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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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אזיל  גופא  רישא  ובתר  דורנו דנשיא  הילולא  עניני בכל  רבה  והטף .1הצלחה  והנשים  האנשים 

שירה , שבת  להוי', קודש  ובשבת  ההילולא  ביום  ישראל , אהבת  ומתוך  פעילות  התועדויות  ובפרט  כולל 
שבת , ובמוצאי

שלאחריהם ,2והמשך  הימים  בכל  ופירותיהן שלהן

היעוד  ומעשה 3ויקויים  עלינו כוננה  ידינו ומעשה  עלינו אלקינו ה ' נועם  ויהי משיחא : מלכא  דוד  בספר 
כוננהו, ידינו

רמה  ביד  יוצאים  ישראל  ,4ובני

והשלימה . האמיתית  בגאולה  ממש  בימינו במהרה 

בברכה 

החתימה / /מקום 

1(  .א מא, עירובין
2( צ פירותיהן ע"ז) ו(נוסף  נמשכת עצמה הפעולה

(דההילולא). לגני  באתי  מרד "ה גם וכמובן בכאו"א, ומעלה

3(.(טו"ב) י "ז צ, תהלים
4(  .( ח יד , (בשלח  ההילולא יום פרשת תחלת

תחילת קידוש לבנה: יום זאשון בעזב, ר' שבט

סוף זמן  קידוש לבנה: מוצאי ש"ק פזשת בשלח, י"ג שבט

 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
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מתורת רבותינו נשיאי חב"ד מאמרי ושיחות הרבי

מאמר דא"ח
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נקודה משיחת קודש מעובדת בעמוד 272מדור חדש
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ה

 סדר מפורט ליום העשירי 
 ב"ה,  ראש חדש שבט, ה'תשי"א 

ברוקלין, נ. י.

 אל אנ"ש, תלמידי התמימים, אל המקושרים

 או השייכים אל כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

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

בשבת קדש שלפני היארצייט ישתדלו לעלות לתורה.

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

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

יבחרו וירימו מי שיתפלל לפני התיבה ביום היארצייט, ונכון לחלק שיתפלל אחד ערבית, שני - שחרית, שלישי - 
מנחה כדי לזכות בזה מספר יותר גדול של אנ"ש.

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

בשעת התפלות ידלקו חמשה נרות.

ופ"ז דמקואות.  לפני התיבה פכ"ד דכלים  )יסיים( המתפלל  ילמוד  - אחר אמירת תהלים(  )בבקר  אחר התפלה 
אח"כ יאמר המשנה ר' חנניא בן עקשיא כו' ויאדיר.

בלחש - איזה שורות בתניא, קדיש דרבנן.

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

ולסיימו אחר תפלת מנחה.

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

בבוקר קודם התפלה ירים כל אחד תרומה להענינים השייכים לנשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בעד עצמו 
ובעד כל אחד מבני ביתו שיחיו, וכן קודם תפלת מנחה.

לאחר תפלת הבוקר וחזרת הדא"ח - יקרא כל אחד פ"נ )כמובן בחגירת אבנט(. אלו שזכו להכנס ליחידות, או עכ"פ 
לראות את פני כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ - יצייר עצמו, בעת קריאת הפ"נ, כאלו עומד לפניו. להניח הפ"נ אח"כ בין דפי 
מאמר, קונטרס וכו' של תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. ולשלחו )אם באפשרי בו ביום( על מנת לקראותו על ציון שלו.

במשך המעת לעת - ללמוד פרקי המשניות של אותיות השם.

במשך המעת לעת - לעשות התועדות.

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

במשך המעת לעת - לבקר )אלו הראוים לזה( בבתי הכנסיות ובבהמ"ד אשר בעיר לחזור שם מימרא או פתגם 
ע"ד אמירת  ולהסביר תקנתו  להודיע  כל ישראל שלו,  מתורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, לבאר אודות אהבת 
תהלים, לימוד חומש עם פירש"י - ובמקומות המתאימים - גם ע"ד לימוד התניא כפי שחלקו לימות השנה. - אם 

באפשרי לעשות כל הנ"ל מתוך התועדות.

במשך המעת לעת - לבקר )המוכשרים לזה( במקום כנוסי הנוער החרדי - ולהשתדל, ככל האפשרי בדרכי שלום, 
גם במקום כינוסי הנוער שלעת עתה עדיין אינו חרדי - ולבאר להם איך שחבה יתירה נודעת להם תמיד מאת כ"ק 
מו"ח אדמו"ר הכ"מ, לבאר להם את אשר תבע מהם והתקוה והבטחון אשר בטח בהם, אשר סוף סוף ימלאו את 

תפקידם בהחזקת היהדות והפצת התורה בכל המרץ החום והחיות שהם מסגולת הנוער.

* * *

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

* * *

והוי' יחיש ביאת גואלנו והקיצו ורננו שוכני עפר, ונשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בעל ההילולא, בתוכם 
ישמיענו נפלאות וינהלנו בדרך העולה בית א-ל.

מנחם מענדל שניאורסאהן
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ו

c"ei `a zyxt zay ,*c"qa
i"yz'd ,hay

˙Èa¯‰ Bz˜Ê Bn‡ „B·k ËÈÈˆ¯‡È»¿«¿¿ƒ¿∆¿»«»ƒ
Ô„Ú d˙ÓL ‰˜·¯ ˙¯Ó ˙È˜„v‰«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆

eÈÏÚ Ô‚È d˙eÎÊ¿»»≈»≈
È˙‡a" רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּלה", אחתי לגּני »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ

אּלא (ּבמקֹומֹו) ּכאן ּכתיב אין "לּגן ְְִִֵֶַַָָ

ּבּתחּלה", עּקרי ׁשהיה למקֹום לגּנּוני, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָלגּני,

עץ  חטא ידי ועל היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּדעּקר

ידי  ועל לרקיע, מארץ הּׁשכינה נסּתּלקה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדעת

לב' א' מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש קין ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָחטא

ג' מרקיע  נסּתּלקה הּמּבּול ּבדֹור ּכ ואחר ְְְְְִִֵַַַַַַָָָוג',

"וּיׁשמע  ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלד',

רּבי  אמר – ּבּגן מתהּל אלקים הוי' קֹול ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאת

קפץ  ,מתהּל אּלא ּכאן ּכתיב אין מהּל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּבא,

צּדיקים  ׁשבעה עמדּו ּכ ואחר ואזל", קפץ ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָואזל

והֹוריד  זכה אברהם למּטה, הּׁשכינה את ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהֹורידּו

עד  לה', מו' ויצחק לו', ז' מרקיע הּׁשכינה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאת

הּׁשביעין  (וכל הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה חביבין)1ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

היה  אלקּות ּגּלּוי ועּקר ּבארץ. למּטה ְְֱִִִֶַַָָָָָֹהֹורידֹו

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו ּדכתיב הּמקּדׁש, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבבית

ּכל  ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבתֹוכם",

ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו "צּדיקים וזהּו ואחד, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאחד

עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים עליה", ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלעד

ממׁשיכים) (הינּו מׁשּכינים ׁשהם לפי מה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמּפני
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אדמו"ר.*) מכ"ק הם מקומות ומראי ההערות ואילך. 111 עמ' תש"י המאמרים  בספר יא.1)נדפס כט, פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור [מאמר] סוף כן גם ראה -

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ËÈÈˆ¯‡Èשל להסתלקותה השנה יום הוא שבט Bz˜Êיו"ד Bn‡ „B·k, »¿«¿¿ƒ¿∆¿

Ô„Ú d˙ÓL ‰˜·¯ ˙¯Ó ˙È˜„v‰ ˙Èa¯‰ הרבי של סבתו »«»ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆
בשנת  (נסתלקה מהר"ש הרבי סבו אשת הרש"ב, הרבי אביו אם הריי"צ

eÈÏÚתרע"ד) Ô‚È d˙eÎÊ ולאחר תש"י בשנת זה, ביום נסתלק הוא שאף ¿»»≈»≈
הזה  המאמר את מסר כי התברר מעשה

הסתלקותו. ליום לפרסום

ישראל: לבני אומר הוא ברוך הקדוש

,"‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
‡˙È‡Âמובא‰a¯ L¯„Óa ¿ƒ»¿ƒ¿»«»

BÓB˜Óa) בשיר זה פסוק על ƒ¿
Ô‡kהשירים  ·È˙k ÔÈ‡ ÔbÏ" (««≈¿ƒ»

ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï ,Èp‚Ï ‡l‡∆»¿«ƒ¿ƒƒ¿»
,"‰lÁza È¯wÚ ‰È‰L בפסוק ∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»

"לגני" אלא סתם "לגן" נאמר לא

לי  יש שבו המקום שלי, הגן שמשמעו

מכבר והנאה ÈÎL‰עונג ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁza בריאת עם ««¿ƒ»¿»

בעולמות  שרתה השכינה עיקר העולם

ראוי  כלי היו שעה שבאותה התחתונים

השכינה  ËÁ‡להשראת È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿
˙Úc‰ ıÚ שהיה הראשון החטא ≈«««

הבריאה «¿»¿lzÒƒ˜‰בתחילת
ı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ ועלתהÚÈ˜¯Ï «¿ƒ»≈∆∆»»ƒ«

הרקיעים, שבעת מבין »¿ÏÚÂהראשון
‰˜lzÒ LB‡Â ÔÈ˜ ‡ËÁ È„È¿≈≈¿«ƒ∆¡ƒ¿«¿»

‰ÈÎM‰ ועלתה'·Ï '‡ ÚÈ˜¯Ó «¿ƒ»≈»ƒ«¿
,'‚Â קין חטא בעקבות כלומר, ¿

הראשון  מהרקיע נסתלקה השכינה

חטא  ובעקבות השני לרקיע ועלתה

השני  מהרקיע השכינה נסתלקה אנוש

השלישי לרקיע Ckועלתה ¯Á‡Â¿««»
Ïean‰ ¯B„a אותו חטאי בעקבות ¿««

‚'השכינה lzÒ˜‰דור ÚÈ˜¯Ó ƒ¿«¿»≈»ƒ«
‡˙È‡„ÎÂ ,'„ÏמובאL¯„Óa ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

ÚÓLiÂ" ˜eÒt ÏÚ ‰a¯ אדם «»«»«ƒ¿«
‡ÌÈ˜Ïהראשון 'ÈÂ‰ ÏB˜ ˙‡∆¬»»¡…ƒ

Ôba Cl‰˙Ó- עדן Ô‡kבגן ·È˙k ÔÈ‡ Cl‰Ó ,‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡ ƒ¿«≈«»»««ƒ«»¿«≈≈¿ƒ»

,Cl‰˙Ó ‡l‡ להורות "מהלך" ולא "מתהלך" ואומר מדייק הפסוק ∆»ƒ¿«≈
רגילה  הליכה הייתה לא בגןֿעדן הקדושֿברוךֿהוא של (כביכול) שה'הליכה'

ÏÊ‡Â",אלא, ıÙ˜ ÏÊ‡Â ıÙ˜ מדרש וגם והולך, קופץ והולך, קופץ »≈¿»≈»≈¿»≈
בדרך  הדורות ולאורך שינויים היו למטה השכינה שבהשראת כך על רומז זה

סילוק  היינו ודילוג, קפיצה של

לרקיע מהארץ Ckהשכינה ¯Á‡Â¿««»
שונים  בזמנים חטאים ששבעה אחרי

מהארץ  השכינה סילוק את גרמו

השביעי Ú·L‰לרקיע e„ÓÚ»¿ƒ¿»
‰ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

עד השביעי מהרקיע «»¿hÓÏ‰בחזרה
שבעת ‡·¯‰Ìבארץ, מבין הראשון «¿»»

האמורים  È¯B‰Â„הצדיקים ‰ÎÊ»»¿ƒ
,'ÂÏ 'Ê ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»≈»ƒ«¿

,'‰Ï 'ÂÓ ˜ÁˆÈÂ הלאה Ú„וכך ¿ƒ¿»ƒ¿«
ÏÎÂ) ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ‰LÓ Èkƒ∆∆«¿ƒƒ¿»

ÔÈÚÈ·M‰1B„È¯B‰ (ÔÈ·È·Á «¿ƒƒ¬ƒƒƒ
שורה  להיות השכינה עיקר את

.ı¯‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆
˙e˜Ï‡ Èelb ¯wÚÂ לאחר ¿ƒ«ƒ¡…

כאן  להיות חזרה השכינה שהשראת

בארץ ‰Lc˜n,למטה ˙È·a ‰È‰»»¿≈«ƒ¿»
Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ·È˙Îcƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»
‡Ï BÎB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿…

,ÌÎB˙a ‡l‡ ¯Ó‡ שמאחר אף ∆¡«∆»¿»
לבית  מתייחס "ושכנתי" והביטוי

לומר  צריך היה הפסוק המקדש,

זאת  בכל יחיד, בלשון בתוכו" "ושכנתי

היא הכוונה כי "בתוכם" ¿CB˙aאמר
„Á‡Â „Á‡ Ïk,ישראל e‰ÊÂמבני »∆»¿∆»¿∆

בפסוק הפנימי ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒהפירוש
„ÚÏ ekLÈÂ ı¯‡ eL¯ÈÈƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆc ,"‰ÈÏÚ»∆»¿«ƒƒƒ¿»∆

,‰Ó ÈtÓ ,Ô„Ú Ôb ‡e‰L באיזו ∆«≈∆ƒ¿≈»
עדן  גן את לרשת הצדיקים יזכו זכות

eÈ‰) ÌÈÈkLÓ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿
ÌÈÎÈLÓÓ של התגלות שתהיה וגורמים למטה ÈÁa˙אלוקות )מלמעלה «¿ƒƒ¿ƒ«
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ר

כלה  אחותי לגני באתי

עד  ׁשֹוכן ּבגּלּוי 2ּבחינת ׁשּיהיה וקדֹוׁש, מרֹום ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  למקֹום לגּנּוני, לגּני "ּבאתי וזהּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמּטה.

היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָעּקרֹו

ּבבריאת  הּכּונה ּתכלית ּדהּנה הּוא, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוהענין

ּדנתאּו העֹולמֹות, הּוא והתהּוּות ּבר ּו הּקדֹוׁש ה ְְְְִִַַַָָָָָ

ּגּלּוי  ׁשּיהיה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלהיֹות

ידי  על האדם, עבֹודת ידי על למּטה ְְְֱֲֵֵַַַַָָָָֹאלקּות

למּטה  ּתרד ּדנׁשמה ואתהּפכא, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאתּכפיא

יעלימּו והם הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַלהתלּבׁש

ּתפעל  זה ּובכל הּנׁשמה, אֹור על ְְְְְִִֶַַַָָָֹויסּתירּו

וגם  הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּנׁשמה

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ּבעֹולם. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָחלקֹו

ידי  על והּוא ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ְְְְְֵֶֶַָָָָּבתֹוכם",

אתּכפיא  ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהעבֹודה

"ּכד  ּוכמאמר אחרא 3ואתהּפכא, סטרא אתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָ

ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְִִֵָָָאסּתלק

עלמין", "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר מה והּנה ְְְְְִִִֵֵֶַָָעלמין".

עלמין  ּבכּולהּו ּדהּוא האֹור מדרגת על ְְְְְִֵַַַַַָָָָהּכּונה

ּבכל  ׁשּמאיר עלמין ּכל הּסֹובב אֹור והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשוה,

חּלּוקי  יׁש הרי ּדבעֹולמֹות ּבׁשוה, ְְֲִֵֵֵֶָָָָָהעֹולמֹות

לעֹולמֹות  עליֹונים עֹולמֹות ּדֹומה ּדאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָמדרגֹות,

האֹור  מאיר העליֹונים ּדבעֹולמֹות ְְְִִִֵֶַָָָָּתחּתֹונים,
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פקודי 2) אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי שם. הזוהר ובביאורי וארא פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בענין להעיר

ד. פרק וביאורו ו על 3)פרק המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת שם פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
„Ú ÔÎBL2‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰iL ,LB„˜Â ÌB¯Ó שהיא בארץ ≈«»¿»∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»

ביותר. הנמוך בתחילת e‰ÊÂהמקום לעיל שהובאו המדרש דברי פירוש ¿∆
lÁza‰",המאמר B¯wÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»∆»»ƒ»«¿ƒ»

‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÚc חזרה והמקדש המשכן בניית ועם ¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»
כפי  למטה להיות השכינה השראת

חטא  לפני הבריאה בתחילת שהייתה

הדעת. עץ

˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ
‰ek‰ המטרה˙‡È¯·a ««»»ƒ¿ƒ«

,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â כדברי היא ¿ƒ¿«»»
Ce¯aהמדרש LB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
Èelb ‰È‰iL ,ÌÈBzÁza««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ על שמבואר וכפי ¡…¿«»
"לא  אשר לו) (פרק התניא בספר כך

מעלה  בחינת יתברך לפניו שייך

העולם  שנברא קודם אלא... ומטה...

