáàL ét¦¤¨©§Ÿ¤§©¥¦¨©¥§©¦¨©£¥
ïéà ,ïBãwt ìL éöçä áðâð Bà ãáà íàå ,úBònä ìòa úeéøçàa§©£¨©©©¨§¦¨©¦§©©¥¦¤¦¨¥

ì áiç ÷qòúnä.ílL ©¦§©¥©¨§©¥
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כותב כפיקדון , הנחשב ההשקעה  מעות  של  החלק  לגבי

משום אבד, או נגנב  אם  עליו חייב  המתעסק  שאין הרמב "ם

רק אלא  ואבידה, גניבה על  חייב  שאינו חינם  כשומר  שדינו

בשמירה . מפשיעה כתוצאה  נזק יארע אם

אבד, או נגנב  אם  כי וכותב כך על משיג הראב "ד אולם 

עליו  חייב הוא  xkyהרי xneyk על שכר  נוטל הוא  שהרי  ,

באונס אלא  פטור  ואינו ההלכה , בהמשך כמבואר  ההתעסקות ,

החייב גמור  לווה כדין נאנס, אם אפילו לשלם שיצטרך ההלוואה מחלק (ובשונה

באונס) ממנו אבדו ההלוואה מעות אם גם .לשלם

המחלוקת : סברות  את  משנה ' ה 'כסף ומבאר 

השכר כי  שכר , כשומר  להחשיבו  אין  הרמב "ם לדעת

ההתעסקות טרחת  על אלא  השמירה  על אינו  שמקבל

בחינם . היא  עצמה והשמירה  בממון , וההשקעה 

לדין זאת  מדמה  הראב"ד שחייבxkeydאך  מחברו חפץ

שהחפץ מכך  שנהנה  משום  שכר, כשומר  ואבידה גניבה על 

מקום מכל השימוש , על שמשלם ואע "פ  בו , להשתמש  בידו

על  אחריות  חיוב עליו  מטילה  בידו החפץ הימצאות  הנאת 

בידו שהמעות  העובדה  עצם  כאן : הדין  והוא  ואבידה , גניבה 

כשומר אחריות  עליו מטילה  ולהרוויח, בהן להתעסק כדי 

שכר .

דעת ' סק"ז)וה'חוות קעז סי' על (יו"ד הרמב"ם  דעת  את  מבאר 

בעבור נוטל  שהמתעסק  שהשכר  ההלכה  בהמשך המבואר פי

כשיעור היינו  בטל", "כפועל הוא  הפיקדון בחלק ההתעסקות 

שהימצאות ונמצא  אחרת , במלאכה זמן  באותו  משתכר שהיה 

ולכן הפסד כיסוי רק  אלא  רווח לו  גורמת  אינה  בידו הפיקדון

שכר . כשומר  נחשב  $אינו
  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט' שבט, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

תחבולות  נגד  העבודה  דרך  אודות  ובמ"ש  וארא,  ממוצש"ק  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 
היצה"ר. הנה כבר הורה לנו נשיאנו הגדול הוא רבינו הזקן בתניא פרק כ"ט, וגם ירעים עלי' בקול 
רעש ורוגז להשפילה כו' ואתה מנוול כו' מכחיש האמת הנראה לעינים כו' והטעם לפי שבאמת אין 
שום ממשות כלל בס"א כו' רק כו' כדי שהאדם יתעורר להתגבר עלי' להשפילה כו' ואזי ממילא 
נצרכה  ח"ו, שלזה  כו'  סוף  לרשע  החונף  דכל  רז"ל  להשמר ממ"ש  ונדחית. אלא שצריך  בטילה 
למותר  אך  בזה  והאריכות  וכו'  היצה"ר  בשלוחי  וה"ה  כדבעי,  והתגברות  דתוקף  הנ"ל  הנהגה 
מו"ח  כ"ק  של  בעקבותיו  ההולכים  לכל  סגולה  יום  שהוא  ההילולא  שקודם  אלו  בימים  ובפרט 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מחזיקים בדרכיו והנהגותיו ומחזיקים את המוסדות שיסד ונהג 
שצ"ל בהם מעלין בקדש בהתפשטות והתרחבות, אשר נעלה מכל ספק שתהי' ידם על העליונה 
וכפתגם כ"ק אדמו"ר האמצעי )הועתק בס' קיצורים לתניא סוף עמוד קכ"ב( אשר פסקו בבי"ד של 
מעלה אשר בכל ענין של תורה יר"ש ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה, 

והשי"ת יזכם ויצליחם לראות את זה במוחש וגם בעיני בשר בהקדם האפשרי.

ב( כל האמור לעיל הרי כתוב הוא לא רק לכת"ר שי' אלא גם לזוגתו ולקרוביו שליט"א 
כיון שכנראה ממכתבו חסר אצלם הענין דויגבה לבו בדרכי ה'.

עין  טוב  בו  ינהג  ובטח  שבט  דיו"ד  ההילולא  ביום  אשתקד  שנאמר  המאמר  מוסג"פ  ג( 
לזכות בו את הרבים.

המחכה  מהם  לכאו"א  ברוחניות  הנכונה  ולבריאות  בגשמיות  הנכונה  לבריאות  בברכה 
לבשו"ט.
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âשבט כ"ח ראשון âיום

-oipwxtq
íéðëL úBëìä¦§§¥¦

ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒƒ««¿»≈
BÎMÓ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ˜Ê ˙˜Á¯‰Â .ÔÈÙzM‰1ÏÚaÓe «À»ƒ¿«¿»«≈∆»∆»≈∆ƒ¿≈ƒ««

BlL ¯ˆn‰2.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â . «∆∆∆¿ƒ«««∆∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

בו.1) וכיוצא ראייה היזק רכוש.2)כולל נזקי כולל

ïBLàø ÷øt3 ¤¤¦
כופין 3) דברים באלו השותפין חלוקת משפטי בו נתבארו

חלק  ויקנה הכול מהם לאחד שיישאר או לחלוק לזה זה
זה. אחר והנמשך בדמים, חבירו

.‡„Á‡4ewL ÌÈL B‡ ,e‰„O ÈˆÁ B¯·ÁÓ ‰Bw‰ ∆»«∆≈¬≈¬ƒ»≈¿«ƒ∆»
B‡ ,‰zÓa Ô‰Ï ‰zpL B‡ ,eL¯iL B‡ ,‰„O „Á‡Ó≈∆»»∆∆»¿∆ƒ¿»»∆¿«»»

¯˜Ù‰‰ ÔÓ d· e˜ÈÊÁ‰L5BÏÏk ,¯‚ ÈÒÎ B‡ ,6ÏL ∆∆¡ƒ»ƒ«∆¿≈ƒ¿≈≈¿»∆
„Á‡ Lw·e ,Ú˜¯˜a ˙eÙzL Ì‰ÈÈa LiL Ïk :¯·c»»…∆≈≈≈∆À»¿«¿«ƒ≈∆»

Ì‡ :Bc·Ï B˜ÏÁ ÏhÏÂ ˜ÏÁÏ ÔÈÙzM‰ ÔÓ7LÈ ƒ«À»ƒ«¬…¿ƒ…∆¿¿«ƒ≈
‰wÏÁ ÔÈc Ú˜¯˜ d˙B‡a8ÔÈÙzM‰ ¯‡L ˙‡ ‰ÙBk - ¿»«¿«ƒ¬À»∆∆¿»«À»ƒ

„Á‡ ÔÈ‡ - ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ÔÈ˜ÏBÁÂ¿¿ƒƒ¿ƒ≈»ƒ¬À»≈∆»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .˜ÏÁÏ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó≈∆»»…∆¬≈«¬…¿≈«ƒ

ÔÈÏËÏhÓa9ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .10„Á‡ ÔÈ‡La ? ¿ƒ«¿¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈∆»
B˜ÏÁ ˙‡ ¯ÈkÓ Ô‰Ó11‡l‡ ,Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÌB˜na ≈∆«ƒ∆∆¿«»∆≈À»ƒ∆»

„Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜n‰ ÏÎa LnzLÓ Ôlk „È«À»ƒ¿«≈¿»«»¬»ƒ»»∆»
- ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˜ÏÁ ¯ÈkÓ Ô‰Ó≈∆«ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ¬À»

ÏÈc·‰Ï B¯·Á ˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰ÙBk12B˜ÏÁ ÔÈa ∆»∆»≈∆∆¬≈¿«¿ƒ≈∆¿
B¯·Á ˜ÏÁÏ13. ¿≈∆¬≈

יוחנן 4) רבי בשם אסי רבי של פירושו לפי ב. בתרא בבא
במשנה. יא. ושם ג.) ז:5)(שם מציעא בבבא נראה כן

שמח). (אור שם חננאל רבינו המשנה 6)ובפירוש כלשון
הבדל, כל ללא סתמית לשון "השותפין", המסכת: בראש

זו. שותפות הוקמה לפי 7)איך ג. ושם יא. שם משנה
ב. שם במשנה יוחנן רבי בשם אסי רבי של פירושו

ד.8) הלכה להלן - חלוקה דין יא.9)פרטי שם במשנה
ה. הלכה להלן וראה מטלטלין. שהם דברים גם מפורטים

של 10) מהמימרא זאת ולמד יא. הנ"ל למשנה סמוך הרי"ף,
(וראה  והחזיק" שלו בתוך זה "שהלך ג. שם אשי רב
להלן  רבינו כתב וכן אשי) רב המתחיל דיבור שם תוספות
בחלקו  והחזיק בעצמו זה הלך אם "וכן י: הלכה ב פרק
לחזור  יכול מהם אחד אין מידם, קנו שלא פי על אף וכו'

להלן. ועיין יכול 11)בחבירו". "ואינו נוסף: שם ברי"ף
להלן. וראה חבירו", של בחלקו מאחר 12)להשתמש כי

כאן  התקיימה הרי - חלקו ואחד אחד כל מכירים ששניהם
שלא  פי על ואף בחצר. עוד שותפים ואינם ביניהם חלוקה
כי  שחלקו, אחר עוד לחזור יכולים אינם בקניין, זאת עשו
על  ואף שיתחלקו עד רק מתחילה הייתה השותפות כל הרי
ואין  הם" לקוחות שחלקו "האחים להלכה פוסקים שאנו פי
קיבל  ואחד אחד שכל למפרע הדבר שהוברר אומרים אנו
כל  כי קובעים אנו מעכשיו מקום מכל - לו המיוחד חלקו
התחלת  בעת מתחילה לו המיועד חלקו קיבל ואחד אחד
קניין  צריכים אינם ולפיכך ביניהם, לכשיתחלקו השותפות

י). הלכה ב פרק להלן האזל מחיצה 13)(אבן זו הבדלה
ראייה, היזק בו שיש מקום בין הבדל שיש אלא היא,
הלכה  ב פרק (כדלהלן אמות ארבע גבוהה להיות שצריכה
כל  בגובה לה שדי ראייה, היזק בו שאין מקום לבין טז)

משנה). (מגיד שהוא

.·„Á‡14ÔÈÙzM‰ ÔÓ15ÔÈ‡L ÌB˜Óa B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ∆»ƒ«À»ƒ∆»««¬≈¿»∆≈
B‡ ,‰wÏÁ ÔÈ„ Ba16ÔB‚k ,e˜ÏÁiL ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ƒ¬À»¿»»∆ƒ∆¿»∆«¿¿¿

‰˜ B‡ ,CÎÂ CÎa E˜ÏÁ ÈÏ ¯ÎÓ :ÈÏk B‡ ‰ÁÙLƒ¿»¿ƒ¿…ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈
ÈpnÓ17‰f‰ ¯ÚMa18Úa˙p‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,BnÚ ÔÈc‰ - ƒ∆ƒ««««∆«ƒƒ¿ƒ∆«ƒ¿»

Ú·Bz‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .epnÓ ˙B˜Ï B‡ B¯·ÁÏ ¯kÓÏƒ¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆¬»ƒ≈«≈«
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰˜È ‰na ‡ˆÓÈ ‡Ï B‡ ,˙B˜Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈»
;ÏBf‰ ¯ÚMk elÙ‡ ,epnÓ ˙B˜Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ»…∆¬≈ƒ¿ƒ∆¬ƒ««««
‡l‡ ,‰˜‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B¯·Á È¯‰L∆¬≈¬≈»«≈¿ƒ∆∆¿∆∆»

¯kÓ‡L19CÎÈÙÏ .20„Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL : ∆∆¿…¿ƒ»¿≈«ƒ∆»»ƒ¿∆»
Ì‡ :„a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰L ,¯ÈLÚ»ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆∆¿»≈««ƒ

·‡‰ Ô‡OÚ21ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎOÏ22ÔÓÊ Ïk , ¬»»»»¿»»«»»»∆¿«»¿«
˙eÙzMa „ÓÚÏ eˆ¯iL23Ô‡OÚ ;24- BÓˆÚÏ ·‡‰ ∆ƒ¿«¬…«À»¬»»»»¿«¿

‡l‡ ,Ì˙B‡ ¯ÈkO‰Ï ÂÈÁ‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»…»ƒ¿«¿ƒ»∆»
È¯‰Â .Ì‰È·‡ LnzL‰L C¯„k Ì‰a ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ»∆¿∆∆∆ƒ¿«≈¬ƒ∆«¬≈
Ì˙B‡ ‰OÚÂ ‡B·e ,ÌÈ˙ÈÊ EÏ Á˜ :ÈÚÏ ¯ÓB‡ ¯ÈLÚ»ƒ≈∆»ƒ«¿≈ƒ«¬≈»
eˆÁ¯ÈÂ B‡B·ÈÂ ,ÌÈ„·Ú EÏ ‰˜ ;„a‰ ˙È·a¿≈««¿≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ¿¬

ıÁ¯na25˙B˜Ï ¯ÈLÚ‰ ˙‡ ‰ÙBk ÈÚ‰ ÔÈ‡Â . «∆¿»¿≈∆»ƒ∆∆∆»ƒƒ¿
B˜ÏÁ26¯ÎÓ B‡ ÈpnÓ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ . ∆¿∆»ƒ≈»«¿≈ƒ∆ƒ¿…

‰B˜Â ‰ÂÏ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏ27¯ÎBÓ B‡28ÔÈB˜Â ÌÈ¯Á‡Ï ƒ«¬≈ƒ…∆¿∆≈«¬≈ƒ¿ƒ
‡l‡ ,‰B˜ ÈÈ‡ :Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯Ó‡ .BnÚ ÔÈc‰ -«ƒƒ»«»∆»≈∆≈ƒ∆∆»
Ïk ¯Ó‡ .ÌÈ¯Á‡Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - È˜ÏÁ ¯ÎBÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»«»
‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,¯ÎBÓ ÈÈ‡ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ≈∆»»∆»≈∆∆
‡Ï ‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L B‡ ,B¯·Á ˜ÏÁ ‰˜iL∆ƒ¿∆≈∆¬≈∆≈∆»≈∆∆…
e¯‡MÈ ‡l‡ ,B˜ÏÁ ¯kÓÏ ‡ÏÂ B¯·Á ˜ÏÁ ˙B˜Ïƒ¿≈∆¬≈¿…ƒ¿…∆¿∆»ƒ»¬
ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ?ÔÈOBÚ Ô‰ C‡È‰ - Ûeba ÔÈÙzLÀ»ƒ«≈«≈ƒƒ»»«»

¯ÎOÏ ÈeOÚ29Ì‡Â ;B¯ÎO ÔÈ˜ÏBÁÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkOÓ - »¿»»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰L da ÔÈÎBL - ‡e‰ ¯ˆÁ Ì‡ :¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡≈»¿»»ƒ»≈¿ƒ»»»

‰L30ÈtÓ ,˙Á‡k Ì‰ÈL ekLiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L , »»∆ƒ∆¿»∆ƒ¿¿¿≈∆¿««ƒ¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ È¯‰L ,‰i‡¯ ˜f‰31Ì„‡ ÔÈ‡Â , ∆≈¿ƒ»∆¬≈≈»ƒ¬À»¿≈»»

 שיעוזי זמב"ם - ג' פזקים ליום 

זמב"ם - ג' פזקים ליום 

יום ראשון
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שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

,¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BpÙÏ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Á¯ËÏ ÈeOÚ»ƒ¿…«»¿ƒ¿«≈»≈¿»≈
dÏ ÔÈÒÎ - ‡e‰ ıÁ¯Ó Ì‡Â ;‰LÏ ‰MÓ ‡l‡∆»ƒ»»¿»»¿ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ»

ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz Ì‰ÈL32Èe‡¯L ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»ƒ¿»¿≈»»»∆»
„ÈÓz Ba LnzL‰Ï33ÔB‚k ,¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡Â , ¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿»»¿

:BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÚvÓ B‡ ıÁ¯Ó∆¿»«»≈∆»≈»«
ÌBÈ ‰z‡ LnzL‰ÏÎa :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÌBÈ È‡Â ƒ¿«≈«»«¬ƒ∆¬≈≈¿»

.Ba LnzL‰Ï ‰ˆB¯ È‡ ÌBÈ¬ƒ∆¿ƒ¿«≈

אומרים 14) אם נחמן ורב יהודה רב פלוגתת ושם, יג. שם
שפסק  כמו יהודה, כרב והלכה להלן), (ראה אגוד" או "גוד

שם. שהובאה וכברייתא יג:) (שם אלה 15)אמימר היינו,
שדה, שקנו שניים שדה, חצי מחבירו קונה למעלה: שנזכרו
של  דין יש ובכולם ההפקר. מן זכו מתנה, לה ניתנה ירשו,
וכתב  זה על חולק ג הלכה להלן והראב"ד אגוד". או "גוד
במקח  אבל ומתנה, בירושה אלא אגוד" או "גוד אמרו שלא
כן  דעת על לו: אומר השני שהרי כן, אמרו לא וממכר

שם. ועיין ניחלק, שלא רבא 16)נשתתפנו, מדברי נלמד
יג. שם נחמן, שם.17)לרב שבגמרא אגוד" או "גוד זהו

גוד: הכסףֿמשנה): נוסחת לפי ב, גד (ערך הערוך וכפירוש
היינו  אקנה, כלומר, אמשוך, אגוד: קנה. כלומר, משוך,

הקובע 18)מכור. הוא הוא החלוקה את התובע כן ואם
לחבירו  ובין קונה, שהוא במקרה לעצמו, בין השער, את
דינא, אית המתחיל דיבור שם לרש"י (בניגוד הוא כשיקנה
את  קובע הקונה שלעולם, אקוץ, אגוד: קוץ. גוד: שפירש
שאפשר  רבינו מדברי ונראה משנה). כסף וראה השער
ויש  החפץ, של האמיתי שוויו על העולה שער גם לקבוע

משנה). במגיד (ראה זה על תלוי 19)חולקים והכול
בשני  כן לומר שיוכל אגוד", או "גוד האומר בתובע
אבל  יקנה. שהוא אגוד וגם יקנה, שהאחר גוד, גם הצדדים:
לתובע  מפריע זה אין לקנות, יכול ואינו עני הוא הנתבע אם
בניגוד  שם הרי"ף הכריע כן מכור". או קנה "או לו להגיד

משנה). (מגיד זה על החולקים קעב.20)לדעת שם משנה
יג. שם שהכול 21)והובאה נראה רבינו דברי מפשטות

אומרים  ויש משנה). (כסף המוריש האב בהתנהגות תלוי
וראויים  גדולים הם שאם ובקטנם, בגדלם תלוי שהעיקר
שאינם  קטנים, הם ואם לאמצע. והשכר משכירים להשכיר,
משנה. (מגיד להשכיר לכופו יכול אינו להשכיר, ראויים

אם). המתחיל דיבור יג: שם בתוספות ואין 22)וראה
הרי  כי בחלקו, להשתמש רוצה שהוא לומר, יכול העשיר
בשם  משנה (מגיד השני החלק את להשכיר יפריע זה

את 23)הרשב"א). לבטל יכול העשיר ירצה אם אבל
מיגאש  ור"י אגוד", או "גוד לו שיאמר זה ידי על השותפות
דינו  ואולי לשכר עומד שהדבר מאחר בספק, זאת השאיר

מגידֿמשנה. וראה חלוקה, דין בו שיש משנה 24)כדבר
להשתמש 25)שם. יכול העני שאין פי על אף כלומר,

איכפת  מה העשיר: לו אומר - המרחץ בבית או הבד בבית
עבדים  או זיתים לקחת תוכל מצידי יכול, אינך אם לי

בהם. משני 26)ולהשתמש אפשרות נותן שאינו שכל
להכריחו. יכול אינו - אגוד" או "גוד אף 27)הצדדים:

כנעני  עבד שגם יג. שם נראה וכן משלו. לו שאין פי על

שילווה  ידי על "אגוד" בכלל הוא הרי לשלם לו שאין
לבקש 28)מאחרים. הוא יכול כסף, לו שאין אף כלומר:

ויש  לאחרים. מכירה ידי על זאת לו שיאפשר מהשותף
ו). סעיף קעא, סימן ערוך (שולחן זה על חולקים

האב"29) עשאם "אם למעלה שאמר שמה משמע מכאן
אלא  הכסףֿמשנה של כפירושו האב עשאה דווקא לאו
וכמו  לאו או להשכיר ראוי אם תלוי שהכול האומרים כדעת

המגידֿמשנה. לזמנים,30)שכתב החלוקה עיקרון את
שאין  הסובר יג.) שם ) נחמן רב מתשובת מיגאש הר"י למד
בחפץ  יעשו מה רבא, לשאלת אגוד", או "גוד אומרים
משתמש  שזה נחמן רב ענה כך ועל ופשוט, לבכור השייך
אפשרות  שאין למקום הדין והוא יומיים. וזה אחד יום בו
על  חולק בהשגתו והראב"ד משנה). (מגיד אגוד או גוד של
לחלוקת  השני את להכריח יכול האחד שאין ואומר זה
ונד. נע להיות מוכן אינו שהוא לטעון, יכול שהשני שנים,
או  אלא: עליו, תהא מה יפנה, להיכן לו אין אם ועוד,

תחלוק. או ראייה היזק על 31)תסבול לכוף ואיֿאפשר
ראייה. היזק שיש פי על אף לדברים 32)חלוקה, מקור

שעשה  שבמרחץ למעלה) והובאה יג. (שם בברייתא אלו
בה  שהשתמש כדרך ביחד בה משתמשים לעצמו האב
ממה  ראייה ועוד מיגאש). ר"י בשם משנה (מגיד אביהם
עבד  להם שהניח ופשוט בבכור עושים מה שם ששאלו
כל  הייתה לא ופשוט שבפשוט מכלל - טמאה ובהמה
מיגאש, (ר"י יחד להשתמש יכולים ששניהם מפני בעייה,
אינו  ואם ופשוט). בכור המתחיל דיבור שם בתוספות וראה
לימים  אותו שמחלקים אומרים יש יחד, בו להשתמש ראוי

מיגאש). לקיים 33)(ר"י אפשר הרי לזמן, מזמן רק שאם
נפרדים. לזמנים בשימוש השותפים בין חלוקה

.‚ÔÈ‡L ‰„O B‡ ¯ˆÁ ˙ˆ˜Ó B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡∆»«≈≈¬≈ƒ¿»»≈»∆∆≈
‰wÏÁ ÔÈc da34„Á‡ ÌB˜Ó e¯ÎOL ÌÈL B‡ , »ƒ¬À»¿«ƒ∆»¿»∆»

¯ÓBÏÂ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙eÙzLa¿À»»∆»≈∆»»…∆¬≈¿«
E˜ÏÁ ÈÏ ¯kO‰ B‡ ,È˜ÏÁ ÈpnÓ ¯ÎO B‡ :BÏ35Ì‡Â . ¿…ƒ∆ƒ∆¿ƒ«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ

.ÔÈ˜ÏBÁ - ‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»¿ƒ

חושן 34) (ובשולחןֿערוך בשדה ולא בחצר לא כלומר,
חצר  או שדה "מקצת הסדר: היפך ט סעיף קעא סימן משפט

חלוקה"). דין בה ולדעתו,35)שאין זה על חולק הראב"ד
בירושה  אלא אגוד או גוד של אלו, להלכות מקום אין
שיכול  מפני ובמקחֿוממכר בשכירות לא אבל ומתנה,
לכתחילה  קנו או שכרו כן מנת שעל לטעון, השותף
יכול  התובע כי סובר ורבינו ככה. שימשיכו בשותפות,
השכירות  שבזמן נגדית, בטענה השותף טענת את לדחות
כן  אחרי ורק זה, עם בשותפות להיות שיוכל אמנם חשב
הרשב"א). בשם משנה (מגיד רוחו לפי אינו שזה לו נתברר

.„Ïk ?‰wÏÁ ÔÈ„ e‰Ê È‡36ÈÙÏ ˜ÏÁÈ el‡L ≈∆ƒ¬À»…∆ƒ≈»≈¿ƒ
˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÔÈÙzM‰37Èe¯˜ Ïk‰ ÌML ˜ÏÁ Ì‰aL «À»ƒ«ƒ««»∆»∆≈∆∆≈«…»

ÔÈ‡ - ˜ÏÁ‰ ÏÚ ‡¯˜ Ïk‰ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ»»¬»ƒ≈≈«…ƒ¿»««≈∆≈
„ˆÈk .‰wÏÁ ÔÈc da38¯ˆÁ Ïk ?39Úa¯‡ da ÔÈ‡L »ƒ¬À»≈«»»≈∆≈»«¿«

˙Bn‡40ÏÎÂ .¯ˆÁ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ «««¿««≈»¿»»≈¿»
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פח שכנים פח הלכות - קנין ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ‰„O41dÈ‡ - »∆∆≈»¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ≈»
‰„O ‰Èe¯˜42‰pb ÏÎÂ .43ÈˆÁ ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ¿»»∆¿»ƒ»∆≈»¿≈¿ƒ«¬ƒ

ÏÎÂ .‰p‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ·˜44Òc¯t45È„k Ba ÔÈ‡L «≈»¿»ƒ»¿»«¿≈∆≈¿≈
CÎÈÙÏ .Òc¯t Èe¯˜ BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰LÏL ˙ÚÈ¯Ê46ÔÈ‡ : ¿ƒ«¿»«ƒ≈»«¿≈¿ƒ»≈

„Á‡ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰È‰iL „Ú ,¯ˆÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆∆»≈«∆ƒ¿∆«¿««¿»∆»
zM‰ ÔÓ „Á‡Âda ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÔÈÙ ¿∆»ƒ«À»ƒ¿…∆«»∆«∆ƒ¿∆»

˙‡ ‡ÏÂ ;[„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ] ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»∆»¿∆»¿…∆
‡ÏÂ ;„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ·˜ ÈˆÁ da ‡‰iL „Ú ,‰pb‰«ƒ»«∆¿≈»¬ƒ«¿»∆»¿∆»¿…
„Á‡ ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰LÏL ˙Èa Ba ‡‰iL „Ú ,Òc¯t‰ ˙‡∆««¿≈«∆¿≈≈¿»«ƒ¿»∆»

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„Á‡Â47‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ? ¿∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈
da48da ‡ˆBiÎÂ Ï··a Ï·‡ ;49˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - »¬»¿»∆¿«≈»≈¿ƒ∆

È„k da ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰50‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯Á51 «»∆«∆ƒ¿∆»¿≈¬ƒ«»∆
Òc¯t‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯ÁÂ52Ba ‰È‰L „Ú , «¬ƒ«»∆¿…∆««¿≈«∆»»

˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ] ‰ÊÏ ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒƒ»»∆¿ƒ»¿ƒƒ»
‰„OÂ ;„Á‡ ÌBÈa „Á‡ Ì„‡ ˙„B·Ú È„k ,[‰ÊÏ53 »∆¿≈¬«»»∆»¿∆»¿»∆

‡lÓiL È„k da ‡‰iL „Ú - ÈÏÎa d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«∆¿≈»¿≈∆¿«≈
.‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈÂ ‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈ ÏÚBt‰«≈∆»»∆¿∆»»∆

יא.36) בתרא בבבא הרבה 37)משנה יש אם היינו,
אף  - קטן חלק אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים,
מעכב  לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל צריך הוא

ה). קטן סעיף קעא (סמ"ע החלוקה את משנה 38)הוא
ה).39)שם. אות מיימוני (הגהות כחצר - חוץ 40)ובית

א). הלכה ב פרק (להלן פתחים של אמות מארבע
רוחב 41) על אורך סאה וחצי קבין) (=שישה סאה היינו

וחמישים  מאות שבע אלפים שלושת של שטח והוא סאה
שם). המשניות בפירוש (רבינו כדאי 42)אמה שלא

(תוספות  מזה קטן בשטח וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע
השדה). את ולא המתחיל דיבור בה 43)שם שזורעין

קטן.י  בשטח אף חשובה והיא יב.44)רקות, שם גמרא
אחר,45) אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י כרם

משנה). (מגיד ההלכה בסוף יא.46)כמבואר שם משנה
יב.47) שם דומה 48)גמרא ושווייה חשובה שהקרקע

ישראל. שבארץ כך.49)לזה כל חשובה אינה שהקרקע
יב.50) שם יוסף רב מיום 51)מסקנת לפחות פועל שאין

חרישה  ליום הכוונה אם בדבר דנו שם ובגמרא שם). (רש"י
לא  ורבינו הזריעה. בעונת חרישה ליום או החרישה, בעונת
כתב  המשניות ובפירוש לזו, או לזו כוונתו אם כלל, ציין
אחד, יום עבודת של שיעור חלק בכל שיהיה שהעיקר
לחםֿמשנה. וראה בהן", וכיוצא זריעה או "בחרישה

שם.52) קטינא בר רבא נחמן,53)מימרת רב מימרת שם
והיינו, דוולא) המתחיל דיבור שם (תוספות הר"ח וכפירוש
בזה  וסרה משנה (לחם ישראל בארץ לגינה בהקבלה בבבל,

שם). התוספות קושיית

.‰ÔÈ‡54Ô¯Bn‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÈÏ˜¯h‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ55, ≈¿ƒ∆«¿«¿ƒ¿…∆«»
˙‡ ‡ÏÂ ,„a‰ ˙Èa ˙‡ ‡ÏÂ ,C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«»¿…∆≈««¿…∆
Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa ‡‰iL „Ú ,˙Èlh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿…∆««ƒ«∆¿≈¿»≈∆≈∆

‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k56‡‰iL „Ú - e˜ÏÁ ıÁ¯Ó Ì‡ . ¿≈»∆¿≈»∆ƒ∆¿»»¿«∆¿≈

‡‰iL „Ú - C·BL Ì‡Â .ıÁ¯Ó È„k Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa¿»≈∆≈∆¿≈∆¿»¿ƒ»«∆¿≈
Ïk ¯‡L·e ˙ÈlËa ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa C·BL ˜ÏÁ Ïk»≈∆»ƒ¿≈«¿¿≈¿«ƒƒ¿»»

ÔÈ‡ .ÌÈ¯·c‰57ÔÈÏÚÓ - ‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k Ô‰a58 «¿»ƒ≈»∆¿≈»∆¿≈»∆«¬ƒ
B‡ ÈÏ ¯ÎÓ B‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ [BÏ] LÈÂ ,ÌÈÓ„a B˙B‡¿»ƒ¿≈««¬≈¿…ƒ

¯Ó‡ .ÈpnÓ ‰˜59Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ˜ÏÁ :Ì‰Ó „Á‡ ¿≈ƒ∆ƒ»«∆»≈∆¬…∆««ƒ
‡LÌÈÂL ÔÈ˜ÏÁ‰ ÔÈ60ÏËÂ ˙eÁt‰ ˙‡ Ïh‡ È‡ , ∆≈«¬»ƒ»ƒ¬ƒ∆…∆«»¿…

¯˙i‰ ˙‡ ‰z‡61:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «»∆«»≈≈¿ƒ∆¬≈≈
‰zÓ ÁwÏ ÈBˆ¯ ÔÈ‡62ÔÈc da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ , ≈¿ƒƒ««»»∆»ƒ¿≈»ƒ

.ÌÈÓ„a ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ ‰ÂLa ‰wÏÁ¬À»¿»∆¬≈»«¬ƒ¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

ש"רוב  תמורה הלכות בסוף הרמב"ם שכתב מה פי על
המעשים" כל ולישר הדעות  לתקן אלא אינן התורה דיני
והוראות  עניינים למדים וההלכות הדינים ומתוך
הוא  ה' בעבודת השכנים שעניין לומר, יש ה', בעבודת
על  גם לפעול וצריך עצמו עם בעבודה להסתפק שאין
יהדות, בענייני שלו "שכנים" שיהיו שבסביבתו אלו כל

ומצוותיה. תורה
307 ע' כ"ו חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

יא.54) שם (רבינו 55)משנה ארמונים" ממיני "מין
המשניות). כל 56)בפירוש של השיעורים כמה פורש ולא

אלו. בדברים וחלק יג:57)חלק שם ברייתא
בסמוך.58) כמבואר אגוד, או גוד של העיקרון לפי והיינו,
(רי"ף 59) טעמו" ש"מסתבר שם גמליאל בן שמעון כרבן

טול  לו לומר שיכול קמא כתנא ופוסקים חולקים ויש שם).
ט). אות מיימוני (הגהות פחות ואני שיעור ויש 60)אתה

קטן. ואחד גדול מהם כשיעור.61)אחד בו ויש
שנימקו 62) כמו יחיה", מתנות "ושונא לכתוב: בהתאם

וכסף  ומתנה. זכייה הלכות בסוף למעלה וראה שם. בגמרא
שם). (גמרא לי אין - הדבר מחיר

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
בתים 1) לבעלי המשותפת החצר חלוקת משפטי בו נתבארו

ל  בית כל השותפין מיוחדים רצו אם וכן מהם, אחד כל
על  זה לשותפין שיש ומה חלוקה, דין בו שאין דבר לחלוק

זה. אחר והנמשך שחלקו, אחר הנזקין משמירת זה

.‡˙B¯ˆÁ2ÌÈ¯Ùk‰3˙Èa BÏ ‰Ba „Á‡Â „Á‡ ÏkL ,4 «¿«¿»ƒ∆»∆»¿∆»∆«ƒ
ÌÈza‰ ÈL ÔÈaL ¯ˆÁ‰ ˙‡ˆÓÂ5Èa ÏÎÏ ˙ÙzLÓ ¿ƒ¿≈∆»≈∆≈¿≈«»ƒ¿À∆∆¿»¿≈

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LÈ È¯‰ - ÌÈza‰6˙Bn‡ Úa¯‡7 «»ƒ¬≈≈¿»∆«»∆««¿««
ÂÈÙÏ8Á˙t‰ Ïk ·Á¯a9Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ; ¿»»¿…«»«∆«¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ

ÛzLÂ ÛzL ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba LÈ≈«¿««««¿««¿»À»¿À»
ÏkL .d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁ»≈∆≈»«¿««««¿««≈»

e¯‡aL BÓk ,¯ˆÁ ‰Èe¯˜10,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk . ¿»»≈¿∆≈«¿≈«»¿≈À»ƒ
ÌÈza ÈL ‰ÊÏ11ÈL BÏ LiL ‰Ê :„Á‡ ˙Èa ‰ÊÏÂ »∆¿≈»ƒ¿»∆«ƒ∆»∆∆≈¿≈
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פט

פט

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙Èa ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ˆÁ‰ ÔÓ BÏ ÔÈ„„BÓ - ÌÈza»ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿««¿»«ƒ
;˙Bn‡ ¯OÚ ‰È‰ elÙ‡ ,Á˙t‰ ·Á¯ Ïk ÏÚ ˙È·Â»«ƒ«»…««∆«¬ƒ»»∆∆«
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - „Á‡ ˙Èa BÏ LiL ‰ÊÂ¿∆∆≈«ƒ∆»¿ƒ«¿««
LÈ Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ;BÁ˙t ÈÙÏ BÁ˙t ·Á¯a¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ≈
ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏ ‡‰iL È„k ,˙Bn‡ ‰BÓL da»¿∆«¿≈∆¿≈»∆«¿«««
ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏÂ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»∆«¿««««¿««
˙BÁt ;ÔÈ˜ÏBÁÂ ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ - ÌÈÁ˙t‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»ƒ¬À»¿¿ƒ»

.‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¬À»

רבי 2) בשם אסי רבי של ומימרא ברייתא יא. בבאֿבתרא
שיטת 3)יוחנן. לפי וזה להם, והדומה הכפרים של דוקא

בסמוך. ראה מיגאש, בונה 4)הר"י ואחד אחד כל כלומר,
פתח  לו שיש זה ולפיכך בחצר, זוכה אחד וכל הפקר בקרקע
שני  לו יש ואם פתחו, כנגד אמות בארבע הוא זוכה אחד,
בשותפות, חצר שקנו שנים אבל אמות, בשמונה זכה פתחים
אלא  לו אין פתחים, שני לו שיש בין אחד פתח לו שיש בין
שם, בבבאֿבתרא מיגאש ר"י דעת וכן בלבד, אמות ארבע

לחםֿמשנה. ועיין במגידֿמשנה, שמקודם 5)והובא היינו,
את  הקיפו הבתים שהקימו ואחרי כנ"ל, הפקר, אדמת היתה
הפתחים  למספר בהתאם בחצר, אחד כל זכה ואז השטח,

כמה 6)שלו. היו ואם להלן, כמבואר בית, לכל פתח היינו
פתח  לכל יש אחרת, ברוח פתח כל אם אחד, בבית פתחים
שם. עיין ב, הלכה להלן כמבואר אמות, ארבע ופתח

לו 7) יש החצר ויתר ג). הלכה (להלן משאו שם לפרק
אחרים. החצר.8)תשמישים בעומק כמדת 9)כלומר,

רוחב  לו יש שלעולם אומרים, ויש השטח. מדת כן רחבו,
לפי  אמות, ארבע רחב אינו שהפתח באופן אף אמות, ארבע
סימן  שם (רא"ש אמות מד' בפחות משאו לפרק שאיֿאפשר
יש  אלו: אמות בד' זכותו מה הראשונים, ונחלקו לח).
יכול  חבירו גם - לו מיוחדות שהן שאע"פ אומרים
לגמרי  לו קנויות שהן אומרים ויש לפרקים, בהם להשתמש

ג). הלכה להלן במגידֿמשנה פ"א 10)(ראה למעלה
ד. שני 11)הלכה ולזה אחד, פתח "לזה שם: בברייתא

שני  יש שאם בתים. "פתחים": רבינו ומפרש פתחים".
פתח  בשביל אמות ארבע אלא לו אין אחד , בבית פתחים

ב. הלכה כדלהלן רוחות בשני שהם לא אם בלבד, אחד

.·˙Èa12LÈ - ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t BÏ LiL «ƒ∆≈¿»ƒ«ƒƒ»»≈
Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ13Ì‡Â .14BÏ „ÁÈ15- Á˙t «¿««¿»«¿ƒƒ≈∆«

BÁ˙t „‚k ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡16. ≈∆»«¿««¿∆∆ƒ¿

ברי"ף 12) הנוסחא (כן בחפירה אמימר, של מימרא יא. שם
(=מקום  דסופלי במגידֿמשנה) שהובא מיגאש ובר"י
פתחים  ארבעה לה שיש מיגאש) ר"י - עורות בו שמעבדים
חידוש  לפנינו הרי פתח. לכל אמות ארבע לה ויש צד מכל
(ר"י  אמות ארבע לו ויש כבית, דינו זה שמקום א' כפול:
אחד  כשכל ופתח פתח לכל אמות ארבע שיש ב' מיגאש).
רבינו  שבדברי זו הלכה של מקורה וזהו אחר. ברוח ואחד
יש  דסופלי לחפירה שגם הראשון, החידוש את [והשמיט
של  שלול ה) (הלכה להלן שכתב שממה - אמות ארבע
שם  בגמרא ההסברה וכפי אמות, ארבע לו אין תרנגולין

שמקומות  מוכח בעצמם, ועולים מטפסים שהתרנגולים
ארבע  להם יש - תרנגולים של ללול דומים שאינם אחרים

כנ"ל.13)אמות]. ורוח, רוח לכל אחד שם,14)פתח
אמימר. של הפתחים 15)במימרא כל השאיר כלומר,

ז  הלכה להלן ועיין מהם. באחד אלא משתמש ואינו
שם. רבינו,16)ובהערה דברי על כאן השיג הראב"ד

אלא  הרוחות שאר מפקיע שייחוד בגמרא אמרו שלא וכתב
ארבע  לו ויש מפקיע, אינו בבית אבל דסופלי, בחפירה

רוח. לכל אמות

.‚‰¯„ÒÎ‡17B‡OÓa dÎB˙Ï Òk‰Ï BÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : «¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»≈¿»¿«»
Úa¯‡ dÏ LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡ -≈»«¿««¿ƒ»≈»«¿«
Úa¯‡ Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LiL e¯Ó‡ ‡lL .˙Bn‡«∆…»¿∆≈¿»∆«»∆««¿«

.B‡OÓ ÌL ˜¯ÙÏ ‡l‡ ,˙Bn‡«∆»ƒ¿…»«»

לה 17) שאין "אכסדרא", הונא. רב של מימרא יא: שם
ופתוחה  דפנות שלשה רק לה שיש או (רש"י), כלל דפנות

הכא). ד"ה שם (תוספות רביעי מצד

.„˙Èa18¯ÚL19˙Òt¯Ó B‡20Úa¯‡ Ì‰Ï LÈ - ≈««ƒ¿∆∆≈»∆«¿«
˙Bn‡21eÈ‰ .22Òt¯nÏ ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰MÓÁ,˙ «»¬ƒ»»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

Úa¯‡ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¯ˆÁÏ ‰Áe˙t ˙Òt¯n‰Â¿«ƒ¿∆∆¿»∆»≈≈»∆»«¿«
˙Bn‡23. «

שם.18) אמות 19)ברייתא ארבע בו (שיש קטן חדר
הגדול  השער יד על שהוא ח) הלכה להלן ראה לפחות,
דרך  עוברים החצר בני וכל החצר, מבני לאחד שייך והוא
אמות  ארבע לו ויש בית דין לו יש ואעפ"כ הזה, החדר
הוא  צריך - החדר דרך המשאוי שמכניסים [ואע"פ בחצר
להלן  וכ"ה המשאוי, את לפרק בכדי בחצר, אמות ארבע
רמ"ה]. יד ועיין חוץ, כלפי וקירויו מקורה שחציו בבית

אליו.20) פתוחים העליות שפתחי בחצר, גבוה מקום
המפרסת.21) לצורך החצר, ליד שם.22)למטה ברייתא
כבית 23) הכל ונחשב המרפסת, דרך נכנסים כולם שהרי

אחד. וכפתח אחד

.‰ÏeÏ24˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈÏB‚¯z ÏL25. ∆«¿¿ƒ≈«¿««

שנפתרה.24) בעיא ועולה 25)שם, מטפס שהתרנגול
שמפרקים  חמור, כמו אמות לארבע זקוק ואינו ויורד, מטפס

שם). (גמרא ממשאו אותו

.Â˙Èa26‰¯˜Ó BÈˆÁ ,27‰¯˜Ó BÈ‡L BÈˆÁÂ28ÔÈa , «ƒ∆¿¿À∆¿∆¿∆≈¿À∆≈
ÌÈt ÈtÏk BÈe¯wL29ıeÁ ÈtÏk BÈe¯wL ÔÈa30ÔÈ‡ - ∆≈¿«≈¿ƒ≈∆≈¿«≈≈

˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ31. «¿««

שנפתרה.26) בעיא בתקרה.27)שם, ויש 28)מכוסה
מקום  בו אין כן, לא שאם אמות. ארבע על אמות ארבע בו
בשם  (מגידֿמשנה בחצר לו יש ובוודאי משאו, לפרק

שאינו 29)הרשב"א). בחלק בחוץ לפרק יכול שוודאי
אל 30)מקורה. המקורה החלק דרך להכניסו שצריך

שם. ולפרקו מקורה שאינו מפרק 31)החלק אלא בחצר.
כנ"ל. בבית, החמור את
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צ שכנים צ הלכות - קנין ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Ê˙Èa32Ìe˙Ò33˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ LÈ -34˙‡ ı¯t . «ƒ»≈«¿««»«∆
ÂÈÓÈvt35˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ -36. ¿ƒ»≈«¿««

יב.32) אותו 33)שם, וסתמו בלבד אחד פתח בו שהיה
ב). הלכה למעלה שאמרנו 34)(כסףֿמשנה ואע"פ בחצר.

ואינו  רוח בכל פתחים לו יש שאם ב) (הלכה למעלה
ארבע  לו אין סתמם, שלא אע"פ מהם, באחד אלא משתמש
לו  שאין כאן, - בו משתמש שהוא הפתח כנגד אלא אמות
לפתחו  הוא עומד בוודאי וסתמו, בלבד אחד פתח אלא
שם). (כסףֿמשנה אחר פתח לו אין שהרי מחר, או היום

הפתח.35) פתח,36)מסגרת מתורת שביטלו שכיון
אמות  שארבע אומרים, ויש שבחצר. אמותיו מארבע הסתלק
סעיף  קעב, סימן (רמ"א לו יש - שבפתח מאלה חוץ שבחצר

ז).

.Á˙Èa37˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L38- «ƒ∆≈«¿««««¿««
¯ˆÁa ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡39¯ˆÁa LÈ Ì‡ ‡l‡ . ≈«¿««∆»≈∆»ƒ≈∆»≈

‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡Â ‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡40˙Èa‰ Á˙t „Ú «¿««»∆¿«¿««»∆«∆«««ƒ
Ï·f‰Â .ÔÈ˜ÏBÁ - ‰f‰41¯ˆÁ ÏL42ÈÙÏ ˜lÁ˙Ó «∆¿ƒ¿«∆∆∆»≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÁ˙t‰43Ï·‡ .44‡ÈÒÎ‡45Èa ÈÙÏ - CÏÓ ÏL «¿»ƒ¬»«¿«¿»∆∆∆¿ƒ¿≈
.Ì„‡»»

שם.37) שפירשוה ולפי ברייתא, ג: אין 38)סוכה שאז
שם). (סוכה, ליהרס עומד והוא בית, תורת היינו 39)עליו

משל  חוץ בחצר, אמות ארבע אבל הפתח. של אמות ארבע
כדלהלן. לו, יש - השותפים 40)פתח ששני כגון המדובר,

ולפיכך  אחד, כל אמות מארבע פחות קטנים, בתים להם יש
אמות  ארבע בו יש אם בחצר, לחלוק השני את אחד כופה
ארבע  מהם אחד לאף שאין אע"פ לזה, אמות וארבע לזה
(מגידֿמשנה, הנ"ל אמות מארבע חוץ הפתח, בשביל אמות

בראב"ד). יא:41)וראה בבבאֿבתרא ברייתא
הזורקים 42) השכנים עלֿידי הזמן במשך בחצר שנערם

לזבל  בו, לזכות רוצה מהם ואחד אחד וכל בתיהם, מתוך
שם). (רש"י שדותיו הפתחים 43)בו דרך שהרי
שם). (רש"י שם מברייתא 44)השליכוהו שנפתרה בעיא

למילה 45)שם. פירושים שני שם מביא הרי"ף
והר"י  הר"ח פירשו (וכן אכסניא של זבל א ' "אכסניא":
פירש"י  (וכן אותם כשגובים מלך של אכסניא ב' מיגאש).
אכסניא  להם לתת העיר בני על המוטל מלך של "חיל שם:

מלך" של "אכסניא רבינו שכתב ומכיון נראה בבתיהם").
(מגידֿמשנה), וביפרש"י שברי"ף השני כפירוש שהיינו

" דומים: אינם הנ"ל הדינים ששני הוא באופן חצר" של זבל
לחובה  הוא מלך" של "אכסניא ואילו החצר, לבני לזכות

כ. ס"ק קעב, סימן סמ"ע ועיין החצר. לבני

.ËÔÈÙzM‰46‰wÏÁ ÔÈc Ba ÔÈ‡L ¯·c ˜ÏÁÏ eˆ¯L «À»ƒ∆»«¬…»»∆≈ƒ¬À»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡47ÔÈ˜ÏBÁ - BÓL ˙‡48. ««ƒ∆≈«¿ƒƒ∆¿¿ƒ

È·˙Î·e49L„w‰50e˜ÏÁÈ ‡Ï - eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡ ,51. ¿ƒ¿≈«…∆««ƒ∆»…«¬…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52„Á‡ C¯Îa53ÈzLa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆»¬»ƒ¿≈

ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÎÈ¯k54. ¿ƒ¿ƒ

יא.46) שם את 47)משנה, לשאת ראוי יהיה לא שהחלק

השלם. העצם של הקודם חידוש,48)השם כל אין בזה
אין  שרצו אע"פ הקודש שבכתבי להשמיענו בא אלא

רש"י). בשם (מגידֿמשנה היינו,50)שם.49)חולקין
לכתבם  רגילים היו ובזמנם התנ"ך, ספרי וארבעה עשרים
הקודש). כתבי ד"ה שם (רש"י כספרֿתורה בגליון

(רש"י 51) הקודש כתבי בזיון משום בה יש זו שחלוקה
שלם, ספר אחד לכל יגיע אם שאפילו שכתבו, ויש שם).
של  כבודם אין - נביאים ולזה תורה לזה יגיע אם ואפילו
אחד  בכרך שנתחברו אחר בב"ד שיחלקו הקודש ספרי

רשב"א). בשם שם 52)(מגידֿמשנה שמואל, של מימרא
כנ"ל.53)יג: בזיון, שם כריכה 54)שיש שבכל אע"פ

שכתב  כמו לחלוק, רצו אם והיינו, הקודש. מכתבי אחר ספר
וכן  שם. בגמרא שלמן, רב שאמר וכמו ההלכה, בתחילת
אחד  שיקח לחלוק, "ורצו שם: המשניות בפירוש רבינו כתב
בלחםֿמשנה. וראה אחר", ספר וחבירו זה, ספרֿתורה מהם

.ÈÌB˜Ó55,B˜ÏÁÏ ÔÈÙzL eˆ¯L ‰wÏÁ ÔÈ„ Ba ÔÈ‡L »∆≈ƒ¬À»∆»À»ƒ¿»¿
Èt ÏÚ Û‡56¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ì„iÓ ewL ««ƒ∆»ƒ»»»∆»≈∆»«¬…

ÌÈ¯·c ÔÈ˜ ‰fL ;Ba57e¯‡aL BÓk ,‡e‰58Ï·‡ .59 ∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆≈«¿¬»
Áe¯a ‰ˆ¯ ‰ÊÂ ÈBÏt Áe¯a ‰ˆ¯ ‰fL Ì„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»»∆∆»»¿«¿ƒ¿∆»»¿«

Ì‰a ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÈBÏt60ÔÎÂ .61Ì‡62CÏ‰ ¿ƒ≈»¿ƒ«¬…»∆¿≈ƒ»«
BÓˆÚa ‰Ê63˜ÈÊÁ‰Â64˜ÈÊÁ‰Â BÓˆÚa ‰ÊÂ ,B˜ÏÁa ∆¿«¿¿∆¡ƒ¿∆¿¿∆¿«¿¿∆¡ƒ

B˜ÏÁa65Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - Ì„iÓ e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿««ƒ∆…»ƒ»»≈∆»≈∆
.B¯·Áa ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬≈

לפי 55) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
יוחנן. רבי בשם אסי בשקלאֿוטריא 56)רב שביררו כמו

כגון 57)שם. ממש, בו שיש דבר על אלא חל קנין שאין
של  פעולה ואילו קרקעות. של שעבוד על אף או חפץ, על

עליה. חל הקנין ואין ממש, בה אין - בפ"ה 58)חלוקה
שכתב  "הרי שם: וזהֿלשונו יד. הלכה מכירה, מהלכות
זה  הרי - שביניהם השדה שיחלקו - מפלוני וקנינו בשטר:
דבר  לחבירו הקנה לא שהרי כלום, מועיל ואינו דברים קנין

וידוע". המימרא 59)מסויים לבירור שם, הגמרא מסקנת
יוחנן. רבי בחלקו,60)של אחד כל וזכה נחלקו, שהרי

ממש. בו שיש לבירור 61)בקנין אשי, רב של מימרא
שם. יוחנן, רבי של שהסכימו 62)דבריו אחרי היינו,

החלוקה. על המלים 63)ביניהם אין בגמרא לפנינו
כ"י  בגמרא ישנם אבל רבינו, שבדברי "בעצמו", - "בעצמו"
רבינו  שלדברי להלן, [וראה ראשונים. ובעוד וברי"ף מינכן
צריך  אין ולפיכך השותפות. בחלוקת קנין לשום צריך אין
הלכו  אם אף אלא וקני", חזק "לך לחבירו אחד כל שיאמר
זו  הרי - קנין זה שאין אע"פ - בעצמו ואחד אחד כל

חזקה,64)חלוקה]. קנין כאן אין והרי"ף רבינו לדעת
ביניהם, נתחלקו הרי חלקו, נטל ואחד אחד שכל מכיון אלא
א  הלכה פ"א למעלה כמבואר קנין, צריכה אינה וחלוקה

יב. אלא 65)הערה חזקה, קנין שום כאן היה שלא [מאחר
אלא  ויחזיק, ילך שאחד בזה די לא - כנ"ל, חלוקה, זוהי

מגידֿמשנה]. ועיין בשלו, אחד כל יחזיקו ששניהם צריך

.‡ÈÔÈÁ‡‰66e˜ÏÁL67ÔÂÈk - Ï¯Bb Ì‰ÈÈa eOÚÂ , »«ƒ∆»¿¿»≈≈∆»≈»
lk e˜ Ô‰Ó „Á‡Ï Ï¯B‚ ‰ÏÚLÔ68‰È‰a .69˙ÈOÚpL ∆»»»¿∆»≈∆»À»«¬»»∆«¬≈
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צא

צא

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

eÓÈkÒ‰L ¯·cÏ ‰fÓ ‰Ê eÚÓML ,Ì‰Ï70¯Ób ,ÂÈÏÚ »∆∆»¿∆ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»»»«
B¯·ÁÏ ‰˜Óe Ô‰Ó „Á‡ Ïk71. »∆»≈∆«¿∆«¬≈

יוסי.66) רבי של ברייתא קו: היינו,67)בבאֿבתרא
כל  שייך למי להכריע צריך והגורל שוים, חלקים שביררו

שלשה 68)חלק. הם ואם חלקו. השני קנה שנים, הם אם
האחרים, החלקים שני את והשנים חלקו, קנה הראשון  -
ויש  יחלקו. - לחלוק רוצים ואם ביניהם, מחולקים כשאינם
שמעון, ראובן, תולדותם: לפי החלקים כשסומנו מפרשים,
שמעון  זכה וזה, זה בחלק זכה שראובן וכיון וכו' לוי

(מגידֿמשנה). וכו' וכו' לוי ואח"כ רב 69)עלֿידו מסקנת
שם. מעוניינים 70)אשי, ובוודאי השותפות, את לחסל

עוד. יתעכב ולא מהר יקום החלוקה ביצוע שדבר הכל
שם,71) בגמרא נראה וכן קנין. הוא שהגורל רבינו, דעת

מה שלמדו  שם: ששאלו ואע"פ בגורל. הארץ מחלוקת זאת
הרי  - ותומים' ב'אורים גם שהיתה ישראל ארץ לחלוקת
היום  לנו יש ותומים' 'אורים שבמקום אשי רב שם תירץ
(הובאה  בתשובה הרא"ש אולם ההדדית. מההסכמה ההנאה
אינו  שגורל כתב ברמ"א) ב סעיף קעג סימן בחושןֿמשפט
בגמרא  הנוסחא היתה שלפניו ונראה קנין. ולא בירור אלא
חזרו  שלפי"ז - וכו'" הנאה בההיא אשי רב אמר "אלא שם
ס"ק  שם (הגר"א ישראל ארץ מחלוקת שלמדו ממה בהם
דברי  לו נתחוורו שלא שכתב בהשגה, הראב"ד דעת וכן ד),
שייכת  הראב"ד שהשגת כתב ואורֿשמח (לחםֿמשנה, רבינו

עו). בהערה שם עיין יב, בהלכה להלן

.·ÈÔÈÁ‡‰72‰fÓ ‰Ê ˙BÁB˜Ïk Ô‰ È¯‰ - e˜ÏÁL73, »«ƒ∆»¿¬≈≈¿»∆ƒ∆
C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡Â74‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BÓlÒ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê75, ¿≈»∆∆∆∆«∆¿…À»∆«∆

;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈn‰ ˙n‡ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BBlÁ ‡ÏÂ¿…«∆«∆¿…««««ƒ∆«∆
˜ÏÁa ˙eÎÊ Ô‰Ó „Á‡Ï ¯‡L ‡Ï ,e˜ÏÁL ÔÂÈkL∆≈»∆»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿¿≈∆
dlk ‰„O‰ ‰˙È‰Lk :ÔÈÁ‡Ï ¯ÓBÏ LÈ CÎÈÙÏ .B¯·Á¬≈¿ƒ»≈«»«ƒ¿∆»¿»«»∆À»
ÌB˜nÓ ˙‡f‰ ÌÈn‰ ˙n‡ da ¯È·ÚÓ ‰È‰ - „Á‡Ï¿∆»»»«¬ƒ»««««ƒ«…ƒ»
ÈÏ LÈ - È˜ÏÁ ‰Ê ˙ÈOÚpL ,‰zÚ Ï·‡ ;ÌB˜ÓÏ76 ¿»¬»«»∆«¬≈∆∆¿ƒ≈ƒ
ÔBlÁ‰ Ì˙BÒ ÔÎÂ .ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ¯ÈÒ‰Ï77 ¿»ƒ««««ƒ≈»«¿≈≈««

‰B·e ,B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈ˜Ln‰78Èt ÏÚ Û‡ ,Ìlq‰ „ˆa ««¿ƒ«∆¿∆¿««À»««ƒ
ewL ÌÈLa ÔÈc‰ ‡e‰Â .BLÈÓLz Ïh·Ó ‡e‰L79 ∆¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ∆»

˙eÎÊ Ì‰Ó „Á‡Ï ¯‡L ‡Ï - e˜ÏÁÂ ,„Á‡Ó ‰„O»∆≈∆»¿»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿
Ì˙BÒÂ B˜ÏÁÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙÓe ,B¯·Á ˜ÏÁa¿≈∆¬≈«¿ƒ««««ƒ≈∆¿¿≈

˙BBlÁ‰80. ««

בניגוד 72) שמואל, בשם נחמן רב של מימרא ועוד. ז: שם
רב. הדבר 73)לשיטת הוברר "ברירה": אומרים אנו ואין

לקוחות  אלא זה של חלקו וזהו זה של חלקו שזהו למפרע
מהלכות  פי"א ורמב"ם כה. גיטין החלוקה, בעת מזה זה הם
שזהו  מפני זו, בהלכה זאת והקדים כ. הלכה ויובל שמיטה
לזה  זה מוכרים הם מזה, זה כלקוחות שהם שכיון יסודה,
כל  כדין חבירו, אצל אחד כלום משיירים ואינם יפה, בעין
ג), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ה סד: (בבאֿבתרא מוכר
זו  הלכה של טעמה שזהו בגמרא, מפורש זה שאין ואע"פ
מגידֿמשנה. ועיין סה. ב"ב הגמרא בסוגיית כן נראה -

הפנימי 74) אין פנימית, ואחד חיצונה חצר קבל אחד שאם
היתה  כזו דרך כי אף החיצונה, מהחצר דרך לדרוש יכול
חלקו, את מכר כאילו החלוקה עם שהרי אביו, בחיי קיימת
בעין  המוכרים כדרך ומכר לאחים, החיצונה החצר היינו,
ביחס  החיצונה, החצר ובעל דרך, לעצמו השאיר ולא יפה
יפה. בעין שמכר עליו גם שנאמר מוכר, אינו שלו, לחצר
דרך  להם אין ד"ה סה. שם (רשב"ם הוא לוקח אלא

דרך). להם אין ד"ה ז: בית 75)ו'תוספות' קיבל שאחד
השני  של בחצרו עומד הסולם ונמצא עלייה, - והשני וחצר,
בית, קיבל שאחד או סולמות). ולא ד"ה ז: שם (רש"י
השני  של ביתו על נשען הסולם ונמצא ועלייה, חצר - והשני

שם). יכול 76)('תוספות' ולפי"ז לו". "יש תימן: [בכ"י
הרא"ש  כתב וכן מעליו. להסירה המים אמת לבעל לכוף
החלון  לסתום "שצריך רבינו בשם כ) סימן פ"א (ב"ב
מדברי  השמיט והכסףֿמשנה מעליו". המים אמת ולהסיר
זה  ומתוך מעליו", המים אמת "ולהסיר המילים את הרא"ש
מהלשון  כן והוכיח לכופו. יכול אינו המים שבאמת לו, יצא
לפרש  בא ולפיכך הניזק, על שהמדובר להסיר" לי "יש
ממה  כן ומוכיח בעצמו. הוא סותם בחלון שגם רבינו בדברי
לבעל  הכוונה שוודאי הסולם" בצד "ובונה להלן: שכתוב

העלייה]. לבעל ולא כוונת 77)החצר (שם) הרא"ש לדעת
כתב  וכן חלונו, שיסתום החלון לבעל לכוף שיכול רבינו
שם) (ברא"ש הראב"ד אבל בכסףֿמשנה). (הובא הריב"ש
רצה  שאם אלא חלונותיו, לסתום לכופו יכול שאינו סובר
והטעים  זאת. לעשות יכול - להם סמוך כותל לבנות
בבנין", לו נתחייב לא "שהוא משום בחידושיו הרשב"א
על  ובהסתמך הסתימה. הוצאות לו לתת נתחייב לא כלומר
שכן  שמח' ב'אור כתב ברא"ש שהובאו הנ"ל הראב"ד דברי
יא: בהלכה שכתב כאן, בהשגה הראב"ד דברי כוונת גם
אלא  יא להלכה שייכת אינה זו והשגה דבריו", נתחוורו "לא
"האחין  - שחלקו" "האחין הדומות וההתחלות יב, להלכה
למעלה, וראה ממקומם. להעתק לדברים שגרמו הן שחלקו"
כדעת  דעתו - רבינו בדברי הכסףֿמשנה פירוש שלפי

למעלה.78)הראב"ד. וראה החצר, כל 79)בעל שהרי
כלקוחות  שהם מפני הוא שחלקו באחים הטעם עיקר
סימן  (הגר"א סה. בבבאֿבתרא כמפורש יפה, בעין המוכרים

ה). ס"ק כנ"ל.80)קעג הסולם, בצד שבונה והואֿהדין

.‚ÈÏ·‡81ÌÈL‡ ÈMÓ ‰„O ewL ÌÈL82ÈMÓ B‡ ¬»¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈
ÔÈÁ‡83‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡ - «ƒ≈¿∆»≈∆¿«¿ƒ««««ƒ¿…

ÔÈ¯ÎBn‰ Ô‰a e˜ÈÊÁ‰L ÌÈ˜Êp‰ ÔÓ ¯·c ˙BpLÏ84. ¿«»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡ƒ»∆«¿ƒ

מיגאש).81) ר"י בשם היו 82)(מגידֿמשנה שלא
מיגאש). הר"י בשם (מגידֿמשנה כאן 83)שותפים אף

(שם). בשותפות היו מהמוכרים,84)שלא קנינם כל שהרי
הם  ולפיכך כלל, לזה זה מוכרים ואינם מזה זה קונים ואינם

המוכרים. של הזכויות כל את מקבלים

.„È¯ˆÁ85LiL ÔÈÙzM‰86B‡ ,‰wÏÁ ÔÈc da87 ¬««À»ƒ∆≈»ƒ¬À»
ÌBˆ¯a ‰e˜ÏÁL88LÈ - ‰wÏÁ da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¬»»ƒ¿»««ƒ∆≈»¬À»≈

Ï˙k‰ ˙B·Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ89 ¿»∆»≈∆»…∆¬≈ƒ¿«…∆
ÚˆÓ‡a90LnzLnL ‰ÚLa B¯·Á e‰‡¯È ‡lL È„k , »∆¿«¿≈∆…ƒ¿≈¬≈¿»»∆ƒ¿«≈
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צב שכנים צב הלכות - קנין ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‡e‰ ˜f‰ - ‰i‡¯ ˜f‰L ;B˜ÏÁa91‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡Â . ¿∆¿∆∆≈¿ƒ»∆≈¿≈¬»»
ÏÚ Û‡ ‡l‡ ,¯ˆÁa‡Ïa ˙Ba¯ ÌÈL Ck e„ÓÚL Èt ∆»≈∆»««ƒ∆»¿»»ƒ«¿…

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ e‰ÙBk - ‰ˆÈÁÓ92. ¿ƒ»≈«¬¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿∆

לפי 85) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
השניה. שאם 86)הלשון שם, השקלאֿוטריא מתוך יוצא

שהיזק  משום מחיצה, לעשות כפייה יש - חלוקה דין יש
היזק. שמו יוחנן,87)ראיה רבי בשם אסי רב של מימרא

שם. במסקנא שפירשוה ובקנין,88)כפי לחלוק שהסכימו
י). (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו כבר, שחלקוהו או

כדלהלן.89) אמות, ארבע כפייה 90)שגבהו שיש היינו,
בנייתו  על ב' הכותל. בניית עצם על א' דברים: שני על

להלן. וראה שניהם. של בחלקם כלשון 91)באמצע,
וראה  כמותו. סובר יוחנן רבי שגם ג. שם בגמרא אחרון
זו. כדעה שהלכה הוכחות כמה מיימוניות בהגהות

(מאלו),92) [זה] נזק סובלת אדם של דעתו שאין "לפי
פי"א  (להלן קבוע" היזק שהיזקו מוחל, שאינו וחזקתו
שלפי  ב:) (ב"ב בגמרא שאמרו ממה לכך וראיה ז). הלכה
בונין  - מחיצה לעשות שרצו "השותפין שם במשנה המפרש
שהיזק  כרחנו על - "מחיצהֿכותל" - באמצע" הכותל את
רצו  אם שרק במשנה נאמר שהרי היזק, שמיה לאו ראיה
אין  ראיה, בהיזק חזקה יש ואם המחיצה. את בונים שניהם
כאן  שהרי היזק, שמיה לאו ראיה שהיזק מהמשנה ראיה
שלמאןֿ עלֿכרחנו אלא מחיצה. בלי שנים כמה החזיקו
(ר"י  חזקה מועילה לא - היזק שמיה ראיה היזק דאמר
חזקה  שמועילה אֿו) הלכה (פ"ז להלן שאמרו ומה מיגאש).
את  מזיק אחד כאן - ראיה היזק שם שיש אע"פ בחלון,
ניזוק  אתה גם הרי לו שאומר בו, מיחה לא ולפיכך השני,
כמו  המחיצה, בנין את תתבע שאתה מצפה והייתי ממני,
ברא"ש  עוד ועיין בבאֿבתרא. בתחלת מיגאש ר"י שכתב
ר"י  בשם עוד שהביא במגידֿמשנה [וראה ב. סימן שם
מעשה  עשה שבחלון בזה לחצר, חלון בין שמחלק מיגאש

ב]. והערה א הלכה פ"ז להלן ראה אבל החלון, בפתיחת

.ÂË·Á¯93‰È‰È ‰nÎÂ .Ì‰ÈL ÏMÓ - Ï˙k‰ ÌB˜Ó …«¿«…∆ƒ∆¿≈∆¿«»ƒ¿∆
Ïk‰ ?BaÁ¯94‰È„n‰ ‚‰Ók95elÙ‡Â .96e‚‰97 »¿«…¿ƒ¿««¿ƒ»«¬ƒ»¬

ÔÈˆe‰·e ÌÈ˜a Ì‰ÈÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ98„·Ï·e . «¬¿ƒ»≈≈∆¿»ƒ¿ƒƒ¿«
.B¯·Á ˙‡ ‰‡¯ÈÂ Ba ÏkzÒiL ¯ÈÂ‡ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆¬ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆¬≈

ב.93) שם השותפים 95)שם.94)משנה, כמנהג היינו,
במדינה  הבנינים שאר כמנהג ולא ביניהם, כשחולקים לבנות

ד.96)(מגידֿמשנה). הוא 97)שם המנהג אם אבל
צריכה  למה כן, לא שאם בו. משגיחים אין מזה, פחות
בשם  כ אות מיימוניות (הגהות דוקא אלו את לפרוט הגמרא
כמנהג  "הכל שאמרו במקום שאף ומכאן ה'תוספות'),
וראה  הכלל. מן יוצאים גם ויש בכלל. הכל אין המדינה"

בגויל. ד"ה ב. שם (רש"י 98)ב'תוספות' תמרים כפות
גרשום). ורבינו

.ÊË‰nk99˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ï˙k‰ d·‚100. «»…««…∆≈»≈«¿««
‰p‚a ÔÎÂ101e‰ÙBk ,102B¯·Á ˙pbÓ B˙pb ÏÈc·‰Ï ¿≈¿ƒ»≈¿«¿ƒƒ»ƒƒ«¬≈

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓa103Ï·‡ .104- ‰Ú˜·a ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¬»¿ƒ¿»

‡l‡ ,B¯·Á ˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»
e‚‰pL ÌB˜Óa105‰ˆ¯ .106˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï ¿»∆»¬»»¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«

˙ÈÊÁ ‰OBÚÂ .‰B·e BlL CB˙Ï ÒBk - B¯·Á107 ¬≈≈¿∆∆¿∆¬ƒ
BÓk108ıeÁaÓ „ÈÒa ‰n‡109Ï˙k‰L ÚÈ„B‰Ï È„k , ¿«»¿ƒƒ«¿≈¿ƒ«∆«…∆

CÎÈÙÏ .BlL110ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ , ∆¿ƒ»ƒ»««…∆«»¿»¬»ƒ
Ì‡Â .BlL111Ï˙k‰ ÌÈBa - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ eOÚ ∆¿ƒ»ƒ««¿≈∆ƒ«…∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙ÈÊÁ ÔÈOBÚÂ ,ÚˆÓ‡a112Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿«¿ƒ¬ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ
.Ô‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ»««…∆«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆

במשנה.99) ה. מזה,100)שם פחותה שבמחיצה מפני
אינו, אדם של שגבהו [ואע"פ מעליה להסתכל אפשר עדיין
עצמו  להגביה הוא יכול - אמות משלש יותר כלל, בדרך
– אמות ארבע גובה עד ולהציץ אצבעותיו ראשי על

ברום]. ד"ה יא. חגיגה לפי 101)'תוספות' ב. שם משנה
וראה  לזו. זו סמוכות גינות בשתי שהמדובר הפשוט הפירוש

קיב. הערה מנהג 102)להלן שם שאין בסתם, אפילו
יז  הלכה להלן עוד ועיין להלן. ראה לבקעה, בניגוד לגדור,
מחייבין  - לגדור שלא שנהגו במקום שאפילו קיז) (והערה

לרשותו",103)אותו. נכנס אם כגנב, אותו שיתפוס "כדי
אבל  ו). הלכה ג פרק ולהלן ו: (בבאֿבתרא לגג גג בין כמו
(מלשון  שמשתמש" בשעה חבירו יראה "שלא ראיה היזק
משתמשים  אין שהרי בגינה, אין יד) הלכה למעלה רבינו
טפחים  עשרה במחיצה שדי אמרו שעליו מבגג, יותר בה
בשקלאֿ ב:) (שם בגמרא שאמרו ומה בתשובה). (רבינו
"וכן  במשנה שנאמר שמה ראיה", "היזק בסוגיית וטריא
היזק  משום הוא אותו" מחייבין לגדור שנהגו במקום בגינה
היזק, שמיה לאו ראיה היזק למאןֿדאמר מזה והקשו ראיה,
רב  אמר הונא רב אמר אבא כדרבי שאני, "גינה ותירצו:
עומדת  שהיא בשעה חבירו בשדה לעמוד לאדם אסור
שגינה  הרי (רש"י). רעה" בעין יזיקנו "שלא בקמותיה",
והשיב  רבינו, זה על נשאל כבר - זה? לענין מחצר חמורה
שיראה  גדול, היזק שהוא ראיה היזק בין גדול הבדל שיש
היזק  ובין צרכיו, ועושה ויושב עומד שהוא בעת חבירו אדם
דברי  שאלו רעה, עין משום חבירו קמת שיראה ראיה
אינו  התירוץ ואותו רעה, בעין בו יעיין שלא הם חסידות

ד  אדם אליבא שבני מקום בחצר ראיה היזק שעיקר הלכתא,
שרב  שאע"פ דבריו: בביאור להוסיף [ויש רבינו. עכ"ד דרין,
ולא  גמור איסור שזהו הרי וכו'", לעמוד לאדם "אסור אמר
קז:) (בבאֿמציעא שאמר לשיטתו רב - חסידות מדת
ותשעה  תשעים [רעה], עין זו - חולי כל ממך ה' "והסיר
להסתכל, שאסור הוא דין שלפי"ז רעה". בעין [מתים]
אבל  אמות. ארבע גבוה כותל לעשות אותו כופין ולפיכך
- חולי כל ממך ה' "והסיר ואומר (שם) עליו חולק שמואל
ולפי  [רעה]". ברוח [מתים] ו"הכל רעה)". רוח =) הרוח זה
הכלל  ולפי חבירו. בקמת בהסתכלות איסור אין דבריו,
לעשות  לכוף אין ממונות, בדיני כשמואל שהלכה הידוע,
איסור  שאין מאחר לגינה, אמות ארבע גבוה כותל
שאמרו  כמו בלבד. חסידות מדת אלא כאן ואין בהסתכלות.
כוסות  שני לשתות סכנה =) "זוגות" בעניני קי: בפסחים
ואעפי"כ  ניזוק, אינו זה, על מקפיד שאינו שמי ביחד),
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צג

צג

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עלֿכרחנו  כן, ואם לחשוש). טוב =) מיבעי" "למיחש
לגדור  היינו אותו" מחייבין - בגינה "וכן המשנה שפירוש
כגנב, עליו ייתפס שלא כדי בלבד טפחים עשרה של בגדר
שינוי  וגם רעה. עין משום אמות ארבע של בכותל ולא
ובגינה  "כותל", אמרו שבחצר כן, מוכיח במשנה הלשון
טפחים, עשרה הוא גדר וסתם "גדר". מלשון לגדור אמרו
ברמב"ם  ג משנה פ"ב ובפאה ח, משנה פ"ב בכלאים ראה
"גדר" רבינו כלל ג, הלכה בפ"ג להלן אבל שם. ורע"ב
ובהערה  ח הלכה פ"ג להלן וראה שם. עיין ביחד, ו"כותל"

ד.104)עא]. שם הגמרא, מסקנת ולפי שם, משנה
כמו 105) השנה כל הזרעים עומדים אין שבבקעה מפני

הרמב"ן). בשם ג ס"ק קנח, סימן (סמ"ע בגינה
מנהג.106) שאין ובמקום מראה,107)האחד, מלשון

המשניות). בפירוש (רבינו בולט דבר כרבי 108)היינו
ד: ד. שם גם 109)יוחנן, יעשה שמא מבפנים, לא אבל

לחשוש, אין זה, סימן חבירו יקלוף שמא אבל בפנים. חבירו
למעלה  (ראה והוצים קנים של ובמחיצה זאת, יכירו שהרי
ורבינו  מיוחדים סימנים שם בגמרא נתנו טו) הלכה

(כסףֿמשנה). וצ"ע ב.110)השמיטם, שם משנה,
יעשה 112)שם.111) שמא איֿאפשר, כלל סימן ובלי

שהרי  איֿאפשר, ולקלוף הוא. שלו ויאמר חבירו בצד אחד
ט). ס"ק קנח, סימן סמ"ע וראה שם, (גמרא כנ"ל הוא, ניכר

.ÊÈ¯ÎBn‰113Ì˙Ò B¯·ÁÏ ‰pb114ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰˙È‰Â , «≈ƒ»«¬≈¿»¿»¿»¿…∆∆ƒ
˙B¯Á‡ ˙Bpb115˙‡ ˙B·Ï Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ƒ¬≈ƒ∆«≈«ƒ¿∆

Ï˙k‰116Ì‰ÈÈa117‡lL e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â , «…∆≈≈∆«¬ƒ¿»∆»¬∆…
˙Bpba ¯c‚Ï118Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰Ú˜a ¯ÎÓ ƒ¿…«ƒ¬»ƒ»«ƒ¿»¿»≈

.e‚‰pL ÌB˜Óa ‡l‡ ,¯c‚Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ¿…∆»¿»∆»¬

בבאֿבתרא,113) בתחילת המשניות בפירוש רבינו פירש כן
מחייבין  לגדור שנהגו מקום בגינה "וכן שם ששנו מה

קיז. הערה ולהלן במגידֿמשנה, וראה היינו 114)אותו".
המחיצה. עשיית דבר את לו הזכיר שנשארו 115)שלא

ומגדלֿעוז). ראב"ד (ועיין מוכר של ראה 116)בידו
גבוהה  מחיצה אלא צריך אין שבגינה טז, הלכה למעלה

טפחים. שישתתף 117)עשרה הלוקח את כופין כלומר,
בדברי  לפרש יש וכן הראב"ד, דעת (כן המוכר עם זה בבנין

מגידֿמשנה). ועיין בירושלמי:118)הרמב"ם, הוא כן
שלא  שנהגו מקום בין לגדור, שנהגו מקום בין בגינה "תני:
מפרש  שכן כתב א) ס"ק קנח (סימן והגר"א כופין". - לגדור
שלפנינו. מזו שונה שם ושגירסתו ד.) (שם בבבלי גם רבינו

ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין

.ÁÈÌB˜Ó119ÔÈÏÈc·n‰ ÌÈÏ˙k ˙B·Ï e‚‰pL120 »∆»¬ƒ¿¿»ƒ««¿ƒƒ
˙Bpba B‡ ˙B¯ˆÁa121˙ÈÊb ÔÈ‡L ÌÈ·‡a122‰Ê - «¬≈«ƒ«¬»ƒ∆≈»»ƒ∆

Ô˙B123.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô˙B ‰ÊÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL ≈¿»¿»ƒ¿∆≈¿»¿»ƒ
˙ÈÊ‚a124ÌÈÁÙË Ô˙B ‰ÊÂ ,‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê - ¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ∆¡»¿∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒÈÙÎa .‰ˆÁÓe125ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê -126Ô˙B ‰ÊÂ , ∆¡»ƒ¿ƒƒ∆≈ƒ¿«ƒ¿∆≈
ÌÈ·Ïa .ÌÈÁÙË127‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B ‰Ê -128‰ÊÂ , ƒ¿«ƒƒ¿≈ƒ∆≈∆«∆¡»¿∆

Ï˙k‰ È·Ú - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ .‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B≈∆«∆¡»¿»«ƒƒ»≈√ƒ«…∆
„Èq‰ ÌÚ129ÏÈ‡B‰Â .130,Ì‰ÈL ÏMÓ Ï˙k‰ ÌB˜Óe ƒ«ƒ¿ƒ¿«…∆ƒ∆¿≈∆

.Ì‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ È¯‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ƒ»««…∆¬≈«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆
elÙ‡Â131ptL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯Ï ÏÙÔ‰Ó „Á‡ ‰ «¬ƒ»«ƒ¿∆»≈∆∆ƒ»∆»≈∆

B˜ÏÁ B¯·Á BÏ ¯ÎnL ÔÚËÂ ,B˙eL¯Ï ÌÈ·‡‰ Ïk ˙‡∆»»¬»ƒƒ¿¿»«∆»«¬≈∆¿
ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa BÏ B˙ B‡132Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿»¿«»»≈∆¡»∆»¬≈≈

„Ú Ì‰ÈL ÏL ˙eL¯a133‰È‡¯ ‡È·iL134. ƒ¿∆¿≈∆«∆»ƒ¿»»

ב.119) בבאֿבתרא סתם,120)משנה כתלים לא היינו,
(מגידֿמשנה). שותפים בנכסי המבדילים כתלים אלא

מוסב 121) שזה בגמרא, ופירשו בגינה". "וכן במשנה: שם
הכתלים. רחבי כלומר וגזית, גויל "גויל"122)על והיינו

מהוקצעות. בלתי אבנים כלומר, כלומר,123)שבמשנה.
פחות. ולא טפחים ששה ברוחב הוא דין - בגויל המנהג אם
(מגידֿמשנה). זה מנהג אחר הולכין אין בפחות, נהגו ואם

רחבן 124) מתמעט הקיצוע שעלֿידי מהוקצעות, אבנים
לחמשה. טפחים לבנה 125)מששה וחצי מכאן לבנה חצי

באמצע. וטיט חצאי 126)מכאן לשני טפחים שלשה
לטיט  וטפח כדלהלן) טפחים שלשה הלבנה (שהרי הלבנה

שלמות.127)שביניהם. לבנים שהלבנה 128)היינו,
טפחים. שכן 129)שלשה הרי"ף, וכתב הטיח. עם כלומר

אלא  נפשטה, שלא בעיא היא ג: שם ולפנינו הגמרא. מסקנת
וסידן". ש"הן שמסתבר שם אמר יצחק בר נחמן שרב

שם.130) של 131)משנה, חידושה כל שזהו ד. שם
במשנה. זו שותפים 132)פסקא - הם ששותפים שכיון

הידוע  דבר אם ולפיכך, השני. על אחד מקפידים אינם
לו. שמכרו ראיה אין מהם, אחד אצל נמצא לשניהם

שהיה 133) במיגו, הוא נאמן - ידו תחת האבנים אין ואם
ולחםֿמשנה). (מגידֿמשנה לחבירו שהחזירם לטעון יכול

שלו.134) שהם בעדים

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
נפלו,1) אם השותפין בין שיש המחיצות משפטי בו נתבארו

מגדירת  לזה זה לעשות לשכנים שיש ממה הדינין וקצת
המשותף. הרשות ומתיקון המחיצה

.‡Ï˙k2LÈ - ÏÙpL ,ÔÈÙzL ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ ,¯ˆÁ …∆»≈««¿ƒ≈¿≈À»ƒ∆»«≈
d·b „Ú B˙B·Ï B¯·Á ÏÚ ÛÎÏ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»ƒ¿≈∆»…«¬≈ƒ¿«…«

˙Bn‡ Úa¯‡3Ï·‡ ;‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡¯È ‡lL È„k ,4¯˙È «¿««¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¬»»≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ5B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -6„Á‡‰ ‰ˆ¯ . ««¿««≈¿«¿ƒ»»»∆»

Ï˙k‰ dÈa‚‰Â7Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ8B¯·Á ‡a ¿ƒ¿ƒ««…∆≈««¿««ƒ»¬≈
ÔÈ·iÁÓ - Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ „‚k dB·b „Á‡ Ï˙k ‰·e»»…∆∆»»«¿∆∆«…∆∆≈≈∆¿«¿ƒ

B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡9BÏ˙k „‚kL d·ba10‰a ?„ˆÈk . ƒ≈∆¿«…«∆¿∆∆»¿≈«»»
B¯·Á ‡·e ,˙Bn‡ ¯OÚ B‰Èa‚‰Â Ô‰ÈÈaL Ï˙k „Á‡∆»…∆∆≈≈∆¿ƒ¿ƒ∆∆«»¬≈

Bcˆa B‡ Bc‚k „Á‡ Ï˙k ‰·e11˙Èa BÏ ˙BOÚÏ12, »»…∆∆»¿∆¿¿ƒ«¬«ƒ
Bn‡ LL ¯Á‡‰ Ï˙k‰ dÈa‚‰ÂÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ˙ ¿ƒ¿ƒ««…∆»«≈≈«¿«¿ƒƒ≈

È¯‰L ;˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒBnL ˙Bn‡ ÈzLa B˜ÏÁ∆¿ƒ¿≈«∆ƒ««¿««∆¬≈
ÂÈOÚnÓ ‰‡¯13Ô‰a ‰ˆB¯ ‡e‰L14˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆ƒ«¬»∆∆»∆¿≈ƒ»«

Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ L‡¯a15˙B¯Bw‰ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó16, ¿…«…∆∆≈≈∆»¿«ƒ««
‰¯B˜ ÂÈÏÚ ‰aL B‡17ÔÈÚL ˙B¯Bw‰L ‰ÏB„‚ ∆»»»»»¿»∆«ƒ¿»ƒ

Ôlk ˙Bn‡‰ LLa B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰ÈÏÚ18 »∆»¿«¿ƒƒ≈∆¿¿≈»«À»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡‰ ÏÚ B¯·Á ÛÈÒB‰L∆ƒ¬≈«»«¿««««ƒ∆…
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צד שכנים צד הלכות - קנין ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ï˙k‰ Ïk ‰a19ÏÎa ‰ˆB¯ ‡e‰L BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ; »»»«…∆∆¬≈ƒ»«¿∆∆¿»
.‰f‰ d·b‰«…««∆

במשנה.2) ה. היזק 3)בבאֿבתרא למניעת השיעור שזהו
חידוש  כל ואין טז. הלכה פ"ב למעלה כמבואר ראיה,
ד) הלכה פ"ב (למעלה רבינו פסק שכבר אחרי זו, בהלכה
זה  את זה כופים שחלקו ושותפין היזק, שמיה ראיה שהיזק
אם  קלֿוחומר – ביניהם אמות ארבע גבוה כותל לעשות
השני  את אחד לכוף שיכולים ונפל, ביניהם כותל היה כבר
מארבע  שלמעלה הוא, החידוש עיקר אלא מחדש, לבנותו
ב:). בבאֿבתרא (גמרא זה את זה כופים אין אמות

שם.4) ראיה.5)משנה, היזק עוד אין אע"פ 6)שאז
(כסףֿמשנה). אמות ארבע על יתר הכותל היה שמקודם

השני.7) של השתתפותו בלא הוצאותיו משנה,8)על
בחצי 9)שם. זוכה הוא זה, ובתשלום לשלם. שעליו החצי

אותו  שמחייבין שכשם שניהם, של המקום שהרי הכותל,
הכותל  חצי הוא ונוטל חבירו, את מחייבין כן לשלם,

ומשנהֿלמלך). (מגידֿמשנה למעלה 10)עלֿכרחו אבל
(שם  נחמן וכרב בסמוך, רבינו כהדגמת חייב, אינו מכתלו
לא  - סמך דלא למאי סמך, - דסמך "למאי שאמר: ו.)
לכולה". סמך לפלגא, "סמך שאמר: הונא כרב ודלא סמך",
ב'תוספות' שם (ועיין הגובה שיעור לעניין רבינו ומפרשה

סמך). "סמך 11)ד"ה סתם נאמר ה.) (שם במשנה [שהרי
סמך  בין משמע הכל", את עליו מגלגלין - אחר כותל לו
גם  שהמדובר זה, ולפי הצד. מן לו סמך ובין מכנגדו לו
נחמן  ורב הונא רב של שהפלוגתא עלֿכרחנו הצד, מן בסמך
באורך]. ולא בגובה אלא אינה הקודמת) הערה (ראה

ועל 12) עליו לשים האמצעי בכותל להשתמש רוצה שהוא
שלא  אף ממעשיו, שנראה כמו תקרה, - הנגדי הכותל

התקרה. את עוד עשה ולא עדיין בניית 13)השתמש
הנותרות,14)הכותל. אמות בארבע לחייבו אין אבל

בלבד. השתים על אלא דעתו גילה לא בניגוד 15)שהרי
שסמך. בכותל שחקק שם, "קבעתא 16)לפרש"י זהו

פסק  שרבינו נחמן, רב שאף ו.) (שם אמרו שעליו דכשורי",
לכולה". סמך - לפלגא ש"סמך מודה עץ 17)כמותו,

עליהם  מגן והוא הקורות, את שמים שעליו ועב, ארוך
מודה  בזה שגם (שם) "אפרזתא" וזהו הכותל. מלחלוחית

נחמן. דעת 18)רב גילוי משמשים מעשיו כאן שהרי
האמצעי. הכותל בכל להשתמש שברצונו בכ"י 19)ברור,

אמות  עשר בנה לא כלומר, הכותל". כנגד בנה "שלא תימן:
(ועיין  כנ"ל בלבד, אמות שש אלא כותל, של גבהו כל כנגד

כז). ס"ק קנז, סימן סמ"ע

.·„Á‡20‰aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ21BÈa ÏÈc·nL Ï˙k‰ ∆»ƒ«À»ƒ∆»»«…∆∆«¿ƒ≈
B˜ÏÁ ÔzÏ B¯·Á Ú·˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú B¯·Á ÔÈ·e≈¬≈««¿««¿»«¬≈ƒ≈∆¿

Èz˙' ¯Ó‡Â ,‰‡ˆB‰a22˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - 'È˜ÏÁ «»»¿»«»«ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆¿«
Ô˙pL23˙q‰ ÚaLÂ ,24‡È·iL „Ú ,¯ËÙÂ Ô˙pL ∆»«¿ƒ¿»∆≈∆»«¿ƒ¿««∆»ƒ

Ô˙ ‡lL Ú·Bz‰ ‰È‡¯25Ï·‡ .26B˙B‡ Úa˙Ï ‡a Ì‡ ¿»»«≈«∆…»«¬»ƒ»ƒ¿…«
Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒB‰L d·b‰ ¯‡L ˙‡ˆB‰a B˜ÏÁ ÔzÏƒ≈∆¿¿»«¿»«…«∆ƒ««¿«

BÏ CÓqL ÈtÓ ,˙Bn‡27- 'Èz˙' ¯Ó‡Â ,Bc‚k B‡ «ƒ¿≈∆»«¿∆¿¿»«»«ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡28‡l‡ ;29ÚaL B¯·Á30ıÙÁ ˙ËÈ˜a31 ≈∆¡»∆»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,epnÓ ÏËBÂ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«¿≈ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏËBÂ32.BÏ Ô˙pL ‰Ê ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú , ¿¿ƒ«∆»ƒ¿»»∆∆»«

שם.20) בנה 21)משנה, אחד שרק בוודאות, לנו שידוע
לנו  ידוע לא אם וכלֿשכן השני, השתתפות בלי הכותל את

נאמן. שהשני לבדו, בנה שזה 22)שהאחד אחרי היינו,
ההוצאות. את ממנו שהואיל 23)תבע לפי "והטעם,

לומר  יש העולם, לכל ידוע וזה לבנות, חייבין ששניהם
שם). המשנה, בפירוש (רבינו חלקו" מדרבנן,24)שנתן

מ:). (שבועות הכל כופר כדין חפץ, נקיטת בלי
הנתבע 25) עם הזמן כל שהיו עדים, שיעידו כלומר,

סימן  בשו"ע וראה נתן. שלא וראו ואילך, הבנייה מהתחלת
ח. סעיף סוף שם.26)קנז, בצדו.27)משנה, היינו,

כדי 28) לשלם, חייב שאתה ידעת האיך לו: שנאמר "לפי
המשניות), בפירוש (רבינו בדין?" שתעמדו קודם לו שתתן
רבנן". לי דמיחייבו יימר "מי ה:) (ב"ב הגמרא וכלשון

רבינו.29) הלוה 30)מתוספת מן חובו שהתובע אע"פ
אפילו  שבועה, בלא גובה פרעתי, הלה: וטען זמנו, בתוך
ולוה  מלוה מהלכות פי"ד ורמב"ם שם (ב"ב היתומים מן
זמנו, בתוך שילם לא שוודאי "חזקה" ישנה שם - א) הלכה
ומה  שילם. לא שוודאי "חזקה" אין שלנו בנידון כאן אבל
יימר  "מי של שהסברא שם) (ב"ב הגמרא בסוגיית שנראה
תוך  פורע אדם "אין של מהסברא עדיפה רבנן" לי דמיחייבו
ה"סלקא  לפי רק זהו - שם ורבא אביי בה שנחלקו זמנו"
זמנו" תוך פורע אדם אין - מ"חזקה עוד ידעו שלא דעתין"

ספר31ֿ)(אבןֿהאזל). כגון קדושה, של חפץ באחיזת
לח:). (שבועות תפילין או שאין 32)תורה אףֿעלֿפי

שבמסכת  ונוטלין הנשבעין ברשימת כזו שבועה למצוא
קיד: בבבאֿקמא זו לשבועה אחר מקור יש - ז פרק שבועות
נתן  כמה לוקח לו ישבע אחר, ביד וספריו כליו "המכיר
לו  שיש חוב מחבירו לתובע הגאונים למדו שמשם ויטול",
נשבעין  כדרך ונוטל חפץ בנקיטת שנשבע - משכון עליו
ברא"ש  ועיין ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"ג ונוטלין
לכל  שידוע בנידוןֿדידן וכמוֿכן ד), סימן דשבועות פ"ז
ודינו  בו, מוחזק כאילו זה שהרי הכותל, בנה שהראשון
ועיין  (אבןֿהאזל, כנ"ל משכון, עליו לו שיש חוב כתובע

מגידֿמשנה).

.‚‰È‰L ÈÓ33„ÓÚÂ ,B¯·Á ˙B·¯Á ÔÈa ‰a¯Á BÏ ƒ∆»»»¿»≈»¿¬≈¿»«
„Ú ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Áe¯ ¯„‚Â B¯·Á¬≈¿»««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ«
ÔÈ‡ - ‰¯e„‚ ‰È˙BÁe¯ LÏMÓ BÊ ‰a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»ƒ»∆»¿»≈
‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ‰‡ˆB‰‰ BÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈«»»¿∆¬≈…
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t B˙a¯Á È¯‰Â ,BÏ ÏÈÚB‰34 ƒ«¬≈»¿»¿»ƒ¿»«ƒ

BÏ ¯„b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˙È‰Lk35„Ú ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯ ¿∆»¿»¿ƒ»ƒ»««¿ƒƒ«
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - ¯„b ˙ÙwÓ B˙a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»À∆∆»≈¿«¿¿ƒ»»∆
Úa¯‡a ‰Ê ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,Ïk‰«…¿≈¬ƒ«»»∆ƒ∆¿«¿«

˙BÁe¯36˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú37ÌB˜Ó ‰È‰iL „·Ï·e . ««¿««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿
Ì‰ÈL ÏL Ï˙k‰38. «…∆∆¿≈∆

משלש 33) חבירו את "המקיף ד:): (בבאֿבתרא במשנה
אין  - השלישית ואת השניה ואת הראשונה את וגדר רוחותיו
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צה

צה

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- הרביעית את וגדר עמד אם אומר, יוסי רבי אותו. מחייבין
יהודה  רב "אמר בגמרא שם ואמרו הכל". את עליו מגלגלין

י  כרבי הלכה שמואל, את אמר וגדר עמד אם דאמר וסי
שנא  לא ניקף, עמד שנא לא הכל, את עליו מגלגלין הרביעית
ובמקום  בבקעה מדברת זו שמשנה אומרים, ויש מקיף". עמד
לבנות  אותו לכוף יכול בחצר שאילו לגדור, נהגו שלא
(רשב"ם  ידֿטז הלכה פ"ב למעלה כמפורש באמצע הכתלים
אין  - לגדור נהגו לא שבבקעה כיון רבינו, לדעת אבל ועוד).
להעמיד  רבינו הוצרך ולפיכך וגדר. עמד אם אפילו לחייבו
בה  משתמשים ולא שחרבה חצר כלומר בחורבה, ז הלכה
הוא  הרי רוחותיה, ארבע מכל וגדרה המקיף עמד ואם עכשיו,
שדה  היתה שאם ונטעה, ברשות שלא חבירו לשדה כיורד
(בבאֿמציעא  העיר כאריסי ונוטל לו שמין ליטע, העומדת
חרבה  חצר שהרי ד), הלכה ואבידה גזילה מהלכות ופ"י קא.
ז  ס"ק קנח סי' והגר"א ד, הלכה (כסףֿמשנה להיגדר עומדת
ג]. הלכה פ"י בבאֿמציעא בירושלמי [וכ"ה ירושלמי), בשם
ואבידה  גזילה (הלכות להבנות עומד אינו חרב שבית ואע"פ
רבי  על החולקים חכמים ולדעת אבןֿהאזל). ט, הלכה שם
שגילה  וגדר, עמד שהניקף באופן אלא מחייבים ואינם יוסי,
ודינה  להיגדר, עומדת אינה חרבה חצר - בגדר שרוצה דעתו
דעתו  גילה השדה בעל אם שרק ליטע, עומדת שאינה כשדה
שם). (בבאֿמציעא העליונה על וידו לו לשלם חייב

שגדרו 34) כ: בבבאֿקמא כפירש"י שם, במשנה מפרש רבינו
את, ד"ה שם ב'תוספות' ועיין הניקף. לבין המקיף בין היה

מסביב. שהקיף יוסי,35)שפירשו רבי וכדעת המקיף,
שאמר 36)כנ"ל. רב בר כחייא ולא (שם) הונא כרב

ליטע, העשויה שבשדה [ואף בזול קנים דמי רק שמשלם
מבעל  ונוטל ליטעה זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדים
שהנאתם  בחורבה כאן - ה"ד) שם גזילה (הלכות השדה

שווה]. הוצאתם גם חצרות 37)שווה, שבין הכותל כגובה
טז). הלכה פ"ב בכתלים,38)(למעלה להשתמש שיכול

יא  ס"ק קנח, סימן הגר"א ובביאור ד. הלכה להלן כמבואר
למשנה  בבאֿבתרא מהירושלמי רבינו לדברי מקור הביא

הנ"ל.

.„‰a B˜ÏÁ·e ,‰aL ‰Ê ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«…∆∆∆∆»»¿∆¿»»
BÓk ËÚeÓ ¯·„ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È -≈»∆ƒ∆≈¿«¿¿ƒ»»∆»»»»¿
LnzL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ;ÔÈic‰ e‡¯iL∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈

Ï˙kaÌÈ39ÔÎÂ .40Áe¯ ¯„bL ‡e‰ BÓˆÚ Ûwp‰ Ì‡ «¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿∆»««
ÏL ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,BzÚ„ ‰l‚ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¬≈ƒ»«¿¿≈¬ƒ«»»∆

˙BÁe¯ LÏL41ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰ Ì‡ ,42ÔÎÂ .Ì‰ÈL ÏL »ƒ»«¿»ƒ∆¿≈∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

בנה 39) אם להיפך. ולדעתו רבינו, על חולק והראב"ד
את  לו שהרויח השני על בזה הקל הרי שלו, על הראשון
את  כך בשביל להפסיד לו אין ולפיכך הכותל, מקור

כל 40)ההוצאות. גדר שהמקיף באופן רק לא כלומר,
שלש  אלא גדר לא המקיף אם אפילו אלא הרוחות, ארבע
הניקף  חייב זאת בכל כלום, מעשיו הועילו שלא רוחות
טו). ס"ק קנח, סימן (סמ"ע לגדור גמר עצמו הוא אם לשלם

(ערוךֿהשולחן).41) הרביעי הכותל חצי הוצאת בניכוי

ובאבןֿהאזל 42) הכתלים". "היו רומי: ובדפוס תימן בכ"י
הכתלים". מקום "היה תיקן

.‰ÔÎÂ43ÈL44‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈza45Ô‰Èb‚ eÈ‰Â , ¿≈¿≈»ƒ∆¿«∆¿»«≈∆
‰¯È„Ï ÔÈÈeOÚ46ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa eÈ‰ elÙ‡ ,47 ¬ƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ

‰˜ÚÓ ‰OBÚ ‰Ê -48‰ÊÂ ,Ba ¯„ ‡e‰L Bb‚ ÈˆÁÏ ∆∆«¬∆«¬ƒ«∆»¿∆
‡lL ‰ÊÂ ,Bb‚ ÈˆÁÏ ‰˜ÚÓ ‰OBÚ49‰Ê „‚k50, ∆«¬∆«¬ƒ«¿∆∆…¿∆∆∆

ÛÈcÚÓe51‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡¯È ‡lL È„k ,52Èt ÏÚ Û‡Â .53 «¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¿««ƒ
¯ÓBÏ „Á‡ Ïk ÏBÎÈ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÈaL∆¿≈¿»«ƒƒ»»∆»«

ÌBia ‡l‡ È˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ el‡ :B¯·ÁÏ54˙Úa «¬≈≈≈ƒƒ∆»«¿≈
„ÈÓz È˙B‡ ‰‡B¯ ‰z‡Â ,Èbb ÏÚ „ÓÚ‡L55. ∆∆¡…««ƒ¿«»∆ƒ»ƒ

גם 43) (וכ"ה נוסחתנו ולפי זו, מילה חסרה תימן [בכ"י
לחייב  שאין שכשם הקודמת, להלכה נמשך זה רומי) בדפוס
של  מקום על עומד הוא אלאֿאםֿכן הכותל חצי בהוצאות
להשתתף  אחד לחייב אין גגות בשני כן כמו שניהם,
יוכל  לא שהרי גגו, על חבירו שיבנה הכותך חצי בהוצאות
גגו  חצי על בונה אחד כל אלא זה, בכותל להשתמש

אביי.44)ומעדיף]. של מימרא ו: שאחד 45)שם היינו,
בניגוד  ביניהם, מפסקת הרבים רשום ואין לשני סמוך
בשני  שדווקא ר"ה, צדי בשני ד"ה שם, ה'תוספות' לשיטת
בחבירו  מרגיש האחד שאין לגדור חייבים הרבים רשות צדי
הרבים  רשות אין אם אבל ממנו. שיזהר בגגו, כשעולה

א  - ביניהם נחמן:מפסקת רב דאמר והיינו לגדור, צריך ין
להלן  וראה לגדור)" צריך (=אין לא לגג, גג בין "אבל
אביי  של מימרתו בין הנ"ל, הסתירה מיושבת רבינו שלדעת

אחר. באופן נחמן, רב של מימרתו גגים 46)לבין כלומר,
בין  הנ"ל הסתירה מיושבת ובזה משופעים. ולא שטוחים

נחמן. רב מימרת לבין אביי רשות 47)מימרת שבני
רבינו), בדברי ולהלן שם, (גמרא אותם רואים הרבים
בגמרא). (שם ביניהם מפסיקה היחיד כשרשות וכלֿשכן

(דברים 48) התורה בלשון "מעקה" נקראת הגג על מחיצה
ח). דרום.49)כב, לצד ואחד צפון, לצד אחד כגון

כנגד 50) שלא "זה וצ"ל זה". כנגד שלא "זה תימן בכ"י
זה". כנגד שלא וזה יותר 51)זה, קצת מושך אחד כל

כנגד  זה כשהם אלא אינה זו שהעדפה וכמובן מהמחצית,
ה). ס"ק רנט, סימן (סמ"ע זה בצד זה כשהם ולא זה.

ראיה.52) היזק ביניהם יהיה שיש 53)ולא החידוש וזהו
שם). (גמרא ר"ה צדי גג 54)בשני על גם רואים שאז

אינם  ושבים, לעוברים מספיק אור שאין בלילה, אבל גבוה.
יכולים  הבית בחלון אבל בגגות. למעלה לראות יכולים
(לחםֿ ו הלכה פ"ה להלן כמפורש בלילה, גם לראות

זו 55)משנה). אחרונה מילה ו) ס"ק (שם הסמ"ע לדעת
את  גם לרבות שאנשי באה והיינו, בגמרא. האחרון הנימוק

ואילו  עומד. כשהוא ורק והתאמצות, בעיון רק רואים ר"ה
ללא  וגם כשיושבים, גם היינו תמיד, רואים הגגות אנשי

מאמץ.

.Â‚b56CeÓq‰57‰OBÚ - B¯·Á ¯ˆÁÏ58‰˜ÚÓ BÏ ««»«¬«¬≈∆«¬∆
Ï·‡ .˙Bn‡ Úa¯‡ dB·‚59ÔÈbb‰ ¯‡MÓ ‚‚Ï ‚b ÔÈa60 »««¿««¬»≈«¿«ƒ¿»««ƒ

ÔÈ¯c Ì„‡ Èa ÔÈ‡L ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï ˜e˜Ê BÈ‡ -≈»¿«¿««∆≈¿≈»»»ƒ
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צו שכנים צו הלכות - קנין ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ï·‡ .‰i‡¯ ˜f‰ ˙Bbba ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙Bbba61CÈ¯ˆ ««¿ƒ»≈««∆≈¿ƒ»¬»»ƒ
‰¯OÚ ‰‰B·b ÔÈbb‰ ÈL ÔÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»≈¿≈««ƒ¿»¬»»
.B˙eL¯Ï ÒÎ Ì‡ ·p‚k B˙B‡ Òt˙iL È„k ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆ƒ¿…¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

בגג 56) כאן ואף שמואל. בשם נחמן רב של מימרא ו: שם
ב). ס"ק קס, סימן (סמ"ע כנ"ל לדירה, היינו,57)העשוי

ראיה  היזק לענין שהרי החצר, של לזו שוה הגג שקרקעית
בהלכה  שנראה כמו סמוך, ובין רחוק בין הבדל אין
(ועיין  הרבים רשות צדי בשני גגות שני בדין הקודמת,

ז. ס"ק קנט, סימן סמ"ע - שם) בעל 58)מגידֿמשנה היינו
מזיק, שאינו החצר בעל ולא החצר, לבעל מזיק שהוא הגג,
לו  שקבוע החצר שבעל ב: בבבאֿבתרא שאמרו כמו
לו  קבוע שלא הגג בעל מפני להזהר יודע אינו תשמישו,
שבעל  ז), הלכה (סוף להלן רבינו מדברי ונראה תשמישו.
עליו  ייתפס שלא טפחים בעשרה אפילו משתתף אינו החצר
שהוא  הגג שבעל שכיון גגות) שני בדין להלן (ראה כגנב
אמות  ארבע גבוה כותל לעשות חייב ראיה, בהיזק המזיק
עליו  נתפס החצר בעל אין שוב - ראיה היזק לסלק כדי
ס"ק  קנט, סימן (סמ"ע ביניהם מפסיק הכותל שהרי כגנב,
בת  במחיצה אתו משתתף החצר שבעל הרשב"א ודעת ז).
סט. הערה להלן וראה (מגידֿמשנה), טפחים עשרה

(שם).59) שמואל בשם נחמן רב של מימרא המשך
(ראב"ד).60) לתשמיש" ראויים שאין "פירוש:
(שם).61) עצמו נחמן רב של התוספת מדברי

.ÊÈzL62BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙B¯ˆÁ63¯Ó‡È ‡Ï - ¿≈¬≈¿«¿»ƒ……«
Èc‚kÓ ‰Ba ÈÈ¯‰ :ÔBÈÏÚ‰64ÌÈBa ‡l‡ ;‰ÏBÚÂ »∆¿¬≈ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆∆»ƒ

‰hÓlÓ Ì‰ÈL65‰ÏBÚÂ66Bc·Ï ÔBÈÏÚ‰ ‰B·e , ¿≈∆ƒ¿«»¿∆∆»∆¿¿«
Bc‚kÓ67Ì‡Â .‰ÏÚÓÂ68BbbÓ ‰ÏÚÓÏ B¯ˆÁ ‰˙È‰ ƒ¿∆¿»«¿»¿ƒ»¿»¬≈¿«¿»ƒ«

B¯·Á ÏL69ÏÏk ÔBzÁzÏ ˜e˜Ê ÔBÈÏÚ‰ ÔÈ‡ -70. ∆¬≈≈»∆¿»««¿¿»

שם.62) בברייתא הוא וכן הונא, לרב בניגוד חסדא, כרב
ראיה.63) בהיזק לשני אחד מזיקים שאינני 64)ושניהם

השני. של הקרקע משפלות לסבול העליון,65)צריך אף
ארבע  עד והיינו, (מגידֿמשנה). בנין אין - יסוד אין שאם
לבנות, יחד שניהם צריכים שלמטה. החצר מקרקעית אמות
יותר  צריך כאן ואולי בחצרות, שותפים שני כל כדין
לעליון  להזיק עוד יכול שהתחתון כמה עד אמות. מארבע
וראה  השני, הפירוש לפי (מגידֿמשנה עומד זה אם

חצרות). שתי ד"ה שם קס,66)ב'תוספות' סימן בב"ח
זו. מילה ראיה 67)חסרה היזק שכלה המקום מן היינו,

אמות  ארבע לבדו הוא בונה והלאה ומשם הראשון, של
(מגידמשנה). התחתון את בראיה הוא יזיק שלא

שם.68) הגג,69)ברייתא לבעל מזיק החצר בעל שאין
נז). הערה ו (הלכה למעלה התחתון,70)כמבואר ברם

ונראה  החצר. לבעל מזיק הוא שהרי לעליון, זקוק הגג, בעל
עשרה  למחיצת אפילו זקוק העליון שאין רבינו, מדברי
להסיר  כדי כותל לבנות חייב שהתחתון שמכיון טפחים,
ראה  לגגו, למטה לרדת יכול העליון אין שוב ראייתו, היזק
דבריו  "אין בהשגה: כתב והראב"ד נז. הערה למעלה
שם, בסוגיא שאמרו למה בניגוד זהו ואמנם כלל". ברורין

הוא  זקוק אבל אמות, ארבע למחיצת זקוק העליון שאין
(מגידֿ כגנב עליו שייתפס כדי טפחים עשרה למחיצת
הגמרא  סוגיית מיישב א, ס"ק קס סימן וה'דרישה' משנה).

שם. עיין הרמב"ם, שיטת לפי הנ"ל

.ÁÈÓ71B¯·Á ˙p‚Ï CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L72- ÏÙÂ , ƒ∆»»»¿»¿ƒ«¬≈¿»«
BÏ ¯Ó‡ .ÂÈ·‡ ˙BpÙÏ B˙B‡ ÔÈÙBk73È¯‰Â ,EeÚÈb‰ : ƒ¿«¬»»»«ƒƒ«¬≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ElL Ô‰74Ì‡Â .75ÏÚa Ô‰· ‰ˆ¯ ≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆««
Ì˙B‡ ‰pt Ì‡ :'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,‰pb‰76BÈ‡Â ,‰˜ - «ƒ»¿»«≈ƒƒ»»»»¿≈

Ïh‡Â EÈ˙B‡ÈˆÈ CÏÈ‰ :¯Ó‡ elÙ‡Â ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬ƒ»«≈»¿ƒ∆¿∆…
;‰˜ ‡Ï - ‰pt ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·‡¬»«≈¿ƒ¬»ƒ…ƒ»…»»

.B˙BÁ„Ï ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆»ƒ¿

במשנה.71) וקיח. קיז: מפני 72)בבאֿמציעא גינה, [נקט
טפחים  עשרה בת למחיצה אלא חבירו כופה אינו שבגינה
גבוה  כותל לעשות וכשרצה הט"ז), פ"ב (למעלה בלבד
א), ס"ק קסו, סימן ('פרישה' לבדו אותו בנה אמות, ארבע

א]. ס"ק שם בסמ"ע הגינה.73)וראה לבעל הכותל בעל
רוצה.74) אינו אם לקנות, חבירו להכריח יכול שאינו
שם.75) בגמרא בשקלא ֿוטריא זה בפני 76)הבדל

באמת  שהתכוון ברורה, הוכחה לנו יש שאז הבעלים,
קסו  סימן וש"ך הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה לו להקנות
לא  - כלל פינה שלא או בפניו, שלא פינה אם אבל א). ס"ק
משתמט  אלא לו, להקנות הכותל בעל נתכוון שלא קנה,
לאמר: אותו ומדחה מגינתו, האבנים לפנות מתביעתו, הוא

שם). (גמרא שלך הן

.ËLÓÁ77,„Á‡ ÔÈÚnÓ ÌÈÓ ˙B˜tÒÓ‰ ˙Bpb »≈ƒ«¿«¿«ƒƒ«¿»∆»
‰BÈÏÚ‰ ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ÔÈÚn‰ Ï˜Ï˜˙Â78. ¿ƒ¿«¿≈««¿»À»¿«¿ƒ»∆¿»

˙w˙Óe ,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BzÁz‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««¿»¿«∆∆ƒÀ»¿«∆∆
dÓˆÚÏ79‰BL‡¯‰Â ;80,‰iM‰ ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ¿«¿»¿»ƒ»≈»¿«∆∆ƒ«¿ƒ»

ÔÈÎÙBML ˙B¯ˆÁ LÓÁ ÔÎÂ .‰hÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ81 ¿…≈«¿ƒ»¿«»¿≈»≈¬≈∆¿ƒ
·È·Ï ÌÈÓ82ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ·Èa‰ Ï˜Ï˜˙Â ,„Á‡ «ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈«ƒÀ»¿«¿ƒ
‰BzÁz‰83,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ . ««¿»ƒ¿≈»∆¿»¿«∆∆ƒÀ»

dÓˆÚÏ ˙w˙Óe84ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ‰BzÁz‰Â ; ¿«∆∆¿«¿»¿««¿»≈»¿«∆∆ƒ
.‰ÏÚÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿…≈«¿ƒ»¿«¿»

ז,77) הלכה אגב כאן [וכתבה בברייתא. קח. בבאֿמציעא
התחתון]. עם מלמטה הכותל בונה אין 78)שהעליון שאם

לתחתונות. יהיו לא - בעליונה העליונות 79)מים ואין
בתיקונה. העליונה.80)משתתפות כלומר,

שמעבירה 82)מלוכלכים.81) תעלה שופכין. של לביב
המלוכלכים. המים כולן 83)את להיפך, כאן שהרי

שלא  תקלה, ללא התחתונה מן יצאו שהמים מעוניינות
העליונות. בגינות משתתפות 84)יתעכבו התחתונות ואין

של  השופכים שמי בזה מעוניינות אינן שהרי בתיקונה, אתה
אליהן. ירדו העליונה

.ÈÈa85¯‰p‰86¯„q‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ -87‰ˆ¯ .88„Á‡ ¿≈«»»«¿ƒ««≈∆»»∆»
Ô‰Ó89‰lÁz ‰˜LÈÂ ,ÌÈn‰ BÏ ¯ÊÁiL È„k ,¯kÒÏ ≈∆ƒ¿…¿≈∆«¬…««ƒ¿«¿∆¿ƒ»

Ïk - ‰lÁz ˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ ¯Á‡Â ,ÁzÙÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿«≈∆¿«¿¿ƒ»»
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צר

צר

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ט שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰ÎÊ ¯ab˙n‰90¯B·e .91·B¯w‰92‰n‡Ï93‡lÓ˙Ó - «ƒ¿«≈»»«»»«»ƒ¿«≈
ÔBL‡¯94ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,95. ƒƒ¿≈«¿≈»

ãקודש משיחות ãנקודות

בגיטין הגמרא מלשון שינה ב.)הרמב"ם "כל (ס, -
שיש  הדעות" ל"תיקון הוראה ומכאן גבר", דאלים
כפי  דוקא, נקיה בלשון להשתמש תמיד להשתדל
ובמקום  יותר, עדינה בלשון הרמב"ם שהשתמש
גבורה  לשון "מתגבר" נקט אלימות מלשון "אלים"
זכות, מלשון "זכה" הלשון וכמו"כ בקדושה, גם שישנו

"גבר". מהלשון יותר טוב
טז  סימן קנין ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ס:85) פניהם.86)גיטין על עובר שנהר שדות בעלי
דרכי 87) מפני זה שגם [וכנראה קודם ראשון שראשון היינו

שמפרש  במיזל) ד"ה (שם רש"י לפירוש בניגוד שלום],
בהשקאה. שוים (שם).88)שכולם ושמואל רב מחלוקת

לשמואל 89) רב בין המחלוקת את העמידו שם בגמרא
קע, סימן ב"ח ועיין תחתון, שדה לבעל עליון שדה בבעל
לא  רבינו אבל האמצעים. ולא בטענה באים הם שרק שכתב
ב. ס"ק שם סמ"ע ועיין ותחתון, עליון כלל כתב

שמכיון 90) שם) (גיטין תחליפא בר הונא רב של מימרא
יש  ושמואל, רב של במחלוקתם ההלכה, הוכרעה שלא
כל  היינו: גבר", דאלים "כל הידוע: בכלל כאן לנקוט

זכה. נט:91)המתגבר שם רגילים 92)משנה, שהיו
בתוכם  המים את לעצור המים, לאמת סמוך בורות לחפור
כאן  עברה שכבר לאחרי נחפר שהבור והמדובר מצוא. לעת

להלן. ראה המים, הנהר 93)אמת מן מים המוליכה תעלה
רב,94)לשדות. לפי המשנה של זה משפט פירשו בגמרא

כשקדם  והיינו הבור", פי על המהלכת ב"אמה שהמדובר
שאנו  המסקנא לפי ברם, (רשב"א). המים לאמת הבור
שחפר  כיון כאן, גם - זכה המתגבר שכל להלכה פוסקים
שגם  עשה, – שעשה כיון כדין, שלא שעשה אע"פ הבור,
ומגידֿמשנה  ראב"ד (ראה זכה המתגבר כל בכלל זה

בעניננו,95)ולחםֿמשנה). קדימה דיני לכל הטעם שזהו
שם. במשנה בתורה, הקריאות בסדר כן וכמו

âשבט כ"ט שני âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

ממקום 1) אדון הוא שהאחד השותפין משפטי בו נתבארו
דיניהן  וכל והעלייה הבית כגון תחתון, ממקום והשני עליון
בשל  ושתלן זיתיו נהר משטף לזה להדומה בשלימות,
מדין  לזה והנמשך הקרקע, בעל וזה האילן בעל שזה חבירו

יקצץ. טרם פירות ועשה לקוץ אילנות המוכר

.‡B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ BÏ ‰˙È‰L ÈÓ2, ƒ∆»¿»¬ƒ»¿«¿»ƒ≈∆¬≈
BÏ Ô˙B ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ÈÏ˙kÓ Ï˙k ÏÙÂ¿»«…∆ƒ»¿≈««ƒ≈««»¬ƒ»≈

ÂÈ˙B‡ÈˆÈa ÌeÏk3‰ÙBÎÂ ,4B˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ¿ƒƒ»¿∆∆««««ƒƒ¿

Ï·‡ .‰È‰Lk5‰iÏÚ‰ ÏÚ·Ï ‰ÙBk ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ¿∆»»¬»≈««««ƒ∆¿««»¬ƒ»
‰¯˜z‰Â .ÏÙpL ‰iÏÚ Ï˙k ˙B·Ï6È¯‰ - ˙Èa ÏL ƒ¿…∆¬ƒ»∆»«¿«ƒ¿»∆«ƒ¬≈

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‡È‰7‰·ÈÊÚn‰Â ,8È¯‰ - ‰¯˜z‰ ÏÚL ƒ∆««««ƒ¿««¬ƒ»∆««ƒ¿»¬≈
‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰9. ƒ∆««»¬ƒ»

קיבל 2) שאחד באופן אביהם, ירושת שחלקו אחים כגון
דיבור  ברש"י קיז. מציעא בבא וראה עלייה, ואחד בית

שנים. של "הבית 3)המתחיל שם: במשנה אמרו שכן
[את  לבנות העלייה בעל אמר שנפלו שניים של והעלייה
של  השתתפותו בלי לבדו בונה הבית שבעל הרי - ביתו]"

משנה). (כסף העלייה ביתֿהדין 4)בעל ידי על כלומר,
בירושלמי  אלו דברים ומקור משנה). (כסף לנכסיו שיורדין
בנוי  שהוא הבד בית בדין ד) הלכה מציעא דבבא י (פרק
היא  הבד, בית של גגו ונפחת גביו על אחר וגינת בסלע
יורד  הגינה שבעל שם במשנה שאמרו הגינה, של קרקעיתה
על  ואמרו גגו, את הבד בית בעל שיתקן עד למטה וזורע
הבד  בית בעל כשאין אלא אינו זה שכל בירושלמי כך
אלא  ולזרוע לירד צריך אין לפנינו הוא אם אבל לפנינו,

לתקן. אותו פשוט,5)כופין דבר לבעל זהו אין שהרי
על  עלייה אין אם ואדרבה העלייה, בתיקון עניין כל הבית

משנה). (מגיד יותר שווה הבית - (בבא 6)גביו הנסרים
קיז.). מן 7)מציעא חלק שהיא לתקנה, צריך הוא כלומר,

העלייה. מן ולא על 8)הבית שטוחין והעפר הטיט "והוא
לרבינו  המשניות (פירוש העלייה]" לבעל [כרצפה התקרה
ירושלים" "ויעזבו ח) ג, (נחמיה הפסוק מלשון והוא שם)

שם). עשוייה 9)(רש"י שהיא לעשותה, צריך הוא
עליו. מוטל תיקונה ולפיכך ברשותו הגומות את להשוות
ו  (פרק רבינו פסק ומשכיר שוכר שלעניין פי על ואף
חייב  המשכיר, הוא שהתחתון, ד) הלכה שכירות מהלכות
"שהמעזיבה  מפני העליון שברשות המעזיבה את גם לתקן
- קטז:) (שם במשנה חכמים וכדעת היא", התקרה חיזוק
בשוכר  אלא יוסי ורבי חכמים נחלקו שלא רבינו סובר
את  מתקן העלייה שבעל מודים הכול בשותפין אבל ומשכיר
שגם  כתב ז. בתרא בבא והרשב"א שברשותו. המעזיבה

משנה). (מגיד המעזיבה את לתקן התחתון על בשותפין

.·eÏÙ10‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ,Ì‰ÈL11Ì‰ÈL È¯‰ - »¿¿≈∆««ƒ¿»¬ƒ»¬≈¿≈∆
¯ÙÚ·e ÌÈ·‡·e ÌÈˆÚa ÔÈ˜ÏBÁ12Ì‡Â .13e¯azL ¿ƒ»≈ƒ»¬»ƒ∆»»¿ƒƒ¿«¿

ÔÈ‡B¯ - ÌÈ·‡‰ ˙ˆ˜Ó14Ì‡ ,¯azL‰Ï ‰Èe‡¯ BÊ È‡ ƒ¿»»¬»ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ
C¯cÓ Úe„È ‰Ê ¯·„Â .‰iÏÚ‰ È·‡ B‡ ˙Èa‰ È·‡«¿≈««ƒ«¿≈»¬ƒ»¿»»∆»«ƒ∆∆

BÒ¯‰Â ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÏÙ Ì‡ :‰ÏÈÙp‰15B‡ , «¿ƒ»ƒ»«»∆¿«««¿«¬»
Ò¯‰Â ÔBÈÏÚ‰ ÏÙÂ ÔBzÁz‰ ËÓL16ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿«««¿¿»«»∆¿¿∆¡«¿ƒ≈»

ÏÙ „ˆÈk ÔÈÚ„BÈ17˙BÓÏM‰ ÌÈ·‡‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ¿ƒ≈«»«¿ƒ»¬»ƒ«¿≈
.˙B¯e·M‰Â¿«¿

קטז:10) שם שלא 11)משנה ביניהם הסכימו ושניהם
רבינו  מדברי [ונראה ג. הלכה להלן וראה מחדש, לבנותם
שכאן  - האבנים", מקצת נשתברו "ואם בסמוך: שכתב
כן  ואם שבורות, שכולן או שלימות, שכולן באופן מדובר
אלא  לזה, וכמה לזה, ושבורות שלימות כמה על הבעייה אין
שבנוסחת  להלן וראה מהם. אחד לכל שתגיע הכמות  על

יום שני
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צח שכנים צח הלכות - קנין ספר - שבט כ"ט שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"עלייתא  בגמרא גרסינן לא מינכן וכתבֿיד ורש"י הרי"ף
איתבור" ו"תתייתא נשברה) (=העלייה איתבור"
עוד  וראה כנ"ל, הוא הפירוש אלא נשברה) (=התחתונה

בפרק 12)להלן]. (וראה ואחד אחד לכל חצי כחלק, [חלק
מחצה). הוא ש"יחלוק" ז הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"א
בחבסא  אי ניחזי חולקין אמאי "רישא הקשו: שם ובגמרא
וליחזינהו  בליליא, דנפיל צריכא לא נפיל, בחבטא אי נפיל,
ובכתבֿיד  ברש"י ברי"ף, הנוסחא (כן דפנינהו" בצפרא
כאן  שאין סברה הגמרא כלומר: רמב"ן). ועיין מינכן,
הכמות  על אלא והשבורות השלימות האבנים על סכסוך
כמו  וסברה למעלה. שכתבנו וכמו מהם, אחד לכל שתגיע
אין  - שווים חלקים לשניהם שיש נפרש אם זה, שלפי כן,
גבוה  שהאחד כורחנו על אלא בשווה. שחולקים חידוש כאן
שפירש  וכמו חבירו משל מרובה ועפרו ואבניו מחבירו
ועיין  בדבריו. והרשב"א הרמב"ן שהביא הנוסחא (לפי רש"י
וצריך  קסד). סימן ובב"ח שלמה ובמלאכת משנה במגיד
נפילה  של שבמקרה השותפות מתנאי אחד שזהו לומר
מקשה  זה ועל שם), ורשב"א רמב"ן (ועיין ביניהם יתחלקו
החומה  נפלה אם נראה = נפיל" בחבסא אי "ניחזי הגמרא:
לבעל  והתחתונים העלייה לבעל העליונים וודאי תחתיה,
- למרחוק העלייה נפלה אם = נפיל" בחבטא "אי הבית,
זה  ועל הבית, לבעל והמקומיים העלייה לבעל הרחוקים
רבינו  אולם ידוע. ולא משם אותם ופינו בלילה שנפל מתרץ
ופינוה, בלילה כשנפלה פירשה ולא כלשונה המשנה הביא
י"א  (פרק התוספתא על שסמך מפני בגמרא, שאמרו כמו
לשניהם  כשיש משנתנו המפרשת א) הלכה מציעא דבבא
בחבסא  אי "ניחזי כלל קשה לא זה ולפי שווים, חלקים
בלילה  כשנפלה לפרש צורך ואין נפיל" בחבטא אי נפיל,
שניים  של והעלייה "הבית התוספתא: לשון וזה ופינוה.
הוא  כן - ובעפר ובאבנים בעצים חולקין [שניהם שנפלו
בזמן  אמורים דברים במה ראשון] ובדפוס ווין בכתבֿיד
זה  קטן, ואחד גדול אחד היה אם אבל שווין, שניהם שהיו
משנה  ובמגיד ברמב"ן עוד ועיין שלו", נוטל וזה שלו נוטל

רשב"א]. בשקלא 13)בשם פירושה ולפי שם, משנה
בגמרא. שאפילו 14)וטריא או ביום, הבית שנפל כגון,

פונו. לא עדיין אבל בלילה, העליונות 15)נפלו שאז
משתברות.16)משתברות. התחתונות משנה 17)שאז

וזה  פונו, והאבנים בלילה שנפל כגון בגמרא, והוסברה שם,
אותו. שישאלו ואיננו הלך שפינה

.‚¯Ó‡18˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰iÏÚ‰ ÏÚa19È„k , »«««»¬ƒ»¿««««ƒƒ¿¿≈
ÏÚa È¯‰ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â ,ÂÈab ÏÚ B˙iÏÚ ‰·iL∆ƒ¿∆¬ƒ»««»¿≈∆¬≈««
BÎB˙a ¯„Â ·LBÈÂ ,‰È‰Lk ˙Èa‰ ˙‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆∆««ƒ¿∆»»¿≈¿»¿

ÂÈ˙B‡ÈˆÈ Ïk ÔzÈ ¯L‡ „Ú20‰·ÈÂ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â , «¬∆ƒ≈»¿ƒ»¿««»≈≈¿ƒ¿∆
.‰ˆB¯ Ì‡ B˙iÏÚ¬ƒ»ƒ∆

יהודה.18) כרבי ולא וכחכמים קיז. שם על 19)משנה
בלבד. הבית בעל שכר 20)חשבון לו להעלות צריך ואינו

[ומה  כ:) קמא (בבא לעלייה משועבד שהבית מפני דירה
בעל  את העלייה בעל שכופה א הלכה למעלה רבינו שכתב
שהבית  משום אלא זה אין - שנפל הכותל את לבנות הבית

שם), קמא (בבא משתעבד" לעלייה "ביתא שהרי קיים,
(ודלא  שנפל הכותל לבנות אותו לכוף העלייה בעל ויכול
משתעבד  הבית שרק המגידֿמשנה שהביא הרשב"א כדעת
העלייה  בעל אין הבית שנפל כאן אבל הבית), בעל ולא
אין  הבית שנפל שמכיוון ולבנות לחזור הבית לבעל כופה
במגיד  וראה הרשב"א, סברת (כעין עוד משועבד הבית בעל
גביו  על וגינה בסלע הבנוי הבד ובבית משנה). וכסף משנה
הבד  בית לבעל לכופו יכול וודאי - הבד בית של גגו ונפחת
למה  להבין יש אבל שם. בירושלמי מפורש וכן גגו, שיתקן
לכופו]. שיכול כתב ולא ח, בהלכה להלן רבינו זאת השמיט

.„Ì‡Â21˙B·Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡22‰iÏÚ‰ ÏÚa - ¿ƒ≈∆»≈∆»ƒ¿««»¬ƒ»
ÏËB23LÈÏL24.ÌÈLÈÏL ÈL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,Ú˜¯w‰ ≈¿ƒ««¿«««««ƒ¿≈¿ƒƒ

כמותו.21) שהכריע וכרבא נתן וכרבי בברייתא שם
עניים.22) שטח,23)שהם על לזרוע רוצים שהם כגון,

דיבור  שם תוספות וראה אותו, למכור שניהם שרוצים או
טו. יד, קטן סעיף שם וסמ"ע לזה, ולא לזה לא המתחיל

שליש,24) בקרקע אוכלת שהעלייה הגמרא. שמנמקת וכפי
ראוי  אינו שנה, תשעים לעמוד ראוי הבית היה שאם היינו,
(תורת  בקרקע לו יש וכן שנה, שישים אלא לעמוד כעת

שם). חיים

.‰‰ˆ¯25‰È‰Lk ‰Ba - B˙Èa ˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa26. »»««««ƒƒ¿≈∆¿∆»»
‰a¯‰Â Ô˙B‡ ˜fÁ Ì‡ :ÌÈÏ˙ka ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â27 ¿ƒ»¿««¿»ƒƒƒ≈»¿ƒ¿»

eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈ ÔaÁ¯a28ËÚÓÏ ‰ˆ¯ ;BÏ ÔÈÚÓBL - ¿»¿»≈ƒ«∆»¿ƒ»»¿«≈
Lw·e ÌÈ·‡ eÈ‰L ÔB‚k ,Ô˜ÊÁÓ ˙ÁÙÏ B‡ ÔaÁ¯a¿»¿»ƒ¿…≈»¿»¿∆»¬»ƒƒ≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï29‡a .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -30 ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆≈¿ƒ»
ÔÈÚÓBL - ÔÈ˜ÊÁÂ ÔÈ„·k ˙B¯B˜Ï ‰¯˜z‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«ƒ¿»¿¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÈ‰M ‰nÓ ˙BÁt ÔaÁ¯a ˙ÁÙÏ ;BÏƒ¿…¿»¿»»ƒ«∆»≈¿ƒ

˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ31d·‚a ÛÈÒB‰L B‡32- ˙Èa‰ ƒ¿»««∆ƒ¿…«««ƒ
d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈««∆ƒ≈¿…«

ÔÎÂ .BÏ ÔÈÚÓBL - ˙Èa‰33,d˙B‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰ ÏÚa ««ƒ¿ƒ¿≈««»¬ƒ»∆»
,ÌÈÏ˙k‰ ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â .‰˙È‰Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿∆»¿»¿ƒ»¿««¿»ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰Ïe ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒƒ¿≈∆
.BÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓÏ Ï·‡ ;ÔBzÁz‰ Ï˙k ÏÚ „ÈaÎÓ«¿ƒ«…∆««¿¬»¿«≈¿ƒ
ÌÈl˜Ï Ì˙B‡ ‰pL Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ‰¯˜z ˙B¯B˜a ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»»∆¿»ƒƒ»»¿«ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰Ó ÌÈ„·ÎÏ ;BÏ ÔÈÚÓBL - eÈ‰M ‰nÓƒ«∆»¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆≈
‰iÏÚ‰ d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ ÌÈÚÓBL¿ƒƒ¿»««∆ƒ≈¿…«»¬ƒ»
‰a¯‰ B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ÔÈÚÓBL -¿ƒ¬»ƒƒ≈««ƒ¿»

.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d‰·‚a¿»¿»≈¿ƒ

עולא.25) של משמו אדא בר אחא רב של מימרא שם
כבסמוך.26) חוסנו ממידת למעט לו אסור אבל
ברוחב.27) שהרבה או לבנים 28)כלומר, שהיו כגון,

הלכה  ב פרק (למעלה טפחים שלושה אלא רוחבם שאין
וראה  (שם). טפחים שישה שרוחבם אבנים ועשאם יח)

(שם)29)להלן. טפחים חמישה שרחבה מגזית כגון
בבא  בגמרא הוא כן (שם). טפחים שישה שרוחבו לגוויל

שם. שם.30)מציעא ואף 31)מימרא הנ"ל. במימרא
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צט

צט

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ט שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הבית. של מהחוזק גורע חזק 32)זה יותר נמוך שבית
ביחס 33)מגבוה. אבל לשנות, שלא לעיקרון היינו,

וברוחבו, הבית בחוזק למעט לו אסור הבית בעל הפוך:
להרבות  לו אסור העלייה בעל ואילו להרבות, לו ומותר
כל  נובעים הזה הכלל ומן למעט. לו ומותר העלייה בכובד

דלהלן. הפרטים

.ÂeÏcÏc˙34Ì‡ :˙Èa‰ ¯ÈÂ‡Ï e„¯ÈÂ ˙Èa‰ ˙B¯B˜ ƒ¿«¿¿««ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒƒ
CB˙Ï eÚÈb‰35¯˙BÒ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ36‰B·e37Ì‡Â ; ƒƒ¿¬»»¿»ƒ≈∆¿ƒ

elÙ‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏBÎÈ - eÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ»««»¬ƒ»¿«≈»»«¬ƒ
¯e„zL È„k ÌB˜Ó EÏ ¯kO‡ È‡ :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡»«««««ƒ¬ƒ∆¿…¿»¿≈∆»
È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰¯˜z‰ Ôw˙‡L „Ú Ba«∆¬«≈«ƒ¿»≈¿ƒ∆¬≈
È„k ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ∆∆∆¿«ƒ»¿»¿≈

.E˙Èa ˙‡ Ôw˙zL∆¿«≈∆≈¿

שהכתלים 34) היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב ז. ו: בתרא בבא
המפרש  כרש"י שלא ירדה, התיקרה ורק חזקים נשארו

בקרקע. טבעו למטה 35)שהכתלים לדור יכול אדם שאין
סימן  (סמ"ע מרשותו לדחותו יכול זה ואין טפחים, מעשרה

ו). קטן סעיף הרעועה.36)קסד התקרה היינו,37)את
כמו  המעזיבה את והעליון התקרה, את בונה הבית בעל

משנה). (מגיד א בהלכה

.Êe˙‰38‰Ê ¯·c Ì‰ÈÈa39˙Èa‰ d·‚a ¯‡L Ì‡ : ƒ¿≈≈∆»»∆ƒƒ¿«¿…«««ƒ
‰ÏÈ·Á Ì„‡ ÁwiL È„k40ÒkÈÂ BL‡¯ ÏÚ ˙ÈBÈa ¿≈∆ƒ«»»¬ƒ»≈ƒ«…¿ƒ»≈

BÈ‡ Ì‡Â ;¯˙BÒ BÈ‡ - eÓ˜ÚpL el‡ ˙B¯B˜ ˙Áz da»««≈∆∆∆¿≈≈¿ƒ≈
Ôw˙Óe ¯˙BÒ - BL‡¯ ˙‡ ÛÎiL „Ú da Òk‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈»«∆»…∆…≈¿«≈
e˙‰ È¯‰L ,·kÚÏ ÏBÎÈ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,‰B·e∆¿≈««»¬ƒ»»¿«≈∆¬≈ƒ¿

.‰lÁz Ì‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ»

שם.38) חמא רב של התנו 39)במימרא כשחלקו כלומר,
של  בנו הונא כרב מחדש. ויבנו יסתרו העלייה תשפל שאם

שם. יהושע, המתחיל 40)רב דיבור (שם רש"י
קנים". "חבילת מפרש: איסורייתא)

.Á˙Èa41„a‰42˙Á‡ ‰p‚Â ¯‰‰ È·Úa Èea ‡e‰L43 ≈««∆»»√ƒ»»¿ƒ»««
ÂÈab ÏÚ44„a‰ ˙Èa ÈÓL e˙ÁÙÂ ,45‰Úa¯‡k ««»¿ƒ¿¬¿≈≈««¿«¿»»
ÌÈÁÙË46¯BÈ ‰pb‰ ÏÚa È¯‰ - ¯˙BÈ B‡Ú¯BÊÂ „ ¿»ƒ≈¬≈«««ƒ»≈¿≈«

ÔÈtk Bca ˙È·Ï ‰Ê ‰OÚiL „Ú ,‰hÓÏ47Ôw˙ÈÂ , ¿«»«∆«¬∆∆¿≈«ƒƒƒ«≈
ÔBÈÏÚ‰48.B˙pb Ïk Ú¯ÊÈÂ B˙pb Ú˜¯˜ »∆¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«»ƒ»

במשנה.41) קיז: מציעא בו 42)בבא שעוצרים מקום
שמנם. מהם להוציא לאחר.43)זיתים, שייכת והיא

הגינה.44) של קרקעיתה היא הבד בית שתקרת באופן
הבד.45) בית קיח.).46)תקרת (שם כרב ולא כשמואל

ואם  (שם). למטה וחציו למעלה חציו זורע אדם שאין לפי
שאין  לפי לנו איכפת לא - טפחים מארבעה בפחות נפחת
בכמה  שאמרו כמו טפחים מארבעה בפחות חשוב מקום לך

בתלמוד. המעזיבה 48)תקרה.47)מקומות שתיקון
א. הלכה למעלה רבינו כשיטת לעליון, שייך

.ËÈzL49BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚50d·‚a ÌÈ˙Èa ˜¯i‰Â , ¿≈ƒ««¿«»»≈¿«ƒ¿…«

Ì‰ÈÈaL ı¯‡‰ È·Ú51˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ÔBÈÏÚ‰L Ïk : √ƒ»»∆∆≈≈∆…∆»∆¿»ƒ¿…∆
B¯wÚÓ B˙B‡ ÏhÏÂ B„È52BlL ‡e‰ È¯‰ -53„·Ï·e ,54 »¿ƒ…≈ƒ»¬≈∆ƒ¿«

BÓˆÚ ˙‡ Ò‡È ‡lL55ÔBzÁz ÏL - ¯‡M‰Â ;56‰È‰ .57 ∆…∆¡…∆«¿¿«¿»∆«¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ÏhÈ ‡Ï - B¯wÚÏ ÚÈbÓ BÈ‡Â ,BÙBÏ ÚÈbÓ58; «ƒ«¿¿≈«ƒ«¿ƒ»…ƒ…»∆¿
ÔÏÈ‡‰ Ï·‡ .B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏË Ì‡Â59 ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»¬»»ƒ»

‰„O CB˙Ï ‰ËB ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ˆn‰ ÏÚ „ÓBÚ‰»≈««∆∆««ƒ∆∆¿¿≈
ÔÈ˜ÏBÁ Ì‰ÈL È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡60.ÂÈ˙B¯Ùa ∆»≈∆¬≈¿≈∆¿ƒ¿≈»

במשנה.49) קיח: ההר,50)שם במורד סמוכות ששתיהן
חברתה. משל גבוהה האחת דין51ֿ)וקרקעית ונתעורר

גדל, שבקרקעי הוא, שלי אומר העליון ביניהם: ודברים
רצה  שאם גדל, שלי שבאוויר הוא, שלי אומר והתחתון

ירק. כאן ואין למעלה עד בעפר שאינו 52)ממלא אף
ואין  לעיקרו "מגיע שם: בגמרא שנמצא ומה לנופו, מגיע
לפסוק  ויש בספק, נשאר זה כן ואם תיקו" מאי, לנופו, מגיע
לה. גרס לא שרבינו נראה - כדלהלן העליון ייטול שלא

קיט.53) שם לקיש ריש פסק שכן שם, במשנה שמעון כרבי
שהכול  שם יהודה כרבי שמעון רבי סובר הדין ומעיקר
כאן  אין עפר גינתו למלאות התחתון ירצה שאם לתחתון,
- וליטול ידו את לפשוט עליון שיכול מה כל אלא ירק".

תחתון. לגבי הוא שם 54)מפקיר ינאי רבי דבי מימרת
סכנה 55)קיט. לידי שיגיע עד כך כל יתפשט שלא כלומר,

שם). לרבינו המשניות ומה 56)(פרוש השורשים. [אפילו
אפילו  עליון של הם הירק ששורשי קיח:) (שם רבא שאמר
ידו  לפשוט יכול הוא אם אלא זה אין - יהודה רבי לדעת
הוא  הרי וליטול, ידו לפשוט יכול אינו אם אבל וליטול,
המתחיל  דיבור במשנה שם רש"י ועיין לתחתון, מפקירו

נפתרה.57)והשאר]. שלא ענן רב של בעייה קיט. שם
שהתחתון 58) מפני בממון, ספק כל כדין שיחלוקו, פסק לא

יהודה  כרבי הלכה שהרי ועוד משנה). (כסף המוחזק הוא
וכיוון  לעליון מפקיר שהוא אלא כנ"ל, לתחתון, שהכול
(=בחזקת  בחזקתו הוא הרי לעליון מפקיר אם הוא  שספק

ענפיו 59)התחתון). כלומר כרב. ולא כשמואל קז. שם
(תוספות  שניהם של שהוא המצר, בתוך שורשיו אבל נוטים,

אילן). המתחיל דיבור מקרקע 60)שם יונק שהוא כיוון
שניהם. של

.ÈÛËL61,B¯·Á ‰„O CB˙a ÌÏ˙Le ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ ¯‰ »«»»∆≈»¿»»¿¿≈¬≈
ÌeMÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÏËB È‡ È˙ÈÊ :‰l‰ ¯Ó‡Â62 ¿»««»≈«¬ƒ≈≈¿ƒƒ

ı¯‡‰ ·eMÈ63ÔÓB˜Óa e„ÓÚÈ ‡l‡ ,64Ì‡Â .65Ô¯˜Ú ƒ»»∆∆»««¿ƒ¿»¿ƒ¬»»
Ô‰ÈLe‚a ¯‰p‰66ÏÚa ˙B¯t‰ e˜ÏÁÈ - ÔÏ˙MLk , «»»¿≈∆¿∆¿»»«¿¿«≈««

ÌÈL LÏL Ïk ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÌÚ ‰„O‰67¯Á‡Ïe , «»∆ƒ«««≈ƒ»»»ƒ¿««
‰„O‰ ÏÚ·Ï Ïk‰ - LÏL68Ô‰ÈLe‚a e¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â . »«…¿«««»∆¿ƒ…∆∆¿¿≈∆

„iÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï Ïk‰ -69. «…¿««««¿«ƒ»

קא.61) שם קטן 62)ברייתא סעיף קסח סימן סמ"ע ראה
זה  ואילו ייטע, להבא אף עכשיו עד שנטע שהראשון א.
מעצמו, נוטע היה לא לרשותו, הזיתים את הנהר שהביא

בארץ. במטעים להרבות מעוניינים של 63)ואנו מימרא
ליטול  ויכול לו, שומעים בחו"ל אבל שם. בגמרא יוחנן רבי
סעיף  קסח סימן ערוך בשולחן הוא וכן קא:), (שם זיתיו את
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ק שכנים ק הלכות - קנין ספר - שבט כ"ט שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שמח. אור ועיין (סמ"ע 64)א. בהם רוצה השדה בעל אם
ה). קטן קא.65)סעיף שם לקיש ריש בשם מימרא

היו 66) ניטעו לא אם ואף האילנות שסביב העפר גושי
ואין  נעקרו שלא כמו הם והרי עפר, מאותו לחיות יכולים
רבעי  ונטע שני מעשר מהלכות י (פרק ערלה משום בהם

יב). מהגושים 67)הלכה לחיות שיכולים פי על שאף
(מגיד  זה של הקרקע בלי פירות לגדל יכולים אינם - בלבד
מחמת  אסורים היו הגושים, ובלי הרשב"א). בשם משנה
על  ואף בהם. חלק לשניהם יש ולפיכך שם) (גמרא ערלה
הרי  נהר של ובשלוליתו ים של בזוטו אבידה שהמוצא פי
מהלכות  י"א (פרק ממנה הבעלים נתייאשו שוודאי שלו היא
אבל  במטלטלין, אלא זה אין - י) הלכה ואבידה גזילה
וכיוון  יד) הלכה שם ח (פרק מועיל הייאוש אין בקרקע
למלך). (משנה קרקע דין להם יש גושיהם עם שנעקרו

נוטע 68) אני הייתי אם הזיתים: לבעל אומר הוא שהרי
פירותיהם? אוכל הייתי לא האם שנים, שלוש לפני אותם

שם). דין 69)(גמרא - גושיהם בלי שנעקרו שכיוון
של  זוטו כדין בייאוש השדה בעל בהם וזכה להם, מטלטלין
שהרי  ובשבחם, העצים בגוף והמדובר למלך). (משנה ים
סימן  (סמ"ע הרביעית השנה עד בערלה אסורים הפירות

ד). קטן סעיף קסח

.‡ÈBa ‡ˆBik70¯ÎBn‰ ,71ÌÈˆÚÏ ÂÈ˙ÈÊ72Ì‡ :73˜Òt «≈«≈≈»¿≈ƒƒ»«
ÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰ eOÚiL ˙B¯t‰ Ïk - „iÓ ı˜Ï BnÚƒ»…ƒ»»«≈∆«¬¬≈≈¿««

Ú˜¯w‰74Ì‡Â ;75- ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ı˜Ï BnÚ ‰˙‰ ««¿«¿ƒƒ¿»ƒ»…»¿«∆ƒ¿∆
Ì‡ :Ì˙Ò ¯ÎÓ .ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï e‡ÈˆBiL ˙B¯t‰ Ïk»«≈∆ƒ¿««»≈ƒ»«¿»ƒ

˙BÁt eOÚ76‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ·¯Ó77‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ78- »»≈¿ƒƒƒ¿»ƒ«»»
ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰79‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ·¯ eOÚ ; ¬≈≈∆«««≈ƒ»¿ƒƒƒ¿»

e˜ÏÁÈ el‡ È¯‰ - ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ80. ƒ«»»¬≈≈«¬…

לבעל 70) הכל שנים שלוש שלאחר שאמרנו כשם כלומר,
הקרקע. לבעל הכל דלהלן בהא כן כמו בבא 71)השדה,

במשנה. ק: לגדל 72)מציעא ולא לבניין, או להסקה
פשוט.73)פירות. כדבר שם, וטריא בשקלא התברר

הרשב"א,74) כשיטת (ולא הלשון במשמעות הכל היינו,
בהם). חלק תמיד יש הזיתים שלבעל המגידֿמשנה, שהביא

פשוט.75) כדבר שם, וטריא בשקלא זה אין 76)אף שאז
מזה. מקפידים שסאה 77)הבעלים עד כך, כל רעים שהם

שמן. הלוג רביעית מוציא אינו המסיקה 78)מהם של
בן  שמעון רבי של מימרא קא. ק: שם וכדומה, והעצירה,

מקפיד 79)פזי. הקרקע בעל אין כך כל רעים שהם שלפי
שם). (גמרא לעצמו נוטלם הזיתים בעל שיש 80)אם

ארצי  אומר וזה גדלו זיתי אומר זה בהם: חלק לשניהם
שם). (משנה גדלה

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
בו 1) שכופין לעשותו בחצר לשותפין שיש מה בו נתבאר

לעשות  לחבירו למנוע האחד שיכול והדברים זה, את זה
ומה  לעשות, לזה זה מבוי בני שכופין מה וכן בחצרו,

לעשותו. לאחר האחד שמונעין

.‡¯ˆÁ2‰ÙBk Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÙzM‰3B¯·Á ˙‡ ¬««À»ƒ»∆»≈∆∆∆¬≈

¯ÚL ˙Èa da ˙BOÚÏ4˙Ï„Â5ÔÎÂ ,6ÌÈ¯·c‰ Ïk «¬»≈««»∆∆¿≈»«¿»ƒ
e‚‰pL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÏB„b C¯ˆ Ì‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¯ˆÁ‰L∆∆»≈¿ƒ»»∆…∆»¿»ƒ∆»¬

ÚÏ ‰È„n‰ ÈaÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡L Ï·‡ ;Ì˙BO ¿≈«¿ƒ»«¬»¬»¿»«¿»ƒ¿
¯eiÎÂ ¯eiˆ7e‰ÙBk BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ8„Á‡ ‰OÚ . ƒ¿ƒ¿«≈≈≈»»∆»

‰na BÏ ÁBpL BzÚ„ ÈM‰ ‰lb Ì‡ ,BÓˆÚÓ Ô‰Ó≈∆≈«¿ƒƒ»«≈ƒ«¿∆««∆
Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - B¯·Á ‰OÚL9B˜ÏÁ Ô˙BÂ , ∆»»¬≈¿«¿¿ƒ»»∆«…¿≈∆¿

.‰‡ˆB‰a«»»

כרבן 2) ולא תנאֿקמא וכדעת במשנה, ז: בבאֿבתרא
בכמה  יוחנן, רבי בשם הנמסר הכלל כי גמליאל, בן שמעון
מוסכם, אינו במשנה, כרשב"ג שהלכה בתלמוד, מקומות
מעולם  יוחנן רבי כן אמר לא שלדעתם האמוראים מן ויש
וראה  מיגאש. ר"י בחידושי וכ"ה הר"ן, בשם (כסףֿמשנה

לח:). להשתתף 3)בבבאֿמציעא רוצה אינו השני אם
אלו. בהוצאות הטוב יושב 4)מרצונו החצר ששומר תא,

בראייתם  בחצר יזיקו שלא ושבים עוברים מפני לשמור בו
שער  בית עשיית התירו לא שם ובגמרא ב:). (בבאֿבתרא
לא  כן לא שאם וכו', דלת לו ואין בחוץ הוא אם אלא זה,

זה. כל השמיט ורבינו להכנס. העניים נגר 5)יוכלו וכן
ב). מהלכה וכלֿשכן קסא. סימן ('נתיבות' ומנעול

פ"א,6) ב"ב ברי"ף (הובאה יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
חצר  באותה עמהם שרוי היה שאם הבאה), בהלכה ותוכנה

הכל. על אותו ציור.7)משעבדין מין הוא למד 8)אף
פ"ג  למעלה (הובא ה. בבאֿבתרא במשנה שאמרו ממה כן
לבנות  אותו מחייבין אין אמות מארבע שלמעלה א) הלכה
קסא, סימן (הגר"א לכסותו אין הכרחי, שאינו שדבר הרי -

ג). גבוה 9)ס"ק שהוא בכותל שאמרו ממה רבינו למדה
את  עליו מגלגלין אחד כותל לו סמך שאם אמות, מארבע
וראה  שם). בפ"ג למעלה (הובא שם בבאֿבתרא הכל,

וכסףֿמשנה. ומגידֿמשנה מיימוניות בהגהות

.·ÈÓ10˙¯Á‡ ¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL11¯ˆÁ‰ Èa - ƒ∆≈«ƒ¿»≈«∆∆¿≈∆»≈
˙Ïc Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ12¯‚Â13;ÏeÚÓe ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»∆∆∆¿∆∆«¿

‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ ¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»«¿»ƒ≈¿«¿¿ƒ¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ - ¯ˆÁ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L»ƒ»∆¿»»≈¿«¿¿ƒ««…

פ"א.10) בבאֿבתרא ברי"ף הובאה שם, תוספתא
שם.11) גר לא 12)ואינו שער" ו"בית בתוספתא. הוא כן

וכיון  ראיה, היזק מחמת שמירה הוא שער בית הרי כי  נזכר,
שהם  ומנעול נגר אבל זה, בכלל אינו בחצר גר שאינו
החיוב  בכלל הוא גם בחצר, הקבועים לדברים גם  שמירה

שם). בריח.13)('נתיבות'

.‚da „ÈÓÚ‰Ï LwaL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆ƒ≈¿«¬ƒ»
B¯·Á - ÔÈÏB‚¯z da Ïc‚Ï B‡ ,ÌÈÁ¯ B‡ ‰Ó‰a¿≈»≈«ƒ¿«≈»«¿¿ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ·kÚÓ14ÔÎÂ .15ÈL‡ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¿«≈»»¿≈¿»«¿»ƒ∆≈∆∆«¿≈
ÔÈÙzM‰ ÔlÎa - Ô‰È˙B¯ˆÁa Ô˙BOÚÏ ÌB˜n‰«»«¬»¿«¿≈∆¿À»«À»ƒ

‰ÒÈ·k‰ ÔÓ ıeÁ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ16ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆«∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ∆≈
¯‰p‰ ·b ÏÚ ˙Bfa˙‰Ï Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏL Ôk¯c17. «¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿««««»»

להם 14) אין הנ"ל שהתשמישים רבינו, מביא ה הלכה להלן
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שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ט שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נז. בבבאֿבתרא הדברים ומקור השותפין, בחצר חזקה דין
כשהוא  השני על אחד להקפיד השותפים דרך שאין נז:
שהחזיק. לטעון יכול הוא אין ולפיכך אלו, דברים עושה
יכול  - אלו בדברים גם מקפיד הוא שאם הדבר ברור אבל
מדברי  נראה וכן בחצר, אותם יעשה שלא חבירו בידי לעכב
דברים  "ואלו ה) הלכה להלן שהובאה נז. (שם המשנה
ריחיים  תנור בחצר בהמה מעמיד היה חזקה, להם שאין
ויכול  חזקה להם שאין הרי - תרנגולים" ומגדל וכיריים
טו. הערה עיין הכביסה, בדין להלן נראה וכן עליו. לעכב
ועיין  אסורים. ושניהם ד"ה מו. בנדרים הר"ן כתב וכן

ד. הלכה נדרים מהלכות פ"ז רבי 15)רמב"ם של מימרא
נז: שם בנאה, רבי בשם מנהג 16)יוחנן יש אפילו כלומר,

מן  אחד יכול הנהר, יד על מכבסות שהנשים זו, בעיר
קפא, סימן (סמ"ע בחצר ולעשות המנהג לשנות השותפין

ז). מעכבין 17)ס"ק השותפין - זה טעם שלולא משמע
דרך  ואין מחיצה עשיית כאן שאין אע"פ זה, על זה
בכגון  שגם - ה) הלכה להלן (ראה בכך להקפיד השותפין
למעלה. וראה ז), ס"ק שם (הגר"א ירצה אם לעכב יכול זה

.„ÈB·Ó „Á‡Â ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁ „Á‡18LlÙÓ BÈ‡L19 ∆»¬««À»ƒ¿∆»»∆≈¿À»
LnzL‰Ï ‡lL ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÈB·n‰ Èa Ïk -»¿≈«»¿«¿ƒ∆«∆∆…¿ƒ¿«≈
LnzL‰Ï ‰È„n‰ Èa C¯cL ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÈB·na«»∆»ƒ¿»ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

.˙B‡B·na Ô‰a»∆«¿

(18,401 עמ' צוק"מ (הוצאת ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
של  בחצר זה ידי על זה למחות יכולין חצר שבני "כשם (6
של  במבוי בזה זה למחות יכולין מבוי בני כך שותפין,
פרק  בבאֿמציעא מתוספתא הביא ובמגידֿמשנה שותפין".
שלא  זה את זה מבוי בני "כופין (9 ,396 עמ' (צוק"מ יא
עורות)". (=מעבד בורסי ולא חייט לא ביניהם להושיב

יא. והלכה ח, הלכה ו פרק להלן שהוא 19)וראה היינו,
צדדים  משני פתוח הוא שאם צדדים. משלשה סתום
הרי"ף  כתב וכן הרבים. כרשות דינו הרבים, לרשות ומפולש

ע"ב). ז ווילנא (דפוס א פרק בבבאֿבתרא

.‰„Á‡20B‡ ‰Ó‰a „ÈÓÚ‰L ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆∆¡ƒ¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁ¯21¯ˆÁa22- BÙzL Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ≈«ƒ¿«≈»∆∆»≈¿…ƒ»À»

‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚ ·kÚÓ ‰Ê È¯‰23Ì‡Â .24„ÈÓÚ‰ ¬≈∆¿«≈»»»¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¡ƒ
‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓ da ‡ˆBiÎÂ BÊ ‰Ó‰a ÈÙaƒ¿≈¿≈»¿«≈»¿ƒ»¿»¬»»

˜ÈÊÁ‰ - ÌÈÁÙË25,‰ˆÈÁn‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÙzM‰L . ¿»ƒ∆¡ƒ∆«À»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ»
ÏÁÓ - BÁÈp‰Â ÏÈ‡B‰Â26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿ƒƒ»««∆¿»ƒ¬ƒ

„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,B¯·Á ¯ˆÁa Ï·‡ ;ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁa«¬««À»ƒ¬»«¬«¬≈¬ƒ∆¡ƒ
,Úe„È ¯·c‰L .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰OÚÂ BzÓ‰a¿∆¿¿»»¿ƒ»…∆¡ƒ∆«»»»«

ÚÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ï‡L C¯„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L„ÈÓ ∆≈∆∆»∆∆¿≈»¿«ƒ¿»«¬ƒ
Ì‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Óe ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»∆∆ƒ
ÌB˜Ó ÏÈ‡LnL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰ :¯Ó‡z…«∆¡ƒ≈¿»»∆«¿ƒ»

B¯·ÁÏ27. «¬≈

בשם 20) נחמן רב ע"י וכפירושה במשנה נז. בבאֿבתרא
בסמוך. וראה אבוה, בר או 21)רבה וכיריים תנור כגון,

תרנגולין. נחמן,22)גידול רב מימרת של הראשון כנוסח
שם. ברי"ף ועיין שם, פפא וכרב כתיקונה היינו,23)ולא

זה, על להקפיד השותפין דרך שאין שנים. שלש אחר אפילו
אני  ומעכשיו הקפדתי, לא עכשיו עד לו: לומר ויכול

נחמן.24)מקפיד. רב וכמימרת במשנה. היינו,25)שם
מיגאש  הר"י מדברי משמע וכן שנים. שלש לאחר ולא מיד,
להלן  עוד ועיין במגידֿמשנה. ראה בעקבותיו, הולך שרבינו
שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא ופרק א, הלכה ח פרק

טוען 26) אינו שהמחזיק שאע"פ נראה רבינו, של זה מלשון
שבחזקת  שאע"פ חזקה, זו הרי לו שמחל או לו שמכר
חזקה" אינה טענה עמה שאין חזקה "כל אמרו קרקעות
- יב) הלכה ונטען טוען מהלכות ופי"ד מא. (בבאֿבתרא
להלן  וראה טענה. צריך אין כבנידוןֿדידן, תשמישים בחזקת
בבאֿ רשב"ם ועיין שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא פרק

מא. במגיד27ֿ)בתרא (הובאו מיגאש ר"י מדברי זה כל
שלש  חזקת אבל טענה, ובלי מיידית בחזקה והיינו, משנה).
זה, בנידון גם חזקה היא הרי - טענה עמה שיש שנים
בהשגת  וראה הי"ד. ונטען טוען מהל' בפי"ב רבנו וכמ"ש

הראב"ד.

.Â„Á‡28CB˙a ÔBlÁ BÏ ÁzÙÏ LwaL ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆ƒ≈ƒ¿…««¿
ÏkzÒnL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á - ¯ˆÁÏ B˙Èa29Ba ≈∆»≈¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈

epnÓ30Ì‡Â .31ÌzÒÈ - Á˙t32ÔÎÂ .33‡Ï34eÁzÙÈ35 ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿…¿≈…ƒ¿¿
„‚k ˙Èa Á˙t ,¯ˆÁa ÔÈÙzM‰36ÔBlÁ B‡ ˙Èa Á˙t «À»ƒ∆»≈∆««ƒ¿∆∆∆««ƒ«

Ï·‡ .ÔBlÁ „‚k37Á˙t ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ì„‡ Á˙Bt ¿∆∆«¬»≈«»»ƒ¿»«ƒ∆«
ÈtÓ ;ÔBlÁ „‚k ÔBlÁÂ Á˙t „‚k38:BÏ ¯ÓB‡L ¿∆∆∆«¿«¿∆∆«ƒ¿≈∆≈

E˙B‡ ÔÈ‡B¯L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÈaÓ „Á‡k ÈÈ¯‰39. ¬≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¿»«ƒ∆ƒ¿

נט:28) בבבאֿבתרא היזק 29)משנה משום בזה ויש
בראיה 30)ראיה. להזיקו הוא יכול כך ובין כך שבין שאף

גם  יזיקנו עכשיו הרי - החצר מן הסתכלות עלֿידי
השותפין, לחצר אבל ד"ה שם (רשב"ם הבית מן בהסתכלות
שאסור  וכלֿשכן בעינא). לא בבית ד"ה שם ו'תוספות'
שם). (גמרא שותפו שאינו חבירו לחצר חלון לפתוח

יוסי.31) ברבי ישמעאל כרבי ולא חייא וכרבי שם. עובדא
הרי"ף. פסק ראה 32)וכן אם אבל לאלתר, מחה אם דוקא

(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א להלן ראה החזיק. - ושתק
במשנה.33) ס. יוחנן,34)שם רבי בשם שם, בגמרא

שנאמר  למה זה ענין וסמך צניעות. מטעם הוא זה שאיסור
מה  לשבטיו. שוכן ישראל את "וירא ב) כד, (במדבר בבלעם
אמר: לזה, זה מכוונין אהליהם פתחי שאין ראה ראה,

שכינה". עליהם שתשרה הללו שם 35)ראויין במשנה,
בלשון  וכתב שינה ורבינו אדם", יפתח "לא יחיד: בלשון
ואין  ביחד, פתחו ששניהם מדובר שכאן לציין, בכדי רבים
צניעות, מטעמי אסור ואעפ"כ ראיה, היזק משום איסור כאן

י). הלכה (פ"ג בירושלמי הוא שצריך 36)וכן אומרים יש
להרחיק  שצריך אומרים ויש (רשב"ם), משהו רק להרחיק
ברורה. לא רבינו ודעת (רשב"א), הראיה אפשרות מלוא

שם.37) שם.38)משנה, גבוהים 39)בגמרא וחלונות
יתירה  בהתאמצות אלא אותו רואים הרבים רשות בני שאין
רואים  אינם הרבים רשות בני לו: אומר שהרי לפתוח, אסור
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קב שכנים קב הלכות - קנין ספר - שבט כ"ט שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ראה  תמיד, אותי רואה ואתה יתירה, בהתאמצות אלא אותי
מגידֿמשנה. ועיין ה, הלכה פ"ג למעלה

.ÊÁ˙t „‚k ˙eÁ Ì„‡ ÁzÙÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈…ƒ¿«»»¬¿∆∆∆«
B¯·Á ¯ˆÁ40˙eL¯ Èa È¯‰L ;„ÈÓz Úe·˜ ˜f‰ ‰fL , ¬«¬≈∆∆∆≈»«»ƒ∆¬≈¿≈¿

ÌBi‰ Ïk B˙eÁa ·LBÈ ‰ÊÂ ,ÌÈ·LÂ ÌÈ¯·BÚ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¬»«
.B¯·Á Á˙Ùa ËÈaÓe«ƒ¿∆«¬≈

ברי"ף 40) והובאה (401 .4 עמ' (צוקמ. פ"ב ב"ב תוספתא
להרחיק, כמה רבינו הבהיר לא ושוב שלישי. פרק ב"ב

כלל". לראות יכול שלא "עד ג: סעיף קנד, סימן ובשו"ע

.Á„Á‡41¯ˆÁa ˙Èa Á˜lL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆»««ƒ¿»≈
ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁÏ BÁ˙t ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙¯Á‡42 «∆∆≈»ƒ¿…«ƒ¿«¬««À»ƒ

elÙ‡ .BlL43‰OÚÈ ‡Ï - B˙Èa Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰a ∆¬ƒ»»¬ƒ»««≈≈…«¬∆
ÈÙÏ ,¯ˆÁ‰ CB˙Ï Á˙t dÏ44˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰a¯nL »∆«¿∆»≈¿ƒ∆«¿∆¬≈∆∆

C¯c‰45BÏ eOÚÂ ,„Á‡ ÔÎL ‰ÊÏ ‰È‰L ÈÓk ‰OÚ . «∆∆«¬»¿ƒ∆»»»∆»≈∆»¿«¬
Ï·‡ .‰a¯‰ ÌÈÎL46‰iÏÚ Á˙t ‡e‰ Á˙Bt47CB˙Ï ¿≈ƒ«¿≈¬»≈«∆«¬ƒ»¿

Ì‡Â .B˙Èa48.˜ÏBÁ - ÌÈLÏ B¯„Á ˜ÏÁÏ ‰ˆ¯ ≈¿ƒ»»«¬…«¿ƒ¿«ƒ≈

במשנה.41) נט: הוא 42)בבאֿבתרא יכול לביתו אבל
שהוא  כשם (כסףֿמשנה) בתשובה הרי"ף כדעת לפתוח,
הבית  פתח את לסתום שצריך אלא ביתו, לתוך עליה פותח
לחצר  האחרת החצר מן יעברו שלא בכדי האחרת, שבחצר

שם). (הרי"ף שם.43)זו בגמרא 44)משנה, ההנמקה,
ס. לחכות 45)שם אחד צריך - שכנים הוספת שעלֿידי

יותר. ארוכה הדרך נעשית וכאילו שם.46)לשני, משנה,
שגם 47) במגידֿמשנה) (הובאה בתשובתו הרי"ף דעת כן

לחצר. פותחה אינו אם ביתו, על לבנות מותר ממש עליה
דרך  שיעברו כזה מקום לאחרים להשכיר עשוי שאינו לפי
בתוספתא  נראה וכן הדרך, את עליהם מרבה ואינו עליו,
ברשות  גג לו "יש :(398 ,19 עמוד (צוק"מ פ"א בבאֿבתרא
וכו' לו עושה וכו' עלייה גביו על לבנות ומבקש הרבים
"ומאי  ס.) (שם בגמרא שאמרו ומה ביתו". לתוך ופותחה
"אפתאי", שרק שם רשב"ם סובר שלפי"ז אפתאי", עליה
אלא  כלל, הבנין על מוסיף שאינו הבית, בתוך יציע כלומר
ממש, עליה לא אבל מותר, זה רק לשנים, הבית גובה מחלק
בגמרא  זאת נקטו שלא והרי"ף רבינו לדעת לומר, צריך -
"אפתאי" כמו שהיא כזו עליה רק כלומר לדוגמא, אלא
אפילו  מותר ולעולם מותר, - הבית בתוך אלא פתחה שאין
'נמוקי  ועיין כנ"ל, בבית פתחה אם הגג, גבי על ממש עליה

שם. הגמרא 48)יוסף' שהביאה הראשונה הדוגמא היא
לומר  צריך "ואין כתב: א, סעיף קנד סימן ובשו"ע שם.

מעליה. הוא כלֿשכן ואמנם לשניים" לחלוק רצה שאם

.ËÔ‡kÓ49‡È·‰L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆∆»ƒ«À»ƒ∆≈ƒ
˙¯Á‡ ˙Èa ÈL‡ B˙È·Ï BÏˆ‡50·kÚÏ B¯·ÁÏ LÈ - ∆¿¿≈«¿≈«ƒ«∆∆≈«¬≈¿«≈

ÂÈÏÚ51¯ÈkOn‰ ÔÎÂ .C¯c‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ , »»ƒ¿≈∆«¿∆»»∆«∆∆¿≈««¿ƒ
˙ÈaÂÈ·B¯˜ BnÚ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡ ˙Èa ÏÚ·Ï B ≈¿«««ƒ∆»¿««»≈ƒƒ¿»

ÔkLÏ ÂÈÚcÈÓ B‡52È¯‰ - ‰Ê ˙È·a „Á‡k BnÚ ¿À»»ƒ¿…ƒ¿∆»¿«ƒ∆¬≈
.ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ÈkOn‰««¿ƒ¿«≈»»

הקודמת.49) ההלכה של הראשונה המחצית מן היינו,
נכון.50) וכן "אחרים", תימן: הכלל 51)בכ "י שזה

בבנין  להרבות ומותר בדיורים, להרבות אסור רבינו: לשיטת
בדיורים  אלא אינו זה וכל כנ"ל. בדיורים מרבה אינו אם
וראה  מותר, ושבים עוברים אורחים להכניס אבל קבועים,
הגהות  (הביאו והרשב"ם הראב"ד לדעת אולם להלן.
בדיורים, להרבות מותר מהופך: הדבר ה) אות מיימוניות

בבנינים. להרבות אבל 52)ואסור קבוע, שיכון היינו,
ולחינם  ספק. ללא מותר - שולחנו על הסמוכים אורחים

הראב"ד. כך על תמה

.È‰È‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL Á˙t »»∆«∆∆»ƒ«À»ƒ»»≈»
È¯‰L ;B·ÈÁ¯‰Ï54È‡ ÔË˜ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ BÙzL ¿«¿ƒ∆¬≈À»≈¿∆«»»¬ƒ

ÏBÎÈ ÈÈ‡Â ,LÈÓLz ˙ÚLa EnÓ ¯˙q‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ»
ÏB„b Á˙Ùa EnÓ ¯˙q‰Ï55Ì‡Â .56ÏB„b Á˙t‰ ‰È‰ ¿ƒ»≈ƒ¿¿∆«»¿ƒ»»«∆«»

È¯‰L ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï -57„Á‡ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ …«¬∆¿«ƒ∆¬≈≈¿∆«∆»
ÏBÎÈ ÈÈ‡ - ÌÈLa ,¯˙q‰Ï ÏBÎÈ È‡58. ¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»

במשנה.53) ס. של 54)שם כזו ולא שם, רבא כהנמקת
להלן. ראה חמא, בר בין 55)רמי פתח אפילו זה, ולפי

שעלֿידיֿזה  אף אמות. ארבע עד להרחיבו אסור אמות שתי
גם  שהרי פתח, לכל הניתן לשטח ביחס כלום מרויח אינו
חמא  רב רמי (ולדעת השטח נותנים אמות שתי בן לפתח

כן). הדבר אין במשנה.56)שם, ושוב 57)שם
חמא. בר רמי של כזו ולא רבא, של ומטעם 58)כהסברתו

אמות, שמונה בן גדול מפתח שנים לעשות אפילו אסור זה,
הפתח. יד שעל בשטח כלום מרויח אינו כי אף

.‡ÈÏ·‡59ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔË˜ Á˙t BÏ ‰È‰L ÈÓ ¬»ƒ∆»»∆«»»ƒ¿»«ƒ
- ÌÈL B˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ·Á¯ ‰È‰ B‡ ,B·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯Â¿»»¿«¿ƒ»»»»¿»»«¬¿«ƒ

ÔÈ‡60¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ Bc‚kL B¯·Á ≈¬≈∆¿∆¿¿«≈»»¿≈»ƒ«
.ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa¿≈¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈»»

שם.59) בין 60)משנה, שהרי שם, בגמרא שאמרו וכמו
הרבים. רשות בני מפני להשמר הוא חייב כך ובין כך

.·ÈkÔÈÙB61ÈÁÏ Ô‰Ï ˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÈB·Ó Èa ƒ¿≈»∆∆∆«¬»∆∆ƒ
ÈB·nÏ ‰¯B˜ B‡62. »«»

(61(13 ,369 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
עירובין  בגמרא הוא וכן א. פרק בבאֿבתרא ברי"ף והובאה

בשבת 62)פ. בו הטלטול להתיר שאפשר מפולש, שאינו
ב), הלכה שבת מהלכות (פי"ז קורה עלֿידי או לחי עלֿידי
הפתח  צורת עלֿידי אלא להתיר אין מפולש מבוי ואילו
ועיין  ג). הלכה (שם שני מצד קורה או ללחי נוסף אחד מצד
כופין  מפולש במבוי שגם שכתב, א ס"ק קסב סימן בסמ"ע
שלענין  [אע"פ כדינו בטלטול ולהתירו להכשירו זה את זה
כמבואר  הרבים, כרשות דינו - שונים תשמישים עיכוב

ד]. הלכה למעלה

.‚ÈÈÓ63ÈB·nÏ Á˙t BÏ LiL64ÔÈÙBk ÈB·Ó Èa ÔÈ‡ - ƒ∆≈∆««»≈¿≈»ƒ
ÈB·nÏ ˙Ïc ˙BOÚÏ B˙B‡65ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ ÏBÎiL ; «¬∆∆«»∆»«¿ƒ

ÈÁ˙t „Ú È˙ÏÈ·Áa Òk‡L66ÈB·Óe .67LlÙÓ‰ ∆∆»≈«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿À»
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קג

קג

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ט שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï68Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÈB·n‰ Èa eL˜·e , ƒ¿»«ƒƒ¿¿≈«»¿«¬ƒ»∆
ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa - ˙B˙Ïc69 ¿»¿≈¿»«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈

ÌÈÓÚtL70Ba ÔÈÒÎÂ ÌÈa¯‰ ÔÈ˜ÁBc71. ∆¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

שם.63) ברי"ף מובאת (369 ,7 עמוד (שם תוספתא
אסור 64) לכתחילה שהרי ברשות, זה בפתח החזיק [כלומר,

בני  של הסכמתם בלי מפולש שאינו במבוי פתח לפתוח
יד]. הלכה להלן כמבואר למעט 65)המבוי, במטרה

קסב  סימן ושו"ע וב'טור' למבוי. ממבוי רבים בהילוך
המבוי] [בני באו "אם אחר: בניסוח זו הלכה העתיק
אחד  אפילו צידיו), (=משני דלתות (=למבוי) לו להעמיד

ולומר לעכב יכול עד מהם בחבילתי ליכנס רוצה אני
פתחי".66)פתחי". עד כתפי "על מביא יוסף' ה'נמוקי

השתתפותו  בלי למבוי דלת לעשות רוצים הם שאם וברור
מיגאש  ר"י בשם (מגידֿמשנה ידם על לעכב הוא יכול -

יוסף'). ה'נמוקי כתב וכן ענן 67)ורשב"א, רב של מימרא
יב. בבבאֿבתרא שמואל, שאינו 68)בשם אומרים יש

בשם  (מגידֿמשנה הרבים לרשות אחד לצד אלא מפולש
שם.69)רשב"א). (סמ"ע 70)גמרא השוק בימי כגון

ו). ס"ק קסב, להם.71)סימן יפריעו והדלתות

.„ÈÈÓ72LlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa Á˙t ÁzÙÏ LwaL73 ƒ∆ƒ≈ƒ¿…«∆«¿»∆≈¿À»
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -¿≈»¿«¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆

LlÙÓ ÈB·Ó ‰È‰ Ì‡Â .C¯c‰74Á˙t Ïk Á˙Bt - «∆∆¿ƒ»»»¿À»≈«»∆«
‰lÁzÎÏ ‰ˆ¯iL75. ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»

שביקש 72) מבוי מבני "אחד בברייתא: יא: בבאֿבתרא
וכתב  עליו". מעכבין מבוי בני - אחד למבוי פתחו להחזיר
במבוי  אבל מפולש, שאינו במבוי זה שכל הרי"ף, שם
הרבים. כרשות הוא שהרי לעכב, יכולים אינם מפולש

צדדים.73) משלשה סתום צדדיו.74)שהוא משני
מעולם.75) הפתח קיים היה שלא היינו,

.ÂË‰È‰76Ìe˙Ò Á˙t BÏLlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa77- »»∆«»¿»∆≈¿À»
BÁ˙Bt ‰Ê È¯‰78˙‡ ı¯t Ì‡Â ;‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ¬≈∆¿¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»«∆

ÂÈÓÈvt79ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -80ÔÎÂ .81„Á‡ ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»»¿≈∆»
ÌzÒÏ LwaL ÈB·Ó ÈaÓ82B¯ÈÊÁ‰Ïe BÁ˙t83ÈB·ÓÏ ƒ¿≈»∆ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿«¬ƒ¿»

¯Á‡84Ì‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ;ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa - «≈¿≈»¿«¿ƒ»»∆»»¬≈∆
Èa ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔÓ Ô˜ÏÁÓ ËÚÓ˙Óe ,ÒÓ«ƒ¿«≈≈∆¿»ƒ«««»«¿≈
Èa ÏÚ ·eˆ˜ Òn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó ,CÎÈÙÏ .ÈB·n‰«»¿ƒ»»∆≈««»«¿≈

.‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BÁ˙t Ì˙BÒ ‰Ê È¯‰ - ÈB·n‰«»¬≈∆≈ƒ¿¿»≈∆ƒ¿∆

בברייתא.76) כרבי יא: מותר 77)שם מפולש, הוא שאם
הקודמת. בהלכה שכתב כמו לכתחילה, שהרי 78)אף

זכותו. את אבד לא שסתמו ועלֿידיֿזה פתוח, פעם היה
והמזוזות.79) המשקוף היינו הדלת, נתונה שבהן המסגרות,

רבא  של (מימרא לגמרי הפתח מתבטל זו פריצה שעלֿידי
בני 80)שם). גם כי ויתכן לכתחילה. הפתח פותח כאילו

הראשון  המבוי בני וגם מעכבים, הסתום הפתח שבו המבוי
רבינו, דברי בהמשך וראה מס, של ענין יש אם מעכבים,

ט. אות מיימוניות הגהות בעיות 81)ועיין שתי יא: שם

להחזיר  שביקש מבוי, מבני "אחד אחת: שהן הונא, רב של
מעכבין  אין או עליו מעכבין מבוי בני אחר, למבוי פתחו
פתחים  לפי או מתחלקת אדם בני לפי אכסניא עליו,
בני  לפי ואכסניא עליו, מעכבין מבוי בני לו: אמר מתחלקת,
הובא  וכן קושטא, דפוס ברי"ף הגירסא (כן מתחלקת" אדם
נוסחאות, כמה בעוד וכן וכסףֿמשנה במגידֿמשנה בשמו
בזה  הוא העיכוב שטעם הרי - סופרים) בדקדוקי ראה
עליו  מעכבין ולפיכך אדם, בני לפי מתחלקת שאכסניא
שאכסניא  נכריע ואם הקצוב. המס מן מחלקם שממעט

כל  מחלקם מיעט לא פתחים, לפי פרץ מתחלקת לא שהרי ל
במס  חייב עודנו כן ואם ביטל, ולא הפתח של פצימיו את

רמב"ן. בשם כסףֿמשנה ועיין מבוי, אפילו 82)באותו
את  לגמרי ביטל ולא פצימיו, את לפרוץ ולא בלבד לסתום
כלל, בעיא כאן אין פרץ שאם הבעיא, היתה זה שעל הפתח,
ראה  הפתח. את ביטל הרי פתחים, לפי מתחלק אם שאף

עט. הערה למבוי 83)למעלה פתוח יותר יהיה שלא
לזה. אלא שהרי 84)ראשון, האחר, המבוי בני בהסכמת

או  למעלה. רבינו שהביא כמו לעכב, יכולים הם אף
כמבואר  לעכב, יכולים שאינם מפולש, במבוי שהמדובר

למעלה.

.ÊËLÓÁ85LlÙÓ BÈ‡L ÈB·ÓÏ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ86 »≈¬≈«¿¿»∆≈¿À»
‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙BLnzLÓ Ôlk -87‰BˆÈÁ‰Â , À»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»¿«ƒ»

dÓˆÚÏ ˙LnzLÓ88‰iM‰ ÔÎÂ .89˙LnzLÓ ƒ¿«∆∆¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ¿«∆∆
dÓˆÚÏ90dÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙LnzLÓe , ¿«¿»ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ»¿≈»

˙LnzLÓ ˙ÈÓÈt‰ ˙‡ˆÓ .¯‡M‰ ÌÚ ˙LnzLÓƒ¿«∆∆ƒ«¿»ƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿«∆∆
‰iM‰ ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÓˆÚÏ ˙LnzLÓe Ôlk ÌÚƒÀ»ƒ¿«∆∆¿«¿»¿ƒ»ƒ«««¿ƒ»

‡aËˆ‡ ‰a91‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡ - BÓ˙Òe BÁ˙t „‚k »»ƒ¿«»¿∆∆ƒ¿¿»≈«ƒ»
ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ92ÔÈ·kÚÓ ˙BiÓÈt‰ Ïk Ï·‡ ; ¿»¿«≈»»¬»»«¿ƒƒ¿«¿ƒ

È¯‰L ,C¯‡a C¯c‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆«∆∆»…∆∆¬≈
B¯ˆÁÏ Á˙tL ‰iM‰ ÏÚa ÔÎÂ .‡aËˆ‡‰ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ»ƒ¿«»¿≈«««¿ƒ»∆»««¬≈

‰BˆÈÁ‰ ÔÈ·e BÈa ÈL Á˙t93‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡ - ∆«≈ƒ≈≈«ƒ»≈«ƒ»
BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙·kÚÓ94BÁ˙tÓ ‡l‡ LnzL‰Ï ¿«∆∆»»∆≈¿ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿

ıeÁÏÂ95ÔÈ·e BÈa ÈM‰ Á˙t‰ Á˙t Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»ƒ»««∆««≈ƒ≈≈
˙ÈÓÈt‰ - ÈLÈÏM‰96BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙·kÚÓ «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«∆∆»»∆≈

ÔBL‡¯‰ B¯ˆÁ Á˙tÓ ‡l‡ ÈB·na LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆«¬≈»ƒ
ıeÁÏÂ97ÔlÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .98. ¿«¿≈«ƒ¿À»

אלעזר.85) בן שמעון כרבי ולא וכרבי בברייתא, יא: שם
החצרות 86) בני וכל הרבים. כרשות הוא מפולש שהרי

בשוה. בו הרבים.87)משתמשים לרשות הקרובה
"לעצמה"88) בפירוש וראה ממנה. שבפנים זאת  עם ולא

פנימית. אבל 89)לגבי החיצונה, על הליכה זכות לה שיש
הפנימית. על זכות לה זה,90)אין בנידון "לעצמה"

ו  עמה, אחרות ולא היא רק ('תוספות'פירושו, למעלה ראה
והפנימית). ד"ה ולהנחת 91)שם לישיבה קטן ספסל

מן 92)פרקמטיא. דוחק יש שלפעמים לטעון יכולה ואינה
את  עליהם סותם וזה פנימה, שנדחקים והשבים, העוברים
- החיצונה של בקטע התנועה את מעכב כך ומתוך הדרך,
כרבי  ולא רבי, וכשיטת בפנים, שימוש זכות לה שאין מפני
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קד שכנים קד הלכות - קנין ספר - שבט כ"ט שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הונא. ורב אלעזר בן שהפנימית 93)שמעון הואֿהדין
- לחוץ מפתחה להשתמש שיכולה כיון לעכב: יכולה אינה
(כסףֿמשנה). שטח באותו פתח לפתוח היא רשאית

החיצונה.94) אין 95)לבעל מפתחו, שלפנים בשטח אבל
שימוש. זכות כסף96ֿ)לו וראה הפנימיות, כל היינו,

אינם 97)משנה. - ולפנים חצרו מפתח פתח אם אבל
למעלה. ראה עליו, לעכב כל 98)יכולים הדברים: וסיכום

שמפתחה  השטח בכל חדשים פתחים לפתוח יכולה חצר
לא  ולפיכך, שימוש. זכות לה יש הזה השטח שבכל ולחוץ,
לפנים  אבל הפנימית, ולא לעכב יכולה ממנה החיצונה
עליה. לעכב יכולה ממנה והפנימית זכות, לה אין מפתחה,

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
ומה 1) לעשות, זה את זה כופין העיר שבני מה בו נתבאר

מונעין  שקצתן ומה פטורין, שקצתן לעשות לכולן שיש
בין  שיש ממה קצת לזה ונמשך אחרת, עיר לבני או לקצתן
של  מביתו לפנים בור לו שיש מי ודין בזה, החצרות בני

חבירו. מגינת לפנים גינה לו שיש מי וכן חבירו

.‡ÔÈÙBk2Èa3¯ÈÚ‰4‰Ê ˙‡ ‰Ê5‰ÓBÁ ˙BOÚÏ ƒ¿≈»ƒ∆∆∆«¬»
ÁÈ¯·e ÌÈ˙Ïc6˙B·ÏÂ ,¯ÈÚÏ7,˙Òk‰ ˙Èa Ô‰Ï ¿»«ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆≈«¿∆∆

ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·e ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙B˜ÏÂ8‡¯˜iL È„k , ¿ƒ¿≈∆»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»
k Ô‰a.¯eav‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ Ï »∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ

ז:2) בבבאֿבתרא הם 3)משנה מי ה, הלכה להלן ראה
זה. לענין העיר בני יוצא 4)הנקראים בלי עיר כל משמע,

רחוקה  עיר שאף שם, משנה וסתם כחכמים הכלל, מן
של  פתאומית פלישה מפני הגנה לחומת צריכה מהספר,
שרק  ואומר החולק גמליאל, בן כר"ש (ולא האויב גייסות

לחומה). זקוקה לספר הסמוכה שם:5)עיר במשנה
ולפי  ובריח" ודלתים חומה לעיר לבנות אותו "כופין
היחיד  את כופים כשהרבים המדובר הלשון, פשטות
לומר: רצונו "כופים, כתב: שם בפירושו רבינו אבל המסרב,
ומקור  זה", על לחבירו יכוף העיר מבני ואחד אחד כל
,396 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא בתוספתא הדברים
זה  את זה העיר בני "כופין וספרֿתורה: ביתֿכנסת גבי (29
ונביאים", ספרֿתורה להם ולקנות ביתֿכנסת להם לבנות
ס"ק  קסג סימן (הגר"א יחידים אפילו משמע זה" את ו"זה

שם). (רמ"א המרובים את כופין המיעוט ואפילו וכן 6)ב)
צרכי  יתר לכל והואֿהדין ה). הלכה (להלן ושומרים פרשים

מיימוניות). (הגהות פרק 7)העיר בבאֿמציעא תוספתא
פ"א, בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ד) הערה למעלה (ראה יא

ז:). (בדף הנ"ל למשנה בתוספתא 8)סמוך אינה זו מילה
שמצויים  בזמננו ברי"ף. המובא בנוסח ישנה אבל שלפנינו,
(סמ"ע  ספרֿתורה על רק היא הכפייה מודפסים, ספרים

בציבור סימ  בו לקרוא נצרך ספרֿתורה [פירוש: ב ס"ק קסג ן
לקרוא  שאפשר נזקקים, אינם לנביאים ואילו הקריאה, בימי
וקריאה  בתחילתו) רפד בסימן (מגןֿאברהם מודפס בספר

וקטז:]. קטו. שבת ראה בציבור, אינה בכתובים

.·ÈÓ9˙Èa B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÚ Á˜lL ƒ∆»«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈
ÔÈc10·eMÈ ÌeMÓ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó C¯„ BÏ ÁwÏ ƒƒ«∆∆≈«¿«∆»ƒƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡11ÔÈÙBÎÂ .12˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰Ú˜a Èa ∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆∆∆«¬
ıÈ¯Á Ì‰ÈÈa13ıÈ¯Á Ô·e14. ≈≈∆»ƒ∆»ƒ

רבי 9) בשם נחמני בר שמואל רב של מימרא פ: בבאֿקמא
שבית10ֿ)יונתן. נזכר ולא אותו" "כופין : שם [בגמרא

שעלֿכרחנו  רבינו סבור אבל אותו, שכופין הם דין
כגון  לכופו, יכולים אינם העיר שבני באופן שהמדובר
ישוב  משום להטעים הוצרכו ולכן במתנה, בתים להם שנותן
שאם  זה. על אותו כופין ביתֿדין רק ואםֿכן ישראל, ארץ
מה  - אותו לכוף יכולים עצמם שהם ממנו, קנו העיר בני

ישראל?]. ארץ ישוב משום בטעם שתהא 11)צורך
סביבותיה. כל עם בבאֿמציעא 12)מחוברת תוספתא

בבאֿבתרא  ברי"ף והובאה (14 ,396 עמוד (צוק"מ פי"א
ראשון. לבקעה 13)פרק מסביב טפחים ששה בת תעלה

מכירה,(בבא  מהלכות כא פרק ולמעלה וקח. קז: ֿבתרא
כב). ושם).14)הלכה (שם טפחים שלשה בת תעלה

הבקעה. על שמירה לשם - שניהם את הצריכו ולמה

.‚ÈÓ15˙¯Á‡ ¯ÈÚa ¯ˆÁ BÏ LiL16¯ÈÚ‰ Èa - ƒ∆≈»≈¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ
˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba Ì‰nÚ ¯tÁÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ«¿…ƒ»∆ƒƒ¿»

ÌÈn‰ ˙n‡Â17ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡La Ï·‡ ;18ÔÈ‡ - ¿««««ƒ¬»ƒ¿»»«¿»ƒ≈
¯ÈÚ‰ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L ‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»∆¿»»ƒ

Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ -19. ¿«¿¿ƒ««…

צוק"מ 15) ראה ווין. כ"י (לפי יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
כלשונה. פ"א בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ,(13 ,396 עמ'

אחרת.16) בעיר חצר לו ויש זו בעיר גר הוא כלומר:
המים".17) ואמת המקוואות את "ולתקן שם: בתוספתא

אלו, בכל חייב עיר באותה עמהם דר שאינו מי ואם
למעלה  רבינו זאת כתב ולא עמהם. שדר למי קלֿוחומר
לשון  העתיק ושם מפורש, זה דבר שאין מפני א, בהלכה

א. ס"ק קסא סימן סמ"ע ראה שם. פירש 18)המשנה לא
לאלו  כוונתו ואם האלו? הדברים" "שאר הם מה רבינו
מקוה  בין מה להבין יש הקודמת, בהלכה המנויים
שאין  לביתֿהכנסת למעלה) (ראה אותו שמשעבדין
שאינו  שכיון שמירה, לעניני שכוונתו ונראה אותו. משעבדין

השולחן'. ב'ערוך ראה להם, זקוק אינו - שם ראה 19)גר
ה. הערה למעלה

.„Ô‰Lk20‰ÓBÁ‰ ˙B·Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ÔÈ·Bb21- ¿∆≈ƒ≈«¿≈»ƒƒ¿«»
CeÓq‰ Ïk .‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈza‰ ˙·È¯˜ ÈÙÏ ÔÈ·Bbƒ¿ƒ¿ƒ««»ƒƒ«»»«»

.¯˙BÈ Ô˙B ‰ÓBÁÏ«»≈≈

בשתי 20) יוחנן מרבי אלעזר רבי של בעיא ז: בבאֿבתרא
כלשון  רבינו ופסק יוחנן, רבי עלֿידי ופתרונה לשונות,
הזכירו  ולא בתים, קירוב לפי אלא הזכירו שלא האחרון,
מיגאש  ר"י ודעת הרי"ף. דעת וכן כלל, ממון" שבח "לפי

ממון. שבח ולפי בתים קירוב לפי שנותנין שאם 21)-
הבתים  על תחילה הלסטים מתנפלים פרוצה, החומה

הקיצוניים.

.‰¯c‰ ÏÎÂ22da ‰wL B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯ÈÚa ¿»«»»ƒ¿≈»»…∆∆»»»
‰¯Èc ˙Èa23ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ¯ÈÚ‰ Èa ÌÚ Ô˙B - ≈ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»ƒ



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ יתד   105 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קה

קה

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ט שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ôew˙Ï ÔÈÎÈ¯v‰24ÔÈL¯t‰ ¯ÎOe ,˙B˙Ïc‰Â ‰ÓBÁ‰25 «¿ƒƒ¿ƒ«»¿«¿»¿««»»ƒ
el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È„n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆«¿ƒ»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBML26. ∆¿ƒ∆»ƒ

במשנה.22) ז: דעתו 23)שם ודאי - שקנה שכיון
כ). ס"ק קסג סימן (הגר"א בה שם.24)להשתקע משנה,

ח.25) שם פפא, רב של בעול 26)מימרא לשאת ואילו
ופ"ט  ח. (שם אחרים זמנים ישנם בעיר, השונות הצדקות

יב). הלכה עניים, מתנות מהלכות

.ÂÌÈ¯·c‰ Ïk27ÔÈÁ˜BÏ - ¯ÈÚ‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÈÎÈ¯vL »«¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ
ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ elÙ‡Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÏkÓ28ıeÁ ,29 ƒ»«¿≈»ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ

ÔÈ‡L ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzÓ30ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ∆≈«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒƒ
Ôz¯ÓBL ‰¯Bz‰L ,‰¯ÈÓL31ÌÈÎ¯c‰ Ôew˙Ï Ï·‡ . ¿ƒ»∆«»¿«»¬»¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ elÙ‡ - ˙B·BÁ¯‰Â32Ì‡Â .33ÌÚ‰ Ïk ¿»¿¬ƒƒ«¬»ƒ¿ƒ»»»
ÔÓˆÚa ÔÈw˙Óe ÔÈ‡ˆBÈ34ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz e‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»…≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ

Ô‰nÚ35ÈÙÏ ÏÊÏcÊ‰Ï ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯c ÔÈ‡L , ƒ»∆∆≈∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈
.ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆

פפא.27) ורב יהודה רב יוחנן, רבי של מימרות ח. שם
(שם 28) היתומים אף בו חייבים ממנו, שנהנים מה שכל

פפא). רב של וכן 29)במימרא הנזכרות, במימרות שם
יהודה  לרבי בניגוד ז:) (שם יוחנן ורבי לקיש ריש בדברי

ז:). (שם יוחנן,31)שם.30)נשיאה רבי של כהנמקתו
עליהם. מגינים שמעשיהם משום לקיש, ריש של כזו ולא

אפילו 32) פתיא לכריא "הכל שם: יהודה, רב בדברי
ר"ח, בשם פתיא כריא ד"ה שם ה'תוספות' וכפירוש מרבנן"

הרחובות. תיקון שם.33)דהיינו יהודה, ואינם 34)רב
במקומם. אחרים פועלים רבינו 35)מעמידים הזכיר לא

ב'שולחן  ועיין במקומם, פועלים לשכור מהם גובים אם
בפ"ו  רבינו ובדברי א, סעיף רמג סימן יורהֿדעה ערוך'
מוכרחה. אינה שם י והערה י, הלכה תורה תלמוד מהלכות

.ÊeÈ‰36ÔÈ·Bb - ‰È„nÏ ÌÈÓ Ba ‡È·‰Ï ¯‰ ÔÈ¯ÙBÁ »¿ƒ»»¿»ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ
BfL ;ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ Û‡37e˜LiL È„k ,Ì‰Ï ˙eÎÊ «ƒ«¿ƒ∆¿»∆¿≈∆«¿

Ì‰ÈÓ¯ÎÂ Ì‰È˙B„O epnÓ38ÍÎÈÙÏ .3940Ú¯‡ Ì‡ , ƒ∆¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ≈«
Ô‰Ó e‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ÌÈn‰ e‡a ‡lL ¯·c Ì‰Ï»∆»»∆…»««ƒƒ¿…∆¡≈∆

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌÈÓB˙È‰41ÔÎÂ .Ô‰Ó Á˜ÏpM ‰Ó Ïk Ì‰Ï «¿ƒ«¬ƒƒ»∆»«∆ƒ¿«≈∆¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk42. …«≈»∆

פפא.36) רב של מימרא ח . רבינו,37)שם הסברת
כו. הערה למעלה הנזכר פפא רב של לכללו בהתאם

שנתנו.38) הכסף תמורת מקבלים הם כתשובת 39)והרי
אידי. רב של בנו שישא לרב פפא שיתומים 40)רב מפני

מידויל). לא ד"ה שם (רש"י מחילה בני כלומר,41)אינם
ממנו. הנאה להם שיש כא:42)דבר בבאֿבתרא

כברייתא.

.ÁÔÈÙBk43ÈB·Ó Èa44‰Ê ˙‡ ‰Ê45‡lL46·ÈLB‰Ï ƒ¿≈»∆∆∆∆…¿ƒ
Ô‰ÈÈa47ÈÒ¯a ‡ÏÂ ËiÁ ‡Ï48‡ÏÂ ,49ÈÏÚaÓ „Á‡ ≈≈∆…«»¿…À¿ƒ¿…∆»ƒ«¬≈

‰È‰ .˙Bin‡50ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ÈB·na ÌL51,Ôn‡ À»À»»»«»∆»ƒ¿≈»À»

Ba eÁÓ ‡ÏÂ52‰˙È‰L B‡ ,53B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó ÌL ¿…ƒ∆»¿»»∆¿»¬
B‡ Bc‚k ˙¯Á‡ ıÁ¯Ó ‰OÚÂ B¯·Á ‡·e ,ÌÈÁ≈̄«ƒ»¬≈¿»»∆¿»«∆∆¿∆¿

ÔBÁË54BÈ‡ - ˙¯Á‡55‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÓÏ ÏBÎÈ ¿«∆∆≈»¿»¿¿««»
˜ÒBt56elÙ‡Â .ÈiÁ57ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÈB·Ó ÈaÓ ‰È‰ ≈«»«¬ƒ»»ƒ¿≈»«≈≈»

BÚÓÏ ÔÈÏBÎÈ58˙en‡ d˙B‡ Ì‰ÈÈa LÈ È¯‰L ,59. ¿ƒ¿»¿∆¬≈≈≈≈∆»À»
Ï·‡60‰È„nÓ ¯b61„ˆa ˙eÁ ˙BOÚÏ ‡aL ˙¯Á‡ ¬»≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«¬¬¿«

LÈ - ‰Ê ÏL ıÁ¯Ó „vÓ ıÁ¯Ó B‡ ,‰Ê ÏL B˙eÁ¬∆∆∆¿»ƒ«∆¿»∆∆≈
Ì‡Â .BÚÓÏ Ô‰Ï62CÏn‰ ˙Ó Ì‰nÚ Ô˙B ‰È‰63- »∆¿»¿¿ƒ»»≈ƒ»∆¿»«∆∆

BÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡64. ≈»¿»¿

מג.43) הערה להלן ראה מפולש, היינו,44)שאינו
וראה  טז). ס"ק קנו סימן (סמ"ע לעכב יכול היחיד שאפילו

ד. והערה א הלכה רבינו 45)למעלה שמביא הטעם מפני
והמדובר  והיוצאים", הנכנסים ריבוי "מפני יא: הלכה להלן
הרבים  כרשות הוא מפולש מבוי כי מפולש, שאינו במבוי
וביאור  בלחםֿמשנה וראה יד). הלכה ה פרק למעלה (ראה
הנ"ל  בברייתא לפרש הוכרח שרבינו טו) ס"ק (שם הגר"א

אחרים. מפרשים כדעת כמו 46)שלא זה, מבוי בן אפילו
יא. הלכה להלן וכמפורש בסמוך, מעבד 47)שנראה

תינוקות",48)עורות. מלמד "ולא נוסף: שם, בברייתא
יא. הלכה להלן וראה ליתא. שם מינכן בכתבֿיד אבל

וכרב 49) כרשב"ג, ולא וכתנאֿקמא שם, הברייתא המשך
הונא, כרב ולא האחרונים, מן שהוא יהושע, רבי בן הונא

שם. הרי"ף פסק להשמיענו 50)וכן מבוי" "מבני כתב
לעכב. יכול אינו מבוי מבני אחד אףֿעלֿפי 51)שאפילו

כמפורש שאין תמיד, למחות ויכולים כאן, מועלת החזקה
מיחו  שלא זמן כל זאת בכל ה, הלכה יא בפרק להלן
יב. הלכה להלן וראה לשני, לעכב יכולים אינם בראשון,

(52.(401 ,8 עמוד (צק"מ ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
קמח.53) למנעו 54)טחנת יכול אינו האומן אף כלומר,

המבוי  שבני הואֿהדין אבל פרנסתו, מפסיד שהוא אע"פ
זו  אומנות כבר שיש מכיון למנעו, יכולים אינם האחרים
טז. ס"ק שם סמ"ע וראה בסמוך, רבינו שכתב כמו במבוי,

אתה 55) לו: לומר שיכול "מפני בברייתא: והטעם חותך.
בשלי". עושה ואני בשלך, הונא 56)עושה רב של בעיא

רבינו  הכריעו ולפיכך נפתרה, שלא שם, יהושע ברבי
משנים  שאין תיקו, כל כדין לעכב, יכולים שאינם והרי"ף

הקיים. המצב בני 57)את ולא כאמור, עצמו, האומן לא
ויוצאים.58)המבוי. נכנסים היו מקודם גם כן, ואם

שם.59) יהושע, ברבי הונא רב של עיר,60)מימרא היינו
"מתא  שם: בגמרא וכן א. הלכה מגילה מהלכות בפ"א ראה

אחרת). (=עיר יהושע 61)אחריתי ברבי הונא רב מימרת
למלך.62)שם. הגולגולת בן 63)מס ולא העיר בן לא

יכול  המבוי שבן שם ה'תוספות' לדעת בניגוד המבוי,
למנוע. יכול אינו העיר בן ורק בשמים 64)למנוע, מוכרי

לנשים.

.ËÔÈÏÎB¯65˙B¯ÈÚa ÔÈ¯ÈÊÁn‰66‰È„n‰ Èa ÔÈ‡ - ¿ƒ««¬ƒƒ»¬»≈¿≈«¿ƒ»
,ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰iL ‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wzL ;Ô·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿»∆«»«∆¿»ƒ∆ƒ¿«¬ƒƒ

Ï‡¯OÈ ˙B·Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓOa‰ eÈ‰iL È„k67Ï·‡ .68 ¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¬»
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קו שכנים קו הלכות - קנין ספר - שבט כ"ט שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ba ÔÈ·LBÈÂ ÌB˜Ó ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡69Èa ˙ÚcÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»¿¿ƒ∆»ƒ««¿≈
Ì‡Â .¯ÈÚ‰70ÏÎa ÌB˜Ó Ú·B˜ - ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz »ƒ¿ƒ«¿ƒ»»≈«»¿»

‰ˆ¯iL ÌB˜Ó71. »∆ƒ¿∆

הדין 65) מן כן ואם זו, בעיר המלך מס משלמים ואינם
כמבואר  למנעו, שיכולים אחרת ממדינה גר בכלל שיהיו

סב.66)למעלה. בבבאֿקמא וראה כב. בבאֿבתרא
עזרא. שתיקן תקנות מעשר אחת היא זו שם.67)שתקנה

ס"ק 68) קנו, סימן בסמ"ע וראה למכור. סחורתם עם היינו,
שם.69)יט. בבבאֿבתרא הגמרא שלא 70)מסקנת כדי

מתלמודו. בבבא71ֿ)יבטל ורבינא, כהנא רב של מימרא
שם. בתרא

.ÈÌÈ¯ÁBq‰72CB˙a ¯kÓÏ Ì˙¯BÁÒ ÔÈ‡È·nL «¬ƒ∆¿ƒƒ¿»»ƒ¿…¿
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ¯ÈÚ‰ Èa - ˙B¯ÈÚ‰73Ì‡Â .74e¯ÎÓ »¬»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ»¿

„·Ïa ˜eM‰ ÌBÈa75ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ -‡e‰Â .Ì˙B‡76 ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»¿
˜eMa e¯kÓiL77elÙ‡ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ e¯fÁÈ ‡Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿«¬»…¿«¿««¿»ƒ¬ƒ

Ì‡Â .˜eM‰ ÌBÈa78‰ÂÏÓ Ô‰Ï LÈ79ÔÈ¯ÎBÓ - ¯ÈÚa ¿«¿ƒ≈»∆«¿∆»ƒ¿ƒ
Ì˙Ò¯t È„k80eÚ¯ÙiL „Ú ,˜eM‰ ÌBÈ ‡Ïa elÙ‡81 ¿≈«¿»»»¬ƒ¿…««∆ƒ¿¿

.Ô‰Ï eÎÏÈÂ Ô·BÁ»¿≈¿»∆

סחורתם 72) ואם כנ"ל. המלך, מס כאן משלמים אינם שהרי
העיר, סוחרי של מזו יותר זולה או יותר טובה הסוחרים של

במגידֿמשנה. שם.73)ראה הגמרא אבל 74)מסקנת
שם). (גמרא  אחרים בימים שם.75)לא זה שאז 76)אף

שם). (גמרא החוץ מן לאנשים ומוכרים החוץ, מן באים
ברם  למכור, אסור העיר אותה שלאנשי לכאורה ומשמע
שמותר. ה'טור' בשם כתב כ) ס"ק (שם הסמ"ע

שם.77) כהנא, רב לאחרים 78)מסקנת חייבים שהם
אשראי) לן אית ד"ה (שם ורש"י עח). הערה להלן (ראה
כב. ס"ק שם סמ"ע וראה להם. שחייבים מפרש,

ר"ת,79) בשם המגידֿמשנה וכתב "חיותם", שם: ובגמרא
כדי  שירויחו אלא בלבד, חיותם לשיעור הכוונה שאין

שאחרים 80)מזונותם. כלומר "ׁשיּפרעּו", לנקד ְִֶָ[אין
להיות  צריך היה כן שאם להם, שחייבים חוב להם יפרעו
הרי  - חובך את "שיפרעו תימן ובכ"י חובם". ָ"שיּפרע
אותו, פורעים והם לאחרים, חייבים שהם בחוב שהמדובר

עו]. הערה ולמעלה כב, ס"ק שם בסמ"ע בבא81ֿ)וראה
בברייתא. כא. בתרא

.‡È„Á‡82ÈB·Ó ÈaÓ83LlÙÓ BÈ‡L84LwaL85 ∆»ƒ¿≈»∆≈¿À»∆ƒ≈
‡ÙB¯ ˙BOÚ‰Ï86Ôn‡ ,87Èc¯‚ B‡ ,88„nÏÓ B‡ , ¿≈»≈À»«¿ƒ¿«≈

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B˜BÈz89ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -90 ƒ∆¿≈»ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ91 »»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈

¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL ÈÓ92ep¯ÈkOÈ ‡Ï - ÔÈÙzM‰93 ƒ∆≈«ƒ«¬««À»ƒ…«¿ƒ∆
¯ÙBÒÏ ‡ÏÂ ,Èc¯‚Ï ‡ÏÂ ,Ôn‡Ï ‡ÏÂ ,‡ÙB¯Ï ‡Ï94 …¿≈¿…¿À»¿…¿«¿ƒ¿…¿≈

È„e‰È95˙B¯ËM‰ ·˙BkL96˙B˜BÈz È„nÏÓÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ∆≈«¿»¿…ƒ¿«¿≈ƒ
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL∆¿≈»ƒ

נאמרו 82) לא זה ולפי חצר", מבני "אחד שם בגמרא לפנינו
יכולים  אינם מבוי בני אבל חצר, באותה אלא הדברים

ולגירסת  מותר. אחרת שבחצר ב:) (שם אביי וכדעת לעכב,
בחצר  גם אלא כאביי הלכה אין מבוי", מבני "אחד רבינו
שם, ה'תוספות' בעלי לפני גם היתה זו וגירסא אסור, אחרת
לרבינו  אבל אביי, דברי על חולק שאין בטענה אותה ודחו
חולק  אחר באופן המשנה שפירש שם שרבא לומר, צריך
להבין, יש אבל ג). ס"ק קנו סימן (הגר"א אביי דברי על
כאן  נשנה ולמה ח, בהלכה למעלה כתוב כבר זה דין הלא
פה. הערה להלן וראה כסףֿמשנה. ועיין פעם. עוד

טענת 83) בו ואין הרבים, כרשות הוא הרי מפולש שמבוי
וכן  פ"א), (בבאֿבתרא הרי"ף שכתב כמו ויוצאים, נכנסים

יד. הלכה ה פרק למעלה רבינו אם 84)כתב והואֿהדין
וכמו  ב), ס"ק שם (סמ"ע חזקה אין זה שבעניין נעשה, כבר

ה"ה. בפי"א להלן רבינו רופא,85)שכתב ד"ה שם רש"י
של  תינוקות במלמד למחות שאין ואע"פ "מוהל". מפרש:
מצוה  עושה בכל למחות אין וכן יב) הלכה (להלן ישראל
לעשות  אפשר אם - ג) סעיף קנו סימן חושןֿמשפט (שו"ע
הנכנסים, ירבו שלא לעכב יכולים נכנסים, ריבוי בלי המצוה
אלא  לביתו, המצוה יבוא שלא לו אומרים במוהל, כן ואם

שם). (ט"ז המילה לבית הוא (רש"י 86)ילך דם מקיז
- לאומן" או "לרופא שכתב: בסמוך, להלן נראה וכן שם).
ג. ס"ק שם סמ"ע ועיין שנים. הם ו"אומן" ש"רופא"

על 87) העיר שהמגיה שכתב כסףֿמשנה וראה בגדים. אורג
ח  בהלכה למעלה ואילו אלו, את רק כאן רבינו שפירט זה
פ. הערה למעלה וראה אומניות". בעלי "כל כתב:

המובאת 88) רבא, לשיטת ובהתאם שם, הגמרא כמסקנת
ישראל  של תינוקות שבמלמד הבאה, ההלכה בסוף לקמן,
אם  "אבל רבינו: כתב המשניות, ובפירוש למחות. אין
ולפי"ז  למנעו", רשות לו יש תשבורת או חשבון מלמד
ישראל  של תינוקות ואפילו דוקא, לאו גוים של תינוקות
בשו"ע  כתב כן תורה. לומדים אינם אם לעכב, אפשר
של  שאינו לימוד תינוקות "מלמד א: סעיף שם חושןֿמשפט

קא. הערה להלן וראה מועילה,89)תורה". לא חזקה ואף
ה. הלכה בפי"א להלן שם.90)כמפורש ברייתא, היא אף

במבוי 91) שאף למעלה רבינו ולשיטת הברייתא, כלשון
צריך לעכב, אע"פ יכולים להשכיר לו אסור שבחצר לומר

רבינו: הזכיר לא שהרי בידו, השכנים מיחו לא שעוד
במבוי, מהֿשאיןֿכן ישכירנו", "לא סתם אלא "מעכבין",

למנעו. יכול בידו, מוחה מישהו אם מפני 92)שרק והכל
והיוצאים. הנכנסים ריבוי ה'תוספות'93)טענת כפירוש

שברש"י. הפירושים כשני ולא מתא), בסופר ד"ה (שם,
גוי.94) חול 95)וכלֿשכן של בשטרות שרק קצת, משמע

ומזוזות  תפילין תורה, ספרי בכתיבת לא אבל לעכב יכול
וראה  מצוה. פעולת לכל והואֿהדין תינוקות, כמלמד שדינם

פג. הערה ולמעלה ג, סעיף שם כ:96)שו"ע שם משנה,
חזקה, אינה ואףֿעלֿפיֿכן בחנות החזיק שכבר ומשמע

צח. הערה להלן וראה

.·È˙eÁ97¯ˆÁaL98˙BÁÓÏ ÌÈÎM‰ ÔÈÏBÎÈ -99 ¬∆∆»≈¿ƒ«¿≈ƒƒ¿
ÌÈÒÎp‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa¿»¿«≈»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¿»ƒ
¯ÎBÓe B˙eÁa BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ ‡l‡ ;ÔÈ‡ˆBi‰Â¿«¿ƒ∆»∆¿«¿«¬≈
ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ï·‡ .˜eMa«¬»≈»¿ƒƒ¿¿»¿«≈
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קר

קר

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט ל' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

;ÌÈÁ¯‰ ÏBwÓ B‡ LÈht‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒƒ…ƒ««ƒƒ»≈«ƒ
˜ÈÊÁ‰ È¯‰L100ÔÎÂ .Ôk ˙BOÚÏ101„nÏÏ BÏ LÈ ∆¬≈∆¡ƒ«¬≈¿≈≈¿«≈

‰¯Bz Ï‡¯OÈ ÏL ˙B˜BÈz102ÔÈ‡Â ,B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒ¿»≈»¿≈¿≈
e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«≈»

Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ103. ¿ƒƒ…ƒ«ƒ∆≈«»

ח 97) בהלכה למעלה רבינו [ולשיטת שם. במשנה, הוא כן
שנקט  לומר צריך לעכב, יכול במבוי שאף יא, והלכה
לעכב  יכול אינו ישראל של שבתינוקות להשמיענו "חצר"

בחצר]. כמו 98)אפילו חזקה, אף מועילה ולא תמיד,
לקמן  מפורש אומר שרבינו וכמו ההמשך, מתוך שיוצא

ה. הלכה שם.99)פי "א -100)משנה , חזקה בלי אבל
רשות  בין ההבדל שזהו רבינו ודעת למחות. כאן גם יכולים
לא  שלגביהם והיוצאים, הנכנסים לקול ביחס המחאה
לבין  ה, הלכה פי"א להלן שכתב וכמו חזקה, מועילה
שלגבי  והריחיים, הפטיש לקול ביחס המחאה רשות שלילת
וכתב  מגידֿמשנה. ועיין החזקה, מועילה המלאכה עצם
שנים, שלש צריך לא זו שבחזקה יא) ס"ק קנו (סימן הסמ"ע
ד. הלכה יא פרק להלן שכתב כמו רבינו, לדעת

סא.101) שם בגמרא, הברייתות פירשו וכן כ: שם כרבא
למשניות.102) בפרוש רבינו כדברי חול, לימודי לא אבל

פו. הערה למעלה גמלא 103)וראה בן יהושע מתקנת
ומדינה  מדינה בכל תינוקות מלמדי להושיב שהתקין ואילך,

כא.). (שם ועיר עיר ובכל

.‚ÈÈÓ104- B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ÌÈÙÏ ¯Ba BÏ LiL ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ≈∆¬≈
ÒÎ105‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL106BÈ‡Â .107BzÓ‰a ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¿
.ıeÁaÓ ‰˜LÓe ‡lÓÓ ‡l‡ ,B¯BaÓ ‰˜LÓe«¿∆ƒ∆»¿«≈«¿∆ƒ«

Ì‰ÈLe108˙Á˙Bt ÔÈOBÚ109¯Ba‰ ÏÚ110¯Ba‰ ÏÚa . ¿≈∆ƒ«««««««
¯ÓLÏ È„k -111ÌeMÓ - ¯ˆÁ ÏÚ·e ;ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¿≈ƒ¿…∆≈»««»≈ƒ

„LÁ112.BzÚcÓ ‡l‡ ÌLÏ Òkz ‡lL ,BzL‡ ¬«ƒ¿∆…ƒ»≈¿»∆»ƒ«¿

צט.104) שם בשעת 105)משנה, כך שהתנו כגון
סימן  (סמ"ע הבור אל דרך לזה שיהיה המכירה, או החלוקה

א). ס"ק בשו"ע 106)קסט שכתוב כמו ביום, והיינו,
דרך  לו שיהיה שהתנו שאע"פ א. סעיף שם חושןֿמשפט
שם  (סמ"ע לו ולפתוח בלילה לקום זה הסכים לא - בביתו

ב). הבור 107)ס"ק אל בהמתו להכניס הכרחי זה שאין
לו  לתת הסכים דחופים לצרכים ורק בחוץ, להשקותה ויכול

כניסה. שם.108)רשות את 109)משנה, שסוגר מנעול,
הבור. שם.110)דלת יוחנן אותם 111)כרבי יגנוב שלא

הבית. בהעדרו 112)בעל לבורו סמוך זה יסתובב שלא
הבור, מן לשאוב נכנס שהוא אמתלא, מתוך הבית בעל של
הבריות, אצל כזה חשד שיעורר או אשתו, עם ויזנה
יכול  אינו מפתח, הבית לבעל גם יש אם מהֿשאיןֿכן
הבית. בעל שנמצא בזמן אלא יכנס ולא שם  להסתובב
ד"ה  שם (רש"י שם שומרת שאשתו אין, בבית גניבה וחשש

אשתו). חשד משום

.„ÈÈÓ113- B¯·Á ÏL B˙pbÓ ÌÈÙÏ ‰p‚ BÏ LiL ƒ∆≈ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»∆¬≈

ÒÎ114Â ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa‰ÚLa ‡ˆBÈ ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»
ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL115dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»

ÌÈ¯bz116˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ ÒkÈ ‡ÏÂ .117. «»ƒ¿…ƒ»≈ƒ»¿»∆«∆∆
Ú¯BÊ ÔBˆÈÁ‰Â118e¯ÈÊÁ‰ .C¯c‰ ˙‡119ÔÓ C¯c‰ ˙‡ ¿«ƒ≈«∆«∆∆∆¡ƒ∆«∆∆ƒ

„v‰120‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ÒÎ ‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ««ƒ««¿≈∆¬≈∆ƒ¿»¿≈¿»»
‰ˆB¯ ‡e‰L121ÌÈ¯bz dÎB˙Ï ÒÈÎÓe ,122ÒkÈ ‡ÏÂ ; ∆∆«¿ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»≈

˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ123„Á‡ ÏÎÂ .124BÏ LÈ Ô‰Ó ƒ»¿»∆«∆∆¿»∆»≈∆≈
.„v‰ ÔÓ e˙pL C¯c‰ ˙ÚÈ¯Êa B¯·Á ÏÚ ·kÚÏ¿«≈«¬≈ƒ¿ƒ««∆∆∆»¿ƒ««

במשנה.113) צט: הסכים 114)שם החלוקה שבעת
לו). שיש מי ד"ה שם (רש"י לפנימי כניסה לתת החיצוני

לבעל 115) הפסד גורמת הגינה באמצע זו הליכה שהרי
גדול. לצורך אלא הסכים ולא החיצונה, הגינה

תגרין).116) ד"ה שם (רש"י ירקות שלא 117)לקנות
אחרים. לצרכים ולא הגינה לצורך להליכה אלא הסכים

הפסד 118) לו שיצא מכיון - ההליכה את קצת שמעכב אף
הסתם  מן שדהו, באמצע יזרע לא אם לחיצון גדול
ה). ס"ק שם (סמ"ע זה באופן רק הסכים לכתחילה

שם.119) המשנה, הדרך 120)המשך את שביטלו
הצד. מן חדשה דרך ועשו שבאמצע, הראשונה

החיצונה.121) הגינה לבעל כלֿכך מפריע זה שאין
עלֿידיֿזה,122) כלֿכך הפסד לו נגרם לא הצד שמן כנ"ל,

הגינה. מצרכי לצרכי 123)והוא אלא לו לתת הסכים שלא
אחרים. לצרכים ולא החיצונה 124)הגינה הגינה שבעל

באמצע  זו היתה אילו כמו זו, דרך לזרוע כלֿכך זקוק אינו
אינו  הפנימית בעל וגם להחליפה, הסכימו כך ולשם הגינה,
לזריעה, ולא גרידא להליכה הדרך את שקיבל לזרוע, יכול

ה. ס"ק שם, סמ"ע וראה

âשבט ל' שלישי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

וכל 1) האחר, על לאחד שיש החלונות משפטי בו נתבארו
בשלימות. החלונות ענייני

.‡ÈÓ2‰OÚÂ B¯·Á ‡·e ,BÏ˙Îa ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»«¿»¿»¬≈¿»»
¯ˆÁ3Ì˙Ò :ÔBlÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Bcˆa »≈¿ƒ≈»«¿««««¿…

Èa ËÈaz ‡lL È„k ,‰Ê ÔBlÁ4˜f‰a ˜ÈÊÁ‰ È¯‰L ; «∆¿≈∆…«ƒƒ∆¬≈∆¡ƒ¿∆≈
‰Ê5Ì‡Â .6È„k ÔBlÁ‰ „‚k BÏ˙k ˙B·Ï B¯·Á ‡a ∆¿ƒ»¬≈ƒ¿»¿¿∆∆««¿≈

„‚kÓ BÏ˙k ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - B˙i‡¯ ˜f‰ ¯eÒiL∆»∆≈¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰7ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k ,8. «««¿««¿≈∆…«¬ƒ»»

דין 2) בחלונות שיש מבואר ושם במשנה. כב. בתרא בבא
יד. הלכה ב פרק למעלה וראה כתב 3)חזקה. [לא

החצר  את עשה כלומר, חצר", "ועשה אלא חצר", "לעשות
חבירו, של בכתלו חלון שיש זה על מיחה ולא ושתק
כאן  רבינו והשמיענו ו). הלכה להלן (ראה בו החזיק ולפיכך
החצר, את שעשה לפני מקודם, היה שהחלון פי על שאף
שעשה  עד חזקה, דין היה ולא ראייה, היזק שום היה לא ואז
עשה  לא כן ואם בידו, מיחה ולא ושתק המצר, חבירו
ולהוציא  בחזקה. קונה הוא כן פי על ואף להחזיק, מעשה

יום שלישי
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קח שכנים קח הלכות - קנין ספר - שבט ל' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לפי  בתרא) בבא מסכת (בתחילת שכתב מיגאש ר"י מדברי
השותפין, בחצר ראייה היזק בין החילוק שזהו אחד, תירוץ
בו  שיש חלון לבין מעשה, שם שאין לפי חזקה, שם שאין
ואם  החלון. בפתיחת מעשה שעשה לפי ראייה, להיזק חזקה
השותפין  שבחצר אחר: באופן ביניהם לחלק מוכרחים כן
שלפיכך  לטעון ויכול ראייה בהיזק זה את זה מזיקים שניהם
אין  בחלון ואילו ידו, על ניזוק חבירו שגם מפני מיחה, לא

ניז  החלון לפי בעל שם מיגאש הר"י שכתב וכמו כלל, וק
סימן  א פרק בתרא (בבא הרא"ש שכתב כמו או אחר. תירוץ
אינו  בחלון ואילו תמידי היזק הוא השותפין שבחצר ב)

ומסתכל]. החלון ליד שעומד בשעה אלא והיינו,4)מזיקו
ראייה. שבכל 5)היזק ד הלכה יא פרק להלן שכתב [כמו

שם.]. עיין טענה, ובלי לאלתר, חזקה מועילה ההרחקות
שם.6) עליו,7)משנה מאפיל עוד הוא אם אף בזה, ודי

ערוך  (שולחן יותר ולא פחות לא החכמים: שיעורי הם שכך
כא). סעיף קנד, כב:8)סימן שם ברייתא

.·‰˙È‰9B¯·Á ˙‡ ‰ÙBk - Ï˙ka ‰hÓÏ ÔBlÁ‰ »¿»««¿«»«…∆∆∆¬≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a dc‚k ˙B·Ï10ÔÈa‰ dÈa‚‰Ïe ƒ¿¿∆¿»¿ƒ«¿««¿«¿ƒ««ƒ¿»

‡ Úa¯‡˙Bn11È„k ,12ÔBlÁ‰ ÔÓ Ba ËÈaÈ ‡lL13. «¿««¿≈∆…«ƒƒ««

שם.9) וברייתא כנ"ל.10)משנה יאפיל, שלא כדי
אומרים 11) ויש החלון לראש מעל אמות ארבע כלומר,

אם  אבל כדין, אמות ארבע שהרחיק באופן אלא זה שאין
להציץ  יוכל כן, לא שאם יותר, להגביה יש - יותר הרחיק

ד]. הלכה להלן [וראה משנה). (מגיד ברייתא 12)בחלון
פנימה.13)שם. הבית לתוך החלון דרך היינו,

.‚‰˙È‰14Ï˙k B¯·Á ‰·e ,Ï˙ka ‰ÏÚÓÏ ÔBlÁ‰ »¿»««¿«¿»«…∆»»¬≈…∆
‰aL Ï˙k‰ L‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ :‰hÓlÓ ÔBlÁ‰ „‚k¿∆∆««ƒ¿«»ƒ»»≈…«…∆∆»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ d·b ÔBlÁ‰ „Ú«««…««¿««≈≈»
;ÌeÏk ÔBlÁ‰ Ï˙kÓ ˜ÈÁ¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÚÓÏ¿»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒƒ…∆««¿

ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡‰ ‡Ï È¯‰L15‰i‡¯a B˜ÈfÓ BÈ‡Â ,16Ï·‡ . ∆¬≈…∆¡ƒ»»¿≈«ƒƒ¿ƒ»¬»
˙BÁt ÔBlÁ‰ „Ú Ï˙k‰ L‡¯Ó d·b ¯‡L Ì‡ƒƒ¿«…«≈…«…∆«««»
‡lL È„k ,Ï˙k‰ ËÚÓÏ e‰ÙBk - ˙Bn‡ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿«≈«…∆¿≈∆…
dÈa‚È B‡ ;ÔBlÁ‰ ÔÓ ÛÈ˜LÈÂ Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ „ÓÚÈ«¬…«…«…∆¿«¿ƒƒ«««¿ƒ«
˜BÁ¯ Ï˙k‰ ‰È‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ï˙k‰«…∆««««¿««¿ƒ¿∆«…∆»
ıÈˆÈ ‡ÏÂ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ ÔÓƒ«««¿««¿≈∆…«¬ƒ¿…»ƒ

.‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿∆

שם.14) וברייתא מקום 15)משנה שאין באופן והמדובר,
(סמ"ע  ט הלכה ט פרק לקמן המובאת הדוושא. לטענת

נב). קטן סעיף קנד של 16)סימן הרחקה שישנה כיוון
והחלון. הכותל בין אמות ארבע

.„‰a17„Á‡ Ï˙k18„ˆa19˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ÔBlÁ‰ »»…∆∆»¿«««»ƒ¿«¿ƒ
ÁÙË ÔBlÁ‰ ÔÓ20˙Bn‡ Úa¯‡ Ï˙k‰ dÈa‚Óe ,21ÏÚ ƒ««∆««¿ƒ««…∆«¿«««

B‡ ,ÔBlÁ‰22ÒBk23ÂÈÏÚ ·LÈ ‡lL È„k ,Ï˙k‰ L‡¯ ««≈…«…∆¿≈∆…≈≈»»
.‰‡¯ÈÂ ıÈˆÈÂ¿»ƒ¿ƒ¿∆

בגמרא.17) פירושה ולפי כב: שם בנה 18)ברייתא אם כי
ה. הלכה להלן ויבואר אחר, דין הוא כתלים, שני

הוא בצ 19) החלון שבו שהכותל כגון למולו, ולא ידו
לדרום. הצפון מן השני והכותל למערב, ממזרח

ורא"ש 20) ברי"ף אבל חלון". רוחב "כמלוא שם: בגמרא
בדקדוקי  ה' בכתבֿיד הוא (וכן טפח" - "וכמה נוסף שם

שם). והלא 21)סופרים המתחיל דיבור שם לרש"י אבל
כאן  מועיל לא במדיר, המתחיל דיבור שם ותוספות מציץ,
ולשחות  הכותל בסוף לעמוד שיוכל לפי אמות, ארבע גובה
רקע  על כרבינו שהכריע משנה במגיד וראה ולהציץ.
שאם  ב) (בהלכה למעלה שכתבנו פי על [ואף המציאות.
אמות  מארבע יותר להגביה צריך אמות מארבע יותר הרחיק
הצד, שמן בכותל לא אבל שממול בכותל אלא זה אין -

מגידֿמשנה]. זביד.22)ועיין כרב כלומר,23)שם
למעלה. צר אותו עושה

.‰‰a24˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ÔBlÁ‰ Ècˆ ÈMÓ ÔÈÏ˙k ÈL »»¿≈¿»ƒƒ¿≈ƒ≈««»ƒƒ¿
˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ô‰ÈÈa25ÚˆÓ‡a ÔBlÁ‰Â , ≈≈∆…««¿««¿««¿∆¿«

Úa¯‡‰26Â .‡Ï27˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰Èab ÏÚ CkÒÈ »«¿«¿…¿«≈««≈∆∆»ƒ≈ƒ¿ƒ
È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ Ba LiL Ï˙k‰ ÔÓ Cekq‰«ƒƒ«…∆∆≈«««¿««¿≈

ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL28ÈÓ ,CÎÈÙÏ .29ÔBlÁ ÁzÙÏ ‡aL ∆…«¬ƒ»»¿ƒ»ƒ∆»ƒ¿…««
ÔÈa ,‰pË˜ ÔBlÁ ÔÈa ‰ÏB„b ÔBlÁ ÔÈa ,B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈≈«¿»≈«¿«»≈
È¯‰L .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿«»««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰i‡¯a ÈÏ ˜Èfz :BÏ ¯ÓB‡≈«ƒƒƒ¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ

.‰‡¯˙Â ÌlÒa ‰ÏÚz ,‰‰B·‚¿»«¬∆¿À»¿ƒ¿∆

כב:24) שם בגמרא הסופי וכפירושה כב. שם משנה
מאפיל.25) הצל אחרת הוא 26)כי החלון שרוחב היינו,

מחוץ  אמות ארבע שצריך הטור, כשיטת (ולא הארבע בכלל
החלון  ואם נז). קטן סעיף קנד סימן סמ"ע - החלון לרוחב
החלון  מן הכתלים שני להרחיק צריך אמות, ארבע רחב
משנה). (מגיד למעלה כמבואר צד מכל לפחות, טפח,

שכתב 27) ממה ונלמד פשוט, הוא אבל בתלמוד, אינו
משנה). (מגיד ארבע 28)למעלה שצריך מכנגד כותל כדין

שאם  הסיכוך, גבי על לעלות אפשר כשאי והמדובר, אמות.
בֿג). הלכה (למעלה ויראה יציץ שמא חשש גם יש כן לא

בחלון 29) שאפילו שם שאמר אילעא, רבי וכדעת נט. שם
וֿז) הלכה להלן ראה זו, בסוגייה רבינו (כפירוש המצרית
למחות  החצר בעל יכול - אמות מארבע למעלה ואפילו

בידו.

.ÂÈ¯‰30ÏÁÓe ,B¯·Á ¯ˆÁÏ ÔBlÁ Á˙tL31ÏÚa BÏ ¬≈∆»«««¬«¬≈»«««
ÚiÒÂ ‡aL ÔB‚k ,BÁÈp‰L BzÚ„ ‰lbL B‡ ;¯ˆÁ‰∆»≈∆ƒ»«¿∆ƒƒ¿∆»¿ƒ«
˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˜Êp‰ Ú„iL B‡ ;BnÚƒ∆»««∆∆¿…ƒ¿≈¬≈∆∆¡ƒ

Ck ¯Á‡ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÔBlÁa32ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ««¿≈»««»«¬…¿«¿≈»»
ÌzÒÏ33„ˆÈÎÂ .34dÁÈp‰L ,‰Ê ÔBlÁ ÏL dÈc ƒ¿…¿≈«ƒ»∆«∆∆ƒƒ»

Ì‡ ?dÁ˙ÙÏ35,‰pnÓ ÒkÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ¿»¿»ƒ…∆»»»ƒ»≈ƒ∆»
B‡36ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰hÓÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿«»≈«¿««««ƒ∆≈

˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÒÎ BL‡…̄ƒ¿»ƒ∆»≈««∆»≈»ƒ¿
˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈcvÓ B‡ dc‚k37Úa¯‡ ¿∆¿»ƒƒ∆»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿«

e¯‡aL BÓk ,˙Bn‡38. «¿∆≈«¿

ומפרשה 30) חזקה, לה יש צורית שחלון במשנה, נח: שם
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קט

קט

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט ל' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לה  יש כן פי על ואף ראייה, היזק בה שיש בחלון רבינו
בחזקת 31)חזקה. לא צורך אין שבנזקין לשיטתו רבינו

ה. הלכה ה פרק למעלה ראה בטענה, ולא שנים שלוש
בשלוש 32) צורך אין רבינו לדעת שהרי מיד, אפילו היינו,

אם 33)שנים. ואף קטן, בחלון אף החלונות, בכל והיינו,
חזקה  דין בהם שאין פי על שאף אמות, מארבע למעלה הוא
חזקה  בהם יש ידו, על כותל לבנות השני יכול שלא לעניין

החלון. את לסתום יכול שאינו זה, משנה 34)לעניין
ונט. נח: שם חלון 35)וגמרא בין חילקו שם, במשנה

חזקה, בה שאין מצרית, חלון ובין חזקה בה שיש צורית,
יכול  אדם של ראשו שאין קטנה, היא מצרית שחלון ופירשו
אדם  של שראשו חלון היא צורית, חלון כן ואם בה, להיכנס

בה. להיכנס ורבי 36)יכול זירא רבי מבדילים שם בגמרא
דין  בה שיש אמות, מארבע למטה שהוא חלון בין אילעאי,
דין  בה שאין אמות, מארבע למעלה שהוא חלון לבין חזקה
המתחיל  דיבור שם התוספות כתבו (וכן רבינו ולדעת חזקה;
למעלה  אף גדול, בחלון אבל קטן, חלון על המדובר למטה)
כאן) (בהשגתו הראב"ד אך חזקה. דין בו יש אמות מארבע
פירשו  זירא) רבי אמר המתחיל דיבור (שם והרשב"ם
למטה  אף קטן בחלון אבל גדול, בחלון שהמדובר להיפך,
והגהות  משנה מגיד וראה חזקה, בה אין אמות מארבע

לפי 37)מיימוני. בצדדין וכן בגובה, הדין והוא מכנגד,
המתאימים. אֿה.38)השיעורים הלכות למעלה

.Ê‰˙È‰39ÔBlÁÒÎ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ÔÈ‡L ‰pË˜ »¿»«¿«»∆≈…∆»»ƒ¿»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰Â ,‰pnÓ40¯ˆÁ‰ ÏÚa - ƒ∆»¿»¿»¿«¿»≈«¿««««∆»≈

˙B·Ï ÏBÎÈ41:¯ÓB‡Â ÔÚBË È¯‰L .‰È„„ˆ·e dc‚k »ƒ¿¿∆¿»ƒ¿»∆»∆¬≈≈¿≈
ÁzÙÏ EÈzÁp‰ ‡Ï42ÈtÓ ‡l‡ ,43‰pË˜ ‡È‰L …ƒ«¿ƒƒ¿…«∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»

‡Ï - ÔÈa‰ ˜ÈÁ¯‡L „Ú ÈÏÚ ˜ÈÊÁzL Ï·‡ ;‰‰B·‚e¿»¬»∆«¬ƒ»««∆«¿ƒ«ƒ¿»…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈzÁp‰44LÈÓL˙Ï dÁ˙tLa ?45 ƒ«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰¯B‡Ï dÁ˙t Ì‡ Ï·‡ ;Áe¯‰ da ÒkiL È„k B‡46, ¿≈∆ƒ»≈»»«¬»ƒ¿»»¿»
‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡47‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯˙BÈa ‰‰B·‚e ¯˙BÈa ¬ƒ»¿»¿«»¿≈¿»¿≈ƒ¿…

dc‚k ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,˜ÈÊÁ‰ - ¯Ú¯Úƒ¿≈∆¡ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿¿∆¿»
‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ‰È„„vÓ B‡ƒ¿»∆»«∆«¿ƒ«¿««¿≈∆…

ÔÎÂ .‰¯B‡‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È48ÈÓ «¬ƒ»»∆¬≈»««»»¿≈ƒ
‰·e B¯·Á ‡·e ,˙˜ÊÁÓ ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L49B‡ dc‚k ∆»¿»«À¿∆∆»¬≈»»¿∆¿»

ÔBlÁ‰ ÏÚa ˜˙LÂ ,dÓ˙Ò B‡ ,‰˜Á¯‰ ‡Ïa ‰È„„vÓƒ¿»∆»¿…«¿»»¿»»¿»«««««
˜ÈÁ¯‰Ï B‡ ÔBlÁ‰ ÁzÙÏ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»«¬…¿«¿≈ƒ¿…«««¿«¿ƒ
ÈeOÚ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÏÁÓ - ˜˙ML ÔÂÈkL ;ÔÈa‰«ƒ¿»∆≈»∆»«»«∆≈»»»
.ÏÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜˙BLÂ ÂÈÙa B¯B‡ ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ¿»»¿≈∆»ƒ≈»«

שם.39) וגמרא אם 40)משנה שרק לשיטתו, רבינו
חזקה. דין בה אין האלו, התנאים שני אבל 41)מצטרפים

החלון. סתימת את לדרוש יכול שעל 42)אינו ומשמע
אותו  לכוף יכול ואינו לערער יכול אינו עצמה הפתיחה

והרשב"ם 43)לסתום. ביותר. גדול ההיזקֿראייה אין שאז
הוא  יכול זה ולפי קבע, בו אין קטן החלון שאם כתב

הפתיחה. על אף שמואל.44)למחות של מימרא נט. שם
(כסףֿמשנה).45) אור גם בה יש כי תלוי 46)אם והכל

שיהא  שצריך אומרים ויש משנה). (כסף הפותח של בדעתו

ורחב  מבחוץ צר שהוא כגון לאורה, עשוי שהוא בחלון ניכר
מיימוני). (הגהות לפחות 47)מבפנים שיהיה וצריך

הרמב"ן). בשם משנה (כסף מקדח כלומר:48)כמלוא
חזקה  דין יש כן החלון, בפתיחת חזקה דין שיש כשם

אף 49)בסתימתו. רבינו, ולדעת "ולסתום", בגמרא:
בהשגתו  הראב"ד ולדעת זה. בכלל החלון, מול כותל בניית
כמו  יום, שלושים לאחר אלא כותל בבניין חזקה אין כאן

(לחםֿמשנה). ז הלכה ח פרק להלן בסוכה,

.ÁÈÓ50B¯·Á ‡·e ,BÏ˙Îa ‰hÓÏ ˙BBlÁ BÏ eÈ‰L ƒ∆»«¿«»¿»¿»¬≈
˙BBlÁ EÏ ÁzÙ‡ È‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰ÈÙa ˙B·Ïƒ¿ƒ¿≈∆¿»«¬ƒ∆¿«¿«
‰Ê È¯‰ - el‡Ó ‰ÏÚÓÏ BÓˆÚ ‰Ê Ï˙Îa ˙B¯Á‡¬≈¿…∆∆«¿¿«¿»≈≈¬≈∆
˙BBlÁ‰ ÁzÙzL ˙Úa :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ¿«≈»»¿≈¿≈∆ƒ¿«««
È‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â .B˙B‡ Ï˜Ï˜˙e Ï˙k‰ ˙‡ „ÈÚ¯z«¿ƒ∆«…∆¿«¿≈«¬ƒ»«¬ƒ
Ba ‰OÚ‡Â ,L„Á EÏ B˙B‡ ‰·‡Â ,Ï˙k‰ Ïk ¯zÒ‡∆¿…»«…∆¿∆¿∆¿»»¿∆¡∆

BBlÁ„Ú Ba ¯e„zL ˙Èa EÏ ¯kO‡Â ,‰ÏÚÓÏ ˙ «¿«¿»¿∆¿…¿«ƒ∆»«
ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ - ‰·‡L∆∆¿∆»¿«≈»»¿≈≈¿ƒ

ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L51ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆¿«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ…»»»
ÏÏk Á¯Ë52·kÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BtÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , …«¿»¿≈»ƒƒ»≈»¿«≈

‰Ê ÔBlÁ Ì˙BÒ B¯·Á ‰È‰iL B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆ƒ¿∆¬≈≈«∆
˙cÓ BfL ;‰ÏÚÓÏÓ ÔBlÁ BÏ ‰OBÚÂ ,epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¿∆«ƒ¿«¿»∆ƒ«

Ì„Ò53ÔÎÂ .54B¯·Á ÔÈ‡Â ,Ba ‰‰ ‰fL ¯·c Ïk ¿…¿≈»»»∆∆∆¡∆¿≈¬≈
.ÂÈÏÚ ÔÈÙBk - ÌeÏk ¯ÒÁ ÔÈ‡Â „ÈÒÙÓ«¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»»

ãקודש משיחות ãנקודות

"¯ íeìk øñç ïéàå ãéñôî Bøáç ïéàå ,Ba äðäð äfL øác ìk̈¨¨¤¤¤¡¤§¥£¥©§¦§¥¨¥§
åéìò ïéôBk" ¦¨¨

בחסרון  חסר" וזה נהנה ב"זה הדין יהיה מה לחקור יש
החיסרון  יוקדם חברו הנאת שעלֿידי אלא זמן, לאחר
זה  ויוזק כלל, חברו ייהנה לא יוקדם לא ואם וההיזק,

זמן. לאחר בוודאי

שאינה  חברו הנאת לעכב לו שאין הוא הטעם אם
במקרה  גם אותו לכוף שיש הרי לחסרון, לו גורמת

ממילא). יבוא החסרון (שהרי הנ"ל

הנאת  אין כאשר רק אותו שכופין הוא הטעם אם אבל
כופין  אין שכאן הרי שלו, החסרון עם קשורה חבירו

אותו.

שלמה  לקבוצה בנוגע הדין יהיה מה לחקור יש בנוסף
יש  האם אחרים, להנות רוצים ואינם זה את זה המהנים
והלא  חסרים יהיו כך בין שהרי אחרים, להנות לכופם
אבל  לאחרים הנאה לגרום רצו שלא בסדום היה כך
מדת  על וכופין זה, את זה מהנים היו לעצמם בינם
זה  מהנים שבכלֿזאת כיון לכופם אין שמא או סדום.

זה. את

לגרום  נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד ויש
ואפילו  זה עניין על שכופין כך כדי עד לחברו הנאה
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קי שכנים קי הלכות - קנין ספר - שבט ל' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

על  סדום אנשי נענשו כך ועל בצדקה חייבין נח בני
החזיקה" לא ואביון עני טז,ש"יד שלא מט.)(יחזקאל ומה

שב  מצוות רק שנמנו א. לומר יש מצוות, בשבע נמנתה
יישוב  שעניינה דינים במצות שכלולה ב. תעשה. ואל

העולם.
יז  סימן קנין ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

חמא.50) רב של מימרא ז. השיבו 51)שם שם בגמרא
סתירת  על ואילו הבית, כל את שיסתור הטענה על כך
כתלים  שלושה עם אחד חדש שכותל השיבו לבדו, הכותל

מעמד. יחזיקו לא כל 52)עתיקים טורח יש שאם מכלל
ובית  התבן בית גם זה ובכלל עליו, לעכב יכול שהוא

משנה). (לחם שם בגמרא שאמרו כמו זה 53)העצים אין
וראה  למעלה. מהמבואר ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש

נט. בתרא החלון 54)בבבא לפתיחת בקשר נט. שם
לשני. היזק שום כשאין אמות, מארבע למעלה

.ËÏ·‡55,BBlÁ ÌB˜Ó ˙BpLÏ ‰ˆ¯L ˙BBlÁ‰ ÏÚa ¬»««««∆»»¿«¿«
‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ ÔÈa56elÙ‡ ;57,‰ÏB„‚ ‰˙È‰ ≈¿«¿»≈¿«»¬ƒ»¿»¿»

‰pË˜ ˙¯Á‡ ÁzÙ‡ :¯Ó‡Â58ÏÚa - BÊ ÌzÒ‡Â , ¿»«∆¿««∆∆¿«»¿∆¿…««
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰59ÔBlÁa ·ÈÁ¯‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ∆»≈¿«≈»»¿≈≈»¿«¿ƒ««

.‡e‰L Ïk»∆

יכול 55) הפתח בעל שאין ושם במשנה, ס. בתרא בבא
הדין, והוא שניים, לעשותו או להרחיבו הפתח, את לשנות

מפורש. הוזכר לא כי אם בחלון, רבינו, שאם 56)לדעת
מזיקו  ששם למטה לעשותו אסור אמות מארבע למעלה היה
וכן  למעלה, לעשותו אסור למטה היה ואם בראייה, יותר

משה  רב בעל דעת ידע למטה, שכשהיה משנה). (מגיד גאון
ממנו, ונשמר החלון ליד תמיד מצוי הכותל שבעל החצר
יודע  אינו החלון ליד תמיד מצוי ואינו כשעושהו אבל
הסולם  על לטפס דעתו על שעולה בעת ממנו להישמר
(לחם  ממנו לשמור ידע ולא החלון, יד על פתאום ולהופיע

האמורים.57)משנה). הטעמים אחר,58)מפני במקום
למטה. או למעלה והוא 59)או בפתח, במשנה, ס. שם

בחלון. הדין

.ÈÈL60ÔÈÁ‡61ÔzÚcÓ ¯ˆÁ e˜ÏÁL62eÓLÂ , ¿≈«ƒ∆»¿»≈ƒ«¿»¿»
ÔÈa‰63˙ÓeL ÏÚ eÁÈbL‰ ‡ÏÂ ,‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈˆÚ‰Â «ƒ¿»¿»≈ƒ∆¿∆∆∆¿…ƒ¿ƒ««
¯ÈÂ‡‰64¯ˆÁ‰ ıa¯z B˜ÏÁa Ô‰Ó „Á‡Ï ÚÈb‰Â ,65, »¬ƒ¿ƒƒ«¿∆»≈∆¿∆¿«¿≈∆»≈

‰¯„ÒÎ‡‰ ÈMÏÂ66‰ˆ¯ Ì‡ ,67˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¿«≈ƒ»«¿«¿»ƒ»»««∆»≈ƒ¿
‰Ba - B˜ÏÁ ÛBÒa Ï˙k68ÏÚ Û‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰ ÈÙa …∆¿∆¿∆ƒ¿≈»«¿«¿»¿««

.¯ÈÂ‡‰ eÓL ‡Ï È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡nL Ètƒ∆«¬ƒ»»∆¬≈…»»¬ƒ

חמא.60) כרב ז. (הגהות 61)שם שותפים הדין והוא
היו 62)מיימוני). שאילו האוויר, את לשום ושכחו

היו  ולא כהוגן השומא עושים וודאי היו בביתֿדין, חולקים
האוויר. את מלשום דעתם שקיבל 63)מסיחים שזה היינו,

הבניין  ששווים ההפרש, את בדמים לזה העלה הבניין את
הריק. המגרש נגד אלא 64)והעצים זה שאין אומרים יש

של  הייתרון כלפי מכוונת זו דמים שהעלאת הדגישו אם
אם  אבל השומא, בכלל האוויר אין ולכן והבניין, העצים
השומא  בכלל האוויר גם - זה חלק נגד זה חלק סתם: שמו

רש"י 65)(מגידֿמשנה). ופירש "תרביצא", שם: בגמרא
החצר. גינת היא רבינו לדעת כן ואם "גינה". שם:

"אכסדרה"66) רבינו ומפרשה "איספלידא", שם: בגמרא
באכסדרא, שרק שם וכתב בתוספות, שם הר"י פירשה וכן
להאפיל, יכול פרוצה, והרביעית כתלים שלושה לה שיש
להאפיל, יכול אינו רגיל בבית אבל אור, הרבה בה יש שהרי
סעיף  קנד סימן (רמ"א כלום" שווה אינו אור בלי "שבית

שם 67)כז). רש"י וראה בו, יחזיק שזה לפני מיד, והיינו,
בדנפשאי. המתחיל על 68)דיבור להסתמך יכול זה ואין

לגור  רוצה שהוא לטעון, יכול היורש שאין האבות, חזקת
מיימוני). (הגהות אבותיו שגרו כמו

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
והסולמות 1) האחר, על לאחד שיש הזיזין משפטי נתבארו

בכתלים. הקורות ונעיצת מים, המקלחות והצינורות

.‡Lw·Ó‰2ÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï3¯ˆÁ ¯ÈÂ‡ ÏÚ BÏ˙kÓ «¿«≈¿ƒƒƒ»¿«¬ƒ¬«
‡e‰L Ïk B¯·Á4ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰ ÏÚa -5È¯‰L ; ¬≈»∆««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
‰i‡¯a B˜ÈfÓ6Ba ‰ÏBzL ˙Úa7Ba LnzLÓe8. «ƒƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈

- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¯zÏ‡Ï Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÊÈf‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ƒ∆«ƒ¿…ƒ»¿«¿«««∆»≈
ÊÈf‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ È¯‰9. ¬≈∆¡ƒ«««ƒ

ונט:2) נט. בבאֿבתרא וגמרא הבנין 3)משנה "הוא
שם). המשנה בפירוש (רבינו הכותל" מן אפילו 4)היוצא

מטפח. פחות הונא.5)הוא רב בדברי ולולא 6)שם,
מלהשתמש  הזיז בעל את למנוע יכול היה לא זו, טענה
על  אותו וכופין חסר, לא וזה נהנה זה שהרי חצרו, באויר

(שם). סדום מלא,7)מדת לשימוש ראוי אינו כי שאם
בעת  ואז חפצים, בו לתלות הוא ראוי - שטחו קוטן לרגל

בראיה. להזיקו הוא עלול זו, היינו,8)פעולתֿשימוש
ותולה. חלון דרך ידו מוציא אלא חבירו, לחצר להכנס מבלי
החצר  בעל כי אזיקך, ולא פני את אחזיר לטעון: יכול ואינו
עצמך  תעשה או כך, לעשות תפחד שמא כנגדו: טוען
שם). (גמרא בראיה ותזיקני בחצר, תסתכל ובינתיים מפחד,

זה 9) החזיק מיחה, ולא למחות היה שיכול מכיון כלומר,
פי"א  להלן (ראה שנים שלש לחזקת צריך ואינו לאלתר
(ראה  זה באופן ראיה בהיזק חזקה ומועילה ד). הלכה
שיכול  לענין אלא אינה זו וחזקה א). הלכה פ"ז למעלה
החצר  מבעל למנוע וכן חבירו, בחצר זה בזיז להשתמש
מלבנות  החצר בבעל למחות יכול אינו אבל בו, מלהשתמש
הלכה  (להלן טפח שהוא בזיז למנעו שיכול כשם הזיז, תחת
ויכול  חזקה לו יש טפח עד "הזיז שם: המשנה לשון וזה ב).
למחות". יכול ואינו חזקה לו אין מטפח פחות למחות,
בבעל  למחות יכול שהוא הגג בבעל שם, הונא רב ומפרשה
בעל  אבל מטפח, בפחות למחות יכול ואינו טפח בזיז החצר
שאם  הדבר וברור מטפח, בפחות אפילו למחות יכול החצר
בזיז  אפילו הגג, בעל החזיק שוודאי החצר, בעל מיחה לא
מטפח  שבפחות במשנה שאמרו מה כן, ואם מטפח. פחות
שלענין  בו, השימוש לענין זה שאין עלֿכרחנו חזקה, לו אין
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קיא

קיא

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט ל' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

החצר, בעל בו מיחה שלא מאחר חזקה, לו יש בוודאי זה
אמרה  זה ועל תחתיו, לבנות החצר מבעל מניעה לענין אלא
לו  יש שימושים לענין אבל בו, למחות יכול שאינו המשנה
הוא  וכן בו. מלהשתמש החצר לבעל לעכב ויכול חזקה

שם. לרבינו המשניות בפירוש

.·‰È‰10ÁÙË ÊÈf‰11˜ÈÊÁ‰ -12¯ÈÂ‡a13¯ˆÁ‰ »»«ƒ∆«∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈
ÊÈf‰ ˙Áz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ì‡Â ;Bc‚k¿∆¿¿ƒ»»««∆»≈ƒ¿«««ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÊÈf‰ ÏÚa - BLÈÓLz Ïh·Ïe¿«≈«¿ƒ«««ƒ¿«≈»»¿ƒ≈

¯ˆÁ‰ ¯ÈÂ‡a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÁÙË ÊÈfa14˙Ú ÏÎÂ ; «ƒ∆«…∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈¿»≈
BLÈÓLz Ïh·Ïe ÂÈzÁz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««∆»≈ƒ¿«¿»¿«≈«¿ƒ

ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÊÈf‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ÊÈÊ ÏL15. ∆ƒ≈«««ƒ»¿«≈»»

במשנה.10) חשוב.11)שם, מקום אם 12)שזהו היינו,
למעלה. כמבואר החצר, בעל מיחה למניעת 13)לא היינו,

פירוש  זהו טפח. בזיז רק שיש זכות הזיז, במקום הבנין
למחות". ויכול חזקה לו יש טפח עד "הזיז במשנה: הפסקא

החצר 14) מבעל ולמנוע בו להשתמש בזיז החזיק אבל
למעלה. כמבואר בו, של 15)מלהשתמש הפירוש וזהו

יכול  ואין חזקה לו אין מטפח "פחות במשנה: הפסקא
הונא. רב וכדברי למחות",

.‚‰È‰16¯ÈÂ‡a CeLÓe ,ÁÙË ·Á¯ ‡ÈˆB‰L ÊÈf‰ »»«ƒ∆ƒ»»∆«»«¬ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·Á ÏL B¯ˆÁ17- Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ¬≈∆¬≈«¿»»¿»ƒ¿…ƒ»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡a Ba ˜ÈÊÁ‰18·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿«¿»»««¿»»¿ƒ»»¿«¿ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ‰OÚiL „Ú ÊÈf‰ ˙‡19‰Ê È¯‰ - ∆«ƒ«∆≈»∆«¿»»««¿»»¬≈∆
B¯ˆÁ ¯ÈÂ‡a ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .·ÈÁ¯Ó«¿ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈
d·b ÂÈzÁz BÏ ÁÈp‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÊÈf‰ ˙Áz«««ƒ¿∆»ƒ≈ƒƒ««¿»…«

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡20.ÊÈfa LnzLiL È„k , ¬ƒ¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«ƒ

רבי 16) בשם יעקב רבי או אסי רבי של מימרא בגמרא, שם
אביי. עלֿידי וכפירושה טפח 17)מני, שרחבו זיז היינו,

ארבעה. ארבעה,18)וארכו של באורך לו שנתרצה שכיון
שאין  ארבעה, ברוחב גם לו נתרצה חשוב, מקום שהוא
ורבינו  (רשב"ם). ארבעה על מארבעה בפחות חשוב מקום
לא  ושעבודים שבנזקים ה"ד) (פי"א להלן לשיטתו כאן
ולדעת  מחאה. העדר או מחילה ומספיקה טענה, צריך
שזה  "לפי טענה מחמת הוא אם אלא החזיק לא הראב"ד,
מכר  בטענת דוקא אלא במחילה, נקנה ואינו חשוב, מקום

(מגידֿמשנה). מתנה" ולא 19)או רוחב ארבעה עד ורק
בשם  (מגידֿמשנה מארבעה יותר באורך יש ואפילו יותר,

היא,20)רשב"ם). סברא אבל בגמרא, נזכר לא זה שיעור
הזיז  תשמיש כן וכמו טפחים, עשרה היא דירתֿבית שהרי
שיעור  הזיז תחת לו שמשאיר כתב והרי"ף (מגידֿמשנה).

טפחים. ארבעה

.„„ÈÓÚn‰21ÔË˜ ÌlÒ22ÔÈ‡L ,23‰Úa¯‡ BÏ ««¬ƒÀ»»»∆≈«¿»»
˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ)[ÔÈ24ÏL ¯ˆÁ CB˙a BÏ˙k „ˆa , ¬»ƒ»ƒ¿«»¿¿»≈∆

B¯·Á25e‰„O CB˙a B‡26‰Ê ˜Êa ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -27; ¬≈¿»≈…∆¡ƒ¿∆∆∆
ÌlÒ „ˆa ‰Ba - ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏÎÂ28 ¿»¿«∆ƒ¿∆««∆»≈∆¿«À»

Ì‡Â .BLÈÓLz Ïh·Óe29ÏB„b ÌlÒ ‰È‰30BÏ LiL , ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»»À»»∆≈

[ÔÈ˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ) ‰Úa¯‡31Ì‡Â ;˜ÈÊÁ‰ - ¯˙È B‡ «¿»»¬»ƒ»ƒ»≈∆¡ƒ¿ƒ
„Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ Ìlq‰ ÏÚa - BÏh·Ïe ˙B·Ï ‡a»ƒ¿¿«¿«««À»¿«≈»»«

ÏÁÓ È¯‰L ,¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL32ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï BÏ ∆«¿ƒ«ƒ∆¬≈»«¿«¬ƒÀ»
CÎÈÙÏ .ÏB„b33ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï ‚b‰ ÏÚa ‡B·iLk , »¿ƒ»¿∆»«««»¿«¬ƒÀ»

˜ÈÊÁÈ ‡lL È„k ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ÏB„b»««∆»≈»ƒ¿¿≈∆…«¬ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÌlÒ „ÈÓÚ‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ∆¡ƒÀ»»»≈»

BÚÓÏ34‰Êa „ÒÙ‰ EÈÏÚ ÔÈ‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;35, ¿»¿∆¬≈¿ƒ≈»∆∆¿≈»∆
‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk36epÏhz -37. »¿«∆ƒ¿∆ƒ¿∆

במשנה.21) נח: שבמשנה,22)שם המצרי" "סולם והיינו
נט.23)שם. שם ינאי, רב תלמידי של כפירושם
בגמרא 24) רומי בכ"י הוגה וכן רומי, בדפוס ברמב"ם כ"ה

180 עמוד שם (דק"ס מחאה ערך בעיטור הוא וכן שם,
חּוקים. = "חווקים" תימן: כ"י ברמב"ם אבל ח). ִָהערה
מדריגות. = שלבים והם שלפנינו. בספרים שם בגמרא וכ"ה

חצר 25) שבתוך השני, בצד כותלו על הסולם את שסומך
סימן  בסמ"ע וראה והרא"ש. הרשב"ם פירשו וכך חבירו,

כט. ס"ק כי 26)קנג, להורות חצר, וגם שדה גם פירט
שאין  היינו ראיה, היזק בו שאין לשדה דומה הזה החצר
ודאי  כן, לא שאם ב"ח). בשם י, ס"ק שם (ש"ך בית שם
למנעו  שיכול כשם קטן, סולם מלהעמיד למנעו יכול
ההלכה. בסוף להלן וראה א), הלכה (למעלה זיז מלהוציא

ואינו 27) עליו, מקפיד החצר בעל אין קטן, שהוא מכיון
של  היסוד שהיא כמחילה, נחשבת זו שתיקה ואין מוחה.

הסולם,28)החזקה. את מלהשאיר למנעו יכול אינו אבל
ההלכה. בסוף להלן שם.29)ראה והיינו 30)משנה,

שם. שבמשנה, צורי" כג.31)"סולם הערה למעלה ראה
חזקה 32) לרכישת מספיקה לבד שמחילה לשיטתו, רבינו
התלמודי.33)זו. במקור מפורש ואינה רבינו, מסקנת

אינו 34) הסולם, במקום לבנות רוצה שאינו זמן כל כלומר:
לסלקו. אותו להכריח שאמרו 35)יכול מה בכלל והוא

נהנה  זה שהרי סדום, מדת על כופין מקומות: בכמה חז"ל
חסר. לא הסולם.36)וזה במקום להנות ואין 37)היינו,

מכיון  א), הלכה (למעלה בזיז כמו ראיה היזק משום כאן
חבירו, לחצר נכנס אם אלא זה בסולם להשתמש יכול שאינו
היזק  לו צפוי ואם מחבירו, רשות לבקש צריך הוא זה ועל
(מגידֿמשנה), תמיד ממנו זאת למנוע חבירו יכול ראיה,

הב"ח. בשם שכתבנו מה כה, הערה למעלה וראה

.‰‰ˆB¯‰38¯Bpˆ ‡ÈˆB‰Ï39È„k ,B¯·Á ¯ˆÁ ÏÚ »∆¿ƒƒ«¬«¬≈¿≈
‰ÏÈÁÊÓ ‰OÚL B‡ ,ÌÈn‰ ÌL Ál˜iL40,BÏ˙k ÏÚ ∆¿««»««ƒ∆»»«¿ƒ»«»¿

ÏÚa - B¯·Á ¯ˆÁÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¬«¬≈««
ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰41Ì‡Â .42‰Ê ˜ÈÊÁ‰ - Ba ‰ÁÓ ‡Ï ∆»≈¿«≈»»¿ƒ…ƒ»∆¡ƒ∆

¯Bpva43ÌzÒÏ Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ .44¯ˆÁ‰ ÏÚa - ¯Bpv‰ «ƒ»»««»ƒ¿…«ƒ««∆»≈
ÂÈÓÈÓ CtLÏ ‚b‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰L ÌLkL ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ¿«≈»»∆¿≈∆∆¡ƒ«««»ƒ¿…≈»
Bb‚ ÈÓÈÓ eÈ‰iL ¯ˆÁ‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ Ck ,B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈»∆¡ƒ««∆»≈∆ƒ¿≈≈«
¯˜ÚÏ ‚b‰ ÏÚa ‰ˆ¯ .B˙eL¯Ï BÏˆ‡ ÔÈ‡a B¯·Á ÏL∆¬≈»ƒ∆¿ƒ¿»»«««»«¬…

¯Á‡ „ˆa B¯ÈÊÁ‰Ïe ‰Ê „vÓ ¯Bpv‰45C¯‡ ‰È‰L B‡ , «ƒƒ«∆¿«¬ƒ¿««≈∆»»»…
B¯v˜Ï ‰ˆ¯Â46;ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ¿»»¿«¿≈««∆»≈»¿«≈»»

BÏˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰ È¯‰Â ,‚b‰ ÈÓÈÓa ‡l‡ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL∆…∆¡ƒ∆»¿≈≈«»«¬≈≈»ƒ∆¿
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קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌB˜Ó ÏkÓ47ÔÎÂ .48˙Áz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ì‡ ƒ»»¿≈ƒ»»««∆»≈ƒ¿««
ÔÈ‡L ;ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ‚b‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ¯Bpv‰«ƒ≈«««»»¿«≈»»∆≈
¯ÈÂ‡a ˜ÈÊÁiL È„k ,ÊÈÊk LÈÓL˙Ï ÈeOÚ ¯Bpv‰«ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿≈∆«¬ƒ«¬ƒ

¯ˆÁ‰49ÌÈn‰ Áel˜Ï ‡l‡ ÈeOÚ BÈ‡L ,50. ∆»≈∆≈»∆»¿ƒ«««ƒ

יהודה 38) רב של מהמימרא גם ויוצא במשנה. נח: שם
נט. שם שמואל, שם,39)בשם שבמשנה ה"מרזב" הוא

שמימיו  כך עשוי והוא שם, שמואל שבדברי ה"צינור" והוא
הכותל. פני על זוחלים ולא החצר לתוך מרחוק מקלחין
הצינור  (=הוא במזחילה פה ופעם פה פעם אותו וקובעים

לגג). המחובר גדול 40)הגדול צינור והוא שם. משנה,
פני  על הגג מעל נזחלים שמימיו הכותל, לאורך נמשך

חזקה 41)הכותל. להם שיש שם במשנה שנראה מכיון
יכול  - חזקה לו שיש שכל לעכב, יכול ודאי - להלן) (ראה

כב). ס"ק קנג סימן (הגר"א למחות שם.42)הוא משנה,
חזקה 43) למקומו ויש חזקה לו אין "המרזב שם: במשנה,

בצינור  התחיל ורבינו חזקה". לה יש המזחילה להלן), (ראה
לומר  וכוונתו בלבד. בצינור וגמר ובמזחילה, (=במרזב)
ביאור  וראה מזחילה, וכלֿשכן חזקה, לו יש צינור שאפילו
לבין  בינו במרזב מחלק רבינו [ואין כג. ס"ק שם הגר"א
מפרש  שרבינו משום שם, במשנה ששנו כמו מקומו,
לעקור  רשאי הגג בעל אם החצר, בעל חזקת לענין משנתנו

כדל  לקצרו או למקום ממקום המרזב בחזקת את ולא הלן,
דנים  שאנו זה, ומתוך להלן). (ראה החצר בעל על הגג בעל
שבעל  למדים, אנו לקצרו, או לעקרו יכול הגג בעל אם
ממקום  לשנותו לא גם ואולי לעקרו, יכול אינו ודאי החצר

בצינור]. החזיק הגג שבעל הרי נט.44)למקום, שם
שמואל. בשם יהודה רב של מה 45)מימרא מפרש רבינו

למשנה  בפירושו שמואל, בשם יהודה רב נח:) (שם שאמר
קאמר, "הכי חזקה": למקומו ויש חזקה לו אין "המרזב שם
בצד  להחזירו (שאפשר אחת מרוח חזקה לו אין המרזב
לעקרו  (שאיֿאפשר רוחות" משתי חזקה למקומו ויש אחר),
החצר  בעל על הגג בעל בחזקת המדובר שאין - לגמרי)
בעל  על החצר בעל בחזקת אלא הרשב"ם), שפירש (כמו
למעלה). שהובאה נט. שם שמואל של (וכמימרא הגג
ובעל  המרזב, על חזקה יש הגג לבעל כי הדבר ברור ולפי"ז
לצד  מצד להחזירו לא אף ואולי לעקרו יכול אינו החצר
רבינו  על השיג שהראב"ד אלא מב). הערה למעלה (ראה
שמואל, בשם אמרה יהודה רב זו הלכה הלא עליו: והעיר

במשנתנו? לפרשה אפשר האיך כן מפרש 46)ואם כן
הנ"ל: למשנה בפירושו נח:) (שם חנינא רבי בדברי רבינו
למקומו  ויש מקצרו, ארוך היה שאם חזקה, לו אין "המרזב
אין  דבריו לפי שאף - עוקרו" אינו לעוקרו בא שאם חזקה,
החצר, בעל בחזקת שוב אלא הגג בעל בחזקת המדובר
הגג  בעל אם כלומר: חזקה", לה יש ["והמזחילה כנ"ל.
בעל  של מימיו את למעט כדי המזחילה את לקצר רוצה

ראב"ד]. ועיין עליו. מעכב החצר בעל - לא 47)החצר
בעל  מעכב במזחילה אבל בלבד, צינור אלא רבינו כתב

כנ"ל. לקצרו, ושלא להחזירו שלא מדברי 48)החצר שם
לו  אין "המרזב הנ"ל: למשנה בפירושו אבא בר ירמיה רב

חזקה, למקומו ויש בונה, תחתיו לבנות רוצה שאם חזקה,
מודה  רבינו גם [וכאן עוקרו". אינו לעוקרו בא שאם
למעלה). (ראה החצר בעל על הגג בעל בחזקת שהמדובר
יסודות  יערער החצר בעל יבנה שאם חזקה, לה יש ומזחילה
הזכיר  לא ולכן וטיט. באבן הרוב עלֿפי הבנויה המזחילה
שגם  כנראה, חשב, והראב"ד מזחילה, ולא צינור אלא רבינו
ולכן  הגג, בעל על החצר בעל בחזקת מתפרשת זו בבא
לערער  רוצה עצמו הגג בעל אם החצר, לבעל לו מה שאל:

שלו?]. המזחילה א.49)בנין הלכה למעלה כמבואר
שגם  ב, הלכה למעלה (ראה טפח שגדלו בצינור והמדובר

כא. ס"ק קנג סימן בסמ"ע וראה כן). הדין ואין 50)בזיז
עליו. לתלות שצריך בזיז, מהֿשאיןֿכן לזה. מפריע הבנין

.ÂÈÓ51Â ,B¯·Á ¯ˆÁ ÏÚ Bb‚ ÈÓ „È¯B‰L‰ÁÓ ‡Ï ƒ∆ƒ≈««¬«¬≈¿…ƒ»
ÔÈÙhÓ ÌÈn‰ Ì‡ :‰Ê ¯·„a ˜ÈÊÁ‰Â ,Ba52‰ˆ¯Â , ¿∆¡ƒ¿»»∆ƒ««ƒ¿«¿ƒ¿»»
‰OBÚ - ¯Bpˆ Ì˙BOÚÏÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ Ìˆa˜Ï53ÔÎÂ .54 ¿«¿»¿»∆»¿«¬»ƒ∆¿≈

Ô˜lÁÂ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯Bpˆ C¯c ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡55ÏÚ ƒ»»ƒ∆∆ƒƒ»«≈¿ƒ¿»«
elÙ‡Â .‰OBÚ - ÔÈÙËB Ô¯ÈÊÁ‰Â Ï˙k‰ ·Á¯56˙B·Ï …««…∆¿∆¡ƒ»¿ƒ∆«¬ƒƒ¿

ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk Bbb ÏÚ57‰¯‰Óa ÌÈn‰ e„¯iL „Ú ,58 ««¿ƒ¿ƒ«∆≈¿««ƒƒ¿≈»
‰Ê ÏL ÂÈÓÈÓ e˜ÊÁ‰ È¯‰L ;‰Ba - B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈∆∆¬≈À¿¿≈»∆∆

.B¯·Á ¯ˆÁÏ „¯ÈÏ≈≈«¬«¬≈

שנמסר 51) יוסף, ורב נחמן רב בין ויכוח ו. בבאֿבתרא
לשונות. הכותל.52)בשני פני על טיפין טיפין יורדין שהן

יותר 53) וזה הצינור, דרך במרוכז עכשיו יורדים שהמים
שמותר. בזה מודים הכל ולפיכך החצר, לבעל נוח

לפי 54) ואילו יוסף. רב כן סובר הראשון, הלשון לפי
נחמן. רב גם כן סובר השני, את 55)הלשון שהסיר

הכותל. כל פני על מתפשטים שוב והמים הצינור,
בצריפא 56) עובדא "ועבד האחרון, הלשון לפי יוסף כרב

דבוקות 57)דאורבני". הדפנות וראשי גג לו שאין בנין,
כזה: בזו, ז.Aזו הלכה סוכה מהלכות בפ"ד וראה .

וכן 58) יתר, במהירות המים יורדים משופע, שהגג שמתוך
מיגאש. ר"י כתב

.ÊÏ˙k59da ÔÈÙzL eÈ‰ Ì‡ :ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÔÈaL …∆∆≈¿≈¿ƒ¿ƒ»À»ƒ»
ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰Ê ;Ba ÔÈLnzLÓ Ì‰ÈL -¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆≈ƒ«∆«¿ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈ˙B¯B˜60ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰ÊÂ , »»∆≈¿∆≈ƒ«∆«¿ƒ
ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ .ÂÈ˙B¯B˜»»»«…∆∆¿≈¿«≈ƒ¿

Ba LnzL‰Ï ÏBÎÈ61¯ÙÁ .62,‰Ê Ï˙Îa ÔBÚÓL »¿ƒ¿«≈»«ƒ¿¿…∆∆
˜˙LÂ ,˙Á‡ ‰¯B˜ da ÒÈÎ‰Â63e‡¯Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ Ô· ¿ƒ¿ƒ»»««¿»«¿≈¿…ƒ»

‰ˆ¯Â ,‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰¯Bw‰ ÌB˜Óa ˜ÈÊÁ‰ -∆¡ƒƒ¿«»¬ƒ»¿»¿«»¿»»
ÛÈÏÁÓ - ‰·ÚÂ ‰ÏB„‚ ‰¯B˜a dÙÈÏÁ‰Ï ÔBÚÓL64. ƒ¿¿«¬ƒ»¿»¿»¿»»«¬ƒ

‰˙È‰65È‡¯Ú ˙kÒ ‰¯Bw‰66‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk : »¿»«»À«¬«»¿ƒ…
ÈzÏÁÓ ‡Ï :¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ,Ì˙Ò da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»∆¬≈¿≈≈…»«¿ƒ
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ;È‡¯Ú ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,EÈzÁp‰Â¿ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿≈∆¬«¿««¿ƒ

Ì‡Â .È‡¯Ú ‰Ê ÔÈ‡L ,˜ÈÊÁ‰ - ÌBÈ67‚Á‰ ÈÓÈ ˙kÒ ∆¡ƒ∆≈∆¬«¿ƒÀ«¿≈∆»
‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk :‡È‰68¯Á‡Ï ;˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -69 ƒ»ƒ¿«¿≈∆»…∆¡ƒ¿««

Ì‡Â .˜ÈÊÁ‰ - ‰Ú·L70Ï˙ka ‰¯Bw‰ L‡¯ ¯aÁ ƒ¿»∆¡ƒ¿ƒƒ≈…«»«…∆
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קיג

קיג

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט ל' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ËÈËa71‡e‰Â .˜ÈÊÁ‰ „iÓ -72Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL ¿ƒƒ»∆¡ƒ¿∆»ƒ¿»»∆¿≈
.‰ÁÓ ‡ÏÂ ‰‡¯ B‡ ,BnÚ ÚiÒƒ«ƒ»»¿…ƒ»

ה.59) יותר 60)בבאֿבתרא לא אבל הם, כבדים אם אף
סעיף  קנג סימן (רמ"א המנהג אחר בזה והולכים המדה, על

ו.61)יד). שם ובגמרא שם, במשנה נראה וכן פשוט.
להלן. הובא שתוכנה נחמן רב של ו.62)כמימרא שם

נ. הערה למעלה אלו 63)וראה שבחזקות לשיטתו, רבינו
(מגידֿמשנה). בטענה ולא שנים בשלש לא צורך אין

יוסף.64) וכרב נחמן, רב של שני ו:65)כלשון שם
רבינא. של בלבד 66)מימרא לצל שעשויה קייצית סוכה

שמונה,68)שם.67)(שם). אלא דוקא, לאו שבעה
מיימוניות  (הגהות לסתרה יכול אינו בשמיניֿעצרת שהרי

'תוספות'). חג,69)בשם לשם נעשתה זו שסוכה מפני
שדעתו  ברור כן ואם חג, לסוכת יותר צריך לא ועכשיו
מהֿשאיןֿכן  ושנה. שנה לכל החג לסוכת אולי או לקבע,
שם  ברש"י וראה יום, לשלשים אלא דרכה שאין צל, בסוכת

דמצוה. סוכה ואי ברור 71)שם.70)ד"ה סימן שזה
לקבע. לשיטתו.72)שכוונתו בהתאם רבינו של תוספת

מז). ס"ק שם (הגר"א מא. בבבאֿבתרא דבריו ומקור

.ÁÈÓ73ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a ‰Ê Ï˙Îa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿…∆∆¿»««≈»
ÏÚ ‡l‡ BÏ ÏÁÓ ‡Ï È¯‰L ;‰iL ‰¯B˜a ˜ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«
Ï˙k‰ ÔÈ‡L ‰„B‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Á‡‰»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»∆≈«…∆

‰Ê74;BÊ ‰¯B˜ ˙ÒÎ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ B¯·Á ‡l‡ ,BlL ∆∆∆»¬≈»«««¿»«»
‰Ê Ï˙kL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡75da È‡ ÛzL76ÏÈ‡B‰ , ¬»ƒ»«∆…∆∆À»¬ƒ»ƒ

ÔÓ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a da LnzL‰Â77zLÓe ,Ln ¿ƒ¿«≈»¿»««∆¡»ƒ¿«≈
˙q‰ ˙Úe·L Ú·MiL ¯Á‡ ,ÔlÎa78ÏÎa ÛzL ‡e‰L ¿À»««∆ƒ»«¿«∆≈∆À»¿»

.Ï˙k‰«…∆

מהויכוח 73) יוצאת היא אך זו, להלכה מפורש מקור אין
קטנה  מקורה מחזיקים אם ו.) (שם יוסף ורב נחמן רב שבין
אלא  היקל לא המיקל שאף הרי - למעלה) (ראה לכבדה
נחלקו  לא - נוספות קורות הכנסת לענין אבל זה, באופן

הזה".74)(מגידֿמשנה). "הכותל תימן: שעד 75)בכ"י
(כסףֿמשנה). השני בחזקת היה מתחילת 76)עכשיו

בו. תימן: ובכ"י להלן. וראה (מ"מ). מיד,77)בנייתו
מתחילת  שותף שהוא שטוען כיון שנים, ג' חזקת צריך ואינו
(בבא  שאמרו מה זו להלכה ומקור (מגידֿמשנה), הבנייה
וזוהי  חזקה", הוי לא כוי בי הונא, רב "אמר ו.): בתרא
בתוך  ראובן של קורותיו "היו להלן: המבוארת ההלכה
אינו  אחת בקורה החזיק שאם רבינו ולדעת וכו'", הכותל
בדין  כאן יש חידוש מה כנ"ל, שניה, בקורה להחזיק יכול
אלא  בכותל? כלל נשתמש לא שעוד כוי" "בי של זה
בזה  ומשמיענו שותפות, בטענת מדובר שכאן עלֿכרחנו
כבר  שאם הרי - חזקה לו אין השתמש שלא זמן שכל
מט). ס"ק קנג, סימן (הגר"א חזקה לו יש השתמש

שלקחה 78) וטוען שנים, שלש בקרקע מחזיק כל כדין
א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פי"א

.ËeÈ‰79Ï˙k‰ CB˙a Ô·e‡¯ ÏL ÂÈ˙B¯B˜80„ˆ·e , »»∆¿≈¿«…∆¿«

ÒÈÎ‰Ï ÔÈ¯eÙÁ ˙BÓB˜Ó ÔBÚÓL81ÈL‡¯ Ô‰a ƒ¿¿¬ƒ¿«¿ƒ»∆»≈
˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ˙B¯Bw‰82da ÒÈÎ‰Ï ÔBÚÓL Ô‰a83 «…∆¡ƒ»∆ƒ¿¿«¿ƒ»

ÔÈ‡ È¯‰L .Ba ÛzL ‡e‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙B¯B˜¿≈»ƒ¿…∆À»∆¬≈≈
LÈÓLz Ba BÏ84ÏBÎÈÂ ,85Èz¯ÙÁ È‡L :ÔÚËÏ Ô·e‡¯ «¿ƒ¿»¿≈ƒ¿…∆¬ƒ»«¿ƒ

‰˜zL „Ú ÌÈÎeÓ eÈ‰iL È„k ,Ecˆa el‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆
˙B¯Bw‰ ÒÈÎ˙Â ,EÏ ÏÁÓ‡Â ÈpnÓ Lw·zL B‡ ÈpnÓƒ∆ƒ∆¿«≈ƒ∆ƒ¿∆¿«¿¿«¿ƒ«

ËÓËÓ˙È ‡lL È„k ,Ï˙ka ‰¯ÈÙÁ ‡Ïa86˙Úa ÈÏ˙k ¿…¬ƒ»«…∆¿≈∆…ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿≈
.‰¯ÈÙÁ¬ƒ»

הונא.79) רב של הנ"ל מימרא הוחזק 80)שם, ובזה
בשלו. לא 81)הכותל עדיין זה אבל להכניס, מוכנות

מה 82)הכניס. עדיין לו היה שלא לפי מחילה, מטעם
למחות. מה ונגד בהן.83)למחול תימן: בכ"י

שותפות.84) בטענת שהמדובר שם,85)כנ"ל, הוא כן
הונא. רב דברי "יתנדנד".86)בסוף תימן: ובכ"י יתמוטט.

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
בתוך 1) לעשות רשאי אדם שאין הדברים מן קצת נתבארו

אם  חבירו, את יזיק שלא כדי חבירו לרשות סמוך שלו
והשני  עלייה בעל כשהאחד אם כאחד, שווים בששניהם

נשלמו. ולא התחתון. הבית בעל

.‡Ì„‡ ¯tÁÈ ‡Ï2¯Ba3ÁÈL ‡ÏÂ4‰¯ÚÓ ‡ÏÂ5‡ÏÂ , …«¿…»»¿…ƒ«¿…¿»»¿…
‡È·È6˙Î¯a ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡7˙B¯LÏ ÌÈn‰8 »ƒ««««ƒ¿…«¬∆¿≈«««ƒƒ¿

BÏ˙k „ˆa ,ÒaÎÏ ÌÈ„‚a da9B¯·Á ÏL10Ì‡ ‡l‡ , »¿»ƒ¿«≈¿«»¿∆¬≈∆»ƒ
„ÈÒÈÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙kÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk11Ï˙ÎÏ „ÈÒa ≈ƒ¿ƒƒ…∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆

„vÓ ‰n‡‰ Ï˙k B‡ ‰Ê ÌÈn‰ ‰Â˜Ó B‡ ‰Ê ¯Ba∆ƒ¿≈««ƒ∆…∆»«»ƒ«
ÌÈn‰ eÚÈÏ·È ‡lL È„k ,B¯·Á12e˜ÈfÈÂ13.B¯·Á Ï˙k ¬≈¿≈∆…«¿ƒ««ƒ¿«ƒ…∆¬≈

סמוך 2) בור אדם יחפור "לא יז.): (בבאֿבתרא במשנה
ולא  המים אמת ולא מערה ולא שיח ולא חבירו של לבור
שלשה  חבירו מכותל הרחיק אלאֿאםֿכן כובסין נברכת
שם  מקובצת' (ב'שיטה הראב"ד ופירש בסיד". וסד טפחים
יחפור  "לא א. בבות: לשתי מחולקת הנ"ל שהמשנה יט.)
מערה  ולא שיח "ולא ב. חבירו". של לבורו סמוך בור אדם
בו  שאין בבור עוסקת הראשונה והבבא בסיד". וסד וכו'
בחפירה, מזיק הוא עמוק הוא שהבור שמכיון אלא מים,
מרפית  קא מחיית, דקא ומרא מרא "כל שם: אמרו זה ועל
אתה  מכה, שאתה וחפירה חפירה כל =) לארעאי" לה
כיון  בסיד", "וסד נזכר לא זו ובבבא קרקעי). את מרפה
החפירה  עלֿידי נדנוד אלא מים) לחות =) מתונא שאין
שאינם  ומערה, שיח בדבר השניה הבבא ואילו בלבד.
מים, בהם כשיש מדובר כך, כל מזקת חפירתם ואין עמוקים
=) דמתונתא" היזיקא "רישא יט.): (שם אמרו זה ועל
הרחקה  גם צריך ולפיכך המים). לחות משום ההיזק ברישא,
(שם  בגמרא שאמרו ומה בסיד. לסוד וגם טפחים שלשה
על  אלא זה אין שנינו" בורו מכותל יהודה, רב "אמר יז:)
"מכותל  בה שנזכר השניה הבבא אבל הראשונה, הבבא
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה בנין, כותל בכל מדובר חבירו"
מ). סימן שלישי חלק ראובן' ('דגל להלן שיבואר כמו

לשתי 3) המשנה שחילק התנא. של מדרכו שינה רבינו
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קיד שכנים קיד הלכות - קנין ספר - שבט ל' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בו  שאין מים, בו שאין בבור הראשונה בבבא ודיבר בבות,
והמדובר  וכו' ומערה ושיח בור כלל אלא - בסיד לסוד צורך
וכמו  וכו', המים ואמת ומערה שיח כמו מים, בו שיש בבור
בור  ודין וכו'". המים יבליעו שלא "כדי בסוף: שמסיים
ראובן' ('דגל שם עיין י, הלכה להלן הביא מים בו שאין

כלֿכך 4)שם). עמוק ואינו ארוך שהוא בור, מין הוא אף
בור. ומכוסה 5)כמו מרובעת שהיא אלא כבור, היא אף

אמה.6)בתקרה. שרחבה "נברכת",7)תעלה במשנה :
צורך  ויש הגשמים. מי מתקבצים ובה בקרקע, חפירה והיא
המים  המים, שבאמת לחוד, ובריכה לחוד המים אמת לפרט
בכל  ויש ועומדים, נקווים המים ובבריכה תמיד. נגררים
פירוש  וראה יט.). שם (גמרא ושלילה חיוב מהם אחד

לרבינו. "מחמצן"8)המשניות בין חילקו יט, שם בגמרא
להלן, הובא שדינו "נדיין" לבין כאן, שהובא לזה המתאים

ה. למעלה 9)הלכה וראה חבירו, של בנין כותל היינו
א. תימן,10)הערה בכ"י זה וכעין רומי, בדפוס הוא כן
נכון. גם 11)וכן דברים: שני שצריך מורה, החיבור "ו"

שם  בגמרא הוא וכן בסיד. לסוד גם טפחים, שלשה הרחקת
שניהם, שצריך כלומר, תנן". בסיד, דוסד "פשיטא, יט.
שאין  רבינו סובר - הנ"ל בסוגיא זאת שדחו ואע"פ
בתקפה. נשארת הנ"ל וה"פשיטא" הדיחוי, עם להתחשב

א.12) הערה למעלה וראה יט. שזהו 13)שם לומר וצריך
שעל  יוסי, כרבי פוסקים אנו זה בלי שהרי בידים, נזק כמו

ר  דברי וראה עצמו, את להרחיק י הניזק בפרק להלן בינו
ה. הלכה

.·ÔÈ˜ÈÁ¯Ó14˙Ùb‰ ˙‡15˙Ùf‰ ˙‡Â16ÁÏn‰ ˙‡Â «¿ƒƒ∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆«∆«
ÌÈÚÏq‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡Â17‰LÏL B¯·Á ÏL BÏ˙kÓ ¿∆«ƒ¿∆«¿»ƒƒ»¿∆¬≈¿»

B‡ ,ÌÈÁÙË18ÔÈ˜ÈÁ¯Óe .„ÈÒa „Ò19ÌÈÚ¯f‰ ˙‡20 ¿»ƒ»¿ƒ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ
‰L¯Án‰ ˙‡Â21‡nb‰ ˙‡Â22ÈÓÈÓ da ıa˜˙nL ¿∆««¬≈»¿∆«À»∆ƒ¿«≈»≈≈
ÌÈÏ‚¯23Ï˙k‰ ÔÓ24ÌÈÁÙË ‰LÏL25. «¿«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ

שם.14) המשנה, אחרי 15)המשך הזיתים, "פסולת
[ובמסכת  המשניות). בפירוש (רבינו השמן" את שמוציאין
השומשמין". פסולת "וכן רבינו: כתב א, משנה פ"ד שבת
א  הלכה שבת מהלכות בפ"ד וראה מז: שם בגמרא וכן

ב]. במשנה,16)והערה הוא (וכן "הזבל" תימן: בכ"י
לחםֿמשנה. וראה מדעתו, מרכבתֿהמשנה הגיה וכן שם).
ראה  שבהם, החום מחמת הכותל את מקלקלים אלו וכל

שם. שבת מתחת 17)בהלכות האדמה את מחלידים והם
ד"ה  ב'תוספות' יט. (שם תיחוח עפר אותה והופכים לכותל,

ר"ח). בשם אחד 18)משום, אמצעי שמספיק ברור, כאן
בסיד", סד "או שם: במשנתנו מפורש בגירסתנו לרבינו. אף
מתוך  שהעלו בסיד) וסד ד"ה (שם ה'תוספות' לדברי ואף
מפורש, יוצא - החיבור) (=ב"וו" "וסד" הגירסא: את  דיון
אחד. אמצעי מספיק שכאן יט. בגמרא וטריא השקלא מתוך

א. הלכה למעלה בלחםֿמשנה המשך 19)וראה זה, אף
שם. את 20)המשנה סמכו שם, בגמרא בשקלאֿוטריא

בזרעים, אך רטיבות. משום הזאת: הבבא כל של הטעם
ומעלים  הקרקע את "שמחלידים והוא: מיוחד, טעם נאמר

יט:) (שם תיחוח" כי עפר כללית, בלשון רבינו וכתב

יש  אז שהרי מחרישה, בלי יד, במפולת כשזרעו גם המדובר
בלחםֿמשנה. וראה בגמרא. שהעלו כמו לאסור, אחר טעם

לאילנות,21) בחרישה כאן שמדובר ציינו, שם, בגמרא
יש  הרי אחרת כי מים, בבריכת צורך שאין ישראל, ובארץ
הכוללת  סתמית, בלשון כתב ורבינו לאסור. אחרים נימוקים

לחםֿמשנה. וראה המקרים, "מי 22)כל שם: במשנה,
חנה, בר בר רבה לדעת פירשוה יט:) (שם ובגמרא רגלים".
ב"שופכין". חבירו, של כתלו בצד מים להשתין המתיר
שפירשו  מיגאש ור"י כרש"י (דלא "גומא" רבינו ופירשה
פסק  שרבינו ואע"פ אחת). בבת ושופכם רגלים מי שמקבץ
ישתין  "לא אלא חנה, בר בר כרבה שלא ו) הלכה (להלן
ממנו  הרחיק אלאֿאםֿכן חבירו של כתלו בצד מים אדם
שכותל  משום "גומא" כאן רבינו כתב - טפחים" שלשה
אין  אצלו מים שהמשתין כותלֿאבנים גם כולל כאן האמור
ואילו  שם), להלן (ראה בלבד אחד טפח אלא להרחיק צריך
(כסףֿ טפחים שלושה ממנו גם להרחיק צריך ב"גומא"

המגיה). בשם סתם 23)משנה לא אבל רגלים, מי ודוקא
תדירים  שהם הכובסין, ונברכת לבור דומה זה ואין מים,

(מגידֿמשנה). ראה 24)יותר כותלֿאבנים, גם והיינו
כ. הערה אינו 25)למעלה וכן "סיד". רבינו הזכיר ולא

שם  הרמ"א ובהגהת קנה, סימן ב'טור' ועיין שם. במשנה
יד. סעיףֿקטן שם הגר"א וביאור ה, סעיף

.‚ÔÈ˜ÈÁ¯Ó26ÌÈÁÙË ‰LÏL [Ï˙k‰ ÔÓ] ÌÈÁ¯‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆»≈«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ
‰BzÁz‰ ÌÈÁ¯‰ ÔÓ27Ô‰L ,28ÔÓ ‰Úa¯‡ ƒ»≈«ƒ««¿»∆≈«¿»»ƒ

‰BÈÏÚ‰29B˙B‡ „ÈÈ ‡lL È„k ,30‡lL È„k B‡ , »∆¿»¿≈∆…»ƒ¿≈∆…
ÌÈÁ¯‰ ÏB˜a epÏ‰·È31. ¿«¬∆¿»≈«ƒ

שם.26) המשנה, שהוזכר 27)המשך "השכב" הוא
גבי 28)במשנה. על זו אבנים משתי מורכבות שהריחיים

טפח. מהתחתונה קצרה שהעליונה "הרכב"29)זו, הוא
שם. ויש 30)שבמשנה, גדולים שהריחיים ובאופן יח. שם

רבה. תנודה כגון 31)בהם גדולה, תנודה שאין באופן
כ:). (שם קטנים בריחיים

.„ÔÈ˜ÈÁ¯Ó32ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ¯epz‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆««ƒ«…∆¿»¿»ƒ
B˙ÈÚ˜¯wÓ33B˙ÙOÓ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,34ÌÁÈ ‡lL È„k , ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»»ƒ¿»¿≈∆…»≈

.Ï˙k‰«…∆

שם.32) המשנה, שבמשנה.33)סוף "הכליא" הוא
העליונה 34) ושפתו ומתקצר, ועולה מלמטה רחב שהתנור

טפח. הקרקעית מן פחותה

.‰Ô·‡35eaÏ˙iL „Ú ‰ÈÏÚ ÌÈ„‚a ‰kÓ Ò·Bk‰L ∆∆∆«≈«∆¿»ƒ»∆»«∆ƒ¿«¿
;B¯·Á ÏL Ï˙kÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ d˙B‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿«¿ƒ»«¿««ƒ…∆∆¬≈

ÔÈÊz ÌÈn‰ ,‰ÈÏÚ ‰kÓ Ò·Bk‰L ˙ÚaL36ÔÈ˜ÈfÓe ∆¿≈∆«≈«∆»∆»««ƒƒ»ƒ«ƒƒ
Ï˙kÏ37. «…∆

יט.).35) (שם אבוה בר רבה של ומימרא ואז 36)ברייתא
גדולה. יותר הרחקה צריכה ולפיכך למרחוק, אף נתזין הם
בה  ששורים יז.) (שם שבמשנה הכובסין" ל"נברכת בניגוד
בלבד, טפחים שלשה אלא להרחיק צורך שאין הבגדים

יט.). שם (גמרא א הלכה למעלה מכיון 37)כמבואר
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קטו

קטו

שכנים  הלכות - קנין ספר - שבט ל' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(כמו  לבנים לכותל אבנים כותל בין רבינו הבדיל לא שכאן
בדבר  חילוק אין שכאן נראה - ו) הלכה להלן שחילק

בזה. חולקים שיש מיימוניות הגהות וראה (מגידֿמשנה),

.Â‡Ï38‡l‡ ,B¯·Á ÏL BÏ˙k „ˆa ÌÈÓ Ì„‡ ÔÈzLÈ …«¿ƒ»»«ƒ¿«»¿∆¬≈∆»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁÙË ‰LÏL epnÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ·‡ Ï˙Îa Ï·‡ ;ÌÈ·Ï Ï˙Îa ?ÌÈ¯eÓ‡39˜ÈÁ¯È - ¬ƒ¿…∆¿≈ƒ¬»¿…∆¬»ƒ«¿ƒ
ÌÈ·‡‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÁÙË40ÁÈÁˆ41ÔÈzLÓ - ÚÏÒ42 ∆«¿ƒ»»¬»ƒ¿ƒ«∆««¿ƒ

.‰˜Á¯‰ ‡Ïa Bcˆa¿ƒ¿…«¿»»

יט:38) שם הובאה פ"א, בבאֿבתרא שהם 39)תוספתא
יותר. הם 40)חזקים הכותל, עשוי מהם אלו, שאבנים

הגר"א  ביאור וראה אחר, פירוש שם ולרש"י הסלע. ממין
לז. ס"ק קנה, מזקת 41)סימן הרטיבות ואין מאוד, יבש

כלל. מותר,42)לה להשתין שרק רבינו מלשון כנראה
דעת  זו אין אך להרחיק. צריך רגלים מי של גומא אבל

כב. ס"ק שם סמ"ע וראה רבינו, לפי יוסף' ה'בית

.ÊÔÈ˜ÈÁ¯Ó43È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ C·BM‰Ó Ìlq‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«À»≈«»«¿««¿≈
‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL44Ìlq‰ ÁÈpnL ˙Úa45‰ÏÚ˙Â , ∆…ƒ¿…«¿ƒ»¿≈∆«ƒ««À»¿«¬∆

˙BÏÊBb‰ ÏÎ‡˙Â C·BMÏ46. «»¿…««»

במשנה.43) כב: עופות.44)שם הטורפת קטנה, חיה
פוסק 45) (שרבינו יוסי רבי שגם בידים, מזיק זה נקרא שאז

בזה. מודה ה"ה) פ"י לקמן אלא 46)כמותו, זה אין כי אם
אלא  פטרוהו לא - מלשלם פטור נזק והגורם בלבד, נזק גרם
אסור  - ההיזק לכתחילה לעשות אבל ההיזק, עשה כשכבר
הסולם, בעל של אינה כשהנמיה [והמדובר שם). (בגמרא
ראה  שהזיק, שורו כדין נזקה על הוא חייב שלו, היא שאם

א]. הלכה ממון נזקי מהלכות פ"א

.ÁÔÈ˜ÈÁ¯Óe47‰ÏÈÁÊn‰ ÔÓ Ï˙k‰ ˙‡48B¯·Á ÏL «¿ƒƒ∆«…∆ƒ««¿ƒ»∆¬≈
ÌB˜Ó ‰È‰iL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡49‰ÏÈÁÊn‰ ÏÚ·Ï «¿««¿≈∆ƒ¿∆»¿««««¿ƒ»

Û˜ÊÏ50Ôw˙Ïe ÌlÒ51ÏÈ‡B‰ ,BlL ‰ÏÈÁÊÓ52˜ÈÊÁ‰Â ƒ¿…À»¿«≈«¿ƒ»∆ƒ¿∆¡ƒ
da53. »

שם.47) המשנה, המחובר 48)המשך הגדול הצינור
הצינור  דרך החצר אל הגג מן המים יורדים ובו לגג, מסביב

ה. הלכה פ"ח למעלה וראה למעלה 49)הקטן. כי ואם
כדי  אלא למזחילה מתחת לבנות אסרו שלא מבואר שם
תחתיה, בבונה אלא אינו זה כל - הבנין את יערער שלא
הסמוך  בשטח בנייה אבל הסולם, לזקיפת מפריעה שאינה
(מגידֿמשנה). הסולם לזקיפת מפריעה למזחילה,

מהלכלוך 51)להעמיד.50) המזחילה את לנקות
המים. קילוח את שמעכבים בה, הנופלים והצרורות

ולא 52) טענה לא אלו בענינים צריך שלא לשיטתו, ורבינו
אחרים. ראשונים לשיטת בניגוד שנים, שלש חזקת

שמסביב 53) בשטח ולא במזחילה, אלא החזיק שלא ואף
המזחילה, את לתקן האפשרות לו תנתן לא אם - לה
כאן  ואין (מגידֿמשנה). כלום ממנה יהנה ולא תתקלקל

מיידי. היזק כאן אין שהרי נזק, הרחקת משום

.ËÔ·e‡¯54CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L55ÔBÚÓL Ï˙ÎÏ56 ¿≈∆»»»¿»¿…∆ƒ¿

Ìb ÔÈÓk57Ï˙k „‚k ÈL Ï˙k ˙BOÚÏ Ô·e‡¯ ‡·e , ¿ƒ«»¿≈«¬…∆≈ƒ¿∆∆…∆
- ˙"Èa ÔÈÓk ÔÈÏ˙k ‰LÏM‰ ‰OÚiL „Ú ,ÔBÚÓLƒ¿«∆≈»∆«¿»¿»ƒ¿ƒ≈

Bc‚kÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÔBÚÓL È¯‰58Úa¯‡ ¬≈ƒ¿¿«≈»»«∆«¿ƒƒ¿∆¿«¿«
,·Á¯ ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa ÌB˜n‰ ‰È‰iL È„k ;˙Bn‡«¿≈∆ƒ¿∆«»≈¿≈«¿»ƒ»»

eLe„iL È„k59ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡‰ ˜fÁ˙˙Â ÌÈa¯ Ba ¿≈∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»»∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡60‰pb Ï˙Îa61B‡62¯ÈÚa ¯ˆÁ Ï˙Îa ¬ƒ¿…∆ƒ»¿…∆»≈¿ƒ

‰L„Á63‰B·e ,‰˜fÁ˙ ¯·k - ‰LÈ ¯ÈÚa Ï·‡ ; ¬»»¬»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿»∆
Á¯‰ ‡Ïa Bc‚kÏ˙k C¯‡a ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ¿∆¿¿…«¿»»¿≈ƒ…»»¿…∆…∆

,˜ÈÁ¯Ó BÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ Bc‚k ‰BaL ÔBÚÓLƒ¿∆∆¿∆¿«¿««≈«¿ƒ
‡e‰L Ï˙k‰L ;ÌL Cl‰lÓ Ï‚¯‰ ÚBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»∆∆ƒ¿«≈»∆«…∆∆

ı¯‡‰ ˜efÁ CÈ¯ˆ BÈ‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt64. »≈«¿««≈»ƒƒ»»∆

חבירו 54) לכותל סמוך כותלו שהיה "מי במשנה: כב. שם
ארבע  ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן אחר, כותל לו יסמוך לא -
(=הכותל  סמיך?" היכי "וקמא הקשו: שם ובגמרא אמות".
שהיה  מי קתני, "הכי רבא: ומתרץ סמך), האיך הראשון
כותל  לו יסמוך לא - אמות בארבע חבירו לכותל סמוך כותלו
מיגאש  ר"י ובפירוש מינכן, בכ"י שם הנוסחא (כן אחר"
גרסינן  ולא שם, סופרים בדקדוקי ראה מקורות. כמה ובעוד
"שרוחב  מיגאש: ר"י ופירשה ונפל"). אמות ארבע "ברחוק
שכתב  וכמו גאם, (כמין חבירו של כותלו לאורך סמוך כותלו
כנגד  אחר כותל לו יסמוך לא המשנה) ובפירוש כאן רבינו
(בית) ממנו לעשות חבירו של כתלו אורך כנגד ארכו,
וכסףֿמשנה  מגידֿמשנה ועיין רבינו, (כדברי [בי"ת]"

לב). ס"ק קנה, סימן צריך 55)והגר"א לא הצד ומן
הנ"ל. גמרא (=דריסה), דוושא חוסר משום בו שאין הרחקה,

הצד"). מן עסקינן, במאי "הכא שם: ולשמעון 56)(ועוד
היה  לא ראובן של שכותל כיון זה, כותל לבנות מותר היה

ע. הערה להלן וראה ל"ך"57)אז, דומה יוונית, אות
שמעון.58)עברית. של כותלו ויש 59)מכנגד שידרסו.

המלך, מן הקרקע שניהם כשקנו כאן שהמדובר מפרשים,
הכותל  מן חוץ קרקע אמות ארבע להם נשתעבדו שבסתמא

(מגידֿמשנה). דוושא ורבי 60)לשם רב בדברי שם,
שלא 61)אושעיא. בפנים,מתוך בגינה ללכת מרבים

גינה). כותל אלא ד"ה שם (רש"י מבחוץ דישה היא צריכה
לרב.62) אף חנינא, בר יוסי רבי הכרעת ולפי אושעיא, רבי
ונקראת 63) הקרקע, את כהוגן לדוש הספיקו לא שעדיין

וראה  יג, סעיף קנה סימן (רמ"א שנה חמשים עד חדשה
לג). ס"ק שם היא,64)סמ"ע יפה שסברא הראב"ד כתב

מי  קתני, "הכי למעלה: שהובאה מיגאש, ר"י נוסחת ולפי
מפורש  - אמות" בארבע חבירו לכותל סמוך כותלו שהיה
היה  שאם הרי אמות, ארבע היה חבירו של שהכותל בגמרא
קנה  סימן (הגר"א "דוושא" דין בו אין - אמות מארבע פחות

במגידֿמשנה). וראה לו, ס"ק

.ÈÈÓ65¯Ba ¯tÁÏ ‡aL66¯ˆÓÏ CÓÒÏ e‰„O ÛBÒa ƒ∆»«¿…¿»≈ƒ¿…¿∆∆
B¯·Á67˙B¯B·Ï ÈeOÚ BÈ‡ B¯·Á ‰„O Ì‡ :68- ¬≈ƒ¿≈¬≈≈»¿

B„Èa ˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,CÓBÒ69B¯·Á CÏnÈ Ì‡Â . ≈¿≈»ƒ¿¿»¿ƒƒ»≈¬≈
¯Ba‰ Ï˙k ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - Bcˆa ¯Ba ¯tÁÏ«¿…¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ…∆«
˙B¯Ba‰ ÈL ÏÏÁ ÔÈa ‡‰iL „Ú ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«∆¿≈≈¬«¿≈«



 116  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ירדיד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קטר שכנים קטר הלכות - קנין ספר - שבט ל' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈÁÙË ‰ML70Ì‡Â .71‰ÈeOÚ B¯·Á ‰„O ‰˙È‰72 ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿≈¬≈¬»
CÓBÒ BÈ‡ - ˙B¯B·Ï73˜ÈÁ¯iL „Ú ,74¯ˆn‰ ÔÓ ¿≈≈«∆«¿ƒƒ«∆∆

- ¯tÁÏ B¯·Á ‡B·iLÎe .¯tÁÈÂ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿«¿…¿∆»¬≈«¿…
.¯tÁÈÂ e‰„O CB˙a ÌÈÁÙË ‰LÏL ‡e‰ Ìb ˜ÈÁ¯È«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿…

יז:65) ההיזק 66)בבאֿבתרא וכל מים, בלי בור היינו
א. הערה למעלה וראה בלבד, החפירה עצם הוא

בור.67) שם אין ולחבירו חבירו. בית 68)לגבול שהוא
בידים. אותו משקים ואין גשמים, במי לו שדי הבעל,

בור.69) לחפור פעם וירצה ימלך שמא כיון 70)בטענה,
להרחיק  השני צריך - בהיתר וסמך כדין, עשה שהראשון
ויש  אביי). ד"ה יז: (שם ה'תוספות' כתבו וכן כשיעור,
זה, בגלל לסבול מחוייב שאינו לטעון יכול שזה אומרים,
(מגידֿמשנה). הרחקה בלי לחפור לזה ונתן מקודם שוויתר

השני.71) הלשון וכפי כאביי, ולא בית 72)כרבא כגון
בידים. אותה להשקות שצריך שלא 73)השלחין, מכיון

אלא  שם, הניזק עוד כשאין למצר סמיכה דין רבינו הזכיר
המגידֿמשנה  סובר - ההרחקות ביתר ולא בלבד בבור
ביתר  ולא כרבא, הלכה בבור שרק ד) הלכה (למעלה
את  להרחיק הניזק שעל יוסי כרבי שהלכה לפי ההרחקות,
אז  המזיק), של (=חיציו דיליה" "גירי זהו אם ורק עצמו,
לומר  איֿאפשר קיים, הנזק שאין זמן וכל להרחיק, הוא חייב
החפירה  שעצם בגמרא אמרו בבור ורק שלו, חצים הם שאלו
ולא  כותל לא בה לחבירו אין אם אפילו חבירו, לקרקע מזיק
והגהות  יחפור, לא ד"ה יז. שם 'תוספות' וראה בור,

כאן. ולחםֿמשנה ב, אות כאן הזכיר 74)מיימוניות לא
בבור  מדובר שכאן לפי א, בהלכה כמו הסיד ענין רבינו כאן
וכל  אחרים, לתשמישים עשוי שהוא מים, בו שאין ריק
שבמשנה, הראשונה הבבא וזוהי החפירה. אלא אינו ההיזק

א. והערה א הלכה למעלה ראה יחפור, לא פרק בתחילת

.‡È˙Èa‰75ÌÈL ÏL ‰iÏÚ‰Â76ÏÚa ‰OÚÈ ‡Ï - ««ƒ¿»¬ƒ»∆¿«ƒ…«¬∆««
ÂÈab ÏÚ BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙Èa CB˙a ¯epz ˙Èa‰77 ««ƒ«¿≈∆»ƒ≈≈««»

d·b78˙Bn‡ Úa¯‡79ÔÎÂ .80‰iÏÚ‰ ÏÚa „ÈÓÚÈ ‡Ï …««¿««¿≈…«¬ƒ««»¬ƒ»
‰·ÈÊÚÓ ÂÈzÁz eÈ‰iL „Ú ,¯epz81ÌÈÁÙË ‰LÏL82. ««∆ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿»¿»ƒ

‰¯ÈÎ·e83ÁÙË -84Ì‡Â .85ÌÈÓBzÁ ÏL ¯epz86‡e‰ ¿ƒ»∆«¿ƒ«∆«¿ƒ
ÏL ‰¯ÈÎ·e .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈzÁz ‡‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆¿≈«¿»«¿»»¿»ƒ¿ƒ»∆
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÁÙË ‰LÏL - ÔÈÓBzÁ«¿ƒ¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

¯eÚM‰87‰Ó ÌlLÓ - ‰˜Èf‰Â L‡‰ ˙‡ˆÈ Ì‡ , «ƒƒ»»»≈¿ƒƒ»¿«≈«
‰˜Èf‰M88¯‡a˙iL BÓk ,89BÓB˜Óa90. ∆ƒƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במשנה.75) כ: וכן 76)שם זה, על זה מעכבים ושניהם
(ולא  אדם יעמוד לא ד"ה סא: בבאֿקמא ה'תוספות' פירשו
מעכבים, העיר שבני יעמיד, לא ד"ה שם רש"י כפירוש

אחד). אדם של כולו הוא שהבית מפי 77)והיינו, היינו,
כן). אם אלא ד"ה שם, לב"ב (רש"י התקרה עד התנור

שם).78) (רש"י ריק (רש"י 79)חלל התקרה תשרף שלא
בידים  כמזיק הוא הרי הנ"ל, כשיעור הרחיק לא ואם שם).
פד, הערות להלן עוד וראה א, ס"ק קנה סימן החושן' ('קצות

פז). שם.80)פה, התקרה.81)משנה, של הטיח 
התקרה 82) תשרף שלא ממנו, למעלה אמות ארבע כן וכמו

תחתיו). שיהא עד ד"ה שם עשוי 83)(רש"י "בנין הוא
לרבינו), המשניות (פירוש קדרות" שתי בו ששופתין לבשל,

כלֿכך. גדולה האש גם 84)ואין צריך למעלה, אבל למטה.
ב). ס"ק קנה סימן (סמ"ע אמות ארבע ברייתא 85)בכירה

משנתנו. את סותרת תהא שלא אביי, אותה שפירש וכפי שם,
בדנחתומין).86) ד"ה שם (רש"י תדירות ביתר בו שמסיקים
עו).87) הערה למעלה (ראה בידים כמזיק כדעת 88)ואינו

שם. הרי"ף פסק וכן שמעון. כרבי ולא שם, במשנה חכמים
שזו  פטור, - והזיקה ועברה כראוי האש "הרחיק שאם ואע"פ
ב), הלכה ממון נזקי מהלכות (פי"ד היא" שמים בידי מכה
כראוי, הרחיק שם - במשנה סא: בבבאֿקמא שמעון כרבי
הרחיק  שלא כאן אבל "אש", של היזק מכלל גם שיצא באופן
אבל  המזיק", "אדם מכלל אלא יצא לא אמות, ארבע אלא
בבבאֿ רי"ף ועיין שם, החושן' ('קצות יצא לא "אש" מכלל

שם). נכון].89)קמא וכן "שנתבאר", הביא עוז [במגדל
ועברה 90) כראוי, הרחיק לא שאם שם, ממון נזקי [בהלכות

לשלם]. חייב - והזיקה האש

.·ÈÈÓ91¯ˆB‡ ˙Áz ˙eÁ BÏ ‰˙È‰L92‡Ï - B¯·Á ƒ∆»¿»¬«««¬≈…
‰OÚÈ93ÌBzÁ ‡Ï da94Úaˆ ‡ÏÂ95.¯˜a ˙Ù¯ ‡ÏÂ «¬∆»…«¿¿…«»¿…∆∆»»

‡zÒtÒ‡ ÌL ÒÈÎÈ ‡ÏÂ96ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ97 ¿…«¿ƒ»«¿«¿»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
ÌÁ‰L ÈtÓ ,‰a¯‰ ÌÁ Ï·‰ Ì‰Ó ‰ÏBÚL98„ÈÒÙÓ ∆∆≈∆∆∆««¿≈ƒ¿≈∆«…«¿ƒ

¯ˆB‡‰ ˙B¯t99Ì‡ ,CÎÈÙÏ .100ı¯‡a ÔÈÈ ¯ˆB‡ ‰È‰ ≈»»¿ƒ»ƒ»»««ƒ¿∆∆
B„ÈÒÙÓ ÌÁ‰ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ101-‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ƒ¿»≈∆≈«…«¿ƒ¬≈∆∆

Ï·‡ ;‰ˆ¯iL L‡ ˙Î‡ÏÓ Ïk B˙eÁa102‰OÚÈ ‡Ï «¬»¿∆∆≈∆ƒ¿∆¬»…«¬∆
¯˜a ˙Ù¯103Ì‡Â .ÔÈi‰ ÁÈ¯ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,104e˜ÊÁ‰ ∆∆»»ƒ¿≈∆«¿ƒ≈«««ƒ¿ƒÀ¿¿

Ba ‡ˆBiÎÂ ÌBzÁpÏ B‡ ˙Ù¯Ï ‰lÁ˙a ˙eÁ‰105, «¬ƒ¿ƒ»»∆∆««¿¿«≈
- ¯ˆB‡ B˙iÏÚ ˙BOÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ck ¯Á‡Â¿««»»»««»¬ƒ»«¬¬ƒ»»

B„Èa ˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡106. ≈»ƒ¿¿»

שם.91) המשנה, תבואה,92)סוף בה שאוצרים עלייה,
שאין  ותמרים, רימונים לשומשמין, (פרט וכדומה ויין שמן

להלן). ראה להם, מזיק "לא 93)החום שם: במשנה
הרשב"ם  בשם קנה) (סימן ה'טור' כתב ולפיכך יפתח",
צבעים  של או נחתומים של חנות לו היתה אם שאפילו
האוצר, שתחת לבית חנות אותה לפתוח אסור אחר, בבית
סעיף  (שם, הרמ"א הביא וכן למקום. ממקום עובר שההבל
ולא  "יעשה", וכתב המשנה, מלשון שינה ורבינו בהגהה). ב
אבל  אסור, בה לעשות שדווקא יתכן ולפי"ז "יפתח". כתב
איסור. אין - האוצר שתחת לבית אחרת חנות לפתוח

נחתומין".94) של "חנות שם: מעבדה 95)במשנה,
שם: ובמשנה הרבה. מסיקים בה שגם צבע, לעשיית

צבעין". של הביאה 96)"[חנות] שלא תבואה שחת,
שם). ששת, רב של (מימרא בקר כרפת והיא שליש,

גם 97) יש שבה אלא הבל, עולה בקר מרפת שאף כנראה
לחםֿמשנה. ראה רע, ה'תוספות'98)ריח גם כתבו כן

אוצר) ד"ה (שם כרש"י ולא יפתח). לא ד"ה יח, (שם
להם". קשה "שהעשן חוץֿלארץ 99)שפירש: של יין אף

וראה  שם), יוסף רב של (מימרא לו מזיק שהחום בכלל
שם.100)להלן. וברייתא הישראלי 101)משנה שהיין

משביחו, עוד ואדרבא מפסידו החום ואין חריף, הוא
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קיר

קיר

שכנים  הלכות - קנין ספר - אדר א' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(שם). לו מזיק הנר חום שאף מחו"ל, ביין משא"כ
שם.102) וברייתא רע.103)במשנה והשמיט שריחה

לענין  בקר לרפת שדומה שאע"פ "אספסתא", כאן רבינו
וראה  (לחםֿמשנה, רע ריח לענין דומה אינה - החום

ח). ס"ק שם שם.104)בסמ"ע בברייתא 105)ברייתא
ביתר  הוא הטעם אותו אך בקר. רפת אלא נזכרה לא שם
היתה). ואם ד"ה יח. (שם ה'תוספות' גם כתבו וכן הדברים.

קודמת 106) בקר רפת היתה "אם נאמר: שם, בברייתא
אינו  האוצר, את פתח שזה לאחר שאף הרי מותר". - לאוצר

הרפת. את לסלק זה צריך

.‚È„ak107ıa¯Â ˙Èa‰ ÏÚa108B‡ ,B˙iÏÚ109‰a¯L ƒ≈««««ƒ¿ƒ≈¬ƒ»∆ƒ»
˙BBlÁ da110‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â ,¯ˆB‡ Ba ˙BOÚÏ È„k , »«¿≈«¬»¿»«∆¿»»

B‡ ;¯ˆB‡Ï ˙B¯t ÒÈÎiL Ì„˜ ¯epz111ÏÈÁ˙‰L «…∆∆«¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ
ÔÈÓLÓeL ¯ˆ‡Ï112‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óz B‡ ÌÈBn¯ B‡ ∆¡…¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈

Ô‰a113;ÔÈhÁ‰ ¯ˆ‡L Ì„˜ ¯epz‰ ‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â , »∆¿»«∆¿»»««…∆∆»««ƒƒ
B‡114˙eÁ‰ ÏÚa ‰OÚL115‰lÁÓ116dab ÏÚ ∆»»«««¬¿ƒ»««»

ÏÚa el‡ ÏÎa - ¯ˆB‡‰ ÔÈ·e ˙eÁ‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«¬≈»»¿»≈««
ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆB‡117‡ˆBiÎÂ ¯epz ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â , »¿«≈»»¿ƒ»«¿»»«¿«≈

.el‡ ÏÎa ¯epz‰ ¯ÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ¯ˆB‡‰ ÏÚa ÔÈ‡ - Ba≈««»»»¿»ƒ««¿»≈

נפתרו.107) שלא בעיות, של שורה כ: זילף 108)שם
הרצפה. פני על של 109)מים ושתיהן שם, בעיא זו גם

לחלונות.110)אביי. אור להרבה זקוק והאוצר
שם.111) יהושע, דרב בריה הונא רב של אין 112)בעיא

שם. בגמרא שלנו להם 113)בגירסא מזיק החום שאין
י). ס"ק שם שם.114)(סמ"ע אביי, של בעיא היא זו אף

האוצר.115) בעל הכל עשה פירושו 116)ובקודמים זהו
ר"ח  פירשו וכן (שם). ביתו" גבי על עלייה ל"בנה רבינו של
בנה  האוצר שבעל פירש ורש"י (מגידֿמשנה). מיגאש ור"י

שם. עיין בכיבד 117)אותה, נפתרו: שלא בעיות שכולן
השני. הוא ומי הראשון להיות זכה מהם מי וריבה, וריבץ
אין  ועשה עבר ואם לכתחילה, לעשות לו אין ומספק

מספק. מעשיו מבטלים

âאדר א' רביעי âיום
éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦

יזיקו 1) שלא כדי העיר מן שמרחיקין הדברים בו נתבארו
זה  להרחיק השכנים על שיש מהדברים וקצת העיר, לבני

תשיעי. בפרק נתבארו שלא דברים מאותן מזה,

.‡ÔÈ˜ÈÁ¯Ó2ÔÏÈ‡‰ ˙‡3ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ¯ÈÚ‰ ÔÓ «¿ƒƒ∆»ƒ»ƒ»ƒ»≈¿∆¿ƒ
·e¯Á·e ,‰n‡4‰Ó˜M·e5ÌÈMÓÁ -6ÈtÓ ,‰n‡7 «»∆»«ƒ¿»¬ƒƒ«»ƒ¿≈

ÈÈB8¯ÈÚ‰9¯ÈÚÏ ·B¯˜ ‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ .10˙BÁt ≈»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»»»ƒ»
B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ - ‰fÓ11BÏ ÔÈ˙B - Ì„˜ ÔÏÈ‡‰ Ì‡Â . ƒ∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ

ÂÈÓc ¯ÈÚ‰ Èa12·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ú„B ‡ÏÂ ,˜ÙÒ ¯ ¿≈»ƒ»»¿ƒ»»«»»»≈¿…«
ÔÈ‡ - Ì„˜ Ì‰Ó ‰Ê È‡13‡l‡ ,ÌÈÓc ÔÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï ≈∆≈∆»«≈¿««»ƒ»»ƒ∆»

.CÏB‰Â ÂÈˆÚ ÏËB≈≈»¿≈

במשנה.2) כד: בתרא מן 3)בבא זרעים הרחקת ודין

ועיין  ד. הלכה ויובל שמיטה מהלכות י"ג בפרק ראה העיר,
כאן. משנה חרובים.4)לחם בו שגדלים אילן 5)אילן

מדבריות. תאנים בו והשקמה 6)שגדלים שהחרוב מפני
(במשנה  שאול אבא ולדעת שם) (רש"י מרובים ענפיהם
פי  על [ואף אמה, חמישים סרק אילן כל להרחיק יש שם)
לא  בספרו כאן - כמותו רבינו פסק שם המשניות שבפירוש
בבא  טוב, יום תוספות ועיין שאול. אבא דברי את הביא

ז. משנה ב פרק עולא.7)בתרא דברי שתפארת 8)שם,
שם). (רש"י פנוי מגרש יימצא שסביבה לעיר, היא

פירשו 9) וכן ישראל, בארץ אלא זה שאין שם בגמרא נראה
(חושן  הטור כתב וכן משנה). (מגיד שם והרשב"א רש"י
(תוספות  ישראל ביד שהיא בזמן ודווקא קנה). סימן משפט
בשולחן  נכתבה ולא זו הלכה נשמטה ולכן שם). טוב יום

משפט. חושן שם).10)ערוך (משנה לאילן קדמה והעיר
באיסור.11) האילן שנטעו מאחר דמים נותן ואינו
את 12) שמקבל קודם לקצוץ הוא חייב אבל האילן, דמי

(גמרא  חמה ולא קרה לא שותפים של שקדירה מפני דמיו,
- דמים ייתנו שלא זמן כל יקצצנו לא אם כלומר, שם).

המתד  שיחיד מכאן, ולמדו סוף. לאין עד העניין יין יסחב
הוא  שחייב - ממנו גובה שהציבור מיסים בעניין הציבור עם
לדין  איתם יבוא כן ואחרי ממנו, שתובעים מה מקודם לסלק

המרדכי). בשם למלך חייב 13)(משנה הוא לקצוץ שהרי
ודמים  קדמה, העיר אם ובין קדם האילן אם בין אופן, בכל
אמרו  בממון ספק ובכל האילן, קדם אם אלא נוטל אינו

שם). (גמרא הראייה עליו מחבירו המוציא

.·ÔÈ˜ÈÁ¯Ó14Ô¯b15Úe·˜16ÌÈMÓÁ ¯ÈÚ‰ ÔÓ17,‰n‡ «¿ƒƒ…∆»«ƒ»ƒ¬ƒƒ«»
È·Ï ˜ÈfÈÂ ‰¯BfL ˙Úa Ô·z‰ Áe¯‰ CÈÏBÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»««∆∆¿≈∆∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÎÂ .¯ÈÚ‰18,BlL CB˙a Úe·˜ Ô¯b Ì„‡ ‰OÚÈ ‡Ï »ƒ¿≈…«¬∆»»…∆»«¿∆
È„k ,Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»¬ƒƒ«»¿»«¿≈

B¯·Á ˙ÚÈËÏ Ô·z‰ ˜ÈfÈ ‡lL19B¯ÈÏ B‡20. ∆…«ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

במשנה.14) וזורים 15)שם תבואה, בו שדשים מקום 
ועפר. תבן מוץ, הרבה שם ויש ברוח, ונקרא 16)אותה

להשתמש  שצריך תבואה, הרבה כך כל בו יש אם קבוע
חנינא). בר יוסי רבי של מימרא (שם המוץ לזריית ברחת

ההיזק 17) שאין כלל, להרחיק אין קבוע שאינו בגורן אבל
קבוע  שאינו בגורן שאף כאביי ולא שם, אשי (כרב קבוע
שלא  בכדי - אמה מחמישים בפחות שדי אלא להרחיק, יש

שתי 18)יזיק). הוזכרו שם אמנם שם, המשנה המשך
אמה  חמישים שלו בתוך אדם שירחיק א' נפרדות: הלכות
שירחיק  ב' העיר. בתוך לו שיש בגורן היינו, רוח, מכל
דינים. כשני הטור כתבם וכן ומנירו. חבירו של מנטיעותיו
מנטיעות  ההרחקה של זה אחד, דין רק הזכיר רבינו אך
כאן  שאין שם בגמרא אשי רב של מפירושו נראה וכן ומניר,
שאף  רבינו של המשניות בפירוש נראה וכן אחת, בבא אלא
וראה  זו, הלכה רק בה יש כאילו מפרש הוא המשנה את
הבא, הפרק בראש ולהלן נא קטן סעיף קנה סימן סמ"ע

שם. דברינו הנטיעות 19)וראה לב את שורף שהוא
שם). זבל 20)(גמרא מרבה שהמוץ שלו. חרוש מקום

שם). ורש"י (גמרא בו שיזרעו הזרעים את ושורף מדי, יותר

יום רביעי
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קיח שכנים קיח הלכות - קנין ספר - אדר א' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‚ÔÈ˜ÈÁ¯Ó21˙‡Â ˙B¯·w‰ ˙‡Â ˙BÏ·p‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«¿≈¿∆«¿»¿∆
È˜Ò¯a‰22‰n‡ ÌÈMÓÁ ¯ÈÚ‰ ÔÓ23. «À¿¿ƒƒ»ƒ¬ƒƒ«»

במשנה.21) כה. עורות.22)שם עיבוד מקום
שם).23) (רש"י רע ריח משום

.„ÔÈ‡Â24È˜Ò¯a ÔÈOBÚ25Á¯ÊÓÏ ‡l‡26ÈtÓ ,¯ÈÚ‰ ¿≈ƒÀ¿¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈
‰nÁ ˙ÈÁ¯ÊÓ Áe¯L27˙ËÚÓÓe ,28„eaÚ ÁÈ¯ ˜f‰ ∆«ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆∆≈≈«ƒ

‰.˙B¯BÚ»

שם.24) המשנה חמישים 25)המשך מרחיק אם אפילו
ריחם  שכל וקברות, בנבילות אבל בורסקי, ודווקא אמה,

החמירו. לא הבשר, שכלה לפני אלא כתנא 26)אינו
עקיבא. כרבי ולא שם ורש"י 27)הראשון לא: גיטין ראה

רוח 28)שם. "כי לרבינו המשניות בפירוש הוא כן
של  רע (=ריח הבורסקי ריח ּביאּוש שתתקן ייתכן ִמזרחית,
טעם  עוד הוסיף ושם אדם". לבני נזק מזה יגיע ולא בורסקי)

בכלל. לנשוב ממעטת זו רוח הקרוב, המזרח שבארצות

.‰ÈÓ29‰¯LÓ ˙BOÚÏ ‡aL30˜¯È „ˆa ÔzLt ÏL ƒ∆»«¬ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»»
ÔÈÎÏB‰Â ı¯‡a ÔÈÚÏ· ‰¯Ln‰ ÈÓ È¯‰L ,B¯·Á ÏL∆¬≈∆¬≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»∆¿¿ƒ

ÔÈL¯k ÚËpL B‡ ;˜¯i‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓe31ÔÓ ·B¯˜ «¿ƒƒ∆«»»∆»«¿≈ƒ»ƒ
ÚËpL B‡ ;ÔÓÚË ÔÈ‚ÈÙÓ Ô‰L ,B¯·Á ÏL ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ∆¬≈∆≈¿ƒƒ«¿»∆»«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈ¯B·c‰ È¯‰L ,ÌÈ¯B·c ˙¯ek „ˆa Ïc¯Á«¿»¿««∆∆¿ƒ∆¬≈«¿ƒ¿ƒ

ÔÈÏÚ‰32ÔÈ„ÈÒÙÓe33‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ ;L·c‰ ˙‡ ∆»ƒ«¿ƒƒ∆«¿«¿»≈¿«≈
ÔÈ‡ - Ô‰a34˜ÈfÈ ‡lL È„Îa ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ35ÏÚÂ , »∆≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆…«ƒ¿«

˜fp‰36ÚÈbÈ ‡lL „Ú ,‰ˆ¯È Ì‡ ,BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï «ƒ»¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆«∆…«ƒ«
‰fL ;˜Êp‰ BÏ37‡a ˜Êp‰Â ,‰OBÚ ‡e‰ BlL CB˙a «∆∆∆∆¿∆∆¿«∆∆»

‰na .ÂÈÏ‡Ó B¯·ÁÏ38BÈ‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «¬≈≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈
e˜ÒÙiL ¯Á‡ ÂÈÏ‡Ó ‡a ˜Êp‰ ‰È‰Lk ?˜ÈÁ¯Ó39 «¿ƒ¿∆»»«∆∆»≈≈»««∆ƒ¿¿

‰Ê ÏL ÂÈOÚÓ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˜ÈfÓ ÏL ÂÈOÚÓ«¬»∆«ƒ¬»ƒ»«¬»∆∆
- B˙iOÚ ˙ÚLa B¯·Á ˙‡ ÔÈ˜ÈfÓ B˙eL¯a ‰OBÚL∆∆ƒ¿«ƒƒ∆¬≈ƒ¿«¬ƒ»
ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .B„Èa ˜ÈfnL ÈÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆«ƒ¿»»¿»∆∆¿ƒ
:¯Ó‡Â ,B¯·Á ¯ˆÁÏ ÌÈvÁ ‰¯BÈÂ B˙eL¯a „ÓBÚL∆≈ƒ¿¿∆ƒƒ«¬«¬≈¿»«

B˙B‡ ÔÈÚBnL !‰OBÚ È‡ È˙eL¯a40ÔÎÂ .41Ïk ƒ¿ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈»
‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ ˙B¯eÓ‡‰ ˙B˜Á¯‰«¿»»¬¿«¿»¿ƒ¿»∆ƒ…

CÎÈÙÏ .ÂÈvÁa ˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - B˜ÈÁ¯‰42CÈ¯ˆ ƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ
Ïc¯ÁÂ ÌÈÏˆa‰ ÔÓ ÔÈL¯Îe ˜¯i‰ ÔÓ ‰¯LÓ ˜ÈÁ¯iL∆«¿ƒƒ¿»ƒ«»»¿≈ƒƒ«¿»ƒ¿«¿»
‡lL È„k ,ËÚÓ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÌÈ¯B·c‰ ÔÓƒ«¿ƒ¿»¿»ƒ»≈¿«¿≈∆…

‡lL „Ú ˜ÈÁ¯‰Ï Ï·‡ ;ÌÈ„Èa ˜f‰ ‰È‰È˜Êp‰ ‡B·È ƒ¿∆∆≈¿»«ƒ¬»¿«¿ƒ«∆…»«∆∆
.CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈»ƒ

במשנה.29) כה. הפשתן.30)שם את בו ששורין מקום
ולשומים 31) לבצלים קצת דומים הם ירוקים בעודם

ב). משנה א פרק כלאים טוב יום לא 32)(תוספות אבל
שם  בגמרא שנאמר כמו מוציאים, אינם שאותו הגרעין, את

אחר. לעניין בסמיכות חריף 33)יח: הדבש את "שעושה
דיבור  יח. (שם ורש"י המשניות), בפירוש רבינו (לשון וחד"
החרדל, אוכלים שהם שמתוך מפרש החרדל) ואת המתחיל
שלהם. הדבש את אוכלים הם פיהם, את שמחדד

כמותו 34) הלכה שנפסקה וכמו כחכמים, ולא יוסי כרבי
שרבי  פי על ואף כה:). (שם שאחריה במשנה שמואל בשם
יח:) (שם בגמרא נתבאר - בחרדל רק דבריו אמר יוסי
בכולם. מתיר עצמו הוא אבל כן, אמר חכמים שלדברי

אבל 35) ממנו, נזק לבוא עוד שיכול השטח, כל כלומר,
ההלכה. בסוף שנזכר כמו שיעורֿמה, להרחיק חייב

את 36) להרחיק המזיק שעל הסוברים לחכמים בניגוד
כה:).37)עצמו. (שם המשנה בהמשך יוסי רבי כהסברת

"מודה 38) כה:) (שם כהנא רב בשם אשי רב של מימרא
המזיק)". של שלו, (=בחיצים דיליה בגירי יוסי רבי

כעבור 39) רק בא והוא נזק, כל בא לא עדיין העשייה ובעת
יא 40)זמןֿמה. פרק להלן וראה המזיק. אדם הוא שהרי

תשלומין. חיוב לעניין ג יוסי 41)הלכה רבי בא לא שהרי
הקודמות  המשניות כל על חלק ולא זו במשנה אלא לחלוק

יחפור. לא מדין 42)שבפרק זה דין ולמד ברי"ף, הוא כן
(למעלה  טפחים שלושה הכותל מן אותו שמרחיקים בור
משרה  אלא הזכיר לא שהרי"ף פי על ואף א). הלכה ט פרק
וחרדל, לכרישין משרה בין להבדיל שאין רבינו סובר -

יחד. אותם כללה שהמשנה אחרי

.ÂÏÚa43ÏÚ ÔÈ„¯BÈ Ô‰Â ,ÌÈÓ CÙBL ‰È‰L ‰iÏÚ‰ ««»¬ƒ»∆»»≈«ƒ¿≈¿ƒ«
Ì‡ :‰hÓÏ ¯c‰44‰·ÈÊÚÓ ÌL ‰˙È‰45ÌÈn‰L , «»¿«»ƒ»¿»»«¬ƒ»∆««ƒ

CtLlÓ ÔBÈÏÚ ˜ÈÒÙiL ¯Á‡Â ,‰ÎÈÙL ˙Úa da ÌÈÏk»ƒ»¿≈¿ƒ»¿««∆«¿ƒ∆¿ƒƒ¿…
ÔBzÁz‰ ÏÚ eÙhÈÂ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ eÚÏaÈ46CÈ¯ˆ - ƒ»¿««ƒ¿≈¿ƒ«¿«««¿»ƒ

ÔBzÁz‰47˜ÈÁ¯‰Ïe Ôw˙Ï48Ì‡Â ;˜Êp‰ BÓˆÚ ÔÓ49 ««¿¿«≈¿«¿ƒƒ«¿«∆∆¿ƒ
- „iÓ ÌÈn‰ e„¯È CtLiLk ‡l‡ ,‰·ÈÊÚÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¬ƒ»∆»¿∆ƒ¿…≈¿««ƒƒ»
ÚnÈ B‡ ,Ôw˙Ó ÔBÈÏÚ‰Â ,ÂÈvÁa ˜ÈfÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«ƒ¿ƒ»¿»∆¿¿«≈ƒ»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .CtLlÓƒƒ¿…¿≈…«≈»∆

בר 43) חייא כרבי ולא יוסי בר חייא כרבי קיז. מציעא בבא
את 44)אבא. וטריא, השקלא בסוף שם, שהסבירו כמו

שם. שהובאה כרצפה 45)העובדה התיקרה גבי על טיח
א. הלכה ד פרק למעלה ראה העלייה, כן 46)לבעל ואם

"גירי  זה ואין המזיק. של מעשיו שפסקו אחרי רק בא הנזק
הניזוק.47)דיליה". שעל 48)שהוא יוסי רבי כדעת

עצמו. את להרחיק הסוגייה 49)הניזק מן הרי"ף הסיק כך
שם.

.ÊÈÓ50ÔÏÈ‡ BÏ ‰È‰L51·B¯˜ e‰„O CB˙a52¯B·Ï ƒ∆»»ƒ»¿»≈»¿
:BÏ ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯Ba‰ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯·Á¬≈≈«««»¿«≈»»¿«
ÔÈ„ÈÒÙÓe ÈlL ¯BaÏ ÌÈÒÎ ÔÏÈ‡‰ ÈL¯L È¯‰¬≈»¿≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ«¿ƒƒ
˙Ú·e ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ ˜Ê ‰fL .B˙B‡∆∆∆∆«»≈≈»¿««¿«¿≈

B˜ÈfÓ BÈ‡ ÚËpL53ÌLÎe ;54,BlL CB˙a ¯ÙBÁ ‰fL ∆»«≈«ƒ¿≈∆∆≈¿∆
ÔÎÂ .BlL CB˙a ÚËB ‰Ê Ck55,¯Ba ¯ÙÁL Ô·e‡¯ »∆≈«¿∆¿≈¿≈∆»«

- e‰„O CB˙a ÔBÚÓL ÏL ÔÏÈ‡ ÈL¯L ‡ˆÓe „¯ÈÂ¿»«»»»¿≈ƒ»∆ƒ¿¿»≈
Ì‡Â .BlL ÌÈˆÚ‰Â ,¯ÙBÁÂ ıˆB˜56ÔÏÈ‡Ï ·B¯˜ ‰È‰ ≈¿≈¿»≈ƒ∆¿ƒ»»»¿ƒ«
‰n‡ ‰¯OÚ LL CB˙a ÔBÚÓL57ÏL ÌÈL¯M‰ - ƒ¿¿≈∆¿≈«»«»»ƒ∆
Ì‡Â .BÏ Ô˙BÂ ÔˆˆB˜Â ,ÔBÚÓL58¯tÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ƒ¿¿¿»¿¿»¿ƒ≈»ƒ«¿…

È¯‰ - e‰„O CB˙a ÔBÚÓL ÏL ÌÈL¯M‰ e‡ˆÈÂ ,¯Ba¿»¿«»»ƒ∆ƒ¿¿»≈¬≈
˜ÈÓÚÓ ‡e‰59·kÚÈ ‡lL È„k ,ÌÈÁÙË ‰LÏL «¬ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆…¿«≈
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קיט

קיט

שכנים  הלכות - קנין ספר - אדר א' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈÁÙË ‰LÏL CB˙a ‡ˆnL L¯L ÏÎÂ ;‰L¯Án‰««¬≈»¿»…∆∆»»¿¿»¿»ƒ
BˆˆB˜ -60BÈ‡Â ,61ÏL ÔÏÈ‡‰ L·ÈÈ ‡nL LLBÁ ¿¿≈≈∆»ƒ«»ƒ»∆

‰ÊL ,B¯·Á62CB˙a63.¯ÙBÁ ‡e‰ BlL ¬≈∆∆¿∆≈

רב 50) שם שפסק וכמו יוסי וכרבי במשנה כה: בתרא בבא
שמואל. בשם "אם 51)יהודה כתב: קנה) (סימן הטור

לו" סמוך אילן לו ליטע מותר שדהו אצל בור לחבירו היה
נראה  רבינו מדברי [אבל לב). סעיף שם הרמ"א (הביאו
ובזה  חבירו משדה שיונק מפני וזהו אסור, שלכתחילה
כו: בתרא בבא בתוספות (וראה שאסור יוסי רבי מודה
שאילן  יהושע שתיקן פי על ואף גזלן). המתחיל דיבור
(בבא  גזלן ואינו עליהם וקורא ביכורים מביא למיצר הסמוך
עשה  שאם אלא כן, לעשות שמותר תיקן לא - כז:) בתרא
שכתב  ח הלכה להלן אבל שם, בתוספות וראה גזלן אינו
עבודת  (מחמת הגפנים מן אמות ארבע להרחיק שחייב
האילנות  יניקת והרי צריך אינו מזה שיותר נראה - הכרם)

אמה]. עשרה שש עד או 52)היא אמות לד' מחוץ היינו,
יא. הלכה להלן ראה השדות, בין גדר זה 53)שיש ואין

דיליה". שם.54)"גירי במשנה יוסי רבי מדברי
רשאי 55) הבור בעל כן בשלו, נוטע שזה כשם כלומר,

כרצונו. בשדה רש"י 56)לעשות פירוש לפי כו: שם
של  האחרון והפירוש אמה, עשרה שש בתוך המתחיל דיבור

ליה. דאמרי עד המתחיל דיבור שם, שעד 57)התוספות
אילן. של כגופו נחשבים והם השורשים יונקים כאן

כו.58) שם בעומק.59)משנה הוא 60)חורש ואם
קנה  סימן (סמ"ע האילן לבעל נותנו אמה, עשרה שש בתוך

סט). קטן זו.61)סעיף בהלכה הנאמר כל על מוסב זה
הניר.62) שדה ובעל הבור בעל רבי 63)היינו, דברי סיום

כה:). (שם במשנה יוסי

.ÁÈÓ64¯‡L B‡ ÌÈÙ‚ ‰ÚeË B¯·Á ‰„O ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿≈¬≈¿»¿»ƒ¿»
„ˆa ÌÈÙb e‰„O CB˙a ÚËÏ ‡e‰ ‡·e ,˙BÏÈ‡ƒ»»ƒ¿…«¿»≈¿»ƒ¿«
˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ˙BÏÈ‡ „ˆa ˙BÏÈ‡ B‡ ÌÈÙb65 ¿»ƒƒ»¿«ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

Úa¯‡66˙Bn‡67ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .68ı¯‡a ? «¿«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ69ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;70ÌÈÙb ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó - ƒ¿»≈¬»¿»»»∆«¿ƒ≈¿»ƒ

ÔÈ·e ,˙Bn‡ ÈzL ÌÈÙ‚Ï71˙BÏÈ‡ ¯‡LÏ ÌÈÙb72B‡ ƒ¿»ƒ¿≈«≈¿»ƒƒ¿»ƒ»
˙BÏÈ‡Ï ˙BÏÈ‡ ÔÈa73ÌB˜Ó ÏÎa ˙Bn‡ Úa¯‡ -74. ≈ƒ»¿ƒ»«¿««¿»»

‰È‰75CÓBÒ ‰Ê - ÌÈ˙Èa ¯„‚76CÓBÒ ‰ÊÂ ,¯„bÏ »»»≈≈¿«ƒ∆≈«»≈¿∆≈
ÈÓ .ÌB˜Ó ÏÎa ,¯„bÏ77‰ËB B¯·Á ÔÏÈ‡ ‰È‰L «»≈¿»»ƒ∆»»ƒ«¬≈∆

‡ÏÓk ıˆB˜ - e‰„O CB˙Ï78Úc¯Ó79Èab ÏÚ ¿»≈≈ƒ¿…«¿≈«««≈
‰L¯Án‰80‰ËBp‰ Ïk ıˆB˜ - ‰Ó˜M·e ·e¯Á·e .81, ««¬≈»∆»«ƒ¿»≈»«∆

Ïe˜L ‰È‰iL „Ú82‰ËB ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ˆn‰ „‚k «∆ƒ¿∆»¿∆∆«∆∆¿≈ƒ»»∆
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ÏÚ83B‡ B¯·Á ÏL84- ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ÏÚ «≈«¿»ƒ∆¬≈«≈»ƒ»

.¯ˆn‰ „‚k Ïe˜L ‰È‰iL „Ú ,‰ËBp‰ Ïk ˙‡ ıˆB˜≈∆»«∆«∆ƒ¿∆»¿∆∆«∆∆

במשנה.64) כו. במחרשתו 65)שם להיכנס יצטרך שלא
חבירו. שדה (ברייתא 66)לתוך הכרם עבודת שיעור שזהו

וראה 67)שם). להרחיק. אין אמות מארבע שיותר נראה
מתוך 68)להלן. יוצא וכן שם, שמואל של מימרא

כסותרות. הנראות והמשנה הברייתא השוואת

אמות.69) ארבע וצריכה רחבה שאין 70)שמחרשתם
הכרם. לעבודת אמות ארבע צריכים ואינם רחבה מחרשתם

ועוד 71) רש"י הראב"ד, של לזו בניגוד רבינו לשיטת וזה
אף  לגפנים אילנות שבין הייתה, יוסף רב שכוונת מפרשים,
ד' ישראל: בארץ כמו והיינו, הרחקה, יותר צריך בבבל

ולניזק 72)אמות. גפנים לו יש שהמזיק משמע, זו מלשון
שם: בתרא בבבא רומי כתבֿיד בגמרא הוא וכן אילנות,
אילן  "אבל שלפנינו: בגמרא אבל לאילנות". גפנים "אבל
שדה  היה "ואם שם: במשנה רבינו פירש וכן לגפנים".
בכל  אמות ד' מרחיק האילן שדה לו לסמוך ובא חבירו

דינו 73)מקום". לאילן שמאילן מפורש שם בגמרא
סופר  שטעות המגידֿמשנה כתב ולפיכך לגפנים, כמגפנים
כה) סעיף קנה (סימן ערוך ובשולחן רבינו. בדברי היא
ובין  לגפנים גפנים בין מרחיק לארץ בחוצה "אבל העתיק:
ארבע  אילנות לשאר גפנים ובין אמות שתי לאילנות אילנות

טפי"74)אמות". בעי לגפנים אילן "אבל שם: בגמרא
שתי  הרחיק שרבא הרי"ף, רבו (בשם מיגאש ר"י ופירש
לגפנים  שמאילן לו אמרו זה ועל בבבל הרחקה כדין אמות

אמות. ארבע כלומר יותר, להרחיק המשך 75)צריך
שם. וראה 76)המשנה במחרשתו. שייכנס חשש אין שאז

אילן  סמיכת על גם מוסב זה אם סג קטן סעיף שם בסמ"ע
במשנה.77)לגפנים. כז: הזה.78)שם הגובה עד

עץ 79) "הוא המשניות: בפירוש רבינו ולשון הבקר, מלמד
ברזל". שיני קצותיו בשתי שיש שהענפים 80)המלמד,

ואינו  יותר שגבוה מה אבל החרישה, בעת לו יפריעו לא
לקצוץ. יכול אינו לו צל 81)מפריע להם יש שאלו מפני
לשדה. מזיק והוא הבנאים,82)מרובה משקולת כעין

למצר. מחוץ כלום יטה ולא המצר, עם שווה שיהיה כלומר,
עייף"83) "והוא עייפות. מלשון והוא "השלהין", כמו

והוא: משלהי". "והוא אונקלוס: תירגם כט) כה, (בראשית
יותר  הצל מזיק ולה לגשמים מחוץ למים שזקוקה שדה

אחרת. סוף 84)מלשדה בתרא בבא בתוספתא הוא כן
כנגד  האילן ובית השלחין "בית הדפוס): נוסחת (לפי א פרק

המשקולת".

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
כדי 1) לעשות רשאי אדם שאין הדברים כן גם בו נתבארו

מה  לחבירו נזק לעשות המחזיק ודיני לחבירו, יזיק שלא
אלו. בדברים דינו

.‡ÈÓ2Ú·˜ B‡ ,BlL CB˙a Ô¯‚ ‰OÚL3,‡qk‰ ˙Èa ƒ∆»»…∆¿∆»«≈«ƒ≈
‰Î‡ÏÓ B‡4LiL5- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚÂ ˜·‡ da ¿»»∆≈»»»¿»»¿«≈»∆

˙Èa ÁÈ¯ B‡ ¯ÙÚ‰ ÚÈbÈ ‡lL È„k ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿≈∆…«ƒ«∆»»≈«≈
elÙ‡ .B˜ÈfÈ ‡lL È„k ,B¯·ÁÏ ˜·‡‰ B‡ ‡qk‰6 «ƒ≈»»»«¬≈¿≈∆…«ƒ¬ƒ

ÚiÒnL ‡e‰ Áe¯‰ ‰˙È‰7‰OBÚL ˙Úa B˙B‡ »¿»»«∆¿«≈«¿≈∆∆
ın‰Â ÔzLt‰ ˙¯Ú B‡ ¯ÙÚ‰ ˙‡ ‰ÎÈÏBÓe ,BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ»∆∆»»¿…∆«ƒ¿»¿«…
˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯·ÁÏ Ô˙ÚÈbÓe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ8 ¿«≈»∆«ƒ»»«¬≈¬≈∆«»¿«¿ƒ

eÚÈbÈ ‡lL È„k9Áe¯‰ È„È ÏÚ elÙ‡Â e˜ÈfÈ ‡ÏÂ ¿≈∆…«ƒ¿…«ƒ«¬ƒ«¿≈»«
‰ÈeˆÓ10ÂÈvÁa e˜Èf‰L ÈÓk el‡ ÏkL ;11.Ô‰ ¿»∆»≈¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈

שאינו 2) בגורן כאן והמדובר במשנה. כד: בבאֿבתרא
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קכ שכנים קכ הלכות - קנין ספר - אדר א' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

להרחיק  צריך אינו זה שבאופן שם אביי שאמר וכמו קבוע,
אלא  ב) הלכה פ"י למעלה (ראה קבוע כבגורן אמה חמשים
המשנה, בפירוש אלא חלק לא אשי רב ואף יזיק. שלא בכדי
והגר"א  (לחםֿמשנה, עליו נחלק לא - ההלכה בעצם אבל

צג). ס"ק קנה, רב 3)סימן דברי מתוך כג. שם נראה כן
מסויימת.4)זביד. עובדא של רקע על  כו. כגון 5)שם

שם. הנזכרת בעובדא פשתן, כאמימר 6)ניפוץ כו. שם
שם. הרי"ף פסק וכן כרבינא. ולא אשי, רב בר ומר

ס.7) בבבאֿקמא אשי רב כדברי גרמא, אלא זה אין שאז
(בבאֿבתרא  בזה להרחיק חיוב שום אין רבינא ושלדעת

תשלומין 8)שם). חיוב בו שאין אע"פ בנזקין, שגרמא
אסור. - ב) בהלכה רוח.9)(כדלהלן בכ"י 10)בלי

שמא  לחשוש אין אבל מצויה, ודוקא "המצויה". תימן:
שם  ה'תוספות' שהוכיחו כמו מצויה, שאינה רוח תוליכם

זיקא. להרחיק 11)ד"ה הניזק שעל שסובר יוסי, רבי ואף
בזה, מודה - ה"ה) פ"י (למעלה כמותו פוסק ורבינו עצמו,

שם). (למעלה חציו עלֿידי בא שזה כיון

.·Ck Ïk ˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡12Ì‡ , ««ƒ∆«»¿«¿ƒ»»ƒ
Ô‰a ‰˜Èf‰Â ¯ÙÚ‰ ˙‡Â ın‰ ‰Èeˆn‰ Áe¯‰ ‰ÎÈÏB‰ƒ»»««¿»«…¿∆∆»»¿ƒƒ»»∆

ÌlLlÓ ¯eËt -13‡Â ,B˙B‡ ÚiqL ‡e‰ Áe¯‰L ;ÔÈ »ƒ¿«≈∆»«∆ƒ«¿≈
BÓˆÚ ˜ÈfÓ ÁkÓ ‡a ‰Ê ˜Ê14. ∆∆∆»ƒ…««ƒ«¿

א.12) הלכה למעלה שנתבאר כרב 13)כמו ס. בבאֿקמא
בבבאֿבתרא  הרי"ף פסק וכן זירא, ורבי כרבא ולא אשי,
של  המקורות השוואת מתוך שהסיק יחפור, לא פרק
חיוב  בין לחלק שיש ס. בבאֿקמא ושל כו. בבאֿבתרא

התשלומין. וחיוב ליבה 14)ההרחקה שלענין ואע"פ
הלכה  ממון נזקי מהלכות בפי"ד רבינו פסק הרוח, וליבתה
נזק  משלם להזיק הגורם וכל גרם, "שהוא מפני שחייב, - ז
ודאי  בגורן כאן אבל להזיק, כיוון ודאי באש שם - שלם"
חייב  אינו דגרמי שבדיני לשיטתו ורבינו להזיק, כיוון לא
א  הלכה סנהדרין מהלכות בפ"ו ראה במתכוין, אלא לשלם
מהלכות  בפי"ח ועיין יט). ס"ק תיח, סימן (הגר"א ד והלכה
ממון  נזקי מהלכות ד ובפרק שם, ובהערות יג הלכה מכירה

שם. במגידֿמשנה ב, הלכה

.‚L˙Bk‰15˙BÙÈ¯‰ ˙‡16,BlL CB˙a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆»ƒ¿«≈»∆¿∆
„Ú ,B¯·Á ¯ˆÁÏ „„Ó ‰knL ˙Ú·e17‰„„pL18 ¿≈∆«∆¿«¿≈«¬«¬≈«∆ƒ¿¿»

˙È·Á‰ Èt ÏÚ ˙È·Á‰ Èeqk19˜ÈfÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»ƒ«ƒ∆»ƒ¬≈∆«ƒ
ÂÈvÁa20Ïh·È B‡ ,„„È ‡lL È„k ˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁÂ , ¿ƒ»¿«»¿«¿ƒ¿≈∆…¿«¿≈¿«≈

nL BzÎ‡ÏÓÌ‡Â .˙˜f21·iÁ - „e„p‰ ˙Úa ˜Èf‰ ¿«¿∆«∆∆¿ƒƒƒ¿≈«ƒ¿«»
.˜Êp‰ ‡a BÁkÓ È¯‰L ,ÌlLÏ¿«≈∆¬≈ƒ…»«∆∆

אשי.15) כרב כו. ודף כה: דף "חיטים 16)בבאֿבתרא
נזכרו  ובגמרא יט). יז, בשמואלֿב (רש"י כתושות"

זה 17)"שומשמים". אין מתנדנדת, החצר רק אם אבל
מיגאש). ר"י בשם (מגידֿמשנה החצר 18)נזק כלומר:

הכיסוי. את על 19)נדנדה עומדת כשהחבית והיינו,
החומה. על עומדת שהיא שם רש"י לפירוש בניגוד החצר,

לט. ס"ק קנה, סימן הגר"א ביאור אדם 20)וראה והוא
כנ"ל. מודה יוסי רבי אף ובזה הלחםֿמשנה 21)המזיק,

לדברי  מקור למצוא התלבטו קנה, בסימן יוסף' ה'בית וכן
מב) ס"ק (שם הגר"א ובביאור התשלומין, לחיוב כאן רבינו
אדם  יעמיד "לא כ: בבבאֿבתרא מהמשנה לזה מקור מביא
אמות  ארבע גובה גביו על יש אלאֿאםֿכן הבית בתוך תנור
הלכה  פ"ט למעלה וראה שהזיק", מה משלם הזיק ואם -
ליתר  ביחס רבינו בעמדת שדן בלחםֿמשנה וראה יא.

לשלם. חייב אם והזיק, הרחיק לא אם ההרחקות,

.„‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ˜¯ta ˙B¯eÓ‡‰ ˙B˜Á¯‰‰ Ïk22Ì‡ , »««¿»»¬«¿»ƒ∆«¿»ƒ
ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ˜˙LÂ B¯·Á ‰‡¯Â ,˜ÈÁ¯‰ ‡Ï23, …ƒ¿ƒ¿»»¬≈¿»«¬≈∆»«

‰‡¯iL ‡e‰Â .B˜ÈÁ¯‰Ïe BÎÈ¯ˆ‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»«¬…¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆≈»∆
B‡ ,„iÓ BnÚ ÚiqL ÔB‚k ,ÏÁnL epnÓ24BÏ ¯Ó‡L ƒ∆∆»«¿∆ƒ«ƒƒ»∆»«

˜˙LÂ ‰˜Á¯‰ ‡Ïa Bcˆa ‰OÚL e‰‡¯L B‡ ,˙BOÚÏ«¬∆»»∆»»¿ƒ¿…«¿»»¿»«
‰Ê ÏÚ „Èt˜‰ ‡ÏÂ‰ÎÊ - ˜Êa ˜ÈÊÁn‰ ÏkL .‰ÎÊ - ¿…ƒ¿ƒ«∆»»∆»««¬ƒ¿∆∆»»
e¯‡aL BÓk ,Ba25˜ÈÊÁ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒ

ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ ,ÔÈ˜Ê ¯‡La26el‡ ÔÈ˜Ê ƒ¿»¿»ƒ≈«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈
ÔLÚ‰ :Ô‰L ,‰Ê ˜¯Ùa ÌÈ¯eÓ‡‰27˙Èa ÁÈ¯Â , »¬ƒ¿∆∆∆∆≈∆»»¿≈«≈

‡qk‰28˜·‡‰Â ,29„e„Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ30;Ú˜¯w‰ «ƒ≈¿»»»¿«≈¿ƒ¿««¿«
˜fp‰ ˜˙L elÙ‡Â ,‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈≈≈¬»»«¬ƒ»««ƒ»
˜f‰ ÔÎÂ .˜ÈÁ¯‰Ï e‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ‰nk«»»ƒ¬≈∆≈¿≈¿«¿ƒ¿≈∆≈

‰ˆÈÁÓ CÈ¯vL ÌB˜Óa ‰i‡¯31˙BOÚÏ e‰ÙBk - ¿ƒ»¿»∆»ƒ¿ƒ»≈«¬
e¯‡aL BÓk ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰vÈÁÓ32eL ‰nÏÂ . ¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿∆¿∆≈«¿¿»»»

Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡L ÈÙÏ ?ÔÈ˜Ê ¯‡MÓ el‡ ÌÈ˜Ê¿»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆≈«¿∆»»
˜f‰ B˜f‰L ,ÏÁBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁÂ ,el‡Ó ˜Ê ˙Ï·BÒ∆∆∆∆≈≈¿∆¿»∆≈≈∆∆≈∆≈

Ì‡Â .Úe·˜33BÈ‡ - el‡ ÌÈ˜Êa ÏÁnL B„iÓ e˜ »«¿ƒ»ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ≈≈
.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

ועשירי.22) זכו 23)תשיעי שבנזקין רבינו שיטת
בחזקת  לא צורך אין קרקע, לחזקת בניגוד בתשמישים,
זה, על חולקים ויש מתנה. או מכר בטענת ולא שנים שלש

שם. יז ובהערה ג, הלכה ח פרק למעלה והיינו,24)ראה
זו. אף זו לא ועוד.25)בדרך ה"ו פ"ז יב, הלכה פ"ו לעיל

"ממיני".26) אברבנאל: לדברי 27)בכ"י כג. בבאֿבתרא
מרי. שם.28)רב זביד רב כו.29)לדברי שם נראה כן

פעמים  כמה פשתן מנערים שהיו מריון בר דבי במעשה
לנזקין  חזקה יש רבינו לדעת והרי להרחיק, חייבום ואח"כ
כלל  חזקה אין שבזה הרי - שנים בשלש צורך ואין לאלתר,

קא). ס"ק קנה, סימן שהיו 30)(הגר"א כה: שם נראה כן
- להפסיק חייבום ואח"כ מנדנדים, והיו שומשמין כותשין
בראב"ד. וראה שם). (הגר"א חזקה דין בזה שאין הרי

ורצו 31) חלוקה דין בה שאין או חלוקה, דין בה שיש
יד). הלכה פ"ב (למעלה ועיין 32)לחלוק שם. למעלה

צא. הערה חזקה 33)שם "אין שם: שאמרו ממה נראה כן
טענת  היינו, מט:), (בבאֿבתרא יש דראיה מכלל - לנזקין"

חזקה). אין ד"ה שם ('תוספות' מתנה או מכר

.‰ÈÓ34˜ÈÊÁ‰L35˙BÏ· B‡ Ìc ˙Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ƒ∆∆¡ƒ«¬¿∆∆»¿≈
ÔÓB˜Óa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·¯BÚ‰ e‡B·ÈÂ , ¿«≈»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ¿«≈»∆

ÌÏB˜a B¯·ÁÏ ÔÈ¯ˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,eÏÎ‡ÈÂ Ìc‰ ÏÏ‚aƒ¿««»¿…¿«¬≈≈¿≈ƒ«¬≈¿»
ÏÚ ÔÈ·LBÈ Ô‰L ,Ì‰ÈÏ‚¯aL Ìca B‡ ÌÙeˆÙˆÂ¿ƒ¿»«»∆¿«¿≈∆∆≈¿ƒ«
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קכא

קכא

שכנים  הלכות - קנין ספר - אדר א' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈÎÏÎÏÓe ˙BÏÈ‡‰Ì‡ ,Ì‰È˙B¯t37B¯·Á ‰È‰ »ƒ»¿«¿¿ƒ≈≈∆ƒ»»¬≈
Ô„t˜38˙B¯tL B‡ ,B˜ÈfÓ ‰f‰ ÛeˆÙvL ‰ÏBÁ B‡ «¿»∆∆ƒ¿«∆«ƒ∆≈

,‰Î‡Ïn‰ d˙B‡ Ïh·Ï ·iÁ - Ìca BÏ ÔÈ„ÒÙ BlL∆ƒ¿»ƒ«»«»¿«≈»«¿»»
‰Ê ˜f‰L ;B˙ÓÁÓ ˜f‰ BÏ ‡B·È ‡lL „Ú ˜ÈÁ¯È B‡«¿ƒ«∆…»∆≈≈¬»∆∆≈∆

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰ ˙Èa ÁÈ¯Ï ‰ÓB„39. ∆¿≈«≈«ƒ≈¿«≈∆≈¬»»
ÔÎÂ40,Ôn‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰OÚpL ¯ˆÁ Èa B‡ ÈB·Ó Èa ¿≈¿≈»¿≈»≈∆«¬»∆»≈∆À»

˜ÊÁ‰ È¯‰L ,Ba eÁÓ ‡ÏÂ41ÔÈÒÎ ÌÚ‰ eÈ‰Â , ¿…ƒ∆¬≈À¿«¿»»»ƒ¿»ƒ
LÈÂ ,‰Ê ¯·„a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - e˜˙LÂ ,˙B˜Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒ¿¿»¿…∆¡ƒ¿»»∆¿≈
ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ˙Ú ÏÎa Ì‰Ï»∆¿»≈¿«≈¿«≈»¿ƒƒ…
BÓk ‡e‰ Úe·˜ ˜f‰ ‰fL ;ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ ÏBwÓƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆≈»«¿

.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .˜·‡‰Â ÔLÚ‰∆»»¿»»»¿»∆«¿ƒ

יוסף.34) רב של עובדא וכג. כב: שיוצא 35)שם כמו
השקלאֿוטריא. מתוך שם,36)מפורש ב'תוספות' הוא כן

אומני. אתו שם.37)ד"ה הגמרא והוא 38)כמסקנת
בשם  (מגידֿמשנה זאת סובלת דעתו שאין ונודע שמוחזק

קפדן 39)מפרשים). שאינו באחר אבל קפדן. שהוא כיון
חזקה. לו ויש הכסא, בית כריח זה אין ההלכה 40)- כל

שם  ועיין קצת. לשון בשינוי יב, הלכה פ"ו למעלה הובאה
כלי 41)בהערות. של הקול מפני למחות יכולים ואינם

להם. שמזיק המלאכה

.ÂÈÓ42Á˙tL ÔB‚k ,‰˜ÊÁ BÏ LiL ˜Êa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿∆∆∆≈¬»»¿∆»«
ÔBlÁ43ÌÈn‰ ˙n‡ ¯È·Ú‰ B‡ ,44‰Ó ˜ÈÁ¯‰ ‡lL B‡ , «∆¡ƒ««««ƒ∆…ƒ¿ƒ«

˜ÈÁ¯‰Ï Èe‡¯M45z¯Ó‡ ‰z‡ :ÔÚBË ˜ÈÊÁn‰ È¯‰Â , ∆»¿«¿ƒ«¬≈««¬ƒ≈«»»«¿»
˜Êp‰ ¯k‰ B‡ ,˙È‡¯L ¯Á‡ ÈÏ zÏÁÓ B‡ ,˙BOÚÏ ÈÏƒ«¬»«¿»ƒ««∆»ƒ»À««∆∆
‡e‰ ÂLÎÚ :¯ÓB‡ ˜fp‰Â ,Èa ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ z˜˙LÂ¿»«¿»¿…ƒƒ»ƒ¿«ƒ»≈«¿»
È˙È‡¯Lk :¯Ó‡L B‡ ,Ì„wÓ ÈzÚ„È ‡ÏÂ ,È˙È‡¯L∆»ƒƒ¿…»«¿ƒƒ…∆∆»«¿∆»ƒƒ
,ÌzÒ‡ B‡ ˜ÈÁ¯‡ ‰zÚ :z¯Ó‡ ‰z‡Â ,Ea È˙ÈÁÓƒƒƒ¿¿«»»«¿»«»«¿ƒ∆¿…
E˜f‰ Úa˜zL È„k ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ È˙B‡ ‰Á„Ó ‰z‡Â¿«»«¿∆ƒƒ∆¿≈∆ƒ¿«∆≈¿
Ì‡Â ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ˜fp‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎa -¿»≈¿«≈»∆««ƒ»¿»ƒ¿»»¿ƒ

¯ËtÈÂ ˙q‰ ˜Èfn‰ Ú·MÈ - ‡È·‰ ‡Ï46. …≈ƒƒ»«««ƒ∆≈¿ƒ»≈

ז.42) בהלכה רבינו שיטת לפי היזק 43)יוצא בו שיש
ה"א). פ"ז (למעלה חזקה בו ויש פ"ט 44)ראיה, למעלה

א. האחרונים.45)הלכה בפרקים שנזכר כמו
שבועת 46) המוחזק נשבע שנים שלש שבחזקת שכשם

ראיה  להביא המערער ועל בידו, השדה ומעמידים היסת
נזקין  בחזקת כן כמו - ב) הלכה ונטען טוען מהלכות (פי"א
קכה), ס"ק שם והגר"א צג. ס"ק קנה, סימן (סמ"ע לאלתר
דרבנן  היסת שבועת נשבע שהנתבע ברי, תביעת כל וכדין

(מגידֿמשנה). ונפטר

.Ê˙È·e ÔLÚ ÔB‚k ,‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡L ˜Êa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿∆∆∆≈¬»»¿»»≈
˜f ÏL B„iÓ ‰wL ˜Èfn‰ ÔÚËÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰«ƒ≈¿«≈»∆¿»«««ƒ∆»»ƒ»∆ƒ»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ˜Èfn‰ ÏÚ -47‡Ï Ì‡Â ;B„iÓ ewL «««ƒ¿»ƒ¿»»∆»ƒ»¿ƒ…
,Ck ÏÚ B„iÓ e˜ ‡lL ˙q‰ ˜fp‰ Ú·MÈ - ‡È·‰≈ƒƒ»««ƒ»∆≈∆…»ƒ»«»

.B˜f‰ ‰Ê ˜lÒÈÂƒ«≈∆∆≈

ודינו 47) מוחזק, אינו - חזקה דין למחזיק לו שאין כיון
(מגידֿמשנה). ראיה להביא שעליו מחבירו, המוציא ככל

ðL ÷øtøOò íé1 ¤¤§¥¨¨
בעל 1) מהם ואחד אחת בשדה השותפין משפטי בו נתבארו

קרקעו  המוכר דין לזה ונמשך בה, לחלוק ובאו שלה המצר
אדם, לכל קודם שהוא לקנותו רוצה המצר ובעל לאחד

זה. דבר מדיני מקצת בו ונתבארו

.‡ÏhÏÂ ‰„O‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ e‡aL ÔÈÙzM‰ B‡ ÔÈÁ‡‰»«ƒ«À»ƒ∆»«¬…∆«»∆¿ƒ…
ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‰ÂL dlk ‰˙È‰ Ì‡ :B˜ÏÁ „Á‡ Ïk»∆»∆¿ƒ»¿»À»»»¿≈»»
‰cn‰ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁ - „Á‡ Ïk‰ ‡l‡ ,Ú¯ ÌB˜Óe ·BË»«∆»«…∆»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
,‰Ê „vÓ È˜ÏÁ ÈÏ ez :Ì‰Ó „Á‡ ¯Ó‡ Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒ»«∆»≈∆¿ƒ∆¿ƒƒ«∆
‰„O Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,ÈlL ¯Á‡ ‰„OÏ CeÓÒ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»¿»∆«≈∆ƒ¿ƒ¿∆«…»∆

BÏ ÔÈÚÓBL - ˙Á‡2·ekÚL ;‰Ê ÏÚ B˙B‡ ‰ÙBÎÂ , ««¿ƒ¿∆«∆∆ƒ
‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ - ‰Ê ¯·„a3Ï·‡ .4„Á‡ ˜ÏÁ ‰È‰ Ì‡ ¿»»∆ƒ«¿…ƒ¬»ƒ»»≈∆∆»

C¯cÏ ·B¯˜ B‡ ,¯˙BÈ ¯‰pÏ ·B¯˜ B‡ ,·BË ‰pnÓ5, ƒ∆»»«»»≈»«∆∆
Ú¯‰ „‚k ‰Ùi‰ d˙B‡ eÓLÂ6ÈÏ ez :¯Ó‡Â , ¿»»«»∆¿∆∆»«¿»«¿ƒ

ÈlL ‡ÓeMa7ÏËB ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Ê „vÓ «»∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆»≈
(‰Ê „vÓ ÈlL ‡ÓeMa) ÈÏ ez :Ì‰Ï ¯Ó‡ .Ï¯B‚a8 ¿»»«»∆¿ƒ«»∆ƒƒ«∆

Ú¯‰ „v‰ ÔÓ d˙cÓ ÈˆÁ9ÔÓ ‰z‡ ÏËÂ ,‡ÓeL ‡Ïa ¬ƒƒ»»ƒ««»«¿…»¿…«»ƒ
- ÈlL ‰„OÏ CeÓÒ È˜ÏÁ ‰È‰iL È„k ,·Bh‰ „v‰«««¿≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ»«»∆∆ƒ

BÏ ÔÈÚÓBML ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰10ÈzÚc ‰ÊÏÂ , ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ¿»∆«¿ƒ
.Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,‰ËB»¿≈»»

רע 2) ומקום טוב מקום שם ואין שוה, כולה ש"היתה כיון
"תרתי  יב: בבבאֿבתרא שאמרו מה וזהו אחד". הכל אלא
דרך  ליד או אחד, נהר ליד שדות (=שתי נגרא אחד ארעתא
שכיון  סדום", מדת על כופין זה כגון יוסף, רב אמר אחת).
ליה  "מעלינן ולומר לעכב יכולים אינם שוות השדות ששתי
יותר) אצלנו שוה היא כי מחירה, את אנו (=מעלים עילויא
מוכרם  והיה משובחין, היו (שנכסיו מריון בר דבי נכסי כי
ולחםֿמשנה  וכסףֿמשנה במגידֿמשנה וראה ביוקר)".
למשנה  גם ציין ובאורֿשמח ג. ס"ק קעד סימן והגר"א
שם. להרמב"ם ובפיה"מ ח, משנה ו פרק דמאי במסכת

חסר.3) לא וזה נהנה בדברי 4)שזה הוא זו הלכה מקור
(=קנה  נשיה דבי אמצרא ארעא דזבן "ההוא (שם): יוסף רב
(=כשמת  פלגו קא כי חמיו), בית של השדות ליד שדה
אמצראי  לי פליגו להו אמר בנכסיו), לחלוק ורצו חמיהם
מדת  על כופין זה כגון רבה, אמר קרקעי). ליד לי (=חלקו
ליה  מעלינן אחי ליה אמרי יוסף, רב לה מתקיף סדום.
אתרי  ארעתא "תרי שם: ועוד מריון". בר דבי כנכסי עילויא
כופין  זה כגון רבה אמר דרכים), שתי על שדות (=שתי  נגרי
מדוויל  דהאי זימנין יוסף, רב לה מתקיף סדום. מדת על
לא  וזו הנהר, מן שותה זו (=לפעמים מדוויל לא והאי
אחת  לשדה יתרון שכשיש הרי - יוסף" כרב והלכתא שותה)

לו. שומעין אין - השניה רבינו 5)על של פירושו זהו
והגר"א  (לחםֿמשנה שם בגמרא שהוזכרה "ניגרא", למילה:
ו. ס"ק שם ובסמ"ע ג הלכה להלן וראה ז). ס"ק שם

גדולה.6) יותר במדה רעה כנגד קטנה במדה יפה כלומר:
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קכב שכנים קכב הלכות - קנין ספר - אדר א' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הקטנה.7) היפה אינו 8)כלומר: בסוגריים המוקף [כל
אבוהב. מהר"י ובהגהת במגידֿמשנה אינו וכן תימן, בכ"י
חו"מ  בשו"ע וראה הקודמת, מהשורה בטעות שנכפל ונראה

א]. סעיף קעד את 9)סימן לקבל מסכים שהוא היינו,
חשבון  על הכמות של פיצוי בלי הרעה, מן המחצית

להלן. וראה בבבאֿבתרא 10)האיכות, אלו דברים מקור
דבר  (לחלק לו שומעין - פחות ואני שיעור, אתה "טול יג:
לו, שומעין אין שאמר לרשב"ג ואף חלוקה)". כדי בו שאין
כי  במתנה רוצה איני כנגדו: טוען שהשני מפני אלא זה אין
אבל  ה), הלכה פ"א למעלה (ראה יחיה מתנות שונא
הזיבורית  את מעדיף שהראשון מתנה, זו אין בנידוןֿדידן

ח). ס"ק והגר"א ז, ס"ק שם (סמ"ע שלו לשדה הסמוכה

.·¯BÎa‰11BlL ÌÈ˜ÏÁ ÈL ÏËB - ˜ÏÁL12 «¿∆»«≈¿≈¬»ƒ∆
„Á‡k13Ï·‡ .14Ì·i‰15ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ¿∆»¬»«»»∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈
·‡‰16eÏÚ Ì‡ ;Ï¯B‚a ÂÈÁ‡ ˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - »»≈∆¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ»

eÏÚ - ˙BÓB˜Ó ÈLa eÏÚ Ì‡Â ,eÏÚ - „Á‡ ÌB˜Óa17. ¿»∆»»¿ƒ»ƒ¿≈¿»

יהושע.11) ברבי הונא רב של מימרא יב: החלק 12)שם
הבכורה. וחלק אחיו כשאר החלקים 13)שנוטל ששני

מן  קכד.) (בבאֿבתרא זאת ולמדו אחד, חלק נחשבים
לתת  יכיר השנואה בן הבכור את "כי יז) כא, (דברים הפסוק
והמדובר  כאחד. הם החלקים ששני הרי - שנים" פי לו
רבינו  השמיענו כבר - שוים הם שאם שוים, החלקים כשאין
חלקי  לי תנו שטוען: לאחד ששומעין ב, בהלכה למעלה
(מגידֿמשנה). בבכור? החידוש ומה שלי, השדה בצד

בתורה,14) "בכור" נקרא שהיבם שאע"פ שאמר שם, כרבא
כבכור. חלוקתו אין - הבכור" "והיה ו) כה, (דברים שנאמר

המת.15) אחיו אשת את שייבם האחים, מן אחד
המ 16) אחיו את יורש הלכה שיבם נחלות מהלכות (פ"ג ת
הם 17)ז). שאם שווים, החלקים כשאין המדובר כאן ואף

(מגידֿמשנה). כנ"ל לו שומעים בוודאי - שוים

.‚ı¯‡18Á¯ÊÓ dÏ ÛÈwÓ ¯‰p‰ ‰È‰L ,˙Úa¯Ó ∆∆¿À««∆»»«»»«ƒ»ƒ¿»
C¯c‰Â ,ÔBÙˆÂ19d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ·¯ÚÓe ÌB¯c ¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ»

ÔBÒÎÏ‡a20¯‰ ‰ÊÏÂ C¯„Â ¯‰ ‰ÊÏ ÚÈbiL È„k , «¬«¿¿≈∆«ƒ«»∆»»¿∆∆¿»∆»»
‡e‰L ,‰Ê „vnL ÈˆÁ‰ ÈÏ ez :¯Ó‡ Ì‡Â .C¯„Â¿∆∆¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ∆ƒ«∆∆
¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .BÏ ÔÈÚÓBL - È„O „ˆa¿«»ƒ¿ƒ¿»∆»»»»»
ÔÈÙBk - ÏÏk „ÒÙ‰ B¯·Á ÏÚ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ·BË ‡e‰L∆»∆¿≈«¬≈∆¿≈¿»ƒ

˙BOÚÏ B˙B‡21. «¬

שם.18) ורש"י ר"ח כפירוש ודלא יג. בגמרא 19)שם
רבינו  ומפרש נהרא". גיסא וחד נגרא, גיסא "חד שם:

ד. הערה למעלה וראה דרך. - הזה:20)"נגרא" כציור
א.21) בהלכה למעלה שכתב כמו

.„„Á‡22ÔÈÙzM‰ ÔÓ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ23B˜ÏÁ ¯ÎnL24 ∆»ƒ»«ƒƒ«À»ƒ∆»«∆¿
ÔÈ˜lÒÓ - ¯Á‡Ï25Â ,Á˜Bl‰ ˙‡¯‡L BÏ ÔÈ˙B ¿«≈¿«¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ¿»

È„k ,CÏB‰Â Ô˙pL ÌÈÓc ÔÈÙzM‰ ¯‡L B‡ ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿»«À»ƒ»ƒ∆»«¿≈¿≈
.Ô‰ÈÈa ¯Ê ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈»≈≈∆

רב,22) בשם יהודה כרב ולא נחמן כרב קח. בבאֿמציעא

כא). סימן (פ"ט שם ברא"ש האי רב לדעת 23)וכפירוש
או  אחים ארבעה או שלשה כשהיו מדובר שם, האי רב
את  לסלק מהם אחד בא שאם כאן, החידוש וזהו שותפים.
בצד  חלקו הזה השותף יקבל שמא טוען: והלה הלוקח,
לפי  כלל, טענה זו שאין - שלו מצרא" "בר יהיה ולא אחר,
מצרא  בני נחשבים וכולם השטח, בכל חלק יש שותף שלכל

הבאה. בהערה וראה ו). ס"ק קעד סימן ממה 24)(סמ"ע
להלן  כמו "קרקע", הזכיר ולא "חלקו" כאן: רבינו שכתב
אף  זה דין נוהג ובשותפין שבאחין מהרי"ק למד ה, בהלכה
החידוש  זהו מהרי"ק [ולדעת כסףֿמשנה). (ועיין במטלטלין

אחד]. בברֿמצרא שאין מה עשיית 25)בשותפין, מדין
הבאה. כבהלכה והטוב, הישר

.‰‡ÏÂ26LÈ - ¯Á‡Ï BlL Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,„BÚ ¿…∆»«≈«¿«∆¿«≈≈
Á˜BlÏ ÌÈÓc ÔzÏ BlL ¯ˆn‰ „ˆa ‡e‰L B¯·ÁÏ«¬≈∆¿««∆∆∆ƒ≈»ƒ«≈«

˜lÒÏe27‰ÊÂ ,B˙B‡28‡e‰ el‡k - ˜BÁ¯‰ Á˜Bl‰ ¿«≈¿∆«≈«»»¿ƒ
ÁÈÏL29¯ÎnL ÔÈa ,‡e‰ ¯ÎnL ÔÈa .¯ˆn‰ Ôa ÏL ¿ƒ«∆∆«∆∆≈∆»«≈∆»«
BÁeÏL30ÔÈc ˙Èa e¯ÎnL ÔÈa ,31Ôa ÔÈ„ Ba Li - ¿≈∆»¿≈ƒ≈ƒ∆

elÙ‡ .¯ˆn‰32ÔÎLÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz Á˜Bl‰ ‰È‰33 «∆∆¬ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿»≈
Ôa - ˜BÁ¯ ı¯‡‰ ÌÚ ¯ˆn‰ Ô·e ,¯ÎBnÏ ·B¯˜Â¿»«≈∆«∆∆«»»∆»∆

‰Ê ¯·„Â .Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÓe ,Ì„B˜ ¯ˆn‰34, «∆∆≈¿«≈∆«≈«¿»»∆
ÌeMÓ35e¯Ó‡ .·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«»¿
ÌÈÓÎÁ36‡e‰ „Á‡ ¯În‰Â ÏÈ‡B‰ :37‡e‰ ¯LÈÂ ·BË , ¬»ƒƒ¿«∆∆∆»¿»»

eÈ‰ .˜BÁ¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ¯ˆn‰ Ôa ‰Ê ÌB˜Ó ‰˜iL38 ∆ƒ¿∆»∆∆«∆∆≈ƒ»»»
˙¯kÓp‰ ‰„O‰ BÊa ÌÈÎBÊ Ìlk - ÌÈa¯ ¯ˆn‰ Èa¿≈«∆∆«ƒÀ»ƒ¿«»∆«ƒ¿∆∆

Ì‰ÈÈa ‡È‰Â39ÌÈÓ ÈÙÏ40ÌÈÓc‰ ÔÓ ÔÈ˙BÂ , ¿ƒ≈≈∆¿ƒƒ¿»»¿¿ƒƒ«»ƒ
Ï·‡ ;˙Á‡ ÌÚÙa Ìlk e‡aL ‡e‰Â .Á˜BlÏ41Ì‡ «≈«¿∆»À»¿««««¬»ƒ

,Bc·Ï da ‰ÎÊ - Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„»̃«∆»≈∆¿ƒ≈∆«≈«»»»¿«
¯ˆn‰ Ôa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰42,Ô˙ˆ˜Ó e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«∆∆¿≈ƒ»ƒ¿»»
˙¯Á‡ ‰È„Óa Ô˙ˆ˜Óe43el‡ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ≈

„Á‡Ï ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ‡È‰Â ,„·Ïa Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈¿∆»
‡OÓa BlL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,¯ˆn‰ ÈaÓƒ¿≈«∆∆¿∆»ƒ«À»ƒ∆¿«»

Ú˜¯wa BÙzL BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÓe44,da ‰ÎÊ - «»««ƒ∆≈À»««¿«»»»
.BnÚ ÔÈÏËB ¯ˆn‰ Èa ¯‡L B‡ ÔÈÙzM‰ ¯‡L ÔÈ‡Â¿≈¿»«À»ƒ¿»¿≈«∆∆¿ƒƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"÷Bçøä ïî øúBé øönä ïa äæ íB÷î äð÷iL àeä øLéå áBè." §¨¨¤¦§¤¨¤¤©¤¤¥¦¨¨

אופנים: בשני להסביר אפשר ברֿמצרא דין את

את  חכמים שחייבו טובה הנהגה של ענין רק הוא א:
השדה  את ולמכור והטוב הישר באופן להתנהג הלוקח

לברֿמצרא.

בעלות  גם נותן והטוב" הישר "ועשית של החיוב ב:
אם  במכר פגם ומטיל השדה על המיצר לבן מסוימת
מלשון  שמשמע (כמו אחר. לאיש השדה בעל מכר
של  בגופו קניין קצת לו יש "כאילו יוסף': ה'נמוקי

קרקע").
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קכג

קכג

שכנים  הלכות - קנין ספר - אדר א' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"טוב  שכתב: השני, כאופן משמע הרמב"ם ומלשון
והיינו  כו'" המיצר בן זה מקום שיקנה  הוא וישר
לאדם. ביחס ולא למקום ביחס הוא דברֿמצרא שהחיוב

בגמרא רש"י ועשית)אבל ד"ה א. קח, מציעא הסביר (בבא
אתה  שאי "דבר וכתב: האדם, על כמונח החיוב את
תטריח  ולא אחר במקום קרקעות שתמצא כך, כל נחסר

חלוקים". נכסיו להיות המיצר בן על

לעכו"ם" "זבין בדין הרמב"ם לשון גם יובן ובזה
שיבוא  אונס כל עליו שיקבל עד אותו "משמתין שכתב:
בדיני  שלו המיצר בן עם העכו"ם שינהג עד העכו"ם מן
"עכו"ם  בגמרא שהובא הטעם את ומשמיט ישראל"
שינהג  עד ומוסיף הוא" והטוב הישר ועשית בר לאו
של  הדין לשיטתו כי כו'" המיצר בן עם העכו"ם
באופן  לנהוג צריך שהלוקח רק לא הוא  ברֿמצרא
ולכן  הקרקע, על גם הוא שהדין אלא והטוב" ה"ישר

לגוי. שנמכרה לאחר גם בה משפיע
56 ע' י"ט חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

נחמן.26) כרב ולא כנהרדעי בעלֿכרחו 27)שם, אפילו
ה). סעיף קעה בסימן הרמ"א (הגהת המוכר יוצא 28)של

קח. בבאֿמציעא הסוגיא שאמרו 29)מתוך שם, נראה כן
לשון  - לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני המצר: בן על
הלכה  פי"ג להלן (מגידֿמשנה צט: בכתובות בשליח הנאמר
שם  עיין פי"ג, להלן (אורֿשמח ממש כשליח אינו ברם ז).
והערה  ד הלכה יד ובפרק יא. הלכה להלן וראה יא) הלכה

מצר,30)לא. בן דין בו יש מוכר עצמו הוא שאם שכשם
ממה  לזה ומקור כמותו, שהוא בשלוחו מצר בן דין יש כן
אין  האשה למזונות שבמכירה קח: בבבאֿמציעא שאמרו
למזונות  מכירה וסתם ט), הלכה להלן (ראה מצרא בר דין
שרק  הרי - צח.) (כתובות כשלוחה שהיא האלמנה ע"י היא
בר  דין יש אחר באופן אבל מצרא, בר דין אין במזונות

יד). ס"ק קעה סימן (הגר"א בשליח שמכרו 31)מצרא
ט  הלכה להלן ראה מזונות, לצורך ולא שהוא, צורך לאיזה
בר  דין יש שבב"ד זה, דין וגם ומגידֿמשנה. ובראב"ד
למזונות  מוכרים ב"ד שגם הנ"ל, מזונות מדין נלמד - מצרא
(הגר"א  בביתֿדין גם מצרא בר דין יש אחר שבאופן הרי -

ותלמידֿחכם,32)שם). "שכן אמרו: שם בבבאֿמציעא
שאמרו  וממה קודם", ת"ח ות"ח, קרוב קודם. תלמידֿחכם
כמו  דברֿמצרא", דינא בו "אין אמרו ולא קודם", - "קודם
בדין  רק מדובר שכאן נראה - הדברים ביתר שם שאמרו
או  השכן אם אבל מצרא, בני אינם ששניהם וכגון קדימה,
הוא  שאף לתלמידֿחכם, קודמים הם - מצרא בני הקרוב
ברש"י  ברי"ף, וראה והטוב. הישר ועשית לקיים צריך

שם. מצרא.33)וב'תוספות' בר לא הוא 34)אבל
שנצטוינו  והטוב, הישר עשיית של המוסרי העיקרון
שלא  במכר ההקדמה והיא עליה, נצטוינו שלא ויש לעשותו.
פי"ד  להלן ראה חסידות. מדת אלא שאינה מצרא, בר בדין

ה. נהרדעי.35)הלכה בדברי קח. שם הגמרא לשון

שהתורה 36) היושר, דרכי הם מה שקבעו הם שהחכמים
גופא. בתורה יסודו - העיקרון עצם אך עליהם, מצווה

כל 37) לו ואין מוכר, הוא למי איכפת לא שלמוכר כלומר,
להלן. ראה בדבר, הסוגיא.38)הפסד בסוף קח: שם

היינו 39) זיל", ב"קרן אותה שמחלקים אמרו ובגמרא
לצד  מהמצרנים אחד לכל שיגיע כזו: אלכסונית בארבעה

שלו. רוח,40)המצר לכל אחד הרוחות, לפי לא היינו,
ברוח  שנים יש שאם המניין. לפי אלא אומרים, יש כדעת
את  מחלקים - רוח לכל אחד שלשה, הרוחות וליתר אחד,

חלקים. לחמשה רבינו 42)שם.41)השדה מפרש כן
וזבין, מינייהו חד דקדים מצרני בני ד' "הני שם: שאמרו מה

(מגידֿמשנה). זביני" בר 43)זביניה טענת להם אין שאז
ג. הלכה פי"ד להלן כמבואר בגמרא:44)מצרא, שם

כרש"י  ולא מצרא". דבר דינא משום בה לית "ולשותפי
שם. עיין בקרקע, היא שהשותפות שפירש

.Â¯ÎBn‰45ÂÈÒÎ Ïk46ÏL ¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡ - „Á‡Ï «≈»¿»»¿∆»≈«««∆∆∆
È¯‰L ,‰„O‰ d˙B‡Ó Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÓ ˙Á‡ ‰„O»∆««¿«≈∆«≈«≈»«»∆∆¬≈

˙¯Á‡‰Â ‡È‰47„Á‡k ‰˜48ÔÎÂ .49ÌÈÏÚaÏ ¯ÎBn‰ ƒ¿»«∆∆»»¿∆»¿≈«≈«¿»ƒ
ÌÈBL‡¯‰50B‡ ,51Á˜Bl‰52ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ »ƒƒ«≈«ƒ»≈»ƒ≈

.¯ˆn‰ Ôa ÔÈ„ Baƒ∆«∆∆

קח:45) שונים.46)שם במקומות [בכ"י 47)והם
שפירש  סב, ס"ק קעה סימן בסמ"ע וראה "ואחרות". תימן:
שדות, הרבה לו כשיש שהמדובר נוסחתנו לפי גם
- שדות שתי אלא לו אין שאם והאחרות, ר"ל "והאחרת"
את  יקנה המצר שבן הדבר ששכיח מצרא בר דין כאן יש
להלן]. ראה למוכר, הפסד שום כאן ואין שתיהן,

הפסד 48) ויש אחת אלא לקנות רוצה אינו המצר, בן ואילו
פי"ג  להלן ולחםֿמשנה שלח, סימן (תרומתֿהדשן למוכר
לקנות  המצר בן רוצה אם שאפילו אומרים ויש ח). הלכה
מצוי  שאינו "לפי הלוקח את מסלק אינו הנכסים כל את
שרוצה  אחד כשיזדמן לפיכך ביחד, נכסיו כל אדם שיקנה
בו  יחזור כך בתוך שמא למצרן, להודיע לו אין לקנותם],
מקום  לגאול כדי רחוק מקום למוכר דומה זה והרי הלוקח,
דין  בהם שאין בדמיו" יפה לגאול כדי רע שמכר או קרוב,
המוכר  להפסיד לנו שאין לפי ט) הלכה (להלן מצרא בר
ד"ה  קח: שם רש"י שכתב כמו ללוקח, והיושר הטוב מחמת
סג  ס"ק שם וסמ"ע כז, סימן דבבאֿמציעא פ"ט (רא"ש אין
ובמגידֿמשנה. מיימוניות בהגהות וראה ה'טור'). בשם
יתכן  לאחר, שמכר לפני המצר בן כן טען אם [ואמנם
לגבי  לז סעיף קעה סימן הרמ"א כתב וכן לו, ששומעין

הראשונים"]. הוא 50)שם.49)"בעלים הראוי שמן
לאיש  משתבוא יותר מאתו, קנהו לאשר השדה שתשוב

(מגידֿמשנה). המצר בן הוא אם ואפילו בבא51ֿ)נכרי,
שם. מן 52)מציעא ארי הברחתי לטעון: הלוקח שיכול

יודע  מי כי בזה, טובה לי להחזיק הנך וחייב שלך, המצר
שלך. המצר מן לסלקו מצליח היית אתה אם

.Ê¯ÎBn‰53ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ54ÔÈ˙nLÓ -55„Ú ,B˙B‡ «≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‡B·iL Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL∆¿«≈»»»…∆∆»ƒ»≈»ƒ«
ÈÈ„a BlL ¯ˆn‰ Ôa ÌÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‚‰iL∆ƒ¿«»≈»ƒƒ∆«∆∆∆¿ƒ≈
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קכד שכנים קכד הלכות - קנין ספר - אדר א' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌlLÓ - Ï‡¯OÈ ÔÈ„k ‡lL BÒ‡ Ì‡Â .Ïka Ï‡¯OÈƒ¿»≈«…¿ƒ¬»∆…¿ƒƒ¿»≈¿«≈
¯ÎBn‰56. «≈

על 54)שם.53) ולא הלוקח על אלא ברֿמצרא דין שאין
שם). ורש"י (גמרא שמתא.55)המוכר עליו מטילים

עליו 56) קיבל לא אם אבל אחריות. עליו שקיבל כיון
כמו  זה שהרי (מגידֿמשנה), לשלם חייב אינו - אחריות

צג). ס"ק שם (הגר"א בנזקין גרמא

.Á¯ˆn‰ Ôa ÔÈc ÌeMÓ da ÔÈ‡ - ˙e¯ÈÎO‰57. «¿ƒ≈»ƒƒ∆«∆∆

בפעולת 57) שהמדובר א. זו: להלכה פירושים שלשה
כגון  המצר), בן בדין מכירה פעולת (במקום שכירות
את  לסלק רוצה המצר בן ושמעון לראובן, חצר שהשכיר
שאין  ה'טור'), בשם (כסףֿמשנה לשכרה רוצה והוא השוכר
המצר: לבן לומר המשכיר שיכול משום המצר, בן דין כאן
נאמן  אינך ואתה השכירות, דמי שיפרע עלי נאמן ראובן
(הגר"א  מרובים בית בני המצר לבן יש שלפעמים ועוד עלי.
(כבכל  מכירה בפעולת שהמדובר ב. קמח). ס"ק קעה סימן
ליד  הדר שוכר אלא אינו שבןֿהמצר אלא בןֿהמצר) דיני
שלו  החצר גוף שאין שכיון (כסףֿמשנה), המכורה החצר
להלן  וראה קמט). ס"ק שם (הגר"א ברֿמצרא דין לו אין
שדין  וסוברים בזה חולקים ויש עד. והערה יב הלכה

כשה  ג. הרא"ש). בשם שם ('טור' המקח כדין קונה השכירות
נלמד  זה ודבר לסלקו, רוצה המצר ובן בחצר בשכירות דר
מכרו  ואח"כ מקום שהממשכן הבאה בהלכה שכתוב ממה
בית  ולא "מקום" אלא כאן שאין אע"פ המשכון, לבעל
– אצלו ממושכן שהמקום כיון ברֿמצרא, דין בו אין דירה,
דין  בו אין שוודאי חצר, באותה שדר לשוכר קלֿוחומר

וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה ברֿמצרא

.ËÔkLÓÓ‰58ÌB˜Ó59‡e‰L ‰ÊÏ B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , «¿«¿≈»¿««»¿»»∆∆
ÔÎÂ .¯ˆn‰ Ôa ÔÈc ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - B„Èa ÔkLÓÓ60 ¿À¿»¿»≈ƒƒ∆«∆∆¿≈

B‡ ,·B¯˜ ÌB˜Ó Ï‡‚Ï È„k ˜BÁ¯ ÌB˜Ó ¯ÎBn‰«≈»»¿≈ƒ¿…»»
ÔzÏ È„k ¯ÎnL B‡ ,ÂÈÓ„a ‰ÙÈ Ï‡‚Ï È„k Ú¯ ¯ÎnL∆»««¿≈ƒ¿…»∆¿»»∆»«¿≈ƒ≈

CÏn‰ ˙Ó61‰¯e·˜Ï ¯ÎnL B‡ ,62‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡63 ¿»«∆∆∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»
˙Ba‰ B‡64‡l‡ ,¯ˆn‰ Ôa ÔÈc el‡Ó „Á‡a ÔÈ‡ - «»≈¿∆»≈≈ƒ∆«∆∆∆»

.Á˜Bl‰ ‰ÎÊ»»«≈«

קח:58) בית.59)שם ולא מסויים קרקעי שטח היינו,
בשם  י אות מיימוניות ובהגהות נו, הערה למעלה וראה

גולגולת.61)שם.60)ר"ת. חייב 62)מס שהבעל
ב). הלכה אישות מהלכות (פי"ב אשתו בקבורת

אשתו 64)האלמנה.63) שבנות - הוא כתובה שתנאי
(הלכות  שתתארסנה עד מותו, אחר מנכסיו ניזונות ממנו,

שם). אישות

.ÈL ?¯ˆn‰ Ôa ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ ‰ÓÏÂÔÈ„e¯Ë el‡ Ïk65 ¿»»≈»∆ƒ∆«∆∆∆»≈¿ƒ
LÈ ¯Ó‡z Ì‡Â ,ÔÈ¯ÎBÓ ÏB„b C¯ˆ ÌeMÓe ,¯kÓÏ Ô‰≈ƒ¿…ƒ…∆»¿ƒ¿ƒ…«≈
:¯ÓB‡ È¯‰L ,Á˜BÏ e‡ˆÓÈ ‡Ï - ¯ˆn‰ Ôa ÔÈc Ô‰a»∆ƒ∆«∆∆…ƒ¿¿≈«∆¬≈≈
ÔÈ‡Â ?È˙B‡ ˜lÒÈÂ ‰Ê ‡B·iL È„k Áw‡Â Á¯Ë‡ ‰ÓÏ»»∆¿«¿∆«¿≈∆»∆ƒ«≈ƒ¿≈
˙BÚÓ ¯ˆn‰ ÏÚa ‡È·iL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ«««∆∆»

.‰˜ÈÂ¿ƒ¿∆

למצרן,65) שיוודע עד בינתיים שמא ויפה, קרוב בשדה
קעה, סימן (שו"ע לקנות רוצה שהוא שדה, אותה אחר יקנה
(רש"י  המלך" שוטר "יכעוס שמא המלך ובמנת מב). סעיף
להתפרנס, ממה להן יהיה לא בינתיים שמא במזונות, שם).

שם). (רש"י המת בזיון משום ובקבורה

.‡È‡ˆBiÎÂ Òn‰ ÈtÓ :¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚhL È¯‰¬≈∆»««≈«¿»«ƒ¿≈««¿«≈
Ba66‰z‡ ¯˜L :¯ÓB‡ ¯ˆn‰ ÏÚ·e ,¯ÎBn‰ BÏ ¯ÎÓ»««≈«««∆∆≈∆∆«»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ˆn‰ ÏÚa ÏÚ - È˙eÎÊ Ïh·Ï ,ÔÚBË67, ≈¿«≈¿ƒ««««∆∆¿»ƒ¿»»
‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒƒ««≈«¿ƒ…≈ƒ¿»»

˙q‰ Á˜Bl‰ Ú·MÈ -68. ƒ»««≈«∆≈

למעלה 66) כמבואר ברֿמצרא, דין בהם שאין באופנים
ט. מדבריהם 67)הלכה רק היא המצר בן של שזכותו

ראיה  להביא ועליו "מוציא" נקרא הוא ולפיכך (מדרבנן),
ממש  לשליח נחשב אינו שהלוקח ומכאן (מגידֿמשנה).
נחשב  המצר בן היה כן שאם ה), הלכה למעלה (ראה

(אורֿשמח). בטענת 68)למוחזק הכופר מוחזק כל כדין
מדרבנן. הכל, כופר שבועת שנשבע המוציא,

.·ÈelÙ‡69˜ÙÒ ¯·ca ÌL ‰È‰70Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ¬ƒ»»»«»»»≈≈«≈«
‰È‡¯a ‡l‡ ˜lzÒÓ71.¯ˆn‰ ÏÚa ‡È·‰L ‰¯e¯a ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»¿»∆≈ƒ«««∆∆

CÎÈÙÏ72,¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚË Ì‡73‰„OÏ ‰z‡ ÔÏÊb : ¿ƒ»ƒ»««≈«¿»««¿»«»¿»∆
ÒÈ¯‡ ,BÊ74ÔkLÓÓ B‡ ¯ÎBO B‡ ,BÊ ‰„OÏ ‰z‡75- »ƒ«»¿»∆≈¿«¿≈

,¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ˆn‰ ÏÚa CÈ¯»̂ƒ«««∆∆¿»ƒ¿»»∆«««∆∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙˜ÊÁa BÊ Ú˜¯w‰LÂ¿∆««¿«¿∆¿»¿≈…«≈»∆

רבינו.69) מסברת ודאי,70)זה בטענת בא הלוקח שאין
וכיוצא  מס משום המוכר לו מכר שמא מספק, טוען אלא

עט). ס"ק קעה, סימן (סמ"ע המוחזק,71)בו הוא שהרי
לחבירו: לאומר דומה זה והרי מספק. ממנו מוציאין ואין
- לך נתחייבתי אם יודע איני אומר: והלה בידך, לי מנה
ונטען  טוען מהלכות פ"א ורמב"ם קיח. (בבאֿקמא שפטור

ח). מידי 72)הלכה מוציאין אין שבספק כיון לומר, רוצה
זו  כגון רחוקה, טענה טוען הוא אם הואֿהדין – הלוקח

הלוקח. מן מוציאין אין - המצר.73)הבאה לבן
ביבול.74) חלק לו שיש אף המצר, בן דין אין ולאריס
טענת 75) לו אין שהשוכר נו, והערה ח הלכה למעלה ראה

הוא  גם - והממשכן השדה. בגוף לו שאין כיון המצר, בן
בן  טענת לו שאין כשוכר הוא והרי השדה, בגוף לו אין

כנ"ל. המצר,

.‚È¯ÎBn‰76ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙ÈÏ77ÏÚa ÔÈ„ Ba ÔÈ‡ - «≈ƒƒ¿«ƒ≈ƒ««
¯˙È el‡ ÌÚ „ÒÁ ÔÈOBÚL ¯Li‰Â ·Bh‰ .¯ˆn‰«∆∆«¿«»»∆ƒ∆∆ƒ≈»≈

¯ˆn‰ ÏÚaÓ78. ƒ«««∆∆

גדולים,77)שם.76) יתומים אבל קטנים. יתומים דוקא
(מגידֿ המצר בן דין בהם יש - יתומים ואינם קטנים או

טוב 78)משנה). מטעם אלא אינו הוא, אף דינו, שכל
ה). הלכה (כנ"ל ויושר

.„ÈÔÎÂ79‰M‡Ï ¯ÎBn‰80,¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„ Ba ÔÈ‡ - ¿≈«≈¿ƒ»≈ƒ«««∆∆
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קכה

קכה

שכנים  הלכות - קנין ספר - אדר ב' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏÈ‡B‰ .˙B˜ÏÂ „ÈÓz Á¯ËÏ dk¯c ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈«¿»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ¿ƒ
.d„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL ‡e‰ „ÒÁ ,‰Á˜ÏÂ¿»¿»∆∆∆«¬…««¿«¿»»

הרי 80)שם.79) איש, אשת היא שאם איש, אשת שאינה
באשת  שאף אומרים ויש (רי"ף). בעלה של שלוחה היא
שום  שאין באופן ממון, לה שיש ידעו אם כן, הדין איש
בשם  (מגידֿמשנה בעלה שליחת שהיא ערמה, לטענת מקום

רשב"א).