ומיוחד  יחיד יתברך לבדו הוא היה

בו  שברא הזה המקום כל וממלא

יתברך  לפניו הוא כן עתה וגם העולם

חיותו  המקבלים אל הוא שהשינוי רק

לבושים  עלֿידי שמקבלים יתברך ואורו

יתברך  אותו ומסתירים המכסים רבים

הגשמי  הזה עולם שנברא עד ...

במדריגה  התחתון והוא ממש והחומרי

הסתר  בעניין ממנו למטה תחתון שאין

השתלשלות  תכלית והנה יתברך... אורו

למדרגה  ממדרגה וירידתם העולמות

הואיל  העליונים, עולמות בשביל אינו

והתכלית  המטרה הייתה [=אם ולהם

מעלתם  מצד העליונים לעולמות להגיע

מהם) גבוה יותר שהוא דבר יש [=ובמילא יתברך פניו מאור ירידה ב] הם הרי

התחתון" הזה עולם הוא התכלית È„Èאלא ÏÚ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»«¿≈
k˙‡‡ÈÙ והטוב הקדושה לצד והרע הסטראֿאחרא של Ît‰˙‡Â‡כפיית ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

שם: בתניא הזקן רבנו דברי וכהמשך לאור, הרוחני והסתר וההעלם החושך

סטרא  אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת להיות יתברך ברצונו עלה "שכך

יותר  הזה בעולם יהיה דבר של שבסופו כך לנהורא" חשוכא ואתהפך אחרא

עבודת  עלֿידי נפעל הדבר וכאמור העליונים, בעולמות מאשר אלוקות גילוי

z¯„האדם  ‰ÓLcהעליונים הגשמי hÓÏ‰מהעולמות הזה לעולם ƒ¿»»≈≈¿«»
e¯ÈzÒÈÂהתחתון  eÓÈÏÚÈ Ì‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿¿∆∆««¬ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ

‰Ê ÏÎ·e ,‰ÓLp‰ ¯B‡ ÏÚ וההסתר ההעלם ‰ÓLp‰למרות ÏÚÙz ««¿»»¿»∆ƒ¿…«¿»»

¯e¯aלקדושה והעלאתו שבו הרע מן שבו הטוב של עידון CekÊÂהפרדה ≈¿ƒ
ÌÏBÚa B˜ÏÁ Ì‚Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ חלק יש יהודי לכל «¿∆∆««¬ƒ¿«∆¿»»

עליו  מוטלים לקדושה חלק אותו של וההעלאה שהבירור בעולם מסויים

לענייני  ומשתמש בעולם דברים אותם עם במגע בא שהוא ידי ועל בפרט,

של  בדרך אותם מנצל או ומצוות תורה

יהיו  מעשיך ו'כל דעהו' דרכיך 'בכל

אותם  ומעלה מברר הוא שמים' לשם

לקדושה.

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿»

‡e‰Â ,„Á‡Â „Á‡ שהשראת ∆»¿∆»¿
אחד  כל בתוך הזה בעולם השכינה

היא בפרט ‰B·Ú„‰ואחד È„È ÏÚ«¿≈»¬»
האדם ‰ÌÈ¯e¯aשל ˙„B·Úa של «¬««≈ƒ

הגשמי הזה »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙העולם
‡ÈÙk˙‡ עליו והתגברות הרע כפיית ƒ¿«¿»

‡Ît‰˙‡Â,לאור החושך הפיכת ¿ƒ¿«¿»
¯Ó‡ÓÎeהזוהר„k"3‡ÈÙk˙‡ ¿«¬««ƒ¿«¿»

‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ ‡¯Á‡ ‡¯ËÒƒ¿»«¬»ƒ¿¿≈¿»»
e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

"ÔÈÓÏÚ הצד) אחרא הסטרא כאשר »¿ƒ
נכפית  הקדושה) צד שאינו האחר

אותה) ומבטלים עליה (כשמתגברים

הקדושֿברוךֿהוא  של כבודו מתעלה

העולמות. בכל

Ó ‰p‰Â¯ÓB‡M שעבודת ‰ הזוהר ¿ƒ≈«∆≈
ה' בכבוד עלייה גורמת האדם

ÏÚ ‰ek‰ ,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa"¿¿»¿ƒ««»»«
¯B‡‰ ˙‚¯„Ó האלוקי‡e‰c «¿≈«»¿
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa בכל [מאיר] שהוא ¿¿»¿ƒ

‡B¯העולמות eÈ‰Â ,‰ÂLa¿»∆¿«¿
,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ¯È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ כמבואר «≈»»¿ƒ∆≈ƒ¿»»»¿»∆

"אור  הנקראים אופנים בשני לעולם בא האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

האור  התגלות הוא הסובב אור עלמין". כל הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות כל על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי

ואור  בתוכם להתלבש מבלי 'מלמעלה', העולמות על שמאיר שם על 'סובב'

ולכל  עולם לכל בהתאמה וצמצום בגבול שבא כפי האור התגלות הוא הממלא

בפנימיות מהם אחד בכל ומתלבש עניינו לפי LÈנברא È¯‰ ˙BÓÏBÚ·c¿»»¬≈≈
,˙B‚¯„Ó È˜elÁ מידה באיזו היינו בדרגתם, מזה זה נבדלים העולמות ƒ≈«¿≈

בהם  מאיר האלוקי BÓÏBÚÏ˙האור ÌÈBÈÏÚ ˙BÓÏBÚ ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆»∆¿ƒ¿»
,ÌÈBzÁzהוא ביניהם ‰‡B¯וההבדל ¯È‡Ó ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ·c «¿ƒ¿»»»∆¿ƒ≈ƒ»
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ח
ה'תש"י  שבט, יו"ד בא, פרשת שבת

מאיר  אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ּובעֹולמֹות ְְִִִֵֵַַָָָּבגלּוי,

העלם  ּבבחינת ּבא ׁשהאֹור ויׁש ,ּכ ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבגלּוי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהסּתר,

ידי ואיתא "אף ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ יסדה ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ׂשמאלֹו4ּבּמדרׁש ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְִִִַַָָָָָָָָֹ

האֹור  על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ארץ", ְְִֶֶֶַַָָָָָָּוברא

ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, ְְְִִִִִִֵֶַַָָוהּגלּוי

הּגּלּוי  ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות הּכּונה ְְִִִֶַַַַָָָָָָּד"ׁשמים"

הּוא  עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ְְְִִִִֶַַָָָּבבחינת 

עֹולמֹות  הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ְְִִִֶֶַַַָָָּבבחינת

הם  ּבגּלּוי הּתחּתֹונים, האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

העלם  ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ּכ ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכל

"ּכל  ּדכתיב  עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹוהסּתר,

אף  יצר ּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָהּנקרא

ּבריאה  אצילּות – עֹולמֹות ד' ׁשהם ְֲֲִִִִֵֶָָעׂשיתיו",

ׁשהּוא  ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה – עׂשּיה ְְֲִִֵֶֶָָָָיצירה

עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָּבאצילּות,

הּוא  ואצילּות 5ּדאצילּות ההעלם, ּגּלּוי ּבבחינת ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַ

מּלׁשֹון  אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶָמּלׁשֹון

ּבחינת  היֹותֹו עם ּדאצילּות והפרׁשה, ְְְֱֲִִִַַַַָָָָהּצלה

האין  עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל ְְֲִִֵַָָָָָעֹולם,

התחלת  ׁשהּוא ּבריאה ּכן ּׁשאין מה ְְִֵֵֶֶַַַָָסֹוף,

הּנקרא  "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּמציאּות
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ב. פרק יאמרו ב.4)כן פה, א. לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי פרשת 5)ראה אור תורה זה בכל ראה

ועוד. המשפטים דואלה ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור ל[מאמר] ביאור בראשית

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰‡B¯האלוקי ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ·e ,ÈeÏ‚aהאלוקי¯È‡Ó BÈ‡ ¿ƒ»»««¿ƒ»≈≈ƒ

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡a ¯B‡‰L LÈÂ ,Ck Ïk ÈeÏ‚a היינו ¿ƒ»»¿≈∆»»ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈
הגילוי  (ומידת כלל מאיר אינו אלא כלֿכך בגילוי מאיר שאינו בלבד זו שלא

מקום  בכל נמצא הקדושֿברוךֿהוא בעצם כי העולמות, בין ההבדל היא

שווים  ו"מטה" "מעלה" ומצידו בשווה

עד  הבדל יש העולמות שמצד אלא

בגלוי) בהם מאיר האור ≈¿LÈÂכמה
,˙B‚¯„Ó È˜elÁ ‰Êa הבדלי »∆ƒ≈«¿≈

האלוקי  האור מידה באיזו דרגות,

נעלם  או גלוי עולם באותו המאיר

È„Èונסתר  Û‡" ·e˙kL BÓÎe¿∆»«»ƒ
‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı¯‡ ‰„ÒÈ»¿»∆∆ƒƒƒƒ¿»

‡˙È‡Â ,"ÌÈÓL פסוק על ומובא  »»ƒ¿ƒ»
L¯„na4‡¯·eזה BÈÓÈ ‰Ë" «ƒ¿»»»¿ƒ»»

‡¯·e BÏ‡ÓN ‰ËÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿»»¿…»»
,"ı¯‡ הקדושֿברוךֿהוא כלומר, ∆∆

ימין' 'יד באמצעות השמים את ברא

שמאל' 'יד באמצעות הארץ ואת

ÏÚ ‰¯BÓ ÔÈÓÈ „Èc Úe„ÈÂ¿»«¿»»ƒ∆«
¯˙BÈ ÈeÏb‰Â ¯B‡‰ יד מאשר »¿«ƒ≈

ב"פתח  מהנאמר גם (כמובן שמאל

ויד  החסד מידת היא ימין שיד אליהו"

החסד  והרי הגבורה מידת היא שמאל

והגבורה  והגילוי, הנתינה מידת היא

וההסתר  הצמצום מידת e‰ÊÂהיא ,(¿∆
הכתוב  בדברי הפנימי הפירוש

,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ"ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
"ÌÈÓL"c למעלה הנמצאים ¿»«ƒ

- ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»»∆¿ƒ
ÔÈÓÈ ˙ÈÁ·a Èelb‰ ÌL»«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
¯B‡‰Â ,¯B‡‰ Èelb ‡e‰L∆ƒ»¿»
,Èelb ˙ÈÁ·a ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«ƒ

שיש  – האחד מובנים, בשני אלוקות גילוי יש העליונים שבעולמות כלומר

בהעלם  ולא בגילוי הוא שהאור – והשני רב, אור ‰ek‰בהם "ı¯‡"Â¿∆∆««»»
Èel‚a ¯B‡‰ ÔÈ‡L Ï‡ÓN ˙ÈÁaÓ Ì‰ ,ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ»««¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¿…∆≈»¿ƒ

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡a BÓˆÚ ¯B‡‰ Ì‚Â ,Ck Ïk והם »»¿«»«¿»ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈
מועט  אור שהוא האור במידת גם האמורים המובנים בשני תחתונים עולמות

הכללית  החלוקה את ומפרט והולך והסתר, בהעלם אלא בגילוי שאינו וגם

התחתונים  לעולמות העליונים העולמות ‰‰L¯Ùבין Úe„ikההבדל'„a «»««∆¿≈¿
,˙BÓÏBÚהכלליים העולמות ארבעת בכתוב È˙Îc·בין שמרומז כפי »ƒ¿ƒ

,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a È„B·ÎÏÂ ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ
‰Êa - ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙eÏÈˆ‡ - ˙BÓÏBÚ '„ Ì‰L∆≈»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»∆

זו e‰L‡בחלוקה BÓk ,˙eÏÈˆ‡a ‡e‰L BÓk BÈ‡ ¯B‡‰»≈¿∆«¬ƒ¿∆
,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a גדול הבדל יש עצמם העולמות בארבעת ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

שלמטה  העולמות לשלושת מביניהם, העליון האצילות, עולם בין במיוחד

עשייה יצירה בריאה, ‰e‡ממנו ˙eÏÈˆ‡c5‰ Èelb ˙ÈÁ·a,ÌÏÚ‰ «¬ƒƒ¿ƒ«ƒ«∆¿≈
(דבר, כ"יש" מוגדרת כולה הבריאה

(לאֿדבר, מ"אין" מורגשת) מציאות

הבריאה  כי מורגשת) מציאות שאינו

ואילו  הגבלות עם מוגדרת מציאות היא

ומורגש  מוגדר אינו "אין" הוא הבורא

"יש" שבריאה ובעוד המציאות, בגדרי

שטרם  מציאות חידוש היא מ"אין"

"גילוי  נקרא האצילות עולם הייתה,

מציאות  הוא שאין להורות ההעלם"

לכן  קודם היה שלא "יש" של חדשה

נעלם  שהיה מה של גילוי רק אלא

למרות  (ולכן, ממנו שלמעלה בדרגות

ספירות  עשר יש האצילות בעולם שגם

בכל  "עולם", נחשב הוא וגם מוגדרות

ממש"), "אלוקות נקרא הוא זאת

BÏˆ‡ ÔBLlÓ ˙eÏÈˆ‡Â«¬ƒƒ¿∆¿
,CeÓÒÂ'וסמוך 'קרוב עולם כלומר, ¿»

שלמטה  בי"ע מהעולמות יותר לבורא

רחוקים  הם לאצילות שביחס ממנו

‡ˆeÏÈ˙מהבורא Le¯t ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ
‰Ïv‰ ÔBLlÓ האצלה ƒ¿«»»

,‰L¯Ù‰Â הזו המשמעות וגם ¿«¿»»
והפרשה  האצלה מלשון באצילות,

רבנו  משה לגבי בתורה שכתוב (כמו

הרוח") מן "ויאצל הזקנים ושבעים

עולם  של המיוחדת מעלתו על מלמד

נפרד  בלתי חלק שהוא האצילות

שלמעלה  באלוקות הגבוהות מהדרגות

מהם והופרש שנאצל חלק כמו אלא חדש דבר ואינו eÏÈˆ‡c«¬ƒ˙מהאצילות
,ÌÏBÚ ˙ÈÁa B˙BÈ‰ ÌÚ לעולמות דומה הוא מסויימים ובמובנים ƒ¡¿ƒ«»

באותה  קיים שלא מושג מוגדרות, ספירות עשר יש בו (וגם ממנו שלמטה

מהאצילות  למעלה B˙eÏÏÎaצורה Ï·‡ האצילות) ÏÏÎaעולם ‡e‰ ¬»ƒ¿»ƒ¿«
,ÛBÒ ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ,והגבלה ממדידה Ôkשלמעלה ÔÈ‡M ‰Ó »»≈«∆≈≈

‰‡È¯a האצילות עולם לאחר הבא העולם שהוא הבריאה e‰L‡עולם ¿ƒ»∆
ÔÈ‡Ó LÈ ˙ÈÁ·a ˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ הוא הבריאה שעולם ולמרות «¿»««¿ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ

נעלה, רוחני עולם הוא וגם ממש כמציאות מוגדר ולא המציאות" "התחלת רק

אותו. הבורא ה"אין" לעומת "יש" הוא זאת הפסוק e‰ÊÂבכל התחלת פירוש ¿∆
לעיל È„B·ÎÏÂ",שהובא ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk" לעולם שכוונתו …«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ט

כלה  אחותי לגני באתי

ּבי  המיחד הּוא ּוכבֹודי ּדׁשמי ולכבֹודי", ְְְְְְִִִִִִִִַָֻּבׁשמי

עֹולם  ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ׁשּקאי ֲֲִִֵֶֶַַָָָָעדין,

הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ׁשהאֹור וההתּכללּות, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּיחּוד

ּבריאה  ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ְְְְְִִֵֶֶָָָּדאינֹו

יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ּובבריאה עׂשּיה, ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָיצירה

ּבעֹולם  ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות ְְְְִִֵֵֶַַָחּלּוקי

הּוא  זה ּכל אמנם ועׂשּיה. היצירה ועֹולם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָהּבריאה 

ּבבחינת  העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּבהאֹור

למעלה  ׁשהּוא ּבהאֹור אבל עלמין, ּכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָממּלא

הּסֹובב  אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל ְְִִֵֶַַַָָָמּׁשּיכּות

לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא עלמין, ְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל

"ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל מאיר ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָהרי

הּוא  המׁשכתֹו אפן הּנה זה ׁשאֹור והינּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעלמין",

אֹור  להמׁשי ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּבכל

ּבעבֹודת  העבֹודה ידי על הּוא עלמין, ּבכּולהּו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָזה

וזהּו ּדוקא. ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּברּורים

ּפֹועל  ּכאׁשר  סטראֿאחרא", אתּכפיא ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ"ּכד

סטראֿאחרא  אתּכפיא להיֹות ְְְְֲֲִִִַַַָָָָּבעבֹודתֹו

הּוא  האֹור יתרֹון הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְֲִִִִֵַָָָָואתהּפכא

לאֹור, נהּפ החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמהחׁש

ׁש האֹור, יתרֹון נעׂשה עד הּנה ּבגלּוי מאיר האֹור ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

האֹור  ׁשּנמׁש והינּו מּמׁש, למּטה יאיר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאׁשר

ּבכל  הּוא המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ְְְֲֶֶֶֶַָָָָֹֹּבאפן

סטראֿאחרא  אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהעֹולמֹות

ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְִִֵָָָאסּתלק

ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת ּכל 6עלמין", הּסֹובב אֹור ְְְִִִֵֶַַָָָָ
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סוף 6) אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב אור גילוי בחינת שהוא אסתלק לשון בזוהר זו המשכה נקראת

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
È„B·Îeהאצילות  ÈÓLc שמדובר מלמד וכבודי" "שמי" הפסוק לשון ƒ¿ƒ¿ƒ

השם עליה אומר שהקדושֿברוךֿהוא דרגא היינו ביותר, גבוהה ˘ÈÏבדרגה

האלוקי‰ÈÏ˘‡eוהכבוד Èaהאור „ÁÈÓ‰ איתי ומאוחד אחד דבר והוא «¿À»ƒ
עם ÔÈ„Ú,בעצמי  האחדות שבהם יותר נמוכות לדרגות ירד לא עדיין כי ¬«ƒ

ניכרת  פחות בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

È‡wLהיא ÌÏBÚוהכוונה ÏÚ ∆»≈«»
„eÁi‰ ÌÏBÚ ‡e‰L ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆»«ƒ
הבורא  עם שמאוחד עולם

˙eÏÏk˙‰‰Â והספירות שהאורות ¿«ƒ¿«¿
יחד  שכולן בגלל מזו זו כלולות שבו

כיוון  הבורא, לגבי «∆B‡‰L¯בטלות
,Èelb‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌL כל ללא »¿«¿ƒ«ƒ

והסתר ÏÏkהעלם ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆¿»
‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ‡e‰L BÓÎÏƒ¿∆¿»¿ƒ»

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ בין דימיון כל אין ¿ƒ»¬ƒ»
האצילות  בעולם האור גילוי מידת

בי"ע  בעולמות האור גילוי למידת

ÔÓˆÚ ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯··eƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿»
˙B‚¯„Ó È˜elÁ LÈ דרגות הבדלי ≈ƒ≈«¿≈

˙B¯B‡ Èelb‰a של הגילוי במידת ¿«ƒ
ÌÏBÚaהאורות ‡e‰L BÓk¿∆¿»

‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÂ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿»«¿ƒ»
‰iNÚÂ מאיר האור הבריאה שבעולם «¬ƒ»

היצירה, בעולם מאשר יותר בגילוי

מאשר  גילוי יותר יש היצירה ובעולם

יש  הכול שבסך נמצא העשייה, בעולם

שונות. בדרגות שונים עולמות

‰Ê Ïk ÌÓ‡ הדרגות הבדלי כל »¿»»∆
לעיל  המבוארים השונים העולמות בין

¯B‡‰a ‡e‰ האלוקי‡aL ¿»∆»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬∆»»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
ולפי  ערכו לפי עולם בכל שמתלבש

המיוחדת B‡‰a¯מהותו Ï·‡¬»¿»
אור e‰L‡האלוקי  עצמו מצד ∆

האור  מוגבל, ולא מדוד לא אינסופי

‡B¯שהוא ˙ÈÁa ‡e‰Â ,˙BÓÏBÚ‰ Ï‡ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»∆»»¿¿ƒ«
‡aL ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ומאירÛÈwÓe ··BÒ ˙ÈÁ·a «≈»»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ הפרטית מהותו לפי עולם בכל מאיר ÏÎaואינו ¯È‡Ó È¯‰ »»¬≈≈ƒ¿»
,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰,מידה של e‰ÊÂבאותה שאורו הזוהר דברי פירוש »»¿»∆¿∆

מאיר ÔÈÓÏÚ",הקדושֿברוךֿהוא e‰ÏeÎa" העולמות eÈ‰Âבכל ¿¿»¿ƒ¿«¿
‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‡e‰ B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡ ‰p‰ ‰Ê ¯B‡L והוא ∆∆ƒ≈…∆«¿»»¿»»»¿»∆

התחתון. העשייה ובעולם העליון האצילות בעולם מידה באותה מאיר

,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‰Ê ¯B‡ CÈLÓ‰Ï È„Îa ÌÓ‡ ויאיר יבוא שאכן  »¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿¿»¿ƒ
וחיות  קיום שמשפיעים אלוקיים אורות שיש בחסידות (כמבואר בפועל

שיורדים  אורות ויש חסד") "חפץ הקדושֿברוךֿהוא (כי עצמם מצד בעולמות

עלמין" כל "הסובב אור והמשכת האדם. עבודת עלֿידי רק למטה ונמשכים

העולמות  È„Èבכל ÏÚ ‡e‰«¿≈
‰„B·Ú‰ האדם B·Úa„˙של »¬»«¬«
ÌÈ¯e¯a‰ הזה העולם ענייני של «≈ƒ
זו  האופנים ועבודה בשני היא

‡˙ÈÙk‡האמורים  ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
‡˜Âc ‡Ît‰˙‡Â עם המגע ורק ¿ƒ¿«¿»«¿»

העולם  הקליפה ענייני על וההתגברות

בדרך  "אתכפיא" בדרך והסטראֿאחרא

של  המשכתו לגרום בכוחה "אתהפכא"

כל  ה"סובב הנעלה האלוקי האור

עלמין".

e‰ÊÂהזוהר בדברי "k„הפירוש ¿∆«
,"‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

ÏÚBt ¯L‡kהאדםB˙„B·Úa «¬∆≈«¬»
‡˙ÈÙk‡הרוחנית ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿»

‡Ît‰˙‡Â ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒƒ¿»«¬»¿ƒ¿«¿»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ,לעיל כאמור ¬»ƒ¿»

È ‰p‰‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙ ƒ≈ƒ¿»
,‡˜Âc CLÁ‰Ó(בקהלת) כתוב ≈«…∆«¿»

מן  לחכמה יתרון שיש אני "וראיתי

החושך" מן האור כיתרון הסכלות

eÈ‰Â האור ב"יתרון הפירושים  ואחד ¿«¿
החושך" ‰CLÁמן ¯L‡Îc¿«¬∆«…∆

ÔB¯˙È ‰NÚ ‰p‰ ,¯B‡Ï Ct‰∆¿«¿ƒ≈«¬∆ƒ¿
,¯B‡‰ מתוך שמאיר באור כלומר, »

לגבי  מיוחדת ומעלה יתרון יש החושך

של  המיוחדת המעלה וזו סתם, אור

הפיכת  הוא שעניינה "אתהפכא"

"יתרון  את פועלת שהיא לאור החושך

היינו ÈeÏ‚aהאור" ¯È‡Ó ¯B‡‰L∆»≈ƒ¿ƒ
העולמות  È‡È¯בכל ¯L‡ „Ú«¬∆»ƒ

CLÓpL eÈ‰Â ,LnÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿«¿∆ƒ¿»
‰Êk ÔÙ‡a ¯B‡‰,גדול יתרון בו ‰e‡שיש B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡ ¯L‡ »¿…∆»∆¬∆…∆«¿»»

.‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»¿»∆
e‰ÊÂהזוהר דברי פירוש Á‡Œ‡¯ËÒ¯‡לסיכום, ‡ÈÙk˙‡ „k" ¿∆«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ עליית ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ
פירוש העולמות בכל הקדושֿברוךֿהוא של ‰‡B¯,כבודו ˙ÈÁa המשכה ¿ƒ«»

ביותר  נעלה אור של בעולם CLÓpL6והתגלות ומתגלה למטה מלמעלה ∆ƒ¿»
B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡L ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡ גדול ביתרון הוא «≈»»¿ƒ∆…∆«¿»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

י

 10   למלל ימא  

י
ה'תש"י  שבט, יו"ד בא, פרשת שבת

ּבכל  ּומּקיף סֹובב ּבבחינת המׁשכתֹו ׁשאפן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלמין

ּכמֹו למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהעֹולמֹות

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשהּוא

העבֹודה  ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָּבתֹוכם",

הּנה  לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא אתּכפיא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת

יקרא  ּדאסּתלק האֹור, יתרֹון זה ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָנעׂשה

ׁשּמאיר  עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ְְְְְְִִִֵֶָָּדקּודׁשא

הּסֹובב. אֹור ְִֵֶַַּומתּגּלה

.¯ev˜ ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ּדירה  ׁשּיהיה העֹולמֹות ְְִִִֶֶַָָָּבריאת

ואתהּפכא, אתּכפיא ידי על ונעׂשה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבּתחּתֹונים,

עלמין  ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשּממׁשי

ְֶָּבׁשוה.

ּומקּדׁשp‰Â‰ב) ּבּמׁשּכן העבֹודה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְֲִִַָָָָָָֹ

אתּכפיא  ּדבחינת הּברּורים, ְְְֲִִִִֵַַַַַָּבעבֹודת

חׁשֹוכא  אתהּפכא לבחינת ּומעלה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהּמביא

הּוא  ּבּמקּדׁש ׁשהיה העבֹודֹות אחת ולכן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלנהֹורא,

רּוחנית  עבֹודה ׁשהּוא הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְֲֲִִֶַַַָָָָענין

והלוּיים  הּכהנים הׁשּתּתפּות ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹׁשּבּנפׁש,

הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם וׁשירם ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבעבֹודתם

הּקרּבן  עבֹודת וענין רּוחנית. עבֹודה ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

ּדכתיב  הּוא, האדם ּבנפׁש ּכי 7ּבעבֹודה "אדם ְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

הּבקר  מן הּבהמה מן להוי', קרּבן מּכם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיקריב

ּכּו היתה ּדאם יקׁשה ּדלכאֹורה כּו', ּבזה ּומן" נתֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

אדם  למימר ליּה הוה הּקרּבן, מׁשּפטי לבאר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָרק

יהיה  וכ ּכ הּנה להוי', קרּבן יקריב ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמּכם

אֹומר  מה ּומּפני והלכֹותיו, הּקרּבן הֹובאת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמׁשּפט

ּבזה  הּכּונה ידּוע  אּלא וכ ּו'. מּכם " יקריב  ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"אדם
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שם). עיין ויקהל פרק 7)פרשת סב) (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל דיבור [מאמר] יב. פרק החסידות לימוד קונטרס ראה

ואילך. ב

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
¯È‡Ó Ôk Ì‡Â ,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÛÈwÓe ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿»∆¿ƒ≈≈ƒ

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk ‰hÓÏ Ìb"ה"סובב שהאור בלבד זו לא כלומר, «¿«»¿∆¿«¿»
כמו  בדיוק מאיר הוא למטה שגם אלא למעלה רק ולא למטה גם מאיר

למעלה.

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ האמור כל לפי ¿»«¿ƒ¿»

("ושכנתי  השכינה השראת כיצד מובן

להיות  יכולה אכן Ïkבתוכם") CB˙a¿»
„Á‡Â „Á‡ כי ישראל, ÏÚמבני ∆»¿∆»«

‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Â,‡ ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

ÔB¯˙È ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‰p‰ƒ≈«¬∆«¿≈∆ƒ¿
,¯B‡‰ ויתרון במעלת לעיל כאמור »

החושך מתוך שבא ≈¿¿ÏzÒ‡c¿ƒ˜האור
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ
¯È‡nL ,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

‰lb˙Óe שווה במידה העולמות בכל ƒ¿«∆
··Bq‰ ¯B‡ הנעלה האור שהוא «≈

על  אבל לעולמות משייכות שלמעלה

מאיר  הוא ו"אתהפכא" "אתכפיא" ידי

בעולמות.

‰ÈÎL ¯wÚ .¯ev˜ שורה ƒƒ«¿ƒ»
דווקא ÌÈBzÁzaומתגלית ««¿ƒ

היה  כך ביותר, התחתונים בעולמות

בהקמת  היה וכך הבריאה בתחילת

רבנו. משה ידי על ≈«¿È·‡¯המשכן
˙eÎc של È¯a‡˙המטרה ¿«»«¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰היא‰¯Èc ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ»
בעצמו  לקדושֿברוךֿהוא

,ÌÈBzÁza הזה בעולם ובמיוחד ««¿ƒ
‰NÚÂ העולם עשיית של זו מטרה ¿«¬∆

לקדושֿברוךֿהוא  ל'דירה' התחתון

‡˙ÈÙk‡מיושמת  È„È ÏÚ'«¿≈ƒ¿«¿»
CÈLÓnL ,‡Ît‰˙‡Â האדם ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ

את אלה בדרכים ה' את ‡B¯העובד
e‰fL ,··Bq‰ המאיר אור «≈∆∆
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa העולמות בכל ¿¿»¿ƒ

.‰ÂLa¿»∆
‰p‰Â שממשיכה ·) ו"אתהפכא") (ב"אתכפיא" לעיל האמורה ה' עבודת ¿ƒ≈

מהעולמות, למעלה ביותר, נעלה אלוקי אור הזה ‰È˙‰לעולם ˙‡Ê…»¿»
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa Lc˜Óe ÔkLna ‰„B·Ú‰ ענייני בירור של »¬»«ƒ¿»ƒ¿»«¬««≈ƒ

לקדושה, והעלאתם הזה ‡˙ÈÙk‡העולם ˙ÈÁ·c של בדרך שתחילתה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

יותר ÏÚÓe‰מוביל ‰È·n‡"אתכפיא" גבוהה לדרגה האדם את «≈ƒ«¬∆
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ ˙ÈÁ·Ï עצמו החושך הפיכת שהרי ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

הרע  ב"אתכפיא" כי והכנעתו הרע כפיית מאשר נעלית יותר עבודה היא לאור

ויתעורר  יחזור יותר שמאוחר ייתכן הוכנע הוא כעת אם וגם במהותו נשאר

ב"אתהפכא" ואילו רע. להיות וישוב

אחרים  (ובמקומות לטוב הפך הרע

כל  עבודת היא ש"אתכפיא" מבואר

עבודת  היא ו"אתהפכא" אדם

‰B„B·Ú˙הצדיקים) ˙Á‡ ÔÎÏÂ¿»≈««»¬
ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜na ‰È‰L∆»»«ƒ¿»ƒ¿«
‡e‰L ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú¬««»¿»∆

,LÙpaL ˙ÈÁe¯ ‰„B·Ú כי ¬»»ƒ∆«∆∆
הייתה  בגשמיות הקרבנות הקרבת

רוחניתֿנפשית. בעבודה ∆¿e‰ÊÂמלווה
עבודת  של הרוחניֿנפשי החלק

הוא ‰eÙzzL˙הקרבנות ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«¿
Ì˙„B·Úa ÌÈiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ«¬»»
˙‡·‰ ˙Úa Ì¯ÓÊÂ Ì¯ÈLÂ¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈¬»«
˙ÈÁe¯ ‰„B·Ú e‰fL ,Ôa¯w‰«»¿»∆∆¬»»ƒ
בפועל, הקרבן להקרבת פרט כי