.ÂË¯ÎÓ81¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÏ »«¿À¿¿«¿¿ƒ≈«««∆∆
.‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜lÒÏ ÏBÎÈ»¿«¿»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»

אין 81) שבספק יב, הלכה למעלה רבינו שכתב ממה יוצא,
הלוקח. מידי מוציא המצר בעל

.ÊË‰˙È‰82B‡ ÔÈa‰Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL Ú˜¯w‰ »¿»««¿«∆∆»≈∆¿«ƒ¿»
ÏÚ·Ï B‡ ÔÈa‰ ÏÚ·Ï LÈ Ì‡ :„Á‡ ÏL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆∆»ƒ≈¿«««ƒ¿»¿««

˙eÎÊ ˙BÏÈ‡‰83¯ˆn‰ Ôa Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ú˜¯wa84 »ƒ»¿««¿«»∆»≈∆∆«∆∆
B¯·Á - B˜ÏÁ Ô‰Ó „Á‡ ¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B¯·Á ÏL∆¬≈¿ƒ»ƒ»«∆»≈∆∆¿¬≈
B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .Á˜Bl‰ ˜lÒÓ¿«≈«≈«¬»ƒ≈¿««»ƒ»
‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ,Ú˜¯wa ˙eÎÊ ÔÈa‰ ÏÚ·Ï¿«««ƒ¿»¿««¿«∆»»¿«∆ƒ¿∆
ÏÚa ¯ÎÓe ,EÈa Ò¯‰ B‡ EÏÈ‡ ¯˜Ú :BÏ ¯ÓB‡≈¬…ƒ»¿¬…ƒ¿»¿»«««
ÏÚa B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,Á˜Bl‰ ‰ÎÊ - ‰„O‰«»∆»»«≈«¿≈««»ƒ»««
ÏÚa B‡ ÔÈa‰ ÏÚa ¯ÎÓ Ì‡Â ;B˙B‡ ˜lÒÓ ÔÈa‰«ƒ¿»¿«≈¿ƒ»««««ƒ¿»««

.B˙B‡ ˜lÒÓ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰ - ÔÏÈ‡‰»ƒ»¬≈««««¿«¿«≈

הרי"ף.82) דעת לפי שם, שקנה 83)בבאֿמציעא כגון
מכירה  מהלכות כד (פרק עמהן קרקע שקנה אילנות, שלשה
אילנות, לעצמו ושייר השדה את שמכר כגון או א), הלכה
ח), הלכה (שם לעצמו קרקע השאיר אילנות בשני שאפילו
לזה  לו אין אם שאפילו אומרים, ויש שם. הרי"ף שכתב כמו
לו  לומר יכול אינו זמן ובאותו זה, במקום זמנית זכות אלא
וראה  בקרקע. זכות כבעל נחשב - ובנינך אילנך עקור
צד. ס"ק שם וסמ"ע ק, אות קעה סימן בארֿהגולה

של 84) דין אף לו שיש נראה נא, סעיף קעה סימן מהשו"ע
צג. ס"ק שם סמ"ע וראה מברֿמצרא, יותר שהוא שותף,

.ÊÈ‰È‰85·Î¯ B¯·Á ÏL ¯ˆÓ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ86 »»«¿ƒ≈≈∆∆∆¬≈∆∆
dB·b ÔÈa B‡ ÌÈÏ˜c87‡n‚ B‡ ˜ÊÁÂ88Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒƒ¿»»«¿»»À»¿«≈»∆

ÌÏz elÙ‡ ÒÈÎ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B¯ -89CB˙a „Á‡ ƒƒ»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆∆»¿
‰Ê È¯‰ - ˙B„O‰ ÈzL e·¯Ú˙iL „Ú ,˜ÈÒÙn‰ ¯·c‰«»»««¿ƒ«∆ƒ¿»¿¿≈«»¬≈∆
BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ˜lÒÓe ,BlL ¯ˆÓ Ôa∆∆∆∆¿«≈«≈«¿ƒ»≈

Á˜Bl‰ ˜lÒÓ90. ¿«≈«≈«

שם.85) סמוכים 86)בבאֿמציעא יחד, דקלים הרבה
זה. על זה למילה 87)ורכובים שם ברי"ף אחר כפירוש

"משוניתא". יא:88)התלמודית: ח, באיוב הפסוק מלשון
מקום  בביצה, הגדל קנה והיינו בצה"", בלא גמא "היגאה
מו. ס"ק קעה סימן סמ"ע וראה לזרוע, שאיֿאפשר

המענה.89) בכתלים,90)שורת מחולקים שבתים ואע"פ
ד) הלכה פי"ג להלן (ראה המצר בן דין בהם יש זאת ובכל
(מגידֿמשנה  לשני אחד שבין בפתחים לחברם דרכם בתים -

דין  אין באמת שבבתים וסוברים חולקים ויש רשב"א). בשם
ר"ת). בשם (שם הנ"ל מהטעם ברֿמצרא

âאדר ב' חמישי âיום
ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨

ומכירה 1) במתנה המצר בעל מדיני מקצת בו נתבארו
נשלמו. ולא וחליפין,

.‡Ô˙Bp‰2ÔÈ‡ - ‰zÓ3‰È‰ .¯ˆn‰ Ôa ÔÈc da4 «≈«»»≈»ƒ∆«∆∆»»
˙eÈ¯Á‡L ,‰zÓ ¯ËLa ·e˙k5- Ô˙Bp‰ ÏÚ BÊ ‰zÓ »ƒ¿««»»∆«¬»«»»««≈
ÏÈ‡B‰ ;¯ˆn‰ Ôa ÔÈc da LÈ6- ˙eÈ¯Á‡ da LÈÂ ≈»ƒ∆«∆∆ƒ¿≈»«¬»

Ôa ˙eÎÊ Ïh·Ï ‡l‡ ‰zÓ ·˙k ‡ÏÂ ,‡È‰ ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»ƒ¿…»««»»∆»¿«≈¿∆
¯ˆn‰7BÏ Ô˙B ‰nÎÂ .8.‰ÂL ‡È‰M ‰Ó ? «∆∆¿«»≈«∆ƒ»»

קח:2) מציעא מתנה 3)בבא להשיג יכול המקבל שאין
ועוד  והטוב. הישר עשיית משום כאן ואין אחר, במקום
אני  אין ולך מתנה ליתן רוצה אני לזה לו, אומר שהמוכר
סימן  וסמ"ע ד, הלכה י"ד פרק להלן משנה לחם ועיין רוצה,

קא. קטן סעיף אמימר.4)קעה של מימרא שם,
המתנה.5) ממקבל השדה את ויחטפו כתב 6)במקרה כן

שם. שכתב 7)הרי"ף כמו הערמה, כאן ויש כלומר,
זה 8)הרי"ף. ואף ללוקח. לשלם המצר בן צריך כמה

שם. ברי"ף

.·¯Ó‡9‰¯ÈÎÓe ,eÈOÚ ‰Ó¯Ú‰Â ,‡e‰ Ôk :Á˜Bl‰ »««≈«∆¿«¬»»»ƒ¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL - ‰È˙È˜ CÎÂ CÎa ,‡È‰10 ƒ¿»»»¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ„k ,ÏËBÂ11ÔÚËÏ CÈ¯vL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈¿ƒ«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆»ƒƒ¿…
ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ËÚÓ ¯˙È B‡ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÌÈÓc»ƒ∆≈¿ƒ»≈¿«¬»ƒ»««

‡ BÈ‡ - È˙È˜ ÌÈ˙‡Óa :‰‡Ó ‰ÂLÔÓ12. ¿≈≈»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆¡»

שם.9) הרי"ף דברי קדושה,10)המשך של חפץ באחיזת
(פרק  ונוטלים הנשבעים כל כדין תורה, ספר או תפילין כגון

ב). הלכה ונטען טוען מהלכות ונוטלים 11)א שנשבעים
הרי  זה ולוקח ה). הלכה ושותפין שלוחין מהלכות ט (פרק
הלכה  י"ב פרק (למעלה המצר בן של שלוחו כאילו הוא

(מגיד 12)ה). במאתיים מנה שווה קונה אדם אין חזקה
רבינו: כתב ד הלכה י"ד פרק שלהלן פי על ואף משנה).
קנוניא  שעשו המצר בן טען - במאתיים מנה שווה "לקח
- זוז" מאתיים ונוטל חפץ בנקיטת הלוקח נשבע - ביניהם
באופן  מדובר ששם ועוד נאמן. אינו בהערמה, שנתפס כאן
קנוניא  שעשו טוען שהוא אלא מאתיים, שנתן שידוע

משנה). (לחם ביניהם

.‚‰È‰13˙eÈ¯Á‡ ÈÏÚ ÈzÏa˜Â :‰zÓ ¯ËLa ·e˙k »»»ƒ¿««»»¿ƒ«¿ƒ»««¬»
BÏ Ô˙B - ÌÈ˙‡Ó BÏ Ôz‡ B„iÓ ‡ˆz Ì‡L ,BÊ ‰zÓ«»»∆ƒ≈≈ƒ»∆≈»«ƒ≈
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,B˜lÒÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈ˙‡Ó ¯ˆn‰ Ôa∆«∆∆»«ƒ¿««»¿«¿¿««ƒ∆≈

‰Ó ‡l‡ ‰ÂL14. »∆∆»»∆

שם.13) ברי"ף זה בהערמה 14)אף נתפס לא כאן אף
י"ד  פרק להלן רבינו שכתב כמו כך, על הוא נאמן ולפיכך

ד. הלכה

יום חמישי
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קכו שכנים קכו הלכות - קנין ספר - אדר ב' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.„¯ˆÁ ÛÈÏÁ‰15¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈc da ÔÈ‡ - ¯ˆÁa16. ∆¡ƒ»≈¿»≈≈»ƒ«««∆∆
ÈÓc ÔÈ‡B¯ - ÔÈÏËÏhÓa B‡ ‰Ó‰·a ¯ˆÁ ÛÈÏÁ‰17 ∆¡ƒ»≈ƒ¿≈»¿ƒ«¿¿ƒƒ¿≈

BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈÏËÏhn‰ Ì˙B‡ ÈÓ„ B‡ ‰Ó‰a‰ d˙B‡»«¿≈»¿≈»«ƒ«¿¿ƒ¿≈
ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .B˜lÒÓe ¯ˆn‰ Ôa∆«∆∆¿«¿¿≈»«≈ƒ

‰nk18‡È‰ ‰Ó¯Ú‰ BfL ,Ba ÈzÁ˜lL19dÈ‡Â , «»∆»«¿ƒ∆«¬»»ƒ¿≈»
.ÌeÏk ˙ÏÚBÓ∆∆¿

וראה 15) משנה, (מגיד מצר בן דין יש בבתים שאף מכאן
יז). הלכה י"ב פרק לטעון,16)למעלה יכול שהמוכר

בעיניו  טובה שהיא הלוקח של בחצירו רק מעוניין שהוא
המצר. בן של החצר את כתמורה רוצה ואינו 17)ואינו

אחת  ועל בהן. כיוצא מטלטלין או בהמה לו להמציא חייב
אלו  מטלטלין או זו בהמה שרק לטעון יכול שאינו כמה
(למעלה). בחצר חצר בהחליף כן שטוען כמו בעיניו, טובים

להלן. עוד הלכה 18)וראה י"ד פרק להלן משנה בכסף
ופירש  כד. סעיף שם ערוך בשולחן הוא וכן "כמו" הביא א
או  בהמה דווקא שדורש מא קטן סעיף שם הסמ"ע

"כמין". תימן: בכתבֿיד הוא וכן בין 19)מטלטלין,
לקנות  יוכל שווייה דמי לו כשיהיה שהרי והלוקח, המוכר
צריך  שלפעמים בקרקע, כן שאין מה שם), (סמ"ע אחרים

אחרת. ולא זו קרקע דווקא

.‰¯ÎÓ20Ck ¯Á‡Â ,e‰„O ÚˆÓ‡a ËÚÓ Ú˜¯˜ BÏ »««¿«¿«¿∆¿«»≈¿««»
ÚˆÓ‡aL ‰„O d˙B‡ „ˆa Ú˜¯˜ BÏ ¯ÎÓ21:ÔÈ‡B¯ - »««¿«¿«»»∆∆»∆¿«ƒ

B‡ ˙ÈcÚ ‡È‰ ‰lÁz BÏ ¯ÎnL ËÚn‰ B˙B‡ Ì‡ƒ«¿«∆»«¿ƒ»ƒƒƒ
˙È¯eaÊ22- ‰B¯Á‡a BÏ ¯ÎnL Ú˜¯w‰ ˙‡Ê Èa‚Ï ƒƒ¿«≈…««¿«∆»«»«¬»

‡e‰ È¯‰L ,B˜lÒÏ ÏBÎÈ ¯ˆn‰ Ôa ÔÈ‡Â ,Á˜Bl‰ ‰ÎÊ»»«≈«¿≈∆«∆∆»¿«¿∆¬≈
;ÚˆÓ‡a ‰wL ËÚÓ B˙B‡ ÈtÓ ‡e‰ ¯ˆÓ Ôa BÓˆÚ«¿∆∆∆ƒ¿≈¿«∆»»»∆¿«

Ì‡Â23BÏ ¯ÎnL ˙‡Ê BÓk ÚˆÓ‡a ‰wL ËÚÓ B˙B‡ ¿ƒ¿«∆»»»∆¿«¿…∆»«
ÌÈ¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - BcvÓ ÛBqa24˜lÒÓ ¯ˆn‰ Ô·e , «ƒƒ¬≈∆«¿ƒ∆«∆∆¿«≈

ÛBqa ‰wL ‰„O‰ ÔÓ B˙B‡25. ƒ«»∆∆»»«

מקום 20) אין שעדיין צד, מכל מקיפות המוכר ושדות
מצר. בן המצר.21)לטענת בני מצד טענות יש ומעכשיו

ויתר 22) שקנה הקרקע בין שהוא, שינוי איזה שיש היינו,
מוסבר  טעם שיש אומרים, אנו שאז לרע, או לטוב השטח,
השוני  בגלל וזה זו, קרקע חתיכת דווקא הלוקח קנה למה
בו  חושדים אנו ואין שהוא, טעם מאיזה לו שרצוי שבה,

המצר. בן טענת את לסלק שם.23)בהערמה בגמרא
בזה 24) דווקא הלוקח בחר למה שווה, השטח שכל שכיוון

הערמה. כוונת כאן שיש כורחך אל אלא שבאמצע,
בתחילה 25) שקנה המעט הקרקע מן לסלקו יכול אינו אבל

מח). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה באמצע

.Â¯ÎBn‰26‰˙‰L ÔÈa ¯ÎBÓ ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ «≈«¿«≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿»
„Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ ¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡ - Á˜BÏeÓi˜˙iL ≈«≈«««∆∆»¿«¿«∆ƒ¿«¿

ÌÈ‡z‰27da ¯‡Mz ‡ÏÂ ,Ú˜¯wa Á˜Bl‰ ‰kÊÈÂ , «¿»ƒ¿ƒ¿∆«≈«««¿«¿…ƒ»≈»
ÏÏk BnÚ ‰ÈÏÚ28.B˙B‡ ˜lÒÈ Ck ¯Á‡Â , »∆»ƒ¿»¿««»¿«≈

שזה 26) כותב, והמגידֿמשנה מקור, כל ציינו לא המפרשים
פשוט. אין 27)נראה התנאים, נתקיימו שלא זמן שכל

כלל. מכירה שום 28)כאן למוכר יישאר שלא פירוש,
עילה  בה תישאר "ולא תימן: ובכתבֿיד זו. בקרקע קשר
ובדפוס  י. סעיף קעה סימן בשולחןֿערוך הוא וכן כלל",

כנ"ל. להיות וצריך כלל". עילה בה תישאר "ולא רומי:

.Ê‰aL Á˜Bl‰29Ôa - „ÈÒÙ‰Â ¯˙Ò B‡ ÁÈaL‰Â «≈«∆»»¿ƒ¿ƒ«»«¿ƒ¿ƒ∆
ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,B˜lÒÓ ¯ˆn‰30È¯‰Â ;BÏ «∆∆¿«¿¿≈»ƒ»¿ƒ«¬≈

ÁÈÏM‰ BÓk ÂÈOÚÓ ÏÎa ‡e‰31Á˜Bl‰ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¬»¿«»ƒ«¿≈ƒ»»«≈«
¯ˆn‰ Ôa B˙B‡ ˜lÒiL Ì„˜32- ¯ˆn‰ Ôa B˜lÒÂ , …∆∆¿«≈∆«∆∆¿ƒ¿∆«∆∆

¯wÚ‰ e‰Ê .¯ˆn‰ Ôa „iÓ Û¯BË BlL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆≈ƒ«∆«∆∆∆»ƒ»
- B¯·Á ¯ˆÓ „ˆa Á˜Bl‰ ÏkL :ÔÈÈc‰ el‡ ÏÎa¿»≈«ƒƒ∆»«≈«¿«∆∆¬≈
.˙eÚÏ ‡ÏÂ BÁÏL Ôw˙Ïe ,B¯·ÁÏ ÁÈÏL BÓk ‡e‰¿»ƒ««¬≈¿«≈¿»¿…¿«≈

CÎÈÙÏ33‰‡ˆB‰ ÏËB - ÁÈaL‰ Ì‡ :34Ì‡Â , ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
„ÈÒÙ‰35B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙B¯t‰ ÏÎ‡ B‡ Ò¯‰Â ¯ÙÁÂ ƒ¿ƒ¿»«¿»«»««≈¿«ƒ

BÏ ÔÈ·MÁnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÓc‰ ÔÓƒ«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«¿ƒ
˙BÚÓ ‡È·‰Â ¯ˆn‰ Ôa ‡aL ¯Á‡ ÔÏÎ‡La ?˙B¯t‰«≈¿∆¬»»««∆»∆«∆∆¿≈ƒ»

Ì„wÓ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk Ï·‡ ;B˜lÒÏ36‡e‰ BlL - ¿«¿¬»»«≈∆»«ƒ…∆∆
ÏÎB‡37Ô˙B‡ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,38. ≈¿≈¿«¿ƒ»

המצר29) זכותו,ובן ואיבד מחילה זו הרי אחרת מייד, מחה
וכן  ירוחם. רבינו בשם משנה (כסף עוד לסלקו יכול ואינו

ל). סעיף שם בשולחןֿערוך הפירוט 30)הוא שיבוא כמו
ההלכה. מציעא 31)בסוף (בבא שאמרו ממה לזה המקור

הנאמר  ביטוי וכו'", שדרתיך "לתיקוני מצר: בן גבי קח.)
פרק  למעלה וראה משנה. (מגיד שליח לגבי צט:) (כתובות

ה). הלכה הלקוחות 32)י"ב מן הטורף חוב בעל כל כדין
אלא  הלוקח, מאת המצר בן קנה לא שכאן - הלווה של

שלוחו. שהיה הלוקח, ידי על המוכר, פירוט 33)מאת זהו
ההלכה. בתחילת שהובאו לתוך 34)הדברים יורד [כדין

י  (פרק התחתונה על שידו ברשותו שלא חבירו שדה
על  יתר השבח שאם ד) הלכה ואבידה גזילה מהלכות
השבח  על יתירה היציאה ואם היציאה את נוטל היציאה
וכן  שם, (מגידֿמשנה היציאה מתוך השבח את לו נותן
שאם  כתב לא שרבינו מכיוון אבל קב.). קמא בבבא נראה
יורד  אף שהרי אריס, כדין נוטל ליטע, עומדת השדה הייתה
ליטע  זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדין ברשות שלא
שעה  סימן (סמ"ע כאריס לו ונותנים שם) (רמב"ם אותה
על  ידו ליטע העומדת בשדה שאפילו נראה - א) קטן סעיף
חבירו, שדה לתוך יורד לדמות שאין מפני התחתונה,
המשלח  לטובת שנוטע לשליח כאריס, ליטול שהכוונה
משנה]. לחם ועיין אריס כדין ליטול כלל מתכוון ואינו

לעוות.35) ולא שלחתיך לתקן לו: אומר לפני 36)שאז
לסלקו. המצר בן המצר 37)שבא בן תביעת שבאה שלפני

(מגידֿ כשליח ולא כלוקח נחשב זה הרי הלוקח, לסילוק
שליח  ולא כשליח שהוא מפני או ולחםֿמשנה), משנה

שמח. אור וראה לו,38)ממש, מנכים שהפסיד מה [אבל
(למעלה  מסויים זמן עד לפירות שדה שקנה כלוקח שהוא
לו  ואין פירותיה, שאוכל ו) הלכה מכירה מהלכות כ"ג פרק
קטן  סעיף קעה סימן וסמ"ע משנה לחם ועיין להרוס. רשות

י].
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קכר

קכר

שכנים  הלכות - קנין ספר - אדר ב' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Á¯ˆn‰ ÏÚa ‡·e ,ÌÈMÓ ˙Á‡ ‰„O Á˜lL „Á‡∆»∆»«»∆««ƒ¿«ƒ»«««∆∆
lL „·Ïa ˙ÈˆÁnÓ B˜lÒÏÏBÎÈ BÈ‡ - „Á‡‰ ÔÓ Á˜ ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«∆»«ƒ»∆»≈»

B˜lÒÏ39Ï·‡ .dlk ÁÈpÓ B‡ ,dlkÓ B˜lÒÓ B‡ ; ¿«¿¿«¿ƒÀ»«ƒ«À»¬»
,Ì‰ÈL ˜lÒÏ ¯ˆn‰ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈLÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰«≈«¿«ƒ¿«ƒ≈¿«««∆∆¿«≈¿≈∆

„Á‡ ÁÈp‰Ïe „Á‡ ˜lÒÏ B‡40. ¿«≈∆»¿«ƒ«∆»

הוא 39) הרי בידו, השני שהחצי שכיוון בלבד. חצי מאותו
המצר. בן זו,40)עצמו משדה כולו אותו מסלקים שהרי

המצר. בן טענת שום לו ואין

.ËB˜lÒiL Ì„˜Â ,Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÏ ‡aL ¯ˆn‰ Ôa∆«∆∆∆»¿«≈∆«≈«¿…∆∆¿«¿
BÏ ¯ÎÓ41˙‡ „a‡ - ¯ˆn‰ ÏÚ BÏ LiL ‰„O‰ ˙‡ »«∆«»∆∆≈««∆∆ƒ≈∆

B˙eÎÊ42. ¿

המלה 41) חסרה תימן בכתבֿיד אבל עצמו. ללוקח היינו,
טו. סעיף קעה סימן ושולחןֿערוך בטור הוא וכן "לו",
להלן. וראה לאחר. כשמכר שהמדובר שם ומבואר

מצר 42) בן זכות לו אין למעלה), (ראה שקנה האחר זה וגם
לטעון, יכול הראשון שהלוקח לפי שם) ושולחןֿערוך (טור
סילקוהו, שלא זמן כל שהרי כנגדו, בןֿמצר טענת הוא, אף

בידו. השדה

.È¯ÎnL ÁÈÏL43˜lÒÓ BÈ‡ - ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«∆»««¬≈«««∆∆≈¿«≈
‰ÏÈÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ;Á˜Bl‰ ˙‡∆«≈«∆¬≈»«¿≈¿¿ƒ»

BfÓ ‰ÏB„‚44. ¿»ƒ

שדהו.43) למכור שליח עשהו השדה נראה 44)שבעל כן
מצי  בבא איזיל בגמרא ליה אמר ביה, אימליך "אתא קח. עא

להלן  וראה מיניה" למיקני צריך זבון זיל ליה ואמר אזבון
אבל  בלבד לו אמר אם דווקא ומשמע ב. הלכה י"ד פרק
בתרא  בבבא אמרו וכן לו מחל בוודאי - מעשה גם עשה אם
וראה  מעשה. ולא ואמר, דמיקרי איניש עביד שדיבור ל:

שם. י"ד פרק להלן עוד

.‡ÈÛ¯hL ¯ÎBÓ ÏL ·BÁ ÏÚa45ÏÚa „iÓ ‰„O‰ ««∆≈∆»««»∆ƒ«««
Á˜Bl‰ ÔÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ¯ˆn‰ ÏÚa È¯‰ - ¯ˆn‰46 «∆∆¬≈«««∆∆≈¿≈ƒ«≈«

.¯ÎBn‰ ÔÓ ÏËBÂ ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â ,B˜lqL∆ƒ¿¿«≈«≈¿≈ƒ«≈

הלקוחות.45) מן שטורף חוב בעל הלוקח 46)כדין שהרי
הלכה  י"ב פרק (למעלה שלוחו כמו אלא ממש, שליח אינו
נחשב  המצר ובן לוקח, הוא כן ואם ז), הלכה י"ג ופרק ה
במקרה  הראשון, הלוקח על חוזר והוא הלוקח, מן כלוקח
לשלם, למוכר כשיש והמדובר, החוב. בעל מצד טריפה של
שהרי  מהמוכר, לתבוע יכול אינו המצר שבעל שלפי אלא
מהלוקח, תובע הוא - את", דידי דברים בעל "לאו לו: יאמר
שאם  מהמוכר. ותובע חוזר והלוקח השדה, את לקח שממנו
לא  שהרי יפסיד, שהלוקח סברא אין לשלם, למוכר אין
ולמה  הישר ועשית של המצוה קיים אלא כלום נהנה

משנה). (כסף יפסיד?

.·È·BÁ ÏÚa Ïk47B·BÁa Û¯hL48¯ˆn‰ ÏÚ·Ï LÈ - »««∆»«¿≈¿«««∆∆
Á˜Bl‰ ÁkÓ ÏB„b Û¯Bh‰ Ák ‡‰È ‡Ï .B˜lÒÏ49. ¿«¿…¿≈…««≈»ƒ…««≈«

Û¯Ëp‰ ‰ˆ¯È Ì‡Â50B·BÁa ÂÈÏÚ eÈ‰L ÌÈÓc‰ ÔzÏ ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»ƒ≈«»ƒ∆»»»¿

e‰„O BÏ ¯ÊÁz -51ÌÏBÚÏ52¯‡a˙iL BÓk , «¬…»≈¿»¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa53. ƒ¿

השדה.47) בעל השדה.48)של בעל על לו שיש
החוב.49) בעל את הוא מסלק כן כמו מסלקו, המצר שבן
הלווה.50) השדה, לו,51)בעל  מחזיר המצר בעל כלומר,

בעלֿ כוח יהא שלא להחזיר, צריך היה שהבעל ֿחוב כשם
עצמו. חוב מבעל גדול הבעלֿחוב, מכוח שבא המצר

מציעא 52) (בבא חוזר" לעולם "שום הידוע: לכלל בהתאם
טז.53)לה.) הלכה ולוה מלוה מהלכות כ"ב פרק לקמן

השדה  אין מדעתו הלווה הגבהו שאם מבואר יז הלכה ושם
לג. קטן סעיף קעה סימן ובסמ"ע משנה, בלחם וראה חוזרת.

.‚È‡e‰ ˙eÎfL ÔÈc ˙Èa ‰‡¯Â ,¯ˆn‰ Ôa ‰È‰L ÔË»̃»∆»»∆«∆∆¿»»≈ƒ∆¿
BÏ54Á˜Bl‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜lÒÓ -55B˜ÏÁ BÏ ÏhÈ B‡ , ¿«¿ƒ∆«≈«ƒ…∆¿

.e‡¯iL BÓk ¯ˆn‰ ÈÏÚa ¯‡L ÌÚƒ¿»«¬≈«∆∆¿∆ƒ¿

נב.).54) (גיטין הקטן של לזכותו לעשות מצווין דין ובית
מהם 55) אחד וקדם רבים מצר בני לה שיש שדה כדין

ה) הלכה י"ב פרק (למעלה בה שזכה הלוקח, את וסילק
הקטן. עבור ומסלק מקדים הדין ובית

.„È˜lÒÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ˆn‰ Ôa BzL‡ ‰˙È‰L ÏÚa««∆»¿»ƒ¿∆«∆∆¬≈∆¿«≈
BzL‡ ÈÒÎ ÏkL ;Á˜Bl‰ ˙‡56B˙eL¯a57˙eÎÊ ÏÎÂ , ∆«≈«∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿»¿
BÏ ‡e‰ ˙eÎÊ - d„ÈÏ ‡B·zL58BzL‡ „iÓ e˜ elÙ‡ . ∆»¿»»¿¬ƒ»ƒ«ƒ¿

ÏÈÚBÓ BÈ‡ - Á˜BlÏ BÊ ˙eÎÊa ‰ÏÁnL59‡l‡ , ∆»¬»ƒ¿«≈«≈ƒ∆»
˙‡ ‰˜lÒÂ dzÚcÓ ‰M‡‰ ‰„ÓÚ .B˜lÒÓ ÏÚa‰«««¿«¿»¿»»ƒ»ƒ«¿»¿ƒ¿»∆
ÂÈB„‡ ÈÒÎa Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L „·Ú‰ ÔÎÂ ,Á˜Bl‰«≈«¿≈»∆∆∆»»≈¿≈¿ƒ¿≈¬»
- ÔB„‡‰ B‡ ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lqL∆ƒ≈∆«≈«ƒ»»«««»»

Ìi˜È ‡Ï - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ô‰È„È ÏÚ Ìi˜Ó60¯ÊÁ˙Â , ¿«≈«¿≈∆¿ƒ»»…¿«≈¿«¬…
.ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÈÂ Á˜BlÏ«≈«¿«¬ƒ«»ƒ

קעה 56) סימן משפט בחושן הוא וכן מלוג נכסי אפילו
יד. כמבואר 57)סעיף אשתו, בנכסי כלוקח נחשב שהבעל

צה:. אלא 58)בכתובות לו אין מלוג, שבנכסי פי על אף
טז. הלכה י"ב פרק למעלה וראה אינה 59)פירות. [שהיא

בןֿמצר]. בתור זכותו על לוותר אשה 60)יכולה כדין
מקיים, - העבד או הבעל רצה שאם שקנה ועבד שקנתה
מכירה  מהלכות ל פרק (למעלה מבטל - רצה לא ואם

ג). - ב הלכות

øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨
בשלימות,1) וענייניו המצר בעל דיני תשלום בו נתבאר

ההלכות. ונשלמו

.‡‰ˆB¯‰2‰ÊÂ BlL ¯ˆn‰ Ôa ‡È·‰Â ,e‰„O ¯kÓÏ »∆ƒ¿…»≈¿≈ƒ∆«∆∆∆¿∆
Ì‡ :¯ˆn‰ Ô·Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈc ˙È·Ï epnÓ ÁwÏ ‰ˆB¯L∆∆ƒ«ƒ∆¿≈ƒ¿»«¿∆«∆∆ƒ
˙‡ ˜lÒ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰OÚ - CÎÂ CÎa ˙B˜Ï ‰ˆ¯zƒ¿∆ƒ¿¿»¿»¬≈¿ƒ»«≈∆
,‰ÚË BÏ ‰¯‡L ‡Ï ‰Ê È¯‰ ;Á˜BÏ ‰Ê È¯‰Â ,EÓˆÚ«¿¿«¬≈∆≈«¬≈∆…ƒ¿¬»«¬»

·Ó B‡ ‡l‡„iÓ ˙BÚÓ ‡È3.B˙eÎÊ ‰ÏËa B‡ ,‰˜ÈÂ ∆»≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿∆»¿»¿
¯Ó‡4Á¯Ë‡ :5BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡È·‡Â6CÏ‡ .7 »«∆¿«¿»ƒ≈¿ƒ≈≈

BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰ Ì‡ :‡È·‡Â8„Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ - ¿»ƒƒ»∆≈«¿ƒƒ«
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קכח שכנים קכח הלכות - קנין ספר - אדר ב' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,‡È·ÈÂ CÏiL∆≈≈¿»ƒ¿ƒ≈»≈¿ƒ
B‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ .ËÓM‰Ï ‡l‡ ‰ˆB¯ BÈ‡L∆≈∆∆»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ

ÔÈ‡L .E˙eÎÊ ‰ÏËa B‡ ,ÌÈÊeÊ ‰zÚ ‡ÈˆBz9ÔÈÚ·B˜ ƒ«»ƒ»¿»¿¿∆≈¿ƒ
‡ÈˆB‰ .¯ˆn‰ ÏÚ·Ï ÔÓÊ10‡ÈˆB‰Â ,˙BÚn‰ ¯ˆn‰ Ôa ¿«¿«««∆∆ƒ∆«∆∆«»¿ƒ

ÌÈ·BË Á˜BÏ ÏL eÈ‰ Ì‡ ,˙BÚÓ Á˜Bl‰11ÂÈÊefÓ12 «≈«»ƒ»∆≈«ƒƒ»
ÂÈÊefÓ ¯˙BÈ ˙‡ˆÏ ÌÈ¯‰ÓÓ B‡13,B˙eÎÊ ‰ÏËa - ¿«¬ƒ»≈≈ƒ»»¿»¿

‰È‰ .¯ˆn‰ Ôa ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡Â14d˙B˜Ï Á˜Bl‰ ‰ˆB¯ ¿≈ƒ∆«∆∆»»∆«≈«ƒ¿»
dÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯ ¯ˆn‰ Ô·e ,ÌÈza da ˙B·Ï15Á˜Bl‰ - ƒ¿»»ƒ∆«∆∆∆¿»¿»«≈«

·eMÈ ÌeLÓ ,‰ÎBÊ16ı¯‡‰17.¯ˆn‰ Ôa ÔÈc da ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ»»∆¿≈»ƒ∆«∆∆

להלן.2) וראה קח: בבבאֿמציעא זו הלכה מקור
וראה 3) ושהות, טירחה כל מבלי מיד מעות נותן כלומר

שם.4)להלן. והוא 5)בבאֿמציעא במזומן, לו שאין
הדרוש. הכסף את להשיג מאמצים לעשות צריך

למוכר 6) לגרום צריכה אינה הזאת והישר הטוב שעשיית
הפסד. ושום איֿנעימות ויש 7)שום בביתו, מוכן שהכסף

ולהביאו. ללכת ויש 8)רק הוא שעשיר אמדוהו כלומר,
מא). אות קעה סימן ('דרישה' בביתו ממון וזה 9)לו

כסף  המציא המצר שבן בגמרא, המובא המקרה את גם כולל
שהרי  זמן, לאחר אם כי לפתחם יכול המוכר שאין צרור,
זמן  קובעין שאין הוא והכלל זמןֿמה, דרוש לזה גם

יותר.11)שם.10)(מגידֿמשנה). משקל בעלי
אחרת,12) מעלה המצר בן של לזוזיו כי ואף המצר. בן של

טבי). זוזי ד"ה שם, (רש"י לצאת ממהרים של 13)שהם 
(רש"י  יותר טובים המצר בן של זוזיו כי ואף המצר. בן
במשהו  אף להפסיד צריך המוכר אין דבר: של כללו שם).

והישר. הטוב עשיית הגירסא 14)בגלל ולפי שם,
עדיפים  שבתים ראשונים, ועוד רי"ף רש"י, של והפירוש

"לנטעה",15)מזרעים. אבל דוקא, ש"לזרעה" ויתכן
בקרקע הנ  מושרשים שהאילנות מפני מבתים, עדיפה טיעה

שם  ושו"ע קעה, סימן ('טור' בזרעים משא"כ מבתים, יותר
כו). מזרעים.16)סעיף יותר ויציבים קבועים שבתים

קעה,17) סימן (ב"י ישראל ארץ דוקא ולאו הארץ, כל
אורֿשמח  וראה מג. ס"ק שם וסמ"ע צ, אות שם בארֿהגולה

י). הלכה פ"ד למעלה

.·‡a18È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯ˆn‰ Ô·a CÏÓÂ Á˜BÏ »≈«¿ƒ¿«¿∆«∆∆¿»«¬≈
CÏ‡ ,BÊ ‰„O ÈÏ ¯kÓÏ ‰ˆB¯ ElL ¯ˆn‰ Ôa ÈBÏt¿ƒ∆«∆∆∆¿∆ƒ¿…ƒ»∆≈≈
Ïha ‡Ï - !Á˜Â CÏ :BÏ ¯Ó‡Â ?epnÓ Áw‡Â¿∆«ƒ∆¿»«≈»«…ƒ≈

B˙eÎÊ19Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜iL ¯Á‡ B˙B‡ ˜lÒÏ LÈÂ , ¿¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆»ƒ≈
B„iÓ e˜20?ÔÈ˜ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒƒ¿»

Ï·‡ ;‰˜iL Ì„˜ BÏ ÏÁnLk21B˙eÎÊ BÏ ÏÁÓ Ì‡ ¿∆»«…∆∆ƒ¿∆¬»ƒ»«¿
BnÚ ÚiÒÂ ¯ˆn‰ Ôa ‡aL ÔB‚k ,Á˜lL ¯Á‡22B‡ , ««∆»«¿∆»∆«∆∆¿ƒ«ƒ

¯ÎO23‡e‰L Ïk ¯˙BÒÂ ‰Ba B˙B‡ ‰‡¯L B‡ ,epnÓ »«ƒ∆∆»»∆¿≈»∆
ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ LnzLÓe24, ƒ¿«≈¿…ƒ»¿…ƒ¿≈¬≈∆»«

.B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ·eLÂ¿≈»¿«¿

ההלכה 18) שנפסקה וכמו וכנהרדעאי, קח. בבאֿמציעא
שד 19)כמותם. לטעון יכול המצר נאמרו שבן לא בריו

נהרדעאי). ד"ה שם (רש"י קנין 20)ברצינות זה ואין

מהלכות  ופ"ה י, הלכה פ"ב (למעלה קנין שאינו דברים
בשדה  מסויימת זכות המצר לבן כי יד), הלכה מכירה
וראה  נא, ס"ק קעה סימן (סמ"ע, הקנין חל ועליה חבירו,

ג). אות שם (מגיד21ֿ)בארֿהגולה הגאונים סברת זו
ד), הלכה פי"א (למעלה רבינו לשיטת ובהתאם משנה)
שנים  שלש בחזקת לא צורך אין שונים לתשמישים שבזכות

בטענה. שהוא 22)ולא מלא, בפה לו אמר אם וכלֿשכן
עוד  יכול אינו שוודאי המצרנות, זכות על ומוותר לו מוחל

עד). ס"ק שם הגר"א מא. (ב"ב בבבאֿבתרא 23)לסלקו
לדברי  הוכחה זו אין מהמחזיק, קנה המערער שאם אמרו ל:
עליו, שיש ודברים דין לקנות אדם שעשוי לפי המחזיק,
עה). ס"ק שם (הגר"א כן לומר שייך לא בשכירות אבל

עליה 24) לו שיש בשדה וסותרים שבונים רואה אדם שאין
(הגר"א  ס. בבאֿבתרא ראה ושותק, - לקנותה בןֿמצר זכות
'תוספות' ראה קנין, צריכה אינה ומחילה עו). ס"ק שם
עג. ס"ק שם הגר"א וביאור קנין, צריכה ד"ה ו. סנהדרין
ויביא  שילך כדי זמן שיעור המצר בן שהה שאם שכתבו ויש
(מגידֿמשנה  זכותו איבד - תבעו ולא בדין ויתבענו מעות
וכו' וסותר בונה ראהו לא אפילו ורי"ף), האי  רב בשם
הזמן  תוך כשתבעו מדובר רבינו בדברי וכאן (כסףֿמשנה).
ראהו  או עמו שסייע מכיון זכותו את איבד ואעפי"כ הנ"ל

(כסףֿמשנה). וסותר בונה

.‚‰È‰25B‡ ‰ÏBÁ B‡ ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯ˆn‰ Ôa »»∆«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆
ÔË˜26‡·e ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ÏBÁ‰ ‡È¯·‰ ÔÓÊ ¯Á‡Â , »»¿««¿«ƒ¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ«»»»

- Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - CÏB‰‰«≈≈»¿«¿∆ƒ«»≈≈
:¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L ,B˙ÈÚ˜¯˜ ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»»ƒ¿…«¿»ƒ∆¬≈«≈«≈

È„iÓ ‡ˆz ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï27.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿«««»»ƒ≈≈ƒ»ƒ¿»∆«¿ƒ

להלן.25) רבינו שמביא כמו הגאונים, הוראת
ראה 26) זו, בקנייה לקטן זכות ראו לא כשביתֿדין והמדובר

(לחםֿמשנה). יג הלכה פי"ג אומרים 27)למעלה ואין
זה. באופן והטוב" הישר "ועשית

.„¯ÎBn‰28ÌÚ‰ ÏÎÏ Ì‡ :‰Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈¿≈»«ƒ¿»∆ƒ¿»»»
Ì‡Â ;B˜lÒÓe ‰‡Ó ¯ˆn‰ Ôa BÏ Ô˙B - ¯ÎBÓe ÏÈÊBÓƒ≈≈∆«∆∆≈»¿«¿¿ƒ
,‰ÂL ‡e‰L ÌÈ˙‡Ó BÏ Ô˙B - ÌÚ‰ ÏÎÏ ÏÈÊBÓ BÈ‡≈ƒ¿»»»≈»«ƒ∆»∆

‰zÓ ‰ÊÏ Ô˙ ¯ÎBn‰L29Ï .Á˜30ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ∆«≈»«»∆«»»»«¿≈»∆¿»«ƒ
ÌÈ˙‡n‰ ÔziL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -31Ôa ÔÚË . ≈»¿«¿«∆ƒ≈«»«ƒ»«∆

‡Èe˜ eOÚL ,¯ˆn‰32ÚaL - Ì‰ÈÈa33Á˜Bl‰ «∆∆∆»¿¿»≈≈∆ƒ¿»«≈«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a34ÏËBÂ ,35ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó36ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»«ƒ¿ƒ»»»

‰˙È‰ ‰Ó‡L ÔÚBË ¯ˆn‰ Ô·e ,ÌÈ˙‡Ó Ô˙pL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»«ƒ∆«∆∆≈∆¬»»»¿»
Ú„BÈ BÈ‡Â ,¯ÎBn‰ ÔÈ·e BÈa37Á˜Ï ‡lL [È‡cÂa] ≈≈«≈¿≈≈«¿««∆…»«
Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ó ‡l‡ epnÓ38e„ÈÚ‰L BÓk ÌÈÓc ƒ∆∆»≈»¬≈∆≈»ƒ¿∆≈ƒ

Á˜lL ˙q‰ BÚÈaLÓe ,B˜lÒÓ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿««»¿«¿«¿ƒ∆≈∆»«
.¯ËÙÂ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿ƒ¿»

קח.28) אין 29)בבאֿמציעא שבמתנה ממש, מתנה ולא
ולך  מתנה, לתת רוצה אני לו לו: שאומר מפני מצר, בן דין
וראה  ב. והערה א הלכה פי"ג למעלה ראה לתת. רוצה איני

שהאריך. נחמן,30)לחםֿמשנה רב בשם כנהרדעאי שם,
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קכט

קכט

ושותפין  שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ב' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הגמרא. מכר 31)וכמסקנת אפילו לקרקעות, אונאה שאין
וראה  ח). הלכה מכירה מהלכות (פי"ג באלף דינר שוה
אפילו  חוזר שטעה, ששליח ואע"פ יד. ס"ק קעה סימן סמ"ע
שם  מכירה (הלכות בקרקע בין במטלטלין בין שהוא, בכל
(רא"ש  ממש שליח ואינו לעצמו לקח הרי כאן - ט) הלכה
יד) אות קעה סימן ו'דרישה' כה, סימן דבבאֿמציעא פ"ט

כח. והערה ז הלכה פי"ב למעלה הערמה.32)וראה
בלבד. מאה אלא לו נתן לא דבר, של אף 33)ולאמיתו

השליח  כדין להשביעו יכול ודאית, אינה טענתו אם
ושותפין  שלוחין מהלכות (פ"ט הספק על אותו שמשביעים
כז). ס"ק קעה סימן הגר"א ביאור וראה ה, הלכה

טוען 34) מהלכות פ"א וראה התורה. כשבועת שעשוה
ב. הלכה היינו 35)ונטען החפץ, גוף על טוען שאינו מפני

על  כמלוה ודינו - נוטל נקרא התשלום, על  אלא השדה,
מלוה  מהל' בפי"ג וראה חפץ, בנקיטת שנשבע המשכון

ג.ולוה יא.36)הל' והערה ב הלכה פי"ג למעלה וראה
"והוא 37) הגירסא: ט, סעיף קעה סימן ושו"ע ב'טור'

הנוסחא  עיקר היא שזו המגידֿמשנה כתב וכן יודע",
אני  אומר הוא "והרי וצ"ל בדבריו, יש הדפוס (וטעות
שבועת  כדין אותו, משביעין אין יודע אינו אם אבל יודע").
אין  שליח ושבועת ברי. טענת על אלא משביעין שאין היסת
בידו  שנשאר טוען אם אלא השליח משביעין שאין כאן,
לו  ואין מאתים, שנתן מעידים שהעדים כאן אבל כלום,
היסת  שבועת אלא זו אין היתה, אמנה שמא אלא טענה
כז). ס"ק קעה סימן (הגר"א השומרים שבועת ולא רגילה

ואילו 38) היסת. שבועת כדין השבועה, לפני כלומר,
שם). (הגר"א נוטל ואח"כ נשבע הוא השליח, בשבועת

.‰‰ˆB¯‰ Ïk39„Á‡ Ïk ,ÌÈL e‡·e ,Ú˜¯˜ ¯kÓÏ »»∆ƒ¿…«¿«»¿«ƒ»∆»
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈÓ„a Áw‡ È‡ :¯ÓB‡ Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ∆«¿»ƒ≈¿≈∆»≈∆
„Á‡‰Â ,¯ÈÚ‰ È·LBiÓ „Á‡‰ ‰È‰ Ì‡ :¯ˆn‰ ÏÚa«««∆∆ƒ»»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»∆»
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â ÔÎL .Ì„B˜ ¯ÈÚ‰ ÔÎL - ‰„O‰ ÈÎMÓƒ¿≈≈«»∆¿«»ƒ≈»≈¿«¿ƒ»»
„ÈÓÏz - ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â ·B¯˜ .Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz -«¿ƒ»»≈»¿«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÔÎM‰ - ·B¯˜Â ÔÎL .Ì„B˜ ÌÎÁ40‰Ê ÌbL , »»≈»≈¿»«»≈≈∆«∆
‡e‰ ¯Li‰Â ·Bh‰ ÏÏÎa41Ì„˜ .42,‰ÎÊ - ‰˜Â „Á‡ ƒ¿««¿«»»»«∆»¿»»»»

ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÏ Ìc˜Ï Èe‡¯L B¯·Á ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆»ƒ¿…»¿«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯·ca ÌÈÓÎÁ eeˆ ‡lL .¯ˆn‰ ÏÚa Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«««∆∆∆…ƒ¬»ƒ«»»«∆
.Ck ‰OBÚL ‡È‰ ‰·BË LÙÂ ,˙e„ÈÒÁ C¯„ ‡l‡∆»∆∆¬ƒ¿∆∆»ƒ∆»»

ורש"י.39) הרי"ף פירוש ולפי קח: בעיא 40)בבאֿמציעא
מאח  קרוב שכן "טוב י) כז, (משלי הפסוק מן שנפתרה, שם

בן 41)רחוק". של זו בסוגיא זו הלכה הובאה ולפיכך
כדלהלן. שוים, שאינם אע"פ הרי"ף,42)המצר, כדעת

מיימוניות). (הגהות זה על חולקים ויש

ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

ïéôzLå ïéçeìL úBëìä
-oipwxtqoitzeyeoigely'ld

¦§§¦§ª¨¦
Ì„‡ ÏL BÁeÏL ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ¿∆»»
Ô„ÒÙ‰a ,Ô¯kÓÓe ÔÁwÓa Ô‰ÈËtLÓe ,BÙzLÂ¿À»ƒ¿¿≈∆¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿≈»

.Ô¯ÎOe¿»»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e
-oipwxtqoitzeyeoigely'ld

≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
מה 1) טעה או ששינה ושליח שליחות, דיני רבינו בו ביאר

דינו.

.‡BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰2Ú˜¯˜ ÈÏ ¯ÎÓe ‡ˆ :3B‡ »≈ƒ¿≈¿…ƒ«¿«
ÔÈÏËÏhÓ4B‡ ,5Á˜BÏÂ ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ ‰˜ ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆≈¿≈«

ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÏÎÂ ,B˙eÁÈÏL ‰OBÚÂ6‰OBÚ‰ ÔÈ‡Â . ¿∆¿ƒ¿»«¬»«»ƒ¿≈»∆
ÔÈ˜ CÈ¯ˆ ÁÈÏL7ÌÈ„Ú ‡ÏÂ8„·Ïa ‰¯ÈÓ‡a ‡l‡ , »ƒ«»ƒƒ¿»¿…≈ƒ∆»«¬ƒ»ƒ¿«

˙Bl‚Ï ‡l‡ ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .B¯·Á ÔÈ·Ï BÈa≈¿≈¬≈¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆»¿«
˙BÚh‰ Ïk ¯‡Lk ,Ì‰Ó „Á‡ ¯Ùk Ì‡ ,¯·c‰9. «»»ƒ»«∆»≈∆ƒ¿»»«¿»

בקידושין 2) בהרחבה נידון - כמותו" אדם של "שלוחו ענין
לכך. המקראיים המקורות כל צויינו ושם ומג. מא: מא.

וק.3) צט: צח. מעילה.4)כתובות ממסכת והיא צח: שם
כמכר. היא הרי מתנה - במתנה הוא בה המדובר כי ואם

מעילה.5) ממסכת צט. כמותו"6)שם אדם של ש"שלוחו
כמעשי  נחשבים השליח מעשי כלומר, שם). (קידושין
המשלח, כגוף נחשב שגופו אומרים אנו אין אבל המשלח.
בהנחת  כגון המשלח, של גופו לנו שדרוש באופן ולפיכך,
מועילה  השליח של תפילין שהנחת אומרים אנו אין תפילין,
זה  והרי שליחות, יש הפעולה עצם על כי שאם למשלח,
הניח  כאילו נחשב זה אין - תפילין המשלח הניח כאילו
של  ידו על הניח כאילו אלא עצמו, של ידו על תפילין
א. סעיףֿקטן קפב סימן החושן' ב'קצות ראה השליח,

הלכות 7) מכירה מהלכות פ"ה למעלה רבינו דברי ראה
לו  "אמר במשנה: צח: בבבאֿמציעא הדברים ומקור יאֿיב.
שליח  נעשה בלבד שבאמירה הרי וכו'", שלחה השואל

ג). ס"ק שם בענין 8)(הגר"א קד. בבבאֿקמא אמרו כן
מנא  בעדים, עשאו דלא אי דמי, "היכי שליח: מינוי
אלא  פקפוק, אין השליחות קיום עצם שעל הרי  ידעינן".
שם  (הגר"א שליח שמינהו יודעים אנו מהיכן היא השאלה
לקבל  בשליחות אבל ממון, של בשליחות זה וכל ה). ס"ק
אישות  מהלכות בפ"ג ראה עדים, צריך קידושין, או גט

טו. "לא 9)הלכה סח: בקידושין האמור לכלל בהתאם
השקרנים). (=כנגד לשקרנים" אלא עדים נבראו

.·¯·ÚL ÁÈÏL10‰OÚ ‡Ï - BÁlLÓ È¯·c ÏÚ »ƒ«∆»««ƒ¿≈¿«¿…»»
ÌeÏk11‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ .12‡e‰L ÏÎa13Ú˜¯˜a ÔÈa ,14 ¿¿≈ƒ»»¿»∆≈¿«¿«

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa15¯ÊBÁ -16Ôw˙Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ; ≈¿ƒ«¿¿ƒ≈∆¬≈≈¿«≈
‰ÈB‰‰L ,e¯Ó‡ ‡ÏÂ .˙eÚÏ ‡ÏÂ ,CÈz¯„L È˙eÁÈÏL¿ƒƒ¿«¿ƒ¿…¿«≈¿…»¿∆«»»
˙BÚ˜¯w‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ,˙e˙L - ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»¬»ƒ¿«¿»¿««¿»
;BÓˆÚÏ ‰B˜ B‡ BlL ¯ÎBÓa ‡l‡ ,‰ÈB‰ Ô‰a ÔÈ‡ -≈»∆»»∆»¿≈∆∆¿«¿

‡e‰L ÏÎa ÌlÎa ‰ÚhL ÁÈÏL Ï·‡17¯ÊBÁ -18. ¬»»ƒ«∆»»¿À»¿»∆≈

ד.11)במזיד.10) הלכה להלן וראה צח: כתובות
משתות.13)בשוגג.12) פחות אפילו היינו,
נחמן.14) רב תשובת צט: מב:15)כתובות קידושין

רבא. של אמרו 16)מימרא וכן בטל. המקח [כלומר,
[שמכרה  כאלמנה [שטעה] שליח "והלכתא, ק. בכתובות
שדעת  אלא במשנה. צח. שם כמבואר טעתה]", אם בטל
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שהמקח  באופן שאף ד, הלכה מכירה מהלכות בפי"ב רבינו
חוזר. בלבד המתאנה אלא לחזור, יכול המאנה אין בטל,

כאן]. גם רבינו כוונת משוה 17)וזוהי בפחות אפילו
להרדב"ז). תפארת (יקר כתב 18)פרוטה וכן צט: כתובות

ט. הלכה מכירה מהלכות בפי"ג רבינו

.‚Ô˙19BÏ ‰˜Â ,Ú˜¯˜ BÏ ˙B˜Ï BÁeÏLÏ ˙BÚÓ »«»ƒ¿ƒ¿«¿«¿»»
˙eÈ¯Á‡a ‡lL20d˙B‡ Á˜BÏ ÁÈÏM‰Â ,˙eeÚ ‰Ê È¯‰ - ∆…¿«¬»¬≈∆ƒ¿«»ƒ«≈«»

‰OÚL BÓk ˙eÈ¯Á‡a ‡lL BÓˆÚÏ21d¯ÎBÓe ¯ÊBÁÂ , ¿«¿∆…¿«¬»¿∆»»¿≈¿»
ÁlLÓÏ22ÂÈ˙BÚÓa d˙B‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ;˙eÈ¯Á‡a23, «¿«≈«¿«¬»ƒ¿»»»ƒ¿»

ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙eÈ¯Á‡‰Â24CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .25, ¿»«¬»««»ƒ«¿≈…«≈»∆¿ƒ»
,˙eÚÏ ÔÈa Ôw˙Ï ÔÈa ÁÈÏL e‰OÚL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ƒƒ¿»»»∆»»»ƒ«≈¿«≈≈¿«≈
¯È„ ‰ÂL Á˜Ï B‡ ,¯È„a ‰‡Ó ‰ÂL BÏ ¯ÎÓ elÙ‡¬ƒ»«¿≈≈»¿ƒ»»«¿≈ƒ»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰‡Óa26BÏ ÔzÏ ÁlLÓ‰ ·iÁÂ , ¿≈»≈»«¬…¿«»«¿«≈«ƒ≈
.È‡z‰ ÈÙk¿ƒ«¿«

נחמן.19) רב של פסקו קסט: שכתוב 20)בבאֿבתרא
וחסרה  סתם, כתוב שאילו באחריות". "שלא בשטר: מפורש
כטעות  הזאת ההשמטה את רואים "באחריות", המילה
ג  הלכה מכירה מהלכות בפי"ט רבינו פסק וכן הסופר,

זו 21)(כסףֿמשנה). בצורה בידו אותה משאיר שהוא
בתוספת  רבינו שכוונת וכנראה אחריות, ללא שלקחה,
כמו  המצב את להשאיר צריך שהשליח לציין, - זו מילים

במעשיו, לו גרם זיל שהוא (ד"ה רש"י מדעת להוציא
על  ולכתוב המוכר מן לקנות פעם עוד חייב שהוא זבניה),
אנו  ואין י. ס"ק קפב סימן סמ"ע וראה חדש, שטר שמו
כמו  בשליחותו, טעה שהשליח אחרי בטל שהמקח אומרים
בין  הבדל יש רבינו שלדעת - ב הלכה למעלה רבינו שכתב
לא  אם בטלה הפעולה שאז שליח, שהוא השליח הודיע אם
שאז  שליח, שהוא השליח הודיע לא אם לבין כראוי, בוצעה
באחריות  נושא השליח ורק קיים, נשאר השליחות מעשה
לט, והערה ד הלכה ב פרק להלן ראה השינוי, של ההוצאה

כאן. וכסףֿמשנה של 22)ובראב"ד מרצונו היינו,
הר"ן), בשם (כסףֿמשנה כך על להכריחו אין אבל המשלח,

בסמוך. השליח 23)וראה קנה שאם המשלח, של
את  לתקן צריך אינו - המשלח במעות ולא במעותיו,
(סמ"ע  לעצמו קנה אלא למשלח, ולמכור ולחזור המעוות
מכירה, מהלכות פ"ז למעלה וראה יא. ס"ק קפב, סימן

י). נושא 24)הלכה שהוא השליחות, מדיני שזהו
בשליחותו. עושה שהוא עיוות כל שבכל 25)בתוצאות

(כסףֿמשנה). קיים תנאו - שבממון אין 26)דבר שהרי
דינר  שוה או בדינר אלף שוה מכר אפילו לקרקעות, אונאה
שטעה  שליח ודין ח), הלכה מכירה, מהלכות (פי "ג באלף
בין  עמו שהתנה כיון כאן, אין בכלֿשהוא אפילו שחוזר
אם  אבל שטעה, בשליח אלא אינו זה וכל לעוות. בין לתקן
וכן  ז. ס"ק שם (סמ"ע השליחות בטלה - בשליחותו שינה

הרדב"ז). מדברי נראה

.„¯ÓB‡‰27˙Èa ÈlL ‰„OÓ ÈÏ ¯ÎÓ :BÁeÏLÏ »≈ƒ¿¿…ƒƒ»∆∆ƒ≈
‰‡Ò28ÌÈ˙‡Ò ˙Èa BÏ ¯ÎÓe ,29ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ -30ÏÚ ¿»»«≈»«ƒ¬≈∆ƒ«

ÂÈ¯·c31„·Ïa ‰‡Ò ˙Èa Á˜Bl‰ ‰˜Â ,32¯Ó‡ .33:BÏ ¿»»¿»»«≈«≈¿»ƒ¿«»«

‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ˙Èa BÏ ¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ≈»«ƒ»«≈¿»¬≈∆
ÂÈ¯·c ÏÚ ¯È·ÚÓ34Á˜Bl‰ ‰˜ ‡ÏÂ ,35¯Ó‡ .36:BÏ «¬ƒ«¿»»¿…»»«≈«»«

„Á‡ Ì„‡Ï ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ37Óe ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,d¯Î ¿…ƒ»∆¿»»∆»¿»««»ƒ«¿»»
ÌÈLÏ38.ÂÈ¯·c ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ,ÏËa B¯kÓÓ - ƒ¿«ƒƒ¿»»≈∆¬≈»««¿»»
¯Ó‡39L¯t ‡ÏÂ ,‰„O ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ40¯ÎÓ elÙ‡ - »«¿…ƒ»∆¿…≈«¬ƒ»«

¯kÓÓ B¯kÓÓ ,‰‡ÓÏ41. ¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

וצט.27) צח: או 28)כתובות סאה בו לזרוע שאפשר
(בבאֿ אמה חמשים על חמשים של שטח והוא סאתיים.

כו:). (שם).29)בתרא אמה מאה על חמשים של שטח
מעביר.30) לא (שם 31)אבל מדבריו משנה בכלל ואינו

השני). הלשון לפי שהוסיף 32)צט. מה קונה אינו אבל
השני.33)השליח. הלשון לפי שם, בעיא היא

אין 34) - היתר את גם עכשיו למכור לו שאפשר שאע"פ
שזה  ובשטרות, במכירות להרבות מרוצה הקרקע בעל
נכסיו  כל מוכר והוא שהעני שיחשבו בו, האימון את יערער
רבינו  אותה פסק שם, הבעיא נפשטה שלא ואע"פ (שם).
של  הראשונים בעליה המוכר, הוא המוחזק, לגבי לקולא

(כסףֿמשנה). בספרים 35)הקרקע וכך תימן, בכ"י גם כן
הלוקח", "וקנה רומי: ובדפוס (כסףֿמשנה). מדוייקים

(כסףֿמשנה). היא משובשת כדבר 36)ונוסחא צט: שם
שהמשלח 37)פשוט. והרי"ף, הר"ח גירסת לפי הוא כן

ולא  לשנים". "ולא לאמר: פירש ולא "לאחד", אמר
לשנים". ולא "לאחד מפורש: שאמר שם כגירסתנו

מעוניין 38) אינו המשלח כי אחד, בשטר שניהם אפילו
בשנים. את 40)שם.39)להתעסק  אף הזכיר שלא

והר"ח, הרי"ף לגירסת בהתאם שוב וזה "לאחד", המילה:
כגירסתנו. עליו 41)ודלא שירבו רוצה אדם שאין ואע"פ

שינה  כשהשליח אלא זה אין - למעלה) (ראה שטרות
הרי  פירש, ולא שדה לי מכור לו שאמר כאן אבל מדבריו,
וראה  שטרות, עליו ירבו אם לו איכפת שלא דעתו גילה

שם. המשפט' וב'נתיבות יא, סעיף קפב סימן בשו"ע

.‰Ô˙Bp‰42ÔÈÓ B‡ ÌÈhÁ Ì‰a ÁwÏ BÁeÏLÏ ˙BÚÓ «≈»ƒ¿ƒ«»∆ƒƒƒ
‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - Á˜Ï ‡ÏÂ ,‰¯BÁÒ ÈÈnÓƒƒ≈¿»¿…»«≈»»∆»

˙ÓÚ¯z43Ô˙ .44ÔÈa ,ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ BÏ45 «¿…∆»«»ƒ«»∆ƒƒ≈
‰ÏÈÎ‡Ï46‰¯BÁÒÏ ÔÈa47Ô‰a Á˜ÏÂ CÏ‰Â , «¬ƒ»≈ƒ¿»¿»«¿»«»∆
ÌÈ¯BÚO48e˙Át Ì‡ :49e˙Át - Á˜lL ‰Ê ÈÓ„ ¿ƒƒ»¬¿≈∆∆»«»¬
ÁÈÏMÏ50- Ô‰ÈÓ„ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ;‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ , «»ƒ«ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿≈∆

˙BÚn‰ ÏÚ·Ï eÙÈÒB‰51‰È‰ .52¯ÚM‰53·eˆ˜54 ƒ¿«««»»»«««»
ÔÈna ÁÈÏMÏ eÙÈÒB‰Â ,Úe„ÈÂ55Ï˜Lna B‡56B‡ ¿»«¿ƒ«»ƒ««ƒ¿»«ƒ¿»

‰cna57ÏL ‡e‰ È¯‰ ÌÈ¯ÎBn‰ BÏ eÙÈÒB‰L Ïk - «ƒ»…∆ƒ«¿ƒ¬≈∆
Ì‰ÈL58.˙BÚn‰ ÏÚa ÌÚ ÁÈÏM‰ ˙ÙÒBz‰ ˜ÏBÁÂ , ¿≈∆¿≈«∆∆«»ƒ«ƒ«««»

Ì‡Â59‰aˆ˜ BÏ ÔÈ‡L ¯·c‰ ‰È‰60Ïk‰ -61ÏÚ·Ï ¿ƒ»»«»»∆≈ƒ¿»«…¿««
.˙BÚn‰«»

בירושלמי 42) הובאה בסוף, ד פרק בבאֿמציעא תוספתא
ו. הלכה ז פרק להלן וראה ג, הלכה פ"ה אבל 43)שם

בידיים. הזיקו לא שהרי הנזק, בעד לו לשלם חייב אינו
שאומר 44) יהודה וכרבי השניה, כברייתא קב: בבאֿקמא



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ  לדיד   131 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלא

קלא
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בשינוי. קונה השליח שם,45)שאין אליעזר רבי לפי
שלרבי  ויוצא לסחורה, ובין לאכילה בין מאיר רבי מחלק

זה. הבדל קיים לא ויש 46)יהודה המשלח, מקפיד שכאן
בולט. שינוי להרוויח,47)כאן רק מעוניין שהמשלח

חיטים  קנה השליח אם לו איכפת שלא לומר היה ואפשר
אחר. מין או לו 48)שביקש שנתן "או נוסף: תימן [בכ"י

וזה  שם. בברייתא וכן חיטים", ולקח והלך שעורים, לקנות
או  כלומר, – שלקח" זה דמי פחתו "אם רבינו שכתב מה

ב]. הלכה פ"ב להלן ראה החיטים. או נעשו 49)השעורים
פטור  השינוי, מחמת שלא אחר אונס אירע ואם יותר. זולים
ב). הלכה פ"ה להלן ראה ט. ס"ק קפג סימן (ש"ך השליח

שליח 50) כדין ההפסד, באחריות לשאת צריך שהוא
לעוות". ולא שלחתיך "לתקן המשלח לו שאומר ששינה,

ג. הלכה למעלה בשינוי,51)ראה קונה השליח שאין לפי
ששם  לפי - ברווח, חולקים שהם אמרו שם ובגמרא כנ"ל.
מדבר  רבינו ואילו שכר, למחצית מעות לו שנתן מדובר,
ד). אות מיימוניות (הגהות בשותפות ולא גרידא בשליח
המקח  שהרי השליח, של השינוי למרות הזוכה, הוא ולפיכך

ג. הלכה למעלה וראה במעותיו, צח:52)נקנה כתובות
יוסי. מסויימת 54)המחיר.53)וכרבי כמות קבוע,

מסויים. דברים 55)בסכום של גדול יותר מספר לו שנתנו
והקבוע. הידוע המחיר לפי לו שמגיע שהמקח 56)מכפי

התשלום. לפי שמגיע מכפי יותר תופס 57)שוקל שהחפץ
ששולם. הסכום לפי שיצא מכפי גדולה יותר מידה

שאין 58) מפני היינו הכסףֿמשנה), (הביאו רש"י דעת לפי
או  למשלח לוותר, המוכר כאן התכוון למי יודעים אנו
רבינו  מדברי אבל חלוקה. מקיימים אנו ולפיכך לשליח,
מקיימים  אנו לשליח, מפורש מכוונת המתנה שאפילו נראה
של  המעות עלֿידי בא הרווח שסוףֿסוף מכיון חלוקה,

לחםֿמשנה). ועיין (כסףֿמשנה, יוסי 59)המשלח כרבי
וראה  מודה, יהודה רבי אף בזו ואולי האחרת, הברייתא של

רבי. שנה כאן ד"ה שם לפעמים 60)'תוספות' אלא
יותר. נמוך ולפעמים יותר גבוה הוא שכאן 61)המחיר

בזול, יותר מכר שהפעם אלא המוכר, מצד כלל ויתור אין
ההזדמנות. כפי

.ÂÈÓ62ÔBÓÓ B¯·ÁÏ ·iÁ ‰È‰L63‰ÂÏÓ ÌeMÓ ÔÈa , ƒ∆»»«»«¬≈»≈ƒƒ¿»
„Èa ˙BÚn‰ Ô˙Â ,˙e¯ÈÎO B‡ ÔB„wt ÌeMÓ ÔÈa≈ƒƒ»¿ƒ¿»««»¿«
ÔÈ‡ - È·BÁ ÏÚ·Ï ‰Ê ÔBÓÓ CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»«≈»∆¿««ƒ≈
Ì‡Â .ÌÈ„Ú ÈÙa BÏ ÔzÏÂ BÏ Ïth‰Ï CÈ¯ˆ ÁÈÏM‰«»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ
BÚ¯Ùe ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰Ê ·BÁ Ú¯Ùz Ï‡ :ÁÈÏMÏ ¯Ó‡»««»ƒ««ƒ¿«∆∆»¿≈ƒ¿»

ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈ„Úa ‡lL64ÔÎÂ .65·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ ∆…¿≈ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»«
¯Ó‡L ÔÈa ,¯ËLa66,˙BÚn‰ BÏ Ô˙Â ¯ËM‰ Á˜ :BÏ ƒ¿»≈∆»«««¿»¿≈«»

‡Ïa Ô˙Â ,¯ËM‰ Á˜Â ˙BÚn‰ Ôz :BÏ ¯Ó‡L ÔÈa≈∆»«≈«»¿««¿»¿»«¿…
Ôw˙Ï È¯‰L .ÌlLÏ ·iÁ - ¯ËM‰ Á˜Ï ‡ÏÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿…»««¿»«»¿«≈∆¬≈¿«≈

.˙eÚÏ ‡ÏÂ ,BÁÏL¿»¿…¿«≈

להלן.62) וראה הכותב, פרק ב'כתובות' שכר 63)רי"ף
וכלים. בהמה שכר או שלא 64)פעולה טוען המקבל אם

חבירו  ממון מסר שהרי בידיים, כמזיק הוא והרי קיבל.
שומר. מדין גם חייב כי ויתכן (אורֿשמח). לאחר

עובדא 65) רקע על הגמרא של סופית מסקנה פה. כתובות
בסמיכות  שנאמרו אשי, רב מדברי וכהסתייגות אחת,

זו. השטר,66)לעובדא את כלל הזכיר לא שאם ומכאן,
וכסףֿמשנה). מיימוניות (הגהות חייב אינו

.ÊÁÏBM‰67:BÏ ¯Ó‡Â ,BÁeÏL „Èa B„ÈaL ˙BÚÓ «≈«»∆¿»¿«¿¿»«
Â CÏ‰Â ,BÏ ·iÁ È‡L ÈBÏÙÏ ‰Ê ÔBÓÓ CÏB‰Ô˙ ≈»∆ƒ¿ƒ∆¬ƒ«»¿»«¿»«

B‡ ·BÁ ÏÚ·e ,Èz˙ :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰ ,ÌÈ„Úa ‡lL∆…¿≈ƒ«»ƒ«≈»«ƒ««
È¯‰Â ,ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚBt‰68- ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL «≈≈…»«¿ƒ«¬≈¿»¿»¿ƒ

˙q‰ ÚaL ÁÈÏM‰69ÏÚBt‰ B‡ ·BÁ ÏÚ·e ,Ô˙pL «»ƒ«ƒ¿»∆≈∆»««««≈
ÚaL70‰l‰ ÌlLÈÂ ,Á˜Ï ‡lL [‰¯Bz‰ ˙Úe·L] ƒ¿»¿««»∆…»«ƒ«≈«»

ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰ elÙ‡Â .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï B‡ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿«««ƒ»«¬ƒ»«¿ƒ
‰ÏÈÚBÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ÌÈL71ÔÈÚ‚B Ô‰L ÈtÓ , ¿«ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

È¯‰L ,Ô˙e„Úa72ÔÈ·iÁ73ÌÈ¯·c ‰na .˙q‰ Ú·M‰Ï ¿≈»∆¬≈«»ƒ¿ƒ»«∆≈«∆¿»ƒ
·BÁ ÏÚa ˙‡ LÈÁÎÓ ÁÈÏM‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡74 ¬ƒ¿∆»»«»ƒ««¿ƒ∆««

:¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡a Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL È¯‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ«¿»«
˙q‰ BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÏ z¯Ó‡L ‰Ók Èz˙»«ƒ¿»∆»«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆≈
˙ÚË ÂÈÏÚ ÔÚBË ÌL ÔÈ‡ È¯‰L ,B˙eÁÈÏL ‰OÚL∆»»¿ƒ∆¬≈≈»≈»»«¬«

B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡lL È‡cÂ75ÔÈÁeÏM‰ e˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ««∆…«¬»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
- Úa˙Ï ·BÁ ÏÚa ‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ô‰Ï eÎÏ‰ B‡»¿»∆ƒ¿ƒ««»»««ƒ¿…«

˙q‰ BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Âl‰76BÚ¯t ‡lL «…∆≈»¿«¿ƒ∆≈∆…¿»
È‡cÂ ˙ÚË ÂÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,ÁÈÏM‰«»ƒ«∆¬≈≈»ƒ∆≈»»«¬«««

ÌÈ¯ÁÓ ‡l‡ .Á˜lL77ÌlLÓe ,Ì˙Ò Ì¯Á ‰Âl‰ ∆»«∆»«¬ƒ«…∆≈∆¿»¿«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚL ·BÁ‰«∆»»¿≈…«≈»∆

רבא 67) של למימרא סמוך הגמרא מסקנת מג: קידושין
נחמן. רב הוא 68)בשם שלשתן עמידת של זה ותנאי

בהמשך. שמתברר כמו שהרי 69)הכרחי, הכל, כופר כדין
ונפטר. נשבע חפץ,70)הוא בנקיטת התורה, שבועת מעין

לחנוני: אמר שאם מה.) (שבועות פנקסו" על "חנוני כדין
טוען  ואחרֿכך לך, אחזיר ואני לפועלים חיטים סאתים תן
נשבעים  שניהם קיבלו, שלא טוענים והפועלים שנתן, חנוני
ה), הלכה ולוה מלוה מהלכות (פט"ז מבעלֿהבית ונוטלים
ב"חנוני  הפועלים כדין הבעלֿחוב או הפועל דין כאן ואף
ובנוסחאות  ונוטלין. נשבעים הם שהרי פנקסו", על
(כסףֿ התורה" שבועת "נשבע כאן: מפורש מדוייקות
הביאו  והר"ן הזקן לר"י המיוחסות ה'תוספות' ברם משנה).
היסת. שבועת נשבעים והפועל הבעלֿחוב שאף רבינו בשם
שלמה  שורה נשמטה ששם תימן, בכ"י קצת נראה [וכן
שהיה  הרי - היסת" "נשבע - היסת" "נשבע הדומות בטעות
שכתב: להלן רבינו מדברי נראה וכן "היסת", כאן כתוב
השליח"]. פרעו שלא היסת להשביעו יכול אינו "הלוה

השלי  שנאמן עם ואע"פ שלו ודברים לדין ביחס בשבועתו ח
והמלוה, הלוה שבין ודברים לדין ביחס נאמן אינו - הלוה
אבל  ממונו, לו מסר שהרי לשליח, האמין שהלוה מפני

שם). (רש"י לו האמין לא משבועת 71)המלוה לפטרם
שם.72)היסת. בגמרא היו 73)כן אלמלא כלומר,

לפיכך  היסת, שבועת חייבים היו ללוה שהחזירו טוענים
היסת  משבועת להפטר למלוה שהחזירו לומר הם מעדיפים
שבועת  על ולא למלוה ממון הפסד גרימת על חשודים (והם
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קלב ושותפין קלב שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ג' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

והשתא  ד"ה שם רש"י - יותר להם חמורה שהיא שקר,
וגם  זו. בטענה גם היסת בשבועת חייבים ולפיכך דתקינו).
נוגעים  אינם שאז אףֿעלֿפי נאמנים, אינם השבועה לאחר
בעדותם  ממש אין לשבועה הזקוקים שעדים מפני - יותר

והשתא). ד"ה שם טוען 74)('תוספות' הלוה כי שאף
המלוה  הרי - 'שמא' טענת על היסת משביעין ואין 'שמא'
ס"ק  קכא סימן (סמ"ע קיבלו שלא 'ברי' טוענים הנפקד או

פ"א 75)כא). (להלן 'שמא' טענת על היסת נשבעין ואין
ז). הלכה ונטען טוען בהוספה 76)מהלכות למעלה [ראה

סט]. (רדב"ז).77)להערה היא הגאונים תקנת

.ÁÔ·e‡¯78·˙k ÁÏML79BÏ ¯Ó‡Â ÔBÚÓLÏ80‰Ó : ¿≈∆»«¿»¿ƒ¿¿»«»∆
ÈÂÏ „Èa ÈÏ e‰ÁÏL ,E„Èa ÈÏ LiL81‰ˆ¯ Ì‡ , ∆≈ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿«≈ƒƒ»»

BÁÏLÏ82‰ÂÏÓ ‰È‰L ÔÈa ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ¿»¿≈«»¿«¬»»≈∆»»ƒ¿»
ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa83¯ÈkiL ‡e‰Â .84.B„È ·˙k ‡e‰L ≈∆»»ƒ»¿∆«ƒ∆¿«»

EÏ ÈzÁÏL ‡ÏÂ Èz·˙k ‡Ï :¯Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»«««¿∆¿»«…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ¿
Ú·MÈ -85˙q‰ ‰Âl‰86CÎÈÙÏe ÂÈÏ‡ ‡a B„È ·˙kL ƒ»««…∆∆≈∆¿«»»≈»¿ƒ»

¯ËtÈÂ ,ÁÏL87È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .88‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »«¿ƒ»≈¿»∆««¬»ƒ…
‡e‰L Ú„BÈ ‰Âl‰ ÔÈ‡L B‡ ,B„È ·˙k ·˙k‰ ‰È‰»»«¿»¿«»∆≈«…∆≈«∆

elÙ‡ B‡ ,B„È ·˙k89˙Bi˙B‡Â ÔÈÓÈÒ Ba ÔÈ·e˙k eÈ‰ ¿«»¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿ƒ
„eÁÈa Ô‰ÈÈaL90ÈzÁÏL ‡Ï :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÔÚË Ì‡ , ∆≈≈∆¿ƒƒ»«¿≈¿»«…»«¿ƒ

·iÁ ÔBÚÓL - Ba en¯ ÌÈ¯Á‡Â ,·˙k91,B˙eÈ¯Á‡a ¿»«¬≈ƒƒƒ¿«»¿«¬»
Ô·e‡¯ BÏ ÌlLÓe92ÌÈ¯ÁiL ¯Á‡93ÁÏML ÈÓ ÏÚ ¿«≈¿≈««∆«¬ƒ«ƒ∆»«

‰„BÈ ‡ÏÂ BzÚcÓ ‰Ê ·˙k94Ú·MiL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿»∆ƒ«¿¿…∆¿≈ƒ∆»∆ƒ»«
.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ô·e‡¿̄≈¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

עצים.78) הגוזל פרק בבאֿקמא וחתם,79)רי "ף שכתב
יד). ס"ק קכא סימן (ש"ך חתם והוא הסופר כתב אפילו או

"מנה 80) כתב: באותו כתוב כך בידך כלומר: לי שיש
וכך 81)וכו'". מסויים, אדם לו סימן אם שדווקא ומכאן

הכסףֿמשנה. הביא וכן שלפנינו, ברי"ף הנוסחא היא
ברי"ף,82) מפורש וכך הלווה, את להכריח יכול אינו אבל

ה. הלכה פ"ג להלן שכתב 83)וראה ברי"ף, נראה כן
דבר, כל משמע שלנו), (בתרגום בידך" לי שיש דבר "אותו

פקדון. ובין מלוה כן 84)בין לא שאם הנפקד, או הלוה
איני  כאומר זה והרי לו, שפרע ודאי טענת לטעון יכול אינו
טוען  מהלכות (פ"א לו לשלם שחייב פרעתיך, אם יודע

כסףֿמשנה). ט. הלכה שזה 85)ונטען עדים שאין היינו,
וראה  לשבועה. מקום אין - עדים יש שאילו ידו, כתב היה

שפרעתיך.86)להלן. ברי טוען: כאילו הוא שהרי
היו 87) לא לטעון מיגו לו שיש עלֿפה במלוה והמדובר

י). ס"ק שם (סמ"ע מעולם נראה 88)דברים זו מלשון
הרי"ף. שכותב כמו במנהג, תלויה ואינה היא שהלכה
שעשאו  שליח אלא כתב דין נזכר לא שבגמרא [ואע"פ
רבינו  סובר ה), הלכה פ"ג ולהלן קד. (בבאֿקמא בעדים
כתב  עליו הוציא שהרי כשטר, שאינו אףֿעלֿפי ידו שכתב
ולא  חורין בני מנכסים גובה לו, חייב שהוא ידו
ולוה  מלוה מהלכות ופי"א קעו, (בבאֿבתרא ממשועבדים

בעדים]. עלֿכלֿפנים הוא הרי - ג) [בכ"י 89)הלכה
=) אפ' אינו, או ידו כתב הוא אם יודע הלוה שאין תימן:

שהעתיק  בכסףֿמשנה נראה וכן וכו'. בו כתובין היו אפילו)
וכן  שלפניה. "או" המילה בהשמטת כתובים", היו "אפילו
ועיין  ד, סעיף קכב סימן חושןֿמשפט בשו"ע הועתק

להם 90)משנהֿלמלך]. עשו והלוה המלוה כלומר:
מיוחדים. אם 91)סימניֿהיכר יודע איני כאומר הוא שהרי

ידו  כתב היה זה אם יודע אינו שהוא אחרי פרעתיך,
"אין  שם) (בבאֿקמא שאמר כשמואל והיינו (כסףֿמשנה).
וכן  עליה". חתומים עדים ואפילו בדיוקני, מעות משלחין
שזוהי  העדים שהעידו והיינו (כסףֿמשנה). הרי"ף פסק
לטענת  מקום יש ולפיכך שחתם. ראו לא אבל שלו, חתימה
להזכיר  רבינו הוצרך ולא שלו. דיוקני זייפו ואחרים המלוה,
"סימנים  שכתב מאחר שלו, דיוקני מכירים עדים שהיו
הדיוקני, מכירים ששניהם כלומר ביחוד", שביניהם ואותיות

(לחםֿמשנה). זייפו שאחר לטעון יש כן 92)ואעפ"כ
תימן. היסת.93)בכ"י לשבועת תחליף חרם, יטיל

דעתו 94) את והסיח באמת שלח שמא לזכור, שיתאמץ כדי
מזה.

.Ëe‡¯ ˙eÁÈÏLa ‡aL ÈÂÏÔ·95ÌÈMÓÁ Á˜ÏÂ ≈ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¬ƒƒ
‡l‡ ÁwÏ ÂÈzÁÏL ‡Ï :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ‡·e ,ÔBÚÓMÓƒƒ¿»¿≈¿»«…¿«¿ƒƒ«∆»
ÚaL Ô·e‡¯ È¯‰ - ‡È·‰ „·Ïa ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ¯OÚ96 ∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈ƒ¬≈¿≈ƒ¿»

„·Ïa ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ¯OÚ ‡l‡ ‡È·‰Ï BÁÏL ‡lL∆…¿»¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«
˙ˆ˜Ó ‰„BÓ Ïk ÔÈ„k ,BÏ ‡È·‰97˙q‰ ÚaL ÈÂÏÂ ,98, ≈ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»∆≈

ÔBÚÓL ÌlLÈÂ ,Ô·e‡¯Ï Èz˙ ÈÏ z˙pL ÌÈMÓÁ‰L99 ∆«¬ƒƒ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿
B˙ÈaÓ100.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô·e‡¯Ï ·iÁ ‰È‰ Ì‡ , ƒ≈ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

(כסףֿמשנה).95) משמעון כסף תימן 96)ללוות בכ"י
העיר: סב, ס"ק קכא סימן והש"ך התורה". "שבועת נוסף:
ז  הלכה למעלה וראה 'שמא'. טענת על נשבעין אין הלא
עלֿידי  מהלוה חובו קיבל שלא המלוה של הוודאי שטענת
היסת, שבועת להשבע השליח את לחייב מועילה השליח,
לא. או שליחותו עשה השליח אם יודע אינו שהלוה אע"פ

הודאתו.97) כפי לשמעון, עשרים שהרי 98)ומשלם
שנתן. ברי טוען הנתבע, ענין 99)שמעון מתחיל כאן

עלֿידי  משמעון לוה שראובן מדובר היה כאן עד חדש.
לוה  ששמעון להיפך המדובר והלאה ומכאן השליח,
וכן  השליח. ע"י הלוה, משמעון חובו קיבל וראובן מראובן,
(כסףֿ לראובן" חייב היה "אם רבינו שכתב ממה נראה
עלֿידי  חמשים לראובן ששילם טען ששמעון והיינו משנה)
קיבל  שלא טוען ראובן ואילו כמותו. טוען והשליח השליח,

הנשארים. השלושים את ותובע עשרים, וכן 100)אלא
היסת  שבועת נשבע שהשליח ז, בהלכה למעלה רבינו כתב
(כסףֿ חובו הלוה וישלם לקח, שלא נשבע והמלוה שנתן,

משנה).

âאדר ג' שישי âיום
éðL ÷øt1 ¤¤¥¦

שהוא 1) סרסור ודין שליח, נעשה שאינו מי דין בו נתבארו
השליח. שעל שמירה דיני כן וכמו שליח, כמו

.‡ÔÈ‡2ÁÈÏL ‰OÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰3ÔÓ ¯·„Ï ≈»≈»ƒ«¬∆»ƒ«¿»»ƒ

יום שישי
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קלג

קלג

ושותפין  שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ג' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰4ÔÎÂ .5ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆»»¿≈≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ6¯Ó‡pL .ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï7Ôk : ¿≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡«≈

Ì‚ eÓÈ¯z8ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙È¯a Èa Ìz‡ ‰Ó - Ìz‡ »ƒ««∆»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆
˙È¯a Èa9dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .10‰Óe .11 ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿»«»À»«
ÌÎÁlLn12ÁlLÓ‰ dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Û‡ ,˙È¯a Ôa ¿«≈¬∆∆¿ƒ«¿»«»À»«¿«≈«

˙È¯a Ôa13. ∆¿ƒ

עא:2) מציעא ובבא מא: ערך 3)קידושין שאין היינו,
למשלח. מתייחסים השליח מעשי ואין לשליחות, חוקי
- לישראל שליח נעשה שאינו כאן רבינו כתב שלא ומכיוון
למלך. במשנה וראה שליח, נעשה אינו לגוי שאפילו נראה

שלוחם.4) או הבעלים למעשה שצריכים הדברים כלומר,
שם.5) מציעא שליח.6)בבא למנותו יכול הגוי שאין לפי
שם.7) מציעא ובבבא שם בקידושין הוא שהמלה 8)כן

השליחות  דין שלמדנו ואחרי השליח, את מרבה "גם"
בשליחות, חדש פרט לציין באה שהיא הרי אחר, ממקום
סעיף  קפה סימן (סמ"ע ברית בן אלא שליח שאין והוא,

א). גם 9)קטן וכולל ישראל", מ"בן יותר רחב מושג
שאינם  פי על שאף ב), הלכה להלן (ראה כנענים עבדים
ברית  בני הם נקראים - המצוות, מן בחלק אלא מחוייבים
ומקיימיה, התורה נותן שבין בברית חלק להם שיש לפי
בני  שלוחכם אף המתחיל דיבור שם ורש"י כג: גיטין ראה
העבד  שליח ולעניין טו.]. קמא בבבא נראה [וכן ברית
ו. הלכה גירושין מהלכות ו פרק עיין בגירושין,

בבבא 10) אשי רב לדברי בניגוד מתרומה. נלמד שהכל
לגוי. שליחות אין בתרומה שרק שם, זה 11)מציעא אף

בתרומה.12)שם. הנאמר ה"אתם" בניגוד 13)היינו,
שישראל  שני) לשון לפי שם מציעא (בבא אשי רב לדברי

לגוי. שליח נעשה

.·‰M‡ B‡ LÈ‡ ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ14˙L‡ elÙ‡Â , ∆»»»ƒ«ƒƒ»«¬ƒ≈∆
LÈ‡15„·Ú elÙ‡Â .16‰ÁÙLÂ17˙Ú„ Èa Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈¿≈««

ÔzÓe ‡OÓÏ ÔÈÁeÏL ÔÈOÚ ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈÂ18. ¿∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿«»«»
- ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á Ô‰Â ,˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈»¿≈««¿≈≈≈∆¿»»

ÔÈÁeÏL ÔÈOÚ ÔÈ‡19ÁÈÏL ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,20„Á‡ . ≈»«¬ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ«∆»
‰pËw‰ „Á‡Â ÔËw‰21CÎÈÙÏ .22ÁÏBM‰ ,23ÔË˜ Ba24 «»»¿∆»«¿«»¿ƒ»«≈«¿»»

ÈÂÁ‰ Ïˆ‡25˙‡ BÏ Ô˙Â ,ÔÓL ¯q‡a BÏ „„Óe , ≈∆«∆¿»ƒ»«¿ƒ»∆∆¿»«∆
¯q‡‰26¯q‡‰ ˙‡Â ÔÓM‰ ˙‡ „a‡Â ,27·iÁ ÈÂÁ‰ - »ƒ»¿ƒ≈∆«∆∆¿∆»ƒ»«∆¿»ƒ«»
ÌlLÏ28BÚÈ„B‰Ï ‡l‡ BÁÏL ‡lL ;29BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«≈∆…¿»∆»¿ƒ¿…»»

Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Úc Ôa ÌÚ ‡l‡ ÁlLÏ¿«≈«∆»ƒ∆««¿≈…«≈»∆¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÔËw‰ ÌÚ ÈÏ ÁÏL :¯Ó‡Â L¯t30. ≈≈¿»«¿«ƒƒ«»»¬≈∆»

בתו 14) ידי על העירוב שמזכה עט: בעירובין משנה
נעשית  שאשה הרי שליחות, מטעם הוא זה וזיכוי ואשתו,
נעשית  שהאשה סב: בגיטין הוא וכן משנה), (כסף שליח
נעשית  שהאשה אמרו נב. ובקידושין הגט, לקבלת שליח

קידושיה. לקבל לחברתה לגמרי 15)שליח שאינה
וכן  אשתו. ידי על שמזכה במשנה שם עירובין ברשותה.
צרתה  אף - גיטה המביאות הנשים שבין במשנה כג: בגיטין

ש"העבד 16)ויבימתה. כג: בגיטין מפורש כן כנעני. עבד

חבירו". של רבו מיד לחבירו גט כן 17)מקבל כנענית.
עבור  השחרור בשטר זוכה שהשפחה שם בגיטין מפורש

שלה. למשא 18)העובר שרק ושפחה. עבד על מוסב זה
שאינם  לפי לא. וקידושין לגיטין אבל שלוחים, נעשים ומתן
גירושין  מהלכות ו ופרק כג: (גיטין וקידושין גיטין בתורת

ו). שם.19)הלכה בגמרא וההנמקה במשנה, כג. גיטין
שליח".20) עושה קטן "שאין במשנה סה. גיטין
להבאת 21) שליח עושה שאינה בקטנה במשנה, שם גיטין

וכתב  שליח". עושה קטן "שאין הסיכום: בא זה ועל הגט,
שעדיפה  שקטנה לטעות, מקום לתת שלא בכדי רבינו כן
ד  (פרק לה יש והיא חצר, קניין לו אין שהוא מקטן,
שליחות, גם להם יש - ט) הלכה ומתנה זכייה מהלכות
שליחות  בכלל אינה הקטנה שאף השמיענו ולפיכך

נעשה 22)(הרדב"ז). שאינו הוא שהדין כשם כלומר,
שאינם  , אדם בני דעת היא כן כמו - דעת בר אלא שליח

דעת. בר אלא שליח לעשות פז:23)רוצים בתרא בבא
יהודה. כרבי ולא וכחכמים פירוש 24)במשנה, תוספת

בסוף  הוא וכן שם. המשניות בפירוש כתב וכן רבינו של
התינוק". ביד שהצלוחית "בזמן בחנווני 25)המשנה:

איסרים  שני לו מסר שכבר אמורים, הדברים אצלו, הרגיל
אית  (כפירוש כלום הקטן לבנו מסר לא ועכשיו לכן קודם
ורבי  המתחיל דיבור פח. שם הרשב"ם שהביא דמפרשי
את  "השולח שם: במשנה אחרות ובנוסחאות סבר). יהודה
רשב"ם  ועיין בידו", איסרים) (שני ופונדיון חנווני אצל בנו

מן 26)שם. העודף האיסר את לו נתן החנווני כלומר,
מאביו. שקיבל את 27)הפונדיון רבינו הזכיר לא

בצלוחיתו. לו נתן כשהחנווני מדובר שכאן לפי הצלוחית
החנווני, פטור - ושברה משלו צלוחית הקטן הביא ואם
לקחה  ואם לקטן. במסרו מדעת איבדה השולח שהרי
שלא  שואל זה הרי לצרכו, בה והשתמש ממנו החנווני
שם. בגמרא מפורש כן בהשבה, שחייב כגזלן ודינו מדעת
(רדב"ז). טו הלכה גזילה מהלכות ג בפרק רבינו וכתבו

החכמים 28) כדעת (=העודף). האיסר ועבור השמן עבור
יהודה, כרבי ולא שם שלחו.במשנה כן מנת שעל שאמר

הקטן 29) את לעשות התכוון לא אבל לשמן, זקוק שהוא
השולח 30)שליח. מסר שאם שם, בגמרא שאמרו כשם

הקטן, שברה אם החנווני עליה פטור הצלוחית את  לקטן
לי  שלח לו אמר אם הדין הוא - מדעת, אבידה שהיא מפני
בין  המחלוקת שכל ועוד משנה). (כסף שפטור הקטן, עם
הקטן  את לעשות התכוון אם היא, יהודה לרבי חכמים
- שליח שעושה מפורש כשאמר כן, ואם לא, או שליח
קד. קמא בבא תוספות וראה הדיעות. לכל פטור בוודאי

ג. הלכה ולהלן רבה המתחיל דיבור

.‚¯ÓB‡‰31‰ÂÏÓ ÔÈa ,E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ »≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»
ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈBÏt „Èa ÈÏ e‰ÁÏL ,ÔB„wt ÔÈa32, ≈ƒ»¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»»»»

.B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡Â ,¯ËÙ - B„Èa BÁÏLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿»¿¿»ƒ¿»¿≈«»¿«¬»
ÔÎÂ33ÁÏLÏ ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏkL ,Ì‰ÈÈa e˙‰L ÌÈL ¿≈¿«ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿…«

‰Ê È¯‰ - ÁlLÓ‰ ‰ˆ¯iL ÈÓ „Èa ÁlLÓ B¯·ÁÏ«¬≈¿«≈«¿«ƒ∆ƒ¿∆«¿«≈«¬≈∆
L ÈÓ „Èa ÁlLÓÈe‡¯ ‡e‰L BÏ ‰‡¯i34¯·c CÈÏB‰Ï ¿«≈«¿«ƒ∆≈»∆∆»¿ƒ»»
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קלד ושותפין קלד שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ג' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÁÈÏM‰ Ba ¯ÙkL B‡ ,C¯ca „·‡ B‡ ·‚ Ì‡Â .‰Ê∆¿ƒƒ¿«»««∆∆∆»««»ƒ«
¯eËt ÁlLÓ‰ È¯‰ -35Ìi˜ - ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .36. ¬≈«¿«≈«»∆»¿«∆¿»«»

אומר 31) המשאיל שאם המשנה, בסוף צח: מציעא בבא
שלוחו  ביד ממנו, ששאל הפרה את בחזרה לו לשלח לשואל
בכסף  וראה התחייבות, מכל השואל פטור בנו, ביד או

ו"בני"32)משנה. שלוחי", ביד או בני "ביד במשנה: שם
וכתב  משנה). (כסף "שלוחי" היינו כן לא שאם קטן, היינו
ידע  לא אם שאפילו ט) קטן סעיף קפח (סימן הסמ"ע
המשלח, פטור - הדבר נתברר כן ואחרי קטן, שהוא המשלח
שמענו  שלא מה רבינו, כאן שהשמיענו החידוש וזהו

ב. (דפוס 33)בהלכה עצים הגוזל פרק קמא בבבא הרי"ף
ב). עמוד לז ראוי,34)ווילנא שאינו מי ביד שלח ואם

למלך  במשנה וראה (רדב"ז). בידיים אבדו כאילו זה הרי
ז. הלכה שליח 35)להלן כי אליו, שנשלח זה טוען אם

כפר  או נאבד או נגנב ואם זו לשליחות  ראוי אינו זה
המשלח. ופטור טענה טענתו אין - ישלם המשלח השליח,
כפר  אם אבל התנו שכך כיוון משבועה, גם  פטור זה ובאופן
שלחת  לא לו: באומר שהכחישו או התנאי התניית בעצם
וכמו  היסת שבועת להישבע הוא חייב - זה שליח ידי על לי

(רדב"ז). הראב"ד כרבי 36)שכתב נא. מציעא בבא
יהודה.

.„ÁÈÏM‰37ÁÈÏL ‡e‰L ÚÈ„B‰Â ,¯ÎnL B‡ ‰wL «»ƒ«∆»»∆»«¿ƒ«∆»ƒ«
CLnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ¯·„a38CÈLÓ‰L B‡39, ¿»»∆ƒ¿ƒ««ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ

Á˜n‰ ÏËa - ÁlLÓ‰ ˙Úc ÏÚ ¯·ÚL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»«««««¿«≈«»≈«∆»
Ì‡Â .¯ÈÊÁÓe40‰˜ - ÁÈÏL ‡e‰L ÚÈ„B‰ ‡Ï «¬ƒ¿ƒ…ƒ«∆»ƒ«ƒ¿»

.BÁÏML ‰Ê ÔÈ·e BÈa ÔÈc‰ ‰È‰ÈÂ ,Á˜n‰«∆»¿ƒ¿∆«ƒ≈≈∆∆¿»

בֿג.37) הלכות א פרק למעלה כקונה.38)ראה
משיכה.39) לעשות לקונה ונתן בתרא 40)שמכר, בבבא

פי  על אף באחריות שלא וקנה ששינה ששליח אמרו קסט:
ג) הלכה א פרק למעלה (ראה קיים המקח - שעיוות
שם  (ולמעלה בטל מקחו שטעה ששליח אמרו ק. ובכתובות
אם  זה: חילוק לידי רבינו בא זו סתירה ומתוך ב). הלכה
מקחו  - הודיע ואם קיים. מקחו - משלח שהוא הודיע לא

א). פרק למעלה וראה משנה, (כסף בטל

.‰Ô·e‡¯41ÈÂÏÏ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÚÓMÓ ‰„O ‰wL ¿≈∆»»»∆ƒƒ¿¿»«¿≈ƒ
d˙B‡ È˙È˜42¯ÊÁÂ ,ÈÂÏ ÌLa ¯ÎÓ ¯ËL ·˙ÎÂ , »ƒƒ»¿»«¿«∆∆¿≈≈ƒ¿»«

·˙Îe ¯ÊÁ ,‰È˙È˜ ÈÓˆÚÏ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡Â Ô·e‡¿̄≈¿»«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒƒ»¬…¿…
BÏ ·zÎÏ ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÈÓLa ¯ÎÓ ¯ËL¿«∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ¿…

Ô·e‡¯ ÌLa ¯Á‡ ¯ËL43‰lÁza BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â .44 ¿»«≈¿≈¿≈¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»
ÌLa ¯ËL ·zÎ‡L ‰ÊÂ ,‰˜‡ ÈÓˆÚÏ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«¿«¿ƒ∆¿∆¿∆∆∆¿…¿»¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Bw‰ ‡e‰ È‡L Èa eÚ„È ‡lL È„k ,ÈÂÏ≈ƒ¿≈∆…≈¿ƒ∆¬ƒ«∆¬≈∆

.BÓLa ¯Á‡ ¯ËL ·zÎÏÂ ¯ÊÁÏ e‰ÙBk≈«¬…¿ƒ¿…¿»«≈ƒ¿

קג.41) שם ובגמרא בברייתא קב: קמא וכוונתו 42)בבא
כדלהלן. הקונה, שהוא ידעו שלא צריך 43)הייתה אלא

שטר  לו שיכתוב השטר, נכתב שמו שעל מלוי, לבקש
היה  צריך שהמוכר לטעון הקונה יכול ולא קג.) (שם לראובן

מי  כי לעצמו, קנה וודאי שהקונה דעתו על להעלות מייד
לאחרים. שדה יקנה אם 44)זה שאפילו אמרו שם בגמרא

שטר  "עוד המוכר: בפני לעדים אלא המוכר, עם התנה לא
לו  לכתוב המוכר את כופין זו" שדה על לי תכתוב אחד
לו  יכתוב שלוי סבור היה כי לטעון יכול ואינו אחר שטר
השמיט  למה עיון וצריך בפניו. לעדים אמר שהרי זה, שטר

למלך. ומשנה משנה לחם משנה, כסף ועיין רבינו, זאת

.Â¯eÒ¯q‰45ÁÈÏL -46¯ÎO ÏËB ‡e‰L ‡l‡ ,‡e‰ ««¿»ƒ«∆»∆≈¿«
B˙eÁÈÏL47CÎÈÙÏ .48- ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„ ‰pL Ì‡ , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»«««¿»ƒ

ıÙÁ Ô˙pL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk .„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒ¿ƒ≈«¿≈∆»«≈∆
¯kÓz Ï‡Â ,‰Ê ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯eÒ¯q‰ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿««¿¿»«¿…ƒ∆¿«ƒ¿…

ÌÈMÓÁa B¯ÎÓe CÏ‰Â ,‰‡nÓ ˙BÁÙa49ÌlLÓ -50 ¿»ƒ≈»¿»«¿»«¬ƒƒ¿«≈
Ô·e‡¯Ï Ïk‰ - ÌÈ˙‡Óa ¯ÎÓ .B˙ÈaÓ ÌÈMÓÁ‰51. «¬ƒƒƒ≈»«¿»«ƒ«…ƒ¿≈

Èz¯Ó‡ ‰‡Óa :¯ÓB‡ Ô·e‡¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿≈≈¿≈»»«¿ƒ
EÏ52ÔÎÂ ,ÈÏ z¯Ó‡ ÌÈMÓÁa :¯ÓB‡ ¯eÒ¯q‰Â , ¿¿««¿≈«¬ƒƒ»«¿»ƒ¿≈

,‰¯Bz‰ ˙Úe·L ¯eÒ¯q‰ ÚaL - Èz¯ÎÓ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ»«¿ƒƒ¿»««¿¿««»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L53ÌÈMÓÁ‰ BÏ Ô˙ ¯·k Ì‡Â .54 ∆¬≈»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»««¬ƒƒ

‰ÎBÊÂ ,B˙eÁÈÏL ‰OÚL ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -ƒ¿»¿«∆≈∆»»¿ƒ¿∆
Á˜Bl‰55Ô·e‡¯ ÏL ‰Ê ıÙÁL Á˜Bl‰ Ú„È Ì‡Â . «≈«¿ƒ»««≈«∆≈∆∆∆¿≈

‡e‰56ıÙÁ‰ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰ ¯eÒ¯Ò BÏ ¯ÎBn‰ ‰ÊÂ ,¿∆«≈«¿«¬ƒ«≈∆
ÌÈÏÚaÏ57ÌÈ¯ÁÈÂ ,58¯kÓÏ ˙eL¯ BÏ Ô˙pL ÈÓ ÏÚ «¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿…

‰ˆ¯L B‡ ÌÈMÓÁa59¯Á‡ Ba ¯ÊÁÂ ÌÈMÓÁa «¬ƒƒ∆»»«¬ƒƒ¿»«««
È˙ÈwL60. ∆»ƒƒ

במשנה:45) צח. בכתובות שאמרו ממה נלמד זה דין
מנה  שווה ומכרה מאתיים כתובתה שהייתה "אלמנה
כתובתה". נתקבלה במנה, מאתיים שווה או במאתיים,
עצמה  את הפסידה היא במנה מאתיים שווה מכרה כלומר:
מנה  שווה מכרה ואם מאתיים קיבלה כאילו זה והרי
ה), הלכה א פרק למעלה (ראה המעות לבעל הכל במאתיים
סרסור  וגם מאתיים. מהם קיבלה והרי ליורשים כלומר,
לאלמנה  הוא דומה עבודתו, שכר ומקבל שליח שהוא
ק.) כתובות (עיין היורשים של כשליחם שהיא המוכרת

משנה). (כסף כתובתה מהם שגובה אתה ולא 46)ושכרה
א. קטן סעיף שם סמ"ע וראה להלן 47)שותף, ראה

ז. כל 48)הלכה עליו חלים שליח, שהוא מכיוון כלומר,
לו: לומר יכול היה כשותף דינו היה ואילו השליחות, דיני
לשלם  צריך היה ולא בזול ומכרתי כיוונתי העניין לטובת
לקבל  צריך היה ביוקר מכר אם הדין הוא וכן ההפסד, לו

שם). (סמ"ע בריווח שהוא 49)חלקו ללוקח הודיע ולא
ד. הלכה למעלה כמבואר קיים. המקח כן ואם שליח,

ד.50) הלכה למעלה שכתב למעלה 51)כמו שכתב כמו
מחיר  לו שיש דבר בין ההבדל שם וראה ה, הלכה א פרק

קבוע. מחיר לו שאין דבר לבין מכחיש 52)קבוע ואינו
במאה  שמכרו שטוען אלא שמכר, שאומר הסרסור דברי

ו). קטן סעיף קפה סימן וש"ך משנה שכיוון 53)(כסף
שמגיע  כספית, תביעה אלא כאן אין - כנ"ל במכר שמודה
"שכיוון  שהטעימו ויש בחמישים. מודה וזה מאה, לו
אינו  - מעות סכום החפץ, לו שמסר בשעה לו, שהזכיר
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קלה

קלה

ושותפין  שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ג' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"אין  כתב: והראב"ד (רדב"ז). המעות" אלא הבגד תובע
בגדו, אלא תובע אינו שראובן לפי התורה, שבועת כאן
במנה  לא טוען ואינו שמעון, מפי אלא שנמכר, יודע ואינו
הסרסור  יישבע הילכך - בגדו אלא מסויים דבר בשום ולא
מפורש  מג.) (שבועות ובמשנה וייפטר". היסת שבועת
ואבד  המשכון על "המלווה נאמר שם שהרי רבינו, כדברי
והלה  שווה, היה ושתיים עליו הלוויתני סלע - המשכון
היה  דינרים וחמישה עליו הלוויתיך סלע אלא כי לא אומר
ובאבן  שם המשפט בנתיבות וראה [שבועה]" חייב - שווה

יתר 54)האזל. של התביעה על הכל כופר נחשב שאז
לו  שאמר אלא לו, נתן לא אם אפילו הדין והוא החמישים.
ונטען  טוען מהלכות א בפרק וראה משנה). (כסף "הילך"

ג. ד,55)הלכה בהלכה למעלה רבינו לדברי בהתאם
קיים, המקח - שליחותו על ללוקח השליח הודיע לא שאם
השינוי  ידי על שגרם הנזקים בעד למשלח אחראי והשליח

לא 56)שלו. השליח שאף קצת, נראה הלשון ממשמעות
דינו  החפץ, מי של ידע מעצמו הלוקח אלא כלום, אמר
של  הוא שהחפץ שיידע צריך ברם השליח, הודיעו כאילו
מי  לדעת מבלי סרסור שהוא שיידע די ולא המשלח אותו

ז. קטן סעיף קפה סימן בש"ך וראה משלחו, כמו 57)הוא
שהשליח  שאף רבינו, מחדש שכאן אלא ד. בהלכה למעלה
אינו  והשליח המקח, בטל המשלח, דברי על שעבר מכחיש
ועד  שבועה מחוייב שהוא מאחר נגדו, כעד לשמש יכול
ז. הלכה א פרק למעלה רבינו שמביא כמו עד, אינו הנשבע
שהמוכר  לטעון יכול כי להחזיר, צריך שאין כתב והראב"ד
זה  חשש מסתלק רבינו ולדעת קנוניא, עליו עשו והסרסור
י. אות שם הגולה באר ועיין הלוקח, שמטיל החרם ידי על

אחרי 58) יכול, אינו היסת שבועת להשביעו אבל חרם, ורק
בטענת  אלא היסת שבועת מטילים ואין שמא, טוען שהוא
להבין  יש אך ז). הלכה ונטען טוען מהלכות א (פרק וודאי
השמא  לטענת השליח של הברי טענת מצרפים אין מדוע
שמצרפים  כמו בשבועה, המוכר את לחייב הלוקח, של
א  פרק למעלה המשלח של שמא לטענת הבעלֿחוב טענת

ז. בחמישים,59)הלכה למכור לשליח אמר לא כלומר:
- למשלח התמורה את ומסר בחמישים מכר כשזה אלא

היה 60)נתרצה. כן, לא שאם הלוקח, של החרם לשון זה
"שקנה". לומר צריך

.ÊÚÈ„B‰L ¯eÒ¯Ò Ïk61Ú˜¯˜ B‡ ‰Ê ıÙÁL Á˜BlÏ »«¿∆ƒ««≈«∆≈∆∆«¿«
:Ô·e‡¯ ¯Ó‡ Á˜Bl‰ ‰wL ¯Á‡Â ,Ô·e‡¯ ÏL ‰Ê∆∆¿≈¿««∆»»«≈«»«¿≈
;Á˜Bl‰ ¯ÈÊÁÓ - el‡ ÌÈÓ„a ¯kÓÏ ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ∆ƒ¿…¿»ƒ≈«¬ƒ«≈«

È¯‰LCÎa EÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈÓ„ BÏ ˜Òt ‡Ï ∆¬≈…»«»ƒ¿»«¿…¿¿»
CÎÂ62Ïk] .63¯eÒ¯Ò [64B„iÓ ıÙÁ‰ „·‡L65·‚ B‡ ¿»»«¿∆»««≈∆ƒ»ƒ¿«

¯aL B‡66·iÁ -67.¯ÎO ‡OB ‡e‰L ÈtÓ ,ÌlLÏ ƒ¿««»¿«≈ƒ¿≈∆≈»»

פלוני 61) של שהחפץ המכירה בעת השליח שהודיע ודווקא
ללוקח  שיש הידיעה זה לעניין מספיקה ולא המשלח,

למלך). המחיר,62)(משנה על כלום לו אמר שלא וכיוון
המכר, בעת המחיר על ולשאול לחזור לו אמר כאילו זה הרי
אפשרות  דעתו על להעלות היה חייב מזה, שיידע והלוקח

לפי 63)זו. הכסףֿמשנה ותיקן "וכן". רומי: בדפוס

הוא  וכן "וכל", תימן: ובכתבֿיד "כל", מדוייקים ספרים
עוז. פירוש 64)במגדל ולפי במשנה, פז. בתרא בבא

נשברה. המתחיל דיבור שם בתוספות בעודו 65)הריב"ם
סימן  משפט חושן שולחןֿערוך, וראה שמכר. קודם בידו

יח. קטן סעיף שם וסמ"ע ז, סעיף אי 66)קפה ידי על
מיימוני  (הגהות ואבידה כגניבה שדינו הסרסור, של זהירותו
המלים  נשמטו שם ערוך ובשולחן הריב"ם). בשם ג אות

נשבר". ואבידה.67)"או בגניבה שחייב שכר, נושא כדין

.ÁÁ˜Bl‰68Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk69˙È·Ï Ô¯bLÏ «≈«≈ƒƒ≈»À»¿«¿»¿≈
ÂÈÓÁ70Ôz‡ È‡ - ÈpnÓ Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â , »ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¬ƒ∆≈

ËÚeÓ ¯ÎO Ôz‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,Ì‰ÈÓc ˙‡ EÏ71, ¿∆¿≈∆¿ƒ»∆≈»»»
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÎÈÏ‰a eÒ‡Â72eÒ‡ Ì‡Â ; ¿∆∆¿«¬ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ∆∆¿

‰¯ÊÁa73¯eËt -74ÔÏË .75,ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓÏ ˙Ó ÏÚ «¬»»»¿»»«¿»¿»¿»«¬≈ƒ
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú B‡ ÈBÏt ÌB˜Óa e¯ÎnÈ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«ƒƒ»¿¿»¿ƒ«¿«¿ƒ
Ì¯ÈÊÁ‡ - e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡Â ,CÎÂ Ck ÌÈÓ„ EÏ Ôz‡ -∆≈¿»ƒ»¿»¿ƒ…ƒ»¿«¬ƒ≈

‰¯ÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa ,eÒ‡Â ,EÏ76·iÁ - ¿¿∆∆¿≈«¬ƒ»≈«¬»»«»
ÌlLÏ77. ¿«≈

פא.68) מציעא ובבא לא: מלאכה.69)נדרים בעל
לארוסתו.70) שהיה 71)כמתנה ההנאה תמורת והיינו,

(בבא  מתנות להעניק נכונות שגילה זו בהתפארות למשגר
הנאה). טובת לפי המתחיל דיבור שם ורש"י שם מציעא

מהלכות 72) ד (פרק לבקרו מנת על האומן מן כלים [בלוקח
דמי  היו אם אלא חייב שאינו רבינו הביא יד) הלכה מכירה
מהגמרא  (מקורו הלוקח על חביב הכלי והיה קצובים הכלי
מטעם  הוא שהחיוב לפי פח.) בתרא ובבא לא: בנדרים
נעשה  שהגביהו "מעת שם: רבינו שכתב כמו "לוקח",
אבל  קנה. לא - הנ"ל התנאים נתקיימו לא ואם ברשותו"
חייב  שאינו בגמרא נזכר לא חמיו לבית לשגרן כלים בלוקח
אלא  לוקח מטעם אינו שחיובו לפי הנ"ל, באופנים אלא
דינו  - בכלי ומתפאר נהנה שהוא ומכיוון סרסור, מטעם
ולפיכך  ז). הלכה למעלה (ראה שכר כשומר רק ולא כשואל
בהלכות  ולא סרסור בדיני כאן זו הלכה רבינו העתיק

שם]. מכירה בהלכות האזל אבן ראה אחרי 73)מכירה,
ימי  אחרי כשואל הריהו להחזיר, ודעתו ממנו קבלו שלא
ב). הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ג (פרק השאלה

בגניבה 74) להתחייב שכר כשומר דינו עדיין אבל מאונסים.
וזהו  חמיו בבית זה בכלי והתפאר נהנה שהרי ואבידה,
מפני  פטור "בחזירה ושם: שם, בברייתא מפורש וכן שכרו.
מיימוני). והגהות משנה (כסף שכר" כנושא שהוא

שם.75) מציעא ובבא שם החזרה 76)נדרים גם שאצלו
להם  ימכור - בדרך קונים לו יזדמנו אם שהרי כהליכה. היא

שם). שיהיו 77)(גמרא שצריך בגמרא נזכר לא כאן [גם
אין  כאן שגם לפי הלוקח, על חביב ושיהא קצובים דמיו
שכרו  שאין ומכיוון סרסור מטעם אלא לוקח, מטעם חיובו
הנראה  כפי עצמו מהכלי מרוויח אלא מהמשלח קצוב
(הלכה  שלמעלה לסרסור דומה ואינו כשואל, דינו - בעיניו
שכר  שומר אלא ואינו מהמשלח קצוב שכר שמקבל וֿז)

בלבד].

.ËÁÈÏL Ïk78ÔÚhLCk „ÈÒÙ‰Â ÈBÏt Ò‡ BÚ¯‡L »»ƒ«∆»«∆≈¿…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
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קלו ושותפין קלו שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ג' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - CÎÂ79,B˙ÚË ÏÚ ¿»¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ««¬»
¯LÙ‡L ÌB˜Óa Ò‡‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯ËtÈÂ80‡È·‰Ï ¿ƒ»≈¿ƒ»»»…∆¿»∆∆¿»¿»ƒ

ÈeÏ‚ ‡e‰L ¯·„ B‡ ,ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ81‡ˆÓÈ È¯‰L ,Úe„ÈÂ »»≈ƒ»»∆»¿»«∆¬≈ƒ¿»
Ì‡Â ;B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú≈ƒ¬≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»««¬»¿ƒ

ÌlLÓe ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‡Ï82‰OÚÓ .83 …≈ƒ≈ƒ≈∆¡»¿«≈«¬∆
ÈÏ ‰˜ :BÁeÏLÏ ¯Ó‡L „Á‡a84Èa¯b ˙B‡Ó Úa¯‡ ¿∆»∆»«ƒ¿¿≈ƒ«¿«≈«¿≈

B„Èa ÈÏ eÈ‰L ˙BÚnÓ ÔÈÈ85ıÓÁ e‡ˆÓÂ ,BÏ ‰˜Â , «ƒƒ»∆»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿…∆
LÈ ÏB˜ ,ıÈÓÁ‰L ‰Êk ÏB„b ÔÈÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ -»¿¬»ƒƒ¿»»»∆∆∆¿ƒ≈

BÏ86‡lL ‰È‡¯ ‡È·È - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿»»»ƒ¿»»∆…
‡È·È ‡Ï Ì‡Â ,¯ËtÈÂ Á˜lL ‰ÚLa ıÓÁ ÔÈi‰ ‰È‰»»««ƒ…∆¿»»∆»«¿ƒ»≈¿ƒ…»ƒ

ÌlLÈ - ‰È‡¯87ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»¿«≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ
B˙È‡¯ ÔÈ‡L ,ÌÏÚp‰ ¯·c Ï·‡ .Ô‰a ‰ÈeˆÓ ‰È‡¯‰L∆»¿»»¿»»∆¬»»»«∆¿»∆≈¿»»
ÔÚËiL ‰ÚË ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ Ú·MÈ - ‰ÈeˆÓ¿»ƒ»«»»¿≈«ƒ¿»«¬»∆ƒ¿«

ÛzM‰88Ba ‡ˆBiÎÂ89:ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ . «À»¿«≈¿≈«ƒ¿«¬««¿ƒ
B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ - ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‡¯‰ Ì‡ƒ»¿»»¿»ƒ¿»ƒ¿»»««¬»

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÈ B‡90. ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ושם 78) יהודה, בן איסי בשם פג. מציעא בבבא ברייתא
אונס. שארעו שליח עם שהיה במעשה כאיסי, רבא פסק

פשע 79) ושלא יד בהן שלח שלא שבועות אף שכולל היינו,
א). קטן סעיף קפז סימן עוברים 80)(סמ"ע שם ששכיחים

להלן.81)ושבים. שהובא המעשה כדעת 82)כמו
שם. והרי"ף ובדפוס 84)שם.83)הר"ח תימן בכתבֿיד

ב. סעיף קפז סימן ערוך בשולחן הוא וכן לו. רומי:
יישבע 85) - הנעלם דבר "אבל דלהלן: הבבא מפני כן כתב

כלל  שהרי נשבע, אינו מעות בידו נתן לא ואם עליו"
משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין "כל בידינו:
ליטול. ולא לפטור נשבעין כלומר מד:) (שבועות

ברבים 86) הדבר וידוע פרסום, מקבלים שהדברים כלומר,
בכמות  יין חימוץ של זה, מאורע קרה מי ואצל ואיך מתי

כזאת. קנה 87)גדולה שהשליח לטעון, יכול שהמשלח
את  להוכיח בידו קל הרי אחרת מוזל, במחיר חמוץ יין

חכמים 88)ההיפך. שתקנת א, הלכה ט פרק להלן [ראה
שבכל  רבינו וסובר ספק. בטענת השותף את שמשביעין היא
בשבועה  ואף יהודה בן איסי של זה דין נוהג השבועות

ט 89)דרבנן]. פרק להלן וכו' והאפוטרופין [האריסין
של  ההלכה עיקר כל שהרי מובנים, הדברים אין א]. הלכה
ממה  ונלמדה השומרים בשבועת נאמרה יהודה בן איסי
תהיה  ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב, (שמות תורה שאמרה
(בבא  וייפטר רואה יביא רואה יש שאם - שניהם" בין
שהחידוש  כתב קפז) (סימן הנתיבות בעל אבל שם). מציעא
טוען  שמפקיד כגון, התורה, מן שבועה דין שאין באופן הוא
מדאורייתא. נשבעין אין שאז מיגו לנפקד ויש ברי

א.90) הלכה שכירות מהלכות ג פרק

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
הרשאה.1) דיני כל רבינו בו כלל

.‡ÈÓ2Ú˜¯˜ BÏ ‰˙È‰L3eÈ‰L B‡ ,„Á‡ „È ˙Áz ƒ∆»¿»«¿««««∆»∆»
ÔÈÏËÏhÓ BÏ4ÔB„wt5Ôe„Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ,6ÌÚ ƒ«¿¿ƒƒ»¿»»«¬»ƒ«»ƒ

‡ÈˆB‰Ïe ‰Ê7È¯‰ - B„È ˙ÁzÓ ÔB„wt‰ B‡ Ú˜¯w‰ ∆¿ƒ««¿««ƒ»ƒ««»¬≈
·˙Bk ‰Ê8‰‡L¯‰ BÏ9Ï CÈ¯ˆÂ .B„iÓ ˙B˜10 ∆≈«¿»»¿»ƒƒ¿ƒ»

¯ÓB‡Â .e‰L¯‰L11.CÓˆÚÏ ‡ˆB‰Â ‰ÎÊe Ôec :BÏ ∆ƒ¿»¿≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ˆBiÎÂ12BÏ ·˙k ‡Ï Ì‡Â .el‡ ÌÈÈÚa13BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ…»«≈

‰z‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,BnÚ Ôe„Ï ÏBÎÈ»»ƒƒ¿≈∆≈≈«»
ÈÈc ÏÚa14Ôk BÏ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡Â .15‡l‡ BÈ‡ - ««ƒƒ¿««ƒ∆»«≈≈∆»

ÁÈÏL16ÏL ‡e‰ È¯‰ - Ba ‰kÊiM ‰Ó ÏÎÂ , »ƒ«¿»«∆ƒ¿∆¬≈∆
BÁlLÓ17˙B‡ˆB‰‰ ÏÎÂ .18ÔÈc ÏÚ ÁÈÏM‰ ‡ÈˆBiL ¿«¿¿»«»∆ƒ«»ƒ««ƒ

ÔÈ·˙Bk CkL ;Ô‰a ·iÁ ÁlLÓ‰ È¯‰ - ‰L¯‰L ‰Ê∆∆À¿»¬≈«¿«≈««»»∆∆»¿ƒ
.BÓlLÏ ÈÏÚ - ‰Ê ÔÈ„a ‡ÈˆBzL Ïk :‰‡L¯‰a««¿»»…∆ƒ¿ƒ∆»«¿«¿

וקד:2) ע. קכג 3)בבאֿקמא סימן בשולחןֿערוך ראה
בה  כפר אם אפילו הרשאה לכתוב יכול שבקרקע א, סעיף
שכתב  ו, הלכה להלן רבינו מדברי נראה וכן השני,
כפר  אם הרשאה לכתוב יכול אינו במעות או שבמטלטלין
בסוף  עוד ועיין עיי"ש כן, הדין אין שבקרקע הרי - בו
שנראה  משום הוא זו הלכה של טעמה [שכל ז. הלכה
ידוע  שהדבר לפי כשקר, נראה זה אין ובקרקע כמשקר,
ו]. הלכה להלן רדב"ז ועיין שלו, זו שקרקע ומפורסם

(להלן 4) אגב' ב'קנין אלא להקנות יכול  אינו מעות אבל
ז). גזילה 5)הלכה זה ובכלל הנפקד, בו כפר לא אם

(בבאֿקמא  נהרדעי של השני וכלשון הנגזל. בה כפר כשלא
בשום  להקנותה יכול שאינו מלוה, אלא למעט בא ולא שם),

ורדב"ז). (לחםֿמשנה ז הלכה כדלהלן לנהל 6)פנים,
כופר  אינו אבל מסויימות, טענות לנתבע כשיש ומתן, משא
להלן  עוד וראה הקודמת. בהערה למעלה ראה הדבר, בעיקר

הרשאה. צריך החוב בגביית שאף ה, דוקא 7)הלכה
קרקע  לי ומכור צא לשלוחו האומר אבל חבירו, מיד להוציא
באמירה  אלא - קנין צריך אין - לי קנה או מטלטלין, או
קכב  סימן חו"מ בש"ך וראה א, הלכה א פרק (למעלה בלבד

יב). אורכתא 8)ס"ק כתבינן "לא שם): (ב"ק בגמרא כן
כתבינן". - כפריה לא אבל - דכפריה אמטלטלי (=הרשאה)
הכתיבה  ואילו להלן), (ראה הקנין הוא שהעיקר נראה אבל
צורך  אין בראיה, צורך שאין ובמקום לראיה, אלא אינה
הוזכר  שם קד:) (ב"ק פפא דרב במעשה נראה וכן בכתיבה,

הכתיבה. הוזכרה ולא המלה 9)הקנין של עברי תרגום
בשתי  ופירושה שם. שבגמרא "אורכתא" הארמית:
הפקדון  על השליח את משליט שהמשלח שלטון, הלשונות:

לו. אגב'10)ומקנהו 'קנין צריך במעות ורק סודר, בקנין
(ב"ק  פפא דרב במעשה זה קנין ומקור ז). הלכה (להלן
ס"ק  שם (ש"ך גמור בקנין הממון את לשליח שהקנה שם),

להלן.11)יג). ראה ההרשאה. בכתב היינו,12)היינו,
גמורה. הקנאה משום בה שיש שלא 13)לשון כלומר,

ע. שם (כסףֿמשנה). לעצמך והוצא וזכה דון לו כתב
נהרדעי. של שניה סימן 14)מימרא (חושןֿמשפט ה'טור'

ביטל  שמא לחוש לו שיש "משום הטעם, כתב קכב)
ביטל  או מת שאילו [המלוה], מת או השליחות את המשלח
- ונאבד לשליח אח"כ ונתן לשליח, שיתן קודם השליחות
ביטל  או המשלח שמת ידע שלא אע"פ באחריותו, חייב
כלשונם  הגמרא דברי העתיק שרבינו ומכיון השליחות".
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קלר

קלר

ושותפין  שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ג' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

רשאי  אחר, חשש בלי שגם נראה ביארם, לסרב ולא הנפקד
נוח  הראשון כי: בטענה, הרשאה, לו שאין זה עם מלדון

ממנו. קשה והשני לעצמך"15)לי, והוצא וזכה "דון
הוא  והרי שלם, בלב לו הקנה כי לטעות מקום ויש כנ"ל,
ע.). (ב"ק בגמרא אחת כדעה למחצה, כשותף

שווייה".16) שליח "והלכתא, שם: הגמרא כמסקנת
שותף.17) ולא שליח שהוא אומרין שאנו מזה תוצאה זוהי
אשי.18) רב מדברי שם,

.·‰˜‰19ÚÈ·¯ B‡ LÈÏL ‰L¯‰L ‰ÊÏ20LiM ‰Ó ƒ¿»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««∆≈
Ïk‰ ÏÚ ÔÈc ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á „Èa BÏ21ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬≈¬≈∆∆ƒ««…ƒ

ÏÚ Ôc - B˜ÏÁa BÈc ÏÚa ‡e‰ È¯‰Â ,B˜ÏÁ ÏÚ Ô„Â¿»«∆¿«¬≈««ƒ¿∆¿»«
.Ïk‰«…

אביי.19) של מימרא שם, בגמרא 20)בבאֿקמא הוא כן
אמר  אם אבל רביע, או שליש "דוקא הראב"ד  וכתב שם,
ידון  לא שלך, יהיו פלוני ביד לי שיש ממה דינרים מאה לו

המאה". על שיש 21)אלא בשותף ג, הלכה להלן הוא וכן
הכל. על לדון שיכול - הרשאה לו

.‚„Á‡22ÔÈÙzM‰ ÔÓ B‡ e˜ÏÁ ‡lL ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ∆»ƒ»«ƒ∆…»¿ƒ«À»ƒ
˜ÏÁ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰ ÏÚ Ú·Bz - Úa˙Ï ‡aL∆»ƒ¿…«≈«««…ƒ¿≈≈∆
ÔÈ‡Â .ÔÈÙzL ¯‡MÓ ‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔBÓn‰ ‰Êa¿∆«»≈»ƒ«¿»»ƒ¿»À»ƒ¿≈
È˙ÈÈ‰ el‡ :ÔcL BÙzLÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ¯Á‡‰ ÛzM‰«À»»«≈»«¿À»∆»ƒ»ƒƒ
ÏÚa ·iÁÓe ˙B¯Á‡ ˙BÚË Ú·Bz È˙ÈÈ‰ ,ÌL È‡¬ƒ»»ƒƒ≈«¿»¬≈¿«≈««
Ìb Úa˙Ï ˙‡a ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÈÈcƒƒ∆¬≈≈»»…»»ƒ¿…««

‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ?‰z‡23BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa «»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»«∆∆≈
ÈÈ‡ È‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ ,BnÚ Ôe„ÏÂ ÔÈc‰ ÏÚa ÏÚ ¯ÊÁÏ«¬…««««ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ

LÈ CÎÈÙÏ .ÈlL ÛzL ÔÚhM ‰Ó ÏÎa ‰„BÓ24Úa˙pÏ ∆¿»«∆»«À»∆ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿»
‡·‰ B‡ ,E˜ÏÁa ÈnÚ Ôe„ B‡ :‰ÊÏ ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ¿«≈¿«»∆ƒƒ¿∆¿¿»≈
ÈÏÚa ÌÎÈLe ,È„Èa ÌÎÈL ÔBÓÓ È¯‰L ;‰‡L¯‰«¿»»∆¬≈»¿≈∆¿»ƒ¿≈∆«¬≈
.‡e‰ Ìb Úa˙ÈÂ EÙzL B‡ EÈÁ‡ ‡B·È ¯ÁÓÏe ,ÈÈ„ƒƒ¿»»»»ƒÀ»¿¿ƒ¿««

שותפי 22) ותרי אחי תרי הני הונא, רב "אמר צד. בכתובות
לדינא, בהדיה מינייהו חד ואזל חד, בהדי דינא להו דאית

דברי  בעל לאו את ליה: למימר אידך מצי את,לא דידי ם
אמורים  הדברים שאין מסיק, ולבסוף עבד". שליחותיה אלא
אינו  אם אבל בעיר, נמצא השני השותף או כשהאח אלא
יותר  טענות טוען הייתי שם הייתי אילו לטעון: יכול בעיר
והרי"ד  והמאירי רש"י לדבר: פירושים ושלשה טובות,
לטעון  בא והוא השני, השותף הוא הזה שה"אידך" מפרשים
אמרו  זה ועל שלו. חלק על הפעם שוב עמו שידון דין לבעל
ואם  כן. לטעון יכול אינו לבוא, יכול שהיה בעיר, הוא שאם
הוא  הזה שה"אידך" מפרש הר"ן כן. לטעון יכול בעיר, אינו
שאם  אמרו זה ועל שלפנינו, הזה לשותף שטוען הדין בעל
יכול  הבע"ד אין לבוא, שיכול בעיר, השני השותף היה
ואם  את, דידי דברים בעל לאו שלפנינו לשותף לטעון
ורבינו  כן. לטעון הבע"ד יכול בעיר, אינו השני השותף
כרש"י  אחד בצד מפרשים יב) סימן פ"י (בכתובות והרא"ש
שהוא  כהר"ן שני ובצד השני, השותף הוא הזה שה"אידך"
השותף  היה שאם אמרו זה ועל שלפנינו. הזה לשותף טוען

שלפנינו: לשותף לטעון יכול אינו לבוא, שיכול בעיר, השני
לטעון  יכול בעיר, היה לא ואם את. דידי דברים בעל לאו
ועיין  וצ"ע. רבינו, דברי את הר"ן הביא ובכסףֿמשנה כן.

אבל 23)לחםֿמשנה. בגמרא. כן מפורש רש"י, לדברי
(כשלא  השני שהשותף שאמרו ממה נלמד זה רבינו, לדברי
דברים  בעל לאו שלפנינו: לשותף לטעון יכול בעיר) היה
יותר  טובות טענות טוען הייתי בעיר הייתי ואילו את, דידי
חלקו. על הפעם, שוב עמו לדון לבעלֿדין לחזור שיכול -

זה 24) רבינו לדברי אבל בגמרא. כן מפורש הר"ן, לדברי
לבעלֿדין  לחזור יכול השני שהשותף שאמרנו ממה נלמד
לכתחילה  לסרב הבע"ד יכול כן ואם הפעם, שוב עמו לדון
זו, הלכה על חולק (שם) והרא"ש הזה. השותף עם לדון
עמו  שידון לו איכפת דמה לעכב, יכול הבע"ד שאין וכתב

מחלקו. עכ"פ יפטר נגדו בדין יזכה שאם הכל, על

.„ÏÚa‰25BzL‡ ÈÒÎa26‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ -27‡Â .Ì «««¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»»¿ƒ
˙B¯t LÈ28Ôe„Ï LiL CBzÓ - Ú˜¯wa29,˙B¯t‰ ÏÚ ≈≈««¿«ƒ∆≈»««≈

‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯wÚ‰ ÏÚ Ôc ,BlL Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈∆»«»ƒ»¿≈»ƒ«¿»»
˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡L ;BzL‡Ó30. ≈ƒ¿∆ƒ≈«¿«≈≈

אביי.25) של מימרא מח: מלוג,26)גיטין נכסי היינו
ח. סעיף קכב סימן שו"ע לו 27)וראה שיש פירות, שקנין

שם). (רש"י הגוף כקנין אינו שם 28)לבעל, בגמרא
אפירי  נחית אבל אפירי, נחית דלא אלא אמרינן "ולא אמרו:
ופירש  אגופא" דינא משתעי אפירי, דינא דמשתעי מיגו -
האיש  אותו עם טענה לו שאין - לפירא נחית דלא רש"י,
פירא, דליכא אלא אמרן "ולא גרס: רבינו אבל כלל, בפירות
מינכן  בכ"י וכ"ה המאירי, הביא וכן וכו'". פירא איכא אבל
ויכול  הואיל פירות, שם שיש "שכל בהערות). (שם שם
(מאירי  העיקר" על דן - לגמרי שלו שהם הפירות, על לדון

פוסקים'). 'יש בשם אע"פ 29)שם, הנ"ל, המאירי לדעת
לדון  שיכול כיון - הפירות על ודברים דין לו אין שלמעשה

העיקר. על הוא דן משותף,30)עליהם, עדיף הוא ולפיכך
ג. בהלכה שלמעלה

.‰ÈÓ31ÔÈa ,‰ÂÏÓ B‡ ÔB„wt B¯·Á „Èa BÏ ‰È‰L ƒ∆»»¿«¬≈ƒ»ƒ¿»≈
˙BÚÓ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa32ÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰OÚÂ ,33 ¿ƒ«¿¿ƒ≈»¿»»»ƒ«¿≈ƒ

‰ˆ¯ Ì‡ :BÏˆ‡ Ì‰L ‰Ê „Èa ˙eL¯‰ - BÏ Ô‡È·‰Ï«¬ƒ»»¿¿«∆∆≈∆¿ƒ»»
Ô˙ È¯‰L ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡Â ,¯ËÙ - ÔzÏƒ≈ƒ¿»¿≈«»¿«¬»»∆¬≈»«
‰Ê ÔÈ‡L ,Ô˙B BÈ‡ - ÔzÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ;BÁeÏLÏƒ¿¿ƒ…»»ƒ≈≈≈∆≈∆

BÈc ÏÚa34ÔB„wt‰ ÏÚ ‰‡L¯‰a ‡B·iL „Ú35ÏÎÂ . ««ƒ«∆»¿«¿»»««ƒ»¿»
‡a‰36:Ô‰a ¯Ó‡p‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ‰‡L¯‰a «»¿«¿»»¬≈ƒ¿««∆¡»»∆

ÂÈnÚ CB˙a ‰OÚ ·BË ‡Ï ¯L‡Â37. «¬∆…»»¿«»

ולא 31) אלעזר, ורבי יוחנן ורב חסדא כרב קד. בבאֿקמא
הרי"ף. פסק וכן שהיא 32)כרבה. הרשאה, לענין שרק

של  פקדון לבין מטלטלין של פקדון בין הבדל יש - בקנין
לבין  פקדון בין וכן ז). הלכה ולהלן א, הלכה (למעלה מעות
ביניהם. הבדל אין - לחוד בשליחות אבל ושם). (שם מלוה

לד. הערה להלן אמר 33)וראה כשלא כאן המדובר
עלֿידי  חובו לו ששלח ללוה או לנפקד המלוה או המפקיד
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קלח ושותפין קלח שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ג' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שמכיון  בעדים, השליח שיעשה צריך ולפיכך זה, שליח
עליו  הכסף אחריות קיבל ודאי - עדים להביא שהטריח
אמר  אם אבל שם), בבאֿקמא (גמרא שלוחו ליד משבא
ליד  משבא - זה שליח עלֿידי לי שלח ללוה או לנפקד
פ"ג  ראה מאחריות. הלוה או הנפקד פטור זה, שליח
ובלחםֿמשנה. א, הלכה ופקדון שאלה מהלכות

הרשאה 34) לו כתב אם שאפילו ע. דבבאֿקמא מהא מקורו
לומר  יכול - לעצמך" והוצא וזכה "דון לו כתב לא אם -

א. הלכה למעלה ראה דיני. בעל אתה אין אבל 35)לו:
ז  הלכה כדלהלן הרשאה, לכתוב יכול אינו המלוה על

רב.36)(כסףֿמשנה). של מימרא לא. שבועות
ושמא 37) לו, לא ריב על מתעבר "שהוא פירש: שם [רש"י

לעשות  יכול שאינו מזה יותר לפשרה, ונוח לו נוח הראשון
אחרים". בממון נראה פשרה וכן אסור. לעולם ולפי"ז

בעל  עם כשהוא "דוקא כתב: הראב"ד אבל רבינו. מדברי
מציל  אחרת, בעיר דינו בעל היה אם אבל - אחת בעיר דינו
עצמו  הפסוק אותו מתוך כן שלמד ונראה הוי". חבירו ממון
עמיו, בתוך דוקא - עמיו" בתוך עשה טוב לא "ואשר

העיר]. באותה הוא אם כלומר

.ÂÚ·Bz‰38˙BÚÓa B‡ ÔÈÏËÏhÓa ÔÈca B¯·Á «≈«¬≈«ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
¯ÙÎÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L39·zÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Ba ∆ƒ¿ƒ∆¿¿»«≈»ƒ¿…

¯wLÓk ‰Ê ‡ˆÓpL ,ÂÈÏÚ ‰‡L¯‰40¯ÓB‡ ‡e‰L ; «¿»»»»∆ƒ¿»∆ƒ¿«≈∆≈
¯·Îe ,ÈBÏt „Èa ÈÏ LiM ‰Ó ÏhÏ EÈ˙ÈL¯‰ :BÏƒ¿ƒƒƒ…«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»
·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡L ÈBÏt ¯Ó‡»«¿ƒ∆≈∆¿¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ¯Á‡ ˙BL¯‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Úe·L B¯·Á BÏ¬≈¿»≈»¿«¿«≈»»
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰˜iL ¯·c ÌL ÔÈ‡L ;BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆≈»»»∆«¿∆¿≈»»
‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯·c ˙ÚÈ·z ÏÚ ‰L¯Ó«¿∆«¿ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿ƒ∆»

ÔBÓn‰ ˙ÚÈ·z ÏÚ41. «¿ƒ««»

נהרדעי.38) של השני כלשון ע. היינו,39)בבאֿקמא
ראה  ההרשאה, אחרי כפר אם אבל ההרשאה, שכתב לפני

יא. הלכה הלשון 40)לקמן לפי בגמרא, שם הוא כן
באופן  אף הרשאה לכתוב אפשר היה זה, טעם ולולא השני.
ערכין  מהלכות (פ"ו להקדישו יכול שאינו ואע"פ בו. שכפר
הרשאה  - לאחרים להקנותו יכול אינו כן ואם כב) הלכה
למעלה  ראה שליחות, משום גם בה ויש גמור, קנין אינה
דף  ווילנא (דפוס שם לבבאֿקמא יוסף' ו'נמוקי טו, הערה

ע"א). יד.41)כז הלכה מכירה מהלכות פ"ה למעלה ראה

.Ê‰ˆ¯Â ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ»¿««≈¿»»
ÔÈw‰ ÔÈ‡ - Ô‡È·‰Ï ÁÈÏL ˙BL¯‰Ï42ÏÈÚBÓ B„iÓ ¿«¿»ƒ««¬ƒ»≈«ƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ ÚaËn‰ ÔÈ‡L ,‰Êa43„ˆÈk ‡l‡ . »∆∆≈««¿≈«ƒ¿∆«¬ƒƒ∆»≈«

?‰OBÚ44‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ BÏ Ô˙B45BÏ ‰˜Óe , ∆≈«¿«»∆«¿∆
CÏB‰Â ,BÊ ‰‡L¯‰a Ô‡ÈˆB‰Ï È„k dab ÏÚ ˙BÚn‰«»««»¿≈¿ƒ»¿«¿»»¿≈
BÈ‡ - ¯Á‡ „Èa ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ .Ô‡ÈˆBÓe BnÚ Ô„Â¿»ƒƒ»»¿»ƒ¿»¿««≈≈

‰ÈÏÚ ‰‡L¯‰ ·zÎÏ ÏBÎÈ46·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â , »ƒ¿…«¿»»»∆»«¬ƒ»»«
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;¯ËLaƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»¿≈»»
C¯„ BÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚa BÈ‡L ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜Ó«¿∆«¬≈»»∆≈»»¿≈∆∆

ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ da ·BÁ Ì„‡ ‰˜iL47‡e‰Â , ∆«¿∆»»»∆»¿«¬«¿»¿»¿

e¯‡aL BÓk ,ÌÚË BÏ ÔÈ‡L ¯·„48˜‰a B‡ ,¯ËL ˙È »»∆≈««¿∆≈«¿¿«¿»«¿«
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÓˆÚ ·BÁ‰49‰˜Ó ‡e‰L ÈtÓ , ««¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿∆

Ï·‡ .‡¯Ób‰ ÔÓ ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ e‰Ê .Ba „eaÚM‰«ƒ¿∆«ƒ∆≈»∆ƒƒ«¿»»¬»
È„k ,‰ÂÏn‰ ÏÚ Û‡ ‰‡L¯‰ ÔÈ·˙BkL ewz ÌÈB‡b‰«¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¿»»«««ƒ¿»¿≈
‰È„ÓÏ BÏ CÏÈÂ B¯·Á ÔBÓÓ „Á‡ Ïk ÏhÈ ‡lL∆…ƒ…»∆»»¬≈¿≈≈ƒ¿ƒ»
LiL ˙BÚÓ ÏhÏ e‰L¯‰ Ì‡L ,ewz „BÚÂ .˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿∆ƒƒ¿»ƒ…»∆≈

B¯·Á „Èa BÏ50‰˙È‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ epnÓ Úa˙Ï B‡ ¿«¬≈ƒ¿…«ƒ∆«¿»»¿…»¿»
ı¯‡aL B˜ÏÁÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ e‰˜Ó - Ú˜¯˜ ‰˜nÏ««¿∆«¿««¿≈«¿««≈∆¿∆¿∆∆

Ôab ÏÚ ˙BÚn‰ BÏ ‰˜Óe ,Ï‡¯OÈ51el‡ ÌÈ¯·„e .52 ƒ¿»≈«¿∆«»««»¿»ƒ≈
¯Ó‡È ÈÓ ,‰fL .ÌÈÚeÚ¯e „‡Ó „Ú Ô‰ ÌÈl˜ ÌÈ¯·c53 ¿»ƒ«ƒ≈«¿…¿ƒ∆∆ƒ…«

?Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˜ÏÁ BÏ LiL54,Èe‡¯ ‡e‰ elÙ‡Â ∆≈≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ»
B˙eL¯a BÈ‡55BÊ ‰wz ewzL ÔÓˆÚ ÌÈB‡b‰Â . ≈ƒ¿¿«¿ƒ«¿»∆ƒ¿«»»

dÈ‡Â ,¯‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ ·wÈ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡»¿∆≈¿ƒƒ…«ƒ∆»»¿≈»
ÔzÏÂ Ôe„Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .Úa˙p‰ ÏÚ Ìi‡Ï È„k ‡l‡∆»¿≈¿«≈««ƒ¿»ƒ»»»¿ƒ≈
‡a‰ ‰Ê ÔÈ‡L ?¯ËtÈ ‰nÏÂ .¯ËÙ - BÊ ‰‡L¯‰a¿«¿»»ƒ¿»¿»»ƒ»≈∆≈∆«»
e‰OÚL ÁÈÏMÓ ˙eÁt ‰ÚeÚ¯‰ BÊ ‰‡L¯‰a¿«¿»»»¿»»ƒ»ƒ«∆»»

ÌÈ„Úa56ÔÈ‡ - BnÚ Ôe„Ï Úa˙p‰ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿≈ƒ¬»ƒ…ƒ¿∆«ƒ¿»»ƒ≈
.BÈc ÏÚa ‡B·iL „Ú Ú·M‰Ï ‡ÏÂ BÏ ÔzÏ ÔÈÙBkƒƒ≈¿…¿ƒ»««∆»««ƒ

ÔÎÂ57ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,e¯B‰ ¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»≈∆¬≈≈
˙È·a da ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜ È„Úa ÔÈa ¯ËLaƒ¿»≈¿≈≈ƒ¿»««ƒ∆»«»¿≈

‰‡L¯‰ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÔÈc58˙¯ÈÙk ‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿ƒ»»«¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«
Ú˜¯˜ „eaÚL59¯ÙkL ‡È‰ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¿«¬»ƒƒ¿»«∆ƒ∆»«

‰‡L¯‰ ‰ÈÏÚ e·zÎiL ewz ‡Ï - da60. »…ƒ¿∆ƒ¿¿»∆»«¿»»

סודר.42) קנין מו.43)כלומר, בבבאֿמציעא הוא כן
היו  לו, להקנות יכול אינו הדין שמן בו, שכפר בפקדון
כשיקרא  מחזי של הטעם לולא הרשאה עליו כותבים
בה  ויש גמור קנין אינה שהרשאה משום ו), הלכה (למעלה
צריך  ואםֿכן לט), הערה למעלה (ראה שליחות משום גם

חליפין. קנין מועיל לא למה רב 44)עיון, של עובדא
שם. (פאה 45)פפא, אגב' ל'קנין מספיק שהו, כל שקרקע
מ"ו). הבריא 46)פ"ג שאין קמח. בבבאֿבתרא הוא כן

לא  שם) (ב"מ פפא רב של ובמעשה הלוואה. להקנות יכול
אלפי  תריסר הלואה) (=תובע מסיק הוה פפא "דרב גרסו
אגב', 'קנין מועיל בהלוואה שגם מפורש כן שאם דינרי",
ובפקדון  דינרי", אלפי תריסר ליה הוו פפא "דרב אלא
רב  ד"ה עז: בבאֿבתרא ב'תוספות' וראה אמורים, הדברים
בהלוואה  קנין מועיל לא למה עיון, צריך כאן ואף פפא.
למעלה  (ראה בו שכפר בפקדון שמועיל כשם הרשאה, לגבי

מב). שם.47)הערה מהלכות 48)בבאֿבתרא פ"ו
ח. הלכה שם 49)מכירה מכירה, בהלכות למעלה כמבואר

יא. בפקדון.50)הלכה לא 51)כלומר: סודר וקנין
נקנה  מטבע אין שהרי הגאונים, דברי לפי אף מועיל

כסףֿמשנה). ועיין זו, בהלכה (למעלה זה 52)בחליפין
הראשונה  התקנה על ולא השנייה, התקנה על רק מוסב
לחםֿ ועיין (כסףֿמשנה, המלוה על אף הרשאה לכתוב

התלמוד 53)משנה). [ובפירוש זה. על יאמר מי כלומר:
כתב: פי"ד) ופרח בכפתור (הובא גיטין במסכת לרבינו
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קלט

קלט

ושותפין  שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ג' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

זק"ש]. ניסן הרב - יאמר" מי הוא 54)"ובאמת שמא
(כסףֿמשנה). בא"י חלק להם שאין גרים, וכן )55מזרע

דברי  הוה, דלא ד"ה מד: בבאֿבתרא ה'תוספות' דחו
מימוניות. הגהות ועיין הגאונים. כדעת האומרים

ה.56) הלכה בצירוף 57)למעלה אחד פרט עוד היינו,
הראשונה. לתקנה אשר מסויימת, היינו,58)הסתייגות

בכתיבה  להקנותו אפשר הרי אחרת ידו, תחת השטר כשאין
למעלה. כמבואר זה 59)ומסירה, ואין בעין, היא והקרקע

ב. הערה למעלה ראה כמשקר, כלֿכך מפני 60)נראה
ו. בהלכה כנ"ל כמשקר, נראה שאז

.ÁÈÓ61˙eÁÈÏM‰ Ïh·Ï ‰ˆ¯Â ,„Á‡Ï ‰L¯‰L ƒ∆ƒ¿»¿∆»¿»»¿«≈«¿ƒ
Ïh·Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï ˙BL¯‰Ïe62ÔÈ‡Â .63‰L¯nÏ ¿«¿¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈«À¿∆

‰fL ;¯Á‡Ï ‰‡L¯‰ ·zÎÏ64ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ƒ¿…«¿»»¿«≈∆∆≈≈¿ƒ
¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL65ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»

ÁÈÏM‰ È¯‰ - ¯Á‡Ï ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ‡e‰ ‰L¯iL∆«¿∆¿«≈¿«≈¿«≈¬≈«»ƒ«
.B‡z ÈÙÏ Ïk‰ ,ÈLÈÏLÏ ÈLÂ ,ÈLÏ ‰‡L¯‰ ·˙Bk≈«¿»»¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ«…¿ƒ¿»

'מרובה'.61) פרק בבבאֿקמא הרי"ף כתב שאע"פ 62)כן
הערה  למעלה ראה שליחות, משום בו יש - בקנין שהרשהו

ט. ס"ק קכב סימן וש"ך לט, והערה שם 63)טו רי"ף,
עצים'. 'הגוזל לו.65)המרשה.64)פרק בבאֿמציעא

.Ë‡a‰66¯ÎnL B‡ ,Úa˙p‰ ‰ÊÏ ÏÁnL ‰‡L¯‰a «»¿«¿»»∆»«¿∆«ƒ¿»∆»«
BÏ67BnÚ ‰OÚL B‡ ,‰Úe·M‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,∆»«««¿»∆»»ƒ

‰¯Lt68Ôw˙Ï :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¿»»…»»¿∆¬≈≈¿«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL69CÎÈÙÏ .70ÔÈa :BnÚ ‰˙‰ Ì‡ , ¿«¿ƒ¿…¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ≈

‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ elÙ‡ ,˙eÚÏ ÔÈa Ôw˙Ï¿«≈≈¿«≈¬ƒ»«««…¬≈∆
.ÏeÁÓ»

יוסף'66) 'נמוקי בשם (כסףֿמשנה הגאונים כתבו כן
'מרובה'). פרק לקחת 67)בבאֿקמא אותו שהרשה כגון

(רדב"ז). לו ומכרו והלך ממנו למעלה 68)חפץ ראה
לא. שבועות רש"י בדברי לו, בו 69)הערה יש שהרי

אמרו  שליח ובכל סא. הערה למעלה ראה שליחות, משום
ו). הלכה פ"א (למעלה ג.70)כן הלכה פ"א למעלה כמו

.ÈÔ·e‡¯71ÔÈ‡ - ÔBÚÓL Ú·˙Â ‰‡L¯‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»»¿»«ƒ¿≈
E˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡nL :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ ÔBÚÓLƒ¿»ƒ¿¿«∆»«¿«≈«¿
¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ?E˙eÁÈÏL Ïh·e ¯Á‡ ‰L¯‰ƒ¿»«≈ƒ≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈≈
È‰z È˙‡L¯‰ BÊÂ ,E„Èa ÈÏ LiL ÔB„wt‰ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ
ÏÚ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ - ¯Á‡ ‰L¯‰ „È˜Ùn‰ Ì‡Â .EÏˆ‡∆¿¿¿ƒ««¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿ƒ«

.Ô˙ B˙‡L¯‰a È¯‰L ,¯eËt ÔBÚÓLÂ ;BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»∆¬≈¿«¿»»»«

הם.71) שבהגיון דברים אבל מקור, כאן ציינו לא המפרשים

.‡ÈÔ·e‡¯72¯Ó‡Â ,ÈÂÏ Ú·˙Â ÔBÚÓL ˙‡L¯‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»«ƒ¿¿»«≈ƒ¿»«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :ÈÂÏ73ÔBÚÓL Ú·MÈ Ï·‡ , ≈ƒ…»¿»ƒ≈»¬»ƒ»«ƒ¿

ÏhÈÂ74˙È·a ÁpÓ ‰È‰ÈÂ ,ÈÂÏ „iÓ ÔBÓn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¿ƒ…ƒƒ«»ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆À»¿≈
ÔBÚÓL ‡B·iL „Ú ÔÈc75Ïk ÔÎÂ .ÏhÈÂ Ú·MÈÂ ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»«¿ƒ…¿≈»

‰È‰ÈÂ ,Ô·e‡¯ Ôe„È - ÔBÚÓLa ÈÂÏ ‰ÏBzL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆
.Ï‡MÈÂ ÔBÚÓL ‡B·iL „Ú ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ÔBÓn‰«»À»¿≈ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»≈

ÌÈ¯Á‰Ï Ô·e‡¯Ï LÈÂ76¯˜L ˙ÚË ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«¬«∆∆
BÈ‡ - ‰Úe·L ÈÂÏ ·iÁ˙ .B¯Á‡Ïe ÔBÓn‰ ·kÚÏ È„k¿≈¿«≈«»¿«¬ƒ¿«≈≈ƒ¿»≈
ÈÙa ÌÈ¯Á‡L „Ú ÚaL ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿≈

ÔBÚÓL77Ì¯Á‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;¯˜L ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ƒ¿«ƒ∆≈»«∆∆∆≈∆«≈∆
ÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡b‰ ewzL ‰l˜ ‰wz ‡l‡È„k ,Ì ∆»«»»«»∆ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿≈

B˙Úe·L ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰È˙BÚË ÔÈÈ„ ÈÏÚa eeÎiL∆¿«¿«¬≈ƒƒ«¬≈∆¿≈¿«¿ƒ¿»
‰lw‰ BÊ ‰wz ÈtÓ ‰Ê ÏL78. ∆∆ƒ¿≈«»»««»

המפרשים.72) עלֿידי המקור צויין לא כאן לאחר 73)אף
ההרשאה  שנכתבה בעת אבל כן, אמר ההרשאה שנכתבה
ז). הלכה (למעלה הרשאה לכתוב אין אחרת כן, אמר לא
לב: בשבועות נראה וכן וכסףֿמשנה. הראב"ד השגת ועיין

היכא. ד"ה ב'תוספות' שם בשני 74)ועיין המדובר
שהנתבע  הוא שדין התובע. ביד שטר כשאין א ' אופנים:
הוא  שיכול אלא ופטור, היסת שבועת נשבע בכל הכופר
מהלכות  (פ"א ויטול שישבע התובע על השבועה להפך
ואעפ"כ  התובע, ביד שטר כשיש ב' ו). הלכה ונטען טוען
(פי"ד  פרעתיך שלא לי השבע לתובע: לומר הנתבע יכול
יט. ס"ק קכג סימן ש"ך ועיין ב), הלכה ולוה מלוה מהלכות

כי 75) זה, של לבואו מסויים זמן שקובעים אומרים, ויש
שם  (שו"ע משבועה להתחמק ורוצה רמאי המשלח שמא

יג). ס"ק שם וסמ"ע ח, היא,76)סעיף הגאונים תקנת
דרבנן, בין דאורייתא בין שבועה, עליו שמטילים מי שכל
טוען  מהלכות (פ"א המשביע על חרם להטיל זכות לו יש

יא). הלכה אשבע.77)ונטען לא - שיבוא ועד
הממון 78) לעכב שיכול למעלה, שאמרנו למה בניגוד

ששם  - ויטול שמעון שישבע אומר אם הב"ד, ביד וליתנם
הגאונים. של קלה תקנה ולא הגמרא, דין הוא

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
וכיצד 1) משתתפים, הם והיאך שותפות דיני רבינו בו ביאר

חולקים. הם

.‡Ïk ‰˜È ‰na - ÛzzL‰Ï ÔÈÙzM‰ eˆ¯iLk„Á‡ ¿∆ƒ¿«À»ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆»∆»
ÔBÓÓ Ô‰Ó2?Ba ÛzzL‰Ï B¯·Á3˙BÚÓa Ì‡ ≈∆»¬≈¿ƒ¿«≈ƒ¿»

eÏÈËÈÂ ,ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·ÈÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·È - eÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿»ƒ∆¿»¿»ƒ
e‰Èa‚ÈÂ ,„Á‡ ÒÈÎÏ Ô˙B‡4Ì‰ÈL ÒÈk‰ ˙‡5Ï·‡ . »¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈∆¬»

¯ËL e·˙k Ì‡6„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú e„ÈÚ‰Â ƒ»¿¿»¿≈ƒ≈ƒ««ƒ∆»ƒ«
- Ô‰a eÙzzLÈÂ ‰‡Ó ‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ‡È·iL Ì‰ÈL¿≈∆∆»ƒ∆≈»¿∆≈»¿ƒ¿«¿»∆
‰˜ ÚaËn‰ ÔÈ‡L ,ÔÈÙzL eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,e˜ ‡Ï…»«¬«ƒ…«¬À»ƒ∆≈««¿≈«ƒ¿∆

ÔÈÙÈÏÁa7- ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡La eÙzzL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ewL ÔÂÈk8‡È·iL Ì„iÓ9Bck ‰ÊÂ ÔÈÈ ÏL B˙È·Á ‰Ê ≈»∆»ƒ»»∆»ƒ∆»ƒ∆«ƒ¿∆«

Ô‰a eÙzzL È¯‰Â L·c ÏL10.Ô‰a ÔÈÙzL eOÚ , ∆¿««¬≈ƒ¿«¿»∆«¬À»ƒ»∆
Ô‰È˙B¯t e·¯Ú Ì‡ ÔÎÂ11˙eÙzLa ÌB˜Ó e¯ÎOL B‡ , ¿≈ƒ≈¿≈≈∆∆»¿»¿À»

el‡ È¯‰ - Ô‰a eÙzzLpL B˙È·Á ‰ÊÂ Bck ‰Ê ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆«¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»∆¬≈≈
ÔÈÙzL12‰BwL ÌÈÎ¯c‰ ÏÎa :¯·c ÏL BÏÏk . À»ƒ¿»∆»»¿»«¿»ƒ∆∆

‰fÓ ‰Ê ÔÈÙzM‰ ÔÈB˜ ÔÓˆÚ ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡a ,Á˜Bl‰«≈«¿»«¿»ƒ«¿»ƒ«À»ƒ∆ƒ∆
.Ba ÛzzL‰Ï Ì‰ÈÈa Ïhn‰ ÔBÓn‰«»«À»≈≈∆¿ƒ¿«≈

ומטלטלין.2) כסף כולל נקנית 3)רכוש, השותפות שאין
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קמ ושותפין קמ שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ג' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וצריך  א). סעיף קעו סימן (חושןֿמשפט גרידא בדיבור
זה  אין - שישתתפו קנין עשה עם אבל הממון, גוף לקנות
הלכה  מכירה, מהלכות פ"ה (למעלה בעלמא כדברים אלא

למעלה 4)יד). וראה בהגבהה, נקנה שכיס פו. בבאֿבתרא
י. הערה ולהלן א, הלכה מכירה מהלכות יש 5)פ"ג

אחד  כל אם והואֿהדין דוקא, לאו אחד שכיס אומרים,
בחושןֿמשפט  וראה (כסףֿמשנה). השני של כיסו מגביה

ד. ס"ק שם הגר"א ובביאור נקנים 6)שם, אינם ומטלטלין
עט:). (בבאֿקמא פ"ו 7)בשטר ולמעלה מו. בבאֿמציעא

א. הלכה מכירה, שמטלטלין 8)מהלכות במשנה, מד. שם
במשנה. כח. בקידושין וכ"ה בחליפין. אף 9)נקנים

מקום. בכל קונים שחליפין הביא, לא כלומר,10)שעדיין
של  שהחליפו ולא לשותפות, חבירו חלק קנה מהם אחד כל

בזה. זה ושל בזה קנייה 11)זה מה מקשה: הכסףֿמשנה
פירותיהם  "שעירבו פירש: ולפיכך הפירות? בעירוב יש
סימן  הסמ"ע אבל דמעות". דומיא מהם, אחד כל והגביהם
אדם  שכל קנין, הוא עצמו שהעירוב כתב, ח ס"ק קע"ו
נחשב  זה לערבב, הסכים ואם נפרדים, יהיו שפירותיו רוצה
אין  - תערובתו על מקפיד אדם שאין במעות ולפיכך, לקנין.
בשותפותֿ למעלה רבינו הזכיר לא ואמנם קנין. התערובת
זה, דבר שמקור [ונראה תערובת. ולא הגבהה, אלא מעות
במסקנת  לח: בביצה שאמרו ממה הוא קנין, הוא שעירוב
שאיסור  שכשם אשי, ורב ורבא אביי לדעת שם, הגמרא
נתערב  ואם אחר, של בממון ממון בטל כן היתר, ברוב בטל
הזה  הקב בטל חבירו, של קבין בעשרה חיטין של קב לו
הזה, הקב תמורת לו לשלם שצריך אלא חבירו, של בחיטים
שעלֿידיהם  הקנינים, ככל זה קנין ואין קנין. הוא ביטול הרי
בלאו  העולם כל על החפץ נאסר מזה וכתוצאה החפץ, קנה
הדבר  בביטול, כאן אלא - יג) יט, (ויקרא תגזול" "ולא של
"ולא  של איסור נתבטל הביטול עלֿידי בהיפך: נעשה
וממילא  ברוב, בטלים מאכלות איסורי שכל כשם תגזול",
של  בתערובת שגם ללמוד יש זה ומתוך וקנה. שלו נעשה
שכל  כיון חבירו, של קבים עשרה בשל שלו קבים עשרה
בהן  שמעורבות מחמת חיטים להוציא לו אסור מהם אחד
בחד" "חד ואיסור היתר בתערובת שכן חבירו, של חיטיו
חבירו, של חיטיו קונה אחד כל - אסור הכל באחד), (=אחד
המטבעות  עצם על הקפדה שאין ובמעות שותפים. ונעשים
קנין, התערובת אין ביטול, בהם שייך ולא שווים על אלא

הנ"ל]. הסמ"ע שכתב לכל 12)וכמו להם, קונה שחצרם
השותפין  שחצר פד:) (בבאֿבתרא שאמרו ומה ואחד. אחד
להשתמש  זכות בו לשניהם שיש בחצר אלא אינו קונה, אינו
בחצר  החפץ את המקנה כשמניח ירצה, אשר בכל בו
שהניח  שכיון מרשותו, יציאה זו אין - לחבירו להקנותו
שלו, הוא הזה שהמקום הדבר הוברר זה, במקום חפץ
ששכרוהו  בחצר אבל ברשותו, עודנו שהחפץ ונמצא
ואם  לשניהם, המשותפים דברים רק בו להשתמש במיוחד
ברשותו  גם מונח הוא הרי בחצר החפץ מניח כשהמקנה כן
והניחו  שלו היחיד מרשות החפץ שהוצא ונמצא הקונה, של
קעו, סימן המשפט' (נתיבות לקונה גם השייכת ברשות

אורֿשמח). ועיין ב, ס"ק האורים' 'משפט

.·ewL Èt ÏÚ Û‡ ,˙en‡a eÙzzLpL ÔÈn‡‰»À»ƒ∆ƒ¿«¿¿À»««ƒ∆»
ÈL B‡ ÌÈËiÁ ÈL ?„ˆÈk .ÔÈÙzL ÔÈ‡ - Ì„iÓƒ»»≈»À»ƒ≈«¿≈«»ƒ¿≈
‰ÊÂ ‰Ê ÁwiL ÏkL ,Ì‰ÈÈa e˙‰L ÌÈ‚¯B‡¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆…∆ƒ«∆»∆
˙eÙzL Ô‡k ÔÈ‡ - ‰ÂLa Ô‰ÈÈa ‰È‰È BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿ƒ¿∆≈≈∆¿»∆≈»À»
‡a ‡lL ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÏÏk¿»∆≈»»«¿∆«¬≈»»∆…»

ÌÏBÚÏ13ÔBÓÓa ÌÈ„‚a‰ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿»
ÔÓˆÚ14ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈ¯ÎBÓe Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â15È˙M‰ «¿»¿¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ

Ô‰È˙BÚnÓ ·¯Ú‰Â16eÙzzLÂ ,ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ‚¯B‡Â17 ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
‰Ó ÏÎÂ ,ÔÈÙzL el‡ È¯‰ - Ba ÔÈÁ˜BlL ˙BÚna«»∆¿ƒ¬≈≈À»ƒ¿»«
el‡ È¯‰ - ÔzÓ·e Ô‡OÓ·e ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÎOa eÁÈÂ¯iM∆«¿ƒƒ¿«¿«¿»¿«»»¿«»»¬≈≈

.ÚˆÓ‡Ï»∆¿«

שדעת 13) לפי א. הלכה מכירה, מהלכות כב פרק למעלה
אבל  בעולם, אינם והרי הרווחים, על חלה שהשותפות רבינו
מהם  אחד שכל היא, השותפות של שמהותה סובר הראב"ד
בעולם  הריהו וגופו ידיו, למעשה לחבירו, גופו משעבד
סב  ובהערה יד, הלכה מכירה מהלכות פ"ה למעלה [וראה

כן,14)שם]. עשו לא כאן אבל דרכן, היה כן פירוש:
בחייטים. והמדובר ד). ס"ק קעו סימן 'פרישה' להלן ראה

סעיף 15) שם בשולחןֿערוך הוא וכן שלוקחין, או כלומר:
באורגים. מדובר וכאן יג.16)ג. הערה למעלה ראה

עצמם,17) בממון לוקח אחד (שכל מהמנהג שינו כלומר,
והערב  והשתי הבגדים שקנו לפני במעות, ונשתתפו כנ"ל)
דבר  בכלל אינם בשוק, מצויים שהם ומכיוון שם). ('פרישה'
יא). ס"ק שם, (סמ"ע קנו לא שעדיין אע"פ לעולם בא שלא

.‚ÔÈÙzM‰18‰ÊÂ ÌÈ˙‡Ó ‰ÊÂ ‰Ó ‰Ê ÒÈkÏ eÏÈh‰L «À»ƒ∆ƒƒ«ƒ∆»∆¿∆»«ƒ¿∆
Le˜qÚ˙Â ,˙B‡Ó LÏ19B‡ e˙ÁÙe ,ÔBÓna Ôlk ¿≈¿ƒ¿«¿À»«»»¬

ÈÙÏ ‰ÂLa Ì‰ÈÈa ˙Át‰ B‡ ¯ÎO‰ - e¯È˙B‰ƒ«»»«¿»≈≈∆¿»∆¿ƒ
ÌÈÓ20elÙ‡Â .˙BÚn‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ ,21¯BL eÁ˜Ï ƒ¿»»¿…¿ƒ«»«¬ƒ»¿

B¯OaÓ „Á‡ Ïk ÏËB ‰È‰ e‰eÁ·Ë el‡L ,‰ÁÈ·ËÏƒ¿ƒ»∆ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¿»
ÂÈ˙BÚÓ ÈÙk22- e¯È˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ÈÁ e‰e¯ÎÓ Ì‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿»«»¬ƒ

ÚˆÓ‡Ï ˙Át‰ B‡ ¯ÎO‰23?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»»«¿»»∆¿««∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;Ô‰a eÙzzLpL ˙BÚna e˙Â e‡OpLk24Ì‡ ¿∆»¿¿»¿«»∆ƒ¿«¿»∆¬»ƒ

B‡ e˙ÁÙe ,Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰«»«»ƒ«¬«ƒ…ƒ»»¬
‰pML ÚaËn‰ ˙ÓÁÓ e¯È˙B‰25ÈL‡ B‡ CÏn‰ ƒ≈¬«««¿≈«∆ƒ»«∆∆«¿≈

‰È„n‰26.˙BÚn‰ ÈÙÏ „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ - «¿ƒ»¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ«»
e˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏhiL «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒƒ¿∆ƒ…

‰‡n‰ ÏÚa28ÏÚa ÏhÈÂ ,¯ÎO‰ ÔÓ ÌÈÚ·¯ ‰LÏL «««≈»¿»¿»ƒƒ«»»¿ƒ…««
ÏhiL ‰Ê ˙ÁÙÈ ‡Ï - e˙ÁÙ Ì‡Â ,ÚÈ·¯ ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿¬…ƒ¿…∆∆ƒ…
‰Ê „ÈÒÙÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ÚÈ·¯ ‡l‡ ¯ÎO‰ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL¿»¿ƒ≈«»»∆»¿ƒ««∆¿≈¿«¿ƒ∆
È¯‰ - ˙Át‰ ÔÓ ÌÈÚ·¯ ‰LÏL ¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ÏËBpL∆≈¿ƒ««»»¿»¿»ƒƒ«¿»¬≈
- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ÔÈ˜ÏBÁ el‡≈¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿«∆¿»

.Ìi«̃»

שמואל.18) של מימרא צג: צג. דוקא 19)כתובות
לפי  חולקים קיימים, והמעות נתעסקו לא אם אבל נתעסקו,

(להלן). של 20)המעות ומזלו שיתכן הוא שהטעם נראה
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קמא

קמא

ושותפין  שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ג' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שהשקיע. הממון לכמות לב לשים בלי גורם, השותף
שור 21) ש"אפילו שמואל, למימרת המנונא רב של כפירושו

נוטה  שלזה לאמצע", השכר - לטביחה ועומד לחרישה
כמותו. הרי"ף הכריע ושלפיכך הכסף22ֿ)הסוגיא, לדעת

- טבחוהו ואחרֿכך לחרישה, לכתחילה עמד אם אף משנה
רבה  שפלוגתת שפירש כרש"י (ודלא כחלק חלק מחלקים
בזה  ואף טבחוהו. ושוב לחרישה כשעמד היא המנונא ורב

לאמצע). השכר הונא רב המנונא,23)אמר כרב והיינו
עמד  ושוב לחרישה העומד שור הזכיר המנונא שרב אלא
עמד  מתחילה אם אף כן שהדין מוסיף ורבינו לטביחה,

הגמרא.24)לטביחה. במסקנת צג: שהוסיפו 25)שם
אותו. החסירו או המטבע ערך בגמרא 26)את מצאנו [כן

פסלתו  או מדינה שפסלתו "מטבע מו:) (בבאֿמציעא
-27)מלכות"]. בממון תנאי שכל הידוע, לכלל בהתאם

התנו 28)קיים. שאפילו להודיענו זו, דוגמא רבינו נקט
הולך  שהכל קיים, תנאם - למרבה ולמעט לממעט להוסיף

התנאי. אחרי

.„ÔÈÙzM‰29ÔÓÊ ˙eÙzLa e„ÓÚiL Ì‰ÈÈa e˙‰L «À»ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆««¿¿À»¿«
BÈ‡Â ,B¯·Á ÏÚ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ·eˆ»̃»∆»¿∆»≈∆¿«≈«¬≈¿≈
ÔBÓÓ ‰ÏÎiL „Ú B‡ ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«∆«ƒ««¿««∆ƒ¿∆»
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏhÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙eÙzM‰30 «À»¿≈∆»≈∆»ƒ…∆¿ƒ«∆∆

¯ÎOa ‡ÏÂ31eÙzzL .ÔÓf‰ ÛBÒ „Ú32‡ÏÂ ,Ì˙Ò ¿…«»»««¿»ƒ¿«¿¿»¿…
‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ el‡ È¯‰ - ÔÓÊ Ì‰Ï eÚ·»̃¿»∆¿«¬≈≈¿ƒ»¿«∆ƒ¿∆

Ô‰Ó „Á‡33ÏËB ‰ÊÂ ,‰¯BÁq‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏËB ‰ÊÂ ; ∆»≈∆¿∆≈∆¿ƒ«¿»¿∆≈
‰wÏÁ ÔÈc ‰¯BÁÒ d˙B‡a ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â .B˜ÏÁ34, ∆¿¿ƒ…»¿»¿»¿»ƒ¬À»

„ÒÙ‰ d˙wÏÁa ‰˙È‰L B‡35ÔÈ¯ÎBÓ el‡ È¯‰ - ∆»¿»«¬À»»∆¿≈¬≈≈¿ƒ
d˙B‡36‰È‰ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ37Úe„È ÔÓÊ »¿¿ƒ∆«»ƒ»»¿«»«

·kÚÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯BÁÒ d˙B‡ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ«»¿»≈¿»∆»≈∆¿«≈
Úe„i‰ ÔÓfa ‰¯BÁq‰ ¯ÎnzL „Ú e˜ÏÁÈ ‡lL∆…«¿¿«∆ƒ»≈«¿»«¿««»«
ÁÂ¯‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ÔÓ ÏËB „Á‡ ÔÈ‡Â .d˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»»¿≈∆»≈ƒ«∆∆¿…ƒ»∆«
Ì‰Ï ‰È‰ .Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡ ‡l‡ ,‰wÏÁ‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¬À»∆»ƒƒ¿≈≈∆»»»∆

ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ38‡Ï :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ≈∆¬≈ƒ≈»««¬≈…
·BÁ Ïk ‰a‚pL „Ú ˜ÏÁ39‡l‡ ;eÏ LiL «¬…«∆ƒ¿∆»∆≈»∆»

ÔÈ˜ÏBÁ40˙B·BÁ‰ eÚ¯ÙiLÎe ,41„Á‡ Ïk ÏhÈ - ¿ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ…»∆»
ÔÈ‡¯Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ :¯Á‡Ï ·BÁ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ .B˜ÏÁ‰Ê ∆¿»»¬≈∆¿«≈ƒ≈»«¬»ƒ∆

‰ÊÏ42ÔÈ˜ÏBÁ -43ÔzÈ - BÚ¯ÙÏ ·BÁ‰ ÔÓÊ ÚÈbiLÎÏÂ , »∆¿ƒ¿ƒ¿∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ≈
ÌÈ‡¯Á‡ Ô‰ Ì‡Â ;B˜ÏÁ „Á‡ Ïk44Ô‰Ó „Á‡ Ïk - »∆»∆¿¿ƒ≈«¬»ƒ»∆»≈∆

.·BÁ‰ eÚ¯ÙÈÂ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ·kÚÓ¿«≈«¬…«∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ¿¿«
ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ :BÏ ¯ÓB‡ B¯·Á È¯‰L ?·kÚÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈∆¬≈¬≈≈ƒ¿»
ÌÈÓ„a ÔzÂ ‡O ,¯ËM‰ Ïk ÌlLÏ ·iÁ epnÓ „Á‡∆»ƒ∆«»¿«≈»«¿»ƒ»¿ƒ≈¿»ƒ
ÏËÂ ,˜ÏÁ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ .ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú el‡≈«∆«ƒ««¿«»«¬≈«¬…¿…
‰¯BÁÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ,¯ËM‰ Ïk „‚k ÌÈÓ„ ‰z‡«»»ƒ¿∆∆»«¿»«¬≈≈∆¿»
·kÚÏ BÏ LÈ - BpÓÊa ¯ËM‰ Ïk ÌlL˙e ,EÓˆÚÏ¿«¿¿¿«≈»«¿»ƒ¿«≈¿«≈
ÔÈÁÈÂ¯Ó ¯˙BÈ ÌÈM‰Â ,„ÈÒÙ ‡nL :BÏ ¯ÓBÏÂ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿«∆»«¿ƒ¿«¿«ƒ≈«¿ƒƒ

„Á‡‰ ÔÓ45. ƒ»∆»

הספרים 29) נוסחת וכפי רבא, של מימרא קה. בבאֿמציעא

(=שנים  הדדי בהדי עיסקא דעבדי תרי בי "הני שלפנינו:
ואמר  (=הרוויחו), ורווח נשתתפו) כלומר ביחד, עסק שעשו
ליה  אמר אי ונחלוק), (=בוא ליפלוג תא לחבריה, חד ליה
מתנגד  השני אם =) דמעכב הוא דינא - טפי נרווח אידך
החלוקה)". שמעכב הוא דין - יותר להרוויח שרוצה וטוען
מסויים, זמן וקבעו שותפות שעשו בשנים רבינו, ומפרשה
בי  "הני שם: אחרות ובנוסחאות שם. והרי"ף רש"י ועיין
שם). המאור' ב'בעל (ראה הדדי" בהדי עיסקא דקבילו תרי
ועיין  משלישי, עיסקא שקבלו בשנים כאן המדובר זה, ולפי

שם. ו'תוספות' השותפות.30)רש"י ביטול שזהו
רוצה 31) הוא כי לטעון, יכול שותף שכל במסקנא, שם

הזמן  עד יחד, והרווח הקרן הכסף, בכל בשותפות להמשיך
ברכה. להביא יותר עדיף שנים של מזלם כי בטענה הקצוב,

הונא,32) רב בר רבה של דינו פסק מתוך לא: שם נראה כן
רב  מדברי סט. ושם ספרא, ורב איסור של העובדא רקע על

הכותים. שני של העובדא רקע על להלן 33)פפא וראה
חבירו. לדעת שלא כשחולק ט, הלכה בפ"א 34)פ"ה ראה

ד. הלכה שכנים שטלית 35)מהלכות ח. ז: בבבאֿמציעא
יחלקוה  שאם טמאה ובהמה חלוקה, בכדי שאינה מוזהבת

בדמיה. ומתחלקים אותה מוכרים - המדובר 36)תיפסד
אקנה  או קנה כלומר: אגוד", או "גוד טענת כאן כשאין
אגוד" או "גוד טוען אם אבל ה"ב), שם שכנים בהל' (ראה
כט). ס"ק קעו, סימן (ש"ך לאחר אותה מוכרים אין -

רבא 37) של פירושו וכפי יהודה, רבי של ברייתא לא: גיטין
לשותפים. ד"ה שם ו'תוספות' בר"ח וראה קרי:38)שם.

אחרים. אצל החובות.39)חובות כל כלומר,
וממשיך 40) החובות. כל שגבו לפני אף חולקים כלומר,

וכו'. החובות וכשיפרעו - חולקין? איך לפרש רבינו
שאין 41) ומכאן חולקים, - חוב כל פרעון לאחרי כלומר,

שיכול  לפי - חלקו יגבה אחד שכל באופן בשטרות, חולקים
ועיין  (רדב"ז, החוב לגבות עדיף שנים, של כוחם לו: לומר

הרא"ש). בשם קעו סימן שניהם 42)ב'טור' שלוו כגון
על  תשלום חובת חלה אחד כל שעל באופן כסף סכום
שאינם  בשטר כשפירשו והמדובר בלבד. הסכום מחצית
הלכה  ולוה מלוה מהלכות בפכ"ה (ראה לזה זה אחראים
לזה. זה ערבים ואינם כאן) וכסףֿמשנה וברדב"ז ט,

והוא 43) השותפות, את לפרק השני את להכריח אחד יכול
יכול  השני ואין בו. חייב שהוא החיוב חלק את ישלם
שאין  מכיון האחד, מן טובים שהשנים בסמוך, כמו לטעון,
שם  סמ"ע וראה ביניהם, קשר ואין השני על האחד שעבוד

נד. תשלום 44)ס"ק את מהם אחד מכל לתבוע שאפשר
אחראים  הם הסתם שמן אחד, בשטר שלוו כגון החוב. כל
מלוה  (הלכות אחראים שאינם פירשו שלא כיון לזה, זה

כאן). רדב"ז ועיין שם, בסיום 45)ולוה שם בבאֿמציעא
שאם  זו), הלכה בתחילת הובא (שתוכנה רבא של המימרא
ואף  להתחלק, השני את להכריח יכול האחד אין זמן, קבעו

החוב. פרעון זמן עד לזה זה משועבדים הם כאן

.‰Ô˙Bp‰46˙ÈBÏt ‰È„ÓÏ CÏÈÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈≈≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰¯BÁÒÏ47‰¯BÁÒÏ ˙B¯t BÏ ˙B˜Ï B‡ ,48·LÈÏ B‡ , ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈≈

˙eÁa Ba49ÔBÓn‰ ¯ÈÊÁ‰Ïe Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -50 «¬≈»«¬…¿«¬ƒ«»
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קמב ושותפין קמב שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ד' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯ÊÁÈÂ e˙‰L ÌB˜nÏ CÏiL „Ú ,ÛzM‰ „iÓ51B‡ , ƒ««À»«∆≈≈«»∆ƒ¿¿«¬…
e˜iL „Ú52·LiL „Ú B‡ ,¯kÓÈÂ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ «∆ƒ¿»«≈¿ƒ¿…«∆≈≈

˙eÁa53.‡e‰ ÔÓÊ Ú·wL ÈÓk ‰fL . «¬∆∆¿ƒ∆»«¿«

ד.46) בהלכה למעלה שנאמר ממה כלומר,47)נלמד
נו. ס"ק שם סמ"ע וראה סחורה. שם ולמכור לקנות

למכרם.48) עלֿמנת לכאן ולהביא פירות לקנות היינו,
זו.49) בחנות זה בכסף ולתת לשאת אבל 50)כלומר,

פ"ט  ראה כפועל, הוא שהרי בו, לחזור יכול המקבל
יד. הלכה שכירות ונתן 51)מהלכות שנשא לאחר כלומר,

שיקנה.52)שם. תימן: שישא 53)בכ "י עד  כלומר,
- למכירתם ידוע זמן שיש דברים שם יש ואם בחנות. ויתן

(רדב"ז). הזמן שיגיע עד

âאדר ד' קודש âשבת
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

בסחורה 1) להתנהג השותף צריך היאך רבינו בו ביאר
חבירו. מדעת שלא לחלוק בא מהם אחד ואם המשותפת,

.‡‚‰nÓ ‰pLÈ ‡Ï - Ì˙Òa B¯·Á ÌÚ ÛzzLn‰«ƒ¿«≈ƒ¬≈ƒ¿»…¿«∆ƒƒ¿«
‰È„n‰2¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏÈ ‡ÏÂ .‰¯BÁq‰ d˙B‡a3, «¿ƒ»¿»«¿»¿…≈≈¿»«≈

da ÛzzLÈ ‡ÏÂ4ÌÈ¯Á‡ ÌÚ5‰¯BÁÒa ˜qÚ˙È ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿«≈»ƒ¬≈ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿»
¯Á‡˙6‰Ùw‰a ¯kÓÈ ‡ÏÂ ,7Bk¯cL ¯·„ ‡l‡ , «∆∆¿…ƒ¿…¿«»»∆»»»∆«¿

„ÈÓz ¯În‰Ï8ÌÈ¯Á‡ „Èa „È˜ÙÈ ‡ÏÂ ,‰Ùw‰a9, ¿ƒ»≈»ƒ¿«»»¿…«¿ƒ¿«¬≈ƒ
B¯·Á ˙ÚcÓ ‰OÚL B‡ ,‰lÁza e˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡10. ∆»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ««¬≈

BÚÈ„B‰ Ck ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚÂ ¯·Ú»«¿»»∆…ƒ««¬≈¿««»ƒ
È¯‰ - ÂÈOÚÓÏ ÌÈkÒ‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈOÚ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«»ƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»¬≈

¯eËt ‰Ê11ÔÈ˜ ÔÈÎÈ¯ˆ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡Â .12, ∆»¿≈»«¿»ƒ»≈¿ƒƒƒ¿»
.„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡∆»ƒ¿»ƒƒ¿»

בתורת 2) לחבירו מעות שהנותן ב, הלכה להלן ראה
והמקור  שעורים. בהם ליקח אין חיטים, בהם ליקח שותפות
הרי  מנהג יש אם - בסתם כשהשתתף ואף קב: קמא מבבא
עוז  במגדל וראה לא) קטן סעיף קעו (סמ"ע התנה כאילו זה

הגאונים. בתשובות זו להלכה אונס 3)מקור יארע פן
חמרא  בידיה הווה "רבינא ק: בכתובות הוא כן  בדרך.
(=רצה  לסיכרא ליה מסיק הווה וכו' זוטא דרבינא  (=יין)
אשי, דרב לקמיה אתא "סיכרא") ששמו למקום להוליכו
אתי  לקחת לי מותר (=האם בהדיה למשקליה מהו ליה אמר
יקרה  שמא (=אקחהו מיתניס דילמא נשקליה, זה?) יין
וזה  הרי"ף, נוסחת הוא (כן מתקיף דילמא נשבקיה, אונס),
לא  זיל ליה אמר יחמיץ), שמא כאן, אותו נשאיר פירושה:
שלך)". את מוליך שאתה כשם אותו (=הוליך מדידך עדיף
לו, התירו אז - כאן יחמיץ שמא חשש יש אם שדווקא הרי
ר"ן  ועיין שלו, את גם מוליך אם אף אסור אחר באופן אבל

בים". "פירש גם רבינו הזכיר ולהלן היינו,4)שם.
ב. הלכה כדלהלן השותפות, בממון או מקור 5)בסחורה

בחלקו  אחרים עימו "הממנה פט: פסחים במשנה זו הלכה
את  לו ליתן חבורה בני רשאים החבורה) בני בידיעת (שלא
רוצים  אנו שאין וצא, חלקך טול לו אומרים כלומר, שלו".

שם). (רע"ב בינינו זר מציעא 6)שיתערב בבא תוספתא
להלן  הובא ותוכנה ,380 A עמוד צוקרמנדל (הוצאת ד פרק
למחצית  בחנות חבירו את ש"המושיב ז), הלכה ז (פרק
עיניו  שאין לפי באומנותו, יעסוק לא אומן היה אם שכר,
בתוספתא  ושם באומנותו". שעוסק בשעה החנות על
(בתוספתא: בחצר עימו שותף היה שאם רבינו ובדברי
מה  על בהסתמכו רבינו זאת השמיט וכאן מותר. בחנות)

להלן. שקיך"7)שכתב פתח כיסיך, "שרי קיג. פסחים
השק  פתח כך ואחר כיסך בתוך ותנם תחילה המעות (=קבל
כמה  דמילתא "סתמא עו: בכתובות אמרו ועוד ללוקח). ותן
הסתם  (=מן חיותא" אינש יהיב לא זוזי, איניש יהיב דלא
את  הלוקח נתן שלא זמן כל הבהמה את המוכר ייתן לא

וקצתם 8)הכסף). בהקפה מוכרים אדם בני קצת ואם
ואפשר  משנה) (כסף בהקפה למכור אסור בהקפה שלא
שלא  וקצת בהקפה מוכרים אדם בני רוב אם שאפילו
אחר  בממון הולכין שאין בהקפה, למכור אין - בהקפה
מכירה  מהלכות ט"ז פרק ולמעלה צב: בתרא (בבא הרוב
תמיד  להימכר שדרכו בדבר אלא היתר ואין ה) הלכה
המשפט  ובנתיבות ב הלכה להלן שמח באור (ראה בהקפה

כג). אות חידושים להשאיל 9)שם רשאי השואל שאין
של  רצונו שאין - להשכיר רשאי השוכר ואין (לאחרים)
א  ופרק לו. מציעא (בבא אחר ביד פקדונו שיהא אדם
כמו  כשומר הוא הרי ושותף א). הלכה שכירות מהלכות

מב:. בתרא בבבא קיים"10)שאמרו שבממון תנאי ש"כל
צד.). מציעא מחל.11)(בבא שכתב 12)שהרי כמו

שתחילה  יא הלכה מכירה מהלכות ה פרק למעלה רבינו
קניין. צריכה אינה

.·¯·ÚL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡13B‡ ,‰Ùw‰a ¯ÎÓe ∆»ƒ«À»ƒ∆»«»«¿«»»
M¯t14Ìia15Ô˙Â ‡OpL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏ‰ B‡ , ≈««»»«¿»«≈∆»»¿»«

Ïk - ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙¯Á‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»«∆∆¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ»
¯·ÚL ˙ÓÁÓ ‡B·iL ˙Át16Bc·Ï ÌlLÏ ·iÁ17Ì‡Â ; ¿»∆»≈¬«∆»««»¿«≈¿«¿ƒ

‰È‰18e˙‰L BÓk ,ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎO ÌL »»»»»«»»»∆¿«¿∆ƒ¿
Ô˙Bp‰ ,CÎÈÙÏ .¯ÎOa Ì‰ÈÈa19˙¯B˙a B¯·ÁÏ ˙BÚÓ ≈≈∆«»»¿ƒ»«≈»«¬≈¿«

‰¯BÁÒÏ ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ˙eÙzL20‰˜Â CÏ‰Â , À»ƒ«»∆ƒƒƒ¿»¿»«¿»»
‰˜Â ,ÌÈ¯BÚO ˙B˜Ï ˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ∆»«»ƒ¿¿ƒ¿»»

Ì‡ :ÌÈhÁ21Ì‡Â ,¯·ÚL ‰ÊÏ e˙Át - e˙Át22 ƒƒƒ»¬»¬»∆∆»«¿ƒ
ÚˆÓ‡Ï e¯È˙B‰ - e¯È˙B‰23ÔÎÂ .24ÛzzLÂ CÏ‰ Ì‡ ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

„ÈÒÙ‰ - „ÈÒÙ‰ Ì‡ :˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ¯Á‡ ÌÚƒ«≈¿»«À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
Ì‡ Ï·‡ .ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯kzO Ì‡Â ,BÓˆÚÏ¿«¿¿ƒƒ¿«≈«»»»∆¿«¬»ƒ

BÓˆÚ ÔBÓÓa ¯Á‡ ÌÚ ÛzzL25˙Át - ˙Át Ì‡ : ƒ¿«≈ƒ«≈¿»«¿ƒ»«»«
BÓˆÚÏ26e˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ÁÈÂ¯‰ - ÁÈÂ¯‰ Ì‡Â , ¿«¿¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿

.È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - Ô‰ÈÈa≈≈∆«…¿ƒ«¿»

הנותן 13) לפיכך הדברים בהמשך שנאמר מה מתוך יוצא
וכו'. לחבירו בספינה.14)מעות נסע שמא 15)הפליג,

המתחיל  דיבור ק: לכתובות ברש"י ראה בים. תקלה תארע
לאמטויי. באו 16)מהו שלא אחרים בהפסדים אבל

וראה  ט. קטן סעיף קפג סימן (ש"ך חייב אינו שעבר, מחמת
ב). הלכה א פרק למעלה למלך פי 17)במשנה על אף

שבת קודש
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קמג

קמג

ושותפין  שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ד' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"פשיעה  זו והרי לחבירו אחד משועבדים ששותפין
ג) הלכה שכירות מהלכות א (פרק עליה שפטור בבעלים"
אף  פטור אינו ובזה בידיים מזיק מטעם הוא חייב כאן -
ט  הלכה אישות מהלכות כ"א בפרק ראה "בבעלים".

כאן. למלך א 18)ובמשנה (פרק למעלה רבינו כתב כן
לא  שהשותפות כאן, הדין והוא שליחות, לגבי ה ) הלכה

זה. ידי על כברייתא 19)נתבטלה קב: קמא בבא
יהודה. וכרבי ה 20)האחרונה, הלכה א בפרק למעלה

הדין  הוא ולכאורה לסחורה", ובין לאכילה "בין רבינו: כתב
היא  שותפות שסתם אלא דווקא, לאו ולסחורה כאן,

פוסקים. ושאר הרא"ש דעת וכן לשון 21)לסחורה,
שם. יהודה.22)הברייתא וכרבי שם ברייתא

וכנ"ל.23) זה בשינוי מתבטלת אינה שהשותפות
השותפות 24) ממגמת שינה כאן אף שהרי מהקודם, נלמד

משנה). למעלה 25)(כסף רבינו שכתב מה על שעבר
אפשר  אי כאן, ואף אחרת, בסחורה יתעסק שלא א) (הלכה
כב. קטן סעיף קעו סימן ש"ך ועיין איתו. התעסק שלא

אלא 26) בשכר, ולא בהפסד לא חלק הראשון לשותף ואין
ביניהם. כן התנו כן אם

.‚˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ô‰a ÁwÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
BÓˆÚÏ ÁwÏ È‡M¯ - ¯ÎO27ÔÈn‰ B˙B‡Ó28‡e‰LÎe ; »»««ƒ«¿«¿≈«ƒ¿∆

„Á‡k Ì‰ÈL ¯kÓÈ ‡Ï - ¯ÎBÓ29el‡ ¯ÎBÓ ‡l‡ , ≈…ƒ¿…¿≈∆¿∆»∆»≈≈
BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ .[ÔÓˆÚ ÈÙa el‡Â] ÔÓˆÚ ÈÙa30 ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ¿≈«¿»¿…ƒ«¿«¿

ÔlÎa B‡ ÌÈhÁ ÔlÎa ‡l‡ ,ÌÈ¯BÚO B¯·ÁÏÂ ÌÈhÁƒƒ¿«¬≈¿ƒ∆»¿À»ƒƒ¿À»
‰ÏaÁa ÔÈÂL Ì‰ÈL ˙BÚÓ eÈ‰iL È„k ,ÌÈ¯BÚO31. ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈∆»ƒ»«»»

(27- חבירו עם "המשתתף א) (הלכה למעלה שאמרנו ומה
ביניהם  כשעשו אלא זה אין - אחרת" בסחורה יתעסק לא
שותפות  ביניהם עשו שלא כאן אבל ענייניהם, לכל שותפות
לא  ולמכרם, אלו פירות לקנות עראי, באופן אלא כללית,
הש"ך  כתב גוונא וכהאי אחרת. בסחורה לעסוק לו נאסר
והמדובר  הפרישה. בשם סז קטן סעיף קעז סימן ביורהֿדעה
להלן. וראה השותפות, ממעות ולא הוא בכספו כשקונה כאן

בין 28) הבדל אין הוא, בכספו שקונה שכיוון שכתבו יש
לקנות  מותר אם ואדרבא להלן) (וראה אחר למין המין אותו
שמשלשל  הרואים שיחשבו לחשד, מקום שיש המין, מאותו
כל  ברדב"ז), (ראה לשניהם השייכים הפירות מאותם לסלו
סימן  שם יוסף בבית (ראה אחר ממין לקנות שמותר שכן
מין  אבל המין, אותו אלא הותר שלא אומרים ויש קעז).

אסור. כל 29)אחר משובח אינו לעצמו שקנה מה שמא
(כסף  בכך נפסד חבירו ונמצא השותפות, של כמו כך

של 30)משנה). בכסף מדובר שכאן מפרשים יש
ולעצמו  אחד מין לחבירו לקנות אסור ולפיכך השותפות,
עצמו, של בכסף שהוא שלמעלה ב"לעצמו" ואילו אחר. מין
שהבבא  אומרים ויש אחר. במין ובין המין באותו בין מותר
של  בכסף עוסקות ושתיהן הקודמת מהבבא המשך היא הזו
שביאר  כמו אחר ממין לקנות אסור לעולם זה ולפי עצמו

האזל). (אבן להלן "בחבילה"31)רבינו תימן: בכתבֿיד
הוא  וכן משנה) בכסף (הובא ירוחם רבינו גרס וכן
שיהיה  כלומר, "יחד", מעניין לפרשו ואפשר שם. בתוספתא

חבירו  מבשל יותר בשלו ישתכר ולא שניהם והפסד ריווח
יאמרו: שלא חשד, מחמת זה שכל ונראה שם). יוסף (בית

דאג. לא ולחבירו דאג, לעצמו

.„ÌB˜ÓÏ ‰¯BÁq‰ CÈÏB :¯Ó‡L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»«ƒ«¿»ƒ¿
¯˜Èa ‡È‰L ,ÈBÏt32ÌL ¯kÓÂ ,33ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆ƒ¿…∆¿ƒ¿…»««ƒ∆ƒ≈

·kÚÓ B¯·Á È¯‰ - ‡B·iL ˙Át Ïk B‡ Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ»»»…∆»¿»∆»¬≈¬≈¿«≈
˙BÚÓ Ôz‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈≈¿ƒ∆∆≈»

EnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ„Ï EÈ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰‡Â ,È„ÈaL34. ∆¿»ƒ¿∆¿∆≈«¬∆¿ƒ¿ƒƒ¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ביוקר.32) שם נמכרת שהסחורה פלוני למקום כלומר,
השני 33) מהשותף רשות שבלי א) (הלכה למעלה וראה

אחר. למקום להוליך בירושלמי 34)אסור זו הלכה מקור
שור  על שעלה שור בדין שלישי) פרק (תחילת קמא בבא
שורו  את לשמוט הניזק השור לבעל שמותר להרגו, אחר
לטעון: יכול אינו המזיק השור ובעל המזיק, לשור מתחת
אחריך  לחזר רוצה איני לו: שאומר לפי נזקך, לך אשלם
נזקים  להרחיק חכמים הצריכו זה ומטעם דינים, בבתי
בבא  עיין לניזק, לשלם חייב שהמזיק כאלה אף מחבירו,

יא. הלכה שכנים מהלכות ט פרק ולמעלה כ: בתרא

.‰ÔÓÊ „Ú ˙B¯t‰ ˙‡ ÔMÈÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»¿«≈∆«≈«¿«
Úe„i‰35ÔÓÊ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á ÔÈ‡ - «»«≈¬≈¿«≈»»¿ƒ≈¿«

.ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á - ˙B¯t Ô˙B‡Ï¿»≈¬≈¿«≈»»

מוסר 35) עליהם שונים, פירות מכירת של התאריכים כגון
נוסף: שם ובתוספתא שם. ובתוספתא בברייתא יהודה רבי
אלא  לקחו לא שמתחילה מותר, - שביעית ערב היה "אם
לצורך  שביעית ערב של פירות ליישן (כלומר, כן" מנת על

שביעית).

.ÂÔ‰Ï LÈ - Ô‰a eÙzzLÂ Ô‰È˙B¯t eÓML ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»≈≈∆¿ƒ¿«¿»∆≈»∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ‰ÈB‡36‡ÓeL ‡Ïa ˙B¯t e·¯Ú .37 »»∆«∆≈¿≈¿…»

ÔÈ·MÁÓ el‡ È¯‰ - Ô‰ÈÓ„a e˙Â e‡OÂ ,Ìe¯ÎÓe¿»¿»¿¿»¿ƒ¿≈∆¬≈≈¿«¿ƒ
ÔÈ·MÁÓe ,eÙzzLpL ˙Úa ÔÈÂL eÈ‰ ‰nk ˙B¯t‰ ˙‡∆«≈«»»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«¿ƒ

.„ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ˙‡∆«»»«∆¿≈

אחד 36) של פירותיו את כהוגן שמו שלא נתברר שאם
לזה  זה מוחלים שהם ואפשר שותפים שהם פי על אף מהם,
ברדב"ז. וראה וממכר. מקח כבכל אונאה דין בהם יש -

מקום 37) וודאי יש בזה, לכתחילה דקדקו שלא ומכיוון
כן  אומרים אנו אין כן פי על ואף לזה, זה שמחלו לחשוב

יבֿיג). קטן סעיף שם בסמ"ע (ראה

.ÊÔÈÒÎBÓ Ì‰Ï eÏÁnL ÔÈÙzL38ÚˆÓ‡Ï eÏÁÓ -39. À»ƒ∆»¬»∆¿ƒ»¬»∆¿«
e¯Ó‡ Ì‡Â40eÏÁnM ‰Ó - eÏÁÓ ÈBÏt ÌeMÓ : ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¿«∆»¬
BÏ eÏÁÓ41eÈ‰ .42ÌÈËÒÏ Ô‰ÈÏÚ e„ÓÚÂ ,C¯ca ÔÈ‡a »¬»»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆ƒ¿ƒ

ÏÈv‰ - ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÈv‰Â ,‡¯iM‰ ˙‡ eÏÊ‚Â¿»¿∆««»»¿ƒƒ∆»ƒ«À»ƒƒƒ
ÚˆÓ‡Ï43‡Ïc ,ÏÈv‰Ï ÂÈ¯·Á ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ elÙ‡) . »∆¿«¬ƒ≈¿ƒ¬≈»¿«ƒ¿»

¯Ó‡ Ì‡Â (.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ïc ÔÂÈk ,‚Ït44È‡ ÈÓˆÚÏ : ¿«≈»¿»¬«¿¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ
B˜ÏÁ È„k „Ú ÏÈv‰ - ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡) ÏÈvÓ45 «ƒƒ¿ƒ¿«ƒƒƒ«¿≈∆¿
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קמד ושותפין קמד שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ד' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ì‰lL ¯˙Bi‰Â ,BÓˆÚÏ46ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡Â ;47( ¿«¿¿«≈∆»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
.BÓˆÚÏ ÏÈv‰ -ƒƒ¿«¿

מכס.38) שימחלו.39)גובי ביקש אחד שרק פי על אף
למענו, שימחלו הייתה שבקשתו פי על שאף אומרים ויש
פי  על זאת שעשו שכיוון לאמצע. השכר - לו והסכימו
ועיין  הרא"ש, בשם משנה (כסף כשלוחם הוא הרי בקשתו

א). קטן סעיף קעח סימן יש 40)בסמ"ע המכס. גובי
מבלי  מעצמם, כן אמרו המוכסים אם דווקא שהיינו אומרים
השותפין  של שלוחם הוא הרי כן, לא שאם אליהם. שפנה

הרא"ש). בשם משנה (כסף למעלה ואין 41)כמבואר
בזה. חלק בבבא 42)לכולם הובאה מציעא, בבא תוספתא

חמא. בר רמי ידי על שם ונתפרשה קט"ז: שכל 43)קמא
להציל  מתכוון הוא הסתם מן דעתו, את גילה שלא זמן

שותף. של כדרכו השותפים, כל בתוספתא 44)בשביל
הציל  שהציל מה דין בבית עימהם היתנה "ואם שם:
תנט  סימן קמא בבא זרוע באור כתב כבר אבל לעצמו".
דין  בבית להתנות צריך שאין נראה שם הגמרא שמסוגיית
ט  הלכה להלן רבינו שכתב פי על ואף שם. עיין דווקא,
לא  הפסד במקום כאן - דין בית צריכה שותפות שחלוקת

כן. פי 45)הצריכו על ואף השותפות. מן נתחלק שהרי
פרק  למעלה (ראה השותפות לחלוקת הזמן עוד הגיע שלא
(שיטה  לחלוק לו התירו הפסד כאן שיש כיוון - ד) הלכה ד

יהונתן). רבינו בשם שם שיכולים 46)מקובצת שכיוון
הפקר. זה אין הפקר.47)להציל, דין לזה יש שאז

.Á¯·c48Úe„i‰49‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÙzL ÈLÏ »»«»«ƒ¿≈À»ƒ««ƒ∆
Ïk ÈL ÏL B˙˜ÊÁÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯aƒ¿∆»≈∆≈≈≈∆¿»∆≈ƒ»

˙eÙzM‰ ÈÓÈ50B‡ epnÓ BÁ˜lL ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ; ¿≈«À»¿≈»ƒ¿…∆¿»ƒ∆
‰zÓa BÏ B˙pL51B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ¯Á‡Ï ¯Ó‡Â , ∆¿»¿«»»¿…«»«≈∆«ƒ≈¬≈

„Ú Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»∆»¬≈¿∆¿«¿≈∆«
‰È‡¯ ¯Á‡‰ ‡È·iL52. ∆»ƒ»«≈¿»»

מהגמרא 48) כן ודייק א, פרק בתרא בבבא הרי"ף כתב כן
ד. לשותפים.49)שם שייך שהוא ברבים שמפורסם

המשפט 50) (חושן רב זמן שם מונח היה אפילו משמע
שיהא  ובלבד שם). וש"ך סמ"ע ועיין א, סעיף קעט סימן
להם  יש השותפות, ימי אחרי אבל השותפות, ימי בתוך

שם). (רי"ף זה על זה אינם 51)חזקה שותפים כי
ברשותו, שהחפץ מזה הוכחה, ואין השני. על אחד מקפידים
שם). (הרי"ף במתנה לו נתנו או לו מכרו שחבירו

הרא"ש).52) בשם משנה (כסף בעדים

.Ë„Á‡53˜ÏÁÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ54˙ÚcÓ ‡lL ∆»ƒ«À»ƒ∆»«¬…∆…ƒ««
elÙ‡Â ,‰LÏL ÈÙa ˜ÏBÁ - B¯·Á55˙BËBÈ„‰ Ô‰56; ¬≈≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ≈∆¿

ÔÈÓ‡ e‰iL „·Ï·e57‡ÓeLa ÔÈÚ„BÈÂ ,58˜ÏÁ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»«
dÏ59ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ‰LÏMÓ ˙BÁÙa60‰na . »¿»ƒ¿»…»»¿«∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c61˙B¯t e˜ÏÁLa ?62eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¬»ƒ»
˙BÚÓ63‡lL ˜lÁÏ BÏ LÈÂ ,Ì‰ ÌÈ˜eÏÁk ˙BÚn‰ - »«»«¬ƒ≈¿≈¿«≈∆…

c ˙Èa ÈÙaÁÈpÓe ,ÔÈ64‰na .ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˜ÏÁ ƒ¿≈≈ƒ«ƒ«≈∆¬≈¿≈ƒ«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c65„Á‡ ÚaËÓ Ôlk ˙BÚn‰ eÈ‰Lk ? ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»À»«¿≈«∆»

,ÌÈLÈ Ô˙ˆ˜Óe ÌÈL„Á Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂLÂ¿»ƒ¬»ƒ»ƒ¿»»¬»ƒƒ¿»»¿»ƒ
˙BÚ¯ Ô˙ˆ˜Óe ˙BÙÈ Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿»»»ƒ¿»»»
.ÔÈc ˙È·a ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈¿≈¿ƒ»∆»¿≈ƒ

בעובדה 53) הונא רב בר רבה של פסקו לא: מציעא בבא
אביי. של וכתיקונו ספרא, ורב איסור תום 54)של אחרי

אות  מיימוני (הגהת בכלל זמן היה שלא או השותפות זמן
ד). הלכה ד פרק למעלה וראה בשם 55)ג'. אביי כדברי

פסק  להוצאת ולא לברור, אלא צריך שאינו לפי נחמן. רב
שם). (גמרא (סמ"ע 56)דין הדיוטות הם כולם כלומר,

מו). קטן סעיף קעו נאמין 57)סימן היאך כן, לא שאם
(ביתֿדין  דין" "בית נקראו שהרי ועוד משנה) (כסף להם
דין  בית נקראים אינם נאמנים, אינם ואם הדיוטות), של

(כסף 58)(רדב"ז). יחלקו היאך כן לא שאם פשוט.
השותפות.59)משנה). את אותה, חילק כלומר,

בחלוקה 60) הפסיד אם שאפילו משמע זו מוחלטת מצורה
יח). סעיף קעו סימן ברמ"א (וראה בו לחזור הוא יכול זו,

רקע 61) על פפא ורב נחמן רב כדברי וסט: סט. מציעא בבא
הכותים. שני של בהם 62)העובדא שיש שומא, שצריכים
שם). (גמרא מינים להלן.63)כמה ראה שוות, שכולן

(64- דין בבית צורך אין החלוקה, עצם שעל פי על שאף
קטן  סעיף שם סמ"ע וראה החלוקה. על להם להודיע צריך

שם.65)מט. גמרא

.È¯eÒ‡66ÛzzL‰Ï67‡nL ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌÚ »¿ƒ¿«≈ƒ≈»ƒ∆»
B˙‡¯Èa BÚÈaLÈÂ ,‰Úe·L B¯·Á BÏ ·iÁ˙È68¯·Îe . ƒ¿«≈¬≈¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ,BÓB˜Óa e¯‡a69˙B¯Ùa ≈«¿ƒ¿∆»«¬¿»¿≈

‡ÏÂ ,˙BÙ¯Ëa ‡ÏÂ ,[˙B¯BÎ·a ‡ÏÂ] ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿…ƒ¿¿…ƒ¿≈¿…
Ì‡Â .ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ,˙BÓe¯˙a ‡ÏÂ ,˙BÏ·aƒ¿≈¿…ƒ¿¿…ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ

¯·Ú70ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ‰OÚÂ71Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯Â . »«¿»»«»»»∆¿«¿ƒ¿∆ƒ∆ƒ
¯·ÚL ÈtÓ ,BÓˆÚÏ „ÈÒÙ‰ - „ÈÒÙ‰72. ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»«

שבזמן 66) שכתבו ויש שמואל. של אביו דברי סג: סנהדרין
(הגהות  זה איסור אין זרה בעבודה נשבעים הגויים שאין

בתשובה). רבינו בשם הרדב"ז כתב וכן אבל 67)מיימוני
ד). אות מיימוני (הגהות איתו ולתת לשאת מותר

לאחרים 68) גורם שהישראל ונמצא כלומר: זרה. בעבודה
האליל. שם מותר 69)שיישמע בדיעבד אבל לכתחילה,

כדלהלן. מהריווח  מן 71)השותף.70)ליהנות נלמד
הגניבה  את שאף ד) אות מיימוני הגהות (הביאו הירושלמי

חולקים. - השותפים מן אחד כשותף 72)שגנב זה והרי
ב. הלכה למעלה רבינו שכתב ששינה,

.‡ÈÔÈ˜qÚ˙n‰ ÔÓ B‡ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡73- ˙nL ∆»ƒ«À»ƒƒ«ƒ¿«¿ƒ∆≈
‰ÏËa74ÔÓÊÏ e˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒÚ‰ B‡ ˙eÙzM‰ »¿»«À»»≈∆««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«

‰ÊÎÂ .ÌÈL¯Bi‰ ˙eL¯Ï ÔBÓn‰ ‡ˆÈ ¯·kL ;Úe·»̃«∆¿»»»«»ƒ¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰ e¯B‰75. «¿ƒ

לשותפים 73) רבינו הגדרת א הלכה ו פרק לקמן ראה
יכולים 74)ומתעסקין. היורשים וגם השותף שגם משמע

אחד  מות עם מאליה בטלה שהיא השותפות, את לבטל
נ. קטן סעיף קעו סימן סמ"ע וראה השותפים,
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קמה

קמה

ושותפין  שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ד' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מקור 75) לזה הביא לז) סימן מציעא דבבא ט (פרק והרא"ש
שדה  "המקבל מציעא) דבבא ט (פרק התוספתא מדברי
וכו'". אבינו שעשה מה לנו תן לו יאמרו לא - ומת מחבירו
דשכיב  שתלא "האי קט. מציעא בבא בגמרא שאמרו ומה
בלא  מסתלקין דיליה יורשים ומת), לשתול שדה (המקבל
מילתא  דלאו מפרש הוא היא", מילתא ולאו שבחא,
לעולם  אבל בשבח. מסתלקין אלא שבח בלי דמסתלקין

כנ"ל. מסתלקין,

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
ומחצית 1) מלוה מחצית שהיא "עיסקא" דיני כל בו נתבארו

נשלמו. ולא פיקדון.