רוחנית  עבודה עובדים היו הכהנים

בעת  ומזמרים שרים היו והלויים

רוחנית. עבודה זו וגם במקדש העבודה

עבודה  היא הקרבנות שעבודת וכיוון

בכל  אדם, לכל שייכת היא הרי רוחנית,

ומבאר. שהולך כפי מקום, ובכל זמן

‰„B·Úa Ôa¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¬««»¿»«¬»
·È˙Îc ,‡e‰ Ì„‡‰ LÙa7 ¿∆∆»»»ƒ¿ƒ

בתורה, הקרבנות פרשת בתחילת

ויקרא È¯˜È·בחומש Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰ ÔÓ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓƒ∆»¿»«¬»»ƒ«¿≈»
‰¯B‡ÎÏc ,'eÎ "ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ¿»

‰L˜È הכתוב לשון על לתמוה יש À¿∆
‰Êa B˙ek ‰˙È‰ Ì‡c באמירה ¿ƒ»¿»«»»»∆

מכם" יקריב כי Ï·‡¯"אדם ˜«̄¿»≈
Ôa¯w‰ ÈËtLÓ,למעשה הלכה ƒ¿¿≈«»¿»
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰(לפסוק) לו היה ¬»≈¿≈«

ÌkÓלומר  Ì„‡ ישראל מבני אחד »»ƒ∆
˙‡·B‰ ËtLÓ ‰È‰È CÎÂ Ck ‰p‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ·È¯˜È Èkƒ«¿ƒ»¿»«¬»»ƒ≈»¿»ƒ¿∆ƒ¿«»«
"ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡" ¯ÓB‡ ‰Ó ÈtÓe ,ÂÈ˙BÎÏ‰Â Ôa¯w‰«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈»»ƒ«¿ƒƒ∆

מעצמכם "מכם", הקרבה שמשמעו Úe„Èלשון ‡l‡ .'eÎÂ בתורת ¿∆»»«
ולא ek‰‰Êa‰החסידות מכם" יקריב כי "אדם אומר שהכתוב הטעם ««»»»∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יא

 למלל ימא    11 

יא

כלה  אחותי לגני באתי

הּקרּבנֹות  ענין ּכללּות לבאר ּגם ׁשּבא ְְְְִֵֶַַַָָָָָהּוא

יקריב", ּכי "אדם וזהּו האדם, ּבנפׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבעבֹודה

הּוא  מּכם הּנה לאלקּות, יתקרב ּכאׁשר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאדם

קרּבן  להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם מּכם להוי', ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָקרּבן

ּדידּוע  הוי', אל קרֹוב להיֹות הינּו ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָלהוי',

ּובא 8ּדקרּבנֹות  והחּוׁשים, הּכחֹות קרּוב ענין הם ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

הּוא  לאלקּות, להתקרב ּבא ּדכאׁשר לבאר, ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה

אדם  יאמר ּדאל ּבכם, הּדבר ׁשּתלּוי והינּו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"מּכם",

יֹודע  ּכאׁשר ּובפרט אלקּות, אל אתקרב ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאי

ּבכּמה  ּומלכל ּבׁשפלּות ׁשהּוא העצמי ְְְְְְִִֶַַַָָָֻמהּותֹו

הרחּוק  ּבתכלית הּוא ּכן ואם טֹובים, לא ְְְְִִִִִִֵַָָֹענינים

אֹומר  הּוא זה ועל לאלקּות, אתקרב ואי ְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹמאלקּות

מּיׂשראל  ואחד אחד ּדכל ּתלּוי, הּדבר ּבכם ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמּכם,

לאמר  אבֹותי 9יכֹול למעׂשי מעׂשי יּגיעּו מתי ְֲֲֲִֵַַַַַַַָָֹ

ואין  ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ואין ויעקב, יצחק ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאברהם

ּולהּגיע  לעלֹות חלילה, ּומעּכב הּמֹונע ּדבר ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשּום

ּבא  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ְְְֱִֵֵֶַָָָָֹּולהתקרב

אחד 10ּבטרּוניא  ּבכל ּומאיר ּומתּגּלה ּבריֹותיו, עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

רּבה  ּבמדרׁש ּכדאיתא ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי 11ואחד ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

לפי  אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני מבּקׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ"ּוכׁשאני

זה  ידי ּדעל ואחד, אחד ּכל ׁשל הּכח לפי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכחן",

לּמדרגה  ּולהּגיע לעלֹות ואחד אחד ּכל ּבכח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנה

ּדבכדי  יקריב", ּכי "אדם וזהּו נעלית. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָהּיֹותר

ׁשּבכם  "מּכם", הּוא לאלקּות יתקרב ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהאדם

ּדמּכם  להוי", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָהּדבר

הּקרּבן  רק הּכּונה ּדאין להוי', הּקרּבן את ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּתקריבּו

"מן  והּוא מּמׁש, מּכם אם ּכי ּבלבד, הּבהמה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל
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נסמן.8) ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] כה.9)ראה פרק רבה אליהו דבי ספר 10)תנא וראה א. ג זרה עבודה

בתחלתו. אידיש ג.11)המאמרים יב, פרשה רבה במדבר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
יקריב" כי מכם aL‡"אדם ‡e‰ הקרבנות דיני את רק לבאר לא הכתוב ∆»

אלא B·Úa„‰בפועל ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯‡·Ï Ìb הרוחנית «¿»≈¿»ƒ¿««»¿»»¬»
e‰ÊÂ ,Ì„‡‰ LÙaהכתוב בלשון הפנימי Èkהפירוש Ì„‡" ¿∆∆»»»¿∆»»ƒ

,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙È ¯L‡k Ì„‡‰ ,"·È¯˜È התעוררות לו תהיה כאשר «¿ƒ»»»«¬∆ƒ¿»≈∆¡…
לאלוקות  להתקרב ברצונו ויעלה

הגשמי  הזה בעולם חי שהוא (למרות

שהוא  כך גשמי בגוף מלובשת ונשמתו

מאלוקות) ÌkÓרחוק ‰p‰ מתוך ƒ≈ƒ∆
ÈÂ‰Ï',עצמכם Ôa¯˜ ‡e‰ ובנוסף »¿»«¬»»

‰c·¯לכך ÈeÏz ÌÎ·e ÌkÓƒ∆»∆»«»»
eÈ‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¿»«¬»»«¿

,'ÈÂ‰ Ï‡ ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï וכאשר ƒ¿»∆¬»»
אין  לאלוקות להתקרב רוצה האדם

עצמו בו אלא תלוי »«¿Úe„Ècהדבר
˙Ba¯˜c8 והתקרבות קירוב מלשון ¿»¿»

·e¯˜ ÔÈÚ Ì‰ של במובן גם ≈ƒ¿«≈
את  ולמסור לתת …»‰BÁk˙הקרבה,

ÌÈLeÁ‰Â מבקש האדם וכאשר ¿«ƒ
את  למסור עליו לאלוקות להתקרב

שלו  והיכולות והכישרונות הכוחות

ה', Êa‰לעבודת ‡·e אדם" הכתוב »»∆
מכם" יקריב L‡Îc¯כי  ,¯‡·Ï¿»≈¿«¬∆

‡a האדם,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙‰Ï »¿ƒ¿»≈∆¡…
ÈeÏzL eÈ‰Â ,"ÌkÓ" ‡e‰ƒ∆¿«¿∆»

,ÌÎa ¯·c‰,עצמו Ï‡cבאדם «»»»∆¿«
Ì„‡ ¯Ó‡Èממצבו ‡CÈבייאושו …«»»≈

,˙e˜Ï‡ Ï‡ ויימנע ‡˙˜¯· ∆¿»≈∆¡…
חשש  מתוך לאלוקות הקירוב מעבודת

ליכולתו  ומעבר מעל הוא שהדבר

Ú„BÈ ¯L‡k Ë¯Ù·e בנפשו ƒ¿»«¬∆≈«
את ‰ÈÓˆÚפנימה B˙e‰Ó מצבו «»«¿ƒ

בעצם, שהוא כפי הרוחני ומעמדו

eÏÙLa˙באמת ‡e‰L נחות ∆¿ƒ¿
רוחנית CÏÎÏÓeביותר  מבחינה ¿À¿»

ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈÈÚ ‰nÎa¿«»ƒ¿»ƒ…ƒ
בה, ופגמו בנפשו Ôkשנדבקו Ì‡Â¿ƒ≈

˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ בשיא˜eÁ¯‰ ¿«¿ƒ»ƒ
˙e˜Ï‡Ó עשוי והוא גדול פער פני על לדלג עליו לאלוקות להתקרב וכדי ≈¡…

עצמו  את Ê‰לשאול ÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙‡ CÈ‡Â את להסיר כדי ¿≈∆¿»≈∆¡…¿«∆
הזה  ‡ÓB¯החשש ‡e‰כי הגדול המרחק מפני לחשוש ÌkÓ,שאין ≈ƒ∆

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎc ,ÈeÏz ¯·c‰ ÌÎa שעה שלפי מי גם »∆«»»»¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ונחות  שפל מאד רוחני במצב Ó‡Ï¯נמצא ÏBÎÈ9 להתעלות לשאוף וצריך »…«
עצמו את ולשאול מאד נעלה רוחני ÈNÚÓÏלמצב ÈNÚÓ eÚÈbÈ È˙Ó»««ƒ«¬«¿«¬≈

,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ È˙B·‡ לרמה להגיע לשאוף שעליו היינו ¬««¿»»ƒ¿»¿«¬…
האבות, כמו נעלית, כך כל ÏÏk,רוחנית ˙BÏa‚‰ ‰Êa ÔÈ‡Â דבר שום ¿≈»∆«¿»¿»

אנשים  רק שבגללה הגבלה מהווה לא

יוכלו  במיוחד, נעלים מסוימים,

לאלוקות  c·¯להתקרב ÌeL ÔÈ‡Â¿≈»»
,‰ÏÈÏÁ ·kÚÓe ÚBn‰ ושום «≈«¿«≈»ƒ»

מחסום  חלילה, להוות, יכול לא דבר

הרוצה  האדם של בדרכו ומעצור

˙BÏÚÏ הנחות הרוחני ממצבו «¬
,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙‰Ïe ÚÈb‰Ïe¿«ƒ«¿ƒ¿»≈∆¡…
‡a ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â¿≈«»»»

‡Èe¯Ëa10,ÂÈ˙BÈ¯a ÌÚ ƒ¿¿»ƒƒ¿»
לא  הקדושֿברוךֿהוא מלכתחילה,

להם  שאין דברים מהבריות דורש

לבצע  È‡Óe¯יכולת ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ
BÁk ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»¿ƒ…

BzÏÎÈÂ אלוקי אור מאיר אדם ובכל ƒ»¿
ולקלוט, להכיל שביכולתו כמה עד

‡˙È‡„kמובאL¯„Óa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
‰a¯11È‡LÎe"ֿהקדושֿברוך «»¿∆¬ƒ

דבר Lw·Óהוא לעשות אדם מבני ¿«≈
אחר או ÈÙÏכזה Lw·Ó ÈÈ‡≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÈÁk,שלי ויכולות לכוחות בהתאם …ƒ
הקדושֿברוךֿהוא ÈÙÏשל ‡l‡∆»¿ƒ

„Á‡ Ïk ÏL Ák‰ ÈÙÏ ,"ÔÁk…»¿ƒ«…«∆»∆»
„Á‡Â,בפרט ישראל È„Èמבני ÏÚc ¿∆»¿«¿≈

‰Êֿשהקדושֿברוך הכוחות עלֿידי ∆
אדם לכל נותן Ïkהוא ÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…«»

„Á‡Â „Á‡ הכלל מן יוצא מבלי ∆»¿∆»
˙BÏÚÏ שעה לפי ממצבו להתעלות «¬

¯˙Bi‰ ‰‚¯„nÏ ÚÈb‰Ïe¿«ƒ«««¿≈»«≈
˙ÈÏÚ היא הכוונה וכאמור, «¬≈

האבות. לדרגת אפילו להתעלות

e‰ÊÂבכתוב הפנימי "‡„Ìהפירוש ¿∆»»
Ì„‡‰L È„Î·c ,"·È¯˜È Èkƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆»»»

,ÈeÏz ¯·c‰ ÌÎaL ,"ÌkÓ" ‡e‰ ˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙È כמבואר ƒ¿»≈∆¡…ƒ∆∆»∆«»»»
היאeÈ‰Âלעיל, הזו הרוחנית ÌkÓcוהעבודה ,"ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ" ¿«¿ƒ∆»¿»«¬»»¿ƒ∆

עצמכם ¯˜מתוך ‰ek‰ ÔÈ‡c ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯w‰ ˙‡ e·È¯˜z«¿ƒ∆«»¿»«¬»»¿≈««»»«
‰Ó‰a‰ ÏL Ôa¯w‰הגשמי המזבח גבי על ‡Ìהגשמית Èk ,„·Ïa «»¿»∆«¿≈»ƒ¿»ƒƒ
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יב
ה'תש"י  שבט, יו"ד בא, פרשת שבת

הּנפׁש ׁשהּוא אדם, ׁשל ׁשּבלּבֹו הּבהמה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּבהמה",

הּפרטי  הּמה הן הּצאן", ּומן הּבקר "מן ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּבהמית.

הענינים  וכּידּוע הּבהמית, ּבּנפׁש ּדיׁשנם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמדרגֹות

ּדֹומה ּדאינֹו אחד ּבזה, ּבכל הּברּורים האפני ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נּגח  ׁשֹור הּוא ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדיׁשנֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחד,

ׁשהּוא  צאן ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, ּגּסֹות מּדֹות ְְִֵֵֶֶַַַֹּובעל

הּוא  אבל ּבהמה, ּבכלל זה ׁשּגם אף ּדּקה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמה

ּבאריכּות  (וכמבאר ּפנים ּכל על ּבקנטרס 12ּבדּקּות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ

את  "ּתקריבּו אׁשר ׁשאֹומר וזהּו תר"ס), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָהּתפּלה,

ׁשּמביאין  הּוא הּגׁשמי ּבהּקרּבן והּנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקרּבנכם".