.‡˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB Ô‰L ÌÈL2Û‡ , ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«À»«
˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÔBÓn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«»∆∆»≈∆¬≈ƒ¿≈
ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - e¯È˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ,˙eÙzL3. À»¿ƒ»¬ƒ¬≈»∆¿«

,eˆ¯iM ‰Ó Ïk „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ˙B˙‰Ï Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«¿«»»«∆¿≈»«∆ƒ¿
Ï·‡ .e¯‡aL BÓk4‡e‰ „·Ïa „Á‡‰ ‰È‰ Ì‡ ¿∆≈«¿¬»ƒ»»»∆»ƒ¿«

ÔBÓn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ÔBÓÓa Ô˙BÂ ‡OBpL∆≈¿≈¿»«ƒ««ƒ∆«»
Ì‰ÈL ÏMÓ5˜ÒÚ ˙‡¯˜ ˙eÙzM‰ BÊ È¯‰ -6‰ÊÂ , ƒ∆¿≈∆¬≈«À»ƒ¿≈≈∆¿∆

Bc·Ï ‡e‰ È¯‰L ,˜qÚ˙Ó ‡¯˜ Ô˙BÂ ‡OBp‰«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«≈∆¬≈¿«
Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L BÙzLÂ ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿«»«»¿À»∆≈≈¿≈

.˙BÚn‰ ÏÚa ‡¯˜ƒ¿»«««»

רווחים 2) לשם מהן, אחד עלֿידי ניתן הממון כלומר:
מחצה, מקבל - כלום מממונו הטיל שלא זה ואף משותפים,
כתמורת  ביניהם התנו כך כי ממונו, כל שהטיל הראשון כמו
הראשון. עם יחד בזה המשקיע השני של המשאֿוהמתן

דלהלן 3) בעסק כמו כפועל, שכרו לשני לשלם צורך ואין
פקדון  וחצי מלוה חצי יש כאן שגם נאמר אם שאף ב, הלכה
זה  מתעסקים: שניהם שהרי ריבית, כאן אין - כדלהלן

ריבית. כאן ואין בפקדון, וזה קד:4)במלוה בבאֿמציעא
סט.),5) (שם מהגרוניא אליעזר רבי של בעובדא נראה כן

אריסו  היה לולא הרועה, עם בממון שהשתתף שאף
כדלהלן  עסק, כדין שכרו, לו לשלם חייב היה לו, המשועבד

ב. ובאופן 6)הלכה הבאה. בהלכה להלן מפורש ודינו
הוא  המעות, בעל של חלקו - בממון משתתפים ששניהם

(לחםֿמשנה). פקדון וחצי מלוה לחצי נחלק והוא "עסק"

.·ÌÈÓÎÁ ewz7B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL : ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a ÔBÓn‰ ÈˆÁ ‰È‰È - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿∆¬ƒ«»¿««¿»»
„·‡L Èt ÏÚ Û‡ B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ˜qÚ˙n‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ¿«≈«»¿«¬»««ƒ∆»«

Ò‡a8‡e‰ È¯‰Â ,ÔB„wt ˙¯B˙a ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â , ¿…∆¿«¬ƒ»«≈¿«ƒ»«¬≈
˙BÚn‰ ÏÚa ˙eÈ¯Á‡a9ÏL ÈˆÁ‰ „·‡ B‡ ·‚ Ì‡Â . ¿«¬»«««»¿ƒƒ¿«»««¬ƒ∆

ÌlLÏ ·iÁ ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡ - ÔB„wt10‰È‰È CÎÈÙÏe . ƒ»≈«ƒ¿«≈«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆
ÈÙÏe .˙BÚn‰ ÏÚa ÏL ,ÁÈÂ¯‰ Ì‡ ,ÈˆÁ‰ BÊ ¯ÎO11 ¿««¬ƒƒƒ¿ƒ«∆«««»¿ƒ

ÏL „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ ,BÊ ‰wz«»»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆«»»«∆¿≈∆
,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï ÔBÓn‰ Ïk»«»»∆¿«¿»∆∆ƒ«»≈≈
Ô‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB ÔBÓn‰ ÏÚa ‡ˆÓƒ¿»«««»≈¿«¬ƒ¿»∆≈
Á¯BË ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿∆»∆«ƒ¿«≈≈«

‡ˆÓÂ ,e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈtÓ ÔB„wt ÏL ÈˆÁa BÏ«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»
˙Èa¯ ˜·‡ È„ÈÏ ÔÈ‡a12eOÚÈ C‡È‰Â .13‰ˆB¯ Ì‡ , »ƒƒ≈¬«ƒƒ¿≈««¬ƒ∆

?‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ˙BÈ‰Ï14ÔzÈ ƒ¿«»»«∆¿≈»∆¿«¿»∆ƒ≈
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL B¯ÎO ˜qÚ˙nÏ15˙eÙzM‰ ÈÓÈÓ «ƒ¿«≈¿»∆¿»»ƒ≈«À»

ÏËa ÏÚBÙk16‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL17‰pnÓ ÏËaL18. ¿≈»≈∆»¿»»∆»≈ƒ∆»
Ì‡Â19¯Á‡ ˜ÒÚ BÏ ‰È‰20‡e‰L Ïk21Ba ˜qÚ˙‰Ï ¿ƒ»»≈∆«≈»∆¿ƒ¿«≈

‰Ê ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÌÚ22¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»∆∆≈»ƒ¿«¬»»
ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL23‰ÏÚ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,24ÏÎa ¯È„ BÏ ∆»»∆»¬ƒ∆¡»ƒ»¿»

Bic - ˙eÙzM‰ ÈÓÈ25‰È‰È - e¯È˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ; ¿≈«À»«¿ƒ»¬ƒƒ¿∆
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï26‰È‰È ÁÂ¯‰ Ïk : »∆¿«¿»∆¿≈ƒ»«»»∆«ƒ¿∆

BLÈÏL EÏ27ÏÈ‡B‰ ,E¯ÎOa B˙È¯ÈOÚ B‡28BÏ LÈÂ ¿¿ƒ¬ƒƒƒ¿»¿ƒ¿≈
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ˜ÒÚ29„ÈÒÙÈ - B„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ; ≈∆«≈¬≈∆À»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ

BÒÈ¯‡ ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ˆÁÓ30˜ÒÚ BÏ ‰È‰Â ∆¡»¿ƒ»»∆«ƒ¿«≈¬ƒ¿»»≈∆
;ÏÏk ¯Á‡ ¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯Á‡«≈≈»ƒ¿«¬»»«≈¿»

.‰„O‰ ÏÚ·Ï ‡e‰ „aÚLÓ ÒÈ¯‡‰L∆»»ƒ¿À¿»¿«««»∆

קד:)?7) (שם נהרדעא שניתנה 8)חכמי מלוה כדין
מז.). (קידושין כדלהלן,9)להוצאה חנם, כשומר ודינו

נוטל  שאינו כיון - ההתעסקות על שכר נוטל שהוא ואע"פ
סובר, והראב"ד חנם. כשומר הוא הרי השמירה, על שכר

שכר. כשומר גניבה 10)שדינו על פטור חנם ששומר
אֿב). הלכות ופקדון שאלה מהלכות (פ"ד ואבידה

במשנה.11) סח. (פ"ו 12)בבאֿמציעא מדרבנן ואיסורו
היא  דאורייתא ריבית ואילו א). הלכה ולוה מלוה מהלכות
(שם). בהוספה לו לשלם עלֿמנת שהלוה קצוצה", "ריבית

בעת 13) שהוא, תנאי כל ביניהם התנו כשלא בסתם, והיינו
שכר, של מינימום על להתנות בידם שהרשות העסק, יצירת
ריבית, אבק משום בו יהיה שלא ובלבד ממון, של תנאי ככל

ד. הלכה להלן המעות 14)וראה בעל רוצה שאם
חכמים, ותקנת להלכה בהתאם והפסד כשכר בהפרשים,
ג. הלכה להלן ראה כפועל, שכר לשלם צריך אינו

שם).15) (הרי"ף פעמי חד שכר לא שם,16)אבל ברייתא
המשנה. לדברי ביאור המבאר 17)המוסיפה כאביי שם,

הברייתא. אך 18)את כבדה, במלאכה עסק שאם
הקלה  זו עבודה עבור לקבל רוצה כמה יותר, משתלמת
עבד  שלא בטל כפועל מפרשים, ויש שם). (רש"י ממנה
כאן  שאין ומפני כזו. קלה עבודה בעד יקבל כמה כלום,

לט). סימן שם (רא"ש הקילו - ריבית אבק שם 19)אלא
שם. ברי"ף וראה כסףֿמשנה 20)סט. המין. מאותו

שם. יט ובהערה א, הלכה פ"ח להלן וראה אחד. בפירוש
שם.21) בבאֿמציעא במשנה לרבינו המשניות בפירוש ראה
זה.22) של במעותיו עוסק שהוא העסק עם ביחד כלומר,
בו 23) עוסק והוא הפרטי, מעסקו כלל מתבטל שאינו שכיון

יתירה טירחא כאן ואין ה"עיסקא", עם כאן בדֿבבד אין -
פקדון, וחצי מלוה חצי היא עיסקא שכל ואע"פ ריבית. אבק
בשביל  וכה כה בין עוסק הוא שהרי טירחא, ריבוי כאן ואין
ד"ה  (שם ה'תוספות' בזה תירצו הפקדון? חצי חלקו,
לזה. ויום לזה יום להתחלק: להם שהיה דאמרי)

התנה 24) אם אבל החלוקה, בעת כן עושה שהוא היינו,
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קמו ושותפין קמו שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ד' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עסק  לו שיהיה רבינו, לשיטת צריך, לא העסק, מתחילת
בפירוש  (כסףֿמשנה ד הלכה להלן רבינו כדברי אחר,

בה 25)אחד). מודה רב שגם שמואל, של מימרא סט. שם
דינר,26)(כסףֿמשנה). שכר בענין למעלה כמו כאן, אף

לו  שיהיה צריך ולכן החלוקה, בעת כן בשאמר המדובר
לו  שיהיה צורך אין בתחילה, כן התנה אם אבל אחר, עסק
אחד). בפירוש (כסףֿמשנה ד הלכה כדלהלן אחר עסק

בעל 27) עם בשוה שוה חלק נוטל שהוא ממה חוץ היינו,
מותר 28)הממון. מספיק לא אחר, עסק לו אין שאם

ג. הלכה כדלהלן ההפסד, מן להפחית גם צריך אלא בשכר,
זה 29) הרי - בשכרך שליש "מותר שאומר: שם, כרב,

שם. כפירש"י ולא רבינו מפרשה וכן כמסקנת 30)מותר",
מהגרוניא. ר"א של בעובדא שם, הגמרא

.‚„BÚÂ31B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL :ÌÈÓÎÁ ewz ¿ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
¯ ‡ÏÂ ,e¯È˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ,Ô‰a ˜qÚ˙‰ÏBÏ ÔzÏ ‰ˆ ¿ƒ¿«≈»∆»¬ƒ¿…»»ƒ≈

- È‡z ÌeL Ô‰ÈÈa e˙‰ ‡ÏÂ ,ÌBÈ ÏÎa BÏÓÚ ¯ÎO¿«¬»¿»¿…ƒ¿≈≈∆¿«
LÈÏL ÔB„wt ÏL ÈˆÁ B˙B‡a ˜qÚ˙n‰ ¯ÎO ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««ƒ¿«≈¿¬ƒ∆ƒ»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .ÔBÓn‰ Ïk ÁÂ¯ ˙e˙L ‡e‰L ,ÔB„wt‰ ÁÂ∆̄««ƒ»∆¿∆«»«»¿ƒ»
ÈˆÁ :ÁÂ¯‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - BÁÈÂ¯‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ…«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈»∆«¬ƒ
ÁÂ¯‰ ˙e˙Le ,‰ÂÏÓ Ô‰L ˙BÚn‰ ÈˆÁ ÏL ÁÂ¯‰»∆«∆¬ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆«
ÈLÈÏL ÈL Ïk‰ ‡ˆÓ ,ÔB„wta ˜qÚ˙pL ¯ÎOa¿»»∆ƒ¿«≈«ƒ»ƒ¿»«…¿≈¿ƒ≈
B˙Át Ì‡Â .ÁÂ¯‰ LÈÏL ˙BÚn‰ ÏÚa ÏhÈÂ ;ÁÂ¯‰»∆«¿ƒ…«««»¿ƒ»∆«¿ƒ¿»

˙Át‰ LÈÏL ˜qÚ˙n‰ „ÈÒÙÈ -32·iÁ ‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ«¿»∆¬≈«»
BÏ LÈÂ ,‰ÂÏÓ ˙BÚn‰ ÈˆÁL ÈtÓ ˙Át‰ ÈˆÁa«¬ƒ«¿»ƒ¿≈∆¬ƒ«»ƒ¿»¿≈

ÔB„wt ÏL ÈˆÁ‰ B˙B‡a B¯ÎOa ˙e˙L33‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿»¿«¬ƒ∆ƒ»¿ƒ¿»
„ÈÒÙÈ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ;BLÈÏL ˙Át‰ ÔÓ ÂÈÏÚ ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ«¿»¿ƒ«««»«¿ƒ

˙Át‰ ÈLÈÏL ÈL34. ¿≈¿ƒ≈«¿»

מסביב 31) סט. סח: שם בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא
בסמוך. וראה עיליש, רב של רבינו,32)לעובדא לדעת

בזמן  וגם הרווח בזמן גם עדיפויות, שתי למקבל יש
או  אחת, עדיפות רק שיש בגמרא שמשמע ומה ההפסד,
תרי  - באגר פלגא "אי שם: אמרו שהרי בהפסד, או בשכר
זה  באגר", תילתי תרי - בהפסד פלגא אי בהפסד, תילתי
ד. בהלכה רבינו שמסביר כמו כך, התנו אם אלא אינו
כמו  - בשכר או אחת, עדיפות רק שיש סובר, והראב"ד
שטועה" מי ה"יש וכסברת - בהפסד או כאן, מזכיר שהוא
באגר  פלגא "אי שם שאמרו מה זה, ולפי ד). הלכה (להלן
כשכך  ולא חכמים, תקנת לפי זהו וכו'" בהפסד תילתי תרי -

ריבית.33)התנו. אבק  יהיה שלא ויש 34)כדי והואיל
עסק  לו שיהיה צריך למתעסק, מועט והפסד רב רווח כאן

ד). הלכה להלן (לחםֿמשנה אחר

.„Ì‡ ,Ì˙Ò ˜ÒÚ Ô˙Bp‰L :¯ÓB‡Â ‰ÚBhL ÈÓ LÈ≈ƒ∆∆¿≈∆«≈≈∆¿»ƒ
ÌL ‰È‰ Ì‡Â ,BÈˆÁ ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒ…«ƒ¿«≈∆¿¿ƒ»»»

LÈÏL „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰35Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡Â . ∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»»≈∆»ƒ≈
Le¯Ùa ‰Ê ¯·c ÏÚ e˙‰36„ÈÒÙiL ,e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .37 ƒ¿«»»∆¿≈¿≈ƒƒ¿∆«¿ƒ

ÈL ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,‰ˆÁÓ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¡»¿ƒƒ¿∆»»»ƒ…¿≈
ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÂ¯‰ ÈLÈÏL38Ì‡L ,e˙‰ Ì‡ ¿ƒ≈»∆«¬≈∆À»¿≈ƒƒ¿∆ƒ

‰È‰È Ì‡Â ,B˙ÈÚÈLz ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
‰È‰iL e˙‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙È¯ÈOÚ „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¬ƒƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿∆
˙ÙÒB˙Â ,Ìi˜ B‡z - B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ∆̄««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿»«»¿∆∆

È‡z‰ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .BÏÓÚ „‚k BÊ39‰Ê ¿∆∆¬»¿««∆≈«¿«∆
Ï·‡ ;¯Á‡ ˜ÒÚ ˜qÚ˙nÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÈÚBÓƒ∆»ƒ≈»»«ƒ¿«≈≈∆«≈¬»

¯Á‡ ˜ÒÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡40˜qÚ˙n‰ ¯ÎO ‡‰iL CÈ¯ˆ - ƒ≈≈∆«≈»ƒ∆¿≈¿««ƒ¿«≈
˙e˙La B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙È41e¯‡aL BÓk ,42¯·c ‰fL . »≈«∆¿≈ƒ¿¿∆≈«¿∆∆¿«

¯eq‡43Ba ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰44ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿«ƒ¿…≈»∆ƒ
‰Ê45. ∆

אחת,35) עדיפות על רק היתה חכמים תקנת דבריהם, ולפי
לא. הערה וראה בהפסד, רבינו שהזכיר זו כמו 36)כגון

ג. בהלכה למעלה בשכר,37)שכתבנו עדיפות יש שכאן
בהתנו. רק אפשרי זה - רבינו הוא,38)ולדעת שהעיקר

משום  יהא שלא כדי שהיא, עדיפות איזו למקבל שיהיה
נכון.39)ריבית. וכן "תנאי", תימן: מקורם 40)בכ"י

אלא  דינר במותר התירו שלא סט. בבאֿמציעא מגמרא
בין  מחלקים ואינם ג), הלכה (למעלה אחר עסק לו בשיש

בלחםֿמשנה. וראה התנה, ללא שם 41)התנה מקורם
באגר". תילתי תרי - בהפסד פלגא "אי בהלכה 42)מח:

שבו.43)ג. הריבית אלא 44)מצד  מועיל  תנאי שאין
איסור. גם עמו שיש במקום לא אבל בלבד, בממון

ומה 45) התנה. ללא התנה בין חילוק יש רבינו, שלדעת
אחר, עסק לו שיהיה שצריך שליש, במותר סט. שם שאמרו
בהפסד  פלגא "אי סח: שם שאמרו מה ואף התנו. כשלא זהו
כן, התנו לא אם ואמנם כן. כשהתנה - באגר" תילתי תרי -
כיון  ואז, ג). הלכה (למעלה עדיפויות שתי לו שיהיו צריך
הערה  למעלה וראה אחר, עסק צריך אין רב, רווח לו שיש

לא.

.‰ÏhiL ,e˙‰ Ì‡L :È˙Ba¯ e¯B‰46˜qÚ˙n‰ ««∆ƒƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ,¯ÎO‰Ó ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈«»»«««»¿ƒ««»»
‰LÏLe ,ÔB„wt ˙¯B˙a „·Ïa ˙BÚn‰ ÚÈ·¯ ‡ˆÓ -ƒ¿»¿ƒ««»ƒ¿«¿«ƒ»¿»
„ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a ÌÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿««¿»»¿ƒ»ƒ»»»∆¿≈

„ÒÙ‰ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ „ÈÒÙÈ -47t˙BÁ «¿ƒ«ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈∆¿≈»
ÚÈ·¯‰ LÈÏL48LÈÏLe ÚÈ·¯ ˙BÚn‰ ÏÚa „ÈÒÙÈÂ , ¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ«««»¿ƒ«¿ƒ

‰‡Ó BÏ Ô˙ ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ Ïk LÈÏL ‡e‰L ,ÚÈ·¿̄ƒ«∆¿ƒ»«∆¿≈≈«»«≈»
ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ e¯ÒÁÂ ,‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈ¯È„49ÏÚa - ƒ»ƒ«¿«∆¿»¿«¿»»¿∆¿ƒ««

‰ML ÌlLÓ ˜qÚ˙n‰Â ,‰BÓL „ÈÒÙÓ ˙BÚn‰«»«¿ƒ¿»¿«ƒ¿«≈¿«≈ƒ»
¯OÚ50ÏÚ·Ï LiL ˜ÏÁ Ïk :ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚÂ . »»¿«∆∆¿»»≈∆∆≈¿««

BÓk ÏËB - ÁÂ¯ ÌL ‰È‰È Ì‡ ,¯ÎOa ˙BÚn‰«»«»»ƒƒ¿∆»∆«≈¿
˜ÏÁ‰ B˙B‡ „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,e˙‰L∆ƒ¿¿ƒƒ¿∆»∆¿≈«¿ƒ«≈∆

˙‡ˆÓ .BLÈÏL ˙ÙÒB˙Â51Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ „ÓÏ ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»»≈¿ƒƒ»∆ƒ
‡Ï - B˙Át Ì‡ ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL e˙‰ƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒ««»»ƒ¿»…
‡e‰L „ÒÙ‰‰ ÚÈ·¯ È¯‰L ;ÌeÏk ˜qÚ˙n‰ ÌlLÈ¿«≈«ƒ¿«≈¿∆¬≈¿ƒ««∆¿≈∆
‰Ó LÈÏL Bc‚k BÏ LÈ ,‰ÂÏn‰ ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ«

˙BÚn‰ ÏÚa ÏhiM52„‚k ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÚÈ·¯ ‡e‰L , ∆ƒ…«««»∆¿ƒ«¿ƒ¿»∆¿∆∆
ÔÎÂ .‰Ê53:ÁÂ¯‰ e¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,˙Át‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ∆¿≈ƒƒ¿««¿»¿…ƒ¿ƒ»∆«
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קמר

קמר

ושותפין  שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ד' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ì‡Â ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ˜qÚ˙n‰ ˙ÁBt - B˙Át Ì‡ƒ¿»≈«ƒ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿¿ƒ
‰È‰L ˜ÏÁ‰ B˙B‡ BÓk ˜qÚ˙n‰ ÏËB - BÙÈÒB‰ƒ≈«ƒ¿«≈¿«≈∆∆»»
.˙BÚn‰ ÏÚa ÏËpM ‰Ó LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ«¿ƒ¿∆∆¿ƒ«∆»««««»
˜qÚ˙n‰ ˙ÁÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡L ,e˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆ƒ»»»∆¿≈ƒ¿…«ƒ¿«≈
B¯È˙B‰ Ì‡Â ,˙Át‰ ÚÈ·¯ ÌlLÓ - B˙ÈÁÙ‰Â ,ÚÈ·¿̄ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿»¿ƒƒ

‰ˆÁÓ ÏËB -54e¯B‰L el‡ ÌÈ¯·cL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈∆¡»¿««ƒ∆¿»ƒ≈∆
‡nL ,BÊ C¯c ÏÚ CÏz Ì‡ ,Ì‰ ÌÚË È¯·c55 ƒ¿≈««≈ƒ≈≈«∆∆∆»

ÔB‚k ?„ˆÈk .¯ÎO ÏhÈÂ ˙ÁÙiL ¯LÙ‡ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…»»≈«¿
,¯ÎOa ‰Ú·MÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL ,BnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ∆ƒ…«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»«»»

B˙ÁÙe56¯˙È ‰Ú·MÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏËB ‡ˆÓ -57 ¿»ƒ¿»≈«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»»≈
ÌÈ¯È„ ‰Ú·L B˙ÁtL ÔB‚k ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ ‰Ê ÏÚ«∆«∆¿≈≈«¿∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ
„Á‡ ¯È„ EÏ ·iÁ È‡ :BÏ ¯ÓB‡ ˜qÚ˙n‰ È¯‰ -¬≈«ƒ¿«≈≈¬ƒ«»¿ƒ»∆»

È‡z‰ ÈÙk58Ô‰L ,ÌÈL ÈÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡Â , ¿ƒ«¿«¿«»«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆≈
ÔB„wt‰ ˜ÏÁ LÈÏL59ÔzÏ ·iÁ ˙BÚn‰ ÏÚa ‡ˆÓ . ¿ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿»«««»«»ƒ≈

‰Úa¯‡ „ÈÒÙ‰ el‡Â .‰Ú·L „ÈÒÙ‰L ¯ÎOa ¯È„ BÏƒ»¿»»∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿»»
.ÔÈ¯È„ ÈL BÏ ÔzÏ ˙BÚn‰ ÏÚa ·iÁ ‰È‰ - ¯OÚ»»»»«»«««»ƒ≈¿≈ƒ»ƒ

‡L ¯·„Â ,ÏB„b dÓz ‰ÊÂÔÈ‡Â ,B˙B‡ ˙Ï·BÒ ˙Úc‰ ÔÈ ¿∆≈«»¿»»∆≈«««∆∆¿≈
ÔÈc‰Â C¯c‰ Ï·‡ .ÌBÏÁ‰ È¯·„ BÓk ‡l‡ ÈÏˆ‡ ‰Ê∆∆¿ƒ∆»¿ƒ¿≈«¬¬»«∆∆¿«ƒ
‰È‰È Ì‡ ,˜qÚ˙n‰ ÁÈÂ¯iL ÏkL :ÈÏ ‰‡¯iL ˙Ó‡‰»¡∆∆≈»∆ƒ∆…∆«¿ƒ««ƒ¿«≈ƒƒ¿∆
.ÁÈÂ¯Ó ‰È‰L ˜ÏÁ‰ ÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¿≈¿ƒ≈«≈∆∆»»«¿ƒ«
B˙B‡ BÓk ÏhÈ - BÁÈÂ¯‰Â ,„ÒÙ‰‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿««∆¿≈¿ƒ¿ƒƒ…¿

B¯·Á ˜ÏÁ LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ ‰È‰L ˜ÏÁ‰60. «≈∆∆»»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈∆¬≈
ÏhiL e˙‰ Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»«»≈¿ƒƒ»∆ƒƒ¿∆ƒ…
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - „ÈÒÙ‰Â ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿«≈

˙e˙L61ÏËB - ÁÈÂ¯‰Â ,ÚÈ·¯ „ÈÒÙiL e˙‰ Ì‡Â ; ¿¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«≈
‰ˆÁÓ62ÔÈc‰ ‡ˆÈÂ ,dÓz ‡ˆÓ˙ ‡Ï ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ∆¡»¿«∆∆∆…ƒ¿»≈«¿≈≈«ƒ

.˜„v‰ Â˜a¿««∆∆

וזהו 46) ההפסד. על התנו ולא השכר על שהתנו המדובר
תילתי  תרי - באגר פלגא "אי (שם) שאמרו מה כעין

בו.47)בהפסד". שיש לחלק מקביל שלא 48)שזה כדי
שליש  לו מחזיר הממון שבעל נמצא ריבית. משום בזה יהיה
משלשה  שליש כלומר: שכרו, לחלק לו שהוקצב ממה

דברי  ומקור באגר רבעים. פלגא "אי שם: שאמרו ממה הם
מחצה  על מחצה התנו אם כלומר בהפסד", תילתי תרי -
שליש  הממון בעל לו מוסיף הפסד, היה אם - ברווח
ראוי  שהיה מה מכל שתות דהיינו לו, ראוי שהיה מהמחצה
שני  מפסיד הממון בעל ונמצא למתעסק, ונותנים לשניהם

בכסףֿמשנה. ראה שליש, - והמתעסק שהיו 49)שליש,
– רבעים שלשה שהם שמונהֿעשר לחלקם: צריכים
הממון. לבעל - רביע שהם וששה למתעסק,

לבעל 50) ראוי שהיה מהחלק שליש מקבל שהמתעסק
ששה  רק מפסיד הוא ונמצא מששה, שתים היינו הממון,

שמונה. מפסיד הממון ובעל רוצה 51)עשר, רבינו
והוא  זו, משיטה לכת מרחיקת המסקנה את להראות
שאם  והיינו, כלום. יפסיד לא שהמתעסק יצא, שלפעמים
הפסד, ברביע לשאת הדין מצד צריך והוא רביע, הוא חלקו
המלוה, מחלק שליש למתעסק לנכות יש זו, שיטה לפי אך

רביע, שהוא רבעים, משלשה שליש זה במקרה שהוא
ההפסד. חלק לגובה משלשה 52)המקביל שליש כלומר

רביע. דהיינו על 53)רבעים, רק התנו שהפעם היינו,
"אי  שם: שאמרו מה כעין השכר, על התנו ולא ההפסד,

באגר". תילתי תרי - בהפסד המגיע 54)פלגא רביע היינו:
שליש  כאן: שזה המעות, בעל מחלק שליש ועוד מחלקו,
שהם  רבעים, שני ביחד הרי רביע, שהוא רבעים, משלשה

הראב"ד 55)מחצה. שמעיר כמו להוכיח, כאן רוצה רבינו
לידי  להביא יכולה זו שיטה כמה עד השניה, בהשגתו
שכר  יקבל שהמתעסק הצדק לקוי ואף תמוהים, דברים

הפסד. של משבעה.56)במקרה אחד של זה בשיעור
מקבל 57) - לחלקו משבע אחד מפסיד שהוא שאףֿעלֿפי

שתי  דהיינו הממון, בעל של השביעיות משש שליש הוא
מהכל. משבעה.58)שביעיות אחד לפי 59)שהוא

מחלקו  שליש תמיד מקבל שהמתעסק רבותיו, של העיקרון
בהפסד. בין ברווח בין הממון, בעל שברווח 60)של

בעל  של מחלקו שליש מקבל שהמתעסק רבינו, מודה
השליש  פנים: בשתי היא רבינו ששיטת ויוצא המעות,
מחלקוֿהוא. שליש הוא למתעסק, שמנכים שבהפסד
של  מחלקו שליש הוא למתעסק שמוסיפים השליש וברווח,
- באגר פלגא "אי שם: שאמרו מה זה, [ולפי המעות. בעל
יש  - למתעסק באגר פלגא אי פירושו: בהפסד", תילתי תרי
בהפסד  פלגא ש"אי כשם מחלקו, בהפסד תילתי תרי  רק לו
למפרשים  ואילו במתעסק. מדובר באגר" תילתי תרי -
פלגא  "אי שהבבא הבבות, שתי בין לחלק הכרח יש אחרים,
פלגא  "אי הבבא ואילו במתעסק, מדברת וכו'" בהפסד

הממון]. בבעל מדברת וכו'" מהחלק 61)באגר שמנכים
שתות. רק ונשאר מהכל, שניםֿעשר חלק היינו שליש, שלו

של 62) הרבעים משלושת שליש שלו, לרביע שמוסיפים
רביע. דהיינו הפקדון, בעל

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
"עיסקא".1) דיני המשך

.‡Ì˙Ò B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰2B‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï «≈»«¬≈¿»¿ƒ¿«≈»∆
Ì‰ÈÈa „ÒÙ‰‰Â ¯ÎO‰ ‰È‰iL Le¯Ùa e˙‰L∆ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆«»»¿«∆¿≈≈≈∆

‰ÂLa3ÔBÓn‰ „·‡Â ,4ÌlLiL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿»∆¿∆¡««»≈ƒ∆»∆¿«≈
LÈÏL ˜qÚ˙n‰5e¯‡aL BÓk ,6„·‡ Ì‡7˙ˆ˜Ó «ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈«¿ƒ»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ˆÁÓ ÌlLÓ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÔBÓn‰«»¿≈»∆ƒ∆¿«≈∆¡»∆
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a8LÈÏL ÌlLÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰ÊÂ . ¿«ƒ¿»¿∆∆»¿¬»ƒ¿«≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÏÚa ÏhÏ „ÒÙ‰‰ ÚÈb‰ ‡lLa - „ÒÙ‰a«∆¿≈¿∆…ƒƒ««∆¿≈ƒ…«««»
ÔBÚÓLÏ Ô˙pL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk .BBÓÓ ÈˆÁÓ ˙BÁt»≈¬ƒ»≈«¿≈∆»«¿ƒ¿
È¯‰ - ÌÈÚLz ˙ÁÙe ,Ô˙Â ‡OÂ ,¯Èc ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó≈»¿∆¿ƒƒ»¿»»¿»«»«ƒ¿ƒ¬≈
.ÌÈML ÏËB Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏL ÌlLÓ ÔBÚÓLƒ¿¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈≈ƒƒ
„ÈÒÙÈ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰MÓÁÂ ‰‡Ó ÔBÚÓL ˙Át Ï·‡¬»»«ƒ¿≈»«¬ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ
‡ˆÓ ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÌÈLÏLe ‰MÓÁ ÔBÚÓLƒ¿¬ƒ»¿ƒ∆ƒ«»≈≈ƒ¿»
˙BÁt Ô·e‡¯ ÏhÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÌÈMÓÁ ÏËB Ô·e‡¿̄≈≈¬ƒƒ¿»…ƒ…¿≈»

˜ÒÚ ¯ËL ,CÎÈÙÏ .ÌÈMMÓ9ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‡ˆBi‰10, ƒƒƒ¿ƒ»¿«≈∆«≈««¿ƒ
ÚaL - Ba ˜qÚ˙Ó Ô‰È·‡ ‰È‰L11¯ËM‰ ÏÚa ∆»»¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»«««¿»
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a ‡e‰L ‰ˆÁÓ ‰·B‚Â12Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆¡»∆¿«ƒ¿»««ƒ
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קמח ושותפין קמח שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ד' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

L¯BÈÏ ÌÈÚBË ÌÏBÚlL13ÏËB BÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ . ∆¿»¬ƒ¿≈ƒ≈»«¿»∆≈≈
ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ .‰ˆÁnÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ¿»»ƒ∆¡»¿»»¬ƒ≈∆≈
È¯‰L ?ÔB„wta ˜qÚ˙pL B¯ÎO „‚k Ô‡k BÏ ÔÈ˙ÁBt¬ƒ»¿∆∆¿»∆ƒ¿«≈«ƒ»∆¬≈
ÔB„wt Ô‡k ¯‡L ‡ÏÂ ,ÔB„wt ÏL ÈˆÁ‰ Ïk „·‡»«»«¬ƒ∆ƒ»¿…ƒ¿»»ƒ»

a¯k ‰‡¯È - B¯ÎO ÏhÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ÏÏk;˙È ¿»∆…«ƒ…ƒ…¿»≈»∆¿ƒƒ
ÏËB „·Ïa ‰ÂÏn‰ ÈˆÁ È¯‰L14ÏhiL e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¬≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿∆ƒ…

Blk ÔBÓn‰ „·‡Â ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰15ÌlLÓ - «ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿»««»À¿«≈
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a ‡e‰L Blk ÚÈ·¯‰16¯‡L Ì‡ Ï·‡ . »¿ƒ«À∆¿«ƒ¿»¬»ƒƒ¿«

ËÚn‰ B˙B‡ ÏÚ ÛÈÒBz Ì‡L È„k ,ËÚÓ ÔBÓn‰ ÔÓƒ«»¿«¿≈∆ƒƒ««¿«
B˙ÁtL „ÒÙ‰‰ ˙e˙L17B‡ ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ Ïk‰ ‡B·È , ¿«∆¿≈∆¿»»«…¿ƒ««»

¯·kL ÌÚh‰ ÔÓ ,„·Ïa ˙e˙L ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙È»≈¬≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ«««∆¿»
e¯‡a18. ≈«¿

הרווח 2) מן שלישים שני ג: הלכה פ"ו למעלה נזכר שדינו
למתעסק, ההפסד מן ושליש הממון. לבעל ושליש למתעסק,

הממון. לבעל שלישים שם 3)ושני למעלה נזכר [שדינו
מימי  ויום יום שבכל שכרו למתעסק ש"יתן ב: הלכה

בטל]. כפועל נשאר 4)השותפות שלא הממון, כל כלומר,
בטל,5)כלום. כפועל לו שישלם ובהתנו: סתם. [בנותן
וג.6)כנ"ל]. ב הלכה שם במקרה 7)למעלה כלומר,
לבעל 8)שאבד. להחזיר המתעסק חייב לעולם כלומר,

דברי  ומקור מלוה. בתורת שקיבל הקרן חצי את הממון
דלהלן. מהא ארץ 9)רבינו כדייני ע: ע. בבאֿבתרא

בבבאֿמציעא  הרי"ף פסק וכן כמותם, שפסק וכרבא ישראל,
המקבל. השותפות 10)פרק בטלה - המתעסק מות שעם

מן  תובע הממון ובעל יא). הלכה פ"ה למעלה (ראה
רווחיו. ובתוספת בעסק, שהשקיע הסכום כל את היתומים

הנפרע 11) כל אלא כדין נפרעים שאינם היורשים, מן ים
א). הלכה ולוה מלוה מהלכות ופי"ד פז. (כתובות בשבועה
אוחזין  ב'שנים השבועה כנוסח הוא כאן השבועה ונוסח
שאינם  מכיון מחציה". פחות בה לי שאין "שבועה בטלית':
מהלכות  ופ"ט ב. (בבאֿמציעא טענתם חצי אלא נוטלים
אלא  נוטל שאינו כיון כאן, גם כן - ז) הלכה ונטען טוען
שנתן  הסכום מחצי פחות אצלו לו שאין נשבע טענתו, חצי

מיימוניות). (הגהות הפקדון,12)לו חלק את לא אבל
טוענים  ואנו נאנסו, לטעון: יכול היה חי, הנפקד היה שאילו
היה  לא עצמו הלוה שגם במלוה, מהֿשאיןֿכן ליתומים, כן

אונס. בטענת להפטר ואלמלי 13)יכול כג. בבאֿבתרא
מחצית  את יקבל לא הממון שבעל האפשרות קיימת היתה
כן  לטעון צריכים היינו הממון, כל כשאבד כגון ממונו,

חוץ 14)ליתומים. כלום מקבל הממון בעל אין כלומר,
כלל. ריבית נטילת כאן ואין שהתנו 15)מהמלוה, באופן

בשוה. ביניהם וההפסד השכר הוא:16)שיהיה והכלל
כמבואר  בחזרה, תמיד הממון בעל מקבל ההלואה חלק את

שפחת.17)למעלה. תימן: הלכה 18)בכ"י פ "ו למעלה
ההפסד, של שלישים שני רק תמיד משלם שהמתעסק ה,

ובלחםֿמשנה. בראב"ד וראה שתות. כאן והיינו,

.·˜qÚ˙n‰19„ÈÒÙ‰L20ÁÈÂ¯‰L „Ú Á¯ËÂ ¯ÊÁÂ , «ƒ¿«≈∆ƒ¿ƒ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«
·MÁe ‡Ba :˙BÚn‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»«¿«««»¿«≈

ÌÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙ˙Â ,‰lÁz e„ÒÙ‰L „ÒÙ‰‰21, «∆¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈÏL Ïh˙Â ,‰B¯Á‡a eÁÂ¯‰L ÁÂ¯‰ ·MÁe22; ¿«≈»∆«∆ƒ¿«¿»«¬»¿ƒ…¿ƒ

ÏÚ B‡ ÁÂ¯‰ ÏÚ „·Ïa ‰B¯Á‡a ·MÁÓ ‡l‡∆»¿«≈»«¬»ƒ¿««»∆««
.Ô¯w‰ ÏÚ ÛÈÒB‰L ÁÂ¯a ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,„ÒÙ‰‰«∆¿≈¿≈∆»»∆«∆ƒ««∆∆

רבא.19) של מימרא קה. זאת 20)בבאֿמציעא הודיע ולא
ביחד  והרווח ההפסד את מחשבין ולפיכך הממון, לבעל
ההפסד  חשבון להפריד: יש - הודיעו אם אבל כבסמוך,
בדברי  לפרש יש וכן שם. (גמרא לחוד הרווח וחשבון לחוד

כסףֿמשנה). פ"ה 21)רבינו. למעלה רבינו שכתב כמו
ג. שם.22)הלכה רבינו שכתב כמו

.‚Ô˙23,˜ÒÚa ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡Óa ˙BÚÈ¯È ÌÈ˙‡Ó BÏ »«»«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ»ƒ¿≈∆
ÏÚ BÏ ·MÁÓ - ¯ËL ÏÎa ‰‡Ó ,˙B¯ËL ÈL Ô·˙Îe¿»»¿≈¿»≈»¿»¿»¿«≈«
ÏÚ „ÈÒÙ‰L ‡e‰ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ,BÓˆÚ ÈÙa ¯ËL Ïk»¿»ƒ¿≈«¿«««»∆ƒ¿ƒ«

BÓˆÚ24¯ÊÁÂ ,ÌÈ¯È„ ‰‡Óa ˙BÚÈ¯È ‰‡Ó BÏ Ô˙ . «¿»«≈»¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»«
‰‡Óa ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ‰‡Ó ¯Á‡ ˜ÒÚa BÏ Ô˙Â¿»«¿≈∆«≈≈»»ƒ∆«ƒ¿≈»
BÈ‡ - ÔÈ¯Èc ÌÈ˙‡Óa ˜ÒÚ ¯ËL BÏ ·˙ÎÂ ,ÔÈ¯È„ƒ»ƒ¿»«¿«≈∆¿»«ƒƒ»ƒ≈
‡e‰ ˜qÚ˙n‰Â ,„Á‡ ¯ËLa ‡l‡ BÏ ·MÁÓ¿«≈∆»ƒ¿»∆»¿«ƒ¿«≈

BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰L25‰‡n‰ ¯ÎÓ Ì‡L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ««¿≈«∆ƒ»««≈»
- ÌÈÚ·La ˙Bi·Á ‰‡n‰Â ,ÌÈLÏLe ‰‡Óa ˙BÚÈ¯È¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ
,„Á‡ ¯ËL ‰OÚL ÈtÓ ;Ïk‰ ÏËB ˙BÚn‰ ÏÚa«««»≈«…ƒ¿≈∆»»¿»∆»

ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙‡Ó Ïk‰ È¯‰26el‡ Ï·‡ . ¬≈«…»«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¿¬»ƒ
˜qÚ˙n‰ ÁÈÂ¯Ó ‰È‰ - eÈ‰Lk ÌÈ˜ÒÚ ÈL ÌÁÈp‰ƒƒ»¿≈¬»ƒ¿∆»»»«¿ƒ««ƒ¿«≈

ÌÈ¯OÚ ÌÈ„‚aa B˜ÏÁa27˙Bi·Áa B˜ÏÁa „ÈÒÙÓe , ¿∆¿«¿»ƒ∆¿ƒ«¿ƒ¿∆¿∆»ƒ
‰¯OÚ28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯OÚ ÏËB ‰È‰Â , ¬»»¿»»≈¬»»¿≈…«≈»∆

רבא.23) של מימרא קד: הפסד 24)שם יש באחד אם
להלן. רבינו שמבאר כמו רווח, ברי"ף 25)ובשני זה כעין

מקבל 26)שם. לא הפסיד, ולא הרוויח לא שאם ומכאן
טרחתו. בשביל כלום שלישים.27)המתעסק שני היינו,

ג.28) הלכה פ"ו למעלה לשיטתו ורבינו שליש. היינו,

.„ÔÈ‡29B‡ ˜ÒÚ ÏL ˙BÚn‰ ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ ˜qÚ˙n‰ ≈«ƒ¿«≈»«¬…«»∆≈∆
‰ÂÏÓ ˙¯B˙aL ÈˆÁ‰ ˙‡ Ïh‡ :¯ÓBÏÂ ,‰¯BÁÒ¿»¿«∆…∆«¬ƒ∆¿«ƒ¿»
˙¯B˙aL ÈˆÁ‰ ÁÈp‡Â ,Ba Ôz‡Â ‡O‡Â ,ÈÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿∆»¿∆≈¿«ƒ««¬ƒ∆¿«
‡l‡ ‰Ê ÔBÓÓ BÏ Ô˙ ‡lL ;ÔÈc ˙È·a ÔB„wtƒ»¿≈ƒ∆…»«»∆∆»
ÔÈc ˙È·a elÙ‡ ,‰Ê ‰OÚÂ ˜ÏÁ Ì‡Â .BlÎa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿À¿ƒ»«¿»»∆¬ƒ¿≈ƒ
„ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÏB„b‰«»…»»¿∆»«»»«∆¿≈

.e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡ ÏÚ Ô‰ÈÈa≈≈∆«»«¿»ƒ∆≈«¿

מימרא 29) על בהסתמכו רבותיו, נגד שם הרי"ף הכריע כן
חלק  את להוציא יכול המתעסק שאין קד:), (שם רבא של
יחד, בכולו להתעסק לו ניתן שהעסק אחרי לצרכיו, המלוה
בשלו. רק ולעסוק הפקדון של החלק את להזניח יכול ואינו
בטלה  כחפצו, לעשות למתעסק לו ניתן שאם מוסיף, והרי"ף

בעסק. חכמים שתיקנו התקנה כל

.‰Ô˙pL ˜qÚ˙n‰30ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰zÓ «ƒ¿«≈∆»««»»«¬≈ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ
˜ÒÚ ÏL31˙BÚn‰ ÏÚa ‡È·‰Â ,˜ÒÚ‰ ˙BÚnÓ B‡ ∆≈∆ƒ¿»≈∆¿≈ƒ«««»

˜ÒÚ ÏMÓ ˙BÚn‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ el‡L ‰¯e¯a ‰È‡¿̄»»¿»∆≈«ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆≈∆
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קמט

קמט

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ïa˜Ó‰ ‰pL elÙ‡Â .B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰≈ƒƒ»ƒ»«¬ƒƒ»«¿«≈
- „ÈÒÙ‰ B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰zÓ Ì˙e Ì¯ÎÓe ,Ì˙B‡»¿»»¿»»«»»«¬≈ƒƒ¿ƒ

ÌlLÏ ·iÁ32e¯‡a ¯·k .‰¯e¯a ‰È‡¯a Ïk‰Â .33, «»¿«≈¿«…ƒ¿»»¿»¿»≈«¿
.‰ˆÁÓ ‰·B‚Â ˙BÚn‰ ÏÚa ÚaL - ˙nL ˜qÚ˙n‰L∆«ƒ¿«≈∆≈ƒ¿»«««»¿∆∆¡»

Ì‡Â34˙BÚn‰ ÔÓ el‡ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú ÌL LÈ ¿ƒ≈»≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈ƒ«»
˙BÚn‰ ÏÚa Ì˙B‡ ÏËB - Ì‰ ˜ÒÚ ÏL35‡Ïa ∆≈∆≈≈»«««»¿…

‰Úe·L36Ì‰Ó ÌÈÏËB ‰M‡ ‡ÏÂ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡Â . ¿»¿≈««¿…ƒ»¿ƒ≈∆
ÌeÏk37‡l‡ ;38˜ÏÁ È¯‰ - ÁÂ¯ Ì‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ¿∆»ƒ≈»»»∆∆«¬≈≈∆

ÏÚa ˜ÏÁ B˙B‡a ÏhÈÂ ,ÂÈL¯BÈ ÏL ˙Ó ÏL ÁÂ¯‰»∆«∆≈∆¿»¿ƒ…¿≈∆««
.‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»

מהלוקח,30) להוציא יכול המעות בעל אין מכר, אם אבל
נט). ס"ק קעז סימן יו"ד (ש"ך העסק עומד כך שלשם

ניתנו 31) לא שכולם המלוה, מחלק ובין הפקדון מחלק בין
במתנה. ליתנם ולא בהם, לעסוק או 32)אלא המתעסק

אין  השני מתנה המקבל מן כי אומרים, ויש מתנה. המקבל
שם). ש"ך ועיין לח, ס"ק שם (ט"ז למעלה 33)מוציאין

שם. דברינו וראה א, כרבא 34)הלכה קד: בבאֿמציעא
הרי"ף. שהכריע וכמו אבין, בר אידי כרב ואין 35)ולא

לבעלֿחוב  משתעבדים שאינם יתומים, של כמטלטלין דינם
נשאר  שהעסק לפי ח), הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"א
אלא  למתעסק ניתן ולא המעות, בעל של ברשותו תמיד
לבעליו. חוזר והוא העסק בטל זה של מותו ועם להתעסק,

אלא 36) גובה שאינו היתומים מן חובו כגובה דינו ואין
הממון, בעל ברשות שהכל א), הלכה שם (פי"ד בשבועה

שם),37)כנ"ל. (הרי"ף המעות לבעל רק שייכים שהם
לג. הערה שם.38)וראה הרי"ף בדברי זה כל

.ÂÔ˙Bp‰39˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ì‰a ÁwÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ

˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - Á˜Ï ‡ÏÂ ,¯ÎO40Ì‡Â .41 »»¿…»«≈»»∆»«¿…∆¿ƒ
¯ÎÓe Á˜lL ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B42‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - «ƒ¿»»¿»∆»«»«¬≈∆ƒ

.BÁ¯k ÏÚa ¯ÎO‰ epnÓƒ∆«»»¿«»¿

(39(4 ,381 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד בבאֿמציעא
שם. ברי"ף וממנו ג) הלכה ה פרק (שם בירושלמי והובאה

והואֿהדין 40) היזק. לו גרם אלא בידיים, לחבירו הזיק שלא
רווח, לשם בכספו להשתמש יוכל שלא לחבירו הגורם לכל

שם). (ירושלמי לשלם חייב וירושלמי 41)שאינו תוספתא
מעות 42)שם. הניח אם אבל העיסקא, של בממון

והרי  עשוי, שעשה "מה - הוא במעותיו ומכר ולקח העיסקא,
י). הלכה מכירה מהלכות (פ"ז הרמאין" מכלל הוא

.ÊÔ˙43- ¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ BÏ »«»ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»
‡ÏÂ ˙eÒÎ ‡Ï ÁwÈ ‡ÏÂ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏkÓ Ô‰a Á˜BÏ≈«»∆ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿…ƒ«…¿¿…

ÌÈˆÚ44‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .45·ÈLBn‰ .46B¯·Á ˙‡ ≈ƒ¿≈…«≈»∆«ƒ∆¬≈
˜ÒÚÈ ‡Ï - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙eÁa«¬¿«¬ƒ»»ƒ»»À»…«¬…
˜ÒBÚL ‰ÚLa ˙eÁ‰ ÏÚ ÂÈÈÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,B˙en‡a¿À»¿ƒ∆≈≈»««¬¿»»∆≈

.B˙en‡aÌ‡Â47¯zÓ - ¯ˆÁa BnÚ ÛzL ‰È‰48. ¿À»¿ƒ»»À»ƒ∆»≈À»
‡ÏÂ49Á˜BÏ ‰È‰È50ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ¯ÎBÓe51Ì‡Â . ¿…ƒ¿∆≈«≈¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ

ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎÓe Á˜Ï52. »«»««»»»∆¿«

שם.43) ורי"ף ירושלמי ,(32 ,380 (עמוד שם תוספתא
פירות 44) אינם ואלו פירות, בהן ליקח מעות לו נתן שהרי

פירות.45)(כסףֿמשנה). בכלל שאינם דברים
וראה 46) שם. הרי"ף והביאה (8 ,380 (עמוד שם תוספתא

ה. והערה א הלכה פ"ה שם.47)למעלה תוספתא
בלקוחות.48) בינתיים לעסוק יכול תוספתא 49)שהשותף
בכספו.50)שם. בחנות 51)אף רק להתעסק שצריך

השותפות.52)המשותפת. בכסף ונתן נשא כאילו $
meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd xc` 'cÎhay g"k -

âשבט כ"ח ראשון âיום

-mihteyxtq
ïéøãäðñ úBëìä¦§©§¤§¦

íäì ïéøeñnä ïéLðòäå§¨¢¨¦©§¦¨¤
øOò äòLz ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨

דין,1) בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר
שמים  בידי מיתה בהם שיש הלאווין מניין עליהם. שלוקים
בהם  שאין שבתורה, הלאווין שאר רשימת עליהם. ולוקים

עליהם. ולוקים שמים, בידי מיתה ולא כרת,

.‡˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk2˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â »…«¬∆∆≈»≈¿≈ƒ«≈
ÔÈc3Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL4(‡ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ - ƒ∆ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ¿≈≈

B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰5ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (· .6‡a‰ (‚ . «»«¬«»«¬»ƒ«»
Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ7BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („ .8‡a‰ (‰ . «¬ƒ«»«¬ƒ¿«»
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ9ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Â .10(Ê . «≈∆»ƒ«»«≈∆¬ƒ»ƒ
‰cp‰ ÏÚ ‡a‰11·ÏÁ ÏÎB‡‰ (Á .12Ìc ÏÎB‡‰ (Ë .13. «»««ƒ»»≈≈∆»≈»

ÁÒta ıÓÁ ÏÎB‡‰ (È14ÌBÈa ÏÎB‡‰ (‡È . »≈»≈«∆«»≈¿
ÌÈ¯etk‰15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (·È .16. «ƒƒ»∆¿»»¿«ƒƒ

¯˙Bp‰ ÏÎB‡‰ (‚È17Ïebt ÏÎB‡‰ („È .18‡Óh‰ (ÂË . »≈«»»≈ƒ«»≈
L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L19‰¯ÊÚÏ ÒÎpL ‡Óh‰ (ÊË .20(ÊÈ . ∆»«¿«…∆«»≈∆ƒ¿«»¬»»

ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBM‰21ÌÈL„˜ ‰ÏÚn‰ (ÁÈ . «≈»»ƒ«««¬∆»»ƒ
ıeÁa22ÔÓM‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ËÈ .23ÔÓLa Cq‰ (Î . ««¿«≈∆«∆∆«»¿∆∆

‰ÁLn‰24˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (‡Î .25. «ƒ¿»«¿«≈∆«¿…∆

ואובדת 2) הבא עולם מחיי נכרתת שנפשו כרת, עונש
א. הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה,

יום ראשון

 שיעוזי זמב"ם - פזק אחד ליום 

זמב"ם - פזק אחד ליום 
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קנ סנהדרין קנ הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מטה.3) דין 4)של בית מיתת בו שיש תעשה לא  אבל
דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין
פרק  ולעיל שם. ובביאורנו ב הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
ביתֿדין. הרוגי ושלושים שישה כל נמנו יֿיג הלכה ט"ו,

ט.5) יח, יב.6)ויקרא יג.7)שם יח.8)שם, שם,
טז.9) יד.10)שם, אלה 11)שם, עריות וכל יט. שם,

מכל  יעשה אשר כל "כי כט) (שם, ככתוב כרת, ענשן
העושות". הנפשות ונכרתו האלה ז,12)התועבות שם,

כו.13)כג. ג.14)שם, יג, כט.15)שמות כג, ויקרא
כיוון  אבל התורה, בלשון נתבארה לא לאוכל ואזהרה
שמוזהרים  ידענו שיאכל, למי כרת וחייב העונש את שהזכיר
תעונה... לא אשר הנפש כל "כי אמרו והוא האכילה, על
קצו). תעשה לא לרבינו המצוות ספר (לשון ונכרתה"
(=ביום  במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא
אף  והזהיר, ענש מלאכה מה בעינוי, עונש ונאמר הכיפורים)

והזהיר. ענש כח.16)עינוי מבשר 17)שם, שנשאר
ככתוב  כרת, ועונשו לאכילתם, הקבוע זמן אחר הקדשים
ולא  הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח) יט, (שם,
בפרשת  אבל אכילתו, לאיסור מפורש לאו בתורה נתבאר
כי  יאכל לא "וזר לג) כט, (שמות הכתוב אמר ה"מלואים"
שבקודש  "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש
המצוות  (ספר אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול,
שלפנינו  הגמרא שבנוסח להעיר, וראוי קלא). לאֿתעשה
לא  באש, הנותר את "ושרפת הפסוק: מובא שם בפסחים

לד) (שם, הוא" קדש כי המצוות"יאכל ב"ספר וראה .
אות  שם, קאפח, הרב של בפירושו קוק, הרב מוסד הוצאת

או 18)תלו. שחיטתו בשעת האיש שחשב הקרבן, הוא
זמנו  אחר ממנו יקטיר או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו
"לא  מהפסוק: ואזהרתו יח. ז, ויקרא בתורה, מפורש ועונשו
(ספר  הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי יאכל

קלב). לאֿתעשה "בכל 19)המצוות ואזהרתו: כ, ז, ויקרא
(ספר  ב יד, במכות כמבואר ד), יב, (ויקרא תגע" לא קודש

קכט). לאֿתעשה ואזהרתו:20)המצוות המקדש לחצר
יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את יטמאו "ולא

אבל 21)ב. גֿד. יז, בויקרא מפורש ועונשו לעזרה, חוץ
בסמוך. תתבאר והיא בתורה, נתפרשה לא אזהרתו

עולותיך 22) תעלה פן לך "השמר ואזהרתו: בחוץ, מקריבם
שנאמר  מקום וכל יג). יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל
ונאמר  א), קו, (זבחים לאֿתעשה אלא אינו "השמר" בו
הכתוב  הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם,
ענש  עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה
עשייה  בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר,
צ. לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). קז, (זבחים היא

שמן 23) כעין אותם ועושה שונים בשמים ורוקח ממזג
לא  "ובמתכונתו ואזהרתו: למשכן, משה שעשה המשחה

לב). ל, (שמות כמוהו" שעשה 24)תעשו משמן גופו, את
לא  אדם בשר "על ואזהרתו: ובניו, ולאהרון למשכן משה

שם). (שם, כמעשה 25)ייסך" קטורת, ועושה מחקה
ואזהרתו: לה. שם, המפורשת משה של הקטורת
הכריתות  אלה וכל לז). (שם, לכם תעשו לא "במתכונתה

מכות  במשנה מלקות לעניין ונשנו א, ב, בכריתות מנויות
א. יג,

.·ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁÓ Ïk26‰OÚ˙ ‡Ïa Ô‰L , »¿À»ƒƒ»ƒ≈»«ƒ∆≈¿…«¬∆
‰OÚÓ Ô‰a LÈÂ27.¯OÚ ‰BÓL - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ¿≈»∆«¬∆∆ƒ¬≈∆¿»»»

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê (‡ :Ô‰ el‡Â28ÔÈa , ¿≈≈»∆»«¿»¿»≈
‰¯B‰Ë29‰‡ÓË ÔÈa30¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê (· .31. ¿»≈¿≈»»∆»«¿««¬≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpL ¯Á‡ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L ¯Ê (‚32(„ . »∆»«ƒƒ««∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ
‰lÁ ÏÎ‡L ¯Ê33epnÓ Ì¯e‰ ‡lL Ï·Ë ÏÎB‡‰ (‰ . »∆»««»»≈∆∆∆…«ƒ∆

¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z34‰qÚ ÏÎB‡‰ (Â . ¿»¿»¿««¬≈»≈ƒ»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL35‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰k (Ê . ∆…¿»«»»…≈»≈∆»«¿»

‰¯B‰Ë36‡lL ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k (Á . ¿»…≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒ∆…
‰„B·ÚÏ37˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k (Ë . «¬»…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‰„B·Ú38ÌÈ‰k ˙„B·Úa „·ÚL ÈÂÏ (È .39¯Ê (‡È . ¬»≈ƒ∆»««¬«…¬ƒ»

Lc˜na LnML40ÌÈ„‚a ¯qÁÓ (·È .41‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ¬≈
„·Ú Ì‡ ‰˜BÏÂ ,¯Êk42LnML ‡ÓË Ô‰k (‚È .43(„È . ¿»¿∆ƒ»«…≈»≈∆ƒ≈

LnML ÔÈÈ Èe˙L44LnML ÌBÈ Ïe·Ë (ÂË .45(ÊË . ¿«ƒ∆ƒ≈¿∆ƒ≈
LnML ÌÈ¯etk ¯qÁÓ46LnML L‡¯ Úe¯t (ÊÈ .47. ¿À«ƒƒ∆ƒ≈¿«…∆ƒ≈

LnML ÌÈ„‚a Úe¯˜ (ÁÈ48. ¿«¿»ƒ∆ƒ≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"LnML íéøetk øqçî." §ª©¦¦¤¦¥

הגמרא מביאה כיפורים, למחוסר ב.)בנוגע פג, (סנהדרין

ודורשת: וטהרה", הכהן עליה "וכיפר הפסוק את
הקרוי  וזהו טמאה". היא כאן שעד מכלל "וטהרה,
אלא  שמשו" "והעריב ועלה" ש"טבל כיפורים מחוסר
באכילת  אסור א. שהוא קרבנו, הביא לא שעדיין
ג. מיתה. חייב המקדש בבית שימש אם ב. קדשים.

העבודה. את פוסל

ביאת  בהלכות מקומות, בשני זו דרשה מביא הרמב"ם
ה"ה)מקדש שעבודתו (פ"ד שעבד כיפורים מחוסר לגבי

אלא  למקדש, כניסה איסור לגבי שם ה"ז ובפ"ג פסולה,
מכלל  "וטהרה, וכתב: הגמרא, דרשת לשון שינה שבו

טהרתה". נגמרה לא שעדיין

והעריב  ועלה שטבל מי על שהחיוב משמע מלשונו
שיש  אלא מהטומאה בו שנשארה מצד הוא שמשו,
בהבאת  מושלמת להיות שאמורה בטהרתו חסרון

הקרבן.

מדבריו גם מדויק כפרה)וכן מחוסרי הל' "ולמה (ריש
ש  אע"פ מהן אחד שכל כפרה, מחוסרי xdhנקראו

ez`nehnהוא עדיין שמשו, והעריב ולא xqgוטבל
ezxdh dxnb זה שאין היינו כו'" בקדשים לאכול כדי

הטהרה. בשלימות חסרון אלא טומאה מצד

שמחוסר  פסק כך ומשום בפועל, להלכה יש ונפק"מ
או  מיתה חייב אינו שימש, או קודש שאכל כיפורים

כרת.
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קנא

קנא

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הרמב"ם על משיג הראב"ד שם)משא"כ מקדש ביאת (הל'

וטהרה", הכהן עליה "וכיפר לפסוק הדרשה את ומביא
שבתוספתא  ומוסיף טמאה, היתה עכשיו שעד מכלל
חייבי  בכלל כיפורים המחוסר את מונה זבחים, מס'
בעל  לא הוא כיפורים מחוסר הראב"ד לשיטת כי מיתה.
עוד  כל מהטומאה, עליו יש שעדיין אלא בטהרה חסרון

קרבנו. הביא לא
80 ע' כ"ז חלק לקו"ש (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

עונש 26) עליו יש שהכרת מכרת, קלה שמים בידי מיתה
(פירוש  לו נתכפר כשמת מיתה, ומחוייב מיתה; לאחר

פר  סנהדרין לרבינו רש"י המשנה ולדעת ו). משנה ט, ק
בנים, בלא ערירי והולך נכרתים ימיו - כרת א, כה, בשבת
ערירי. הולך אינו אבל נקצרים ימיו - שמים בידי ומיתה

לעיל 27) כמבואר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו כי
ב. הלכה י"ח, אחרי 28)פרק ההפרשות כל ראשית היא

החמישים. מן אחד לכהן שנותן הכרי, שחייב 29)מריחת
יחללוהו, כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא ככתוב מיתה. עליה
כמבואר  י), (שם, קדש" יאכל לא זר "וכל ואזהרתו:

ב. פג, ה:30)בסנהדרין הלכה ו, פרק תרומות תוספתא
וטהור  הטהור את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי
תרומות  הלכות וראה במיתה", כולם הטמא... את שאכל

ו. הלכה ו, המעשר 31)פרק מן מעשר, מפריש שהלוי
גדולה, כתרומה ודינו לכהן, ונותנו הבית, מבעל שקיבל
א. מח, בסוטה כמבואר שמים, בידי מיתה עליו להתחייב
לתרומה, המכוון קודש" יאכל לא זר מ"וכל ואזהרתו
תרומה. נקראים הכול חלה וכן וביכורים מעשר ותרומת
תרומות  ובהלכות קלג, לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ד. הלכה י, התרו 32)פרק ואם שמים, בידי מיתה חייב
ביכורים  שגם הקודמת, באות נתבאר שכבר לוקה, בו
ידיך' 'תרומת יתעלה שקראם שכיוון "לפי תרומה נקראים
המצות  (ספר התרומה" דיני כל עליהם חלו יז) יב, (דברים
א) משנה ב, פרק (ביכורים שנינו וכך קמח). לאֿתעשה
הלכות  וראה מיתה". עליהן חייבים והביכורים "התרומה
הנוסח: א יט, במכות אמנם א. הלכה ג, פרק ביכורים
רבינו  אבל הבית" פני משיראו עליהם חייבים "מאימתי
המצוות  בספר כדבריו ירושלים, מחומת לפנים מפרשו:
פני  רואים מהחומה לפנים שמשנכנס קמא, לאֿתעשה
שם). ביכורים בהלכות משנה (כסף שבעיר הבתים

כ)33) טו, (במדבר ככתוב תרומה, נקראת היא שגם
בהלכות  וכמבואר תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית
פרק  (חלה שנינו ובפירוש י"דֿט"ו, הלכה ה, פרק ביכורים
וחומש". מיתה עליהן חייבים והתרומה "החלה ט) משנה א

אשר 34) את ישראל בני קדשי את יחללו "ולא - אזהרתו
להיתרם, בעתידים ירימו: אשר - טו) כב, (ויקרא לה'" ירימו
טבל, וזהו מהם קדשיהם הורמו לא שעדיין מדבר, הכתוב
ומתו  בתרומה; ונאמר יחללו, ולא כאן; נאמר - מיתה עונש
(סנהדרין  במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו, כי בו
ממנו  הופרשה שלא ראשון, מעשר האוכל וכן א). פג,

ישראל  בני קדשי "ואת ככתוב מיתה, חייב מעשר תרומת
המצוות  ספר ראה לב) יח, (במדבר תמותו" ולא תחללו לא
ראשון  מעשר אכילת לאסור מכוון שזה קנג לאֿתעשה
"ותרומת  שנינו: י הלכה י"ג, פרק סוטה ובתוספתא בטבלו.
אסורות  מאכלות הלכות והשווה מיתה". עוון טבל מעשר
הופרשו  ולא תרומותיו, שהורמו וטבל, כ. הלכה י, פרק

עח. לאו ד הלכה לקמן דינו יתבאר מעשרותיו ממנו
כמבואר 35) תרומתה, ממנה ניטלה לא שהרי טבל, היא הרי

"האוכל  ט) משנה ט, פרק (שביעית שנינו ובפירוש לעיל,
וראה  מיתה. חייב חלתה הורמה שלא עד שביעית מעיסת
- וטמטמה בחיטים, - "גלגלה א משנה ג, פרק חלה
והרי  מלאכתה שנגמרה מיתה", חייב ממנה האוכל בשעורים

טבל. אהרן...36)היא מזרע "אישֿאיש - אזהרתו
דבר  איזהו ד) כב, (ויקרא יטהר" אשר עד יאכל לא בקדשים
הוי  נקיבות) בין זכרים (=בין אהרן של בזרעו שווה שהוא
ט) (שם, שנאמר - מיתה ב); יד, (מכות תרומה זו אומר
פג, (סנהדרין יחללוהו" כי בו ומתו משמרתי... את "ושמרו
שאכל  טמא וכהן קלו. לאֿתעשה המצוות בספר וכן א)
ועומדת, מחוללת היא שהרי במיתה, אינו טמאה, תרומה
תרומות  בהלכות כמבואר לוקה, אינו בלאו שהוא פי על ואף

א. הלכה ז, יבוא 37)פרק "ואל ב) טז, (ויקרא שנאמר
וכשנכנס  ימות". ולא לפרוכת... מבית הקודש אל עת בכל
(ספר  כז לאֿתעשה ד הלכה לקמן יתבאר דינו להיכל

סח). לאֿתעשה "ומפתח 38)המצוות ז) י, (ויקרא שנאמר
(ספ  תמותו" פן תצאו לא מועד לאֿתעשה אוהל המצוות ר

ואל 39)קסה). הקודש כלי אל "אך ג) י, (במדבר שנאמר
ובנוגע  שם. בספרי וכמבואר ימותו" ולא יקרבו לא המזבח
לאֿתעשה  ד, הלכה להלן ראה הלויים, עבודת שעבד לכהן

עב). לאֿתעשה המצוות (ספר מזרע 40)לב שאינו - זר
לא  "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן;
יומת" הקרב "והזר ועונשו: ד) יח, (במדבר אליכם" יקרב
לעבודה, - יומת" הקרב "והזר אמרו: שם ובספרי ז). (שם

עד). לאֿתעשה המצוות -41)(ספר שמונה כהונה, בגדי
הדיוט. לכהן - ארבעה גדול; (שמות 42)לכהן שנאמר

בזמן  - כהונה" להם והייתה אבנט... אתם "וחגרת ט) כט,
אין  עליהם בגדיהם אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם
(סנהדרין  במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי עליהם כהונתם

לג. עשה המצוות ספר וראה ב). שנאמר 43)פג, במקדש,
את  יחללו ולא ישראל בני מקדשי "ויינזרו ב) כב, (ויקרא
שווה  גזירה ב) פג, (סנהדרין חכמים ולמדו קדשי" שם
כי  בו "ומתו ט) (שם, בה שנאמר מתרומה חילולֿחילול
המצוות  (ספר במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו"
אף  ו, הלכה י"ח, פרק לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה
חוץ  אותו מוציאים היו כהונה "פרחי כן, שהדין פי על
ביאת  הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה

ב. הלכה ד, פרק שנאמר 44)מקדש - אזהרתו במקדש,
מועד  אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט) י, (ויקרא
חייב  שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת תמותו". ולא

עבודה? בשעת בבואכם אלא ובניך... אתה לומר: תלמוד
הלכות  וראה עג). לאֿתעשה המצוות (ספר מועד" אוהל אל



 152  לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ למיהס  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנב סנהדרין קנב הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ולא  שם שנכנס ושתוי אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת
כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר כוהן 45)עבד,

הזהירה  ועליו שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל
ובסנהדרין  אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה
נכתב  שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב פג,
- חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, כב, שם,
עו). לאֿתעשה המצוות (ספר כדלעיל מתרומה, חילול

טהרתו 46) קרבנות הביא לא ועדיין שמשו, העריב שכבר
אמרו: ב פג, ובסנהדרין יגֿטו, טו, ויקרא ראה עליו, לכפר
מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם וטהרה" הכהן עליה "וכפר
רבינו  מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא
ד, פרק מקדש ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו,
שעבודתו  פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה
יוסף  הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי וחילל פסולה
סופר  טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הובא קורקוס
בגד  שלבש כהן, שכל שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך
א  יח, בזבחים כמבואר מיתה, חייב כהונתו בגדי על נוסף

ה. הלכה י, פרק המקדש כלי עליו 47)ובהלכות שעברו
"ראשיכם  - ואזהרתו ראשו, גילח שלא יום משלושים יותר
"ולא  שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל
ישלחו... לא ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תמותו"
שהוא  יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין
לאֿתעשה  המצוות ספר והשווה ב) פג, (סנהדרין במיתה
שנכנס  כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג
ד, הלכה להלן יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש

לג. "ובגדיכם 48)לאֿתעשה ו) י, (ויקרא אמרה והתורה
קסד). לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא
להלן  יתבאר עבד, ולא בגדים קרוע למקדש שנכנס כהן ודין
א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה

י"ד. הלכה

.‚ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ‡Ïa LnLÓ‰ Ï·‡49ÏÚ Û‡ , ¬»«¿«≈¿…ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ««
‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L Èt50‡È‰L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ∆«»ƒ»≈∆ƒ¿≈∆ƒ

‰OÚ ˙ÂˆÓ51B˙‡e· L·kL ‡È· ÔÎÂ .52¯·ÚL B‡ , ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ∆»«¿»∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‡È· È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÓˆÚ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«¿¿»≈«ƒ¿≈»ƒ««ƒ

‰˙ÈÓa ÔzLÏML53ÏÏkÓ ÔÈ‡a Ô‰L .‰˜BÏ BÈ‡ - ∆¿»¿»¿ƒ»≈∆∆≈»ƒƒ¿«
ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ54.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈¬≈«¬≈¿≈ƒ»»

ורגליו.49) ידיו רחץ כא)50)שלא ל, (שמות ככתוב
ימותו". ולא ורגליהם ידיהם בה 51)"ורחצו הוזכר לא

מצוות  ביטול על לוקים ואין בלבד עשה לשון אלא לאו,
א,52)עשה. יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, שלא

האיש 53)ג. "והיה יט) יח, (דברים ככתוב שמים, בידי
אדרוש  אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר
ישמיע" לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - ִָמעימו"
קעב  עשה המצוות בספר וכמבואר א), פט, סנהדרין

בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי נד,54)ובהלכות יבמות
ח. הלכה א, פרק אישות הלכות והשווה ב.

.„‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk»…«¬∆∆«»∆≈»∆…»≈¿…

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ55ÌÈML ‰‡Ó - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ƒ«≈ƒ∆ƒ¬≈∆≈»ƒƒ
ÏÈÏ‡ ‰OBÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .‰BÓLe56‰OBÚ‰ (· . ¿»¿≈≈»∆¡ƒ»∆

ÈBÏ ÏÈÏ‡57ÌÈÏÈÏ‡ Ï‡ ‰Bt‰ (‚ .58ÔÓ „Á‡a ¡ƒ¿«∆∆¡ƒƒ¿∆»ƒ
ÌÈOÚn‰59‰·vÓ ÌÈ˜n‰ („ .60ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ (‰ . ««¬ƒ«≈ƒ«≈»«≈«ƒ»
Lc˜na61˙ÈkOÓ Ô·‡ Ô˙Bp‰ (Â .62ÌLa ¯„Bp‰ (Ê . «ƒ¿»«≈∆∆«¿ƒ«≈¿≈

‰¯Ê ‰„B·Ú63dÓLa ÚaLp‰ (Á .64da ‰‰p‰ (Ë .65. ¬»»»«ƒ¿»ƒ¿»«∆¡∆»
˙Ácp‰ ¯ÈÚ ‰Ba‰ (È66‰pnÓ ‰‰p‰ (‡È .67(·È . «∆ƒ«ƒ«««∆¡∆ƒ∆»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BwÁk ‰OBÚ‰68ÌÒBw‰ (‚È .69(„È . »∆¿À»¿≈»ƒ«≈
ÔBÚÓ‰70LÁÓ‰ (ÂË .71¯·BÁ‰ (ÊË .72L¯Bc‰ (ÊÈ . «¿≈«¿«≈«≈«≈

ÌÈ˙n‰ Ï‡73ÌL ˜ÁBn‰ (ÁÈ .74ÔB‚k ,Ba ‡ˆBiÎÂ ∆«≈ƒ«≈≈¿«≈¿
Ò¯B‰75Lc˜n‰ ÔÓ ıÚ Û¯BO B‡ ÁaÊn‰ ÔÓ Ô·‡76. ≈∆∆ƒ«ƒ¿≈«≈≈ƒ«ƒ¿»

ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰aÎÓ‰ (ËÈ77ÂÈÏÚ ‰ÏBÚ‰ (Î . «¿«∆≈ƒ«ƒ¿≈«»∆»»
˙BÏÚÓa78ÌÈ‡ÓË ÌÈ„‚·a ‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ (‡Î .79. ¿«¬«ƒ¿»»¬»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê (·Î80˙Èa‰ ¯‰Ï ÒÎpL81¯ÈÒn‰ (‚Î . »¿«≈∆ƒ¿«¿«««ƒ«≈ƒ
ÔB¯‡ Èca82ÁÈÊn‰ („Î .83„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ84(‰Î . «≈»«≈ƒ«∆≈«»≈

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰85·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ·È¯˜n‰ (ÂÎ .86. «≈«ƒ«¿ƒ««¿ƒ«ƒ¿««»»
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL Ô‰k (ÊÎ87(ÁÎ . …≈∆ƒ¿««≈»∆…ƒ¿«»¬»

ÏÚaÌLÏ ÒÎpL ÌeÓ88Èe˙L (ËÎ .89ÌLÏ ÒÎpL90. ««∆ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«¿»
LnML ÌeÓ ÏÚa (Ï91LnML Ï¯Ú (‡Ï .92Ô‰k (·Ï . ««∆ƒ≈»≈∆ƒ≈…≈

ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa „·ÚL93Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k (‚Ï . ∆»««¬««¿ƒƒ…≈∆ƒ¿««ƒ¿»
L‡¯ Úe¯t94Úe¯˜ Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k („Ï . ¿«……≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿«

ÌÈ„‚a95ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜n‰ (‰Ï .96(ÂÏ . ¿»ƒ««¿ƒ«¬≈ƒ
ÔËÁBM‰97Ô‰ÈÓc ˜¯Bf‰ (ÊÏ .98¯ÈË˜n‰ (ÁÏ . «¬»«≈¿≈∆««¿ƒ
Ô‰È¯eÓ‡99ÌÈÎÎBk È„·BÚ ˙Ba¯˜ ·È¯˜n‰ (ËÏ . ≈≈∆««¿ƒ»¿¿¿≈»ƒ

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa100ÔÓÊa ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰ (Ó . «¬≈ƒ««ƒ¿»»ƒƒ¿«
Lc˜n‰101ÌÈL„˜a „·BÚ‰ (‡Ó .102ÊÊBb‰ (·Ó . «ƒ¿»»≈¿»»ƒ«≈

Ô˙B‡103L·„ B‡ ¯B‡O ¯ÈË˜n‰ (‚Ó .104(„Ó . »««¿ƒ¿¿«
ıÓÁÓ ˙BÁÓ È¯ÈL ‰OBÚ‰105·È¯˜n‰ (‰Ó .106‡Ïa »∆¿»≈¿»≈»≈««¿ƒ¿…

ÁÏÓ107·Ïk ¯ÈÁÓ B‡ Ô˙‡ ·È¯˜n‰ (ÂÓ .108(ÊÓ . ∆«««¿ƒ∆¿«¿ƒ∆∆
‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL Ô˙Bp‰109‰ÈÏÚ Ô˙Bp‰ (ÁÓ .110 «≈∆∆«ƒ¿«≈«≈»∆»

‰B·Ï111‰ËBÒ Ôa¯˜a ÔÓL Ô˙Bp‰ (ËÓ .112Ô˙Bp‰ ( . ¿»«≈∆∆¿»¿«»«≈
ÂÈÏÚ113ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·n‰ (‡ .‰B·Ï114(· . »»¿»««¿ƒ¿««»

ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯Ón‰115L„˜ ¯Oa ÏÎB‡‰ (‚ . «≈≈¿»¿≈ƒ¿≈«»≈¿«…∆
‡ÓËpL116ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒtÓ ÏÎB‡‰ („ .117(‰ . ∆ƒ¿»»≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L Ô‰k118‰¯ÊÚÏ ıeÁ119(Â . …≈∆»«¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
ÌÈÓc ÔzÓ ¯Á‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê120(Ê . »∆»«¿«»¿≈»»ƒ««««»ƒ

¯BÎa ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê121¯ÊÏ ˙‡OpL ˙‰k (Á . »∆»«¿«¿…∆∆∆ƒ≈¿»
˙ÏÎB‡L122˜BLÂ ‰ÊÁ123˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ , ∆∆∆»∆»¬ƒ¿««ƒ«

dÏÚa124‰ÏÏÁ (Ë .125‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L126(Ò . «¿»¬»»∆»¿»¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡‰127ÏÎB‡‰ (‡Ò . »≈»»ƒ«ƒƒ»«ƒ»≈

ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜128¯BÎa ÏÎB‡‰ (·Ò . »»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ»≈¿
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ129ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (‚Ò .130¯Á‡ ƒ»«ƒ»≈«¬≈≈ƒ««

˙Èa‰ Èt ‰‡¯L131ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ132Ô‰k („Ò . ∆»»¿≈««ƒƒ»«ƒ…≈
‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpMÓ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L∆»«ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ…∆«»»

‰¯ÊÚa133ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L Ô‰k (‰Ò . »¬»»…≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ
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קנג

קנג

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰¯ÊÚa ÌÁÈp‰L ¯Á‡134.ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÂÒ ««∆ƒƒ»»¬»»»≈«¬≈≈ƒ
‰„tiL Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa ‡ÓËpL135ÏÎ‡L ‡ÓË (ÊÒ . ∆ƒ¿»ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆»≈∆»«

ÌÈÏLe¯Èa ¯B‰h‰ ÈL ¯OÚÓ136¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÁÒ . «¬≈≈ƒ«»ƒ»«ƒ»≈«¬≈
˙eÈ‡a ÈL137ÌÈL„w‰ Ïk ÔÎÂ ,138Ï¯Ú (ËÒ . ≈ƒ«¬ƒ¿≈»«√»ƒ»≈

˙BÓe¯z B‡ L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L139˙ÁnÓ ÏÎB‡‰ (Ú . ∆»«¿«…∆¿»≈ƒƒ¿«
Ô‰k140ÌÈM‡Ï ÏÈÏk ‡e‰L ¯·c ÏkÓ ÔÎÂ ,141(‡Ú . …≈¿≈ƒ»»»∆»ƒ»ƒƒ

˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ÏÎB‡‰142ÔeÚh‰ ÏkÓ ÔÎÂ , »≈ƒ¿««»«ƒ¿»¿≈ƒ»«»
‰Ù¯O143ıÓÁ‰ ÏÚ ÁÒt ËÁBM‰ (·Ú .144(‚Ú . ¿≈»«≈∆««∆»≈

ÈMa ÔÈa ÔBL‡¯a ÔÈa ,ÌˆÚ Ba ¯·BM‰145(„Ú . «≈∆∆≈»ƒ≈«≈ƒ
B˙¯e·ÁÏ ıeÁ B¯OaÓ ‡ÈˆBn‰146ÏÎB‡‰ (‰Ú . «ƒƒ¿»«¬»»≈

B˙¯e·ÁÓ ıeÁ B¯OaÓ147‡ B¯OaÓ ÏÎB‡‰ (ÂÚ .148 ƒ¿»≈¬»»≈ƒ¿»»
ÏM·Ó B‡149„ÈÊÓa Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ (ÊÚ .150(ÁÚ . ¿À»«∆¡∆ƒ«∆¿≈¿≈ƒ

elÙ‡ ,¯OÚÓ epnÓ L¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï·Ë ÏÎB‡‰»≈∆∆∆¬«ƒ…À¿«ƒ∆«¬≈¬ƒ
ÈÚ ¯OÚÓ151ÂÈ˙BÓe¯z eÓ¯e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,152(ËÚ . «¿«»ƒ««ƒ∆¿¿»

‰ÏÈ˜ÒÏ dÈc ¯Ó‚pL ‰iÁ LÙ ¯OaÓ ÏÎB‡‰153Û‡ , »≈ƒ¿«∆∆«»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»«
‰ËÁLpL Èt ÏÚ154‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎB‡‰ (Ù .155(‡Ù . «ƒ∆ƒ¿¬»»≈¿≈»¿≈»

‡ÓË ÛBÚ ÏÎB‡‰156‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰ (·Ù .157(‚Ù . »≈»≈»≈»»≈
ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡‰158ı¯‡‰ ı¯L ÏÎB‡‰ („Ù .159. »≈∆∆»»≈∆∆»»∆

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎB‡‰ (‰Ù160OÓ¯ ÏÎB‡‰ (ÂÙ . »≈∆∆««ƒ»≈∆∆
‰·¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó„‡‰161ÏÎB‡‰ (ÊÙ . »¬»»««ƒ∆≈»∆»≈
eL¯tL ¯Á‡ ˙B¯taL ÌÈÚÏBz162ÏÎB‡‰ (ÁÙ . »ƒ∆«≈««∆≈¿»≈

‰Ï·163‰Ù¯Ë ÏÎB‡‰ (ËÙ .164ÔÓ ¯·‡ ÏÎB‡‰ (ˆ . ¿≈»»≈¿≈»»≈∆∆ƒ
ÈÁ‰165‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰ (‡ˆ .166¯Oa ÏÎB‡‰ (·ˆ . ««»≈ƒ«»∆»≈»»

·ÏÁa167·ÏÁa ¯Oa ÏM·Ó‰ (‚ˆ .168ÏÎB‡‰ („ˆ . ¿»»«¿«≈»»¿»»»≈
‰L„Á ‰‡e·zÓ169¯ÓÚ‰ ˙‡·‰ Ì„˜170ÏÎB‡‰ (‰ˆ . ƒ¿»¬»»…∆¬»«»…∆»≈

‰Ï¯Ú171Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎB‡‰ (Âˆ .172ÏÎB‡‰ (Êˆ . »¿»»≈ƒ¿≈«∆∆»≈
ÁÒta ıÓÁ ˙·¯Úz173¯Á‡ ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Áˆ . «¬…∆»≈«∆«»≈»≈««

˙BˆÁ174Ìi˜Ó‰ (Ëˆ .175ınÁL ÔB‚Îe ,B˙eL¯a ıÓÁ ¬«¿«≈»≈ƒ¿¿∆ƒ≈
B˙qÚ176CÒ ÔÈÈ ‰˙BM‰ (˜ .177ÏÎ‡L ¯ÈÊ (‡˜ . ƒ»«∆≈∆∆»ƒ∆»«

ÔÈi‰ ÔÙbÓ178L ¯ÈÊ (·˜ .Álb179‡ÓËpL ¯ÈÊ (‚˜ . ƒ∆∆««ƒ»ƒ∆ƒ«»ƒ∆ƒ¿»
˙ÓÏ180˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰ („˜ .181C˙BÁ‰ (‰˜ . ¿≈«¿«≈«∆«∆∆«≈

˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒ182L‡a Ô‡ÂkL B‡183ÏÁpa „·BÚ‰ (Â˜ . ƒ»≈»««∆¿»»»≈»≈«««
‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯Ú˙pL184Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ú¯Bf‰ (Ê˜ . ∆ƒ¿»¿»»∆¿»«≈«∆∆ƒ¿»≈

˙ÈÚÈ·Ma185˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¯ÓBf‰ (Á˜ .186. «¿ƒƒ«≈∆»ƒ»«¿ƒƒ
ÁÈÙÒ ¯ˆBw‰ (Ë˜187ÈepL ‡Ïa188¯ˆBa‰ (È˜ .189 «≈»ƒ«¿…ƒ«≈

ÈepL ‡Ïa190¯ˆBw‰ (·È˜ .Ï·Bi‰ ˙La Ú¯Bf‰ (‡È˜ . ¿…ƒ«≈«ƒ¿««≈«≈
ÈepL ‡Ïa da ¯ˆBa‰ (‚È˜ .ÈepL ‡Ïa da191(„È˜ . »¿…ƒ«≈»¿…ƒ

‰lÎÓ‰192ÈÚÏ d˙ ‡ÏÂ ‰„O ˙‡t193(ÂË˜ . «¿«∆¿«»∆¿…¿»»¿»ƒ
d˙ ‡ÏÂ BÓ¯k ÏÏBÚÓ‰194ÈÚÏ195ËwÏÓ‰ (ÊË˜ . «¿≈«¿¿…¿»»¿»ƒ«¿«≈

Ë˜Ï196ÈÚÏ B˙ ‡ÏÂ197Ë¯t (ÊÈ˜ .198‡ÏÂ BÓ¯k ∆∆¿…¿»¿»ƒ»««¿¿…
ÈÚÏ B˙199‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ Á˜Bl‰ (ÁÈ˜ .200B˙ ‡ÏÂ ¿»¿»ƒ«≈«…∆«ƒ¿»¿…¿»

ÈÚÏ201ÌÈa ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰ (ËÈ˜ .202ÁlL ‡ÏÂ ¿»ƒ«≈«≈«»ƒ¿…ƒ«
Ì‡‰203ÌÈ‡Ïk Ú¯Bf‰ (Î˜ .204ÌÈÚ¯Êa ı¯‡a205. »≈«≈«ƒ¿«ƒ»»∆ƒ¿»ƒ

ı¯‡a Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯Bf‰ (‡Î˜206·Èk¯n‰ (·Î˜ . «≈«ƒ¿≈«∆∆»»∆««¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡Ïk ˙BÏÈ‡207‰Ó‰a ÚÈa¯n‰ (‚Î˜ . ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ«¿≈»

ÌÈ‡Ïk208ÏÎa ÌÈ‡ÏÎa ‚È‰n‰ („Î˜ .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
ÌB˜Ó209‰Ó‰a ÌÒBÁ‰ (‰Î˜ .210ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙Úa »«≈¿≈»¿≈¿»»¿»

ÌB˜Ó ÏÎa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰ (ÂÎ˜ .ÌB˜Ó211. »«≈¿∆¿¿»»
ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B„Èa B¯·Á ÔkLÓÓ‰ (ÊÎ˜212. «¿«¿≈¬≈¿»¿…∆¡ƒ»¬

ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰ÓÏ‡ Ï·BÁ‰ (ÁÎ˜213(ËÎ˜ . «≈«¿»»¿…∆¡ƒ««¿
LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·BÁ‰214„Ú (Ï˜ . «≈≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆≈

ÔÈÓeÏLz Ba ÔÈ‡L ÌÓBÊ215B¯·Á ‰kn‰ (‡Ï˜ . ≈∆≈«¿ƒ««∆¬≈
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰216¯¯BÒ Ôa (·Ï˜ . «»»∆≈»»∆¿»≈≈

‰BL‡¯ ˙e„Úa ‰¯BÓe217Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‚Ï˜ .218 ∆¿≈ƒ»«ƒ≈«
¯˜L B¯·„ ‡ˆÓpL219B¯·Á ˙‡ Ïl˜Ó‰ („Ï˜ . ∆ƒ¿»¿»∆∆«¿«≈∆¬≈

'‰a220¯˜MÏ ÚaLp‰ (‰Ï˜ .221ÚaLp‰ (ÂÏ˜ . ««ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»
‡ÂMÏ222B¯„ ÏlÁÓ‰ (ÊÏ˜ .223ıeÁ ‡ˆBi‰ (ÁÏ˜ . «»¿«¿«≈ƒ¿«≈

˙aLa ÌeÁzÏ224a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (ËÏ˜ .ÌBÈ «¿¿«»»∆¿»»¿
·BË225L‡¯‰ ˙‡t ÛÈwn‰ (Ó˜ .226ÛÈwn‰ (‡Ó˜ . ««ƒ¿«»…««ƒ

Ô˜Ê ˙‡t227˙Ó ÏÚ Ë¯BO‰ (·Ó˜ .228Á¯Bw‰ (‚Ó˜ . ¿«»»«≈«≈«≈«
˙n‰ ÏÚ BL‡¯229Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰ („Ó˜ .230. …««≈«≈¿…∆«¬«

ÊËÚL L·Bl‰ (‰Ó˜231ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ıˆBw‰ (ÂÓ˜ . «≈««¿≈«≈ƒ»≈«¬»
‰˙ÁL‰ C¯c232‰M‡ LeaÏÓ L·lL LÈ‡ (ÊÓ˜ .233. ∆∆«¿»»ƒ∆»««¿ƒ»

LÈ‡ LeaÏÓ ‰L·lL ‰M‡ (ÁÓ˜234Ô‰k (ËÓ˜ . ƒ»∆»¿»«¿ƒ…≈
˙ÓÏ ‡ÓËpL235‰BÊ ‰M‡ LcwL Ô‰k (˜ . ∆ƒ¿»¿≈…≈∆ƒ≈ƒ»»

dÏÚ·e236dÏÚ·e ‰Le¯b LcwL Ô‰k (‡˜ .237(·˜ . ¿»»…≈∆ƒ≈¿»¿»»
dÏÚ·e ‰ÏÏÁ LcwL Ô‰k238ÏÚaL ÏB„b Ô‰k (‚˜ . …≈∆ƒ≈¬»»¿»»…≈»∆»«

dLc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÓÏ‡239¯ÈÊÁn‰ („˜ . «¿»»««ƒ∆…ƒ¿»««¬ƒ
‰Lc˜˙pL ¯Á‡ B˙Le¯b240‰˜e˜Ê ‡OBp‰ (‰˜ . ¿»««∆ƒ¿«¿»«≈¿»

Ì·ÈÏ241‰L„w‰ ÏÚ ‡a‰ (Â˜ .242¯ÊÓÓ (Ê˜ .243 ¿»»«»««¿≈»«¿≈
ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL244‡kc Úeˆt (Á˜ .245 ∆»»«ƒ¿»≈»«¿««»

LÈ‡ Ò¯ÒÓ‰ (Ë˜ .ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL246ÔÎÂ , ∆»»«ƒ¿»≈»««¿»≈ƒ¿≈
ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a È¯ÎÊ ¯‡L247L¯bL ÒB‡ (Ò˜ . ¿»ƒ¿≈¿≈»«»»≈∆≈≈

d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B˙Òe‡248Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‡Ò˜ . ¬»¿…∆¡ƒ»«ƒ≈«
d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ BzL‡ L¯bL249Ï‡ ·¯w‰ (·Ò˜ . ∆≈≈ƒ¿¿…∆¡ƒ»«»≈∆
˙ef‰ ÈÎ¯cÓ C¯„a ˙BÈ¯Ú‰250‰l‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »¬»¿∆∆ƒ«¿≈«¿««ƒ∆…ƒ»

‰Â¯Ú251˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ „eLÁ‰ e‰ÊÂ .252ÔzÁ˙n‰ (‚Ò˜ . ∆¿»¿∆∆»«»¬»«ƒ¿«≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa253˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b („Ò˜ . ¿¿≈»ƒ≈«ƒ∆»»«

ÏÚ·e Ï‡¯OÈ254Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL È·‡BÓ ¯b (‰Ò˜ . ƒ¿»≈»«≈»ƒ∆»»«ƒ¿»≈
ÏÚ·e255ÌÈL ‰a¯‰L CÏÓ (ÂÒ˜ .256CÏÓ (ÊÒ˜ . »«∆∆∆ƒ¿»»ƒ∆∆

ÌÈÒeÒ ‰a¯‰L257·‰ÊÂ ÛÒk ‰a¯‰L CÏÓ (ÁÒ˜ .258. ∆ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»∆∆¿»»
ÌÈ˜Bl‰ Ïk e‡ˆÓ259:Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ .‰Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó ƒ¿¿»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

.ÌÈ¯Ê e˜ÏÈƒ¿»ƒ

"ולא 55) להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
כאמור  זה, בפרק ידובר זו במיתה כי שמים" בידי מיתה

ב. הלכה ואפילו 56)בראש צלם. התימנים: יד ובכתב
ואזהרתו: גוי, הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו
יעשנו  ואם ד). יט, (ויקרא לכם" תעשו לא מסכה "ואלוהי
ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו
זרה  עבודה בהלכות וכן ג לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר



 154  לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ למיהס  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנד סנהדרין קנד הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ט. הלכה ג, לנואי".57)פרק "צורה התימנים: יד ובכתב
לעבדה. כדי נעשית שלא פי על ואף אדם, צורת והיא
(שמות  זהב" ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא ואזהרתה:
שלא  כדי לנוי, אלא שאינן וזהב, כסף צורות כלומר, כג), כ,
המצוות  (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו
י). הלכה ג, פרק עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה

בענייניהם.58) מכוסה 59)להתעסק האליל שהיה כגון,
ואזהרתו: לסמ"ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי וגילהו
כמבואר  ולוקה, ד) יט, (ויקרא האלילים" אל תפנו "אל
עבודה  והלכות י לאֿתעשה המצוות (ספר ב יז, בעירובין

ג). הלכה ב, פרק אצלו,60)זרה מתקבצים שהכל בניין
"ולא  ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו
המצוות  ספר וראה כב). טז, (דברים מצבה" לך תקים

ו. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה והלכות יא אף 61)לאֿתעשה
לעבודה  גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי, שעשאו פי על
ואזהרתו: עבודתם, בבתי נאים עצים לה נוטעים שהיו זרה,
(דברים  אלוקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תיטע "לא
ובהלכות  יג לאֿתעשה המצוות בספר וכמבואר כא) טז,

ט. הלכה ו, פרק שהכול 62)עבודהֿזרה מצויירת, אבל
מצויירות, אבנים עושים היו שכך בה, (=מסתכלים) סוכים
"ואבן  ואזהרתו: הפסילים. לפני בעשייתן משוכללות
א). כו, (ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית
פרק  זרה עבודה והלכות יב לאֿתעשה המצוות ספר וראה

ו. הלכה עבודה 63)ו, בשם אלו פירות עלי יאסרו שאמר:
ואזהרתו: וברש"י). ב ס, (סנהדרין ארחץ אם פלונית זרה
וראה  יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם

הבאה. לו 64)בהערה שיש כגון, לגוי, בין לעצמו, בין
כנ"ל  - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע גוי שותף
ובהלכות  יד לאֿתעשה המצוות (ספר הקודמת בהערה
בו  שאין לאו שכל פי על ואף י). הלכה ה, פרק זרה עבודה
והרי  ואכל, שיאכל שנשבע אפשר עליו, לוקים אין מעשה
לשקר, ה' בשם בנשבע א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה
מעשה  שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע כגון שלוקה,

משנה). "ולא 65)(לחם כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.
ושם  כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא
בהם  שקישטו מתכשיטים הנהנה רבינו מנה כב לאֿתעשה
תחמוד  "לא כה) ז, (דברים ככתוב לוקה, שהוא זרה, עבודה
הלכה  ז, פרק זרה עבודה הלכות וראה עליהם". וזהב כסף

ז. הלכה ח, ופרק עבודה 66)ב אחרי תושביה שהודחו
לא  עולם תל "והייתה יז) יג, (דברים אמרה והתורה זרה,

כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" עיר 67)תיבנה
מן  מאומה בידך ידבק "ולא יח) (שם, שנאמר הנידחת,
ד, פרק זרה עבודה והלכות כד לאֿתעשה (שם החרם"

זֿח). וכינוסם 68)הלכה במלבושם כמנהגם, שמתנהג
כג) כ, (ויקרא אמרה והתורה תלכו במסיבותיהם, "ולא

עבודה  והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי" בחוקות
א). הלכה י"א, פרק מעשה 69)זרה ידי על עתידות מגיד

לא  או אלך, אם ואומר: במקלו האוחז כגון, עושה, שהוא
קוסם  בך... יימצא "לא י) יח, (דברים אמרה והתורה אלך,
זרה  עבודה והלכות לא לאֿתעשה המצוות (ספר קסמים"

וֿז). הלכה י"א, בחירת 70)פרק לפי מעשיו שמכווין
ראוי  זה יום לומר: הכוכבים, מערכות ידי על העיתים
(שם) אמרה והתורה לה, ראוי אינו זה ויום פלונית, לפעולה
המצוות  (ספר ועת עונה מלשון מעונן", בך... יימצא "לא
חֿט). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לב לאֿתעשה

שאומרים:71) אלו כגון, ניחוש, פי על מעשיו שעושה
פלוני, למקום הולך איני מידי, מקלי נפל או מפי פיתי נפלה
אם  לעצמו: סימנים המשים וכן נעשים, חפצי אין אלך שאם
לא  - לי יארע לא ואם פלוני, דבר אעשה כך, לי יארע
(ספר  תנחשו" "לא כו) יט, (ויקרא אמרה והתורה אעשה,
הלכה  י"א, פרק זרה עבודה והלכות לג לאֿתעשה המצוות

וחושב 72)ד). מובן, שום להם שאין דברים מדבר
על  או הנחש על כך יאמרום אם מועילים שהם בסכלותו
והתורה  יוזק, שלא - האיש על או יזיקו, שלא - העקרב
המצוות  (ספר חבר" וחובר בך... יימצא "לא (שם) אמרה
י). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה, לאֿתעשה

אליו 73) יבוא כך ידי שעל ומדמה משונים, מעשים שעושה
(שם) אמרה והתורה עליו, ששאל מה ויודיעו בחלום המת
לאֿ המצוות (ספר המתים" אל ודורש בך... יימצא "לא
י"ג). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה תעשה

הקדושֿברוךֿהוא.74) בהם שנקרא הקדושים, השמות מן
השחתה.75) אמרה 76)דרך והתורה הקדש, ֶמעצי

תשרפון  ואשריהם מזבחותם.. את "ונתצתם גֿד) יב, (דברים
אלוקיכם" לה' כן תעשון לא שמם... את ואבדתם באש...
ו, פרק התורה יסודי והלכות סה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה א המזבח,77)הלכה מגחלי אחת גחלת אפילו
תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר
פרק  ומוספים תמידים והלכות פא, לאֿתעשה המצוות (ספר

ו). הלכה גסות 78)ב, פסיעות יפסע שלא כדי במדריגות,
לאֿתעשה  המצוות (ספר עליו ערוותו ותיגלה עלייתו בשעת

י"ז). הלכה א, פרק הבחירה בית והלכות על 79)פ אף
אב  טומאת טמאים שבגדיו אלא טהור, בעצמו שהוא פי
את  יטמאו "ולא ג) ה, (במדבר אמרה והתורה הטומאה.
הלכה  י"ב, פרק מות (אחרי כוהנים" וב"תורת מחניהם".
עוונו" ונשא ירחץ לא ובשרו יכבס לא "ואם  אמרו: י"ג)
כיבוס  ועל כרת, ענוש - גופו רחיצת על - טז) יז, (ויקרא
ביאת  והלכות עז לאֿתעשה המצוות (ספר בארבעים - בגדיו

ט"זֿי"ז). הלכה ג, פרק ויולדת,80)מקדש נידה כגון,
מגופן. יוצאת לוייה,81)שטומאתן מחנה הנקרא הוא

המחנה" תוך אל יבוא "לא יא) כג, (דברים אמרה והתורה
שם. בספרי וכן לוייה, מחנה זה - א סח, בפסחים ואמרו
להיכנס  מותר עצמו המת ואפילו מת שטמא להעיר, וראוי
עצמות  את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר הבית, להר
לאֿתעשה  המצוות (ספר לוייה במחנה עימו - עימו" יוסף
שמצורע  ודע, גֿד). הלכה ג, פרק מקדש ביאת והלכות עח
שם  כמבואר לוקה, ישראל, מחנה שהיא לירושלים, הנכנס
למה  א, פרק בכלים טוב יום התוספות תמה וכבר ח, הלכה
עליהם. שלוקים הלאווין בין זה לאו רבינו מנה לא

טו)82) כה, (שמות אמרה והתורה טבעותיו, מתוך
המצוות  (ספר ממנו" יסורו לא הבדים יהיו הארון "בטבעות
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קנה

קנה

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ח ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

י"ג). הלכה ב, פרק המקדש כלי והלכות פו לאֿתעשה
יזח 84)המסיר.83) "ולא כח) כח, (שמות אמרה והתורה

השחתה  דרך חיבורם המפרק וכל האפוד", מעל החושן
י), הלכה ט, פרק המקדש כלי בהלכות רבינו (לשון לוקה

פז. לאֿתעשה המצוות ספר גדול,85)וראה כהן מעיל
לב) כח, (שמות שנאמר וגבול, סוף כמו ארוג יהיה אלא
לאֿתעשה  המצוות (ספר יקרע" לא לו יהיה תחרא "כפי
השחתה  דרך שהקורעם כהונה, בגדי לכל הדין והוא פח).
ג). הלכה ט, פרק המקדש כלי (הלכות לוקה

פר 86) דם והזאות קטורת, להקטרת המיוחד שבהיכל,
וכל  הנשרפים. ושעירים פרים ודם הכיפורים, יום של ושעיר
זרה  קטורת עליו תעלו "לא על עובר זה, זולת עליו המקריב
ולוקה, ט) ל, (שמות עליו" תסכו לא ונסך ומנחה ועולה
וספר  י"א הלכה ב, פרק המקדש כלי בהלכות כמבואר

פב. לאֿתעשה ב)87)המצוות טז, (ויקרא אמרה והתורה
הקדשים, לקודש נכנס ואם הקודש". אל עת בכל יבוא "ואל
ב  הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב - ולפנים לפני שהוא
ביאת  והלכות סח לאֿתעשה המצוות (ספר שם ובביאורנו

ד). הלכה ב, פרק בין 88)מקדש הדין והוא להיכל.
הלכה  ו, פרק מקדש ביאת בהלכות כמבואר ולמזבח, האולם
ואל  יבוא לא הפרוכת אל "אך כג) כא, (ויקרא שנאמר א,
סט). לאֿתעשה המצוות (ספר בו" מום כי ייגש לא המזבח

המשכרים.89) המשקים משאר שיכור או חי, יין רביעית
ט)90) י, (ויקרא שנאמר ולמזבח, האולם בין או להיכל,

עבד  ואם מועד". אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין
לאֿתעשה  ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב שתוי כשהוא
המצוות  וספר אֿב הלכה א, פרק מקדש ביאת (הלכות יד

עג). כא,91)לאֿתעשה (ויקרא שנאמר במקדש, שעבד
נוסף  עבודתו על ולוקה יקרב". לא מום בו יהיה "אשר יז)

למזבח כניסתו על שחייב המלקות מקדש על ביאת (הלכות
ע). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ו, ישראל,92)פרק

הסכנה, מפני אותו מלים שאין מילה, מחמת אחיו שמתו
מד, (יחזקאל בו שנאמר כבןֿנכר, עבודה לעניין הוא והרי
מקדשי" אל יבוא לא וערלֿבשר ערלֿלב נכר בן "כל ט)
והלכות  א פג, (סנהדרין מיתה חייב ואינו לוקה, עבד ואם

ח). הלכה ו, פרק מקדש יח,93)ביאת (במדבר שנאמר
אתם  גם - אתם" גם (=הלויים) הם גם ימותו "ולא ג)
אלא  במיתה שאינכם אלא זה, לאו אתכם כולל הכוהנים,
שם: רבינו וגירסת זה. לפסוק זוטא בספרי וכמבואר בלאו,
המצוות  (ספר תעשה" בלא אלא הלויים על הכוהנים "ואין
י"א), הלכה ג, פרק המקדש כלי והלכות ע"ב לאֿתעשה

י. לאֿתעשה ב הלכה לעיל שיער 94)וראה מגודל
אל  "ראשיכם ו) י, (ויקרא שנאמר יום, משלושים למעלה
(ספר  ישלחו" לא "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תפרעו",
הלכה  א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג לאֿתעשה המצוות
הלכה  לעיל כמבואר מיתה, חייב במקדש שימש ואם ט"ו).

יז. לאֿתעשה אל 95)ב "ובגדיכם ו) י, (ויקרא שנאמר
מקדש  ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו"
לעיל  כמבואר מיתה, חייב קרועים ובגדיו שימש ואם שם).

יח. לאֿתעשה ב כב,96)הלכה (ויקרא שנאמר למזבח.

לאֿתעשה  המצוות (ספר תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ)
ב). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות לשם 97)צא

אלה  תקריבו לא שבור... או "עוורת כב) (שם, שנאמר קרבן,
מזבח  איסורי והלכות צב לאֿתעשה המצוות (ספר לה'"

ד). הלכה א, כד)98)פרק (שם, שנאמר המזבח, גבי על
צג, לאֿתעשה (שם לה'" תקריבו לא וכתות... "ומעוך

שם). מזבח איסורי (=שהם 99)והלכות החלבים אלו
לחלק  המזבח על ועולים האיברים כל על ואדונים מורים
כב) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, אדון

ל  המזבח על מהם תיתנו לא המקדיש "ואשה נמצא, ה'".
ארבע  לוקה אימוריו והקטיר דמו וזרק ושחטו מום בעל
מזבח  איסורי והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות

ד). הלכה א, יוקרב 100)פרק גוים שהם כיוון נאמר, שלא
(שם, שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם
אלה" מכל אלוהיכם לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד כה)

ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי שראוי 101)(הלכות
בו: קרא - בו" יהיה לא מום "כל כא) (שם, שנאמר לקרבן,
וברש"י  ב נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה ְֶַלא
(ספר  וכדומה ידו את יקטע או עינו את יסמא שלא שם),
הלכה  שם, מזבח איסורי והלכות צז לאֿתעשה המצוות

מלאכה 102)זֿח). כל בהם לעבוד שאסור בקרבנות.
שורך" בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים ככתוב שהיא,
קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא

ז). הלכה א, פרק מעילה ככתוב 103)והלכות צמרם, את
קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם,

שם). מעילה ב,104)והלכות (ויקרא שנאמר המזבח, על
לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי יא)
לפי  אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד, שניהם הקטיר ואם
ה, פרק מזבח איסורי (הלכות אחד בלאו נאמרו ששניהם

צח). לאֿתעשה המצוות וספר א יד 105)הלכה בכתב
הנשאר  הם - מנחות שיירי חמץ", מנחות שיירי התימנים:
קומצו  מלוא ממנה קמץ שהכהן אחרי לאכילה, לכהנים
שנאמר  חמץ, אותם לאפות ואסור המזבח, גבי על ומקטירו
מאשי", אותה נתתי חלקם חמץ תיאפה "לא י) ו, (ויקרא
חמץ  ייאפה לא המנחה שיירי שהוא שחלקם אמר, כאילו
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ד). הלכה מנחה.106)י"ב, או שנאמר 107)קרבן
תש  ולא יג) ב, המצוות (שם, (ספר אלוקיך" ברית מלח בית

י"א). הלכה ה, פרק מזבח איסורי והלכות צט לאֿתעשה
מחיר 108) בשכרך; זה דבר לך הא לזונה: האומר - אתנן

ושניהם  זה. כלב תחת זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב
אתנן  תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים
כאחד  שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה
אחד, בלאו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו
(ספר  ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר
הלכה  ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק לאֿתעשה המצוות

טז). כשיתחייב 109)ח, החוטא, העני שיקריב המנחה
מנחת  קרוייה: - להביאה משגת ידו ואין בהמה חטאת
ואסור  ד), הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה (הלכות חוטא
שמן" עליה ישים "לא יא) ה, (ויקרא ככתוב שמן, בה ליתן
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פרק  הקרבנות מעשה והלכות קב לאֿתעשה המצוות (ספר
ז). הלכה חוטא.110)י"ב, מנחת שרף 111)על מין

לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב בושם, מעצי
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קג לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). הלכה -112)י"ב, קנאות מנחת עליה מביא שבעלה
ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים, קמח והיא עוון מזכרת
קד  לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליו יצוק "לא טו)

זֿח). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה על 113)והלכות
עליו  ייתן "ולא שם) (שם, אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן
שם). הקרבנות מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה"

אמרה 114) והתורה במליקתו מהגוף העוף ראש שהבדיל
המצוות  (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק ח) ה, (ויקרא
ו). הלכה ז, פרק הקרבנות מעשה והלכות קיב לאֿתעשה

זו 115) הרי ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף
ימיר  ולא יחליפנו "לא י) כז, (שם אמרה והתורה זו, תחת
ולא  למזבח, שנועדו בקדשים אלא לוקה ואינו אותו"
לאֿ המצוות (ספר הבית בדק לצרכי שהוקדשו בבהמות

יב).תעש  א, הלכה א, פרק תמורה והלכות קו ה
לא 116) טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (שם ככתוב

כמבואר  כרת, חייב הגוף, בטומאת קדשים אכל ואם יאכל",
קל  לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל
י"ב). הלכה י"ח, פרק המוקדשים פסולי והלכות

חוץ 117) לאכלם הכהן שחשב במחשבה, שנפסלו כגון,
ולא  הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל או הראוי, למקומם
דרשו  ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא ואזהרתו: נזרק,
המצוות  (ספר מדבר" הכתוב המוקדשים "בפסולי בספרי:
גֿה). הלכה שם, המוקדשים פסולי והלכות קצ לאֿתעשה

ואשם.118) חטאת תוכל 119)כגון, "לא ואזהרתו:
אלא  הכתוב בא לא - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול
לקלעים, חוץ זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות על 120)מעשה הזריקה
כט, (שמות הם" קודש כי יאכל לא "וזר ואזהרתו: המזבח,
אוכל  משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל לג).
זרות  משום ולא סא) לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם
שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). לאכול 121)הלכה תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר
אלא  ללמד הכתוב בא "לא - בקרך" ובכורות בשעריך...
שהוא  הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני בין בכור שאכל לזר,
בסמוך  וראה ובספרי). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב לאֿתעשה

ט"ז). הלכה א, פרק התימנים:122)בכורות יד בכתב
ויקרא 123)שאכלה. (ראה השלמים מזבחי לכהנים הניתן
לד). -124)ז, בתרומה לאכול אביה לבית שחוזרת

תהיה  כי כהן "ובת יב) כב, (שם ככתוב אסורה, בקדשים
המצוות  (ספר תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

גדול 125) לכוהן אלמנה כגון, כהונה, מאיסורי שנולדה
אשה  וכן חלל מהם הנולד הוולד הרי הדיוט, לכוהן וגרושה
בביאתו. נתחללה לכוהן שנבעלה לכוהן, האסורה

בתרומת 126) היא זר לאיש תהיה כי כהן "ובת (שם) שנאמר
לה, לפסול שנבעלה כיוון זר: לאיש - תאכל" לא הקדשים
המצוות  (ספר א סח, ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

בשעריך...127) לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים שנאמר
שאין  קלים, קדשים שהם ושלמים, תודה זו - ונדבותיך"
ירושלים, מחומת לפנים והוא במקומם, אלא נאכלים
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר שם במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות כן,128)מעשה ואפילו
לא  - ונדבותיך" בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר
דמים  זריקת לפני ושלמים תודה לאוכל אלא הכתוב בא
דמם  שזורקים קודם בשעריך לאכול תוכל "לא אמר: כאילו
והלכות  קמז לאֿתעשה המצוות (ספר המקום" בשערי

ד). הלכה שם, הקרבנות תמים,129)מעשה כשהוא
בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר כהן, ואפילו
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר בקרך" ובכורות

ט"ז). הלכה א, פרק נפדה.130)בכורות שלא
ב 131) יט, ובמכות ירושלים, מחומת לפנים שנכנס כלומר,

החומה". פני "משראה "לא 132)הנוסח: (שם) שנאמר
- אלוקיך" ה' לפני ואכלת דגנך... בשעריך לאכול תוכל
(ספר  לוקה בחוץ ואכלו אכילתו למקום שנכנס כיוון
הלכה  ב, פרק שני מעשר והלכות קמא לאֿתעשה המצוות

לפני 133)הֿו  "והנחתו י) כו, (שם ככתוב המזבח, לפני
אלוקיך" "לא ה' ואזהרתו: בחוץ, אכלם כאילו זה והרי

תרומת  - יז) יב, (שם ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל
מקרא  פרשת קריאת אבל א) יז, (מכות הביכורים אלו - ידך
קמח  לאֿתעשה המצוות (ספר בהם מעכבת אינה ביכורים

גֿד). הלכה ג, פרק ביכורים (שם)134)והלכות שנאמר
עיל  נתבאר וכבר ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא
קודם  אבל לביכורים, כוונתה זו שתרומה הקודמת בהערה
אין  בפנים לאכילה עדיין נראו ולא הואיל בעזרה, שהונחו
המצוות  (ספר לעיל. השווה בחוץ, אכילתם על לוקים
ג). הלכה שם, ביכורים והלכות קמח לאֿתעשה

כמבואר 135) בירושלים, אפילו לפדותו עליו נטמא שאם
ממנו  ביערתי "ולא בטומאה: לאוכלו ואזהרה ב. יט, במכות
בין  טהור, והמעשר טמא שהוא בין - יד) כו, (שם בטמא"
קנ  לאֿתעשה המצוות (ספר טמא והמעשר טהור שהוא

א). הלכה ג, פרק שני מעשר מקום 136)והלכות שהיא
טמא  שהמעשר "בין כנ"ל, ואזהרתו טהור, כשהוא אכילתו,
שם). (שם, טמא" והאוכל טהור שהמעשר בין טהור והוא

ולאונן 137) להתאבל שחייב מקרוביו אחד לו שמת ביום
ממנו". באוני אכלתי "לא שם) (שם, אמרה והתורה עליו,

אהרן 138) אמר וכן הפסוק, מאותו באנינות לאכלם אסור
ה'" בעיני הייטב היום חטאת "ואכלתי יט) י, (ויקרא למשה
הלכה  שם שני מעשר והלכות קנא לאֿתעשה המצוות (ספר

מה)139)הֿז). יב, (שמות בפסח ושכיר' 'תושב נאמר:
תושב  מה י) כב, (ויקרא בתרומה ושכיר' 'תושב ונאמר
תורה  אמרה (=שבפירוש בו אסור ערל בפסח האמור ושכיר
האמור  ושכיר תושב אף בו") יאכל לא ערל "וכל מח) (שם,
לקדשים, הדין והוא א), ע, (יבמות בו" אסור ערל בתרומה



לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ למיהס   157 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנר

קנר
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קדשים  לקדשי שכן כל הוא, קלים מקדשים פסח שהרי
והלכות  קלה, לאֿתעשה המצוות (ספר בהם אסור שערל
י, פרק הקרבנות מעשה והלכות י הלכה ז, פרק תרומות
ח. הלכה ט, פרק פסח קרבן הלכות וראה ט), הלכה

המזבח.140) על כליל כולה האימורים,141)שהיא כגון,
מנחת  "וכל ואזהרתם: עולה, קרבן ככל למזבח כליל שהם
שבכליל  כל - טז) ו, (ויקרא תאכל" לא תהיה כליל כהן
ב  עד, במנחות כמבואר אכילתו, על תעשה לא ליתן תהיה,
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קלח לאֿתעשה המצוות (ספר

ג). הלכה וכן 142)י"א, הכיפורים יום של ושעיר פר כגון,
לירושלים. שמחוץ הדשן בבית הנשרפים משיח, כהן פר של

ואזהרתם:143) להיכל. מדמה שהובא חיצונה חטאת כגון,
תאכל, לא מועד... אוהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל
עליו  ליתן שריפה, טעון שהוא כל - כג) (שם, תישרף" באש
והלכות  קלט לאֿתעשה המצוות (ספר אכילתו על תעשה לא

שם). הקרבונות בשעת 144)מעשה חמץ ברשותו שיש
דם  חמץ על תזבח "לא יח) כג, (שמות שנאמר שחיטתו,
פרק  פסח קרבן והלכות קטו לאֿתעשה המצוות (ספר זבחי"

ה). הלכה והתורה 145)א, באייר, בי"ד שחל שני בפסח
ובפסח  מו), יב, (שם בו" תשברו לא "ועצם בשניהם: אמרה
בפסח  זה וכל יב). ט, (במדבר בו" ישברו לא "ועצם שני:
פסח  קרבן והלכות קכאֿב לאֿתעשה המצוות (ספר טהור

א). הלכה ו, שנאמר 146)פרק לאכלו, שנתקבצה הקבוצה
(ספר  חוצה" הבשר מן הבית מן תוציא "לא שם) (שמות
הלכה  ט, פרק פסח קרבן והלכות קכג לאֿתעשה המצוות

חזר 147)א). ואפילו לחבורתו, חוץ הבשר שיצא
שיצא  קלים קדשים כבשר הוא הרי לאכלו, אסור לחבורתו
"ובשר  ואזהרתו: באכילה, שאסור ירושלים לחומת חוץ
בשר  שיצא כיוון - ל) כב, (שם תאכלו" לא טריפה בשדה
והלכות  שם המצוות (ספר כטריפה נעשה למחיצתו חוץ
הקרבנות  מעשה והלכות ט, הלכה ה, פרק אסורות מאכלות
ב). הלכה ט פרק פסח קרבן והלכות ו הלכה י"א, פרק

(הלכות 148) אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה הבשר
ו). הלכה ח, פרק פסח (שם 149)קרבן שנאמר צלי, אלא

נא  אכל ואם מבושל". ובשל נא ממנו תאכלו "אל ט) יב,
נכללים  ששניהם לפי אחת, אלא לוקה אינו כאחת, ומבושל
פסח  קרבן והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאו

ד). הלכה תוכל 150)שם "לא יז) יב, (דברים שנאמר,
לא  אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול
לכל  אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול תוכל
אומר  רבי במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו וכן מועל,
מקריב  בשוגג מעל ואם באזהרה" אומרים וחכמים במיתה
מעילה  והלכות קמו לאֿתעשה המצוות (ספר מעילה קרבן

ג). הלכה א, והשישית 151)פרק השלישית בשנה הניתן
שנאמר 152)לשמיטה. מעשר, ותרומת גדולה תרומה

ונאמר  דגנך", מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם,
להלן  מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן
תוכל  לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני מעשר
בתוכו  - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול
תרומותיו  ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל ב). טז, (מכות

(ספר  ה לאֿתעשה ב, הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב
י, פרק אסורות מאכלות והלכות קנג לאֿתעשה המצוות

כֿכא). סקילה.153)הלכה ונתחייבה אדם שהרגה כגון,
כח)154) כא, (שמות שנאמר ושחטוה, בעליה שקדמו

שנאמר  ממשמע בשרו" את ייאכל ולא השור ייסקל "סקול
אסורה  ונבילה הוא, שנבילה יודע איני ייסקל, סקול
מגיד  בשרו? את ייאכל ולא לומר תלמוד מה באכילה,
באכילה" אסור דינו שנגמר לאחר שחטו שאם הכתוב:
המצוות  (ספר טמאה" כבהמה "שנעשה א) מא, קמא (בבא
הלכה  ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפח לאֿתעשה

ומפרסת 155)כ"ב). גרה מעלת שאינה טמאה, חיה או
פרסה... מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר פרסה,
מעלת  שאינה שכל אני שומע - תאכלו" אותה גרה... מעלת
עשה  - עשה מכלל הבא ולאו אסורה, פרסה ומפרסת גרה
זה  את "אך זֿח) (שם נאמר ובארנבת ובחזיר ובגמל הוא,
והרי  וגו', הפרסה" וממפריסי הגרה ממעלי תאכלו לא
אחד  טהרה סימן בהם שיש אלו מה וחומר: קל הדברים
וחיה  טמאה בהמה שאר אכילתם, על תעשה בלא הם הרי
אכילתן  שאיסור דין אינו כלל טהרה סימן בהן שאין טמאה
והלכות  קעב לאֿתעשה המצוות (ספר בלאֿתעשה הוא

אֿב). הלכה ב, פרק אסורות (ויקרא 156)מאכלות ככתוב
הנשר  את ייאכלו... לא העוף מן תשקצו אלה "ואת יג) יא,
בהלכות  מבוארים טמא עוף וסימני וגו'. הפרס" ואת
המצוות  (ספר ט"זֿכ הלכה א, פרק אסורות מאכלות
ד). הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעד לאֿתעשה

לכם 157) יהיו "ושקץ ואזהרתו: וקשקשת, סנפיר לו שאין
מאכלות  הלכות וראה יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם
קעג  לאֿתעשה המצוות (ספר כ"ד הלכה א, פרק אסורות

שם). אסורות מאכלות הזבובים 158)והלכות כגון,
שרץ  "וכל יט) יד, (דברים ככתוב והיתושים, והדבורים
לאֿתעשה  המצוות (ספר יאכלו" לא לכם הוא טמא העוף
הֿו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה

וכן 159) ועקרבים, נחשים והחיפושיות, התולעים כגון,
"החולד  כט) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה
על  השורץ השרץ "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב" והעכבר
הוא  שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא הארץ...
שאר  ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה, אכילתם על לוקה
בהלכות  כמבואר בכזית, אלא אכילתם על לוקה אינו שרצים
לאֿתעשה  המצוות (ספר וֿז הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

שם). אסורות מאכלות והלכות התולעים 160)קעו כגון,
שאינו  כל דבר, של כללו הים, חיות וכן שבמים, והעלוקה
בהם. וכיוצא והדולפן המים כלב כגון, הדגים, בצורת
השורץ  השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו "אל ואזהרתם:
מיני  כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו ולא
מאכלות  והלכות קעט לאֿתעשה המצוות (ספר שהם שרצים

הלכה  ב, פרק ונקבה 161)י"ב).אסורות מזכר נולד שלא
"השרץ  וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים מן אלא
כמוהו  מוליד ואינו העפושים, מן מתהווה שהוא הרומש"
ומוליד  ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ" ש"השרץ בעוד
השרץ  בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא ואזהרתו: כמוהו.
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בהלכות  כמבואר מד), יא, (ויקרא הארץ" על הרומש
לאֿתעשה  המצוות (ספר י"ג הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

לתוך 162)קעז). חזרו ואפילו עליו, ורומשים הפרי מן
על  השורץ השרץ "לכל ואזהרתם: אסורים. הם הרי הפרי
מותר  פירשו, לא אם אבל מב). (שם, תאכלום" לא הארץ
לאֿתעשה  המצוות (ספר שבתוכו והתולעת הפרי לאכול
י"ד). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעח

כהלכה,163) נשחטו שלא או מאליהם שמתו ועוף בהמה
(ספר  נבלה" כל תאכלו "לא כא) יד, (דברים שנאמר
ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ לאֿתעשה המצוות

א). יכולה 164)הלכה ואינה היער, חיית אותה שטרפה
טריפה  וזוהי ודריסה, טריפה אותה מחמת לחיות עוד
בהן  ּתחלה שאם מחלות, מיני עוד ויש בתורה, ְֶֶהאמורה
נוטה  והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה
מטריפה  והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו הרי ַָלמות,
ומבהמה  התורה, מן לוקה השדה חיית ידי על שנטרפה
(ספר  מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת למות ונוטה שחלתה
בשדה  "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה המצוות
טריפה  מיני ושמונה ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה
אֿג  הלכה ה, פרק שחיטה (הלכות מסיני למשה נאמרו

שם). המצוות כשהיא 165)וספר הבהמה מן אבר שחותך
יב, (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו: חיה.
משום  לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא כג).
תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה. אוכל
כיוון  - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר שהרי
המצוות  (ספר טריפה היא הרי בשדה בשר הבהמה שנעשית
י, הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפב לאֿתעשה

אֿג). הלכה ה, "על 166)ופרק לג) לב, (בראשית שנאמר
ממקומו  (=שקפץ הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן
אף  בשלימותו הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר ועלה)
(ספר  לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין פי על
ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה המצוות

ב). בעצמו 167)הלכה שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
בחלב  גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר בישלו, לא
לומר  יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה בפעם אמו"
(ספר  ב קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על שלוקה לך,
ט, פרק אסורות מאכלות והלכות קפז לאֿתעשה המצוות

אֿב). (שם)168)הלכה שנאמר אכלו, שלא פי על ואף
קפו  לאֿתעשה המצוות (ספר אמו" בחלב גדי תבשל "לא

שם). אסורות מאכלות בארץ 169)והלכות שנשרשה
העומר. מנחת הבאת יום שהוא בניסן, עשר שישה אחרי

תאכלו 170) לא וכרמל וקלי "ולחם יד) כג, (ויקרא שנאמר
בית  שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן את הביאכם עד...
שישה  יום גמר עד חדשה תבואה לאכול אסור המקדש,
הלכה  י, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בניסן, עשר

קפט). לאֿתעשה המצוות (ספר האילן,171)ב פירות
כג) יט, (ויקרא ככתוב לנטיעתו, השנים בשלוש שגדלו
ערלים, לכם יהיה שנים שלוש פריו, את ערלתו "וערלתם
הלכה  פי על לארץ, בחוץ גם נוהג ערלה ואיסור ייאכל". לא
מאכלות  והלכות קצב לאֿתעשה המצוות (ספר מסיני למשה

יֿיא). הלכה י, פרק או 172)אסורות תבואה ממיני מין
הירק, בתוך הגפן שנטע או בכרם, שנזרעו ירקות מיני
תזרע  "לא ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים שניהם
ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה, תקדש פן כלאיים, כרמך
(חולין  אש תוקד פן - ת'ק'ד'ש' פק חכמינו: דרשו - הכרם"
לא  מצוות אלא אינו "פן" שנאמר: מקום וכל א). קטו,
קצג  לאֿתעשה המצוות (ספר ב יג, במכות כמבואר תעשה,

ו). הלכה שם, אסורות מאכלות דברים 173)והלכות
ופת  (חלב הבבלי כותח כגון, בהם, מעורב שהחמץ
כ) יב, (שמות שנאמר וכדומה, בתוכו) מעורבת מעופשת
בתערובת  יש אם אלא לוקה ואינו תאכלו". לא מחצת "כל
בתערובת  אין אם אבל ביצים, שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
מכים  אלא לוקה, אינו ביצים שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
והלכות  קצח לאֿתעשה המצוות (ספר מרדות מכת אותו

ו). הלכה א, פרק ומצה עשר 174)חמץ ארבעה יום חצות
כלומר, חמץ" עליו תאכל "לא ג) טז, (דברים שנאמר בניסן,
ומעלה, היום מחצות הוא שחיטתו שזמן פסח, קרבן על
אבל  חמץ. באכילת הוא אסור להישחט ראוי שהוא ומשעה
לאֿתעשה  המצוות (ספר כרת חייב עצמו בפסח חמץ האוכל

ח). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות המניח.175)קצט
ימים 176) "שבעת ואזהרתו: מעשה, בה שעשה בפסח,

חמץ  המניח אבל יט). יב, (שמות בבתיכם" יימצא לא שאור
הפסח) לפני שהחמיץ (=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו
רא, לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ואינו בלאו עובר זה הרי

בֿג). הלכה שם, ומצה חמץ שנתנסך 177)והלכות
(דברים  שנאמר לוקה, שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה
יין  נסיכם" יין ישתו יאכלו זבחימו חלב "אשר לח) לב,
"ולא  זרה בעבודה ונאמר לה, שקרב כזבח לה, שנתנסך
אפילו  - מאומה יח) יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק
מאכלות  והלכות קצד לאֿתעשה המצוות (ספר שהוא כל
פרק  זרה עבודה הלכות וראה אֿב) הלכה י"א, פרק אסורות

ב. הלכה חרצן 178)ז, ואפילו צימוקים או ענבים כגון,
לא  ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב וזג,
לא  זג ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר מכל יאכל...
פרק  נזירות והלכות רגֿרו לאֿתעשה המצוות (ספר יאכל"

בֿג). הלכה "כל 179)ה, ה) (שם, ככתוב נזרו, נדר בימי
ואחד  המגלח ואחד ראשו", על יעבור לא תער נזרו נדר ימי
והלכות  רט לאֿתעשה המצוות (ספר זה לאו בכלל המתגלח

פרק  י"א).נזירות הלכה ימים,180)ה, שבעה טומאת
ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס או בו שנגע כגון,
המצוות  (ספר במותם" להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו

ט"וֿיח). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה
(=שיפול 181) בזקן או שבראש הנתק לנגע הסמוך השיער

וזהו  פנוי, השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן השיער
לא  הנתק "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק), הנקרא
ניכר  שיהא כדי לו סמוך שערות שתי להניח שצריך יגלח",
טומאת  והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק פשה אם

א). הלכה י, ופרק ב הלכה ח, פרק שיער 182)צרעת כגון,
מבשרו. כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן

אמרה 183) והתורה כד), (שם, המחייה מראה שישתנה כדי
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תעשה, בלא - הצרעת" בנגע "הישמר ח) כד, (דברים
שח  לאֿתעשה המצוות (ספר לקוץ ולא לתלוש שלא תשמור

שם). י, פרק צרעת טומאת הנחל,184)והלכות באדמת
ובחרישה, בזריעה ואסור בחזקה, ששוטף מים נחל והוא
"לא  ד) כא, (שם ככתוב קרקע, של בגופה עבודה ובכל
והלכות  שט לאֿתעשה המצוות (ספר ייזרע" ולא בו יעבד

ט). הלכה י, פרק שעליה 185)רוצח השמיטה, שנת היא
יהיה  שבתון שבת השביעית "ובשנה ד) כה, (ויקרא נאמר
(ספר  בה אסורה הארץ ועבודת תזרע", לא שדך לארץ...
הלכה  א, פרק ויובל שמיטה והלכות רכ לאֿתעשה המצוות

פוריותו,186)אֿב). את להגדיל המיותרים ענפיו כורת
המצוות  (ספר תזמור" לא "וכרמך שם) (שם, אמרה והתורה
בֿג). הלכה שם, שמיטה והלכות רכא לאֿתעשה

בה 187) שנפל הזרע מן מעצמה מצמיחה שהאדמה מה
ועשו, וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן או שביעית, לפני
א). הלכה ד, פרק שמיטה (הלכות ספיח נקראים שניהם

ספ 188) "את ה) (שם, אמרה והתורה הרגיל, קצירך מן יח
שאר  תבואת שקוצרים כדרך תקצרנו לא - תקצור" לא
אלא  כרי, ומעמידים אחת בבת השדה כל שקוצרים השנים,
רכב  לאֿתעשה המצוות (ספר ואכול וחבוט מעטֿמעט קצור

א). הלכה ה, פרק שמיטה האילן.189)והלכות פרי קוטף
נזירך 190) ענבי "ואת שם) (שם, אמרה והתורה הרגיל. מן

שנה, בכל אוספם שאתה כדרך תאספם שלא תבצור" לא
וכן  בעריבה, אלא בגת אותם דורכים אין - ענבים כגון
ומכניסם  כותשם אלא הבד, בתוך אותם עושים אין זיתים
והלכות  רכג לאֿתעשה המצוות (ספר ביותר קטן בד לתוך

כבֿכג). הלכה ד, פרק (שם,191)שמיטה אמרה והתורה
(ספר  תבצרו" ולא תקצרו... ולא תזרעו, לא היא... "יובל יא)
הלכה  י, פרק שמיטה והלכות רכדֿכו לאֿתעשה המצוות

קמה 193)לקצור.192)ט"ז). להשאיר היה שצריך
שדך  פאת תכלה "לא כב) כג, (שם ככתוב לעניים, מחוברת
עוד  יכול שאינו נשרפה, או התבואה את אכל ואם בקצרך".
המצוות  (ספר לוקה זה הרי הלאו, את ולתקן לעניים ליתנה
ג). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות כיד רי, לאֿתעשה

נתנו.194) תימן: יד ולא 195)בכתב כרמו כל שבצר
ענביהם  שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו השאיר
עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא זה, על זה נוטפים
והתורה  לאיש" (=יונק) כעולל האשכולות "לשאר שהם
המצוות  (ספר תעולל" לא "וכרמך י) יט, (שם אמרה
י"זֿיח). הלכה ד, פרק עניים מתנות והלכות ריב לאֿתעשה

הקצירה.196) בשעת הנופלות והתורה 197)שיבלים
תלקט". לא קצירך "ולקט ט) (שם, או אמרה אבדו ואם

(ספר  לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר נשרפו
הלכה  א, פרק עניים מתנות והלכות ריא לאֿתעשה המצוות

המלקט 198)ד). תימן: יד בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
הנפרטים  שניים או אחד גרגר זה - פרט וכו'. פרט

הבצירה. בשעת האשכול מן והתורה 199)(=נופלים)
ממנו  נבצר ואם תלקט" לא כרמך "ופרט י) (שם, אמרה
על  לוקה זה הרי אותם, תעזוב ולגר לעני העשה: את לקיים
והלכות  ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו לקיטתו

ט"ו). הלכה ד, פרק עניים בשדה 200)מתנות ששכחו
האלומות. עימור כד,201)בשעת (דברים אמרה והתורה

הדין  והוא לקחתו". תשוב לא בשדה עומר "ושכחת יט)
והלכות  ריד לאֿתעשה המצוות (ספר האילנות שכחת

שם). ה ופרק ו הלכה א, פרק עניים הציפור 202)מתנות
תיקח 203)ואפרוחיה. "לא ו) כב, (שם, אמרה והתורה

ומתה  לקחה ואם האם", את תשלח שלח הבנים על האם
והלכות  שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם

א). הלכה י"ג, פרק כאחד.204)שחיטה זרעים מיני שני
מיני 205) כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,

"שדך  זרעים לכלאי ואזהרה אדם. למאכל הראויים זרעים
בארץ  אלא איסורם ואין יט). יט, (ויקרא כלאיים" תזרע לא
פרק  כלאיים והלכות רטו לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל

אֿג). הלכה תבואה 206)א, מיני שני שזרע ישראל, בארץ
אחת  שתים, לוקה ואז הכרם זרע עם ירקות מיני שני או
כרמך  תזרע לא משום: ואחת כלאיים, תזרע לא שדך משום:
נטע  או גפן אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים
(ספר  בהנאה שניהם שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן
א, הלכה ה, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות

עץ 207)ז). של יחור שהרכיב כגון, לארץ, בחוץ אפילו
ו  תפוח, בעץ ואזהרתם:אתרוג לוקה, בירק אילן המרכיב כן

הפסוק: ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע לא שדך
אף  בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע לא "בהמתך
לארץ  בחוץ בין בארץ בין בהמתך מה בהרכבה, שדך
שדך  אף בחו"ל) גם ונוהגת היא הגוף חובת (=שהרי
ס, בסנהדרין כמבואר בחו"ל, בין בארץ בין אילן) (הרכבת
א, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א

ה). בחיה 208)הלכה בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
"בהמתך  שם) (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ בין ובעופות,
והלכות  ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע לא

א). הלכה ט, פרק את 209)כלאיים מינים בשני מושך
"לא  י) כב, (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או העגלה
אלא  אסור אינו התורה ומן יחדיו", ובחמור בשור תחרוש
שני  כל סופרים מדברי אבל טהור, ואחד טמא אחד במין
בהנהגה  או במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים
ט, פרק כלאיים והלכות יח לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד

זֿח. עושה 210)הלכה שהיא הדבר מן מלאכול בהמה פי
על  תבן תישא או תבואה שתדוש כגון, מלאכתה, בשעת בו
(ספר  בדישו" שור תחסום "לא ד) כה, (שם שנאמר גבה,
ב). הלכה י"ג, פרק שכירות והלכות ריט לאֿתעשה המצוות

בקדשים,211) בין בחולין בין אחד, ביום ובנה בהמה
ביום  תשחטו לא בנו ואת "אותו כח) כב, (ויקרא שנאמר
פרק  שחיטה והלכות קא לאֿתעשה המצוות (ספר אחד"

א). הלכה בלילה,212)י"ב, - כר כגון: לו, צריך והוא
"לא  יב) כד, (דברים אמרה והתורה ביום, - והמחרשה
המצוות  (ספר עימך ועבוטו תשכב לא - בעבוטו" תשכב
ה). הלכה ג, פרק ולווה מלווה והלכות רמ לאֿתעשה

יז)213) (שם, ככתוב האלמנה, את למשכן בכלל שאסור
נשרף  או המשכון אבד ואם אלמנה", בגד תחבול "ולא
והלכות  רמא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שיחזיר קודם
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א). הלכה שם, כלי 214)מלווה או טחינה כלי כגון,
כי  ורכב ריחיים יחבול "לא ו) (שם, ככתוב ואפייה, בישול
שיחזירנו  קודם נשרף או המשכון אבד ואם חובל" הוא נפש
שם, מלווה והלכות רמב לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה

ב). ממון,215)הלכה עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
חלוצה, בן או גרושה בן שהוא כוהן, פלוני על שהעיד כגון
והוזם, מלקות חייב שהוא פלוני על שהעיד או והוזם.
שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה
השמועה, מפי חכמינו קיבלו מעשה, בו שאין פי על ואף
- הרשע את "והרשיעו אֿב) כח, (דברים האומר שהכתוב
(ספר  שילקה זומם לעד רומז הרשע" הכות בן אם ִוהיה
כ, פרק עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ עשה המצוות

חֿט). (=דמי 216)הלכה פרוטה שווה בה יש אם כי
משלם  אדם ואין ממון לו לשלם חייב וכדומה) רפואתו
יוסיף" לא יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה.
ציווה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם "ומה ג) (שם,
האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב
ט"ז, פרק סנהדרין והלכות ש לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). שגנב 217)הלכה הראשונה בפעם עליו שהעידו
כא, (שם ככתוב ולוקה, ואכל. ויין בשר וקנה אביו משל
(ויקרא  הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח)
דמים  שפיכות לידי המביאה אכילה תאכלו לא - כו) יט,
הלכה  ז, פרק ממרים והלכות קצה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה בתולים.218)א, לה מצא שלא אשתו, על
הבעל,219) עדי את והזימו עדים האשה אבי שהביא

נסקלים  העדים הרי האירוסין, אחרי תחתיו שזנתה שאמרו
אותו". "ויסרו יח) כב, (דברים ככתוב לוקה, והבעל
כמבואר  טז), שם, (ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא ואזהרתו:
נערה  והלכות שא לאֿתעשה המצוות (ספר א מו, בכתובות

ו). והלכה א הלכה ג, פרק יכהו 220)בתולה שאמר כגון,
(שם, חרש" תקלל "לא ואזהרתו: לה', פלוני ארור או: ה',

בקללה, נצטער ולא שומע שאינו חרש שאפילו לוקה יד),
הלכה  כ"ו, פרק ולהלן שיז לאֿתעשה המצוות (ספר עליו

יאכל 221)א). שלא או ואכל, אכלתי שלא שנשבע כגון
תישבעו  ולא ואזהרתו: ולוקה. שקר שבועת זו הרי ואכל
(ספר  ב כ, בשבועות כמבואר יב), (שם, לשקר " בשמי
בֿג). הלכה א, פרק שבועות והלכות סא לאֿתעשה המצוות

על 222) שנשבע כגון, כן, שהוא ידוע, דבר על שנשבע
ועוד. המצוה, את לבטל שנשבע או שמיים, שהם שמיים,
כ, (שמות לשווא" אלוקיך ה' שם את תישא "לא ואזהרתו:
לא  "כי שם: שנאמר לוקה, מעשה בה שאין פי על ואף ו).
של  דין בית - לשווא" שמו את יישא אשר את ה' ינקה
אותו  מלקה מטה של דין בית אבל אותו, מנקה אינו מעלה
המצוות  (ספר א כא, בשבועות כמבואר אותו, ומנקה
דֿז). הלכה א, פרק שבועות והלכות סב לאֿתעשה

אמרה 223) והתורה נשבע, לא ואפילו שנדר, מה על שעובר
(ספר  חולין דבריו יעשה לא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
ה). הלכה א, פרק נדרים והלכות קנז לאֿתעשה המצוות

והתורה 224) מיל. עשר לשנים חוץ והוא העיר, לתחום חוץ
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שמות אמרה

אלא  לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי השביעי".
והלכות  שכא לאֿתעשה המצוות (ספר אמה אלפיים עד

א). הלכה כ"ז, פרק יב,225)שבת (שם אמרה והתורה
נפש  לכל ייאכל אשר אך בהם ייעשה לא מלאכה "כל יח)
שכג  לאֿתעשה המצוות (ספר לכם" ייעשה לבדו הוא

אֿב). הלכה א, פרק טוב יום את 226)והלכות שמגלח
"לא  כז) יט, (ויקרא אמרה והתורה בתער, הצדעים שער
(ספר  מהם צדע כל על מלקות וחייב ראשכם" פאת תקיפו
הלכה  י"ב, פרק זרה עבודה והלכות מג לאֿתעשה המצוות

ו). והלכה הן:227)א, פיאות וחמש העליון מגלחו. לחי
ולוקה  הזקן. ושיבולת שמאל, מצד וכן מימין התחתון ולחי
זקנך" פאת את תשחית "ולא ואזהרתו: ופאה. פאה כל על
לאֿ המצוות (ספר בתער שיגלחנו עד חייב ואינו (שם)

ז). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מד שורט 228)תעשה
עושים, הגויים שהיו כדרך מתו, על צער מרוב בבשרו
בבשרכם" תתנו לא לנפש "ושרט כה) (שם, אמרה והתורה
הלכה  שם, זרה עבודה והלכות מה לאֿתעשה המצוות (ספר

כדרך 229)י"ב). מתו, על צערו מרוב ראשו שער תולש
"ולא  א) יד, (דברים אמרה והתורה הסכלים, שעושים
כבין  הראש כל על וחייב למת". עיניכם בין קרחה תשימו
בראשם  קרחה יקרחו לא ה) כא, (ויקרא שנאמר העיניים,
שם, זרה עבודה והלכות קעא לאֿתעשה המצוות (ספר

ט"ו). השיטה 230)הלכה מקום וממלא בבשרו ששורט
הגויים  מנהג היה וזה צבעונים, שאר או דיו או כוחל
לה  הם מכורים עבדים שאלו זרה, לעבודה עצמם שרושמים
"וכתובת  כח) יט, (שם, אמרה והתורה לעבודתה. ומורשמים
והלכות  מא לאֿתעשה המצוות (ספר בכם" תתנו לא קעקע

י"א). הלכה שם, זרה מצמר 231)עבודה ארוג בגד
הזמן. באותו זרה עבודה כומרי שלבשו כמו ופשתים,
(דברים  יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא ואזהרתו:
פשתן  של גדול בבגד צמר של אחד חוט ואפילו יא). כב,
פרק  זרה עבודה והלכות מב לאֿתעשה המצוות (ספר אסור

ה). והלכה א הלכה את 232)י, תשחית "לא יט) כ, (שם
כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרות" לא ואותו עצה...
שאינו  אלא לבטלה, כלי ישבור או לבטלה בגד שישרוף
בהלכות  כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה
והלכות  נז לאֿתעשה המצוות (ספר י הלכה ו, פרק מלכים

ח). הלכה שם, בגדים 233)מלכים שילבש כגון,
נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב, וחלי צבעוניים
אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב, (שם אמרה והתורה
מ  לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע אם זה ובכלל

י). הלכה י"ב פרק זרה עבודה שתשים 234)והלכות כגון
שריון שתלבש או מצנפת, כאיש,בראשה ראשה שתגלח או

(ספר  אשה" על גבר כלי יהיה "לא שם) (שם, שנאמר
שם). זרה עבודה והלכות לט לאֿתעשה המצוות

מקרוביו 235) אינו והוא לאהלו, נכנס או בו שנגע
א) (שם, אמרה והתורה בֿג). כא, (ויקרא בכתוב המפורשים
קסו  לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש

אֿג). הלכה ג, פרק אבל בת 236)והלכות שאינה כגון,
אסורה  שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל,
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סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ט שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מיוחד  ואינו ישראל, בכל השווה איסור לו, להינשא
לא  וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים.
לוקה, אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו".
(ספר  ויבעול (=בקידושין) שייקח עד - יקחו" "לא שנאמר:
י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קנח לאֿתעשה המצוות

א). הלכה י"ח, ופרק ב בין 237)הלכה הנישואין מן בין
(שם, אמרה והתורה א. נט, ביבמות כמבואר האירוסין, מן
המצוות  (ספר ייקחו" לא מאישה גרושה "ואשה שם)
ב, הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה

י"י). וכן 238)והלכה כהונה, מאיסורי שנולדה זו - חללה
נתחללה  - לכוהן נבעלה לכהונה האסורות הנשים אחת

איסורי אמרה (הלכות והתורה א). הלכה י"ט, פרק ביאה
לאֿ המצוות (ספר יקחו" לא וחללה זונה "אשה (שם):
אֿב). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס תעשה

כיוון 239) - בעמיו" זרעו יחלל "ולא טו) (שם, שנאמר
יחלל  שלא מוזהר והוא לכהונה, ופסלה חיללה, שבעלה,
וגרושה, וחללה לזונה בניגוד זרעו, ולא אשה לא כשרים,
לוקה  אינו ולפיכך בעילתו, קודם ועומדות מחוללות שהן
קסב  לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול שיקדש עד עליהן

ג). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי אחר,240)והלכות לאיש
אשר  הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה

לקחתה  לשוב אלא שלחה לאחר, נישאה לא ואפילו ."
"והייתה  ב) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה
ב  יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - הוויה אחר" לאיש
י"א, פרק גירושין והלכות שנו לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). זקוקה 241)הלכה והיא בנים בלא בעלה שמת
נפטרה  שלא וכל להם, לחלוץ או האחים, לאחד להתייבם
"לא  ה) כה, (שם ככתוב אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם
לאֿתעשה  המצוות (ספר זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה

י"ח). הלכה ב, פרק ייבום והלכות אשה 242)שנז שבועל
"לא  יח) כג, (שם אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם
שנה  לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה

ד). הלכה א, פרק אישות שנולד 243)והלכות זה - ממזר
הנידה, מן חוץ כרת, איסור אליהן שחייבים העריות מן
ממזר. ואינו לכהונה פגום הוא ממנה הנולד שהבן

ה'".244) בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם, אמרה והתורה
ולא  יבעל אם והלא בנישואין, צורך מה שואל: והראב"ד
לוניל  לחכמי רבינו השיב וכבר לוקה, זה הרי תחילה יקדש
הרמב"ם  תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק
המצוות  (ספר ב הלכה ט"ו, פרק ביאה, איסורי להלכות
אֿב). הלכה שם, ביאה איסורי והלכות שנד לאֿתעשה

קנב. סימן הרמב"ם תשובות שנפצעו 245)וראה כל
אברי  שנשחתו מי רבינו: מגדיר המצוות ובספר ביציו.
אמרה  והתורה להוליד. לו אפשר שאי עד שלו התשמיש
(ספר  ה'" בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יבוא "לא ב) (שם,
ט"ז, פרק ביאה איסורי והלכות שס לאֿתעשה המצוות

אֿג). הזרע.246)הלכה איברי והתורה 247)מפסיד
לא  ובארצכם - וכרות ונתוק וכתות כד) כב, (ויקרא אמרה
תעשו", לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קיבלו - תעשו"
בין  בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב "עניין כלומר

איסורי  והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" בגוף
טֿי). הלכה ט"ז, פרק (דברים 248)ביאה אמרה והתורה

שלחה  יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה "ולו כט) כב,
זה כל הרי לאחר שנישאה או ומתה, גירשה ואם ימיו".

(ספר  לאשה תהיה ולו העשה: עוד לקיים יכול שאינו לוקה,
ז). הלכה א, פרק נערה והלכות שנח לאֿתעשה המצוות

יוכל 249) לא לאשה תהייה "ולו יט) (שם, אמרה והתורה
האונס  שלוקה כדרך לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה
שנט  לאֿתעשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש

ד). הלכה ג, פרק נערה החיבוק 250)והלכות כגון,
בהן. נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא והנישוק

"איש 251) ו) יח, (ויקרא אמרה והתורה עליה, בא שלא
כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש
(ספר  ערווה לגלות המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא
כ"א, פרק ביאה איסורי והלכות שנג לאֿתעשה המצוות

אֿב). אשה 252)הלכה לעדות פסול שהוא עליו שאמרו
השמועה" טובה "לא על אותו מלקים וכן ב). כו, (סנהדרין
ה. הלכה כ"ד, פרק לקמן וכמבואר א) פא , (קידושין

לא 253) בתך בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
ואחד  עממים שבעה אחד לבנך" תיקח לא ובתו לבנו תיתן
והלכות  נב לאֿתעשה המצוות (ספר זה באיסור האומות כל
דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י"ב, פרק ביאה איסור

ומואבי 254) עמוני יבוא "לא ד) כג, (שם אמרה והתורה
בקהל  לבוא הם אסורים שנתגיירו אחר אפילו ה'" בקהל
י"ב, פרק ביאה איסורי והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ז). רבינו,255)הלכה ביאר וכבר הקודמת. בהערה כנ"ל
האומות  כל את בלבל אשור מלך שסנחריב כ"ה, הלכה שם
שפירש  חזקתו להתגייר, מהן הפורש וכל בזה, זה ועירבן
בקהל  לבוא הזה בזמן מותרים הגרים כל ולפיכך הרוב, מן
הנקיבות. ואחד הזכרים אחד שהוא, מקום בכל ה'

ה 256) שמונהֿעשרה על אמרה נוסף והתורה לו, ראויות
קיבלו  - לבבו" יסור ולא נשים לו ירבה "ולא יז) יז, (שם
המצוות  (ספר שמונהֿעשרה עד ליקח לו שמותר חכמינו
ב). הלכה ג, פרק מלכים והלכות שסד לאֿתעשה

רץ 257) להיות פנוי אחד סוס אפילו מרכבתו, כדי על נוסף
(שם, אמרה והתורה המלכים, שאר שעושים כדרך לפניו
מצריימה  העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא "רק טז)
והלכות  שסג לאֿתעשה המצוות (ספר סוס" הרבות למען

ג). הלכה שם, לעצמו,258)מלכים בגנזיו והניחו
יז) (שם, אמרה והתורה בו, להתנאות או בו להתגאות
שירבה  וזהב כסף אבל מאד". לו ירבה לא וזהב "וכסף
- ולמלחמותיו ציבור לצרכי מוכן שם להיות ה' בית לאוצר
והלכות  שסה לאֿתעשה המצוות (ספר להרבותו מצווה

ד). הלכה שם, שיש 259)מלכים תעשה לא מצוות כולל
אֿב  הלכה לעיל המנויות שמים, בידי מיתה או כרת, בהן

שם. כמבואר עליהן, שלוקים

âשבט כ"ט שני âיום
íéøOò ÷øt1 ¤¤¤§¦

עלֿפי 1) אלא הדעת, אומד עלֿפי מעניש ביתֿדין שאין

יום שני
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קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

על  לחוס האיסור באונס. עבירה עובר דין ברורה. ראייה
שהוא. חיוב בכל הנאשם על בדין לרחם או העבריין,
שלא  לתלמיד וכן בהוראה, ליבו שמגיס למי חכמינו אזהרת
משווה  פחות לדין הדיינים זיקת ומורה. להוראה הגיע

פרוטה.
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וההגיון.2) השכל ע"פ שנכנס 3)השערה תימן: בכת"י
הנרדף. אחרי נכנס שהרודף והכוונה, מפרכס 4)אחריו.

-6)החרב.5)ומזדעזע. ראיתם כך "אם ב לז, סנהדרין
עדים  שנים עלֿפי אמרה: התורה שהרי כלום", ראיתם לא

המת. יומת ראיה) משפטים 7)(=עדי פרשת מכילתא
וכתב  תהרגנו. אל - תורה דין ע"פ נקי שהוא מי זה. לפסוק
האפשריים  שהדברים "לפי רצ: ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
רחוקה  שאפשרותם ומהם מאד, קרובה שאפשרותם מהם יש
לקיים  תורה הרשתה ואילו מאד. רחב וה"אפשר" מאד...
את  מקיימים היו אז כי מאד... הקרוב כאפשר ענשים
את  שיקיימו עד מזה... רחוק יותר שהוא במה הענשים
השופט, דמיון לפי קל, באומדן אדם בני וימיתו הענשים
שלא  וציוה הזה, הפתח את יתעלה (=הבורא) סתם לפיכך
המעידים, עדים שם שיהיו עד אלא עונש שום יקויים
לפטר  רצוי ויותר טוב ויותר המעשה... אותו להם שברור

הימים". מן ביום אחד נקי מלהרוג חוטאים, שעל 8)אלף
נאמן. ואינו אחד, עד אלא בה אין עבירה מכילתא 9)כל

יצא  אם כלומר, רשע". אצדיק לא "כי מסיים: והכתוב שם,
שנתחייב  במיתה להמיתו שלוחים הרבה לי יש - זכאי מידך
שם). לתורה ברש"י וכן ה"ג. פ"ד, סנהדרין (ירושלמי בה
אע"פ  ביתֿהמקדש שחרב "מיום אמרו: שם ובסנהדרין
שמים) בידי (=פורענות מיתות ארבע דין סנהדרין, שבטלה
חיה  או הגג, מן נופל או סקילה: שנתחייב מי בטל, לא

וכו'. דורסתו"

.·ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ ‰OÚL ÈÓ Ïk10 »ƒ∆»»»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - Ò‡a¿…∆≈≈ƒ¿ƒƒ¿««ƒ∆»»
˙‡ ÏlÁL Èt ÏÚ Û‡ .¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰iL ‰eˆÓ¿À∆∆≈»≈¿««¬…««ƒ∆ƒ≈∆

ÌM‰11‰¯ÚpÏÂ :¯Ó‡pL .‚¯‰ BÈ‡ - Òe‡ ‡e‰Â «≈¿»≈∆¡»∆∆¡«¿««¬»
¯·„ ‰OÚ˙ ‡Ï12eLÚÈ ‡lL ,ÔÈc ˙È·Ï ‰¯‰Ê‡ BÊ . …«¬∆»»«¿»»¿≈ƒ∆…««¿

Òe‡‰ ˙‡13. ∆»»

יסודי 10) הל' ראה דמים, ושפיכות עריות גילוי ע"ז, כגון
ה"ב. פ"ה, ולא 11)התורה להיהרג שנצטווה מי שכל

על  ועבר השם, את מחלל זה הרי - נהרג ולא ועבר לעבור,
קדשי" שם את תחללו "ולא לב) כב, (ויקרא לאֿתעשה

ה"ד). הנערה 12)(שם, "צעקה כח שם הכתוב, וכדברי
"אנוס  א) כז, (נדרים אמרו וכן לה". מושיע ואין המאורשה

פטריה". רחמנא 'ספר 13)- על בהשגותיו הרמב"ן ולדעת
עונש  שלילת אלא אזהרה זו אין ח, שורש לרבינו המצוות'
מדגיש: והכתוב הואיל סובר, רבינו אולם יותר. ולא מיתה,
שביתֿהדין  הדעת על יעלה איך - מות" חטא לנערה "אין
שהתורה  "היתכן, ב) פב, (סנהדרין שאמרו כמו יענשה,
שאמרה  זה ועלֿכרחך, ונהרגנו". נעמוד ואנו - פטרתו
לאו  ולאיסור היא לאזהרה דבר", תעשה לא "ולנערה תורה:

שם). אסתר, (מגילת

.‚˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡aL „Ú e‰eÒ‡L LÈ‡ƒ∆¬»«∆»«»∆¿»«»ƒ«
ÈeM˜ ÔÈ‡L ;ÔÈc ˙Èa14˙Ú„Ï ‡l‡15‰M‡‰ Ï·‡ . ≈ƒ∆≈ƒ∆»¿««¬»»ƒ»

‰Ò‡pL ¯Á‡ ‰¯Ó‡ elÙ‡ ,Ò‡a ˙ÏÚ·p‰16eÁÈp‰ : «ƒ¿∆∆¿…∆¬ƒ»¿»««∆∆∆¿»«ƒ
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - BÏ17‰ÈÏÚ ¯ab˙ d¯ˆiL ÈtÓ ,18. ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«≈»∆»

האבר.14) מעשה 15)התקשות כעושה הוא והרי מרצון.
להתקשות, לו איֿאפשר בדבר מרוצה שאינו שכל מעצמו.
ועדיין  (כסףֿמשנה). הוא מרוצה ודאי - שנתקשה וכיון
בלא  מיתה עונש אין והלא אותו, ממיתים איך קשה,
וע"כ, בו? התרו לא ודאי - לבעול שאנסוהו וזה התראה,
חיוב  דין עליו יש אלא אותו, שממיתים לומר נתכוון לא
ומאחר  התראה, בלא במזיד שעשה כאדם ביתֿדין, מיתת
שדייק  וזה אותו. ממיתים ביתֿדין אין כחוק, הותרה שלא
ביתֿדין  כתב: ולא ביתֿדין, מיתת חייב וכתב: רבינו
ביתֿדין  אין הקודמת: בהלכה שכתב כדרך אותו, ממיתים

(כסףֿמשנה). אותו הביאה.16)ממיתים בסוף
התלמוד 17) (לשון שוכרתו" היא - לה נזקק "שאלמלא

ב). נא, בעילה 18)כתובות שבתחילת אונס, זה "וגם
ושם  שם). (רש"י יצר" הבועל הלבישה - באונס שהיא
רבינו  למד וממנו לבעלה, לחזור האשה היתר לענין מדובר
ה"ט: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה העונש. פטור לענין
שיצר  תרצה, שלא בידה אין - באונס לבעול "שמשהתחיל
פכ"ד, אישות הל' וראה לרצות". אותה כופה וטבעו האדם

הי"ט.

.„:e¯Ó‡È ‡lL .‚¯B‰‰ ÏÚ ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡»¿≈ƒ»««≈∆……¿
?¯Á‡‰ ˙‚È¯‰a LÈ ˙ÏÚBz ‰Óe ,‰Ê ‚¯‰ ¯·k¿»∆¡«∆«∆∆≈«¬ƒ«»«≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .B˙‚È¯‰a ÔÈÏM¯˙Ó e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»∆∆¡«…»≈¿

È˜p‰ Ì„ z¯Ú·e ,ÂÈÏÚ19ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ . »»ƒ«¿»««»ƒ¿≈»¿≈ƒ»
Ò˜ ·iÁ˙pL ÈÓ ÏÚ20,‰Ê ‡e‰ ÈÚ :e¯Ó‡È ‡lL . «ƒ∆ƒ¿«≈¿»∆……¿»ƒ∆

BÏ LiL Ïk epnÓ ÔÈa‚Ó ‡l‡ .‰OÚ ‰eÎa ‡lL∆…¿«»»»»∆»«¿ƒƒ∆…∆≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‰ÈÁ ‡Ïa21ÈÈ„a ÔÎÂ . ¿…¬ƒ»∆∆¡«¿…»≈∆¿≈¿ƒ≈

‡e‰ ÈÚ :¯Ó‡z ‡lL .Ïc‰ ÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ ˙BBÓÓ»≈¿«¬ƒ«««∆……«»ƒ
ÔÈ·iÁ ¯ÈLÚ‰Â È‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÈLÚ BÈc ÏÚ·e ,‰Ê∆««ƒ»ƒƒ«¬ƒ¿∆»ƒ«»ƒ
ÏÚ .„B·Îa Ò¯t˙Ó ‡ˆÓÂ ,ÔÈca epkÊ‡ - BÒ¯ÙÏ¿«¿¿¬«∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿»«
‡Ï :¯Ó‡Â .B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï Ï„Â :‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿»…∆¿«¿ƒ¿∆¡«…
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קסג

קסג

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ט שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ï„ ÈÙ ‡O˙22È¯‰ ?„ˆÈk .ÏB„‚ Èt ¯c‰Ï ¯eÒ‡ . ƒ»¿≈»»¿«≈¿≈»≈«¬≈
„Á‡Â ÏB„b ÌÎÁ „Á‡ ,ÔÈ„Ï ÌÈL EÈÙÏ e‡aL∆»¿»∆¿«ƒ¿ƒ∆»»»»¿∆»

LÏ ÌÈc˜˙ ‡Ï - ËBÈ„‰‡ÏÂ ,ÏB„b ÏL BÓBÏLa Ï‡ ∆¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿∆»¿…
eÓzzÒÈ ‡lL È„k ,ep„aÎ˙ ‡ÏÂ ,ÌÈt BÏ ¯ÈaÒz«¿ƒ»ƒ¿…¿«¿∆¿≈∆…ƒ¿«¿
„Ú Ô‰Ó „Á‡Ï ‰Ù BÈ‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏL ÂÈ˙BÚË«¬»∆«≈∆»≈ƒ¿∆¿∆»≈∆«
e¯Ó‡ .ÏB„‚ Èt ¯c‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÔÈc‰ ¯ÓbiL∆ƒ»≈«ƒ∆∆¡«…∆¿«¿≈»»¿

ÌÈÓÎÁ23‡e‰ ÌÈÏB„b Ôa ,‰Ê ‡e‰ ¯ÈLÚ :¯Ó‡z Ï‡ : ¬»ƒ«…«»ƒ∆∆¿ƒ
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ ?BzL·a ‰‡¯‡Â epLi·‡ C‡È‰ ,‰Ê∆≈«¬«¿∆¿∆¿∆¿»¿¿»∆¡«…

.ÏB„‚ Èt ¯c‰∆̇¿«¿≈»

תחוס 19) "לא הכתוב: ונוסח קפז. אות שופטים 'ספרי'
וגו'. ובערת" עליו, חבירו 20)עינך יד שקיטע על תשלום

עינו. סימא יד 21)או בשן, שן בעין, עין בנפש, "נפש
ל"ת  המצוות' וב'ספר ה"ד פ"א, חובל הל' השווה ביד",

בספרי 22)רעט. וכן זה, לפסוק קדושים פ' כהנים' 'תורת
יז. אות ל,23)דברים שבועות וראה שם, כהנים' 'תורת

לדון. שבאו ועםֿהארץ תלמידֿחכם לענין ב

.‰Ï‡ - ÚL¯ „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,ÌÈL EÈÙÏ e‡a»¿»∆¿«ƒ∆»»≈¿∆»»»«
‰Ê ˙˜ÊÁÂ ,¯wLÓ B˙˜ÊÁÂ ‡e‰ ÚL¯Â ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z…«ƒ¿»»¿∆¿»¿«≈¿∆¿«∆

ÚL¯‰ ÏÚ ÔÈc‰ ‰h‡ ,B¯·„a ‰pLÓ BÈ‡L24‰Ê ÏÚ . ∆≈¿«∆ƒ¿»«∆«ƒ«»»»«∆
Èt ÏÚ Û‡ - B·È¯a EÈ·‡ ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«∆ƒ¿«∆¿…¿¿ƒ««ƒ

BÈ„ ‰h˙ ‡Ï ,˙BˆÓa ÔBÈ·‡ ‡e‰L25. ∆∆¿¿ƒ¿…«∆ƒ

הדבר.24) באמיתת לחקור מבלי מכילתא 25)לחייבו,
זה. לפסוק משפטים לפרשת

.Â,ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÓ‰ ‰Ê - ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆«ƒ¿»∆«¿«≈∆«ƒ
‰ ÔÎÂ .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓe‰pÚÓ26 ¿«∆∆««»¿«≈∆«««¿≈«¿«∆

„Á‡ ¯ÚˆÏ È„k ÌÈ¯e¯a ÌÈ¯·„a CÈ¯‡Óe ,ÔÈc‰ ˙‡∆«ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«≈∆»
ÏÂÚ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ27. ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆ƒ¿«»∆

הדין.26) פסק את פ"ה,27)המשהה (אבות שאמרו כמו
הדין", עיוות ועל הדין עינוי על לעולם באה "חרב מ"ט)
המשפט  איחור הוא: - הדין" "עינוי שם: רבינו ומפרש
הוא, - הדין" ו"עיוות המבואר. בדרך רבים ימים בו ועיון

ראוי. שאינו במה שידון

.Ê‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰28C˙BÁÂ ıÙB˜Â ,29ÔÈc‰ ˙‡ ««ƒ¿»»¿≈¿≈∆«ƒ
¯e¯a BÏ ‡‰iL „Ú BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa e‰¯˜ÁiL Ì„…̃∆∆«¿¿≈≈¿≈«¿«∆¿≈»

Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL ‰Ê È¯‰ - LÓMk30eeˆ Ck . «∆∆¬≈∆∆»»¿««»ƒ
ÌÈÓÎÁ31ÔÈca ÌÈe˙Ó eÂ‰ :32:¯ÓB‡ ‡e‰ ·Bi‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¡¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

.e‰¯˜Á‡ ÈzÚ„È ‡Ï ·¯Â¿ƒ…»«¿ƒ∆¿¿≈

מתינות.28) ובלי מורא בלי להורות בלבו מתגאה
ופוסק.29) שמרבה 30)ממהר - שוטה מ"ז, פ"ד, אבות

מידי  ויוציא יגזול אם מקפיד שאינו - רשע איבה; עליו
לקפוץ  הביאתו שגאוותו - רוח גס כדין; שלא  הזכאי
(תוספות  הגדולים כאחד שם לו לקנות בחפזון ולהורות

שם). ב)31)יו"ט ז, (סנהדרין אמרו וכן מ"א. פ"א, אבות
תחתכהו". ואח"כ הדין את לה,32)"צדק סנהדרין השווה

שם. וברש"י דינו, את שמחמץ דיין אשרי - חמוץ "אשרו א

.ÁÔÈ„a B˙Bn„Ï ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÈc ÂÈÙÏ ‡aL Ôic Ïk»«»∆»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
epnÓ ÏB„b ‰È„na LÈÂ ,B˙B‡ Ú„È ¯·kL ˜eÒt»∆¿»»«¿≈«¿ƒ»»ƒ∆

‰ÓÎÁa33Ba CÏÓÂ CÏB‰ BÈ‡ÂÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ¿»¿»¿≈≈¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿«
‰‡¯B‰a Òb ÌalL ÌÈÚL¯‰34‰Ú¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â . »¿»ƒ∆ƒ»«¿»»¿»¿¬»ƒ»»

BÏ ‡B·z ‰Ú¯ ÏÚ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL . «»»»∆»≈«¿»ƒ¿«≈»∆
Èk .ÔÈc‰ ˙eeÚ È„ÈÏ ˙B‡È·n‰ ,Ô‰ Áe¯‰ ˙eqbÓ -ƒ«»«≈«¿ƒƒ≈ƒ«ƒƒ
ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰Ê - ‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ ÌÈa«̄ƒ¬»ƒƒƒ»∆«¿ƒ∆…ƒƒ«

‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï36ÚÈb‰L ‰Ê - ‰È‚¯‰ Ïk ÌÈÓˆÚÂ ; ¿»»∆«¬Àƒ»¬À∆»∆∆ƒƒ«
‰¯BÓ BÈ‡Â ‰‡¯B‰Ï37;BÏ CÈ¯ˆ ¯Bc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿»»¿≈∆¿∆ƒ¿∆«»ƒ

BÓˆÚ ÚÓe ,‰‡¯B‰Ï Èe‡¯ ÌLÏ LiL Ú„È Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆≈¿»»¿»»»««¿
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯B‰‰ ÔÓ38BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ . ƒ«»»¬≈∆¿À»¿»«≈««¿

‡ÂL ˙Úe·Le ÏÊ‚Â ‰·È‡ epnÓ ÚBÓ - ÔÈc‰ ÔÓ39; ƒ«ƒ≈«ƒ∆≈»¿»≈¿«»¿
Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL - ‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰Â40. ¿««ƒ¿»»∆»»¿««

בסמוך 33) דינו יתבאר - רבו ובמקום רבו. שאינו אע"פ
לראשון 34)ה"ט. דומה אינו זה שדין להיות, שיכול

ה). ס"ק י סימן לחו"מ ירוע 35)(סמ"ע "רע ב קט, יבמות
לתוקע  תבוא... רעה אחר רעה - טו) יא, (משלי זר ערב כי
ההלכה  על ונשען סומך רש"י: ומפרש הלכה". לדבר עצמו

יודע. ימיו.36)שהוא מלאו שלא נפל, לשון - הפילה
יט,37) (ע"ז מלהורות ומתאפקים מחרישים לשון - עצומים

ה"ד. פ"ה, תורה תלמוד הל' והשווה וברש"י), כמו 38)ב
(=שאין  פזר - המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
לשנות  אתה פזר לתלמידים, תורה מרביצים הדור חכמי
רש"י: ומפרש כנס", - המפזרים בשעת רש"י), לתלמידים,
שמים  לכבוד זו שאף עליהם, שררה תיטול ולא אתה כנס
ב, אות משפטים פ' תנחומא ובמדרש הענוה. במדת לאחוז
מצאוהו  העולם מן כשנסתלק אסי ברבי "מעשה אמרו:
גמילות  יש בוכה?... אתה מה מפני רבי, לו: אמרו בוכה,
מתרחק  היית בך שהיו מידות כל ועל עשית? שלא חסדים
אתן  שמא בוכה, אני עליה בני, להם: אמר הדינים... מן
ישראל". של דיניהם לעשות יכול שהייתי על דו"ח

מביא 39) ונמצא בה, חייב שאינו למי שבועה יחייב שמא
שם). וברע"ב מ"ז פ"ד, (אבות שוא שבועת שם.40)לידי

ה"ז. לעיל נתבאר וכבר

.ËBa¯ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯BÈ Ï‡ „ÈÓÏz41Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¿ƒ«∆¬»»ƒ¿≈«∆»ƒ≈
˙B‡Ò¯t LÏL epnÓ ˜BÁ¯ ‰È‰42‰ÁÓ „‚k - »»»ƒ∆»«¿»¿∆∆«¬≈

Ï‡¯OÈ43. ƒ¿»≈

בהל'41) כמבואר מיתה, חייב ממש בפניו כי רבו, במקום
ב. לא, ברכות התלמוד סוגיית ע"פ ה"ב, פ"ה תורה תלמוד

אמה.42) אלפים והמיל מיל, שניםֿעשר שהן
מוכרח 43) היה לשאול, שהוצרך מי שכל ב. ה, סנהדרין

לג, (שמות ככתוב למחנה, מחוץ שנמצא משה אל לפנות
מחוץ  אשר מועד אהל אל יצא ה' מבקש כל "והיה ז)
שם). (רש"י פרסאות שלש ישראל מחנה ושטח למחנה",
אמורים, דברים "במה רבינו: כותב שם, תורה תלמוד ובהל'
אפילו  להוראה... עצמו לקבוע אבל מקרה, שנקרה בדבר
עד  להורות לו אסור - העולם בסוף ורבו העולם בסוף הוא
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קסד סנהדרין קסד הלכות - שופטים ספר - שבט ל' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נפסק  וכן מרבו". רשות נטל אלאֿאםֿכן רבו, שימות
ד. סעיף רמב, ביו"ד להלכה

.ÈBa LiL ÔÈ„a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL :¯Ó‡z Ï‡«…«∆»≈«¿»ƒ¿ƒ∆≈
È‰È ÌÏBÚÏ .‰ÊÏ B˙È˙e ‰fÓ ‰a¯‰ ÔBÓÓ ˙‡ˆB‰»«»«¿≈ƒ∆¿ƒ»»∆¿»¿ƒ
ÏÎÏ EÈÈÚa ÔÈÂL ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÔÈ„Â ‰Ó ÛÏ‡ ÔÈ„ƒ∆∆»∆¿ƒ¿»««»ƒ¿≈∆¿»

¯·c44. »»

יז),44) א, (דברים תשמעון" כגדול "כקטן א ח, סנהדרין
לענין  - מנה מאה של כדין פרוטה של דין עליך חביב שיהא
ובא  וחזר פרוטה, של דין לפניך בא רש"י: ומפרש הקדמה,
הקדם  - לפניך הקודם זוז), (=מאה מנה של אחר דין
מצריך  פרוטה של הדיון אם מסתבר, הרדב"ז: וכתב לחתוך.
חותכים  מאד, פשוט הוא מנה של ואותו ומיתון, עיון
מיתון  מפני אותו לענות ראוי שאין מנה, של הדין תחילה

זה. של

.‡È‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ„a Ôe„Ï ÔÈ·LBÈ ÔÈic‰ ÔÈ‡≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»∆
‰Ëe¯t45˙‡ ÔÈ¯ÓBb - ‰Ëe¯t ‰ÂLÏ e˜˜Ê‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒÀ¿¿¿»∆¿»¿ƒ∆

‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙÏ elÙ‡ BÈc46. ƒ¬ƒ¿»ƒ»∆¿»

גזל.45) לענין ממון נקרא זה שאין א, נה, בבאֿמציעא
פחות  "וכל ה"ו: פ"ג, ונטען טוען בהל' רבינו כדברי
רבינו  ומדברי לו". נזקקים ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה
מלאכה, בהם לעשות הראויים שבכלים משמע ה"ה, שם
עליהם. ונשבעים עליהם נזקקים - פרוטה שוים אינם אפילו

ג. סעיף פח, בחו"מ השו"ע פסק שם 46)וכן בבאֿמציעא
פחות  ותבעו (הנתבע) השני חזר אם רש"י: ומפרש ב, עמ'
כוונתו, נראה רבינו, ומדברי לו. נזקקים - פרוטה משוה
זה  שהרי דינו", את "גומרים ותבע חזר התובע אם דוקא
שתבע  הפרוטה עם זו מפרוטה פחות מתחילה תבע כאילו
ואין  אחר כאיש זה הרי תובע, הנתבע אם אבל בראשונה,
יזכה  אם שהרי בזה, יודה רבינו שגם ויתכן לו. נזקקים
לפרוע  שחייבוהו ממה לו לנכות ביתֿדין יצטרך הנתבע

(כסףֿמשנה). אחד דין זה והרי תחילה,

.·ÈÂ‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OiÓ „Á‡ ËtLÓ ‰hn‰ Ïk»««∆ƒ¿«∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
¯‚ ‰È‰ Ì‡Â .ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»¿ƒ»»≈

¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ -47. ≈ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…«∆ƒ¿«≈
‰È‰ Ì‡Â48:¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ÌB˙È ¿ƒ»»»≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«

ÌB˙È ¯b ËtLÓ49. ƒ¿«≈»

זה.47) לפסוק כיֿתצא פ' מתוך 49)הגר.48)'ספרי'
הגירסא  היא שכן נראה שם, ל'ספרי' הלל רבינו פירוש
גר  "משפט ונאמר: הואיל הרדב"ז: וכתב ה'ספרי'. בדברי
משפט  היטה שאם למדים, אנו ויתום, גר נאמר: ולא יתום",
ישראל. כל הכולל אחד בלאו אלא עובר אינו - ישראל יתום

רפ. ל"ת המצוות' 'ספר והשווה

âשבט ל' שלישי âיום
íéøOòå ãçà ÷øt1 ¤¤¤¨§¤§¦

השוויית 1) צדק. משפט לשפוט עשה' 'מצוות בו מתבארת

חכם  לתלמיד הדין בית יחס הדין. בעלי הופעת זכויות
אזהרה  הדין. בעלי בתור מקדימים מי דין בדין. המופיע
בעלי  בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין
שלא  הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין אזהרה הדין.
וסניגור  מליץ להיות לדיין שאסור חבירו. דין בעל בפני
לדיין  מותר בהם המיוחדים המקרים הדין. בעל לדברי

הדין. מבעלי לאחד מעט לסעוד

.‡:¯Ó‡pL .˜„ˆa ËÙBM‰ ËtLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«≈¿∆∆∆∆¡«
ˆaBÊ ?ËtLn‰ ˜„ˆ e‰Ê È‡ .E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆≈∆∆∆«ƒ¿»

¯·c ÏÎa ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL ˙ÈÂL‰2„Á‡ ‡‰È ‡Ï . «¿»«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»»…¿≈∆»
‡ÏÂ !EÈ¯·c ¯v˜ :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Bk¯ˆ Ïk ¯a„Ó¿«≈»»¿¿∆»≈«≈¿»∆¿…
¯Á‡Ï ÂÈt Ú¯ÈÂ ,˙Bk¯ BÏ ¯a„ÈÂ „Á‡Ï ÌÈt ¯ÈaÒÈ«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ«≈«¿≈«»»¿«≈

˙BL˜ BÏ ¯a„ÈÂ3. ƒ«≈»

ãקודש משיחות ãנקודות

"ì äOò úåöî÷ãöa èôBMä ètL."'eë ¦§©£¥¦§Ÿ©¥§¤¤

בגדים  מלובש מהם אחד "...היה כתב לזה ובהמשך
או  למכובד אומר בזויין, בגדים מלובש והשני יקרים,
עד  כמותו לבוש או עמו שתדון עד כמותך הלבישהו

כו'". שווין שתהיו

ומצבו  במעמדו מאומה ישנה לא הלבוש שעניין והגם
שיש  עמיתך" תשפוט "בצדק התורה ציוותה העני, של

בדין. להשוותו כדי בו התלוי כל לעשות

כל  לעשות מישראל, ואחד אחד לכל הוראה ומכאן
מדובר  אם גם אחר, יהודי של לטובתו בו התלוי
לומר  צריך ואין בלבד! אחת לשעה רוחו מצב בהטבת
רגע  גם כי קשות, מילים לו לומר או בו לפגוע שלא

נוגע. - יהודי של בצער אחד
יא  סימן שופטים ספר מלכות' 'יין (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

א.2) ל, "ולא 3)שבועות ה"ב: פ"ו, סנהדרין תוספתא
ובכתובות  אחד". כנגד מעיז ולא אחד כנגד פניו מאריך יהא
שלא  לביתֿדין אזהרה - בעמך רכיל תלך "לא דרשו: א מו,

לזה". וקשה רש"י) תהיה, לי רך (=לשון לזה רך יהא

.·ÌÈ„‚a LaÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL¿≈«¬≈ƒƒ∆»»∆»≈∆¿À»¿»ƒ
:„aÎÓÏ ¯ÓB‡ - ÔÈÈeÊa ÌÈ„‚a LaÏÓ ÈM‰Â ,ÌÈ¯˜È¿»ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ≈«¿À»
L·Ï B‡ ,BnÚ Ôe„zL „Ú E˙BÓk e‰LÈaÏ‰ B‡«¿ƒ≈¿¿«∆»ƒ¿«

ÔÈ„a e„ÓÚz Ck ¯Á‡ ,ÔÈÂL eÈ‰zL „Ú B˙BÓk4. ¿«∆ƒ¿»ƒ««»««¿¿ƒ

לך 4) לישא לנו תגרום שלא רש"י: ומפרש א, לא, שבועות
וכו', חשיבותך מפני שכנגדך דברי יסתתמו או פנים,
שאיש  כיון רש"י: ומפרש תרחק", שקר "מדבר שנאמר:

שקרו. את זה מעמיד מסותם, מריבו

.‚Ì‰ÈL ‡l‡ ,„ÓBÚ „Á‡Â ·LBÈ „Á‡ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆∆»≈¿∆»≈∆»¿≈∆
ÌÈ„ÓBÚ5- Ì‰ÈL ˙‡ ·ÈLB‰Ï ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿≈∆
ÔÈ·ÈLBÓ6‡l‡ ,‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ·LÈ ‡ÏÂ . ƒƒ¿…≈≈∆»¿«¿»¿∆»¿«»∆»

יום שלישי
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קסה

קסה

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט ל' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»
ÔzÓe7.‰„ÈÓÚa Ì‰ÈL - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡ ; «»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿≈∆«¬ƒ»

‰LÓ ÏÚ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL8?ÔÈc ¯Ó‚ e‰Ê È‡Â . ∆∆¡«««¬…»»«∆¿≈∆¿«ƒ
‰na .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»«∆
ÌÏBÚÏ - ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¬≈ƒƒ¬»»≈ƒ¿»

ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :¯Ó‡pL .‰„ÈÓÚa9. «¬ƒ»∆∆¡«¿»¿¿≈»¬»ƒ

להם 5) אשר האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
ה'". לפני שלא 6)הריב אלא אסור "אינו א ל, שבועות

יושב". ואחד עומד אחד שומע 7)יהא כשביתֿהדין
וחוקרם. וטענותיהם "וישב 8)דבריהם הפסוק: ותחילת

הדין, לגמור ישב משה כלומר, - העם" את לשפוט משה
עליו. העם עמד דרשו:9)ואז וכן בעדים, מדבר זה ופסוק

הא  אמור, דינין בעלי הרי הריב, להם אשר אומר: "כשהוא
ושם  (שם). בעדים" - האנשים שני ועמדו מקיים: אני מה
דינים  ובעלי בישיבה, דיינים - דין גמר בשעת אמרו: ב עמ'
היא  עדות, (=קבלת דומה כגמרֿדין עדים שהרי בעמידה,
בהם: וכתוב ב), יט, לסנהדרין 'תוספות' גמרֿדין, כשעת

האנשים. שני ועמדו

.„ÔÈ·ÈLBÓ - ÔÈ„Ï e‡aL ı¯‡‰ ÌÚÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«»»∆∆»¿ƒƒƒ
ÌÎÁ‰ ˙‡10‡Ï Ì‡ !·L :ı¯‡‰ ÌÚÏ ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆∆»»¿¿ƒ¿«»»∆≈ƒ…

Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ·LÈ11„ÈÓÏz‰ ÌÈc˜È ‡ÏÂ . »«≈«¿ƒƒ«»¿…«¿ƒ««¿ƒ
‰ˆB¯k Ba¯ ÈÙÏ ·LÈÂ ÔÈ„Ï ‡B·iLk12.ÂÈÙÏ Ôe„Ï ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈«¿∆»¿»»

BÏ Úe·˜ ‰È‰ Ì‡Â13˙B¯˜Ï ÔÓÊ14- BpÓÊ ‡·e , ¿ƒ»»»«¿«ƒ¿»¿«
¯zÓ15. À»

"והדרת 10) לב) יט, (ויקרא ככתוב ולהדרו, לכבדו שמצוה
ה"א. פ"ו, תורה תלמוד בהל' וכמבואר זקן", פני

ב.11) ל, לפניו.12)שבועות לדון שרוצה תימן: בכת"י
ואפילו  בעלֿדינו, שיבוא קודם רבו לפני ישב אל כלומר,
את  להטעים שבא בעלֿדינו, יחשדהו שלא ושותק, יושב
ה"ז. בסמוך כמבואר אסור וזה הדיין, לפני דבריו

לו.13) קבוע היה תימן: לתלמיד 14)בכת"י קבוע שיעור
רבו. תורה 15)עם ללמוד לפניו שבא יודעים שהכל

העיר  וכבר בזמנו, ובא תימן: ובכת"י (שם). תמיד כדרכו
האמיתית. רבינו נוסחת שזוהי הכסףֿמשנה,

.‰¯·k‡¯Ób‰ ¯Á‡Ó Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èza Ïk e‚‰16 ¿»»¬»»≈ƒ≈ƒ¿»≈≈«««¿»»
˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa17ÔÈ·ÈLBÓe ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈ·ÈLBnL , ¿»«¿ƒ∆ƒƒ«¬≈ƒƒƒƒ

˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ È„k ,ÌÈ„Ú‰18Ák ea ÔÈ‡L . »≈ƒ¿≈¿«≈««¬…∆∆≈»…«
Ìlz ÏÚ ˙c‰ ÈËtLÓ „ÈÓÚ‰Ï19. ¿«¬ƒƒ¿¿≈«»«ƒ»

התלמוד.16) ובכת"י: רומי ובפומבדיתא 17)בדפ' בסורא
כשיצוום 18)שבבבל. ויריבו הארץ, עמי יקפידו שלא

בישיבה, אפילו עדות כשרה ובדיעבד הואיל לעמוד.
הדיינים  שאפילו ה"ח, פ"ז סנהדרין בירושלמי כמבואר
וכמו  דין, דינם - עמדו) (=שהדיינים עומדים עדות שקיבלו
מה  ד"ה: א טז, זבחים 'תוספות' ראה העדים, בישיבת כן
לסלק  "כדי הדבר הגאונים התירו לפיכך - ליושב.
מיימוניות). והגהות כסףֿמשנה (ע"פ המחלוקת"

יג)19) יא, (יהושע הכתוב מלשון הקבוע, ומקומם מכונם
דבריו  הובאו הב"ח, וכתב תלם". על העומדות "הערים
ובעליֿדין  העדים "מכלֿמקום ז, ס"ק יז סי' לחו"מ בש"ך
אבותיו  רגלי ועמדו בלבבו, ה' יראת שנגעה מי כל עצמם
שני  ועמדו לקיים: התורה... לכבוד יחושו סיני, הר על
ה' לפני נעמוד ואנחנו לדיינים: להשיב להם וראוי האנשים,

הוא". לאלוקים המשפט כי ולפניכם,

.Â˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰ ÔÈ„ ÈÏÚa ÌÈic‰ ÈÙÏ eÈ‰»ƒ¿≈««»ƒ«¬≈ƒ«¿≈«¿ƒƒ∆
e·È¯ ÌB˙È eËÙL :¯Ó‡pL .‰ÓÏ‡‰ ÔÈ„Ï ÌB˙i‰ ÔÈcƒ«»¿ƒ»«¿»»∆∆¡«ƒ¿»ƒ

ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ„Ï Ì„B˜ ‰ÓÏ‡ ÔÈ„Â .‰ÓÏ‡20ÔÈ„Â . «¿»»¿ƒ«¿»»≈¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ„Ï Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz21‰M‡‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ»»≈¿ƒ«»»∆¿ƒ»ƒ»

‰a¯Ó ‰M‡‰ ˙LaL ;LÈ‡‰ ÔÈ„Ï Ì„B˜22. ≈¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ»¿À»

א)20) יא, (שבת אמרו וכן מרובה, וצערה מצויה שדמעתה
ואלמנה", יתום תחת ולא (=לשמשו), תלמידֿחכם "תחת

שמח). (אור ביותר בכבודם להזהר שיש כמבואר 21)הרי
בבבאֿבתרא  כמבואר תורה, ביטול משום וגם ט. אות לעיל
יטרדו  שלא להעדיפם יש הם, שחכמים כיון א: כב,
התורה  כבוד של "עשה א) קו, (כתובות אמרו וכן מגירסתם.
לפני  דין לו היה עולא רב מסופר: א ל, ובשבועות עדיף".
בתורה  עמית חברינו עולא יוסף: רב לו שלח נחמן, רב
לאחרים. להקדימו שהתכוון נחמן, רב הבין ובמצוות,

ה"י. פ"ו, תורה תלמוד הל' א.22)והשווה ק, יבמות

.ÊÌ„˜ ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ È¯·c ÚÓLÏ ÔicÏ ¯eÒ‡»««»ƒ¿…«ƒ¿≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ…∆
B¯·Á ÈÙa ‡lL B‡ B¯·Á ‡B·iL23„Á‡ ¯·„ elÙ‡Â . ∆»¬≈∆…ƒ¿≈¬≈«¬ƒ»»∆»

ÌÎÈÁ‡ ÔÈa ÚÓL :¯Ó‡pL .¯eÒ‡ -24ÚÓBM‰ ÏÎÂ . »∆∆¡«»…«≈¬≈∆¿»«≈«
ÚÓL ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - „Á‡Ó≈∆»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ»≈«

‡ÂL25,Ú¯‰ ÔBLÏ Ïa˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·e . »¿ƒ¿«»∆«¿»»ƒ¿«≈»»»
¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓe ,Ú¯‰ ÔBLÏ ¯tÒÓe26ÔÈc ÏÚa ÔÎÂ . ¿«≈»»»≈ƒ≈∆∆¿≈««ƒ

ÔÈc ÏÚa ‡B·iL Ì„˜ ÔicÏ ÂÈ¯·c ÚÈÓLÈ ‡lL ¯‰ÊÓÀ¿»∆…«¿ƒ«¿»»««»…∆∆»««ƒ
B¯·Á27Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚ Ì‚Â .28¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ ¬≈¿««∆¿«≈∆¡«ƒ¿«∆∆

˜Á¯z29. ƒ¿»

שלא 23) דבריו להשמיע אסור לרגע, ויצא חבירו, בא אפילו
ולא 24)בפניו. דבריהם, שמעו יחד שניהם כשיהיו

כדברי  שקר דברי שמסדר זה, בפני שלא זה דברי תשמעו
לו  נוטה הדיין שלב ומכיון מכחישין, שאין לפי  אמת,
ב  ז, (סנהדרין השני בזכות מהפך לבו אין שוב לזכות,

או 26)שם.25)וברש"י). שכשמספר א, קיח, פסחים
'ספר  והשווה (רשב"ם), שוא שמע בפיו נושא הרי מעיד,

רפא. ל"ת לרבינו לא 27)המצוות' קרא: שם סנהדרין
חברך. בפני שלא דבריך ישמע שהדיין תגרום אל תשיא,

ה"בֿג.28) פכ"ב, ולקמן ה"י, בסמוך שבועות 29)ראה
בוש  אינו בעלֿדינו בפני שלא דבריו שהמטעים א, לא,

(רש"י). שקר מדברי

.ÁÔÓb¯z‰ ÈtÓ ÚÓBL Ôic‰ ‰È‰È ‡Ï30Ì‡ ‡l‡ , …ƒ¿∆««»≈«ƒƒ«À¿¿»∆»ƒ
.Ì‰È˙BÚË ÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ôk≈»»«ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈««¬≈∆
„ÓÚÈ - Ì‰Ï ·ÈL‰Ï È„k ÌBLÏa ¯È‰Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒƒ¿»¿≈¿»ƒ»∆«¬…
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קסו סנהדרין קסו הלכות - שופטים ספר - אדר א' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈc‰ ˜Òt Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï ÔÓb¯z‰31ÌÚË ‰Ê È‡Óe , «À¿¿»¿ƒ«»¿««ƒ≈≈∆««
‰Ê ‰kÊÂ ‰Ê ·iÁ32. ƒ≈∆¿ƒ»∆

בעלי30ֿ) מפי כששומע אלא להתברר יכולה האמת שאין
יד). ס"ק יז, סי' לחו"מ (סמ"ע עצמם ו,31)הדין מכות

מעמידים  שאין העדים, לשון לענין ו כח, בחו"מ וראה ב,
והעדים. הדיין בין ה"ו.32)מתרגם פ"ו, לעיל ראה

.Ë˙BLÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÚÓLÏ Ôic‰ CÈ¯»̂ƒ««»ƒ¿…««¬«¬≈ƒƒ¿ƒ¿
Ô‰È˙BÚË33‰Ê ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê ,CÏn‰ ¯Ó‡iÂ :¯Ó‡pL . «¬≈∆∆∆¡««…∆«∆∆…∆∆∆

˙n‰ C·e ÈÁ‰ Èa34¯Á‡Â ,BaÏa ÔÈc‰ ˙‡ ˜cˆÓe . ¿ƒ««¿≈«≈¿«≈∆«ƒ¿ƒ¿««
BÎ˙BÁ Ck35. »¿

על 33) היטב עמד לא שמא הדין, בעלי בפני עליהן לחזור
כך  על יגיבו בפניהם אותן וכששונה טענותיהם, דברי
על  יערערו שלא נוחה, הצדדים דעת שתהא וגם ויתקנום,
(סמ"ע  כראוי טענותיהם הבינו ולא שפסקו לומר הדיינים,

טו). ס"ק יז, סי' ה"ח,34)לחו"מ פ"ג סנהדרין ירושלמי
דבריהן. על שחזר שנאמר:35)הרי ב, ז, סנהדרין

אותו  בלבך, ואמת צדק שהוא מה - צדק" "ושפטתם
הדין. יחתוך לא נוקפו, לבו עוד כל אבל לאחרים. תשפוט

.ÈıÈÏÓ ‰OÚÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓ36ÏÚa ÏL ÂÈ¯·„Ï ƒ«ƒ¿«»∆…≈»∆≈ƒƒ¿»»∆««
?ÔÈc37¯Ó‡È ‡l‡ .˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL38‰Ó ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»∆»…««

˜zLÈÂ BÏ ‰‡¯pM39ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ „nÏÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿…¿…¿«≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡È·‰ elÙ‡ .ÏÏk ‰ÚË40:BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - „Á‡ „Ú ¿»»¿»¬ƒ≈ƒ≈∆»……«

ÔÚËpÏ ¯Ó‡È ‡l‡ !„Á‡ „Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡41‰Ê È¯‰ : ≈¿«¿ƒ≈∆»∆»…««ƒ¿»¬≈∆
„Ú !„ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡ÈÂ ‰„BiL È‡ÂÏ‰ !EÈÏÚ „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«∆∆¿…«¡∆≈ƒ«
ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‡e‰ „Á‡ „Ú :¯Ó‡ÈÂ ‡e‰ ÔÚËiL∆ƒ¿«¿…«≈∆»¿≈∆¡»

ÈÏÚ42‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .43. »«¿≈…«≈»∆

מעודדו 37)סניגור.36) הוא ועי"ז טוען הוא יפה לומר,
סניגור. לו יגיב 39)הבעלֿדין.38)ונעשה ולא הדיין,

יז. שם, בסמ"ע וראה ב), ל, התובע.40)(שבועות
היה 42)הנתבע.41) הונא רב ה"ח, פ"ג סנהדרין ירושלמי

אחד. עד מקבלים אין אומר: שהיה הדיין, את מבזה
כעורכי 43) עצמך תעש "אל מ"ח) פ"א, (אבות אמרו וכן

העשוק, שהוא בו שידע "אע"פ שם: רבינו ומפרש הדיינים"
שילמדהו  לו מותר אין זה כל עם שקר... עליו טוען ושחברו

כלל". ותועילהו שתצילהו טענה,

.‡ÈLw·Ó ÔÈc ÏÚ·e ,Ô‰Ó „Á‡Ï ˙eÎÊ Ôic‰ ‰‡»̄»««»¿¿∆»≈∆««ƒ¿«≈
¯aÁÏ Ú„BÈ BÈ‡Â d¯Ó‡Ï44e‰‡¯L B‡ ,ÌÈ¯·c‰ ¿»¿»¿≈≈«¿«≈«¿»ƒ∆»»

‰ÓÁ‰ ÈtÓe ,˙Ó‡ ˙ÚËa BÓˆÚ ÏÈv‰Ï ¯ÚËˆÓƒ¿«≈¿«ƒ«¿¿«¬«¡∆ƒ¿≈«≈»
˜lzÒ ÒÚk‰Â45- ˙eÏÎq‰ ÈtÓ LazL B‡ ,epnÓ ¿«««ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿

BÈ·‰Ï ,ËÚÓ B„ÚÒÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰46,¯·c‰ ˙lÁz ¬≈∆À»¿«¬¿««¬ƒ¿ƒ««»»
Ìl‡Ï EÈt Á˙t ÌeMÓ47‰Ê ¯·„a ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»»∆

ÔÈic‰ ÈÎ¯BÚk ‰È‰È ‡lL ,‰a¯‰48. «¿≈∆…ƒ¿∆¿¿≈««»ƒ

ולהסבירם.44) נסתלקה.45)לנסחם תימן: בכת"י
בעלֿדין 47)להסבירו.46) כאילו שם. סנהדרין ירושלמי

שיוכל  פה לו לפתוח ועלינו טוען, אינו ולפיכך הוא אלם זה

ב) לז, ובגיטין א לו, (כתובות אמרו וכן זכויותיו. לטעון
ויובל  שמיטה הל' השווה הוא". לאלם פיך פתח זה, "כגון
לנתבע  אומרים שטרו... את בעלֿחוב "כשיביא הכ"ד: פ"ט,
אומר  שלו? פרוזבול איה הנתבע טען ואם לו, שלם
- הן אמר אם ואבד? פרוזבול לך היה לתובע, (=הדיין)
לאלם". פיך "פתח שם בגיטין נקרא וזה נאמן",

לאיסור 48) זה, קל סעד בין ולהבחין לשקול צריך הרבה
טענות  שמלמדו בזה הדיינים", כעורכי עצמו "עושה של
נב, (כתובות יוחנן ברבי ומצינו עלֿידו. לזכות איך ודרכים
הדין, מבעלי לאחד מה במידת שסייע על מאד שהצטער ב)
"עשינו  והתחטא: הרגיש ולבסוף בטענות, הדרכה ע"י
לפני  הדין עורך רש"י: ומפרש הדיינים", כעורכי עצמנו
לטובתו  לבם להפוך הדיינים את שעורך לזכותו... הדיינים

זה. של

âאדר א' רביעי âיום
íéøOòå íéðL ÷øt1 ¤¤§©¦§¤§¦

מפני 1) הדיין יירא שלא לאֿתעשה, מצוות מתבארת בו
הדין  לבעלי לומר הדיין על שמצוה זרוע. בעל איש
לומר: לדיין האיסור בפשרה. או רוצים, אתם בדין בתחילה:
הדיון. בסדרי ירושלים דייני מנהג חייבו. וחבריי זיכיתי אני

חב  בדרכי שבירושלים הדעת נקיי רתם.הליכות

.‡C¯ „Á‡ ,ÔÈ„Ï EÈÙÏ e‡aL ÌÈL2‰L˜ „Á‡Â3: ¿«ƒ∆»¿»∆¿ƒ∆»«¿∆»»∆
˙‡ ÚÓLzMÓ B‡ ,Ì‰È¯·c ˙‡ ÚÓLz ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«∆

‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ ‰z‡ È‡Â Ì‰È¯·c4‰z‡ - ƒ¿≈∆¿ƒ«»≈«¿≈»«ƒ∆«»
ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ È‡M¯5·iÁ˙È ‡nL ! «««»∆≈ƒƒ¿»»∆∆»ƒ¿«≈

Ôic‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ˆÓÂ ,‰Lw‰6˙‡ ÚÓLzMÓ Ï·‡ . «»∆¿ƒ¿»≈««««»¬»ƒ∆ƒ¿«∆
È‡M¯ ‰z‡ È‡ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„˙Â Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈«¿≈»«ƒ∆ƒ«»««
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL !ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :¯ÓBÏ«≈ƒƒ¿»»∆∆∆¡«…»ƒ¿≈

LÈ‡7‡nL ,‡e‰ ÚL¯ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z ‡lL . ƒ∆……«ƒ¿ƒ»»∆»
ıv˜È ‡nL ,ÈLÈ„b ˙‡ ˜ÈÏ„È ‡nL ,Èa ˙‡ ‚¯‰È«¬…∆¿ƒ∆»«¿ƒ∆¿ƒƒ∆»¿«≈

È˙BÚÈË8˜˜f‰Ï ·iÁ - ÌÈa¯Ï ‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿ƒ»»¿À∆»«ƒ«»¿ƒ»≈
Ì‰Ï9. »∆

דיינים.3)נוח.2) ומטריח מריבה ומי 4)בעל זכאי מי
לכם.5)חייב. ולפסוק בדינכם הדין 6)לעיין את להפוך

דיבור 7)לזכותו. שם התוספות וכתבו ב, ו, סנהדרין
לחוש, לו אין חזקים, שניהם היו שאם חזק: ונמצא המתחיל
א. יב, משפט בחושן להלכה נפסק וכך יסייעו, שהשני

יז.8) אות דברים לחוש 9)ספרי לו שאין בתחילה, אפילו
(רדב"ז). ויצילוהו יסייעוהו שהרבים לקשה,

.·˙eÎÊ ‰‡¯Â ,Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‰È‰L „ÈÓÏz ÔÎÂ¿≈«¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈«¿»»¿
¯ÈLÚÏ ‰·BÁÂ ÈÚÏ10¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ˜˙L Ì‡ , ∆»ƒ¿»∆»ƒƒ»«¬≈∆≈

LÈ‡ ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï ÌeMÓ11¯·cÓ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ…»ƒ¿≈ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L12¯ea „ÈÓÏz ·ÈLBÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓe .13 ∆∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»∆…ƒ«¿ƒ

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÂÈÙÏ14. ¿»»«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

בדין.10) טועה דבריך 11)ורבו תכניס לא - שם סנהדרין

יום רביעי



לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ ל דעד   167 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסר

קסר

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - אדר א' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(דברים  ככתוב כנוס, מלשון תגורו לא ומפרש: איש , מפני
לחושן  הסמ"ע וכתב תאגור". ולא תשתה לא "ויין לט): כח,
אלא  עשירים, או עניים כששניהם הדין הוא יח: ט, משפט
כבוד  משום חושש הוא שאפילו להורות עני, אחד נקט:
ישתוק. לא זאת בכל העשיר, כבוד ומשום רבו,

שקר.12) דין לפסוק שגורם א, לא, עם 13)שבועות
ויטעהו. עימו וייתן ויישא וברש"י.14)הארץ, ב, ל, שם

.‚‡lL ,ÔÈca ‰ÚBhL Ba¯ ‰‡¯L „ÈÓÏ˙Ï ÔÈpÓeƒ«ƒ¿«¿ƒ∆»»«∆∆«ƒ∆…
ep·‡Â ep¯zÒ‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú BÏ ÔÈzÓ‡ :¯Ó‡È15, …««¿ƒ«∆ƒ»≈«ƒ¿∆¿¿∆¿∆¿∆

¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÈÓL ÏÚ ÔÈc‰ ‡¯wiL È„k¿≈∆ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«¿«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L16. ∆∆ƒ¿»

א).15) לא, (שם בתלמוד הנוסח וכן בניין, מלשון
דרך 16) לו יאמר אלא מסיים: ח ט, סימן משפט ובחושן

תורה  תלמוד הלכות וראה לימדתני. וכך כך רבי! כבוד:
ט. הלכה ה, פרק

.„Ìz‡ ÔÈ„a :‰lÁza ÌÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓƒ¿»«¿«¬≈ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ«∆
‰¯LÙa B‡ ÌÈˆB¯17ÔÈOBÚ - ‰¯LÙa eˆ¯ Ì‡ ?18 ƒƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»ƒ

- „ÈÓz ‰¯Lt ÔÈOBÚL ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa≈≈∆¿»»¿»≈ƒ∆ƒ¿»»»ƒ
eËÙL ÌBÏL ËtLÓ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿À»¿»»∆¡«ƒ¿«»ƒ¿

ÌBÏL BnÚ LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .ÌÎÈ¯ÚLa19ÈÂ‰ ? ¿«¬≈∆≈∆ƒ¿»∆≈ƒ»¡≈
Úeva ‰Ê :¯ÓB‡20„Â„ È‰ÈÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ „Â„a ÔÎÂ . ≈∆ƒ«¿≈¿»ƒ≈«¿ƒ»ƒ

LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .BnÚ ÏÎÏ ‰˜„ˆe ËtLÓ ‰OÚ…∆ƒ¿»¿»»¿»«≈∆ƒ¿»∆≈
‰˜„ˆ BnÚ21‰¯Lt‰ ‡È‰Â Úeva e‰Ê :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ?22. ƒ¿»»¡≈≈∆ƒ«¿ƒ«¿»»

Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ…∆¿«ƒ««ƒ
‰ÂˆÓ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„ÈÂ Ì‰È¯·c ÚÓML∆»«ƒ¿≈∆¿»«¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbL È¯Á‡ Ï·‡ .Úˆ·Ïƒ¿…«¬»«¬≈∆»««ƒ¿»«ƒ¿ƒ
È‡M¯ BÈ‡ - ·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡«»««ƒ¿ƒ«»«»≈««

Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ˙BOÚÏ23¯‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ ·wÈ ‡l‡ ,24. «¬¿»»≈≈∆∆»ƒ…«ƒ∆»»

לשון 17) - פשרה צד. מכל מסויים וויתור ידי על הסכם
כתובות  לרבינו המשנה (פירוש קר ולא חם לא פושרים,
שבראשון, לפשרה, דין בין יש והבדל ה). משנה י, פרק
בכול, זוכה הזכאי אין ובפשרה חייב, והשני זכאי יוצא אחד

הכול. מפסיד החייב מפשרים.18)ואין הדיינים
יוצא 19) שהחייב שלום"? אין משפט שיש במקום "והלא

מרוצה. ובלתי הדין.20)מקופח כל 21)מיצוע "והלא
ועשייה  וויתור שמשמעה: צדקה"? אין משפט שיש מקום

הדין. משורת כאילו 22)לפנים שהפשרה ב. ו, סנהדרין
כנ"ל. הצדדים שני בין התביעה וחותכת מבצעת

ודיינים 23) בדין טעינו שמא אנו יריאים לצדדים: לומר
המתחיל: דיבור שם (תוספות דיננו פסק את יהפכו אחרים

הדין). פנים 24)נגמר משוא ללא הדין מידת לפי לנהוג
שבועה  הדין בית חייב אם שם, בתוספות וראה ורחמים.
להיפטר  כדי ביניהם, לפשר דין הבית רשאי מהם, לאחד

ב. יב, משפט בחושן וכן שבועה. מעונש

.‰- ÔÈc ˙È·a ‰¯LÙa ÔÈc‰ ÈÏÚa eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈«ƒƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‰Ï LÈ25„iÓ e˜iL „Ú ,ÔÈc‰ ˙‡ Úa˙ÏÂ ¯ÊÁÏ ≈»∆«¬…¿ƒ¿…«∆«ƒ«∆ƒ¿ƒ«

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

הם.25) ז,26)רשאים פרק לעיל (ראה סודר קניין קבלת
והתחייבותם  הסכמתם את המבטאת ובביאורנו), ב הלכה

קניין". צריכה "פשרה א) ו, (סנהדרין ההדדית

.ÂecL ˙BËBÈ„‰ ÈML .ÔÈc‰ ÁkÓ ‰¯Lt Ák ‰ÙÈ»∆…«¿»»ƒ…««ƒ∆¿≈∆¿∆»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ -27;Ô‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï LÈÂ , ≈ƒ≈∆ƒ¿≈¿«¬≈ƒƒ«¬…»∆
‰¯Lt eOÚ Ì‡Â28¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - Ô„iÓ e˜Â ¿ƒ»¿»»¿»ƒ»»≈¿ƒ«¬…

Ô‰a29. »∆

פחות 27) דין בית שאין י, הלכה ב, פרק לעיל כמבואר
דין, ודינו יחידי לדון לו מותר מומחה אחד אבל משלושה,

י. הלכה ביניהם.28)שם פשרה עשה אחד אפילו
רבינו 29) נקט ולפיכך, מחייבתם, מידם הקניין קבלת כי

שניי  היו וקנו שהמפשרים שהסכימו עדים שיהיו כדי ם,
אפילו  הקניין את מכחישים אינם שהצדדים כל אבל מידם,
הרדב"ז  דעת וכן שם, (סנהדרין מועיל ביניהם מפשר אחד
שדיין  שניהם, מיד קנו שאם ומובן, רבינו). דברי בהבנת
כמבואר  בהם, לחזור יכולים ואין דין, דינו - להם ידון אחד
קניין, ידי על אינו דין שסתם אלא ב, הלכה ז, פרק לעיל

משנה). (כסף קניין ידי על אלא מועילה אינה פשרה וכל

.Ê:¯ÓBÏ ,ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiLk ,ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï ¯eÒ‡»¿∆»ƒ««»ƒ¿∆≈≈ƒ≈ƒ«
;ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ È¯·ÁÂ ,·iÁÓ‰ B‡ ‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡¬ƒ«¿«∆«¿«≈«¬≈«¿ƒ»«

‰OÚ‡ ‰Ó Ï·‡È¯‰ - Ôk ¯Ó‡ Ì‡Â ?ÈÏÚ ea¯ Ì‰L ¬»»∆¡∆∆≈«»«¿ƒ»«≈¬≈
„Bq ‰l‚Ó ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÏÏÎa ‡e‰30„ÈÓÏ˙a ‰OÚÓe . ƒ¿«≈»ƒ¿«∆«¬∆¿«¿ƒ

¯Á‡Ï L¯„n‰ ˙È·a e¯Ó‡pL ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰L ,„Á‡∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆¿¿≈«ƒ¿»¿««
˙ÈaÓ ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆB‰Â ,‰L ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL¿«ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ≈

‡e‰ „BÒ ‰l‚Ó ‰Ê :ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰Â ,L¯„n‰31! «ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»∆¿«∆

א.30) כט, בסנהדרין לשון 31)משנה ודבר א לא, שם
לנידון, אחד יאמר שלא זה, ובכלל שם). (=רש"י היה הרע
כמוכח  אותך, שחייב במה כדין שלא לך עשה הדיין
שחיטה  של בעובדה ב צט, קמא בבא התלמוד מסוגיית

ב). קטן סעיף יט, משפט לחושן (ש"ך מוגרמת

.ÁÔÈc ˜Òt BÏ ·zÎÏ ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ï‡L32- »«∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ¿…¿«ƒ
ÌÚ ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙È·Ï ÈBÏt ‡a :Ck BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒƒ

·iÁ B‡ È‡kÊ ‡ˆÈÂ ,CÎa BÚhL BÈc ÏÚa ÈBÏt33. ¿ƒ««ƒ∆¿»¿»¿»»«««»
ÌL ‡ÏÂ ÔÈkÊÓ‰ ÌL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ¿≈«¿ƒƒ≈«¿«ƒ¿…≈

ÔÈ·iÁÓ‰34Ì‰È¯·cÓ ,ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙Èa :‡l‡ , «¿«¿ƒ∆»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈∆
ÈBÏt ‰kcÊ35. ƒ¿«∆¿ƒ

הדין,32) לסתור יוכל אולי גדול, דין לבית להראותו שרוצה
שם. ובביאורינו ו הלכה ו, פרק לעיל ואין 33)ראה

והפסק  הטענות אלא והראיות, הטעמים לו לכתוב צריכים
כשישמע  יפה, דין בית כל כי ד). יד, משפט (חושן דין
(סמ"ע  לכולנו אחת שתורה לפיהן, לפסוק יידע הטענות

דעת 34)שם). נגד דעות רוב פי על נחתך והדין במקרה
דיעה 35)המיעוט. פי על נחתך שלא יבינו זה מסגנון

ילכו  שלא כדי החולק, הדיין שם את יזכירו ולא אחידה,
נראה  שזה זכאי, יצא פלוני לכתוב: יסתמו לא וגם רכיל,

הדיינים כל כאילו א כשקר, ל, (סנהדרין אחד פה זיכוהו
אליעזר). רבי כדעת
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קסח סנהדרין קסח הלכות - שופטים ספר - אדר ב' חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ËÔÈÒÈÎÓ :ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ÏL Ì‚‰Ó ‰È‰ Ck«»»ƒ¿»»∆«¿≈¿»«ƒ«¿ƒƒ
ÌÈÒÈÎÓe ,Ì‰È˙BÚËÂ Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈∆¿«¬≈∆«¿ƒƒ
Ì„‡ Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe .Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒƒ»»»

ıeÁÏ36,¯·ca Ì‰ÈÈa ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ÌÈic‰Â , «¿««»ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈≈∆«»»
,ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â .¯·c‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓB‚Â¿¿ƒ∆«»»¿««»«¿ƒƒ«¬≈ƒƒ

ÌÈicaL ÏB„‚Â37LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡ ¿»∆««»ƒ≈ƒ¿ƒ«»««ƒ
ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ú„È ‡lL È„k .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt¿ƒ«»«»¿≈∆…≈«∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ‰kfL ÈÓ ‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡≈∆«»ƒ∆ƒ»¿…≈∆«»

B·iÁL38. ∆ƒ¿

ומי 36) המזכה מי הדיינים של הוויכוח את ישמעו שלא
(פירוש  הדין מבעלי לאחד פנים ישאו שלא וגם המחייב,

ז). משנה ג, פרק שם לרבינו כבוד,37)המשנה לו לחלוק
גדול  שהוא מי בפני מדברים שאינם החכמים, מידת שכן

(תוספות ז משנה ה, פרק באבות המשנה כדברי יום מהם,
שם). א 38)טוב ל, שם ובגמרא כט, בסנהדרין משנה

"כדי  הוסיף: שם בפירושו ורבינו שם. נחמיה רבי כדברי
אדם". בני אצל אהובים הדיינים שיהיו

.ÈÚL¯ B‡ ÔÏÊ‚ ‡e‰L B¯·Áa Ú„BÈ ‡e‰L Ôic39- «»∆≈««¬≈∆«¿»»»
Ú Û¯Ëˆ‰Ï ¯eÒ‡˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL .Bn40. »¿ƒ¿»≈ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ :ÔÈOBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Úc‰ Èi˜ eÈ‰ CÎÂ¿«»¿ƒ≈«««∆ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ
ÌÈ·LBÈ Ì‰ ÈÓ ÌÚ eÚ„iL „Ú ÔÈ„a41ÌÈÓ˙BÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ«∆≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ

Ì‰nÚ Ì˙BÁ ÈÓ eÚ„iL „Ú ¯ËM‰ ˙‡42ÌÈÒÎ ‡ÏÂ , ∆«¿»«∆≈¿ƒ≈ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ
Ô‰nÚ ·ÒÓ ÈÓ eÚ„iL „Ú ‰cÚÒÏ43. ƒ¿À»«∆≈¿ƒ≈≈ƒ»∆

לשמים.39) אדם שבין עבירות ב,40)עובר ל, שבועות
האמת. מדרך ולהטותו להטעותו עלול שמא 41)וזה

בוגדים  קשר בכלל ונמצא הגונים שאינם אנשים עם יצטרף
י"ד). הלכה ב, פרק עד 42)(לעיל עימהם יחתמו שמא

בדבר  בושים ונמצאו כולם עדות ומבטל פסול, אחד
וברש"י). א כג, חכם 43)(סנהדרין לתלמיד הוא שגנאי

ברכות  וראה וברש"י), (שם בסעודה הארץ עם אצל לישב
יסב  ואל חכם... לתלמיד לו גנאי דברים "שישה ב מג,
הלכה  ה, פרק דעות בהלכות וכן הארץ", עמי של בחבורה

י"א. הלכה ה, פרק התורה יסודי ובהלכות ב,

âאדר ב' חמישי âיום
ìL ÷øtíéøOòå äL1 ¤¤§¨§¤§¦

שוחד 1) מקרי הזכאי. את לזכות אפילו שוחד לקיחת איסור
לאהובו  לדון האיסור מהם. להתרחק הדיין שצריך דברים,

הדין. מאימת הדיין חרדת עליו. לשנוא או

.‡ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ .„ÁL Áw˙ ‡Ï2, …ƒ«…«≈»ƒ«¿«≈∆«ƒ
È‡kf‰ ˙‡ ˙BkÊÏ elÙ‡ ‡l‡3- ·iÁ‰ ˙‡ ·iÁÏe ∆»¬ƒ¿«∆«««¿«≈∆««»

¯e¯‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯eÒ‡»¿≈¿…«¬∆«¬≈ƒ¿«»
„ÁL Á˜Ï4Ô˙Bp‰ epÚa˙iLk „ÁM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ .5. …≈«…«¿«»¿«¬ƒ«…«¿∆ƒ¿»∆«≈

תטה 2) לא משום: מוזהר הוא זה שעל החייב, את לזכות
א 3)משפט. קה, (כתובות הוא זכאי אם יחייבו שלא

חד",4)וברש"י). שהוא שוחד? "מה אמרו: ב עמ' ושם
ממנו  שלקח כיון אחד, לב נעשים והמקבל הנותן כלומר,
רואה  אדם "ואין כגופו, ונעשה אצלו דעתו נתקרבה שוחד,

(שם). לעצמו" כל 5)חובה ב) ד, (תמורה שאמרו כמו
מועיל, ואינו עשוי אינו ועשה, תעשה אל תורה שאמרה דבר
ע"י  ללווה יוצאה המלוה שלקח שרבית הסיקו, ב ו, ושם
(ביאור  שוחד לענין רבינו למד וממנה בביתֿהדין, תביעתו
(שמואלֿא, שמואל הנביא אמר וכן ב). ט, לחו"מ הגר"א
לכם". ואשיב בו עיני ואעלים כופר לקחתי מי "ומיד ג) יב,

.·.Ô˙Bp‰ Ck ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ Á˜Bl‰L ÌLÎe¿≈∆«≈«≈¿…«¬∆««≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL6. ∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

ב)6) עה, (בבאֿמציעא ריבית איסור לענין שאמרו כמו
לענין  הואֿהדין וגו'. עור ולפני משום עובר הנותן שהלווה

ג). ס"ק שם הגר"א (ביאור שוחד

.‚¯ÎO ˙Ba¯‰Ï È„k ,B˙ÏÚÓ Ïc‚Óe ·LBiL Ôic Ïk»«»∆≈¿«≈«¬»¿≈¿«¿»»
ÂÈfÁÏ7ÂÈ¯ÙBÒÏe8È¯Á‡ ÌÈËBp‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ¿«»»¿¿»¬≈ƒ¿««ƒ«¬≈

Ì‰Ï ¯Ó‡ CÎÏe .Ï‡eÓL Èa eOÚ ÔÎÂ .Úˆa‰9: «∆«¿≈»¿≈¿≈¿«∆¡«»∆
„ÁL eÁ˜iÂ Úˆa‰ È¯Á‡ ehiÂ10ÔBÓÓ „ÁL ‡ÏÂ . «ƒ«¬≈«»««ƒ¿…«¿……«»

,„Á‡ Ôi„a ‰OÚÓe .ÌÈ¯·c „ÁL elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ…«¿»ƒ«¬∆¿«»∆»
L˙È‚e„a ‰ÏBÚ ‰È‰11ËLÙe ,¯‰pa ¯·ÚÏ ‰pË˜ ∆»»∆¿ƒ¿«»«¬…«»»»«

BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰Â ,B˙iÏÚa BÚiÒÂ B„È „Á‡∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿»»ƒ¿»«
ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰12,„Á‡a ‰OÚÓe . ««»¬≈ƒ»¿¿ƒ«¬∆¿∆»

‰¯·‡ ¯È·Ú‰L13„È„¯ ÏÚÓ - ÛBÚ ÏL ‰ˆB -14 ∆∆¡ƒ∆¿»»∆≈«¿ƒ
˜¯ ‰qk ¯Á‡Â ,Ôic‰15ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ôic‰ ÈÙlÓ ««»¿«≈ƒ»…ƒƒ¿≈««»¿»«¬≈ƒ

˙Á‡ ‰zÓ ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt»¿¿ƒ«¬∆¿∆»∆≈ƒ«»»««
EÏ È‡ ÏeÒt :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰k Ôi„Ï ‰p‰k ˙BznÓƒ«¿¿À»¿«»…≈¿»«»¬ƒ¿

ÒÈ¯‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï16‡È·Ó ‰È‰L ,Ôic ÏL „Á‡ ¿ƒ«¬∆¿»ƒ∆»∆«»∆»»≈ƒ
ÌÚt .˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ e‰„O CBzÓ ÌÈ‡z BÏ¿≈ƒƒ»≈≈∆∆«»¿∆∆«»««
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙aMa ÈLÈÓÁa ‡È·‰Â ÌÈc˜‰ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ««»ƒ¿≈∆»»
ÏÚ Û‡ .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰ BÏ ¯Ó‡Â .ÔÈ„ƒ¿»«««»¬≈ƒ»¿¿ƒ««
ÔpÓÊa ‡lL Ô‡È·‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ôic ÏMÓ ÌÈ‡z‰L Ètƒ∆«¿≈ƒƒ∆«»ƒ∆¡ƒ»∆…ƒ¿«»

ÔÈ„Ï BÏ ÏÒÙ -17. ƒ¿«¿ƒ

לדין.7) הנתבעים את המזמינים את 8)שמשיו הכותבים
הדין. בהן.9)פסקי תימן: נו,10)בכת"י (שבת ואמרו

דין) והטיית שוחד (במקח חטאו שמואל בני האומר "כל א)
שלא  הבצע"? אחרי "ויטו מקיים אני ומה טועה... אלא אינו
בכל  מחזר הצדיק שמואל שהיה אביהם, כמעשה עשו
אלא  כן עשו לא והם בעריהם... אותם ודן ישראל מקומות
ולסופריהם". לחזניהם שכר להרבות כדי בעריהם ישבו

כסירות 11) "ואחריתכן ב) ד, (עמוס הכתוב מלשון סירה,
ב.12)דוגה". קה, הגדולות 13)כתובות הנוצות כנף,

אברתו". על "ישאהו יא) לב, (דברים הכתוב מלשון בכנף,
אחר  נמשך זה שסגנון ויתכן, איננה. זו תיבה תימן, ובכת"י
ונוצה". חסידה אברה "אם יג) לט, (איוב הכתוב

"והצניפות 14) כג) ג, (ישעיה ככתוב עליון, צעיף
הארץ.15)והרדידים". אדמת 16)שעל המעבד פועל

יום חמישי



לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ  לדיד   169 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסט

קסט

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - אדר ב' חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

והשאר  היבול, מן חלק לעצמו שיקח בתנאי השדה, בעל
השדה. וכתב 17)לבעל ב. ז, סנהדרין וכן שם, כתובות

ממש, דברים שוחד שאפילו ד ס"ק ט, סי' לחו"מ הסמ"ע
עד  לו להקדים דרכו היה כשלא לדיין, שלום להקדים כגון
מלוה  הל' ראה ריבית, לענין זה שאסרו כמו אסור. - כה

הי"ב. פ"ה, ולוה

.„‰Ï‡L Ï‡ML Ôic Ïk18‰ÊÏ ÔÈ„Ï ÏeÒt - »«»∆»«¿≈»»¿ƒ»∆
BÏÈ‡L‰L19BÏ ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»

È¯‰L ,¯Lk - ÏÈ‡L‰Ï BÏ ‰È‰ Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔicÏ««»¿«¿ƒ¬»»»¿«¿ƒ»≈∆¬≈
.epnÓ Ï‡BL ‰Ê Ì‚«∆≈ƒ∆

שהוא.18) איזה שימושי חפץ או קה,19)כלים, כתובות
אינו  שאם מזה, משמע לשאול, שרגיל מפרש: שם ורש"י ב
וכן  לדונו, לו מותר בלבד, במקרה אלא ממנו לשאול רגיל

א. סע' ט, סי' חו"מ בשו"ע

.‰ÌÈÏËa ÂÈÈc - Ôe„Ï B¯ÎO ÏËBpL Ôic Ïk20. »«»∆≈¿»»ƒ»¿≈ƒ
‡lL ‡e‰Â21˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯kp‰ ¯ÎO ‰È‰È ¿∆…ƒ¿∆»»«ƒ»¬»ƒ»»≈

ez :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈ„Ï ÌÈL ÂÈÙÏ e‡·e ,BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»«»∆¿
ÈÏ ez B‡ ,ÌÎÏ Ôe„‡L „Ú ÈzÁz ‰OÚiL ÈÓ ÈÏƒƒ∆«¬∆«¿««∆»»∆¿ƒ
¯k ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - È˙Ïha ¯ÎO¿««»»ƒ¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆«»»ƒ»

¯˙BÈ ‡ÏÂ „·Ïa ‰Ïha‰ ¯ÎO ‡e‰L22ÏhÈÂ , ∆¿«««»»ƒ¿«¿…≈¿ƒ…
‰Ê ÈÙa ‰Ê ‰ÂLa Ì‰ÈMÓ23¯zÓ ‰Ê ÔB‚k -24. ƒ¿≈∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿∆À»

פ"ב,20) סוף בקידושין הר"ן וכתב א. כט, בבכורות משנה,
כל  אלא בטל, הוא שכר, עליו שנטל בלבד, זה דין שלא
נטל  שלא ידוע אלאֿאםֿכן בטלים לכן קודם שדן דיניו

בטלים". "דיניו ששנינו: זהו שכר, העיר 21)בהם כבר
שכר  שיהיה "והוא היא: האמיתית שהנוסחה חדש", ה"פרי
ניכר  שיהא כלומר: וינציאה, בדפ' הנוסח וכן הניכר",

הדיינות. שכר הוא זה א.22)ששכר קה, כתובות
שכר  לדיין נותנים אמרו: ה"א פ"א, סנהדרין ובירושלמי

בטלו. שכר ולעד בפני 23)בטלו, שלא מזה יטול שאם
יחשוב  עצמו הנותן או יותר, לו שנתן חבירו יחשוב זה,
(כסףֿמשנה). שוחד שנוטל ויחשדהו ממנו רק נטל שלא

זה 24) על לאחרים, ניכר שאינו אלא בטלה, שכר הוא ואם
לדון, שכר שנוטל הדיין "מכוער א) קה, (כתובות  שנינו

דין". שדינו אלא

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,B·‰B‡ ‡e‰L ÈÓÏ Ôe„Ï ÔicÏ ¯eÒ‡»««»»¿ƒ∆¬««ƒ
BÈ·LBL BÈ‡L25;BLÙk ¯L‡ BÚ¯ ‡ÏÂÈÓÏ ‡ÏÂ ∆≈¿ƒ¿…≈¬∆¿«¿¿…¿ƒ

Lw·Ó ‡ÏÂ BÏ ·ÈB‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B‡BOL∆¿««ƒ∆≈≈¿…¿«≈
B˙Ú¯26;ÔÈÂL ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÈL eÈ‰iL CÈ¯ˆ ‡l‡ »»∆»»ƒ∆ƒ¿¿≈«¬≈ƒƒ»ƒ

ÌaÏ·e ÌÈic‰ ÈÈÚa27„Á‡ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ¿≈≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ…»»«ƒ∆∆»
ÏÂ Ì‰Óe‰BÓk ˜„ˆ Ôi„ EÏ ÔÈ‡ - ÂÈOÚÓ ‡28. ≈∆¿…«¬»≈¿««∆∆»

(שמואל25ֿ) דוד" "רעה חופתו. בימי אותו המלווה ידידו
דדוד". "שושבינא יונתן: מתרגם לז) טו, כתובות 26)ב,

לו  יראה לא - שונאו חובה; לו יראה לא - אוהבו ב, קה,
לדון  אני פסול אשי: רב בר מר אמר א קיט, ובשבת זכות.
רואה  אדם ואין כגופי, עלי שחביב מתוך לתלמידֿחכם,

רבינו: לשון ומדקדוק א. כט, סנהדרין וראה לעצמו, חובה
הדין  אין אבל איסור, אלא זה שאין נראה לדון, לדיין אסור
ז). ז, חו"מ בשו"ע וכן (רדב"ז, כך משום נפסל

תכירהו 27) לא - במשפט פנים תכירו "לא ב, ז, סנהדרין
וכן  שנאה), (=מחמת תנכרהו" לא אהבה); (=מחמת

ל). ז, (חו"מ הגר"א פט"ז:28)בבאורי דברים, 'ספרי'
(ביאור  ראיות" ומביא תובע בצדקו, צדיק - צדק "ושפטתם
ע"פ  הדיין ידון שלא ה'ספרי', כוונת לא), אות שם, הגר"א
אלא  חבירו, נגד אחד בעלֿדין של נאמנות מתוך השערה,
ראיות  ע"פ זה, לדין שנוגע במה בצדקו", "צדיק שיהיה
הבעלֿדין  את הדיין יכיר שלא טוב שיותר ומכאן, והוכחות,
צדקת  ע"פ רק תוחלט המשפט שהכרעת כדי מעשיו, ואת

קוק). הכהן א"י ר' להרב אליה, (באר הנידון המשפט

.Ê- ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ‡BOL ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÈL Ïk»¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ∆¿ƒ∆∆∆
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ„a ·LÈÏ ÔÈ¯eÒ‡29Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL . ¬ƒ≈≈¿ƒ∆ƒ∆∆»»∆≈

ÏwÚÓ ËtLÓ ˙‡ÈˆÈÏ30˙Úc Ô‰ÈÈaL ‰‡O‰ ÈtÓ , ƒƒ«ƒ¿»¿À»ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈≈∆««
.B¯·Á È¯·c ¯zÒÏ ‰ËB „Á‡ Ïk»∆»»ƒ¿…ƒ¿≈¬≈

א.29) כט, "על 30)סנהדרין ד) א, (חבקוק הכתוב מלשון
מעוקל". משפט יצא כן

.ÁÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ Ôi„ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆«»«¿¿ƒ∆∆À«««
B¯‡eˆ31ÂÈzÁzÓ BÏ ‰Áe˙t Ìp‰È‚Â ,32ÈÓ ˙‡ Ú„ÈÂ . «»¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«∆ƒ

Ô„ ‡e‰ ÈÓ ÈÙÏÂ ,Ô„ ‡e‰33epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú ÈÓe , »¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL .˙Ó‡‰ ÂwÓ ‰Ë Ì‡ƒ»»ƒ«»¡∆∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«

Ï‡34Ì„‡Ï ‡Ï Èk ,ÌÈOÚ Ìz‡ ‰Ó e‡¯ :¯ÓB‡Â . ≈¿≈¿»«∆…ƒƒ…¿»»
ÈÈÏ Èk eËtLz35. ƒ¿¿ƒ«»

הת 31) ונוסח שם, הרי"ף וכגירסת א ז, למוד:סנהדרין
יריכיו. בין לו מונחת חרב רומזת 32)כאילו - החרב שם.