האׁש והיה הּמזּבח, ּגּבי על ּגׁשמית ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה

רבּוצה  ב) עּמּוד (כא ּביֹומא וכדאיתא ְְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה,

ׁשלמה  ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלה (ּגחלת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכארי

איתא  ּובּזהר רׁש"י). הּמזּבח, על "אריה 13והיתה ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא כן ּכמֹו הּנה קּורּבנין", ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָּדאכל

אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, אׁש יׁש הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאדם,

אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפׁש

(הּובא  רּבה ּבמדרׁש ואיתא יּֿה", ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשלהבת

לּמים  מכּבה האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה , ּכאׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּילקּוט)

הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו לאׁש, מכּבין הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָואין

לאלקּות, האהבה אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי ְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹהאלקית

מכּבין  הּמים ׁשאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדּוגמא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוהּוא

רּבים  מים הם והּמים הּטרדֹות 14אֹותֹו, ּברּבּוי ְְְִִִִֵַַַַַָ
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תש"א.12) (השני) משכני המתחיל דיבור [מאמר] שלום). תורת (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כן גם ראה 13)ראה

ועוד. א. יז, ג חלק זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, א חלק מים 14)זוהר המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÌkÓ עצמו האדם ‰Ó‰a‰מתוך ,"‰Ó‰a‰ ÔÓ" ‡e‰Â ,LnÓ ƒ∆«»¿ƒ«¿≈»«¿≈»

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‡e‰L ,Ì„‡ ÏL BaÏaL בכתבי שכתוב כפי ∆¿ƒ∆»»∆«∆∆««¬ƒ
ואחד  צדיק אחד ישראל, איש "דלכל א) (פרק התניא בספר ומבואר האריז"ל

וסטרא  הקליפה מצד אחת נפש נפשות, שתי שהן נשמות... שתי יש רשע,

ונפש  הבהמית, הנפש והיא אחרא",

ועל  האלוקית, הנשמה שהיא השנית

נפשו  את ולהעלות לקרב האדם

ממשיך  והכתוב לאלוקות. הבהמית

הבהמה" "מן הקרבן לגבי ומפרט

להיות  ÔÓeשעליו ¯˜a‰ ÔÓ"ƒ«»»ƒ
‰n‰ Ô‰ ,"Ô‡v‰ÈË¯t‰ «…≈≈»«¿»≈

˙B‚¯„Óהשונים ÌLÈcוהסוגים «¿≈¿∆¿»
Úe„iÎÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa«∆∆««¬ƒ¿«»«
‰ÓBc BÈ‡c ,‰Êa ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ»∆¿≈∆
„Á‡ ÏÎa ÌÈ¯e¯a‰ ÈÙ‡‰»»¬≈«≈ƒ¿»∆»

,„Á‡Â הקרבנות עבודת לעיל  כאמור ¿∆»
"אתכפיא" ידי (על הרוחנית

"עבודת  נקראת ו"אתהפכא")

את  גם שכולל רחב (מושג הבירורים"

ש'נפלו' הקדושה ניצוצות העלאת עניין

בעיקר  הכוונה וכאן גשמיים. בעניינים

הבהמית  הנפש של ותיקון ל'בירור'

שבה  הטוב הפרדת שעניינו עצמה

הלא  המידות ועידון וזיכוך מהרע,

שנועד  הבהמית הנפש של טובות

הבהמית  הנפש של העלאה להביא

עם  שלה להתאחדות ועד לקדושה

הפיכתה  ידי על האלוקית הנפש

הבדלים  יש זו ובעבודה לקדושה,

הנפש  של ומהותה לאופייה בהתאם

אדם  שבכל BLÈcהבהמית (¿∆¿
‡e‰ BlL ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ∆

בדוגמת מגושמת בהמית נפש היינו הבקר" BcÓ˙"מן ÏÚ·e Áb ¯BL«»««ƒ
‰wc ‰Ó‰a ‡e‰L Ô‡ˆ ‡e‰L LÈÂ ,¯˙BÈa ˙Bqb,גסה ‡Ûולא «¿≈¿≈∆…∆¿≈»«»«

ÌÈt Ïk ÏÚ ˙ew„a ‡e‰ Ï·‡ ,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰Ê ÌbL וביחס ∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»¿««»»ƒ
ו'דקה' עדינה היא "צאן" מסוג בהמית נפש הרי "בקר", מסוג הבהמית לנפש

קלה יותר שלה והתיקון הבירור מלאכת מסויימים שבמובנים «…¿»¿(ÓÎÂ·‡¯כך
˙eÎÈ¯‡a12Ò"¯˙ ,‰lÙz‰ Ò¯Ë˜a עבודת בנושא מיוחד מאמר «¬ƒ¿À¿¿≈«¿ƒ»

בהרחבה  עוסק הוא שם תר"ס בשנת נ"ע הרש"ב הרבי שכתב בתפילה ה'

כל  של וההעלאה הבירור ואופן הבהמית הנפש של שונים סוגים בביאור

ÓB‡L¯סוג  e‰ÊÂ ומסיים ), ˜¯ÌÎa"הפסוק ˙‡ e·È¯˜z" ¯L‡ ¿∆∆≈¬∆«¿ƒ∆»¿«¿∆

הנפש  של למהותה בהתאם שלו המיוחד הקרבן את להקריב אדם כל שעל

שלו. הפרטית הבהמית

הרוחנית  בעבודה הקרבנות עבודת של המשמעות לגבי פרטים ומוסיף והולך

האדם: של

ÈÓLb‰ Ôa¯w‰a ‰p‰Â אופן ¿ƒ≈¿«»¿»««¿ƒ
ÔÈ‡È·nLהעבודה ‡e‰ במשכן ∆¿ƒƒ

המקדש ÈÓLb˙ובבית ‰Ó‰a¿≈»«¿ƒ
ההכנות  ושאר השחיטה תהליך ולאחר

חלקה, או (כולה הבהמה את שורפים

הקרבן) לסוג Èabבהתאם ÏÚ««≈
L‡‰ ‰È‰Â ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿»»»≈

,‰ÏÚÓlL שהדליקו האש מלבד ∆¿«¿»
שירדה  נס המקדש בבית היה הכהנים

השמים מן אש המזבח «È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ˙‡על
שכתוב enÚ„וכמו ‡Î) ‡ÓBÈa¿»«

È¯‡k ‰ˆe·¯ מן ·) שירדה שהאש ¿»»¬ƒ
עליו  רבוצה הייתה המזבח אל השמים

הארץ על שרובץ אריה ∆∆»(ÏÁb˙כמו
אש ‰ÌÈÓMשל ÔÓ ‰ÏÙpL∆»¿»ƒ«»«ƒ

ÏÚ ‰˙È‰Â ‰ÓÏL ÈÓÈaƒ≈¿……¿»¿»«
‡˙È‡ ¯‰f·e .(È"L¯ ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈««ƒ«…«ƒ»
המזבח  על שירדה האש אודות מובא

13ÏÎ‡cמהשמים  ‰È¯‡"«¿≈¿»≈
,"ÔÈa¯e˜,קרבנות שאוכל אריה ¿»ƒ

‰„B·Úa ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈»¬»
‰‡„Ì,הרוחנית  LÙa היא שאף ¿∆∆»»»

שהולך  כפי זו בדרך להיות צריכה

ÏÚÓlL‰,ומפרט  L‡ LÈ È¯‰¬≈≈≈∆¿«¿»
האדם  עבודת מצד לא מלמעלה שבאה

LÙpaL L‡ ÈtL¯‰ ‡e‰Â¿»ƒ¿≈≈∆«∆∆
,˙È˜Ï‡‰ מעצם בה שקיימים »¡…ƒ

לאלוקות  והתשוקה הצמאון כי מהותה

כאש השיריםÓ‡ÓÎe¯בוערים בשיר ‡Lהפסוק ÈtL¯ ‰ÈÙL¯" ¿«¬«¿»∆»ƒ¿≈≈
(Ëe˜Ïia ‡·e‰) ‰a¯ L¯„Óa ‡˙È‡Â ,"dŒÈ ˙·‰ÏL פסוק על «¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿««»»««¿

הם האדם שבנפש האש שרשפי ‰‡Lזה ÔÈ‡L ,‰ÏÚÓlL L‡k¿≈∆¿«¿»∆≈»≈
LÙp‰ Ú·ËaL eÈ‰Â ,L‡Ï ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ÌÈnÏ ‰aÎÓ¿«»««ƒ¿≈««ƒ¿«ƒ»≈¿«¿∆¿∆««∆∆

˙È˜Ï‡‰ ומהותה טבעה ‰‡‰·‰מצד L‡ ÈtL¯ Ba LÈ È¯‰ »¡…ƒ¬≈≈ƒ¿≈≈»«¬»
,˙e˜Ï‡Ïכאש הבוער הצימאון בגלל לאש Ó‚e„a‡שנמשלה ‡e‰Â ∆¡…¿¿¿»

ÌÈn‰Â ,B˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ‰ÏÚÓlL L‡ שבנפש ≈∆¿«¿»∆≈««ƒ¿«ƒ¿««ƒ
אותה  מכבים לא למעשה זאת ובכל לאלוקות האהבה את לכבות שעלולים

ÌÈa¯ ÌÈÓ Ì‰14 את לכבות יוכלו לא רבים "מים השירים בשיר ככתוב ≈«ƒ«ƒ
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יג

כלה  אחותי לגני באתי

ׁשֹונֹות  ּבטרדֹות ׁשֹונים ּובלּבּולים הּפרנסה ְְְְְִִִִִַַַָָָּבטרּדת

ּגם  הּנה זה ּובכל ועב ֹודה, ּבתֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהמבלּבלים

האהבה  אׁש ּדרׁשּפי לפי יׁשטפּוה, לא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹהּנהרֹות

ּדאין  ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת הּוא האלקית ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבּנפׁש

ההקרבה  להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, מכּבין ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהּמים

אהבה  לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל

אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֱֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאלקּות,

ּדגם  ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָּבכל

ּבא  ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּנפׁש

ה  ּבּנפׁש האלקית הּנפ ׁש התלּבׁשּות ידי  ּבהמית,על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הרי  ידיעה 15ּדתחּלה ׁשּום לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ידי  על אמנם ּכלל, אלקּות ּבעניני ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶַָָָֹוהרּגׁש

ּבהתּבֹוננּות  ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹהתלּבׁשּות

על  הּנה  להּׂשיג ֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלקי

(ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַידי

ּכללית  חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמבאר

הּמּובן  ּדבר ּכן ּגם הּוא ּדאלקּות הּבהמית ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּנפׁש

ּבכח  ּתבּואֹות "רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), ְְְִֵַַַַָָָֹֻוהּמּׂשג

ּברׁשּפי  ונכלל ועֹולה מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָׁשֹור",

ידי  ׁשעל ּוכמֹו האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאׁש

צֹומח  ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָקרּבן

הרי  ּברּוחנּיּות ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָחי,

הּבהמית  ּדנפׁש החׁשֹוכא ּומתהּפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמתּברר

ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָלנהֹורא.
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ועוד. תרל"ו. ואילך .15)רבים כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ישטפוה  לא ונהרות ‰Ò¯t‰האהבה ˙c¯Ëa ˙B„¯h‰ Èea¯a "¿ƒ«¿»¿ƒ¿«««¿»»

ÌÈÏaÏ·Ó‰ ˙BBL ˙B„¯Ëa ÌÈBL ÌÈÏeaÏ·e להוות ועלולים ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿¿ƒ
כראוי מלעסוק האדם את ומבלבל מטריד מפריע, B·ÚÂ„‰,גורם ‰¯B˙a¿»«¬»

חזק  וזרם שטף כמו מאד, ומטרידות מאד רבות הן הללו שהטרדות ולמרות

רבים  מים Ìbשל ‰p‰ ‰Ê ÏÎ·e¿»∆ƒ≈«
˙B¯‰p‰ מאד רבים למים משל שהם «¿»

ביותר  חזק ובזרם בשטף …Ï‡הזורמים
,‰eÙËLÈ הטרדות של בכוחן ואין ƒ¿¿»

ה' באהבת לפגוע הרבות וההפרעות

האלוקית בנפש ÈÙÏ¿ƒשקיימת
LÙpaL ‰·‰‡‰ L‡ ÈtL¯c¿ƒ¿≈≈»«¬»∆«∆∆
L‡ ˙Ó‚„a ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿À¿«≈
ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡c ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿≈««ƒ¿«ƒ

,d˙B‡ ששום כזו בעוצמה אש היינו »
אותה  לכבות יכול לא ∆«Ê·e‰דבר
‰·¯˜‰‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ"ה"קרבן »ƒƒ¿««¿»»

ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÏL∆«∆∆««¬ƒ∆«
,˙e˜Ï‡Ï ‰·‰‡ BÏ ‰È‰È ‡e‰ƒ¿∆«¬»∆¡…
תשפיע  האלוקית הנפש של ה' שאהבת

תתקרב  היא שגם הבהמית הנפש על

e˙kL·לאלוקות  BÓÎe בפרשת ¿∆»
ישראל" ‰ÈÂ'"שמע ˙‡ z·‰‡Â"¿»«¿»≈¬»»

e¯Ó‡Â ,"E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡¡…∆¿»¿»¿¿»¿
Ï"Ê¯ ולא "לבבך" הלשון שדיוק ««

צריכה  ה' שאהבת נאמר וכאילו "לבך"

אחד  בלב רק ולא לבבות בשני להיות

ה' את לאהוב האדם שעל מלמד

,"EÈ¯ˆÈ ÈLa" וגם טוב ביצר גם ƒ¿≈¿»∆
הרע, ‰ÈÓ‰a˙ביצר LÙp‰ Ì‚c¿««∆∆««¬ƒ

האלוקית הנפש רק BÏולא ‰È‰Èƒ¿∆
‡a ‰Êc ,˙e˜Ï‡Ï הדרך ‡‰·‰ «¬»∆¡…¿∆»

גם  תהיה ה' שאהבת כך לידי להביא

היא הבהמית È„Èבנפש ÏÚ«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«∆∆»¡…ƒ

‰lÁ˙c ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ההתחלתי ‰È¯‰15LÙpבמצב «∆∆««¬ƒƒ¿ƒ»¬≈«∆∆
˙ÈÓ‰a‰מהותה ומטבע עצמה Lb¯‰Âמצד ‰ÚÈ„È ÌeL BÏ ÔÈ‡ ««¬ƒ≈¿ƒ»¿∆¿≈

LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È ÏÚ ÌÓ‡ ,ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¡…¿»»¿»«¿≈ƒ¿«¿«∆∆
˙È˜Ï‡‰,הבהמית ובנפש הגשמי הנפש ÔBa˙Óeבגוף באמצעות האדם »¡…ƒƒ¿≈

שלו ÏÎeÈהאלוקית ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Ì‚c È˜Ï‡ ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¡…ƒ¿««∆∆««¬ƒ«
,B‚ÈO‰Ïהבהמית לנפש גם המובן ובסגנון באופן ÏÚהתבוננות ‰p‰ ¿«ƒƒ≈«

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙e·¯˜˙‰ ‰NÚ ‰Ê È„Èאלוקות (BÓÎeלענייני ¿≈∆«¬∆ƒ¿«¿«∆∆««¬ƒ¿
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nL הבהמית הנפש של ההתקרבות מהות לגבי ∆¿…»¿»«≈

האלוקית  הנפש של זה מסוג פעולה בעקבות בשלב NÚpL‰לאלוקות ∆«¬∆
והסכמהÈ˜Á˜‰ראשון e˜Ï‡c˙החלטה ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰a ˙ÈÏÏk ¬ƒ»¿»ƒ¿«∆∆««¬ƒ∆¡…

'eÎ ‚On‰Â Ô·en‰ ¯·c Ôk Ìb ‡e‰ וההחלטה ה'חקיקה' ועצם «≈»»«»¿«À»
לאלוקות), הבהמית הנפש את מקרבת אלוקות ולהשיג להבין ≈p‰ƒ‰שניתן

Ík ¯Á‡ יש יותר מאוחר בשלב ««»ְ
מעמיקה  יותר השפעה האלוקית לנפש

מכך  וכתוצאה הבהמית הנפש על

‡e‰במשלי הכתוב «"¯·כלשון
,"¯BL ÁÎa ˙B‡e·z פשוטו לפי ¿¿…«

באה  תבואות "הרבה היא הפסוק כוונת

בשדה, יחרוש כי השור, כח עלֿידי

תורה  עול עליו המקבל לומר רצה

הרבה" תורה ידו על ימצא לעול כשור

הכוונה  וכאן דוד) (מצודת

Ct‰˙nL הנפש הוא ה"שור" ∆ƒ¿«≈
מפסיקה B˙eiÓ‰aÓהבהמית והיא ƒ«¬ƒ

"בהמית" ÏÏÎÂלהיות ‰ÏBÚÂ¿∆¿ƒ¿»
‰˜eLz‰ L‡ ÈtL¯a והצמאון ¿ƒ¿≈≈«¿»

‰‡È˜Ï˙לאלוקות LÙpaL∆«∆∆»¡…ƒ
שהנפש  התניא בספר (וכמבואר

זו  נלחמות הבהמית והנפש האלוקית

על  וגם הגוף באברי השליטה על זו עם

והשאיפה  הנפשיים. בכוחות השליטה

האלוק  הנפש את של להפוך היא ית

שכתוב  כמו לטוב, הבהמית הנפש

ולהפכה  "לשנותה ט: פרק בתניא

שהרע  ה'... לאהבת הזה עולם מתענוגי

טוב  יצר כמו גמור טוב להיות נהפך

˜¯Ôaממש") È„È ÏÚL BÓÎe¿∆«¿≈»¿»
ÈˆBˆÈp‰ ¯¯a˙Ó È¯‰ ÈÓLb‰««¿ƒ¬≈ƒ¿»≈«ƒ≈

,ÈÁ ÁÓBˆ ÌÓBc גשמי דבר בכל ≈≈««
מקור  שהם קדושה של ניצוצות יש

שניצוצות  וכיון שלו והקיום החיות

בגשמיות  והתלבשו ירדו אלה

וכאשר  באלוקות. למקורם בחזרה אותם ולהעלות לברר צורך יש וחומריות

שבהם הניצוצות את מבררים והחי הצומח מהדומם, קרבנות ≈p‰ƒ‰מקריבים
˙eiÁe¯a ‰·¯˜‰‰ È„È ÏÚ ÔÎ BÓk של התקרבות הוא שתוכנה ¿≈«¿≈««¿»»»»ƒ