לחו"מ  (סמ"ע לעולםֿהבא – והגיהנם בעולםֿהזה, לעונש
ח). ב).33)ח, ו, (סנהדרין הקב"ה שהוא 34)את מכאן,

ישפוט", אלהים "בקרב מסיים: והכתוב הקב"ה, לפני דן
אלהים  בקרב ישפוט הפסוק, בראש הנזכר הקב"ה כלומר:

יא). שם, (סמ"ע מהם להפרע הדיינים הם הרי 35)-
הקב"ה. את כדן שהוא

.ËÌ¯Bb - BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc Ô„ BÈ‡L Ôic Ïk»«»∆≈»ƒ¡∆«¬ƒ≈
Ï‡¯OiÓ ˜lzÒzL ‰ÈÎMÏ36‰fÓ ÏËBpL Ôic ÏÎÂ . «¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈¿»«»∆≈ƒ∆

‰·Bb ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ - ÔÈck ‡lL ‰ÊÏ Ô˙BÂ¿≈»∆∆…«ƒ«»»∆
LÙ Ì‰ÈÚ·˜ ˙‡ Ú·˜Â :¯Ó‡pL .˙BLÙ epnÓ37. ƒ∆¿»∆∆¡«¿»«∆…¿≈∆»∆

- ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic ÏÎÂ¿»«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ¬ƒ»»««
Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ Ôwz el‡k38‰ÈÎMÏ Ì¯B‚Â , ¿ƒƒ≈∆»»»À¿≈«¿ƒ»

Ï‡ ˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈa ‰¯LzL39. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«≈
?˙‡f‰ ‰¯vÏÂ Èl ‰Ó :Ôic‰ ¯Ó‡È ‡nLÂ40„eÓÏz ¿∆»…«««»«ƒ¿«»»«…«¿

ËtLÓ ¯·„a ÌÎnÚÂ :¯ÓBÏ41‰Ó ‡l‡ ÔicÏ ÔÈ‡ - «¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»≈««»∆»«
˙B‡B¯ ÂÈÈÚM42. ∆≈»

א.36) ז, נעשה 38)שם.37)סנהדרין "כאילו א י, שבת
בראשית". במעשה להקב"ה שם.39)שותף סנהדרין

יענש.40) יטעה במשפט,41)שאם שעמכם הטענות לפי
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קע סנהדרין קע הלכות - שופטים ספר - אדר ג' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וברש"י). ב ו, (שם תיענשו ולא תשפטו, דברים אותם לפי
(שם 42) יענש לא ושוב לאמיתו, להוציאו להתכוון עליו

וברש"י).

.ÈÌÈÚL¯k EÈÙÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚa eÈ‰È ÌÏBÚÏe43, ¿»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
¯˜L ÔÚBË Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ˙˜ÊÁ·e44‰Ó ÈÙÏ Ôe„Â , ¿∆¿«∆»∆»≈∆≈∆∆¿¿ƒ«

Ó ‰‡¯zMeÈ‰È - EÈÙlÓ e¯ËtiLÎe .ÌÈ¯·c‰ Ô ∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ¿
Ïk Ôe„Â ,ÔÈc‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ eÏawLk ,ÌÈ˜Ècˆk EÈÈÚa¿≈∆¿«ƒƒ¿∆ƒ¿¬≈∆∆«ƒ¿»

˙eÎÊ ÛÎÏ Ì‰Ó „Á‡45. ∆»≈∆¿«¿

חשוב 43) פלוני איש לומר: מהם, לאחד לבך יטה שלא
רואה  אתה אין כן, אומר אתה שאם שקר, יטעון ולא הוא

וברע"ב). מ"ח פ"א (אבות חובה שיחפש 44)לו כדי
הדין  לאמיתת ירד ועי"ז אחד, כל של וברמאות בטענותיהם

שם). יו"ט גזלן 45)(תוספות לומר: בחייב תחשוד שלא
נתכוון  ולא היה טועה שמא לומר: תזכהו אלא זה, היה

וברע"ב). (שם לגזול

âאדר ג' שישי âיום
íéøOòå äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨§¤§¦

חזקות,1) אומדנות פי על בהם שחותכים ממונות דיני
לחתוך  לא לדיין אזהרה ברורות. ראיות בהם שאין למרות
לענוש  לדיין הסמכות מרומה. שהוא בו כשיודע הדין
קל  הבריות כבוד יהיה שלא בלבד. וגדר סייג משום ולהכות

הדיין. בעיני

.‡ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚ ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ôe„Ï ÔicÏ LÈ≈««»»¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ
BaÏa ˜ÊÁ ¯·c‰Â ,˙Ó‡ Ô‰L Ô‰Ï ‰ËB BzÚcL∆«¿»»∆∆≈¡∆¿«»»»»¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ‡e‰L∆≈««ƒ∆≈»¿»»¿»¿≈
,‡e‰ Ôk ¯·c‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»≈«¿««∆«»»≈
Ì„‡ ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .Ú„BiM ‰Ó ÈÙk Ô„ ‡e‰L∆»¿ƒ«∆≈«≈«¬≈∆ƒ¿«≈»»

ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L2ÔÓ‡ ‡e‰L Ì„‡ ÔicÏ ¯Ó‡Â , ¿»¿≈ƒ¿»«««»»»∆∆¡»
„eLÁ LÈ‡‰ ‰fL ,ÂÈ¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcLÂ BÏˆ‡∆¿¿∆«¿∆∆«¿»»∆∆»ƒ»

‰Úe·M‰ CÙ‰Ï ÔicÏ LÈ - ‰Úe·M‰ ÏÚ3ÏÚ ««¿»≈««»«¬…«¿»«
Bc‚kL4Ôic ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ ;ÏhÈÂ Ú·MÈÂ , ∆¿∆¿¿ƒ»«¿ƒ…ƒ¿»¿»«¿∆«»

‰Ê È¯·c ÏÚ5„·Ú B‡ ‰M‡ ‰˙È‰ elÙ‡ .6ÌÈÓ‡ «ƒ¿≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆∆∆¡»ƒ
CÓBÒ - BaÏa ÔBÎÂ ˜ÊÁ ¯·c‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,BÏˆ‡∆¿ƒ»»«»»»»¿»¿ƒ≈

Ô„Â ÂÈÏÚ7‰fL BÓˆÚ ‡e‰ Ú„È Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»»¿≈»ƒ«ƒ»««¿∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .„eLÁ8Ì„‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ ·BÁ ¯ËL »¿≈ƒ»»¿«¿»»¿»«»»

·B¯˜ B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ CÓqL9!‡e‰ Úe¯t ‰Ê : ∆»«»»¬ƒƒ»»∆»«
‡Ï :‰ÊÏ ¯ÓBÏ BÏ LÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ BzÚ„ ‰ÎÓÒ Ì‡ƒ»¿»«¿«¿»»≈«»∆…

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz10ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ B‡ .11·BÁ ¯ËL ƒ»«∆»ƒ¿»ƒ»»»»¿«
¯Á‡Ï12ÏÏk B¯ËL ÌbÙ ‡lL ‰ÊÏ ÔzÈ -13ÁÈpÈÂ , ¿«≈ƒ≈»∆∆…ƒ¿«¿»¿»¿«ƒ«

„Á‡‰ È¯·„a B¯ËL ÌbÙpL ‰Ê14¯ËM‰ CÈÏLÈ B‡ . ∆∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»∆»«¿ƒ«¿»
ÂÈÙa15‡aL ÈÓ ÔÎÂ .‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk .Ba Ôe„È ‡ÏÂ ¿»»¿…»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆»

,‰‡eˆ ‡Ïa ˙nL ÈBÏt Ïˆ‡ ÔB„wt BÏ LiL ÔÚËÂ¿»«∆≈ƒ»≈∆¿ƒ∆≈¿…«»»
ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â16ÏÈ‚¯ ÔÚBh‰ ‰Ê ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿…»»∆«≈»ƒ

˙nL LÈ‡‰ ‰Ê ˙È·a Òk‰Ï17‰fL Ôic‰ Ú„È Ì‡ , ¿ƒ»≈¿≈∆»ƒ∆≈ƒ»«««»∆∆
„eÓ‡ BÈ‡ ˙n‰18‰Ê ıÙÁ BÏ ˙BÈ‰Ï19BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ , «≈≈»ƒ¿≈∆∆¿»¿»«¿

B˙BÂ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ B‡ÈˆBÓ - ˙Ó ÏL ıÙÁ‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆≈ƒƒ«¿ƒ¿¿
Ba „eÓ‡‰ ‰ÊÏ20ÌÈÓÈÒ Ô˙Â21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆»»¿»«ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

‰Ó ÈÙÏ ,Ôic ÏL BaÏÏ ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»∆»¿ƒ∆«»¿ƒ«
‰ÎÈ¯ˆ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ .˙Ó‡‰ ÔÈ„ ‡e‰L BÏ ‰‡¯iM∆≈»∆∆ƒ»¡∆ƒ≈»»ƒ¿ƒ»
ÈL Ôic‰ ÈÙÏ e‡B·iL ÔÓÊaL ?ÌÈ„Ú ÈL ‰¯Bz»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈««»¿≈

Ú Û‡ ,Ô˙e„Ú Èt ÏÚ Ôe„È - ÌÈ„ÚÚ„BÈ BÈ‡L Èt Ï ≈ƒ»«ƒ≈»««ƒ∆≈≈«
¯˜La B‡ e„ÈÚ‰ ˙Ó‡a Ì‡22. ƒ∆¡∆≈ƒ¿∆∆

ּכפר.2) והוא ממון תובעו אדם שבדרך 3)שהיה אע"פ
לשבועה. חבירו את לפסול נאמן אחד עד אין כלל

א.5)התובע.4) פה, לעדות 6)כתובות פסולים שהם
בהיותו 7)לגמרי. כזו, בעדות אשתו את האמין רבא שם,

תשקר. לא שהיא את 8)משוכנע הטוען המלוה מידי
כשר,9)הלווה. אחד עד אילו כי לעדות, פסולים שהם

להשבע, המלוה את לחייב זה, הוא פרוע שטר לטעון נאמן
בהל' כמבואר דבריו, על סומכת הדיין דעת כשאין אפילו

ה"א. פי"ד, ולווה וכפירוש 10)מלוה שם, כתובות
חננאל. רבינו בשם שם הלווה.11)ה'תוספות' על

מהם.12) לאחד אלא לשלם לו ואין כסף, ממנו שלוה
הוא.13) פרוע לומר: עליו ערערו רב 14)שלא כדעת

שם  הרא"ש שפירשו וכפי דדיינא", "בשודא שם: אלפס
ו. אות בו.15)פ"ט, יגבה שלא אלא יקרענו, לא וגם

זה, פסול עד על סומך שאינו אחר, לביתֿדין ילך אם ויתכן,
פה, בכתובות סיכמו וכן רש"י). בשם שם (רא"ש בו יגבה

לגמרי. השטר קורעים שלא וברורים 16)א מצויינים
והתחקה 17)ביותר. בסימנים שהסתכל בו, לחשוד שנוכל

(רש"י 18)עליהם. כך על אותו אומדים אנשים אין
ב). נב, יקר 19)לגיטין דבר הוא והחפץ עני, שהיה כגון

אותו 20)מאד. אומדים ואנשים כעשיר, מוחזק שהוא
כזה. אין 21)בחפץ - בו" "אמוד הנפקד היה אילו אבל

ממנו  הנפקד קנהו שמא כי לו, מועילים המפקיד סימני
וכתבו  ה"ד. פ"ו, שאלה הל' והשווה ב) פה, (כתובות
הוא  שלי וטוען חי הנפקד היה שאילו אע"פ שם, ה'תוספות'
מצא  מציאה אולי כי אמוד, שאינו אע"פ נאמן, הוא החפץ

קיבלו  לטובת או כן טוענים אנו אין זאת בכל במתנה,
מאד. נדיר דבר זהו כי יודע 22)היתומים, שאם ומכאן,

ולא  יודע שהוא מה כפי לדון עליו שקר, שהעידו הדיין
ה"ג). בסמוך וראה (רדב"ז, לעדים יחוש

.·Èza ea¯MÓ Ï·‡ .ÔÈc‰ ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ≈ƒ««ƒ¬»ƒ∆«»≈
Ì‰ÈOÚÓa ÌÈe‚‰ eÈ‰ elÙ‡Â ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÔÈÈ„ƒƒ∆≈»¬ƒ«¬ƒ»¬ƒ¿«¬≈∆
Èza ·¯ eÓÈkÒ‰ ,‰Èa ÈÏÚ·e Èe‡¯k ÌÈÓÎÁ ÔÈ‡ -≈»¬»ƒ»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ…»≈

‰Úe·L eÎÙ‰È ‡lL :Ï‡¯OÈ ÈÈ„23‰È‡¯a ‡l‡ ƒ≈ƒ¿»≈∆…««¿¿»∆»ƒ¿»»
˙e„Úa B˙˜ÊÁ e„ÈÒÙÈÂ ¯ËL eÓbÙÈ ‡ÏÂ .‰¯e¯a¿»¿…ƒ¿¿¿»¿«¿ƒ∆¿»¿≈
Ôic‰ Ôe„È ‡ÏÂ .ÔÈÈc‰ Ïk ¯‡La ÔÎÂ .ÏeÒt B‡ ‰M‡ƒ»»¿≈ƒ¿»»«ƒƒ¿…»««»
Ïk ¯Ó‡È ‡lL È„k ,B˙ÚÈ„Èa ‡ÏÂ BzÚc ˙ÎÈÓÒaƒ¿ƒ««¿¿…ƒƒ»¿≈∆……«»
.‰Ê ÏÚ ˙ÎÓBÒ ÈzÚ„Â ,‰Ê È¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó ÈaÏ :ËBÈ„‰∆¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆∆«∆
,‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈ƒƒƒ«¿ƒ∆»ƒ¿»»¿»

˙n‰ ÔcÓ‡a ‡ÏÂ Ôic‰ ˙Ú„a ‡Ï24ÔÚBh‰ B‡25Û‡Â . …¿««««»¿…¿À¿««≈«≈¿«
,ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„a ÔÓ‡ Ì„‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ≈ƒ»»∆¡»¿»»ƒ»«¿»ƒ

יום שישי
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קעא

קעא

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - אדר ג' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈca ÔÈzÓÓ - ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ó‡L Ôic‰ ˙Ú„ ‰˙ËÂ26, ¿»¿»««««»∆¡∆≈«¿ƒ«ƒ
„Ú ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÌÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ,B˙e„Ú ‰ÁB„ BÈ‡Â¿≈∆≈¿≈¿≈ƒ«¬≈ƒƒ«

‰¯Lt eOÚÈ B‡ ,„Ú‰ È¯·„Ï e„BiL27ÔÓ ˜lzÒÈ B‡ , ∆¿ƒ¿≈»≈«¬¿»»ƒ¿«≈ƒ
ÔÈc‰28. «ƒ

התובע.23) לא.24)על או אמוד הוא דעת 25)אם
פ"ט. לכתובות ברי"ף הובאה הדין 26)הגאונים, משהה

שם.27)ומחמיצו. ב"הגהות 28)רי"ף וכתוב
שלא  יכלתם, בכל להתרחק הדיינים צריכים מיימוניות":
נתמעטו  מאד כי פשרה), דרך (אלא תורה דין עליהם יקבלו
שמעון  בימי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי הלבבות.
יוחאי: בר שמעון רבי אמר ממונות, דיני ניטלו שטח בן
יכול  איני משה": ה"פני ופירש לדון. חכם שאיני ה' ברוך
היה. הדין מן עצמו וחושך המשפט, עונש עלי ואין לדון,

.‚‰n¯Ó ‡e‰L ÔÈ„a Ú„BÈ ‡e‰L ÔicÏ ÔÈpÓe29‡lL , ƒ«ƒ««»∆≈«¿ƒ∆¿À∆∆…
epÎzÁ‡ :¯Ó‡È30¯ÏBw‰ ‰È‰ÈÂ ,31È¯‡eˆa ÈeÏz …«∆¿¿∆¿ƒ¿∆«»»¿«¿≈

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌÈ„Ú‰32„ˆÈk . »≈ƒ«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈«
‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ‰a¯‰ ¯˜ÁÈÂ Ba L¯„È ?‰OÚÈ«¬∆ƒ¿¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

˙BLÙ ÈÈc ÏL33Ba ÔÈ‡L] BzÚ„ ÈÙÏ BÏ ‰‡¯ Ì‡ . ∆ƒ≈¿»ƒƒ¿∆¿ƒ«¿∆≈
Ì‡ Ï·‡ .˙e„Ú‰ Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ C˙BÁ - ˙e‡n«̄»≈∆«ƒ«ƒ»≈¬»ƒ
BzÚc ÔÈ‡L B‡ ;˙e‡n¯ Ba LiL [BÙ˜B BaÏ ‰È‰»»ƒ¿∆≈«»∆≈«¿
ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ∆∆«ƒ¿≈»≈ƒ««ƒ∆≈»
ÏÚ·e È‡n¯ ‰Ê ÔÈc ÏÚaL ‰ËB BzÚcL B‡ ;ÔÏÒÙÏ¿»¿»∆«¿»∆««ƒ∆««««

‡ÈO‰Â ,‰Ó¯Ú34ÌÈ¯Lk Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ »¿»¿ƒƒ∆»≈ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ
ÏÏkÓ BÏ ‰‡¯pL B‡ ;ÌÚË‰ ‰ÊÂ ,e„ÈÚ‰ Ìnz ÈÙÏe¿ƒÀ»≈ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÈ¯zÒÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LiL ,ÌÈ¯·c‰35È‡Â ,Ô «¿»ƒ∆≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿À»ƒ¿≈»
¯eÒ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk - Ì˙Bl‚Ï ÌÈˆB¯ƒ¿«»»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»
,‰Ê ÔÈcÓ BÓˆÚ ˜lÒÈ ‡l‡ ,ÔÈc‰ B˙B‡ CzÁÏ BÏ«¿…«ƒ∆»¿«≈«¿ƒƒ∆

¯·ca ÌÏL BalL ÈÓ epÈ„ÈÂ36ÌÈ¯·c‰ È¯‰Â . ƒƒ∆ƒ∆ƒ»≈«»»«¬≈«¿»ƒ
ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â .·lÏ ÌÈ¯eÒÓ¿ƒ«≈¿«»≈ƒ«ƒ¿»≈…ƒ

‡e‰37.

אמת.29) עדותם שאין העדים מדברי אפסקנו.30)שמבין
העוון.31) ב.32)שלשלת ל, שהיא 33)שבועות

ה"דֿה. פ"א, עדות בהל' ומבוארת מאד, מדוקדקת
הסיתם.34) או שלא 36)נעלמים.35)שידלם ודוקא

בבירור  הדיין יודע אם אבל מרומה, שהוא אצלו נתברר
כפי  ידון אלא הדין מן להסתלק רשאי אינו הם, שקר  שעידי
באומד  רואה הרא"ש "וכשהיה (רדב"ז). האמת את ידיעתו

שהדין  שאין מוכח, הנתבע, ביד ונותן כותב היה מרומה,
וכתוב  ג). טז, חו"מ (שו"ע זה" בדין להשתדל דיין לשום
הנתבע  אם אבל רמאי, כשהתובע זה כל מיימוניות, בהגהות
שלא  להסתלק, יכול הדיין ואין לחתכו, יש - ברמאות טוען

ד. סעיף שם בשו"ע וכן נשכר. חוטא יתנצל 37)יהא שאל
כי  רמאות, של צד שום בטענות רואה איני  לומר, הדיין
ועל  שבלבו, מה יודע והקב"ה ללב, מסורים אלה דברים
(סמ"ע  מאלהיך" "ויראת יז) כה, (ויקרא נאמר זה כגון
המסור  דבר "כל ב נח, בבאֿמציעא וראה יא). טו, לחו"מ

מאלהיך". ויראת בו: נאמר ללב,

.„,˙e˜ÏÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ˙B˜Ï‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ∆≈¿À»«¿
È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ‡ÏÂ .‰˙ÈÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ‚¯‰ÏÂ¿«¬…ƒ∆≈¿À»ƒ»¿…«¬…«ƒ¿≈

‰¯Bz38‚ÈÒ ˙BOÚÏ ‡l‡ ,39ÌÈ‡B¯L ÔÂÈÎÂ .‰¯BzÏ »∆»«¬¿»«»¿≈»∆ƒ
¯·ca ÌÚ‰ eˆ¯tL ÔÈc ˙Èa40˜fÁÏe ¯c‚Ï Ô‰Ï LÈ , ≈ƒ∆»¿»»«»»≈»∆ƒ¿…¿«≈

‡Ï ,‰ÚL ˙‡¯B‰ Ïk‰ .Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¯·c‰«»»¿ƒ«∆≈»∆»∆«…»«»»…
ÏÚaL Ì„‡ e˜Ï‰Â ‰OÚÓ .˙B¯B„Ï ‰ÎÏ‰ Ú·wiL∆ƒ»«¬»»¿«¬∆¿ƒ¿»»∆»«

ÔÏÈ‡ ˙Áz BzL‡41ÒeÒ ÏÚ ·Î¯L „Á‡a ‰OÚÓe . ƒ¿««ƒ»«¬∆¿∆»∆»««
ÌÈÂÈ ÈÓÈa ˙aLa42e‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·‰Â ,43. ¿«»ƒ≈¿»ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»

ÌÈL ÌÈBÓL ÁËL Ôa ÔBÚÓL ‰Ï˙Â ‰OÚÓe44ÌBÈa «¬∆¿»»ƒ¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿
‰LÈ¯c‰ ÈÎ¯c Ïk ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ .ÔBÏ˜L‡a „Á‡∆»¿«¿¿¿…»»»«¿≈«¿ƒ»
˙‡¯B‰ ‡l‡ ,‰¯e¯a ˙e„Úa ‡ÏÂ ,‰‡¯˙‰‰Â ‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»¿««¿»»¿…¿≈¿»∆»»«

‰‡¯M ‰Ó ÈÙk ‰ÚL45. »»¿ƒ«∆»»

חייב.38) לשאינו מיתה חיוב מלבו לבוד שיתכוון
בו.40)גדר.39) וזלזלו הגדר את בפרהסיא,41)הרסו

איסורי  בהל' רבינו וכלשון הערוה. גדר פריצות זו והרי
לידי  עצמם וירגילו כזנות, יראה "שלא הי"ד: פכ"א ביאה

המצוות 42)זנות". והיו ישראל, על גזירות גזרו שהיוונים
בעיניהם. מדרבנן 43)בזויות איסור אלא זה שאין אע"פ

פכ"א  שבת בהל' כמבואר מיתה, עונש עליו ואין בלבד,
פרוצות 45)מכשפות.44)ה"ט. ישראל בנות שהיו

ביום  כולן את ודן העוון, חומר לפרסם ותלאן בכשפים,
קרוביהן  מפני - אחד ביום שנים דנים שאין אע"פ אחד,
כל  ושאר וברש"י), ב מה, (סנהדרין להצילן יתקשרו שלא

א. מו, שם מנויות ההוראות

.‰˙B˜Ï‰Ï ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈc ˙È·Ï LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿≈ƒ¿»»¿»¿«¿«¿
‰Ú¯ B˙ÚeÓML Ì„‡46ÂÈÏÚ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰Â ,47‡e‰L »»∆¿»»»¿»»¿«¿ƒ»»∆

,˜ÒBt BÈ‡L ÏB˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ ¯·BÚ≈«»¬»¿∆ƒ¿∆∆≈≈
e¯‡aL BÓk48ÌÈÚe„È ÌÈ·ÈB‡ el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ , ¿∆≈«¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÂÈÏÚ ÔÈ‡ÈˆBnL49‰Ê ˙‡ ÔÈf·Ó ÔÎÂ . ∆ƒƒ»»¿»»»¿≈¿«ƒ∆∆
Bz„ÏBÈ ˙‡ ÔÈÙ¯ÁÓe ,‰Ú¯ B˙ÚeÓML50ÂÈÙa51. ∆¿»»»¿»¿ƒ∆«¿¿»»

א),46) פא, (קידושין עבירות עובר שהוא עליו, ששומעים
השמועה  טובה לא כי בני, "אל כד) ב, (שמואלֿא שנאמר

שומע". אנכי (יחזקאל 47)אשר עם" "ודבת בו. מדברים
עם. ורננת יונתן: מתרגם ג) פ"ב,48)לו, סוטה בהל'

הקול 49)הי"ד. שהוציאו הם הם - אויבים לו יש אם כי
א). כה, (יבמות לו חוששים מגילה 51)אמו.50)ואין

תשובות  בשם ושי"ן בגימ"ל ד"ה: שם, רש"י ומפרש ב, כה,
שם: הר"ן וכתב שילדתו. אמו את גם לבזות מותר הגאונים:

אס  - תלמידֿחכם אבל רגיל, באדם זה אלא כל לבזותו ור
ה"א. פ"ז, תורה תלמוד הל' והשווה כלילה, ּכסהו

.Â,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÔBÓÓ ¯È˜Ù‰Ï „ÈÓz ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»»ƒ¿«¿ƒ»∆≈¿»ƒ
Ô˙BÂ „a‡Óe52˙c‰ ˙Bˆ¯t ¯c‚Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¿«≈¿≈¿ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«»
˜„a‰ ˜fÁÏe53Ìl‡ Ò˜Ï B‡ ,54¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .‰Ê ¿«≈«∆∆ƒ¿…«»∆«¬≈≈

˙ˆÚk ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ ‡B·È ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ :‡¯ÊÚa¿∆¿»¿…¬∆…»ƒ¿∆«»ƒ«¬«
¯˜Ù‰L ,Ô‡kÓ .BLeÎ¯ Ïk Ì¯ÁÈ ÌÈ˜f‰Â ÌÈ¯O‰«»ƒ¿«¿≈ƒ»√«»¿ƒ»∆∆¿≈

¯˜Ù‰ - ÔÈc ˙Èa55. ≈ƒ∆¿≈
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קעב סנהדרין קעב הלכות - שופטים ספר - אדר ד' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שיראה.52) מה כפי זכותם ומאבד תימן: ובכת"י לזה. מזה
הדת.53) בחומת שנראה ואנס.54)הסדק, תקיף
מקור,55) עוד הוסיפו ושם ב. לו, ובגיטין א. טז, קטן מועד

אלעזר  נחלו אשר הנחלות "אלה נא) יט, (יהושע שנאמר
אצל  ראשים ענין מה וכי - וגו' האבות" וראשי הכהן...
מה  כל בניהם את מנחילים אבות מה לך, לומר אבות?

שירצו. מה כל העם מנחילים ראשים אף שירצו,

.Ê˙BcÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ56ÌÈ¯Á‰Ïe57Ôa BÈ‡L ÈÓ ¿≈≈««»¿«¿«¬ƒƒ∆≈∆
‰ÚM‰Â BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ,ı¯t ¯c‚Ï È„k ,Èecƒ¿≈ƒ¿…∆∆¿ƒ«∆≈»∆¿«»»

e‰ÓÈ¯Á‰Â e‰cpL ,¯Ó‡ÈÂ .CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ58BzÚc ÏÚ59. ¿ƒ»¿»¿…«∆ƒ»¿∆¡ƒ»««¿
¯Ó‡ ÊB¯Ó e¯B‡ :¯Ó‡pL .ÌÈa¯a B‡ËÁ ÌÒ¯ÙÈÂƒ«¿≈∆¿»«ƒ∆∆¡«≈»«

ÈÈ C‡ÏÓ60˙¯ÊÚÏ e‡· ‡Ï Èk ,‰È·LÈ ¯B¯‡ e¯‡ , «¿«¿»…»¿∆»ƒ…»¿∆¿«
ÈÈ61. ¿»

בשמתא.56) יהא פלוני שאומר: לומר 57)להרחיקן,
ה"ב. פ"ז, תורה תלמוד בהל' כמבואר מוחרם, פלוני עליו:
שצריך  דבר לכל בעשרה אותו כוללים אין - והמנודה
הוא  מלמד אבל אמותיו, בארבע יושבים ולא עשרה,
עליו  יותר ושוכר. לאחרים, ונשכר אותו, ומלמדים לאחרים
נשכר  אינו לו, שונים ואין לאחרים שונה שאינו המוחרם,
ביקש  ולא יום שלשים בנידוי שישב ואחרי לו, נשכרים ואין
ולא  אחרים יום שלשים ישב שנית, אותו מנדים - להתירו

דֿו). (שם אותו מחרימים - להתירו בכת"י 58)ביקש
שהחרימהו. או על 59)תימן: שמנדהו אומר: השליח

שאם  לנפשו, יחוש שהחוטא כדי ביתֿהדין, גדול של דעתו
ביתֿהדין, גדול דעת על שזה ביתֿהדין, שליח ידגיש לא
(כסףֿמשנה). לדבריו יחוש כשלא החוטא את להאשים אין

הגדול.60) דעת על שמחרימו שמפרסם 61)הרי הרי
א). טז, קטן (מועד ברבים חטאו

.Á·È¯Ï Èe‡¯‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ˙BOÚÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»«¬¿ƒ»ƒ»»»ƒ
BÚÈaL‰Ïe ,B¯ÚO LÏ˙ÏÂ B˙Bk‰Ïe BÏÏ˜Ïe ,BnÚƒ¿«¿¿«¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ
.‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚÈ ‡lL BÁ¯k ÏÚa ÌÈ‰Ï‡a≈…ƒ¿«»¿∆…«¬∆∆…»»

ÌÏÏ˜‡Â ÌnÚ ·È¯‡Â :¯Ó‡pL62ÌÈL‡ Ì‰Ó ‰k‡Â , ∆∆¡«»»ƒƒ»»¬«¿≈»«∆≈∆¬»ƒ
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚÈaL‡Â ,ÌË¯Ó‡Â63. »∆¿¿≈»«¿ƒ≈≈…ƒ

נכריות.62) נשים שהושיבו אלה יתנו 63)את שלא
שם). קטן, (מועד הגויים לבני בנותיהם

.Ë˙BtÎÏ BÏ LÈ ÔÎÂ64˙È·a ¯Ò‡ÏÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿≈≈ƒ¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿∆¡…¿≈
Ô‰ :¯Ó‡pL .ı¯‡‰ ÏÚ ·ÁÒÏÂ ÛÁ„ÏÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿…«»»∆∆∆¡«≈

˙BÓÏ65L¯LÏ Ô‰66ÔÈÒÎ LÚÏ Ô‰ ,È67ÔÈ¯eÒ‡ÏÂ68. ¿≈ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ

לעזרא 65)לקשור.64) רשות נתן פרס מלך ארתחשסתא
עיניו. וכראות לו כראוי אחד כל העבריינים את לענוש

שם),66) לעזרא (רש"י זרעו ואת אותו השורש מן לעקרו
הרדפה, זו - לשרושי אמרו: שם, קטן מועד בתלמוד אבל

(כסףֿמשנה). הארץ על לסחוב רבינו: עונש 67)ומפרש
ב 68)ממון. לאסרו רבינו: רש"י מפרש אבל הסוהר, בית

מפרש  בעזרא וכן ולהלקותו, העמוד על לקשרו מפרש: שם
לא  הסוהר בית ועונש ביסורין", לייסרו - "ולאסורין רש"י:

בדבריו. הוזכר

.È‰fL Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ - ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆
ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·e .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰LÂ CÎÏ Èe‡»̄¿»¿∆«»»¿ƒ»«…ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈÓL69È¯‰L ,ÂÈÈÚa Ï˜ ˙Bi¯a‰ „B·k ‰È‰È Ï‡Â . »«ƒ¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿≈»∆¬≈
Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰70ÔkL ÏÎÂ . ∆∆…«¬∆∆ƒ¿≈∆¿»∆≈

·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa „B·k71˙¯B˙a ÔÈ˜ÈÊÁn‰ , ¿¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…««¬ƒƒ¿«
‡l‡ ;Ì„B·k Ò¯‰È ‡lL ¯È‰Ê ‰È‰iL ,˙Ó‡‰»¡∆∆ƒ¿∆»ƒ∆…≈»≈¿»∆»
˙‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .„·Ïa ÌB˜n‰ „B·Îa ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆»«¿«∆∆

‰¯Bz‰72˙‡ „aÎÓ‰Â ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb - «»¿À»««¿ƒ¿«¿«≈∆
˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb - ‰¯Bz‰73„B·k ÔÈ‡Â . «»¿À»««¿ƒ¿≈¿

‰ÈËtLÓe ‰ÈwÁ Èt ÏÚ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰¯Bz‰74. «»∆»«¬«ƒÀ∆»ƒ¿»∆»

אמרו 69) וכן לתורה, סייג ולעשות הדת, פרצות לגדור
שמים". לשם יהיו מעשיך "וכל מי"ב) פ"ב, (אבות

"לא 70) יא) יז, (דברים תורה אמרה שעליהם החכמים, של
רבינו  וכדברי ב) יט, (ברכות לך" יגידו אשר הדבר מן תסור
מדבריהם  בטומאה (הכהן) "מיטמא הי"ד: פ"ג אבל בהל'
הכל  הפרס, בבית שהלך אבל כיצד? הבריות, ָלכבוד

וכו'. לנחמו" שם אחריו עקיבא,71)הולכים רבי כדברי
ב. צ, בבאֿקמא בה.72)במשנה וההוגים העוסקים

שם.73) והרע"ב רבינו וכפירוש מ"ו, פ"ד כמו 74)אבות
נתן  "שלא כג) אות ל פרשה רבה' 'שמות (מדרש שאמרו
הדינים", את שתעשו עלֿמנת אלא התורה, את הקב"ה לכם
הפורצים  את ולדון לתורה סייג לעשות משתדל וכשהוא

התורה. את מכבד זה הרי בה,

âאדר ד' קודש âשבת
íéøOòå äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨§¤§¦

הציבור.1) על ובגסות בשררה לנהוג ומנהיג, לפרנס האיסור
ולדיין  לפרנס שאסור והציבור. הדיין בין ההדדי הכיבוד
בית  שליח של בכבודו לפגוע שלא הציבור. בפני להתבזות
זמנים  עונשו. מה בא, ולא לביתֿדין לבוא המוזמן ֿדין,

דין. לבעלי דיון ימי בהם קובעים שאין ידועים

.‡˙eq‚·e ¯eav‰ ÏÚ ‰¯¯Oa ‚‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…ƒ¿»»««ƒ¿«
Áe¯‰2Ò¯t ÏÎÂ .‰‡¯ÈÂ ‰ÂÚa ‡l‡ ,3‰ÓÈ‡ ÏÈËn‰ »«∆»«¬»»¿ƒ¿»¿»«¿»«≈ƒ≈»

BÈ‡Â ,LÚ - ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰¯˙È¿≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆¡»¿≈
e‰e‡¯È ÔÎÏ :¯Ó‡pL .ÌÎÁ „ÈÓÏz Ôa BÏ ‰‡B¯∆≈«¿ƒ»»∆∆¡«»≈¿≈

·Ï ÈÓÎÁ Ïk ‰‡¯È ‡Ï ,ÌÈL‡4. ¬»ƒ…ƒ¿∆»«¿≈≈

ח)3)יהירות.2) יא, (זכריה הרועים" שלושת "את מנהיג.
פרנסיא. תלתא ית יונתן: א,4)מתרגם יז, השנה ראש

דורך  על יתירה אימה מטיל שהיית לפי לאיוב: אמר אליהוא
(רש"י  לב חכמי בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך, חינם,
את  שמנהיג פרנס "כל אמרו: א צב, ובסנהדרין שם), לאיוב
הלכות  והשווה הבא". לעולם ומנהיגם זוכה בנחת, הציבור

י"ג. הלכה ג, פרק תשובה

.·Èt ÏÚ Û‡ ,L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ‚‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿…»∆«…««ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰L5ÚÈÒÙÈ ‡ÏÂ .6L„w‰ ÌÚ ÈL‡¯ ÏÚ7. ∆≈«≈»»∆¿…«¿ƒ««»≈««…∆

Ì‰¯·‡ Èa - ÌÈÏÙLe ˙BËBÈ„‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¿¿»ƒ¿≈«¿»»

שבת קודש
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קעג

קעג

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - אדר ד' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ı¯‡Ó ‡ÈˆB‰L ÌM‰ ˙B‡·ˆÂ ,Ì‰ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…≈¿ƒ¿«≈∆ƒ≈∆∆
¯eav‰ Á¯Ë Ï·BÒÂ .‰˜ÊÁ „È·e ÏB„b ÁÎa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿…«»¿»¬»»¿≈…««ƒ
ÔÓ‡‰ ‡OÈ ¯L‡k :Ba ¯Ó‡pL ,ea¯ ‰LÓk .Ô‡OÓe«»»¿∆«≈∆∆¡««¬∆ƒ»»…≈

˜i‰ ˙‡8BÊ .ÌÎÈËÙL ˙‡ ‰eˆ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ∆«…≈«¬≈≈»¬«∆∆…¿≈∆
ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡k ¯eav‰ ˙‡ ÏaÒiL ,ÔicÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»««»∆ƒ¿…∆«ƒ«¬∆ƒ»»≈
.ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ,‰LnÓ „ÓÏe ‡ˆ .˜Bi‰ ˙‡∆«≈≈¿«ƒ∆«»∆»«¿ƒƒ
¯Ó‡Â ,ÌÈ¯ˆÓa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÁÏML ÔÂÈk9: ≈»∆¿»«»»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡«

‰Ïaw‰ ÈtÓ e¯Ó‡ .Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ10¯Ó‡L , «¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ««»»∆»«
ÌÎ˙‡ ÌÈÏÏ˜Ó eÈ‰iL ˙Ó ÏÚ :Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ì‰Ï»∆¿∆¿«¬…«¿»∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¿∆

.ÌÈ·‡a ÌÎ˙‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ∆¿∆»¬»ƒ

"מפני 5) א) פא, (נדרים אמרו וחכמינו תורה, בני שאינם
חכמים  תלמידי לצאת חכמים תלמידי מצויים אין מה
אותם  (=מבזים חמורים" לאנשים שקורים משום מבניהם...

רש"י). שבהם, תורה יפסע.6)מפני ולא תימן: יד בכתב
הציבור 7) היו דורש המתורגמן כשהיה ב. ז, סנהדרין

נראה  במקומו, ולישב לילך ביניהם והמפסיע לארץ, יושבים
(רש"י). ראשם על א.8)כמפסיע ח, יד 9)שם בכתב

וכו'. נאמר במצרים להם הקדושֿברוךֿהוא תימן:
צא.10) אות בהעלותך פרשת ספרי

.‚eeËˆ Ck ,BÊ ‰ÂˆÓa ‚‰Ï Ôic‰ ‰eËˆpL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿«»««»ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ¿«
ˆ‡Â :¯Ó‡pL .Ôica „B·k ‚‰Ï ¯eav‰BÊ .ÌÎ˙‡ ‰e «ƒƒ¿…»««»∆∆¡«»¬«∆∆¿∆

Ô‰ÈÏÚ Ôic‰ ˙ÓÈ‡ ‰È‰zL ¯eavÏ ‰¯‰Ê‡11‡ÏÂ . «¿»»«ƒ∆ƒ¿∆≈«««»¬≈∆¿…
BÓˆÚa L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ‰fa˙È12. ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿««…¿«¿

שם.11) ד.12)סנהדרין הלכה בסמוך כמבואר

.„¯eÒ‡ ,¯eav‰ ÏÚ Ò¯t Ì„‡ ‰pÓ˙pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«»»»«¿»««ƒ»
‰fa˙È ‡lL È„k ,‰LÏL ÈÙa ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa«¬ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»¿≈∆…ƒ¿«∆

Ì‰ÈÙa13Ï˜ ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÌÈa¯a ‰Î‡Ïn‰ Ì‡ . ƒ¿≈∆ƒ«¿»»»«ƒ¬»»»«
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯ÓÁÂ14ÌÈa¯ ÈÙa ¯kzL‰Ïe »…∆∆¡…¿ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ

˙eÚ¯Ó ˙cÚÒ·e ı¯‡‰ ÈnÚ ˙ÒÈÎ·e15Ì‰Ï ÈB‡ . ƒ¿ƒ««≈»»∆ƒ¿À«≈≈»∆
!‰LÓ ˙¯Bz ÔBaÏÚÓ CÎa e‚‰pL ÌÈic‰ Ô˙B‡Ï¿»««»ƒ∆»¬¿»≈∆¿«∆
„Ú ‰eÚÈb‰Â ,ı¯‡ „Ú ‰eÏÈtL‰Â ,‰ÈÈ„ eÊaL∆»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»«»∆¿ƒƒ»«

¯ÙÚ16‰f‰ ÌÏBÚa Ì‰È· È·ÏÂ Ô‰Ï ‰Ú¯ eÓ¯‚Â , »»¿»¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈∆»»«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏÂ17. ¿»»«»

לזה,13) שכפופים לדור ושפלות הוא שגנאי א. ע, קידושין
סנהדרין  ובירושלמי (רש"י). מלאכתו שיעשה מי לו שאין
אסור  שישמשנו מי לו שאין דיין, כל אמרו: ו הלכה ב, פרק
ד. ח, משפט חושן ערוך בשולחן וכן דיין, מינוי לקבל לו

מצוה.14) בסעודת הרי 15)אפילו הרשות, סעודת שהיא
של  בנו וחומר קל כב).זה קטן סעיף שם (סמ"ע וחומר קל

יב.16) כה, בישעיה הכתוב מליצת פי מט,17)על פסחים
והשווה  הדורות". כל סוף עד ולבניו לו רע שם "וגורם א
בשם  יד אות שם ובביאורנו בֿג, הלכה ה, פרק דעות הלכות

ה"זוהר".

.‰ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLa L‡¯ ˙el˜ ‚‰Ï ¯eÒ‡18È¯‰Â . »ƒ¿…«…ƒ¿ƒ«≈ƒ«¬≈
ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡L .Èecp‰ ÔÈÚÏ ÌÈLk ÔÓ‡ ÁÈÏM‰«»ƒ«∆¡»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿ƒ

ÈÏ˜‰19- ÔÈ„Ï ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï B‡ ,Ôic‰ ‰Ï˜‰ B‡ , ƒ¿«ƒƒ¿»««»…»»»¿ƒ
ÔÈ˙nLÓ20‡Á˙t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡ .ÂÈt ÏÚ B˙B‡21 ¿«¿ƒ«ƒ¬»≈¿ƒƒ¿»

‡B·Ï ÚÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈL e‡B·iL „Ú ÂÈÏÚ»»«∆»¿«ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿«»
ÔÈc ˙È·Ï22. ¿≈ƒ

לדין.18) איש להזמין אותי.19)ההולך ביזה
שם.20) ובביאורנו ז הלכה כ"ד, פרק לעיל וכמבואר מנדים,
לבוא 21) רצה שלא על נתנדה שפלוני המודיע שטרֿשמתא.

פרק  מלווה בהלכות ראה התובע, בידי אותו ומוסרים לדין.
וההתחלה  הפתיחה שזוהי - פיתחא ונקרא ג. הלכה כ"ב,
הלווה  מידי החוב לגביית נוקט דין שבית הפעולות לסדר
ככתוב  שלופה, חרב לשון מפרשים: ויש (הערוך). למלווה
לשון  מפרש: שם ורש"י פתיחות". "והמה כב) נה, (תהילים
"שטר  שהוא שבש"ס, פתיחה כמו בארמית, הוא קללה

לשלם 22)שמתא". ויצטרך הואיל כי ב, קיב, קמא בבא
בסמוך  כמבואר נידויו, את לו כשיתירו הדיינים, סופר דמי

(שם). עדים משני פחות ממון מוציאים אנו אין ח, הלכה

.ÂÌÈ¯·c ˙¯ÈÓ‡a ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ÔÈ‡23ÌeMÓ ≈¿ƒ«≈ƒ«»«¬ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯‰ ÔBLÏ24˙È·Ï LÈ - ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ¯ÚˆÓ‰ ÏÎÂ . »»»¿»«¿«≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ÔÈc25. ƒ¿¿««««¿

לדיין.23) הנתבע של הגנאי א.24)דברי טז, קטן מועד
משה  ידע ומניין תנקר" ההם האנשים "העיני שנאמר:
שם). (רש"י לו סיפר שהשליח לא אם בספר, זה את לכתוב

י"ח,25) פרק לעיל מפורשת - מרדות מכת ב. יב, קידושין
ה. הלכה

.ÊÔÓ „Á‡ ÌLa ÈÁÏL ÈBÏt :¯Ó‡L ÁÈÏL»ƒ«∆»«¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‡B·Ï ÔÈc ÏÚa ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…»»««ƒ»≈¿ƒ»»
‰na .ÔzLÏL ÌMÓ ¯Ó‡iL „Ú ,‡zÓL ÏL ‡Á˙tƒ¿»∆«¿»«∆…«ƒ≈¿»¿»«∆
Úe„È BÈ‡L ÌBÈa ÁÈÏM‰ CÏ‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»««»ƒ«¿∆≈»«
ÌÈ·LBÈ ÌÈic‰L Úe„i‰ ÌBÈa Ï·‡ ;ÌÈic‰ ˙·ÈLÈÏƒƒ«««»ƒ¬»¿«»«∆««»ƒ¿ƒ
Û‡Â ,ÔÈˆa˜Ó ÌÈic‰ ÏkL ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ - ÔÈ„Ï Ba¿ƒ«…¿ƒ∆»««»ƒ¿À»ƒ¿«
ÌLa ‡a el‡k - „Á‡ ÌLa ÁÈÏM‰ ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»«»ƒ«¿≈∆»¿ƒ»¿≈

ÔzLÏL26. ¿»¿»

הדיינים 26) לשני שווה שיהא ודווקא, א. ח, סנהדרין
לחושן  (ש"ך שבכולם הפחות שיהא לא אבל הנשארים,

ג). יא, משפט

.Á- ÔÈ„Ï ‡a ‡ÏÂ ,‡B·Ï ÔÈc ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓƒ∆»¿≈ƒ»¿…»¿ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ27¯ÎO Ô˙BÂ ,‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ , ¿«ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿≈¿«

¯ÙBq‰28‡Á˙t‰ ÔÈÚ¯B˜ ‡B·iL ˙Ú·e .29BÏ e·˙k . «≈¿≈∆»¿ƒ«ƒ¿»»¿
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,ÔÈc‰ Ïa˜ ‡lL ÈtÓ ‡Á˙tƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈«ƒ≈»∆»«¬≈ƒ

BÈec ÔÈÚ¯B˜ - ÔÈc‰ Ïa˜Ó30ÔÓÊ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ·˜ . ¿«≈«ƒ¿ƒƒ»¿≈ƒ¿«
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ‡a ‡ÏÂ ,ÌBi‰ ‡B·iL∆»«¿…»»«¿ƒ»»
‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ ‡Á˙tƒ¿»»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

‰È„na31ÌÈ¯Ùka ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡a ‡ÏÂ „¯Óe ,32 «¿ƒ»»«¿…»¬»ƒ»»«¿»ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÔÓÊ BÏ ÌÈÚ·B˜ - ÒÎÂ ‡ˆBÈÂ33. ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
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שבט קעד כ"ח ראשון יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

‡a ‡ÏÂ ÈL ÌBÈ ÌÏL Ì‡Â‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ¿ƒ»«≈ƒ¿…»≈¿ƒ»»ƒ¿»
¯ÁÓÏ „Ú34. «¿»»

בעשרה 27) אותו כוללים אין הציבור, מן אותו מרחיקים
אמותיו, בארבע עימו יושבים ואין עשרה שצריך דבר לכל
ד. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר

כתיבת 28) שכר משלם נידויו, היתר לבקש כשיבוא
בא.29)הפיתחא. לא ועדיין לבוא כשיבטיח לא אבל

לו 30) אין שמא כי בפועל, קיימו לא שעדיין פי על אף
בית  לפני הופיע כשלא אבל להשיג, ומשתדל כעת, כסף
(בבא  ממש שיבוא עד לו מתרצים ואין חציפות זו הרי הדין,

וברש"י). א קיג, לעיר 32)בעיר.31)קמא חוץ שהם

ואנוס. טרוד הוא של 33)והרי קבועים ישיבה ימי שהם
חמישי, ליום אותו מזמנים שני, ביום יבוא לא ואם הדיינים,
שם). (רש"י הבא שני ליום שוב אותו מזמנים יבוא, לא ואם
שולחים  יום, בכל בקביעות יושבים הדיינים אם הדין והוא
וכמבואר  שהוא, יום בכל זו אחר זו הזמנות שלוש לו

א. יא, משפט שם.34)בחושן קמא בבא

.ËÔÓÊ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡35,È¯Lz ÈÓÈa ‡ÏÂ ÔÒÈ ÈÓÈa ‡Ï ≈¿ƒ¿«…ƒ≈ƒ»¿…ƒ≈ƒ¿≈
‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡ÏÂ .˙B„ÚBna ÔÈ„e¯Ë ÌÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»¿ƒ«¬¿…¿∆∆«»¿…
,ÔÒÈ ¯Á‡ ‡B·iL ÔÒÈa ÔÈÚ·B˜ Ï·‡ .·BË ÌBÈ ·¯Úa¿∆∆¬»¿ƒ¿ƒ»∆»««ƒ»
·¯Úa ÔÈÚ·B˜ ‡Ï Ï·‡ .È¯Lz ¯Á‡ ‡B·iL È¯L˙·e¿ƒ¿≈∆»««ƒ¿≈¬»…¿ƒ¿∆∆
·¯Úa ÔÈ„e¯Ë Ïk‰L ÈtÓ ,˙aL ¯Á‡ ‡B·iL ˙aL«»∆»«««»ƒ¿≈«…¿ƒ¿∆∆

˙aL36. «»

לדין.35) טרדות 36)לבוא מפני ולומר: להתנצל ויכול
שם). קמא (בבא ההזמנה דבר את שכחתי ויוםֿטוב שבת

.È‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL CÏ‰Â ,‰È„na ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿ƒ»¿»«¿ƒ«≈ƒ¿…
ÁÈÏM‰ B˙B‡ ‡ˆÓiL „Ú ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - B‡ˆÓ¿»≈¿ƒ¿««∆ƒ¿»«»ƒ«
‡B·Ï Bk¯c Ì‡ ,‰È„nÏ ıeÁ ¯ÙÎa ‰È‰ .BÏ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»»ƒ¿»«¿ƒ»ƒ«¿»
ÔÓ „Á‡Ï elÙ‡ ÁÈÏM‰ ¯ÓB‡ - ÌBi‰ B˙B‡a¿«≈«»ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ
e‰eÚÈ„B‰ ,ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :‰M‡Ï elÙ‡ ,ÌÈÎM‰«¿≈ƒ¬ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒƒ

‡B·iL ÔÓÊ BÏ eÚ·˜ ÔÈc ˙ÈaL37‡Ï Ì‡Â .ÔÈc ˙È·Ï ∆≈ƒ»¿¿«∆»¿≈ƒ¿ƒ…

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ B˙B‡ ÔÈcÓ - ‡a»¿«ƒ»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
da CÏÈÏ Bk¯cL C¯c‰ ÔÈ‡Lk38;ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó ÏÚ ¿∆≈«∆∆∆«¿≈≈»«¿≈ƒ

BÚÈ„BiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Bk¯c Ì‡ Ï·‡¬»ƒ«¿¬≈∆≈¿«ƒ«∆ƒ
È¯‰L ,ÌÈÎM‰ BÏ e¯Ó‡ ‡Ï ‡nL ;BÓˆÚa ÁÈÏM‰«»ƒ«¿«¿∆»…»¿«¿≈ƒ∆¬≈
CÏ‰ ¯·Îe ,ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ Bk¯c :ÔÈ¯ÓB‡ Ì‰≈¿ƒ«¿«∆«≈ƒ¿»»«

¯ËÙÂ Ì‰ÈÏ‡39¯ÁÓÏ „Ú ‰È„na ‡a ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿ƒ¿«¿≈ƒ…»«¿ƒ»«¿»»
e¯Ó‡ ‡ÏÂ eÁÎL ‡nL ,ÌÈÎM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ -≈¿ƒ««¿≈ƒ∆»»¿¿…»¿

.BÏ

היום.37) שיבוא תימן: יד לביתו.38)ובכתב חזרה
השליח 39) וצריך ההזמנה, את בכלל קיבל שלא נמצא

(שם). בעצמו להזמינו

.‡È,ÌlLÏ BÏ e¯Ó‡Â ,ÔÈc‰ Ïa˜Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL ÈÓƒ∆»¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»¿¿«≈
ÏÂ CÏ‰ÂB˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - ÌlL ‡40Ba e¯˙iL „Ú ¿»«¿…ƒ≈≈¿«ƒ«∆«¿

ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ Ck ¯Á‡Â ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿««»¿«ƒ«∆ƒ≈
Ú·z ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL „ÓÚ Ì‡Â .·iÁ ‡e‰M ‰Ó«∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿…»«

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - BÈec ¯Èz‰Ï41. ¿«ƒƒ«¬ƒƒ

מלשלם.40) משתמט אלא התחצף, לא שהרי לאלתר,
שונים 41) ואין לאחרים שונה שאינו מהנידוי, חמור והחרם

תלמוד  בהלכות כמבואר לו, נשכרים ואין נשכר ואינו לו
כאן: ברדב"ז הובאה הרשב"א ולדעת ה. הלכה ז, פרק תורה
חכמים. מדברי אלא אינו ונידוי התורה; מן הוא - החרם
מהדורא  ביהודה" וב"נודע תקצא הרשב"א תשובות וראה
בענייני  הוא שהסירוב כאן, ודווקא קמו. דעה יורה תניינא
כלפי  כשהתחצף אבל תחילה, בו מתרים אזי - ממון
אותו  מנדים הדין, עלי מקבל איני שאמר או הדיינים,
יום  שלושים עמד ואם א. טז, קטן במועד כמבואר לאלתר,
יום  שלושים וכשישב שנית, אותו מנדים להתירו ביקש ולא
תלמוד  בהלכות כמבואר אותו, מחרימים - בנידויו אחרים
במסרב  שמתרים ההתראה נמצאת ו. הלכה ז, פרק תורה
ואם  הראשונים, יום שלושים של כנידוי משמשת לשלם,
להתירו, יתבע ולא בנידוי יום שלושים אחריה ישב

משנה). (כסף אותו $מחרימים
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd xc` 'cÎhay g"k -

âשבט כ"ח ראשון âיום
.åìø äùò úåöî

― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
והּכהֿ אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,

אתֿרעהּו" gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ
אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.

לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו

א קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ּכּלםמּממֹונֹו ּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק ְִֶֶַָ

 שיעוזי זמב"ם - ספז המצוות 

זמב"ם - ספז המצוות 
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קעה

אדר  שבט־ד' כ"ט קודש שני־שבת יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

âשבט כ"ט שני âיום
.åìø äùò úåöî

הקודם ביום נדפס הרל"ו .הּמצוה ְִַָָ

âשבט ל' שלישי âיום
.åìø äùò úåöî

ראשון ביום נדפס הרל"ו .הּמצוה ְִַָָ

âאדר א' רביעי âיום
.åìø äùò úåöî

ראשון ביום נדפס הרל"ו .הּמצוה ְִַָָ

âאדר ב' חמישי âיום
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

l "dkiyn"dy)(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxהּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

âאדר ג' שישי âיום
.äîø äùò úåöî

יום שני ־שבת קודש כ "ט שבט ־ד 'אדר 
הקודם ביום נדפס הרמ"ה .הּמצוה ְִַָָ

âאדר ד' קודש âשבת
.äîø äùò úåöî

חמישי ביום נדפס הרמ"ה .הּמצוה ְִַָָ

$
  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט' שבט, תשי"ד
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר בן ציון שי' שד"ר

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מכ"ו טבת וד' שבט, ולפלא שכנראה מרוח מכתבו נפל ברוחו על 
שישנם כאלו הרומזים בעין לא טובה על פעולות ליובאוויטש והנהגתה, שהרי הי' כזה עוד מימות 
משה רבינו שהביטו אחריו וכו' וההולך תום למלאות תפקידו ושליחותו להאיר את סביבתו, הנה 
סו"ס דידי' נצח, וכמבואר בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז פאר דעם אמת ווערען אלע בטל, ומה 
שלוקח זמן עד שיתבטלו, הנה עכ"פ יש לנו להודות להשי"ת אשר ההעלמות וההסתרים נחלשו 
ובמילא נחלשו גם ההפרעות והמלחמות נגד חב"ד. ומה שבלבם או גם בדבורם מדברים אחרת, 
הרי יהי' להם אשר להם, ואנן פועלי דיממא אנן וכפתגם הצ"צ, מאכען ליכטיק, ובמילא אין פנאי 

למלחמות כי צריך לבנות הנהרסות...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה שלו של זוגתו וכל ב"ב שיחיו.
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לא־לב קעו פרק יחזקאל - נביאים

àì-÷øô ìà÷æçéçé

çéíéìøò CBúa úézçz õøà-ìà ïãò-éöò-úà zãøeäå ïãò-éöòa ìãâáe ãBáëa äëk úéîã éî-ìà¤¦̧¨¦¬¨¨²¨§¨¬§−Ÿ¤©£¥¥®¤§©§¨Æ¤£¥¥¹¤¤¤´¤©§¦À§¸£¥¦³
(ô) :ýåýé éðãà íàð äðBîä-ìëå äòøô àeä áøç-éììç-úà ákLz¦§©Æ¤©§¥¤½¤³©§ŸÆ§¨£½Ÿ§ª−£Ÿ¨¬¡¦«

áì-÷øô ìà÷æçéã-à

à:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì ãçàa Lãç øNò-éðLa äðL äøNò ézLa éäéåáàN íãà-ïa ©«§¦Æ¦§¥´¤§¥´¨½̈¦§¥¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¨³
éúBøäða çâzå íénia íépzk äzàå úéîãð íéBb øéôk åéìà zøîàå íéøöî-Cìî äòøt-ìò äðé÷E ¦¨Æ©©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¨©§¨´¥½̈§¦¬¦−¦§¥®¨§©¨Æ©©¦´©©¦½©¨´©§©£¤À

éìâøa íéî-çìãzå(ñ) :íúBøäð ñtøzå Eâéìò ézNøôe ýåýé éðãà øîà äkìä÷a ézLø-úà E ©¦§©©Æ¦Æ§©§¤½©¦§−Ÿ©£¨«³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¨©§¦³¨¤ÆÆ¤¦§¦½¦§©−
:éîøça Eeìòäå íéaø íénòãézLèðeéìò ézðkLäå Eìéèà äãOä éðt-ìò õøàá EíéîMä óBò-ìk E ©¦´©¦®§¤¡−§¤§¦«§©§¦´¨½̈¤©§¥¬©¨¤−£¦¤®§¦§©§¦³¨¤ÆÆ¨´©¨©½¦

:õøàä-ìk úiç Enî ézòaNäå§¦§©§¦¬¦§−©©¬¨¨¨«¤

i"yx
(ÁÈ).äëë úéîã éî ìà עדן מעצי מי אל פרעה אתה

והרי  ובגודל בכבוד כאשור גדול ככה שיהא דמית
עדן  עצי עם והורדת אתה ואף שאול שהורדתיו ראית

חזקים: מלכים שאר úéúçú.עם õøà ìà:'גיהנ
(·).íéîéá íéðúë äúàå úéîãð íéåâ øéôë לרבוץ לך היה

ונתגאית  היבשה אל לצאת ולא הדגים כמשפט יאורך תוך
לטרוף  ויצא ביבשה השליט לכפיר בעצמך ונדמית בלבך

êéúåøäðá.טרף: çâúå גוחי לשון נהרותיך עם חוץ ותצא

כ"ו)מבטן ירדן(תהלים  יגיח מא)כי ישראל (איוב  ואורב
ממקומו כ )מגיח מבית (שופטים  ויוצא הנוגע דבר לשון

עכירה:çìãúå.מסתרים: לך êéìâøá.לשון היו לא רגלים
ולרפוס  ארצות מימי לעבור הארץ כחית רגלים לך ועשית
במשרייתך  ואגחתא יונתן בתרגום והדוגמא נהרות'
מדינתהון: ואחריבת' בסומכוות' עממיא ואזעא

(‚).éîøçá בחרמו יגורהו במקרא יש והרבה מצודה ל'
א) וחרמים(חבקוק ז)מצודים :(קהלת 

cec zcevn
(ÁÈ).˙ÈÓ„ ÈÓ Ï‡ מול אל שאמר הענין  לתחילת מוסב

ממך  גדול  היה אשור  הלא וכאומר בגדלך דמית מי אל  לפרעה 
להיות דמית מי אל פרעה מול  אל  עתה  ואמר  בו  עלתה ומה
וכאומר עדן עצי בתוך רב ובגודל  יתירה בכבוד  כמוהו ככה
נפל : הוא  גם הלא  מכולם הגדול שהיה  לאשור  דמית אם אף 

.˙„¯Â‰Âשאר הם עדן עצי עם הקבר אל תורד אתה גם לכן
ÌÈÏ¯Ú.המלכים : ÍÂ˙·: להם ודומה  רשעים  ˙˘Î·.בתוך 

חר חללי  שאר עם  תשכב  להם:בקבר ודומה  Ú¯Ù‰.ב ‡Â‰
עמו: המון וכל  פרעה הוא  ההוא השוכב

(‡).‰˘ ‰¯˘Ú È˙˘·אחר אחת  שנה  והיא צדקיהו למלכות 
ÈÓ„˙.(·)החורבן: ÌÈÂ‚ ¯ÈÙÎשאתה בעצמך היית  מדמה 

אתה כי הדבר כן  לא אבל צאן  בעדרי ככפיר הגוים  למול 
בארצך : אלא  כח לך  אין כן מת הוא  ליבשה  כשעולה ומיד  המים בתוך במקומו  אלא  כחו  שאין בימים  אשר Á‚˙Âכתנים

.ÍÈ˙Â¯‰·ולצאת למשוך  תוכל  במקומך  או ולהתחזק לנגוח  קרן  תרים  בארצך לומר רצה  בנהרותיך, אמר לתנין שהמשילו לפי
זולת : במקום ·¯‚ÍÈÏ.ולא  ÌÈÓ ÁÏ„˙Âאין אבל  המים  מן  הנמשכים הנהרות לרמוס ותוכל אותם  ולעכור במים  לדרוך תוכל

במ "ש: הדבר  וכפל  ביבשה כח  ÂÎÂ'.(‚)לך È˙˘¯ÙÂעמים קהל  עם רשת עליך  אפרוש כי שם גם תמשול לא  מעתה כאומר 
ארצך : בתוך  אותך יאבדו  והם  הכשדים את  יביא נ"נ  ר "ל  עליך, פרשתי אשר  הרשת בתוך  המים מן אותך  יעלו שהם  רבים 

(„).ÍÈ˙˘ËÂ:הארץ ולחית  השמים לעוף למאכל  ותהיה במלחמה תפול  כי השדה ע "פ  אותך  ואשליך  בארץ אותך אפזר

oeiv zcevn
(ÁÈ).‰ÎÎ:כן כמו 

(·).ÂÈÏ‡:בעי "ן עליו  בחור:ÈÙÎ¯.כמו ארי  ÈÓ„˙.הוא 
דמיון: נחש:ÌÈ˙Î.מלשון כדמות  גדול דג והוא כתנין כמו 

.Á‚˙Âוהוצאה משיכה ענין הוא או בקרן והדפה  נגיחה  מלשון
מבטן גוחי אתה  כי כב)כמו עםÁÏ„˙Â.:(תהלים דריסה ענין

שלאחריו: במקרא לו  ודומה המים  ענין.ÒÂÙ¯˙Âעכירת 
נרפש  מעין כמו ורמיסה  כה)דריכה  ענין·ÈÓ¯Á.(‚):(משלי

חרמים  משטח  כמו  כ"ו)רשת  פיזורÍÈ˙˘ËÂ.(„):(לעיל ענין
בלחי וינטשו טו)כמו ויטילו‡ÍÏÈË.:(שופטים כמו השלכה עניז

הכלים  א)את חניה:È˙Î˘‰Â.:(יונה מל 'È˙Ú·˘‰Â.ענין
שביעה:

יח־יט  פרק הימים דברי - כתובים

èé-÷øô à íéîéä éøáãáé-â

âéáà-úà ãéåc ãaëîä ïeðçì ïBnò-éðá éøN eøîàiåéðéòa Eø÷çì øeáòa àìä íéîçðî Eì çìL-ék E ©Ÿ§Á¨¥̧§¥©¹§¨À©«§©¥̧¨¦³¤¨¦ÆÆ§¥¤½¦«¨©¬§−§©£¦®£¿Ÿ©Â£©§¸Ÿ
éìà åéãáò eàa õøàä ìbøìe Côäìå:Eãéöça íäéåãî-úà úøëiå íçlâéå ãéåã éãáò-úà ïeðç çwiå §©£³Ÿ§©¥Æ¨½̈¤¨¬£¨−̈¥¤«©¦©̧¨¹¤©§¥³¨¦Æ©«§©§¥½©¦§¯Ÿ¤©§¥¤²©¥−¦

:íçlLéå äòNônä-ãòäíéîìëð íéLðàä eéä-ék íúàø÷ì çìLiå íéLðàä-ìò ãéåãì eãébiå eëìiå ©©¦§¨¨®©«§©§¥«©¥§Á©©¦̧§¨¦³©¨«£¨¦Æ©¦§©´¦§¨½̈¦¨¬¨£¨¦−¦§¨¦´
(ñ) :ízáLå íëð÷æ çnöé-øLà ãò Bçøéá eáL Cìnä øîàiå ãàîåeLàaúä ék ïBnò éða eàøiå §®Ÿ©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§´¦«¥½©²£¤§©©¬§©§¤−§©§¤«©¦§Æ§¥´©½¦¬¦«§¨£−

äáBvîe äëòî íøà-ïîe íéøäð íøà-ïî íäì økNì óñk-økk óìà ïBnò éðáe ïeðç çìLiå ãéåc-íò¦¨¦®©¦§©´Â̈§¥̧©¹¤´¤¦©¤À¤¦§´ŸÂ̈¤¦£©¸©£©¹¦¦£©³©£¨Æ¦½̈
:íéLøôe áëøæìLe íéðL íäì eøkNiåéðôì eðçiå eàáiå Bnò-úàå äëòî Cìî-úàå áëø óìà íéL ¤−¤¨¨¦«©¦§§´¨¤¿§©¦Á§Ÿ¦̧¤¹¤¤À¤§¤¤³¤©£¨Æ§¤©½©¨¾Ÿ©«©£−¦§¥´

(ñ) :äîçìnì eàáiå íäéøòî eôñàð ïBnò éðáe àáãéîçàáö-ìk úàå áàBé-úà çìLiå ãéåc òîLiå ¥§¨®§¥´©À¤¤§Æ¥¨´¥¤½©¨−Ÿ©¦§¨¨«©¦§©−¨¦®©¦§©Æ¤½̈§¥¬¨¨−̈
:íéøBabäè:äãOa ícáì eàa-øLà íéëìnäå øéòä çút äîçìî eëøòiå ïBnò éða eàöiåéàøiå ©¦¦«©¥§Æ§¥´©½©©«©§¬¦§¨−̈¤´©¨¦®§©§¨¦´£¤½̈§©−̈©¨¤«©©´§

:íøà úàø÷ì Cøòiå ìàøNéa øeça-ìkî øçáiå øBçàå íéðt åéìà äîçìnä-éðô äúéä-ék áàBéàéúàå À̈¦«¨§¨¯§¥©¦§¨¨²¥−̈¨¦´§¨®©¦§©À¦¨¨Æ§¦§¨¥½©«©£−Ÿ¦§©¬£¨«§¥Æ
:ïBnò éða úàø÷ì eëøòiå åéçà éLáà ãéa ïúð íòä øúéáéél úééäå íøà épnî ÷æçz íà øîàiå ¤¤́¨½̈¨©¾§©−©§©´¨¦®©©©́§½¦§©−§¥¬©«©ÀŸ¤¦¤¡©³¦¤Æ¦Æ£½̈§¨¦¬¨¦−

ézòLBäå Enî e÷æçé ïBnò éða íàå (ñ) äòeLúì:E ¦§¨®§¦§¥¬©²¤«¤§¬¦§−§©§¦«

i"yx
(‚).êéðéòá êéáà úà ãåã ãáëîä בתורתם כתוב והלא

אתה  וסבור כג) (דברים וטובתם שלומם תדרוש לא
אביך  ולכבוד שלומך לדרוש ובא אלהיו מצות שמניח
וגו': לחקור בעבור הלא מנחמים לך שלח

(„).íäéåãî:('ו (ויקרא בד מדו ãòכמו éöçá
.äòùôîä('ט ב' (ובשמואל ואחור פנים ערותן עד

מצרים  ערות שת חשופי כמו ערותן עד שתותיהם כתיב
כ'): äëòî.(Â)(ישעיה íøà ïîå íéøäð íøà ïî ארמים

ומן  במעכה היושבים ארם מעכה ארם וזהו היו הרבה
צובה  וארם פרת נהר על יושבים סתם ארמים וארם

קרוים  בעמון היושבים עמונים וכן האומה ועיקר הוא
עשו  בני וכן מקומות בשאר האומה ועיקר עמונים

באדום: שעיר äãùá.(Ë)בארץ íãáì חיילותם חלקו

כנגד  העיר פתח אחת במערכה עמון בני מערכות לשתי
אחרות  במערכה עמהם אשר והמלכים ישראל כל

לישראל: מאחור בשדה éùáà.(È‡)לבדם ãéá
קרינן  אבשי וגם אבשי כתיב הימים דברי שכל לאבישי
ולכך  המסורה פי על הכלל מן שיצאו שנים מאלו לבד
בשביל  נכתב הזה הספר שכל אבשי הזה הספר בכל
אחותו  לבן שיקראו כבודו זה ואין דוד של כבודו
ישי  הוא אבי כי כדוד חשוב אני גם דמשמע אבישי
אבישי  שמואל ספר ובכל אבשי הזה הספר בכל לכך
פי  ועל אבשי ביד נתן העם יתר ואת אבשי חד לבד
צרויה  אמו אבי ישי שהיה הוא כן שהרי המסורה

אמו: היתה שהיא

cec zcevn
(‚).ÍÈÈÚ· ÍÈ·‡ ˙‡ „Â„ „·ÎÓ‰ מכבד שדוד  אתה סבור וכי

מנחמים: לך  שלח  כי על  בעיניך  אביך לא‰Ï‡.את באמת 
הארץ : לרגל כ "א עד ·ÈˆÁ.(„)שלח  והוא ארכם  במחצית 

‰‡ÌÈ˘.שלוחיהם:ÂÎÏÈÂ.(‰)המפשעה: ÏÚמקרה בעבור
Ì˙‡¯˜Ï.האנשים : ÁÏ˘ÈÂהאמור ביריחו לשבת  להם  לאמר

ואמר למלך  באו לא  למה הסיבה לומר  והפסוק  המקרא בסוף
לקראתם: שלח ולכן נכלמים היו ÈÎ(Â)לביתכם:Ì˙·˘Â.כי

.Â˘‡·˙‰ולזה הנבאש  כדבר דוד בעיני עצמם  את התעיבו
המלחמה: מן ‰ÈÚ¯.(Ë)פחדו Á˙Ù:עירם שער פתח ‰ÓÁÏÓ‰.(È)מול  ÈÙ:המלחמה אנשי פני 

oeiv zcevn
(‚).¯Â˜ÁÏ: וחפוש חקירה כיÍÂÙ‰ÏÂ.מל' ולמבדק ת"י 

עבר: אל מעבר מהפכה מה דבר עניןÏ‚¯ÏÂ.הבודק הוא גם
וחפוש: שאול Ì‰ÈÂ„Ó.(„)חקירה וילבש כמו מלבושיהם

יז): (ש "א  מדיו והוא‰Ú˘ÙÓ‰.וכו' בסמ"ך  המפסעה  כמו
כינוי והוא בהם שפוסעים הרגלים ור "ל  פסיעה מלשון
המלבוש: חצי יכלה  ושמה ממעל  ברגלים שהיא לעגבות

(‰).ÁÓˆÈ: יגדל

 נביאים 
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קער

לא־לב  פרק יחזקאל - נביאים

àì-÷øô ìà÷æçéçé

çéíéìøò CBúa úézçz õøà-ìà ïãò-éöò-úà zãøeäå ïãò-éöòa ìãâáe ãBáëa äëk úéîã éî-ìà¤¦̧¨¦¬¨¨²¨§¨¬§−Ÿ¤©£¥¥®¤§©§¨Æ¤£¥¥¹¤¤¤´¤©§¦À§¸£¥¦³
(ô) :ýåýé éðãà íàð äðBîä-ìëå äòøô àeä áøç-éììç-úà ákLz¦§©Æ¤©§¥¤½¤³©§ŸÆ§¨£½Ÿ§ª−£Ÿ¨¬¡¦«

áì-÷øô ìà÷æçéã-à

à:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì ãçàa Lãç øNò-éðLa äðL äøNò ézLa éäéåáàN íãà-ïa ©«§¦Æ¦§¥´¤§¥´¨½̈¦§¥¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¨³
éúBøäða çâzå íénia íépzk äzàå úéîãð íéBb øéôk åéìà zøîàå íéøöî-Cìî äòøt-ìò äðé÷E ¦¨Æ©©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¨©§¨´¥½̈§¦¬¦−¦§¥®¨§©¨Æ©©¦´©©¦½©¨´©§©£¤À

éìâøa íéî-çìãzå(ñ) :íúBøäð ñtøzå Eâéìò ézNøôe ýåýé éðãà øîà äkìä÷a ézLø-úà E ©¦§©©Æ¦Æ§©§¤½©¦§−Ÿ©£¨«³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¨©§¦³¨¤ÆÆ¤¦§¦½¦§©−
:éîøça Eeìòäå íéaø íénòãézLèðeéìò ézðkLäå Eìéèà äãOä éðt-ìò õøàá EíéîMä óBò-ìk E ©¦´©¦®§¤¡−§¤§¦«§©§¦´¨½̈¤©§¥¬©¨¤−£¦¤®§¦§©§¦³¨¤ÆÆ¨´©¨©½¦

:õøàä-ìk úiç Enî ézòaNäå§¦§©§¦¬¦§−©©¬¨¨¨«¤

i"yx
(ÁÈ).äëë úéîã éî ìà עדן מעצי מי אל פרעה אתה

והרי  ובגודל בכבוד כאשור גדול ככה שיהא דמית
עדן  עצי עם והורדת אתה ואף שאול שהורדתיו ראית

חזקים: מלכים שאר úéúçú.עם õøà ìà:'גיהנ
(·).íéîéá íéðúë äúàå úéîãð íéåâ øéôë לרבוץ לך היה

ונתגאית  היבשה אל לצאת ולא הדגים כמשפט יאורך תוך
לטרוף  ויצא ביבשה השליט לכפיר בעצמך ונדמית בלבך

êéúåøäðá.טרף: çâúå גוחי לשון נהרותיך עם חוץ ותצא

כ"ו)מבטן ירדן(תהלים  יגיח מא)כי ישראל (איוב  ואורב
ממקומו כ )מגיח מבית (שופטים  ויוצא הנוגע דבר לשון

עכירה:çìãúå.מסתרים: לך êéìâøá.לשון היו לא רגלים
ולרפוס  ארצות מימי לעבור הארץ כחית רגלים לך ועשית
במשרייתך  ואגחתא יונתן בתרגום והדוגמא נהרות'
מדינתהון: ואחריבת' בסומכוות' עממיא ואזעא

(‚).éîøçá בחרמו יגורהו במקרא יש והרבה מצודה ל'
א) וחרמים(חבקוק ז)מצודים :(קהלת 

cec zcevn
(ÁÈ).˙ÈÓ„ ÈÓ Ï‡ מול אל שאמר הענין  לתחילת מוסב

ממך  גדול  היה אשור  הלא וכאומר בגדלך דמית מי אל  לפרעה 
להיות דמית מי אל פרעה מול  אל  עתה  ואמר  בו  עלתה ומה
וכאומר עדן עצי בתוך רב ובגודל  יתירה בכבוד  כמוהו ככה
נפל : הוא  גם הלא  מכולם הגדול שהיה  לאשור  דמית אם אף 

.˙„¯Â‰Âשאר הם עדן עצי עם הקבר אל תורד אתה גם לכן
ÌÈÏ¯Ú.המלכים : ÍÂ˙·: להם ודומה  רשעים  ˙˘Î·.בתוך 

חר חללי  שאר עם  תשכב  להם:בקבר ודומה  Ú¯Ù‰.ב ‡Â‰
עמו: המון וכל  פרעה הוא  ההוא השוכב

(‡).‰˘ ‰¯˘Ú È˙˘·אחר אחת  שנה  והיא צדקיהו למלכות 
ÈÓ„˙.(·)החורבן: ÌÈÂ‚ ¯ÈÙÎשאתה בעצמך היית  מדמה 

אתה כי הדבר כן  לא אבל צאן  בעדרי ככפיר הגוים  למול 
בארצך : אלא  כח לך  אין כן מת הוא  ליבשה  כשעולה ומיד  המים בתוך במקומו  אלא  כחו  שאין בימים  אשר Á‚˙Âכתנים

.ÍÈ˙Â¯‰·ולצאת למשוך  תוכל  במקומך  או ולהתחזק לנגוח  קרן  תרים  בארצך לומר רצה  בנהרותיך, אמר לתנין שהמשילו לפי
זולת : במקום ·¯‚ÍÈÏ.ולא  ÌÈÓ ÁÏ„˙Âאין אבל  המים  מן  הנמשכים הנהרות לרמוס ותוכל אותם  ולעכור במים  לדרוך תוכל

במ "ש: הדבר  וכפל  ביבשה כח  ÂÎÂ'.(‚)לך È˙˘¯ÙÂעמים קהל  עם רשת עליך  אפרוש כי שם גם תמשול לא  מעתה כאומר 
ארצך : בתוך  אותך יאבדו  והם  הכשדים את  יביא נ"נ  ר "ל  עליך, פרשתי אשר  הרשת בתוך  המים מן אותך  יעלו שהם  רבים 

(„).ÍÈ˙˘ËÂ:הארץ ולחית  השמים לעוף למאכל  ותהיה במלחמה תפול  כי השדה ע "פ  אותך  ואשליך  בארץ אותך אפזר

oeiv zcevn
(ÁÈ).‰ÎÎ:כן כמו 

(·).ÂÈÏ‡:בעי "ן עליו  בחור:ÈÙÎ¯.כמו ארי  ÈÓ„˙.הוא 
דמיון: נחש:ÌÈ˙Î.מלשון כדמות  גדול דג והוא כתנין כמו 

.Á‚˙Âוהוצאה משיכה ענין הוא או בקרן והדפה  נגיחה  מלשון
מבטן גוחי אתה  כי כב)כמו עםÁÏ„˙Â.:(תהלים דריסה ענין

שלאחריו: במקרא לו  ודומה המים  ענין.ÒÂÙ¯˙Âעכירת 
נרפש  מעין כמו ורמיסה  כה)דריכה  ענין·ÈÓ¯Á.(‚):(משלי

חרמים  משטח  כמו  כ"ו)רשת  פיזורÍÈ˙˘ËÂ.(„):(לעיל ענין
בלחי וינטשו טו)כמו ויטילו‡ÍÏÈË.:(שופטים כמו השלכה עניז

הכלים  א)את חניה:È˙Î˘‰Â.:(יונה מל 'È˙Ú·˘‰Â.ענין
שביעה:

יח־יט  פרק הימים דברי - כתובים

èé-÷øô à íéîéä éøáãáé-â

âéáà-úà ãéåc ãaëîä ïeðçì ïBnò-éðá éøN eøîàiåéðéòa Eø÷çì øeáòa àìä íéîçðî Eì çìL-ék E ©Ÿ§Á¨¥̧§¥©¹§¨À©«§©¥̧¨¦³¤¨¦ÆÆ§¥¤½¦«¨©¬§−§©£¦®£¿Ÿ©Â£©§¸Ÿ
éìà åéãáò eàa õøàä ìbøìe Côäìå:Eãéöça íäéåãî-úà úøëiå íçlâéå ãéåã éãáò-úà ïeðç çwiå §©£³Ÿ§©¥Æ¨½̈¤¨¬£¨−̈¥¤«©¦©̧¨¹¤©§¥³¨¦Æ©«§©§¥½©¦§¯Ÿ¤©§¥¤²©¥−¦

:íçlLéå äòNônä-ãòäíéîìëð íéLðàä eéä-ék íúàø÷ì çìLiå íéLðàä-ìò ãéåãì eãébiå eëìiå ©©¦§¨¨®©«§©§¥«©¥§Á©©¦̧§¨¦³©¨«£¨¦Æ©¦§©´¦§¨½̈¦¨¬¨£¨¦−¦§¨¦´
(ñ) :ízáLå íëð÷æ çnöé-øLà ãò Bçøéá eáL Cìnä øîàiå ãàîåeLàaúä ék ïBnò éða eàøiå §®Ÿ©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§´¦«¥½©²£¤§©©¬§©§¤−§©§¤«©¦§Æ§¥´©½¦¬¦«§¨£−

äáBvîe äëòî íøà-ïîe íéøäð íøà-ïî íäì økNì óñk-økk óìà ïBnò éðáe ïeðç çìLiå ãéåc-íò¦¨¦®©¦§©´Â̈§¥̧©¹¤´¤¦©¤À¤¦§´ŸÂ̈¤¦£©¸©£©¹¦¦£©³©£¨Æ¦½̈
:íéLøôe áëøæìLe íéðL íäì eøkNiåéðôì eðçiå eàáiå Bnò-úàå äëòî Cìî-úàå áëø óìà íéL ¤−¤¨¨¦«©¦§§´¨¤¿§©¦Á§Ÿ¦̧¤¹¤¤À¤§¤¤³¤©£¨Æ§¤©½©¨¾Ÿ©«©£−¦§¥´

(ñ) :äîçìnì eàáiå íäéøòî eôñàð ïBnò éðáe àáãéîçàáö-ìk úàå áàBé-úà çìLiå ãéåc òîLiå ¥§¨®§¥´©À¤¤§Æ¥¨´¥¤½©¨−Ÿ©¦§¨¨«©¦§©−¨¦®©¦§©Æ¤½̈§¥¬¨¨−̈
:íéøBabäè:äãOa ícáì eàa-øLà íéëìnäå øéòä çút äîçìî eëøòiå ïBnò éða eàöiåéàøiå ©¦¦«©¥§Æ§¥´©½©©«©§¬¦§¨−̈¤´©¨¦®§©§¨¦´£¤½̈§©−̈©¨¤«©©´§

:íøà úàø÷ì Cøòiå ìàøNéa øeça-ìkî øçáiå øBçàå íéðt åéìà äîçìnä-éðô äúéä-ék áàBéàéúàå À̈¦«¨§¨¯§¥©¦§¨¨²¥−̈¨¦´§¨®©¦§©À¦¨¨Æ§¦§¨¥½©«©£−Ÿ¦§©¬£¨«§¥Æ
:ïBnò éða úàø÷ì eëøòiå åéçà éLáà ãéa ïúð íòä øúéáéél úééäå íøà épnî ÷æçz íà øîàiå ¤¤́¨½̈¨©¾§©−©§©´¨¦®©©©́§½¦§©−§¥¬©«©ÀŸ¤¦¤¡©³¦¤Æ¦Æ£½̈§¨¦¬¨¦−

ézòLBäå Enî e÷æçé ïBnò éða íàå (ñ) äòeLúì:E ¦§¨®§¦§¥¬©²¤«¤§¬¦§−§©§¦«

i"yx
(‚).êéðéòá êéáà úà ãåã ãáëîä בתורתם כתוב והלא

אתה  וסבור כג) (דברים וטובתם שלומם תדרוש לא
אביך  ולכבוד שלומך לדרוש ובא אלהיו מצות שמניח
וגו': לחקור בעבור הלא מנחמים לך שלח

(„).íäéåãî:('ו (ויקרא בד מדו ãòכמו éöçá
.äòùôîä('ט ב' (ובשמואל ואחור פנים ערותן עד

מצרים  ערות שת חשופי כמו ערותן עד שתותיהם כתיב
כ'): äëòî.(Â)(ישעיה íøà ïîå íéøäð íøà ïî ארמים

ומן  במעכה היושבים ארם מעכה ארם וזהו היו הרבה
צובה  וארם פרת נהר על יושבים סתם ארמים וארם

קרוים  בעמון היושבים עמונים וכן האומה ועיקר הוא
עשו  בני וכן מקומות בשאר האומה ועיקר עמונים

באדום: שעיר äãùá.(Ë)בארץ íãáì חיילותם חלקו

כנגד  העיר פתח אחת במערכה עמון בני מערכות לשתי
אחרות  במערכה עמהם אשר והמלכים ישראל כל

לישראל: מאחור בשדה éùáà.(È‡)לבדם ãéá
קרינן  אבשי וגם אבשי כתיב הימים דברי שכל לאבישי
ולכך  המסורה פי על הכלל מן שיצאו שנים מאלו לבד
בשביל  נכתב הזה הספר שכל אבשי הזה הספר בכל
אחותו  לבן שיקראו כבודו זה ואין דוד של כבודו
ישי  הוא אבי כי כדוד חשוב אני גם דמשמע אבישי
אבישי  שמואל ספר ובכל אבשי הזה הספר בכל לכך
פי  ועל אבשי ביד נתן העם יתר ואת אבשי חד לבד
צרויה  אמו אבי ישי שהיה הוא כן שהרי המסורה

אמו: היתה שהיא

cec zcevn
(‚).ÍÈÈÚ· ÍÈ·‡ ˙‡ „Â„ „·ÎÓ‰ מכבד שדוד  אתה סבור וכי

מנחמים: לך  שלח  כי על  בעיניך  אביך לא‰Ï‡.את באמת 
הארץ : לרגל כ "א עד ·ÈˆÁ.(„)שלח  והוא ארכם  במחצית 

‰‡ÌÈ˘.שלוחיהם:ÂÎÏÈÂ.(‰)המפשעה: ÏÚמקרה בעבור
Ì˙‡¯˜Ï.האנשים : ÁÏ˘ÈÂהאמור ביריחו לשבת  להם  לאמר

ואמר למלך  באו לא  למה הסיבה לומר  והפסוק  המקרא בסוף
לקראתם: שלח ולכן נכלמים היו ÈÎ(Â)לביתכם:Ì˙·˘Â.כי

.Â˘‡·˙‰ולזה הנבאש  כדבר דוד בעיני עצמם  את התעיבו
המלחמה: מן ‰ÈÚ¯.(Ë)פחדו Á˙Ù:עירם שער פתח ‰ÓÁÏÓ‰.(È)מול  ÈÙ:המלחמה אנשי פני 

oeiv zcevn
(‚).¯Â˜ÁÏ: וחפוש חקירה כיÍÂÙ‰ÏÂ.מל' ולמבדק ת"י 

עבר: אל מעבר מהפכה מה דבר עניןÏ‚¯ÏÂ.הבודק הוא גם
וחפוש: שאול Ì‰ÈÂ„Ó.(„)חקירה וילבש כמו מלבושיהם

יז): (ש "א  מדיו והוא‰Ú˘ÙÓ‰.וכו' בסמ"ך  המפסעה  כמו
כינוי והוא בהם שפוסעים הרגלים ור "ל  פסיעה מלשון
המלבוש: חצי יכלה  ושמה ממעל  ברגלים שהיא לעגבות

(‰).ÁÓˆÈ: יגדל

 כתובים 
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eקעח dpyn iyy wxt oiaexir zkqn

„úeLø ïéðúBð éúîéàî?éànL úéaíéøîBà:íBé ãBòaî;ìlä úéáeíéøîBà:äëLçMî.BúeLø ïúpL éîàéöBäå, ¥¥¨©§¦§¥©©§¦¦§¥¦¥§¦¦¤¨¥¨¦¤¨©§§¦
ãéæîa ïéa ââBLa ïéa–øñBà äæ éøä;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:ãéæîa–øñBà,ââBLa–Bðéà ¥§¥¥§¥¦£¥¤¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¥¦¥§¥¥

øñBà. ¥
‰íéðëMì ózL äéäL úéaä ìòa,ïééa äæìå ïééa äæì–áøòì íéëéøö íðéà;ïîLa äæìå ïééa äæì–íéëéøö ©©©©¦¤¨¨ª¨©§¥¦¨¤§©¦§¨¤§©¦¥¨§¦¦§¨¥¨¤§©¦§¨¤§¤¤§¦¦

áøòì.ïBòîL éaøøîBà:äæ ãçàå äæ ãçà–áøòì íéëéøö íðéà. §¨¥©¦¦§¥¤¨¤§¤¨¤¥¨§¦¦§¨¥
Âãçà ïéì÷øèa eúáML úBøeáç Lîç–éànL úéaíéøîBà:äøeáçå äøeáç ìëì áeøò;ìlä úéáeíéøîBà: ¨¥£¤¨§¦§©§¦¤¨¥©©§¦¥§¨£¨©£¨¥¦¥§¦

ïlëì ãçà áeøò.íéãBîe,úBiìòa Bà íéøãça ïéeøL ïúö÷nL ïîæa,ïäLäøeáçå äøeáç ìëì áeøò ïéëéøö. ¥¤¨§ª¨¦¦§©¤¦§¨¨§¦©£¨¦¨£¦¤¥§¦¦¥§¨£¨©£¨

cc.mei ceran mixne` y"a:øåñà úáùá úåùø äð÷îå ,àåä àúåùø äð÷î úåùø ìåèéá éøáñã.jygzyn s` mixne` d"aeééåð÷à åàì ìåèéá éøáñ
äìåëì øñàð úáù úö÷îì øñàðù ïåéë ïðéøîà àúëåã ìëáã åùøéô àúééøááå .éîã øéôù úáùá àúåùøî é÷åìúñàå ,àúåùøî é÷åìúñà àìà àåä àúåùø

:úåùø ìèáîî õåç.`ivede ezeyx ozpy in:ìèáù úåùøá ùîúùðå øæçù.cifn cg`e bbey cg`:î"øë äëìä ïéàå .ãéæî åèà ââåù ñéð÷ã
dd.eipky mr szey `edy:áåøéò íùì àìå àîìòá úåôúåù íùì ,éåáîáù.axrl v"`ååä úåàåáî éôåúù à÷åãå .ãçà éìëá ïéôúåù ïìåë åéäéù àåäå

íàå .úôá àìà êùîð åáì ïéà íãà ìù äøéãå àåä äøéã íåùî áåøéòã ,úôá àìà ïéáøòî ïéà úåøéöç éáåøéò ìáà ,ïéôúúùîå ïéáøòî ìëá ïðúãë ïééá
øàùá åà ïééá åôúúùð íà ìáà ,úåøéöç éáåøéò áøòì ö"àå áåøéò íå÷îá úô ìù óåúù åúåà ìò ïéëîåñå éôè áéùçã ù"ë úôá úåàåáî éôåúù óúù

:úå÷åðéúä ïî áåøéò úøåú çëúùú àìù éãë ,óåúùä ìò ïéëîåñ ïéàå úåøéöç éáåøéò áøòì íéëéøö íéøáã.'ek xne` y"x:ù"øë äëìä ïéàå
ee.oilwxha:øöçä éðá øàù íò áøòì íéëéøöå øöçì ïéì÷øèä ïî çúô ïäì ùé ïìåëå äùîçì åäå÷ìçå íéëìî áùåî áçøå ìåãâ úéá.mixne` i`ny zia

:øöçä áåøéòì úô ïúú äøåáçå äøåáç ìëù êéøöå íé÷åìç ïäéúåùø.mixne` lld ziaeúåìåãâ úåöéçîì ïéì÷øèä å÷ìçù ïîæáå .úåùø ÷åìç åæ äöéçî ïéà
,äø÷úì úåòéâî ïðéàù úåëåîð úåöéçîá å÷ìçã éâéìô éë .úåéìòáå íéøãçá íéåøùë éåäã íåùî ,úåùø ÷åìç éåäã éâéìô àì àîìò éìåë äø÷úì úåòéâîä
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אם  רשות, מבטלים מתי ללמד , באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
דנה  כן הלל . ובית שמאי  בית בזה ונחלקו  בשבת, אפילו  או שבת בערב דווקא

לחצר . כליו את כך אחר  והוציא רשותו  שביטל  במי המשנה

úeLø ïéðúBð éúîéàî ששנינו כפי  החצר , לדיירי  רשותו המבטל – ÅÅÈÇÀÄÀ
מבטל ? הוא מתי  הקודמת, ãBòaîבמשנה :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄÀ

íBé;רשות לבטל  אסור  בשבת אבל  שבת, בערב –ìlä úéáeÅÄÅ
äëLçMî :íéøîBà טעם מבואר  בגמרא משתחשך . אף כלומר  – ÀÄÄÆÈÅÈ

רשות, כהקניית הריהו  רשות ביטול  שמאי בית שלדעת מחלוקתם,
אלא  רשות ביטול  אין  הלל בית ולדעת בשבת, רשות להקנות ואסור 

אף  מרשותו  להסתלק לאדם ומותר  מרשותו, האדם של  הסתלקותו
BúeLøבשבת. ïúpL éî, לשכניו שבחצר רשותו  ביטל  –àéöBäå ÄÆÈÇÀÀÄ

ונמצא  ב), משנה לעיל  (עיין חבריו בו שהחזיקו קודם לשם כליו את –
ברשותו, ומשתמש  מביטולו ââBLaחוזר  ïéa,בשוגג שהוציא בין  – ÅÀÅ

רשותו, שביטל ששכח ãéæîaכגון ïéa,במזיד שהוציא בין  – ÅÀÅÄ
מביטולו , בו  לחזור øñBàשהתכוון äæ éøä להוציא השכנים על – ÂÅÆÅ

לחצר; מבתיהם øéàîולהכניס éaø éøác משום שוגג האוסר – ÄÀÅÇÄÅÄ
מביטולו . חוזר כשהוא במזיד גם להתיר  יבואו  שלא כדי  éaøÇÄמזיד ,

ãéæîa :øîBà äãeäé, במזיד הוציא אם –øñBà הדיירים על  – ÀÈÅÀÅÄÅ
החזיקו  אם אבל בו. שהחזיקו  לפני  כליו  שהוציא והוא בחצר , לטלטל 

מביטולו; לחזור יכול  אינו שוב כליו, שהוציא ואם ââBLaקודם – ÀÅ
בשוגג, øñBàהוציא Bðéà,עליהם –.dkld oke ÅÅ
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צריכים  אם מסויים, במאכל  מסחרית שותפות להם שהיתה מבוי באנשי  דנה משנתנו
עושים  מבואות" "שיתופי  שדווקא בגמרא, ומבואר שבת. לענין אחר "שיתוף" הם
חצרות  שעירוב בפת, אלא מערבים אין חצרות עירובי  אבל  שהוא, מאכל בכל
של דירתו ואין  אחת, בדירה גרים כולם כאילו  נחשב, שיהא הוא, דירה משום
אין שוב בפת, מבואות" "שיתופי  עשו  ואם בלבד . פתו אחר  אלא נמשכת אדם
עירוב  לערב צריכים אחר במאכל נשתתפו אם אבל חצרות. עירובי  לערב צריכים
התינוקות. מן עירוב תורת תשתכח שלא כדי השיתוף, על  סומכים ואין  חצרות

שעשו השיתוף משום בחצר  שמטלטלים התינוקות יודעים בפת, נשתתפו  אם ברם,

בפת.

íéðëMì ózL äéäL úéaä ìòa,מסחר של  שותפות שבמבוי, – ÇÇÇÇÄÆÈÈËÈÇÀÅÄ
עירוב, של ïééaולא äæìå ïééa äæì, אחד בכלי הוא והיין –íðéà ÈÆÀÇÄÀÈÆÀÇÄÅÈ
áøòì íéëéøö המשותף שהיין  המבוי ", "שיתוף לעשות כלומר – ÀÄÄÀÈÅ

שבת. לענין "שיתוף" לשם להם ïîLaעולה äæìå ïééa äæì– ÈÆÀÇÄÀÈÆÀÆÆ
מן  הוא מין וכל  הואיל בשמן , ולאחר ביין לאחד שותף היה אם אבל 

כלים, בשני  כשהוא ביין ולזה ביין  לזה ואפילו אחר ; בכלי הסתם
øòì íéëéøöá לשם ששותפותם שבת, לענין  אחר  שיתוף לשתף – ÀÄÄÀÈÅ

המבוי . שיתוף לשם זה בכגון מועילה אינה ïBòîLמסחר  éaøÇÄÄÀ
äæ ãçàå äæ ãçà :øîBà, ביין ולזה ביין  לזה שותף שהוא בין – ÅÆÈÆÀÆÈÆ

בשמן, ולזה ביין  לזה שותף שהוא áøòìובין  íéëéøö íðéà– ÅÈÀÄÄÀÈÅ
המבוי . שיתוף לשם שותפותם oerny.שמועילה iaxk dkld oi`e  ררממבב""םם))

אא  )).. הה,, עעייררוובבייןן ההלל  ''
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úBøeáç Lîç,אחדות חבורות אלא דווקא, לאו  חמש  –eúáML ÈÅÂÆÈÀ
ãçà ïéì÷øèaידי על המחולק גדול, אחד באולם שדרו כלומר – ÄÀÇÀÄÆÈ

המיוחדת, במחיצתה דרה חבורה וכל  לתקרה, מגיעות שאינן מחיצות
לחצר, פתח אחת לכל ìëìויש  áeøò :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÀÈ

äøeáçå äøeáçלפי החצר, לעירוב פת ליתן  צריכה אחת כל  – ÂÈÇÂÈ
מזו. זו הן ïlëìשחלוקות ãçà áeøò :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÅÆÈÀËÈ

תתן  מהן שאחת ודי אחד , בבית שובתות כולן  כאילו  הן שנחשבות
כולן. בשביל  החצר  לעירוב שמאי,íéãBîeפת לבית הלל  בית – Ä

úBiìòa Bà íéøãça ïéeøL ïúö÷nL ïîæaמבואר בגמרא – ÄÀÇÆÄÀÈÈÀÄÇÂÈÄÈÂÄ
מגיעות  הטרקלין  את המחלקות שהמחיצות בזמן  היא המשנה שכוונת
או  נפרדים בחדרים שרויות כאילו  החבורות הרי  זה ובכגון לתקרה,

äøeáçåבעליות, äøeáç ìëì áeøò ïéëéøö ïäLכל אחת – ÆÅÀÄÄÅÀÈÂÈÇÂÈ
עצמה. בפני  בחדר  דרה אחת כל  שהרי  החצר , בני עם לערב צריכה
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ובית, בית מכל  כיכר שגובים והיינו בפת, מערבים חצרות שעירובי הזכרנו , כבר 

שנוהגים  כותבים, ויש  אחד . בכלי  החצר מבתי באחד הכיכרות כל  את ומניחים
בשם  משנה מגיד (הראב"ד; אחת חלה אותו  ועושים בית מכל קמח מעט לגבות

שהרי לעירוב, פת ליתן צריך  אינו  העירוב את בו  שמניחין  בית ברם, הגאונים).

כולם  שהיו חצר  אנשי – בדירתם. לכולם שותפים והם ממש  שם דרים בעליו 
אין עצמו, בפני  בית לו יש ואחד אחד שכל  פי על  אף אחד , שולחן על  אוכלים

ביתו ובני  אדם של  אשתו שאין וכשם אחד; בית כאנשי  שהם מפני עירוב, צריכים
מפני הם אחד בית כאנשי אלו כך עמהם, לערב צריך ואינו  עליו, אוסרים ועבדיו

אנשי עם עירוב לעשות הוצרכו  אם וכן  – אחד. שולחן על סומכים כולם שהם

שמערבים  מקום לאותו  מוליכים בלבד  אחת ופת לכולם, אחד  עירוב אחרת, חצר
בו שמניחים הבית כמו  לערב, צריכים אינם אצלם, בא העירוב היה ואם עמו .

– חשובים. הם אחד  כבית הבתים אלו  שכל  הפת, את ליתן  צריך שאינו העירוב,
שנייה, חצר  עם לערב הוצרכו ואם אחד. כבית כולם נעשו  שעירבו, חצר אנשי  וכן 

העירוב  היה ואם בו. שמערבים למקום כולם בשביל  מוליכים בלבד  אחת כיכר 

א-ג). ד, עירובין  הל ' (רמב"ם פת ליתן צריכים אינם אצלם, בא
שמקבלים  אלא עצמו , בפני בבית אחד  כל אחת, בחצר הדרים באחים דנה משנתנו

מערבים. הם כיצד חצר , באותה עמהם הדר מאביהם, פרנסתם הם

íéôzMä ïéçàä("mitzeyd" miqxeb oi` mixg` miyxtne i"yx itl) ÈÇÄÇËÈÄ
íäéúáa íéðLéå íäéáà ïçìL ìò ïéìëBà eéäLלכל שיש – ÆÈÀÄÇËÀÇÂÄÆÄÅÄÀÈÅÆ

בחצר ויש  בשבילו מיוחד  בית אביהם, בה שדר חצר, באותה אחד 

אוכלים  שהיו  משנתנו כוונת שאין  מבואר  בגמרא אחרים; דיירים גם זו 
כל אבל  מאביהם, מזונותיהם מקבלים שהיו אלא אביהם, בבית ממש 

גורסים ויש בביתו; לעצמו  אוכל או "mitzeyd",אחד  ומפרשים:
דיירי כלומר אחד , שולחן על  אוכלים שהיו מקבלים השותפים שהיו ם

כל אבל אצלו , שעבדו  עבודתם בשכר  החצר מבני  מאחד  פרנסתם
בביתו  אוכל בבררטטננוורראא)),,אחד  ãçàå((ררממבב""םם  ;; ãçà ìëì áeøò ïéëéøöÀÄÄÅÀÈÆÈÀÆÈ

דיירי עם לערב כשבאים לעצמו, דייר  הוא מהם אחד  וכל הואיל  –

העירוב. לשם פת לתת ואחד אחד כל  צריך íàהחצר, ,CëéôìÀÄÈÄ
áøò àGå íäî ãçà çëL,בעירוב השתתף ולא –úà ìháî ÈÇÆÈÅÆÀÅÅÀÇÅÆ

BúeLøלאסור שלא הדיירים, לשאר  רשותו  את לבטל  הוא צריך – À
אחדéúîéàעליהם. לכל  עירוב השותפים) (או האחים צריכים – ÅÈÇ
øçàואחד? íB÷îa ïáeøò ïéëéìBnL ïîæa את שמניחים – ÄÀÇÆÄÄÅÈÀÈÇÅ

לעירוב, והוזקקו שהואיל  החצר, בני  משאר אחד של  בביתו העירוב

האחרים, החצר דיירי  על אוסרים הם אף עליהם, אוסרים הדיירים ושאר 
בעירוב. חלקו ליתן  מהם אחד כל àaוצריך  áeøò äéä íà ìáàÂÈÄÈÈÅÈ

ïìöà או) אביהם בבית העירוב את מניחים היו החצר  דיירי שכל  – ÆÀÈ

פרנסתם), ממנו מקבלים שהשותפים אדם אותו של ïéàLבביתו  BàÆÅ
øöça ïéøeic ïänò האחים מלבד בחצר אחרים דיירים שאין  – ÄÈÆÄÄÆÈÅ

ומפרנסם), השותפים מלבד (או  áøòìואביהם ïéëéøö ïðéàהואיל – ÅÈÀÄÄÀÈÅ
מפרנסם), מבית השותפים (או אביהם מבית מזונותיהם נוטלים והאחים
העירוב, את בו  שמניחים בית שהרי  בו , להשתתף צריכים אינם לפיכך

אם  וכן  למשנתנו ); בהקדמה שבארנו (כמו  לעירוב פת ליתן  צריך אינו
שפת  מאחר  אחת, כרשות כולה החצר  הרי  בחצר, אחרים דיירים אין 

"השותפים" – הדיירים לכל  (או  אביהם בבית האחים לכל משותפת
בבי מפרנסם).– ת

âששללייששיי âייווםם
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ואילו בפת, אלא מערבים אין  חצרות" ש "עירוב ה) (משנה לעיל  הזכרנו  כבר 
נשתתפו אם אמנם אחרים. מזון בדברי  או  ביין גם משתתפים מבואות" ב"שיתופי 
חצרות, עירובי לערב צריכים החצרות בני ואין  יתרה, חשיבות ל "שיתוף" יש בפת,
בדבר  או  ביין  נשתתפו  אם אבל  עירוב; במקום ה"שיתוף" על הם סומכים אלא
תשתכח  שלא כדי השיתוף, על סומכים ואין חצרות, עירובי  לערב צריכים אחר,
על סומכים שאין והיינו ללמד , משנתנו  באה זו הלכה התינוקות. מן עירוב תורת

שיתוף. במקום העירוב על  ולא עירוב במקום השיתוף

éBánì úBçeúôe Bæì Bæ úBçeút úBøöç Lîçחצר שכל – ÈÅÂÅÀÈÀÇÈ
החיצונה  החצר  דרך  למבוי  שפתוחות מפרשים, ויש למבוי; פתוחה

ייווננתתןן)),, úBøöça((ההרר""רר   eáøò לעצמה אחת כל  עירבו  החצרות כל – ÅÀÇÂÅ
זו עם זו כולן עירבו ההממאאיירריי)),,וגם éBána((ררשש  ""יי;; eôzzLð àGå– ÀÄÀÇÀÇÈ
מבוי ", "שיתוף עשו úBøöçaלא ïéøzîלטלטל להם מותר  – ËÈÄÇÂÅ

éBánaבחצרות, ïéøeñàå שאין במבוי , לטלטל  להם אסור אבל – ÇÂÄÇÈ
שמשנתנו  מבואר , בגמרא מבוי. שיתוף לשם מועיל  החצרות עירוב

שלא  כדי שיתוף, וגם עירוב גם שצריכים הסובר היא, מאיר כרבי 
התינוקות . מן  ושיתוף עירוב תורת éBánaתשתכח eôzzLð íàåÀÄÄÀÇÀÇÈ

במבוי , נשתתפו  גם אם כלומר , –ïàëå ïàk ïéøzî בחצרות גם – ËÈÄÈÀÈ
עם  זו  החצרות עירבו לא שאפילו  להשמיע, באה משנתנו במבוי . וגם

גם  מותרים במבוי , נשתתפו  אם לעצמה, עירבה אחת כל  אלא זו ,
אחת  כחצר  החצרות כל  את עושה השיתוף זה שבכגון בחצרות,

ההרריי""ףף  )) עעלל ההבב""חח   לעיל ),((ההגגההוותת (שהבאנו יונתן  הר "ר  של פירושו ולפי  .
אלא  למבוי  פתח חצר  לכל  שאין פי על שאף להשמיע, המשנה באה

לטלטל ומותרים "שיתוף", נקרא זה הרי מקום מכל  בלבד , לחיצונה

izdw - zex`ean zeipyn
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„úeLø ïéðúBð éúîéàî?éànL úéaíéøîBà:íBé ãBòaî;ìlä úéáeíéøîBà:äëLçMî.BúeLø ïúpL éîàéöBäå, ¥¥¨©§¦§¥©©§¦¦§¥¦¥§¦¦¤¨¥¨¦¤¨©§§¦
ãéæîa ïéa ââBLa ïéa–øñBà äæ éøä;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:ãéæîa–øñBà,ââBLa–Bðéà ¥§¥¥§¥¦£¥¤¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¥¦¥§¥¥

øñBà. ¥
‰íéðëMì ózL äéäL úéaä ìòa,ïééa äæìå ïééa äæì–áøòì íéëéøö íðéà;ïîLa äæìå ïééa äæì–íéëéøö ©©©©¦¤¨¨ª¨©§¥¦¨¤§©¦§¨¤§©¦¥¨§¦¦§¨¥¨¤§©¦§¨¤§¤¤§¦¦

áøòì.ïBòîL éaøøîBà:äæ ãçàå äæ ãçà–áøòì íéëéøö íðéà. §¨¥©¦¦§¥¤¨¤§¤¨¤¥¨§¦¦§¨¥
Âãçà ïéì÷øèa eúáML úBøeáç Lîç–éànL úéaíéøîBà:äøeáçå äøeáç ìëì áeøò;ìlä úéáeíéøîBà: ¨¥£¤¨§¦§©§¦¤¨¥©©§¦¥§¨£¨©£¨¥¦¥§¦

ïlëì ãçà áeøò.íéãBîe,úBiìòa Bà íéøãça ïéeøL ïúö÷nL ïîæa,ïäLäøeáçå äøeáç ìëì áeøò ïéëéøö. ¥¤¨§ª¨¦¦§©¤¦§¨¨§¦©£¨¦¨£¦¤¥§¦¦¥§¨£¨©£¨

cc.mei ceran mixne` y"a:øåñà úáùá úåùø äð÷îå ,àåä àúåùø äð÷î úåùø ìåèéá éøáñã.jygzyn s` mixne` d"aeééåð÷à åàì ìåèéá éøáñ
äìåëì øñàð úáù úö÷îì øñàðù ïåéë ïðéøîà àúëåã ìëáã åùøéô àúééøááå .éîã øéôù úáùá àúåùøî é÷åìúñàå ,àúåùøî é÷åìúñà àìà àåä àúåùø

:úåùø ìèáîî õåç.`ivede ezeyx ozpy in:ìèáù úåùøá ùîúùðå øæçù.cifn cg`e bbey cg`:î"øë äëìä ïéàå .ãéæî åèà ââåù ñéð÷ã
dd.eipky mr szey `edy:áåøéò íùì àìå àîìòá úåôúåù íùì ,éåáîáù.axrl v"`ååä úåàåáî éôåúù à÷åãå .ãçà éìëá ïéôúåù ïìåë åéäéù àåäå

íàå .úôá àìà êùîð åáì ïéà íãà ìù äøéãå àåä äøéã íåùî áåøéòã ,úôá àìà ïéáøòî ïéà úåøéöç éáåøéò ìáà ,ïéôúúùîå ïéáøòî ìëá ïðúãë ïééá
øàùá åà ïééá åôúúùð íà ìáà ,úåøéöç éáåøéò áøòì ö"àå áåøéò íå÷îá úô ìù óåúù åúåà ìò ïéëîåñå éôè áéùçã ù"ë úôá úåàåáî éôåúù óúù

:úå÷åðéúä ïî áåøéò úøåú çëúùú àìù éãë ,óåúùä ìò ïéëîåñ ïéàå úåøéöç éáåøéò áøòì íéëéøö íéøáã.'ek xne` y"x:ù"øë äëìä ïéàå
ee.oilwxha:øöçä éðá øàù íò áøòì íéëéøöå øöçì ïéì÷øèä ïî çúô ïäì ùé ïìåëå äùîçì åäå÷ìçå íéëìî áùåî áçøå ìåãâ úéá.mixne` i`ny zia

:øöçä áåøéòì úô ïúú äøåáçå äøåáç ìëù êéøöå íé÷åìç ïäéúåùø.mixne` lld ziaeúåìåãâ úåöéçîì ïéì÷øèä å÷ìçù ïîæáå .úåùø ÷åìç åæ äöéçî ïéà
,äø÷úì úåòéâî ïðéàù úåëåîð úåöéçîá å÷ìçã éâéìô éë .úåéìòáå íéøãçá íéåøùë éåäã íåùî ,úåùø ÷åìç éåäã éâéìô àì àîìò éìåë äø÷úì úåòéâîä

:úåùø ÷åìç àéåä àì éøáñ ä"áå ,úåùø ÷åìç àéåä åæë äöéçî éøáñ ù"á

`xephxa yexit
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אם  רשות, מבטלים מתי ללמד , באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
דנה  כן הלל . ובית שמאי  בית בזה ונחלקו  בשבת, אפילו  או שבת בערב דווקא

לחצר . כליו את כך אחר  והוציא רשותו  שביטל  במי המשנה

úeLø ïéðúBð éúîéàî ששנינו כפי  החצר , לדיירי  רשותו המבטל – ÅÅÈÇÀÄÀ
מבטל ? הוא מתי  הקודמת, ãBòaîבמשנה :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄÀ

íBé;רשות לבטל  אסור  בשבת אבל  שבת, בערב –ìlä úéáeÅÄÅ
äëLçMî :íéøîBà טעם מבואר  בגמרא משתחשך . אף כלומר  – ÀÄÄÆÈÅÈ

רשות, כהקניית הריהו  רשות ביטול  שמאי בית שלדעת מחלוקתם,
אלא  רשות ביטול  אין  הלל בית ולדעת בשבת, רשות להקנות ואסור 

אף  מרשותו  להסתלק לאדם ומותר  מרשותו, האדם של  הסתלקותו
BúeLøבשבת. ïúpL éî, לשכניו שבחצר רשותו  ביטל  –àéöBäå ÄÆÈÇÀÀÄ

ונמצא  ב), משנה לעיל  (עיין חבריו בו שהחזיקו קודם לשם כליו את –
ברשותו, ומשתמש  מביטולו ââBLaחוזר  ïéa,בשוגג שהוציא בין  – ÅÀÅ

רשותו, שביטל ששכח ãéæîaכגון ïéa,במזיד שהוציא בין  – ÅÀÅÄ
מביטולו , בו  לחזור øñBàשהתכוון äæ éøä להוציא השכנים על – ÂÅÆÅ

לחצר; מבתיהם øéàîולהכניס éaø éøác משום שוגג האוסר – ÄÀÅÇÄÅÄ
מביטולו . חוזר כשהוא במזיד גם להתיר  יבואו  שלא כדי  éaøÇÄמזיד ,

ãéæîa :øîBà äãeäé, במזיד הוציא אם –øñBà הדיירים על  – ÀÈÅÀÅÄÅ
החזיקו  אם אבל בו. שהחזיקו  לפני  כליו  שהוציא והוא בחצר , לטלטל 

מביטולו; לחזור יכול  אינו שוב כליו, שהוציא ואם ââBLaקודם – ÀÅ
בשוגג, øñBàהוציא Bðéà,עליהם –.dkld oke ÅÅ

ה ה נ ש מ ר ו א ב

צריכים  אם מסויים, במאכל  מסחרית שותפות להם שהיתה מבוי באנשי  דנה משנתנו
עושים  מבואות" "שיתופי  שדווקא בגמרא, ומבואר שבת. לענין אחר "שיתוף" הם
חצרות  שעירוב בפת, אלא מערבים אין חצרות עירובי  אבל  שהוא, מאכל בכל
של דירתו ואין  אחת, בדירה גרים כולם כאילו  נחשב, שיהא הוא, דירה משום
אין שוב בפת, מבואות" "שיתופי  עשו  ואם בלבד . פתו אחר  אלא נמשכת אדם
עירוב  לערב צריכים אחר במאכל נשתתפו אם אבל חצרות. עירובי  לערב צריכים
התינוקות. מן עירוב תורת תשתכח שלא כדי השיתוף, על  סומכים ואין  חצרות

שעשו השיתוף משום בחצר  שמטלטלים התינוקות יודעים בפת, נשתתפו  אם ברם,

בפת.

íéðëMì ózL äéäL úéaä ìòa,מסחר של  שותפות שבמבוי, – ÇÇÇÇÄÆÈÈËÈÇÀÅÄ
עירוב, של ïééaולא äæìå ïééa äæì, אחד בכלי הוא והיין –íðéà ÈÆÀÇÄÀÈÆÀÇÄÅÈ
áøòì íéëéøö המשותף שהיין  המבוי ", "שיתוף לעשות כלומר – ÀÄÄÀÈÅ

שבת. לענין "שיתוף" לשם להם ïîLaעולה äæìå ïééa äæì– ÈÆÀÇÄÀÈÆÀÆÆ
מן  הוא מין וכל  הואיל בשמן , ולאחר ביין לאחד שותף היה אם אבל 

כלים, בשני  כשהוא ביין ולזה ביין  לזה ואפילו אחר ; בכלי הסתם
øòì íéëéøöá לשם ששותפותם שבת, לענין  אחר  שיתוף לשתף – ÀÄÄÀÈÅ

המבוי . שיתוף לשם זה בכגון מועילה אינה ïBòîLמסחר  éaøÇÄÄÀ
äæ ãçàå äæ ãçà :øîBà, ביין ולזה ביין  לזה שותף שהוא בין – ÅÆÈÆÀÆÈÆ

בשמן, ולזה ביין  לזה שותף שהוא áøòìובין  íéëéøö íðéà– ÅÈÀÄÄÀÈÅ
המבוי . שיתוף לשם שותפותם oerny.שמועילה iaxk dkld oi`e  ררממבב""םם))

אא  )).. הה,, עעייררוובבייןן ההלל  ''

âששנניי âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

úBøeáç Lîç,אחדות חבורות אלא דווקא, לאו  חמש  –eúáML ÈÅÂÆÈÀ
ãçà ïéì÷øèaידי על המחולק גדול, אחד באולם שדרו כלומר – ÄÀÇÀÄÆÈ

המיוחדת, במחיצתה דרה חבורה וכל  לתקרה, מגיעות שאינן מחיצות
לחצר, פתח אחת לכל ìëìויש  áeøò :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÀÈ

äøeáçå äøeáçלפי החצר, לעירוב פת ליתן  צריכה אחת כל  – ÂÈÇÂÈ
מזו. זו הן ïlëìשחלוקות ãçà áeøò :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÅÆÈÀËÈ

תתן  מהן שאחת ודי אחד , בבית שובתות כולן  כאילו  הן שנחשבות
כולן. בשביל  החצר  לעירוב שמאי,íéãBîeפת לבית הלל  בית – Ä

úBiìòa Bà íéøãça ïéeøL ïúö÷nL ïîæaמבואר בגמרא – ÄÀÇÆÄÀÈÈÀÄÇÂÈÄÈÂÄ
מגיעות  הטרקלין  את המחלקות שהמחיצות בזמן  היא המשנה שכוונת
או  נפרדים בחדרים שרויות כאילו  החבורות הרי  זה ובכגון לתקרה,

äøeáçåבעליות, äøeáç ìëì áeøò ïéëéøö ïäLכל אחת – ÆÅÀÄÄÅÀÈÂÈÇÂÈ
עצמה. בפני  בחדר  דרה אחת כל  שהרי  החצר , בני עם לערב צריכה

izdw - zex`ean zeipyn
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Êíäéúáa íéðLéå íäéáà ïçìL ìò ïéìëBà eéäL íéôzMä ïéçàä–ãçàå ãçà ìëì áeøò ïéëéøö.Cëéôì,íà ¨©¦©ª¨¦¤¨§¦©ª§©£¦¤¦¥¦§¨¥¤§¦¦¥§¨¤¨§¤¨§¦¨¦
áøò àGå íäî ãçà çëL–BúeLø úà ìháî.éúîéà?øçà íB÷îa ïáeøò ïéëéìBnL ïîæa;áeøò äéä íà ìáà ¨©¤¨¥¤§¥¥§©¥¤§¥¨©¦§©¤¦¦¥¨§¨©¥£¨¦¨¨¥

ïìöà àa,øöça ïéøeic ïänò ïéàL Bà–áøòì ïéëéøö ïðéà. ¨¤§¨¤¥¦¨¤¦¦¤¨¥¥¨§¦¦§¨¥
ÁéBánì úBçeúôe Bæì Bæ úBçeút úBøöç Lîç,éBána eôzzLð àGå úBøöça eáøò–ïéøeñàå úBøöça ïéøzî ¨¥£¥§¨§©¨¥§©£¥§¦§©§©¨ª¨¦©£¥©£¦

éBána;éBána eôzzLð íàå–ïàëå ïàk ïéøzî.éBána eôzzLðå úBøöça eáøò,áøò àGå øöç éðaî ãçà çëLå ©¨§¦¦§©§©¨ª¨¦¨§¨¥§©£¥§¦§©§©¨§¨©¤¨¦§¥¨¥§¥¥

ff.oitzeyd oig`dïéìèåð àìà ,à÷åã åàì íäéáà ïçìù ìò ïéìëåàå .ãçà ïçìù ìò íéìëåàä íéôúåùäå íäéáà ïçìù ìò ïéìëåàù ïéçàä øîà÷ éëä
ïéëéìåîå úéáä ìòáî íäéúåðåæî ïéìèåðå úåôúåùá ãçà úéáä ìòá ìöà äëàìî íéùåò ïéôúåùä ïëå .åúéáá ãçà ìë íúåà ïéìëåàå ïäéáà úéáî ïäéúåðåæî

:íäéúáá ìåëàì.mdizaa mipyie:ãçà øöçá íéøã [íéøçàå] íäéáàå íäå.cg`e cg` lkl aexir oikixv:ïøöç éùðà íò áøòì íéöåø íàz` lhan
.ezeyx:åúåùø úà ìèáì êéøö.oaexir z` oikileny onfa izni`åäðéà éøñà ïéøåéã øàùå áåøéòì å÷÷æåäå ìéàåäã ,øöçä éðá øàù éúáî ãçàì åúúì

:åúéáá ìëåàå åúñðøô ìèåð ãçà ìë àìà ùîî ïäéáà ïçìù ìò ïéìëåà ïéà íâå äðéìá ïäéøåéã ïé÷åìçå ìéàåä áåøéòá úô ïúéì ïìåë ïéëéøöå éøñà éîðla`
.aexir did m`:úô ïúéì ö"à áåøéòä åá ïéçéðîù úéáù ,áåøéòì å÷÷æåä àìù ,ïäéáà úéáì àá øöçä ìë.oixeic odnr oi`y e`ïéøåéã ïéàù ,íéøçà

:åîã íéãéçéëã áøòì ö"à áåøéòì íúåà íé÷é÷æî
gg.ieanl zegezte efl ef zegeztíéúá åéäéù ãò äøå÷ åà éçìá øúéð éåáî ïéàù ì"éé÷ã íåùî ,åæì åæ úåçåúô ïéúéðúîá ïðéðú àìã çëåî àøîâá

àãç ïäéçúô êøã ãçé úåáøåòîå åæì åæ úåçåúô ïìåëã ïåéë êðäå éåáîì úåçåúô úåøöç éúùå øöç ìëì íéçåúô íéúá éðù øîåìë åëåúì íéçåúô úåøöçå
:éåáîì úåçåúô úåøöç ùîç àìà ïðéðú àìå ,åäì áéùç.zexvgd eaxir:äîöòì úçà ìë.zexvga mixzen:ïîöòì øöç éðá ìë ïéøúåîoixeq`e

.ieana:óåúù íå÷îá áåøéò ìò ïéëîåñ ïéàã.etzzyp m`e:ïàëå ïàë ïéøúåî ,úåøöçá åáøéòù øçàì éåáîá éîð.axir `le xvg ipan cg` gkye
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ובית, בית מכל  כיכר שגובים והיינו בפת, מערבים חצרות שעירובי הזכרנו , כבר 

שנוהגים  כותבים, ויש  אחד . בכלי  החצר מבתי באחד הכיכרות כל  את ומניחים
בשם  משנה מגיד (הראב"ד; אחת חלה אותו  ועושים בית מכל קמח מעט לגבות

שהרי לעירוב, פת ליתן צריך  אינו  העירוב את בו  שמניחין  בית ברם, הגאונים).

כולם  שהיו חצר  אנשי – בדירתם. לכולם שותפים והם ממש  שם דרים בעליו 
אין עצמו, בפני  בית לו יש ואחד אחד שכל  פי על  אף אחד , שולחן על  אוכלים

ביתו ובני  אדם של  אשתו שאין וכשם אחד; בית כאנשי  שהם מפני עירוב, צריכים
מפני הם אחד בית כאנשי אלו כך עמהם, לערב צריך ואינו  עליו, אוסרים ועבדיו

אנשי עם עירוב לעשות הוצרכו  אם וכן  – אחד. שולחן על סומכים כולם שהם

שמערבים  מקום לאותו  מוליכים בלבד  אחת ופת לכולם, אחד  עירוב אחרת, חצר
בו שמניחים הבית כמו  לערב, צריכים אינם אצלם, בא העירוב היה ואם עמו .

– חשובים. הם אחד  כבית הבתים אלו  שכל  הפת, את ליתן  צריך שאינו העירוב,
שנייה, חצר  עם לערב הוצרכו ואם אחד. כבית כולם נעשו  שעירבו, חצר אנשי  וכן 

העירוב  היה ואם בו. שמערבים למקום כולם בשביל  מוליכים בלבד  אחת כיכר 

א-ג). ד, עירובין  הל ' (רמב"ם פת ליתן צריכים אינם אצלם, בא
שמקבלים  אלא עצמו , בפני בבית אחד  כל אחת, בחצר הדרים באחים דנה משנתנו

מערבים. הם כיצד חצר , באותה עמהם הדר מאביהם, פרנסתם הם

íéôzMä ïéçàä("mitzeyd" miqxeb oi` mixg` miyxtne i"yx itl) ÈÇÄÇËÈÄ
íäéúáa íéðLéå íäéáà ïçìL ìò ïéìëBà eéäLלכל שיש – ÆÈÀÄÇËÀÇÂÄÆÄÅÄÀÈÅÆ

בחצר ויש  בשבילו מיוחד  בית אביהם, בה שדר חצר, באותה אחד 

אוכלים  שהיו  משנתנו כוונת שאין  מבואר  בגמרא אחרים; דיירים גם זו 
כל אבל  מאביהם, מזונותיהם מקבלים שהיו אלא אביהם, בבית ממש 

גורסים ויש בביתו; לעצמו  אוכל או "mitzeyd",אחד  ומפרשים:
דיירי כלומר אחד , שולחן על  אוכלים שהיו מקבלים השותפים שהיו ם

כל אבל אצלו , שעבדו  עבודתם בשכר  החצר מבני  מאחד  פרנסתם
בביתו  אוכל בבררטטננוורראא)),,אחד  ãçàå((ררממבב""םם  ;; ãçà ìëì áeøò ïéëéøöÀÄÄÅÀÈÆÈÀÆÈ

דיירי עם לערב כשבאים לעצמו, דייר  הוא מהם אחד  וכל הואיל  –

העירוב. לשם פת לתת ואחד אחד כל  צריך íàהחצר, ,CëéôìÀÄÈÄ
áøò àGå íäî ãçà çëL,בעירוב השתתף ולא –úà ìháî ÈÇÆÈÅÆÀÅÅÀÇÅÆ

BúeLøלאסור שלא הדיירים, לשאר  רשותו  את לבטל  הוא צריך – À
אחדéúîéàעליהם. לכל  עירוב השותפים) (או האחים צריכים – ÅÈÇ
øçàואחד? íB÷îa ïáeøò ïéëéìBnL ïîæa את שמניחים – ÄÀÇÆÄÄÅÈÀÈÇÅ

לעירוב, והוזקקו שהואיל  החצר, בני  משאר אחד של  בביתו העירוב

האחרים, החצר דיירי  על אוסרים הם אף עליהם, אוסרים הדיירים ושאר 
בעירוב. חלקו ליתן  מהם אחד כל àaוצריך  áeøò äéä íà ìáàÂÈÄÈÈÅÈ

ïìöà או) אביהם בבית העירוב את מניחים היו החצר  דיירי שכל  – ÆÀÈ

פרנסתם), ממנו מקבלים שהשותפים אדם אותו של ïéàLבביתו  BàÆÅ
øöça ïéøeic ïänò האחים מלבד בחצר אחרים דיירים שאין  – ÄÈÆÄÄÆÈÅ

ומפרנסם), השותפים מלבד (או  áøòìואביהם ïéëéøö ïðéàהואיל – ÅÈÀÄÄÀÈÅ
מפרנסם), מבית השותפים (או אביהם מבית מזונותיהם נוטלים והאחים
העירוב, את בו  שמניחים בית שהרי  בו , להשתתף צריכים אינם לפיכך

אם  וכן  למשנתנו ); בהקדמה שבארנו (כמו  לעירוב פת ליתן  צריך אינו
שפת  מאחר  אחת, כרשות כולה החצר  הרי  בחצר, אחרים דיירים אין 

"השותפים" – הדיירים לכל  (או  אביהם בבית האחים לכל משותפת
בבי מפרנסם).– ת

âששללייששיי âייווםם
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ואילו בפת, אלא מערבים אין  חצרות" ש "עירוב ה) (משנה לעיל  הזכרנו  כבר 
נשתתפו אם אמנם אחרים. מזון בדברי  או  ביין גם משתתפים מבואות" ב"שיתופי 
חצרות, עירובי לערב צריכים החצרות בני ואין  יתרה, חשיבות ל "שיתוף" יש בפת,
בדבר  או  ביין  נשתתפו  אם אבל  עירוב; במקום ה"שיתוף" על הם סומכים אלא
תשתכח  שלא כדי השיתוף, על סומכים ואין חצרות, עירובי  לערב צריכים אחר,
על סומכים שאין והיינו ללמד , משנתנו  באה זו הלכה התינוקות. מן עירוב תורת

שיתוף. במקום העירוב על  ולא עירוב במקום השיתוף

éBánì úBçeúôe Bæì Bæ úBçeút úBøöç Lîçחצר שכל – ÈÅÂÅÀÈÀÇÈ
החיצונה  החצר  דרך  למבוי  שפתוחות מפרשים, ויש למבוי; פתוחה

ייווננתתןן)),, úBøöça((ההרר""רר   eáøò לעצמה אחת כל  עירבו  החצרות כל – ÅÀÇÂÅ
זו עם זו כולן עירבו ההממאאיירריי)),,וגם éBána((ררשש  ""יי;; eôzzLð àGå– ÀÄÀÇÀÇÈ
מבוי ", "שיתוף עשו úBøöçaלא ïéøzîלטלטל להם מותר  – ËÈÄÇÂÅ

éBánaבחצרות, ïéøeñàå שאין במבוי , לטלטל  להם אסור אבל – ÇÂÄÇÈ
שמשנתנו  מבואר , בגמרא מבוי. שיתוף לשם מועיל  החצרות עירוב

שלא  כדי שיתוף, וגם עירוב גם שצריכים הסובר היא, מאיר כרבי 
התינוקות . מן  ושיתוף עירוב תורת éBánaתשתכח eôzzLð íàåÀÄÄÀÇÀÇÈ

במבוי , נשתתפו  גם אם כלומר , –ïàëå ïàk ïéøzî בחצרות גם – ËÈÄÈÀÈ
עם  זו  החצרות עירבו לא שאפילו  להשמיע, באה משנתנו במבוי . וגם

גם  מותרים במבוי , נשתתפו  אם לעצמה, עירבה אחת כל  אלא זו ,
אחת  כחצר  החצרות כל  את עושה השיתוף זה שבכגון בחצרות,

ההרריי""ףף  )) עעלל ההבב""חח   לעיל ),((ההגגההוותת (שהבאנו יונתן  הר "ר  של פירושו ולפי  .
אלא  למבוי  פתח חצר  לכל  שאין פי על שאף להשמיע, המשנה באה

לטלטל ומותרים "שיתוף", נקרא זה הרי מקום מכל  בלבד , לחיצונה

izdw - zex`ean zeipyn
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–ïàëå ïàk ïéøzî;ózzLð àGå éBáî éðaî–éBána ïéøeñàå úBøöça ïéøzî,íézaì øöçk úBøöçì éBánäL. ª¨¦¨§¨¦§¥¨§¦§©©ª¨¦©£¥©£¦©¨¤©¨©£¥¤¨¥©¨¦
ËBfî íéðôì Bæ úBøöç ézL,äðBöéçä äáøò àGå úéîéðtä äáøò–äøeñà äðBöéçäå úøzî úéîéðtä;äðBöéçä §¥£¥¦§¦¦¥§¨©§¦¦§¥§¨©¦¨©§¦¦ª¤¤§©¦¨£¨©¦¨

úéîéðtä àGå–úBøeñà ïäézL.dîöòì Bæå dîöòì Bæ äáøò–dîöò éðôa úøzî Bæå dîöò éðôa úøzî Bæ. §©§¦¦§¥¤£¥§¨§©§¨§§©§¨ª¤¤¦§¥©§¨§ª¤¤¦§¥©§¨
àáé÷ò éaøäðBöéçä øñBà,dzøñBà ìâøä úñéøcL;íéîëçåíéøîBà:dzøñBà ìâøä úñéøc ïéà. ©¦£¦¨¥©¦¨¤§¦©¨¤¤©§¨©£¨¦§¦¥§¦©¨¤¤©§¨

:÷ìç åì äéä óåúùá ìáà åøöç ,øéúäì åøöçá.o`ke o`k oixzenïî áåøéò úøåú çëúùú àìù éãë áåøéò íå÷îá óåúù ìò ïéëîåñ ïéà éàî àîòèã
:áåøéò úøåú çëúùú àì áøéò àìå íäî ãçà çëùù àìà åáøéò øöç éðá áåøã àëäå ,úå÷åðéúä.mizal xvgk zexvgl ieandyàéöåäì øåñàù íùë

úåéåùø ïäéðù éåáîå øöç ìáà ,ø"äø åæå é"äø åæ øöçå úéáã ,åîã àì àîéú àìå .óåúù àìá éåáîì øöçä ïî àéöåäì øåñà êë áåøéò àìá øöçì íéúáî
:ïä íéáø ìù

hh.efn miptl ef:ø"äøì úàöì äðåöéç ìò úéîéðô ìù äéìâø úñéøãå ø"äøì äðåöéçå äðåöéçì äçåúô úéîéðô.zinipt daxir:äøöçá ìèìèì äîöòá
.zexeq` odizy:äðåöéçä ìò äéìâø úñéøãá úøñåàå ,äîöòì äáøéò àì éøäù äîå÷îá äøåñàä ìâø äîöòá úéîéðô àéåäã.'eke dnvrl zxzen ef

:úøñåà äðéà äîå÷îá úøúåîä ìâøã.xqe` r"x:íù äáøéò àìùë úøñåà úøúåîä ìâø óà øáñ à÷ã.'ek mixne` minkgeäøåñàä ìâø åìéôà éøáñ÷ã
:àî÷ àðúë äëìäå .äðåöéçä ìò úøñåà äðéà äîöòì úéîéðôä äáøéò àìùë ïåâë äîå÷îá

`xephxa yexit

éðaîבמבוי . ãçà çëLå ,éBána eôzzLðå úBøöça eáøòÅÀÇÂÅÀÄÀÇÀÇÈÀÈÇÆÈÄÀÅ
áøò àGå øöç אף חלק, לו  היה בשיתוף אבל חצרו , אנשי  עם – ÈÅÀÅÅ

חצרו , לבני  רשותו ביטל  שלא פי  ïàëåעל ïàk ïéøzî שמה – ËÈÄÈÀÈ
השיתוף  על סומכים ואין שיתוף וגם עירוב גם שצריכים חכמים שאמרו
תשתכח  שלא כדי לעיל ), הזכרנו שכבר  (כפי הוא הטעם עירוב, במקום

אנשי עירבו  כשלא אלא אינו זה וטעם התינוקות, מן עירוב תורת
שכח  שאחד אלא עירבו החצר  שאנשי כאן  אבל כלל , ביניהם החצר 

הלכך עירוב, תורת תשתכח שמא חשש אין  הרי עמהם, עירב ולא
במבוי. וגם בחצרות גם מותרים וכולם השיתוף, על  éðaîÄÀÅסומכים

éBáî, מבוי מבני  אחד  ושכח במבוי, ונשתתפו  בחצרות עירבו –àGå ÈÀ
ózzLð,המבוי בשיתוף –úBøöça ïéøzî, בהן עירבו שהרי  – ÄÀÇÇËÈÄÇÂÅ

éBána ïéøeñàåלמבוי מועילים החצרות עירובי  שאין ((עעייייןן  – ÇÂÄÇÈ
טטוובב"")) ייווםם   מפרשים:""תתווסספפוותת   ויש ;iean ipan cg`,אחת חצר  היינו –

בעירוב  אבל  בשיתוף, חלק נתנו ולא אחת חצר  בני  כל  ששכחו  כלומר
חלקם, נתנו ieanaהחצרות mixeq`e ,zexvga mixzen סומכים שאין –

התינוקות. מן  שיתוף תורת תשתכח שלא כדי שיתוף, במקום העירוב על 
בלבד, מהם אחד  אלא להשתתף, החצר בני  כל שכחו  לא אם אבל 

במבוי, מותרים הם נתנו הרי  ששכח, לאחד פרט החצר , ובני שהואיל

שיתוף תורת תשתכח שמא חשש אין שוב בשיתוף, ((ההרר""רר  חלקם

ההממאאיירריי  )),, íézaìייווננתתןן;; øöçk úBøöçì éBánäLשאסור כשם – ÆÇÈÇÂÅÆÈÅÇÈÄ
למבוי החצר  מן  להוציא אסור  כך  עירוב בלא לחצר הבתים מן  להוציא
רשויות  ומבוי חצר  אומרים: שאין  להשמיע, באה משנתנו  שיתוף. בלא

להקל יש ולכן  לרבים, משותפות רשויות שניהם שהרי הן , דומות
הן  שונות רשויות וחצר  שבית כשם אלא המבוי , שיתוף לעשות שלא

משותפת  אינה שהחצר  הן , שונות רשויות ומבוי חצר כך  עירוב, וצריך
צריך ולכן החצרות, כל לאנשי משותף והמבוי החצר, אותה לבני אלא

שיתוף.

שלפנינו  הגירסה לפי  משנתנו efl"בארנו ef zegezt zexvg yng" פירשוה וכן ,
"פתוחות  במשנתנו  גורסים אין בגמרא רב לדעת אבל  והמאירי. יונתן  רבנו 
וחצרות  בתים כן  אם אלא בקורה או בלחי  ניתר המבוי  שאין לפי לזו ", זו
פתוחים  בתים ושני למבוי פתוחות חצרות שתי שלפחות כלומר  לתוכו , פתוחים

גמורות מחיצות וצריך כחצר דינו מכן בפחות שאילו  חצר ld'לכל  m"anx)
(dpyn sqk ;f ,fi zay,ביניהן ומעורבות לזו  זו  פתוחות החצרות איפוא, ואם, ;

הרמב"ם  מכאן שיתוף. ידי על המבוי  את להתיר ואין אחת כחצר הן  הרי
רב: של גירסתו לפי  משנתנו מפרשים ואחרים מברטנורא zexvgוהרב yng

zexvga eaxir ,ieanl zegezt,במבוי נשתתפו  ולא לעצמה, אחת כל  –mixzen
zexvga,בה עירבו שהרי  בחצרם, לטלטל  וחצר חצר כל  אנשי  מותרים –

ieana oixeq`e.שיתוף במקום עירוב על  סומכים שאין –ieana etzzyp m`e–

בחצרות, שעירבו  zexvgaלאחר eaxir .o`ke o`k oixzenשבארנו כמו  – וכו '
bi)לעיל ,d oiaexir 'ld m"anx oiir).
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Bfî íéðôì Bæ úBøöç ézL והחיצונה לחיצונה, פתוחה הפנימית – ÀÅÂÅÄÀÄÄ
לפנימית שיש  ונמצא הרבים, לרשות או למבוי  lbxdפתוחה zqixc

החיצונה  דרך  עוברים הפנימית החצר  שאנשי כלומר  החיצונה, בחצר 

הרבים, ולרשות úéîéðtäלמבוי äáøò עירבה הפנימית החצר  אם – ÅÀÈÇÀÄÄ
בחצרה, לטלטל  כדי  äðBöéçäלעצמה, äáøò àGåהחצר אבל – ÀÅÀÈÇÄÈ

עירבה, לא úøzîהחיצונה úéîéðtäשהרי בחצרה, לטלטל – ÇÀÄÄËÆÆ
äøeñàעירבה, äðBöéçäå.עירבה לא שהרי –àGå äðBöéçä ÀÇÄÈÂÈÇÄÈÀ

úéîéðtä,הפנימית החצר עירבה ולא החיצונה עירבה ואם –ïäézL ÇÀÄÄÀÅÆ
úBøeñàפי על  אף והחיצונה, עירבה, שלא לפי אסורה, הפנימית – Â

בתוכה, לפנימית שיש  הרגל  דריסת מחמת היא אסורה lbxyשעירבה,
,dilr dzqixce li`ed ,dnewna `ly mb zxqe` dnewna dxeq`dכלומר

להם  ויש  חצרם, בתוך  לטלטל  אסורים הפנימית החצר  ואנשי  הואיל 

החיצונה, על  גם אוסרים הם לפיכך  החיצונה, החצר  על הרגל  דריסת
מבתיהם  ולהכניס להוציא להם אסור עירבו , שאנשיה פי על שאף

dîöòìלחצר . Bæå dîöòì Bæ äáøò עירבה חצר כל אם – ÅÀÈÀÇÀÈÀÀÇÀÈ
זו, עם זו  עירבו  לא אבל  בחצרה, לטלטל  כדי úøzîלעצמה, BæËÆÆ

dîöò éðôa úøzî Bæå dîöò éðôaשל הרגל דריסת ואין  – ÄÀÅÇÀÈÀËÆÆÄÀÅÇÀÈ
עמה, עירבה שלא פי  על  אף החיצונה, על  אוסרת בחיצונה הפנימית

במקומה  המותרת ורגל  היא, בחצרה לטלטל  מותרת שהפנימית לפי
שלא אוסרת äðBöéçäבמקומה.אינה øñBà àáé÷ò éaø אף – ÇÄÂÄÈÅÇÄÈ

אסורה, החיצונה מקום מכל  עצמה, בפני  מותרת שהפנימית פי על 
dzøñBà ìâøä úñéøcL בחיצונה לפנימית שיש הרגל  דריסת – ÆÀÄÇÈÆÆÇÀÈ

עקיבא, רבי  שלדעת עמה, עירבה כשלא בחיצונה, הטלטול את אוסרת
במקומה. שלא אוסרת במקומה המותרת רגל  íéøîBà:אף íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

dzøñBà ìâøä úñéøc ïéà,חכמים שלדעת מבואר, בגמרא – ÅÀÄÇÈÆÆÇÀÈ
בחצרה, לטלטל החיצונה מותרת הפנימית ולא החיצונה עירבה אפילו
לה  שיש  הרגל  דריסת מחמת החיצונה על  אוסרת הפנימית שאין

הפנימית  של  הרגל  שדריסת במקומה, אסורה שהיא פי על אף בתוכה,
אנשיה  על לאסרה כדי החיצונה החצר  בגוף כשותפות אינה בחיצונה

אוסרת ((ההממאאיירריי)) אינה במקומה האסורה רגל  אף חכמים, לדעת נמצא ;
במקומה. nw`,שלא `pzk dklde שלא אוסרת במקומה האסורה שרגל

במקומה. שלא אוסרת אינה במקומה המותרת רגל  ואילו במקומה,
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Èáøò àGå äðBöéçä ïî ãçà çëL–äøeñà äðBöéçäå úøzî úéîéðtä;áøò àGå úéîéðtä ïî–úBøeñà ïäézL. ¨©¤¨¦©¦¨§¥¥©§¦¦ª¤¤§©¦¨£¨¦©§¦¦§¥¥§¥¤£
ãçà íB÷îa ïáeøò eðúð,ãçà çëLå,äðBöéçä ïî ïéa úéîéðtä ïî ïéa,áøò àGå–úBøeñà ïäézL;eéä íàå ¨§¥¨§¨¤¨§¨©¤¨¥¦©§¦¦¥¦©¦¨§¥¥§¥¤£§¦¨

íéãéçé ìL–áøòì ïéëéøö ïðéà. ¤§¦¦¥¨§¦¦§¨¥
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡úBøöç ézL ïéaL ïBlç,äòaøà ìò äòaøà,äøNò CBúa–íéðL ïéáøòî,eöø íàå,ãçà ïéáøòî;úBçt ©¤¥§¥£¥©§¨¨©©§¨¨§£¨¨§¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦¤¨¨
äòaøà ìò äòaøàî,äøNòî äìòîì Bà–ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî. ¥©§¨¨©©§¨¨§©§¨¥£¨¨§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨

·áçøå äøNò dBáb úBøöç ézL ïéaL ìúkäòaøà–ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî.úBøt BLàøa eéä– Ÿ¤¤¥§¥£¥¨©£¨¨§¨¨©§¨¨§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨¨§Ÿ¥

ii.'ek ziniptd on cg` gky:úøñåàå äøåñàä ìâø úéîéðô àéåäã.cg` mewna oaexir epzpäì éø÷å .äðåöéçá áåøéòä åðúðå åæ íò åæ ïäéúù åáøéòù
éøäù äøöçá ìèìèì äøåñà éîð úéîéðôã ,úåøåñà ïäéúù ,áøéò àìå äðåöéçä ïî ãçà åìéôà çëùå .ãçàë äá úåùîúùî úåøéöçä éúùù éôì ãçà íå÷î

åëé äðéàáåøéòä åðúð ìáà .äðåöéçì åäåëéìåä øöçá äøéúîä áåøéò åúåàã ,äáâ äáåøéòì àúéì àäã äùôð éôðàá ùîúùäìå äðåöéçä ïî ÷ìúñäì äì
:àùîúùîå àùãì àãçà àäã ,äðåöéçã äçëùá àøñúî àì úéîéðôå úéîéðôã äçëùá àøñúî äðåöéç ,úéîéðôá.micigi ly eid m`eàìà úéîéðôá ïéàù

àðúë ïéúéðúî íúñå .úøñåà äðéàå úøúåîä ìâø àéåä úéîéðôá àåä ãéçéã ïåéëã ,ìâøä úñéøã íåùî äæ íò äæ áøòì ïéëéøö ïéà ,ãçà äðåöéçáå ãçà
:úøñåà äðéà úøúåîä ìâø øáñã ìéòìã àî÷

f`̀.dxyr jeza oelg:ò÷ø÷ì êåîñ äøùò êåúá åäùî åìéôàå åðîî úö÷ àäéù.mipy oiaxrníò åæ íéøåñàå ïîöòì åìàå ïîöòì åìà ,ïéáåøéò éðù
:åæ.cg` oiaxrn evx m`e:ãçà åéäéå ïäîò åáøòéå úøçàá ïáåøéò åìà åðúéù ,ãçà áåøéò.'cn zegtäìòîìå .åæì åæî øåáòì éåàø ïéàå àåä çúô åàì

íåùì êøãù .ãçà ïéáøòî äøùòî äìòîì åìéôà äøå÷îä úéáá ìáà äøå÷î åðéàù øöçá à÷åãå .ãçà ïéáøòî ïéà êëìéä äéúùéîùú àçéð àì éîð äøùòî
:äéúùéîùú àçéðå úéáä úåáéáñ úåáéúå íéìñôñ

aa.zexvg izy oiay lzekéðúéîì éòáã íåùî àìà .äîéúñ àéåä åäã ìë áçåøá äöéçîã ,äîéúñ éåäéîì 'ã áçåø êéøöã íåùî åàì 'ã áçø è÷ðã éàä
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âררבבייעעיי âייווםם
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לפנים  זו  חצרות בשתי  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו

מזו.

áøò àGå äðBöéçä ïî ãçà çëLהחצר שעירבה כלומר  – ÈÇÆÈÄÇÄÈÀÅÅ
החיצונה  מן  אחד ושכח לעצמה, החיצונה והחצר  לעצמה הפנימית

לעירוב, חלקו נתן äøeñà.ולא äðBöéçäå úøzî úéîéðtä– ÇÀÄÄËÆÆÀÇÄÈÂÈ
כלל. עירבה לא כאילו  úéîéðtäשהחיצונה ïî מן אחד שכח – ÄÇÀÄÄ

הפנימית, áøòהחצר àGåעם חצרו ,– úBøeñàבני ïäézL– ÀÅÅÀÅÆÂ
כא  במקומה,שהפנימית האסורה רגל שהיא וכיון  כלל, עירבה לא ילו 

הקודמת), במשנה קמא תנא (כדעת במקומה שלא אוסרת היא הרי

הריהי החיצונה בחצר  לפנימית שיש הרגל דריסת ידי  שעל  כלומר
החיצונה. על גם ãçàאוסרת íB÷îa ïáeøò eðúð שתיהן שעירבו  – ÈÀÅÈÀÈÆÈ

מבואר : ובגמרא אחת; כחצר  ונעשו זו  עם mewnaזו oaexir epzp"
"cg`ששתי לפי  אחד ", "מקום ונקראת החיצונה, בחצר  היינו  –

כאחד, בה משמשות ïéaהחצרות úéîéðtä ïî ïéa ,ãçà çëLåÀÈÇÆÈÅÄÇÀÄÄÅ
úBøeñà ïäézL ,áøò àGå ,äðBöéçä ïîאחד שכח אפילו  – ÄÇÄÈÀÅÅÀÅÆÂ

והעירוב  שהואיל  בחצרה, לטלטל  הפנימית גם אסורה החיצונה, מן

בחצרה  לטלטל  כדי ממנה, להסתלק יכולה הפנימית אין  בחיצונה, מונח
ולא  מהן אחד ושכח בפנימית, עירובן  נתנו  אם ברם, עצמה. בפני

שהרי הפנימית, מן  אחד  שכח כן  אם אלא אסורות שתיהן  אין עירב,
מן  אחד שכח אם אבל  רגלה, בדריסת החיצונה על  אוסרת הפנימית

לסגור שיכולה לפי  מותרת, הפנימית אבל  אסורה, החיצונה החיצונה,
והעירוב  הואיל עצמה בפני  בחצרה ולהשתמש החיצונה בפני  פתחה את

מותרות  שתיהן  חצרו, לבני  רשותו ביטל  השוכח אם אמנם אצלה. מונח
זה. בכגון  עוסקת אינה שמשנתנו אלא מקום, ìLמכל eéä íàåÀÄÈÆ

íéãéçé,בלבד אחד דייר אלא דר לא חצר  שבכל  –ïéëéøö ïðéà ÀÄÄÅÈÀÄÄ
áøòì שלו רשות שכולה בחצרו , מטלטל  אחד כל שהרי  זה, עם זה – ÀÈÅ

בחצר הדייר על  אוסר  אינו הפנימית בחצר  שהדייר ומכאן  היא,
כדעת  במקומה, שלא אוסרת אינה במקומה המותרת שרגל החיצונית,

בסוף  כבר שהזכרנו  (כמו כמותו  שהלכה הקודמת, במשנה קמא תנא

שם). המשנה

א ה נ ש מ ר ו א ב
לזו זו הסמוכות חצרות בשתי  עוסקות בפרקנו  הראשונות המשניות והןחמש ,

אחד. עירוב מערבות הן מתי  ללמד באות

úBøöç ézL ïéaL ïBlçשתי שבין  בכותל חלון יש  אם כלומר , – ÇÆÅÀÅÂÅ
לפחות שהוא äòaøàחצרות, ìò äòaøà,טפחים –äøNò CBúa ÇÀÈÈÇÇÀÈÈÀÂÈÈ

החלון  מקצת רק שאפילו  מבואר , בגמרא לקרקע; סמוך טפחים –
לקרקע, סמוך  עשרה בתוך íéðLהוא ïéáøòî מערבת חצר כל – ÀÈÀÄÀÇÄ

לחברתה; אחת מחצר  לטלטל ואסורים לעצמה, חצרות íàåÀÄעירוב
ãçà ïéáøòî ,eöø לערב הללו  החצרות שתי אנשי רצו  אם – ÈÀÈÀÄÆÈ

עירובם  את אחת חצר  בני  ויתנו  כן , לעשות הם רשאים אחד , עירוב
לזו , מזו  לטלטל מותרים שיהיו אחת, חצר  כבני ויהיו  האחרת בחצר 

הואיל כפתח, דינו עשרה בתוך  ארבעה על ארבעה שהוא שחלון  לפי
ראויות  אותן ועושה החצרות שתי את מצרף והוא בו , לעבור  ואפשר 

אחד . ed`לעירוב oelgd m` la`äòaøà ìò äòaøàî úBçt– ÈÅÇÀÈÈÇÇÀÈÈ
האחרת, לחצר  אחת מחצר  דרכו  לעבור  ראוי  ואינו  שהואיל  טפחים,

כפתח, אינו  äøNòîהרי  äìòîì Bà הוא שבכותל  שהחלון – ÀÇÀÈÅÂÈÈ
כותל שנמצא ועוד , בו; להשתמש נוח שאינו  טפחים, מעשרה למעלה

החצרות שתי  בין מפריד טפחים עשרה ïéáøòîÀÈÀÄ((ההממאאיירריי)),,גבוה
íéðL,עצמה בפני  מערבת חצר  כל –ãçà ïéáøòî ïéàå ואינן – ÀÇÄÀÅÀÈÀÄÆÈ

שיש בתים ששני אמרו, בגמרא לשתיהן. אחד  עירוב לערב יכולות

עירוב  לערב יכולים טפחים, מעשרה למעלה הוא אפילו חלון , ביניהם
עליהם  לעלות ואפשר  גבוהים, כלים החלון  יד על שנותנים לפי אחד ,

אחד מערבים רצו ואם כפתח, דינו  הלכך בנקל, בחלון  .ולהשתמש 

âחחממייששיי âייווםם
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äøNò dBáb úBøöç ézL ïéaL ìúk,טפחים –äòaøà áçøå ÙÆÆÅÀÅÂÅÈÇÂÈÈÀÈÈÇÀÈÈ
המשנה  שנקטה שמה מבואר, בגמרא טפחים; ארבעה שעביו  כלומר  –

"drax` agxe" כמו פירות"...) בראשו ("היו  סיפא משום אלא אינו 
גבוהה  שהיא כל  החצרות, שתי  בין מחיצה לענין אבל להלן , שנבאר 

לשתי החצרות את חוצצת הריהי שהוא, כל שעביה אף טפחים, עשרה
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–ïàëå ïàk ïéøzî;ózzLð àGå éBáî éðaî–éBána ïéøeñàå úBøöça ïéøzî,íézaì øöçk úBøöçì éBánäL. ª¨¦¨§¨¦§¥¨§¦§©©ª¨¦©£¥©£¦©¨¤©¨©£¥¤¨¥©¨¦
ËBfî íéðôì Bæ úBøöç ézL,äðBöéçä äáøò àGå úéîéðtä äáøò–äøeñà äðBöéçäå úøzî úéîéðtä;äðBöéçä §¥£¥¦§¦¦¥§¨©§¦¦§¥§¨©¦¨©§¦¦ª¤¤§©¦¨£¨©¦¨

úéîéðtä àGå–úBøeñà ïäézL.dîöòì Bæå dîöòì Bæ äáøò–dîöò éðôa úøzî Bæå dîöò éðôa úøzî Bæ. §©§¦¦§¥¤£¥§¨§©§¨§§©§¨ª¤¤¦§¥©§¨§ª¤¤¦§¥©§¨
àáé÷ò éaøäðBöéçä øñBà,dzøñBà ìâøä úñéøcL;íéîëçåíéøîBà:dzøñBà ìâøä úñéøc ïéà. ©¦£¦¨¥©¦¨¤§¦©¨¤¤©§¨©£¨¦§¦¥§¦©¨¤¤©§¨

:÷ìç åì äéä óåúùá ìáà åøöç ,øéúäì åøöçá.o`ke o`k oixzenïî áåøéò úøåú çëúùú àìù éãë áåøéò íå÷îá óåúù ìò ïéëîåñ ïéà éàî àîòèã
:áåøéò úøåú çëúùú àì áøéò àìå íäî ãçà çëùù àìà åáøéò øöç éðá áåøã àëäå ,úå÷åðéúä.mizal xvgk zexvgl ieandyàéöåäì øåñàù íùë

úåéåùø ïäéðù éåáîå øöç ìáà ,ø"äø åæå é"äø åæ øöçå úéáã ,åîã àì àîéú àìå .óåúù àìá éåáîì øöçä ïî àéöåäì øåñà êë áåøéò àìá øöçì íéúáî
:ïä íéáø ìù

hh.efn miptl ef:ø"äøì úàöì äðåöéç ìò úéîéðô ìù äéìâø úñéøãå ø"äøì äðåöéçå äðåöéçì äçåúô úéîéðô.zinipt daxir:äøöçá ìèìèì äîöòá
.zexeq` odizy:äðåöéçä ìò äéìâø úñéøãá úøñåàå ,äîöòì äáøéò àì éøäù äîå÷îá äøåñàä ìâø äîöòá úéîéðô àéåäã.'eke dnvrl zxzen ef

:úøñåà äðéà äîå÷îá úøúåîä ìâøã.xqe` r"x:íù äáøéò àìùë úøñåà úøúåîä ìâø óà øáñ à÷ã.'ek mixne` minkgeäøåñàä ìâø åìéôà éøáñ÷ã
:àî÷ àðúë äëìäå .äðåöéçä ìò úøñåà äðéà äîöòì úéîéðôä äáøéò àìùë ïåâë äîå÷îá
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éðaîבמבוי . ãçà çëLå ,éBána eôzzLðå úBøöça eáøòÅÀÇÂÅÀÄÀÇÀÇÈÀÈÇÆÈÄÀÅ
áøò àGå øöç אף חלק, לו  היה בשיתוף אבל חצרו , אנשי  עם – ÈÅÀÅÅ

חצרו , לבני  רשותו ביטל  שלא פי  ïàëåעל ïàk ïéøzî שמה – ËÈÄÈÀÈ
השיתוף  על סומכים ואין שיתוף וגם עירוב גם שצריכים חכמים שאמרו
תשתכח  שלא כדי לעיל ), הזכרנו שכבר  (כפי הוא הטעם עירוב, במקום

אנשי עירבו  כשלא אלא אינו זה וטעם התינוקות, מן עירוב תורת
שכח  שאחד אלא עירבו החצר  שאנשי כאן  אבל כלל , ביניהם החצר 

הלכך עירוב, תורת תשתכח שמא חשש אין  הרי עמהם, עירב ולא
במבוי. וגם בחצרות גם מותרים וכולם השיתוף, על  éðaîÄÀÅסומכים

éBáî, מבוי מבני  אחד  ושכח במבוי, ונשתתפו  בחצרות עירבו –àGå ÈÀ
ózzLð,המבוי בשיתוף –úBøöça ïéøzî, בהן עירבו שהרי  – ÄÀÇÇËÈÄÇÂÅ

éBána ïéøeñàåלמבוי מועילים החצרות עירובי  שאין ((עעייייןן  – ÇÂÄÇÈ
טטוובב"")) ייווםם   מפרשים:""תתווסספפוותת   ויש ;iean ipan cg`,אחת חצר  היינו –

בעירוב  אבל  בשיתוף, חלק נתנו ולא אחת חצר  בני  כל  ששכחו  כלומר
חלקם, נתנו ieanaהחצרות mixeq`e ,zexvga mixzen סומכים שאין –

התינוקות. מן  שיתוף תורת תשתכח שלא כדי שיתוף, במקום העירוב על 
בלבד, מהם אחד  אלא להשתתף, החצר בני  כל שכחו  לא אם אבל 

במבוי, מותרים הם נתנו הרי  ששכח, לאחד פרט החצר , ובני שהואיל

שיתוף תורת תשתכח שמא חשש אין שוב בשיתוף, ((ההרר""רר  חלקם

ההממאאיירריי  )),, íézaìייווננתתןן;; øöçk úBøöçì éBánäLשאסור כשם – ÆÇÈÇÂÅÆÈÅÇÈÄ
למבוי החצר  מן  להוציא אסור  כך  עירוב בלא לחצר הבתים מן  להוציא
רשויות  ומבוי חצר  אומרים: שאין  להשמיע, באה משנתנו  שיתוף. בלא

להקל יש ולכן  לרבים, משותפות רשויות שניהם שהרי הן , דומות
הן  שונות רשויות וחצר  שבית כשם אלא המבוי , שיתוף לעשות שלא

משותפת  אינה שהחצר  הן , שונות רשויות ומבוי חצר כך  עירוב, וצריך
צריך ולכן החצרות, כל לאנשי משותף והמבוי החצר, אותה לבני אלא

שיתוף.

שלפנינו  הגירסה לפי  משנתנו efl"בארנו ef zegezt zexvg yng" פירשוה וכן ,
"פתוחות  במשנתנו  גורסים אין בגמרא רב לדעת אבל  והמאירי. יונתן  רבנו 
וחצרות  בתים כן  אם אלא בקורה או בלחי  ניתר המבוי  שאין לפי לזו ", זו
פתוחים  בתים ושני למבוי פתוחות חצרות שתי שלפחות כלומר  לתוכו , פתוחים

גמורות מחיצות וצריך כחצר דינו מכן בפחות שאילו  חצר ld'לכל  m"anx)
(dpyn sqk ;f ,fi zay,ביניהן ומעורבות לזו  זו  פתוחות החצרות איפוא, ואם, ;

הרמב"ם  מכאן שיתוף. ידי על המבוי  את להתיר ואין אחת כחצר הן  הרי
רב: של גירסתו לפי  משנתנו מפרשים ואחרים מברטנורא zexvgוהרב yng

zexvga eaxir ,ieanl zegezt,במבוי נשתתפו  ולא לעצמה, אחת כל  –mixzen
zexvga,בה עירבו שהרי  בחצרם, לטלטל  וחצר חצר כל  אנשי  מותרים –

ieana oixeq`e.שיתוף במקום עירוב על  סומכים שאין –ieana etzzyp m`e–

בחצרות, שעירבו  zexvgaלאחר eaxir .o`ke o`k oixzenשבארנו כמו  – וכו '
bi)לעיל ,d oiaexir 'ld m"anx oiir).
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Bfî íéðôì Bæ úBøöç ézL והחיצונה לחיצונה, פתוחה הפנימית – ÀÅÂÅÄÀÄÄ
לפנימית שיש  ונמצא הרבים, לרשות או למבוי  lbxdפתוחה zqixc

החיצונה  דרך  עוברים הפנימית החצר  שאנשי כלומר  החיצונה, בחצר 

הרבים, ולרשות úéîéðtäלמבוי äáøò עירבה הפנימית החצר  אם – ÅÀÈÇÀÄÄ
בחצרה, לטלטל  כדי  äðBöéçäלעצמה, äáøò àGåהחצר אבל – ÀÅÀÈÇÄÈ

עירבה, לא úøzîהחיצונה úéîéðtäשהרי בחצרה, לטלטל – ÇÀÄÄËÆÆ
äøeñàעירבה, äðBöéçäå.עירבה לא שהרי –àGå äðBöéçä ÀÇÄÈÂÈÇÄÈÀ

úéîéðtä,הפנימית החצר עירבה ולא החיצונה עירבה ואם –ïäézL ÇÀÄÄÀÅÆ
úBøeñàפי על  אף והחיצונה, עירבה, שלא לפי אסורה, הפנימית – Â

בתוכה, לפנימית שיש  הרגל  דריסת מחמת היא אסורה lbxyשעירבה,
,dilr dzqixce li`ed ,dnewna `ly mb zxqe` dnewna dxeq`dכלומר

להם  ויש  חצרם, בתוך  לטלטל  אסורים הפנימית החצר  ואנשי  הואיל 

החיצונה, על  גם אוסרים הם לפיכך  החיצונה, החצר  על הרגל  דריסת
מבתיהם  ולהכניס להוציא להם אסור עירבו , שאנשיה פי על שאף

dîöòìלחצר . Bæå dîöòì Bæ äáøò עירבה חצר כל אם – ÅÀÈÀÇÀÈÀÀÇÀÈ
זו, עם זו  עירבו  לא אבל  בחצרה, לטלטל  כדי úøzîלעצמה, BæËÆÆ

dîöò éðôa úøzî Bæå dîöò éðôaשל הרגל דריסת ואין  – ÄÀÅÇÀÈÀËÆÆÄÀÅÇÀÈ
עמה, עירבה שלא פי  על  אף החיצונה, על  אוסרת בחיצונה הפנימית

במקומה  המותרת ורגל  היא, בחצרה לטלטל  מותרת שהפנימית לפי
שלא אוסרת äðBöéçäבמקומה.אינה øñBà àáé÷ò éaø אף – ÇÄÂÄÈÅÇÄÈ

אסורה, החיצונה מקום מכל  עצמה, בפני  מותרת שהפנימית פי על 
dzøñBà ìâøä úñéøcL בחיצונה לפנימית שיש הרגל  דריסת – ÆÀÄÇÈÆÆÇÀÈ

עקיבא, רבי  שלדעת עמה, עירבה כשלא בחיצונה, הטלטול את אוסרת
במקומה. שלא אוסרת במקומה המותרת רגל  íéøîBà:אף íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

dzøñBà ìâøä úñéøc ïéà,חכמים שלדעת מבואר, בגמרא – ÅÀÄÇÈÆÆÇÀÈ
בחצרה, לטלטל החיצונה מותרת הפנימית ולא החיצונה עירבה אפילו
לה  שיש  הרגל  דריסת מחמת החיצונה על  אוסרת הפנימית שאין

הפנימית  של  הרגל  שדריסת במקומה, אסורה שהיא פי על אף בתוכה,
אנשיה  על לאסרה כדי החיצונה החצר  בגוף כשותפות אינה בחיצונה

אוסרת ((ההממאאיירריי)) אינה במקומה האסורה רגל  אף חכמים, לדעת נמצא ;
במקומה. nw`,שלא `pzk dklde שלא אוסרת במקומה האסורה שרגל

במקומה. שלא אוסרת אינה במקומה המותרת רגל  ואילו במקומה,

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iriay wxt oiaexir zkqn

Èáøò àGå äðBöéçä ïî ãçà çëL–äøeñà äðBöéçäå úøzî úéîéðtä;áøò àGå úéîéðtä ïî–úBøeñà ïäézL. ¨©¤¨¦©¦¨§¥¥©§¦¦ª¤¤§©¦¨£¨¦©§¦¦§¥¥§¥¤£
ãçà íB÷îa ïáeøò eðúð,ãçà çëLå,äðBöéçä ïî ïéa úéîéðtä ïî ïéa,áøò àGå–úBøeñà ïäézL;eéä íàå ¨§¥¨§¨¤¨§¨©¤¨¥¦©§¦¦¥¦©¦¨§¥¥§¥¤£§¦¨

íéãéçé ìL–áøòì ïéëéøö ïðéà. ¤§¦¦¥¨§¦¦§¨¥
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡úBøöç ézL ïéaL ïBlç,äòaøà ìò äòaøà,äøNò CBúa–íéðL ïéáøòî,eöø íàå,ãçà ïéáøòî;úBçt ©¤¥§¥£¥©§¨¨©©§¨¨§£¨¨§¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦¤¨¨
äòaøà ìò äòaøàî,äøNòî äìòîì Bà–ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî. ¥©§¨¨©©§¨¨§©§¨¥£¨¨§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨

·áçøå äøNò dBáb úBøöç ézL ïéaL ìúkäòaøà–ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî.úBøt BLàøa eéä– Ÿ¤¤¥§¥£¥¨©£¨¨§¨¨©§¨¨§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨¨§Ÿ¥

ii.'ek ziniptd on cg` gky:úøñåàå äøåñàä ìâø úéîéðô àéåäã.cg` mewna oaexir epzpäì éø÷å .äðåöéçá áåøéòä åðúðå åæ íò åæ ïäéúù åáøéòù
éøäù äøöçá ìèìèì äøåñà éîð úéîéðôã ,úåøåñà ïäéúù ,áøéò àìå äðåöéçä ïî ãçà åìéôà çëùå .ãçàë äá úåùîúùî úåøéöçä éúùù éôì ãçà íå÷î

åëé äðéàáåøéòä åðúð ìáà .äðåöéçì åäåëéìåä øöçá äøéúîä áåøéò åúåàã ,äáâ äáåøéòì àúéì àäã äùôð éôðàá ùîúùäìå äðåöéçä ïî ÷ìúñäì äì
:àùîúùîå àùãì àãçà àäã ,äðåöéçã äçëùá àøñúî àì úéîéðôå úéîéðôã äçëùá àøñúî äðåöéç ,úéîéðôá.micigi ly eid m`eàìà úéîéðôá ïéàù

àðúë ïéúéðúî íúñå .úøñåà äðéàå úøúåîä ìâø àéåä úéîéðôá àåä ãéçéã ïåéëã ,ìâøä úñéøã íåùî äæ íò äæ áøòì ïéëéøö ïéà ,ãçà äðåöéçáå ãçà
:úøñåà äðéà úøúåîä ìâø øáñã ìéòìã àî÷

f`̀.dxyr jeza oelg:ò÷ø÷ì êåîñ äøùò êåúá åäùî åìéôàå åðîî úö÷ àäéù.mipy oiaxrníò åæ íéøåñàå ïîöòì åìàå ïîöòì åìà ,ïéáåøéò éðù
:åæ.cg` oiaxrn evx m`e:ãçà åéäéå ïäîò åáøòéå úøçàá ïáåøéò åìà åðúéù ,ãçà áåøéò.'cn zegtäìòîìå .åæì åæî øåáòì éåàø ïéàå àåä çúô åàì

íåùì êøãù .ãçà ïéáøòî äøùòî äìòîì åìéôà äøå÷îä úéáá ìáà äøå÷î åðéàù øöçá à÷åãå .ãçà ïéáøòî ïéà êëìéä äéúùéîùú àçéð àì éîð äøùòî
:äéúùéîùú àçéðå úéáä úåáéáñ úåáéúå íéìñôñ

aa.zexvg izy oiay lzekéðúéîì éòáã íåùî àìà .äîéúñ àéåä åäã ìë áçåøá äöéçîã ,äîéúñ éåäéîì 'ã áçåø êéøöã íåùî åàì 'ã áçø è÷ðã éàä

`xephxa yexit
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לפנים  זו  חצרות בשתי  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו

מזו.