ואלוקות  לקדושה הבהמית ‰ÎBLÁ‡הנפש Ct‰˙Óe ¯¯a˙Ó È¯‰¬≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈«¬»
B‰Ï¯‡החושך  ˙ÈÓ‰a‰ LÙc.לאור ¿∆∆««¬ƒƒ¿»

e‰ÊÂהציווי של הפנימי ÌÎB˙a",התוכן ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
המקדש, ובית המשכן את להקים ציווי של הפשוטה למשמעות שבנוסף

שלכן  וכאמור בנפש, ואלוקות קדושה והחדרת השכינה להשראת גם הכוונה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יד

 14   למלל ימא  

יד
ה'תש"י  שבט, יו"ד בא, פרשת שבת

ּבבחינת  עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּדבתֹו

הּנה  כּו', אתהּפכא לידי הּמביא והעּקר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאתּכפיא,

ּדקּודׁשא  יקרא אסּתלק סטראֿאחרא אתּכפיא ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכד

והּגלּוי, האֹור ּבחינת עלמין, ּבכּולהּו הּוא ְְְְְְִִִִַַָָּברי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ְְִִֵֶַָָׁשהּוא

.¯ev˜ ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ְְְִִִִִֶַָָָּכי

ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ׁשּלמעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאׁש

ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹהאלקית

האלקית  נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבהמית

הּבהמית. ֲִֶֶַַַּבּנפׁש

ׁשּטים Ê·e‰ג) מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

העבֹודה  ׁשעּקר ּדלהיֹות ְְְֲִִֶַַָָָּדוקא,

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא הּוא ּומקּדׁש ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמׁשּכן

(ּובפרט  ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין 16ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל הּקטרת), ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעׂשה

ולכן  ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹהּנה

ׁשיטה  ּדהּנה ׁשּטים, מעצי נטּיה,17היה ּפרּוׁשּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ

לאיזה ּדהי  וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש נּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָצד,

והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשטּות,

מּזה  וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדידיעה

ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. ְְְְְְִִִֵֵֶַָֻנקרא

ּתט  רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּכתּוב

ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמּדרכי

ענין  רז"ל 18ׁשהּוא ּוכמאמר זה, ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַֻ

רּוח  ּבֹו נכנס ּכן אם אּלא עברה עֹובר אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"אין

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

[מאמר]16) לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה המתחיל דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

בני. ריח ראה המתחיל ומעין.17)דיבור קונטרס ואילך. טל פרק תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל א.18)ראה קו, סנהדרין

בלק. פרשת סוף ותנחומא רבה במדבר ספרי,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
"בתוכו") (ולא "בתוכם" È„Èנאמר ÏÚ È¯‰ „Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙·cƒ¿»∆»¿∆»¬≈«¿≈

B˙„B·Ú הרוחניתÈ„ÈÏ ‡È·n‰ ¯wÚ‰Â ,‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁ·a ¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»ƒ»«≈ƒƒ≈
,'eÎ ‡Ît‰˙‡ לאור החושך הפיכת היא יותר הנעלית שהעבודה כאמור ƒ¿«¿»

לעולם קדושה ממשיכים שדרכו העיקרי האופן ‡˙ÈÙk‡והיא „k ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«¿»
‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒƒ¿»«¬»ƒ¿¿≈¿»»
e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

,ÔÈÓÏÚ כבודו ועליית ו"הסתלקות" »¿ƒ
כאן  האמורה הקדושֿברוךֿהוא של

ÈeÏb‰Â,עניינה  ¯B‡‰ ˙ÈÁa של ¿ƒ«»¿«ƒ
העולמות בכל האלוקי ∆e‰L‡האור

.'eÎ ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«≈»»¿ƒ
בשווה, העולמות בכל המאיר האור

לעיל. כמבואר

˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ¯‡·È .¯evƒ̃¿»≈ƒ¿««»¿»
‰„B·Úa בנ האדם הרוחנית פש »¬»

"·È¯˜È Èk Ì„‡"c אדם כאשר ¿»»ƒ«¿ƒ
לאלוקות  להתקרב CÈ¯»̂ƒירצה

"Ôa¯˜ ÌkÓ" ˙BÈ‰Ï עליו ƒ¿ƒ∆»¿»
הנפש  את היינו מתוכו, "להקריב"

שלו. ÏÚÓlL‰הבהמית L‡≈∆¿«¿»
,‰hÓlÓ L‡Â המזבח שעל כשם ¿≈ƒ¿«»

גם  והייתה מלמעלה שירדה אש הייתה

יש  ה' בעבודת כך למטה שהביאו אש

˙È˜Ï‡‰ LÙc שקיימת ‡‰·‰ «¬»¿∆∆»¡…ƒ
שלמעלה  אש בדוגמת מטבעה בה

˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e להשפיע שצריך ¿∆∆««¬ƒ
בדוגמת  ה', אהבת בה ולהחדיר עליה

מלמטה. שבאה LÙcאש ‰·‰‡«¬»¿∆∆
È„È ÏÚ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa היא שתחילתה «∆∆««¬ƒ
גם  המובן באופן באלוקות בהתבוננות

הבהמית. לנפש

‰Ê·e עניין ‚) לעיל שנתבאר לאחר »∆
השראת  ועניין במשכן השכינה השראת

האדם בנפש Ó‰השכינה Ô·eÈ»«
ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc המיוחדת המשמעות לאור «¿»
להלן, שיתבאר כפי "שיטים" המושג ‰B·Ú„‰של ¯wÚL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ«»¬»

,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï ‡e‰ Lc˜Óe ÔkLna חושך להפוך «ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

אלוקי לאור הקדושה היפך Ï"pkשל ˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬««»¿»««
Ë¯Ù·e)16˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ לקדושה והעלאתו החושך בירור עניין שבו ƒ¿»«¬≈«¿…∆

הקטורת  של הסממנים כי המקדש בבית אחרות בעבודות מאשר יותר מודגש

שנחות  דומם בבחינת והם למזון משמשים ואינם טעם בהם שאין מדברים היו

גבי  על שעלו ולאחר וחי, מצומח יותר

אשה  ניחוח "ריח מהם נוצר המזבח

לאור  חושך הפיכת היינו ÏÚÂלה'", ,(¿«
Lc˜naL ‰„B·Ú‰ È„È בבירור ¿≈»¬»∆«ƒ¿»

לקדושה העולם ענייני ≈p‰ƒ‰והעלאת
˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡‰ ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆≈ƒƒ¡…

‰È‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚa בנוי המשכן »»¿»≈»»
‰ËÈL ‰p‰c ,ÌÈhL ÈˆÚÓ17 ≈¬≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ»

זה iË‰,בהקשר dLe¯t,סטייה ≈»¿ƒ»
‡e‰L ¯·c LiL eÈ‰c¿«¿∆≈»»∆

,ÈÚˆÓ‡באמצע Èh‰‰Â‰שנמצא ∆¿»ƒ¿««»»
ˆ„,מהאמצע  ‰ÊÈ‡Ï כלשהו לצד ¿≈∆«

˙‡¯˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»ƒ¿≈
,‰ËÈLוסטייה Le¯tנטייה ÔÎÂ ƒ»¿≈≈

˙eËLc ,˙eËLהגיון ‰e‡חוסר ¿ƒ¿
,‰ÓÎÁ‰Â ‰ÚÈ„È‰Ó ‰Èh‰‰««»»≈«¿ƒ»¿«»¿»

‰‚O‰Â ‰ÚÈ„Èc הבנה‡e‰ ƒƒ»¿«»»
,Úevn‰ C¯c הישרה הדרך ∆∆«ƒ«

והסטיה Èh‰‰Â‰הממוצעת הנטיה ¿««»»
.˙eËL ‡¯˜ ‰fÓƒ∆ƒ¿»¿

,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËL LÈ ‰p‰Â¿ƒ≈≈¿ƒ¿À«∆
נטייה  היינו רצוי הלא בכיוון שטות

הקדושה  צד שאינו הסטראֿאחרא לצד

הכתוב  שם על זה" "לעומת (הנקרא

אלוקים") עשה זה לעומת זה "את

·e˙kL BÓÎe סוטה אשה לגבי ¿∆»
L¯Ùe ,"BzL‡ ‰ËN˙ Èk"ƒƒ¿∆ƒ¿≈≈

È"L¯פירושו Ëzש"תשטה" «ƒ≈
·È˙Îe ,˙eÚÈv‰ ÈÎ¯cÓƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ
"ÌÈhMa Ï‡¯NÈ ·LiÂ"«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ
שם, חטאו ישראל שבני נאמר ובהמשך

‡e‰L הסטראֿאחרא לצד הנטייה ∆
ÔÈÚ18,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰ ƒ¿««¿ƒ¿À«∆

של  לצד המיצוע מדרך נטייה היינו

הקדושה  ‡Ìהיפך ‡l‡ ‰¯·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡" Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe¿«¬«««≈»»≈¬≈»∆»ƒ
,"˙eËL Áe¯ Ba ÒÎ Ôk רצון על ועבירה התורה, מדרכי שנטייה הרי ≈ƒ¿««¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טו

 למלל ימא    15 

טו

כלה  אחותי לגני באתי

ׁשטּות  ורּוח האמת, על מכּסה הּזה ורּוח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָׁשטּות",

"ׁשטּות" ונקרא אחרא, וסטרא הּקלּפה רּוח ְְְְְְֲִִִַַַָָָָהּוא

האֹור  על המכּסים והם ּוכסיל, זקן מל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעלּֿדר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וחּיים, אמת הּוא ּדאלקּות ְְְֱֱִִֶֶֶַַָֹוהּגּלּוי,

והרּוח  חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים ְֱֱֱֲִִִֶַַַָָָֹֹ"והוי'

ולכן  אלקית, והחּיּות האמת על מכּסה ְְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָֹׁשטּות

על  הּמכּסה הּקלּפה ּוכמֹו "קלּפה", ּבׁשם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָנקרא

על  ּומסּתיר מעלים מכּסה ׁשטּות הרּוח ּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָהּפרי,

אׁשר  ּׁשאפׁשר מה הּסּבה וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹהאֹור

עברה, עֹובר חסֿוׁשלֹום להיֹות יכֹול ְְֲִֵֵַָָָָָָהאדם

לידי  האדם יבֹוא אׁשר הּדבר אפׁשר אי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדלכאֹורה

מרּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק והּוא הּוא 19עברה, ׁשּבזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּביהדּותֹו, עֹודּנּו אׁשר לֹו ונדמה מאלקּות, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָֹנפרד

החטא  ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו האמת את יֹודע ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָואם

את  עֹוׂשה היה לא הרי  מאלקּות, נפרד נעׂשה ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹועֹון

לפי  אפן, ּבׁשּום רחמנאֿלּצלן העברה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּדבר

ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּבטבע

ּדכאׁשר  והראיה מאלקּות, נפרד להיֹות ּכלל ְְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָֹיכֹול

ׁשל  ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין  נּסיֹון לידי ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבא

ׁשאינֹו ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ּדאז ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּכפירה,

מּנגד, חּייו מׁשלי הּוא הרי מאלקּות, נפרד ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנעׂשה

ּומֹוסר  חסֿוׁשלֹום יּסּורין הּמיני ּכל עליו ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומקּבל

ּבמּוחׁש נראה וכן ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻנפׁשֹו

ה  ּבדרּגֹות אפּלּו ּגם ׁשּבּקּלים מּמׁש ּבקל ּפחּותֹות ְְְְֲִִֶַַַַַַַָ

קדּׁשת  על נפׁשם למסר ּדעלּולים  יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּופֹוׁשעי

ּבנפׁשֹו, ּומרּגיׁש יֹודע הרי ּדאז לפי ,יתּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָׁשמֹו

יׂשראל, מאלקי להּפרד חסֿוׁשלֹום רֹוצה ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹואינֹו

נפרד  וחסֿוחלילה חסֿוׁשלֹום להיֹות ְְְְְְִִִֶַַָָָָָּדכזה

אבל  יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת אין יׂשראל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמאלקי
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ואילך.19) ב מאמר ומעין קונטרס כה. כד פרק תניא ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
"שטות" נקראת ‰f‰ה' Áe¯Âלחטוא לאדם  שגורמת השטות qÎÓ‰רוח ¿««∆¿«∆

˙eËL Áe¯Â ,˙Ó‡‰ ÏÚהחטא את שגורמת ¯Áeזו ‡e‰‰tÏw‰ «»¡∆¿«¿««¿ƒ»
,‡¯Á‡ ‡¯ËÒÂהקדושה צד שאינו אחר "eËL˙"צד ‡¯˜Â ¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿

,ÏÈÒÎe Ô˜Ê CÏÓ C¯cŒÏÚ לעבור האדם את המפתה הרע שהיצר כשם «∆∆∆∆»≈¿ƒ
טיפש, "כסיל", נקרא ≈¿Ì‰Âעבירה

אחרא והסטרא ÌÈqÎÓ‰«¿«ƒהקליפות
Èelb‰Â ¯B‡‰ ÏÚ,האלוקי «»¿«ƒ

,ÌÈiÁÂ ˙Ó‡ ‡e‰ ˙e˜Ï‡c∆¡…¡∆¿«ƒ
ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Â" ·e˙kL BÓÎe¿∆»«¬»»¡…ƒ
,"ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰ ˙Ó‡¡∆¡…ƒ«ƒ
החיים  מקור והיא האמת היא האלוקות

האמיתית  המציאות היא האלוקות כי

הנבראים  כל של החיות נובעת וממנה

מכוסה  הדבר הזה שבעולם אלא

בגלוי  לא היא האלוקית והאמת ונעלם,

שהחיות  מרגישים לא והנבראים

מהאלוקות  נובעים שלהם והקיום

מציאות  בעלי שהם בטעות וסבורים

qÎÓ‰עצמאית  ˙eËL Áe¯‰Â¿»«¿¿«∆
,˙È˜Ï‡ ˙eiÁ‰Â ˙Ó‡‰ ÏÚ«»¡∆¿««¡…ƒ
האמור  והסתר להעלם הסיבה והיא

,"‰tÏ˜" ÌLa ‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¿≈¿ƒ»
ÏÚ ‰qÎn‰ ‰tÏw‰ BÓÎe¿«¿ƒ»«¿«»«

,È¯t‰ נראה אינו שהפרי כך כדי עד «¿ƒ
eËL˙כלל, Áe¯‰ Ôk הקליפה של ≈»«¿

אחרא ÌÈÏÚÓוהסטרא ‰qÎÓ¿«∆«¿ƒ
Èel‚c ¯B‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe«¿ƒ«»¿ƒ

.˙e˜Ï‡¡…
¯LÙ‡M ‰Ó ‰aq‰ e‰ÊÂ איך ¿∆«ƒ»«∆∆¿»

BÈ‰Ï˙יתכן ÏBÎÈ Ì„‡‰ ¯L‡¬∆»»»»ƒ¿
,‰¯·Ú ¯·BÚ ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»≈¬≈»

¯LÙ‡ CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ייתכן ¿ƒ¿»≈∆¿»
È„ÈÏ Ì„‡‰ ‡B·È ¯L‡ ¯·c‰«»»¬∆»»»»ƒ≈

,‰¯·Ú ומהותו טבעו מעצם והרי ¬≈»
ניתן  שלא בקשר באלוקות קשור יהודי

"יהודי  – הזקן רבנו (כפתגם לניתוק

נפרד  להיות רוצה ולא יכול לא

להלן  שיבואר וכפי )מאלוקות",
LÈb¯Ó BÈ‡L ÈÙÏ ˜¯ ‡e‰Â19 ¿«¿ƒ∆≈«¿ƒ

‰ÊaLהעבירה Ù¯„בעשיית ‡e‰ ∆»∆ƒ¿»
BÏ ‰Ó„Â ,˙e˜Ï‡Ó בטעותB˙e„‰Èa ep„BÚ ¯L‡ שלו והדבקות ≈¡…¿ƒ¿∆¬∆∆¿«¬

נפגמה, לא היהÌ‡Âבאלוקות החוטא BÓkהאדם ˙Ó‡‰ ˙‡ Ú„BÈ ¿ƒ≈«∆»¡∆¿

È¯‰ ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚ ÔBÚÂ ‡ËÁ‰ È„È ÏÚL ,‡e‰L∆∆«¿≈«≈¿¿»«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈
ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú‰ ¯·c ˙‡ ‰NBÚ ‰È‰ ‡Ïיצילנו ÌeLaה' …»»∆∆¿«»¬≈»«¬»»ƒ¿»¿