áøò àGå äðBöéçä ïî ãçà çëLהחצר שעירבה כלומר  – ÈÇÆÈÄÇÄÈÀÅÅ
החיצונה  מן  אחד ושכח לעצמה, החיצונה והחצר  לעצמה הפנימית

לעירוב, חלקו נתן äøeñà.ולא äðBöéçäå úøzî úéîéðtä– ÇÀÄÄËÆÆÀÇÄÈÂÈ
כלל. עירבה לא כאילו  úéîéðtäשהחיצונה ïî מן אחד שכח – ÄÇÀÄÄ

הפנימית, áøòהחצר àGåעם חצרו ,– úBøeñàבני ïäézL– ÀÅÅÀÅÆÂ
כא  במקומה,שהפנימית האסורה רגל שהיא וכיון  כלל, עירבה לא ילו 

הקודמת), במשנה קמא תנא (כדעת במקומה שלא אוסרת היא הרי

הריהי החיצונה בחצר  לפנימית שיש הרגל דריסת ידי  שעל  כלומר
החיצונה. על גם ãçàאוסרת íB÷îa ïáeøò eðúð שתיהן שעירבו  – ÈÀÅÈÀÈÆÈ

מבואר : ובגמרא אחת; כחצר  ונעשו זו  עם mewnaזו oaexir epzp"
"cg`ששתי לפי  אחד ", "מקום ונקראת החיצונה, בחצר  היינו  –

כאחד, בה משמשות ïéaהחצרות úéîéðtä ïî ïéa ,ãçà çëLåÀÈÇÆÈÅÄÇÀÄÄÅ
úBøeñà ïäézL ,áøò àGå ,äðBöéçä ïîאחד שכח אפילו  – ÄÇÄÈÀÅÅÀÅÆÂ

והעירוב  שהואיל  בחצרה, לטלטל  הפנימית גם אסורה החיצונה, מן

בחצרה  לטלטל  כדי ממנה, להסתלק יכולה הפנימית אין  בחיצונה, מונח
ולא  מהן אחד ושכח בפנימית, עירובן  נתנו  אם ברם, עצמה. בפני

שהרי הפנימית, מן  אחד  שכח כן  אם אלא אסורות שתיהן  אין עירב,
מן  אחד שכח אם אבל  רגלה, בדריסת החיצונה על  אוסרת הפנימית

לסגור שיכולה לפי  מותרת, הפנימית אבל  אסורה, החיצונה החיצונה,
והעירוב  הואיל עצמה בפני  בחצרה ולהשתמש החיצונה בפני  פתחה את

מותרות  שתיהן  חצרו, לבני  רשותו ביטל  השוכח אם אמנם אצלה. מונח
זה. בכגון  עוסקת אינה שמשנתנו אלא מקום, ìLמכל eéä íàåÀÄÈÆ

íéãéçé,בלבד אחד דייר אלא דר לא חצר  שבכל  –ïéëéøö ïðéà ÀÄÄÅÈÀÄÄ
áøòì שלו רשות שכולה בחצרו , מטלטל  אחד כל שהרי  זה, עם זה – ÀÈÅ

בחצר הדייר על  אוסר  אינו הפנימית בחצר  שהדייר ומכאן  היא,
כדעת  במקומה, שלא אוסרת אינה במקומה המותרת שרגל החיצונית,

בסוף  כבר שהזכרנו  (כמו כמותו  שהלכה הקודמת, במשנה קמא תנא

שם). המשנה
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לזו זו הסמוכות חצרות בשתי  עוסקות בפרקנו  הראשונות המשניות והןחמש ,

אחד. עירוב מערבות הן מתי  ללמד באות

úBøöç ézL ïéaL ïBlçשתי שבין  בכותל חלון יש  אם כלומר , – ÇÆÅÀÅÂÅ
לפחות שהוא äòaøàחצרות, ìò äòaøà,טפחים –äøNò CBúa ÇÀÈÈÇÇÀÈÈÀÂÈÈ

החלון  מקצת רק שאפילו  מבואר , בגמרא לקרקע; סמוך טפחים –
לקרקע, סמוך  עשרה בתוך íéðLהוא ïéáøòî מערבת חצר כל – ÀÈÀÄÀÇÄ

לחברתה; אחת מחצר  לטלטל ואסורים לעצמה, חצרות íàåÀÄעירוב
ãçà ïéáøòî ,eöø לערב הללו  החצרות שתי אנשי רצו  אם – ÈÀÈÀÄÆÈ

עירובם  את אחת חצר  בני  ויתנו  כן , לעשות הם רשאים אחד , עירוב
לזו , מזו  לטלטל מותרים שיהיו אחת, חצר  כבני ויהיו  האחרת בחצר 

הואיל כפתח, דינו עשרה בתוך  ארבעה על ארבעה שהוא שחלון  לפי
ראויות  אותן ועושה החצרות שתי את מצרף והוא בו , לעבור  ואפשר 

אחד . ed`לעירוב oelgd m` la`äòaøà ìò äòaøàî úBçt– ÈÅÇÀÈÈÇÇÀÈÈ
האחרת, לחצר  אחת מחצר  דרכו  לעבור  ראוי  ואינו  שהואיל  טפחים,

כפתח, אינו  äøNòîהרי  äìòîì Bà הוא שבכותל  שהחלון – ÀÇÀÈÅÂÈÈ
כותל שנמצא ועוד , בו; להשתמש נוח שאינו  טפחים, מעשרה למעלה

החצרות שתי  בין מפריד טפחים עשרה ïéáøòîÀÈÀÄ((ההממאאיירריי)),,גבוה
íéðL,עצמה בפני  מערבת חצר  כל –ãçà ïéáøòî ïéàå ואינן – ÀÇÄÀÅÀÈÀÄÆÈ

שיש בתים ששני אמרו, בגמרא לשתיהן. אחד  עירוב לערב יכולות

עירוב  לערב יכולים טפחים, מעשרה למעלה הוא אפילו חלון , ביניהם
עליהם  לעלות ואפשר  גבוהים, כלים החלון  יד על שנותנים לפי אחד ,

אחד מערבים רצו ואם כפתח, דינו  הלכך בנקל, בחלון  .ולהשתמש 

âחחממייששיי âייווםם
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äøNò dBáb úBøöç ézL ïéaL ìúk,טפחים –äòaøà áçøå ÙÆÆÅÀÅÂÅÈÇÂÈÈÀÈÈÇÀÈÈ
המשנה  שנקטה שמה מבואר, בגמרא טפחים; ארבעה שעביו  כלומר  –

"drax` agxe" כמו פירות"...) בראשו ("היו  סיפא משום אלא אינו 
גבוהה  שהיא כל  החצרות, שתי  בין מחיצה לענין אבל להלן , שנבאר 

לשתי החצרות את חוצצת הריהי שהוא, כל שעביה אף טפחים, עשרה

izdw - zex`ean zeipyn
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ïàkî ïéìBò elàå ïéìëBàå ïàkî ïéìBò elàïéìëBàå,ähîì eãéøBé àHL ãáìáe.õøôðúBnà øNò ãò ìúkä– ¥¦¦¨§§¦§¥¦¦¨§§¦¦§©¤¦§©¨¦§©©Ÿ¤©¤¤©
íéðL ïéáøòî,ãçà ïéáøòî eöø íàå,çútk àeäL éðtî;ïàkî øúBé–íéðL ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî. §¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦¤¨¦§¥¤©¤©¥¦¨§¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

‚øçúBøöç ézL ïéaL õé,äòaøà áçøå äøNò ÷îò–ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî,ïáz Bà L÷ àìî elôà; ¨¦¤¥§¥£¥¨Ÿ£¨¨§¨¨©§¨¨§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨£¦¨¥©¤¤
úBøBøö Bà øôò àìî–íéðL ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî. ¨¥¨¨§§¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

„íéçôè äòaøà áçø àeäL øñð åéìò ïúð,Bæ ãâðk Bæ úBàøèææâ ézL ïëå–íéðL ïéáøòî,ïéáøòî eöø íàå ¨©¨¨¤¤¤¨¨©§¨¨§¨¦§¥§¥§ª§§¨§¤¤§¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦
ãçà;ïàkî úBçt–ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî. ¤¨¨¦¨§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨

'ãî úåçôã ,'ã áçåø äéäéù êéøö àðéã éàäìå ,äùôð éôðàá úåùø áéùçã ,äèîì åãéøåé àìù ãáìáå ïéìëåàå ïàëî ïéìåò åìà úåøéô [åùàøá] åéä àôéñ
:äèîì ãéøåäì åìàå åìà ïéøúåîå øåèô íå÷î éåä.dhnl ecixei `ly calae:éøù øöçá ìáà ,íéúáá ïéøåéãì.o`kn xzeiøöçë äìåë àéåäå ,äöøéô éåä

:åìà ìò åìà ïéøñåàå ïáåøéò úà ïé÷ìåç åìéàë éåä äîöòì úçà ìë äáøéò íàå ,úçà
bb.uixg:äìåë øöçä ìë éðô ìò ÷éñôîå àåä êåøà.'c agxe:åúôùì åúôùî åòñôì çåð ïàëî úåçôã.ywe oaz `ln elit`eàìã ,àéä äîéúñ åàì

:åìèéì åôåñã íúäì äéì ìèáî
cc.xqp eilr ozp:çúô åîë éåä ,øùâ ïéòë åúôùì åúôùî.ze`xhfefb izy:çúô éîð éåä ,åæì åæî 'ã áçø øñð ïúðå ,ø"äø ìò é"äøî úèìåá äø÷ú ïéîë

.o`kn zegt:äéúùéîùú àçéð àìå åéìò øåáòì àøé íãà ,'ã áçø øñðä ïéàù

`xephxa yexit

ולכן  íéðLרשויות, ïéáøòî מערבת חצר  שכל עירובים, שני  – ÀÈÀÄÀÇÄ
לעצמה, חצרות ãçàעירוב ïéáøòî ïéàå החצרות שתי ואין – ÀÅÀÈÀÄÆÈ

לשתיהן. אחד  עירוב לערב úBøtיכולות BLàøa eéä מונחים היו – ÈÀÙÅ
החצרות, שתי שבין  הכותל בראש  ïéìëBàåפירות ïàkî ïéìBò elàÅÄÄÈÀÀÄ

ïéìëBàå ïàkî ïéìBò elàå מותרים זו  חצר  ואנשי זו חצר  אנשי  – ÀÅÄÄÈÀÀÄ
הפירות, את שם ולאכול הכותל  לראש eãéøBéלעלות àHL ãáìáeÄÀÇÆÄ

ähîìלבתיהם מבתיהם ((גגממרראא  ))– חפצים יעלו שלא הדין והוא , ÀÇÈ
שתי ובתים וגגות כגג, דינו  ארבעה רחב והכותל  שהואיל למעלה,
המשנה  נקטה זו הלכה שמשום לעיל , שהזכרנו וזהו הן; רשויות

הריהו  ארבעה, רחב אינו  שאילו  ארבעה", xeht""ורחב mewn" ומותרים
להוריד מותר  ארבעה רחב כשהוא גם ברם, למטה. להוריד  ואלו אלו 

הן  אחת רשות וחצרות שגגות מהחצר, עליו  ולהעלות לחצר  ממנו 
וא  א), ט, כלים (להלן בכולה לטלטל מותר מעורבת, שאינה בחצר  ף

בלא  לחצר  הבתים מן ולהוציא להכניס שאסור אלא בחצר, ששבתו
úBnàעירוב. øNò ãò ìúkä õøôð שבין הכותל  נפרץ אם – ÄÀÇÇÙÆÇÆÆÇ

אמות, מעשר רחבה אינה והפירצה החצרות íéðLשתי  ïéáøòî– ÀÈÀÄÀÇÄ
מערבת  היא ולכן  עצמה בפני רשות עדיין  היא חצר  שכל  עירובים, שני 

לעצמה; ãçàעירוב ïéáøòî eöø íàå, לשתיהן אחד  עירוב – ÀÄÈÀÈÀÄÆÈ
אחת, חצר בני  כמו לזו מזו  çútkויטלטלו  àeäL éðtî שהפירצה – ÄÀÅÆÇÆÇ

חצרות  שתי בין  פתח שיש  וכל  כפתח, היא אמות מעשר רחבה שאינה

אחד . מערבים רצו ואם שניים, ïàkîמערבים øúBé אם אבל – ÅÄÈ
אמות, מעשר רחבה היא ãçàהפירצה ïéáøòîדיירי צריכים – ÀÈÀÄÆÈ

אחד , עירוב לערב החצרות íéðLשתי ïéáøòî ïéàå,עירובים שני  – ÀÅÀÈÀÄÀÇÄ
כחצר הפירצה מחמת נחשבות החצרות ששתי לפי לעצמה, אחת כל

עירובם  שחלקו  חצר  כבני הן  הרי  לעצמה אחת כל  עירבה ואם אחת,
לחצר. מבתיהם ולהוציא להכניס אלו  על אלו הם ואוסרים

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úBøöç ézL ïéaL õéøç, רחבן כל פני על ביניהן המפסיק – ÈÄÆÅÀÅÂÅ
äøNò ÷îò,טפחים –äòaøà áçøå,יותר או  טפחים, –ïéáøòî ÈÙÂÈÈÀÈÈÇÀÈÈÀÈÀÄ

íéðL,לעצמה מערבת חצר שכל עירובים, שני –ïéáøòî ïéàå ÀÇÄÀÅÀÈÀÄ
ãçàל אחד  עירוב נפרדות,– חצרות שתי  שהן לפי elôàשתיהן, ÆÈÂÄ

ïáz Bà L÷ àìîלעבור ואפשר תבן, או קש  מלא החריץ אפילו  – ÈÅÇÆÆ
את  לבטל  דרך שאין  אחד , מערבים אין מקום מכל לחצר, מחצר  עליו
ממנו  נוטלים אלא עצמה, לשבת אפילו שם ולהניחו  התבן  או  הקש 

החצרות. בין החריץ חוצץ הלכך בהמה, Bàלמאכל  øôò àìîÈÅÈÈ

úBøBøö וסתמם הואיל צרורות, או עפר  מלא החריץ אם אבל  – À
סתום, שהחריץ ונמצא במקומם, הם ãçàמבוטלים ïéáøòî– ÀÈÀÄÆÈ

לשתיהן , אחד  íéðLעירוב ïéáøòî ïéàåששתי עירובים, שני – ÀÅÀÈÀÄÀÇÄ
הן . אחת כחצר החצרות

הוא דווקא ארבעה" "ורחב משנתנו כאן שנקטה epipyyמה xcba enk `l)
,(zncewd dpyna ונוח הואיל טפחים, מארבעה פחות רחב שהוא חריץ שכן 

כחצר הן ונחשבות החצרות, שתי  בין חוצץ אינו לשפתו, משפתו עליו  לפסוע
את  סותם הוא אם בשבת, ניטל  שאינו  דבר  שכל מבואר , בגמרא – אחת.
את  עושה מקום מכל משם, לפנותו הבית בעל של  שדעתו  פי  על  אף החריץ,
נסתם  ואם לפנותו. אסור  ובשבת הואיל  אחת, לחצר  בשבת החצרות שתי 
הסתום  בחלקו שאין  כל ומכאן, מכאן חריץ ונשאר  באמצע, החריץ מקצת
אחד. מערבים רוצים ואם שניים, ומערבים כפתח, הוא הרי  אמות, מעשר  יותר 

âששייששיי âייווםם
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חצרות  שתי שבין  בחריץ ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
ארבעה. ורחב עשרה עמוק

åéìò ïúð,החצרות שתי שבין  החריץ על –øñðגשר כמין קרש , – ÈÇÈÈÆÆ
לשפתו , àeäLíéçôèמשפתו  äòaøà áçø עליו לעבור ונוח – ÆÈÈÇÀÈÈÀÈÄ

כפתח, דינו  הרי  לחצר , úBàøèææâמחצר ézL ïëå הבולטות – ÀÅÀÅÀËÀÀÈ
הרבים, לרשות או  Bæלמבוי ãâðk Bæ הוא שביניהן  החלל ורוחב – ÀÆÆ

או  טפחים ארבעה רחב שהוא נסר עליהן נתן  אם טפחים, ארבעה

לחברתה, אחת מגזוזטרה גשר מעין íéðLיותר, ïéáøòîשני – ÀÈÀÄÀÇÄ
ãçàעירובים, ïéáøòî eöø íàåכלומר לשתיהן , אחד  עירוב – ÀÄÈÀÈÀÄÆÈ

בשתי ובין  טפחים ארבעה הרחב חריץ ביניהן  שיש  חצרות בשתי  שבין
על נתן  אם טפחים, ארבעה הוא ביניהן  החלל שרוחב גזוזטראות

כפתח, הוא הרי טפחים, ארבעה ברוחב נסר  הגזוזטראות על או החריץ
אחד . מערבים רצו  ואם שניים, ïàkîומערבים úBçt רוחב אם – ÈÄÈ

טפחים, מארבעה פחות הוא íéðLהנסר  ïéáøòî,עירובים שני – ÀÈÀÄÀÇÄ
לזו , מזו  לטלטל ואסורים לעצמה, מערבת גזוזטרה כל או חצר שכל 

ãçà ïéáøòî ïéàå,צר הוא והנסר שהואיל לשתיהן, אחד עירוב – ÀÅÀÈÀÄÆÈ
שתי את מצרף ואינו  כפתח, דינו  אין  הלכך  עליו, לעבור  ירא אדם

הגזוזטראות. או  החצרות

:epzpyna miqxeb yi,שניים מערבין טפחים, ארבעה רחב שהוא נסר עליו  "נתן 
מערבין ואין שניים מערבין – טפחים מארבעה פחות אחד; מערבין  רצו ואם

זו כנגד זו גזוזטראות שתי  וכן migth),אחד . drax` agx `edy xqp odilr ozp m`)
ואין שניים מערבין  – מכאן  פחות אחד , מערבין רצו  ואם שניים, מערבין 
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‰íéçôè äøNò dBáb úBøöç ézL ïéaL ïaúî–ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî.elàå ïàkî ïéìéëàî elà ©§¥¤¥§¥£¥¨©£¨¨§¨¦§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨¥©£¦¦¦¨§¥
ïàkî ïéìéëàî.íéçôè äøNòî ïázä èòîúð–íéðL ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî. ©£¦¦¦¨¦§¨©©¤¤¥£¨¨§¨¦§¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

ÂéBána ïéôzzLî ãöék?øîBàå úéáçä úà çépî:éBánä éða ìëì Bæ éøä,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò ïäì äkæîe, ¥©¦§©§¦©¨©¦©¤¤¨¦§¥£¥§¨§¥©¨§©¤¨¤©§¥§¦©§¦
BzLà éãé ìòå íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé ìòå;íépèwä Bzáe Bða éãé ìò àG äkæî Bðéà ìáà,Bcáò éãé ìò àGå §©§¥©§§¦§¨¨¦§¦§©§¥¦§£¨¥§©¤©§¥§¦©§©¦§©§¥©§

íéðòðkä BúçôLå,Bãék ïãiL éðtî. §¦§¨©§©£¦¦§¥¤¨¨§¨
Êîúðìëàä èò–éñBîäkæîe ó,éøö ïéàåòéãBäì C.íäéìò eôñBzð–éñBîäkæîe ó,éøöåòéãBäì C. ¦§¨©¨Ÿ¤¦§©¤§¥¨¦§¦©¦§£¥¤¦§©¤§¨¦§¦©

dd.oazn:úåøöçä áçåø ìë éðô ìò ÷éñôîå ,ïáú ìù ùéãâ.oilik`n el`ì"åäå 'éî ïáúä èéòîî àîìã ïðéùééç àìå ,ïáúä ïî ìåëàì ïúîäá ïéçéðî
àì øúåéå úåîà øùò éðô ìò èåòéîä éåä àì éà èéòîà åìéôà àäã ïðéùééç àì àäì ,åäééúòãà é÷ñî àìå øöçá éìèìèîå éããäà éøñàå àúåùø àãç

: [ãçà úáùá] äúìéëàá ë"ë úèòîî äîäá ïéàå éåä àçúô úåîà øùò àäã ,éøñà.migth 'in oazd hrnzp'é êùîá åà øöçä êøåà ìë éðô ìò
: [ãåòå] úåîà.cg` oiaxrn:úáùä éðôì ìåçá èòîúð íà

ee.ziagd z` gipn:úåëæì êéøö ïéà íäìùî åìéàã ,úåëæì êéøö æàå äöøé íà åìùî.ezae epa i"r mdl dkfneíùì äá åëæå åæ úéáç åìá÷ íäì øîåà
:íäì éúéëæ øîåàå ,äéëæ àéåä àì äéúåùøá àçðîã àëéä ìëã ,ò÷ø÷ä ïî çôè åãéá áåøéòä äéáâî äëåæäå .éåáîä éðá ìë.ecik ociy:àéä äéëæ åàìå

ff.lke`d hrnzp:ïéúéðúîá ïî÷ì ùøåôîä åøåòùî.dkfne siqenéñåäì àá íàéñåî ,ïåùàøä óåúùä ïéîî åðéàù øçà ïéîî åìéôà åìùî óäëæîå ó
åúåàî àéáî éøîâì äìë åìéôà ïåùàøä óåúùä ïéîî ïúåð íà ìáà .äìçúá áøòîë äàøð åðéà ïåùàøä ïéîä ïî úö÷ øàùðù ïåéë ,ïòéãåäì êéøö åðéàå

`xephxa yexit

אחד " ozpei).מערבין  epaxe s"ixd) הגירסה לפי  אף משנתנו  את בארנו כך ואמנם
בסיפ  גורסים התוספות בעלי אבל  הם,שלפנינו . מפרשים שכן אחרת, גירסה א

אלא  נסר, עליהן בנותן  מדברת אינה – גזוזטראות" שתי  "וכן – שהסיפא
הוא  ביניהן החלל  רוחב שאם בכלל, גזוזטראות שתי  דין ללמד היא באה

טפחים, `cg,ארבעה oiaxrn oi`e miipy oiaxrn אבל חריץ, o`kn,כדין  zegt
הואיל טפחים, מארבעה פחות הוא הגזוזטראוח שבין  החלל שרוחב היינו

לזו, מזו  לפסוע `cgורגילים oiaxrn evx m`e ,miipy oiaxrnדיבור (תוספות
ב). עח, עירובין "וכן ", המתחיל
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ïaúî,תבן של  גדיש  –úBøöç ézL ïéaLכל פני על  ומפסיק – ÇÀÅÆÅÀÅÂÅ
íéçôèרחבן , äøNò dBáb משנה לעיל  (עיין  ככותל דינו  הרי – ÈÇÂÈÈÀÈÄ

התבן  שאין  ג), משנה (לעיל  שנינו חריץ שלעניין  פי על  ואף ב);

לענין  מקום מכל שם, ומניחו  מבטלו אדם ואין  הואיל כסתימה, נחשב
שכל הכותל, כדין המתבן דין  משם, נוטלו  שאינו  זמן  כל מחיצה,

מחיצה בו  עושים להתקיים הראוי íéðLולכן ((ההממאאיירריי));;דבר ïéáøòîÀÈÀÄÀÇÄ
לעצמה; מערבת חצר שכל  עירובים, שני –ãçà ïéáøòî ïéàå– ÀÅÀÈÀÄÆÈ

ברם, לשתיהן. אחד ïàkîעירוב ïéìéëàî elà שבמתבן התבן  מן – ÅÇÂÄÄÄÈ
ïàkîלבהמתם, ïéìéëàî elàåהחצר בני שאין מבואר , בגמרא – ÀÅÇÂÄÄÄÈ

למתבן  יהא שלא עד  התבן את ימעטו  שמא מחשש  בידיים, מאכילים
הם  מניחים אלא בכך , ירגישו  ולא זה על  זה ויאסרו מחיצה דין

גובה  יתמעט שמא חוששים אין  זה שבכגון מאליהן , לאכול  לבהמתם
נתמעט המ  שלא שכל בטלה, המחיצה ונמצאת טפחים מעשרה תבן

אמות  עשר של פירצה שהרי  בטלה, המחיצה אין  אמות, מעשר ביותר 
אחת. בשבת הרבה כך כל לאכול  הבהמה דרך ואין כפתח, דינה

íéçôè äøNòî ïázä èòîúð נתמעט השבת לפני אם כלומר, – ÄÀÈÇÇÆÆÅÂÈÈÀÈÄ
טפחים, מעשרה גבהו  מידת ופחתה שבמתבן  ãçàהתבן  ïéáøòîÀÈÀÄÆÈ

החצרות, לשתי אחד  עירוב –íéðL ïéáøòî ïéàå שבטלה – ÀÅÀÈÀÄÀÇÄ
אחת. חצר  הן  והרי  מחיצה,

âקקוודדשש âששבבתת
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חצרות  עירובי  בין  הבדל  שיש  הזכרנו וכבר מבואות"; ב"שיתופי  דנה משנתנו
מבואות  שיתופי  ואילו  דווקא, בפת מערבים חצרות שעירובי  מבואות, ושיתופי 
במזון לזכות יכול  המבוי  מבני שאחד ללמד, באה משנתנו – שהוא. מזון בכל

ואחד. אחד מכל  לגבות צורך  ואין ה"שיתוף", לשם המבוי בני כל את משלו 

úéáçä úà çépî ?éBána ïéôzzLî ãöékהמבוי מבני  אחד  – ÅÇÄÀÇÀÄÇÈÇÄÇÆÆÈÄ

במקום  אחר , מזון של  או  שמן  של  או  יין  של כגון משלו , חבית מניח
ה"שיתוף", את שם להניח éBánä,שרוצה éða ìëì Bæ éøä :øîBàåÀÅÂÅÀÈÀÅÇÈ

ïäì äkæîe חבית "קבל  לו: שאומר  אחר , אדם ידי על  החבית את – ÀÇÆÈÆ
ואפילו המבוי ", בני  כל  לשם בה וזכה íéìBãbäזו Bzáe Bða éãé ìòÇÀÅÀÄÇÀÄ

לבני בחבית זוכים הם הרי  עליהם רשותו  ואין גדולים שהם שכיון –
íéøáòäהמבוי, BúçôLå Bcáò éãé ìòå גופם ואין  שהואיל – ÀÇÀÅÇÀÀÄÀÈÈÄÀÄ

כידו, ידם אין לו, BzLàקנוי éãé ìòåעל סמוכה שאינה בכגון  – ÀÇÀÅÄÀ
שול על סמוכה כשהיא אפילו סוברים, ויש ""תתווסספפוותת  חנושולחנו ; ((עעייייןן

טטוובב  ""));; äkæîייווםם   Bðéà ìáà,החבית את –Bzáe Bða éãé ìò àG ÂÈÅÀÇÆÇÀÅÀÄ
ïãiL éðtî ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìò àGå ,íépèwäÇÀÇÄÀÇÀÅÇÀÀÄÀÈÇÀÇÂÄÄÀÅÆÈÈ

Bãék לזכות כדי אחר  אדם לידי ידו  מתחת המזון  יצא שלא ונמצא – ÀÈ
מזון  את מגביה המבוי  לבני שהזוכה אמרו , בגמרא המבוי. לבני  בו

שהמזון  זמן שכל  להם", "זכיתי ואומר : הקרקע, מן טפח ה"שיתוף"
בגמרא, מפרשים ויש  המבוי . בני בו  זכו לא המזכה של ברשותו 

שמונח  הכלי את להגביה צריך  ב"שיתוף" משלו  נותן  אחד  כל  שאפילו 
ניכרבו שיהיה כדי הקרקע, מן טפח ה"שיתוף" עעייררוובבייןן  מזון  ההלל'' ((ררממבב""םם  

ייזז  )).. אא  ,,
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ìëàä èòîúð," המבוי "שיתוף לשם בחבית המונח האוכל אם – ÄÀÈÇÈÙÆ
ח), (משנה להלן המפורש  מהשיעור  ל"שיתוף"óéñBîנתמעט אוכל – Ä

משלו, או המבוי בני  אחר,äkæîeמשל  ידי על המבוי  בני את בו – ÀÇÆ
משלו , מוסיף הוא òéãBäìאם Céøö ïéàå שהוסיף המבוי לבני – ÀÅÈÄÀÄÇ

שאם  מבואר , בגמרא ל "שיתוף". בתחילה הסכימו  וכבר הואיל  וזיכה,

בני משל  אחר  מין  מוסיף כשהוא אפילו הראשון, המין מן עוד  נשאר 
להם; ומזכה משלו  מוסיף כשהוא שכן וכל להודיעם, צריך  אינו  המבוי,

המבוי : בני משל  מזון  מניח והוא לגמרי, השיתוף מזון  כלה אם אבל 
מין  מאותו  כך ; על הם מקפידים שמא להודיעם, צריך  – אחר  ממין 

אחר ממין אפילו משלו , מניח הוא אם ברם, להודיעם. צריך  אינו  –
להודיע. צריך íäéìòאינו eôñBzð,דיירים –óéñBî משלהם מזון – ÄÀÂÅÆÄ

משלו,äkæîeלשיתוף, להם מזכה או  –òéãBäì Céøöå לדיירים – ÀÇÆÀÈÄÀÄÇ
מפרשים: יש  במבוי. ששיתפם dkfneהנוספים siqen, משלו להם –

ricedl jixveמוסיף הוא משלהם אם להם, ייווננתתןן))..– ההרר  ""רר ויש((ררשש""יי;;
מבואות, לשני  פתחים שני  לחצר כשיש  במשנתנו שמדובר מפרשים,

האחר, במבוי  להשתמש לו אסור אחד , מבוי  אנשי  עם עירוב שהעושה
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ïàkî ïéìBò elàå ïéìëBàå ïàkî ïéìBò elàïéìëBàå,ähîì eãéøBé àHL ãáìáe.õøôðúBnà øNò ãò ìúkä– ¥¦¦¨§§¦§¥¦¦¨§§¦¦§©¤¦§©¨¦§©©Ÿ¤©¤¤©
íéðL ïéáøòî,ãçà ïéáøòî eöø íàå,çútk àeäL éðtî;ïàkî øúBé–íéðL ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî. §¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦¤¨¦§¥¤©¤©¥¦¨§¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

‚øçúBøöç ézL ïéaL õé,äòaøà áçøå äøNò ÷îò–ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî,ïáz Bà L÷ àìî elôà; ¨¦¤¥§¥£¥¨Ÿ£¨¨§¨¨©§¨¨§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨£¦¨¥©¤¤
úBøBøö Bà øôò àìî–íéðL ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî. ¨¥¨¨§§¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

„íéçôè äòaøà áçø àeäL øñð åéìò ïúð,Bæ ãâðk Bæ úBàøèææâ ézL ïëå–íéðL ïéáøòî,ïéáøòî eöø íàå ¨©¨¨¤¤¤¨¨©§¨¨§¨¦§¥§¥§ª§§¨§¤¤§¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦
ãçà;ïàkî úBçt–ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî. ¤¨¨¦¨§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨

'ãî úåçôã ,'ã áçåø äéäéù êéøö àðéã éàäìå ,äùôð éôðàá úåùø áéùçã ,äèîì åãéøåé àìù ãáìáå ïéìëåàå ïàëî ïéìåò åìà úåøéô [åùàøá] åéä àôéñ
:äèîì ãéøåäì åìàå åìà ïéøúåîå øåèô íå÷î éåä.dhnl ecixei `ly calae:éøù øöçá ìáà ,íéúáá ïéøåéãì.o`kn xzeiøöçë äìåë àéåäå ,äöøéô éåä

:åìà ìò åìà ïéøñåàå ïáåøéò úà ïé÷ìåç åìéàë éåä äîöòì úçà ìë äáøéò íàå ,úçà
bb.uixg:äìåë øöçä ìë éðô ìò ÷éñôîå àåä êåøà.'c agxe:åúôùì åúôùî åòñôì çåð ïàëî úåçôã.ywe oaz `ln elit`eàìã ,àéä äîéúñ åàì

:åìèéì åôåñã íúäì äéì ìèáî
cc.xqp eilr ozp:çúô åîë éåä ,øùâ ïéòë åúôùì åúôùî.ze`xhfefb izy:çúô éîð éåä ,åæì åæî 'ã áçø øñð ïúðå ,ø"äø ìò é"äøî úèìåá äø÷ú ïéîë

.o`kn zegt:äéúùéîùú àçéð àìå åéìò øåáòì àøé íãà ,'ã áçø øñðä ïéàù

`xephxa yexit

ולכן  íéðLרשויות, ïéáøòî מערבת חצר  שכל עירובים, שני  – ÀÈÀÄÀÇÄ
לעצמה, חצרות ãçàעירוב ïéáøòî ïéàå החצרות שתי ואין – ÀÅÀÈÀÄÆÈ

לשתיהן. אחד  עירוב לערב úBøtיכולות BLàøa eéä מונחים היו – ÈÀÙÅ
החצרות, שתי שבין  הכותל בראש  ïéìëBàåפירות ïàkî ïéìBò elàÅÄÄÈÀÀÄ

ïéìëBàå ïàkî ïéìBò elàå מותרים זו  חצר  ואנשי זו חצר  אנשי  – ÀÅÄÄÈÀÀÄ
הפירות, את שם ולאכול הכותל  לראש eãéøBéלעלות àHL ãáìáeÄÀÇÆÄ

ähîìלבתיהם מבתיהם ((גגממרראא  ))– חפצים יעלו שלא הדין והוא , ÀÇÈ
שתי ובתים וגגות כגג, דינו  ארבעה רחב והכותל  שהואיל למעלה,
המשנה  נקטה זו הלכה שמשום לעיל , שהזכרנו וזהו הן; רשויות

הריהו  ארבעה, רחב אינו  שאילו  ארבעה", xeht""ורחב mewn" ומותרים
להוריד מותר  ארבעה רחב כשהוא גם ברם, למטה. להוריד  ואלו אלו 

הן  אחת רשות וחצרות שגגות מהחצר, עליו  ולהעלות לחצר  ממנו 
וא  א), ט, כלים (להלן בכולה לטלטל מותר מעורבת, שאינה בחצר  ף

בלא  לחצר  הבתים מן ולהוציא להכניס שאסור אלא בחצר, ששבתו
úBnàעירוב. øNò ãò ìúkä õøôð שבין הכותל  נפרץ אם – ÄÀÇÇÙÆÇÆÆÇ

אמות, מעשר רחבה אינה והפירצה החצרות íéðLשתי  ïéáøòî– ÀÈÀÄÀÇÄ
מערבת  היא ולכן  עצמה בפני רשות עדיין  היא חצר  שכל  עירובים, שני 

לעצמה; ãçàעירוב ïéáøòî eöø íàå, לשתיהן אחד  עירוב – ÀÄÈÀÈÀÄÆÈ
אחת, חצר בני  כמו לזו מזו  çútkויטלטלו  àeäL éðtî שהפירצה – ÄÀÅÆÇÆÇ

חצרות  שתי בין  פתח שיש  וכל  כפתח, היא אמות מעשר רחבה שאינה

אחד . מערבים רצו ואם שניים, ïàkîמערבים øúBé אם אבל – ÅÄÈ
אמות, מעשר רחבה היא ãçàהפירצה ïéáøòîדיירי צריכים – ÀÈÀÄÆÈ

אחד , עירוב לערב החצרות íéðLשתי ïéáøòî ïéàå,עירובים שני  – ÀÅÀÈÀÄÀÇÄ
כחצר הפירצה מחמת נחשבות החצרות ששתי לפי לעצמה, אחת כל

עירובם  שחלקו  חצר  כבני הן  הרי  לעצמה אחת כל  עירבה ואם אחת,
לחצר. מבתיהם ולהוציא להכניס אלו  על אלו הם ואוסרים
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úBøöç ézL ïéaL õéøç, רחבן כל פני על ביניהן המפסיק – ÈÄÆÅÀÅÂÅ
äøNò ÷îò,טפחים –äòaøà áçøå,יותר או  טפחים, –ïéáøòî ÈÙÂÈÈÀÈÈÇÀÈÈÀÈÀÄ

íéðL,לעצמה מערבת חצר שכל עירובים, שני –ïéáøòî ïéàå ÀÇÄÀÅÀÈÀÄ
ãçàל אחד  עירוב נפרדות,– חצרות שתי  שהן לפי elôàשתיהן, ÆÈÂÄ

ïáz Bà L÷ àìîלעבור ואפשר תבן, או קש  מלא החריץ אפילו  – ÈÅÇÆÆ
את  לבטל  דרך שאין  אחד , מערבים אין מקום מכל לחצר, מחצר  עליו
ממנו  נוטלים אלא עצמה, לשבת אפילו שם ולהניחו  התבן  או  הקש 

החצרות. בין החריץ חוצץ הלכך בהמה, Bàלמאכל  øôò àìîÈÅÈÈ

úBøBøö וסתמם הואיל צרורות, או עפר  מלא החריץ אם אבל  – À
סתום, שהחריץ ונמצא במקומם, הם ãçàמבוטלים ïéáøòî– ÀÈÀÄÆÈ

לשתיהן , אחד  íéðLעירוב ïéáøòî ïéàåששתי עירובים, שני – ÀÅÀÈÀÄÀÇÄ
הן . אחת כחצר החצרות

הוא דווקא ארבעה" "ורחב משנתנו כאן שנקטה epipyyמה xcba enk `l)
,(zncewd dpyna ונוח הואיל טפחים, מארבעה פחות רחב שהוא חריץ שכן 

כחצר הן ונחשבות החצרות, שתי  בין חוצץ אינו לשפתו, משפתו עליו  לפסוע
את  סותם הוא אם בשבת, ניטל  שאינו  דבר  שכל מבואר , בגמרא – אחת.
את  עושה מקום מכל משם, לפנותו הבית בעל של  שדעתו  פי  על  אף החריץ,
נסתם  ואם לפנותו. אסור  ובשבת הואיל  אחת, לחצר  בשבת החצרות שתי 
הסתום  בחלקו שאין  כל ומכאן, מכאן חריץ ונשאר  באמצע, החריץ מקצת
אחד. מערבים רוצים ואם שניים, ומערבים כפתח, הוא הרי  אמות, מעשר  יותר 

âששייששיי âייווםם
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חצרות  שתי שבין  בחריץ ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
ארבעה. ורחב עשרה עמוק

åéìò ïúð,החצרות שתי שבין  החריץ על –øñðגשר כמין קרש , – ÈÇÈÈÆÆ
לשפתו , àeäLíéçôèמשפתו  äòaøà áçø עליו לעבור ונוח – ÆÈÈÇÀÈÈÀÈÄ

כפתח, דינו  הרי  לחצר , úBàøèææâמחצר ézL ïëå הבולטות – ÀÅÀÅÀËÀÀÈ
הרבים, לרשות או  Bæלמבוי ãâðk Bæ הוא שביניהן  החלל ורוחב – ÀÆÆ

או  טפחים ארבעה רחב שהוא נסר עליהן נתן  אם טפחים, ארבעה

לחברתה, אחת מגזוזטרה גשר מעין íéðLיותר, ïéáøòîשני – ÀÈÀÄÀÇÄ
ãçàעירובים, ïéáøòî eöø íàåכלומר לשתיהן , אחד  עירוב – ÀÄÈÀÈÀÄÆÈ

בשתי ובין  טפחים ארבעה הרחב חריץ ביניהן  שיש  חצרות בשתי  שבין
על נתן  אם טפחים, ארבעה הוא ביניהן  החלל שרוחב גזוזטראות

כפתח, הוא הרי טפחים, ארבעה ברוחב נסר  הגזוזטראות על או החריץ
אחד . מערבים רצו  ואם שניים, ïàkîומערבים úBçt רוחב אם – ÈÄÈ

טפחים, מארבעה פחות הוא íéðLהנסר  ïéáøòî,עירובים שני – ÀÈÀÄÀÇÄ
לזו , מזו  לטלטל ואסורים לעצמה, מערבת גזוזטרה כל או חצר שכל 

ãçà ïéáøòî ïéàå,צר הוא והנסר שהואיל לשתיהן, אחד עירוב – ÀÅÀÈÀÄÆÈ
שתי את מצרף ואינו  כפתח, דינו  אין  הלכך  עליו, לעבור  ירא אדם

הגזוזטראות. או  החצרות

:epzpyna miqxeb yi,שניים מערבין טפחים, ארבעה רחב שהוא נסר עליו  "נתן 
מערבין ואין שניים מערבין – טפחים מארבעה פחות אחד; מערבין  רצו ואם

זו כנגד זו גזוזטראות שתי  וכן migth),אחד . drax` agx `edy xqp odilr ozp m`)
ואין שניים מערבין  – מכאן  פחות אחד , מערבין רצו  ואם שניים, מערבין 
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‰íéçôè äøNò dBáb úBøöç ézL ïéaL ïaúî–ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî.elàå ïàkî ïéìéëàî elà ©§¥¤¥§¥£¥¨©£¨¨§¨¦§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨¥©£¦¦¦¨§¥
ïàkî ïéìéëàî.íéçôè äøNòî ïázä èòîúð–íéðL ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî. ©£¦¦¦¨¦§¨©©¤¤¥£¨¨§¨¦§¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

ÂéBána ïéôzzLî ãöék?øîBàå úéáçä úà çépî:éBánä éða ìëì Bæ éøä,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò ïäì äkæîe, ¥©¦§©§¦©¨©¦©¤¤¨¦§¥£¥§¨§¥©¨§©¤¨¤©§¥§¦©§¦
BzLà éãé ìòå íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé ìòå;íépèwä Bzáe Bða éãé ìò àG äkæî Bðéà ìáà,Bcáò éãé ìò àGå §©§¥©§§¦§¨¨¦§¦§©§¥¦§£¨¥§©¤©§¥§¦©§©¦§©§¥©§

íéðòðkä BúçôLå,Bãék ïãiL éðtî. §¦§¨©§©£¦¦§¥¤¨¨§¨
Êîúðìëàä èò–éñBîäkæîe ó,éøö ïéàåòéãBäì C.íäéìò eôñBzð–éñBîäkæîe ó,éøöåòéãBäì C. ¦§¨©¨Ÿ¤¦§©¤§¥¨¦§¦©¦§£¥¤¦§©¤§¨¦§¦©

dd.oazn:úåøöçä áçåø ìë éðô ìò ÷éñôîå ,ïáú ìù ùéãâ.oilik`n el`ì"åäå 'éî ïáúä èéòîî àîìã ïðéùééç àìå ,ïáúä ïî ìåëàì ïúîäá ïéçéðî
àì øúåéå úåîà øùò éðô ìò èåòéîä éåä àì éà èéòîà åìéôà àäã ïðéùééç àì àäì ,åäééúòãà é÷ñî àìå øöçá éìèìèîå éããäà éøñàå àúåùø àãç

: [ãçà úáùá] äúìéëàá ë"ë úèòîî äîäá ïéàå éåä àçúô úåîà øùò àäã ,éøñà.migth 'in oazd hrnzp'é êùîá åà øöçä êøåà ìë éðô ìò
: [ãåòå] úåîà.cg` oiaxrn:úáùä éðôì ìåçá èòîúð íà

ee.ziagd z` gipn:úåëæì êéøö ïéà íäìùî åìéàã ,úåëæì êéøö æàå äöøé íà åìùî.ezae epa i"r mdl dkfneíùì äá åëæå åæ úéáç åìá÷ íäì øîåà
:íäì éúéëæ øîåàå ,äéëæ àéåä àì äéúåùøá àçðîã àëéä ìëã ,ò÷ø÷ä ïî çôè åãéá áåøéòä äéáâî äëåæäå .éåáîä éðá ìë.ecik ociy:àéä äéëæ åàìå

ff.lke`d hrnzp:ïéúéðúîá ïî÷ì ùøåôîä åøåòùî.dkfne siqenéñåäì àá íàéñåî ,ïåùàøä óåúùä ïéîî åðéàù øçà ïéîî åìéôà åìùî óäëæîå ó
åúåàî àéáî éøîâì äìë åìéôà ïåùàøä óåúùä ïéîî ïúåð íà ìáà .äìçúá áøòîë äàøð åðéà ïåùàøä ïéîä ïî úö÷ øàùðù ïåéë ,ïòéãåäì êéøö åðéàå

`xephxa yexit

אחד " ozpei).מערבין  epaxe s"ixd) הגירסה לפי  אף משנתנו  את בארנו כך ואמנם
בסיפ  גורסים התוספות בעלי אבל  הם,שלפנינו . מפרשים שכן אחרת, גירסה א

אלא  נסר, עליהן בנותן  מדברת אינה – גזוזטראות" שתי  "וכן – שהסיפא
הוא  ביניהן החלל  רוחב שאם בכלל, גזוזטראות שתי  דין ללמד היא באה

טפחים, `cg,ארבעה oiaxrn oi`e miipy oiaxrn אבל חריץ, o`kn,כדין  zegt
הואיל טפחים, מארבעה פחות הוא הגזוזטראוח שבין  החלל שרוחב היינו

לזו, מזו  לפסוע `cgורגילים oiaxrn evx m`e ,miipy oiaxrnדיבור (תוספות
ב). עח, עירובין "וכן ", המתחיל

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïaúî,תבן של  גדיש  –úBøöç ézL ïéaLכל פני על  ומפסיק – ÇÀÅÆÅÀÅÂÅ
íéçôèרחבן , äøNò dBáb משנה לעיל  (עיין  ככותל דינו  הרי – ÈÇÂÈÈÀÈÄ

התבן  שאין  ג), משנה (לעיל  שנינו חריץ שלעניין  פי על  ואף ב);

לענין  מקום מכל שם, ומניחו  מבטלו אדם ואין  הואיל כסתימה, נחשב
שכל הכותל, כדין המתבן דין  משם, נוטלו  שאינו  זמן  כל מחיצה,

מחיצה בו  עושים להתקיים הראוי íéðLולכן ((ההממאאיירריי));;דבר ïéáøòîÀÈÀÄÀÇÄ
לעצמה; מערבת חצר שכל  עירובים, שני –ãçà ïéáøòî ïéàå– ÀÅÀÈÀÄÆÈ

ברם, לשתיהן. אחד ïàkîעירוב ïéìéëàî elà שבמתבן התבן  מן – ÅÇÂÄÄÄÈ
ïàkîלבהמתם, ïéìéëàî elàåהחצר בני שאין מבואר , בגמרא – ÀÅÇÂÄÄÄÈ

למתבן  יהא שלא עד  התבן את ימעטו  שמא מחשש  בידיים, מאכילים
הם  מניחים אלא בכך , ירגישו  ולא זה על  זה ויאסרו מחיצה דין

גובה  יתמעט שמא חוששים אין  זה שבכגון מאליהן , לאכול  לבהמתם
נתמעט המ  שלא שכל בטלה, המחיצה ונמצאת טפחים מעשרה תבן

אמות  עשר של פירצה שהרי  בטלה, המחיצה אין  אמות, מעשר ביותר 
אחת. בשבת הרבה כך כל לאכול  הבהמה דרך ואין כפתח, דינה

íéçôè äøNòî ïázä èòîúð נתמעט השבת לפני אם כלומר, – ÄÀÈÇÇÆÆÅÂÈÈÀÈÄ
טפחים, מעשרה גבהו  מידת ופחתה שבמתבן  ãçàהתבן  ïéáøòîÀÈÀÄÆÈ

החצרות, לשתי אחד  עירוב –íéðL ïéáøòî ïéàå שבטלה – ÀÅÀÈÀÄÀÇÄ
אחת. חצר  הן  והרי  מחיצה,

âקקוודדשש âששבבתת
ו ה נ ש מ ר ו א ב

חצרות  עירובי  בין  הבדל  שיש  הזכרנו וכבר מבואות"; ב"שיתופי  דנה משנתנו
מבואות  שיתופי  ואילו  דווקא, בפת מערבים חצרות שעירובי  מבואות, ושיתופי 
במזון לזכות יכול  המבוי  מבני שאחד ללמד, באה משנתנו – שהוא. מזון בכל

ואחד. אחד מכל  לגבות צורך  ואין ה"שיתוף", לשם המבוי בני כל את משלו 

úéáçä úà çépî ?éBána ïéôzzLî ãöékהמבוי מבני  אחד  – ÅÇÄÀÇÀÄÇÈÇÄÇÆÆÈÄ

במקום  אחר , מזון של  או  שמן  של  או  יין  של כגון משלו , חבית מניח
ה"שיתוף", את שם להניח éBánä,שרוצה éða ìëì Bæ éøä :øîBàåÀÅÂÅÀÈÀÅÇÈ

ïäì äkæîe חבית "קבל  לו: שאומר  אחר , אדם ידי על  החבית את – ÀÇÆÈÆ
ואפילו המבוי ", בני  כל  לשם בה וזכה íéìBãbäזו Bzáe Bða éãé ìòÇÀÅÀÄÇÀÄ

לבני בחבית זוכים הם הרי  עליהם רשותו  ואין גדולים שהם שכיון –
íéøáòäהמבוי, BúçôLå Bcáò éãé ìòå גופם ואין  שהואיל – ÀÇÀÅÇÀÀÄÀÈÈÄÀÄ

כידו, ידם אין לו, BzLàקנוי éãé ìòåעל סמוכה שאינה בכגון  – ÀÇÀÅÄÀ
שול על סמוכה כשהיא אפילו סוברים, ויש ""תתווסספפוותת  חנושולחנו ; ((עעייייןן

טטוובב  ""));; äkæîייווםם   Bðéà ìáà,החבית את –Bzáe Bða éãé ìò àG ÂÈÅÀÇÆÇÀÅÀÄ
ïãiL éðtî ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìò àGå ,íépèwäÇÀÇÄÀÇÀÅÇÀÀÄÀÈÇÀÇÂÄÄÀÅÆÈÈ

Bãék לזכות כדי אחר  אדם לידי ידו  מתחת המזון  יצא שלא ונמצא – ÀÈ
מזון  את מגביה המבוי  לבני שהזוכה אמרו , בגמרא המבוי. לבני  בו

שהמזון  זמן שכל  להם", "זכיתי ואומר : הקרקע, מן טפח ה"שיתוף"
בגמרא, מפרשים ויש  המבוי . בני בו  זכו לא המזכה של ברשותו 

שמונח  הכלי את להגביה צריך  ב"שיתוף" משלו  נותן  אחד  כל  שאפילו 
ניכרבו שיהיה כדי הקרקע, מן טפח ה"שיתוף" עעייררוובבייןן  מזון  ההלל'' ((ררממבב""םם  

ייזז  )).. אא  ,,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ìëàä èòîúð," המבוי "שיתוף לשם בחבית המונח האוכל אם – ÄÀÈÇÈÙÆ
ח), (משנה להלן המפורש  מהשיעור  ל"שיתוף"óéñBîנתמעט אוכל – Ä

משלו, או המבוי בני  אחר,äkæîeמשל  ידי על המבוי  בני את בו – ÀÇÆ
משלו , מוסיף הוא òéãBäìאם Céøö ïéàå שהוסיף המבוי לבני – ÀÅÈÄÀÄÇ

שאם  מבואר , בגמרא ל "שיתוף". בתחילה הסכימו  וכבר הואיל  וזיכה,

בני משל  אחר  מין  מוסיף כשהוא אפילו הראשון, המין מן עוד  נשאר 
להם; ומזכה משלו  מוסיף כשהוא שכן וכל להודיעם, צריך  אינו  המבוי,

המבוי : בני משל  מזון  מניח והוא לגמרי, השיתוף מזון  כלה אם אבל 
מין  מאותו  כך ; על הם מקפידים שמא להודיעם, צריך  – אחר  ממין 

אחר ממין אפילו משלו , מניח הוא אם ברם, להודיעם. צריך  אינו  –
להודיע. צריך íäéìòאינו eôñBzð,דיירים –óéñBî משלהם מזון – ÄÀÂÅÆÄ

משלו,äkæîeלשיתוף, להם מזכה או  –òéãBäì Céøöå לדיירים – ÀÇÆÀÈÄÀÄÇ
מפרשים: יש  במבוי. ששיתפם dkfneהנוספים siqen, משלו להם –

ricedl jixveמוסיף הוא משלהם אם להם, ייווננתתןן))..– ההרר  ""רר ויש((ררשש""יי;;
מבואות, לשני  פתחים שני  לחצר כשיש  במשנתנו שמדובר מפרשים,

האחר, במבוי  להשתמש לו אסור אחד , מבוי  אנשי  עם עירוב שהעושה

izdw - zex`ean zeipyn
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במבוי אלא זה במבוי  השיתוף לו נוח לא שמא להודיעו , צריך הלכך 
להודיעו , צריך אינו בלבד, אחד למבוי אלא פתח לחצר  אין  אם אבל  זה,

בפניו שלא לאדם זכין  ממבבררטטננוורראא  ))..שכן ההררבב ((ררממבב""םם  ;;
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"א שבט, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר יהודא ליב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' וארא, וכותב בהתחלתו "אתנו חדשות אין".

והנה ההתחלה תומ"י מעוררת תמהון, דהרי אסתכל באורייתא וברא עלמא וכיון שהתורה 
צ"ל בכל יום ויום כחדשים הרי עאכו"כ שכאו"א מבני אדם שהוא הנקרא עולם קטן צריך לחדש 
בכל יום ובפרט במילוי תפקידו שהוטל עליו מההשגחה העליונה, ולכת"ר שזכה ללמוד בישיבת 

תומכי תמימים בליובאוויטש וראה מאורות, בודאי אין צריך לאריכות בזה,

ומובן בזה שכוונתי כפשוטו שכל אחד צריך לפעול בעירו, והרי לטוב אין שיעור ותמיד יש 
מקום לפעול והעדר העשי' הנה אף שבעניני תשובה פשיטא שיש בזה חילוק לגבי עשי' שלא כדבעי, 
הרי  בתחתונים  דירה  ית'  לו  לעשות  בתניא  כמבואר  בריאת האדם שתכליתו  לעיקר  בנוגע  אבל 
גם העדר העשי' הוא ע"ד מעילה בשליחות כיון שעוברים שעות שניתנו לו לתכלית הנ"ל, וכידוע 

הפירוש על הפסוק ימים יוצרו ולו אחד בהם און ער ניצט דאס ניט אויס.

למזורזין  אלא  מזרזין  אין  מרז"ל  ע"פ  אלא  ח"ו  מוסר  לאמר  כוונתי  שאין  ג"כ  מובן 
ולההבטחה ע"פ פסק רבותינו נ"ע אשר כל הרוצה לפעול בשליחותם הרי בפסק בית דין של מעלה 
אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה 

)יעויין ס' קיצורי תניא עמוד קכ"ב(.

זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  ביום  אשתקד  שנאמר  המאמר  מוסג"פ 
נבג"מ זי"ע, ובטח ינהג בו טוב עין לזכות בו את הרבים.

כן מוסג"פ מכתבי והקבלות לבית הכנסת נוסח אר"י אנשי ליובאוויטש, ובטח אם נצרך 
להסברה ימצא האותיות המתאימות לזה.

בברכה ות"ח על הנ"ל.
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`xephxa yexit

במבוי אלא זה במבוי  השיתוף לו נוח לא שמא להודיעו , צריך הלכך 
להודיעו , צריך אינו בלבד, אחד למבוי אלא פתח לחצר  אין  אם אבל  זה,

בפניו שלא לאדם זכין  ממבבררטטננוורראא  ))..שכן ההררבב ((ררממבב""םם  ;;
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והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

.` cenr c sc.'ciqg' envrl `xw cecy x`azdy dna dpc `xnbddywn
:`xnbddéLôðì éø÷ éî ,ãåãåenvrl `xw ike -áéúëäå ,'ãéñç'- §¨¦¦¨¥§©§¥¨¦§¨§¦

xn` cecy aezk ixde(bi fk mildz),'ä áeèa úBàøì ézðîàä àìeì'¥¤¡©§¦¦§§
,'íéiç õøàaxl dkf`y izpn`dy `l m` ,xnelk,`ad mlera 'd aeha ze` §¤¤©¦

ip` wicv izeid s` lry ize`xa ,ypere xkyae dgbyda dxitka lykp iziid
ociwtzy ,zecewp opyi miaezkay '`lel' zaiz lr dpde .dfd mlera laeq

aezkd zernynn hrnl,éñBé éaøc déîMî àðúåmya `ziixaa epipye - §¨¨¦§¥§©¦¥
,iqei iaxãe÷ð änìzecewp yi recn -ìòzaiz,'àìeì'z` hrnl ick ¨¨¨©¥

.`ad mlera 'd zaeha ze`xl dkfiy el xexa did `ly xnele ,aezkd zernyn
jkeçèáeî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà̈©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨§¨

ìáà ,àBáì ãéúòì íé÷écvì áBè øëN ílLî äzàL Ea éðà£¦§¤©¨§©¥¨¨©©¦¦¤¨¦¨£¨
.åàì íà ,íäéðéa ÷ìç éì Lé íà òãBé éðéàyi m` rci `l cec m`e ¥¦¥©¦¥¦¥¤¥¥¤¦¨

envrl `xw cvik ,miciqgdn mizegt mdy ,miwicvd mr elit` wlg elet my)
(a.lirl x`eank ,'ciqg'

:`xnbd zvxznel didi m`d wtzqdy dne ,ciqg `edy cecl xexa did zn`a
yygy meyn `ed ,miwicvd mr wlgànLe ,`hgiàèçä íBøâédkfi `ly ¤¨¦§©¥§

.jkl
:`xnbd dtiqen`ed df uexizéãéà øa á÷òé éaøãkiax uxizy itk - ¦§©¦©£Ÿ©¦¦

.zxg` `iyew ici` xa awriéîø éãéà øa á÷òé éaøcdxizq dywd - §©¦©£Ÿ©¦¦¨¥
,miaezkaáéúkoal zial ekxca didyk ,melga epia` awril xn` d"awdy(eh gk ziy`xa),Cnò éëðà äpäå' §¦§¦¥¨Ÿ¦¦¨
ézøîLe'Cìz øLà ìëa E,áéúëeeiyr mr ybtpy mcew oal zian ezxfga(g al my),'ãàî á÷òé àøéiå' §©§¦§Ÿ£¤¥¥§¦©¦¨©£Ÿ§Ÿ

awriy ,ici` xa awri iax uxize .eilr xenyiy el gihad d"awd ixd ,awri cgt recneøîà,envrlànLxg`l ¨©¤¨
e ,iz`hg dghaddàèçä íBøâé.miiwzz `l dghaddy ¦§©¥§

:miiwzz `l dghady mexbl leki `hgy ,df uexizk da x`eany `ziixa d`ian `xnbdàéðúãkxn`p ,`ziixaa ¦§©§¨
mid zxiya(fh eh zeny),,'úéð÷ eæ íò øBáòé ãò ,'ä Enò øBáòé ãò'oeyld zelitk z` `ziixad zyxece ©©£©§©©£©¨¦¨

xn`py dn ,jkäðBLàø äàéa Bæ ,"ä Enò øBáòé ãò'xn`py dne ,ryedi inia ux`l l`xyi e`ayøBáòé ãò' ©©£©§¦¨¦¨©©£
äéiðL äàéa Bæ ,'úéð÷ eæ íò.`xfr inia laa zelbn exfgyk ,ux`l l`xyi e`ay,íéîëç eøîà ïàkî ©¨¦¨¦¨§¦¨¦¨¨§£¨¦

øNé eéä íéeàøúBNòéì ìà[dyriiyÎ]ñð íäìux`l elryk,àøæò éîéa,qxt ikln ly mgxk lra elriy §¦¨¦§¨¥¥¨¨¤¥¦¥¤§¨
,zeklnl micareyn eidi `leíäì äNòpL Cøãkdf qp,ïeð ïa òLBäé éîéazeilrd izy eywed df weqta ixdy §¤¤¤©£¨¨¤¦¥§ª©¦

,cgiàèçä íøbL àlàznkqda wx l`xyi ux`l ekld `l` ,dnx cia elr `le ,`xfr inia mdizepeer enxb - ¤¨¤¨©©¥§
mxeb `hgd minrtly ,jkn x`eane .mdl micareyn eid [oexg`d yeixce yexeyg` ,yxek] qxt ikln ini lke ,yxek

.`xfr inia zn`a didy itk ,miiwzz `l dghady

רש"י 

.'ä áåèá úåàøì éúðîàä àìåì
ik xn`py enk jz`xin ipecxh xak
xn`l 'd zlgpa gtzqdn meid ipeyxb

:(ek ` l`eny) 'ebe cear jlìò ãå÷ð
.àìåì`idy dcewpd z` yexcl

`ly xnel aezkd zernyn z` zhrnn
.'d aeha ze`xl el did xexa xac
ia` idl` ilel enk `l m` oeyl `lel

:(`l ziy`xa) il did 'ebeàîù
.àèçä íåøâémlerl `ed `vexiz

ecia wtqy dfe ciqg `edy ecia wfgen
`ny `xi didy itl 'd aeha d`xi m`
:aeha ze`xln `hgd mexbie `hgi

.á÷òé àøééåiz`hg dghad xg` `ny
dghadd oi`y mxeb `hgdy `ipzcke

:zniiwzn.äðåùàø äàéáinia e`ay
:ryedi.äééðù äàéázelbn elryk

:`xfr inia laaåéä íééåàøúåùòéì
.ñð íäì:dnx cia `ealíøâù àìà

.àèçäyxek zeyxa `l` ekld `le
mdl ecarzyp qxt ikln ini lke
:oexg`d yeixcle yexeyg`le yxekl

 עין יעקב - מסכת בזכות 
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:iy` xa iniy ax ixac z` dgec `tt axdéì øîàax el aiyd - ¨©¥
,`ttéîòèéìåC`le eizepaxwl yixtdy xac lky jixac itle - §¦©§¥

ji` ,dacpl mikledd minezq zernk epic ,oaxw dfi` myl yxit
ayiiziïðúc àädpyna epipyy dn -(.dn onwl),ïa ïBòîL ïaø ¨¦§©©¨¦§¤

,øîBà ìàéìîby xifpìL àéáäúBîäa Lli`e dyak yak - ©§¦¥¥¥¦¨Ÿ§¥
,eizepaxwlLøét àìålky oeikn ,dnda lk didz oaxw dfi`l §Ÿ¥©

myl yxit eli`k df ixd ,mieqn oaxwl wx die`x zendadn zg`
dyakd jkitl .m`iad oaxw dfi`,úàhç áø÷z úàhçì äéeàøä̈§¨§©¨¦§©©¨

ie`xd yakde,äìBò áø÷z ,äìBòìie`xd li`deìáø÷z ,íéîìL §¨¦§©¨¦§¨¦¦§©
.íéîìL,dyw jixacleéànàl`ilnb oa oerny oax xn` dnl - §¨¦©©

,yxit eli`k df ixd xifp zepaxwl zeie`xd zenda `iandyàä̈
zøîày zxn` dz` ixd -àéîc úLøBôîk åàì äîäaxy`ky - ¨§©§§¥¨¨¦§¤¤¨§¨

dyly oebk] zexifpd zepaxwl zeie`x opi`y zenda yely `iad
d lk miklede minezq zernk mpic ,[mixtrecne ,dacpl dyly

,zexifpd zepaxwl zeie`xd zenda yly `iand mby xn`p `l
`la maixwdl didi xyt` i`e ,ixnbl miyxetnk mpic didi `l

.minlye ,z`hg ,dler my mdl `xwiy

zeie`xd zendal minec minezq zeter oi`y uxzn iniy ax
:oaxwldéì øîàzenda zencl oi` ,`tt axl iy` xa iniy ax - ¨©¥

,zeterl xifpd zepaxwl zeie`xdikíúäxn` zeter iabl my - ¨¨
y meyn ,minezqk mdy `cqg ax'àðîçø øîà äNòå ç÷ìå'- §¨©§¨¨¨©©£¨¨

weqta aezk(g ai `xwie)cg` dpFi ipA ipW F` mixz iYW dgwle' ,§¨§¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨¤¨
aezk cere ,'z`Hgl cg`e dlrl(`l-l eh my)on cg`d z` dUre' §Ÿ¨§¤¨§©¨§¨¨¤¨¤¨¦

,'dlr cg`d z`e z`Hg cg`d z` 'ebe dpFId ipA on F` mixYd©Ÿ¦¦§¥©¨¤¨¤¨©¨§¤¨¤¨Ÿ¨
zeterd lr rawp dlere z`hg myy cnlp dfneúçé÷ìa éà¦¦§¦©

íéìòa,mze` dpew milrady drya e` -ïäk úéiNòa éàe` - §¨¦¦©£¦©Ÿ¥
z` milrad yxit `l dgiwl zrya m`e .maixwn odkdy drya
lk ixdy ,mdil`n miyxetn md oi` daxwdd zry cr ,mny
mcew zn m` okle ,z`hg ode dler od zeidl ie`x zeterdn cg`

la` .minezq zern enk dacpl elti maixwd odkdyénð àëä- ¨¨©¦
zenda yely `iady xaecny ,l`ilnb oa oerny oax ixaca
zendad oic didiy xnel xyt` i` ,xifp zepaxwl zeie`xd

,minezq zernk
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 גמזא עם ביאוז - מסכת נריז 

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ח' שבט, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר דוד נתן שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו בבשו"ט, והנני בזה לכפול ברכתי להולדת נכדו, הבן של בנו מוה"ר 
משה שמשון שי' אשר ההורים שיחיו יקבלו ממנו רוב נחת חסידותי וכת"ר וזוגתו שיחיו ירוו ממנו 

ומכל יו"ח שיחיו רוב נחת וענג לארך ימים ושנים טובות.

במה ששואל למקום תשובת הרמב"ם אודות קדושת כתב אשורי הנה נדפס הוא בכ"מ 
לימוד  של  הענין  ובגוף  שולזינגער.  האחים  ע"י  בארצוה"ב  שנדפס  הרמב"ם  בהוצאת  גם  ומהם 
צורת האותיות של כתב אשורי לתינוקות, הנה אחרי כל הראי' משו"ע הל' ת"ת וכו' הנה אם הי' 
הכוונה במקומות אלו ללמוד כתב אשורי בטח היו נוהגים כזה בתפוצות ישראל ומעולם לא נשמע 

דבר כזה.

זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  ביום  אשתקד  שנאמר  המאמר  מוסג"פ 
נבג"מ זי"ע, ובטח ינהג בו טוב עין לזכות בו את הרבים.

בברכה.
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miwxt dyelya` cenr fk sc ± iriax wxtxifp

ïá ïåòîù ïáø ïðúã àä êéîòèéìå äéì øîà
'åë øîåà ìàéìîâoinezqkc mzd inp `nil Ð

zexew ly x`eqe `kqp dnda zxn` `dc ,enc

!enc oiyxetnk e`läéì øîà`ni` mlerl Ð

`de .x`eq `le zern ,`kqp `le zernc jl

xyt` `l mzd Ð zeter `le zern zxn`c

"gwle" eda aizk `dc ,oiyxetnk eedilc

oiyxetn eedil `lc `pngx jl ilbc ,"dyre"

`de .milra zgiwla i` odk ziiyra i` `l`

.enc oiyxetnkc `zlin `xkpinc ,enc oinezqkc xyt` `l inp mzd Ð dndan jl opiazenc inp
éî

1
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3
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10

cg eala xcpl daxwdl dgiwl oia ezrc ozp `ny Ð dgiwl zrya yxit `l m` ,jkl yegil inp zeter iab oke .z`hg odn zg` lr ezrc ozp eli` zaexrza yxetnk dnda aiygc

!dlerl dvxiy dfi`e z`hgl dvxiy dfi` dze` aixwdl odkd lkei `le ,dlerl cge z`hgl

[a,ek scl jiiy]éëå'ek `cqg ax xn`de inp ikd `nizipd la` .ziyixtck ,men erac meyn ,diidy `ki`c meyn epiid Ð dnda `le zern zxn`c `lde ?jixt [i`ne] :xn`z m`e Ð

eyxit `lc oeikc (idpc) :xnel yie !oiyxetnk eedilc dlerl i`de z`hgl i`d eala yxtl ezrc ozp `ny yegl oi` jkle ,diidy jixv oi`e ,daxwdl efg zeter

,myixtdl mcia oi` aey dgiwl zrya milrad

epi` odk ziiyre ,odk ziiyra yxtzdl era `dc

dgiwl xg`c xninl `ki` jklid .milrad cia

za myxtl eal ozp ile``de :xn`z m`e .zaexr

yie !dgiwld xg` milrad yexit liren oi`

dgiwl xg` milradyexit liren oi`c idp :xnel

lkn ,dler axwi dfi`e z`hg axwi dfi` xxal

yginl `ki`e .zaexrza yxit ipdn mewn

i`d dgiwld xg` yxtl ezrca ozp `nyc

`l dzrne ,zaexrza iedc dlerl i`de z`hgl

z`hg dvxiy dfi` epevxk maixwdl odkd lkei

oi` `niz ike :jixt ikdle .dler dvxiy dfi`e

,odkd ziiyra `l` 'ek `cqg ax xn`de inp ikd

milradyk odk ziiyr zrya eyxtziy `vnz ji`e ,zaexrza oiyxetn enk eedeÐ mxxal mzrc [`ni`e] ,dgiwld zrya milrad exxiae eyxit `lc `kid yxtin odk ziiyra `d ,xnelk

epi` m`c .z`hgl dfi`e dlerl dfi` mlern zelfebd lr mzrc epzp m` milrad it l`yi `l m` ,ezrc itl dlerl cg`e z`hgl cg` zeyrl i`yx odkd didi `l ,daxc` ?miniiw

,mlern mdilr mdipir milrad epzpy yegl epl oi`c dpin rny Ð zeyxtzn odkd ziiyrac `cqg ax xn`wcn i`ce `l` !milrad zrc zpizpn `kti` dyri `ny Ð mdit z` l`ey

eltiy ,ediizlinl mixenb oinezqk eidiy ,zexew ly x`eqe dndal oicd `ede .`icdl eita yexitd `ived `ly oeik ,zcxen `le dlrn `l dpizp dze` Ð mdilr mdipir epzp elit` e`

odkd ziiyrnc oeik :n"xd dywde .zetqezd zhiy o`k cr .dler dvxiy dfi`e z`hg dvxiy dfi` dyer odkdy ,ediizlinl oinezqk eed zeterc ikid ik ,`wec zern `nip `le .dacpl

!eziiyra xxan odky rnync ,dgiwl zrya milrad eyxit `ly :yexit ,oinezq oipiwa ixii`c ,oipiw zkqnc zeipyn dnkn dil iywiz Ð `cqg axcn opiywnc` ok m` ,ziyixtck ,jixt

`l ok m`e ,z`hgl dvxiy dfi`e dlerl dvxiy dfi` ,ezrca maixwdl odkl mze` mi`ian md `lde ?dyer odkdy dnn `kti` mexxia milrady yegip ikidc ?jixt i`n :dyw cere

zaexrza milrad [zyixt] lirei j`id :dyw cere ?jixt [i`ne] ,zexew ly x`eqe `kqp enk ,zaexrza miyxetnk eedc Ð odkl seqal me`iad `lc `kidc jl `ni` mlerle .llk meyxit

e` milra zgiwla e` :xn`ck ,dgiwld xg` liren epi`c ,dler dfe z`hg df `icda xn` eli`n xzei ,mzepyl odkd lkei `l aeyy ,yxtl ezrca ozp ile` opiyiigc ,dgiwld xg`

dyxtd zry oiay minia epiidc ,diidyd inia zaexrza yxtl ezrca ozp `nye ,diidy `ki`c meyn :yexit ,dnda `le zern :lirl xn`c `d` jixtc m"xdl d`xp okl !odkd ziiyra

xikfnyk ,zaexrza elit`e .daxwd zrylmilrad yexit ipdn `l `nl` Ð 'ek `cqg ax xn`de :jixt .dlerl dfe z`hgl df reawl eyexit ipd`c ,dlerl efi`e z`hgl efi` yexita

`wec rnyn Ð zeyxtzn oipiwd oi` `cqg ax xn`wc `dc :dywe .m"xd yexit o`k cr !zepaxw x`y iab oicd `ed `nzqne ,oipiw iab daxwd zry oiae ,dyxtd epiidc ,dgiwld oia

la` .oipiwc `inec ,onvr od daxwdl ifgc oaxw `l` oipiwl zencl `ed `xaq oi` mewn lkn Ð oipiwn zepaxw x`y silic xnel ivnz m` elit` :cere ."zepaxwd oi`" xn`w `lcn ,oipiw

zern ixn`wc opaxc ediinrh i`n :xn`wc ,jk lk epeyla jix`dl el dn :cere !oipiwn edl slinl `kil ,ediiteb daxwdl efg `lc ,xifp iabl mixirye mixt oke .`l Ð zexew x`eqe `kqp

zhiy itl epiae epia milrad [zyixt] ipdn `lc igeke`le ,`cqg ax xn`de ?ipi` Ð zyxetnk `id ixd dnda la` :xn`c ,`ped ax` iieyw`l dil ded xzl`l ?lirl 'eke dnda `le

ozp `ny opiyiig diidy `ki`c oeikc ,`kqp `le dnda `le zern xn`c `dc :zetqezd eyxity mrh eze`l dyw cere .eyexitl ,ixinb zern `de :xn`e wiqnc ,dyw oeyld mbe .m"xd

`kqp `le dnda `le zern xn`wc `dc ,qxhpewd yexitk `ibeqd yxtl `ibeqa d`xp jkl .xtqa llk fenx epi` df mrhy ,lecb wgec edfe .iediyde onfd eze`a zaexrza myxtl eal

.dpynd oeyla ,dacpl elti minezq zern :zipypy dkldd oeyla `l` jl oi`c meyn `l` ,eala zaexrza [yxit ik] `yyg meyn mrhd oi` ,edine .`ed diidy meyn Ð `nrh i`n 'eke

jpd epze` oirinyn `zeaxc ,`id `ide .zexew x`eqe `kqp oke .mixiry e` mixt oebk ,daxwdl xifpl `ifg `lc dninz dnda `le :yexit ,dnda `le ixinb zern `wec :xn`w df lre

,dacpl oiltepy (`niz) ixinb zern `wecc ,xnel jl oi` df Ð xifp iabl mixte zexew x`eqe `kqp enk ,zernc `inec daxwdl ifg `lc ilin lka dlawzp dkldc xn`z `ly :i`xen`

zernl `incc oeik ,llka men zlra dnda Ð zern :`icda dkld zipyp elit`e .zern enk xzl`l incl ifgc oeik ,`id zern llka men zlra dnda ,edine .dkldd `l` jl oi` jklid

ncl ifg `lc zexew x`eqe `kqp la` .dil incc ilin lk xifpa `pz :lirl opixn` `peeb i`dke .xzl`l incl `ifgcl jd (xzl`l zern incc) ,ixnblÐ oey`x wxta yxitck ,xzl`l i

.dinza ?zeter `le zern ,ixinb `wec zern xn`wc dzrn `l` ,'eke dnda `le zern ixn`c opaxc `nrh i`n :xn`wc ,xity jixt `zyde .zern zipypy dkld llkn hrnzp i`ce eze`

inp ikd oi` `niz ike ?oinezq zernk maiygp `le dacpl elti `lc inp ikd Ð zne dgiwl zrya yxit `ly ,oinezq dpei ipae oixez yixtdy `nh xifp e` ,oipiw iaiign cg` m` :yexit

,ilin lkl minezq oic mdl yi `l` ,yexit oic mey mdl oi`c ,xnelk .odkd ziiyra `l` zeyxtzn oi`c ,dgiwl zrya milrad meyxit `lc `kidc :yexit ,'ek `cqg ax [xn`] `de Ð

yexitl `cqg axcl jixtc `iyewd yxtl yi jk !daxwd mcew milrad ezn m` ,oinezq zerna dacpl eltiy oiprl oiae ,dler dvxiy dfi`e z`hg dvxiy dfi` dyri odky oiprl oia

s`e .ilin lkl oinezqk `l` ,oiyxetnk aiyg `l ez Ð dgiwla eyxtzp `l m`c dil rnync ,ziyixtck `l` dywn did `lc ,oey`x yexitl enk ,jixtw odkd ziiyrn `le .qxhpewd

z`hgl dfi` dgiwld xg` yxtl milrad elkei `ly df oiprl `l` ixii` `l `cqg ax `nlice ?df yexitl `cqg axn jixt i`ne ,izk`e :xn`z m`e .dacpl eltic oinezqk eed df oiprl

oiprl `wecc rnyn iedc ,"zerawp oipiwd oi`" xninl dil ded ok m`c :cere .oinezqk eedc xn`w ilin lkl dil rnync :xnel yie !llk dacpl eltiy oiprl ixii` [`le] ,dlerl dfi`e

xn`wcn .zepaxw iabl zeriaw oeyl xikfdl libx `nlra mby .erawl leki epi` aey Ð dgiwl zrya ederaw `l m`y ,milrad zeriaw oiprl dlerl efi`e z`hgl efi` ,xn`w zeriaw

jgxk lr `l` !ixinb zern `de :wiqnc ,xity oeyld ied `zyde .dacpl letil oinezqk iaiygc oiprl oia ,oinezq oic `l` yexit oic mdl oi` ,xn`w ilin lk lr rnyn Ð "zeyxtzn"

xninl ira zeter `le zern jixtc `d yxtnc ,qxhpewd yexitl :xn`z m`e .zexew x`eqe `kqpe dnda elit` `l` ,zern `wec e`lc oicd `ede .zeter oicd `edc ,zern `wec e`l

exiizyp m`y :yexit ,zexzen x`ye mikqp xzena ilin ipdc :xnel yie !serd zlera gafnd oiviwn oi`c (a,ai) zereayc `nw wxt opixn` `de Ð dacpl elti minezq zeterc dywnd

dywnd ,inp i` .gafnd iabl xity oiviwn zeter Ð mipdk zaxwd mcew milrad ezny enk ,exiizyp onvr zeterd m` la` .gafnd uiwl zeter zepwl leki epi` Ð zern mze`ay zern

.`xen`c `xnin `id myy ,zereayc `idd dil `xiaq `l `kdcêéîòèéìå`dz`hgl ie`xd yxit `le zenda yly `iad xne` l`ilnb oa oerny oax opzcaixwz Ð dyak oebk Ð

.minlyl ie`xd li` oebk Ð minlyl ie`xd ,dler axwz Ð yak oebk ,dlerl die`xd ,z`hgéàîàå`inc zyxetnk e`l [dnda] zxn`d`cqg axn igeke`l irac i`n itl ,xnelk Ð

lirlc dnda `de ?inc ine :xn`z m`e ?oiyxetnk l`ilnb oa oerny oax edl aiyg i`n` :jl dywi ok m`e .oiyxetnk `le ,`inc oinezqk [`nip] dnda inp ikde ,md oinezqk zeterc

xnel yie !oiyxetnk edl opiayg jkle ,xifpl efgc dndaa ixiin l`ilnb oa oerny oax o`k ixiinc zenda el` la` .minezqk eed i`ce edpde ,mixt dyly eedc oebk ixiin minezqk aiygc

ayegc ,`gip l`ilnb oa oerny oaxc `kd Ð zaexrza oiyxetnk zegtd lkle ,oiyxetnk zvw iaiyg mixt dyly epiidc ,zendaa `ped ax xn`wck `nlya zxn` i` :eyexit ikdc

xifpl oie`x ody zngn ,inp `kd Ð ixnbl oiinc oinezqk mixt dylyd zxn` i` `l` ."minlyl efe dlerl efe z`hgl ef" eita yxit eli`k ,ixnbl oiyxetnk xifpl miie`xd zenda yly

ide dlerl ide z`hgl id daxwd zrya yexita xifpd yxite xfgyk ixii` l`ilnb oa oerny oax [`nlic ?jixt] i`n izk`e :xn`z m`e .oiyxetnk ixnbl (ediipia) ayginl ol ded `l Ð

yi ,daxwd mcew s` Ð eiykrne ,dlerl axwz dlerl ie`xd :dil rnyne ,'eke yxit `le zenda yly `iad :ipzwc ,ikd rnyn `l `pyil Ð `cgc :xnel yie !minlyl
dilr
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miwxtקפח dyelyaa cenr fk sc ± iriax wxtxifp
äìåò áø÷ú úàèç àéåäã êéàäã úøîà úéöî éî,dawp `ied z`hg meylc `idd `d Ð

dlerc i`de,`inc dnezqk men zlra dndac opixn` ine Ð `pepnd ax aizn .xkf ied

eia` zexifp lr glbn yi`d exn` cvik :opiqxb ikd .'ek glbn yi`d exn` cvik `ipzde

.'ek zne zexifpl zern eia` yixtde xifp eia` didy onfaçìâàù úðî ìò øéæð éðéøä
åéä åéáà úåòî ìò çìâî äæ ïéà àáà úåòî ìò

'åë ïéîåúñ úåòî åì,ok dpi` dpynd xcqe Ð

zexifp lr glbn ipzinl dil ded `xwirnc

`kxit iiezi`l irac `pepnd ax `l` .`a`

`ed cvik ipzinl `zlin dil `gixh dpin

irac meyn `tiqa hiwpe ,da blcn `ede ,glbn

li`ed ,eia` zern lr glbn df oi` :dpin ikext

.zexifp df eilr laiwy mcew eia` zn xake

lr glbn cvik yxtn `ziixac `tiqa la`

.oizipznc `tiqa yxtnck ,eia` zexifpäúéä
úùøôåî äîäá åìyly yixtdy ,xnelk Ð

efi`e z`hgl efi` yxit `l la` ,zenda

.dlerlíåî úìòá åìéôà åàì éàîilra ody Ð

:xn`wc ,miyxetnk edl aiyg `we ,oinen

xknz xnelk ,axwz dlerde zenz z`hgd

:xn`c ongp axl `iywe .dler dinca `iaie

dacpl dinc eltie ,`inc dnezqk men zlra

.oinezq zern oickäîéîú àìdie`xd Ð

.oiyxetnk edl oiied ikd meyne ,axwiléàî
àéøéàoiinc oinezqk zern ipzc Ð?ipzil

`inc dndacn :`pin` `p`e ,men zlra dnda

!zern oky lk Ð dnezqkéîð éëä.ipzw Ð

ince ,incl Ð `yicw i`nl men zlra dndac

jixhvi` `l Ð zern ipzwc oeike ,edpip zern

`hgi `iyp xy` `ax aizn :men zlra ipzinl

.`vei `ed epaxwa epaxw z` `iade 'ebeàì ìåëé
åéáà ïáø÷á [àöé]dxiar on eia` yixtdy Ð

.iehia zreaye zecrd zreay oebk ,xary dlw

ìòäøåîçäalg lk`y oebk ,`hg oady Ð

.oic zia zezin iaiiga aiigzpy e` ,mceãåîìú
øîåì(z`) `iade `hgz zg` ytp m`e" Ð

."epaxwåéáà úîäá ìò çìâî íãà ïéà éøäù
úåøéæðá`ed didy in :(`,l xifp) opzck Ð

.'ek oinezq zern eia` yixtde oixifp eia`e

.dnda lr `le ,glbnc `ed zern lrc dpin rny Ð dnda xn` `le zern xn`wcn
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oiyxetna i` ,cere .`lf` dzinlc ,milrad ezn m` s` da lernl s` dler my dilr

m`e ?l`ilnb oa oerny oax ol rnyn `w i`ne ?xninl jixv Ð daxwd zrya yexita

,oiinc oinezqk zeterac `cqg axcn `gken `de ?`tt axc dizrc `wlq `w i`ne :xn`z

dnkac ,`zile .[`zeca] `cqg axc dil `xiaq `tt axc xnel wgec yie !dndaa oicd `ede

`tt axc :xnel jixve !`cqg axcl [iziin] izkec

zeterc xnel ivnz m` elit`c dil `xiaq i`ce

Ð zernn edl opihrnn `le ,oiinc minezqk

dnecd xac `l` hrnl epl oi`y meyn epiid

efg `lc mixtv oebk ,daxwdl efg `lc ,zernl

daxwdl ediiteb efgc zeter la` .daxwdl xifpl

oinezq zerna yxtzpy dkldn ohrnl oi` Ð

cpl eltielrn eed oinezq i`cec oicd `ede ,da

gwle" :dil xn`e iniy ax dil ipyne .dacpl

.ok xne` milra zgiwla ,`pngx xn` "dyre

dgiwld zrya milrad eyxit `l m`e ,xnelk

xn`c `ped axc oicd `ede .oinezqk eed Ð

sebn giken epi`y itl ,oinezqk eedc zendaa

yixtdyk oke .dler ide z`hg id mixezd

id melk zendad sebn giken oi` Ð mixt dyly

oinezqk eedc xnel lkep jklid ,dler ide z`hg

oa oerny oaxc oizipzna `kd la` .ixnbl

,zeie`xd zenda yly `iad ipzwc ,l`ilnb

ide dlerl ide z`hgl id dndad sebn gikenc

,dawp d`a z`hgy ,z`hgl dyakc .minlyl

,xkf `a dlerdy ,dler axwzc xninl `kile

`icdl migqta yxetn li` oke .yak epiidc

yak oke ,z`hgl dyak oke ,minly axwc

lecb yxetn oi`c ,enc oiyxetnk jklid .dlerl

xn`p `le ,oiinc oinezqk mixt dyly la` .dfn

eed inp ikd minezqk eed mixt dyly i`

.dywnd xaq [jk] .oinezqkáéúîax`pedÐ

,ongp axl ?`inc minezqk men zlra zxn`

yi`d cvik :`ipzde .jixt ,ikd lirl xn`c

did eia`y onfa :opiqxb ikd .eia` zexifpl glbn

.zne ,oinezq :yexit ,ezexifpl zern yixtde xifp

lr glbn ip`y zpn lr xifp ipixd :oad xn`e

:yexit .eia` zern lr glbny `edcÐ ia` zern

zern yixtd eia` m`c opiziin onwlc ab lr s`

zernn ez`hg `ian epi` Ð alg z`hg `ed mb oad aiigzpe ,zne alg lk`y ,ez`hgl

.ezexifpl eia` yixtdy zern lr glbny xifpa `id dkld inp ikd ,z`hg eia` yixtdy

in la` :ipzwck ,`l Ð eia` iiga xcp la` ,jlede wiqnck ,eia` iiga oad xcp `ly `wece

,`kti` iqxbc mixtq zi`e .dkld `id jkc ,dacpl elti `l` ,mdilr glbn epi` Ð ia` zern lr glbn ipixd :oad xn`e ,zne ,`nzqa yexit ,zern eia` yixtde ,mixifp eia`e `ed didy

.xwir ef `qxibeäúéämen zlra dnda elit` e`l i`n minly axwz minlye dler axwz dler zenz [z`hg] zyxten dnda elzenda yly eia` yixtd elit` e`l i`n ,xnelk Ð

ectl oinezq zern oic mdl ozip `le ,ezeni Ð zaexrza zeyxetn oic mdl ozipc ?zne men ilra.[inc oiyxetnk] men ilrac ,dacp odinca `iadle mzàìdninzzgkyn `l ,xnelk Ð

.oiaxerna ,oiinc oinezqk Ð men zlra la` ,dninz dndaa `l` zyxetn oic

éàî'ek zern ipzc `ixi`:xn`z m`e ![zendaa lkd yxetne minezq oic ipzinl ith xity ied ikdc ,men zlra dnda el dzid `yixa ipzinl dil ded ?zern `yixa hwp i`n`] Ð

`ziixa dlekc rnync ,xity jixt `ziixanc :xnel yie !men zlra dnda ipzil Ð oinezq zernk men zlra dnda i`e .dacpl elti oinezq zern :ipzwc ,oizipznn jixt `l i`n`e

lkd wlgne ,oinezq zern ikd xza ipzw ikdl ,oiyxetn zern ipzw oizipzna la` .dninz oia men zlra oia ,lkd dcica ipzile beltile ,dndaa dlek ipzil ok m`e Ð ixiinoinezqa

.[zern] mewna oinezqk iedc men zlra dnda ipzil :jxtinl `kil ikdl Ð zernaáéúîepaxw `axcge dyaka cge `iypa cg ,iaizk zepaxw dylye ."`hgi `iyp m`" zyxta Ð

.dxiryaåðéàåeia` oaxwa `veila`" :ikd xza inp xn`wc i`d i`ne ,`lf` dzinl dilra ezny z`hgc i`ce `d ?`xw jixhvi` dnc :oeir jixv Ðyixtdy eia` oaxwa `ed `vei

.'eke "dlwd lr dlwd on

éøäùzexifpa eia` znda lr glbn mc` oi`zipyp dkldc ,minezq zern `l` dpynd oeyla xkfed `lc ,oinezq zern lr m` ik eia` lr glbn epi`y oiwxit idliya opixn`ck Ð

did `ly ixiin mzdc ,wlgl yie !xtik `lc xn` `kde ,dxyk Ð mc z`hg myl ehgyy alg z`hg :(a,h) migafc `nw wxta xn`c m"xd wcwcn did.`wec oinezq zerna

o`n `ki` Ð jkl zcner dzidy ,alg z`hg liaya ea xtkzdl oiprl i`cec :xnel yi cere .xzei dxiwr ied Ð odizy aiigzpy ,`kd la` .sicr jkle ,alg z`hg m` ik mdizy aiig

.xtik `l jkl ,dligzn didy dnn exwerl dvexy ,mc z`hg meyn ea xtkzdl ixii` `kd la` .dxyk xn`c

éëäeia` zern lr glbn oky zerna `vei la` :opiqxb`zkec meyac oeik ,mewn lkn Ð eia` ly zern lr glbn epi` `peeb i`dke ,eia` z`hgl miyxetn eid zerndy ab lr s`e Ð

[`,gk scl jiiy o`kn] .eia` zern lr glbnìáàenvrl yixtdy oaxwa `vei.zxg` dxiarl ep`iaie ,ef dxiarl Ðãåîìúez`hg lr epaxw xnel`hgz ytp m`" zyxta Ð

.cg` mc` elit`e ,z`hg myl epaxw `diy cr Ð "ez`hg lr" yexcl `a dzr ,zepaxw dyly xak epyxcy it lr s`e ."ez`hg lr mifr zxiry epaxw `iade ,'ebeìåëé`vi `lÐ

.xg` z`hgl daixwne ,ef dcearl zyxetnd dnda cifna yixtnyk
ixdy

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

àëä ?äìBò áø÷z úàhçc ïéãä zøîà úéöî éî¦¨¥¨§©§¨¥§©¨¦§©¨¨¨
ïðéøîà éîe :àðeðîä áø áéúî .øëæ àëä ,äá÷ð§¥¨¨¨¨¨§¦©©§¨¦¨§¦©
ãöék :òîL àz ?àéîc äîeúñk íeî úìòa äîäa§¥¨©£©¦§¨¨§¨¨§©¥©

îàäéäL ïîæa ?åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä eø ¨§¨¦§©¥©©§¦¨¦¦§©¤¨¨
,úîe Búeøéæðì úBòî åéáà Léøôäå ,íéøéæð åéáàå àeä§¨¦§¦¦§¦§¦¨¦¨¦§¦¥
;"àaà úBòî ìò çlâàL úðî ìò øéæð éðéøä" øîàå§¨©£¥¦¨¦©§¨¤£©©©§©¨
Bì äúéä ,äáãðì eìté ¯ úBîeúñ úBòî Bì eéä̈¨§¦§¦§¨¨¨§¨
áø÷z ¯ äìBò ,úeîz ¯ úàhç ;úLøôeî äîäa§¥¨§¤¤©¨¨¨¦§©
úìòa eléôà åàì éàî .íéîìL eáø÷é íéîìLe ,äìBò¨§¨¦¦§§§¨¦©¨£¦©£©
äîeúñk íeî úìòa ìáà ¯ .äîéîz ,àì ¯ ?íeî¨§¦¨£¨©£©¦§¨
äîäa Bì äúéä :àîéì ?úBòî àéøéà éàî ?àéîc̈§¨©¦§¨¨¥¨¨§¨§¥¨
íeî úìòa ,éîð éëä ¯ !äáãðì eìté íeî úìòa©£©¦§¦§¨¨¨¦©¦©£©
áéúî .úBòî eðééä ¯ éîc ,éîãì ¯ àLéc÷ éàîì§©©¦¨¦§¥§¥©§¨§¦
ïaø÷a àöBé Bðéàå ,àöBé àeä Bðaø÷a ¯ "Bðaø÷" :àáø̈¨¨§¨§¨§¨¥§¥¥§¨§©
¯ LéøôäL åéáà ìL Bðaø÷a àöé àì ìBëé .åéáà̈¦¨Ÿ¥¥§¨§¨¤¨¦¤¦§¦
,älwä ìò äøeîçä ïî Bà äøeîçä ìò älwä ïî¦©©¨©©£¨¦©£¨©©©¨
ìò älwä ïî ¯ åéáà LéøôäL ïaø÷a àöBé ìáà£¨¥§¨§¨¤¦§¦¨¦¦©©¨©
øîBì ãeîìz ?äøeîçä ìò äøeîçä ïî Bà älwä©©¨¦©£¨©©£¨©§©
àöBé Bðéàå ,àöBé àeä Bðaø÷a ¯ "Bðaø÷" "Bðaø÷"¨§¨¨§¨§¨§¨¥§¥¥
äîäáa åéáà ïaø÷a àöé àì ìBëé .åéáà ìL Bðaø÷a§¨§¨¤¨¦¨Ÿ¥¥§¨§©¨¦¦§¥¨
äøeîçä ïî ,älwä ìò älwä ïî eléôà ¯ LéøôäL¤¦§¦£¦¦©©¨©©©¨¦©£¨
úîäa ìò çlâî íãà ïéà éøäL ¯ äøeîçä ìò©©£¨¤£¥¥¨¨§©¥©©¤¡©
åéáà LéøôäL úBòîa àöBé ìáà ,úeøéæða åéáà̈¦¦§¦£¨¥§¨¤¦§¦¨¦
ìò älwä ïî Bà älwä ìò äøeîçä ïî eléôà£¦¦©£¨©©©¨¦©©¨©
,úeøéæða åéáà úBòî ìò çlâî íãà éøäL ¯ äøeîçä©£¨¤£¥¨¨§©¥©©§¨¦¦§¦

ïîæá

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

נריז. פזק זביעי - מי שאמז - דף כר עמוד ב - מתוך מהדוזת "אבן ישזאל - )שטיינרלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       זש"י



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפט

 הללמ עמ  דמהל ם לןינ תידל   189 

קפט

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד כז דף ראשון)נזיר (ליום

ikäìBò áø÷z úàhçc ïéãä zøîà úéöî éîleki dz` m`d - ¦¨¦¨§©§¨¥§©¨¦§©¨
axwz [dyakd-] z`hgl die`xd ef dnday xnelixd ,dlerl

àëä äá÷ð àëäøëæ`weec `iadl jixv z`hg oaxwa o`k - ¨¨§¥¨¨¨¨¨
zendadn zg` lky oeikne ,xkf `weec `iadl yi dlerae ,dawp
oaxwl didzy eita yxit eli`k df ixd ,cg` oaxwl wx die`x
zendal ,minezq zernk mpicy zeter zencl oi` jk meyne ,df
`cqg ax ixacn gikedl yi dzrne .ezexifp zepaxwl zeie`xd
z`hgd dyxtzp `ly lky ipiqn dynl dklddy ,zeter iabl
mpi`y mixaca mb dxn`p ,dacpl didz zaexrzd lk zaexrza
zerna wxy eyxity mi`xen`d ixac lr `iyewd zxfege ,zern

.ef dkld dxn`p
ongp ax ixac lr dywn `xnbd(:ek lirl)dpic men zlra dnday ,

:minezq zernkïðéøîà éîe ,àðeðîä áø áéúîmixne` ep` ike - ¨¦©©§¨¦©§¦¨
yàéîc äîeúñk íeî úìòa äîäazklede minezq zernk dpic - §¥¨©£©¦§¨¨§¨

,dacplòîL àz.`ziixaa epipyy dnn df lr `iyeweøîà ãöék ¨§©¥©¨§
y ipiqn dynl dkld dxn`p dxwn dfi`a -úeøéæð ìò çlâî Léàä̈¦§©¥©©§¦

åéáàezexifp zernn ezexifp zepaxw z` `iadl leki xifpy - ¨¦
ezaeg ici dfa `vie ,envr ly zexifp jxevl eia` yixtdy

,zepaxw `iadlíéøéæð åéáàå àeä äéäL ïîæaúBòî åéáà Léøôäå , ¦§©¤¨¨§¨¦¨¦¦§¦§¦¨¦¨
Búeøéæðì,ezexifp zepaxw xear -eidi oaxw dfi` xear yxit `le ¦§¦
,zerndúîe,zepaxwd z` aixwdy mcew a`dåa`d zzin ixg` ¥§

øîà,oadàaà úBòî ìò çlâàL úðî ìò øéæð éðéøäzpn lr - ¨©£¥¦¨¦©§©¤£©¥©©§©¨
zepaxw xear ia` yixtdy zerndn zepaxwd z` `ia`y
zepaxw z` aixwdl leki xifpy ote`d edf ,envr ly zexifpd
jyndae .envr zexifp xear eia` yixtdy zernn zexifpd
a`d yixtde ,a`d iiga xifp did xak oad m`y ,x`ean `ziixad
zepaxw z` `iadl leki epi` oad ,zne ezexifp zepaxw xear zern
,[a`d ly] ezexifp zepaxw jxevl eia` yixtdy zerndn zexifpd

,jk `ed zernd oiceúBîeúñ úBòî Bì eéälr yxit `l a`d m` - ¨¨§
,md oaxw dfi` xear yixtdy zerndäáãðì eìtémdn eaixwi - ¦§¦§¨¨

m`e .zexifp ly zern xzen oick ,dacp zlerBì äúéäa`l - ¨§¨
úLøôeî äîäaxear dze` yixtd m` ,didz oaxw dfi`l yxite §¥¨§¤¤

dúeîz ,úàhçyixtd m`e ,dilra ezny z`hg oick ,dndad ©¨¨
d xear dze`áøwz ,äìBòoaxwläìBò,dacpådze` yixtd m` ¨¦¨¥¨§

d xearé ,íéîìLeáøwoaxwlíéîìL.dacp`pepnd ax wiicne §¨¦¦¨§§¨¦
elti zern wxy ,dacpl elti minezq zerny `ziixaa xen`dn
,ok oicd didi `l zenezq zenda a`d xi`yd m` la` ,dacpl

.ipiqn dynl dkldd dxn`p `l dfay meyneléôà åàì éàî©¨£¦
íeî úìòaelit` dxe`kle -men zelra zenda yely yixtdyk ©£©

olek eidi ,zendadn zg` lk didz oaxw dfi`l yxit `le
,dzinl eklie zaexrza zeyxetnkdnda mby o`kn gkene

zlray xn`y ongp ax lr dywe ,'zyxetn' oic dl yi men zlra
.dnezqk dpic men

,`ziixadn jk wiicl oi` :`xnbd zvxzneàìdndady ep`vn Ÿ
dndaa `l` dzinl jlzy 'zyxetn' oic dl yi,äîéîzla` §¦¨

.dacpl jlze zernk dpic men zlra dnda
dninz dnda yixtd m` wxy epvxizy dn itl :`xnbd dywn

,'zyxetn' oic dl yiìáàdnda yixtd m`äîeúñk ,íeî úìòa £¨©£©¦§¨
àéîcok m` ,dacpl jlze dnezqk dpic -úBòî àéøéà éàî- ¨§¨©¦§¨¨

,zern iabl dacpl eltiy oicd z` `pzd xn` recnàîéìdid - ¥¨
y dxwna df oic xnel elBì äúéäa`l -,íeî úìòa äîäa,zne ¨§¨§¥¨©£©

men zelra zenda yely yixtd m`e ,dacpl jlzyeìtéolek ¦§
,äáãðìel dide ,dndaa zwqer 'zyxetn' iabl `tiqdy oeik ¦§¨¨

.dndaa [zyxetn lye dnezq ly] mipicd ipy z` xnel
:`xnbd zvxznénð éëä,men zlra dndaa mb oicd ok zn`a - ¨¦©¦

xn`y dna men zlra dnda oic z` `pzd dpy eli`k df ixde
y oeik ,'zern'àLéc÷ éàîì íeî úìòazlra dnda dn iabl - ©£©§©©¦¨

wx ,dyecw menéîãìdze` ixdy ,oaxw dinca zepwle dxknl - ¦§¥

e ,aixwdl xyt` i` dnvrúBòî eðééä éîc`l` ie`x epi`y xac - §¥©§¨
`pzd dpyyk `linne ,mnvr zernk aeyg `ed minca xknidl

.men zlra dnda mb dfa llk 'zern'
zlra dnday ongp ax ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:minezq zernk dpic men,àáø áéúîdpyna epipy(:fk zezixk), ¨¦¨¨
aiegn epa mbe ,zne dnda yixtde z`hg aiegn didy mc`y

epi` oad ,z`hgm` oke .eia` yixtdy dndad z` aixwdl leki
leki epi` ,dyry cg` `hg lr z`hgl dnda yixtd mc`
z`hgd z` yixtd m` elit`e ,xg` `hg liaya dze` aixwdl
.alg lk`y zxg` mrt liaya dze` `iai `l ,alg lk`y lr¥¤¥¤
oiprl weqta aezky ,el` mipicl xewnd x`ean my `ziixaae

`hgy `iyp(bk c `xwie)DA `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`' ,©¥¨©¨£¤¨¨¨
z` `iadeBðaø÷micnel 'epaxw' dlindne ,'minY xkf miGr xirU §¥¦¤¨§¨§¦¦¦¨¨¨¦

wxyBðaø÷aelyàeä[oad-]àöBé,ezaeg iciàöBé Bðéàåici §¨§¨¥§¥¥
ezaegïaø÷ayixtdyåéáà,envr xearleki oad oi` okle §¨§©¨¦

.eia` ly z`hga xtkzdl
:`ziixad zl`eyìBëéoady weqtdn epcnly dn ile` -àöé àì ¨Ÿ¥¥

ezaeg ici,åéáà ìL Bðaø÷amdipy ly zexiard oi`yk `weec df §¨§¨¤¨¦
oebk ,ozxnega zeeyäLäøeîçä ìò älwä ïî Léøôyixtd a`dy - ¤¦§¦¦©©¨©©£¨

alg zlik` e` dcp oebk ,dlw dxiar xary meyn z`hgl dnda
,miny icia dzin e` zxk wx `l` oic zia zzin mda oi`y ,mce
zay lelig oebk ,dxeng dxiar lr z`hgd z` `iadl dvex oade

,dliwq da yiyälwä ìò äøeîçä ïî Bàdnda yixtd a`dy e` - ¦©£¨©©©¨
z` `iadl dvex oade ,dxeng dxiar xary meyn z`hgl
okl ozxnega zeey opi` zexiardy oeiky ,dlw dxiar lr z`hgd

,eia` oaxwa ezaeg ici z`vl leki epi`àöBé ìáàezaeg ici oad £¨¥
,åéáà LéøôäL ïaø÷aoebk ,ozxnega zeey mdipy ly zexiard m` §¨§¨¤¦§¦¨¦

älwä ìò älwä ïîmbe ,dlw dxiar lr dndad z` yixtd a`dy - ¦©©¨©©©¨
,dlw dxiar lr z`hg aiigzd oadäøeîçä ìò äøeîçä ïî Bàe` - ¦©£¨©©£¨

aiigzd oad mbe ,dxeng dxiar lr dndad z` yixtd a`dy
zeey oad lye a`d ly zexiardy oeike ,dxeng dxiar lr z`hg
.envrl yixtd eia`y z`hgd z` `iadl oad lkei ozxnega

:`ziixad daiynøîBì ãeîìzxn`p -'Bðaø÷' 'Bðaø÷'mrt ,miinrt ©§©¨§¨¨§¨
ztqep mrte ,lirl `aedy weqta zg`(gk my)eil` rcFd F`'©¥¨

lr dawp dninY miGr zxirU FpAxw `iade `hg xW` Fz`Hg©¨£¤¨¨§¥¦¨§¨§¦©¦¦§¦¨§¥¨©
micnel miinrt 'epaxw' dlind dazkpy dnne ,'`hg xW` Fz`Hg©¨£¤¨¨

yBðaø÷aenvr lyàöBé àeä,ezaeg iciåéáà ìL Bðaø÷a àöBé Bðéàå §¨§¨¥§¥¥§¨§¨¤¨¦
a` lye ely zexiard m` elit`.ozxnega zeey ei

:cer `ziixad zl`eyìBëéy dn ile` -àöé àìezaeg iciïaø÷a ¨Ÿ¥¥§¨§©
yixtdyåéáàwx df ,envrlLéøôäL äîäáayixtd eia` m` - ¨¦¦§¥¨¤¦§¦

`vi `l dfae ,envr xear dndaeléôàmdipy ly zexiard m` £¦
oebk ,zeeyälwä ìò älwä ïîe`äøeîçä ìò äøeîçä ïîizyy - ¦©©¨©©©¨¦©£¨©©£¨

,zexeng odizy e` zelw zexiardéøäLoad oi`y ep`vn xak ¤£¥
y `ziixaa x`eank ,yixtd eia`y zenda aixwdl lekiíãà ïéà¥¨¨

úeøéæða åéáà úîäa ìò çlâîzenda mc` yixtd m`y - §©¥©©¤¡©¨¦¦§¦
liaya mze` `iadl leki epi` epa ,envr ly zexifp zepaxwl
dnda yixtd a`d m` wx z`hga mby xn`p ok m`e ,ely zexifp

.ef dndaa ezaeg ici `vei oad oi`àöBé ìáàezaeg ici oad £¨¥
åéáà LéøôäL úBòîaenvr ly z`hg oaxw xeareléôàoi` m` §¨¤¦§¦¨¦£¦
oebk ,zeey zexiardìò älwä ïî Bà ,älwä ìò äøeîçä ïî¦©£¨©©©¨¦©©¨©

äøeîçädxiar lr oaxw `iadl ick zernd z` yixtd a`dy - ©£¨
oky lke ,jtidl e` dlw dxiar lr oaxw mda `ian oade ,dxeng
,zexeng odizy e` zelw odizyy oebk zeey zexiard eid m`

éøäLx`eank ,eia` ly zernn aixwdl leki oady ep`vn xak ¤£¥
y ote` yiy `ziixad dze`aúeøéæða åéáà úBòî ìò çlâî íãà- ¨¨§©¥©©§¨¦¦§¦

xear yixtd eia`y zernn eizepaxw z` `iadl leki xifpy
xifp ipixd' oad xn`e a`d zn m` oebk ,envr ly zexifpd zepaxw

,'`a` zern lr glb`y zpn lr
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yïäL ïîæazernd -ïéîeúñxear md m`d yxit `l a`dy - ¦§©¤¥§¦
zepaxw z` oda `iadl oad leki ,dlerd xear e` z`hgd

,ezexifpïéLøBôî ïäL ïîæa àìåzernd eidi m` yxit a`d m` - §Ÿ¦§©¤¥§¨¦
.ezexifp zepaxw z` mda `iadl leki epi` oad dlerl e` z`hgl
yixtdy zernn z`hg `iadl oad lekiy xn`p o`k mb ok m`e

:`ziixad daiyn .envrl a`døîBì ãeîìzziyily mrt xn`p - ©§©
dyxt dze`a(al c `xwie)`iai UaM m`e'Bðaø÷,'z`Hglzaizn §¦¤¤¨¦¨§¨§©¨

'epaxw'y micnelBðaø÷aenvr lyàöBé àeä,ezaeg iciBðéàå §¨§¨¥§¥
ïaø÷a àöBéyixtdyåéáàzern lr cnln dfe ,envr xear ¥§¨§©¨¦

e`aedy miweqtdn cnlp xak ynn oaxw ixdy ,eia` yixtdy
lirl(:fk).

:cer `ziixad zl`eyìBëéy dn ile` -àöé àìzaeg ici oad ¨Ÿ¥¥
z`hgLéøôäL úBòîae ,envr ly z`hgl eia`eléôàm` §¨¤¦§¦£¦

oebk ,ozxnega zeey mdipy ly zexiardälwä ìò älwä ïîe` ¦©©¨©©©¨
äøeîçä ìò äøeîçä ïîdlw dxiar xar mdn cg` m` oky lke , ¦©£¨©©£¨

,yixtd eia`y zerna wx df ,dxeng dxiar xar ipydeàöBé ìáà£¨¥
Bîöòì LéøôäL ïaø÷aopi` zexiard m` elit`e ,xg` `hg lr §¨§¨¤¦§¦§©§

oebk ,ozxnega zeeyäøeîçä ìò älwä ïîe`ìò äøeîçä ïî ¦©©¨©©£¨¦©£¨©
.älwä:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(gk my)`iade' ,Bðaø÷ ©©¨©§©§¥¦¨§¨

dawp dninY miGr zxirUBúàhç ìòmilindne ,'`hg xW` §¦©¦¦§¦¨§¥¨©©¨£¤¨¨
ezaeg ici `vei epi`y cenll yi 'ez`hg lr'e 'epaxw'àäiL ãò©¤§¥

ì Bðaø÷Bàèç íeLm`y ,xnelk .df `hg myl oaxwd yxteiy - ¨§¨§¤§
.xg` `hg xear eaixwdl leki epi` ,mieqn `hgl eyixtdÂ

:cer `ziixad zl`eyìBëéok`y okzi -LéøôäL äîäáa àöé àì ¨Ÿ¥¥¦§¥¨¤¦§¦
Bîöòì,ozxnega zeey zexiard izy m` elit`e ,xg` `hg xear §©§

oebkäøeîçä ìò äøeîçä ïî Bà älwä ìò älwä ïî,eléôàlke-] ¦©©¨©©©¨¦©£¨©©£¨£¦
[oky,älwä ìò äøeîçä ïî Bà äøeîçä ìò älwä ïîizy oi`y ¦©©¨©©£¨¦©£¨©©©¨

,ozxnega zeey zexiardïkLy ,`ziixaa ep`vn xakLéøôä íà ¤¥¦¦§¦
ìò äîäazlik`àéáäå ,áìçäbbeya dze`ìòzlik`Bà ,ícä §¥¨©©¥¤§¥¦©©¨

dyixtdyàéáäå ,ícä ìòbbeya dze`,áìçä ìòs` ,`vi `l ©©¨§¥¦©©¥¤
meyn mrhde ,zelw zexiar odizyy it lrìòî àì éøäL`ly - ¤£¥Ÿ¨©

,sebd zyecwa dyecw dndady xg`n ,jka dlirn dyrn dyr
,lg df oi` oaxwl oaxwn dxiarnyke ,dxeng dyecw `idyåokl §

øték àìxn`p `nye ,dndaa `l` zkiiy dpi` ef `xaq j` . Ÿ¦¥
,xg` `hgl aixwdl xyt` i` dnda wxyúBòîa àöBé ìáà£¨¥§¨

Bîöòì LéøôäLoebk ,xg` `hgl oaxw oda gwle mieqn `hglïî ¤¦§¦§©§¦
äøeîçì äøeîçä ïîe älwì älwäs`e ,älwä ïîe älwì äøeîçä ïî ©©¨©©¨¦©£¨©£¨¦©£¨©©¨¦©©¨

äøeîçì,ïkLy ,`ziixad dze`a x`eank ,z`fk ep`vn xakíà ©£¨¤¥¦
úBòî Bîöòì Léøôäaiig didy z`hgláìçä ïî,àéáäåoda ¦§¦§©§¨¦©¥¤§¥¦

z`hg bbeya,ícä ìòyixtdy e`àéáäå ,ícä ìòbbeya oda ©©¨©©¨§¥¦
z`hg,áìçä ìò,ezaeg ici `viìòî éøäLxeqi`a xar - ©©¥¤¤£¥¨©

sebd zyecwa zeyecw opi`y dlw ozyecw zerndy oeik ,dlirn
,zxg` dnda mda gwly zra oilegl e`vieåokløtéëaixwd m` §¦¥

ep`vn ixd .mda dpwy dndad z`,dndal zern oia welig
z`f znerle ,lg df oi` xg` `hgl dnda bbeya aixwn m`y
myl daixwdl leki xg` `hgl dnda bbeya oda dpewy zern
zern zepyl el xzen dligzkl mby o`kn cnlpe ,`hgd eze`

:`ziixad daiyn .`hgl `hgnøîBì ãeîìz(dl my)eilr xRke' ©§©§¦¤¨¨
odMdBúàhç ìòezaeg ici `vei epi`y cnlp dfne ,'`hg xW`ãò ©Ÿ¥©©¨£¤¨¨©

ì Bðaø÷ àäiLBàèç íL.df `hg myl dligzn eyixtdy - ¤§¥¨§¨§¥¤§
oaxw mda zepwl leki oi` z`hg ly zernd s`y micnel o`kne

.`ziixad ixac o`k cr .xg` `hgl
men zlra dnda oia deydy ongp ax lr zeywdl yi o`kne

:minezq miaygpy ,zernlänäa úäéî éðz÷`ziixaa x`ean - ¨¨¥¦©§¥¨
dyixtd xifpd eia`y dndad z` `iadl leki oad oi`y

.ok zeyrl leki zerna wxe ,envr zepaxwlåàì éàîdxe`kl - ©¨
ok zexedl `ziixad zpeekeléôàdndaa,íeî úìòacenll yie £¦©£©

dkldd llka dpi`e ,'dnezq'k `le 'zyxetn'k `idy jkn
,eia` yixtdy minezq zern `iadl oad lekiy ipiqn dynl
zerny ipiqn dynl dkldd llka dpi` ok enky xazqne
,dzinl zklede zyxetnk dpic `l` ,dacpl mikled minezq
dnezqk dpic men zlra dnday xn`y ongp ax lr dywe

.dacpl zkledevxzn:`xnbd z,àì`weec `ziixad zpeek Ÿ
dndal,äîéîzoay dkldd llka dpi` okle ,zyxetnk `idy §¦¨

oad lekie dnezqk dpic men zlra la` ,eia` zexifp lr glbn
dkldd llka `id ok enke ,envr zexifp zepaxwl d`iadl

.dacpl miltep minezqy
:`xnbd dywnéàî íeî úìòa ìáàzlra ly dpic dn df itl - £¨©£©©

,menàéîc äîeúñkdywe ,dnezqk `id ixd -éðz÷c àéøéà éàî ¦§¨¨§¨©¦§¨§¨¨¥
recn -eia` zexifp lr glbny oad oic z` `ziixaa `pzd dpy

iabléðúéì ,åéáà LéøôäL úBòîdndaa df oic zepyl did leki - ¨¤¦§¦¨¦¦§¥
,íeî úìòaixdy ,ezexifpl d`iadl oad leki a`d dxi`yd m`y ©£©

:`xnbd zvxzn .dkldd llka `id mbénð éëä,`ed jk ok` - ¨¦©¦
,`pzd ixaca dlelk men zlra s`eàéæç éàîìcdie`x dnl - ¦§©©§¨

`l` daxwdl die`x dpi` `ld ,men zlra dndaéîãìdxknl - ¦§¥
e ,oaxw ziipw jxevlúBòî eðééä éîcmincl wx die`xd dndad - §¥©§¨

:'zern' dpyy `pzd ixac llka dlelk

äðùî
ef dpynadxifp :zexifpd z` xtdl leki lrad izn cr x`ean

e ,dizepaxw d`iade ,dxdha dzexifp ini dniiqyäéìò ÷øæð¦§©¨¤¨
[dxeara-]íéîcä ïî ãçà,zepaxwd cg` lyøôäì ìBëé Bðéàz` ¤¨¦©¨¦¥¨§¨¥

`nhidle oii ziizya dxzed mcd zwixf ici lry ,dzexifp
.ytp iepir o`k oi` xaky `vnpe ,dglib `l oiicry s` ,miznl

eléôà ,øîBà àáé÷ò éaøwx `l` ,mcd wxfp `l m`äéìò äèçLð ©¦£¦¨¥£¦¦§£¨¨¤¨
úBîäaä ìkî úçà,øôäì ìBëé Bðéà,m`y ,miycw cqtd meyn ©©¦¨©§¥¥¨§¨¥

.oaxwd lqti dzexifp z` xti
:xaecn zepaxw dfi`a x`al dtiqen dpyndíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

,dwixf xg`l ezy` zexifp xtdl leki epi`yäøähä úçìâúa- §¦§©©©¨¢¨
,zexifpd meiq ly zepaxw d`iade ,dxdha zexifpd dniiqyìáà£¨

äàîehä úçìâúad`ian `ide ,zexifpd ini jeza d`nhp m` - §¦§©©©§¨
,zexifpd ini z` aey dpnz xdhzy xg`le ,`nh xifp ly zepaxw

øôéiptn ,mcd wxfp xaky s` xtdl leki -Léà øîBì ìBëé àeä ¨¥¤¨©¦
,úìåeðî äMàa éLôà.dxifp didz oiicr xdhzy xg`l ixdy ¤§¦§¦¨§¤¤

øéàî) éaø(e o`k x`eand oicd xwir lk lr wlegóà ,øîBà ©¦¥¦¥©
øôé äøähä úçìâúaxake ,dxdha zexifpd dxnb m` s` - §¦§©©©¨¢¨¨¥

zexifpd ixeqi`n dxzed xaky it lr s`e ,zepaxwd lk eaxwed
iptn ,xtdl leki ,llk ytp iepir o`k oi`eéà ,øîBì ìBëé àeäL¤¨©¦

äMàa éLôàyúçlâî:dl leeip `ed gelibdy ,dizexry z` ¤§¦§¦¨§©©©

àøîâ
:epizpyn diepy ink zxxan `xnbdïéúéðúîzxne`y epizpyn - ©§¦¦

,dglib `l oiicry s` ,mincd on cg` dilr wxfpy xg`l ciny
dl oi`e oiia dxzed xaky oeik dzexifp xtdl leki lrad oi`

zxaeq ,ytp iepiréàc ,øæòéìà éaøk àìckøîàä ,øæòéìà éaø- §Ÿ§©¦¡¦¤¤§¦©¦¡¦¤¤¨¨©
xn` ixd(.en onwl)yúçìâzxifpdúákòî,oii ziizy xzidn eze` ¦§©©§©¤¤

,oiia xeq` `ed oiicr glbzd `l cer lky ,xnelkåok m` §
pizpynaeäçléb àìc ïåéë,dxry z` oiicr dy`ds`xaky ¥¨§Ÿ¦§¨

,oaxwd mc wxfp`id oiicràøîça äøéñà,oiia dxeq` -ïåéëå £¦¨§©§¨§¥¨
ìeeéð dì úéàc,glbzy cr ytp iepir dfa dl yiy oeike -éöî §¦¨¦¨¥

øôéî.dzexifp z` xtdl lrad leki - ¥¥
:dpyna mi`pzd zwelgn z` zx`an `xnbd¯ (éâéìt àäáe)§¨§¦¥

,epizpyna `aiwr iaxe `nw `pz miwelg oldlc `xaqa
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קצא

miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtxifp
ïéîåúñ ïäù ïîæá.oizipzn idliya opzck Ðøîåì ãåîìúÐ "epaxw `iai yak m`e" Ð

.`nw "epaxw"n dil iyxcc zi`e .'ek `vei epaxwaäì÷ä ìò äì÷ä ïîzreayn Ð

.iehia zreayl e` ,oecwtd zreayl zecrdäøåîçä ìò äøåîçä ïî,mcl algn Ð

.bbeya zezixk iaiigl zezin iaiignáìçä ìò äîäá ùéøôä íà ïëù,bbeya lk`y Ð

.bbeya lk`y mcd lr d`iadeìòî àì éøäù
el xyt` i`e ,sebd zyecw `edy itl Ð

opixn`cke ,xtik `l jkitl Ð oilegl d`ivedl

Ð lirn ivn `lc oeikc ,zezixkc [`xza] wxta

.xtkn `l inp ixetkøôëå ìòî éøäùoeikc Ð

Ð onyl yxted `ly xg` z`hg oda gwlc

lrnc oeike .lrne ,oilegl edl witnk dil ded

.`ilrn oaxw `edc ,"xtke" opixn` Ð eaãåîìú
øîåìmlerlc ,"ez`hg lr odkd eilr xtke" Ð

lr s`y ,e`hg meyl epaxw `diy cr xtk `l

xac lk .zerna lrn ixdy ,xtik `l lrny it

zi`c li`ede ,dlirn dia zi` oilegl `veiy

.xtik dlirn diaäîäá úäéî éðú÷ixdy Ð

oi`e`l ,`nrh i`n .eia` znda lr glbn mc`

`inc zyxetnkc meyn?zlra elit` e`l i`n

men?éðúã àéøéà éàîzerna `vei la` Ð

.'ek yixtdyäðùîúìååðî äùàáÐ

.oii dzey dpi`y

àøîâøæòéìà éáø éàãzglbzc oeik Ð

wxta opixn`ck ,oii zezyl `ly dzakrn

xifpd dzyi xg`e" :(`,en xifp) "oipin dyly"

.xfril` iax ixac ,olek miyrn xg` Ð "oii

dede ,oiia dxeq` Ð dglib `lc oeik ,jklid

aaepi yexize" (h dixkf) aizkck ,leeip dl

ewxfpy it lr s` ,xtn ivn jklid ,"zeleza

.mincd lk dilr
àðúìå
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éøäùlrn `lizk`c ,alg ly oaxw mcd lr oaxw aixwde bby m` ,bbeya Ð

oeik ,ikda oilegl wtp `le ,sebd zyecw dyecw dndac oeik .i`w ediizyecwa

mc ly oaxwa xtkzdl leki epi`y ,melk dyr `lc ,cifna xtik `l Ð dpnn dpdp `ly

df ycwdn `l` ycwd zeyxn e`iven epi`e li`ed ,bbeya (ea) dyr m` Ð lrn `l .llk

ikde .xtik `l Ð lrn `ly jezne ,xg` ycwdl

ixg`e .(a,fk) zezixkc `xza wxta dil yxtn

`ed oic Ð xtik `lc bbeya oi`ex ep`y

,mc z`hg zeyrle alg z`hg xwrl oeekzpyk

.xtik `lc

ìòez`hgdyaka ,"ez`hg lr odkd xtke" Ð

zepyl leki epi` cifnac `nl` ,aizk cigic

wxt] zezixkc `ztqeza `ipz oke .zerna elit`

lr me`iade alg z`hgl zern yixtd :[iriax

Ð alg z`hgl me`iade mc z`hgl ,mc z`hg

,lrn `l Ð cifna .xtik jkitl ,lrn bbeya

`l zerna s` ,cifna [`nl`] .xtik `l jkitl

yexitle .dpyn ivn `lc ,dnda oky lke .xtik

lr" `pixg` `xw `aiqpc rnyn `ztqezd ef

.xak yxcy oey`x weqt `le ,"ez`hg

mda oi` zerndy .xtke lrn ixdy :opiqxb ikd

dpynyke ,lwa ozyecwn oi`veie ,sebd zyecw

od ixde ,oilegl zernd iwtp Ð xg` oaxwl eze`

Ð oilegl `wtp `l i`c .dndad xken cia oileg

inp cifna jkle ,bbeya xtk inp jkle .lrn `l

xn` bbeya,iepy eda jiiye li`ed ,xtkc `nip

opitli ded `l i` ,edine .cifna `le xtike lrne

xtke" epyxcy ab lr s` .xtke cifn :[`"d `xw]

izxz ,ez`hg myl epaxw `diy cr "ez`hg lr

:(`,ap oihib) `nlra opixn`ck ,dipin opirny

`le Ð "mz`" oitzey `le Ð "mz`"

epi`y z` mxezd `le Ð "mz`" miqetexhet`

."mz`" cgn opiyxc oedleke ,elyéðú÷`din

e`l i`n .eia` znda lr glbn epi`c ,lirl Ð

i`c .oiinc oiyxetnk ,`nl` ?men zlra elit`

incne .oinezq zern lr enk glbl Ð oinezqk

dkldd dze` oiprlc oicd `edc ,`zklid

`nip Ð dacpl elti oinezq zernc dlawzp

`kile .men zlra elit`e ,dnda `le zern `wec

znda lr glbn epi`c lirl ipzwc `dc igcinl

la` :wiqn ikid ok m`c .oiyxetna epiid Ð eia`

.(`,l xifp) oizipzna `icda ipzwck ,eia` ly oinezq zern lr `l` glbn oi` `de ?eia` zern lr glbn ixdy eia` zerna `vei

àìmininz.miyxetnk `iedc ,glbn epi` mdilr Ð÷øæðmincd on cg` dilryake ,z`hgl dyak :zenda yly ody ,dxdh zexifp zepaxw d`iade ,dxdha zexifp dxnby oebk Ð

,ytp iepir cer o`k oi`y itlc ,zepaxw x`y `iadle glbl jxhvz `ly oiprl dxcp xtdl leki epi` Ð minly e` dler e` z`hg ,mincd on cg` dilr wxfpe ,minlyl li`e ,dlerl

p `l i` la` u`xnba yxtn ikd uzixkp d`ta dl xyt` Ð zglbzn dy` dilr ehne glbl dkixvy meyn i`e .zxzen oiiacs` ,ytp iepir xity ixwin Ð [oiia] dxeq`c ,oiicr mcd wxf

.`zxet `zry `l` `xqzin `lc ab lréáøhgyp elit` xne` `aiwrm`y ,z`hgd dhgypyk :`xnba wiqne .miycw cqtd meyn :yxtn `xnba .xtdl leki epi` Ð mcd wxfp `le Ð

e` ,xten m` dl xtid m` wtzqdl yi .dleqt dnyl `ly z`hgc Ð minly myl dnc wexfl lkei `l mbe ,z`hgl dkixv dpi` `idy .dtixyd zial `vz ef dnda z`vnp Ð dl xti

.dyrz l`e aya dxezd on xac xewrl minkg cia gk yi `nyäîá.dxdha zexifp dxnby :izyxitck ,dxdh zglbza mincd on cg` wxfpy xg` xtdl leki epi`y Ð mixen` mixac

dkixv `idy ,xnelk ,zleepn dy`a iyt` i` :dl xnel xyt`y iptn ,xtdl leki Ð minc ewxfpy it lr s` ,d`neha dizepaxw d`iade dzexifpa z`nhpy oebk ,d`neh zglbza la`

jixve !iepir meyn :xninl dil iedc ,"iyt` i`"c (iepirc) `pyil dywe .iepir xnel dvexy leeip oeyl epivn `xnba inp ikde .ytp iepir o`k yie ,oiia xq`ze dxdh zexifp dzrn zepnl

o`k yie ,onc wexfie zendad x`y ehgyiy cr oiia dxeq`c ab lr s` .miycw cqtdl [`eal] xyt`y iptn xtdl leki epi` zendad on zg` dhgypy xn`wc ,`aiwr iaxc` i`wc :xnel

xnel lekiy [dcen] Ð zxg` zexifp ipninl irae zxzeqy ,lecb ytp iepir `ki`c ,d`nehc zglbza la` .miycw cqtd liaya xtdl leki epi` `zxet `edd liaya Ð `zxet ytp iepr

."iyt` i`" inp `nw `pz xn`w Ð "iyti` i`" `pyil i`d xn`w xi`n iaxc meyn ,inp i` .lecb [iepira] ixyt` i` :dléëäzexifp seqa glbl dkixvy .zglbn dy`a iyt` i` :opiqxb

.`xnba yxtn ikd ,zixkp d`ta xyt` `nw `pzle .`icda aizkck ,dxdhúçìâúzakrndkixvy ,ytp iepir xrv :yexit .leeip dl zi`e ,dxeq` dglib `l i`c oeike .oiia zezylnÐ

.oiia dxiq`c `zxet `zry `idd xeara xtin ivn Ð glbzy cr oiid on dpern zeidl
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ãeîìz ?ïéLøBôî ïäL ïîæa àìå ,ïéîeúñ ïäL ïîæa¦§©¤¥§¦§Ÿ¦§©¤¥§¨¦©§
ïaø÷a àöBé Bðéàå ,àöBé àeä Bðaø÷a ¯ "Bðaø÷" øîBì©¨§¨§¨§¨¥§¥¥§¨§©
ïî eléôà ,LéøôäL úBòîa àöé àì ìBëé .åéáà̈¦¨Ÿ¥¥§¨¤¦§¦£¦¦
ìáà ,äøeîçä ìò äøeîçä ïî älwä ìò älwä©©¨©©©¨¦©£¨©©£¨£¨
äøeîçä ìò älwä ïî ,Bîöòì LéøôäL ïaø÷a àöBé¥§¨§¨¤¦§¦§©§¦©©¨©©£¨

øîBì ãeîìz ?älwä ìò äøeîçä ïîìò ...Bðaø÷" ¦©£¨©©©¨©§©¨§¨©
ì Bðaø÷ àäiL ãò ¯ "Búàhçàì ìBëé .Bàèç íeL ©¨©¤§¥¨§¨§¤§¨Ÿ

älwä ìò älwä ïî Bîöòì LéøôäL äîäáa àöé¥¥¦§¥¨¤¦§¦§©§¦©©¨©©©¨
ìò älwä ïî eléôà ,äøeîçä ìò äøeîçä ïî Bà¦©£¨©©£¨£¦¦©©¨©
Léøôä íà ïkL ,älwä ìò äøeîçä ïî Bà äøeîçä©£¨¦©£¨©©©¨¤¥¦¦§¦

ìò Bà ícä ìò àéáäå áìçä ìò äîäaàéáäå ícä §¥¨©©¥¤§¥¦©©¨©©¨§¥¦
àöBé ìáà .øték àìå ìòî àì éøäL ¯ áìçä ìò©©¥¤¤£¥Ÿ¨©§Ÿ¦¥£¨¥
äøeîçä ïîe äl÷ì älwä ïî Bîöòì LéøôäL úBòîa§¨¤¦§¦§©§¦©©¨§©¨¦©£¨
,äøeîçì älwä ïîe äl÷ì äøeîçä ïî ,äøeîçì©£¨¦©£¨§©¨¦©©¨©£¨
ìò àéáäå áìçä ïî úBòî Bîöòì Léøôä íà ïkL¤¥¦¦§¦§©§¨¦©¥¤§¥¦©
øtéëå ìòî éøäL ,áìçä ìò àéáäå ícä ìò ícä©¨©©¨§¥¦©©¥¤¤£¥¨©§¦¥
Bðaø÷ àäiL ãò ¯ "Búàhç ìò" øîBì ãeîìz ¯©§©©©¨©¤§¥¨§¨

ìeléôà åàì éàî ,äîäa úäéî éðú÷ .Bàèç íL §¥¤§¨¨¥¦©§¥¨©¨£¦
,éàî íeî úìòa ìáà ¯ .äîéîz ,àì ¯ ?íeî úìòa©£©¨§¦¨£¨©£©©
LéøôäL úBòî éðú÷c àéøéà éàî ?àéîc äîeúñk¦§¨¨§¨©¦§¨§¨¨¥¨¤¦§¦
¯ àéæç éàîìc ,éîð éëä ¯ !íeî úìòa éðúéì ,åéáà̈¦¦§¥©£©¨¦©¦¦§©©§¨

.úBòî eðééä ¯ éîc ,éîãìäðùîéaø .øôäì ìBëé Bðéà ¯ íéîcä ïî ãçà äéìò ÷øæð ¦§¥§¥©§¨¦§©¨¤¨¤¨¦©¨¦¥¨§¨¥©¦
íéøác äna .øôäì ìBëé Bðéà úBîäaä ìkî úçà äéìò äèçLð eléôà :øîBà àáé÷ò£¦¨¥£¦¦§£¨¨¤¨©©¦¨©§¥¥¨§¨¥©¤§¨¦
éLôà éà :øîBì ìBëé àeäL ,øôé ¯ äàîehä úçìâúa ìáà ,äøähä úçìâúa ¯ íéøeîà£¦§¦§©©©¨¢¨£¨§¦§©©©§¨¨¥¤¨©¦¤§¦
éLôà éà :øîBì ìBëé àeäL ,øôé äøähä úçìâúa óà :øîBà øéàî éaø .úìeeðî äMàa§¦¨§¤¤©¦¥¦¥©§¦§©©©¨¢¨¨¥¤¨©¦¤§¦

.úçlâî äMàaàøîâúçìâz øîàä ¯ øæòéìà éaø éàc ,øæòéìà éaøk àìc ïéúéðúî §¦¨§ª©©©§¦¦§¨§©¦¡¦¤¤§¦©¦¡¦¤¤¨£©¦§©©
ð dì úéàc ïåéëå ,àøîça äøéñà ¯ äçìéb àìc ïåéëå ,úákòî;éâéìt àäáe .øôéî éöî ¯ ìeeé §©¤¤§¥¨§¨¦§¨£¦¨§©§¨§¥¨§¦¨¦¨¥¥¥§¨§¦¦
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miwxtקצב dyelyaa cenr gk sc ± iriax wxtxifp
ïãéã àðúìåzile ,`xnga `ixzy` xzl`l Ð mincd on cg` dlr wixcfi`c oeik Ð

."zleepn dy`a iyt` i`" xnel leki epi` Ð leeip dl zilc oeike .leeip dlìåëé åðéà
íéùã÷ ïåéæá íåùî øôäì.lk`p xyad oi` Ð ea mixtkzn milrad oi`e li`edc Ð

é÷úîéàîà àøéæ éáø äì ómiycw oeifa ied Ð?xya xizie ,onyl `ly onc wexfl

!onyl `ly mc zwixfa dlik`aïðú àì éî
÷øæé íãä.onyl `ly Ðàì úáù äúéä íàå

÷øæéoi`y ,zaya lk`p xyad oi`y itl Ð

.zayd z` dgec miycw ziilväöøåä ÷øæ íàå
.axrl xihwn oixeni`y calae Ðèçùã éà

íéîìùå äìåòxyt`c inp ikd Ð `yixa Ð

`pin`w ikd `l` .dwixfa `zpwz edl iedinl

dl xtin i`c ,`yixa z`hg hgyc oebk Ð jl

z`hgk dil dedc ,`zpwz dil ied `l ez lra

irac i`n lkc `xniz `pne :dilra extkzpy

zg` lr glib m` :opzck Ð `yixa higy

.`vi ozylyníéøåîà íéøáã äîáoeik Ð

Ð xtdl leki epi` mincd on cg` dilr wxfpc

,meia ea oii dzeye li`ed ,dxdh zglbza

.oxn`ckeäàîåè úçìâúá ìáàit lr s` Ð

xi`n iax .xti Ð mincd on cg` dilr wxfpy

.'ek dxdh zglbza elit` :xne`àî÷ àðúå
êì øîà,xtdl xyt` `l zglbz meyn Ð

xyt`c ,zglbz meyn zleepn dilr `ied `lc

.zglbn dpi`k `ifgine ,zixkp d`ta dléáøå
àîäåæã éãééà úéøëð äàôá øáñ øéàîzi`c Ð

itl ,dl xtdl leki jkle .dil `gip `l ,dl

."zglebn dy`a iyt` i`" xnel lekiy

äðùîçìéâe` ,ezexifp ini jeza Ð

dginy e` ,ezexifp ini jeza eiaexw edegliby

.oexg` meia elit`e ,ezexifp ini jez oadåà
åéáåø÷ åäåçéîùince ,ezexifp dlha df ixd Ð

.glnd mil ekli z`hgïéìòåî àìå ïéðäð àìÐ

z`hg ince zeznd ze`hg :xn xn`ck

`le oipdp `l oleka ,glnd mil oikledd

Ð oilren `le ,opaxcn Ð oipdp `l ;oilren

.edpip daxwd ipa e`lc meynàøîâäëìä
øéæðá àéä.dy`d `le xifn yi`dy Ð
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íåùîmiycw cqtd,elld zepaxwl dkixv dpi` aeye dwixf mcew dl xti m`y Ð

xzeie ,enyl `ly enc wexfle ,dl xti ?cqtd `ki` i`n` :jixte .mc wexfl xeq`e

fp cer dpi`e ,dl xtidc oeikc !onyl `ly egafpy migafd on dlik`a xyadaey Ð dxi

:xn`w ikde .iniiw onyl [`ly] `nzqc ,oixyk Ð mzq onc wexfi elit`e ,onyl oicner oi`

myl `l` iniiw onyl `ly `nzqc ,enc wxfi

.dxifp cer dpi`c oeik ,dacp inly

éùáëohgyy zxvre` .zxvr myl `ly Ð

e` ,zxvr axra zxvr iptl ohgyy

i`we .envr aeh meia wxfi mcd Ð zxvr xg`l

lre ,dacp inly myl (e`) onyl `ly ,`yix`

mixcp dil zil i`c .dlik`a xyad xzed ok ici

xihwi `l ok m` Ð aeh meia oiaxw zeacpe

,axrd cr xyad lk`i `le ,axrd cr mixeni`

`l xya Ð oixeni` ixhwin `lc [dnk lkc]

mixcp oi` inp ik ,mewn lkne .dlik`a ixzyin

m`e .mcd wexfl xzen Ð aeh meia oiaxw zeacpe

,opaxcn epewiz enk iedc ,wexfi `l Ð zay dzid

!onyl `ly mcd wexfl [xzen] :`nl` .xeq`e

:(`,ck xifp) oizipzn iziin `l i`n` :xn`z m`e

yie !minlyl eaxwi minlye ,dler axwz dler

,dl xtid dhigy zrya mzdc ,inc `lc :xnel

la` .onyl `ly cner dhigya oiae dwixfa oiae

dzre ,onyl cner did dhigy zryac ,`kd

xykzin `l Ð onyl `ly cner dwixf zrya

inp zxvr iyak jdlc :xnel jixve .onyl `ly

oeik `kd la` ,onyl ehgyp `l mzdc ,inc `l

`lc onyl ehgypc oeik [`ny] Ð onyl ehgypc

zegpn) "zlkzd" wxtac !onyl `ly ixykn

ohgyy miyak `d :cenlzdl `irain (a,fn

miyak ly onc wexfpy edn ,mgld ca`e onyl

ixiin Ð wexfi xn`wc `d ok m`e ?'ek onyl `ly

,inc `lc xnel jixve !onyl `ly ehgypy

gafd xwire ,gaf zhigya `xwirn miyak mzdc

`vnp Ð mgl ca` ik jklid ,xykzn mgla

oeik ,`kd la` .ca` enk iede ,liqtin gafd

migaf yixa xn`ck ,onyl enk xyk `nzqc

Ð dpwz meyne ,onyl ohgyc inp `zyd ,(a,a)

wexfl xizdl oiprl ,`nzq dyrp eli`k dyrp

.oncéà]iaxl inp ikd minly e` dler hgyc

[opiwqr i`na `kd] `l` .[cqtd `kilc `aiwr

wexfl dpwz el oi`c ,[`yixa] z`hg hgyc Ð

meyl ,onyl `ly lqtin z`hgc ,onyl `ly

.dacp `a epi` z`hgc ,dacp inlyïðúã`vi mdn zg` lr glib m`,xtin epi`c Ð `aiwr iax dia ixii`c z`hg elit` Ð mincd on cg` wxfp ikc `nw `pz xn` jkle ,xnelk Ð

oizipzna opzc `ed minlyd lr glb `wec [`niz `lc] ,jkl di`x iiezi`l jxved jkle .leeip `kile ,minly e` dler e` z`hg e` Ð odn zg` lr glbn ixdy ,oii zezyl cin xzenc

dler z`hg yiwnc ,dl yxtn (`,dp migaf) "onewn edfi`" wxtae .ozylyn cg` lr `vi lrac xn`we ."cren ld` gzt xifpd glbe" aizkc ,`vi minlyd on `wecc ,mincd on cg` wxfp

.minlye

éëä`ndefc icii` :opiqxb.dil `gip `le ,lral ipbn Ð dtebn epi`e ,`ndef mda Ðùéàäxifpa epa xicneia`y rcei od oi` elit` ,cin minid oipn eligzie .xifp ipa `di :xn`iy Ð

xifpa epa xicnc :inp i` .xifpa exicd."xifp ipixd" xn`iy epal deviy Ðïéàåxifpa dpa zxcn dy`d.`xnba yxtnck Ðãöéë.opiqxb `lçìéâjl oi`c Ð edeglby e`

,ernyyk cin eginyk `wece .minrhd yxtn `xnbae .zexifpd lhazn Ð xifp dyriy epevx oi`y ,mixaca eginy e` dgin elit` `l` ,edeglby e` glib `irain `le .z`fn dlecb d`gn

izyc meyn Ð oizipzna ipz `lc `de .zexry izy `iady e` :ipd icda ipzw (iyily wxt) `ztqezae .zexifpd ligzdy ixg` melk jka oi` Ð egin minil aeye ,egin `l m` [la`]

[xg`l] oilhan d`gne zglbz xn`p m` elit`e .zexifpd zriny zligza epiid Ð dgine glibc ,`kdc ipd la` .xifpn mini dnk zepnl xak ligzdy xg` s` zexifpd zelhan zexry

.zexifpd lhal mc` ciac icin `l` ipzw `lc ,inp i` .dcedi iaxa iqei iaxe iax da ibilt `xnbac ,ixiinw `l `zbeltac ,`pz `lc `gip [ikd] elit` Ð drinyäúéäzyxten dnda el

.lirlck Ðäùà`l.xifpa dpa zxcn dy`d oi` :ipzwc Ðäëìä.xifpa ipiqn dynl

hk scl jiiy o`kn)(éãëekpgl.opaxcne Ðåðá`l eza oi`zenai) `nlra xn`c `d :dniz .`l eza la` ,ekpgl a`d lr lhen Ð lcbiykl zevna jiiyc epa :`id dkld jkc Ð

miiwle zeyrl exidfdl `l` jiiy `l jepigc :xnel yie !a`d lr lhen devn zeyrl ekpgl s` :[`pipg xa iqei iax] xn`de .eyixtdl eilr oieevn oic zia oi` zeliap lke` ohw :(`,ciw

`l Ð `pixg` yipi`a la` ,a`a `l` jiiy `l jepigc :wgvi epiax xne` cer ."mzipre" devn meiw epiid Ð (`,at) `neic `xza wxtc `edde .jepig df oi` Ð xearln xidfdl la` ,devn

.xaca wlgl jixve .mixetikd meia zeprzdl mze` oikpgn zwepiz cg`e wepiz cg` :opixn` mzde ,`l eza :opixn` `kde .jiiy

íéøãðá.alele dkeq zevn miiwl eilr lawy e` ,oaxw `iadl oebk ,mixcpa epa xicn epi`c .ogky` `løáñ÷aiyg `lc jepig lk,exry glbnc `ed ipeifa zexifpc jepig oebk Ð

.glbn ikd meyn ,el `ed `peifa dfe ,eaiygdl `ed jepig lk :eyexit ikde .`aiyg `lc :oiqxeb yie .zegnl leki jklid [dipal dil] `gip `le

ãéáòådtwd.`ed dkldc ,dtwd zeyrl ixye :xnelk Ðúô÷äopaxcn y`xd lk.xzen dxezd onc Ðàäådxfra oileg iziinepi`c z`hg iziinc ,ezxdh zexifp ini e`lnyk Ð

.dacpa mi`ac ,`iyw `l minlye dlernc .dacpa `a
xaqw
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øzìàì ¯ íc dìò ÷éøcæéàc ïåék :øáñ ïãéc àðz©¨¦¨¨©¥¨§¦§§¦£¨¨§©§©
øáñ àáé÷ò éaøå .ìeeéð dì úéì àäå ,àøîça àéøL©§¨§©§¨§¨¥¨¦§©¦£¦¨¨©
íeMî ,øôäì ìBëé Bðéà ¯ äîäa úèéçzLéà eléôà£¦¦§§¦©§¥¨¥¨§¨¥¦

é÷úî ¯ .íéLã÷ ãñôä÷Bøæì ?éànàå :àøéæ éaø dì ó ¤§¥¨¨¦©§¦¨©¦¥¨§©©¦§
ì àlL ïîcàì éî !äìéëàa øNa øézéå ,ïîL:àéðz ¨¨¤Ÿ¦§¨§©¦¨¨©£¦¨¦¨©§¨

ì àlL ïèçML úøöò éNákéðôì ïèçML Bà ,ïîL ¦§¥£¤¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¤§¨¨¦§¥
íàå .ìëàé øNaäå ,÷øfé ícä ¯ ïpîæ øçàì Bà ,ïpîæ§©¨§©©§©¨©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥§¦

àå ,÷øfé àì ¯ úaL äúéäøéè÷äì äöøeä ¯ ÷øæ í ¨§¨©¨Ÿ¦¨¥§¦¨©§¨§©§¦
íéîìL Bà äìBò èçLc éà :éøîà ¯ !áøòì ïéøeîéà¥¦¨¤¤¨§¦¦§¨©¨§¨¦
èçML ïBâk ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä àlà .éîð éëä ¯¨¦©¦¤¨¨¨§©¨§¦©§¤¨©

ìMî úçà ìò çléb íà :ïðúãk .àLéøa úàhçïzL ©¨§¥¨§¦§©¦¦¥©©©©¦§¨§¨
ìáà ,äøäè úçìâúa ¯ íéøeîà íéøác äna" .àöé̈¨©¤§¨¦£¦§¦§©©¨¢¨£¨
éLôà éà :øîBì ìBëiL éðtî ,øôé äàîeè úçìâúa§¦§©©§¨¨¥¦§¥¤¨©¦¤§¦
eléôà :øîBà øîBà øéàî éaøå .úìeeðî äMàa§¦¨§¤¤§©¦¥¦¥¥£¦
éLôà éà :øîBì ìBëiL éðtî ,øôé äøäè úçìâúa§¦§©©¨¢¨¨¥¦§¥¤¨©¦¤§¦
äàôa øLôà :Cì øîà àn÷ àpúå ."úçlâî äMàa§¦¨§ª©©§©¨©¨¨©¨¤§¨§¥¨
àîäeæc éãéià ,úéøëð äàôa :øáñ øéàî éaøå .úéøëð̈§¦§©¦¥¦¨©§¥¨¨§¦©§¥§£¨

.déì àçéð àì ¯äðùî,øéæða Bða úà øécî Léàä ¨¦¨¥¨¦©¦¤§§¨¦
?ãöék .øéæða dða úà úøcî äMàä ïéàåBà ,çléb §¥¨¦¨©¤¤¤§¨§¨¦¥©¦¥©

Bì äúéä ;åéáBø÷ eçénL Bà äçéî ,åéáBø÷ eäeçìébL¤¦§§¨¦¨¤¦§¨¨§¨
áø÷z äìBòäå ,úeîz úàhçä ¯ úLøôeî äîäa§¥¨§¤¤©©¨¨§¨¨¦§©
,ãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL eáø÷é íéîìLe ,äìBò¨§¨¦¦§§§¨¦§¤¡¨¦§¤¨
.äáãðì eìté ¯ ïéîeúñ úBòî Bì eéä .íçì ïéðeòè ïðéàå§¥¨§¦¤¤¨¨§¦¦§¦§¨¨
àì ,çìnä íéì eëìé ¯ úàhç éîc ;íéLøBôî úBòî̈§¨¦§¥©¨¥§§©©¤©Ÿ
ïéìòBîe ,äìBò eàéáé ¯ äìBò éîc .ïéìòBî àìå ïéðäð¤¡¦§Ÿ£¦§¥¨¨¦¨£¦
,ãçà íBéì ïéìëàðå íéîìL eàéáé ¯ íéîìL éîc ;ïää¤§¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨

.íçì ïéðeòè ïðéàåàøîâ¯ äMà ìáà ,ïéà ¯ Léà §¥¨§¦¤¤¦¦£¨¦¨
àðéðç éaøa éñBé éaøå .øéæða àéä äëìä :øîà ïðçBé éaø ?àîòè éàî .àì̈©©£¨©¦¨¨¨©£¨¨¦§¨¦§©¦¥§©¦£¦¨
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ïãéc àpz`nw `pz -dìò ÷éøcæéàc ïåék ,øáñdxear wxfpyk - ©¨¦¨¨©¥¨§¦§§¦£¨
íc,zepaxwd cg` lyàøîça àéøL øzìàìzxzen `id cin - ¨§©§©©§¨§©§¨

,oiiaìeeéð dì úéì àäålrad oi` okle ,ytp iepir dl oi` xake - §¨¥¨¦
.xtdl leki,øáñ àáé÷ò éaøåyúèéçzLéà eléôàwx m` elit` - §©¦£¦¨¨©£¦¦§§¦©

dhgypäîäa,zg`,øôäì ìBëé Bðéàs`,oiia dxeq` `id oiicry §¥¨¥¨§¨¥
mrhdeíéLã÷ ãñôä íeMîcqtei dzexifp z` eiykr xti m`y - ¦¤§¥¨¨¦

lkei `ly oeik ,hgypy oaxwd.eaixwdl e
:`aiwr iax ixaca df xe`ia lr dywn `xnbdé÷úîéaø dì ó ©§¦¨©¦

éànàå ,àøéæxyt` `ld ,miycw cqtd o`k yi recn -÷Bøæìz` ¥¨§©©¦§
ïîczepaxwd lyì àlLïîL,xifp oaxw myl `ly -ådf ici lr ¨¨¤Ÿ¦§¨§
øézéd z`àéðz àì éî .äìéëàa øNa,`ziixaa epipy ixde -éNák ©¦¨¨©£¦¨¦Ÿ©§¨¦§¥

úøöò,zereayd bga miaxwend minly iyak ipy -ïèçML £¤¤¤§¨¨
opnfaì àlLïîL,xg` oaxw myl `l`Bàonyl ohgy m` elit` ¤Ÿ¦§¨
`l`ïpîæ éðôì ïèçML,bgd iptl -Bàohgyyïpîæ øçàìxg`l - ¤§¨¨¦§¥§©¨§©©§©¨

mpic ,bgdy÷øfé ícä,gafnd lrøNaäåoaxwd lyìëàéjixv - ©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥
.elk`l÷øæé àì ,úaL äúéä íàåoewiz enk dfy oeik ,mcd z` §¦¨§¨©¨Ÿ¦§Ÿ

.opaxcn xeq`e ,dlik`e dxhwdl oaxwd z` xiznyíàåxar §¦
e÷øæ,zayaäöøeäxzeny oaxwd liaya dwixfd dlired - ¨©§¨

øéè÷äìd z`ïéøeîéàlr dxhwdl epnn miend oaxwd iwlg - §©§¦¥¦
gafndáøòìwexfl xyt`y ,`ziixaa x`eane .zay i`vena - ¨¤¤

dlra dl xtdy dy`a mb ok m`e ,onyl `ly zepaxwd mc z`
`ly mcd z` wexfl xyt` ,oaxwd hgypy xg`l dzexifp z`
,miycw cqtd o`k oi`y `vnpe ,dlik`a xyad xzeie enyl
dhigyd ixg` xtdl leki epi` lrady `aiwr iax xn` recne

.miycw cqtd meyn
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -éàote`a xaecn m` - ¨§¥¦

èçLcd oaxw z` dligzaBà äìBòdíéîìL,dxifpd lyénð éëä §¨©¨§¨¦¨¦©¦
z` xizdl df ici lre onyl `ly mcd z` wexfl xyt` zn`a -
o`k oi` `linne ,[minlya] dlik`l e` [dlera] daxwdl oaxwd

.dzexifp z` xtdl lrad lekie miycw cqtdéàîa àëä àlà¤¨¨¨§©
ïðé÷ñòzxacn epizpyn -èçML ïBâkd z`àLéøa úàhç- ©§¦¨§¤¨©©¨§¥¨

z`hgd mc z` wexfl xyt` i`y oeik miycw cqtd yie ,dligza
s`e ,dleqt dnyl `ly dzyrpy z`hgy meyn ,dnyl `ly
itl .dacpa d`a dpi` z`hgy meyn ,dacpa d`iadl xyt` i`
dhgyp z`hgdy ote`a xacn `aiwr iaxy `xnbd xe`ia
zwixf zryn wxy xaeqd] `nw `pz mby xnel jixv ,dligz
iepir oi` xake oiia dxzedy meyn ,xtdl leki lrad oi` mcd
zx`an `xnbde ,dligz wxfp z`hgd mcy ote`a xacn [ytp

e`a s`ycin oiia dy`d dxzed ,dligz wxfp z`hgd mcy df ot
z` xtdl leki epi` lrad okle ,ytp iepir oi`e gelibd xg`

:zexifpdïðúãkdpyna epipyy enk -(.dn onwl)yçléb íàxifpd §¦§©¦¦©
ìMî úçà ìòïzL,`iady zepaxwd zyelyn cg` lr -àöé. ©©©¦§¨§¨¨¨

lrad okle ,oiia xifpd xzen z`hgd lr glib m` mby x`eane
oi` xak ixdy ,mcd zwixf ixg` zexifpd z` xtdl leki epi`

:ytp iepir
:dpyna epipyíéøeîà íéøác änaepi` lrad mcd zwixf xg`y ©¤§¨¦£¦

,xtdl lekiìBëiL éðtî) øôé äàîeè úçìâúa ìáà ,äøäè úçìâúa§¦§©©¨¢¨£¨§¦§©©§¨¨¥¦§¥¤¨
úçìâúa eléôà ,øîBà øéàî éaøå .(úìåeðî äMàa éLôà éà øîBì©¦¤§¦§¦¨§¤¤§©¦¥¦¥£¦§¦§©©

:úçlâî äMàa éLôà éà øîBì ìBëiL éðtî ,øôé äøäè`xnbd ¨¢¨¨¥¦§¥¤¨©¦¤§¦§¦¨§©©©
:zwelgnd zxaq z` zx`anCì øîà àn÷ àðúåixac lr aiyi - §¨¨©¨¨©¨

,xi`n iaxy iptn ,leeip aygp gelibd oi`yøLôàdy`l ¤§¨
dy`x zeqklúéøëð äàôazglbza okle ,zxkip dzglbz oi`y §¥¨¨§¦

.xtdl leki lrad oi` dxdh,øáñ øéàî éaøåyéãéià ,úéøëð äàôa §©¦¥¦¨©§¥¨¨§¦©§¥
déì àçéð àì àîäeæcdtebn dpi`y dndef d`ta yiy xg`n - §£¨Ÿ¦¨¥

repnl ick xtdl leki okle ,lrad ipira dpebn df ixd ,dy`d ly
:jkn

äðùî
m`de ,ohwd epa xear zexifp lawl leki a`dy zx`an ef dpyn
mivex mpi` m` zegnl mileki eiaexw e` oady oke .dleki dpi`

.okl mcew eyxted m` zepaxwd oic dne ,ea
Bða úà øécî Léàäohwdøéæðadfe .zexifp icil e`iadl leki - ¨¦©¦¤§§¨¦

envr lr lawl epal devny .'xifp ipa `di' xn`iy ,mipte` ipya
.zexifpøéæða dða úà úøcî äMàä ïéàådleki dpi` m`de - §¥¨¦¨©¤¤¤§¨§¨¦¥

.xifp didiy ohwd dpa z` xicdl
:zlhazn oad ly zexifpdy mipte` yiy zx`an dpyndãöék, ¥©

çléb,xifp zeidl epevx oi`y ezrc dlib df ici lre ,exry z` oad ¦©
áBø÷ eäeçlébL Bà,åéezexifpa mpevx oi`y mzrc elib df ici lre ¤¦§§¨

m` oke .oad lyäçéî,zexifpa epevx oi`y xn`e oadeçénL Bà ¦¨¤¦
åéáBø÷el` mixwn lka ,oad ly ezexifpa mpevx oi`y exn`e §¨

.dlha zexifpd
Bì äúéäa`l -úLøôeî äîäazexifpde ,epa zexifp zepaxwl ¨§¨§¥¨§¤¤

y ,`ed zepaxwd oic ,d`gn e` gelib ici lr dlhazdúàhçä©©¨
úeîz,dpwz dl oi`eäìBò áø÷z äìBòäå,dacp zler zxeza - ¨§¨¨¦¨¥¨

íéîìL eáø÷é íéîìLedacp inly zxeza -ãçà íBéì ïéìëàðåoick §¨¦¦§§§¨¦§¤¡¨¦§¤¨
,xifp inlyåel` minlyïéðeòè ïðéàz`adíçìxifp lk `iany §¥¨§¦¤¤

.minlyd mr
m`eïéîeúñ úBòî Bì eéä`le ,zexifpd zepaxw jxevl yixtdy - ¨¨§¦

,el` zern eidi oaxw dfi`l yxiteìtézernd lkäáãðìeaixwi - ¦§¦§¨¨
eid m` la` .dacp zeler zernd lkndúBòîyixtdyíéLøBôî ¨§¨¦

dlerl eidi el` zerne z`hgl eidi el` zern' xn`e yxity -
,mdilr yxity dn itl `ed zernd oic ,'minlyleúàhç éîc- §¥©¨

e mca`l jixv z`hgd xear eyxtedy zerndeëìémekilyi - ¥§
,çìnä íéìdid dpic z`hgl dnda mda mipew eid m`y meyn §¨©¤©

glnd mil mekileiy cre .dzinl jlzyïéðäð àìzernd - Ÿ¤¡¦
,opaxcn d`pda mixeq`ïéìòBî àìådlirn oaxw aeig oi`y ,mda §Ÿ£¦

aezk dlirn zyxtay meyn ,zerndn epdpe exar m`(eh d `xwie)

.'d iycw mpi` glnd mil mikledy ef z`hg ince ,''d iycw'éîc§¥
äìBò,dlerd xear eyxtedy zernd -eàéáémdnoaxwäìBò ¨¨¦¨

,dacpïäa ïéìòBîeoke ,oaxwl micner md ixdyéîcdíéîìL- £¦¨¤§¥§¨¦
,minlyd xear eyxtedy zerndeàéáéoaxw mdníéîìL,dacp ¨¦§¨¦

ãçà íBéì ïéìëàðå,xifp inly oickíçì ïéðeòè ïðéàålk `iany §¤¡¨¦§¤¨§¥¨§¦¤¤
:minlyd mr xifp

àøîâ
wxy dpyna x`eanïéà Léà,zexifpa epa z` xicdl leki [ok`] - ¦¦

àì äMà ìáà:`xnbd zxxan .zexifpa dpa z` xicdl dlekiéàî £¨¦¨Ÿ©
àîòèmrhd dne ,zexifpa epa z` xicdl leki a`dy mrhd dn - ©§¨

mi`xen`d ewlgp .zexifpa dpa z` xicdl dleki dpi` m`dy
:ef dkld mrhaäëìä ,øîà ïðçBé éaønlipiqn dy,øéæða àéä ©¦¨¨¨©£¨¨¦§¨¦

.m`l `le ,zexifpa epa z` xicdl gk yi a`l wxyéaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦
àðéðç£¦¨
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øîàmyaLé÷ì Léø`ed xifpa epa z` xicdl leki a`y mrhdy ¨©¥¨¦
minkg zpwznúBöîa Bëpçì éãk. §¥§©§§¦§Ä

:yiwl yix lr `xnbd dywnéëä éà,minkg zpwz ef m` -eléôà ¦¨¦£¦
énð äMà.ekpgl ick zexifpa dpa z` xicdl lkez m`d mb - ¦¨©¦¥

:`xnbd zvxznøáñ÷wxy yiwl yixLéà[a`d-]pçì áéiçCz` ¨¨©¦©¨§©¥
äMàä ïéàå ,úBöîa Bða[m`d-]pçì úáéiçdða úà C`l okle , §§¦§§¥¨¦¨¥©¤¤§©¥¤§¨

.exicdl lkezy minkg epwiz
z` xicn a`d' dpynd oeyln :yiwl yix lr cer dywn `xnbd
,leki epi` eza z` la` ,xicdl leki epa z` wxy rnyn ,'epa

,dyweàîìLaøîàc ïðçBé éaøìyäëìäipiqn dynl,øéæða àéä ¦§¨¨§©¦¨¨§¨©£¨¨¦§¨¦
éëäì eèîàjk meyn -z`ïéà Bðaz`e ,xicdl leki ok` -Bza ©§§¨¦§¦¦

,àì,dkldd dxqnp jky meynLé÷ì Léøì àlà`idy xaeqd Ÿ¤¨§¥¨¦
ok m` ,jepig myl minkg zpwzeléôàz`Bzaick xicdl lkei £¦¦

:`xnbd zvxzn .dkpgløáñ÷z` wxy yiwl yixáéiç Bða ¨¨©§©¨
,Bëpçìz` la`,dëpçì áéiç Bðéà Bzadpi` lcbzyk mby oeik §©§¦¥©¨§©§¨

`nxb onfdy dyr zevnn dxeht `id ixdy ,zevnd lka zaiig.
epa z` xicdl lekiy rnyn dpyna :yiwl yix lr ztqep `iyew

,dywe .mixcp x`ya `le zexifpa wxøîàc ïðçBé éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¨¨§¨©
yìäéëäà ,øéæða àéä äëjk meyn -ïéà úeøéæðala`ax`y £¨¨¦§¨¦©¨¦¦§¦¦¦

àì íéøãðdkldd dxqnp zexifp lr wxy ,Lé÷ì Léøì àlà ,,eléôà §¨¦Ÿ¤¨§¥¨¦£¦
x`yénð íéøãð:`xnbd zvxzn .ekpgl ick ,exicdl lkei mb - §¨¦©¦

dpynde ,mixcp x`ya mb epa z` xicdl leki ok` yiwl yixly
e ,mixcp x`yn xzei yecig yi zexifpay meyn zexifp dhwpàìŸ

øîà÷ àéòaéîxnelk ,'`irain `l' jxca eixac dpy `pzd - ¦©§¨¨¨©
zegtd xacd s` eil`n oaen `linne ycegnd xacd z` dpyy

,eixac md jke ,ycegníéøãða àéòaéî àìxnel jixv oi` - Ÿ¦©§¨¦§¨¦
mixcp x`ya exicdl lekiyìeeéð déì úéìc,oal leeip mda oi`y - §¥¥¦

ìeeéð déì úéàc úeøéæða eléôà àlà,oal leeip da yiy -eléôà ¤¨£¦¦§¦§¦¥¦£¦
Bëpçì áéiç éëä.exicdl lekie ¨¦©¨§©§

e` oady dpyna x`ean :dpyndn yiwl yix lr ztqep `iyew
,dywe ,mz`gn ici lr zexifpd z` lhal mileki miaexwd

éðz÷c eðééä ,øéæða àéä äëìä øîàc ïðçBé éaøì àîìLaedf - ¦§¨¨§©¦¨¨§¨©£¨¨¦§¨¦©§§¨¨¥
m`y epipyyäçéîoadeäeçénL BàåéáBø÷meyn ,zexifpd dlha ¦¨¤¦§¨

,zegnl elkeiy ,dkldd dxqnp jkyàðéðç éaøa éñBé éaøì àlà¤¨§©¦¥§©¦£¦¨
yøîàmyaLé÷ì Léø,oad z` jpgl ick minkg zpwz `idy ¨©¥¨¦

,zegnl miaexwd mileki recn ,dywíéáBø÷ ïBäéðéîk ìkïéøîàc ¨§¦¥§¦§¨§¦
úBöî déøîâéz àì déìl` a`l xnel miaexwd mileki ike - ¥Ÿ¦§§¥¦§

:`xnbd zvxzn .zevnd z` edcnlzøáñ÷ay yiwl yixìk ¨¨©¨
ìc CepéçáéLç à,exry glbl jixvy zexifp oebk ,oeifa ea yiy - ¦§Ÿ¨¦

déì àçéð àì`edy minkg epwiz okle ,ea dvex oad oi` - Ÿ¦¨¥
.zegnl mileki miaexwde

oad zexifpy xaeqd] yiwl yix lr zeywdl dtiqen `xnbd
:`ziixe`c mixeqi` dnk lr xaer `vnp df ici lry ,[opaxcn
lk z` glbl aiig xifp .zexifpd seqay gelibdn dpey`x `iyew
ly dyrz `ld z` dgec ef dyr zevne ,ezexifp ini seqa ey`x

,dyw dzrne .y`xd ztwd xeqi`øîàc ïðçBé éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¨¨§¨©
oad zexifpyäëìäipiqn dynlãéáòå çlâî éëä íeMî ,øéæða àéä £¨¨¦§¨¦¦¨¦§©¥©§¨¦

äôwäoeik ,xifp lkk ey`x siwdle zexifpd seqa glbl oad leki - ©¨¨
.ipiqn dynl dkldn ,dxezd on xenb xifp `edyéñBé éaøì àlà¤¨§©¦¥

Lé÷ì Léø øîà àðéðç éaøa,`id minkg zpwz oad zexifpyéãk §©¦£¦¨¨©¥¨¦§¥
,úBöîa Bëpçì,zexifpd seqa eglbl xzen ji` ,dywãéáò÷ àä §©§§¦§¨¨¨¦

äôwädgciy dxezd on aeig o`k oi`e ,dtwd dyer `ed `ld - ©¨¨
:`xnbd zvxzn .xeqi`d z`øáñ÷xeqi`y yiwl yixìk úôwä ¨¨©©¨©¨

Làøäwx `ed,ïðaøcîz` xiqnyk wx `ed dxezd on xeqi`de ¨Ÿ¦§©¨¨
lk z` xiqnyk la` ,y`xd zexry x`y z` xizene ze`td

,opaxcn wx xeq` ey`x zexryåmyl dyery a`d zexifpCepéç §¦
`ed mbïðaøc äôwä éçãå ïðaøc Cepéç éúàå ,ïðaøcîzevn d`ae - ¦§©¨¨§¨¥¦§©¨¨§¨¥©¨¨§©¨¨

`ed mby y`xd lk ztwd xeqi` z` dgece opaxcn jepig
.opaxcn

seqa xifpd `iany zepaxwd on ,df oirk cer dywn `xnbd
:minlye ,dler ,z`hg ,ezexifpøîàc ïðçBé éaøì àîìLayäëìä ¦§¨¨§©¦¨¨§¨©£¨¨

ipiqn dynléëäà ,øéæða àéäoad [okl-]çlâîeéúééî[`ian-] ¦§¨¦©¨¦§©¥©©§¥
,ïaø÷aiige dxezd on xenb xifp `ed ixdy ,dxfra oileg df oi`e ¨§¨

.zepaxwaLé÷ì Léø øîà àðéðç éaøa éñBé éaøì àlàzpwzy ¤¨§©¦¥§©¦£¦¨¨©¥¨¦
`id minkg,úBöîa Bëpçì éãkoaxw `iadl el xzen ji` ,dyw §¥§©§§¦§

,z`hgéî à÷ àääøæòì ïéleç éúé,llk xifp epi` dxezd on `ld - ¨¨©§¥¦¨£¨¨
ehgeyle e`iadl el xzen j`ide ,oileg `ed df oaxwy `vnpe

:`xnbd zvxzn .dxfraøáñ÷zhigy xeqi`y yiwl yixïéleç ¨¨©¦
åàì ,äøæòanàúééøBàc,xifp `ed opaxcny oeike ,opaxcn `l` ¨£¨¨¨§©§¨

.e`iadl leki ,oaxw `iadl aiige
`vnp yiwl yix itly :df oirk cer zeywdl dtiqen `xnbd
,`ziixe`c xeqi` lr mixaer opaxcn `idy ef zexifp ici lry
serd z`hg `iadl jixv ,ezexifp ini jeza `nhpy xifp ixdy
ly epxetiva wlnp `l` hgyp epi` serd oaxwe ,serd zlere
dxezd dxizd ,dliap `id oilega dwilny it lr s`e ,odkd

,dywe ,wlnpy serd oaxw lek`l mipdklïðçBé éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¨¨
äëìä øîàcipiqn dynléëäà ,øéæða àéä[okl-]ànhéî ékm` - §¨©£¨¨¦§¨¦©¨¦¦¦©¥

,zexifpd inia oad `nhpéúééî[`ian-]ïéøtéö ïaø÷z`hg-] ©§¥¨§©¦¢¦
,[serd zlere serdìéëàådïäkda eyry z`hgd z`,ä÷éìî §¨¦Ÿ¥§¦¨
.`nhpy xifp lkkeLé÷ì Léø øîà àðéðç éaøa éñBé éaøì àlà¤¨§©¦¥§©¦£¦¨¨©¥¨¦

m`e ,oileg eizepaxw dxezd on ok m` ,opaxcn wx `id ezexifpy
okäìéáð ìéëà÷ àäixdy ,dxezd on dliap lke` odkdy `vnp - ¨¨¨¦§¥¨

.dhigy `l` ,dlik`a serd z` dxizn dpi` oilega dwiln
:`xnbd zvxznøáñ÷yiwl yixäãeäé éaøa éñBé éaøkïéàc , ¨¨©§©¦¥§©¦§¨§¥

zaegäøBzä ïî óBòì äèéçLwx jixv `l` ,dlik`a exizdl ick §¦¨§¦©¨
dhigy ekixvd minkge ,x`evay mipniqd jxc enc `ivedl

.cala dwilna z`hgd z` lek`l exizd df xifple ,serlåok §
zhigy xeqi`y yiwl yix xaeqåàì ,äøæòa ïéleçnàúééøBàc ¦¨£¨¨¨§©§¨

ony s` dxfra eizepaxw z` hegyl leki okle ,opaxcn `l`
.x`azpy itke ,md oileg dxezd

:`xnbd dywnéëä éñBé éaø øáñåiaxa iqei iax xaeq jk ike - §¨©©¦¥¨¦
,dcedióBòä úàhçì ïépî ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¥§©¦§¨¥¦©¦§©©¨

÷ôqä ìò äàa àéäLz`hg aiigzp m` wteqnd mc`y oipn - ¤¦¨¨©©¨¥
e ,wtqn d`ian serdúìëàð dðéàLmilke` mipdkd oi`y - ¤¥¨¤¡¤¤

ef z`hgøîBì ãeîìz ,(bl-al eh `xwie)'ebe zxFY z`f'BáBæ úà áfäå ©§©Ÿ©§©¨¤
'äá÷pìå øëfìî ,Léwaezkdøëf äî ,øëæì äá÷ðlr bbeya `ay ©¨¨§©§¥¨©¦§¥¨§¨¨©¨¨

dafdïaø÷ àéáîz`hgéàceä ìò,xary i`ce xeqi` lr -óà ¥¦¨§¨©©©©©
äá÷ðzclei e` daf -ïaø÷ äàéáîserd z`hgéàceä ìòäîe . §¥¨§¦¨¨§¨©©©©©

øëfdaf wtq lr `ayàéáîielz my` oaxwäá÷ð óà ,÷ôqä ìò ¨¨¥¦©©¨¥©§¥¨
zclei wtq e` daf wtq `idyäàéáîserd z`hgäîe .÷ôqä ìò §¦¨©©¨¥©

øëf,wtqd lr oaxw `ianykîeze`dàéáî àeäL ïénepaxw z` ¨¨¥¦¤¥¦
,éàceä ìòenvr oind dfn ,dnda oinn `idy z`hg epiidcàéáî ©©©©¥¦

oaxw mb,÷ôqä ìò,dnda oinn `ed ielz my` s`yäá÷ð óà ©©¨¥©§¥¨
[zclei e` daf]îeze`,éàceä ìò äàéáî àéäL ïénz`hg epiidc ¥¦¤¦§¦¨©©©©

,serdäàéáîmb.÷ôqä ìò:`ziixad zxxanéàep`y ok m` - §¦¨©©¨¥¦
,xkfd ly wtqd oaxw oicl dawp ly wtqd oaxw oic z` miyiwn

,mzlik` xzid oiprl mb yiwpe siqep m`dïaø÷ àéáî øëf äî©¨¨¥¦¨§¨
wtqd lr ielz my`åepaxwïaø÷ äàéáî äá÷ð óà ,ìëàðz`hg §¤¡¨©§¥¨§¦¨¨§¨

wtqd lr serdådpaxw didi,zøîà .ìëàð §¤¡¨¨§©§
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קצה

miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtxifp
øîà ùé÷ì ùéøå.zevna ekpgl ick Ð xifpa epa z` xicn yi`dy `nrh Ðíåùî éàå

äùà åìéôà êåðéç!xifpa dpa z` zxcn `dz Ðàéä äëìä øîàã ïðçåé éáø àîìùá
àì åúá ïéà åðá éëäì åèîà øéæðá.llk oiaiyn oi`e ,dkld `id ikdc Ðùéøì àìà

åúá åìéôà ùé÷ì!dxifp iedil inp Ðïéà øéæðá`iedck ,exifdl leki mc` zexifp oeyl Ð

,ipiqn dynl dkld.`l mixcp oeylaeàì
íéøãð øàùá àéòáéî`iadl exicdl oebk Ð

,oiia zezyl xzenc ,leeip dil zilc ,oaxw

.exicdl lekic'åë úåøéæðá åìéôà àìàÐ

,yiwl yixc `l` opiqxb `zrny dleka

Ð `pipg iaxa iqei iax oda aezky mixtqe

.`id `zyayåäåçéîù åà äçéî éðú÷ã åðééä
åéáåø÷xifn yi`dy `id dkldc ikid ikc Ð

.zegnl oilekiy dkld inp ikd ,epa z`àìà
ïéáåø÷ã ïåäéðéîë ìë ùé÷ì ùéøì:dil ixn`c Ð

zevn dixnbiz `l?øáñ÷lk :yiwl yix Ð

,zexifpc jepig oebk ,dil iaiyg `lc jepig

dil `gip `l Ð ey`x glbn `wc `ed `peifac

.zegnl mileki ikd meyne ,dixaléëäàÐ

xarwe ,dtwd ciarc ab lr s`e ,glbl el xzen

dynl dkld `ed ikdc ,"etiwz `l"c e`l lr

.ipiqnùé÷ì ùéøì àìà,dtwd lr xar ikid Ð

jepig meyn ,`ziixe`cn iedc?ìë úô÷ä øáñ÷
ùàøäjepig iz`e ,opaxcn `l` xqzin `l Ð

.'ekïáø÷ éúééîå çìâî éëäàmeyn dia zile Ð

.dxfra oilegùé÷ì ùéøì àìà`lc xn`c Ð

dilr lg `lc oeik ,jepig meyn `l` mrh ied

oileg iziin `wc gkzyi` `ziixe`cn zexifp

.dxfrlïäë ìéëàå íéøôö éúééî àîèéî à÷ éë
ä÷éìî`le dxfrl oileg meyn `l dia zile Ð

.ipiqn dynl dkld ikdc ,dwiln meynàìà
ùé÷ì ùéøìaiigin `l `ziixe`cnc oeik Ð

`we ,dxfrl oileg iziinwc gkzy` Ð zexifpa

!dliap odk lik`éñåé éáøë äì øáñ :ïðéñøâ éëä
äøåúä ïî óåòì äèéçù ïéà øîàã äãåäé éáøá

ïéìåçåàúééøåàã åàì äøæòáoeik ,jklide Ð

`aiyg `l Ð dhigy ira `l `ziixe`cnc

oileg xeqi`c .dxfrl oileg iziin `le ,dliap

o`nle .opaxcn `l` iqei iaxl dizil dxfra

iqei iax xn` `kid ikd dil rci uxzn `wc

.ikd÷ôñä ìò äàáù óåòä úàèçì ïéðîoebk Ð

.zlk`p dpi`y ,daifc e` ,dcilcøîåì ãåîìú
."eaef z` afde dzcpa decde" Ðäá÷ð ùé÷äì

ïáø÷ àéáî øëæ äî øëæìi`ce lr dnda Ð

s` .daif i`cel oicd `ede ,bbeya alg lk`

z`hg Ð dcil i`ce lr oaxw d`ian dawp

.serdàéáî øëæ äîs` ,wtq lr ielz my` Ð

`l oiicr la` .dcil wtq lr oaxw d`ian dawp

`l` ,serd oinn m` dnda oinn m` eprny

oin eze`n wtqd lr xkf `iany epcnly dnn

Ð dnda oi`ian mlerly ,i`ced lr `iany

d`ian i`ced lr d`iany serd oinn dawp s`

.daife dcil wtq lr inpïáø÷ àéáî øëæ äîÐ

s` Ð lk`p ielz my` ixdy ,lk`pe wtqd lr

`di wtq lr serd on oaxw d`iany dawp

!lk`p
úøîà
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øáñ÷`ziixe`c e`l dxfra ehgypy oilegxzen oke .mlke`l ixyc oiae oz`ada oia Ð

Ð z`hg ly mixeni`de ,dxfra sipdle li`d on [dlya rexfde mgld] `iadl

i xninl `ki`.dacp myl dyri minlye dlere ,miny myl wexfi mcde ,mivr myl mlr

íåùîoixetiv oaxw iziin `nhin ik ikdxifp zxez lkc ,xifpa epa xicn dil rnync Ð

dlerl cg` ,mixetiv `ian Ð `nhin m`e ,eilr

.lk`pe ,z`hgl cg`eàìàiaxa iqei iaxl

dliap odk lik`w `pipg[ezevn] ixdy Ð

Ð dtxh lik`w dil `iyw `l `de .dwilna

heg dxayp dil dede ,sxerd on dwilnc

:xn`c o`nk dil xaqc xninl `ki`c !dxcyd

.(a,hi oileg) sxerd ixeg` oipniqd xifgn

øáñ÷on serl dhigy oi` `pipg iaxa iqei iax

dxezdzxigp `l` `kixv `le Ð

wlen ikne ,mipniqd jxc mcd `ivedl ,oipniq

.jixv `l ez Ð mcd `ivedeéëäxaqe :opiqxb

iqei iax xn` `ipzde ikd `pipg iaxa iqei iax

iaxa iqei iaxc ,g"x qixb `le .'eke `pipg iaxa

xaq :ikd (g"x) qxbe .`pz `le ,`ed `xen` `pipg

dhigy oi` :xn`c ,dcedi iaxa iqei iaxk dl

.`ziixe`c e`l Ð dxfra ehgypy oilege ,serl

`l edine .onwl xn`c dcedi iaxa iqei iaxk xaq

xn`c `dn `l` ikd dil zi`c `nlra `pgky`

zperl ribiy cr Ð xifpa epa xicn izn cr :onwl

yxtnc cenlza `pyil cg `ki`e .mixcp

dicicl ok m`e ,zevna ekpgl ick xaqc [dinrh]

`pipg iaxa iqei iaxl epxn`y dn lk xnel wewf

ehgypy oilege ,dxezd on serl dhigy oi`c Ð

oi`c yxtn mz epiaxe .`ziixe`c e`l dxfra

`pipg iaxa iqei iax `dc .mixtqd yayl

eze` epi`e ,did `pz jgxk lr oizrnyc

iax xn` ixdy ,`xen`a xkfeny cenlzay

iaxe ,`pipg iaxa iqei iax meyn yiwl oa oerny

xn`c ,opgei iaxc cinlz did `pipg iaxa iqei

,diknq opgei iaxc (a,l) oixcdpqc iyily wxta

iax xn` ji`e .zrnyy dn xen` :dil xn`e

.eed oixz i`ce `l` ?enyn yiwl oa oerny

øáñåoipn `ipzde ikd `pipg iaxa iqei iax

wtqd lr d`ad [serd] z`hgldafe af oebk Ð

m` dlitd cle m` zrcei dpi`e zcleie ,wtqn

.dlitd gex

øëæìxkfl dawp yiwne dawpleoiey ixdy Ð

lr oaxw `ian xkfc ,`pic jda md

oicd `de ,alg lk` m` dnda z`hg oebk ,i`ced

:yiwp jklid ,ywid `la heyt xac dfc .dawp

dawp s` Ð ielz my` wtqd lr `ian xkf dn

,heyt xac inp dfc :oeir jixve .wtqd lr d`ian

iabe yi` iab (oebk) aizk ielz my`a [dyxtc]

(yxtl yi xg` oiprae) dlek dxezd lkc ,dy`

ixiinc :wgvi epaxl d`xpe !dxn`p xkf oeyla

s` Ð z`hg `ian xkfd dn ,dafd lr `ay afa

`edyk inp `ian `ed dne ,[z`hg] d`ian dawp

`kid ser z`hg d`ian inp `id s` Ð af wtq

ivnc oicd `ede] .daf wtq `idyk dilr `ay

,wtqd lr d`ian dawp s` ['eke xkf dn :xninl

xkf dne .jenqa enk wtqd lr d`ian daf wtq

dnda epiidc ,i`ced lr oaxw `ian `edy oinn

`ianc ikid ik :xninl ivnc oicd `ede .z`hgl ser wtqd lr `iaz Ð serd z`hg epiidc ,i`ced lr d`iany oinn ,dawp s` .ielz my`l dnda `ianc ,wtqd lr `ian `ed Ð z`hgl

.wtqd lr serd z`hg daif wtql iziin [inp `id] Ð alg [wtq] lr my` `edéàlk`pe oaxw `ian xkf dn.lk`p didi Ð wtqd lr d`ianyk dawp s` ,lk`p ielz my`c ,ewitq lr Ð
zxn`
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éëäà ¯ øéæða àéä äëìä øîàc ,ïðçBé éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¨¨©£©£¨¨¦§¨¦©¨¦

là .àì íéøãða ,ïéà úeøéæðaeléôà ,Lé÷ì Léøì à ¦§¦¦¦§¨¦¨¤¨§¥¨¦£¦
íéøãða àéòaéî àì ;øîà÷ àéòaéî àì ¯ !éîð íéøãð§¨¦©¦¨¦¨£¨¨¨©¦¨£¨¦§¨¦
déì úéàc úeøéæða eléôà àlà ,ìeeéð déì úéìc§¥¥¦¤¨£¦¦§¦§¦¥
,ïðçBé éaøì àîìLa .Bëpçì áéiç éëä eléôà ¯ ìeeéð¦£¦¨¦©¨§©§¦§¨¨§©¦¨¨
Bà äçéî" éðú÷c eðééä ¯ øéæða àéä äëìä øîàc§¨©£¨¨¦§¨¦©§§¨¨¥¦¨
øîà àðéðç éaøa éñBé éaøì àlà ,"åéáBø÷ eäeçénL¤¦§¨¤¨§©¦¥§©¦£¦¨¨©
àì :déì ïéøîàc íéáBø÷ ïBäépéîk ìk ,Lé÷ì Léø¥¨¦¨§¦¥§¦§¨§¦¥¨
áéLç àìc Cepéç ìk :øáñ÷ ¯ !?úBöî déøîâéz¦§§¥¦§¨¨©¨¦§¨£¦
äëìä øîàc ,ïðçBé éaøì àîìLa .déì àçéð àì ¯¨¦¨¥¦§¨¨§©¦¨¨§¨©£¨¨
àlà .äôwä ãéáòå çlâî éëä íeMî ¯ øéæða àéä¦§¨¦¦¨¦§©¥©§¨¥©¨¨¤¨

éaøìBëpçì éãk ,Lé÷ì Léø øîà àðéðç éaøa éñBé §©¦¥§©¦£¦¨¨©¥¨¦§¥§©§
ìk úôwä :øáñ÷ ¯ !äôwä ãéáò÷ àä ¯ úBöîa§¦§¨¨¨¥©¨¨¨¨©©¨©¨
ïðaøc Cepéç éúàå ,ïðaøcî Cepéçå ,ïðaøcî Làøä̈Ÿ¦§©¨©§¦¦§©¨©§¨¥¦§©¨©
äëìä øîàc ,ïðçBé éaøì àîìLa .ïðaøc äôwä éçãå§¨¥©¨¨§©¨©¦§¨¨§©¦¨¨§¨©£¨¨
éñBé éaøì àlà .ïaø÷ éúééî çlâî éëäà ¯ øéæða àéä¦§¨¦©¨¦§©¥©©§¥¨§¨¤¨§©¦¥
àä ,úBöîa Bëpçì éãk ,Lé÷ì Léø øîà àðéðç éaøa§©¦£¦¨¨©¥¨¦§¥§©§§¦§¨
åàì äøæòa ïéleç :øáñ÷ ¯ !äøæòì ïéleç éúééî à÷̈©§¥¦¨£¨¨¨¨©¦¨£¨¨¨
àéä äëìä øîàc ,ïðçBé éaøì àîìLa .àúééøBàc§©§¨¦§¨¨§©¦¨¨§¨©£¨¨¦
ìéëàå ,ïéøtéö ïaø÷ éúééî ànhéî ék éëäà ¯ øéæða§¨¦©¨¦¦¦©¥©§¥¨§©¦¢¦§¨¥
Léø øîà àðéðç éaøa éñBé éaøì àlà .ä÷éìî ïäkŸ¥§¦¨¤¨§©¦¥§©¦£¦¨¨©¥
éaøa éñBé éaøk øáñ÷ ¯ !äìéáð ìéëà÷ àä ¯ Lé÷ì̈¦¨¨¨¥§¥¨¨¨©§©¦¥§©¦
äøæòa ïéleçå ,äøBzä ïî óBòì äèéçL ïéàc äãeäé§¨§¥§¦¨¨¦©¨§¦¨£¨¨
éaø ,àéðúäå ?éëä éñBé éaø øáñå ¯ .àúééøBàc åàì̈§©§¨§¨©©¦¥¨¦§¨©§¨©¦
àéäL óBòä úàhçì ïépî :øîBà äãeäé éaøa éñBé¥§©¦§¨¥¦©¦§©¨¨¤¦

" øîBì ãeîìz ¯ úìëàð dðéàL ÷ôqä ìò äàaáfäå ¨¨©©¨¥¤¥¨¤¡¤¤©§©§©¨
øëf äî ;øëæì äá÷ð Léwî ,"äá÷pìå øëfì BáBæ úà¤©¨¨§©§¥¨©¦§¥¨§¨¨©¨¨
ìò ïaø÷ äàéáî äá÷ð óà ¯ éàceä ìò ïaø÷ àéáî¥¦¨§¨©©©©©§¥¨§¦¨¨§¨©
äàéáî äá÷ð óà ¯ ÷ôqä ìò àéáî øëf äîe ,éàceä©©©©¨¨¥¦©©¨¥©§¥¨§¦¨
éàceä ìò àéáî àeäL ïénî øëf äîe ,÷ôqä ìò©©¨¥©¨¨¦¦¤¥¦©©©©
äàéáî àéäL ïénî äá÷ð óà ¯ ÷ôqä ìò àéáî¥¦©©¨¥©§¥¨¦¦¤¦§¦¨
àéáî øëf äî éà .÷ôqä ìò äàéáî éàceä ìò©©©©§¦¨©©¨¥¦©¨¨¥¦
:zøîà !ìëàðå ïaø÷ äàéáî äá÷ð óà ,ìëàðå ïaø÷̈§¨§¤¡¨©§¥¨§¦¨¨§¨§¤¡¨¨©§¨
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miwxtקצו dyelyaa cenr hk sc ± iriax wxtxifp
øëæá úøîà íà àì úøîà.lk`p `ed jkl Ðïëù`nlicc Ð cg` xeqi` `l` ea oi` Ð

.dxfrl oileg iziinw `zyde ,lk`c i`n `ed oneyäá÷ðá øîàúgex `nlicc Ð

.oixeqi` ipya rbt `we ,oaxw dilr daiigzp `ly xac e` ,dlitdéðù éàîxn`wc Ð

iaxl dil `xiaqc `nl` .dxfra oilege dliap xeqi` da zi`e ,dwilnl dl ieyn `wc Ð

serd zhigyc iqeion dxfra oilege ,dxezd on

.dxezdé÷úî :ïðéñøâ éëäøá àçà áø äì ó
àîìéã à÷éàoixza Ð oixeqi` ipy i`n Ð

oileg xeqi`e dwiln xeqi`c ,opaxcn oixeqi`

.opaxcn `l` `zil dxfraéúù àéáéù ãò
úåøòùoanc .dpy dxyr yly oa cr epiidc Ð

m` dpy dxyr yly cre dpy dxyr mizy

Ð yicwd in myle xcp in myl rcei mc`

`vei" wxta dcp zkqna opz ikde .oiniiw eixac

.(a,dn) "otecàéä éàðú åàì éàîxn`c iaxe Ð

xifpa `id dkldc xaqw zexry izy `iaiy cr

xicn ikd meyne ,xifpa epa z` xicn yi`dy

ribdy ab lr s`e ,zexry izy `iaiy cr dil

.mixcp zperläãåäé éáøá éñåé éáøåxaq Ð

.zevna ekpgl ick `l` ied `l `nrhc

dil witpe mixcp zperl ribdc oeik ,jklide

epiide .zevna ekpgl aiigin `l ez Ð dizeyxn

.mixcp zperl ribiy cr :xn`wcêåîñä àìôåî
ùéàì`edy onfa ,xnele zeltdl rceiy ohw Ð

xcp in myl ,dxyr yly oa epiidc yi`l jenq

.yciw in mylùéàì êåîñä àìôåî øáñ éáø
àåä ïðáøãîinl rcei m` ,eixcp z` oiwceac Ð

dkld ,jklide .eixac z` miiwny Ð xcp

epa z` xicn a`dc xifpa `id ipiqn dynl

.opaxc igce `ziixe`c iz` ,xifpaéñåé éáøå
ùéàì êåîñä àìôåî øáñ äãåäé éáøá

àúééøåàãîoeike .eed `ilrn ixcp Ð

`l ez Ð a`c dizeyxn dil witp `ziixe`cnc

yly oan ied yi` .a`c ixcp dielr iliig

lka epivn `ly ,zegta `le dpy dxyr

yly oan zegta "yi`" iexw `diy dxezd

e`xwy epivn dxyr yly oaa la` .dxyr

ipy egwie" (cl ziy`xa) aizkck ,yi` aezkd

oerny :ixinbe ,"eaxg yi` iele oerny awri ipa

,eed dpy dxyr yly ipa `zry `idda iele

:opiqxb ikd .aeygie `vi aeygl dvexde

`ni` zirai`ezevna ekpgl ick `nlr ilekc

cr xn`c iaxe opaxc yi`l jenqd `ltene

.'ek jepig iz` xaqwc Ð zexry izy `iaiy

.'eke rcil xne` iqei iaxéñåé éáøì àîìùáÐ

ribiy cr `l` epa z` xicn epi` yi`d :xn`c

.mixcp zperléðà ïè÷ íà øîà÷ã åðééäÐ

liaya xifp `d` Ð mixcp zperl izrbd `ly

Ð mixcp zperl izrbdy ,ip` lecb m`e .`a`

.invr liaya `d`éáøì àìàab lr s` `d Ð

izy `iaiy cr xn`d !exifdl i`w dea`c dizeyxa ,mixcp zperl ribdc ,lecb iedc

.epa z` xifdl a`d cia zexry
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úøîà`loilegc ,cg` [xeqi`] eay xkfa zxn` m` .myiwp `l dfly jnvrn xen` Ð

jkl .dlap xeqi`e dxfra oileg ,oixeqi` ipy yiy daiwpa xn`zÐ lik`w dxfra

oilege ,dxezd on serl dhigy oic dil zi` `nl` .lk`p epi`e serd z`hg d`ian

.`ziixe`c dxfra ehgypy

é÷úîó`nlic `wi` axc dixa `g` ax dl

opaxc oixeqi` oixz`ziixe`c la` Ð

on serl dhigy oi`c ,ixeqi` ixz oiied `l

.`ziixe`c e`l dxfra ehgypy oilege ,dxezd

ikid Ð dxenb dyxc `ywidd m` :oeir jixve

,cg` xeqi` oky xkfa zxn` m` `l :xn`w

qi` ipy oky dawpa xn`zoi` `d ?opaxc oixe

dyxc ywidd i`cec :xnel yie !ywida miaiyn

dna zclei wtql dpwz yiy oiprl ,dxenb

`pzd xn`y dn la` .serd z`hg d`iany

dxezd one ,`ed opaxc `xneg Ð lk`p epi`y

oi` dxfra oilege ,serl dhigy oi`c ,lk`p `ed

dil zi`c xn`c o`nl .exingd opaxe ,`ziixe`c

`niiwe ,`ziixe`c dxfra ehgypy oileg `nlra

lr Ð wtqd lr `a serd z`hgc izkec lka ol

ied serd zwiln ixdy ,`ed dxenb dyxc jgxk

oeyl jk .`ibeqd lk gken ikde ,oileg zhigyk

.(a,f zezixka) i"yx

àîéìzexry izy `iaiy cr 'eke i`pzkÐ

cg` meie dpy dxyr yly mein epiidc

ribiy cr :xne` dcedi iaxa iqei iax .jli`e

mizyc ,dxyr yly zpy epiid ,mixcp zperl

.oiwcap eixcp dpy dxyróàåribdc ab lr

dil [xicn] mixcp zperlyi`l jenq `ltenc Ð

.`ed eia` zeyxae ,ohw `ed dxezd onc ,opaxc

ïåéëdizeyxn dil wtpcxecil ivn envra Ð

`nlr ileke .aiigin `l ez ,dvxi m` xifpa

.opaxcn yi`l jenq `ltenàéúà`ziixe`c

`lc ,eia` zeyxn ez`ivi igce ,eia`c zexifp Ð

opiwca ik .yi`l jenq elit`e .opaxcn `l` ied

.zeltdl rceic dilúéòáéàåilek `ni`

opaxc yi`l jenq `ltene ekpgl ick `nlrÐ

oilegc ipy wxtac ,ekpgl xaq ivn ikid :dywe

Ð dxezd on serl dhigy yic rnyn (`,gk)

jdlc xnel jixve ?dwiln lik` ikid ok m`e

serd z`hg enk ,lk`i `le iziipc `nip `pyil

.(`,gk migqt) ["dry lk" wxta] wtqd lr `ay

àîéìipd ik i`pz ipd[cr] exicn m` ibiltc Ð

mixcp zperl] ribiy cr e` zexry izy

.iegc mey `kil dfac ,`wec e`l Ð ["`nil"e

(`,gl migqt) "dry lk" wxta `ki` inp ikde.

åàéáäåewcal l`ilnb oax iptlyxit Ð

,l`ilnb oax iptl e`iad mei eze`a :mz epiax

`pz xn`we .dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl

,`iad `l m` zexry izy `iad m` rcil :`nw

.cg` meie dpy dxyr yly oan xzi dide

éáøxne` iqeimixcp zperl ribd m` rcil .dcedi iax oa iqei iax :opiqxb `ztqezae Ð

.oiwcap eixcpc ,cg` meie dpy dxyr mizyn xzi didy Ðøîàxrhvz l` iax el

lecb m` ,ia` liaya `d` Ð ip` ohw m` ,jytp dnn xifp ipixdy ,ipwcal gxhz l` Ð

zperl ribdyk epiidc ,mixcp zlaw oiprl Ð ip` lecb m`e ,mixcp zperl izrbd iptl epiidc ,mixcp zlaw iabl Ð ip` ohw m` :xn`w ikdc oizrc `wlq `zyde .invr liaya `d` Ð ip`

,"invr liaya `d` ip` lecb m`e 'ek ohw m`" xn`wc epiid Ð dil xicn eia` ivn `l mixcp zperl ribdy in s`c xn`c ,dcedi iax oa iqei iaxl `nlya :cenlzd iziinw jkle .mixcp

.exicdl leki eia` oi`y rnync
i`n`e
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øîàz ,ãçà øeqéà ïkL ¯ øëæa zøîà íà ,àìŸ¦¨©§¨§¨¨¤¥¦¤¨Ÿ©
øeqéà åàì ¯ ïéøeqéà éðL éàî .ïéøeqéà éðML ¯ äá÷ða¦§¥¨¤§¥¦¦©§¥¦¦¨¦

é÷úî ?äøæòa ïéleçå äìéáðáøc déøa àçà áø dì ó §¥¨§¦¨£¨¨©§¦¨©©¨§¥§©
ïéøúk éæçúéîc íeMî déìò áéiçéî àîìéãå :à÷éà¦¨§¦§¨¦©©£¥¦§¦§£¦¦§¥
Bða úà øécî éúî ãò :éàpúk àîéì !ïðaøcî ïéøeqéà¦¦¦§©¨©¥¨§©¨¥©¨©©¦¤§
éñBé éaø .éaø éøác ,úBøòN ézL àéáiL ãò ¯ øéæða§¨¦©¤¨¦§¥§¨¦§¥©¦©¦¥
åàì éàî .íéøãð úðBòì òébiL ãò :øîBà äãeäé éaøa§©¦§¨¥©¤©¦©§©§¨¦©¨
áb ìò óàå ,øéæða àéä äëìä :øáñ éaøc ,àéä éàpz©¨¥¦§©¦¨©£¨¨¦§¨¦§©©©
éúééîc ãò ìéæàå déì øécî ¯ íéøãð úðBòì òébäc§¦¦©§©§¨¦©¦¥§¨¥©§©§¥
òébiL ãò øîàc äãeäé éaøa éñBé éaøå .úBøòN ézL§¥§¨§©¦¥§©¦§¨§¨©©¤©¦©
÷éôðc ïåéëå ,úBöîa Bëpçì éãk :øáñ ,íéøãð úðBòì§©§¨¦¨©§¥§©§§¦§§¥¨§¨¥
àîìò éleëc ,àì :éøîà ?áéiçéî àì ez ¯ déúeLøî¥§¥¨¦©©¨§¦¨§¥¨§¨
Léàì Ceîqä àìôeîa àëäå ,øéæða àéä äëìä£¨¨¦§¨¦§¨¨§§¨©¨§¦

âìtéî÷,ïðaøc Léàì Ceîqä àìôeî :øáñ éaø ;é ¨¦©§¦©¦¨©§¨©¨§¦§©¨©
äãeäé éaøa éñBé éaøå ,ïðaøc àéçc àúééøBàc àéúàå§¨§¨§©§¨¨§¨§©¨©§©¦¥§©¦§¨
úéòaéàå .àúééøBàc Léàì Ceîqä àìôeî :øáñ̈©§¨©¨§¦§©§¨§¦¨¥
àìôeîe ,úBöîa Bëpçì éãk àîìò éleëc :àîéà¥¨§¥¨§¨§¥§©§§¦§§¨
ïðaøc Cepéç éúà :øáñ éaø ;àéä ïðaøc Léàì Ceîqä©¨§¦§©¨©¦©¦¨©¨¥¦§©¨©
éaøa éñBé éaøå ,ïðaøc Léàì Ceîqä àìôeî éçãå§¨¥§¨©¨§¦§©¨©§©¦¥§©¦
éúà àì :øáñ÷ ,íéøãð úðBòì òébiL ãò øîàc äãeäé§¨§¨©©¤©¦©§©§¨¦¨¨©¨¨¥
éðä àîéì .Léàì Ceîqä àìôeî éçãå ïðaøc Cepéç¦§©¨©§¨¥§¨©¨§¦¥¨¨¥
àðéðç éaøa äNòî :àéðúc ,éàpz éðä ék éàpz©¨¥¦¨¥©¨¥§©§¨©£¤§©¦£¦¨
äéäå ,ìàéìîb ïaø éðôì Bàéáäå øéæða åéáà BøécäL¤¦¦¨¦§¨¦§¥¦¦§¥©¨©§¦¥§¨¨
íà úBøòN ézL àéáä íà òãéì B÷ãBa ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§¥©¦¥¦§¥§¨¦
úðBòì òébä íà òãéì :øîBà éñBé éaø .àéáä àìŸ¥¦©¦¥¥¥©¦¦¦©§©
,éð÷ãBáì øòèöz ìà ,éaø :Bì øîà .åàì íà íéøãð§¨¦¦¨¨©©¦©¦§©¥§§¥¦
¯ éðà ìBãb íà ,àaà ìéáLa äéäà ¯ éðà ïè÷ íà¦¨¨£¦¤§¤¦§¦©¨¦¨£¦
ìò B÷Lðe ìàéìîb ïaø ãîò .éîöò ìéáLa äéäà¤§¤¦§¦©§¦¨©©¨©§¦¥§¨©
.ìàøNéa äëìä äøBnL äæa éðà çèáeî :øîà ,BLàøŸ¨©§¨£¦§¤¤¤£¨¨§¦§¨¥
äàøBä äøBäL ãò íéèòeî íéîé eéä àì :eøîà̈§Ÿ¨¨¦¨¦©¤¨¨¨
ãò øîàc ,äãeäé éaøa éñBé éaøì àîìLa .ìàøNéa§¦§¨¥¦§¨¨§©¦¥§©¦§¨§¨©©
¯ éðà ïè÷ íà" øîà÷c eðééä ¯ íéøãð úðBòì òébiL¤©¦©§©§¨¦©§§¨¨©¦¨¨£¦
àéáiL ãò øîàc ,éaøì àlà ."àaà ìéáLa äéäà¤§¤¦§¦©¨¤¨§©¦§¨©©¤¨¦
,"éîöò ìéáLa äéäà éðà ìBãb íàå" ,úBøòN ézL§¥§¨§¦¨£¦¤§¤¦§¦©§¦
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àìoaxw oia welig yiy meyn ,df oiprl xkfl dawp yiwdl oi` - Ÿ
zlik`a mixaery mixeqi`d xtqn iabl dawpd oaxwl xkfd

,oaxwl d`a dzid `l eli` dndadøëæa zøîà íàmy` `iand ¦¨©§¨§¨¨
meyn elke`l xzeny ,ielzïkLwx wtqa xaer ,ef dnda lke`d ¤¥

lr,ãçà øeqéà`ed dzre ,dxiard z` xar `l aixwnd `ny ¦¤¨
,dxfra oileg lke`äá÷ða øîàzwtqn serd z`hg d`iand Ÿ©¦§¥¨

Lwtq lr xaer dlke`d,ïéøeqéà éðM.dfn df cenll oi`e ¤§¥¦¦
:`xnbd zx`aneïéøeqéà éðL éàîoiekzp mixeqi` ipy el`l - ©§¥¦¦

,`pzdåàìmpi` m`d -äøæòa ïéleçå äìéáð øeqéàz`hg ixdy - ¨¦§¥¨§¦¨£¨¨
mbe ,dliap `edy `vnp oaxwn dxeht dy`d m`e ,zwlnp serd
dhigy yiy eixaca x`eane .dxfra elke`l xeq`e `ed oileg

qi`e ,dxezd on serldn lr dywe ,`ziixe`cn dxfra oileg xe
s` mixetiv oaxw `iadl leki oady yiwl yix zhiyl epvxizy

.opaxcn md mb el` mixeqi`y meyn ,opaxcn ezexifpy it lr
:`ziixadn dgkedd lr dywn `xnbdé÷úîdì ó[dywd-]áø ©§¦¨©

,à÷éà áøc déøa àçàipy' dxne`a `ziixad zpeeky oipn ©¨§¥§©¦¨
,dxez ixeqi` ipy yiy 'oixeqi`íåùî äéìò áééçéî) àîìéãå§¦§¨

ïéøú] (ïéøúë éæçúéîãïðaøcî ïéøeqéà [`ziixad zpeek `ny - §¥¦¦¦§©¨¨
ipy lr wtqn mixaer wtqd lr d`ad serd z`hg zlik`ay
dxezd on la` ,dlk`l minkg exq` okle ,opaxcn mixeqi`

.ielz my` enk dlk`l xzen
a`d m` ewlgpy yiwl yixe opgei iax zwelgnl zxfeg `xnbd
.minkg zpwzn e` ,ipiqn dynl dkld gkn epa z` xicn

:mi`pz jka ewlgp xak m`d `xnbd zxxaneéàpúk àîéì`ny - ¥¨§©¨¥
,`ziixaa epipy oky ,mi`pz zwelgn efy xn`péúî ãòcr - ©¨©

a`d lib dfi`àéáiL ãò ,øéæða Bða úà øécîoadúBøòN ézL- ©¦¤§§¨¦©¤¨¦§¥§¨
,lecb dyrpy,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .éaø éøácleki a`dy ¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨¥

wx xifpa epa z` xicdlòébiL ãòoadíéøãð úðBòìlekiy onfl - ©¤©¦©§©§¨¦
meie dpy dxyr mizy oa epiidc ,milg eixcpe envra xecpl oad

:`xnbd zl`eye .cg`àéä éàpz åàì éàîewlgp dxe`kl - ©¨©¨¥¦
,yiwl yixe opgei iax ly mzwelgnaäëìä øáñ éaøcdynl §©¦¨©£¨¨

ipiqnøéæða àéä,epa z` xicn a`dyåoklòébäc áb ìò óàoad ¦§¨¦§©©©§¦¦©
ìéæàå déì øécî ,íéøãð úðBòìa`d exicn oiicr -éúééîc ãòoad §©§¨¦©¦¥§¨¦©§©§¥

úBøòN ézLøîàc äãeäé éaøa éñBé éaøå .wx exicdl lekiyãò §¥§¨§©¦¥§©¦§¨§¨©©
øáñ ,íéøãð úðBòì òébiLzpwzn edf exicdl leki a`dy dny ¤©¦©§©§¨¦¨©

minkgdéúeLøî ÷éôðc ïåéëå ,úBöîa Bëpçì éãkribdyn okle - §¥§©§§¦§§¥¨§¨¦¥§¥
xecpl lekiy ,mixcp iabl a`d zeyxn `veiy ,mixcp zperl oad

,envraáéiçéî àì ezleki epi` okle ,ekepiga cer aiig a`d oi` - Ÿ¦©©
.exicdl

:ok mzwelgn yxtl gxkd oi`y `xnbd daiynéøîàipa exn` - ¨§¥
,daiyidàì,mzwelgn yxtl yi jk `l` ,mi`pzd ewlgp dfa Ÿ

àîìò éleëcopgei iaxk mixaeq dcedi iaxa iqei iax oiae iax oia - §¥¨§¨
yäëìäpiqn dynliøéæða àéä,Léàì Ceîqä àìôeîa àëäå £¨¨¦§¨¦§¨¨§§¨©¨§¦

éâìôéî÷ohw epiidc] 'yi`l jenqd `lten' oica ewlgp o`ke - ¨¦§§¥
on miniiw eixcp m`d ,[dpy dxyr yely cr dxyr mizy libn

,opaxcn e` dxezdøáñ éaøyLéàì Ceîqä àìôeîminiiw eixcp ©¦¨©§¨©¨§¦
n wxïðaøcàéúàå ,`edy xifpa exicdl leki a`dy oicd `ae - §©¨¨§¨§¨

n,àúééøBàceàéçcoicd z` dgece -ïðaøcyi`l jenqd `lteny §©§¨¨§¨§©¨¨
zperl ribd oady ixg` mb okle ,xecpl lekie envr zeyxa `vnp

.xifpa exicdl a`d leki ,yi`l jenqd `lten `ede mixcpéaøå§©¦
,øáñ äãeäé éaøa éñBéyLéàì Ceîqä àìôeîminiiw eixcp ¥§©¦§¨¨©§¨©¨¨¦

n,àúééøBàc`vnp `ede mixcp zperl ribd oady ixg` okle §©§¨

.exicdl a`l gk oi` ,`ziixe`cn envr zeyxa
x`an `xnbdewlgp `l dcedi iaxa iqei iaxe iaxy sqep ote`a z

:yiwl yixe opgei iax zwelgnaàîéà úéòaéàåsqep xe`ia , §¦¨¥¥¨
,mi`pzd zwelgnaàîìò éleëcdcedi iaxa iqei iaxe iax - §¥¨§¨

minkg zpwzn wx epa z` xicn a`dy yiwl yixk mixaeqéãk§¥
e ,úBöîa Bëpçìmixaeq mdipy ok enkoicyLéàì Ceîqä àìôeî §©§§¦§§¨©¨§¦

n ,miniiw eixcpyàéä ïðaøc.,xg` oipra ewlgpeéúà ,øáñ éaø- §©¨¨¦©¦¨©¨¥
zevn d`aCepéçn `idyéçãå ïðaøcoic dgece -Ceîqä àìôeî ¦§©¨¨§¨¥§¨©¨

Léàìn `ed mbyïðaøc`lten `edyk mb exicdl leki okle §¦§©¨¨
yi`l jenqdøîàc äãeäé éaøa éñBé éaøå .z` xicdl leki a`dy §©¦¥§©¦§¨§¨©

wx epaòébiL ãòoadøáñ÷ ,íéøãð úðBòìyéúà àìzevnCepéç ©¤©¦©§©§¨¦¨¨©Ÿ¨¥¦
n `idyéçãå ïðaøcoic,Léàì Ceîqä àìôeî`vnp oady oeike §©¨¨§¨¥§¨©¨§¦

.zexifpa exicdle ekpgl leki a`d oi` ,xecpl lekie envr zeyxa
zwelgn dze`a mi`pzd ewlgpy ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:zncewd `ziixaakàîéìéàpz éðä ék éàpz éðäxn`p - ¥¨¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥
ptly `ziixaa mi`pzdyiax ewlgpy zwelgn dze`a ewlgp epi

,zncewd `ziixaa dcedi iaxa iqei iaxeàéðúc,`ziixaaäNòî §©§¨©£¤
øéæða åéáà BøécäL àðéðç éaøadpy dxyr yely oan xzei didyk §©¦£¦¨¤¦¦¨¦§¨¦

,cg` meieBàéáäåexicdy mei eze`a eia`ìàéìîb ïaø éðôì, ¤¡¦¦§¥©¨©§¦¥
,zexifpd dlg m`d el`eylB÷ãBa ìàéìîb ïaø äéäåiax z` - §¨¨©¨©§¦¥§

,`pipgòãéìdíàxakíà ,úBøòN ézL àéáäy e` -àéáä àìizy ¥©¦¥¦§¥§¨¦Ÿ¥¦
,eia` zexifp dlg `l zexry izy `iad m`y ,zexryoiicr m`e

e .`nw `pz ixac el` ,zexifpd dlg zexry izy `iad `léaø©¦
éñBée wlegøîBàxzei did `pipg iax `l` ,dyrnd did jk `ly ¥¥

,dpy dxyr yely oan zegte cg` meie dpy dxyr mizy oan
dzid l`ilnb oax zwicaeòãéìdíéøãð úðBòì òébä íàm`d - ¥©¦¦¦©§©§¨¦

,xifpa exicdl leki eia` oi`e xcp in myl rcei `pipg iaxåàì íà¦¨
did jke .xifpa exicdl leki eia`e xcp in myl rcei epi`y e` -

,dyrnd jyndBì øîà,l`ilnb oaxl `pipg iaxøòèöz ìà ,éaø ¨©©¦©¦§©¥
gxhz l` -,éð÷ãBáì,xifp ip` jytp dnny meyníàoiicrïè÷ §§¥¦¦¨¨

äéäà ,éðàxifpìéáLaize` xicdy dn zngn -,àaàeìBãb íà £¦¤¡¤¦§¦©¨¦¨
äéäà ,éðàxifpéîöò ìéáLa.zexifp zrk ilr lawn ip`y -ãîò £¦¤¡¤¦§¦©§¦¨©

B÷Lðe ìàéìîb ïaø`pipg iaxlBLàø ìòeäæa éðà çèáeî ,øîà- ©¨©§¦¥§¨©Ÿ¨©§¨£¦¨¤
`pipg iaxaLdidiìàøNéa äëìä äøBneéä àì ,eøîà .exar `l - ¤¤£¨¨§¦§¨¥¨§Ÿ¨

`l`äøBäL ãò íéèòeî íéîé`pipg iax.ìàøNéa äàøBäx`ean ¨¦¨¦©¤¨¨¨§¦§¨¥
dvx l`ilnb oax m`d ewlgpy iqei iaxe `nw `pzy `ziixaa
iax m` wecal dvxy e` ,zexry izy `iad `pipg iax m` wecal
iqei iaxe iax ly mzwelgna ewlgp ,mixcp zperl ribd `pipg
izy `iaiy cr xifpa epa z` xicdl leki a`d m`d ,dcedi iaxa

.mixcp zperl ribiy cr wx e` zexry
,`a` liaya did` ip` ohw m`' `pipg iax ixacy dpian `xnbd
lecbe ohw dpeekd oi` ,'invr liaya xifp did` ip` lecb m`e
in myl rceiy mcew xnelk ,mixcp iabl lecbe ohw `l` ,ynn

:`xnbd dywne ,xcp in myl rceiy xg`e xcpì àîìLaitéaø ¦§¨¨§©¦
îàc äãeäé éaøa éñBéøwx xifpa epa z` xicdl leki a`dyãò ¥§©¦§¨§¨©©

øîà÷c eðééä ,íéøãð úðBòì òébiL`pipg iax xn`y dn oaen -íà ¤©¦©§©§¨¦©§§¨¨©¦
éðà ïè÷,mixcp oiprläéäàxifpìéáLaize` xicdy dn zngn - ¨¨£¦¤¡¤¦§¦

,àaàdid` invra xecpl ip` lekiy mixcp oiprl ip` lecb m`e ©¨
leki a`d oi` mixcp zperl ribdy ixg` ixdy ,invr zlawa xifp

.xifpa exicdløîàc éaøì àlàxifpa epa z` xicdl leki a`dy ¤¨§©¦§¨©
,úBøòN ézL àéáiL ãò`pipg iax xn` recn dywéðà ìBãb íàå ©¤¨¦§¥§¨§¦¨£¦

mixcp oiprläéäàxifpéîöò ìéáLa. ¤¡¤¦§¦©§¦
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àìoaxw oia welig yiy meyn ,df oiprl xkfl dawp yiwdl oi` - Ÿ
zlik`a mixaery mixeqi`d xtqn iabl dawpd oaxwl xkfd

,oaxwl d`a dzid `l eli` dndadøëæa zøîà íàmy` `iand ¦¨©§¨§¨¨
meyn elke`l xzeny ,ielzïkLwx wtqa xaer ,ef dnda lke`d ¤¥

lr,ãçà øeqéà`ed dzre ,dxiard z` xar `l aixwnd `ny ¦¤¨
,dxfra oileg lke`äá÷ða øîàzwtqn serd z`hg d`iand Ÿ©¦§¥¨

Lwtq lr xaer dlke`d,ïéøeqéà éðM.dfn df cenll oi`e ¤§¥¦¦
:`xnbd zx`aneïéøeqéà éðL éàîoiekzp mixeqi` ipy el`l - ©§¥¦¦

,`pzdåàìmpi` m`d -äøæòa ïéleçå äìéáð øeqéàz`hg ixdy - ¨¦§¥¨§¦¨£¨¨
mbe ,dliap `edy `vnp oaxwn dxeht dy`d m`e ,zwlnp serd
dhigy yiy eixaca x`eane .dxfra elke`l xeq`e `ed oileg

qi`e ,dxezd on serldn lr dywe ,`ziixe`cn dxfra oileg xe
s` mixetiv oaxw `iadl leki oady yiwl yix zhiyl epvxizy

.opaxcn md mb el` mixeqi`y meyn ,opaxcn ezexifpy it lr
:`ziixadn dgkedd lr dywn `xnbdé÷úîdì ó[dywd-]áø ©§¦¨©

,à÷éà áøc déøa àçàipy' dxne`a `ziixad zpeeky oipn ©¨§¥§©¦¨
,dxez ixeqi` ipy yiy 'oixeqi`íåùî äéìò áééçéî) àîìéãå§¦§¨

ïéøú] (ïéøúë éæçúéîãïðaøcî ïéøeqéà [`ziixad zpeek `ny - §¥¦¦¦§©¨¨
ipy lr wtqn mixaer wtqd lr d`ad serd z`hg zlik`ay
dxezd on la` ,dlk`l minkg exq` okle ,opaxcn mixeqi`

.ielz my` enk dlk`l xzen
a`d m` ewlgpy yiwl yixe opgei iax zwelgnl zxfeg `xnbd
.minkg zpwzn e` ,ipiqn dynl dkld gkn epa z` xicn

:mi`pz jka ewlgp xak m`d `xnbd zxxaneéàpúk àîéì`ny - ¥¨§©¨¥
,`ziixaa epipy oky ,mi`pz zwelgn efy xn`péúî ãòcr - ©¨©

a`d lib dfi`àéáiL ãò ,øéæða Bða úà øécîoadúBøòN ézL- ©¦¤§§¨¦©¤¨¦§¥§¨
,lecb dyrpy,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .éaø éøácleki a`dy ¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨¥

wx xifpa epa z` xicdlòébiL ãòoadíéøãð úðBòìlekiy onfl - ©¤©¦©§©§¨¦
meie dpy dxyr mizy oa epiidc ,milg eixcpe envra xecpl oad

:`xnbd zl`eye .cg`àéä éàpz åàì éàîewlgp dxe`kl - ©¨©¨¥¦
,yiwl yixe opgei iax ly mzwelgnaäëìä øáñ éaøcdynl §©¦¨©£¨¨

ipiqnøéæða àéä,epa z` xicn a`dyåoklòébäc áb ìò óàoad ¦§¨¦§©©©§¦¦©
ìéæàå déì øécî ,íéøãð úðBòìa`d exicn oiicr -éúééîc ãòoad §©§¨¦©¦¥§¨¦©§©§¥

úBøòN ézLøîàc äãeäé éaøa éñBé éaøå .wx exicdl lekiyãò §¥§¨§©¦¥§©¦§¨§¨©©
øáñ ,íéøãð úðBòì òébiLzpwzn edf exicdl leki a`dy dny ¤©¦©§©§¨¦¨©

minkgdéúeLøî ÷éôðc ïåéëå ,úBöîa Bëpçì éãkribdyn okle - §¥§©§§¦§§¥¨§¨¦¥§¥
xecpl lekiy ,mixcp iabl a`d zeyxn `veiy ,mixcp zperl oad

,envraáéiçéî àì ezleki epi` okle ,ekepiga cer aiig a`d oi` - Ÿ¦©©
.exicdl

:ok mzwelgn yxtl gxkd oi`y `xnbd daiynéøîàipa exn` - ¨§¥
,daiyidàì,mzwelgn yxtl yi jk `l` ,mi`pzd ewlgp dfa Ÿ

àîìò éleëcopgei iaxk mixaeq dcedi iaxa iqei iax oiae iax oia - §¥¨§¨
yäëìäpiqn dynliøéæða àéä,Léàì Ceîqä àìôeîa àëäå £¨¨¦§¨¦§¨¨§§¨©¨§¦

éâìôéî÷ohw epiidc] 'yi`l jenqd `lten' oica ewlgp o`ke - ¨¦§§¥
on miniiw eixcp m`d ,[dpy dxyr yely cr dxyr mizy libn

,opaxcn e` dxezdøáñ éaøyLéàì Ceîqä àìôeîminiiw eixcp ©¦¨©§¨©¨§¦
n wxïðaøcàéúàå ,`edy xifpa exicdl leki a`dy oicd `ae - §©¨¨§¨§¨

n,àúééøBàceàéçcoicd z` dgece -ïðaøcyi`l jenqd `lteny §©§¨¨§¨§©¨¨
zperl ribd oady ixg` mb okle ,xecpl lekie envr zeyxa `vnp

.xifpa exicdl a`d leki ,yi`l jenqd `lten `ede mixcpéaøå§©¦
,øáñ äãeäé éaøa éñBéyLéàì Ceîqä àìôeîminiiw eixcp ¥§©¦§¨¨©§¨©¨¨¦

n,àúééøBàc`vnp `ede mixcp zperl ribd oady ixg` okle §©§¨

.exicdl a`l gk oi` ,`ziixe`cn envr zeyxa
x`an `xnbdewlgp `l dcedi iaxa iqei iaxe iaxy sqep ote`a z

:yiwl yixe opgei iax zwelgnaàîéà úéòaéàåsqep xe`ia , §¦¨¥¥¨
,mi`pzd zwelgnaàîìò éleëcdcedi iaxa iqei iaxe iax - §¥¨§¨

minkg zpwzn wx epa z` xicn a`dy yiwl yixk mixaeqéãk§¥
e ,úBöîa Bëpçìmixaeq mdipy ok enkoicyLéàì Ceîqä àìôeî §©§§¦§§¨©¨§¦

n ,miniiw eixcpyàéä ïðaøc.,xg` oipra ewlgpeéúà ,øáñ éaø- §©¨¨¦©¦¨©¨¥
zevn d`aCepéçn `idyéçãå ïðaøcoic dgece -Ceîqä àìôeî ¦§©¨¨§¨¥§¨©¨

Léàìn `ed mbyïðaøc`lten `edyk mb exicdl leki okle §¦§©¨¨
yi`l jenqdøîàc äãeäé éaøa éñBé éaøå .z` xicdl leki a`dy §©¦¥§©¦§¨§¨©

wx epaòébiL ãòoadøáñ÷ ,íéøãð úðBòìyéúà àìzevnCepéç ©¤©¦©§©§¨¦¨¨©Ÿ¨¥¦
n `idyéçãå ïðaøcoic,Léàì Ceîqä àìôeî`vnp oady oeike §©¨¨§¨¥§¨©¨§¦

.zexifpa exicdle ekpgl leki a`d oi` ,xecpl lekie envr zeyxa
zwelgn dze`a mi`pzd ewlgpy ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:zncewd `ziixaakàîéìéàpz éðä ék éàpz éðäxn`p - ¥¨¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥
ptly `ziixaa mi`pzdyiax ewlgpy zwelgn dze`a ewlgp epi

,zncewd `ziixaa dcedi iaxa iqei iaxeàéðúc,`ziixaaäNòî §©§¨©£¤
øéæða åéáà BøécäL àðéðç éaøadpy dxyr yely oan xzei didyk §©¦£¦¨¤¦¦¨¦§¨¦

,cg` meieBàéáäåexicdy mei eze`a eia`ìàéìîb ïaø éðôì, ¤¡¦¦§¥©¨©§¦¥
,zexifpd dlg m`d el`eylB÷ãBa ìàéìîb ïaø äéäåiax z` - §¨¨©¨©§¦¥§

,`pipgòãéìdíàxakíà ,úBøòN ézL àéáäy e` -àéáä àìizy ¥©¦¥¦§¥§¨¦Ÿ¥¦
,eia` zexifp dlg `l zexry izy `iad m`y ,zexryoiicr m`e

e .`nw `pz ixac el` ,zexifpd dlg zexry izy `iad `léaø©¦
éñBée wlegøîBàxzei did `pipg iax `l` ,dyrnd did jk `ly ¥¥

,dpy dxyr yely oan zegte cg` meie dpy dxyr mizy oan
dzid l`ilnb oax zwicaeòãéìdíéøãð úðBòì òébä íàm`d - ¥©¦¦¦©§©§¨¦

,xifpa exicdl leki eia` oi`e xcp in myl rcei `pipg iaxåàì íà¦¨
did jke .xifpa exicdl leki eia`e xcp in myl rcei epi`y e` -

,dyrnd jyndBì øîà,l`ilnb oaxl `pipg iaxøòèöz ìà ,éaø ¨©©¦©¦§©¥
gxhz l` -,éð÷ãBáì,xifp ip` jytp dnny meyníàoiicrïè÷ §§¥¦¦¨¨

äéäà ,éðàxifpìéáLaize` xicdy dn zngn -,àaàeìBãb íà £¦¤¡¤¦§¦©¨¦¨
äéäà ,éðàxifpéîöò ìéáLa.zexifp zrk ilr lawn ip`y -ãîò £¦¤¡¤¦§¦©§¦¨©

B÷Lðe ìàéìîb ïaø`pipg iaxlBLàø ìòeäæa éðà çèáeî ,øîà- ©¨©§¦¥§¨©Ÿ¨©§¨£¦¨¤
`pipg iaxaLdidiìàøNéa äëìä äøBneéä àì ,eøîà .exar `l - ¤¤£¨¨§¦§¨¥¨§Ÿ¨

`l`äøBäL ãò íéèòeî íéîé`pipg iax.ìàøNéa äàøBäx`ean ¨¦¨¦©¤¨¨¨§¦§¨¥
dvx l`ilnb oax m`d ewlgpy iqei iaxe `nw `pzy `ziixaa
iax m` wecal dvxy e` ,zexry izy `iad `pipg iax m` wecal
iqei iaxe iax ly mzwelgna ewlgp ,mixcp zperl ribd `pipg
izy `iaiy cr xifpa epa z` xicdl leki a`d m`d ,dcedi iaxa

.mixcp zperl ribiy cr wx e` zexry
,`a` liaya did` ip` ohw m`' `pipg iax ixacy dpian `xnbd
lecbe ohw dpeekd oi` ,'invr liaya xifp did` ip` lecb m`e
in myl rceiy mcew xnelk ,mixcp iabl lecbe ohw `l` ,ynn

:`xnbd dywne ,xcp in myl rceiy xg`e xcpì àîìLaitéaø ¦§¨¨§©¦
îàc äãeäé éaøa éñBéøwx xifpa epa z` xicdl leki a`dyãò ¥§©¦§¨§¨©©

øîà÷c eðééä ,íéøãð úðBòì òébiL`pipg iax xn`y dn oaen -íà ¤©¦©§©§¨¦©§§¨¨©¦
éðà ïè÷,mixcp oiprläéäàxifpìéáLaize` xicdy dn zngn - ¨¨£¦¤¡¤¦§¦

,àaàdid` invra xecpl ip` lekiy mixcp oiprl ip` lecb m`e ©¨
leki a`d oi` mixcp zperl ribdy ixg` ixdy ,invr zlawa xifp

.xifpa exicdløîàc éaøì àlàxifpa epa z` xicdl leki a`dy ¤¨§©¦§¨©
,úBøòN ézL àéáiL ãò`pipg iax xn` recn dywéðà ìBãb íàå ©¤¨¦§¥§¨§¦¨£¦

mixcp oiprläéäàxifpéîöò ìéáLa. ¤¡¤¦§¦©§¦
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íéà÷ deáàc déúeLøa àäeia` zeyxa oiicr cner `ed `ld - ¨¦§¥©£©¨¥
z` xicdl leki a`dy xaeq iax ixdy ,xifpa exicdl leki eia`e
m`y `pipg iax xn` recne ,zexry izy `iaiy cr xifpa epa
zngn `l` exicd eia`y zngn xifp didi `l mixcp zperl ribd

:`xnbd zvxzn .envr `ed laiwy zexifpàlàoi` ,iax zrcl ¤¨
zephwl 'ip` lecb m`e ip` ohw m`' `pipg iax ixaca dpeekd

,dxenb zelcbe zephwl dpeekd `l` ,mixcp ly zelcbeøîàciax §¨©
,ia` zeyxa cner ip`y ,zexry izy iz`ad `l oiicr m` ,`pipg

àäàxifpìéáLaize` xicdy zexifpd zngn -,àaàiz`ad m`e ¡¥¦§¦©¨
,invr zeyxa cner ip`y zexry izyàäàxifpìéáLazngn - ¡¥¦§¦

ip` izxcpy zexifpdéîöò. ©§¦
ohw m`' exn`a oiekzd `pipg iaxy xaeqd iax lr dywn `xnbd
ixaca xe`iad iax itly oeik :ynn lecbe ohwl 'ip` lecb m`e ip`
did` ip` lecb m`e `a` liaya did` ip` ohw m`' `pipg iax
z`ad ly ynn zelcbe zephwl oiekzdy `ed ,'invr liaya
zepaxwd z`ad oiprl eixaca `pipg iax lired `l ok m` ,zexry

e ,zexifpd ini seqayàøwéòî úBøòN ézL éúééà éàxaecn m` - ¦©§¥§¥§¨¥¦¨¨
,eia` exicdy mcew zexry izy `iad `pipg iaxy e`vne ewcay

ixdy ,iax lr dyw `ldéìéc úeøéæða íéà÷zlaw wx dlg - ¨¥¦§¦¦¥
y zexifpd.zexifpd ini seqa zepaxw `iane ,envr leok enk

óBqáìmiyely elky ixg` wx zexry izy `iady xaecn m` - §©
ixdy ,iax lr dyw `l ok mb ,eia` exicdy zexifpd iniíéà÷̈¥

deáàc úeøéæða`iane ,eia` exicdy zngn wx xifp did `ed - ¦§¦©£©
.zexifpd ini seqa zepaxwéàåéàî ,éòöîa éúééàm` `l` - §¦©§¥§¦§¥©

exicdy zexifpd ini miyely rvn`a zexry izy `iady xaecn
rvn`a `ld ,zexifpd seqa zepaxw `iadl lkei ji` ,dyw ,eia`
epa z` a` xicny zexifpdy ,eia` zexifp dlha zexifpd ini
recne ,zexry izy `iade lecb didp oadyk dil`n zlhazn
dpzdy oeik ewceal jixv oi`y l`ilnb oaxl `pipg iax xn`
m`y zrcl ick ewceal jixv `ld ,xifp didi jk oiae jk oiay
seqa zepaxw `iadl lkei `l zexifpd ini jeza zexry izy `iai

.zexifpd iniÂ
:iax itl wx dyw dfy zx`an `xnbdì àçéðäitéaøa éñBé éaø ¨¦¨§©¦¥§©¦

øîàc äãeäéwx `ed xicdl a`d lekiy onfdyúðBòì òébiL ãò §¨§¨©©¤©¦©§©
,íéøãðezpeek 'ip` lecb m`e ip` ohw m`' `pipg iax xn`y dne §¨¦

`iadl lkei ji` dyw `l ,mixcp zper ly zelcbe zephwl dzid
jeza mixcp zperl ribd m` elit`y oeik ,zexifpd seqa zepaxw
ini seqa zepaxw `iadl lekie ,eia` zexifp dlha `l ,zexifpd ini

.eia` zexifpì àlàitøîàc éaøepa z` xicdl leki a`dyãò ¤¨§©¦§¨©©
,úBøòN ézL àéáiLm`e ip` ohw m`' xn`y `pipg iax zpeeke ¤¨¦§¥§¨

,zexry z`ad ly ynn zelcbe zephwl dzid 'ip` lecbéàî©
øîéîì àkéàjixv oi`y `pipg iax ixac z` x`al xyt` ji` - ¦¨§¥©

.ewceal
éøîàok` ,daiyid ipa exn` -ìzrcáéúéc ãò àzðwz àkéì éaø ¨§¥§©¦¥¨©©§¨©§¨¦

éäBáàc áéúéå déìéccr ,zepaxwd z` `iadl dpwz el oi` - ¦¥§¨¦©£¦
dpni jk xg`e ,exicd eia`y zexifpd oipnl mei miyely milyiy

dnn f`e ,envra laiwy zexifpd zngn mitqep mei miyely
zngn e` ,zepaxw `iadl lekie mei miyely xifp did jytp

:envra laiwy zexifpd zngn e` ,eia` exicdy zexifpd

äðùî
didy mc`y ,zexifp zepaxwa xn`py cgein oic zx`an ef dpyn
epa laiw ezzin ixg`e ,zne ezexifp zepaxwl zern yixtde ,xifp

xw z` `iadl oad leki ,envr lr zexifpel` zernn ezexifp zepa
oad oi`y ,ok oicd oi` zepaxw x`yae .ezexifpl a`d yixtdy

.epaxwl eia` yixtdy zernn epaxw `iadl leki
Léàä,glble zepaxw `iadl jixv ezexifp ini seqae ,xifp `edy ¨¦

,eia` zne ,ezexifp zepaxwl zern yixtde xifp did eia` s`e
oady ipiqn dynl dkld dxn`pçlâîglbl leki -ìòzepaxwd §©¥©©

l eyxtedy zerndn `iaiyìò úçlâî äMàä ïéàå .åéáà úeøéæð§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©©
äéáà úeøéæðyixtdy zern lr glbl dleki dpi` dy` la` - §¦¨¦¨

zern lr glbn oad wxy dkldd dxn`p jky ,ezexifpl dia`
.zad `le ,eia` zexifp

.mieqn ote`a `l` epi` eia` zexifp lr glbny df oic mpn`ãöék¥©
,eia` zexifp zern lr glbl leki ote` dfi`a -àeä äéäL éî¦¤¨¨

íéøéæð åéáàå,eia` iiga xak xifp did oady xnelk -åéáà Léøôäå §¨¦§¦¦§¦§¦¨¦
Búeøéæðì íéîeúñ úBòîyxit `le ,zexifpd zepaxw jxevl - ¨§¦¦§¦

zepaxwl eidi el` zern' mzq xn` `l` ,yixtn `ed oaxw dfi`l
,'izexifpúîe,a`delà éøä ,éñBé éaø øîàzernd -,äáãðì eìté ¥¨©©¦¥£¥¥¦§¦§¨¨

ïéàåoa,åéáà úeøéæð ìò çlâî äæ,eia` iiga xifp did xaky oeik §¥¤§©¥©©§¦¨¦
dxn`p `l df dxwnae ,zexifp zepaxw `iadl miaiig eid mdipye

.dklddeäæéàåxifpd,øéæð åéáà äéäL éøä ,åéáà úeøéæð ìò çlânL §¥¤¤§©¥©©§¦¨¦£¥¤¨¨¨¦¨¦
Bì eéäåa`l -íéîeúñ úBòî,zexifpd zepaxw jxevl yixtdy - §¨¨§¦

,yixtn `ed oaxw dfi`l yxit `leå ,úîea`d zzin ixg`øîà ¥§¨©
,oadàaà úBòî ìò çlâàL úðî ìò øéæð éðéøäeäæ ,xifpdçlânL £¥¦¨¦©§¨¤£©¥©©§©¨¤¤§©¥©

åéáà úeøéæð ìò: ©§¦¨¦

àøîâ
:`xnbd zl`eyàîòè éàîzexifp lr glbn yi`dy mrhd dn - ©©§¨

.dia` zexifp lr zglbn dpi` dy`d eli`e ,eia`,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
äëìäipiqn dynl,øéæða àéäeia` zexifp lr glbn yi`d wxy £¨¨¦§¨¦

.dy`d `le
:`xnbd zl`eyàèéLt,heyt `ed df oic `ld -eàøîéîì éàî- §¦¨©§¥§¨

lr zglbn dpi` dy`y ipiqn dynl dkld jk lr jixv recn
oicd z` ycgl d`a dkldd ike ,dia` zexifpåéáà úà LøBé ïác§¥¥¤¨¦

e,àì úazvxzn .zyxei dpi` zae yxei oay `ed heyt xac `ld ©Ÿ
:`xnbdàëéøö àìzglbn dpi` dy`y ef dkld dkxved `l - Ÿ§¦¨

dxwna `l` ,dia` zexifp lrdéì úéìcoa oi` df xifply -àlà §¥¥¤¨
wxdì ïéøéîb ïéLøBé àîéúc eäî ,úaxnele zerhl mileki epiid - ©©§¥¨§¦§¦¦¨

in ly zexifpd lr glbl leki yxeiy in lky dxn`p dklddy
lr glbl lkez ,zyxei zade oa oi`y mewna ok m`e ,yxi eze`y

,zyxeid `id ixdy ,dia` zexifp
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äðùî
m`y zx`ane ,zerha zexifp ipica weqrl dkiynn ef dpyn
oi`y ,zexifpd zlaw xg` ycgzpy xac ici lr `id zerhd

.dci lr zxzen zexifpdÅ
øéæða øãpL éî-aixwiy zrc lr xfpe ,zexifp envr lr laiwy in ¦¤¨©§¨¦

,xfpy dry dze`a el eidy zendad z` ezexifp ini seqaCìäå§¨©
zexifpd ini jezaBzîäa úà àéáäìz`ad jxevl dyicwdle §¨¦¤§¤§

,zepaxwd,äáðâpL dàöîe`ae ,ezexifp lr hxgzd ok zngne §¨¨¤¦§§¨

dzidy dndady rcei iziid eli` ,xn`e ,dilr l`yidl mkgl
oaxw zepwl zern il oi`y oeik ,xfep iziid `l apbidl dcizr il

.xg`äáðâð àlL ãò íàdapbpy iptl -,øæð Bzîäamkgd oi` ¦©¤Ÿ¦§§¨§¤§¨©
did `l dndad apbizy rcei did m`y ,df gzt ici lr el xizn
oi`e ,zexifpd zlaw ixg` 'dclep' ef daipby meyn ,zexifp lawn

`l` ,xcpd xg`l clepy dna xcp lr l`yidl migzetäæ éøä£¥¤
zeidl jiynn.øéæð̈¦
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miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtxifp
àìà."invr liaya `d` `a` liaya `d`" xn`c oebk ,iaxc `ail` Ðéúù éúééà éà

àø÷éòî úåøòù`l` aiigin `lc iaxc dizeek `zipzn zvxznc `gipd ,xnelk Ð

.dea` exifd inwn zexry izy izii` eli` Ð zexifp `cgaäéãéã úåøéæðá íéà÷Ð

`d` Ð `a` lya qtzp ipi`y ,zexry izy iz`ady ,lecb ip` m` :edi` xn`wck

seqal zexry izy izii` i`e .invr liaya

liig `le ,dea`c zexifpa i`w Ð eia` exicdc

dilr liaw `l `dc ,llk dicic zexifp dilr

oeike ,eia` liaya qtzp epi` m` `l` zexifp

dilr lg Ð zexry izy `iad `l oiicrc

dicic zexifp dilr liig `le ,dea`c zexifp

.llkòöîàá éúééà éàå`idda i` opirci `l Ð

,`l i` zexry 'a izii` eia` exicdc `zryin

`gip?`d` ,`a` liaya `d` :xn`c oeik `de

,eia` liaya qtzp epi` m` ,invr liaya

zperl ribde dxyr mizya mi`wc xyt`e

eilr lge ,zexry izy `iad `l oiicre mixcp

exhet dz` cvik ,eia` ly zexifpe ely zexifp

zg` zexifpa?lr zexifpa mwinl aiigin `de

!eia` ly lre elyéñåé éáøì àçéðä :ïðéñøâ éëä
àìà íéøãð úðåòì òéâéù ãò øîàã äãåäé éáøá
àëéà éàî úåøòù éúù àéáéù ãò øîàã éáøì
áéúéã ãò àúð÷ú àëéì éáøì éøîà øîéîì

äåáàã áéúéå äéãéãxn`c iqei iaxl ,xnelk Ð

mixcp zperl ribny cr `l` exicn a`d oi`c

.zg` zexifp `l` dilr liig `lc ,`gip Ð

oeik ,zexry izy `iaiy cr xn`c ,iaxl `l`

"invr liaya `d` `a` liaya `d`" xn`c

izya aiigin `l i`n` ,xifdl oileki mdipye

zexifp?ciarc cr `zpwz dil zil iaxl :ixn`

iaxl `l` :[`pixg` `pyil] :dea`ce dilic

zexifp izye ,zexry izy `iad `ly onf lk mi`w dea`c dizeyxa `d Ð 'ek xn`c

`l elit`e ,envr xifn ivn mixcp zperl ribdyklc dcen iax elit`c .dielir liaw

liaya `d` df oeyla xn`c `l` :ipyne .ibiltc `ed dea` exicd`e .zexry izy `iad

xifp `d` Ð e`l m`e ,`a` xcpa xifp `d` Ð ipxicdl ivn `a` i` ,xnelk Ð 'ek `a`

.dicegl liaw zexifp cg Ð exicdl leki eia`c oeike .invr liayaúåøòù éúù éúééà éà
àø÷éòîzeyxn `vic ,eia`c zexifpa `le ,dilic zexifpa mi`w Ð eia` exicdy mcew Ð

.eia`óåñáìåzeyx eia`l yi `dc ,dea`c zexifpa mi`w Ð oic zial `ay xg`l Ð

.dilic zexifp dilr liaw `l Ð exicdl eia` ivnc oeike ,eaéòöîá éúééàã éàåxg` Ð

exicdyk dia eed zexry izy ipd i` opirci `le ,oic zial `ay mcew eia` exicdy

,`witqn zexifp izy dpni jigxk lr `zyd `d .`zyd cr dia eed `l i` ,eia`

`vnpe Ð `zyd cr `xwirn zexry izy dia eed `l `nlicc,eia` liaya xecp

`dc ,envr liaya inp xifp `die Ð "invr liaya `d`" xn`e oic zia iptl `ayke

,zexry izy izii` `zyd i`cec Ð i`n irvina iziin i`e .irvina zexry izy `iad

xcpa xifp ied Ð "invr liaya `d`" inp xn`e oic zial `ayke ,xcp eia` xcpc `vnpe

.zexifp izy dpnie ,dicicäðùîeia` zexifp lr glbn yi`d :oizipzna opiqxb ikd

zpn lr xifp ipixd xn`e zne ezexifp lr zern yixtde xifp eia` didy in cvik 'ek

.eia` zexifp lr glbn epi`e dacpl elti el` ixd iqei iax xn` .`a` zern lr glb`y

.'ek glbny edf zne ezexifpl oinezq zern yixtde mixifp eia`e `ed didy in

àøîâàîòè éàî.dia` zexifp lr zglbn dy`d oi` Ðøéæðá àéä äëìäoady Ð

.za `le oa ,epicia `ed zxeqny dn `l` epnid cenll epl oi`e ,glbnàèéùôoady Ð

il dnl dklde ,melk oad mewna zal oi`c ,zad `le glbn?éøéîâ ïéùøåé àîéúã åäî
äì.oa oi`y mewna za `py `l ,oa `py `le ,a`d zexifp lr oiglbny Ð

à÷
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éàîàåmi`w a`c dizeyxa `dÐ "ip` lecb"c jzrc `wlq `wc .lecb ied [elit`e] Ð

`iaiy cr mixcp zperl ribdyn (oiprl) epiidc Ð xcp excpc oiprl lecb epiid

xn`c `l` !zexry izy [`iad m` rcil] :xn` `nw `pze .dil xicn ivn zexry izy

m`e ,xcp excp oi`y ohw m`c xn`w `l ,xnelk ."invr liaya `d` `a` liaya `d`"

zeyxy Ð ip` ohw m` ,`l` .xcp excpy lecb

i`de .zexry izy z`ad cr epiidc ,ilr ia`

,dil opiqxb `lc mixne` yi "lecb m`" xn`wc

izy `iady ,lecb m`e :xnel dvex `ny e`

izy z`ad cr epa xicnc xn`c ,iaxke ,zexry

.zexryéëäzexry izy izii` i` :opiqxb

seqa i`e dicic zexifpa (dizeyxa) i`w `xwirn

`gipd i`n irvina izii` ik dea`c zexifpa i`w

`l` mixcp zperl xn`c dcedi iaxa iqei iaxl

aizie dilic aizic cr `zpwz `kil i`n iaxl

yxit ikde .mipencw yexita edibd oke .dea`c

m` xnelk ,`xwirn izii` i` :l`ppg epiax

meia l`ilnb oax iptl `ay dry dze`a edewca

i`w Ð zexry izy el e`vne ,eia` exicdy

,seqal i`e .envr liaya excpe ,dicic mixcpa

`l m` ,meid eze`a wcap `ly eiykr xnelk

Ð mei miyly seqal cr zexry izy `iai

xcp liaya eid mei miyly el` i`cec gkzyi`c

mipniq ea e`xp xnelk ,irvina izii` `l` .eia`

miyly oze`a zexifp ici `vi j`id ,miyly jez

z`ad xg` (cr) lhazn eia` zexifp ixdy ?mei

mei miyly seql eizepaxw `iai ji`e ,mipniq

elit`y did ezrcc xninl `kile ?eia` exicdy

lkn Ð eia` zexifp wiqti `ly mipniq `iai

eia` zexifp liaya oaxw `iadl ie`x epi` mewn

m`e .yxit `ly oeik ,envr liaya mbe cal

yie ?i`n irvina iziin ik ,xifpa epa xicn j`idc ,[oizipznl] ikd jixt `l i`n`e :xn`z

la` .`ney md Ð `ian m` s`c ,dxyr mizy zpya ecera inwe`l `ki` oizipznc :xnel

diwcainl `nw `pzl iziinwcn ,dpy dxyryly zpy xg` dil i`wc ,dil `iyw `w `d`

,jxtinl `kil oizipzn`c :yxtl yi inp i` .oepi` `ney okl mcewc ,e`l m` `iad m`

la` .(diwicap) `l irvina mipniq izii` i` opiwtqn i`e ,ezexifp ini z`lna opiwca i`cec

ip` ohw m`c ,e`pza lkd owiz dwica `lac ,ipwcal xrhvz `lc xn`wc ,dil `iyw `d`

.llk owezn epi` irvina izii` i` i`ce `dc ,jixt jkle .jxev dwica my did [`l] eli`k

àçéðämixcp zperl ribiy cr xn`c dcedi iaxa iqei iaxlmizy zpya cner `ede Ð

m`e ,irvina mixcp zperl `a `ny yegip :xn`z m`e .`ney iedc ,yginl `kil ,dxyr

idpc ,zxzeq dpi` mixcp zperc :mz epiax yxite ?mei miyly cal eia` zexifpa `vi ji` ok

zper meyn Ð okl mcew exicdc `kid mewn lkn ,jli`e o`kn exicdl leki epi` a`dc

,eia`c rwt Ð `ziixe`c "yi`"c ,zexry la` .opaxc m` ik ied `lc oeik ,rwt `l mixcp

dil ded i` izk`c ,dxyr yly zligz ixiinc :xnel yi !irvina zexryl yegip ok m`e

oi` Ð zexifp rvn`a mixcp zper llkl `a m` s`e .`nlra `ney dil ded Ð irvina

ribdyk (`l`) exicn oi`c inp idpc .zxzeq dpi` mixcp zperc mz epiax yexitl citwdl

`ny mbe .eia` xcpa ded Ð dia xcd `lc dnk lke ,ezephwa i`w izk` Ð mixcp zperl

e ,zexry izy `iaiy cr xn`c ,iaxl `l` .rvn`a zegnl lkei `lzpya ewcal e`iad

?i`n ,irvina `iad m` rcil ,dxyr rax`éáøìdicic aizic cr `zpwz `kil:yexit Ð
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.eia` zexifp el dzlre mipniq z`ad xg` e` ,mipniq z`ad iptl e`ùéàälr glbn

ezexifpl zern eia` yixtde mixifp eia`e `ed didy in cvik zglbn dy` oi`e eia` zexifp

eia` didy ixd Ð eia` zexifp lr glbny edfi`e .dacpl elti el` ixd xne` iqei iax .zne

glbny edf `a` zern lr glb`y zpn lr xifp ipixd xn`e zne oinezq zern el eide xifp

.glbn epi` Ð eia` iigam`e ,eia` zern lr glbn Ð xifp eia`e `edc ,`id mixtq daxdae jexa epiax yexitae ,mipencw yexita opiqxb ikd .eia` zexifp lréàî`nrhdy` oi` Ð

.dia` zern lr zglbnàèéùô`le oac ol heyt `kdc ?`iyew i`n ,"`nrh i`n" cenlzd xn`wc `d ok m`e ?opgei iaxc `zlin jxved i`nle ,zglbn za oi`c opirci dkld `la Ð

'eke ozz ligznd xeaic a,bl migqt zetqez cer oiire) :zen` rax`a aw wgvi iax xn` ?dnke (`,`k `xza `aa) "ze`ivn el`" wxtac jd ik ,dxn` diteb opgei iaxc :xnel jixve !za
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miwxtז dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtxifp
äëìä ïì òîùî à÷.za `le oa Ðàùéøà éâéìô øîåì éöîéú íàå,opax ibiltc `ed Ð

yi`d olekay ,`tiql `yix oia opaxl edl ipy `le ,eia` zexifp lr glbn s`y ixn`c

.eia` zexifp lr glbnéâéìô àôéñà åàrinyc i`n `nlc .`kti` edl `xiaq opaxlc Ð

.glbn ied opaxl edl `xiaq ,eia` zexifp lr glbn df oi`c `yixa xn`c iqei iaxn edl

i`ne`xiaq ,glbn iedc `tiqa iqei iax xn`wc

.glbn epi`c opaxl edlòîù àú :ïðéñøâ éëä
éî ,åéáà úåøéæð ìò çìâî ùéàä åøîà ãöéë
úåòî åéáà ùéøôäå íéøéæð åéáàå àåä äéäù
.åéáà úåøéæð ìò çìâîù åäæ Z úîå úåøéæðì
úåòî åéáà ùéøôäå øéæð åéáà äéäù éî ìáà
çìâàù úðî ìò øéæð éðéøä :øîàå ,úîå åúåøéæðì
éøáã ,äáãðì åìôé åìà éøä Z àáà úåòî ìò
äãåäé éáøå øéàî éáøå øæòéìà éáø .éñåé éáø

åéáà úåøéæð ìò çìâîù åäæ íéøîåà,xnelk Ð

ji`da dcedi iaxe xfril` iax ixn`wcn

`tiq`e `yix`c `nl` ,"glbny edf" `ziixa

(zpn lr) exn`y edf :rnyn ikde ,ibilt

iiga xifp didy in la` ;eia` zexifp lr glbny

Ð envr ipta cg` oaxwa aiigzp xaky ,a`d

`yix`c dpin rnye .eia` zexifp lr glbn oi`

.dpin rny ibilt `tiqeíéã÷ã ìëdizexifp Ð

ixinb dyexi `nlic e` .eia` zexifp lr glbn

ikfc dl ixinb dyexi xa iedc o`n lke ,dl

.eda'åë éåä àâìôådf ,deya eze` oiwlege Ð

ick odizan eziine ,eivg dfe eivg `iai

.odia` zern mr odizepaxw milydlàáø éòá
lr glbl ,heyte xeka oixifp mipa el eid Ð

dia ilwy ikid eia` zexifp?äì éøéîâ àúëìéä
zngn `le ,odia` zexifp lr oiglbny Ð

i`n metl igelbl ira `l jklide .dyexi

`id dyexi `nlic e` .`blta `l` ,liwyc

i`d liwyc ikid ike ,odia` zexifpa oiglbny

inp i`da ikd Ð miqkpd lka mipy it xeka

.mipy it glbnäéì úéàã àåä ïéìåçáåxekal Ð

.mipy itùã÷äá ìáà,oaxwd axwpy xg`l Ð

`l` ,mipy it liwy `l Ð elke`l oiywane

.deya mdipia oiwlegàîìéã åàipwc ikid ik Ð

dildwelg oiprl inp ikd ,oda glbl mipy it

ab lr s` ,odizepaxw eaixwdy xg`l

.mipy it eda liwy Ð od oiycwencéøéîâ éë
úåøéæð íúñá àúëìéäxifp oedpn cgc `kid la` .zexifp mzqa iniiw ediiexzc `kid Ð

.`py `l `nlic e` .`l Ð mleràëä øîåì éöîú íàåzexifpe `a`c zexifpc oeik Ð

.a`d zexifp lr oad glbn ,`ed dxdhc zexifp `xacàîè øéæð åéáàã àëéä éùà áø éòá
øåäè øéæð àåäåoke .zepaxw oda `iadl eia` yixtdy oixetv zern lr siqedl edn Ð

zexifpl eia` yixtdy zern oze`a mixetv `iadl edn ,`nh `ede xedh eia` m`

ezxdh?.ewiz

øîàù éî êìò ïøãä

äðùîïåùàø éúéáî àöéù øåçù øåù øîà ãöéë .úåòè ùã÷ä íéøîåà éàîù úéá
ziag e` ,sqk ly xpic dlriyk oke .ycwd df ixd Ð oal `vie ,ycwd `di ,zixgya Ð

`edy ,eixac eniiwzp `ly ab lr s`e .dpey`xa e`vie li`ed ,ycwd olek Ð ony ly

.dligz ,oii ly ziage ,adf ly xpic dlrie ,xegy `viy xeaq
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íàibilt xnel ivnizrnyn Ð xne` iqei iax oizipzna ipzwcn .iqei iaxc dilr opax Ð

xcp m` iqei iax xn`wc Ð `yix` ,opax ibilt xnel ivniz m`e .dilr opax ibiltc

dzin xg`l xcpc xn`wc Ð `tiq` [e`] .oipr lka glbnc opax ixn`e ,glbn epi` eia` iiga

.glbn epi` opax ixn`e ,eia` [zexifp] lr glbnàúrnycvik :`ipzcÐ ibilt `yix`cÐ

eia` didy in ?eia` zern lr glbn yi`d exn`

xn`e ,zne ezexifpl zern eia` yixtde xifp

ipixdla` .eia` zern lr glb`y zpn lr xifp

zern eia` yixtde ,mixifp eia`e `ed didy in

iax ixac ,dacpl elti el` ixd Ð zne ezexifpl

mixne` dcedi iaxe xi`n iaxe xfril` iax .iqei

`id mixtq aexae .eia` zexifp lr glbny edf

.zyaeyn

éòámixifp mipa ipy el yi daxÐ iqei iaxl Ð

iiga mb Ð opaxle ,odia` zzin xg` excpy

.odia`

àúëìéädl ixinbdwelg oick [`le] Ð

mcewd lke .glb mcwc lke .deya

.mda dkf mdnàâìôåiedlhep df ,iblt Ð

.dyexi x`ya enk ,ivgd lhep dfe ivgdéòá
][xeka .dax] oey`xde ,mz epiax qixb ,[`ax

on `le ,dl ixinb `zkld ?edn mixifp heyte

s`c .liwyc i`n metl igelb ira `l `kde .oicd

x`yk epi` mewn lkn iblt iheyt ipyc it lr

,mipy it xekad lehiy oiprl inp ikd Ð dyexi

i`n metl ezglbz `iadl ivn `l [inp ikde]

ik ,ixinb dyexi `nlic e` .miqkp x`yk liwyc

eia` yixtdy zernn mipy it [lhepc] ikid

:xnel ivnz m`e .[glbn ok] ,ezexifp zepaxwl

:mz epiax yxit .mipy it dil zi`c `ed oilega

,ycwd oeyl `le oileg oeyl xn`c Ð oilega

Ð `l ycwda [la`] ."zexifpl el` zern" xn`c

."ezexifp zepaxwl el` ixd" xn` eli`åà
elit`e .`py `l igelbl dil [ipwc] oeik `nlic

.ycwd oeyl gkenc "ezexifp zepaxwl" xn`

åéáàmzq xifp `ede mler xifpik .`kti` e` Ð

eia`c irainl ivne .xifp mzqa `zkld ixinb

oeik ,glbnc `hiyt `d `ny e` .mler xifp `ede

.zexifpl `peeb cga oade a`d enyyíàå`kd

zern lr xity glbne ,dxdh zexifpa ici`e ici`

.eia`éòáxifp `ede `nh xifp eia` iy` ax

xedhmze` lr epa siqeiy edn ,my`e mixetivl zern yixtde `nhp Ð `nh xifp eia` Ð

eia` ,inp i` ?dxdh zexifpl minlye dler z`hg `iadl zerndpne ligzde xfge `nh xifp

xifp eia` .glbn `l Ð `nhp `lc oac zexifpc `inec ied `l `nhpe li`ed ,dxdh zexifp

eia` yixtdy zernd [on] mixetv oad `iaiy edn ,`nh xifp `ede ,zern yixtde xedh

?dxdh zexifpl
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úéáycwd ied zerh ycwd mixne` i`nyixii` ikd xzac meyne .lif`e yxtnck Ð

ziae i`ny ziac `zbelt meyn oke .oizlikna ediizbelt ipd hwp ,zerha zexifpa

mz` i` :i`ny zial lld zia mdl exn` ,'ek minkgl l`ype xcpy in :iab jenqac lld

ycwda mixne` [j`id] ok m` ,xnelk .xcra drxze `vze ,zerh ycwd `edy dfa micen

?olr ibiltc zerh
cvik

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

déìò ïðaø éâéìt :eäì àéòaéà .äëìä ¯ ïì òîLî à÷̈©§©¨£¨¨¦©£¨§§¦¦©¨©£¥
,éâéìt øîBì éöîéz íàå ?éâéìt àì Bà éñBé éaøc§©¦¥¨§¦¦§¦¦§¥©§¦¦
Léàä eøîà ãöék :òîL àz ¯ ?àôéqà Bà àLéøà©¥¨©¥¨¨§©¥©¨§¨¦

áà äéäL éî ?åéáà úeøéæð ìò çlâîLéøôäå ,øéæð åé §©¥©©§¦¨¦¦¤¨¨¨¦¨¦§¦§¦
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והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד ל דף רביעי)נזיר (ליום

äëìä ïì òîLî à÷,dyexi ipica ielz epi` df oicy ipiqn dynl ¨©§©¨£¨¨
erl `l`lr zglbn dpi` zade ,eia` zexifp lr glbn oad ml

.dia` zexifp
e` ,dpyna iqei iax ixac lr ewlgp minkg m`d zxxan `xnbd

:`leäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -éñBé éaøc déìò ïðaø éâéìt ¦©§¨§§¦¥©¨¨£¥§©¦¥
,iqei iax lr miwleg minkg m`d -éâéìt àì Bàmpi`y e` - Ÿ§¦¥

.eilr miwlegéâéìt øîBì éöîéz íàåyi ,eilr miwleg minkgy - §¦¦§¥©§¦¥
,ewlgp dn lr wtzqdlàLéøà`yixa iqei iax xn`y dn lr - ©¥¨

minkg miwleg df lre ,glbn epi` eia` iiga xifp did oad m`y
.eia` zexifp lr glbn oad dfk dxwna mby mixaeqeBàminkgy

miwlegàôéqàdid `l oad m`y `tiqa iqei iax xn`y dn lr - ©¥¨
miwleg df lre ,eia` zexifp lr glbl leki `ed eia` iiga xifp
llk dxn`p `le ,glbn epi` dfk dxwna mby mixaeqe minkg

.eia` zexifp lr glbn oady ipiqn dynl dkld
:wtqd z` heytl `ziixa `xnbd d`ianòîL àz,ãöékdfi`a - ¨§©¥©

dxwneøîày ipiqn dynl dkld dxn`p -úeøéæð ìò çlâî Léàä ¨§¨¦§©¥©©§¦
,åéáà,df oebk dxwnaúBòî åéáà Léøôäå ,øéæð åéáà äéäL éî ¨¦¦¤¨¨¨¦¨¦§¦§¦¨¦¨

Búeøéæðì`ed oaxw dfi`l yxit `le ,ezexifp zepaxw xear - ¦§¦
,yixtnúîe,a`døîàå,oadúBòî ìò çlâàL úðî ìò øéæð éðéøä ¥§¨©£¥¦¨¦©§¨¤£©¥©©§

eäæ ,àaàxifpdåéáàå àeä äéäL éî ìáà .åéáà úBòî ìò çlânL ©¨¤¤§©¥©©§¨¦£¨¦¤¨¨§¨¦
íéøéæð,eia` iiga xifp did xak oady xnelk -úBòî åéáà Léøôäå §¦¦§¦§¦¨¦¨

,Búeøéæðì,yixtn `ed oaxw dfi`l yxit `leúîe,a`delà éøä ¦§¦¥£¥¥
zernd -,äáãðì eìtéoady dkldd dxn`p `l dfk dxwnay ¦§¦§¨¨

.eia` zexifp lr glbn.éñBé éaø éøáceøæòéìà éaøéaøå øéàî éaøå ¦§¥©¦¥©¦¡¦¤¤§©¦¥¦§©¦
äãeäée ewlgeøîà,eia` iiga xifp did xaky df dxwnayàeä äæ §¨¨§¤
xifpd.åéáà úBòî ìò çlânLmiwleg minkgy `ziixaa yxetne ¤§©¥©©§¨¦

xaeq iqei iaxy ,eia` iiga xifp did oady dxwna iqei iax lr
zern lr glbn epi`ydfk dxwna mby mixaeq minkge ,eia`

.glbn
oicd dn ,eia` zexifp lr glbn oady df oica zwtzqn `xnbd

:el` zerna miwlgp md cvik ,mipa dnk yiykäaø éòa- ¨¥©¨
yk oicd dn ,dax wtzqdBì Léxifpl -eäî ,íéøéæð íéða éðLoicd ¥§¥¨¦§¦¦©

`l` dyexi oic dklda xn`p `l m`d ,dfadì ïéøéîb àúëìéä- ¦§§¨§¦¦¨
y dkldd dxn`pçlb ,çlb íéã÷c ìk,zncew ezexifp zlawy lke ¨§¨¦©©©©

.zerna glbl mcewd `ed eig` zlawlïéøéîb äMeøé àîìéc Bà¦§¨§¨§¦¦
dì,dyexi ipick zerna mikef mipady dxn`p dkldd `ny - ¨

éåä àbìôecg`d oad oi`e ,zexifpd zernn ivga dkef oa lke - ©§¨¨¥
.zexifpd zern lk lr glbl leki

:sqep wtq zwtzqn `xnbdàáø éòaoicd dn ,`ax wtzqd - ¨¥¨¨
mipa ipy a`d xi`ydykèeLôe øBëaoicy ,xeka epi`ye - §¨

,xeka epi`y eig`n mipy it lawny dyexia xekadéàîcvik - ©
m`d ,dwelgd didzdì ïéøéîb àúëìéä,dlibx dyexik df oi` - ¦§§¨§¦¦¨

,eia` zern lr glbl leki oady zcgein dkld `l`àì Ckìéäå§¦§¨Ÿ
ìé÷Lc éàî íeôì éçelb éòazexifpd zerna xekad oic oi` okle - ¨¥©¥§©§¨¦

zexifp zerna mipy it lehil oic el oi`e ,eia` iqkpa ezlihp oick
.eia`àéä äMeøé àîìéc Bàzernl yiy dxn`p dkldd `ny - ¦§¨§¨¦

,dlibx dyexi oic el`ìé÷Lc éëéä éëålhepy myke -íéðL ét §¦¥¦§¨¦¦§©¦
,miqkpaçlâî éëä.eia` zexifp zerna mipy it lhep mb jk - ¨¦§©¥©

dax wtqa ielz epi`y ,wtqd iccv z` x`al `xnbd dtiqene
,mixifp mipa ipy eidykåelit`øîBì éöîéz íàyàéä äMeøé- §¦¦§¥©§¨¦

zexifp zerna yiy `xnbd ly mcewd wtqa cvd itl mb ,xnelk
,dyexi x`yk dwelg oice[xeka epi` mdn cg` s`y] mig` ipya

`id zexifpd zern zwelgçlâî ìé÷Lc íeôìglbn cg` lky - §§¨¦§©©
yi mewn lkn ,miqkpa ivg yxeiy myk zerndn ivg lr

,mipy it el` zerna lhep xekad m`d wtzqdley meynámiqkp §
mdydéì úéàc àeä ïéleçxekal,íéðL étweqta xen`k`k mixac) ¦§¦¥¦§©¦

(fi,'Fl `vni xW` lkA'a ìáà`l` a`d ly mpi`y zexifp zern §Ÿ£¤¦¨¥£¨§
mdàì ,Lc÷ä.'el `vni' `xwp df oi`y mipy it xekad lhepBà ¤§¥Ÿ

àîìéc[`ny-]déì éð÷c ïåékrnl oadzekf oda lawne zeçelâì ¦§¨¥¨§¨¥¥§¦©
,mdn `iaiy zepaxwd lràðL àìmiqkpa zekf oia welig oi` - Ÿ§¨

.mipy it lawn xekade ,ycwd zerna zekf oial oileg mdy
did m` :sqep wtq zwtzqn `xnbdàeäå ,íìBò øéæð åéáàoad - ¨¦§¦¨§

íúñ øéæðy ,jetd dxwna wtzqdl yi oke ,mei miyelyl -åéáà ¨¦§¨¨¦
didàeäå ,íúñ øéæðoad -éàî ,íìBò øéæðel` mixwna mb m`d - ¨¦§¨§§¦¨©

iccve .`l e` ,eia` zexifp zern lr glbn oady dkldd dxn`p
m`d ,md wtqdàúëìéä ïéøéîb ékdxn`p ,dkldd dxn`pyk - ¦§¦¦¦§§¨

wx,úeøéæð íúñaef dkld llk dxn`p `l mler zexifpa la` ¦§¨§¦
.eia` zexifp zern lr glbn oadyàðL àì àîìéc Bà`ny - ¦§¨Ÿ§¨

dxn`p zexifp mzqay myke ,zexifp mzqn dpey `l mler zexifp
.mler zexifpa mb jk ,eia` zexifp zern lr glbn oady dkldd

øîBì éöîéz íàå` elit` -eia` zexifp lr glbn oady xn`z m §¦¦§¥©
c meyn ,zexifp mzqa oiae mler zexifpa oiaúeøéæð éãéàå éãéà àëä̈¨¦¦§¦¦§¦

äøäè.dxdh zexifp eid [oad lye a`d ly] zeiexifpd izyy - ¨¢¨
oiicréòawtzqd -éMà áødidyk oicd didi cvikøéæð åéáà ¨¥©©¦¨¦¨¦
àîè,d`neh zepaxwl zern yixtdeàeäåoad -,øBäè øéæð ¨¥§¨¦¨

zexifp zepaxw z` mdn `iadle zernd lr siqedl dvexe
did m` ,jetd dxwna wtzqdl yi oke .dxdhdøBäè øéæð åéáà̈¦¨¦¨

,dxdhd zexifp zepaxw z`adl zernd z` yixtdeàeäåoad - §
àîè øéæð,d`neh zepaxw zerndn `iadl dvexeéàîoicd dn - ¨¦¨¥©

`l ,zexifp ly zepaxw ibeq ipy mdy oeik m`d ,el` mixwna
oi`y e` .eia` zexifp lr glbn oady dfk ote`a dkldd dxn`p
zexifp zepaxw lk `iadl leki oady dxn`p dkldde ,welig

,`xnbd dwiqn .zexifp zepaxw myl eia` yixtdy zernne÷éz¥
:hytp `le wtqa cner xacd -

øîàù éî êìò ïøãä

.` .mipipr dnkl wlgpe .zerha zexifpe ycwd ipica wqer df wxt
.a .`l e` ycwd `ed m`d ,zerha ycwdda yiy zexifp zlaw

zlaw xg` clepy gzt oicae .xcepd oic dn ,zerh ly cv
zexifp cg` lk laiwe ,mieqn xac lr ewlgpy mipy .b .zexifpd
oic dn ,mdn cg`k xacd `vnpe ,wcev `ed m` envr lr

.eixack `ly `vnpy inl zexifpd

äðùî
lg zerha yicwdy mc` m`d mi`pz zwelgn d`ian dpynd

:ycwddúeòè Lc÷ä ,íéøîBà éànL úéadnda yicwdy mc` - ¥©©§¦¤§¥¨
okn xg`le ,ziad wcal lk`n ixac e` oenn yicwdy e` ,oaxwl

d lg ,eixaca zerh dlgy xxazdLc÷ä.drhy it lr s` ¤§¥
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ïéà ,íéøîBà ìlä úéáedLc÷ä.zerha yicwdyk lg ¥¦¥§¦¥¤§¥
ãöék,ewlgp ote` dfi`a -øîà,yicwndàöiL øBçL øBLéúéaî ¥©¨©¨¤¥¥¦¥¦

ïBLàøxweaaùc÷ä àeä éøä,oaxwlàöéåxey seqalúéa ,ïáì ¦£¥¤§¥§¨¨¨¨¥
,íéøîBà éànLLc÷ä,`ed,Lc÷ä Bðéà ,íéøîBà ìlä úéáemeyn ©©§¦¤§¥¥¦¥§¦¥¤§¥

`viy xegyd xeyd z` wx yicwd `edy ,eixac eniiwzp `ly
eixeeyn cg` s` oi` oal `ed `viy oey`xd xeydy oeike ,oey`x
epi` oalde ,oey`x `vi `ly meyn yecw epi` xegyd ,ycwd

.xegy `weec yicwd ixdy yecw
,yicwnd xn`äìòiL áäæ øðécLc÷ä àeä éøä ïBLàø éãéawcal ¦©¨¨¤©£¤§¨¦¦£¥¤§¥

,ziadäìòåxpic seqal eciaLc÷ä ,íéøîBà éànL úéa ,óñk ìL, §¨¨¤¤¤¥©©§¦¤§¥
,Lc÷ä Bðéà ,íéøîBà ìlä úéáe`l` ,sqk xpic yicwd `ly meyn ¥¦¥§¦¥¤§¥

oeike ,mixpicd lkn oey`x ecia dlriy adf ly xpicd z`
.ycwd eixpicn cg` s` oi` sqk ly xpic `ed dlry oey`xdy

,yicwnd xn`äìòzL ïéé ìL úéáç,Lc÷ä àéä éøä äðBLàø éãéa ¨¦¤©¦¤©£¤§¨¦¦¨£¥¦¤§¥
äúìòåziag seqal eciaLc÷ä ,íéøîBà éànL úéa ,ïîL ìLúéáe , §¨§¨¤¤¤¥©©§¦¤§¥¥

,Lc÷ä Bðéà ,íéøîBà ìlä`l` ,ony ly ziag yicwd `ly meyn ¦¥§¦¥¤§¥
oeike ,zeiagd lkn dpey`x ecia dlrzy oii ly ziagd z`
eizeiagn zg` s` oi` ony ly ziag `id dzlry dpey`xdy

:ycwd

àøîâ
:epizpyna epipy'eë Lc÷ä ,íéøîBà éànL úéazerh ycwd - ¥©©§¦¤§¥

:ycwd oi` ,mixne` lld ziae ,ycwd
:lld ziae i`ny zia zwelgn z` zx`an `xnbdeäééîòè éàî©©§©§

mnrh dn -,éànL úéácmeynïðéôìéc-micnelyLc÷ä úlçz §¥©©§¨§¦©§¦©¤§¥
,dndad zycwd mvr -Lc÷ä óBqîd`a dzyecwy ,dxenzn - ¦¤§¥

.zxg` dyecw gknäøeîz äîdlgeléôàxind m`,úeòèaoebk ©§¨£¦§¨
dvxy e` ,oal xey xn`e dxenz didi xegy xey xnel dvxy

f xey xnelit lr s`e ,minly zxenz xn`e dler zxenz d
,xn`y enk dxenzd dlg drhyóàzligzLc÷äzycwd-] ©¤§¥

dlg ,[dndadeléôàdid ycwddyk,úeòèaxey yicwdy oebk £¦§¨
lg drhy it lr s`y ,oal xey `vi seqale oey`x `viy xegy

.oald xeyd lr ycwdd,íéøîBà ìlä úéáeéléî éðä-xn`py dn ¥¦¥§¦¨¥¦¥
a wx `ed zerha s` dlg dyecwdy,äøeîz`id dxenzy oeik §¨

,xg` oaxw gkn d`a `id ixdy ycwd seqéúeçà ìáà[cixedl-] £¨©¥
ïðéúçî àì úeòèa Lc÷äi` zerha dycg dyecw ligdl - ¤§¥§¨Ÿ©£¦¨

.xyt`
:df xe`ia itl i`ny zia ly mnrh lr dywn `xnbdìezhiy §

äî ,éànL úéádxenza oicdäæ éøä øîà eléà[dxenz ef dnda-] ¥©©¨¦¨©£¥¤
äæ úçz[ef dnda-]íBiä éöçì-,jli`e meid ivgnàéåä éî ©©¤©£¦©¦©§¨

àzòL àéääî äøeîz-,cin dlg dxenzdy xnel cv yi ike §¨¥©¦©§¨
dryn xak dilr exindy oaxw eze` zyecwa dyecw dndade
epi`y eixaca dlib ixdy ,ok epi` oicdy i`ce `ld ,ok xn`y

,meid ivg mcew legz dxenzdy dvexíBiä éöç éèîc ãò àlà¤¨©§¨¥£¦©
äøeîz àéåäc àeä-enk ,dxenzd dlg jli`e meid ivgn wxe §©§¨§¨

ok m`e .xn`yénð àëä-dyecw dndad didz ,ycwda o`k mb ¨¨©¦
àúléî àéìbéî éëì-xeydy ,eixac eniiwzdy dlbziyk wx §¦¦©§¨¦§¨

i`ny zia micen dxenza elit`y ,oey`x ezian `vi xegyd
ycwda mb ok m`e ,miniiwzn mpi` eixac m` dlg `l dxenzdy
xegyd xeyde ,eixac eniiwzp `l ixdy ,llk ycwdd legi `l

.oey`x `vi `l
:xg` xe`ia d`ian `xnbd,àtt áø øîàmixaeq i`ny zia ¨©©¨¨

y ,eixac z` yxtl ozipyøîàð Cëìxey ,yicwnd ixaca dpyna §¨¤¡©
`viy xegy'ïBLàø',ycwd `ed ixd izian,ezpeekyàöiLëì ¦¦§¤¥¥

d xeydïBLàø.ycwd didi `ed ,mixegyd mixeeydn ¦
:`xnbd dywnøîà÷ øBçL øBL àäå-eixac yxit yicwnd ixd §¨¨¨¨©

,xegy xey yicwn `edyeîéàä àlà déì úéìc ïðé÷ñò àì é-ike ¦Ÿ©§¦¨§¥¥¤¨©
xnel xyt` i` ok m`e ,xegy cg` xey wx el yiy xaecn `l
,mixegyd mixeeydn oey`xd xeyl ezpeek 'oey`x' xne`yky

.dfn ueg mixegy cer el oi` ixdy
:`xnbd zvxznàëéøö àìote`a `l` dpynd z` cinrdl oi` - Ÿ§¦¨

àúìz ïéøz déì úéàc-,mixegy mixeey dyely e` mipy el yiy §¦¥§¥§¨¨
z` yicwdl ezpeeky 'oey`x' xn`y dn z` yxtl xyt` okle

.mixegyd mixeeydn oey`xd
:df yexitl lld zia zrc z` zx`an `xnbd,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

ïk íàxeydy rnyny ,'oey`x izian `viy' xnel el did `l ¦¥
`l` ,ycwd didi ziadn `viy oey`xdïBLàøa àöiLdéì éòaéî ¤¥¥¨¦¦¨¥¥

-`weec rnyn `ly ,'oey`xa `viy xegy xey' xnel eilr did
xeyl ezpeeky yxtl xyt` `l` ,ziadn `viy oey`xd xeyd
xey `viy `weec ezpeek i`ce `l` .mixegyd mixeeydn oey`xd

.mixeeyd lkl oey`x df xegy
:`tt ax ixaca dpc `xnbd,éMà áøì Léðøaî àáø déì øîàike ¨©¥¨¨¦©§¥§©©¦

éàä-,df dxwn,àeä úeòèa Lc÷ä`lde,àeä äðåeëa Lã÷äitk ©¤§¥§¨¤§¥§©¨¨
oeekzd yicwnd zn`ay ,i`ny zia zhiya `tt ax x`iay

.ycwd didi xegyd xeydyepizpyna e`xw recn ok m`e
df ycwdy mrhd ,iy` ax el aiyd .'zerh ycwd' df ycwdl

`ed ,zerha ycwd `xwpàn÷ déøeaéãì dééòèàc íeMî- ¦§©§£¥§¦¥©¨
oey`xl ezpeeky eixaca zerhl yiy ,drhenk rnyp exeaicy

.ziad on `viy
:`xnbd dywnéànL úéa éøáñåy,Lc÷ä éåä àì úeòèa Lc÷ä §¨§¥¥©©¤§¥§¨Ÿ¨¥¤§¥

ïðúäåonwl dpyna(:`l),øéæða øãpL éî,zexifp envr lr laiwy - §¨§©¦¤¨©§¨¦
íéîëçì ìàLðå,ezexifp z` xizdleøézäåici lr ,ezexifp z` el §¦§©©£¨¦§¦¦

,zexifp zlawl dliren dpi` xn`y oeyldy el exn`yBì äúéäå§¨§¨
úLøôeî äîäa,ezexifp ini seqa daixwdl ickàözdndad §¥¨§¤¤¥¥

øãòa äòøúåeilr dlg `ly meyn ,oilegd zenda x`y mr §¦§¤¨¥¤
.zerha dzid dndad zyxtde ,llk zexifpúéáì ìlä úéa eøîà̈§¥¦¥§¥

,éànLikeéà[oi`-]íéãBî ízàdf dxwna,àeä úeòèa Lc÷äL ©©¦©¤¦¤¤§¥§¨
,zerha yicwdy xxazde ,ezexifp lr l`yp ixdyåoklàöú §¥¥

dndad.øãòa äòøúåycwd df ote`ay epl micen mz`y myke §¦§¤¨¥¤
xegyd xeyd oi`y epl ecez epizpyna mb jk ,ycwd epi` zerha

.ycwdììkî,lld zia ixacn cenll yi -éànL úéa éøáñc ¦§¨§¨§¥¥©©
yLc÷ä éåä úeòèa Lc÷ä,izian `viy xegy xey' yicwdae ¤§¥§¨¨¥¤§¥

.ycwd zerha ycwdy df mrhn yecw oald 'oey`x
:`xnbd zvxznàlàeòè à÷c àeä ìlä úéa,i`ny zia zhiya ¤¨¥¦¥§¨¨

eeäééîòè éøáñ[mnrhy exaqe-]éànL úéác`edLc÷äc íeMî ¨§¥©§©§§¥©©¦§¤§¥
,Lc÷ä éåä úeòèa,dpyna i`ny zia ly mpeyln rnyny enk §¨¨¥¤§¥

mdilr eywd okle ,yecw oald xeydy xnel i`ny zia zpeekye
dndady i`ce myy ,dliren dpi`y oeyla zexifp zlawn

.dyecw dpi` oaxwl yixtdyïBäì éøîàå-mdl eaiydeúéa §¨§¥§¥
,éànL`ed epinrhíeMî åàìyàeä úeòèa Lc÷älge ,ycwd ©©¨¦¤§¥§¨

'ycwd zerh ycwd' dpyna epxn`y dne ,oald xeyd lr ycwd
epi`àlààn÷ déøeaéãì dééòèàc íeMî-rnyp exeaicy meyn ¤¨¦§©§£¥§¦¥©¨

,ycwd didi oey`x `viy xegyd xeydy xn`y oeik ,drhenk
mixeeydn oey`x `viy xegyd xeyl ezpeeky miyxtn ep`e

.ynn oey`x `viy oald xeyl `le ,mixegyd
:`tt ax ly exe`ia lr ztqep `iyewéànL úéa éøáñåyLc÷ä §¨§¥¥©©¤§¥

òîL àz ,Lc÷ä éåä àì úeòèaepipyy ,jk df oi`y dgked §¨Ÿ¨¥¤§¥¨§©
dpyna(:al onwl),y miyp` dyy,Cøca ïéëläî eéä̈§©§¦©¤¤
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זג

miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtxifp
íéøîåà ììä úéáå:`pixg` `pyil .yecw eycwd oi` Ð eixac eniiwzp `le li`ed Ð

.ycwd ied oey`xd Ð oald xg` dlgz `viy xegy eze` :mixne` i`ny zia ,oal `vi

.oii ly ziag oke ,xpic okeàøîâàúìéî àéìâéî éëì ùã÷ä éáâ éîð àëä`vic Ð

`zlin `ilbi` `l `dc ,`yixa oal wtp ik `zyd `le .yecw iedl Ð dlgz xegy

.xn`wckïåùàø øîàð êëì:xn`w ikdc Ð

zi`c rnync .ycwd `di `viy oey`x xegy

`knq ediilre ,daxd oixegy mixeey dil

oey`x `viykl xegy xey :xn` ikdc .dizrc

`viyke .ycwd `di Ð oixegy mixeey x`yn

x`yl oey`x `vi ixd Ð oald xg` xegy

,xn`w dilrc `zlin i`lbi`e ,oixegy mixeey

.oal` `leøîà÷ øåçù øåù àäårnync Ð

`l inc .oall mcew dligz `viy xegyc

ikd meyne ,xegy cg `l` dil zilc opiwqr

m` la` ,ycwd `di Ð dlgz `vi m`c xn`w

.ycwd xegy `di `l Ð oal enicwdàëéøö àì
úìúå éøú äéì úéàã`viy dfi`e ,oixegy Ð

melk aiyg `l ikd meyne ,ycwd `di dlgz

.oal ly ez`iviïë íà íéøîåà ììä úéáåÐ

mixegyd on dfi` `l` aiyg `lc ,zxn`wck

`viy xegy xey" :ipzil Ð dlgz `viy

ipzc oeik `l` !oixegyl dlgz ,"oey`xa

xegy wetilc irac rnyn Ð "oey`x `viy"

witpc oeike ,oal yixa elit`e edlekl oey`x

.ied melk `l Ð dlgz oaléàãå ïéà äéì øîà
àåä äðååëá ùã÷äxegy ycwdl i`cec Ð

meyn Ð zerh ycwd dil ixw ikdle .oieki`

dil ded ikdc .`nw dixeaicl diirh`c

dedc ,"oey`x izian `viy xegy" :xninl

oeik la` .mixeey x`yl dlgz `viy rnyn

`knq `lc rnyn Ð "xegy xey" xn`c

ikdl .`ed xey llka inp oalc ,xegy` dizrc

xn`y ,exeaic drhdy ,zerh ycwd dil ixw

oizipzna ziyixtc i`nl :`pixg` `pyil .xey

opitli ,ycwd ied oalc mixne` i`ny ziac

icin yipi` zignck ,ycwd zlgz dil

`idy dxenz epiidc ,ycwd seqn ,dyecwa

elit` dxenz dn :xg` ycwd gkn d`a

yi" wxta dxenz zkqna opixn`ck ,zerha

didi ezxenze `ed dide" :(`,fi) "zepaxwa

xeaq m`y ,cifnk bbey zeaxl "didi" Ð "ycew

zxenz ef" xn`e "dler zxenz ef" xnel

zxenz ef" xn`e "minly zxenz" e` "minly

elit` ycwd s` .dxenz ef ixd Ð "dler

,oal yicwde xegy yicwdl xeaq m`y ,zerha

mec`e oal ixd Ð mec` yicwde oal e`

`xwirnc ,ycwda icin izeg` la` ,ycwd gkn `iz`c meyn Ð dxenz ilin ipd :mixne` lld ziae .miycweni`n` i`ny ziale .ycwda dil opizgn `l zerha Ð oileg ied

ycwd eiykr `viy oal xey ied?iabl eli` ,dxenz` dedc icin ,ztxd on eixg` e`viy mixegy mixeey x`yl oey`x `viykl ,"ycwd iedil oey`x `viy xegy xey" [xn`cn]

da i`wc `zry `iddn dxenz ied in ,"meid ivgl dxenz df zgz df ixd" xn` dxenz?cr `zlin `ilbi` `l inp `kd .xn`c [`neic] `blt ihnc cr dxenz ied `l ,`l`

.llk oal yecw iedil `le ,ztxa iniiwc mixegy jpd inwn xegy witpcïåùàø øîàð êëì àôô áø øîà`de :opiqxb ikd :yecw iedil ,oal oia xegy oia ,oey`x `vic o`n lkc Ð

`l` iyecwl dil `gip `lc dpin rny xegy xey xn`wcne ,xn`w xegy xey `de .i`d `l` dil zilc `kixv `l .zlz e` oixz dia zi`c opiwqr `l inc ,xn`w xegy xey

.xg` `le ,yecw iedil ediipian `nw wtpc xegy `eddc xn`we ,oixegy `zlz ixz dil eedc meyn Ð oey`x xn`wc i`de ,xegyãç àìà øåçù äéì úéìã àëéøö àì,jklde Ð

`l` ."oey`xa `viy" `nil Ð oal inp yicwc dil `gipc ok m` :ixaq lld ziae .yecw iedl ,oal e` xegy e` ,`yixa witpc o`n lkc dil `gipc meyn Ð oey`x xn`c i`d

.ycwd epi` ycwda zerh lke ,ycwd zerh dil dede dil `gip `l oala la` ,iyecwl dil `gip oey`x [xegy] witp i`c dpin rny Ð oey`x xn`cnùéðøáî àçà áø äéì øîà
àåä äðååëá ùã÷ä àåä úåòèá ùã÷ä éàä éùà áøìi`n`e ,dpeeka ycwd ded Ð xegy oia oal oia ,dlgz oey`x `viy in lk yicwdl dizrcc ,oey`x xn` jklc zxn`c oeikc Ð

zerha ycwd dil ixw?àåä äðååëá ùã÷äã éîð éëäifginc ,`nw `xeaic `eddl diirh`c `yixa "`vic xegy" xn`c meyn Ð zerh ycwd dil ixw ikdl `l` Ð`lc o`nk

.xegy `l` iyecwl dil `gipùã÷ä éåä àì úåòèá ùã÷ä éàîù úéá éøáñåied `l zerh ycwdc i`ny zial edl zi`c `nl` ,dpeek dil zi`c oebka dl znwen `wcnc Ð

da oi`y itl ,oileg zenda x`y mr xcra drxze `vz Ð zyxten dnda el dzid m` ,el exizde xcpy itl minkgl l`ype xifpa xcpy in :onwl `wxit i`da opz `de .ycwd

.llk dyecwéàîù úéáì ììä úéá íäì åøîàmixne` mz`e .drhe ,xifp `edy xeaq did dyixtdy dryay ,ef oebk .ycwd epi` zerh ycwdc epixack zexedl mzxfg eiykr Ð

.ycwd ied zerh ycwdc ixn` edpi`c i`ny ziac ediipin edl rinyc dpin rny Ð ikd lld zia edl ixn`wcne .xcra drxze `vze ycwd epi`yéøáñ éàîù úéá íìåòì àì
åòèã àåä ììä úéá àëäå ùã÷ä åðéà úåòè ùã÷äãixn` ikdl e`l :i`ny zia edl ixn`we ,ycwd ied zerh ycwdc meyn Ð ycwd iedc xegy xey iab ixn`c ixaq edpi`c Ð

.lirlck ,`nw dixeacl diirh`c dpeeka `kd `l` .ycwd ied `l zerha ycwdc ol `xiaq ociclc ,ycwd iedc
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ãöéëmixne` i`ny zia oal `vie ycwd `ed ixd oey`x izian `viy xegy xey xn`

ycwd,i`w oal` ycwd ixn`wc i`ny ziac `zlin `xnba iyxtnc zi` Ð

,oey`x ezian `viy [dn] yicwdl ied ezrcc xnel yic .ycwd ied zerh ycwd rnyn

z` rpni `l ezerh jkld ,oey`x `vi xegydy xeaq dide ,drhy itl Ð xegy xn`y dne

,oey`x ezian `viy xeyd lr legln ycwdd

:iyxtnc zi`e .ycwdd lg oald lr elit`e

ab lr s`e ,yecw oald xg` `viy xegy xeyc

on oey`x `viy ixiine .ziad on oey`x wtp `lc

oke .yxt` `xnbae .mixegy mixeey x`yl ziad

ikid ike ,mipt ipya eyxtl yi ziage xpic

.`peeb i`d ika jpd yxtl yi `yix iyxtnc

ziage adf xpic ,iaa jpd ol dnl yxtn `xnbae

.ony ly

` cenr bl sca micner o`k mikiiyd zetqezd]

.[`nrh i`n ligznd xeacn

[a cenrl jiiy]éîmkgl l`ype xifpa xcpy

xcpy dryn dpenÐ

,ezexifpa oii dzye xare ,xifpa xcpy in :yexit

zial elit` excp el xizdl minkgl l`ype

dl`y oi` Ð ycwda dl`y oi` ixn`c i`ny

"zexbexbd on xifp ipixd" wxta xn`ck ,zexifpa

l ikd elit` Ð (`,h xifp)lawiy jixv i`ny zia

.zexifp ea lawl ie`xy aeyge aeh oeyla zexifpd

,dlaw ied `lc oiiepik e` daxd zepeyl yi la`

rexb oeyla law m`y micen i`ny zia elit`e

oeyld m` mkgl l`yp `zyde .xcp ied `lc Ð

e` ,dlaw [oeyl] e` ,zexifp oeyl ied eilr lawy

xar `ede ,dlaw oeyly xnel minkg exq`e .`l

dryn dpen Ð oiia dzyy ,ezxifp lr dlgz

inil el oiler mda xary minid lke ,xcpy

minik zepnle xefgl dil opiqpw `le ,ezexifp

jgxk lre .ezexifp lr xaer didy cera dpny

dpenc `ed `hiyt Ð ok `l m`c ,xarya ixiin

ipzwc ,rnyn oizipznc dihyt .xcpy dryn

elr oda xary minid lr xcpy [dryn] dpen

ipz "exizde" ipzwc `tiq meyne .ezexifp inil

,melk exq` `l mdy it lr s` ,"exq`e" `yix

.zexifp eilr laiw aeh oeylay el exn`y `l`
l`yp
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:íéøîBà ìlä úéáeøBL" øîà ?ãöék .Lc÷ä ïéà ¥¦¥§¦¥¤§¥¥©¨©
àöéå "Lc÷ä àeä éøä ïBLàø éúéaî àöiL øBçL̈¤¥¥¦¥¦¦£¥¤§¥§¨¨
:íéøîBà ìlä úéáe ,Lc÷ä :íéøîBà éànL úéa ,ïáì̈¨¥©©§¦¤§¥¥¦¥§¦
éøä ïBLàø éãéa äìòiL áäæ øðéc" .Lc÷ä Bðéà¥¤§¥¦©¨¨¤©£¤§¨¦¦£¥
:íéøîBà éànL úéa ,óñk ìL äìòå "Lc÷ä àeä¤§¥§¨¨¤¤¤¥©©§¦
ïéé ìL úéáç" .Lc÷ä Bðéà :íéøîBà ìlä úéáe ,Lc÷ä¤§¥¥¦¥§¦¥¤§¥¨¦¤©¦
ìL äúìòå "Lc÷ä àéä éøä äðBLàø éãéa äìòzL¤©£¤§¨¦¦¨£¥¦¤§¥§¨§¨¤
:íéøîBà ìlä úéáe ,Lc÷ä :íéøîBà éànL úéa ,ïîL¤¤¥©©§¦¤§¥¥¦¥§¦

.Lc÷ä Bðéààøîâ"Lc÷ä íéøîBà éànL úéa" ¥¤§¥¥©©§¦¤§¥
úlçz ïðéôìéc ¯ éànL úéác eäééîòè éàî .'åë©©£©§§¥©©§¨§¦©§¦©
,úeòèa eléôà ¯ äøeîz äî ;Lc÷ä óBqî Lc÷ä¤§¥¦¤§¥©§¨£¦§¨
éðä :íéøîBà ìlä úéáe .úeòèa eléôà ¯ Lc÷ä óà©¤§¥£¦§¨¥¦¥§¨¥
àì ¯ úeòèa Lc÷ä éúeçà ìáà ,äøeîz ¯ éléî¦¥§¨£¨£¥¤§¥§¨¨
úçz äæ éøä" øîà eléà äî ,éànL úéaìå .ïðézçî©§¦©§¥©©¨¦¨©£¥¤©©
?àzòL àéääî äøeîz àéåä éî "íBiä éöçì äæ¤©£¦©¦¨§¨§¨¥©¦©§¨
éëä .äøeîz àéåäc àeä íBiä éöç éèîc ãò ,àlà¤¨©§¨¥£¦©§¨§¨§¨¨¦
øîàð Cëì :àtt áø øîà !àúléî àéìbéî éëì ,éîð©¦§¦¦©§¨¦§¨¨©©©¨§¨¤¡©
,øîà÷ "øBçL øBL" àäå ¯ .ïBLàø àöiLëì ¯ ïBLàø¦¦§¤¥¥¦§¨¨¨¨©
,àëéøö àì ¯ ?éàä àlà déì úéìc ïðé÷ñò àì éî¦¨¨§¦©§¥¥¤¨©¨§¦¨
ïk íà :íéøîBà ìlä úéáe .àúìz ïéøz déì úéàc§¦¥§¥§¨¨¥¦¥§¦¦¥
Léðøaî àáø déì øîà .déì éòaéî "ïBLàøa àöiL"¤¥¥¨¦¦¨¥¥£©¥¨¨¦©§¦
äðåeëa Lc÷ä ?àeä úeòèa Lc÷ä éàä :éLà áøì§©©¦©¤§¥§¨¤§¥§©¨¨
éøáñå ¯ .àn÷ déøeaéãì dééòèàc íeMî ¯ !àeä¦§©§£¥§¦¥©¨§¨§¦

ä éåä àì úeòèa Lc÷ä éànL úéa:ïðúäå ?Lc÷ ¥©©¤§¥§¨¨¨¥¤§¥§¨§©
Bì äúéäå ,eøézäå íéîëçì ìàLðå øéæða øãpL éî¦¤¨©§¨¦§¦§©©£¨¦§¦¦§¨§¨
úéa eøîà .øãòa äòøúå àöz ¯ úLøôeî äîäa§¥¨§¤¤¥¥§¦§¤¨¥¤¨§¥
úeòèa Lc÷äL íéãBî ízà éà :éànL úéaì ìlä¦¥§¥©©¦©¤¦¤¤§¥§¨

,àlà ¯ !Lc÷ä éåä úeòèa Lc÷ä éànL úéa éøáñc ììkî ?øãòa äòøúå àöúå ,àeä§¥¥§¦§¤¨¥¤¦§©§¨§¦¥©©¤§¥§¨¨¥¤§¥¤¨
,Lc÷ä éåä úeòèa Lc÷äc íeMî éànL úéác eäééîòè éøáñ .eòè à÷c àeä ìlä úéa¥¦¥§¨¨¨§¦©£©§§¥©©¦§¤§¥§¨¨¥¤§¥
déøeaéãì dééòèàc íeMî àlà ,àeä úeòèa Lc÷ä íeMî åàì :éànL úéa ïBäì éøîàå§¨§¦§¥©©¨¦¤§¥§¨¤¨¦§©§£¥§¦¥
,Cøca ïéëläî eéä :òîL àz ?Lc÷ä éåä àì úeòèa Lc÷ä éànL úéa éøáñå ¯ .àn÷©¨§¨§¦¥©©¤§¥§¨¨¨¥¤§¥¨§©¨§©§¦©¤¤
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miwxtזד dyelyaa cenr `l sc ± iriax wxtxifp
ïãâðë àá ãçàåipixd ,xnelk .ipelt dfy xifp ipixd :xn`e ,mipyd elldn cg` gzte Ð

`ae .ipelt df oi` m` xifp ipixd :xne` cg`e .ipelt yi` epi` i`cec ,ipelt df m` xifp

oi` m` xifp ipixd :xn`e iriaxd `ae .xifp mkn cg` m` xifp ipixd :xn`e cg` (eze`)

,mipey`xd mipy oze`l iying `ae .xifp `edy cg` mka yi i`cec ,xifp mkn cg`

i`cec ,mixifp mkipy m` xifp ipixd :xn`e

xifp ipixd :olekl xn`e iyy `ae .mixifp mkpi`

.mixifp mklek m`íìåë íéøîåà éàîù úéá
íéøéæðxn` `ly odn cg` jl oi`e li`ed Ð

eidy ,oireh oleky it lr s`e ."xifp ipixd"

zia ixn`we .mixne` ody enk epi`y oixeaq

.oixifp olekc i`ny'åë úåòèá ùã÷äã àëä àäå
ixaq i`ny ziac dpin rnynl `ki` `kdn Ð

xeyc `iddn la` ,ycwd ied zerha ycwdc

rnynl `kil Ð xegyixiin `iddc ,dpin

.ziyixtcke ,dpeeka ycwdaøîà ééáài`ne Ð

df ixd" xn` eli` dn :i`ny zial jl `iywc

`kd ,'ek dxenz ied in "meid ivgl df dxenz

witpc `neic `blta `zlin ilbin ikl ,inp

dywz `l Ð oal `le yecw edi` iedil ,xegy

,`xtva mi`wc jzrc `wlq `lc ,icin `le jl

.lirl `tt ax dl yxtnckeéàîá àëä àìà
àøäéèá íéà÷ã ïðé÷ñòxey :xn`e .mixdva Ð

.yecw iedil meid oey`x izian `viy xegy

øîà øåçù àìå äåä ïáì ÷ôðã àåää äéì éøîàå
øåçù éøîà àì ÷ôð ïáìã àðòãé äåä éà åäìÐ

ied ikd meyne ,ycwda dreh iede ,oal `l`

lld ziae .ycwd oal iede ,ycwd eyicwd

ytp m`e .ycwd epi` zerhc ,ycwd epi` :ixaq

,`xtva mi`wc oebk iia` `nwel :xnel mc`

,"ycwd `di oey`x `viy xegy xey" xn`e

xn`e ,wtp oalc inxz`e ,oizzipznke ,oal `vie

ixn` `l wtinl cizr oalc `prci ded i` :edl

cizrd lrc ,`iyw `l `d Ð oal `l` xegy

.eyicwdl ezrc ozep mc` oi` `aläìòù éðú
ziag e` sqk ly didy ,xacl xkfp jk xg`e Ð

.ony lyàé÷ì àøåéçá àîëåà àãñç áø øîà
oal xeyc ,`ed yegk mipald oia xegy xey Ð

.ith sicré÷ì àîëåàá àøåéçs`e ,xnelk Ð

`ki` ik ,ikd elit` ,ilrn oal xeyc ab lr

`zewl Ð `nke` `xezc `kyna oixeig minzk

.`idïåùàø éúéáî àöéù øåçù øåù ïðúikd Ð

ixn`we ,yicwn drx oira yicwn ik :opiqxb

oalc dpin rny Ð ycwd ied oalc i`ny zia

sicr oalc `cqg axl `zi` m`e .ith rexb ded

ycwd ied i`n` Ð ith?yicwnc o`n `de

yicwdy `ed xegy xeye ,yicwn drx oira

.`cqg axcl `zilc dpin rny `l` !oal `le

éàî àìàåoira yicwnc ,`cqg axl zxn`w Ð

oalc i`ny zia ixn`w ikd meyne ,yicwn dti

ycwd ied ith sicr?'åëå áäæ ìù øðéã éðú÷ã àä àìàåi`n`e .ycwd sqk ly :mixne` i`ny zia ,sqk ly dlre Ð?!yicwn dti oira yicwnc o`n `däòø ïéòá éàî àìàå
ùéã÷îoii ly ziagn dti `edc li`ed ,i`ny zial ycwd ied i`n` ony ly ziag ikd i` Ð?éãò àøîçã åðù àìéìâáã àéù÷ àì àäàçùîî éôè ó,`gyn yitp edciclc Ð

.ycwd `ied ikd meyn ,oii lyn rexb ony lyc i`ny zia ixn`w ikdl ehn`e .oii `l` oizey oi`e ,`xnga ith edl `gipe ,(`,`v `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a opiqxbck

.`cqg axl `yix `iywe ,yicwn drx oirac oizipzn edlekl `nwezineéøîà÷ éë`nke` Ð `xyial la` .ith ilrn `xeig ,dyixg ly ,i`pnxwc `xeza Ð ith ilrn `xeig Ð

.ith rixbc ,ycwd ied oalc ycwd iab i`ny zia ixn` ikd meyne .`xeign ith sicràëùîì àîëåà.dyixgl = `icxl ilrn `xeige ,ilrn `xyial `wneqe ,ith ilrn Ðøîàäå
àé÷ì àøåéçá àîëåà àãñç áø.rexb `nke` ied `icxl oia `kynl oia rnync Ðøîà÷ éë.sicr ied Ð dikynl la` ,`icxl Ð `iwl `nke`c `cqg ax Ðäðùîøãðù éî

øéæðá.ezexifp xizdl minkgl l`ype jld jk xg`e ,miznl `nhpe oii dzye ,ezexifp lr xare jlde .ea hxgzdl ligzde ,ezexifpa drhy xkfpe Ðåøñàåxenb xcpy exikdy Ð

.`edøãðù äòùî åúåøéæð äðåî,xnelk Ð,ezexifpa lflify minid oipna xeqi` zepnl jixv oi`e .exq`yn el exiizypy oze` mr miyly oiipnl dler ezexifpa lflfy [mini] oze`

.zexifpd znlydl el oiler `l`øæðù éîdrxze `vz Ð zyxten dnda el dzid m` .zexifpa drhy iptn ,el exizde minkgl l`yp jk xg`e ,zexifp iwecwc lka envr xnye Ð

.'ek xcraåùãé÷ èáùä àì ììä úéá íäì åøîà 'åë éøéùò éòéùúì àø÷å äòèù éîá íéãåî íúà éà éàîù úéá íäì åøîàiriyz ycewn jkl `l ,xnelk Ð
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ìàùðexizde mkglxcp `ly ,`id melk e`l dlaw dze`y el xn`y ,xnelk Ð

dzid .cg` rbx elit` zexifp eilr lg `ly `vnpe ,zexifp lawl aeh oeyla

mr xcra drxze `vz Ð minkgl l`ypy mcew ezexifpl yixtdy ,zyxten dnda el

,llk zerh ycwd o`k oi` Ð dilr lg `l zexifpc oeikc .oixenb oileg ody eizenda

xey" xn`yk `wecc .ecen i`ny zia elit`e

mzd ,oal `vie "ycwd `di oey`x `viy xegy

oi`y meyn Ð `xnba xn`c o`nl ycwd oald

dne ,oald lr mb ycwd legiy dvexe ,yyeg

`vi xegydy xeaq didy ,drh Ð xegy xikfdy

`xwirn eilr lg `l zexifpy ,`kd la` .oey`x

,zexifpd jxevl `l` dyxted `l dndade ,llk

rxbe ,`zil inp ycwd Ð `zil zexifpd o`ke

ecen i`ny zia elit` jkle ,zerh ycwdn df

.ixnbl xcpd xwrpc oeik ,xcra drxze `vzc

xn` `l Ð ezexifp xifp ezexifp zepaxwl xn`ck

`edy xeaq dide aiiegn epi`y mc`k iede ,melk

Ð 'ek "z`hgl ef dnda" xn`e ,z`hg aiiegn

.i`ny zial elit` ,melk xn` `l

åøîàmz` i` i`ny zial [lld zia] mdl

`ed zerh ycwd ixdy dfa micen

xcra drxze `vzezerha ycwdc :`nl` Ð

`kd micen mz`c ikid ike .ycwd ied `l

,olr ezibltc xegy xeya inp ol ece` Ð

dl oileki eid oic ziae .ycwd iedc ezixn`eaiy

eyg `le .ziyixtck ,zerh ycwdn rxb `kdc

mdixac itl eaiyde ,weligd zezin` maiydl

xyrnn mdl eaiyde ,ediizbelt mincn mdy

i`n :dyw zvwe .ycwd iede zerha lgc dnda

wxt lirl xn`c ,dlra dl xtdy dy`n `py

Ð dnda dzid dly m` :(`,ck) "xn`y in"

:xnel yi ?xcra d`vei `kde ,zenz z`hg

Ð xwr `w xwrnc inp i`e .fiib fbin lrac

xfrl` iaxk (`,ak xifp) dnwe` `d mewn lkn

iaxl elit`e .oilegl iwtp opaxl la` ,xtwd

rbx lg xcpd mzdc ,inc `lc d`xp xfrl`

Ð `kd la` ,zerhe dhxg [`la] (xtin) cg`

.ziyixtck ,zg` dry elit` xcpd lg `l

åøîàmicen mz` i` lld zial i`ny zia

cg`le ixiyr iriyzle iriyz ixiyrl`xwy ina

miycewn ozylyy ixiyr xyr,zerha lgc Ð
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,"éðBìt äfL øéæð éðéøä" ãçà øîàå ,ïcâðk àa ãçàå§¤¨¨§¤§¨§¨©¤¨£¥¦¨¦¤¤§¦
øéæð éðéøä" ,"éðBìt äæ ïéàL øéæð éðéøä" øîà ãçàå§¤¨¨©£¥¦¨¦¤¥¤§¦£¥¦¨¦
íëéðML" ,"øéæð íkî ãçà ïéàL" ,"øéæð íkî ãçàL¤¤¨¦¤¨¦¤¥¤¨¦¤¨¦¤§¥¤
ílek :íéøîBà éànL úéa ,"íéøéæð íëlekL" ,"íéøéæð§¦¦¤§¤§¦¦¥©©§¦¨
ílek :éðú÷å ,àeä úeòèa Lc÷ä ,àëä àäå .íéøéæð§¦¦§¨¨¨¤§¥§¨§¨¨¥¨

øáñ :éøîà ¯ !íéøéæðéåä úeòèa Lc÷ä éànL úéa é §¦¦¨§¦¨§¦¥©©¤§¥§¨¨¥
Czòc à÷ìñ à÷ àì :øîà ééaà .àì àëä ,Lc÷ä¤§¥¨¨¨©©¥£©¨¨¨§¨©§¨
íéà÷c ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä àlà ,àøôöa íéà÷c§¨¥§©§¨¤¨¨¨§©¨§¦©§¨¥
¯ ïBLàø éúéaî àöiL øBçL øBL :øîàå ,àøäéèa§¦£¨§¨©¨¤¨¨¦¥¦¦
éà :ïBäì øîàå .÷ôð ïáì :déì eøîàå .Lc÷ä éåäéì¤¡¥¤§¥©£©¥¨¨¨©©£©§¦
úéöî éîe ¯ .øBçL éøîà àì ¯ ÷ôð ïáìc àðòãé äåä£¨¨©£¨§¨¨¨©¨£©¦¨¦¨¥
áäæ ìL øðéc" :éðú÷äå ?÷éñò àøäéèa íéà÷c zøîà̈§©§§¨¥§¦£¨¨¥§¨¨¨¥¦¨¤¨¨
!"äìòzL ïéé ìL úéáç" ¯ ."äìòL" éðz ¯ !"äìòiL¤©£¤§¥¤¨¨¨¦¤©¦¤©£¤

:àcñç áø øîà ."äúìòL" éðz ¯¯ àøeéça àîkeà §¥¤¨§¨¨©©¦§¨¨¨§¦¨¨
àöiL øBçL" :ïðz .àé÷ì ¯ àîkeàa àøeéç .àé÷ì©§¨¦¨¨¨¨¨©§¨§©¨¤¥¥

c÷î ék :Czòc à÷ìñ÷ ."Lc÷ä ïBLàø éúéaî¯ Lé ¦¥¦¦¤§¥¨§¨©§¨¦©§¦
¯ !Lc÷ä éåä :éànL úéa éøîàå ,Léc÷î äòø ïéòa§©¦¨¨©§¦§¨§¦¥©©¨¥¤§¥
äìòiL áäæ ìL øðéc" ?Léc÷î äôé ïéòa ¯ éàî àlàå§¤¨©§©¦¨¨©§¦¦¨¤¨¨¤©£¤
!Lc÷ä :íéøîBà éànL úéa ,óñk äìòå "ïBLàø éãéa§¨¦¦§¨¨¤¤¥©©§¦¤§¥
ïéé ìL úéáç" ?Léc÷î äòø ïéòa ¯ éàî àlàå ¯§¤¨©§©¦¨¨©§¦¨¦¤©¦
éànL úéa ,ïîL ìL äìòå "ïBLàø éãéa äìòzL¤©£¤§¨¦¦§¨¨¤¤¤¥©©

éãò ïîL àäå .Lc÷ä :íéøîBààä íeMî éà ¯ !ïéiî ó §¦¤§¥§¨¤¤¨¦¦©¦¦¦¨
éãò àøîçc ,eðL àìéìâa ,àéL÷ àìàLéø .àçLnî ó ¨©§¨§¨¦¨¨§©§¨¨¦¦¦§¨¥¨

¯ éøîà ék :àcñç áø Cì øîà ¯ !àcñç áøì àéL÷©§¨§©¦§¨¨©¨©¦§¨¦£©¦
¯ àîkeà :àcñç áø øîàå .éàðîø÷c àøBúa§¨§¨§Ÿ¨¥§¨©©¦§¨¨¨
øîàäå .àéãøì ¯ àøeéç ,déøNáì ¯ à÷neñ ,déëLîì§©§¥§¨§¦§¥¦¨¨§¦§¨§¨£©
àøBúa éøîà ék ¯ !àé÷ì àøeéça àîkeà :àcñç áø©¦§¨¨¨§¦¨¨©§¨¦£©¦§¨

.éàðBîø÷cäðùîíëçì ìàLðå ,øéæða øãpL éî §©§¨¥¦¤¨©§¨¦§¦§©¤¨¨
,Bøézäå íëçì ìàLð .øãpL äòMî äðBî ¯ Bøñàå©£¨¤¦¨¨¤¨©¦§©¤¨¨§¦¦
íéãBî ízà éà :éànL úéaì ìlä úéa eøîà .øãòa äòøúå àöz ¯ úLøôeî äîäa Bì äúéä̈§¨§¥¨§¤¤¥¥§¦§¤¨¥¤¨§¥¦¥§¥©©¦©¤¦
éîa íéãBî ízà éà :éànL úéa ïäì øîà ¯ ?øãòa äòøúå àözL ,úeòè Lc÷ä àeäL äæä¤¤¤§¥¨¤¥¥§¦§¤¨¥¤¨©¨¤¥©©¦©¤¦§¦
?Lce÷î àeäL ¯ "éøéNò" øNò ãçàìe ,"éòéLz" éøéNòìå ,"éøéNò" éòéLzì àø÷å ,äòhL¤¨¨§¨¨©§¦¦£¦¦§¨£¦¦§¦¦§©©¨¨£¦¦¤§¨
ìòå éðéîL ìò èáMä úà çépäå äòè eléà äîe .BLcé÷ èáMä àì :ìlä úéa íäì eøîà ¯¨§¨¤¥¦¥Ÿ©¥¤¦§¨¦¨¨§¦¦©¤©¥¤©§¦¦§©
òéLzä Lcé÷ àeä ¯ éøéNòä LcéwL áeúk àlà ?íeìk äNò ànL ,øNò íéðL.é §¥¨¨¤¨¨¨§¤¨¨¤¦¥©£¦¦¦¥©§¦¦
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זה

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד לא דף חמישי)נזיר (ליום

åïãâðk àa ãçà,`ed in reci did `le ,[mlen-]éðéøä ãçà øîàå §¤¨¨§¤§¨§¨©¤¨£¥¦
øéæðixack zn`d m`äfL`ed eplen `ayãçàå .éðBìtxg`,øîà ¨¦¤¤§¦§¤¨¨©

øéæð éðéøäixack zn`d m`äæ ïéàL.éðBìtmipyl xn` iyilyde £¥¦¨¦¤¥¤§¦
,mipey`xdøéæð éðéøäixack zn`d m`íkî ãçàLwcev `vni £¥¦¨¦¤¤¨¦¤

ecal `ed didie eixaca.øéæðzn`d m` xifp ipixd xn` iriaxde ¨¦
izrckíkî ãçà ïéàLwcev epi`y `vniy cala mkn cg`y - ¤¥¤¨¦¤

epi` ,eixaca,øéæð.eixack `vnpy ipyd wx `l`xn` iyingde ¨¦
izrck zn`d m` xifp ipixd ,mipey`xd mipyl,íéøéæð íëéðML¤§¥¤§¦¦

`l` ,wcev didi `l `ed m` s` zexifp laiw mkn cg` lky oeik
xn` iyiyde .zn` `edy el i`ce didy dna zexifpd z` dlzy

izrck zn`d m` xifp ipixd ,mipey`xd zyng lklíëlekL¤§¤
,íéøéæðdidi `l `ed m` s` zexifpd z` laiw mkn cg` lky oeik §¦¦

.zn` `edy el i`ce didy dna zexifpd z` dlzy `l` ,wcev
,íéøéæð ílek ,íéøîBà éànL úéadzid zexifpdy it lr s` ¥©©§¦¨§¦¦

mipey`xd mipyd ixdy ,dfl df mixzeq mdixace ,zerha
zeidl mileki mpi` iyiyde iyingd ixace ,df z` df miyigkn
m` s` oipr lka zexifpd z` lawl did mzrcay oeik ,ze`ivna
z` elz ,miwcev mdy mlv` i`ce didy jezn `l` ,mireh md

,`tt ax lr dyw o`kne .mdixaca zexifpdLc÷ä àëä àäå§¨¨¨¤§¥
,àeä úeòèamdn cg` ixdy,xn`y dna drh i`ceéðz÷å- §¨§¨¨¥

y i`ny zia exn` mewn lkne,íéøéæð ílekxg` mikledy meyn ¨§¦¦
.mzaygn,ycwd ied zerha ycwdy mixaeq i`ny ziay gkene

.epizpyna yxtp oke
:`xnbd zxne`éøîà-] ok` ,daiyid ipa exn`àëä[-o`k ¨§¥¨¨

y gkenéøáñ[mixaeq-]éànL úéay,Lã÷ä éåä úeòèa Lc÷ä ¨§¥¥©©¤§¥§¨¨¥¤§¥
la`íúäepizpynnàìenk dyxtl xyt` didy oeik ,ok gken ¨¨Ÿ

mb ok yxtl yi aey o`kn ok gkeny xg` mpn` ,`tt ax yxity
.dligzn epxaqy enke ,oald xeyd yecwe ,dpyna

y s` yecw oald recn x`an iia`:xegy xn`à÷ àì ,øîà éiaà©©¥¨©Ÿ¨
àøôöa íéà÷c Czòc à÷ìñdxwna dpynd z` cinrdl oi` - ¨§¨©§¨§¨¥§©§¨

ixd oey`x izian `viy xegy xey' xn`e xweaa cnr yicwndy
xey `weec yicwdl oeekzdy xexa df ote`ay ,'ycwd `ed
`viy dn ote` lka yicwdl dzid ezpeek m` ixdy ,xegy
xegydy aeygl daiq el oi`y oeik ,xegy xikfd recn ,oey`x
dpi`y meid ivgl dxenzl dnec dfe ,oey`x z`vl cnery `ed

,eixac miniiwne okl mcew dlgíéà÷c ïðé÷ñò éàîa àëä àlà¤¨¨¨§©©§¦¨§¨¥
àøäéèa-mixeeyd lk e`vi xakyk ,mixdva cnr yicwndy §¦£¨

,drxna zerxléåäéì ïBLàø éúéaî àöiL øBçL øBL' ,øîàå§¨©¨¤¨¨¦¥¦¦¤¡¥
[didi-]déì eøîàå ,'Lc÷ä,ezian mi`vei mixeeyd z` e`xy el` ¤§¥§¨§¥

xey `l` eixack did `ly÷ôð ïáì,oey`x [`vi-]ïBäì øîàå ¨¨¨©§¨©§
,[mdl-]øBçL éøîà àì ÷ôð ïáìc àðòãé äåä éà-rcei iziid m` ¦£¨¨©§¨§¨¨¨©Ÿ¨§¦¨

meyn ,xegy xey ixaca xikfn iziid `l ,oey`x `vi oal xeyy
`l` ,ycwd didi oey`x ezian `viy xey lky `ed dvexy
xeaq dide ,eizenda ilbx z`ivi ly lewd z` xikn didy
mixaeq okle .xegyd xeyd ilbx z`ivi lew did rnyy lewdy
ezpeek ixdy ,ycwd `ed oey`x `vi oal xey m`y i`ny zia
ycwd ,ok xn` `ly s`e ,ezian oey`x `viy xey lk yicwdl

.ycwd ied zerha
iia` xe`ia it lr dpynd oeyla dpc `xnbd:`xnbd dywn .éîe¦

÷éñò àøäéèa íéà÷c zøîà úéöî-dpyndy xnel xyt` ike ¨¦¨§©§§¨¥§¦£¨¨¦
,mixeeyd e`viy xg` mixdva eixac z` xn`yk zxacnéðz÷äå§¨¨¨¥

,cer dpynaäìòiL áäæ ìL øðéc,ycwd `ed ixd oey`x icia ¦¨¤¨¨¤©£¤
lr ycwdd lgy i`ny zia mixaeqe ,sqk ly xpic ecia dlre
`le cizra dlriy dn lr eixac z` xn`y s` ,sqk ly xpicd

.xak dlry dn lr
:`xnbd zvxznéðzadf ly xpic ,dpyna zepyl yi -äìòL §¦¤¨¨

ly xpic dlry el xxazdy xg`ly ,ycwd `ed ixd oey`x icia

,'sqk' `l` 'adf' xne` did `l ok rcei iziid eli`y xn` sqk
.oey`x dlry xpic lk yicwdl epevxy oeik

xn`y ,cer epipy epizpyn jynda `ld :`xnbd dywnìL úéáç̈¦¤
äìòzL ïéély ziag seqal dzlre ,ycwd `id ixd dpey`x icia ©¦¤©£¤

xn`y s` ,ycwd ony ly ziagdy i`ny zia mixaeqy ,ony
.cizr oeyla

:`xnbd zvxznéðzoii ly ziagäúìòL`id ixd dpey`x icia §¦¤¨§¨
.el encwy mipte`d ipyk df ote` yxtzne ,ycwd

:epizpynn eilr dywne ,`cqg ax ly xn`n d`ian `xnbdøîà̈©
àøeéça àîëeà ,àcñç áø-,mipal mixeey oia `vnpd xegy xey ©¦§¨§¨§¦¨¨

xegyd xeyd ,mixegyd on xzei milern mipald mixeeydy oeik
àé÷ì-mixknp mde ,mdnr `vnpy mipald mixeeyd z` rxbn ¨§¨

.izin`d miieeyn zegtaàîëeàa àøeéç-oal mzk `vnpyke ¦¨¨§§¨
,xegy xeyaàé÷ì-eze` cbpk dndaa zrxv rbp didy recia ¨§¨

.mzk.xegy xeyn dlern oal xeyy `cqg ax ixaca x`eane
,epizpynn dywe.Lc÷ä ïBLàø éúéaî àöiL øBçL ,ïðzà÷ìñ à÷ §©¨¤¥¥¦¥¦¦¤§¥¨¨§¨

Czòc-dxe`klékmc` xy`k -äòø ïéòa Léc÷î`ed,Léc÷î ©§¨¦©§¦§©¦¨¨©§¦
,el yiy dnn rexbd z` epiidéànL úéa éøîàåoald xeydyéåä §¨§¥¥©©¨¥

,Lc÷ä.dlernd xeyd df oi`y gkene ¤§¥
:ayiil dqpn `xnbdéàî àlàåyicwn mc` xy`ky ,xn`zïéòa §¤¨©§©¦

äôé`ed,Léc÷îxn` m`y ,dpynd jyndn dyw didi ok m` ¨¨©§¦
ïBLàø éãéa äìòiL áäæ ìL øðéc,ycwd `ed ixdäìòåxpic ecia ¦¨¤¨¨¤©£¤§¨¦¦§¨¨

ly,Lc÷ä íéøîBà éànL úéa ,óñkrexb sqk ly xpic `lde ¤¤¥©©§¦¤§¥
ok `l m`y ,yicwn drx oira yicwny gkene ,adf ly xpicn

.cala adf xpicl oeekzdéàî àlàåyicwndy xn`zäòø ïéòa §¤¨©§©¦¨¨
`ed,Léc÷îdidi ok m` ,sqk ly xpicd lr ycwdd lg okle ©§¦

xn` m`y ,dpynd seqn dywïBLàø éãéa äìòzL ïéé ìL úéáç̈¦¤©¦¤©£¤§¨¦¦
,ycwd `id ixd [dpey`x-]äìòåziag seqal [dzlre-],ïîL ìL §¨¨¤¤¤

íéøîBà éànL úéad lgyLc÷ä.ony ly ziagd lràäå[`lde-] ¥©©§¦¤§¥§¨
éãò ïîL,ïéiî ó.yicwn dti oira yicwny gkene ¤¤¨¦¦©¦

:`xnbd dgecàä íeMî éà-lr sicr onyy ef dpad meyn m` ¦¦¨
y xnel xyt` ,dpyna oexg`d ote`d lr dywn dz` ,oiiàìŸ

àéL÷c oeikeðL àìéìâa`vnp yicwndy ote`a zxacn dpynd - ©§¨§¨¦¨¨
,lilbaãò àøîçcéàçLnî ó-,onyd on xwi oii df mewnay §©§¨¨¦¦¦§¨

.ony aex mdl ievn didy meyn
d mewn lkn :`cqg ax lr `iyewl zxfeg `xnbdàLéøly ¥¨

,dpynd.àcñç áøì àéL÷©§¨§©¦§¨
:`xnbd zvxznàcñç áø Cì øîà-z` jl uxzl leki `cqg ax ¨©¨©¦§¨

,eixacéàðîø÷c àøBúa éøîà ék-mixeeya wx ixac z` izxn` ¦¨§¦§¨§©§§¨¥
on milern mipald mixeeyd myy ,`penxw zpicnn mi`ad
rxbn `ed mipal mixeey oia `vnp xegy xeyyk okle ,mixegyd
mixegyd ,zepicnd x`yn mi`ad mixeeya la` .okxr z`
exac ,yecw oald xeydy exn`y i`ny ziae ,mipald on milern
z` yicwdl ezpeek miyxtne ,zepicnd x`yn mi`ad mixeeya

.xegyd on rexb `edy oald
exn`n itl ea dpce ,`cqg ax ly sqep xn`n d`ian `xnbd

:oey`xddékLîì àîëeà ,àcñç áø øîàå-exer xegy xey §¨©©¦§¨§¨§©§¥
,mixeeyd x`yn xzei gaeyndéøNáì à÷îeñ-exya mec` xey ¨¨§¦§¥

,aehe mirh `ede gaeynàéãøì àøeéç-.dyixgl aeh oal xey ¦¨¨§©§¨
:`xnbd dywnàé÷ì àøeéça àîëeà ,àcñç áø øîàäå-xeyy §¨¨©©¦§¨§¨§¦¨¨¨§¨

ji`e ,mkxrn cixene mze` rxbn mipal mixeey oia `vnpd xegy
x`y ly mxern gaeyn exer xegyd xeydy o`k xn`iy okzi

.mipald on s`e mixeeyd
n,xnel leki `cqg axy :`xnbd zvxzéøîà ék-izxn`y dn ¦¨§¦

`ed,éàðeîø÷c àøBúala` ,mipal mixeeyn mirexb xzei md wxy §¨§©§¨¥
xern xzei aeh mxer zepicnd x`yn mi`ad mixegy mixeey

:mipald mixeeyd
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והדר"זו עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד לב דף שישי)נזיר (ליום

øNò ãçà úàå.hayd zgpd ici lr xyrn zyecw mdilr dlgy §¤©©¨¨
ycwd x`yl epnn cenll oi` ,aezkd zxifbn `ed df oicy oeike

:ycwd didiy zerha

àøîâ
lirl dpyna epipy(:`l)minid z` dpen ezexifp lr xaerdy ,

.xcpy dryn
:df oic lr dywn `xnbdïéúéðúî épî-zkled `pz dfi` zhiya ©¦©§¦¦

dpi` `ld ,dpyndàìk,éñBé éaøàìåkàéðúc .ïðaø,`ziixaaéî Ÿ©¦¥§Ÿ©¨¨§©§¨¦
øãpL,dkex` zexifp eilr laiweBúeøéæð ìò øáòåinin wlga ¤¨©§¨©©§¦

,eizepaxw `iadl e` ezexifp xizdl `ae ,zexifpdBì ïé÷÷æð ïéà¥¦§¨¦
,eizepaxw lawl e` ezexifp xizdløeqéà ïäa äðBî ïk íà àlà- ¤¨¦¥¤¨¤¦

,zexifpd ixeqi` z` mda bdepy mini ezexifp lr siqenkoipn §
døzéä íäa âäpL íéîily zexifp xcp m` oebk .ezexifp lr xare ¨¦¤¨©¨¤¤¥

mei d`nd xg`l siqedl jixvy ,mei miyiy oii dzye ,mei d`n
minid mze` cbpk ,zexifp ixeqi`a mda bdpiy mitqep mei miyiy

.xzid mda bdpyeéñBé éaøe wlegBic ,øîBàmiqpewy jka el ic - ©¦¥¥©
xeqi`a bdpiy eze`ìL,íBé íéLlr mda xary minid cbpk §Ÿ¦

.mini mze` oipnk zepnl jixv oi`e ,zexifpdéà-`id dpynd m` ¦
zhiyaàéL÷ ,ïðaø-a elit`y dyw[äaeøî] (úèòåî) úeøéæð ©¨¨©§¨§¦§¨

`l ,mei miyly ly zhren zexifpa oky lke ,mei d`n ly oebk
bdpy minidy xn`p dpyna ixdy ,mzhiyk epizpyna xn`p

.miler mpi` opax itle ,ezexifp oipnl el miler xzida mdaéà- ¦
zhiya `id dpynd m`eaøàéL÷ ,éñBé é-ay dywúeøéæð ©¦¥©§¨§¦

[úèòeî] (äáåøî),ezhiyk epizpyna xn`p `l mei miyly ly ¤¤
xzida ezexifp inin zvwn bdp m` dpynd ixac itl ixdy
oipnl el` mini el miler ,el exq`e zexifpd lr l`yp okn xg`le
z` aey zepnl jixv zhren zexifpa iqei iax itle ,zexifpd ini

.ezexifp ini lk
:mipte` ipya dpynd lr `iyewd z` zvxzn `xnbdúéòaéà¦¨¥

àîéz-zhiyk dpynd oic z` x`al lkez dvxz m`,éñBé éaø ¥¨©¦¥
àîéz úéòaéàå-zhiyk ,dvxz m`e.ïðaøàîéz úéòaéà-m` §¦¨¥¥¨©¨¨¦¨¥¥¨

zhiyk x`al dvxz,éñBé éaøyïàkxaecn dpynaúeøéæða ©¦¥¨¦§¦
äaeøî-dnn zvwn wx `l` lkd xezql jixv epi` okle ,dkex` §¨

zexifpd oipnl el elri minid x`ye ,mei miyely epiidc xcpy
,'mei miyely eic' xn` ixdy ,iqei iax dcen dfle ,xcpy dkex`d

eïàkxaecn `ziixaaúèòeî úeøéæðaxzeq f`y ,mei miyely ly ¨¦§¦¤¤
.iqei iaxl s` lkdàîéz úéòaéàå-z` x`al lkez dvxz m`e §¦¨¥¥¨

k dpynd,ïðaøjixv zhren zexifpa oiae daexn zexifpa oiay ©¨¨
dpyna epipyy dne ,xzid oda bdpy minid lk z` milydl

,xfpy dryn dpenyàîéz àì-dpyna qexbl oi`'øæpL äòMî', Ÿ¥¨¦¨¨¤¨©
àîéà àlà-qexbl yi,'øæpL äòMîk'oii dzye xary xaecne ¤¨¥¨§¦¨¨¤¨©

:dligzn aey zepnl jixve ,lkd xzeqe ,zexifpd ini lka
:dpyna epipyeäeøézäå íéîëçì ìàLð,'eëådnda el dzid m` ¦§©©£¨¦§¦¦§

:xcra drxze oilegl `vz ,oaxwl zyxten
mzrc z` ,dpynd oica i`ny zia ly mnrhn dgiken `xnbd

:zerha dxenz oica lld zia lyéànL úéácî ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¦§¥©©
,df oicaòîLðcnlpeìlä úéácì.dnec oicaéøîà åàì-m`d ¦§©¦§¥¦¥¨¨§¥

exn` `léànL úéay,Lc÷ä éåä úeòèa Lc÷äiia` zpwqnke ¥©©¤§¥§¨¨¥¤§¥
(:`l lirl),oey`x `viy xegy xey yicwd m` s`y ,mnrha¨¨

did `ly `vnp seqaledid m`y xn`e ,oal `vi `l` eixack
lr ycwdd lg ,xegy eixaca xikfn did `l ok didiy rcei
,epizpyna ok it lr s`e .lg zerha ycwd s`y meyn ,oald
z` envr lr laiw `ly mkgd el xn`e zexifpd lr l`ypy

,die`xd oeyla zexifpdy i`ny zia mixaeqàúléî éàìâéàc ïåék¥¨§¦§©¦§¨
øæð øétL åàìc-ie`xk zexifpd z` laiw `ly xxazdy oeik §¨©¦¨©

,zerha dzid zexifpdeàözoaxwl yixtdy dndadäòøúå ¥¥§¦§¤
øãòa,llk zexifp eilr dlg `ly meyn ,oilegd zenda x`y mr ¨¥¤

.zerha dzid oaxwd zyxtdecnlp dfneénð ìlä úéáì-mby §¥¦¥©¦
,lld zia zrcléøîàc áb ìò óày,äøeîz àéåä úeòèa äøeîz ©©©§¨§¥§¨§¨©§¨§¨

mewn lkn ,i`ny zial micen md dfaeéléî éðä-el` mixac ¨¥¦¥
wx mixen`Lc÷ä øwéòì déúéàc àëéä-`edy] ycwdd xwiryk ¥¨§¦¥§¦©¤§¥

,miiw oiicr [ycwdd zligzøwòúéîc àëéä ìáà-xwrpy okid £¨¥¨§¦§©©
Lc÷ä øwéòoaxwl dnda yicwdy oebke ,eilr l`ypy ici lr ¦©¤§¥

lr mkgl l`yp jk xg`e ,zxg` dnda da xind okn xg`le
,ycwdd z` mkgd el xizde dpey`xd ly ycwddénð øwòúéà¦§©©©¦

-d znda zyecw mb dxwrp,äøeîzdielz dzid dzyecwy §¨
ixd dpey`xd zyecw drwty oeike ,yicwdy dpey`xd dndaa
.:oilegl dipyd mb `vze ,oileg zxenz ef dnda ixd xne`k `edÅ

øî øîà-i`ny zia mdl exn` ,epizpyna epipy,[lld zial]éà ¨©©¦
àø÷ eléàL íéãBî ízàìd dy'eë éøéNò éòéLzixiyrd dyle ©¤¦¤¦¨¨©§¦¦£¦¦

:ycewn `edy ,ixiyr `xw xyr cg`d dyle ,iriyz
ok dyry ina `weec `ed m`d ,df oica zwelgn d`ian `xnbd

:dpeeka `le zerhaøîzéà-oica zwelgn yxcnd ziaa dxn`p ¦§©
yixtndøNòî.iriyzd dyl ixiyr `xwe ,dnda,øîà ïîçð áø ©£¥©©§¨¨©

ef dzid m` `weec eilr lg xyrndyBúeòèdrhy ,yixtnd ly ¨
,ixiyrd `edy aygeàìåa ok dyre iriyzd `edy rciy,Búðåek §Ÿ©¨¨

ote`l mb epnn cenll oi`e ,aezkd zxifba ycgzp df oicy meyn
.dpeeka ok dyryeéøîà àðeä áø øa äaøå àcñç áøewlgp-] ©¦§¨§©¨©©¨¨§¥

ici lr od iriyzd lr lg dnda xyrny ,[exn`e,BúeòèïkL ìëå ¨§¨¤¥
a ok dyryk lgy,Búðåekifbedrhy in lr wx `l `id aezkd zx ©¨¨

.jka
:epizpynn ongp ax lr dywn `ax,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨

Cãéãì-jzhiylzøîàcdlgy iriyzd dyl ixiyr `xw m`y §¦¨§¨§©§
a dyrp xacd m` wx xyrn zyecwàìå Búeòèici lr,Búðåek ¨§Ÿ©¨¨

,dpyna epipyy dnn dyw,ìlä úéáì éànL úéa éøîà÷cikeéà §¨¨§¥¥©©§¥¦¥¦
eléàL íéãBî ízàe yixtnd drhàø÷ìdydéòéLzmya,éøéNò ©¤¦¤¦¨¨©§¦¦£¦¦

éøéNòìå`xwøNò ãçàìe ,éòéLz`xwìML ,éøéNòïéLce÷î ïzL, §¨£¦¦§¦¦§©©¨¨£¦¦¤§¨§¨§¨¦
.lg zerha ycwd s`y ecez `linnee÷ézLéàå[ewzye-]úéa §¦§¦¥

ìlä.ef di`x zegcl eaiyd `le[ongp ax] jzhiyk m`e ¦¥
,zerha ixiyr el `xw m` wx iriyzd lr dlg dyecwdyeøîéì¥§

ïBäìy meyn ,dfn df cenll oi`y aiydl lld zia lr did -äî §©
øNòîìdndaLBã÷ Bðéà ïkLiriyzd dyl ixiyr `xwyk §©£¥¤¥¥¨
äðåeëamrhde ,zerha jk `xw m` wx `l` ,zeycwd x`yk §©¨¨

mby dfn cenll oi` `linne ,aezkd zxifbn cnlp df oicy meyn
ok `xw m` s`y gken ,ok eaiyd `ly dnne .zerha legi ycwd

.ongp ax ixack `lye ,xyrnd lg dpeeka
:`xnbd zvxznïBäì éøîà àìc àîòè eðééä ,éMà øa éîéL áø øîà̈©©¦¦©©¦©§©§¨§Ÿ¨§¥§

-miper eid i`ny ziay oeik ,jk eaiyd `l lld ziay mrhd
cdaxc`LBã÷ BðéàL øNòî äî ,àeä øîBçå ì÷m` iriyzd dyd §©¨¤©©£¥¤¥¨

el `xwäðåeëa`ed ok it lr s`e ,ixiyrLBã÷ok el `xwyk §©¨¨¨
ïkL ìk àì ,äðåeëa LBãwL Lc÷ä ,úeòèas` yecw didiy §¨¤§¥¤¨§©¨¨Ÿ¨¤¥

.ongp ax lr lld zia ixacn dyw `l `linne .zerha yicwdyk
,iy` xa iniy ax miiqn j`àéä àìå-df xnege lw oi` zn`a §Ÿ¦

oeik ,lld zia zxaq z` jixtdl ie`xéìz déøîc àzòãa Lc÷äc§¤§¥§©§¨§¨¥¨¥
-aezky enk ,eilra zrca ielz ycwdy(ci fk `xwie)ik yi`e'

ycwd okle ,ezpeeke ezrcn `edy rnyne ,'ezia z` yicwi
`xw m`y aezkd zxifb yi xyrna `weece .lg epi` zerha

dyl ixiyr zerhaenke ,eilr xyrn zyecw dlg iriyzd
jenq epi`y dyl ixiyr zerha `xw m`y lld zia egikedy

:xyrn zyecw eilr dlg `ly ixiyrl
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miwxt dyelya` cenr al sc ± iriax wxtxifp
epi`y rcze ."ixiyr" el `xewe zerha odilr xary haya ycwzn `diy ,xyr cg`e

exwqe xyr mipy lre ipinyd lr hayd gipde drh eli` dn ;hayd liaya ycwzn

melk eycwda yi in Ð `xwiqa?eze`y Ð xyr cg`e iriyz oiycewn mrh dn `l`

.xyr mipye ipiny `l la` ,xyr cg`e iriyzd z` yciw ixiyrd z` yciwy aezk

:(a,q) zexeka zkqnc `xza wxta opixn` ikdc

"ixiyr" iriyzl `xw m`y oipn ,opax epz

"ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrle

lke" xnel cenlz Ð miycewn ozylyy

,"ycew didi ixiyrd 'ebe o`ve xwa xyrn

s` daxn ip`y leki .olek z` zeaxl Ð ixiyr

Ð dxyr dn :zxn` Ð xyr mipye ipiny

ipiny e`vi ,el jenqa Ð lk s` ,el jenqa

.xyr mipyeàøîâïäá âäåð ïë íà àìà
øúéä ïäá âäðù íéîéë øåñéàlaiw m`y Ð

mini dxyr dxdha odn dyre ,mzq ezexifp

,mixg` mini dxyr oii dzye ,miznl `nhpe

ini oze`y mixne` oi` Ð mkgl l`yp jk xg`e

cer dyer `l` ,oipnd on el oiler xeqi`

.daexn zexifpa inp oke .dxdha mini mixyr

.mei miyly eic xne` iqei iaxéà ïéúéðúî éðî
úèòåî úåøéæð àéù÷ ïðáøoizipzna eli`c Ð

`pipz `kde ,oipnd on el oiler xeqi` iniy opz

,`wec e`l Ð zhren zexifp xn`wc i`de .`lc

`lc icii` `l` ,daexn zexifpl inp oicd `edc

,daexn zexifpn `l` iqei iaxcn jxtinl ivn

.zhren zexifp opax iabl inp hiwpéñåé éáø éà
äáåøî úåøéæð àéù÷opz oizipzna eli`c Ð

,mei d`n ly daexn zexifp eilr laiw elit`c

,xeqi`a (dxyre) dxdha (dxyr) odn dyre

,d`n cr dl milydl jixv Ð l`yp jk xg`e

.mei miyly eicc `kd xne` iqei iax eli`e

éñåé éáø àîéú úéòáéàzexifpa oizipzn Ð

xn`w ikde .zhren zexifpa `ziixae ,daexn

oda dpenc zxn` z` :`nw `pzl iqei iax dil

oi` xeqi` inie ,xzid oda bdpy minik xeqi`

,mei miyly eic ip` xne` Ð oipnd on el oiler

jixv epi`e ,oipnd on el oiler xeqi` inic

`pzk dil zi`c ,xfpy dryn `l` zepnl

.oizipzncïðáøë àîéú úéòáéàåmbxzze Ð

dryn" i`n :ikd `ni`e ,`ziixa oirk oizipzn

,dxdha dyri xfpy drynk Ð ipzwc "xfpy

`pyil] .oipnd on el oiler oi` xeqi` inic

miyng lflfe mei d`n xfp m` ,daexn zexifpa la` .ixiin zhren zexifpa Ð xzid oda bdpy minik xeqi` bedpic mixen` mixac dna :xne` iqei iax :`ztqeza `ipz ikde ,[`pixg`

`iyw ikd meyne .xeqi` bedpic ixiinw zhren zexifpa ,opax epiidc ,inp `nw `pzc ,xnelk ;yxtl `l` epi` "mixen` mixac dna" lkc ol `niiwe .miyly xeqi` bedpiy eic Ð mei

.yxtnck 'ek iqei iax i`e ,xfpy dryn ipzwe ,zhren zexifpa oia daexn zexifpa oia ixiin oizipznc zhren zexifp edlììä úéáì òîùð éàîù úéáãî äéîøé éáø øîàikid ikc Ð

zerha ycwdc i`ny zia ixn`c ab lr s`c .dxenz `iedc zerha dxenzc lld zia ixn` inp ikd Ð ycwd ied zerha ycwdc i`ny zia ixn`c`kidc inp ixn`w ,ycwd ied

.zexifp xwir xwrzinc li`ed ,xcra drxze `vz zexifp eze` lr yixtdy dnda `idd Ð xzede ezexifp lr l`ype ,xcp xity e`lc `zlin i`lbi`céìéî éðäxnel xaqc Ð

xity e`lc `zlin i`lb` Ð drh aeye dyixtdc oeik ,"minly zxenz ef ixd" xn`e xfge ,dler zxenz jxevl dnda yixtd m` la` ."minly zxenz" xn`e "dler zxenz"

.dxenz `ied `le ,xind'åë íéãåî íúà éà øî øîà.`ed jk inlyexi oeyl la` .`id oizipzn Ðåúðååë àìå åúåòèied Ð "iriyz" ixiyrle "ixiyr" iriyzl `xwe drhyk Ð

.(yecw ied Ð dpeeka oia zerha oia ,`zlin `ilz `payegac xyrn la`) .ycwd ied `l Ð jkl oiekzp m` la` .ycwdììä úéá å÷éúùéàå,`zlinc ditebn edl ixcdn `lc Ð

.ycwd iedc zerha eyicwd jkl xyrnl dn :edl exnilcäðååëá ùåã÷ åðéà ïëùzerh `diy ycwda xn`z ,ycwd epi` Ð jka ozexwle silgdl ozyly lr oiekzp m`y Ð?
lld zial edl zi`c dpin rny Ð ikd edl ixcdnw `lcn `l` .ycwd ezerh oi` jkl Ð dpeeka `l` epi` ely dyrn lke li`ed ,dpeeka `l` epi` ely dyrn xwir oky ,ycwd

.ongp axl `iywe ,ezpeek oky lke ezerhcéîéù áø øîàepi`y xyrn dn :edl ixn`wc ,i`ny zial gk dti ok m`c Ð ikd oedl exn` `lc i`de ,ezpeek `le ezerh mlerl Ð

oky lk `l 'ek ycwd ,zerha yecw Ð dpeeka yecw?àéä àìå.i`ny zia edl xcdinl ivn `l xnege lw i`dc Ðéìú äéøîã äéúòãá ùã÷äãzrcl ,dpeeka `l` yecw epi`y Ð

zi`c Ð "dpeeka epi` oky xyrnl dn" i`yny zial lld zia edl ixcdn `lcn :jl `ni` mlerle .zerha elit` yecw ,ilz `payega Ð xyrn la` .milra zerha `le ,milra

.ongp axl `iywe ,ezpeek oky lke ezerhc lld zial edläðùîåúîäá úà àéáäì êìäå.dapbpy d`vne ,ezexifpl yixtdy Ðøæð äîäá äáðâð àìù ãò íàit lr s` Ð

xfep ziid in ,jznda apbzy rcei ziid eli` :xnele ,el geztl mkg iptl `ae ,dapbp eiykry?.clepa mc`l oigzet oi`y ,xifp df ixd Ð e`l :xn`e
íàå
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wxta opiyxcck ,`nrh epiid Ð oiycewn ozylyc `de .lg zerha ycwdc slip dpine

.ixiyr my `xwy e` ,ixiyr `edy lk Ð "o`ve xwa xyrn lke"n (a,q) zexekac `xza

mrh df oi` ,edine .el jenqd `l` ycwn xyrnd oi`c ,`l Ð xyr mipy e` ipiny la`

yic ,`xnba yxtnck i`ny ziac `nrh `l` .ef di`x diegc ixdy ,i`ny zia ly xwird

.dxenzn opitlic xnelåøîàhayd `l odl

eycwzerh ici lr zeycwzn oi` ,xnelk Ð

m` dnc .xyrn my dilr `xewe hayd [gipdy]

`l Ð xyr mipyd lr e` ipinyd lr hayd gipd

`l` ,melk `l zerh meync ,`l` .melk dyr

epi` `dc .zerh meyn `le ,`id aezkd zxifb

oi`e ,`id aezkd zxifbe ,el jenqd `l` ycwn

.ycwd x`yl myn cenlléîjlde xifpa xcpy

eznda `iadl`vne ,eizepaxwl :yexit Ð

lr ezexifp lr le`yl mkgl `ae ,eznda dapbpy

dnday rcei iziid eli` :xn`y ,ef dhxg ici

dna il oi`y ,xcep iziid `l Ð apbil dcizr

dapbp `ly cr m` .mixg` zepaxw zepwl

`l Ð dapbp seqly it lr s` ,xifpa xcp dndad

ziid eli` :el xnel ,ef dhxg ici lr mkgd epxizi

fy ?xcep ziid in apbil jznda seqy rceied

mixcpa opze .xcpd zlaw xg` dapbpy ,clep

oaxegc `edd oke ,['ek `iyn] didy [e`] :(`,cq)

`de :xn`z m`e .clep iedc jenqa ycwnd zia

zrc` dil xn` ik gzt izkec lka opiaygcn

did `l ixdy ,`ed clep `de ?i`n`e ,xcpy dn

:xnel yie !dapbp iab enk ,gzt eze` xcp zrya

dil wiqn xity Ð jk xg` `al oilibxy mipipra

m`y did ezrc Ð xcp ike ,xcpd zrya dizrc`

,excp lhaziy mixacd el`n cg` eilr `ai

miqxewit` oilibx :(`,bk) mixcpa opixn`cke

`lc clep Ð oaxeg oke ,dapbpa la` .opax xrvl

ot excp zrya dizrc` iweq`l irai` `le ,giky

didiy oipr lka eala xcpe xnb jkle ,ziad axgi

`ly eala xeaqy itl ,eznda apbz elit`e ,xifp

.df clepa el oigzet oi` jkle ,apbz
m`e
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ïéà ¯ Búeøéæð ìò øáòå øãpL éî :àéðúc .ïðaø àìå§¨©¨©§©§¨¦¤¨©§¨©©§¦¥
âäpL íéîik øeqéà ïäa äðBî ïk íà àlà Bì ïé÷÷æð¦§¨¦¤¨¦¥¤¨¤¦©¨¦¤¨©

ìL Bic :øîBà éñBé éaø .øzéä íäaïðaø éà .íBé íéL ¨¤¤¥©¦¥¥©§¦¦©¨©
úeøéæð àéL÷ ¯ éñBé éaø éà ,úèòeî úeøéæð àéL÷ ¯©§¨§¦¤¤¦©¦¥©§¨§¦
.ïðaø àîéz úéòaéàå ,éñBé éaø àîéz úéòaéà !äaeøî§¨¦¨¥¥¨©¦¥§¦¨¥¥¨©¨©
ïàk ,äaeøî úeøéæða ¯ ïàk :éñBé éaø àîéz úéòaéà¦¨¥¥¨©¦¥¨¦§¦§¨¨
àîéz àì :ïðaø àîéz úéòaéàå .úèòeî úeøéæða ¯¦§¦¤¤§¦¨¥¥¨©¨©¨¥¨
ìàLð" .øæpL äòMîk àîéà àlà ,øæpL äòMî¦¨¨¤¨©¤¨¥¨§¦¨¨¤¨©¦§©
úéácî :äéîøé éaø øîà .'åëå "eäeøézäå íéîëçì©£¨¦§¦¦¨©©¦¦§§¨¦§¥
éànL úéa éøîà åàì ;ìlä úéáãì òîLð éànL©©¦§©¦§¥¦¥¨¨§¦¥©©
åàìc àúléî éàìâéàc ïåék ,Lc÷ä éåä úeòèa Lc÷ä¤§¥§¨¨¥¤§¥¥¨§¦§©¦§¨§¨
óà ,éîð ìlä úéáì .øãòa äòøúå àöz ¯ øæð øétL©¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤§¥¦¥©¦©
éléî éðä ¯ äøeîz àéåä úeòèa äøeîz éøîàc áb ìò©©§¨§¦§¨§¨¨§¨§¨¨¥¦¥
ø÷òúéîc àëéä ìáà ,Lc÷ä øwéòì déúéàc àëéä¥¨§¦¥§¦©¤§¥£¨¥¨§¦§£©
ízà éà :øî øîà .äøeîz éîð ø÷òúéà ¯ Lc÷ä øwéò¦©¤§¥¦§£©©¦§¨¨©¨¦©¤
:øîzéà .'åë éøéNò éòéLzì àø÷ eléàL íéãBî¦¤¦¨¨©§¦¦£¦¦¦§©
àcñç áø ,Búðåek àìå Búeòè :øîà ïîçð áø ,øNòî©£¥©©§¨¨©¨§Ÿ©¨¨©¦§¨
.Búðåek ïkL ìëå ,Búeòè :éøîà àðeä áø øa äaøå§©¨©©¨¨§¦¨§¨¤¥©¨¨
àìå Búeòè zøîàc ,Cãéãì :ïîçð áøì àáø déì øîà£©¥¨¨§©©§¨§¦¨§¨§©§¨§Ÿ
ízà éà :ìlä úéáì éànL úéa éøîà÷c ,Búðåek©¨¨§¨¨§¦¥©©§¥¦¥¦©¤

ò éòéLzì àø÷ eléàL íéãBîéòéLz éøéNòìå éøéN ¦¤¦¨¨©§¦¦£¦¦§¨£¦¦§¦¦
ìML éøéNò øNò ãçàìeúéa e÷ézLéàå ,ïéLce÷î ïzL §©©¨¨£¦¦¤§¨§¨§¨¦§¦§¦¥

LBã÷ Bðéà ïkL ¯ øNòîl äî :ïBäì eøîéì .ìlä¦¥¥§§©§©£¥¤¥¥¨
àìc àîòè eðééä :éLà øa éîéL áø øîà ¯ !äðåeëa§©¨¨£©©¦¦©©¦©§©£¨§¨

LBãwL Lc÷ä ,úeòèa LBã÷ ¯ äðåeëa LBã÷ BðéàL øNòn äî :àeä øîBçå ì÷c ,ïBäì éøîà̈§¦§§©¨¤©©£¥¤¥¨§©¨¨¨§¨¤§¥¤¨
.éìz déøîc àzòãa Lc÷äc ,àéä àìå ¯ !?ïkL ìk àì ¯ äðåeëaäðùî,øéæða øãpL éî §©¨¨Ÿ¨¤¥§¨¦§¤§¥§©§¨§¨¥¨¥¦¤¨©§¨¦

,øéæð äæ éøä ¯ øæð Bzîäa äáðâð àlL ãò íà .äáðâpL dàöîe Bzîäa úà àéáäì Cìäå§¨©§¨¦¤§¤§§¨¨¤¦§§¨¦©¤Ÿ¦§§¨§¤§¨©£¥¤¨¦
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miwxtזח dyelyaa cenr al sc ± iriax wxtxifp
øæð åúîäá äáðâðùî íàåxfpy dryae ,dnda dze` lr ezexifp lawl did ezrcay Ð

.i`ed zerha zexifpc ,xifp epi` df ixd Ð ezeyxa dzid `lúåòè åæådrh ,clep ly Ð

.clepa oigzety xeaq `edy ,icnd megpáøç ùã÷îä úéá åàöîå.ipy zia xg`l Ðìë
áøç àìù ãò øæðùmc`l el oigzet oi`c ,xifp ixd Ð axg jk xg`ly it lr s`e Ð

.clepaøéæð åðéà ùã÷îä úéá áøçùîålekiy Ð

iziid `l axg xaky rcei iziid eli` :el xnel

.axg xak ixdy clep ied `l `peeb i`dke ,xcep

àøîâøæòéìà éáøì ïðáø åäåôèùÐ

`rivn `aa) min shy enk ,ezrcn edexiarde

oigzet oi`c odly dhiya edecinrde ,(a,w

iax" wxta opz mixcp zkqna eli`c .clepa

,xfril` iax ixac clepa oigzet :"xfril`

`kdl iz` xcd ik eli`e .oixqe` minkge

`pifg `wcn ,edl ice` iiece` Ð xifp zkqna

.mixcp zkqnak oizipzna ediilr bilt `lc

`yixa yxtncke ,zipyp xifp inwn mixcpc

da zi`c ,zeaezk ipzc icii`c ,`zkqnc

Ð mixcp `pzc icii`e ,mixcp `pz Ð "xicnd"

xifp `pz.ãìåð éàðúá ïéçúåôedpdl elit`e Ð

.ycwnd zia axg `ly cr excpcéîã éëéäå
ùéðéà àúàã åìéà åäì éøîàã ïåâë`idda Ð

.'ek axgc oekl xen`e ,oezixcpc `zryáø øîà
íúä éàåä éà óñåéxfpy inc ixn`c edpdl Ð

meyn ,xifp epi` ycwnd zia oaxeg xg`l

`pin` ded ,i`w ded izk`c oixeaq edpi`c

axgilc oirci `l i`n`e :oedl?ìëéä áéúë àä
äîä 'ä ìëéä 'ä ìëéä 'ä`iap edl xn`wc Ð

lkid" mi`iapd ixac l` eghaz l` :l`xyil

'dlkid" .drx mkilr `az `l mi`apzn ik ,"

'dlkid" exn`iy `eal meid cer ,dreaya Ð "

oey`x ycwn df ,md mipy "dnd 'd lkid 'd

.ipy ycwn dfeáéúë àäåolbdyk ,l`ipca Ð

miray mireay" oey`x zia oaxega xvpckeap

miryet zelkl jycw xir lre jnr lr jzgp

oihiny = miray mireay Ð ."mi`hg xiqdle

mde ,ipy zia oaxeg cre o`kn `al oicizr

mixyre ze`n rax`e ,laaa eidy dpy miray

`nl` .oihiny miray ixd Ð ipy ziaa eidy

irci `lc oeik :opax jl ixn` !axg zni`l irci

.excp iepac `zrc` `nzqn ,`nei ida

äðùîéî àìà øéæð åðéà íéøîåà ììä úéáå
åéøáã åîéé÷úð àìùi`n yxtn `xnbae Ð

.ixn`wøéæð íäî ãçà ïéà øîåà ïåôøè éáøÐ

`di `le ,"xifp ipixd" xn`ie ,eixac xxan `diy Ð d`ltdl `l` zexifp dpzip `ly

.xg` xaca ezexifp dlezåéøåçàì òéúøäxifp ipixd" xn`e ,ecbpk `a ipelt yi` d`x Ð

epi` Ð e`l m` `ed oerny m` reci oi`e ,eixeg`l df xfge ,"oerny df m`wtqc xifp

.lwdl zexifp'åë øîàé øîåà ïåòîù éáøzexifp wtq :xn`c ,dinrhl oerny iaxe Ð

.yxtn `xnbae .xingdl
àøîâ
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íàåxifp epi` e`ldapbp xak xcpy dryay xnelk ,xcp dnda dapbpyn m`e :yexit Ð

zrya rcei iziid eli` :xn`e .zexifp laiwe ,rci `l `edy j` ,okl mcew dndad

el xizne ,`ziilrn dhxg ied ,xnelk .xifp epi` Ð xcep iziid `l dapbp xaky ixcp

i`lbi`c ,xcep ied `l dapbpy rci ilnl`y ,zerha dzid dnvr dlawd ixdy ,mkgd

elit` lg `le ,ded zerha xcpc rxtnl `zlin

,ef dnda [lr `l`] xcp `lc oeikc .cg` rbx

elit`c d`xpe .`ed zerh xcp Ð ecia dpi` ixde

.xifp ied `lc `da ecen i`ny zia

åæåon mixifp elryk icnd megp drh zerh

'ek dlebd,clepa oigzety xeaq didy Ð

`iadl dlebd on mixifp elryk .giky `l elit`e

:megp mdl xn` ,axg ycwnd e`vne odizepaxw

axgil cizr ycwnd ziay oircei mziid eli`

,giky `lc clep edfe .'ek mixcep mziid melk

,megp oxizde ,miiw did oiicr xcpd zryay

.giky `lc ,dfk clepa mdl [gzty] ,drhe

xcpy lk :[exn`] minkg lv` xacd [`ayke]

oi` ,xnelk .xcp ied Ð ziad axg `ly cr

axgyn xfp la` .clep iedc ,ef dhxga el oixizn

epi` Ð excpe ,axgy erci `l mde ,ycwnd zia

xaky erci ilnl`y ,ded zerha zexifpc ,xifp

xcp `xwirn lg `le ,mixcep eid `l Ð axg

.dfäùù`a cg`e jxca oikldn eidyocbpk

ipixd :dyyd on cg` xn`e ,`ed in oircei oi`e

,xnelk .`ed ipelt yi` epcbpk `ad dfy xifp

m` xifpa xcpe .oae`x `edy wegxn edxik`y

.`ed epi`y xifp ipixd :xne` ipyde .`ed eixack

m` xifpa xcepe ,oae`x epi`y el d`xpy itl

iyilyde .eipira d`xp xy`k `ed epi`y ,eixack

mkn cg`y xifp ipixd :mipey`xd mipyl xne`

,ipyd `le xifp mkn cg`y ip` xeaqy ,xifp

ipixd :xne` iriaxde .eixack `vniy eze` epiidc

ip` xeaqy :yexit .xifp mkn cg` oi`y xifp

`vni `ly eze` epiidc ,xifp epi` mkipyn cg`y

ie`x `ed Ð eixack `vniy cg`d ,`l` .eixack

cg`y xaqy ,iyily ixack epiide .xifp zeidl

ektdy `l` ,xifp epi` mdn cg`e xifp mdn

ipixd :mipey`xd mipyl xn` iyingde .mdixac

laiw cg` lky itl ,xnelk .mixifp mkipyy xifp

[lky] ,eipira dnec `edy dn itl zexifp eilr

ok lre ,zexifpl zgp jkle zn` xnel xeaq cg`

:xn` iyyde .zexifp lg mkipy lry xeaq ip`

ip` xeaqy ,xnelk .mixifp mkleky xifp ipixd

ied zerha zexifpc i`ny zia ixaqe .mixifp olek :mixne` i`ny zia .mixifp mkleky

yi` d`xy xn`y dne .oipr lka zeidl ozrca exnbe ,epeekzp zexifpl olekc meyn ,xifp

ycwd ied zerha ycwdc `xnba `gken dpyn jdne .eixack xeaq `edy itl Ð ipelt

.`xnba xn`ck ,'ekeúéáå`xnbae eixac eniiwzp `ly in `l` xifp epi` mixne` lld

.yxtn `xnbae ."eixac eniiwzpy in" xninl dil ded :jixtéáøåcg` oi` xne` oetxh

xifp odnjixvy Ð "`ilti ik yi`" aizk xifp iabc .d`ltdl `l` zexifp dpzip `lc Ð

`l Ð dry dze`a odl [xexa] did `ly oeike ,edexikie mlv` `aiy cr [xifp] `diy excp zrya el [xexa] oi` Ð eixack `vnpy mipyd on cg`l elit` zexifp zlaw jkle .`iltdl

`le ,xifp ied `din exiage xifp mdn cg` oi`y inp rnyn Ð xifp mkn cg` oi` :xne`y inp iriaxde ,xifp mdn cg` oi` ixd Ð xifp mkn cg` :xne`y iyilyde .oixifp zeidl exnb

.d`ltdl `l` zexifp dpzip `l ixdy Ð xifp mey mipey`xd [mipya] oi`y,xifp didi iriaxd Ð "xifp mkn cg` mey oi`y xifp ipixd" mipey`xd mipyl iriaxd xn` ied i` `l`

xifp i`ce did Ð ikd xn` i`c ,"mixifp mklek oi`y" ,"oixifp mdipy oi`y" ez `pz `l i`n` `gip `nrh i`dne .d`ltd aeyg ded xitye ,oetxh iaxl mixifp mpi` mipey`xd mipyy

.xifp mdn cg` oi`y xn`y iriaxd i`n `l` .oixifp mlek `le ,oixifp mdipy oi`y `ed zn`dy dn itl ,oetxh iaxlòéúøäeixeg`lÐ did in rcep `le ,eixeg`l xfg :yexit Ð

,dcedi iaxk dl iwen `xnbae .xifp odn cg` oi` Ð eniiwzp in ixac epl xxaed `ly oeik mewn lkn ,cg`d ixack `ed xexay it lr s`c .mipey`xd mipyd on cg` mey xifp oi`

.`witql diytp yipi` zign `lc xn`céáødacp xifp ipixd e`l m`e daeg xifp ipixd ixack m` xn`i xne` oernycg` lk iede ,xingdl zexifp wtqc ,dinrhl oerny iax Ð

lk xn`iy eqpw jkl .dxfra oileg iziine `ed xifp `l `nyc oaxw `iadl leki epi`e ,oaxw z`ad `la zexifp wtq liaya glbl el xyt` i` mbe ,[d`nehae oiia] xeq`e ,wtqn xifp

[oerny] iaxe dcedi iax i`pz ipde .zglbzae oiia xeq` didie ,jytp dnn daeg ici `vie oaxw `iaie .zexifp lawne ,dzrn dacp xifp e`l m`e ,daeg xifp ipixd ixack m` :cg`e cg`

rizxdy `kd la` .eniiwzp in ixac seqal rcepyk ilin ipd ,`xnba lif`e yxtnck ,xifp ied eixac eniiwzpy inc ixaq lld ziac ab lr s` :xaq dcedi iax .lld ziac `ail` ewlgp
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äòè úeòè Bæå .øéæð Bðéà ¯ øæð Bzîäa äáðâpMî íàå§¦¦¤¦§§¨§¤§¨©¥¨¦§¨¨¨
úéa eàöîe äìBbä ïî íéøéæð eìòLk ,éãnä íeçð©©¨¦§¤¨§¦¦¦©¨¨§¥
íúééä eléà :éãnä íeçð íäì øîà ,áøç Lc÷nä©¦§¨¨¥¨©¨¤©©¨¦¦¡¦¤
:Bì eøîà ?íéøæBð íúééä áøç Lc÷nä úéaL ïéòãBé§¦¤¥©¦§¨¨¥¡¦¤§¦¨§
íéîëç ìöà øácä àaLëe .éãnä íeçð ïøézäå .àìŸ§¦¦¨©©¨¦§¤¨©¨¨¥¤£¨¦
,øéæð ¯ Lc÷nä úéa áøç àlL ãò øæpL ìk :eøîà̈§¨¤¨©©¤Ÿ¨©¥©¦§¨¨¦

.øéæð Bðéà ¯ Lc÷nä úéa áøçMîeàøîâ:äaø øîà ¦¤¨©¥©¦§¨¥¨¦£©©¨
.eäééúèéLa déî÷Bàå øæòéìà éaøì ïðaø eäeôèL§¨©¨©§©¦¡¦¤¤§§¥§¦¨©§
íéîëçå ,øæòéìà éaø éøác ,ãìBða ïéçúBt :ïðúc¦§©§¦§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦
ïéà ïðaø øeîàc áb ìò óà :àáø øîàå .ïéøñBà§¦©£©¨¨©©©©£©¨©¥
?éîã éëéä .ãìBð éàðúa ïéçúBt ìáà ,ãìBða ïéçúBt§¦§¨£¨§¦¦§©¨¥¦¨¥

Bäì éøîàúéa áøçc ïBëì øîàå Léðéà àúà eléà :ï ¨§¦§¦£¨¦¦©£©§§¨©¥
éàåä éà :óñBé áø øîà ?ïeúéøãð äåä éî ,Lc÷nä©¦§¨¦£¨¨§¦£©©¥¦£©
é"é ìëéä é"é ìëéä" áéúëä :ïBäì àðéîà äåä íúä̈¨£¨¨¦¨§¨§¦¥©¥©
éäð ¯ !éðL Lc÷îe ïBLàø Lc÷î äæ ¯ "änä é"é ìëéä¥©¥¨¤¦§¨¦¦§¨¥¦§¦
:ééaà øîà ¯ ?éúîéàì ïéòãBé éî ,áBøçéc ïBäì ïéòãéc§¨§¦§§¤¡¦§¦§¥¨©£©©©¥

áéúëäå ?úîéàì ïéòãé àìåCzçð íéòáL íéòeáL" §¨¨§¦§¥©§¨§¦¨¦¦§¦¤§©
éäa ïðéòãé éî ,ézkàå ."ELã÷ øéò ìòå Enò ìò©©§§©¦¨§¤§©©¦¦¨§¦©§¥

?àîBéäðùî.ïcâðk àa ãçàå ,Cøca ïéëläî eéä ¨¨§©§¦©¤¤§¤¨¨§¤§¨
øîà ãçàå "éðBìt äfL øéæð éðéøä" ïäî ãçà øîà̈©¤¨¥¤£¥¦¨¦¤¤§¦§¤¨¨©
íkî ãçàL øéæð éðéøä" ,"éðBìt äæ ïéàL øéæð éðéøä"£¥¦¨¦¤¥¤§¦£¥¦¨¦¤¤¨¦¤
,"íéøéæð íëéðML" ,"øéæð íkî ãçà ïéàL" ,"øéæð̈¦¤¥¤¨¦¤¨¦¤§¥¤§¦¦
,ïéøéæð ïlek :íéøîBà éànL úéa ,"íéøéæð íëlekL"¤§¤§¦¦¥©©§¦¨§¦¦
eîéi÷úð àlL éî àlà øéæð Bðéà :íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¥¨¦¤¨¦¤Ÿ¦§©§
òézøä .øéæð íäî ãçà ïéà :øîBà ïBôøè éaøå ,åéøác§¨¨§©¦©§¥¥¤¨¥¤¨¦¦§¦©
íà" øîàé :øîBà ïBòîL éaø .øéæð Bðéà ¯ åéøBçàì©£¨¥¨¦©¦¦§¥Ÿ©¦
øéæð éðéøä ¯ åàì íàå ,äáBç øéæð éðéøä ¯ éøáãk äéä̈¨¦§¨©£¥¦§¦¨§¦¨£¥¦§¦

."äáãðàøîâéåä éànà åéøác eîéi÷úð àlL éî §¨¨¦¤Ÿ¦§©§§¨¨©©¨¥
.åéøác eîéi÷úpL éî :àîéà :äãeäé áø øîà ¯ ?øéæð̈¦£©©§¨¥¨¦¤¦§©§§¨¨
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והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד לב דף שישי)נזיר (ליום

Bzîäa äáðâpMî íàå,jkn rci `le,øæðxne`e hxgzn `ed dzre §¦¦¤¦§§¨§¤§¨©
,xcep iziid `l dzaipbn rcei iziid eli`øéæð Bðéàdprhy meyn , ¥¨¦

gkeny oeik ,zexifpd z` el xizn mkgde ,daeh dhxgl zaygp ef
icnd megp ewlgpy d`ian dpynd .zerha dzid ezexifpy

:'clepa oigzet oi`'y df oica minkgeBæåd dzidúeòèyäòè §¨¨¨
éãnä íeçð,xizdl oigzety xeaq didyclepd dyrna xcpd z` ©©¨¦

y ,dxwiy giky epi`y s` ,okn xg`läìBbä ïî íéøéæð eìòLk§¤¨§¦¦¦©¨
mde ,zexifpd ini meiqa mdizepaxw aixwdl ick ,milyexil

,ycwnd zia oaxeg mcew zexifpd z` elaiweàöîeyLc÷nä úéa ¨§¥©¦§¨
áøç,,zexifpd z` miiqle zepaxwd z` aixwdl mileki eid `le ¨¥

xiziy icnd megp iptl e`ae ,mlerl mixifp ex`yi jky oeikne
.mzexifp z` mdléãnä íeçð íäì øîà,el` mixifplíúééä eléà ¨©¨¤©©¨¦¦¡¦¤

Lc÷nä úéaL ïéòãBézeidl cizr,áøçz` `iadl elkez `le §¦¤¥©¦§¨¨¥
m`d ,zepaxwdBì eøîà .íéøæBð íúééä,mixifpdàì.íeçð ïøézäå ¡¦¤§¦¨§Ÿ§¦¦¨©

éãnäzexifpd zlaw zryay s` ,zepaxwd z`ad `ll mzexifpn ©¨¦
.giky epi`y 'clep' `ed oaxegde ,miiw ycwnd zia didàaLëe§¤¨

eøîà íéîëç ìöà øácä`l` ,jk df oi`yáøç àlL ãò øæpL ìk ©¨¨¥¤£¨¦¨§¨¤¨©©¤Ÿ¨©
,Lc÷nä úéalawn did `ly ef dprha el oigzet oi`m` zexifp ¥©¦§¨

`ed ixde ,clepa oigzet oi`y meyn ,axgiy rcei didå .øéæðm` ¨¦§
zexifp laiwLc÷nä úéa áøçMî,axgpy rci `ly meynBðéà ¦¤¨©¥©¦§¨¥

,øéæð:zerha dzid zexifpdy meyn ¨¦

àøîâ
:xfril` iax zrc z` zxxan `xnbdäaø øîàeäeôèL , ¨©©¨§¨

[edexiard-]øæòéìà éaøì ïðaø,clepa oigzety ezxaqndéî÷Bàå ©¨¨§©¦¡¦¤¤§§¥
eäééúèéLamdixacl dcede xfgy xnelk ,mzhiya edecinrde - §¦¨©§

,oaxegd zrya did xfril` iax ixdy .clepa oigzet oi`y
minkg el exn`e clepa gzty icnd megp mr dyrnd rx`yke
ea xfgy dfn gkene ,xac xfril` iax mdl xn` `l ,drhy
iax zwelgn z` d`ian `xnbd .mdixacl dcede ezxaqn
iax ea xfgy mcew] `l e` clepa oigzet m`d minkge xfril`

:[xfril`ïðúcdpyna(.cq mixcp),ïéçúBts` mixcp xizdlaxac ¦§©§¦§
dãìBðdid m`y xne` xcepde ,dxwiy ievn epi`e xcpd xg`l ¨

,xcep did `l dxwiy rceiøæòéìà éaø éøácïéøñBà íéîëçå . ¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦
.xcpd xg` clepy xaca geztl

:clep oic z` zxxan `xnbdïðaø øeîàc áb ìò óà ,àáø øîàå§¨©¨¨©©©§¨©¨¨
yìáà ,ãìBða ïéçúBt ïéày micenéàðúa ïéçúBtxaca ielzd ¥§¦§¨£¨§¦¦§©
d.ãìBð:`xnbd zx`anéîc éëéä-c oebk ,xaecnd dnaïBäì éøîà ¨¥¦¨¦¨§¥§

oaxeg mcew zexifpd z` elaiwy mixifpl mixiznd minkgdy -
,mdl mixne` ycwnd ziaïBëì øîàå Léðéà àúà eléàeli` - ¦¨¨¦¦§¨©§

z` elawz `ly dvr mkl ozepe mc` `a did mzxcpy drya
,zexifpdLc÷nä úéa áøçcmeiq mcew ycwnd zia axgi `ny - §¨©¥©¦§¨

,mkzexifpïeúéøãð äåä éîmixifpde ,zexifpa mixcep mziid m`d - ¦£¨©§¦
eid `le ef dvrl mirney eidy ,mixiznd minkgl mixne`
dvry s` ,xcpd z` oigzety minkg micen dfae .zexifp milawn
mixifpd eid dvrd zngny oeik ,xcpd xg` clepd xaca dielz ef

.dxenb dhxg efe ,mda mixfeg
:clep aygp oaxegd dnl zxxan `xnbdéàåä éà ,óñBé áø øîà̈©©¥¦£©

íúäminkg ok exn`y drya mewn eze`a `vnp iziid m` - ¨¨
,icnd megplïBäì àðéîà äåä,minkgl xne` iziid -áéúëä- £¨£¦¨§¨§¦

weqta aezk ixd(c f dinxi)eidy miryxd z` giken dinxi didy ,
ixaC l` mkl EghaY l`' mdl xn`e ,zeprxetd on miy`iizn©¦§§¨¤¤¦§¥

xn`l xwXd.'änä 'ä ìëéä 'ä ìëéä 'ä ìëéäz` sqei ax x`ane ©¤¤¥Ÿ¥©¥©¥¨¥¨
zepey`xd miinrta aezky dny ,minrt yly ''d lkid' zelitk

,'d lkid,éðL Lc÷îe ïBLàø Lc÷î äæm` ,mixne` miryxd eidy ¤¦§¨¦¦§¨¥¦

'd lkid epl dpAi cer ,oey`xd ycwnd zia `edy 'd lkid axgi¨
eidy epiid ,''d lkid' ziyilyd mrtde .ipyd ycwnd zia `edy
zia epl dpAi cer ,ipyd ycwnd zia mb axgi m`y ,mixne`¨
ycwnd ziay erciy gkene .giynd zenia iyilyd ycwnd
xyt`e ,clepd xacl aygp oaxegd oi` `linne ,axgidl cizr

:sqei ax ixac z` `xnbd dgec .zexifpd z` eci lr xizdléäð§¦
éúîéàì ïéòãBé éî áeøçéc ïBäì ïéòãéc,axgiy reci didy s` - §¨§¦§§¦§¦§¦§¥¨©

lawln mirpnp eid `l `linne ,izni` erci `l mewn lkn
oaxegd aygp okle ,mzexifp inia axgi `ly okzi ixdy ,zexifp

:sqei ax ixac z` miiwl dqpn iia` .ea oigzet oi`y clepløîà̈©
úîéàì ïéòãé àìå ,éiaà,ycwnd zia axgi izn erci `l ike - ©©¥§Ÿ¨§¦§¥©

úëäåáé(ck h l`ipc),ELã÷ øéò ìòå Enò ìò Czçð íéòáL íéòáL' §¨§¦¨ª¦¦§¦¤§©©©§§©¦¨§¤
minlr wcv `iadlE oFr xRklE z`Hg mzdlE ryRd `Nkl§©¥©¤©§¨¥©¨§©¥¨§¨¦¤¤Ÿ¨¦
eidiy xfbpy epiidc ,'miWcw Wcw gWnle `iape oFfg mYgle§©§Ÿ¨§¨¦§¦§Ÿ©Ÿ¤¨¨¦
zia oaxeg oia [dpy miryze ze`n rax` mdy] zehiny miray
didi dpy efi`a erciy x`eane .ipy zia oaxegl oey`xd ycwnd
:`xnbd dgec .clep df oi` `linne ipyd ycwnd zia oaxeg

àîBé éäa ïðéòãé éî ézkàådfi`a erci m`d ,le`yl yi oiicre - §©©¦¦©§¦¨§¥¨
erci `ly xg`ne ,dteqa e` dpyd zligza m` ,axgi dpya mei
mirpnp eid `ly oeik ,ea oigzet oi`y 'clep'k oaxegd aygp
didi `ly okziy meyn ,oaxegd lr mdl reci did m` s` xefpln

:zexifpd inia

äðùî
y dyyïãâðk àa ãçàå ,Cøca ïéëläî eéäreci did `le ,[mlen-] ¨§©§¦©¤¤§¤¨¨§¤§¨

e .`ed inïäî ãçà øîàe ,ipelt `ed epcbpk `adyøéæð éðéøäm` ¨©¤¨¥¤£¥¦¨¦
ixack zn`déðBìt äfL.,øîà ãçàå,ipelt eze` epi` df mc`y ¤¤§¦§¤¨¨©

eøéæð éðéøäixack zn`d m`éðBìt äæ ïéàLxn` iyilyde .éðéøä £¥¦¨¦¤¥¤§¦£¥¦
øéæðizrck zn`d m`íkî ãçàLeixaca wcev `vniy cala ¨¦¤¤¨¦¤
,øéæðm` xifp ipixd xn` iriaxde .eixack `ly `vnpy ipyd `le ¨¦

ixack zn`díkî ãçà ïéàLepi`y `vniy cala mkn cg`y - ¤¥¤¨¦¤
epi` ,eixaca wcev,øéæð.xifp didi eixack `vnpy ipyd wx `l` ¨¦

ixack zn`d m` xifp ipixd ,mipey`xd mipyl xn` iyingde
,íéøéæð íëéðML`l `ed m` s` zexifp laiw mkn cg` lky oeik ¤§¥¤§¦¦

`edy el i`ce didy dna zexifpd z` dlzy `l` ,wcev didi
zn`d m` xifp ipixd ,mipey`xd zyng lkl xn` iyiyde .zn`

ixack,íéøéæð íëlekLs` zexifpd z` laiw mkn cg` lky oeik ¤§¤§¦¦
i`ce didy dna zexifpd z` dlzy `l` ,wcev didi `l `ed m`

.zn` `edy el,ïéøéæð ïlek ,íéøîBà éànL úéazexifpdy it lr s` ¥©©§¦¨§¦¦
mipey`xd mipyd ixdy ,dfl df mixzeq mdixace ,zerha dzid
zeidl mileki mpi` iyiyde iyingd ixace ,df z` df miyigkn
m` s` oipr lka zexifpd z` lawl did mzrcay oeik ,ze`ivna
z` elz ,miwcev mdy mlv` i`ce didy jezn `l` ,mireh md

n xg` mikled ep`e ,mdixaca zexifpd.mzaygìlä úéáe¥¦¥
àlà øéæð Bðéà ,íéøîBàwxéîmdnåéøác eîéi÷úð àlL`ly - §¦¥¨¦¤¨¦¤Ÿ¦§©§§¨¨

.mipekp eixac e`vnpïéà ,øîBà ïBôøè éaøåelit`,øéæð íäî ãçà §©¦©§¥¥¤¨¥¤¨¦
zlaw zrya xcepl recie xexayk `l` dlg zexifp oi`y meyn
lr zexifpd z` lawn mc` m` la` ,xifp didi ok` `edy zexifpd
,miiwzi i`pzdy zexifpd zlaw zrya el xexa `l ,i`pz
drya mdn cg` s`l xexa did `l o`ke .dlg dpi` zexifpde
,xifp didi zn`a `ede eixack zn`d m` zexifpd z` eilr laiwy

.xifp didi `l `ede eixaca wcev `l `edy e`
mdn in xxazd `ly dxwna ,mixcepd oic z` zx`an dpynd

mlen `ay mc`d m` :wcevòézøä[xfg-],åéøBçàìin rcep `le ¦§¦©©£¨
,didøéæð Bðéàmdn cg` s`.mdn cg` ixacy xexay s`e ¥¨¦
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והדר"זי עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד לג דף קודש)נזיר שבת (ליום

`qxibd z` zepyl jixv `l eitly sqep xe`ia d`ian `xnbd
:dpyna,øîà éiaàxaecnøîàc ïBâkick jeza oey`xd xcepd ©©¥¨©§§¨©

,'ipelt dfy xifp ipixd' xnel miiqy xg`l xeaicéðBìt åàì énð éà¦©¦¨§¦
àeäéåäéà] (éåä éà)øéæð [did` ipelt epi` epcbpk `ad m` mb - ¡¤¥¨¦

,xifpjka ezexifp z` dpzdy mipey`xd eixacn ea xfgy xnelk
epi` ecbpk `ady cvd lr mb zexifp envr lr laiwe ,ipelt dfy

.ipeltéàîe-in `l` xifp epi`'y lld zia ixaca xe`iad dne ©
y,'åéøác eîéi÷úð àìy in `ed xifpy ,`ed xe`iadeîéi÷úð àì Ÿ¦§©§§¨¨Ÿ¦§©§

åéøácíéðBLàøä,ipelt dfy jka ezexifp z` dpzdyàlàeniiwzp §¨¨¨¦¦¤¨
åéøácdíéðBøçàepipy:i`pz `ll zexifpd z` eilr laiwy §¨¨©£¦

:dpyna:'eë øéæð Bðéà åéøBçàì òézøä`pzd edin zxxan `xnbd ¦§¦©©£¨¥¨¦
:`xnbd zwiicn .df oic xn`p ezhiyayàîòè-epi`y mrhd ©§¨

`weec `ed xifpåéøBçàì òézøäc íeMîokle ,`ed in rcep `le ¦§¦§¦©©£¨
,wtqn xifp epi`y miliwnïn÷ì éúà àä-epiptl `eai m` la` ¨¨¥§©¨

eixack `vnpy eze` ,mc` eze`éåä[didi-].øéæð:`xnbd zxxan ¨¥¨¦
épî-,df oic xn`p mi`pzdn in zhiya ©¦
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ז' שבט, תשי"ד
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת 
שמים מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

ובודאי  אליהם,  המצורפים  עם  שבט  וער"ח  טבת  מי"ט  מכתביו  שני  קבלת  הנני  מאשר 
ההילולא  יום  לסידור  ההתעוררות  וכן  דלוד  תו"ת  הנהלת  ע"ש  מפורט  מכתבי  נתקבל  בנתיים 
דיו"ד שבט הבע"ל באופן המתאים, וכיון שכפי הידיעות שנתקבלו כאן עשה רושם חזק התקרבות 
תלמידי ישיבות אחרות בהתוועדות די"ט כסלו העבר. הרי יהי' העבר מלמד את העתיד להתנהג כן 
גם על להבא, אף שעי"ז הנה חלק מההתוועדות צ"ל באותיות אחרות מתאים להמתחילים בנדון 

זה, ואל בינתו אשען.

ב( כבר כתבתי כ"פ ואכפול גם עתה שאין מצדי כל קפידא כו' וכו', ומ"ש אודות לימוד 
תורת נשיא הדור הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לא באתי בזה ח"ו לשלול לימוד 
מאמרי חסידות של נשיאים שהוא ממלא מקומם ופשוט, אלא שכל תלמיד צריך לעמוד בהענין 
מכתבים  בכמה  וכמבואר  הנשיא  תורת  ע"י  היא  והתקשרות  ודורו,  לזמנו  מתאים  דהתקשרות 
והועתק גם בלוח היום יום, ולכן חוויתי דעתי שצ"ל לימוד כזה דוקא, וכיון שכפי מכתב כת"ר הרי 

מסודר הדבר זה מכבר, הרי אין מקום גם לחשש של קפידא.

ג( מכתבי להת'... שי' בודאי נתקבל במועדו, ובטח יוסיף הסברה להנ"ל שצריך לשמור ביותר 
ע"ד בריאות הגוף וכמו שכותב הרמב"ם בהל' דיעות שבלא"ה הוא מבלבל לעבודת השי"ת וכנראה 
ג"כ בחוש ובהנ"ל גופא. ואף אם מצד שמירת הבריאות מוכרח לסדר לימודו ותפלתו באופן אחר 
ממה שהורגל ואולי לדידי' יהי' זה מעין הפרו תורתך ח"ו, עליו למצוא בשבילו אותיות ההסברה 

ובפרט עפ"י פתגם כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע שאפשר שהיצה"ר גם יתלבש בזיידענע קאפאטע.

ד( וכל הנ"ל הוא ג"כ הוראה בהנהגה עם שאר התלמידים שבדורנו זה צריך זהירות יתירה 
בבריאותם, ועל דור זה י"ל ובהגדלה כ"פ ככה מ"ש רבינו הזקן באגה"ת פרק ג', אכן כל זה באדם 
חזק ובריא כו' אבל מי כו' וה"ה לתעניות וסיגופים במדה ידועה אפילו ממין אלו שעליהם מדובר 
בתניא בפרק כ"ז ומאחר סעודתו וכו' ובפרט שכבר הורה לנו נשיאנו דרך העבודה גם בדורנו זה, 

וכמאמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש )הועתק בס' התולדות שלו עמוד עב בסופו(...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש כל הדו"ש ומושפעיו בפרט, המחכה לבשו"ט.
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miwxt dyelya` cenr bl sc ± iriax wxtxifp

àøîâøîà ééáàe`l inp i` :xn`c oebk Ð

,ipelt dfy xifp ipixd :xn` dixage .`ed ipelt

.xifp inp ied i` `ed ipelt e`l inp i`àì éàîå
åéøáã åîéé÷úðikd Ð lld zia ixn`wc Ð

eixac eniiwzp ik `irain `l :ixn`w

eniiwzp `l elit` `l` ,xifp ied mipey`xd

eixac meyn xifp df ixd Ð mipey`xd eixac

.mipexg`d

1

2

3

4

5

6

7

8

.i`pz ira jkle ,`ed cg`d ixacky xexay oeik ,zexifpl zigp (`l) `witqnc lld ziac `ail` xaq oerny iaxe .zexifpl zigp `l wtqn ,eniiwzp in ixac rcep `le eixeg`lscl jiiy]

[`,cläàøiekd z`dfy xifp ipixd :xne` iyilye .eixacn rnyn dnda `l` ,dig df oi`y xifp ipixd :xn` ipyde ,dig dfy xifp ipixd :cg`d xn`e ,dnda wtq dig wtq `edy Ð

dndak epice ,ieqkl digk epice ,dndae dig dfy xifp ipixd :xne` iyingde .odixac ektdy `l` mipey`xd mipyk eede .dig `l` dnda df oi`y xifp ipixd :xn` iriaxde ,dig `le dnda

,xifp mkn cg`y xifp ipixd :xn` iriayde .dnda mr `le dig mr `l eriaxdl leki epi`e ,[dnvr ipta] dixa rnync ,dnda `le dig `l df oi`y xifp ipixd :xn` iyyde .ealg xeq`l

ipixd :xne` ipinyde .zn` xnel oeeky xnelk

mkn cg` yiy xnelk ,xifp mkn cg` oi`y xifp

xifp ipixd :xne` iriyzde .zn` xnel oeek `ly

`le .mixifp wtq mkleky ;xnelk ,mixifp mkleky

`kilc `xnba `gkenc ,"mixifp mkipyy" opiqxb

:xn`z m`e .oixifp mlek ixd .ieka ryz `l`

ziak `le i`ny ziak opireny`l `pz ltki`

?xifp epi` eixac [eniiwzp `ly] inc ixn`c ,lld

`l i`ce zexifpc idp ,inp lld zialc :xnel yie

`ail` oerny iax dleke .eed wtqn zexifp Ð eed

`ail` oerny iaxl ,xxazdl cner ewitq oi`c ab lr s` ,iek iab inp ikd .xxazdl cner ewtq oi`c ab lr s` ,lld zial wtqn xifp iedc eixeg`l rizxd iab xn`c ,dl wiqn lld ziac

`zlz jpi`e .olek oke ,xifp wtq ied Ð dig wtq xne`y eze` ,dig wtq iekc ab lr s`c .`witql yipi` zignc ,wtqn oixifp i`ce mipey`xd dyyde .wtqn oixifp eed Ð lld ziac

,zexifp eilr yi odn cg`y `ed zn`y ,oerny iaxl i`ce xifp ied Ð xifp mkn cg`y" xn`y cg`dy ,i`ce mixifp mipexg`d dylyc :miyxtn yie .`witql ediiytp izgn i`xza

iyilyde .zn`l `a `ly eze` oebk ,`ed zn`de ,xifp i`ce epi`y cg` mka yi :exeaic rnyn oky ,i`ce xifp df mb Ð "mkn cg` oi`y" xn`y ipyd mbe .zn`l oeeky eze` epiidc

mpi` mipexg`d [dyly] mby :miyxtn yie .i`pz oikixv oi`c ,oerny iaxl mixifp i`ce mipexg`d dyly cal .zn` xne` df mb ,zexifp wtq mklek lry Ð "oixifp mklek" xne`y

yiy mkn cg` mkl yi m` :xnel dvx `nye ,mipt ipya eixac yxtl yiy ,`zlin iwetql `ki` Ð "xifp mkn cg`y" xn`y eze`y ,odixaca wtzqdl yi ixdy ,wtqn `l` mixifp

xg`d oke .wtqn xifp ikd meyn ,rcei odn oi` ixde Ð xifp i`ce `edy envra rceiy mkn cg` yi m` :xnel dvx `nyc iwetql yi mbe .xifp i`ce odn cg`y zn` edfe Ð zexifp eilr

xn`y iyilyd oke .xifp i`ce epi`y xexaa rceiy mdn cg` oi` ixde ,xifp i`ce epi`y envra rciy rnync ,xifp epi`y mkn cg` oi` m` rnyn Ð "xifp mkn cg` oi`y" xne`y

kleky"ez ipz] `l i`n` :oeir jixve .zepzdl oikixve ,wtqn oixifp olek jkl Ð zexifp wtqa xn`y eixac yxtl yi mbe .melk xn` `l Ð oi`ce oixifp mkleky :eixac yxtl yi ,"m

jiiy o`kn] .ipznl ivn `kd la` ,lirl izyxitck ,xifp odn cg` oi` :oetxh iax xn` ded `l ok m`c Ð oetxh iaxc `zbelt xeara ipznl ivn `l lirl `nlya ?["oixifp mklek oi`y"

[`,`l scléàîycwd seqn ycwd zlgz itli i`ny ziac `nrh"didi" :dcedi iaxa iqei iax (`,fi) dxenzc ipy wxta opiyxcck ,zerha elit` dxenz dn .dxenz iexw ycwd seq Ð

znda lr xnel dvxe ,eiptl micner minlye dler enk .minly dler ezxenzy xnel:dxenza mzd opgei iax yxtne ."ycw didi ezxenze `ed dide" `xw` i`we ,cifnk bbey zeaxl Ð

zerha dxenz dn :i`ny zia itli `zyde .oald lr dxenz lgc Ð "oal" xn`e "dxenz didi xegy" xnel xeaqk (xn`yk) e` ."minly" xn`e ,"dler zxenz ef ixd" eiptly oileg

didi oey`x izian `viy xey :xninl ira ikdc ,yecw oald Ð oey`x oald `vie ,"yecw didi oey`x izian `viy xegy xey" xn` ik ,inp oizipznae .zerha legi inp ycwd s` Ð

.dlgz `vi xegy xeyy xeaqk Ð xegy xn`wc `de ,mec` e` oal `py `le xegy `py `l ,yecwúéáådxenz ilin ipd lldizeg` la` .zerha `liigc `ed ,iz`w ycwd gknc Ð

dxenz `ied in "meid ivgl dxenz ef zgz ef ixd" xn` eli` dn ,i`ny ziae :i`ny ziac `nrhl jixte .ycwd seqn ycwd zlgz opixnb `lc ,zerha opizg` `l Ð `xwirn ycwd

xnel xeaq didyk [mzdc] ,dl inc `l `de ?dxenzn ycwd zlgz i`ny zia itli ikid :eyexit ikde .`zln `ilbn ikl inp ikd ,dxenz dedc `ed meid ivg ihnc `l` ?`zry `iddn

dn zepyl epl oipn Ð "ycw didi izian `viy xegy xey" eita xn`yk ,`kd la` .eita `ivedy dn oiniiwn [ok m`] Ð oald lr dxenz lgc ,"oal" xn`e "dxenz didi xegy xey"

`l inp dxenza `dc ?oal `ed elit`e oey`xd yicwdl dvxy epeyl zernyna yiy xn`p ji`e ,oiey eale eite ,xegy m` ik yicwdl yi`d zrc oi`c xn`p ,daxc` ?eitn `ivedy

ycwd legi f` Ð ipyd meid ivg xnelk "meid ivgl ef zxenz ef ixd" xne`e `xtva i`w eli`c .eixaca zepyl lkeplernl ,xwead on ,xcpy `zry `iddn dxenz ied in ,dxenza

ikl `l` ,exeaic dpyp `l ok enk epizpyna ,xnelk .`zlin `ilbi` inp ikd .eixac zepyl lkep `l dnvr dxenzac ,dxenz iedc rxtnl `zlin `ilbi` f` ,meid ivg cr `l` ?da

?oald aixwdl exeaic dpyp ji`e ,xegy xey eitn `ived `ede .ycew didi eze` Ð eita `ivedy enk `zlin `ilbnøîàoey`x `viykl oey`x xn`p jkl [`tt ax]axc] :yexit Ð

m` eixac oixzeq ep` o`ke eixac oiniiwn ep` dxenzac ,dxenzl inc `l i`ce `dc ,yecw oalde ,ycwd ied zerha ycwdc xnel dxenzn ycwd ixnb `l i`ny ziac dil `xiaq [`tt

oiniiwzn xity ikd elit` Ð oald `l` ziad on oey`x `vi `ly it lr s` ,xnelk .oey`x `viykl oey`x xn` jkle .i`w xegy` Ð ycwd oizipzn ipzwc `l` .oald oiyicwn ep`

.ycwd xegyd iedc ,ycwd didi mixegy x`yl oey`x `viy xegy xey :xninl ira ikde .jenqa xn`ck ,daxd mixegy mixeey el eidy oebk ixiine ."oey`x `viy xegy" xn`y eixac

oal witp elit` `l` ,ycwd iedc eixac eniiwzp ixnbl `zydc ,ziad on oey`x xegy witp i` `irain `lc .mixegyl oey`x Ð xn`wc oey`x wtp `l` ,eixac xzqp `l `zydc

`wlq `wck `l oizipznc `yexite .ycwd ied `l zerha ycwdc [`tt axl] dil `xiaqc .zerha ycwd oi`e ,ycwd didi mixegyl oey`x `viy xegydy eixac yxtp izk` Ð `yixa

xifp) ipy wxt yix xn`c `de .eiptl `xen` mey xkfed `ly meyn Ð `xnbd zxaqn ea xfegy oeik "[`tt ax] xn` `l`" xn`w `lc `de .xegyd `l` ,yecw oaldc `xwirn jzrc

.jenqac iia`c `nrhk `l` ,`tt axc `nrhk ied `l Ð ycwd ied zerha ycwdc meyn :yexit ,ycwda dl`y oi` i`ny zial :(`,hàäåzilc opiwqr `l in xn`w xegy xey

i`d `l` dil.`zlz eda zi`c ,`kixv `l :ipyne !"xegy" `l` ,"oey`x" `nil `l ok m`c Ð oixegyl oey`x xnele ,eixac miiwl jiiy `l cg` `l` dil zilc oeik :yexite Ðéëä
oey`xa `viy ok m` lld ziae opiqxb,mixegyl oey`x xnel ezpeeky ok m`c ,ycwd epi` ixn`c lld ziae :eyexit ikde Ðxninl dil ded `lc ."oey`xa `viy" xninl dil ded

.mixegy x`yl dpey`xa rnyne ,"oey`xa `viy" `l` ,dlgz ziad on `viy rnync ,"oey`x izian `viy"àäå`ed dpeka ycwdixw i`n`e ,[i`ny] zial zerh o`k oi`e Ð

epiide ,oeekzp ziad on `viy oey`xly xnele epeyla zerhl yi dlgzay itl Ð zerh ycwd dil ixw ikdl ,xnelk .`nw `pyill [irh`c] meyn :ipyne ?zerha ycwd oizipzna dil

.oixegyl oey`x xnel dvxy ,eixac oiyxtn ep`y `l` ,oaldéøáñåycwd ied `l zerha ycwd i`ny ziayxtne ,oiwxta `id oizipzn ,xifpa xcpy in `ipzde .jixt `tt axl Ð

elzicenc ikid ike ,xnelk ?xcra drxze `vze `ed zerha ycwdy dfa micen mz` i` :i`ny zial lld zia odl exn` :ipzw oizipznc `tiqa :yexit .xcra drxze `vz oizipzna

.`tt axl dywe ,ycwd iedc `ed zerha ycwdc meyn xegy xeya edcic `nrhc i`ny zial lld zia irny `nl` !ycwd didi `ly xegy xeyc `idda inp el zice` lld zial

igkene dnda xyrnn lld zial edl ixcdn i`ny zia :xn`z m`e .`dn edl iaze` ikdle ,ycwd ied zerha ycwdc meyn i`ny ziac dinrhc [ixaqc] ,erhc `ed lld zia :ipyne

inp ezirhc i`nl :(a,b) dcp zkqn yixa `zi` inp ikde .zerha ycwd meyn [ocic] `nrhc ezixaqe ezirhc i`nl :lld zial ixn`w i`ny zia :xnel yie ?ycwd ied zerha ycwdc

.dtew eziaze`eàújxca oikldn eidy dyy rnycg` ixdy ,`ed zerhc zexifp `de .ycwd iede `ed zerha ycwdc `kd `de .oizipzna izyxit xake ,oiwxita `id oizipzn Ð

[i`ny] zial edl `xiaqc xninl dil zi` ,inp ikd .zerha elit` zexifp dilr liige ,xak drhe ,ipelt didy xeaq didy itl ,xifp ied ikd elit`e Ð eixack `vnp `l mipey`xd on

`de ,oey`x gztn `viy oal `py `le xegy `py `l ,ycwdl oeekzp dligznc eixac yxtl epl yic .yecw oalde :`yexit xegy xeyc oizipznc ,ycwd ied xenb zerha ycwdc

ef zxenz ef" yexita xn`wc ,dxenza ilin ipd Ð okl mcew `le meid ivg ihnc cr ied `l dxenzac ab lr s` .yecw oald mlerl la` .dpey`x `vi dfy drhy itl Ð xegy xn`wc

kd la` .eixac xezql gk epl oi` Ð llk xg` oipra `zlin iyextl `kile "mei ivgljiiy o`kn] .ycwdn oal iwet`l `z` `lc ,eixack `icda `zlinl iyextl `ki` ,ycwd iab ,`

[a,`l scléøîà`l mzd ycwd ied zerha ycwd i`ny zia ixaq `kdxegy xey iab inp oicd `ede ,ycwd ied zerha ycwd i`ny zia ixaqc igeke`l `ki` `kdn ,xnelk Ð

.lirl dil [igcck] ,icin igeke`l `kil Ð ycwd ied zerha ycwd i`ny zial gikedl z`ay dpey`x dpynn :xnelk Ð `l mzd .ziyixtck ,dxenzl inc `lcééáà`wlq `l xn`

mixdva i`wc opiwqr i`na `kd `l` `xtva i`wc jzrcmipal od mixegy od ,mixeeyd lkl oey`x izian xak `viy xey :xn`e ,drxna zerxl ziad on zendad e`vi xaky Ð
iedil
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miwxtזיב dyelyaa cenr bl sc ± iriax wxtxifp

ixn` ded `l Ð [wtp oalc `prci ded i` :xn`e] ,dligz `vi oal :el exn`e ,ycwd iedil

ied ikd meyne ,oey`x `viy in lkl ezrc didy xninl ol yi `zydc .oal `l` ,xegy

i`w i`c dil `xiaq iia`e .zerha elit` ycwd iedc dxenzn opitlic .oald elit` ,ycwd

wtp oalc `prci ded i` :xn`e ,wtp oal :el exn`e ,oey`x `viy xegy xey :xn`e `xtva

`viy rcei did `l ixdy ,ycwd ied `lc ecen i`ny zia elit` `dac Ð `pin` ded

op`e ?oey`x `viy in lk yicwdl did ezrc i` xegy xikfd dnle ,olekl dlgz xegyd

`viy ezrc m` elit`y ,oeknw xegy xeyl `wec Ð xegy xey xn` ik dlgzkl icdq

`le .dxenzn slip `l i`ce `peeb i`dkae ?zecizrd rcil `ed `iap eh` ,dlgz xegyd

lkay itl Ð eixack `vnp `ly eze` elit` xifp ied mzdc ,jxca oikldn eidy dyyl inc

,`kd la` .wegxn ede`xyk ea drh Ð `ed ipelt yi` xn`y dne ,zexifp dilr liaw oipr

ik la` .xn`w `wec xegyc xnel yi jkld ?z`vl cizr xegyc xnele zerhl el yi dna

xikfdy dne ,oey`x `viy lkl ezrc didy xninl epl yi ,e`vi zenday `xdiha xn`

df `zyde .eixeey ilbx zeriqt xikdl iwa `edy ,xeyd ilbx zeriqt rnyy itl Ð xegy

,`ed ipelt yi` xnel ,eipir zii`xa inp drhc ,jxca oikldn eidy `iddl xity dnec

`l` ,xegy epi` elit` yicwdl did ezrc `kd oke .`ed epi` elit` xifp zeidl ezrce

.oald`lc ,dxenzn opitli `l i`d ik elit`c ixaq lld ziae .dxenzn opitli `peeb i`dke

[a,`l scl jiiy `ipzc ligznd xeaic cr o`kn] .ycwd iedøðéãdlriy adfok m` Ð

.i`w ded `xwirnc rnynéðúecia dlry xkipe ,xaca ayiizpe ,ecia dlr xaky dlry

dlrzy ziag oke .adf xpic izxn` `lÐ oey`xa dlr sqk lyc `prci eli` :xn`e sqk ly

."dzlry" ipzøîà`iwl `xeeiga `nke` `cqg axÐ mipal mixeey oiay xegy xey Ð

.mixegyd on oilern mipale ,odnr xegydy ici lr ,zegta mixknpe ,mze` [rxbn] ,`iwl

rbp did mzk eze` cbpky recia ,`zewl xegy xeya oal mzk Ð `zewl `nke`a `xeig

ewca ,`xyaa `xeig mrh :(`,gq oihib) "efg`y in" yixa `zi` ikde .dndaa zrxv

.mzk mewna did zrxv ik ercie ,oal mzk e`vn .egky`e dizkecaïðú'ek xegy xeyÐ

.yicwn drx oira yipi` yicwn jzrc `wlq `we ,iia` [uixzck] yecw oaldc rnyne

oeik ,oald yicwdl ezrc did `ly recia Ð xegyn sicr oaldc oeikc :`cqg axl dywe

oald] `pin` ded wtp oalc `prci ded eli` :xn`wc opinwe`c idpe .yicwd drx oirac

xn` ike ,xegyn rexb oal i`ce `l` .`ed xwyn i`ce `d Ð sicr oalc oeik ,[yecw iedil

,yicwn dti oira :dil ipyne !`cqg axl dywe ,[epnn] rexbc oal ycwd didi Ð xegy

.yicwn `ed dti oirac meyn ,dil onidn Ð 'ek irci i` :xn`e ,oal witp ik ikd meyne

øðéãycwd mixne` i`ny zia oey`x icia dlriy adf.yicwn `ed drx oira `nl` Ð

.adfn rexbc ,ycwd ied Ð sqk ly dlryk jkld Ð sicr iedc ,"adf ly" xn`c `nrhe

m` .yicwn `ed drx oira ik ,ycwd ied `l Ð adf ecia dlre "sqk ly" xn` ied m` `d

axl dywe ,ziyixtck oald on dlerne aeh xegyc xninl ol zi` inp `yixac inp ikd ok

.`cqgàìàycwd `id dpey`x icia dlrzy oii ly ziag yicwn `ed drx oira i`n

ycwd mixne` i`ny zia ony ly dzlre`ed oii `wec `nip ok m` ,onyn rexbc oii `de Ð

!yicwnéà,yicwn `ed drx oira mlerlc :yexit Ð epy `lilba dyw `l `d meyn

ba oizipznelk Ð oii yicwd ik ,jklde .onyn edl xwi oiide ,ony aex mdl didy epy `lil

.`cqg axl dyw `yix mlerle .ony okyøîà`xeza `p` jl xn` ik `cqg ax jl

jpda zezekixv zeyrl yiy d`xp `zyde .`penxw my jk zekln dze`a Ð i`pnxw

xeyc `yix .yicwn `ed drx oirac opireny`l jixhvi` adf ly xpicc yexita .`zlz

Ð epy `lilba `pniwe`c oii ly ziag .`cqg axk `lc opireny`l iz`c xninl `ki`

.oeir jixve ,zenewn aex xza lif` `lc opireny`

[øîàå]`icxl `xeig `xyal `wneq dikynl `nke` `cqg axgwnl dipin `wtp Ð

.dyixgl ilrn `xeige ,zgaeyn exya `wneqe ,gaeyn [exer `nke`c] ,xknne

øîàäåiwl `xeiga `nke` `cqg ax.odipiay xegyd on mirlq [ixeeig] egztpy Ð

oald xya dlern epi`c dywnl dil `xiaq Ð oal lyn xzei aeyg exer `nke`c oeike

`zlinl `cqg ax xn` ik .oal ly lr xegy xer zlrnn sicr `dic ,i`d ilek xegyd on

`cqg axc `zlin jci`e ,xac lkl xegyd lr aeyg oaldy d`penxw `xeza `ziinw

oalc idpc ,sicr xegy oizipzna inp jkle .dikynl sicr `nke` i`ce f`c ,`nlr x`ya

yicwdyk xzei lwa oald yicwnc jk lk dlecb xerd zlrn mewn lkn Ð `icxl aeyg

.oald df llkac ,xegydéîxifpa xcpy.lirl dpynd izyxit Ðäðåîxcpy dryn

[a,`l scl jiiy o`kn] .oipnl oiler ezexifp lr xary minid lkc rnync Ðàéðúãin

'ek ezexifp lr xary`iadl `ae ,mini [miyy] oiia dzye mei d`n zexifp eilr laiw oebk Ð

[miyy] ,xnelk ,oxeqi` dpen ok m` `l` ezexifp zepaxw `iadl el oiwwfp oi` Ð eizepaxw

eic :xne` iqei iax .oii dzyy xzid oda bdpy minik mei:wgvi epiax yxit .mei miylya

opiqpw `l Ð mini [miyy] xare mei d`n xcp m`y ,mei miyly [dil iqpw m`] eicc `dc

oda dzyy it lr s` ,zexifp oipnl dlri mini miylye ,mei miyly wx ,lkd xezql dil

xezqi Ð oii oleka dzye miyly xcp m` oebk ,iqei iaxl zhren zexifpa oicd `ede .oii

i` :opiqxb ikde .oii ziizy `la mixg` mini dpniy jixv Ð oii mini ipy dzey m`e .lkd

dzye mini d`n enk daexn zexifp [oiac] ,daexn elit` :yexit .daexn zexifp `iyw opax

jixv Ð mini ipy dzye mei miyly oebk ,zhren zexifp [oiae] ,lkd xzeq Ð oii [mda]

,xcpy mini zvwn xnelk ,xcpy [dryn] dpenc rnyn oizipzne .mixg` mini ipy zepnl

.iqei iaxk inp epiide ,el elri mixg`d mei miylye ,mei miyly wx `l` lkd xzeq epi`y

el dlery rnyn oizipznae ,elek xzeq iqei iaxl elit`y ,`iyw zhren zexifpa la`

.oipnlúéòáéàiqei iax `ni`daexn zexifpamei miylye daexn zexifpa oizipzn Ð

lkd xezqiy iqei iax xn`wc `de .zhren zexifpa enk oipnl el elri mei miylye ,xzeq

dcen Ð daexn zexifpa la` .mei miyly lk xzeq f`c ,oii oleka dzye ,zhren zexifpa Ð

."eic" iqei iax xn`wcn ,lkd xzeq oi`c iqei iaxéàåopax `ni` zira[dryn] i`n Ð

oleka dzy `ede ,mini d`nepiidc ,xeqi` ly mini dpen :eyexit ikd xcpy drynk xcpy

dpene xfeg Ð xcpy dryn dpen" oizipznc `pyil rnyn ikde .zhren zexifpa [oke] .oii

,minkg iptl `ayn zxg` mrt [dpen] dzr ,odilr xare xcpy dryn eidy mini jke jk

mze` Ð zexifp zvwn dpn oii dzyy mcew m` i`ce la` .oii ziizy xeqi` oda bedpie

.`nlra opaxcn oii ziizyc ,opaxl elit` xzeq epi` miniìàùðizyxit oizipzn dilr

.lirløîàlld zial rnyp i`ny ziacn dinxi iaxycwd i`ny zia ixn`wc Ð

oizipzna opzck ,xcra drxze `vz Ð xcp xity e`lc `zln `ilbnc [oeike ,ycwd zerh]

`vze ,zerha ycwd `edy dfa micen mz` i` i`ny zial lld zia mdl exn` :`icda

yixtdy zepaxwd jkld Ð dlaw ied `lc ,exizde minkgl l`ypy itl .xcra drxze

s` ,lld zial inp ikd .z`hg xa epi` `ede z`hgl ef xne`y mc`k ,od oileg zexifpl

zeaxl Ð "didi"n opiyxcck ,lld zia ecen `da ,dxenz ied zerha dxenzc ixn`c it lr

.cifnk bbeyéëäxwrz` ycwd xwirl xwrzi` ik la` xwirl dizi`ck ilin ipd :opiqxb

xcrl dxenzd `vze dxenzl inp`iade ,dlerl dnda yicwd m` oebk :eyexit ikde Ð

epi`y xnel mkgd exizde ,dpey`xd lr mkgl l`ype "ef zxenz ef" xne`e ,zxg` dnda

.oileg znda lr "ef zxenz ef" xne` eli`k iede ,xcrl dxenzd mb `vzÐ dleråúåòè
ezpeek `leycewn epi` Ð "ixiyr" iriyzl `xw oeekzna i`c Ð.áøezerh xn` `cqg

ezpeek oky lke.ezpeek oky lk ,xn`w `zeax Ð 'ek drhy in ipzwc oizipzne Ð

å÷éúùàålld zia edl`l` .`ed aezkd zxifb mdl eaiyd `dc ,ewizy` `wec e`l Ð

mipyn e`iad `l` ,diae dipin `xaq edl eaiyd `ly ewizy` Ð xnelk

zxifb digxk lr jkle ,zeycwd x`yk dpeeka yecw epi`y ,`kdn edl `nil .ipinye xyr

!`id aezkdøîàiy` xa iniy axm`c daeyz dze` :lld zia oedl ixn` `lc dn Ð

zeidl ycwd enk (oda) yecw epi`y xyrn dne lld zial i`ny zia oedl ixn` eed ok

dixnc dizrca ycwd `id `le ?oky lk `l ycwd ,zerha lg ikd elit` Ð dpeeka yecw

ycwd i`cec ,lld zia gtwl aeh xnege lw df oi` :xnelk ,iniy ax ixacn df lk .`ilz

,ezpeekae zrcn Ð `pngx xn` "ezia z` yicwi xy` yi`"c ,milrad zpeekae zrca

mipt lld zia mi`xny enk ,aezkd zxifbn Ð [xyrne] .ycwd ied `l zerha jkld

` ongp axl dyw `le .ipinye xyr mipyn epzpynaÐ diae dipin lld zia eaiyd `l i`n

.hwp inrh ixzn cg lld ziac xninl `ki`c

[a,al scl jiiy o`kn]øîàediizlina dinwe`e xfril` iaxl opax ethy `ax,xnelk Ð

enk ,giky `lc clepa oigzet oi` :ixn`c ,ediizhya dinwe`e .mdixacl xfgy edegvp

iax qpkp :(`,ep oihib) "oiwfipd"a xn`ck ,oaxeg zrya did xfril` iax eli`c .ziad oaxeg

`le .milyexia i`kf oa opgei iax ly ezhn `yil cg` cvn ryedi iaxe cg` cvn xfril`

oigzet :xne` xfril` iax ,opzck ,dhxg ied xityc xnel ,odilr wlg `le melk xac

.exec inkg lr wlg `ly oeik ,dizlinn dia xcd `l` .clepaìáàclep i`pza oigzet

xfp ied in lld zia axgc oekl xn`e yipi` `z` eli` edl opixn`c`a eli` :yexite Ð

jizexifp zelk mxh ycwnd zia axg [ile`] ik jvrin dide ,zxcpy drya jil` mc` oa

wlgl oi`y ?zxcp in jeqiitiy mc` ipa dxyr e`a eli` :dhxgl dnec dfe ?zxcp melk Ð

.dhxg iedc ,melk jka oi` Ð clep xac meyn qeitd mrh elit`y ,qeitd didi mrh dfi`n

øîàdnd 'd lkid 'd lkid 'd lkid edl `pin` ded mzd i`ed i` iq` ax:xnelk Ð

ixdy ,qxdi ot `xil mkl didy ,mzxcpy mziyr minkgk `l :mixifpd mze`l xne` iziid

exkf `l dnl ,`a mgikedl `l` ,df gzta mixcp edl xizdl `a did `le .xkfen weqta

oicizr mipyde lkid ,dyly ody xacl oniq `ed weqtde .xecln rpndle df weqt lr

xg` oipra weqtd yxit i"yxe .gvpl yeni `l `xepde lecbd mei `qk iyilyde ,axgil

.dinxiaéäðmireay l`ipca aizk `de zni`l opirci `le izni` opirci in aixgc ircic

jycw xir lre jnr lr jzgp miraymiray seqlc l`ipcl j`lnd dil xn`wc Ð

ly dpy mixyre ze`n rax`e ,laa zelb ly miray `lnzyke .ipy zia axgi zehiny

ida irci in izk` :ipyne !miray minrt ray epiidc ,zehiny mirayl dlri Ð ipy zia

zexifp dlkiy md mixeaqe ,dteqa e` dzirvn`a e` dpy zlgza ,xnelk ?`nei

.okl mcew zepaxw e`iaieéîfp ied i`n` eixac eniiwzp `lyxi`d Ð
zial
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זיג

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

א.
זלמן  שניאור ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

והשו"ע  התניא בעל - הזקן אדמו"ר

â וציונים הערות עם ערוך שבתשולחן הלכות -â

âôøecëa ÷BçNì øeñà[bvxzåéìò éìk úøBz ïéàL éðtî Bìèìèì øeñàL éôì ,áBè íBéå úaLa[cvxzLéå . ¨¦§§©§©¨§§¦¤¨§©§§¦§¥¤¥©§¦¨¨§¥

הלכה  ביאורי
øåãëá ÷åçùì [âöøú,זריקה משחק, של סוג כל –

הקרקע  הכדור גלגול על או באויר .633מסירה,
åéìò éìë úøåú [ãöøú שימוש אינו בכדור המשחק –

שמשמש  דבר הוא כלי כי כלי, תורת לכדור הנותן
וכיוצאֿבזה  מלאכה ישיבה, כיסוי, .634לעבודה,

והוספות  ציונים
טלטול 633) משום היא האיסור שסיבת להלן משמע

היה  בכדור' לשחוק 'אסור הלשון שמסתימת (אף מוקצה
מוקצה  שאיסור ולבאר לאיסור נוספות סיבות להעמיס מקום
הוא  האיסור בפשטות אך המשחק, איסור מחמת נובע
הערה  (ולהלן ס"ו שלח סי' ועיין כנ"ל, טלטול מחמת
אגוזים  (או הקרקע על הכדור גלגול של שבמשחק תרלה)
השוואת  של נוסף לחשש מקום יש בהם) וכיוצא ותפוחים
והט"ז  טז): ס"ק בדה"ש ק"י (סי' השלחן ובקצות גומות;
להתיר  הוא תימה דבר רש"ל בשם כ' סק"ב תקי"ח בסי'
של  שחוק אלא כלל ביו"ט שא"צ ביו"ט) הכדור (שחוק
ואם  כו', הוא רע מנהג בעיני נראה לגדולים אבל ילדים
כ' ש"ח בסי' והמחהש"ק עכ"ל. אבטליניה חילי איישר
הגיעו  שלא הילדים שיחת אלא טיול זה דאין הרש"ל בשם
פסוק  על י"ב פרשה קהלת ובמד"ר ראש, וקלות דעת לכלל
במד"ר  הוא וכן בנות, של ככדור פי' כדרבונות חכמים דברי
לשחוק  לבנות מיוחד היה דהכדור מזה מבואר פי"ד, במדבר
היו  תינוקות רק בנות וגם בת"ת, חייבות שאינן לפי בו,
כהדא  וז"ל הנ"ל במדבר במד"ר כדמשמע בו משחקות
ולכאן, לכאן וזורקות מלקטות שהן תינוקות של ספירא
סנהדרין  מגמ' ג"כ העירני נ"י ברוך מו"ה החו"ב הב' ובני'
ז"ל  רש"י ופי' שהרגו, בכדור המשחקין אלא כגון ע"ב דע"ז
וכ"כ  עכ"ל, בכח בכותל הכדור להכות תינוקות רגילין
שהנשים  כמו כדור כמין דכלים פכ"ח במשניות הר"ש
מביא  הב"י והנה שם. הרע"ב וכ"כ לתינוקות, עושות
הזנות  מפני י"א חרק למה שמעון טור דתענית פ"ב ירושלמי
ב' פרשה איכה במד"ר הוא וכן בכדור, משחקין שהיו וי"א
ולדעת  בשבת, בכדור משחקין שהיו משום הונא א"ר
והמד"ר  הירושלמי פי' צ"ל בשבת, דכדור שחוק המתירין
הזמן  מבלים והיו לש"ק קביעות הכדור שחוק שעשות לפי
אלא  התירו לא המתירין אפילו כי בשחוק, הקדוש יום של
מזה  לעשות חלילה אבל מוקצה איסור בכדור שאין באקראי

בטלים  דברים של בשחוק הקדוש הזמן להוציא קביעות
שבתות  ניתנו ולא מזה. יותר הש"ק בכבוד זלזול לך ואין
ימות  שכל בתורה, בהם לעסוק כדי אלא לישראל ויו"ט
להם  די ובע"ב פועלים ולפיכך במלאכתם טרודים הם החול

בתורה  לעסוק שצריכים לפי בשבת קצת הרבה בעונג
הש"ק  בכבוד התמידי הזלזול ובשביל ה', ר"צ בסי' כמבואר
רח"ל, החורבן להם נגרם במלאכה אותו חיללו שלא אע"פ
היכן  עד להתבונן התהום עד ויורדים נוקבים והדברים
האוסרין  לדעת אפילו כי הש"ק, של קדושתה כח הגיעה
מדרבנן  מוקצה איסור אלא בו אין בשבת הכדור שחוק
ג' מוציא שהי' שמעון לטור חורבן גרמה זה על והעבירה
עי' שבת, ערב בכל לעניים לחם פיתותי של כפיפות מאות
הצדקה, מצות להם הועילה ולא הנ"ל, במד"ר כהונה מתנות
שהרי  אחרים בפרטים שבת שומרים שהיו מזה מוכח וגם
מוקצה  עון ומפני שבת, לכבוד לעניים לחם מחלקים היו
הכדור  שחוק המתירין לדעת וכש"כ החורבן, עליהם בא
ש"ק  בכבוד הזלזול מפני שנחרב לומר דמוכרח בשבת
(י"א  אדמו"ר כ"ק ממענה ולהעיר בשחוק); זמנו להוציא
נערים  של שבת חילול למנוע שרצה למי ה'תש"כ) ניסן
ויערכו  הצהריים, אחר השבת ביום שיקבצם ידי על צעירים
פינגֿפונג  וז"ל: פינגֿפונג, כדור ביניהם וכו', משחקים להם

וכלל. כלל מקום לזה שאין מובן – בש"ק
תורת 634) לו שיש בחפץ לשחק שמותר שוע"ר משמעות