,ÔÙ‡ עליו מעבירה להימנע וכדי זאת לעשות מתאווה שהוא שיתכן למרות …∆
קשים  ניסיונות על Ï‡¯NÈלהתגבר Ïk Ú·ËaL ÈÙÏ מהותו מעצם ¿ƒ∆¿∆«»ƒ¿»≈

BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa ‰ˆB¯ BÈ‡L∆≈∆¿…∆¿≈
„¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏÏk ÏBÎÈ»¿»ƒ¿ƒ¿»

‰È‡¯‰Â ,˙e˜Ï‡Ó לכך ההוכחה ≈¡…¿»¿»»
מי  יהיה יהודי, כל מהותו שבעצם

להיפרד  יכול ולא רוצה לא שיהיה,

היא מאלוקות a‡ולהתנתק ¯L‡Îc¿«¬∆»
ŒÒÁ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ÔBÈq È„ÈÏƒ≈ƒ»¿ƒ«
,‰¯ÈÙk ÏL ÔÈÚ ÏÚ ÌBÏLÂ¿»«ƒ¿»∆¿ƒ»
לעבוד  יהודי מאלצים כאשר למשל,

חסֿושלום, זרה, בשונה Ê‡cעבודה ¿»
עשוי  האדם בהם אחרות מעבירות

לא  העבירה שעשיית בטעות לחשוב

הרי  מאלוקות נפרד להיות לו גורמת

חסֿושלום  זרה עבודה על כשמדובר

·LÁÏÂ ˙BÚËÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿¿«¬…
,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚ BÈ‡L∆≈«¬∆ƒ¿»≈¡…

כזה CÈÏLÓובמצב ‡e‰ È¯‰¬≈«¿ƒ
,„‚pÓ ÂÈiÁ לעבוד מסכים ולא «»ƒ∆∆

עליו  כך לשם אם אפילו זרה עבודה

חייו  על Ïkלוותר ÂÈÏÚ Ïa˜Óe¿«≈»»»
ÌBÏLÂŒÒÁ ÔÈ¯eqÈ ÈÈn‰«ƒ≈ƒƒ«¿»
BÓL ˙M„˜ ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓe≈«¿«¿À«¿
LÁeÓa ‰‡¯ ÔÎÂ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿≈ƒ¿∆¿»
˙Bb¯„a elÙ‡ Ìb LnÓ«»«¬ƒ¿«¿

˙B˙eÁt‰ הרוחני שמצבם באנשים «¿
מאד ÌÈlwaLנחות Ï˜a¿«∆««ƒ

Ï‡¯NÈ ÈÚLBÙe שמירת לגבי ¿≈ƒ¿»≈
אחרות גם ÌÈÏeÏÚcמצוות מסוגלים «¬ƒ

˜„M˙הם ÏÚ ÌLÙ ¯ÒÓÏƒ¿…«¿»«¿À«
,C¯a˙È BÓL שבמצוות למרות ¿ƒ¿»≈

ה' רצון על עוברים כן הם ÈÙÏ¿ƒאחרות
Ê‡c של נסיון בפני ניצב כשהוא ¿»

שאם  לספק מקום אין שבה כזו עבירה

מאלוקות יע  נפרד יהיה העבירה את בור

BLÙa LÈb¯Óe Ú„BÈ È¯‰ את ¬≈≈««¿ƒ¿«¿
והניתוק  ÒÁהפירוד ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,ֹ¿≈∆«

ÌBÏLÂ ÒÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÊÎc ,Ï‡¯NÈ È˜Ï‡Ó „¯t‰Ï ÌBÏLÂ¿»¿ƒ»≈≈¡…≈ƒ¿»≈¿»∆ƒ¿«¿»
¯a ÌeL ˙ÏÎÈa ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡Ó „¯Ù ‰ÏÈÏÁÂŒÒÁÂ¿«¿»ƒ»ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈≈ƒ…∆«
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טר
ה'תש"י  שבט, יו"ד בא, פרשת שבת

רחמנאֿלּצלן, עברֹות ּבׁשארי הינּו ּדברים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשארי

זה  ידי על ׁשּנעׂשה מרּגיׁש ואינֹו יֹודע אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

עֹוד  הּוא ּכי לֹו ונדמה ,יתּבר מאחדּותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָנפרד

ׁשטּות  מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָּביהדּותֹו

ׁשּלא  והּגּלּוי האֹור על ׁשּמכּסה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹּדסטראֿאחרא

להאדם  לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ּפרּוׁש ּבֹו, ְְְְֵֵַַָָָָֻירּגׁש

החמּדה  ׁשּתקף והינּו ההרּגׁש, ּבּתאוה 20העּדר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הּקרירּות  לֹו ּגֹורם הּבהמית ּדנפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַוהחמימּות

ּדיא  ּפרּוׁש הרּוחנּיים , ּבענינים ההרּגׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהעּדר

חּמּדה  עניני אין צעקאכטקייט אּון ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָצּוגעּבּונדקייט

ּדערהער  (ּדעם ההרּגׁש מקרר זה ּברתיחה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָותאוה

פיל  אזֹוי איז ער הרּוחנּיים, ּבענינים געפיל) ְִִִִִִִֶֶַָָָָאּון

ּורצֹונֹותיו  ּתאוֹותיו ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָאיּבערּגעגעּבען

רּוחנית'דיקער  ּדער אז והּגׁשמּיים, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָהחמרּיים

וההסּתר, ההעלם ּבתכלית אים ּבא איז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהרּגׁש

מרּגיׁש ואינֹו ּכלל, מרּגיׁש ּבלּתי ׁשּנעׂשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָוהינּו

הּמצוֹות, ּבקּיּום והעּלּוי והּטֹוב והערבּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלהּנעם

מאלקּות  ּברחּוקֹו הּפחיתּות מרּגיׁש אינֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַַֹוכן

ּכּסּוי  הּוא ּכלל ּובדר ועֹון, חטא ידי על ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנעׂשה

ּדהּנה  האלקית, הּנפׁש על ׁשּמכּסה הּבהמית ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּנפׁש

ּובפרט  מהּותֹו, ּבעצם אלקּות הּוא האלקית ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹהּנפׁש

ׁשּבֹו ּגּופֹו21הּניצֹוץ אל הּׁשּי ּפרטי הּניצֹוץ (הּוא ְִִִֶֶַַַַָָ

הענינים  ּבכל מרּגיׁש הּוא ידֹו ׁשעל כּו'), ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּפרטי

מנּגד  ׁשהּוא ּבּדבר מאד ּומרּגיׁש ְְְְֱִִִֶַָָָָֹֹֻהאלקּיים,

אינֹו ּבגּלּוי אלקּות ׁשאינֹו ּדדבר והינּו ְְְְֱֱִֵֵֶַָָָֹֹלאלקּות,
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יג.20) יב פרק סג) (קונטרס תש"ט משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] חיים 21)להעיר בעץ שנאמר למה הכוונה אולי

ב): פרק השני כדכד ושמתי המתחיל דיבור [מאמר] תורה בלקוטי (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה אצילות דרושי שער

לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכח מתלבש הניצוץ וזה כו' אלקות בחינת שהוא מאוד קטן ניצוץ יש

פרק  ונקדשתי המתחיל דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה לקוטי כן גם ועיין הנ"ל. נברא לניצוץ כאן שמכוון לי נראה ויותר

ה. פרק העבודה קונטרס ח. פרק חיים דרך ה.

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,Ï‡¯NÈ קל" נחשב אחרות מצוות לגבי שכאמור מי אפילו יהודי אף ƒ¿»≈

מאלוקות להיפרד מסוגל לא הוא גם ישראל" ו"פושעי «¬‡·Ïשבקלים"
BÈ‡ È¯‰ ,ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ ˙B¯·Ú È¯‡La eÈ‰ ,ÌÈ¯·c È¯‡Laƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿»≈¬≈«¬»»ƒ¿»¬≈≈
B˙e„Á‡Ó „¯Ù ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚpL LÈb¯Ó BÈ‡Â Ú„BÈ≈«¿≈«¿ƒ∆«¬∆«¿≈∆ƒ¿»≈«¿

BÏ ‰Ó„Â ,C¯a˙È בטעותÈk ƒ¿»≈¿ƒ¿∆ƒ
¯L‡k B˙e„‰Èa „BÚ ‡e‰¿«¬«¬∆

,‰È‰ שלו בקשר שינוי שום חל ולא »»
הקדושֿברוךֿהוא הזו ÊÂ‰עם הטעות ¿∆

את  לעבור לאדם הגורם למעשה שהיא

eËL˙העבירה Áe¯‰Ó ‡a»≈»«¿
ÏÚ ‰qÎnL ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆«
,Ba Lb¯È ‡lL Èelb‰Â ¯B‡‰»¿«ƒ∆…À¿«
אלוקי  וגילוי אור נשמתו על שיש היינו

בו  נרגש ולא ניכר לא הדבר אבל

˙eËL Áe¯‰c Le¯t על שמכסה ≈¿»«¿
‰cÚ¯האמת Ì„‡‰Ï BÏ Ì¯Bb≈¿»»»∆¿≈

,Lb¯‰‰ היכולת את מאבד והוא «∆¿≈
אלוקות  ענייני Û˜zLלחוש eÈ‰Â¿«¿∆…∆

‰cÓÁ‰20‰Â‡za העובדה «∆¿»««¬»
הם  הזה העולם לענייני שהתאוות

חזקה  ובתשוקה רב בתוקף

˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙eÓÈÓÁ‰Â¿«¬ƒ¿∆∆««¬ƒ
העולם  לתאוות ומתלהבת שמתחממת

˙e¯È¯w‰ BÏ Ì¯Bb והאדישות ≈«¿ƒ
Lb¯‰‰ ¯cÚ‰Â לחוש יכולת חוסר ¿∆¿≈«∆¿≈

ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚa ולהתלהב »ƒ¿»ƒ»»ƒƒ
מהם, Èc‡ולהתרגש Le¯t≈ƒ

Ú‚eˆÔe‡ ËÈÈ˜„ea ∆¿¿«
ËÈÈ˜ËÎ‡˜Úˆ והלהט ההתקשרות ∆»¿¿«

‰cnÁ ÈÈÚ ÔÈ‡ טובה הלא ƒƒ¿¿≈∆¿»
¯¯˜Ó ‰Ê ,‰ÁÈ˙¯a ‰Â‡˙Â¿«¬»ƒ¿ƒ»∆¿»≈
Ôe‡ ¯Ú‰¯Úc ÌÚc) Lb¯‰‰«∆¿≈∆∆¿∆

ÏÈÙÚ‚ ואת הפנימית ההכרה את ∆ƒ
התחושה  ÌÈÈÚaיכולת (»ƒ¿»ƒ

ÏÈÙ ÈBÊ‡ ÊÈ‡ ¯Ú ,ÌÈiÁe¯‰»»ƒƒ∆ƒ«ƒ
ÔÚaÚ‚Úb¯ÚaÈ‡ גדולה כלֿכך במידה וקשור מסור ÈÈÚaהוא ƒ∆¿∆∆¿¿ƒ¿¿≈

¯Úc Ê‡ ,ÌÈiÓLb‰Â ÌÈi¯ÓÁ‰ ÂÈ˙BBˆ¯e ÂÈ˙BÂ‡z«¬»¿»«»¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«∆
ÌÈ‡ ‡a ÊÈ‡ Lb¯‰ ¯Ú˜È„'˙ÈÁe¯ אצלו הוא הרוחני שההרגש כך ¿ƒƒ∆∆¿≈ƒ«ƒ

LÈb¯Ó ÈzÏa ‰NÚpL eÈ‰Â ,¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿«∆¿≈¿«¿∆«¬∆ƒ¿ƒ«¿ƒ
,ÏÏk ולהתרגש רוחניים דברים ולהרגיש לחוש היכולת את לחלוטין ומאבד ¿»

מהם e·¯Ú‰Â˙ולהתפעל ÌÚp‰Ï LÈb¯Ó BÈ‡Âהמתיקות·Bh‰Â ¿≈«¿ƒ¿«…«¿»¬≈¿«
ÈelÚ‰Âוהמעלה˙e˙ÈÁt‰ LÈb¯Ó BÈ‡ ÔÎÂ ,˙BÂˆn‰ Ìei˜a ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈≈«¿ƒ«¿ƒ

גרוע זה כמה B˜eÁ¯a¿ƒעד
È„È ÏÚ ‰NÚpL ˙e˜Ï‡Ó≈¡…∆«¬∆«¿≈

ÏÏk C¯„·e ,ÔBÚÂ ‡ËÁ ה"רוח ≈¿¿»¿∆∆¿»
זה כל את הגורמת ‰e‡שטות"

‰qÎnL ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Èeqkƒ«∆∆««¬ƒ∆¿«»
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ומונעת ««∆∆»¡…ƒ

מצד  שמתחייב כפי לפעול ממנה

הנפש  של האמיתית מהותה כי מהותה

ונעלמת מכוסה ≈p‰c¿ƒ‰האלוקית
˙e˜Ï‡ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ¡…

,B˙e‰Ó ÌˆÚa הזקן רבנו ובלשון ¿∆∆«
אלוקה  "חלק ב): (פרק התניא בספר

ממש" ‰ıBˆÈpממעל Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ
BaL21ÈË¯t ıBˆÈp‰ ‡e‰) ∆«ƒ¿»ƒ

'eÎ ÈË¯t‰ BÙeb Ï‡ CiM‰««»∆«¿»ƒ
הגיליון  בשולי הרבי בהערת כמובא

קטן  ניצוץ "יש האריז"ל: מכתבי כאן

וזה  כו' אלוקות בחינת שהוא מאד

נברא  אחד ניצוץ בכוח מתלבש הניצוץ

ויותר  לשונו. כאן עד יחידה הנקרא כו'

נברא  לניצוץ כאן שמכוון לי נראה

בכלל  האלוקית הנפש כלומר, הנ"ל".