המבואר  וע"ד וכיו"ב, אכילה כלי וזריקת מסירת (כגון כלי
שהוא  אלא באגוזים), משחק לעניין ס"ו שלח סי' להלן
השימוש  אם אבל כלי, תורת כבר לו שיש בחפץ דווקא
הוא  שהמשחק בטלטול, אסור – המשחק הוא בו היחידי
וראה  כלי; תורת לחפץ הנותן שימוש ולא בעלמא התעסקות
"לשחוק" לפרש יש שמא): ע' ז'תשנה (אגרת ח"כ אג"ק
יט)... כו, (משלי אני משחק ראש, וקלות שחוק מלשון

כלל. לצורך שלא בעלמא... מתעסק

 מתוזת זבותינו נשיאי חב"ד 
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פג  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

$
הלכה  ביאורי

åá ÷åçùì [äöøú שבת עונג צורך משום –635.
[é]"äøá [åöøú"ברה"ר" בטעות נדפס דפוסים בכמה –

או  "ברה"י" להיות: וצריך הרבים" "ברשות או
היחיד" .636"ברשות

[é]"äøá [æöøú אסור ובכרמלית הרבים ברשות אבל –
הכל  לדברי בכדור .637לשחק

ì÷äì [çöøú אלא אסרו לא האוסרים שגם לומר יש –

בעור  עטופים מסמרטוטים שנעשה ימיהם של כדור
כדור  אבל המשחק, לולא כלל חשיבות לו היתה ולא
מותר  – ונאים משובחים מחומרים שנעשה שבימינו

ובמשחק  המנופח 638בטלטול כדור הוא ואפילו ,
.639באוויר 

åëåîñéù [èöøú אין להקל מנהג שאין במקום –
.640להקל 

והוספות  ציונים
לעונג 635) הנצרך כדבר בכדור המשחק את מחשיבים כי

וממילא  בעלמא, כמתעסק ולא עג) ס"ק מג"א (ראה שבת
שלח  סי' להלן והנה בטלטול, ומותר כלי תורת לכדור יש
יבוא  שמא לאסור לחוש יש כדור שבמשחק משמע ס"ו
הוא  בזה חילק לא שכאן שהטעם לומר ויש גומות, להשוות
גלגול  ולא ביד זריקה של כדור משחק על שמדובר משום
ידי  על כדור משחק שהתירו שיש ולהסיף הקרקע, גבי על
בזה  לחוש אין כי אדמה גבי על אפילו ברגל גלגולו
(שו"ת  מרוצף מגרש גבי על וכלֿשכן גומות, להשוואת

שלח. בסי' בעז"ה ויתבאר ג) ס"ק יא סי' ציון שאלי
ועד"ז 636) טז, ס"ק בדה"ש ק"י (סי' השלחן בקצות

טעותֿהדפוס  שיש ודע :(94 ע' הקן ובס' השלחן בקונטרס
וז  שכתב הנ"ל סעי' אדמו"ר בשו"ע מתירים דמוכח ויש "ל:

לה  אין "ברה"ר" תיבת עכ"ל, ברה"ר בו ולשחוק לטלטלו
שחסר  אלא בשבת, ברה"ר טלטול להתיר יתכן דאיך מובן,
לטלטלו  מתירים "ויש להיות צריך וכך תיבות איזה כאן
כיון  ברה"ר" אפילו וביו"ט היחיד ברשות שבת בו ולשחוק
הוא  ע"כ ויו"ט בשבת השחוק באיסור הסעי' שמתחיל
הוא  וכן ויו"ט, בשבת המתירין דעת אופן אח"כ מפרש
שהעירני  אחדות שנים וזה ופשוט, במג"א הוא וכן בד"מ
אראנין  ליב ארי' ר' הישיש המפורסם החסיד הרה"ג ע"ז
עיה"ק  בירושלים ומ"כ באה"ב שעבויגען בעיר רב שהי' ז"ל
על  ובמענה כז): עמ' תל, אגרת (ח"ג ובאגרותֿקודש ת"ו.
ספ"ג  סש"ח חאו"ח אדה"ז בשו"ע קדמיכון דשאילנא מה
מתירין  ויש כו' בשויו"ט בכדור לשחוק אסור שם: שכתוב
דדוקא  ולפרש דהול"ל ותמה ברה"ר. בו ולשחוק לטלטלו
ישנם  ק"ק עוד והנה המבין. על לסמוך ולא מתירין, ביו"ט
בכ"מ  דלישנא וכשיגרא ברה"ר, אפילו הול"ל א. כאן:
בכדור  לשחוק ומותר ס"א: סתקי"ח ברמ"א וכ"ה דא, בכגון
את  מדדה האשה ספ"א: גופא כאן ג"כ וראה ברה"ר. אפילו
יו"ט, ולא שבת בהל' דקאי כיון ב. כו'. ברה"ר אפילו בנה

לקצר  רצונו (אם יו"ט דין ולסתום שבת דין לפרש הו"ל
שיש  ברור נלפענ"ד והנה להיפך. ולא המבין), על ולסמוך
אחת  תיבה כאן נשמטה שאולי אמרתי ומתחלה טה"ד. כאן
שעליו  התוס' כל' שהוא ברה"ר, ביו"ט בו ולשחוק וצ"ל:
שני  בזה מתורצים אין עדיין אבל הגליון. שעל במ"מ צוין
וכתוב  הראשון דפוס רבנו שו"ע מצאתי שוב הנ"ל. דיוקים
ולכן  זה. ר"ת בסוף רי"ש בלא – בר"ה בו ולשחוק שם:
לבסוף. ביו"ד – "ברה"י" כתוב הי' שבגכתי"ק נ"ל
"בר"ה". הראשון בדפוס ונדפס בטעות. השמיטו והמעתיק
הוא  הר"ת שפי' באמרם שלאח"ז בדפוסים ו"תקנו" ובאו
ווילנא  בדפוס ובאו לבסוף. רי"ש והוסיפו הרבים". "ברשות
ונדפס: הר"ת ופירשו תיקון" על "תיקון והוסיפו ושלאחריו
ספ"ג: סש"ח בשו"ע להגי' שרצה מי ראיתי הרבים. ברשות
כי  נ"ל, ואין ברה"ר. אפי' וביו"ט ברה"י בשבת בו ולשחוק
כמה  נשמטו הרגיל מדרך שיוצא לומר הכרח בנדו"ד אין

בלבד. משהו, נקודת יו"ד, בהשמטת די וכנ"ל, תיבות.
לד'637) מעבר מידו יתגלגל שלא להיזהר מאוד קשה כי

משום  היחיד ברשות בשבת לשחק המתירים ולדעת אמות.
ואפילו  ביוםֿטוב לשחק שמותר כלֿשכן לצורך, שנחשב
יותר, להקל יש שביו"ט עג ס"ק מג"א (עי' הרבים ברשות

בשבת). ולא ביו"ט אלא התירו שלא ויש
בעליו 638) בעיני לכדור יש המשחק בשעת שלא שגם כיון

לא  – עכ"פ) הבית משחקי (או הבית מחפצי חפץ של ערך
כלי, תורת לו שיש וכיו"ב באוסף הנשמר ממטבע גרע

תרלד. הערה כדלעיל ותפוזים כאגוזים במשחק ומותר
כתב:639) טז) ס"ק בדה"ש ק"י (סי' השלחן בקצות הנה

או  צמר וממולא עור מחופה הי' בימיהם שהי' הכדור והנה
דכלים, פכ"ג ורע"ב דס"ח סנהדרין פירש"י עי' מוכין,
ששוחקין  רגל כדור אותו שקורין כדור מין נתחדש ובזמנינו
שקורין  שעם של מכיס עשוי הכדור ברגלים, בעיטה ע"י
ע"י  רוח ממלאין הגומי את עור, של כיס בתוך נתון גומי,
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והוספות  ציונים
יצא  שלא פיו את וקושרין פאמפא, שקורין מיוחד כלי
בו. שתלויין ברצועות קושרין עור של הכיס ואת הרוח,
והגלגולים, השחוק רבוי ע"י ממנו הרוח יוצא רבות ופעמים
וקושרין  וחוזרין ברוח, אותו וממלאין קשריו את פותחין ואז
שמא  גזירה משום לד"ה בטלטול דאסור לומר יש אותו,
איסורי, תרי ועבדי כנ"ל ברוח אותו וימלאו הרוח, יכלה
שהם  הקשרים משום ועוד בשבת, כלי מתקן שהרי חדא
של  למנורה ודמי חטאת, חיוב בזה ויש קיימא של קשרים
ויבוא  ותתפרק מידו תפול שמא בטלטול שאסורה פרקים
הוא  הזה המשחק ועצם י"ט, ק"ח בסי' כנז' הפרקים להחזיר

הדעת  קלי למדו ומהם למלחמה עצמם להרגיל או"ה מנהג
לא  עליהם אני וקורא יעקב, חלק באלה ולא שבעמינו
את  ד' רוצה ירצה האיש "בשוקי" לא יחפץ הסוס בגבורת
והנה  עכ"ד. קמ"ז). (תהלים וכו' לחסדו המיחלים את יראיו
אין  וגם רבות, פעמים מהם יוצא לא האויר שבזמננו כדורים
או  כלי' 'תיקון משום בזה ואין ניפוחם לאחר אותם קושרים

לאסור. אין ולכך – פרקים' של 'מנורה
היה 640) שלכתחילה בידם" מיחו "ולא הלשון משמעות

תרלג, הערה לעיל המבואר פי על ובפרט להחמיר, טוב
הכדור. שבמשחקי השבת בזיון בעניין

$
â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:ÌÈÏÎ ˙ÏÚ‚‰ ÔÓÊÂ ¯„Ò ·˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

äåôèåùì ìàøùé ìë åâäð éìëå éìë ìë úìòâä øçàìå
íéî êåìëìî òìáé àìù éãë íéø÷ íéîá ãéîå óëéú
óàå ïéçúåøá áøòúð éìëä úèéìô ìåòéâù åéáâ ìòù íéçúåø
ïéâäåð ïë éô ìò óà íéùéùá íëåúá ìèáúð øáëù

:ïðåöá äôéèù éãé ìò éìëä éáâ ìòî åøéáòäìäìçúëì

åäøåéáù ïéçúåøä êåôùé íéìëä úìòâä øîâ øçàìå
úèéìô ìåòéâù éôì äìçúëì íäî úåðäì øåñàù äöåçä
íéùéùá íëåúá ìèáúðù éô ìò óàå íäá áøåòî íéìëä
íéçúåøä êåúì íéãéá éìëä ñéðëî ìéòâîäù ïåéë íå÷î-ìëî
ìèáîë äæ éøä ïéçúåøä êåúì éìëä ïî øåñéàä èéìôäì éãë
øåñéàäù ïéçúåøäî äðäé íà íéãéá øúéää êåúá øåñéà
øåñéà ìèáîë åðéà íäî äðäé àì íà ìáà íäá ìèáúð
àìå éìëä ïî øåñéàä èéìôäì ÷ø åúðååë ïéàù ïåéë íéãéá
íéìëä íà åìéôàå) íëåúì èìôð øåñéàäù íéîäî úåðäì
ïúåð àåä íäî èìôðä ìåòéâäù ïîåé éðá åéä àì íéìòâðä
ïî äìéçúëì úåðäéì øéúäì ïéà ïë éô ìò óà íâôì íòè

ùë àìà íâôì íòè ïúåð åøéúä àìù äøåéáù íéîäøáò
äìéëàá øúåî ìéùáúäù äîåé úá äðéàù äøéã÷á ìùéáå
äæå äîåé úá äðéàù äøéã÷á ìùáì øåñà äìçúëì ìáà
íåâôä øåñéàä èéìôäì éãë íéîä êåúì íéãéá éìëä ñéðëîù
úá äðéàù äøéã÷á ìùáîë äæ éøä íéîä êåúì éìëä ïî

:(íëåúì èìôð íåâôä øåñéàäù íéîä ïî äðäé íà äîåé

æùé äìòâä ïéëéøöä úåáéúå úåðçìåù åìéôà íéìëä ìëå
àìù éãë äìòâää íãå÷ äôé íôùôùìå íçéãäì øäæéì
ïéãä ø÷éòî ìáà) ïéòá øåñéà åäùî íåù íäá ÷åáã äéäé
íáâðé ë"çàå (ä"ö 'éñ ã"åéá ù"îë íä íéé÷ð íéìë íúñ
èòî åððöé àìù íéððåö íäù íäéáâ ìòù äçãää éîî äôé

:äìòâää éî úà

çøåñéà ïîæ òéâäù øçàì õîçî íéòåìáä íéìë ìéòâîä
êéøö êìéàå 'ä äòù úìçúî çñô áøòá åðééäã åúìéëà
êåôùéå íéìëä úà äá ìéòâîù äøåéä úà äìçúî ìéòâäì
íéøçà íéî äá çéúøéå ïðåöá äðôèùéå õåçì äìòâää éî úà
éøä äìçúî äøåéä ìéòâé àì íàù íéìëä úà äëåúá ñéðëéå
ãâðë íéùù íéîá ïéàù äøåéä úîçî ïéøñàð äøåéáù íéîä
ïéøñåàå íéøñàðä íéîä ïéøæåçå äéìåùå äøåéä éðôåã éáåò ìë
íéîä êåúáù äøåéä úèéìôù åëåúá ïéìòâðä íéìëä úà

:íéìëá òìáð

âשני âיום
èíéìëä ìë ãâðë íéùéù äøåéáù íéîá äéäéù êéøöå

éøä íéìëä ãâðë íéùéù íéîá ïéà íàù íëåúá íéìòâðä
úà ïéøñåàå ïéøæåçå íéìëä úèéìô úîçî ïéøñàð íéîä
íäá úòìáðå úøæåç íéîä êåúáù íéìëä úèéìôù íéìëä

:íéîä êåúá íéùùá äìèáúð àìù ïåéë ïúøñåàå

éïìéòâî àìà úçà úáá íéìëä ìë ìéòâî åðéà íà åìéôàå
éìëå éìë ìë ãâðë íéùéù íéîá àäéù éã àì äæ øçà äæ
éôì ãçéá íìåë ãâðë íéùéù íäá àäéù êéøö àìà åãáìá
øæåç ïåùàøä ìåòéâ íâ éøä 'âä åà 'áä éìëî èìôðä ìåòéâù
ïéàù íéîä úà ïéøñåàå 'âå 'áä ìåòéâ íò óøèöîå øòéðå

:ù"ò è"ö 'éñ ã"åéá øàáúðù åîë ïãâðë íéùéù íäá

àééðá íä ïìéòâîù äòùá íéìëäùë íéøåîà íéøáã äîá
êéøö ïéà ïîåé éðá ïðéà íà ìáà øåñéàä úòéìáî ïîåé
ìåòéâäù íäî ãçà éìë ãâðë åìéôà íéùéù íéîá äéäéù
éøä íäá òìáðå øæåç íà óàå íåâô àåä íéìëäî èìôðä
åîë çñôä íãå÷ äùòðùë øúåîå íâôì íòè ïúåð àåä
ïî ìåòéâä èìôðù íãå÷ù éô ìò óàå æ"îú 'éñá øàáúðù
åìéòâäì êéøö ïë éô ìò óàå íåâô ïë íâ äéä íéìëä
åîåé ïá éìë íåùî äøéæâ íéøôåñ éøáãî éìëä ïî åèéìôäìå
íåìë ìéòåä äî íäá òìáðå øæç ìåòéâäù åéùëò ïë íàå
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øúåî íåâôä åîöòá ìåòéâäù ïåéë íå÷î-ìëî ,åúìòâäá
ïúåð ïá íòè ïúåð ùé éøä íéøôåñ éøáãî åìéôà àåä øåîâ
íãå÷ éìëá òåìá äéäù íåâô íòè åðééäã øúéä ìù íòè
ìåòéâä èìôð åðîîå øúéä ìù ãçà íòè ïúåð àåä äìòâää
íéîä ïëå øúéä ìù 'á íòè ïúåð éøä íéîä êåúì íåâôä
øúåî àåäå øúéä ìù 'â íòè ïúåð éøä íéìëá åòìáðå åøæç

:ä"ö ïîéñ ã"åéá øàáúðù åîë äøåú éøåñéàá óà øåîâ

âשלישי âיום
áéíãå÷ äìéòâäì êéøö ïéà äîåé úá äðéà äøåéä íà ïëå

ìù íòè éðúåð 'â ïàë ùéù éôì äëåúá íéìëä úìòâä
íéîä ïîå äëåúáù íéîì äøåéä ïîå äøåéì õîçä ïî øúéä

:íåâô àåä ìåòéâäù ïåéë øúéä ìù ìëäå íéìòâðä íéìëì

âéåìéôà ïëå êìéàå 'ä äòùî çñô áøòá ìéòâîùë äæ ìëå
éøåñéà øàùî òåìáä éìë ìéòâî íà äðùä úåîé ìëá
åîåé ïá äéäé àìù øäæéì êéøö íéøôåñ éøáã éøåñéà åà äøåú
ìéòâî íà åìéôà ìéòâäì øúåî æàå åãâðë 'ñ íéîá àäéù åà
õîçî íéòåìáä íéøùë íéìë íò øåñéàî íéòåìáä íéìë
ñéðëîù íãå÷ øåñéàî òåìáä éìë äøåéì ñéðëî íà åìéôàå

.úçà úáá ãçéá ïñéðëîù åà íéøùëä íéìë

àåä äøåéä íà óà 'ä äòù íãå÷ õîçä éìë ìéòâî íà ìáà
íéîá äéäéù êéøö ïéà ïëå äìçú åìéòâäì êéøö ïéà åîåé ïá
øúåî àåä õîçäù ïåéëã ïîåé éðá íä íà óà íéìëä ãâðë 'ñ
íãå÷ øúéä ìù íòè éðúåð 'â ïàë ùé éøä äìéëàá ïééãò
êëéôìå åøåñéà ïîæ òéâéù íãå÷ åðééäã øåñéà ììëì àáéù

øæåç åðéàïîéñá øàáúðù åîë åøåñéà ïîæ òéâéùë óà øñàðå
:*æ"îú

éðúåð 'âá íéãåî íòè éðúåð 'áá íéøñåàä óàù íù ïééòå *]
åìùáúðù íéâãì äîåã øáãä ïéàå íù øàåáîä íòèî íòè
ùéù éô ìò óà áìçá íìëàì íéøñåà ùéù øùá ìù äøéã÷á
íéâã ìù áèåøäì äøéã÷äîå äøã÷ì øùáä ïî íòè éðúåð 'â
øùá ìù ùåì÷ íòèù éôì íéâãì áèåøäîå äëåúáù
ìëåà òìáð éë úö÷ íòè úåáéùç åá ùé íéâãá òìáåîä
çáùì íòè íäá ïúð øùáäå äìéëàì ïéåàø íéâãäù ìëåàá
ìáà øùá ìù äøéã÷á åìùáúð íà áìçá åìëàì øåñà êëì
øæåçå äøåéä ïî åà íéìëä ïî èìôðù õîç ìù ùåì÷ íòè
çñôá èåìôéå øåæçéùë ììë íòè áåùç åðéà íéìëá òìáðå

[.ìéùáúä êåúì

âרביעי âיום
ãééìë åà íãáì áìç éìë ìéòâîùë íéøåîà íéøáã äîá

íúåà áçåúù åðééäã ãçéá íìéòâî íà ìáà íãáì øùá
ãâðë íéùù íéîá äéäéù øäæéì êéøö ùîî úçà úáá äøåéá
ïä ïäéðù íàù åîåé ïá åðéà íäî ãçà äéäéù åà íäî ãçà
íéîä åøñàð éøä íäî ãçà ãâðë íéùù íéîá ïéàå ïîåé éðá

ïéøæåçå íäá úáøåòîä áìçä úèéìôå øùáä úèéìô úîçî
ãçéá ïìéòâî åðéàùë ìáà äøåéä úàå íéìëä úà ïéøñåàå
äæ øçà äæ ïñéðëîù àìà úçà äøåéá ïìéòâîù éô ìò óà
íòè ïúåð ïá íòè ïúåð ïàë ùéù éôì ììë íéîä åøñàð àì
åà øùáä ïî åðééäã øåñéà ììëì àåáéù íãå÷ øúéä ìù
ïåéë øúéä ìëä ïééãòå äøåéáù íéîäì éìëä ïîå éìëì áìçä
íòè åà åãáì áìç íòè àìà íéîä êåúì èìôð àì ïééãòù

:åãáì øùá

åèåìà úåðéãîá åâäð øáë ìáà ïéãä ø÷éòî äæ ìëå
äîåé úá äðéà íà óà äìçú äøåéä ìéòâäì øéîçäì

.'ä äòù íãå÷ äëåúá ìéòâîå
àåäù óà åîåé ïá àåäùë éìë íåù ìéòâäì àìù åâäð ïëå
íãå÷ åìéòâäì äöåø åìéôàå åãâðë 'ñî øúåé íéîá ùéå éãéçé
ìéòâäì åòèé àîù äøéæâ åîåé ïá àåäùë åðìéòâé àì 'ä äòù
å÷ã÷ãé àìå åîåé ïá àåäùë äøåú éøåñéà øàùî òåìáä éìë
åøñàéå éìëá åòìáéå íéîä åøæçéå åãâðë 'ñ íéîá ùé íà
ïá íòè ïúåð ïàë ïéà éøäù åãâðë 'ñ íäá ïéà íà íúåà

:éìëá òåìáä øåñéà ìù àìà øúéä ìù íòè ïúåð

âחמישי âיום
æè'ä äòùî ìéòâîùë óà íéøîåàå äæ ìë ìò ïé÷ìåç ùéå

úá àéäù óà äìéçú äøåéä ìéòâäì êéøö ïéà êìéàå
íéîá àäéù êéøö ïéà ïëå äîåéíä íà óà íéìëä ãâðë 'ñ

òåìáä ìåòéâä èåìôì íéãåøè íéìëäù ïîæ ìëù éôì ïîåé éðá
ïä àìå íäî èìôðä ìåòéâäî íåìë íéòìåá ïðéà íäá
íäá ïéà èåìôì íúãøè úîçîù äøåéä ïî èìôðä ìåòéâäî
êåúá íéìëä ääùé àìù øäæäì àåä êéøöù ÷ø òåìáì çë
éãëá úòãä ãîåàá íù íúåà ääùé àìà éàãî øúåé äøåéä
íù íúåà ääùé íàù ãéî íàéöåéå íìåòéâ ìë åèéìôéù
ìåòéâî ïéòìåáå ïéøæåç íä éøä íìåòéâ ìë åèéìôäù øçàì
íðéàù ïåéëã äøåéä ïî èìôðä ìåòéâ ïî åà øáë íäî èìôðä
íä íà ïéøñàðå ïéòìåáå ïéøæåç íä éøä èåìôì ãåò ïéãåøè
óà äîåé úá àéä äøåéä íà åà ïãâðë 'ñ íéîá ïéàå ïîåé éðá

:ïãâðë 'ñ íéîá ùéù éô ìò

æéíäá òìáðù íéìë ãçéá ìéòâäì àìù øäæéì êéøö ïëå
ïåâë èòåî øåñéà íäá òìáðù íéìë íò äáåøî øåñéà
áåøù úåñåë øîåì êéøö ïéàå éðù éìëá ïùéîùú áåøù úåôë
áåøù úåøò÷ íò úçà úáá åðìéòâé àì ïðåöá ïùéîùú
íò øîåì êéøö ïéàå ïåùàø éìëî éåøéò éãé ìò ïùéîùú
äøéã÷ä íäá ïéñéâîù úåôë íò åà úåëúî ìù úåøéã÷
ë"çàå úèòåî ïúòéìáù íéìëä äøåéì ñéðëé äìçúî àìà)
ìåòéâ èåìôì ïéøäîîù (äáåøî ïúòéìáù íéìëä ñéðëé
ãåò ïéãåøè íðéàù íìåòéâ ìë åèìôù øçàìå íäî òåìáä
ïúòéìáù éìëî èìôðä ìåòéâ ïéòìåáå ïéøæåç íä éøä èåìôì

.äáåøî

ïåâë íéîòô 'á ãçà éìë úö÷î ìéòâäì àìù øäæéì êéøö ïëå
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êåúá éìëä ìë ñéðëäì øùôà éàù íéìåãâ íéìë ìéòâîùë
øåæçé àìù íéîá áéáñ ãéá åìâìâé àì úçà úáá äøåéä
ìë øáë èìôå úçà íòô ìòâåä øáëù úö÷îî íéîá ñéðëéå
ìåòéâ òìåáå øæåç àåä íéîá åñéðëîå øæåçùë åéùëòå åìåòéâ
åà øáë åìòâåäù íéìë øàùî èìôðù ìåòéâ åà øáë èìôù
èåìôì ãåò ãåøè åðéà åéùëòù ïåéë äøåéäî èìôðù ìåòéâ
åðàéöåéå åúéùéìù åà éìëä éöç íéîá ñéðëé äùòé ãöéë àìà
éôë íöîöéå éðùä ãö ñéðëéå øåæçéå åìåòéâ èìôù øçàì

:íééîòô ãçà úö÷î ñéðëé àìù åúìåëé

âשישי âיום
çééô ìò óà äæ ìëá øäæéì êéøö ïéàù íéøîåà ùéå

íéîá ïéàå ïîåé éðá íä íéìëäå êìéàå 'ä äòùî ìéòâîù
åøæçé àîù ïéùùåç ïéàå äîåé úá ïë íâ àéä äøåéäå ïãâðë 'ñ
éôì äøåéäî èìôðù ìåòéâäî åà åèìôù ìåòéâäî åòìáéå
åòìáù äî èåìôì àìå òåìáì ïéçúåøä òáèù ì"æç åøîàù
ïéòìåá äøåéáù ïéçúåøä åìà ïëå á"ö 'éñ ã"åéá øàáúðù åîë
ìåòéâä úà ïéèìåô ïðéàå äøåéä ïîå íéìëäî èìôðä ìåòéâä
ïäù ïîæ ìë íéìëä êåúá åúåà ïéòéìáî ïðéàù åðééäã åòìáù
íã÷ íà êëéôìå úåòåáòáàå äçéúø ïéìòîù åðééäã ïéçúåø
äçéúø ïéìòî ïéçúåøäù ãåòá äøåéä ïî íéìëä úà àéöåäå
øçàì àéöåä íà ìáà ìåòéâ íåù íéìëäá òìáð àì éøä
íéìëä åøæç éøä åá úãìåñ ãéäù éô ìò óà ïúçéúøî åçðù
øåæçì êéøö êëì äøåéäî åà íäî èìôðù ìåòéâ åòìáå
íøè íàéöåéå úéðù íòô íéìëä ìéòâéå íéîä çéúøäìå

:ïúçéúøî íéîä åçåðéù

èéóà íéìë ìéòâäì øúåî úåðåøçàä åìà úåøáñ 'á éôìå
ïéà è"åéá ìáà ãòåî ìù åìåçá ùåøéô) çñôä êåúá
(ù"ò è"÷ú ïîéñá øàáúéù êøã ìò àìà íéìë øéùëäì
ìò àìà äìòâäì äð÷ú ïéàù ïåéë äðåùàøä àøáñ éôì ìáà
ìéìî ïë íà ,íâôì íòè ïúåð øúéä éãé ìò åà 'ñá ìåèéá éãé
éôì øåñà íâôì íòè ïúåð íâå åäùîá øåñà õîçäù å"è
æàù øåàá ïåáéì é"ò àìà éìë íåù øéùëäì ïéà ,åðâäðî
òìáéå øåæçé àîù åá ùåçì ïéàå éøîâì äìëðå óøùð øåñéàä

:éìëá

ëúçéúøù äðåùàøä àøáñë ø÷éòä äëìä ÷ñô ïéðòìå
úãøè íâå òåìáìî íéìëä úà úáëòî äðéà íéîä
êø àåäù ìåòéâä úà) òåìáìî ïúáëòî äðéà íéìëä úèéìô
òìáð àåäù øéöì äîåã àåä éøäù éìëá òìáðå ÷áãðå êøñðå
äòã äøåéá ù"îë åîã úà èåìôì ãåøè øùáäùë óà øùáá
ïñéðëîù ãéî äøäîá úøîâð íéìëä úèéìôù ãåòå ('ò 'éñ
ùé øúåé èòî íéîá íúåà ääùî íàå øàáúðù åîë íéîì
äøåéä äèìôù äî åà åèìôù äî åòìáå åøæç àîù ùåçì
ùé ïéîç íéîá ïéëìëåìî ïäå äøåéäî íéìëä àéöåîùëù ãåòå
òâøáù) ïäéáâ ìòù åììä íéîî åòìá åæ òâøá àîù ùåçì

'ä äòùî úìòåî äìòâä ïéà êëéôì (èåìôì ïéãåøè ïðéà åæ
ïîåé éðá íä íà íéìëä ãâðë 'ñ íéîá ùé ë"à àìà êìéàå
åîë äìçú äìéòâäì êéøö äîåé úá àéä äøåéä íàå

:äðåùàøä àøáñ éôì øàáúðù

âקודש âשבת
àëúåðåøçàä úåøáñì íâ ùåçìå øéîçäì ùé íå÷î-ìëîå

ùé íâå ïîåé éðá ïðéà íéìëäå äøåéä íà óà êëéôìå
àøáñ éôì øäæéì êéøöù äî ìëá øäæé íéìëä ãâðë 'ñ íéîá

.úéùéìù àøáñ éôì øäæéì êéøöù äîáå äéðùä

íéìë íò úèòåî íúòéìáù íéìë ìéòâäì àìù øäæéù åðééäã
íéîòô éúù éìë úö÷î ìéòâäì àìùå äáåøî íúòéìáù
ìåòéâä åòìáéå åøæçé àìù éàãî øúåé íéìëä úåäùäì àìùå
ùé íâå íâôì íòè ïúåð àåä ìåòéâä äæù éô ìò óàå åèìôù
éøä åììä íéøáãá øäæé àì íà íå÷î-ìëî ,åãâðë 'ñ íéîá
äéðùä àøáñ éôì íéìëä êåúá íéãéá ìåòéâä òéìáîë äæ
úîçîå íåìë íéòìåá ïðéà èåìôì íéãåøè íéìëäù ïîæ ìëù)
êåúá åòéìáäì ïéà éàãåá äìçúëìå (åòìáé øäæð åðéàù
äìçúëì íäî úåðäì ïéøåñà äøåéáù íéîä éøäù íéìëä
àåäù åììä íéìëå øàáúðù åîë íäá òåìá ìåòéâäù úîçî
úà íäá òéìáé êéà íäá ùîúùäìå íäî úåðäì äöåø

.ìåòéâä
íúçéúøî íéîä åçåðéù ãò íéìëä úåäùäì àìù øäæé ïëå
òéìáîë äæ éøä ïéçúåø ïðéàù íéîç íéîá ïúåà ääùîùëù
êéøö äæ íòèîå úéùéìùä àøáñ éôì íéãéá ìåòéâä íäá
äçéúø åìòé íéîäù ãò íéìëä ñéðëäì àìù äìçúëì øäæéì
óàå åòéìáéå åøæçéå åèéìôéù ùåçì ùé ïëì íãå÷ íñéðëîùëù
å÷éôñé àìù øùôàå åèéìôéù äî åòéìáéù øåøá øáãä ïéàù
ïåéë íå÷î-ìëî ,íéîä åçéúøéù íãå÷ òåìáìå èåìôì
íòè ïúåð àåäù óà ìåòéâä íäá òéìáäì ïéà äìçúëìù
àìù ï÷úì åì øùôàù äî ìë ë"à åãâðë 'ñ íéîá ùéå íâôì
íà úéùéìùä àøáñ éôìù ïåéëå ï÷úì àåä êéøö íåìë òéìáé
íàéöåäìå øáë ïéçúåø íéîäùë äøåéì íéìëä ñéðëäì øäæé
íåìë åòéìáé àì éàãåá ïéçúåø íä íéîäù ãåòá äøåéäî
äìçúëì øäæéì àåä êéøö åòìáéù øùôà êëá øäæé àì íàå
íà óàù éô ìò óàå íåìë åòìáé àì éàãåáù ïéðòá ìéòâäìå
íéîä åçéúøéùë êë øçà åèéìôé íéîä úçéúø íãå÷ åòìáé
íéîä åçåðéù íøè äøåéäî íàéöåäì øäæéùë åòìáé àì áåùå
àìù ïéðòá ï÷úì êéøö äìçúëì íå÷î-ìëî ,íúçéúøî
åìéòâéù úòã ìò äìçúëì øåñéà òéìáäì ïéàù ììë åòéìáé

.êë øçà åèéìôéå
íéøáã ìëá øäæäì êéøöù ïåéëå'ä äòùî ìéòâîùë åììä

'ä äòù íãå÷ ìéòâäì øäæéù íãàì åì áåè êëéôì êìéàå
ùéå åììä íéøáã ìëá ÷ã÷ãìå øäæéì êøèöé àìù éãë

:çñôä íãå÷ íéîé 'â ìéòâäì ïéâäåðù (íé÷ã÷ãîäî)$
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âהחסידית הפרשה - תרומה פרשת אור' â'תורה
לי  ּכאח יּתנ 1מי ְְִִִֶָ

éî"ðzééì çàk E'Bâå"2: ¦¦¤§§¨¦§
àeä-Ceøa LBãwäì ìàøNé-úñðk úLwa eäæ3ïîæ ìò ¤©¨©§¤¤¦§¨¥§©¨¨©§©

ìàøNé eàø÷ð íéi÷ äéä Lc÷nä-úéaL ïîæaL .úeìbä©¨¤¦§©¤¥©¦§¨¨¨©¨¦§§¦§¨¥
áeúkL Bîk ,"íB÷nì íéçà"(ç ,áë÷ íéläz)ïòîì" :ig` ©¦©¨§¤¨§¦¦§©©©©

éòøå'eë"4Ck øçà áéúëe ,(è ,íL)'ä úéa ïòîì" : §¥¨§¦©©¨¨§©©¥
."eðé÷ìà-úéaL ïîæa ?íéçà eàø÷ð éúîéà ,øîBìk ¡Ÿ¥§©¥¨©¦§§©¦¦§©¤¥

ðzé éî" :åéLëò úLwáî Cëéôìe .íéi÷ Lc÷näéì çàk E ©¦§¨©¨§¦¨§©¤¤©§¨¦¦¤§§¨¦
'eë"5.

áéúk Lc÷nä-úéáa eéäL íéáeøka äpäc :ïéðòäå§¨¦§¨§¦¥©§¦¤¨§¥©¦§¨§¦
(ë ,äë eðúLøt)áéúk äpäå ."åéçà ìà Léà íäéðôe" :,íL) ¨¨¨¥§¥¤¦¤¨¦§¦¥§¦¨

(èé-çéíéáeøk íéðL úéNòå" :'eëäfî äöwî ãçà áeøk , §¨¦¨§©¦§¦§¤¨¦¨¨¦¤
'eëì"æø eøîàM äî ét ìò ïáeé íéáeøkä ïéðòå ."6äâéâç) §¦§©©§¦¨©¦©¤¨§©©£¦¨

('á ,â"é"íãà éðô" eðééä "áeøë éðô" eðééä" :7étà Y ©§§¥§©§§¥¨¨©¥
"éøèeæ étàå éáøáø8. ©§§¥§©¥§¥

áéúk äpäc(åë ,à ìà÷æçé)úeîc àqkä úeîc ìòå" : §¦¥§¦§¤§¥§©§©¦¥§
mc` d`xnM"9éøöå ,úeîc Bì ïéà" éøäL ,ïéáäì C §©§¥¨¨§¨¦§¨¦¤£¥¥§

"óebä10? ©
áeúkL Bîk ,"íãà" úàø÷ð äøBzäL ïéðòä Càúwç) ©¨¦§¨¤©¨¦§¥¨¨§¤¨ª©

(ãé ,èé"íãà äøBzä úàæ" :áéúëe(èé ,æ á-ìàeîL)úàæå" : Ÿ©¨¨¨§¦§¥§Ÿ
ì"æø eøîà äpä ék :àeä Leøétäå ."íãàä úøBz11ìk" : ©¨¨¨§©¥¦¦¥¨§©©¨

dlek äøBzäeizFnWøäfáe ,"àeä-Ceøa LBãwä ìL12 ©¨¨§¨¤©¨¨©Ÿ©

òä eàø÷ðc àæø" úBøéôñ øN`nW."àLéc÷ ¦§§¨¤¤§¦¨¨¦§¨©¦¨

àø÷pL íãàä íL Bîk :ìLî Cøc ìò àeäL ,ïéðòäå§¨¦§¨¤©¤¤¨¨§¥¨¨¨¤¦§¨
Búeäîì òâBð äæ ïéà éøä ,ìLî Cøc ìò á÷òé Bà íäøáà©§¨¨©£Ÿ©¤¤¨¨£¥¥¤¥©§¨
ìëOä àeä íãàä ìL Búeäîe BúeîöòL ,Búeîöòå§©§¤©§¨¤¨¨¨©¥¤
äî .Bîöò éðôa àeäLk íb Ba íéëéiL ïäL ,BlL úBcîe¦¤¤¥©¨¦©§¤¦§¥©§©

éøö Bðéà BîL ïk ïéàMàlà Bðéàå ,Bîöòì àeäLk Bì C ¤¥¥§¥¨¦§¤§©§§¥¤¨
;BîLa BàøB÷ì äðBt äæ éãé ìòL ,BlL úBiðBöéç úðéça§¦©¦¦¤¤©§¥¤¤§§¦§

,äàìéò-äîëçä eléôà ,àeä-êeøa óBñ-ïéà éaâì Ck̈§©¥¥¨£¦¤¨§¨¦¨¨
éøö ïéàåBúeäîì ììk Cøò ïðéà ,úBðBéìò úBcnä øîBì C §¥¨¦©©¦¤§¥¨¥¤§¨§¨

íîBøî Cøaúé Búeîöòå BúeäîL .Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥¤¨§©§¦§¨¥§¨
úBøéôñ øNò úeeäúäå ,äîëç úðéça øãbî àOðúîe¦§©¥¦¤¤§¦©¨§¨§¦§©¤¤§¦

c àæø" àø÷ð`nWäøàä úðéça ÷ø àeäL ,"àLéc÷ ¦§¨¨¨¦§¨©¦¨¤©§¦©¤¨¨
úeîöòäì òâBð BðéàL ,àîìòa13. §¨§¨¤¥¥©§¨©§

áéúk äpäå(èé ,â éìLî)éelébL eðééä ,"äîëça ä"éåä" : §¦¥§¦¦§¥£¨¨§¨§¨©§¤¦
íL úðéça àeäL ,Bæ äøàäd"iedáeúkL Bîk ,äéòLé) ¤¨¨¤§¦©¥£¨¨§¤¨§©§¨

(ç ,áîéðà" :inW `Ed d"iedìòå ,äîëç úðéçáa àeä ," £¦£¨¨§¦¦§¦©¨§¨§©
'èä ìëa àeä-êeøa óBñ-ïéà øBà CLîð äîëçä éãé§¥©¨§¨¦§¨¥¨§¨©

úBøéôñ14. §¦

,"ïBLàøä íãà" àø÷ðå ,"íãà" äîëçä àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¨§¨¨¨§¦§¨¨¨¨¦
øäfáe15:"äàîã÷ íãà" àø÷ð ©Ÿ©¦§¨¨¨©§¨¨

(1):FxE`iaE il g`M LpYi in ligzOd xEACxEAC mixiXd xiW dxFY ihETl ¦©©§¦¦¦¤§§¨¦¥¦¥¨¦©¦¦¦
"LpYi in" ligzOd[á ,ãî]éî ÷eñt ìò úBäbä" ìéçúnä øeac äøBzä øBà . ©©§¦¦¦¤§©¨¦©©§¦©¨©¨¦

ðzé"E.ø"eîãà úMeã÷ ãBák ïeiö Y .[äðú'à ãenò ä Cøk úBîL] ¦¤§§¤¤©¦§§©©§

ét ìò àeä eðéðôlL øîànä çñBð .à"ò÷ú øãà á ,äîeøz úLøt úaL øîàð¤¡©©¨¨¨©§¨£¨©©©£¨¤§¨¥©¦
á-à íé÷øt) dúléçz Y (?) ì"éøänä úçpä Y á çñBð .÷ãö çîvä úçpä©¨©©¤©¤¤©©¨©©©©¦§¦¨¨§¨¦
áeléLa äðnî ÷ãö çîvä ú÷zòä .Lã÷ ãé áúëa úàöîð (â ÷øt úléçúe§¦©¤¤¦§¥¦§©¨Ÿ¤©§¨©©¤©¤¤¦¤¨§¦
éøîàîa äñtãð Y á ,àô ïn÷ì ñtãpL ï÷fä ø"eîãà Lã÷ ãé áúkî íéòè÷§¨¦¦§©¨Ÿ¤©§©¨¥¤¦§©§©¨¦§§¨§©©§¥
íL ñtãð Y éòöîàä ø"eîãà úçpä Y â çñBð .æò ãenò à"ò÷ú ï÷fä ø"eîãà©§©¨¥©©©¨©©§¨¤§¨¦¦§©¨

.âö ãenò©

.äðú'à ãenò (ä Cøk úBîL) äîeøz äøBzä øBàa eñtãð øeàéáe úBäbä©¨¥¦§§§©¨§¨§¤¤©

ðzé éî" ìéçúnä øeac Y íéáeøkä ïéðò àåä äîeøz úLøôì úeëéiMä.(å"îùú "E ©©¨§¨¨©§¨¦§©©§¦¦©©§¦¦¦¤§

(2.(à ,ç íéøéMä øéL ."'åâå E÷Mà õeçá Eàöîà énà éãL ÷ðBé")¥§¥¦¦¤§¨£©¤¨§¦©¦¦

(3.(ãìøú ãenò á Cøk íéøéMä øéL äøBzä øBà äàø)§¥©¨¦©¦¦¤¤©

(4Y àeä Ceøa LBãwä")LBã÷úBöîe äøBzä ÷ñò éãé ìò ìàøNéå ,å"àåa ©¨¨¨§¨§¦§¨¥©§¥¥¤©¨¦§
ïëì ,ïBéìòä LãB÷ úðéçaî íéëéLîîe íéìa÷nL ,"éì ïeéäz LãB÷ éLðàå" íéàø÷ð¦§¨¦§©§¥¤¦§¦¤§©§¦©§¦¦¦§¦©¤¨¤§¨¥
øéL äøBzä øBà Y ."éòøå éçà ïòîì íL ìò àeä Ceøa LBãwäì "íéçà" íéàø÷ð¦§¨¥©¦§©¨¨©¥§©©©©§¥¨©¨¦

.(çòøú ãenò á Cøk íéøéMä©¦¦¤¤©

(5øéL äøBzä øBà Y ."çéLî ìò éà÷c íebøzä äæ ìò øîàM äî ïéiòå")§©¥©¤¨©©¤©©§§¨¥©¨¦©©¨¦

.(ãìøú ãenò á Cøk íéøéMä©¦¦¤¤©

(6."íãà éðt éðMä éðôe áeøkä éðt ãçàä éðt" :(ãé ,é ìà÷æçé) ÷eñtä ìò)©©¨§¤§¥§¥¨¤¨§¥©§§¥©¥¦§¥¨¨
.(àðú'à ãenò äîeøz äøBzä øBà Y àøîbä Leøét¥©§¨¨©¨§¨©

(7):mc` ipR Epiid aFxM ipR Epiidàì éëå íãà éðt ïä äî áeøk éðt ïä äî ©§§¥§©§§¥¨¨©¥§¥§©¥§¥¨¨§¦Ÿ
.(é"Lø ?ïä ãçà¤¨¥©¦

(8):ixhEf iR`e iaxax iR`.(é"Lø .ïè÷ éðt ãçàäå ìBãb éðt ãçàä ©¥©§§¥§©¥§¥¨¤¨§¥¨§¨¤¨§¥¨¨©¦

(9.(÷ãö çîvä Lã÷ ãé áúk Y ."éáøáø étà àeäå")§©¥©§§¥§©¨Ÿ¤©¤©¤¤

(10.(óeb Bðéàå óebä úeîã Bì ïéà :"ìcâé" èeit )¦¦§©¥§©§¥

(11.(äîc÷äa äøBzä ìò ï"aîø .à ,ãë÷ á ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤©§©©©¨©©§¨¨

(12,äôø óc Cìiå úLøt ïééò")ìò áúkL äîe ,àø÷à 'ä íL ék ÷eñt ìò à ©¥¨¨©©¥¤©©¨¦¥¤§¨©¤¨©©
øäfáe ."ãça ïøM÷úàå ïé÷ìñ àlBk" Leøéôa à ãenò 'ã óc äîc÷äa ä"ìLä äæ¤©§¨©©§¨¨©©§¥¨¨§¦§¦§©§¨§©©Ÿ©

.(àë÷ ãenò ïpçúàå äøBzä øBà Y ."à ãenò à"é óãå á ãenò 'é óc àø÷iå©¦§¨©©§©©©¨¨¤§©©©

(13ì Leøéôa òãBðå")äøB÷î éaâì ììk CBøò äðéàL äî àéäL Y äøàä ïBL §¨§¥§¤¨¨¤¦©¤¥¨£§¨§©¥§¨
éeléb úéLàøå .øçà íB÷îa øàaúpL Bîk "ìBãbä BîL" ïk íb úàø÷pä àéäå ,'eë§¦©¦§¥©¥§©¨§¤¦§¨¥§¨©¥§¥¦¦

.(÷ãö çîvä Lã÷ ãé áúk Y ."äîëça àeä Bæ äøàä¤¨¨§¨§¨§©¨Ÿ¤©¤©¤¤

(14àéðza íòhä øàaúpL Bîëe)(ääbäa ä"ì ÷øt. §¤¦§¨¥©©©©©§¨¤¤©©¨¨

(15.(à ,ãì .á ,àì úéLàøa øäæ .(à ,ë÷) ò ïewz øäæ éðe÷z)¦¥Ÿ©¦Ÿ©§¥¦
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"äîëç úéLàø" ék(é ,àé÷ íéläz)áéúk16Bîk àeä ék . ¦¥¦¨§¨§¦¦§¦¦§
äîLpäî úeiçå øBà úëLîäå úeèLtúäa ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦§©§§©§¨©§©¥©§¨¨
øéàî äîLpäî CLîpä úeiçä úeììk éelébL ,óeba©¤¦§¨©©©¦§¨¥©§¨¨¥¦
øçà CLîð ïéçBnä éãé ìòå ,LàøaL ïéçBna Laìúîe¦§©¥©¦¤¨Ÿ§©§¥©¦¦§¨©©

éiMä Búðeëúe Bbæî éôk øáà ìëì äøàä CkBì C17àöîð , ¨¤¨¨§¨¥¤§¦¦§§¨©©¨¦§¨
;íãàä ìL úeiçä úeììk íä ïéçBnä©¦¥§¨©©¤¨¨¨

øBàä úeììk éelébL ,äìòîì ìLî Cøc ìò àeä Ck̈©¤¤¨¨§©§¨¤¦§¨¨
éãé ìòå ,äîëça Laìúîe CLîð àeä-êeøa óBñ-ïéàî¥¥¨¦§¨¦§©¥§¨§¨§©§¥

úBøéôñ 'èä ìëa øBàä Laìúîe CLîð äîëçä18ìòå . ©¨§¨¦§¨¦§©¥¨§¨©§¦§©
ú÷ôð äîëçîc àúééøBà ïk19íãà úàø÷ð20eäæå . ¥©§¨§¦¨§¨¨§©¦§¥¨¨§¤

éøa àLãe÷a äàøM÷úî àúééøBà""àeä-C21. ©§¨¦§©§¨¨§§¨§¦

" àø÷ð äæ íãà úðéça äpäåmc`lFcBd"å "iR` §¦¥§¦©¨¨¤¦§¨¨¨©¨§©¥
iaxaxBîëe ,óBñ-ïéà úðéça àeä äàlò-äîëç ék ," ©§§¥¦¨§¨¦¨¨§¦©¥§
áeúkL22àeä"L ,"ø÷ç ïéà Búðeáúìå" :23àeäå òãBiä ¤¨§¦§¨¥¥¤¤©¥©§
äòcä'eë"24.: ©¥¨

CàäëLîä úBéäì éãëe .äìòîì àéäL Bîk äøBzä eäæ ©¤©¨§¤¦§©§¨§¥¦§©§¨¨
äàéøác äøBza Laìúäì äàìéò-äîëç úðéçaîàéäL) ¦§¦©¨§¨¦¨¨§¦§©¥©¨¦§¦¨¤¦

äàéøáa ãeîìz" ék ,eðéðôlL äøBzä'eë"25éøö ,(úBéäì C ©¨¤§¨¥¦©§¦§¦¨¨¦¦§
éãé ìòmEvnv. ©§¥¦§

ì"æø eøîàL eäæå26" :mvnv,"ïBøà éca ïéa BúðéëL §¤¤¨§©©¦§¥§¦¨¥©¥¨
äLîì "øaãî ìBwä" íMnL éðtî ék27éãé ìò àeä Y ¦¦§¥¤¦¨©§©¥§Ÿ¤©§¥

íöîvL'eë" ,"áeøk" úàø÷ð Bæ äðéçáe .iR`ixhEf," ¤¦§¥§¦¨¦§¥§©¥§¥

úðéçamc`ohTdBlL ïéçBîa éelébäL ïèwä ìLîk , §¦©¨¨©¨¨¦§©©¨¨¤©¦§¦¤
.ìBãbä íãàaî øúBé íöîeöî§§¨¥¦¨¨¨©¨

" eäæådGn dvTn cg` aExMäëLîä àeäL Y " §¤§¤¨¦¨¨¦¤¤©§¨¨
ähîì-äìòîìî28øBàä úëLîäì LøLå øB÷î úBéäì ¦§©§¨§©¨¦§¨§Ÿ¤§©§¨©¨

" .ò"éáadGn dvTn cg` aExkEúBéäì éãk :àeä " §¦©§¤¨¦¨¨¦¤§¥¦§
òîL-úàéø÷a àzúìc-àúeøòúà éãé ìò àeä ,Bæ äãéøé§¦¨©§¥¦§£¨¦§©¨¦§¦©§©

"záäàå Y ãçà"a BLôð øBñîì(ä-ã ,å ïpçúàå). ¦§©§§¤¨§¨©§¨¨¤§©©

"ìàøNé òîL" éãé ìò eðééäå(ã ,å ïpçúàå)éà ïðBaúäì ,C §©§©§¥§©¦§¨¥¨¤§©©§¦§¥¥
"ãçà ä"éåä"(íL)"éúéðL àì ä"éåä éðà" Y(å ,â éëàìî). £¨¨¤¨¨£¦£¨¨Ÿ¨¦¦©§¨¦

"íìBòä äéäå øîàL" ÷ø29eàøáðå äeö àeä ék" ,'eë" ©¤¨©§¨¨¨¨¦¦¨§¦§¨
(ä ,çî÷ íéläz)"áéLç àìk äén÷ àlBë"å ,30éãé ìò ïëìå . §¦¦§¨©¥§¨¨¦§¨¥©§¥

"ézöôç àì Enòå" úBéäì ,BLôð øBñîì àáé Bæ úeððBaúä¦§§¨Ÿ¦§©§¦§§¦§Ÿ¨©§¦
(äë ,âò íéläz)ì Y "älk" ìàøNé-úñðk úàø÷ð ïëìå .ïBL §¦¦§¨¥¦§¥§¤¤¦§¨¥©¨§
Lôðä úBìk31.äìòîì-ähnî §©¤¤¦©¨§©§¨

ò"éaî úBìòì Y "äfî äöwî áeøk"ä úðéça eäæå§¤§¦©©§¦¨¨¦¤©£¦¦©
"àkìîc àø÷éa àìkzñàì" ,óBñ-ïéà øBàa ììkéì32eäæå . ¦¨¥§¥§¦§©¨¨¦¨¨§©§¨§¤

"Epipir"'ä ìà úBàeNð33"íéðtä íénk" Y äæ éãé ìòå . ¥¥§¤§©§¥¤©©¦©¨¦
" ïk íb äìòîìî CLîð Y'd ipiré÷ìàda E'eë"á÷ò) ¦§¨¦§©§¨©¥¥¥¡Ÿ¤¨¥¤

(áé ,àé.

íéáøk íéðL úéNòå" eäæå'eë34ä ïî ,zxRMúà eNòz §¤§¨¦¨§©¦§ª¦¦©©Ÿ¤©£¤
"íéáøkä(èé-çé ,äë äîeøz)" úðéça àeä ,aaFq"ïéîìò ìk ©§ª¦§¨§¦©¥¨¨§¦
éwnL Yì ó.äåLa íäéðL ¤©¦¦§¥¤§¨¤

(16)"úBáàä ïéðò ïéáäì" ìéçúnä øeaãa Bøúé úLøt ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥¨¨©¦§§¦©©§¦§¨¦¦§©¨¨
.((ã ,áò ìéòì)§¥

(17àéðza øàBánëå)(à"ð ÷øt. §©§¨©©§¨¤¤

(18ìéòì øàaúpM äî ïáeé äfîe)(à ,àò)ìéçúnä øeaãa Bøúé úLøt ¦¤¨©¤¦§¨¥§¥¨¨©¦§§¦©©§¦
å eäéà"c ,"øBëæ"éäBiçúðéçáa óBñ-ïéà øBà úeLaìúä ìò éà÷ "ãçäîëç, ¨§¦§©Ç¦¨¨¥©¦§©§¥¦§¦©¨§¨

a ïúeLaìúä ïk ïéàM äîúBcnå eäéà" àø÷ðéäBîøâ.("ãç ©¤¥¥¦§©§¨©¦¦§¨¦§©§¦¨

(19.(ãBòå .à ,áñ á ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤§

(20)('á ,ã"ì÷) úBãìBz úLøt Léø øäfä ìò øàaúpM äî ïéiòåéøeàa) §©¥©¤¦§¨¥©©Ÿ©¥¨¨©§¥¥
.(â ,âì øäfä.('á ,è"ò óc) "Cìî úøãä" øôñáe ©Ÿ©§¥¤©§©¤¤©

.íéãéb ä"ñL Y äNòz-àì ä"ñLå ,íéøáàä ç"îø íä äNò-úBöî ç"îøe§©¦§£¥¥§©¨¥¨¦§©©Ÿ©£¤©©¦¦
"äNòî éãéì àéánL ãeîìz ìBãâ"å(á ,î ïéLec÷)øBàä CLîð ïéçBnäî ék Y §¨©§¤¥¦¦¥©£¤¦¦¦¥©¦¦§¨¨

.(ì"pk øáà ìëì§¨¥¤©©

(21.(à ,âò â ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤

(22.("Búðeáúì ø÷ç ïéà" :çë ,î äéòLé)§©§¨¥¥¤¦§¨

(23.(é äëìä á ÷øt äøBzä éãBñé úBëìä í"aîø)©§©¦§§¥©¨¤¤£¨¨

(24"äîëç úéLàø"a ïéiòå)äàøiä øòMî 'à ÷øtìò äøBî "ìBãâ"c , §©¥§¥¦¨§¨¤¤¦©©©¦§¨§¨¤©
bóBñ-ïéà úðéçáa øBàä úeèMtúä úeìã'eë.( ©§¦§©§¨¦§¦©¥

(25.(à ,æé ìéòì ïîñð .á ,èñ ìéòì äàø)§¥§¥¦§¨§¥

(26÷eñt ìò ãé ,à äaø íéøéMä øéL ."ìàìöa Nòiå ÷eñt ìò ìä÷iå àîeçðz)©§¨©©§¥©¨©©©§©§¥¦©¦¦©¨©¨
äàø .è ,é äLøt äaø àø÷iå .æ ,ä äLøt äaø úéLàøa äàø .øôBkä ìBkLà¤§©¤§¥§¥¦©¨¨¨¨©¦§¨©¨¨¨¨§¥

.(åî ãenò ä"ìøú íéøîànä øôñ .ã ,âò ÷ìa .á ,ãì øBîà äøBz éèewì¦¥¨¡¨¨¥¤©©£¨¦©

(27ìBwä úà òîLiå ,Bzà øaãì ãòBî ìäà ìà äLî àááe" :èô ,æ àNð)¨Ÿ§ŸŸ¤¤Ÿ¤¥§©¥¦©¦§©¤©
.("åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä ïøà ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî¦©¥¥¨¥©©©Ÿ¤£¤©£Ÿ¨¥ª¦¥§¥©§ª¦©§©¥¥¨

(28áeúkL Bîëe)(æ ,èé íéläz)" :äö÷îBàöBî íéîMä'eëeðééä LîLå ," §¤¨§¦¦¦§¥©¨©¦¨§¤¤©§
.äøBz úðéçaäîeøz øäfa ïééò) ((æ"ì÷. §¦©¨©¥©Ÿ©§¨

(29.("øîàL Ceøa" úkøa çñBð)©¦§©¨¤¨©

(30.(èé ,æë éìLî ."íãàì íãàä áì ïk íéðtì")©¨¦¥¥¨¨¨¨¨¨¦§¥

(31.(øîàna ïn÷ì àáenä .à ,à íéøéMä øéL äøBz éèewì äàø)§¥¦¥¨¦©¦¦©¨§©¨©©£¨

(32÷ìç .à ,èö÷ .á-à ,çì à ÷ìç øäæ äàø .Cìnä ãBáëa (ïðBaúäì) úBàøì)¦§§¦§¥¦§©¤¤§¥Ÿ©¥¤¥¤
.(á ,æîø á

(33éìà" :úBçéìña èeiôáe .á ,âë÷ íéläz Y "'ä ìà eðéðéò").("eðéðéò úBàeNð C ¥¥¤§¦¦§¦¦§¦¥¥§¥¥

."àá÷eðì Y øBîL" àø÷ðå)ìéòì øàaúpM äî ïéiò(â ,èñ)ìéçúîä øeaãa §¦§¨¨§§¨©¥©¤¦§¨¥§¥§¦©©§¦
"'eë íBé úà øBëæ".( ¨¤

(34)Leøét ïéðòî "íéøéMä øéL" ÷eñt ìò øàaúpM äî ïéiòåälëå ïúç §©¥©¤¦§¨¥©¨¦©¦¦¥¦§©¥¨¨§©¨
.(Cìéàå à ,à íéøéMä øéL äøBú éèewì)"éðzáaì" ÷eñt ìòå.(â ,çë íL)ïéiòå ¦¥¨¦©¦¦§¥¨§©¨¦©§¦¦¨§©¥

" ïéðò ,æ"ô÷ óc ,÷ìa úLøt øäfadîøb úøéòæàc("'eë. ©Ÿ©¨¨©¨¨©¦§©§©§¦©©§¨
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äìòîì Y àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL ,ìéòì øàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥§¥¤¥¨§©§¨
úðéçaî ïkL ìëå ,äàìéò-äîëç úðéçaî eléôà äìòî©§¨£¦¦§¦©¨§¨¦¨¨§¨¤¥¦§¦©

."éøèeæ étà"å íéáeøk§¦§©¥§¥

÷eñt ìò øàaúpM äî ïéiòå(ä ,ã äéòLé)ìò ék"[ìk]ãBák §©¥©¤¦§¨¥©¨§©§¨¦©¨¨
"äteç(á ,æî íéøéMä øéL äøBz éèewì),ãBák :úBðéça 'á ïéðò , ¨¦¥¨¦©¦¦¦¦§©§¦¨

éwîe äteçäå.(úøtkäå íéáeøkä 'á ïéðò eäæå .íäéìòL ó: §©¨©¦¤£¥¤§¤¦§©©§¦§©©Ÿ¤

äpäåáéúk(ë ,äë eðúLøt)íéôðë éNøt íéáøkä eéäå" : §¦¥§¦¨¨¨¥§¨©§ª¦Ÿ§¥§¨©¦
äìòîì'eë.") éøçà úLøt øäfa àúéàåãenò ,è"ð óc §©§¨§¦¨©Ÿ©¨¨©©£¥©©

('à35) éçéåáe ,('á ãeîò óBñ ,ç"ëø óc36:oipnif zlY §©§¦©©§¨¦§¦
àîBéa'eëeäééôãb ïé÷ìñ eäééîøbî ïepéà ,'eë." §¨¦¦©§©§¨§¦©§©§

úòLa eðééäc ,íL æ"îøä LøéôezFNtY 'bìëaL ¥¥¨©©¨§©§¦§©§¦¤§¨
íä ì"pä úBlôz 'âî älôzä úò ìëaL eðééäc .íBé§©§¤§¨¥©§¦¨¦§¦©©¥

ïé÷ìñ" eäæå .úeìéöàa äìòîì ò"éaî íéìBòEdiitcB," ¦¦¦©§©§¨©£¦§¤¨§¦©§©§
,ìàøNéaL äàøéå-äáäàä úeøøBòúä éãé ìò àeäL¤©§¥¦§§¨©£¨§¦§¨¤§¦§¨¥

àçøô"e "ïéôãb" àø÷ð äàøéå-äáäàL37"àìéòì38æàå . ¤©£¨§¦§¨¦§¨©§¦¨§¨§¥¨§¨
íéìBòL ïåék "éáøáø étà"å "ìBãbä íãà" íéàø÷ð¦§¨¦¨¨©¨§©¥©§§¥¥¨¤¦

."ïBäa ãç éäBîøâå éäBiçå eäéà" øLà úeìéöàì©£¦£¤¦§©¦§©§¦¨§

ì àeä älôz ïëìåBîk ,øeaç ïBL(ç ,ì àöiå)éìezôð" : §¨¥§¦¨§¦§©¥¥©§¥
"ézìzôð [..]39ìáe .äðLnä ïBL40" :ltFYd"ñøç éìk± ¦§©§¦¦§©¦§¨©¥§¦¤¤
mixAgzOW'ä úãBáòa ïëå .úeìéöàä íìBòaL íøB÷îa ¤¦§©§¦¦§¨¤§¨¨£¦§¥©£©

dLøLa Lôðä úe÷áãe úeøM÷úä àéä Y41Lé ïëìå . ¦¦§©§§¥©¤¤§¨§¨§¨¥¥
úeìéöàì äìòîì óôBòì Y íéôðk íéáeøkäì'eë. §©§¦§¨©¦§¥§©§¨©£¦

íä íML Y "åéçà ìà Léà íäéðt" äæ éãé ìòå§©§¥¤§¥¤¦¤¨¦¤¨¥
áéúëc äøBz-ïzîa Bîëe ,"íéðôa íéðt" íéãçeéîïpçúàå) §¨¦¨¦§¨¦§§©©¨¦§¦¨¤§©©

(ã ,ä"'ä øac íéðôa íéðt" :42. ¨¦§¨¦¦¤
äøaãà éòøå éçà ïòîì" eäæå ."íéçà" íéàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¦©¦§¤§©©©©§¥¨£©§¨

àpmFlW'á úeøM÷úäå øeaç eðééä "íBìL" Y " ¨¨¨©§¦§¦§©§
íéáeøkä'eë43. ©§¦

Lãwä çeøå äàeáðe ,íéìBãb íéîëç æà eéä ïëìå§¨¥¨¨£¨¦§¦§¨§©©Ÿ¤
(ìàøNéa44: . §¦§¨¥

ìáàíéáeøkä eæðâðå Lc÷nä-úéa áøçMîä÷lzñpL) £¨¦¤¨©¥©¦§¨§¦§§©§¦¤¦§©§¨
øéàî äéäL "éøèeæ étà" úàø÷pä úeìéöàî äøàää úðéça§¦©©¤¨¨¥£¦©¦§¥©¥§¥¤¨¨¥¦

ì ,äéNòa Lnî ähîì(úeìéöàa BøB÷îe BLøL45eäæå . §©¨©¨©£¦¨§¨§§©£¦§¤
àøîba áeúkL)(à"ì óc äðMä Làø:áeøëì áeøkîe" ¤¨©§¨¨Ÿ©¨¨©¦§¦§

'eë"46.

(35eäééìò éìbúàc àúòLa .eäééôãâa àñéð Léçøúà àîBéa ïéðîæ 'â" :íLå)§¨¦§¦§¨¦§§¦¦¨§©§©§§©£¨§¦§§¥¨©§
. àúøBtk ìò ïéétçå ,ïBì ïéñøôe ,eäéétãb ïé÷ìñ eäééîøbî ïepéà ,àkìîc äMeã÷§¨§©§¨¦¦©§©§¨§¦©§©§©§¦§©§¨©©§¨

."éNøBt" ,"äìòîì íéôðë éNøBt íéáeøkä eéäå" :(ë ,äë úBîL) øîà zàã äîk§¨§©§¨¥§§¨©§¦§¥§¨©¦§©§¨§¥
éîéé÷ Båä (úàæa :íéøçà íéøôñ) úàa àc .íéëeëñ àìå "íéëëBñ" .éNeøt àìå§¨§¥§¦§¨§¦¨§¨§¨¦£¥¦§Ÿ£©§¥

."àzðéëLa ïàcçå§©¨¦§¦§¨

íebøzìL :úMã÷ íäéìò äúlbúäL äòLa .íäéôðëa ñð Lçøúä íBia íéîòt L ©§¨Ÿ§¨¦©¦§©¥¥§©§¥¤§¨¨¤¦§©§¨£¥¤§ª©
. . úøtkä ìò íéqëîe íúBà íéNøBôe íäéôðk íéìòî eéä íîöòî íä ,Cìnä©¤¤¥¥©§¨¨©£¦©§¥¤§¦¨§©¦©©©Ÿ¤
"íéëëñ" .éNeøt àìå "éNøt" ."äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå" :øîàpL Bîk§¤¤¡©§¨©§ª¦Ÿ§¥§¨©¦§©§¨Ÿ§¥§Ÿ§¥Ÿ£¦

.(äðéëMä íò íéçîNe íéãîBò eéä (úàæa) úBàa äæ .íéëeëñ àìå§Ÿ§¦¤§§Ÿ¨§¦§¥¦¦©§¦¨

(36.(æ ,ç à-íéëìî) "'åâå ïBøàä íB÷î ìà íéôðk éNøBt íéáeøkä ék" :íLå)§¨¦©§¦§¥§¨©¦¤§¨¨§§¨¦
,ïBäéôãâ éNøt eåä àîBéa ïéðîæ úìz ,éîéé÷ eåä àñéðáe úàa íéáeøk ,éæç àz̈£¥§¦§¨§¦¨£¨§¥§©¦§¦§¨£¨§¥©§¥
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.ב 
האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

נח  תולדות אלה

(æ)äæáåá"åçã éîéðô ãåçé úåéäì ìëåéù äî úö÷ ïáåé
úåîöòå úåäî ãöî àåäù 'ëçã 'éàø 'éçá åðééäã
úéìëù äâùää ìåèéáá àåäù äðéá 'éîéðôá ãçééúé úå÷ìà
úéöîúã äæ ïéà 'éçá éë åáù úéðçåøä úéöîúå ÷îåòá ÷ø
éîöòä ïéàä 'éçá ìá÷ì ìåáé÷ éìë úåéäì ìëåé äâùää
ììë úéìëù äâùäá àáì à"àù é"ôòà 'ëç 'éîéðô úãå÷ðã
âðåò 'éçá àåä äæ âðåòå íòè éøä 'ä áåè éë åàøå åîòè åîëå
äæ ïéàå 'åë àìëúñàì áåø÷î 'ëçã 'éàøáù éîöòä íìòðä
íùâ ìëî äðéáã çåîä éìëá úéìëúá èùôåîù åîë ÷ø
ìá÷ì éìë àåäù ãáì åúéöîúå å÷îåò 'éçá ÷ø 'éìëù äâùäã
úå÷ìà úåîöòå úåäî ãöîù úåîöòáù íìòðä âðåòä øåà
åîëå ììë êá àñéôú 'çî úéì 'àîë ììë äâùäá ñôúð àìù
úåäî úòéãéì àáéù úéìëúá éðçåøä ïî íùâä úèùôä
ïéàì ùéä ìåèéá ìùîë åäæù ì"ãå ì"ðë àìéîî éðçåøä
çîåöä çëã éðçåøä ïéàî åá êùîð æà úéìëúá õøàá ïéòøâã
úåéðçåø '÷ðù 'éòáèä ùôðä àåä íãä úåéðçåø úåéç åîëå
úåîöòã úåéðçåøä úåéçì êéùîé ùéä ìù ïéà úåéîùâáù

:à"îá ù"îë íã 'à íãà åäæå ùôðä

(ç)åäæåäîãà íéàéáðä ãéáù íéàéáðì äùî ïéá ùøôää
äâùäë íäìù úåéîùâ úèùôä ò"ôìù 'åë
é÷ìàä ïéà 'éçáî íúîùðá êùîåé êë ïéàì ùéä ìåèéáá
íåìçá òãåúà åéìà äàøîá åäæå 'åë úåäîä 'éàøá úåîöòã
äãå÷ð 'éçáá çëåðì øáãä äæá äéä åúàåáð äùî ìáà 'åë
é÷ìà êúîà åîë ä"á ñ"à ò"åäî úúîà àåäù éîöòä ïéàã
ò"åäîã 'éúéîà 'éàø 'éçáá åúåéäì úîà 'ëçä '÷ð ë"òå 'åë
úåúîà äàåøù êìîä úà äàåøä åîë 'åë àåäù åîë 'úé
âéùîù 'éìëù äâùäá ë"àùî ìàîùå ïéîé 'ééèð éìá åúåäî
åîëå) åúåàéöîá à"ë åúåäî 'åúîàì àáì ìëåé àì åçáùá

å ò"øå é"áùøë äìá÷ä éîëç úâùäé"ôòà â"äëå à"ø
àåä äæ ìë 'åë ò"äèá äìòî äìòîìå 'éöàã ñ"òá åâéùäù
åîë ìëùä ïéò 'éàøá 'éäù é"ôòà úåàéöîä úâùä ÷ø
òâøá íåìçá âéùäù ì"æ é"øàäëå) 'åë 'ëçã àæøá àðìëúñà
úàåáð ë"àùî (áø ïîæ áåúëì êéøö 'éäù 'ëçä øåà 'à
äàøàå (à ,å 'éòùé) 'éòùé ù"îë úåäîä 'éàøá 'éä 'éàéáðä
ïéàì ùéä ìåèéá úåëëãæä ò"ôì 'éäù ÷ø â"äëå áùåé 'ä úà

:(ì"ðë

$
.ג 

צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(àîô"òåàåäù ãòå 'éôå ãçà 'éô ïéðòá äìòîì øåîàä
'éçáå ò"åçé 'éçá ïä ïäå ïååúà éôåìçá ãçà
åùôð øåñîì 'àä ù"÷á ùéù ð"ñî 'éçá 'á ïéðò ïáåé ,ú"åçé
ùéå ,êùôð úà ìèåð 'éôà êùôð ìëá úáäàå 'áäå ,ãçàá
äìë '÷ð é"ðëå ïúç '÷ð ä"á÷äù òåãéù äî äìçúî íéã÷äì
ïúçä úà çîùîä ïëìå ú"î äæ åúðåúç íåéá ì"æøàîëå
åðééäã àâøã úåç ïúç éë úåìå÷ 'äá äðúéðù äøåúì äëåæ
àéä é"ñðëå ,äøåúá ùáìúäì ä"á ñ"à øåà úëùîäå úãéøé
àåä èøôá ìàøùéî õåöéðå õåöéð ìë ïëå ìàøùé úåîùð øå÷î

ïåéìë ïåùìî 'àä íéùåøéô 'á åá ùé äìë äðäã ,äìë 'éçáá
øáã íù àåä äìë úìî éë äìë ïåùìî ìëä äìáîå äìëîù
ù"ò äìë '÷ðå ä÷ã äëæ äëø åîë äìåòôä ìò äøåîä
ùôðä ú÷åùú 'åë éùôð äúìë ïåùìî 'áäå ,'åë äìëîù
ð"ñî 'éçá 'á ïä åìà äìë 'éçá 'áå ,'úé åøåàá ììëéìå ÷áãéì
úîçî àåä ãçàá ð"ñîì 'àä 'éçáä äðäã ,ù"÷áù ì"ðä
úåððåáúä àéäù äðáä ïåùìî òîù éë 'åë ìàøùé òîù
éìá ò"äáðù íãå÷ åîë ãçà àåäù êéà ä"á ñ"à úìåãâá
àìù ãò àåä äúà 'åë éúéðù àì 'éåä éðà ù"îë éåðéù íåù
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'éô íé÷ìà ïéà éãòìáîå ïåøçà éðàå ïåùàø éðà 'åë àøáð
íìòä íåù ïéà 'úé åéðôì éë 'åë øéúñîå íéìòîä íé÷ìà
úàå 'åë áéùç àìë 'éî÷ àìåë éë ììë øéúñîå íéìòî
éìá íìåòä àøáðù íãå÷ åîë àìî éðà õøàä úàå íéîùä

åéæ ÷ø àåä íééåìéâä ìëå éåðéù íåùìëå ãáìá äøàäå
êùîåé úàæì éàå ,åøå÷îá ùîùä åéæë ùîî íéìéèá úåîìåòä
ììç íå÷î úåùòì àìù 'åë éùã÷ íù úà åììçú àìå äæî
úåùéå úååàúä ìë íéìèá àìéîîå 'úé åðîî ãøôð øáã úåéäì
ð"ñî ùéå 'åë äéîøâì äìëîù ïåéìë ïåùì äìë åäæå ,äéîøâìå
äåìà ÷ìç àéä åúîùðù íåùî ìàøùéî 'à ìë çëá äæ
ìë åìèáúé ì"ðë ãçàá ïðåáúé øùàëù åçëá ùé ë"ò ìòîî
åéìà ä÷åùúä éúìåæ ïåöø íåù øàùé àìå åì 'éäù åéúåðåöø
íãå÷ åîë àøáðù øçà ùîî åãáìî ãåò ïéàù øçàî 'úé
ïéðòå 'éô åäæå ,ì"ðë ùîî ñôàå ïéàë íä úåîìåòä ìëå 'åë
ìë åìèáúé ãçà 'éåäá úåððåáúä é"ò åðééä ãçàá ð"ñî
ð"ñî åäæå 'úé åúìåæ ïåöø íåù åìöà øàùé àìå åéúåðåöø
'éçá ìë äìëîù ïåéìë ïåùì 'àä äìë 'éçá åäæå ãçàá ùîî
àéä 'áä 'éçáäå (á"ë úåà óåñ ì"òå) ì"ðë 'åë äéîøâìå ùéä
øáãå ùé àåäù åðééäã ùéä ìåèéá 'éçá àéäù äúìë ïåùìî
úáäàå 'éçá àåäå ìèáéìå ììëéì äöåøù ò"à ìèáîù àìà
àåäå áäåàù éî ùé éøäù ùé 'éçá àéä 'äàäù êùôð ìëá
'á ïéá íé÷éñôî ïëìå ,ãçàá ð"ñîä 'éçáî äâéøãîá äèîì
'éçá àåäù ãçà øîàù øçà éë ,å"ìîëùáá ì"ðä ð"ñî 'éçá
'éçá ììë êééù àì 'åë ùîî øáã íåù ãåò ïéàù êéà ò"åçé
øîàðù å"ìîëùá 'éçá é"ò àìà áäåàù éî ùé 'éçáá úáäàå
ìë ååäúð åúåëìî 'éçáîù ,ú"åçé 'éçá àåäù íééúðéá
íåé÷ øå÷î åäæ íò àìá êìî ïéàù éôì ùéì ïéàî íéàøáðä
à÷ååã éãòìáî íé÷ìà ïéà éãòìáî áéúëå íéàøáðä ìë úåéçå
éðà 'é÷ìà àåä åîöòá 'éåä ìáà å"ç 'úé åðîî õåç åðééäã
ä"á ñ"à øåà øéúñîå íöîöîù 'åë éîöòá éðà íëé÷ìà 'éåä
ïéãäëå ùé 'éçáá íéàøáð 'éçá éåìéâ úåéäì â"òá éúìáä
êùîð å"ìîëùá ìù åæ 'éçáîå äéáå 'éðéî àùåáìã àöî÷
'éçá ãéîú êéùîäì 'åë áäåàù éî ùé 'éçáá úáäàå úåéäì
'éåä úà úáäàå åäæå 'é÷ìàä àåä 'éåä úåéäì úå÷ìà éåìéâ
äìë 'éçá åäæå 'åë éìà äæ äèîì 'éåä 'éçá éåìéâ 'éäéù êé÷ìà
ïééãò ùé 'éçáá àåä ùôðä úåìëäù éùôð äúìë ïåùì 'éðù
ùîî ìåèéá 'éçá àåä ò"åçé ë"àùî 'åë áäåàù éî ùé
÷"äæá '÷ð åìà 'éçá 'áå ,ì"ðë éøîâì ïåéìë ïåùì ð"ñîá
ò"åçé 'éçá ë"â àåäå äàúú àúðéëùå äàìéò àúðéëù
'éçá ìàøùéî 'à ìëá 'éäéù ùøùäå øå÷îä åðééäã ,ú"åçéå
íéìá÷î íùîù íéðåúçúá ïëåùù äðéëù '÷ð ì"ðä ð"ñî
ì"ðä ïåéìëå ð"ñî 'éçáì ùøùäå øå÷îäå ìàøùé úåîùð
øå÷îäå äàìéò àúðéëù '÷ð ò"åçé 'éçáî àåäù ãçàá
ä÷åùúå ùôðä úåìëá êùôð ìëá úáäàå 'éçáì ùøùäå

äìë 'éçá 'á ïä ïäå ,äàúú àúðéëù '÷ð ú"åçé 'éçáî àåäù
'éçá 'á ìò øáãî íéøéùä øéù ìëù íéøéùä øéùá åøîàðù
ïéáù áåáéçä ù"äùá äðùðå øîàð ô"á éë òåãéë ì"ðä äìë
øùôàù ì"ð äæáå) ,ì"ðä äìë 'éçá 'á ìò æîåøå äìëå ïúç
ãéâîä áøä éãëðî ãçà ìàùù éúòîùù 'éùå÷ä ë"â õøúì
,áåùèéãøàáá åúåéäá ì"æ åðéáøî ,ì"æ åðéáø ìù åáø ùåã÷ä
ð"ñî éøäù ãçàá ð"ñî 'éçá øçàì úáäàå 'éçá ïëúé êéà
'éçá úîçî åäæù ù"à ù"îôìå ,äáäàäî äâéøãîá äìòîì
éøäù äù÷ î"î íðîà ,ì"ðë íééúðéá øîàðù å"ìîëùá
åøîà àì åçéøé éùðàå å"ìîëùá ììë øîà àì äøåúá ä"òøî
÷çåãå ,äáäàì ð"ñîî äãéøéä íäì ïëúé êéà ë"à å"ìîëùá
ð"ñîá éâñ (å"ìîëùá øîàé àì íà åðééä) àúééøåàãîã øîåì
äáäà äìçúî øãñë ãçàá 'åððåáúääî êùîðù ,êùôð ìëá
åì úåéäì ùã÷á ïéìòî ë"çàå ,êááì ìëá úáäàå ù"îë
æà ,ú"åçé 'éçá àåäù å"ìîëùá øîåì åøîàùëå ,ð"ñî
ò"åçéã ð"ñî ïéá ÷ñôää 'éäé àìù ãçàá ð"ñîì åëéøöä
ãçà ïéá ÷ñôä àëéì å"ìîëùá øîà àì íà ë"àùî ,ò"åçéì
íäì 'éä åçéøé éùðà àîúñîã ÷çåã äæ åäéî ,êùôð ìëáì
øåáãá åøîà àìù ô"òàù øùôàå ,ùîî ãçàá ð"ñî ë"â
úáäàå äæî êùîðå ú"åçéá åððåáúä î"î ,å"ìîëùá ùîî
ä"ëôå ç"éô à"÷ìá ù"îôì øçà êøãá áùééì ùé ãåòå ,'åë
ìëáù ãàî øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù ãàî úáéú øåàéáá
'äì åúáäà øøåòì åúåùøáå íãà ìù åãéá äòù ìëáå úò
íâ äá ììëðå ÷ôñ íåù éìá åááìá éàãåá úøúåñîä ãçà
'éôà 'úé åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åìéçã
úòéãéá äøö÷ åúòãù éî 'éôàã ç"éôø ù"òå ùîî ð"ñîá
åìéçã äðîî ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä
åéìà áåø÷ ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà íééìëù åîéçøå
áìä øúñäî ïàéöåäì úøúåñî äáäàä øøåòì ãàî øáãä
'éçáù íåùî (è"ì ô"ñ 'ò) åáì úåîåìòúå åçåîá éåìéâä ìà
'éäéù éî 'éäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî ä"á ñ"à
'ä úãåáò úâøãîå úåäîù ì"ðä è"ìô ë"â 'òå ù"åòé 'åë
íäù ÷ø åáì úåîåìòúá ä"äå) åáì úåìâúäá åîéçøå åìéçãá
úìåãâá úòãå äðéáä ïî úåëùîðä (æ"èô ïééò íééìëù ø"åã
íééòáèä ø"åãá äãåáòå äàéøáã ñ"éá äîå÷î ä"á ñ"à
íééìëù ø"åãã äøåàëì òîùî äæî ,äøéöéã ñ"éá åçåîáù

íäúøúåñî äáäàä 'éçá àéäù íééòáè ø"åã ïî íéäåáâ
äáäàä ùøù î"îù ã"îô 'òå ð"ñî 'éçáá àéäù ô"òà
äæ êøã éôì î"îå 'åë äáø äáäà '÷ðå øúåé äåáâ úøúåñî
úåøøåòúäá ãçàá ð"ñîá éâñ 'ééøåàãîã ë"â áùééì ùé
úáäàå 'éçá æàå ,ãáì åúáùçîå åçåîá úøúåñî äáäàä
ììë äãéøé äáåùç äðéà 'ééìëù ø"åã 'éçá àéäù ë"çàù
ñ"à úìåãâá úåððåáúää ãöî ãçàá ð"ñîä íðîà ,÷"åãå
ãöî ð"ñîä éøäù íééìëù ø"åãî åúâéøãî äáâ éàãå ä"á



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

זכר

 לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי   227 

זכר

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

éôì 'ééìëù ø"åãä úìòîù àìà äáäàäî äåáâ åîöò
ë"â ð"ñîäùë ë"à 'ä úìåãâá úåððåáúää ïî íéëùîðù
ì"ùîôì áùééúé æ"òù àìà ,øúåé äåáâ éàãå äæî êùîð

,å"ìîëùáã ÷ñôä úîçî àåä äáäàì ð"ñîî ä÷úòääù
ø"åãî øúåé äåáâ éàãå î"ôá ð"ñî ìáà çëá ð"ñîá æ"ëå

:(ù"ééò äðéáì ï"î íéìòîù ç"òôá ù"îëå 'ééìëù

$
.ד 

מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרל"ג שמואל âתורת

בכסלו  בכ"ה

ä"ëá'åë åñðëðùëù ,ïåðéà àéðîú äëåðçã ïéîåé åìñëá
åàöî àìå íåçöðå éàðåîùç úéá úåëìî åøáâùëå
àìå â"äë ìù åîúåçá íåúç 'éäù ïîù ìù ãçà êô àìà
äðåîù åá å÷éìãäå ñð äùòðå 'à íåé àìà ÷éìãäì éãë åá 'éä
.äàãåäáå ììäá è"åé íåàùòå íåòá÷ úøçà äðùì ,íéîé
åòá÷ äîì ÷ãéîì àëéàå ì"æå ø"úò 'éñ ç"åàá é"áá äù÷äå
úçà äìéì ÷éìãäì éãë åá 'éä êôáù ïîùã ïåéëã ,íéîé 'ç
'â õøéúå ,úåìéìä úòáùá àìà ñðä äùòð àìù àöîð
åà .íé÷ìç 'çì êôáù ïîùä å÷ìçù 'àä ,æ"ò 'éöåøéú
ø÷ááù åà .àìî êôä øàùð êôäî äøåðîä åàìéî øùàëù
íâù êéà íéöåøéúä ìëî àùåðäå .äàéìî äøåðîä åàöî
.íéáåè íéîé 'ç åòá÷ ïëìå ,ñðä øëéð 'éä ïåùàøä íåéå äìéìá

ùéå'æ ïéá ÷ìçîù 'è 'éñ à"çá à"áùøä 'åùúî øéòäì
'÷ð íäù úáùå úéùàøá éîé úùù ïéðòì 'ëù ,ú"éçì
íéøæåçå 'éôé÷î íäù äæá äðååëäå) ó÷éää éîé úòáù
íéîé úùù ä"ä åéùëò ãòå íìåòä úàéøáîù ,'éôé÷îå
'ëå ,(ó÷éä '÷ð ïëìå éòéáùä àåä úáùù ãò 'åë éðùå ïåùàø
úáù åîëå ,ùãå÷î éòéáùä äùåòå äùù áåúëä äðîéù ùéù
,úøöò éòéáùä íåéá çñôá ïëå ,äøåðîä éð÷ úòáùå ,íéîéá
,äôåñá úèîùî ïëìå úéòéáùä úðù àéä äèéîù íéðùáå
åîë ,ùãå÷î éðéîùä äùåòå äòáù áåúëä äðîéù ùéå
íåéá úåòåáùä âç ë"çàå êì øôñú úåòåáù äòáù
íéðù úåúáù 'æ íäù úåèéîù 'æ àåä ìáåéä ïëå ,íéùéîçä
ïëìå ,äðù íéùéîçä úðù àéä ìáåéä ë"çàå íéðù è"î íäù
ù"ò ,ó÷éää øîåù '÷ð äæù 'ëå ,äôåñ ãòå äúìçúî àéä
äðåîùå ,ó÷éää éîé 'éçá íä 'æù ÷ìçî éë àöîðå .êøåàá
äëåðçã ñð ïéðò ïáåé æ"ãòå .ó÷éää øîåùå ó÷éää éîé 'æ àåä
åùøåùù ñðä úìòî ìãåâ ìò úåøåäì 'éîé äðåîù àåäù

.'åë ó÷éää øîåù 'éçáî
ïéáäìå,äîçä ò÷ùúùî äúåöî ç"ðáù äî ÷"äìö äæ

ãò ç"ááøà äîë ãòå ,÷åùä ïî ìâø äìëúù ãòå

äîåà íù é"ùø 'éô éàãåîøú 'éô ,éàãåîøúã àìâéø àéìëã
øúä éë äàøðäå ,íé÷ã íéöò éè÷ìîøéò éùðà íä íéãåî

á"äãáå à"ì 'è 'éñ 'à íéëìîá äîìù éøòá 'éøëæðä øîãú
÷"ôñ úåîáé 'îâá 'æðä ãåîøú øéò éáùåé íä íäå ,'ã 'ç 'éñ
é"ùø 'éôá éúàöî áåù) ù"åòé ,íéìåñôä éáùåî úåîå÷îá
'îâä àéáîù ù"ò ùåøéôá ì"ðä 'ã ÷åñô 'ç 'éñ á"äãá
ù"ò å"ð 'ô àåäå ,äãé÷ò 'ô ø"ãîî íâ àéáîå ì"ðä úåîáéã
àìâéø àéìëã ãò øåòéùä ò"äî ì"öå .(äùøô óåñì áåø÷
íâå .÷åùä ïî ìâø äìëúù øåòéùä àåä àåäå ,éàãåîøúã
äîçä ò÷ùúùî àåä äúåöîù ì"æøàî ìò á"åèá ù"î ì"ö
úáùá æ"ò ì"æøà àìäå ,äìéì ùàä ãåîòå áåúëä ã"ò åäæù
ú÷ìãîå àøçàî úåä óñåé áøã 'éúéáã â"êã î"á 'ô
åøîà äëéùç ÷ôñá éøäù äëéùç ÷ôñ íãå÷ 'éä àîúñîå)
äæù ì"ö ë"òå ,úåøðä úà ïé÷éìãî ïéàå î"á ô"ñ äðùîá
ùàä ãåîòå àðú óñåé 'ø ì"à ,(ë"â äëéùç ÷ôñ íãå÷ 'éä
é"ùø 'éôå ,ùàä ãåîòì íéìùî ïðòä ãåîò 'éäù ãîìî äìéì
çøåà àîìà ïðòä ãåîò ò÷ùðù íãå÷ àá ùàä ãåîò 'éäù
íåéä ãåòá ïé÷éìãî ë"â åéä ùã÷îä úåøð ïëå .éëäá àòøà
íãå÷ òáøå äòù êøò àåäù äçðîä âìôî åðééäå ,ìåãâ
úåøð å÷éìãéù ç"ðá 'éîëç åð÷ú äîìå ,äîçä úòé÷ù
ïéòë ï÷úì íäì 'éä 'åàëìù ,äîçä ò÷ùúùî äëåðçã
íãå÷ òáøå äòù ïé÷éìãî åéäù äøåðîä úåøðá àúééøåàã
ãåòá í÷éìãäì 'éëéøöù úáùã úåøð åîëå ,äîçä úòé÷ù
ì"ðä á"åèä 'éô éôì ù"ëå ,ì"ðë õøàä ìò úçøåæ ùîùä

.'åë ùàä ãåîòì íúåà äîéãù
êàúåøðì ç"ð ïéá ùøôää ùøåù íã÷äá ïáåé ïéðòä

'éçá éðù ùé éë òåãé úåéäá ,úáùã úåøðå äøåðîä
'éçá íäå ,ò"îìèîìî àåä 'áäå è"îìòîìî 'àä 'éãåçé
ò"îìèîìî 'éçá ùéå ,è"îìòîìî åäæù 'ãà 'ùá 'ä áåìéù
ùøôää ïéðò ùøåù åäæ øùà ,'éåä 'ùá 'ãà 'ù áåìéù àåäå
'éúë äðäã àåä ïéðòäå .úáùã úåøðå äøåðîã úåøðì ç"ð ïéá
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'àä ,'éô 'á êîîåøà úáéú 'éôá ùéå ,êìîä é÷ìà êîîåøà
úëùîä êùîð úåéäì êîîåøà 'áäå ,ò"îìèîìî êîîåøà
'ìî çë 'ìî àåä é÷ìà 'éô éë àåäå .è"îìòîìî úåîîåøä
ä"ò êìîä ãåã øîà äæå ,çë 'ì 'éôù ç÷ì õøàä éìéà úàå
àåä íìåòá êùîðä úìåëéå çë ìëù ,íìåòä úåéììë ìò
é÷ìà '÷ðä àåäù çë ìëù êìîä é÷ìà 'éô åäæå .êìîä 'éçáî
÷ø àåä äëåìîä ïéðòù òãåðù ,êìîä 'éçáî êùîð àåä
éë òãåðå ,íäéìò '÷ð åîù úåéäì åúðéãî ìò åîù úåèùôúä
'éçáì äîåã åðéàå ,úåèùôúäå äøàä ÷ø àåä íùä ïéðò ìë

îöò íðéà íä íâù íàù ,úåãîå ìëùä"ä î"î ùôðä úåé
íä íä éøäù ,øúåé úåéîöòäì 'éáåø÷ íäù ùôðä úåçåë
åà íëç åúåéä åðééä ,ùôðä úåìåòôî íééåìéâä úåäî ø÷éò
ùôðä çë éåìéâ ïéðò ø÷éò åäæù íçøî åà øåáéâ åà ïãñç
åðéà ìáà ,íãàäì êééù àåä íâ éë íà íùä ë"àùî ,íãàá
åàø÷é íà ïéá ùøôäå ÷åìéç åúìåæì ù"ëå åîöòì íâ äàøð
'éçá àåä åîù úåèùôúä ïéðò ù"ëå ,÷çöé åà íäøáà åúåà

àìù 'éúë éúéðù àì 'ä éðà ïëìå ,åúåîöòî ä÷åçø øúåéä
øîàîëå ,ò"äáðù øçàì ò"äáðù íãå÷î ììë éåðéù íåù ùé
ìë úåéììëù éðôî åðééäå ,'åë àåä äúàå 'åë íãå÷ àåä äúà
åäæå ,àîìòá äøàäî ÷ø àåä ò"éá úååäúäå úåìùìúùää
÷ø ååäúð úåîìåò ìëù íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî 'éúëã
úàéø÷ ÷ø àåä äëåìîä ïéðòù ì"úðù ãáì êúåëìî 'éçáî
àåä íéùîç åøôñî äìåò ìë 'éúå ,'åë ãáì åîù úåèùôúä
,ãáì åîù 'éçáá ÷ø íä íìåëù úåìáåé 'éôìà ï"åð ìò äøåî
'éäéù éãë äðäå .úåîù àìà úîù ú"à ïéðòá à"îá ù"îëå
åøáãé êúøåáâå 'åë ãåáë äìçú 'éúë ì"ðä êúåëìî 'éçá
äîë ùéù ,åúåëìî øãä ãåáëå åéúåøåáâ à"äðáì òéãåäì
äåäîå 'éçîä 'éçá àåä êúåëìî 'éçá äåäúîù ãò 'éîåöîö
êîîåøà úàæì éàå ,êìîä é÷ìà 'éçá åäæù ,'åë íéîìåò ìë
êùîðù úìåëéå çëä é÷ìà 'éçá úàìòäå úåîîåø 'éçá àåä
äàìòä 'éçá ò"æù ,'úé åúåîöò ñ"àåà 'éçáì êìîä 'éçáî

.'åë ò"îìèîìî $
.ה 

מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

קרח, תער"ג ויקח קרח, ש"פ

(àî÷ô"òåúåáàä åëéùîäù äëùîää ïáåé ì"ðä
äëùîääì úåáàä úëùîä ïéá ùøôääå
éãù ìàá 'åë íäøáà ìà àøàå 'éúë úåáàä éáâã ,ú"îã
'àðù 'éåä íù íâù ,éãù ìà 'éçá åéä íäìù íéåìéâä ìëù
,éãù ìà 'éçá úëùîä ìëä æ"ä úåáàä ìöà íéîòô äîë
ú"åñùé 'éçá ïéàúú à"åà 'éçáî åëéùîä úåáàäã åðééäå
,éãù ìà ò"æå ,'åë 'ìúùää øå÷î àéäù äðéá 'éçá åäæù
úðð÷îä äðéá 'éçá àåäå äàéøáá àåä éãù ìà íùã òåãéå
'éðåöéçî àåä äàéøáì 'éöà ïéáù àñøôäã òåãéå ,'åë äàéøáá
ùéáìîå äðéá 'éðåöéçî åùøùã ìîùçä ùåáì ñ"æù äðéá
äæî ù"îëå ,ç"òá ù"îëå 'åë ïäéìâø úçúîå ïäéããöî ð"åæì
øîàù éãù íù åäæå .'åë úëåøôä äìéãáäå ä"ã à"åúá
ì"÷ô ì"úðùîëå 'éöàä íìåò ìò éà÷ åîìåòì 'éô ,éã åîìåòì
ìò äðååëä ïéà 'åë åîöò áéçøî íìåòä 'éäù ì"æøàùîã
ùé úåàéöî ìëã ,íìåòä úåàéöî ìò åðééä ùîî íìåòä
äøàää ìò äðååëä à"ë ,â"ìá 'éçáá 'éäéù à"à ìáâåîå
ù"îëå ,'éöàã ãñç 'éçá àåäå íìåòä úà äååäîä 'é÷ìàä
'éçá àåä ãñçä úãîã øåáâä ìåãâä 'éôá á"ç á"ùñá
ïéà ãò íéàøáðå úåîìåò úåéçäìå úååäì úåéçä úåèùôúä

àìéîîå â"ìá 'éçáá úåèùôúää úåéäì ìåëé äæáå ,'åë øåòéù
,íù ú"ðùîëå 'åë ùé úåàéöî 'éçáá àì åéä íéàøáðä íâ
èùôúäìî éã 'éöàä íìåò åðééä åîìåòì øîàù à"æòå
÷éñôäìå íéìòäì àñøôä ò"åäå 'éöàä øåà 'éçáá úåìâúäìå
øåáâä ò"åäå ,'åë â"òá íéàøáð úååäúä 'éäéå 'éöàã øåàä
ãåâøôä é"òù äî åäæ ãñçä 'éçá àåä ìà íùå ,íù ì"úðù
'éçá àåä æ"ëå ,'åë äàéøáä íìåòáù éåìéâä åðééä õåçì øéàî
éãù ìà íù úà åëéùîä úåáàäå ,'åë ãáìá äãìåú ìù øåà
'ìî àåä éãùã åäæå ,'éöàã äðéá 'éçáá 'éöàá àåäù åîë
ìàã 'ë ñ"ãøôá äðäã ,'åë åîà éãù áìç 'éçá íéãù úåëøá
'éçá ãåçé åäæù ì"é åùøùáå ,'ìîå ãåñé ãåçé 'éçá àåä éãù
òôùä éåáéø êùîð äæîå ,ì"ðë äðéá 'éçá åäæ ë"ãáã ú"åñùé
.'åë éåáéøá äòôùää úåéäì íçøå íéãù úåëøá ò"æù íìåòá
àîìòî íìåòä ãòå íìåòä ïî ìàøùé é÷ìà 'ä êåøá åîëå
øåà éåìéâ øéàî ñ"ëúàãòáã ,'éìâúàã àîìòì àéñëúàã
éôì äèîì éáâì íìòðå äñåëî åúåéäì 'éñëúà '÷ð æ"ùòå
òåãéëå ,äèîì éáâì ïééãò éåìéâ øãâá åðéàù øåà íù øéàîù
íöîåöî øåà àåä äèîì éåìéâ 'éçáá úåéäì ìåëéù äîã
äèîì íìòä 'éçáá ä"ä éåìéâ 'éçáá àåäù øåà ìáà ,à÷åã
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äñåëî àåä ë"òå ,éåìéâ 'éçáá øåàä øéàî ñ"ëúàãòáå ,'åë
ïä 'éìâúàã àîìòå ñ"ëúàãòã òåãéå ,'åë äèîì éáâì íìòðå
'÷ð äàéøáäù êùç àøåáå øåà øöåé 'éúëã 'éöéå 'éøá 'éçá
íìòäå êùç 'éçáá àåä æ"åùîã íù øéàîù øåàä éðôî êùç

àá î"ãò åîëå .'åë äèîìù éáâìçë àåä 'çîäù ã"åçî íã
ïåùàøä ùåáì àéä 'çîä éøäù ,øåáãäî øúåé äáøä äìòð
øåà åá øéàîå ìëùäì øúåé áåø÷ù ìëùä úà ùéáìîä
úòéáð ó÷åú åîëå ,øåáãä ùåáìá ùáìúéù à"àù äî ìëùä
éøä úåãîáù íùëã ,øåáãá ùáìúäì à"àù ìëùä øåà
ùåçá äàøðëå øåáãá ùáìúäì à"à úåãîä øåà ó÷åú
ó÷åúá ë"åîë ,øáãì ìåëé åðéà úåãîä úåìòôúä ó÷åúáã
ùåáìá ùáìúî æ"äå øåáãá ùáìúäì à"à ìëùä úòéáð
íâ éøäù ,úìåæä éáâì êùç 'çîä '÷ð æ"ëòå ,'åë 'çîä
÷îåòá ÷ø ,ììë úìåæä òãé àì åìåë íåéä ìë íãà áåùçéùë
òãåé åðéà áùåç àåä äî ìáà áùåç àåäù úìåæä òãåé 'çîä
åúåìâì ìëùä ìà ãáì ùåáì ë"â àåä 'çîäù ä"òå ,ììë
æ"ä æ"ëò ,'åë ïáåîå âùåî úåéäì åúìëùä øå÷îî åìéáåäìå
æ"ä úìåæä éáâì ë"àå ,ììë åúìåæ éáâì àì åîöò éáâì ÷ø
øùàë úìåæä éðéò øéàîù øåáãä åîë àìå ,êùç íùá '÷ð
'çîá ë"àùî ,'åë øåáãá åì øéáñîù é"ò ìëù øáãä ïéáé
øùôàù ìëùä øåà øéàî äáùçîáù éôì åðééäå ,'åë
ë"åîëå .'åë åîöò úìåæä øáãì àìå åîöòì ÷ø úåìâúäì
úåìâúäì øùôàù øåà íù øéàîù 'éøáä íìåòá àîâåãä
àåä 'éøáã òãåðëå ,ïééãò 'åàéöî 'éçáá åðéàù äæë íìåòá
'åàéöîä úåìâúäá ìáà ,'åë ãáì 'åàéöîä úåøùôà 'éçáá
ì"àà úåøéäáä íöåòìù 'çîä åîëå ,'åë äæ éåìéâ ì"àà
àåäù éðù ùåáì é"ò à"ë áåøé÷ 'éçáá úìåæä ìà éåìéâä
éôì 'çîä é"ò éåìéâä úåéäì ìåëé åîöòì ÷øå ,øåáãä ùåáì
ïàë ïéàù åîöò éáâì áåø÷ 'éôå ,åîöò éáâì áåø÷ íãàù
'åë áåø÷ íãàã åæ äáøå÷ã ,'åë åìù 'åîöòäì õåçù 'åàéöî
,øúåéá íéáåø÷ù åðáå áà åà íéçà éðù úáøå÷î íâ øúåé æ"ä

à"ë áàä úáùçî é"ò ïáä ìà ìëùä âùåî 'éäé àì î"îå
óñåð øáã ä"ä íéáåø÷ éðùù éðôî åðééäå ,ãáì åîöò éáâì
.'åë åúåîöò ìò óñåð øáã åðéàù 'éáâì ë"àùî ,åúåîöò ìò
ìëùä éøäù íöòä ìò óñåð øáã ë"â æ"ä úîàáù íâäå
çëá úìëùî ùôðäù æ"äå ò"ôá çë à"ë ùôðä íöò åðéà
äìëùää ë"åîëå ,è"îô ì"úðùîëå 'åë ùôðä 'åîöòì õåçù
ìëùäù ù"ëå ,íéøáã 'á ä"ä âéùîä ìëùäå úâùåîä
ïéçåîä éìë èøôáå ,à"äðã ìëùä ìò óñåð øáã àåä è"äðã
åðéàù åîë åúåîöòá ãçàúî æ"ë î"îå ,'åë óñåð øáã ïäù

å .'åë íöòä ìò ììë óñåð øáãíìåòá ïáåé äæî àîâåãä
åúåà äååäîä é÷ìàä ïéàä ìà áåøé÷ 'éçáá àåäù äàéøáä
ë"à ò"ò àùåð é÷ìàä ïéàäù ïåùàøä ùé 'éçá àåäù úåéäì
'éîöò ìò óñåð øáã àåä 'åàëì éë íâäå ,úéìëúá áåø÷ ä"ä
'åàéöîä úåøùôà 'éçáá ÷ø àåäù úåéäì î"î ,ïéàä 'éçá
úìåæ úåàéöî ïééãò ïàë ùé àì éøä ë"à ,'åàéöîä 'éçáá àì
.'åë óñåð øáã åðéà åìàë é÷ìàä ïéàä íò ãçàúî ä"ä
éúìá éøäù ,ùéäì é÷ìàä ïéàä ïéá ììë ÷ìçì à"à úîàáå
,ììë 'åàéöî 'éçáá úåéäì ùéä 'éçáì ììë à"à ïéàä 'éçá
ä"òå ,'åë åúåà íéé÷îä ïéàä àåä ùéä 'åàéöî ïéðò ìë ë"àå
øúåé éåìéâá æ"ä 'éøáä íìåòá íðîà ,úåîìåòä ìëá ä"ëù
åîöò éáâì 'çîä î"ãò åîë é÷ìàä ïéàä íù øéàî ë"òå ,'åë

.'åë óñåð øáã åðéàù
.øåöé÷,ïéàúú à"åà 'éçá éåìéâ åëéùîä úåáàä äðäå

àñøôäã òåãéå ,'éøáä íìåòã íù éãù ìà ò"äæå
éåìéâ àåä ìàå ,éã åîìåòì 'àù åäæå äðéá úåéðåöéçî àéä
àåäå ,íéãù úëøá 'ìî éãù åäæå ,'éöàá åîë äðéáä 'éçá
'éøáä íìåò ë"úàãòã äìçú øàáéå ,ë"úàãò 'éçá éåìéâ
ïåùàøä ùåáì àåäù 'çî åîëå ,íùã éåìéâä éðôî êùç '÷ðù
åîëå ,åîöòì áåø÷ íãà åîëå ,ïéàä ìà áåø÷ äàéøá ë"åîë
ë"åîëå ,óñåð øáã àì åîë ãçàúî ä"ä çë åúåéä íò ìëùä

.óñåð øáã åðéà åìàë ãçàúî 'éøá

$
.ו 

מוהריי"צ  אדמו"ר - יצחק יוסף ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרפ"ט המאמרים âספר

תשבו  תרפ"ט בסוכות שמע"צ ,

(çëäðäåíé÷éãöä úãåáòá àåä äãåáòá àåöøä ïéðò ø÷éò
åçëá ïéàù êìîä éðôì ãîåòë àåäù ò"åîùá
éôë äèîì àåäù åúâéøãî ÷éãö äðäã àåöø úåéäì ììë

ìáç àåä äìôúã òåãéå 'òîì àåäù åîë ïéðòä 'éúéîà
äðäå ù"îëå íéðåéìò úåîìåò íò ïåúçúä íìåò úà øù÷îä
úåéìòä ìëã ,äîéîùä òéâî åùàøå äöøà áöåî íìåñ
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ìëå íéîçø úù÷áá úåøøåòúää ìëå 'òîì äèîìî
,äìôúã íìåñä é"ò àåä ìëä äñðøôå äàåôøá úåëùîää
ìà ìëéäî äìåò àåä äìôúá åúãåáòá ÷éãöä éøä úàæìå
äîéðô êìîä ìëéäá àáì íéìåãâ íéòåâòâ åì ùéå ìëéä
åòéâäá íðîà ,éåìéîá åúù÷á ìë àìîúé æàå êìî éðô øåàáã
ìåèéáá ìèáúé ãåò äðä æà ò"åîù ò"åäù ìëéää úåéîéðôì
çúôú éúôù éðãà ò"åäæå ììë øáãì åçëá ïéàã øúåé ìåãâ
íãîòáã äìòî ìù úåéçä úãåáòá àåä äæ ïéòî øùà ,'åë
é"ò àåä àåöøä ò"åäù äçéøôä ïéðòã ,íäéôðë äðéôøú
éðôî íäéôðë äðéôøú äðä áåùäá ìáà íäéôðëá òåðòðä

.ìåèéáä ìãåâ íöåò
.øåöé÷íéãîåò äìòîì úåîùðå íéëàìîä '÷ð äîì äù÷é

íé÷éãöá àåöøäã øàáéå ,ù"åöøá íúãåáòù ïåéë
ìåèéá àåä áåùäå ,ä"á ñ"àåàá ïåéìë 'éçáá àåä íéëàìîå

.íäéôðë äðéôøú ,ò"åîùã äãåáò ,øúåé ïåéìò ãåò
(èëåîëåïëî øúåé ãåòå ïë äðä íéðåéìòä íéëàìîá àåäù

ïä éøä úåîùðã ,'òîì ïäù åîë úåîùðäá àåä
äðä íéëàìîã òãåðë íéëàìîäî 'éøãîå äìòîá äìòîì
íúëùîä äðä úåîùðå íéìëä 'éðåöéç 'éçáî àåä íúååäúä
àåä íéëàìîä úååäúäã åðééäå ,íéìëä 'éîéðô 'éçáî àåä

úåùçì úòå øáãì úò áéúë øåáéãáã øåáéã 'éçáî,øáãìî
éøä úåîùðä ìáà ,ïîæä ïéðò ùãçúðùë ååäúð íéëàìîäã
íúååäúäá ,'çîá åìò ìàøùé 'àîëå 'çîä êøã àåä ïúëùîä
î"îå ,'çîä êøã àåä ïúëùîäã ÷øå ,øúåé äìòîì äáâä àåä
äèîì úãøåé äîùðä øùàëã ÷øå ,äãéîò '÷ð äæ ìë äðä

úåöîä íåé÷áå äøåúä ãåîéìá ú÷ñåòå è"äðå óåâá úùáìúîå
î"à äøåàëìã êìäî 'éçáá úéùòð àéä éøä æà à÷åã úåéùòî
øúåéä 'éøãîä íâ 'òîìù 'éøãîä ìëá ïë àéä äî éðôî ììë
äðä úåéùòî úåöîä íåé÷ é"ò ÷øå äãéîò 'éàø÷ð úåðåéìò

.êìäî 'éçáá äîùðä äùòð à÷åã æ"éò
(ìêàô"ò ããîð ìëä 'òîìù 'éøãîä ìë äðäã ,àåä ïéðòä

ñ"àåàî êùîðä å÷ä 'éçá àåäå äãîä å÷ øîàî
òåãéëå å÷äî ë"â àåä íéìëä øå÷îå úåøåàä øå÷î àåäù
ããåîä äãîä å÷ àåäù 'àä ,íéëôä úåìåòô 'á ùé å÷äáã
úåøéôñä úåììëúäå ãåçéã 'áäå íéìëäå úåøåàä úãéãî
ãåçé 'éçá ïä æ"òæ ïúåøáçúäå ïúåììëúä ïëå ä"á ïìéöàîá
êøåöìù 'éðåöéç ãåçé 'éçá ïäå úåîùðä êøåöìù 'éîéðô
åðééä äãîä å÷ øîàî ô"ò ããîð ìëì øùàë ìëä íéëàìîä
'éçáá àåä ìëä ò"ëåñå ò"ëîî 'éçáã úåøåàä ìëå ,å÷ä 'éçá
ááåñ 'éçáá àåäù åúåéä íò ò"ëåñ 'éçáã øåòéùå äãî

é÷îåááåñ àåäù íéîùä åîëå ,íìåòä êøòá î"î ä"ä ó
é÷îå÷åçéøá øåòéùå äãî ùé î"îå ,íåøì íéîùå õøàä ìò ó

î"î 'éäúù äæë ïôåàá àåä ÷åçéøäã õøàä ïî íéîùä
íéîùä úà äðòà éðà ù"îëå õøàä ìà íéîùäî äòôùää
êøòá î"î àåä ò"ëåñ 'éçá ë"åîëå ,õøàä úà åðòé íäå

.øåòéùå äãéãî 'éçáá ë"â æ"ä ë"à ,íìåòä
.øåöé÷,íéëàìîáî øúåé ãåò àåä äìòîì úåîùðáã øàáé

,øåáã ,íéìëä úåéðåöéçî íúååäúä íéëàìîä éë
'÷ð æ"ëáå ,'çîä êøã ,íéìëä 'éîéðôî íúëùîä úåîùðå

.øåòéùå äãîá íä åìà 'éøãî ìë éë ,íéãîåò úåîùðä

$
â בלה"ק - דיבורים âלקוטי

‡‚È¯ ,‚"ˆ¯˙ ÂÏÒÎ Ë"È '‡ ÏÈÏ
רבנו „. כ"ק ברח נפוליון, במלחמת תקע"ב, בשנת

כולם  (שהיו חסידים והרבה ביתו בני כל עם הגדול
ערב  ביום ברגל) ההולכים לבד עגלות, בששים נוסעים
חודש  ראש ערב אב, מנחם כ"ט ראה, פרשת קודש שבת
כ"ק  על היה רוסיה, צבא גנרלי עצת פי על מליאדי. אלול,
כ"ק  אך באייעוו, העיר דרך מנפוליון לברוח הגדול רבנו
בני  כל את ויזרז קראסנא, לעיר יסעו כי אמר הגדול רבנו
דניעפר. הנהר את לעבור האפשר ככל ולמהר לנסוע ביתו

ציווה  מליאדי, פרסאות כשתי הגדול רבנו כ"ק בנסוע
וציווה  דניעפר. הנהר את ויעברו לנסוע ימהרו כי לכולם
רוסיה  מצבא אתו נוסעים (שהיו החיל מפקידי לבקש
רתומה  קלה עגלה מסעם) דרך בכל ולשמרם לשלחם
מזויינים  חיל אנשי – עגלונים שני עם טובים סוסים לשני
גדולה  במהירות נסע אתם שיחד אנשים שני עמו ולקח –

אנשיו  את ויצו דירתו, בית אל מיהר שם לליאדי; חזרה
וימצאו  מאומה, ביתו מכלי נשאר אם היטב יבדקו כי

מערוכים  ומספר שלו בלויות נעליֿבית שתי הבית בעליית

להצית  ולמהר אתם, זאת לקחת פקד הוא ישנים. ונפה
לנסוע. וימהר העיר אנשי את ויברך כולו, הבית את

מזה, מעבר העיר פני את הגדול רבנו כ"ק יצא ואך

נפוליון  חיל של הראשון הרץ בא לדניעפר, העולה בדרך
נפוליון  בא קלה שעה וכעבור השני, מהעבר העיר אל

מקום  אל וימהר אבירים, סוסים על רוכבים שריו בלווית

מסביב  אשר וכל הבית כי וירא הגדול, רבנו כ"ק של ביתו
השריפה, את לכבות נפוליון ויצו מתלקחת, באש בוער

ויצו  העשן. וריבוי האש גודל מפני לגשת יכלו ולא

הסמוכים, והכפרים העיר תושבי לכל להודיע נפוליון
כלי  או חפץ איזה לו יביאו אשר אשה או איש כל לאמר:

קדשו  מיד קיבלו אשר מטבע גם או הגדול, רבנו כ"ק של
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העיר  בכל ויחפשו זהב. במטבעות זה בעד לו ישלמו –
מצאו. ולא

הנהר  מעברות את הגדול רבנו כ"ק עבר שעה באותה
עד  יחדיו ויסעו התהלוכה, את להשיג וימהר דניעפר
שם, וישבתו קודש, שבת לפני שעה חצי לכפר, בואם
ב' א' ביום ויבואו הלילה כל נסעו קודש שבת ובמוצאי

שם. וינוחו קראסנא, לעיר אלול חודש דראש

הוכרחו  אלול, ו' שופטים, קודש שבת ערב וביום
כ"ק  ישב בה אשר העגלה היתה זו בנסיעה הלאה. לברוח
דודנו  כ"ק ישב הראשונה ובעגלה השלישית, הגדול, רבנו
שבהגיעם  היה הסדר חיל. אנשי פקידי שני עם נחום הר'
באיזו  הגדול רבנו כ"ק את שואלים היו דרכים לפרשת

לנסוע. דרך

ניגש  העגלה, מן יורד הגדול רבנו כ"ק היה לרוב
ולאחר  בדביקות מקלו על נשען הדרכים, פרשת למקום
רבנו  כ"ק היה ולפעמים לנסוע, דרך באיזו אומר מכן

לנסוע. דרך באיזו ואומר במקומו יושב נשאר

נחום, הר' דודנו כ"ק טעה הדרכים מפרשת באחת
נסעו  כאשר הגדול. רבנו כ"ק לו שאמר ממה ושינה
יגיעו  "אימתי הגדול: רבנו כ"ק שאל פרסאות, כעשר
שטעה  נחום הר' דודנו כ"ק נוכח ואז פלוני?". לכפר
כ"ק  אל וצעקה בבכיה ובא רבנו, כ"ק לו שאמר בדרך
הוא  טוב ואמר: מאד, נאנח הגדול רבנו כ"ק הגדול. רבנו
כשהסבא  הוא וההיפך זקנו, בדרך הולך הנכד כאשר

הלאה. לנסוע ויצו מוביל. שהנכד בדרך ללכת נאלץ

רבנו  כ"ק שהתברך הברכה על ידעו החסידים כל
לגבול  ונבוא השי"ת "ירחם לאמר: מליאדי בברחו הגדול
בפרשת  והטעות השנה", ראש לפני פולטובה פלך
רבות  לתוצאות שהביאה לכך נוסף הרי – הדרכים
רבנו  כ"ק הסתלקות כולנה, על העולה – רבים בטלטולים
בצער  נחום הר' דודנו כ"ק היה אז מיני בפייענע. הגדול
בגלל  קרה אשר בכל עצמו האשים כי ימיו, כל גדול
ישיבת  כי החסידים חשבו לכן הדרכים. בפרשת הטעות

ענין. לאותו מתיחסת בהאדיטש, נחום הר' דודנו כ"ק

משרידי ‰. הרבה שהתאספו הזדמן אחת פעם אמנם,
להאדיטש, אביו, כ"ק חסידי ונכבדי זקנו, כ"ק חסידי זקני
קדם, ימי בזכרון חסידות בעניני וישוחחו יחדיו וישבו
העתיק  כמעט מדוע נחום הר' כ"ק פי את לשאול וירהיבו
בניעזין, בביתו לשבת לו טוב הרי להאדיטש, מושבו
ביתו. אנשי בקרב לשבת יותר טוב הרי זקנותו, לעת ובפרט

בבגד. הסיפור את נחום הר' דודנו כ"ק להם ויספר
מלבושי  לו תפרו חתונתו לפני העובדה: היתה וכך
[בגד  "קאטינקע" גם היה המלבושים ובתוך חתונה,
ויאמר  – הגדול רבנו כ"ק – זקנו כ"ק אותו ויקרא עליון]

עם  יהיה האמור המשי שבגד תסכים האם נחום, לו:
אלא  מסכים, שאינני בלבד זו לא זקני: לכ"ק עניתי טלאי?
להסכים  כדי תרצה ומה זקני: לי אמר רוצה. אינני שגם
בבגד  רוצה אני אין עניתי: טלאי. עם יהיה המשי שבגד
כי  זקני כ"ק לי ויאמר שלם. בבגד רוצה אני טלאי, עם

תעשה י  אם זקני: לי ויאמר חפצתי. ולא אתי, ללמוד בטיח
זה  דבר במחיצתי". עמי "אתי להיות לך אבטיח זה דבר
לכ"ק  ואמרתי מאד, עלי השפיע – נחום הר' כ"ק מספר –
לרצות  עלי אם זקני, כ"ק את שאלתי אך הדבר, טוב זקני:
מתוך  רק הבגד על בטלאי לרצות שדי או באמת, בכך
להיות  צריך שזה ודאי הסבא: לי וענה עול", "קבלת
מכ"ק  המענה את בשמעי ה"יחידה". של ובאמת באמת,

כך. הדבר ונשאר דבר אמרתי ולא שתקתי זקני,

מעורות  ארוך צוארון עושים היו האמור לבגד
כ"ק  וכשנכנס שונים, שעירים חיים בעלי של משובחים
להתברך  – הגדול רבנו – זקנו כ"ק אל נחום הר' דודנו
מן  עור חלק – הגדול רבנו – הרבי תלש החופה, לפני

ימים. אריכות זה עבור לו והבטיח הצוארון,

הר' דודנו כ"ק ישב ה"קאטינקע", ענין את לתקן כדי
של  ב"אוהל" יושב והיה שנים, כמה בהאדיטש נחום
לפני  שנתיים או וחצי שנה בערך עד הגדול, רבנו
כ"ק  אשר באמרו לניעזין, לנסוע צריך שהיה הסתלקותו
שונות  ומסיבות אביו, כ"ק אל שליחות בידו מסר זקנו

להאדיטש. חזרה לשוב יכל לא

.Â דודנו כ"ק של חתנו היה מהרי"נ דודיֿזקני כ"ק
וכ"ק  ז"ל, חיקע חנה בתו את לאשה נשא שכן נחום, הר'
אאזמו"ר  אחיו כ"ק עם התחתן מהרי"נ הרה"ק דודיֿזקני
הר' – הרז"א הרה"ח דודי כי מוהר"ש, אדמו"ר הרה"ק
את  לקח הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד אחי – אהרן זלמן
בחודש  היתה החתונה לאשה. ז"ל שטערנא מרת בתו
הרה"ק  דודיֿזקני וכ"ק בליובאוויטש, תרל"ד מרֿחשון
חג  אחרי תרל"ד, בקיץ בניעזין. דר היה מהרי"נ
חותנו  את לבקר הרז"א הרה"ח דודי נסע השבועות,
שנה. אותה של אלול תחילת עד שם ויתמהמה בניעזין

הרה"ח  דודי את מאד מקרב היה נחום הר' דודנו כ"ק
ולשמוע  עת בכל אותו לבקר מאד אהב דודי גם הרז"א,

סיפורים. ממנו

נחום, הר' דודנו כ"ק על לי אמר הרז"א הרה"ח דודי
בפנים  טוב מזג בעל היה טבעו בעצם אשר זאת לבד כי
גבות  שער גם לבנות, היו וזקנו ראשו שערות מאירות,
לא  אופן שבשום כך התנועה, קל והיה לבן, היה עיניו
היה  לכך, נוסף שמונים. בן כבר הוא כי לשער ניתן היה
ואיש. איש כל בשם לקרוא רב, בדקדוק סיפורים מספר
חדשים, וסופר ימים מונה הזמנים, בסדר מדייק היה כן
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כאילו  הדבר היה סיפור, איזה ממנו שומעים היו וכאשר
השומע. עיני לנגד חי ניצב

הרז"א  הרה"ח דודי מספר – הולך שהייתי עת בכל
כי  חושב הייתי נחום, הר' כ"ק זוגתי, זקן דודנו, אל –
שנה. שבעים של הימים דברי בספר לקרוא הנני הולך
היו  החסידות דברי וסיפוריו, שיחותיו לי היו גדול ולעונג
הגדול  רבנו כ"ק מאמרי אלה היו ולרוב פיו, על שגורים
החסיד  שם את בדיוק מזכיר והיה הראשונות, השנים מן

המאמר. את שמע שממנו

אאזמו"ר  מכ"ק מבוגר היה נחום הר' דודנו כ"ק
בשלוש  ואולי בשנתיים צדק" "צמח אדמו"ר הרה"ק
מרגלא  והיה וחולי מכאובים ידע לא חייו ימי בכל שנים.
הרביים  מלבד הם, בריאים משפחתנו בני כל בפומיה:

ישראל. של מצרתם בגופם שנחלשים

הקשה  העבודה ולולא כברזל, חזק היה הסבא
ועשרים  מאה חי היה ה"כלל", של והיסורים והרדיפות

שנה.

יון, וגזירות היהודית העניות ולולא גיבור, היה האבא
ההבדל  את מבין שאברך העובדה מן חיוניות שואב היה

את  ללבו שלקח אלא עליון", ו"דעת תחתון" "דעת בין

אליו. שיקחהו הסבא אצל והשיג והעניות, הגזירות

הוד  על כוונתו – סבך" על להאמין יכול היה "מי

אותו  "על – צדק" "צמח אדמו"ר הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
ושובר  ויום יום בכל שלמים שבועות צם שהיה גיבור,

במעת  שעות שלוש ישן וציקוריה, לחם בפרוסת צומו את
ובעל  כך כל חולה שנים חמש במשך יהיה שהוא – לעת

כזה". יסורים

כל  את נחום ר' דודנו מכ"ק שמע הרז"א הרה"ח דודי

כנ"ל, רב בדיוק הכל שידע והגאולה המסירה עניני פרטי

מליאדי, הבריחה עניני פרטי כל את לו סיפר וכן
רבנו  כ"ק את הובלתם ואופן וההסתלקות, הטלטולים

הרה"ח  דודי אצל רשום היה זה כל להאדיטש. הגדול
ברורה  בשפה כתוב והיה שמע, אשר כפי הרז"א

הרה"ח  דודי ובהיות לשון, בעל היה כי קצרות ובאותיות
[צארנע  דשא בנאות יחדיו אתנו גר תרס"ו בקיץ הרז"א

אלה  כתבים אז הראה לליאזנא], כפרסא הסמוכה רוצע,
אאמו"ר  כ"ק להוד והנחות) ענינים רשימות עוד (וכן

אותם. לקרוא שנהנה הרה"ק

$
â ללה"ק בתרגום - נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק מאת קודש âאגרת

` wlg

רצ"ה  שבט ט"ז א' ב"ה

תי' מושקא חי' מרת  חביבתי יקירתי בתי 

לחי. כה והשלום החיים בעד לאֿל תודה

בעתיד  שגם ומבקש העבר על מודה הנני בשמחה, קבלתי אהובה בת החביב מכתבך את
לי. לכתוב תמשיכי

נקרא  זה עבר בשפת "מאניע", לו יש שיהיה, ככל גדול אדם, כל הדבר, הוא כך כן,
"ציאטעלע"

בזה. להיעזר אפשרות ואין "מאניע", הנקרא מעשה מין כזה שיש ידוע יותר, גדול הוא הפלא

מנחם  הרב היקר חתנינו וגיסך תי' שינדעלע בתנו היקרה לאחותך מכתב כתבתי שעבר בשבוע
אדמו"ר  חסידי אצל חסידית התוועדות בעת שקרה מאורע אודות סיפרתי ובמכתב שי' מענדל

מהורודוק. מרדכי בשם אברך מוזכר ובסיפור מונקעס, שמואל ר' החסיד עם בליאזנע הזקן

ואחד  האמצעי האדמו"ר אצל החשובים האברכים אחד כך אחר נהיה הנ"ל מרדכי ר'
צדק. הצמח אדמו"ר זקני אצל מהמהוללים
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שמואל  ר' החסיד שסיפר כפי מהורודוק מרדכי ר' עם שקרה בסיפור נזכרתי הכתיבה כדי תוך
מהורודוק. מרדכי ר' של בביתו שגדל מבוריסוב דב

חסיד. ונשאר המתנגדים לידי נפל לא הוא מרדכי לר' שהודות אומר היה דב שמואל ר'

אותו  הביאו – נ"ע] [=הרש"ב לאבי דב שמואל ר' מספר – שנה עשרה שתים בן בהיותו
"ימים", לו ונתנו לישיבה, מיד נתקבל ומתמיד, כישרונות בעל ילד שהיה וכיוון במינסק, לישיבה
כן  כמו "ימים"). קראו כזו פעם ולכל בתים, בעלי אצל לאכול הבחורים נשלחו ההיא (בתקופה

לינה. מקום הבתים מבעלי אחד אצל לו קבעו

בישיבה. טוב שם לו והיה שנים ארבע במשך רבה בהתמדה למד במינסק

לו  היה שם כי צאשניק, העיירה דרך נסע - בוריסוב ליד שהיה כפר – לביתו חזרה בדרכו
שייערך  היריד ימי עד שבועות, כמה ויתעכב לשם, שיסע לו הודיעו ומהבית האם, אחי עשיר, דוד

עמו. ייקחהו חזרה ובנסיעתו אביו, יגיע ולשם במקום,

ב  – שמח יהודי היה דב שמואל ר' –החסיד שמחים תמיד להיות החסידים השתדלו כלל
שוטים  שונא הוא שבטבעו אומר היה אהרן] זלמן [=ר' רז"א הדוד – פיקח מאוד היה כן כמו
ר' של מלה דב, שמואל ר' עם להתוועד הוא שלו הגדולים התענוגות ואחד פקחים, ואוהב

להתבדח. נהנה והוא – נשכחת אינה דב שמואל

לצאשניק: ממינסק שנסע זו נסיעה על אומר היה – דב שמואל ר' – הוא

הוא  כי בצאשניק, רכשתי שאני ממה יותר טובה סחורה בחרן יעקב זקננו רכש בגשמיות
הסבא  שסחר מהסחורה יותר טובה סחורה לו יש ברוחניות אבל לבן, דודו של הבנות את קנה

בחרן. יעקב

הגלמי. החומר את לעבד איך הידע את רכשתי אני ואילו גלמי, חומר רכש יעקב ִִֶַָָהסבא

העמידה, בגיל ואנשים צעירים שם מצאתי – דב שמואל הרב מספר - לצאסניק הגעתי כאשר
גמרא  ללמוד כדי הגדול המדרש לבית פעמים מספר באתי כאשר בהתמדה. חסידות שלומד קהל
של  ריח עדיין הורגש שלי בלימוד בלימוד. לשוחח  אלי נגשו במינסק, שהיה הסדר כפי ופוסקים
מייד  אותי הכניסו החברה אבל שלי. הפלפולים ידי על גדולתי את להראות ורציתי גאווה
כזו, בצורה אותי לנקות הצליחו אחד שבוע ובמשך האמיתי", ב"כינוי אותי ו"כיבדו" ל"סאונה"

ממני. נשר במינסק בישיבה עלי שצמח הגס העור שכל

חסידות. איתי ללמוד והתחילו אותי קרבו האברכים

עיני  לנגד ופנימיים, עצומים בכוחות ועמלתי חסידות רק למדתי הראשונים שבועות בכמה
אליו, להתקרב לי התיר שרק אחד לכל נקשרתי אצלי. יקרה הייתה מלה כל חדש, עולם נגלה
הרבי  ובפקודת לצאשניק, האמצעי האדמו"ר שלח אותו משפיע, מרדכי לר' מקורב שנהייתי עד
החסידים. עדת למנהל ושיהיה לחודש כסף רובל שני מעמד" ל"דמי לו שידאגו צאשניק לחסידי

לאמיתו  אך שמח, והיה טשערנאביל, וחסידי סטראשעליע, חסידי היו שבצאשניק למרות
הסבא  – הרבי כלפי וכבוד ארץ דרך היה האחרים לחסידים שאפילו לומר, מוכרחים דבר, של

משפיע. מרדכי מר' רעדו ומאד - צדק הצמח
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שהכניסני  עד המשפיע, מרדכי ר' בעיני חן מאוד מצאתי – דב שמואל הרב מספר – אני
שנה  במשך שהיתי ואצלו ליובאוויטש חסידי של שני מניין בתוך מגודר חדר זה היה לחדרו,

חדשים. ותשעה

מספר  וכעבור אשה נשאתי שם לצאשניק, חזרה והגעתי חדשים, למספר לביתי נסעתי כך אחר
שנה. כחצי התעכבתי - בליובאוויטש - שם תקצ"ז. בשנת זה היה לליובאוויטש, נסעתי חדשים

חתונתו  לאחר תיכף ,18ֿ19 בגיל אברך בהיותו הזקן, אדמו"ר מחסידי היה מרדכי ר' החסיד
לליאדי). עבר הזקן שאדמו"ר לפני אחדות שנים היה (זה בליאזנא, הזקן לאדמו"ר מהורודוק נסע

בעפר  התאבק טוב, חסידי חינוך לו והיה - חסידות ללמוד מרדכי ר' התחיל צעיר בגיל עוד
שמחה  ר' אביו, חסידויות, סוגי של תערובת הייתה שלו החסידות תורת אך חסידים, של רגליהם
מקאליסק. אברהם ר' החסיד הרב הנודע הצדיק של תלמידו שנים, ובמשך קאליסק מחסידי היה זיסל,

היה  הוא הגדול, המגיד של תלמידו היה מקאליסק אברהם ר' החסיד הרב הצדיק הרב
הזקן. אדמו"ר לפני במעזריטש

נחשבה  אצלו בחסידות. לגמרי שונה עבודה סדר אברהם ר' הצדיק להרב היה כידוע,
נכבד  מקום אצלו תפסו חיצוניות תנועות גם ביותר, הגדולות מהמעלות לאחת הלב התפעלות

רבות). בזה שמסופר (וכפי עבודתו, בסדר

הייתה  לא אצלם אך עבודתו, סדר את מיד קבלו אברהם ר' הצדיק סביב שהיו האברכים
היו  ומבוטל בטל ולהיות ההתפעלות –אצלו אברהם ר' אצל – אצלו כמו כזה יסוד על זו דרך
עצמה. בפני ומטרה עבודה זו הייתה האברכים אצל ואילו יתברך, השם לעבודת אמצעי רק

פראי. מאוד זה היה ובמילא

המגיד  רבו הוראת פי על – מויטעבסק מענדל ר' החסיד הרב הצדיק הרב עבר זמן באותו
בשנת  זה היה בחזקה. אליו דבקו מהסביבה הצעירים האברכים וכל להאראדאק, - ממעזריטש

תקכ"חֿט.

דרכו  לגמרי, שונה הייתה מענדל ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש הרב של החסידות דרך
עמוקות  היו תורותיו קטן, סביבו הקהל היה ולכן חיצונית התפעלות ללא המוחין עבודת הייתה

הסבר. ללא אך

בעמקות  תורה אך בהתפעלות, הייתה אברהם ר' הצדיק הרב אצל העבודה עיקר לאידך,
אברהם. ר' הצדיק להרב מקושר היה העם המון לכן, במשורה, אצלו הייתה

של  [=אביו זיסל שמחה ר' היה מקאליסק אברהם ר' הצדיק הרב של מקושריו מגדולי אחד
והשער  פרווה, מעיל עם שרבי, קיץ יום חול, ביום בשוק ולטייל ללכת היה וביכולתו מרדכי], ר'
המלווים  עיזים שני עם חבושות, שאוזניו חורפי כובע ראשו על חורף, מגפי רגליו על חוץ, כלפי

צידיו.א  משני ותו

למגיד  הדבר שנודע עד העצמי, היש ביטול את להראות רצו דומים תעתועים ומעשי זו בדרך
המגיד. הוכיחו במעזריטש, אברהם ר' החסיד הרב הצדיק הרב ביקר וכאשר ממעזריטש,
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חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

"דרכי  קראום קאליסק שחסידי כפי (או ודומיהם, האלו התעתועים מעשי הללו, המאורעות
מתכוונים  שהחסידים לטעון למתנגדים פה פיתחון ונתנו תק"ל בשנת לשיאם הגיעו החסידות")

חדשות. מצוות לעשות

ונרקמו  נבנו אשר הרע לשון ודברי הרכילויות אודות הדיבור את להרחיב המקום כאן לא
למגיד  הדבר שנודע הוזכר, שכבר כפי ועד, קאליסק. חסידי התנהגות יסוד על המתנגדים במחנות

לגמרי. הזו הדרך את ואסר תקיפה עמדה שנקט

המגיד  תלמידי כל אצל בפרט. ולתלמידיו בכלל לחסידים ביותר קפדן היה ממעזריטש המגיד
אי  ועבור ביותר קפדנית – כיתתית" "משמעת נקרא זה יומית היום בשפת – משמעת הייתה

קשות. הענישו ביותר, המדוייקת בצורה קטן הכי וצו פקודה או החלטה מילוי

שייזכר  הזקן אדמו"ר לו רומז [=מקאליסק] אברהם ר' הצדיק להרב ממכתביו באחד
אברהם  ר' הצדיק הרב של – לטובתו השתדל כאשר – הזקן אדמו"ר של – שלו הנפש במסירות

הידוע. וכמעשה ממעזריטש המגיד אצל –

מתוך  אברהם ר' הצדיק הרב את חלילה ידחה ממעזריטש שהמגיד המצב היה ההיא בעת
עילאיים  בכוחות הזקן אדמו"ר ורק הועילו, לא מהמגיד החברים כל של הבקשות וכל החברייה,
אברהם. ר' הצדיק הרב עבור ומחילה סליחה המגיד הרב אצל שפעל עד בזה ביותר השתדל ואלוקיים

את  שהעמיד זאתֿאומרת נפש", "מסירת בשם הזאת ההשתדלות את מכנה הזקן אדמו"ר
אצל  הידועה האמרה העולם לאוויר יצאה ואז ופעל, לו יכול אבל המאזניים, בכף נפשו
אינה  תק"ל שנת של החסידות דרך אומרת: זאת טאלק". אינם - תלק חסידות "דרכי החסידים:

"סדר"). פירושה "טאלק" המלה (באידיש סדר

הקדוש  הרב אל יותר והתקשר חסידים, בהדרכת לעסוק אברהם ר' הצדיק הרב הפסיק מאז
המגיד  של הסתלקותו ולאחר להאראדאק, קרובות לעיתים בא והיה כחבר, מענדל ר' הצדיק הרב

ותיכונן. תיבנה הקודש לארץ עמו נסע כך ואחר מענדל ר' של חסידו נהייה ממעזריטש

$
âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

[á"ôøú ç"î òöîà]

ãàøìéñ÷à

äëøáå íåìù

éë éì áúë øùà äáéùéä ãñåð íàä úòãì éöôç ãàî

äîë éðéòéãåäì àðå ,äøåúì 'ä úéá çúôé ì"òáä óøåçì

øáãä áåèå .ïøãñå 'éãåîéìä éèøô éðôåàå åàöîð 'éãéîìú

øãñä øîùåéù íàá ,ú"åú úáéùé óéðñ íùá àø÷é øùà

.êì 'éòåãéä ú"åúé éøåòéùá 'éä øùà éôë

ãñéì øùôà 'éøãñäá íéåðéùä éìâøì äúò øùôà ïë

.äæá äòöä áåúëì àðå ,'çîá äìòù äëàìî úéáä

áéèú øùà àåäå ,úçà äëàìî êéìò íåùì äæá éððä

,ååòéìéâàî êìôî øéòå øéò ìëá äùòðä ùåøãìå øå÷çì

éãåîéìå ,íéøãç øáãá ,êéìà íéáåø÷ä ÷ñáòèéå ,÷ñðéî

éîì ïéñòøãà äú[à] òãåéå íùì áåø÷ êúåéäì øùà ,ç"àã

'éù ù"ðàå åðéãéîìúî ì"ú ïåàöîé éàãåá øùà ,áåúëì

,íäîò áåúëú ë"ò ,íúåà òãà àì éëðàå ,êì íéòåãéä

. . .øùà ìëì äôì éðéòéãåúå ,'éì úéà àøáç àøáçå
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  אגרות קודש - מתורגם מאנגלית 
)מתוך הספז "פזופ' גזין - שלום ובזכה" בהוצאת בית חב"ד המזכרי באז שבע(

 ב"ה.  כ"ה תשרי תשל"ו
ברוקלין, ניו יורק

גברת פנינה מרים גרין

ברכה ושלום:

שמחתי לקבל את מכתבך מיום 15 בספטמבר בו את כותבת אודות הלימודים שלך בעתיד.

אם לשפוט לפי רוח הדברים במכתבך, בוודאי מיותר להזכיר לך את מאמר חז"ל שמטרת 
בחיים  הכללית  וההתנהלות  המצוות  קיום   – אומרת  זאת  במעשים,  אותו  ליישם  היא  הלימוד 
היומיומיים בהתאם לתורה. ומכיוון שלגבי התורה והמצוות נאמר "כי הם חיינו ואורך ימינו", 
ברור שכאשר מדובר בחיים, אסור שתהיה הפרעה כלשהי, חס ושלום. מתוך היכרותי את הרקע 
תשרי,  של  החגים  וימי  הנוראים  הימים  שכל  וכיון  זו.  בנקודה  להרחיב  צורך  אין  בוודאי  שלך, 
הפותחים את השנה החדשה, נחתמים בנימה השמחה של "זמן שמחתנו", יתן ה' שתעשי את כל 
הנזכר לעיל ברוח שמחה ובטוב לבב, ובמידה הגדולה ביותר, מכיוון שזו שנה מעוברת ויש לה את 

מספר הימים הגדול ביותר האפשרי בלוח העברי, כפי שמוסבר במקום אחר.

בכתוב למעלה נכללת כמובן מצוות ואהבת לרעך כמוך, הכלל הגדול בתורתנו, ממנו נגזרת 
החובה והזכות של כל יהודי לקרב יהודים אחרים לה', לתורתו ולמצוותיו. אני מקווה שתשתמשי 
בהשפעה הטובה שלך בכיוון זה, הן על־ידי דיבור, ובמיוחד על ידי שתראי דוגמה חיה, שזהו אופן 

ההשפעה המועיל ביותר.

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

אדם,  מציוז  שלמעלה  "מאד",  שבציזוף  נמצא,  ועפי"ר 
ההתחלה היא אות מ' – מעשה.

ביטוי  לידי  בא  מסיזות-נפש  ענין  ברה:  הביאוז 
וע"ד  דוקא;  בסופן  תחילתן  דנעוץ  המעשה,  בענין  דוקא 
המבואז25 בענין "אין עזוך לך בעולם הרה", שדוקא בעולם 
כן   – שלמעלה  עזוך"  ה"אין  ביטוי  לידי  בא  הגשמי  הרה 
ה'מסיזות  שכח  שביהודי,  עזוך"  לה"אין  בנוגע  גם  הוא 
נפש' של פנימיות דפנימיות הלב, ה"אין עזוך" שבנשמה, 

25( המשך תעז"ב חלק ב עמוד א'קנא. א'קנח ספז המאמזים תשי"א סוף עמוד 113 

ואילך. סוף עמוד 117 ואילך. ועוד.

בא לידי ביטוי דוקא בכח העשי' שלו26.

ורהו הקשז בין שני הענינים שבמשכן ומקדש שלישי 
– )א( שהאזון הוא במקומו ובגלוי, )ב( חלקי וכלי המשכן 

ומקדש הגשמיים הם נצחיים –

מתבטא   – הלב  דפנימיות  פנימיות   – האזון  ענין  כי 
וכלי  חלקי  של  הגשמית  הנצחיות  העשי';  בענין  דוקא 

המקדש.
חידושים וביאוזים על הזמב"ם הלכות בית הבחיזה חלק ב שיחה ד', 

סעיפים יב-יד – לקוטי שיחות חלק טר פקודי )ב(

26( ע"ד משנ"ת )קונטזס ענינה של תוזת החסידות סי"ח ואילך( לענין גילוי בחי' יחידה.

המשך מעמוד 36
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ְוֵכָליו. ֵּבין ַהֵּכִלים ַהֲחׁשּוִבים ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן ָעְמָדה  ָּבת ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ִלְקֹרא ַּבּתֹוָרה ַעל ַהִּמְׁשָּכן  ַהּׁשַ
ַהְּמנֹוָרה, ֶׁשָהְיָתה ִמְקָׁשה ָזָהב, ְוָעֶליָה ִעּטּוִרים ָיִפים.

ֵּבין ָהִעּטּוִרים ָהיּו ְּגִביִעים ֶׁשּנֹוֲעדּו ְלֹיִפי. ִלְגִביִעים ֵאּלּו ָהְיָתה צּוָרה ְמֻׁשֶּלֶׁשת. ַהַּתְחִּתית ֶׁשָּלֶהם ָהְיָתה 
ָצָרה ְוַהִּפָּיה ְרָחָבה.

ַּבִּצּיּור ָהַעִּתיק ֶׁשְּלָפֵנינּו, אֹותֹו ִׂשְרֵטט ָהַרְמַּב"ם ִּבְכבֹודֹו 
ַהְּמֻׁשָּלִׁשים  ַּבְּגִביִעים  ְלַהְבִחין  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ּוְבַעְצמֹו, 
ֶאת  ְמַצֵּיר  ָהַרְמַּב"ם  ֲאָבל  ַהְּמנֹוָרה,  ְקֵני  ֶאת  ַהְּמַעְּטִרים 

ַהְּגִביִעים ָהֵאֶּלה ְּבצּוָרה ֲהפּוָכה. ָלָּמה?

ִמָּמה  ֲהפּוָכה  ְּבצּוָרה  ָהיּו  ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש  ַהַחּלֹונֹות  ַּגם 
ְּפִנים ַהַחּלֹונֹות ָהיּו ָצִרים, ּוְכַלֵּפי  ְּכַלֵּפי  ֶׁשָאנּו ַמִּכיִרים. 
ֵאיָנּה  ַהַחּלֹון  ֶׁשל  ֶׁשַּמְּטָרתֹו  ְּכִאּלּו  ִהְתַרֲחבּו.  ֵהם  חּוץ 
ָהאֹור  ֶאת  ְלהֹוִציא  ֶאָּלא  ְּפִניָמה,  ָהאֹור  ֶאת  ְלַהְכִניס 

ַהחּוָצה. ַמּדּוַע?

ָהָיה  ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשל  ִעְנָינֹו  ֶׁשָּכל  ִהיא,  ְלָכְך  ַהִּסָּבה 
ִכיָנה – ַהחּוָצה – ְלָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו.  ְלָהִביא ֶאת אֹור ַהּׁשְ

צּוַרת ַהַחּלֹונֹות נֹוֲעָדה ְלַבֵּטא ּוְלַהְמִחיׁש ֹזאת.

 ָּכֵעת ָאנּו ְמִביִנים ַמּדּוַע ַהְּגִביִעים ַּבְּמנֹוָרה ָהיּו ֲהפּוִכים. 
ֶׁשל  ִעְנָיָנּה  ָּכל  ַהְּמנֹוָרה...  ֶׁשל  ָלאֹור  ָזקּוק  ֹלא  ם  ַהּׁשֵ

ִכיָנה ֶׁשּׁשֹוָרה ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן צּוַרת ַהְּגִביִעים ָהְיָתה ֲהפּוָכה, ְּכִמי  ַהְּמנֹוָרה ָהָיה ְלַבֵּטא ֶאת אֹור ַהּׁשְ
ֶׁשּמֹוֵזג ַמְׁשֶקה ַלֲחֵברֹו.

ַהָּגִביַע ֶהָהפּוְך ְמַסֵּמל ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ַלּזּוָלת. נֹוָסף ְלָכְך, ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב ֶׁשַהְּגִביִעים ָהיּו ִעם 'ֶּפה ָרָחב'. 
ְּכֶׁשָאנּו רֹוִצים ְלַהְׁשִּפיַע ּוְלָקֵרב ֶאת ַהּזּוָלת, ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ֹזאת ְּבֹרַחב ֵלב ּוְלֹלא ַהְגָּבלֹות. ְּכמֹו ַהְּתרּוָמה 

ַלִּמְׁשָּכן ֶׁשָהְיָתה ְלֹלא ַהְגָּבלֹות, ִמּתֹוְך ַמָּטָרה ַלֲעׂשֹות לֹו ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּתְחּתֹון.

)ע"פ לקוטי שיחות כ"א תרומה ג. מתוך 'נשמתא דאורייתא'(

ְנֻקָּדה ְמִׂשיַחת ֹקֶדׁש

ַהְּגִביִעים ַהֲהפּוִכים

נקודה משיחת קודש מעובדת
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:úLçðe óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦®̈¨¨¬¨¤−¤§«¤

ã:íéfrå LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
äéörå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬

:íéhL(éåì)åì íéîNa øànì ïîLäçLnä ïîL ¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈
:íénqä úøè÷ìåæíéàlî éðáàå íäL-éðáà §¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®

:ïLçìå ãôàìçézðëLå Lc÷î éì eNrå ¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−
:íëBúaèúà EúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−
:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦

Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå: ¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«
àéeptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®

:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNråáéòaøà Bl z÷öéå §¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À©§©Æ
ézLe åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäâéíúà úétöå íéhL éör écá úéNrå ©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
:áäæãéúòìö ìr úòaha íécaä-úà úàáäå ¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ

:íäa ïøàä-úà úàNì ïøàäåèïøàä úòaèa ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ
:epnî eøñé àì íécaä eéäéæèïøàä-ìà zúðå ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ

éìà ïzà øLà úãrä úà:E
äîåøúúùøô

¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
ãקודש משיחות ãנקודות

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»

ּתהיה  ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

אּלא  "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ"לׁשמי",

מּלּוי  לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ׁשעני ּכאן, יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרמז

וענּיים  עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ׁשרצה העליֹונה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּכן, וחסד. צדקה הׁשּפעת ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּיהּודי Ïkּכדי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ»ְִֶָָ

ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי הבּדל, ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻעֹוׂשה,

ּדעהּו". - ּדרכי "ּבכל ְְֵֶַָָָָּכּכתּוב:

(909 עמ' ג שיחות (לקוטי

éðùæééöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ
:daçø éöçå änàå dkøàçéíéðL úéNrå ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦

úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷î áäæ íéáøk§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬
:úøtkäèéäfî äöwî ãçà áeøk äNrå ©©«Ÿ¤©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½

eNrz úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬
:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úàëíéáøkä eéäå ¤©§ª¦−©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á

-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©
eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−

:íéáøkä éðtàëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå §¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
ïzà øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:Eáëìrî Ezà ézøaãå íL Eì ézãrBðå ¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬

:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàŸ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
äëúéNrå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNråáäæ-øæ §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìåëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå §¦§©§−¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®
øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−

:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨
:ïçìMä-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤©ª§¨«

çëíúà úétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæèëåéúørw úéNrå ¨®̈§¦¨−̈¤©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈

áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬
:íúà äNrz øBäèìíçì ïçìMä-ìr zúðå ¨−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤

:ãéîz éðôì íéðtô ¨¦−§¨©¬¨¦«
ãקודש משיחות ãנקודות
ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, ּבארֹון (מ"א "אין ִֵַַָָָָָָָ

ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָרק

"ונֹועדּתי  - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ּכלי ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּבׁשאר

 חומש לקזיאה בציבוז 

פזשת תזומה
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זלט

רביעי  שלישי, - כו - תרומה פרשת - בציבור לקריאה חומש
ׁשם" כב)ל הּתֹורה (פסוק ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

אּלא  ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור "ׁשאין הּבּטּול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

לׁשֹוני  "ּתען ּבבחינת ּומאליו", מּמילא . . ה' ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָנדּבר

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ,"ְְִֵֶֶַַַָאמרת

(1346 עמ' ד שיחות (לקוטי

éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnîáìäécvî íéàöé íéð÷ äMLå ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨
ìLìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷ | äLéð÷ äL §¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´

:éðMä dcvî äøðîâììLíéãwLî íéráâ äL §Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º
ìLe çøôå øzôk ãçàä äðwaíéráâ äL ©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À

ì ïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLîúLL §ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤
:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwäãìäraøà äøðnáe ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§Ÿ̈−©§¨¨´

:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéráâäìøzôëå §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨§©§¿Ÿ
éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLLåìíäéøzôk §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§«Ÿ¥¤¬
áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬

:øBäèæìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®

:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañ §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
åëàLL úòéøé øNr äNrz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´

íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²
:íúà äNrz áLç äNrîáäréøéä | Cøà ©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´

òaøà áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä̈«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−§¨

:úréøéäâäMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãúôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³
äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä äréøéä©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ®̈¤§¥³©«£¤Æ
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äréøéä úôNa¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

äúçàä äréøéa äNrz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼

øLà äréøéä äö÷a äNrz úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤

:dúçàåzøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ
äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬

:ãçà ïkLnäæìäàì íéfr úòéøé úéNrå ©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤
ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½

:úréøé äøNr ézLrìèLîç-úà zøaçå §©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³
zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äréøéä-úà¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

éäréøéä úôN ìr úàìì íéMîç úéNrå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ
ìr úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä úçàä̈«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNàééñø÷ úéNrå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«§¨¦²¨©§¥¬
úàìla íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ

:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçåáéóãòä çøñå §¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½
ìr çøñz úôãòä äréøéä éöç ìäàä úòéøéa¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−

:ïkLnä éøçàâéäfî änàäå äfî änàäå £Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ
écö-ìr çeøñ äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòä«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯

:Búqëì äfîe äfî ïkLnäãéäñëî úéNrå ©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨¦§¤Æ
úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ

:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨
ãקודש משיחות ãנקודות

‰¯Bn‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»
da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

ּגׁשמּיים  מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמׁשה

לגּבי  ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ּומקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכן

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמנֹורה,

ב)ּביׂשראל" כב, אינֹו(שבת אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר . ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּכּכר  את הׁשל הּבֹורא; ׁשל ּבכחֹו אּלא אדם, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחֹו

נעׂשית והיא .ÈÏ‡Ó‰לאּור ְֲִֵַָ≈≈∆»
(172 עמ' א שיחות (לקוטי

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
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äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½
:ïkLnä éLø÷ ìëìçéíéLøwä-úà úéNrå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−

:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNr ïkLnì©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨
èéíéøNr úçz äNrz óñë-éðãà íéraøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãéëïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe §Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®
:Lø÷ íéøNràëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬©§¥¤−®̈¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäáëäNrz äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨©«£¤−
:íéLø÷ äMLâëúòö÷îì äNrz íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäãëåcçéå ähîlî íîàú eéäéå ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈
ïk úçàä úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©¨«¤®̈¥µ

ì äéäéì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðLäëeéäå ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«§¨Æ
øNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàåëøá úéNråíçé £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

æëúéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

:änéçëçøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå ¨«¨§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©
:äöwä-ìà äöwä-ïîèëätöz íéLøwä-úàå ¦©¨¤−¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´

íéza áäæ äNrz íäéúraè-úàå áäæ̈À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaììúî÷äå ©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈

:øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úàñ ¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
ãקודש משיחות ãנקודות

ÛÒk È„‡(יט (כו, «¿≈∆∆

(מּלבד  מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

ראּוי  העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה עלּֿפי לבאר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹויׁש

ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ּבזהב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלהׁשּתּמׁש

אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, נאמר לא ּכסף ֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

הּמׁשּכן  קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע על ׁשעמדּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהאדנים,

מּזהב. לא ּדוקא, מּכסף נעׂשּו ְֲִִֶֶַַָָָָָֹלעֹולם,

קלה) חוברת (רשימות

éùéîçàìúrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈

:íéáøkáìéãenr äraøà-ìr dúà äzúðå §ª¦«§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´
äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæ íétöî íéhL¦¦½§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈

:óñë-éðãàâìúçz úëøtä-úà äzúðå ©§¥¨«¤§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©
ïBøà úà úëøtì úéaî änL úàáäå íéñøwä©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´
ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå úeãrä̈«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−

:íéLãwä Lã÷ãìïBøà ìr úøtkä-úà zúðå ¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´
:íéLãwä Lã÷a úãrääìïçìMä-úà zîNå ¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³¤©ª§¨Æ

ìr ïçìMä çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²
òìö-ìr ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôöåìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìúétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨®̈§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ãקודש משיחות ãנקודות

ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰¯Bn‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»
לה) (כו,

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»
לפני  ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש והּמנֹורה. לּתפּלה,ÁaÊÓהּׁשלחן רֹומז ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻƒ¿≈«ְִֵַָ

עבֹודת  התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ּתפּלתי "תּכֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכּכתּוב

עבֹודה  – ּבּמנֹורה לעסק נּתן הּתפּלה לאחר ורק ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָֹהּיֹום.

ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו וכּדֹומה, הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻרּוחנית,

ׁשמים. לׁשם אכילה ְְֲִִֵַָָּכגֹון

קח) חוברת (רשימות

éùéùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ

ìLå çaænä:Búî÷ úBnà Láåéúðø÷ úéNrå ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈
úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìr©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ®̈§¦¦¨¬

:úLçð Búàâåéréå BðMãì åéúøéq úéNrå Ÿ−§«¤§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ
äNrz åéìk-ìëì åéúzçîe åéúâìæîe åéú÷øæîe¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬

:úLçðãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå §«¤§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−
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זמא

מפטיר  שביעי, - כז - תרומה פרשת - בציבור לקריאה חומש

:åéúBö÷ òaøàäákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

:çaænäåíéhL éör éca çaænì íécá úéNrå ©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®
:úLçð íúà úétöåæúòaha åéca-úà àáeäå §¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ

úàNa çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬
:Búàçäàøä øLàk Búà äNrz úçì áeáð Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬

:eNré ïk øäa Eúàñ «Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«
ãקודש משיחות ãנקודות

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«

¯tÎÓe ·aÁÓ ,ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש ב.ÔÈÊÓלפנינּו .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ

) ׁשלילּיים ּדברים מבּטל ּומכּפר ÁÈÊÓהּוא רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֵֵַָ

והּוא ג. ויׁשaÁÓ·עוֹונֹות). ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל את ְֲ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכÔÈÊÓלֹומר: ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ׁשלמים. – ַ≈ƒְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

נּזֹון. העֹולם הּקרּבנֹות ואׁשם,ÁÈÊÓ,¯tÎÓּבזכּות חּטאת – ְְִִַָָָָ≈ƒ«¿«≈ְַָָָ

לכּפרה. ו"לכבֹוד aÁÓ·ׁשּבאים לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, – ְִֶַָָָ¿«≈ְִִִֶַָָ

ּבלבד" תדשא)הּקּב"ה .(מדרש ְִַַָָ

(39 עמ' ל שיחות (לקוטי

éòéáùè-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤
änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷ äðîéz¥ÂÂ̈¨§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ

:úçàä äàtì Cøàéíäéðãàå íéøNr åéãnrå ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

àéCøà äàî íérì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
áéúëåãîòåéø÷íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãenrå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçðáéáçøå §½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©
íäéãnr änà íéMîç íérì÷ íé-úàôì øöçä¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©®̈©ª«¥¤´

:äøNr íäéðãàå äøNrâéúàôì øöçä áçøå £¨½̈§©§¥¤−£¨¨«§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²
:änà íéMîç äçøæî äîã÷ãéäøNr Lîçå ¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«©«£¥̧¤§¥¬

ìL íäéãnr óúkì íérì÷ änàíäéðãàå äL ©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLåèíérì÷ äøNr Lîç úéðMä óúkìå §¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®

ìL íäéãnrìL íäéðãàå äL:äLæèìeørL ©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©̧©
ïîbøàå úìëz änà íéøNr | Cñî øöçä¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
íäéãnr í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´

:äraøà íäéðãàå äraøàæéøöçä éãenr-ìk ©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥̧¤«¨¥³

íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ̈¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−
:úLçðçé| áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©

LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça íéMîç£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´
:úLçð íäéðãàå øæLîèéïkLnä éìk ìëì ¨§®̈§©§¥¤−§«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈

øöçä úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−
:úLçðqqq §«¤

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

BBBBBB

ùéã÷ éöç
ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨

éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥
.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©

,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBBBBB

ãקודש משיחות ãנקודות
¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»

קנה - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא È„ÈÁÈּפׁשּתן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒ
ּגרעין ב)מּכל יח, הם (זבחים ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּפני  ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם, הּמׁשּכן ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהבּדילּו

– אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות והאמּונה העֹולם; ְְְְֱֵֶַַַַָָָָָָהׁשּפעת

עליהם  הּמגּנה והיא לעֹולם יׂשראל ּבני ּבין הּמבּדילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו ְְְִִִֵַַָָמּפני

קז) חוברת (רשימות

øéèôîæéóñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenr-ìk̈©¥̧¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤
:úLçð íäéðãàå óñk íäéååçéøöçä Cøà ¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−§«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á

äî÷å íéMîça íéMîç | áçøå änàá äàî¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîçèéìëì ¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤§ŸÆ

-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä éìk§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨
:úLçð øöçä úãúéqqq ¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤
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זמב
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זמב
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn

dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì äîåøú úùøôì äøèôä

ú"åîùìåä ÷øô à íéëìîá

äåëì äîëç ïúð ýåýéåäîìL ©«Ÿ̈À¨©³¨§¨Æ¦§Ÿ½Ÿ
eúøëiå äîìL ïéáe íøéç ïéa íìL éäéå Bì-øac øLàk©«£¤−¦¤®©§¦´¨ÀŸ¥³¦¨Æ¥´§Ÿ½Ÿ©¦§§¬

:íäéðL úéøáæëéäéå ìûøNé-ìkî ñî äîìL Cìnä ìriå §¦−§¥¤«©©̧©©¤¯¤§Ÿ²Ÿ©−¦¨¦§¨¥®©§¦´
ìL ñnä:Léà óìà íéLçëíéôìà úøùr äðBðáì íçìLiå ©©½§Ÿ¦¬¤−¤¦«©¦§¨¥´§¨À¨£¤̧Ÿ¤£¨¦³

:ñnä-ìr íøéðãàå Búéáa íéLãç íéðL ïBðálá eéäé Lãç úBôéìç Lãçaèëéäéå ©¸Ÿ¤Æ£¦½µŸ¤¦«§´©§¨½§©¬¦¢¨¦−§¥®©«£«Ÿ¦−̈©©¨«©§¦¯
ì:øäa áöç óìà íéðîLe ìañ àNð óìà íéráL äîìLìíéávpä éøOî ãáì ¦§Ÿ²Ÿ¦§¦¬¤−¤Ÿ¥´©¨®§Ÿ¦¬¤−¤Ÿ¥¬¨¨«§Â©Â¦¨¥̧©¦¨¦³

למורא  שי
(æë,Léà óìà íéùìLíçìLe íéöò úúéøëì úeðnà éìòa eéä íäå §Ÿ¦¤¤¦§¥¨©£¥ª¨¦§¦©¥¦§¨¨

.ïBðáìì(çë,úBôéìç Lãça íéôìà úøNòóìàä íéùìL CBzî ¦§¨£¤¤£¨¦©Ÿ¤£¦¦§Ÿ¦¨¤¤
.íäéðéa íéôlçúî eéäå ,íéôìà úøNò ÷ø Lãç ìëa íéãáBò eéäìò ¨§¦§¨Ÿ¤©£¤¤£¨¦§¨¦§©§¦¥¥¤©

,ñnä.Bì òa÷pL Lãça CìiL ãçà ìk çéøëäì(èë,ìañ àNð ©©§©§¦©¨¤¨¤¥¥©Ÿ¤¤¦§©Ÿ¥©¨
.øéòì øää ïî íéðáàä úà úàNì̈¥¤¨£¨¦¦¨¨¨¦
ïëzéå ,íéøb eéä íéáöBçäå íéìaqäå§©©¨¦§©§¦¨¥¦§¦¨¥

.íéðBòábäî eéäL(ìéøOî ¤¨¥©¦§¦¦¨¥
,íéávpäìöà íéãîBòå íépîîä ©¦¨¦©§ª¦§§¦¥¤

.äëàìnä éNBò,íòa íéãBøä ¥©§¨¨¨¦¨¨

מרים  עטרת
åëì äîëç ïúð ýåýéåíøéç ïéa íìL éäéå Bì-øac øLàk äîìL ©«Ÿ̈À¨©³¨§¨Æ¦§Ÿ½Ÿ©«£¤−¦¤®©§¦´¨ÀŸ¥³¦¨Æ

äîìL ïéáeíøéç BúBà áäà Búîëç éðtî ék:íäéðL úéøá eúøëiå ¥´§Ÿ½Ÿ¦¦§¥¨§¨¨©¦¨©¦§§¬§¦−§¥¤«
æëñnä éäéå ìûøNé-ìkî ñî äîìL Cìnä ìriåeðúpLìLíéL ©©̧©©¤¯¤§Ÿ²Ÿ©−¦¨¦§¨¥®©§¦´©©½¤¨§§Ÿ¦¬

Léà óìàíøéç éãáò íò íéöòä úBøëì ïBðálä úëìì:çëíçìLiå ¤−¤¦«¨¤¤©§¨¦§¨¥¦¦©§¥¦¨©¦§¨¥´
Lãça íéôìà úøùr äðBðáì§¨À¨£¤̧Ÿ¤£¨¦³©¸Ÿ¤Æ
úøNò íà-ék eãáò àì LãBç ìëa§¨¤Ÿ¨§¦¦£¤¤

íéôìàúBôéìçíéôlçúî eéäLãç £¨¦£¦½¨¦§©§¦µŸ¤
íéLãç íéðL ïBðálá eéäé¦«§´©§¨½§©¬¦¢¨¦−

ñnä-ìr íøéðãàå Búéáaçéøëäì §¥®©«£«Ÿ¦−̈©©¨«§©§¦©

BLãça úëìì ãçà ìëì:èëéäéå §¨¤¨¨¤¤§¨§©§¦¯
ììañ àNð óìà íéráL äîìL ¦§Ÿ²Ÿ¦§¦¬¤−¤Ÿ¥´©®̈

øéòì øää ïî íéðáàä àéáäìíéðîLe §¨¦¨£¨¦¦¨¨¨¦§Ÿ¦¬
øäa áöç óìàíúBà íéáöBçä ¤−¤Ÿ¥¬¨¨«©§¦¨

(æè á) á ä"ã 'ò) øäa:ìøtñnä ¨¨©¦§¨
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זמג

ììL äëàìnä-ìr øLà äîìLúL ¦§ŸŸÆ£¤´©©§¨½̈§¬Ÿ¤
ìLe íéôìàíra íéãøä úBàî L £¨¦−§´Ÿ¥®¨«Ÿ¦´¨½̈

:äëàìna íéNòäàìCìnä åöéå ¨«Ÿ¦−©§¨¨«©§©´©¤¿¤
úBø÷é íéðáà úBìãb íéðáà eòqiå©©¦ÁÁ£¨¦̧§Ÿ¹£¨¦¯§¨²

:úéæâ éðáà úéaä ãqéìáìéða eìñôiå §©¥¬©¨−¦©§¥¬¨¦«©¦§§ºŸ¥¯
eðéëiå íéìábäå íBøéç éðáe äîìL§Ÿ²ŸŸ¥¬¦−§©¦§¦®©¨¦²
:úéaä úBðáì íéðáàäå íéörä̈«¥¦¬§¨«£¨¦−¦§¬©¨«¦

åàúBàî òaøàå äðL íéðBîLá éäéå©§¦´¦§¦´¨¨´§©§©´¥´
íéøöî-õøàî ìûøNé-éða úàöì äðL̈¿̈§¥´§¥«¦§¨¥´¥¤«¤¦§©Á¦Á
Lãçä àeä åæ Lãça úéréáøä äðMa©¨¨̧¨«§¦¦¹§´Ÿ¤¦Àµ©´Ÿ¤
ïáiå ìûøNé-ìr äîìL Cìîì éðMä©¥¦½¦§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ©¦§¨¥®©¦¬¤

:ýåýéì úéaäáäða øLà úéaäå ©©−¦©«Ÿ̈«§©©À¦£¤̧¨¹̈
änà-íéML ýåýéì äîìL Cìnä©¤³¤§ŸŸÆ©«Ÿ̈½¦¦«©¨¬

ìLe Baçø íéøNrå Bkøàänà íéL ¨§−§¤§¦´¨§®§Ÿ¦¬©−̈
:BúîB÷âúéaä ìëéä éðt-ìr íìeàäå «¨«§¨«À̈©§¥Æ¥©´©©½¦

úéaä áçø éðt-ìr Bkøà änà íéøNr¤§¦³©¨Æ¨§½©§¥−´Ÿ©©¨®¦
:úéaä éðt-ìr Baçø änàa øNr¤¯¤¨«©¨²¨§−©§¥¬©¨«¦

ã:íéîèà íéô÷L éðBlç úéaì Nriå©©´©©½̈¦©¥−§ª¦¬£ª¦«
ä-úà áéáñ réöé úéaä øé÷-ìr ïáiå©¦Á¤©¦̧©©³¦¨¦̧©Æ¨¦½¤

:áéáñ úBòìö Nriå øéácìå ìëéäì áéáñ úéaä úBøé÷¦³©©̧¦Æ¨¦½©¥«¨−§©§¦®©©¬©§¨−¨«¦
åänàa LL äðëézäå daçø änàa Lîç äðzçzä réöiä©¨¦̧©©©§Ÿ¹̈¨¥¯¨«©¨´¨§À̈§©¦«Ÿ¨Æ¥³¨«©¨Æ

úéaì ïúð úBòøâî ék daçø änàa òáL úéLéìMäå daçø̈§½̈§©̧§¦¦½¤¬©¨«©¨−¨§¨®¦¿¦§¨Á¨©̧©©³¦

למורא  שי
.äëàìnä éNBò íòä úà íéNâBpä(àì,eòqiå.øää ïî ïúBà eø÷ò ©§¦¤¨¨¥©§¨¨©©¦¨§¨¦¨¨

,úBø÷é íéðáà.úBL÷å (élâqä íì÷Lîa) úBãák íéðáà,íéìábäå £¨¦§¨£¨¦§¥§¦§¨¨©§ª¦§¨§©¦§¦
.úBðáìå íéðáà úzñì íéàé÷a eéäL ,ìáb éLðà(à,åéæ LãçaLãça ©§¥§¨¤¨§¦¦§©¥£¨¦§¦§§Ÿ¤¦§Ÿ¤

.úBðìéàì åéæ Ba LiL ,øià,éðMä LãçäLãçä àeä åéæ Lãç ,øîBìk ¦¨¤¥¦¨¦¨©Ÿ¤©¥¦§©Ÿ¤¦©Ÿ¤
.ïñépî éðMä,äîìL Cìîìäæ ©¥¦¦¦¨¦§Ÿ§ŸŸ¤

."úéòéáøä äðMa" ìò áñeîïáiå ¨©©¨¨¨§¦¦©¦¤
,úéaä.úéaä úà úBðáì ìéçúä ©©¦¦§¦¦§¤©©¦

(á,Bkøà änà íéMLìëéää ¦¦©¨¨§©¥¨
çøænî ,íéLãwä Lã÷ úéa íò¦¥Ÿ¤©¨¨¦¦¦§¨

.áøòîì(â,úéaä ìëéä éðt ìò §©£¨©§¥¥©©©¦
.ìëéää ìL Bçøæîìáçø éðt ìò §¦§¨¤©¥¨©§¥Ÿ©

,úéaä.íBøãì ïBôvîéðt ìò ©¨¦¦¨§¨©§¥
,úéaä.õeç ãöì çøæî ãöì ©¨¦§©¦§¨§©

(ã,íéîèà íéô÷Líéôe÷L §ª¦£ª¦§¦
,øîBìk ,íéðôaî íéîeèàå õeçaî¦©©£¦¦¦§¦§©
äéä øéwä éáò ìL éîéðtä ãvaL¤©©©§¦¦¤¢¦©¦¨¨
CìBä äéä õeçaîe ,øö÷ ïBlç ìk̈©¨¨¦©¨¨¥
úBðBlç øàL Cøãk àlL .áçøúîe¦§©¥¤Ÿ§¤¤§¨©
BðéàL úBàøäì .øBàîì úBéeNòä̈£§¨§©§¤¥

öéøíéîeèà ,øçà Leøt .äøBàì C ¨¦§¨¥©¥£¦
Bîk ,äøéäáe äôe÷L ävçîa¦§¦¨§¨§¦¨§

.äæa àöBiëå úéëeëæ(äòéöé §¦§©¥¨¤¨¦©
,áéáñíéòéöé eèìa úéaä úBøéwî ¨¦¦¦©©¦¨§§¦¦

ìëéäì áéáqî ,úBàøèæeæb ïéòk§¥§§§¨¦¨¦©¥¨
.íéLãwä Lã÷ àeäL øéácìåitl) §©§¦¤Ÿ¤©¨¨¦

dpyn"ae zeipyna m"anxd yexit

.("dxez,áéáñ úBòìö Nòiå©©©§¨¨¦
eéä úBøéwäî eèìaL íéòéöé íúBà¨§¦¦¤¨§¥©¦¨

.ïéðaì áéáñ úBòìö ïéòk(åLîç §¥§¨¨¦©¦§¨¨¥
,daçø änàaäéä øéwä Cøàì ¨©¨¨§¨§Ÿ¤©¦¨¨

.áçø úBnà Lîç èìBa òéöiä©¨¦©¥¨¥©Ÿ©
,äðëézäå.éòöîàä òéöiäLL §©¦Ÿ¨©¨¦©¨¤§¨¦¥

,daçø änàaïî dúèéìa äúéä ¨©¨¨§¨¨§¨§¦¨¨¦
Cøà éðt ìò áçø úBnà LL øéwä©¦¥©Ÿ©©§¥Ÿ¤

.øéwä,úéLéìMäåòéöiä ©¦§©§¦¦©¨¦©

מרים  עטרת
äéä äfäì íéávpä éøOî ãáìøLà äîìLíépeîî eéääëàìnä-ìr ©¤¨¨§Â©Â¦¨¥¸©¦¨¦³¦§ŸŸÆ£¤´¨§¦©©§¨½̈

eéäLìLìLe íéôìà úLíéãøä úBàî LíéNâBðå íéìLBnäíra ¤¨§¬Ÿ¤£¨¦−§´Ÿ¥®¨«Ÿ¦´©§¦§§¦¨½̈
a íéNòä:äëàìnàìeòqiå Cìnä åöéåòéqäì äeöúBìãb íéðáà ¨«Ÿ¦−©§¨¨«©§©´©¤¿¤©©¦ÁÁ¦¨§©¦©£¨¦̧§Ÿ¹

úBãáëe úenëaúBø÷é íéðáàúeëéàaúéæâ éðáà úéaä ãqéìúBúzñî §©§¥£¨¦¯§¨²§¥§©¥¬©−̈¦©§¥¬¨¦«§ª¨

øLBéa:áìeìñôiåíéøäaéða §¤©¦§§º¤¨¦Ÿ¥¯
éðáe äîìLìL ïéðá éðneàåíBøéç §Ÿ²ŸŸ¥¬§¨¥¦§¨¤¦−

íéìábäåúzñì íéàé÷áe ,ìáâ éLðà §©¦§¦®©§¥§©§¦¦§©¥

(è æë ìà÷æçé) úBðáìå íéðáàeðéëiå £¨¦§¦§©¨¦²
úéaä úBðáì íéðáàäå íéörä̈«¥¦¬§¨«£¨¦−¦§¬©¨«¦

éøö äéä àlL÷ø ,øác íäa úBNòì C ¤Ÿ¨¨¨¦©£¨¤¨¨©

íîB÷îa íçépäì:àíéðBîLá éäéå §©¦¨¦§¨©§¦´¦§¦´
úàöì äðL úBàî òaøàå äðL̈¨´§©§©´¥´¨¿̈§¥´
äðMa íéøöî-õøàî ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥´¥¤«¤¦§©Á¦Á©¨¨̧

åæ Lãça úéréáøäøéiààeä ¨«§¦¦¹§´Ÿ¤¦À¦¨µ
éðMä LãçääðL ,íéLãçä ïéðîì ©´Ÿ¤©¥¦½§¦§©¤¢¨¦¨¨

úéòéáøä-ìr äîìL Cìîì ¨§¦¦¦§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ©
ìûøNé(á â á¯ä"ã)ïáiåìéçúä ¦§¨¥®©¦¬¤¦§¦

úBðáì:ýåýéì úéaäáúéaäå ¦§©©−¦©«Ÿ̈«§©©À¦
íéLãwä Lã÷ úéa íò ìëéääøLà ©¥¨¦¥Ÿ¤©¢¨¦£¤̧

ýåýéì äîìL Cìnä äðä¹̈©¤³¤§ŸŸÆ©«Ÿ̈½
Bkøà änà-íéMLáøòîì çøænî ¦¦«©¨¬¨§−¦¦§¨§©£¨

ìLe Baçø íéøNråänà íéL §¤§¦´¨§®§Ÿ¦¬©−̈
:BúîB÷äéä íéLãwä Lã÷ íB÷î «¨«§Ÿ¤©¢¨¦¨¨

úéaä äfî ìëBà áøòî úàôì íéðôì¦§¦¦§©©£¨¥¦¤©©¦

,'ä úéøa ïBøà äéä íLå ,änà íéøNò¤§¦©¨§¨¨¨£§¦

íB÷î íä úBøàLpä änà íéòaøàäå§¨©§¨¦©¨©¦§¨¥§

äøBðnäå ïçìeMä äéä íLå ,Lãwä©Ÿ¤§¨¨¨©§¨§©§¨

äéä ïk-íb ñçiä äæáe .áäfä çaæîe¦§©©¨¨§¤©©©©¥¨¨

:äLî äNòL ïkLnä øácâíìeàäå §©©¦§¨¤¨¨¤§¨«À̈
øòL úéa Bîkúéaä ìëéä éðt-ìr §¥©©©§¥Æ¥©´©©½¦

Búñéðëa ìëéää éðôìänà íéøNr ¦§¥©¥¨¦§¦¨¤§¦³©¨Æ
Bkøàíìeàä ìLáçø éðt-ìr ¨§½¤¨¨©§¥−´Ÿ©
úéaäíìeàä ,ìëéää áçBøìøNr ©®̈¦§©©¥¨¨¨¤¯¤

úéaä éðt-ìr Baçø änàaCLîð ¨«©¨²¨§−©§¥¬©¨«¦¦§¨

õeç ãöì çøænä étìk:ãNriå §©¥©¦§¨§©©©´©
éðBlç úéaìúBðBlçíéô÷Líéáçø ©½̈¦©¥−©§ª¦¬§¨¦

,õeçaîíéîèàøîBì ,íéðôaî íéøöå ¦©£ª¦«§¨¦¦¦§¦©

éøö Bðéà Lc÷näLíìBòä øBàì C: ¤©¦§¨¥¨¦§¨¨

äïáiåïòLðúéaä øé÷-ìráéáñ ©¦Á¤¦§¨©¦̧©©³¦¨¦

õeçaîréöéàz íb àø÷ðå ¯ òeðö øãç ¦©¨¦̧©Æ¤¤¨©§¦§¨©¨

ìL ìòa ¯ òìöåéòéáøä øéwäå úBøé÷ L §¤©©©¨¦§©¦¨§¦¦

úéaä øé÷ äéäúéaä úBøé÷-úà áéáñíéLãwä éLã÷å ìëéää ãâðkLìëéäì áéáñáøòîìe íBøcîe ïBôvîøéácìåéLã÷å ìëéä ïéa ú÷ñônä ävéçnä ¨¨¦©©¦¨¦½¤¦³©©̧¦Æ¤§¤¤©¥¨§¨§¥©¢¨¦¨¦½©¥«−̈¦¨¦¨§©£¨§©§¦®©§¦¨©©§¤¤¥¥¨§¨§¥

íéLãwäNriåäNòî Cîñ íäéìàúBòìöõòî íéøãçáéáñøéácäå ìëéää:åréöiäúBîB÷ 'â) ïBôva å"èå íBøca å"è (â ã úåãî) íéàz ç"ì eéä ìkä Cña ©¢¨¦©©¬©£¥¤¨©©£¥§¨−£¨¦¥¥¨«¦©¥¨§©§¦©¨¦̧©§©©Ÿ¨¨¦©¨§©¨

leLî eéä ék ,äîB÷ ìëì 'äå(,íéLéìLe íiðLe íizçz ,íéLäðëézäå daçø änàa Lîç äðzçzäúéòöîàäúéLéìMäå daçø änàa LLäðBéìòä §§¨¨¦¨§¨¦©§¦¦§¦¦§¦¦©©§Ÿ¹̈¨¥¯¨«©¨´¨§À̈§©¦«Ÿ¨Æ¨¤§¨¦¥³¨«©¨Æ¨§½̈§©̧§¦¦½¨¤§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

זמד

 244    הלי רולדמפ  צד הל 

זמד

úBøé÷a æçà ézìáì äöeç áéáñ̈¦Æ½¨§¦§¦¬£−Ÿ§¦¬
:úéaäæäîìL ïáà Búðaäa úéaäå ©¨«¦§©©̧¦Æ§¦¨´Ÿ½¤«¤§¥¨¬

wîe äðáð òqîéìk-ìk ïæøbäå úBá ©−̈¦§¨®©¨³§©©§¤Æ¨§¦´
:Búðaäa úéaa òîLð-àì ìæøáççút ©§¤½«Ÿ¦§©¬©©−¦§¦¨«Ÿ«¤À©

úéðîéä úéaä óúk-ìà äðëézä òìvä©¥¨Æ©¦´Ÿ½̈¤¤¬¤©©−¦©§¨¦®
-ïîe äðëézä-ìr eìré íéleìáe§¦À©«£Æ©©¦´Ÿ½̈¦

ìMä-ìà äðëézä:íéLè-úà ïáiå ©¦«Ÿ−̈¤©§¦¦«©¦¬¤¤
ïtñiå eälëéå úéaäíéáb úéaä-úà ©©−¦©§©¥®©¦§³Ÿ¤©©̧¦Æ¥¦½

:íéæøàa úøãNeé-ìr réöiä-úà ïáiå §¥−Ÿ¨«£¨¦«©¦³¤¤©¨¦̧©Æ©
æçàiå BúîB÷ úBnà Lîç úéaä-ìk̈©©½¦¨¥¬©−«¨®©¤«¡¬Ÿ

:íéæøà éöra úéaä-úààé-øáã éäéå ¤©©−¦©«£¥¬£¨¦«©§¦Æ§©
:øîàì äîìL-ìà ýåýéáéäfä úéaä §Ÿ̈½¤§Ÿ−Ÿ¥«Ÿ©©̧¦©¤¹

-úàå éúwça Cìz-íà äðá äzà-øLà£¤©¨´Ÿ¤À¦¥¥³§ªŸ©Æ§¤
éúBöî-ìk-úà zøîLå äùrz éètLî¦§¨©´©«£¤½Ÿ§¨«©§¨¬¤¨¦§©−
Czà éøác-úà éúî÷äå íäa úëìì̈¤´¤¨¤®©«£¦«Ÿ¦³¤§¨¦Æ¦½̈

éáà ãåc-ìà ézøac øLà:EâéézðëLå £¤¬¦©−§¦¤¨¦¬¨¦«§¨´©§¦½
énr-úà áærà àìå ìûøNé éða CBúa§−§¥´¦§¨¥®§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤©¦¬

:ìàøNé¦§¨¥«

למורא  שי
.äðBéìòä,daçø änàa òáLúBnà òáL øéwä ïî dúèéìa äúéä ¨¤§¨¤©¨©¨¨§¨¨§¨§¦¨¨¦©¦¤©©

.øéwä Cøà éðt ìò áçø,úéaì ïúð úBòøâî ékeéä úBòìvä ék Ÿ©©§¥Ÿ¤©¦¦¦§¨¨©©©¦¦©§¨¨
äðBéìòä ïî úòøâî äúéä äðBëézä òéöiäL ,ähîì äìòîlî úBòøâî§Ÿ̈¦§©§¨§©¨¤©¨¦©©¦¨¨§¨§Ÿ©©¦¨¤§¨

.äðBëézä ïî änà úòøâî äúéä äðBzçzä ïëå ,úçà änàáéáñ ©¨©©§¥©©§¨¨§¨§Ÿ©©©¨¦©¦¨¨¦
,äöeç.õeçaî úBøéwì áéáñ ¨¨¦©¦¦©

,úéaä úBøé÷a æçà ézìáì§¦§¦£Ÿ§¦©¨¦
íéLðà eðòMé àìå eñtèé àlL éãk§¥¤Ÿ§©§§Ÿ¦¨££¨¦
íéìòBî eéäéå úéaä úBøé÷a§¦©©¦§¦§£¦
,Lc÷nä ìL Lc÷äa íLnzLäa§¦§©§¨©¤§¥¤©¦§¨
àì äæ ïôàa íééeNòä íéòéöiäL¤©§¦¦¨£¦§Ÿ¤¤Ÿ

úBøé÷ì áø÷úäì íéLðàì eðúð̈§¨£¨¦§¦§¨¥§¦
.úéaä(æ,òqî äîìL ïáàBîk ©©¦¤¤§¥¨©¨§

ðáàä úà eòéqäLìò øää ïî íé ¤¦¦¤¨£¨¦¦¨¨©
úîBça ïúBà eîN äëk ,øéîMä éãé§¥©¨¦¨¨¨¨§©
øäa ìæøa éìëa eúzñ àìå ,ïéðaä©¦§¨§Ÿ¦§¦§¥©§¤§©

.úéaä,úBáwîeíéLéht éðéî ©©¦©¨¦¥©¦¦
.úezñì(çòìvä çút §¦¤©©¥¨

,äðëézä,úéaä ãöa äéä çút ©¦Ÿ¨¤©¨¨§©©©¦
ïéa eéäL íéàzä ìà äñéðëì¦§¦¨¤©¨¦¤¨¥

.úBøéwäúéaä óúk ìà ©¦¤¤¤©©¦
,úéðîéä.úéaä ìL éîBøcä ãva ©§¨¦©©©§¦¤©©¦

,íéleìáeàeäå ,úBiðéìeì úBâøãîa §¦§©§¥§¨¦§
úBìòî éeNò íéðáà ãenò ïéða¦§©©£¨¦¨©£

.úBìòîìMä ìà,íéLíéàzäL ©£¤©§¦¦¤©¨¦
.úBîB÷ ùìL eéä úBøéwä ïéa eéäL¤¨¥©¦¨¨Ÿ

,eälëéå.BúBà íéìLä(èïtñiå ©§©¥¦§¦©¦§Ÿ
,íéáb úéaä úàúéaä úà äqk ¤©©¦¥¦¦¨¤©©¦

"íéáb" úøiöîe ä÷e÷ç äø÷úa§¦§¨£¨§ª¤¤¥¦
.øàôe éBðì ,(úBøBáe úBnb ïéòk)§¥ª§§¥

,íéæøàa úøãNeäø÷zì ìònî §¥Ÿ¨£¨¦¦©©©¦§¨
éöò úBçelî äø÷z äNò úøiöîä©§ª¤¤¨¨¦§¨¦£¥

.íéøeãñ íéæøà(éúà ïáiå £¨¦§¦©¦¤¤
Lîç úéaä ìk ìò òéöiä©¨¦©©¨©©¦¨¥

,BúîB÷ úBnàíäL íéòéöiä ©¨©§¦¦¤¥
äìòîì úBnà Lîç òéöé ìk dáb äéä ,úéaì áéáqî äNòL úBòìvä©§¨¤¨¨¦¨¦©©¦¨¨Ÿ©¨¨¦©¨¥©§©§¨

.åéðôlMî,íéæøà éöòa úéaä úà æçàiå.ïBéìòä âbä éeqëì ¦¤§¨¨©¤¡Ÿ¤©©¦©£¥£¨¦§¦©©¨¤§

מרים  עטרת
äöeç áéáñ úéaì ïúð úBòøâî ék daçø änàa òáLòøâî äéä ¤¬©¨«©−̈¨§®̈¦¿¦§¨Á¨©̧©©³¦¨¦Æ½¨¨¨§¨¥©

änà íéòéöéä úBøeMî äøeL ìk éäáb úBìk ìeî ìúBkä éáòîæçà ézìáì ¥¢¦©¤§¨§¥¨¨¦©§¦¦©¨§¦§¦¬£−Ÿ
úéaä úBøé÷aúø÷z úBøB÷ Ba ñéðëäì ,ïéðaa íéá÷ðe íéøBç úBNò ìáì §¦¬©¨«¦§©£¦§¨¦©¦§¨§©§¦¦§©

úôöø íäL ,íéizçzä úø÷z úBøB÷ eçépä ,àéää änàä úñéðk ìòå ,íéàzä©¨¦§©§¦©¨©¨©¦¦¦¦§©©©§¦¦¤¥¦§©

íéðMä:æïáà Búðaäa úéaäå ©§©¦§©©̧¦Æ§¦¨´Ÿ½¤«¤
äðáð òqî äîìLíòéqäL Bîk §¥¨¬©−̈¦§¨®§¤¦¦¨

äcnáe dúeîéìLa øääî íàéáäå¤¡¦¨¥¨¨¦§¥¨©¦¨

ïëì ,úéöøpäwîe-ìk ïæøbäå úBá ©¦§¥¨¥©¨³§©©§¤Æ¨
úéaa òîLð-àì ìæøá éìk§¦´©§¤½«Ÿ¦§©¬©©−¦

Búðaäaék ,øác íL äNòð àì ék §¦¨«Ÿ«¦Ÿ©£¨¨¨¨¦

dcáì äçpä íà-:çòìvä çút ¦©¨¨§©¨¤À©©¥¨Æ
äðëézä(é"ùø) äðBzçzäóúk-ìà ©¦´Ÿ½̈©©§¨¤¤¬¤

úéðîéä úéaäõeçî eñðëð íLå ©©−¦©§¨¦®§¨¦§§¦

íéðôìíéleìáe,íéìeìç íéãenò ¦§¦§¦À©¦£¦

Ba äìBòäå ,áéáñ áéáñ úBìòî ììçáe¤¨¨©£¨¦¨¦§¨¤

áéáñ Bôéwî-ïîe äðëézä-ìr eìré ©¦¨¦©«£Æ©©¦´Ÿ½̈¦
ìMä-ìà äðëézä:íéLèïáiå ©¦«Ÿ−̈¤©§¦¦«©¦¬¤

úéaä-úàìL ïéðaä àeäL éðBöéçä ¤©©−¦©¦¦¤©¦§¨¤

íéðáàäúéaä-úà ïtñiå eälëéå ¨£¨¦©§©¥®©¦§³Ÿ¤©©̧¦Æ
íéábä÷e÷ç äø÷úa úéaä úà äqk ¥¦½¦¨¤©©¦§¦§¨£¨

,äøeö ïéîk íéàð íéâeøà íéøñðe úøiöîe§ª¤¤§¨¦£¦¨¦§¦¨

ãBò äNò dì ìònîeúøãNe ¦©©¨¨¨§¥−Ÿ
íéæøàaúBøeãñ íéæøàî äø÷z: ¨«£¨¦«¦§¨¥£¨¦§

éréöiä-úà ïáiåíéàzäìk-ìr ©¦³¤¤©¨¦̧©Æ©¨¦©¨
CøBàúéaä-ìL ìëa äéìà ïòLðL ¤©©½¦¦§¨¥¤¨§¨§

úBçeøäBúîB÷ úBnà LîçìL ¨¨¥¬©−«¨®¤

ãçàå ãçà ìkúéaä-úà æçàiå ¨¤¨§¤¨©¤«¡¬Ÿ¤©©−¦
úéaä íò æçà íää íéòéöéäéöra ©§¦¦¨¥¨©¦©©¦©«£¥¬

íéæøàeçpä øLà úBø÷zä úBøB÷ íä £¨¦«¥©¦§£¤ª§

úBòøânä ìò:àéúø÷z øîbL úòa ©©¦§¨§¥¤¨©¦§©

òéöiääîìL-ìà ýåýé-øáã éäéå ©¨¦©©§¦Æ§©§Ÿ̈½¤§Ÿ−Ÿ
øîàìïéða øîâð ãçà ãöa æà ék ¥«Ÿ¦¨§©¤¨¦§©¦§©

äðápL éðBöéçä ïéðaä àeäL úéaä©©¦¤©¦§¨©¦¦¤¦§¨

éøö äéä ãçà ãöáe ,úBøB÷å íéðáàîC ¥£¨¦§§©¤¨¨¨¨¦

íéöòî íéðôa äðápL éðMä ïéðaä ìéçúäì:áéäðá äzà-øLà äfä úéaä §©§¦©¦§¨©¥¦¤¦§¨¦§¦¥¥¦©©̧¦©¤¹£¤©¨´Ÿ¤À
,'ä úà ãBáòì ãçà íëL ìàøNé íL eãçàúiL ìà øeivä ÷ø àeä ,øwéòä Bðéà¥¨¦¨©©¦¤¤¦§©£¨¦§¨¥§¤¤¨©£¤

÷ø ,éúðéëL Ba äøLà àì íB÷î-ìkîéètLî-úàå éúwça Cìz-íà ¦¨¨Ÿ©§¤§¦¨¦©¦¥¥³§ªŸ©Æ§¤¦§¨©´
íäa úëìì éúBöî-ìk-úà zøîLå äùrzúéaä úéìëz äæåézøac øLà Czà éøác-úà éúî÷äåézçèáäLéáà ãåc-ìàEda úBøLäì ©«£¤½Ÿ§¨«©§¨¬¤¨¦§©−¨¤´¤¨¤®§¤©§¦©©¦©«£¦«Ÿ¦³¤§¨¦Æ¦½̈£¤¬¦©−§¦¤¦§©§¦¤¨¦¬¨¦«§©§¨

äðéëMä:âé:ìàøNé énr-úà áærà àìå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ©§¦¨§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤©¦¬¦§¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤
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זמה

 ולדמנ פנהלפ רלת נ י נ והיי   245 

זמה

æëëäzàåïåùàøéìà eç÷éå ìûøNé éða-úà | äeözE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹
æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìräì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

àëúãrä-ìr øLà úëøtì õeçî ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
éðôì ø÷a-ãr áørî åéðáe ïøäà Búà Cøré©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´

:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwç ýåýéñ §Ÿ̈®ª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
çëàéìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà EE §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹

éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéða-úàå§¤¨¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®
:ïøäà éða øîúéàå øærìà àeäéáàå áãð ïøäà©«£¾Ÿ¨¨¯©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ

áéçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNråãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìeâáì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå §¦§¨«¤§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½

ïøäà éãâa-úà eNrå äîëç çeø åéúàlî øLà£¤¬¦¥¦−´©¨§®̈§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ
:éì-Bðäëì BLc÷ìãeNré øLà íéãâaä älàå §©§−§©«£¦«§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À

úôðöî õaLz úðúëe ìérîe ãBôàå ïLç³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNrå èðáàååéðáìe E §©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈

:éì-Bðäëìäúìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå §©«£¦«§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤

:LMä-úàå éðMä úrìBz-úàå ïîbøàä-úàå§¤¨«©§¨®̈§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«
(éåì)ôåïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNrå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈

:áLç äNrî øæLî LLå éðL úrìBzæézL ©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¥¯
:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«

çäéäé epnî eäNrîk åéìr øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
:øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

èézL-úà zç÷ìåíäéìr zçzôe íäL-éðáà §¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL(ìàøùé)éìr íúîMî äML §−§¥¬¦§¨¥«¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−

-ìr íéøúBpä äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä̈¤´¤¨«¤¨®§¤§º©¦¨¯©«¨¦²©
:íúãìBúk úéðMä ïáàäàéïáà Løç äNrî ¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«©«£¥´¨©»¤¼¤¼

úîL-ìr íéðáàä ézL-úà çzôz íúç éçezt¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´¨«£¨¦½©§−Ÿ
:íúà äNrz áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈©«£¤¬Ÿ¨«

áéãôàä úôúk ìr íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìûøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìr ýåýé éðôìñ ¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

 קזיאת התוזה למנחת שבת קודש 
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זמו

 246   רה  ילתדמ 

לוח רמנים לשבוע פזשת תזומה - בעזים שונות בעולם זמו
רמני יום זאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוזף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:196:138:318:289:059:0110:0310:0012:2512:2417:3117:3617:5718:0217:1518:12באר שבע )ח(

6:206:138:308:279:059:0110:0310:0012:2412:2317:3117:3717:5518:0017:0318:10חיפה )ח(

6:186:118:298:269:039:0010:019:5912:2312:2217:3417:3817:5518:0016:5818:10ירושלים )ח(

6:206:138:318:289:059:0210:0310:0112:2512:2417:3017:3517:5718:0117:1218:12תל אביב )ח(

6:556:448:468:409:309:2410:2410:2012:3812:3817:2217:3217:5618:0517:1218:18אוסטריה, וינה )ח(

6:537:009:329:3610:1210:1411:2011:2214:0714:0620:1520:0720:4320:3519:5020:46אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:556:458:488:439:319:2610:2610:2212:4112:4017:2817:3718:0118:0917:1718:22אוקראינה, אודסה )ח(

6:296:188:208:149:048:589:589:5412:1312:1216:5717:0617:3117:4016:4717:53אוקראינה, דונייצק )ח(

6:416:308:318:259:169:1010:1010:0612:2412:2317:0717:1717:4117:5016:5718:04אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:106:588:568:509:439:3610:3610:3212:4912:4817:2917:4018:0518:1517:2018:28אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:036:518:498:439:359:2910:2910:2512:4212:4117:2217:3217:5718:0717:1218:21אוקראינה, קייב )ח(

6:546:499:119:099:439:4010:4210:4013:0613:0618:1918:2318:4418:4718:0218:57איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:197:099:149:099:569:5110:5110:4813:0713:0617:5818:0618:2818:3617:4518:48איטליה, מילאנו )ח(

6:246:248:558:559:249:2310:2710:2612:5812:5718:3118:3118:5418:5318:1319:02אקוואדור, קיטו )ח(

6:326:379:109:139:479:5010:5510:5713:4113:3919:4419:3720:1120:0319:1920:14ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:147:229:539:5710:3410:3811:4411:4614:3314:3120:4320:3421:1421:0420:1821:17ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:536:458:578:539:359:3010:3110:2812:5012:4917:4817:5418:1718:2317:3518:34ארה״ב, בולטימור )ח(

6:446:368:478:429:259:2110:2110:1812:4012:3917:3517:4218:0518:1217:2318:23ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:456:378:478:439:269:2110:2210:1912:4012:3917:3617:4318:0518:1217:2418:24ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:237:149:239:1810:039:5810:5910:5513:1613:1518:0918:1718:4018:4717:5818:59ארה״ב, דטרויט )ח(

6:586:529:119:089:449:4110:4310:4013:0513:0418:1418:1918:3918:4317:5918:53ארה״ב, האוסטון )ח(

6:326:268:428:399:179:1310:1510:1212:3612:3517:4017:4518:0718:1217:2618:22ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:536:489:109:079:429:3910:4110:3913:0513:0418:1718:2018:4218:4518:0218:55ארה״ב, מיאמי )ח(

6:416:338:438:389:229:1710:1810:1412:3512:3517:3017:3718:0018:0717:1818:19ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:087:009:119:069:499:4510:4510:4213:0413:0318:0018:0718:2918:3617:4818:47ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:416:328:418:379:219:1610:1710:1312:3412:3417:2817:3617:5918:0617:1718:17ארה״ב, שיקגו )ח(

6:296:319:059:069:369:3610:4110:4113:1813:1719:0319:0019:2719:2318:4219:32בוליביה, לה-פס )ח(

7:487:369:339:2710:2110:1411:1411:0913:2613:2518:0518:1518:4118:5117:5619:05בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:487:369:339:2710:2010:1411:1411:0913:2613:2618:0618:1618:4218:5217:5619:05בלגיה, בריסל )ח(

5:576:008:348:369:069:0810:1210:1312:5212:5118:4818:4319:0919:0418:2219:13ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:465:498:238:248:558:5610:0110:0112:4012:3918:3118:2718:5618:5118:0919:01ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:076:558:518:459:399:3210:3210:2812:4412:4317:2417:3517:5918:0917:1618:23בריטניה, לונדון )ח(

7:207:079:008:539:499:4210:4210:3712:5312:5217:2717:3818:0518:1617:2118:31בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:157:038:578:519:469:3910:3910:3412:5012:5017:2817:3918:0418:1417:1818:29גרמניה, ברלין )ח(

7:297:189:169:1010:039:5610:5610:5213:0913:0817:5018:0018:2518:3517:4018:49גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:545:588:328:349:069:0710:1210:1312:5312:5218:5418:4919:1319:0718:2519:17דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:057:019:269:249:579:5410:5710:5513:2213:2218:4018:4219:0419:0618:2419:15הודו, מומבאי )ח(

7:006:579:229:209:529:5010:5310:5113:1813:1818:3718:3919:0019:0218:2119:12הודו, פונה )ח(

6:436:328:358:299:189:1310:1310:0912:2812:2717:1317:2217:4617:5517:0218:08הונגריה, בודפשט )ח(
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*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח רמנים לשבוע פזשת תזומה - בעזים שונות בעולם 
רמני יום זאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוזף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:506:418:518:479:309:2610:2610:2312:4412:4317:3917:4618:0918:1617:2718:27טורקיה, איסטנבול )ח(

7:117:039:169:129:539:4910:5010:4713:0913:0818:0818:1418:3618:4217:5518:53יוון, אתונה )ח(

7:036:538:568:509:399:3310:3410:3012:4812:4817:3417:4318:0818:1617:2418:29מולדובה, קישינב )ח(

7:026:589:239:219:549:5210:5410:5213:2013:1918:3718:4019:0119:0318:2119:13מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:505:598:288:339:159:1910:2510:2813:1813:1619:3519:2520:0919:5819:0920:11ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:386:338:538:509:269:2310:2410:2212:4812:4717:5718:0118:2318:2617:4318:36נפאל, קטמנדו )ח(

7:036:549:059:019:449:3910:4010:3712:5812:5717:5418:0118:2318:3017:4018:41סין, בייג'ין )ח(

7:167:159:469:4610:1510:1411:1811:1713:4913:4819:2119:2019:4319:4319:0219:51סינגפור, סינגפור )ח(

6:446:328:278:209:159:0910:0810:0412:2012:1916:5617:0717:3317:4416:4717:58פולין, ורשא )ח(

6:096:108:438:449:139:1410:1810:1712:5312:5218:3518:3218:5818:5518:1519:04פרו, לימה )ח(

7:377:279:329:2710:1410:0911:0911:0513:2413:2418:1318:2118:4518:5318:0219:06צרפת, ליאון )ח(

7:527:419:429:3610:2710:2111:2111:1613:3413:3418:1918:2918:5219:0118:0719:14צרפת, פריז )ח(

6:116:098:398:389:089:0710:1010:0912:4012:3918:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:107:019:089:049:499:4410:4510:4113:0113:0117:5618:0318:2418:3217:4118:44קנדה, טורונטו )ח(

6:506:408:458:409:279:2210:2210:1812:3812:3717:2817:3617:5918:0717:1618:20קנדה, מונטריאול )ח(

6:276:208:368:329:129:0810:0910:0612:2912:2917:3217:3717:5918:0417:1818:15קפריסין, לרנקה )ח(

8:107:569:479:4010:3810:3111:3011:2513:4013:3918:1118:2318:5019:0218:0319:17רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:467:329:209:1310:1310:0511:0510:5913:1313:1317:4517:5818:2218:3517:3518:50רוסיה, מוסקבה )ח(

7:207:109:129:079:569:5010:5010:4613:0513:0417:5018:0018:2418:3317:4018:45רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:257:149:179:1210:009:5510:5510:5113:1013:0917:5918:0918:2818:3717:4518:50שוויץ, ציריך )ח(

6:406:379:049:039:349:3210:3510:3313:0213:0118:2418:2618:4718:4918:0818:58תאילנד, בנגקוק )ח(

סדז מצות הדלקת נזות לעזב שבת קודש 
מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה ... אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך ... ביחד 

עם אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

ויש להשפיע גם על בנות קטנות שהגיעו לחינוך, שגם הן תדלקנה נרות שבת וחג, כמדובר כמה פעמים. ואפילו אם הדבר מוטל 

בספק, אם היא כבר הגיעה לחינוך או לא - גם אז כדאי שיאיר מזלה שבוע קודם או כמה ימים קודם!

משיחת י"ג תשרי תשד"מ סכ"ח - התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 162

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר זמן זה.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות – כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול. אסור לטלטל 

ח"ו את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני כניסת השבת ולפני ההדלקה[ במקום שתישאר 

שם עד לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה ורוגתו אולגה שרח בת תמז

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי ורוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי ורוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון
יהושע הלוי ורוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת הזה"ח ז' טובי' ב"ז יעקב ע"ה

תפילת הדזך

03-9601001
DvarMalchus.org

חפשו 'דבר מלכות' בעמדות נדרים פלוס

Office@Chazak.co.il :הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל

Israel@DvarMalchus.org :לבקשות ושינויים

USA@DvarMalchus.org :בארה"ב וקנדה

Lahak.orgChasidut.tvOtzar770.com

ללימוד שיחות קודש ומאמרים: 

צזיך לאומזה כשהחריק בדזך חוץ לעיז ביום זאשון כשנוסע מביתו, וטוב לומז מעומד אם אפשז בקל. ובשאז הימים שמתעכב 

בדזך עד שובו לביתו יאמז אותה בכל בוקז אפילו במלון ויחתום בזוך אתה שומע תפלה בלי הרכזת שם:

לֹום ְוִתְסְמֵכנּו  לֹום ְוַתְדִריֵכנּו ְלׁשָ ֵדנוּ ְלׁשָ לֹום ְוַתְצִעִ ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יֵלנּו  לֹום(, ְוַתּצִ לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְלׁשָ
ָרָכה  ַלח ּבְ ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם. ְוִתׁשְ ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ
ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל־רֹוֵאינּו, ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד וְּלַרֲחִמים ּבְ ה ָיֵדינוּ, ְוִתּתְ ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ קֹול ּתְ
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