במיוחד  אמורים והדברים אלוקות, היא

בבחינת  שמתלבש הבורא ניצוץ לגבי

שבנשמה  B„È'יחידה' ÏÚL עלֿ), ∆«»
אלוקות  ניצוץ אותו ‰e‡ידי

ÌÈÈÚ‰ ÏÎa LÈb¯Ó«¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
,ÌÈi˜Ï‡‰ האלוקית שהנפש מאחר »¡…ƒƒ

גם  הרי מהותה בעצם אלוקות היא

לה  יש עדיין בגוף שהתלבשה לאחר

ולהתרגש  אלוקות לחוש יכולת מטבעה

אלוקייםֿרוחניים bÓ„מדברים ‡e‰L ¯·ca „‡Ó LÈb¯Óe«¿ƒ¿…¿»»∆¿À»
,˙e˜Ï‡Ï לענייני חיובית תחושה האלוקית לנפש יש החיובי שבכיוון וכשם »¡…

לדברים  ביחס ושלילה דחייה של תחושה טבעה מעצם לה יש כך אלוקות,
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כלה  אחותי לגני באתי

ּבד  ּובפרט ּבֹו, אלקּות,רֹוצה על מנּגד ׁשהּוא בר ְְְֱִֶֶַָָָָֹֻ

הּבֹורח  ּוכאדם הּמּזיק, מּדבר ּכבֹורח מּזה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּובֹורח

רּוחנית  ּדמיתה האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹמּמות,

חס  ּגׁשמית מּמיתה יֹותר קׁשה הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָרחמנאֿלּצלן

ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל ְְְְְֱֶֶָָָֹוׁשלֹום,

יׁשּות  וחמרּיּות ּגּסּות וכל לאלקּות, ּכלים ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹולעׂשֹות

ּומסּתיר  מכּסה הּוא הרי הּבהמית, הּנפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַּומציאּות

ּובפׁשיטּות  האלקית, ּדנפׁש ההרּגׁש על ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומעלים

ׁשהּוא  (עֹולם וועלט פּון געׁשמאק ּדער אז ְְֶֶֶֶַַָהּוא

אלקי, הרּגׁש ּדעם אֹויף ּומסּתיר מכּסה איז ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַֹהעלם)

ּכּונה  ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּזהּו

הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העֹולמֹות, ּבבריאת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָהעליֹונה

על  ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ְְְִִִִֵַַַָָָּברּו

ולהיֹות  הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף האדם עבֹודת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָידי

להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבעֹולם

האמת, אֹור על אצלֹו מס ּתיר ׁשהעֹולם ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָחסֿוׁשלֹום,

חּוׁש ּכל אצלֹו ׁשּנחסר עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָונתעּבה

ׁשּזה  הרּוחנּיים, ּבענינים  פילען) (הּנקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמההרּגׁש

ּומׁשרׁש קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻּבא

יהּגה  ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבעניני

ּגרֹויסען  א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹויחׁשב

ענין  ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּגיׁשמאק,

את  ׁשֹולל הּוא ּבזה ל ֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער ְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּנעם

ׁשל  הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָההרּגׁש

אין  ׁשּלֹו קאלטקייט עצם ּדי הּבהמית, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַהּנפׁש
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לאלוקות ¯Bˆ‰המנגדים BÈ‡ Èel‚a ˙e˜Ï‡ BÈ‡L ¯·„c eÈ‰Â¿«¿¿»»∆≈¡…¿ƒ≈∆

,Ba ממנו מתרחק והוא בו עניין לו bÓ„אין ‡e‰L ¯·„a Ë¯Ù·eƒ¿»¿»»∆¿À»
,˙e˜Ï‡ ÏÚ אפילו אלא בגלוי אלוקות שאינו בלבד זו שלא דבר היינו «¡…

היא  ממנו הסלידה אלא בו רוצה שאינו בלבד זו לא הרי לאלוקות מנגד

בהרבה  גדול fÓ‰בתוקף Á¯B·e≈«ƒ∆
,˜Èfn‰ ¯·cÓ Á¯B·k עוד ולא ¿≈«ƒ»»««ƒ

מדבר  והבריחה שההתרחקות אלא

כבורח  רק לא היא לאלוקות המנגד

אלא  סתם המזיק ««¿Ì„‡Îeמדבר
BÏ ¯e¯·c ,˙ÂnÓ Á¯Ba‰«≈«ƒ»∆¿»
‰˙ÈÓc ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰Ï¿«∆∆»¡…ƒ¿ƒ»

ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ ˙ÈÁe¯ וזה »ƒ«¬»»ƒ¿»
עצמו  על מביא שהאדם מה למעשה

ונפרד  עבירות עובר הוא כאשר

חייו  מקור שהיא מאלוקות ומתנתק

‰˙ÈnÓ ¯˙BÈ ‰L˜ ‡e‰»∆≈ƒƒ»
,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙ÈÓLb ממיתה ואם «¿ƒ«¿»

מתרחק  אדם ושלום, חס גשמית,

נוהג  שהוא קלֿוחומר כוחו בכל ובורח

של  סכנה בפני ניצב הוא כאשר כך

רוחנית  B˙˜eLzמיתה ÏÎÂ¿»¿»
BˆÙÁÂ הנפש מצד האדם של ¿∆¿
e˜Ï‡a˙,האלוקית  ‡e‰∆¡…

˙BNÚÏÂ הזה העולם ÌÈÏkמענייני ¿«¬≈ƒ
˙e˜Ï‡Ï כלים להיות אותם להכשיר  ∆¡…

שכל  אלא השכינה, להשראת ראויים

שהיא  כפי האלוקית נפש מצד הוא זה

להתמודד  עליה אבל ומהותה, מטבעה

ומסתירה  שמכסה הבהמית הנפש עם

eLÈ˙עליה ˙ei¯ÓÁÂ ˙eqb ÏÎÂ¿»«¿»¿ƒ≈
,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙e‡ÈˆÓe¿ƒ«∆∆««¬ƒ
שלה  והמציאות וחומרית, גסה שהיא

היא  אלא ממנה שנעלה למה בטלה לא

מציאות  ובעלת ל"יש" עצמה את חשה

שכזו ובתור חשובה, ‰e‡עצמאית È¯‰הבהמית ÈzÒÓe¯הנפש ‰qÎÓ ¬≈¿«∆«¿ƒ
ÌÈÏÚÓe ומסתיר ש"מכסה כיסוי אלא קל בכיסוי מדובר שלא היינו «¿ƒ

‰‡È˜Ï˙,ומעלים" LÙc Lb¯‰‰ ÏÚ של הטבעית התחושה על ««∆¿≈¿∆∆»¡…ƒ
לאלוקות  שמנגד דבר כל ושוללת אלוקות לענייני שנמשכת האלוקית הנפש

˙eËÈLÙ·e האלוקית הנפש על הבהמית הנפש כיסוי של הפשוט הביטוי ƒ¿ƒ
ËÏÚÂÂ ÔeÙ ˜‡ÓLÚ‚ ¯Úc Ê‡ ‡e‰ הזה העולם של והנועם העונג «∆∆¿«∆¿

) והחומרי ‰ÌÏÚהגשמי ‡e‰L ÌÏBÚ רוחניות ועל אלוקות על )והסתר »∆∆¿≈
,È˜Ï‡ Lb¯‰ ÌÚc ÛÈB‡ ¯ÈzÒÓe ‰qÎÓ ÊÈ‡ מכסה הוא הרי ƒ¿«∆«¿ƒ∆∆¿≈¡…ƒ

בגלוי  לפעול ממנו ומונע האלוקית בנפש שקיים האלוקי ה'הרגש' על ומסתיר

e‰fL וההסתר ההעלם ובמיוחד בעולם, שורר האלוקות על וההסתר ההעלם ∆∆
הוא האלוקית הנפש LnÓ,על ‰ek‰ CÙÈ‰גמור nÓ‰ניגוד ≈∆««»»«»ƒ«

‰ek ‰˙È‰M והמטרה,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·a ‰BÈÏÚ‰ ההעלם ∆»¿»«»»»∆¿»ƒ¿ƒ«»»
הקדושֿברוךֿ של והמטרה מהכוונה הגמור ההיפך הוא אלוקות על וההסתר

שהיא העולם בבריאת BÏהוא ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È של ו'תאוותו' רצונו בגלל נברא העולם ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ

העולם  שדווקא הקדושֿברוךֿהוא

וחומרי, גשמי היותו למרות הזה,

ראוי  מקום 'דירה', לו להיות יהפוך

יהיה  כאן ודווקא השכינה להשראת

וזאת אלוקות, B·Ú„˙גילוי È„È ÏÚ«¿≈¬«
Ì„‡‰ דווקאLÙÂ Ûe‚a »»»¿¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ על ומסתירים שמעלימים ««¬ƒ
בגוף BÈ‰ÏÂ˙האלוקות, כנשמה ¿ƒ¿

‡˜Âc ‰Ê ÌÏBÚaשהוא למרות ¿»∆«¿»
האלוקות  על ומסתיר ¿«¿B¯¯·Ïeמעלים

מהרע  שבו הטוב את להפריד

החושך  את ולהפוך לקדושה ולהעלותו

הגסות BÎkÊÏe,לאור את ולשנות ¿«¿
הבהמית  והנפש הגוף של והחומריות

אותם, ולעדן ייתכן ÏÚÙ·eולזכך ¿…«
בניגוד  למעשה נוהג האדם שבו מצב

מטרת  שהיא העליונה לכוונה מוחלט

ואז ÒÁהבריאה, CÙÈ‰Ï ‡a»¿≈∆«
,ÌBÏLÂ יברר שהאדם זאת ותמורת ¿»

מצב נוצר העולם את ««∆ÌÏBÚ‰Lויזכך
˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ BÏˆ‡ ¯ÈzÒÓ«¿ƒ∆¿«»¡∆
הזה, וההסתר ההעלם ובגלל האלוקית,

„Ú Ck Ïk ÌM‚˙Â ‰aÚ˙Â¿ƒ¿«»¿ƒ¿«≈»»«
BÏˆ‡ ¯ÒÁpLלו LeÁואין Ïk ∆∆¿»∆¿»

ÔÚÏÈÙ ‡¯˜p‰) Lb¯‰‰Ó≈«∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿
‰¯ÌÈiÁe,להרגיש  ÌÈÈÚa (»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ

LÙp‰ ˙aÒa ‡a ‰fL∆∆»¿ƒ««∆∆
Úe·˜ ‡e‰L ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆»«

,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa L¯LÓe לעומת À¿»¿ƒ¿¿≈»»
לעניינים  הנוטה האלוקית הנפש

לשקוע  נוטה הבהמית הנפש ה', אל להתקרב ומשתוקקת אלוקייםֿרוחניים

איתם  ולהתאחד אליהם להתחבר הגשמי, העולם B˙e‰Óבענייני Ïk e‰ÊÂ¿∆»«
‡ ËÈÓ ,Lb¯‰a ˙eiÁa ¯a„ÈÂ ·LÁÈÂ ‰b‰È Ì‰·e ,BÈÚÂ¿ƒ¿»»∆∆¿∆¿«¬…ƒ«≈¿«¿∆¿≈ƒ«

,˜‡ÓLÈb ÔÚÒÈB¯bגדול ועונג B˙eÏÏÎaבנועם ‰Ê Lb¯‰ ¯L‡ ¿¿∆ƒ¿«¬∆∆¿≈∆ƒ¿»
החומרי  העולם בענייני וההשתרשות ההתחברות ‰ÌÚpעצם ÔÈÚ Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿««…«

Lb¯‰‰ ˙‡ ÏÏBL ‡e‰ ‰Êa BÏ LiL (˜‡ÓLÈb ¯Úc)∆ƒ¿«∆≈»∆≈∆«∆¿≈
,˙eiÁe¯a אחרי הרדיפה שהרי ולפעול, להתגלות האלוקית מהנפש ומונע ¿»ƒ

היא  עמוק בה שקוע והאדם גדולה הנאה מתוך כשהיא ובמיוחד  הגשמיות

אלוקות  מענייני והתרגשות להתלהבות מוחלטת הגורם wÚ‰Â¯סתירה ¿»ƒ»
אלוקות  לענייני חיובי רגש העדר של למצב ‰e¯È¯w˙העיקרי ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈«¿ƒ

˜‡ËÈÈ˜ËÏוהאדישות  ÌˆÚ Èc ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÏL עצם ∆«∆∆««¬ƒƒ∆∆«¿¿«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יח

 18   למלל ימא  

יח
ה'תש"י  שבט, יו"ד בא, פרשת שבת

מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָענינים

חּיּותֹו ּכל הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ְֲִִִֶֶַַַַָָָּדׁשמֹו

ּב רק  הּוא ׁשאנּווהרּגׁשתֹו ּוכמ ֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

זאת  לבד אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹרֹואין

הּנה  יׁשרֹות ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשהם

ׁשּדֹורסים  מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָמעׂשיהם

אׁשר  הרּוחנּיים מענינים רחמנאֿלּצלן ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומלעיגים

מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

עפר  הּוא אם ּכלל הבחן מּבלי ודֹורסת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָההֹולכת

ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָועץ

אנׁשים  יׁשנם כן ּכמֹו ּדעת, לּה אין הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדבהמה

הּתֹורה  על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכאּלּו

ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ְְֲִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות

לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמצוה

והּקרירּות  מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל והּדֹומה, ְְְְִֵֶֶַַַָָָכּו'),

מה  והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּדנפׁש

רּוח  ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ּבא ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּׁשאדם

הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָׁשטּות

עד  האמת אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָׁשהם

העליֹונה  ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנעׂשה

ּכלי  ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָׁשּנברא

ּבא  הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלאלקּות,

מתּברר  ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם מּמׁש, ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹההיפ

האמת, אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָּומזדּכ

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח ְְְֱֶֶֶֶַַַָָוזהּו

.¯ev˜ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹ

האמת  על מכּסים ּבכלל, ְְֱֲִִִֶַַַַָָהּבהמית

הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות הרּגׁש העּדר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹוגֹורמים

מהם. הרחּוק ְִִֵֶָּופחיתּות

הּנפׁש‡ÌÓד) על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּמכּסה  ׁשטּות, הרּוח והינּו ְְְְֱִֶֶַַַָָֹהאלקית,

וואס  ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ְְְְֱִִֶַַַַָָָּומעלים
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
¯ÌÈiÁeות הקריר  ÌÈÈÚ ÔÈ‡ BlLוזאתÈÓ‰a ‡e‰L ÈtÓ ∆ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿≈∆«¬ƒ

,ÈÓ‰a‰ LÙ ÂÈÏÚ ÁÈÎBÓ BÓLc ,B˙e‰Ó ÌˆÚa הזה והשם ¿∆∆«ƒ¿ƒ«»»∆∆««¬ƒ
מהותו  אכן שזו מהעובדה B˙eiÁנובע Ïk עוסק הוא שבהם הנושאים »«

רב ובעניין והתלהבות B˙Lb¯‰Âבחיות רגש לו יש ¯˜ובהם ‡e‰ ¿«¿»»«
,ÌÈiÓ‰a ÌÈÈÚa עניינים ¿ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ

דומה  האדם שבהם וחומריים גשמיים

¯ÔÈ‡Bלבהמה e‡L BÓÎe¿∆»ƒ
el‡k ÌÈL‡ LÈc ,LÁeÓa¿»¿≈¬»ƒ»≈
ÌÈ˜È¯ Ì‰L ˙‡Ê „·Ï ¯L‡¬∆¿«…∆≈≈ƒ
˙B¯LÈ ˙BcÓe ‰¯Bz ‰ÓÎÁÓ≈»¿»»ƒ¿»

חיובי רוחני תוכן בהם שאין ≈p‰ƒ‰כך
לכך  NÚÓk‰בנוסף Ì‰ÈNÚÓ«¬≈∆¿«¬≈

ÌÈÒ¯BcL ,LnÓ ‰Ó‰a דורכים ¿≈»«»∆¿ƒ
בזלזול ÌÈ‚ÈÚÏÓe«¿ƒƒומתייחסים

ÌÈÈÚÓ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
ÌeL Ì‰Ï ÔÈ‡ ¯L‡ ÌÈiÁe¯‰»»ƒƒ¬∆≈»∆

,ÏÏk ‚OÓ רוחניים עניינים באותם À»¿»
,LnÓ ‰Ó‰·k Ì‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿≈»«»

˙Ò¯B„Â ˙ÎÏB‰‰ כל את ברגליה «∆∆¿∆∆
בו  פוגעת שהיא ‰·ÔÁמה ÈÏaÓƒ¿ƒ∆¿≈

B‡ ıÚÂ ¯ÙÚ ‡e‰ Ì‡ ÏÏk¿»ƒ»»»≈
¯cÚ‰ ÈtÓ ‡e‰L ,Ì„‡ Ûeb»»∆ƒ¿≈∆¿≈

,Lb¯‰‰ היכולת חוסר בגלל «∆¿≈
לדרוך  ראוי מה על ולהבחין להרגיש

לא מה dÏועל ÔÈ‡ È¯‰ ‰Ó‰·cƒ¿≈»¬≈≈»
˙Úc,הבחנה ÔÎויכולת BÓk ««¿≈

Ì‰L el‡k ÌÈL‡ ÌLÈ∆¿»¬»ƒ»≈∆≈
ÏÚ ÌÈ‚ÚBÏÂ ,LnÓ ‰Ó‰·kƒ¿≈»«»¿¬ƒ«

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ את שאבדו מאחר «»ƒ¿
היכולת  ואת הנכונות התחושות

שהנפש (Ì‰Óeלהבחין  אלה בין ≈∆
ההתנהגות  צורת את קובעת הבהמית

כאלה  ישנם Ì‰Ïשלהם ÌÈ¯ÁBa‰«¬ƒ»∆
ליבם  בשרירות ÌÈÎ¯c¿»ƒבעצמם,

,ÌÈBL והמצוות התורה בשמירת ƒ
כי ‰Ìומחליטים BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»≈

ÌÈˆB¯ ÌÈ‡ ‰Ê·e ,ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒ»∆≈»ƒ
i˜Ï'eÎ dÓ לעיל לאמור בדומה ¿«¿»

הנפש  של שטות" ה"רוח שבגלל

האלוקית, הנפש על המכסה הבהמית

עבירות  בין אבחנה בטעות יוצר האדם

אחרות  לעבירות ),מסוימות
,‰ÓBc‰Â שאנשים ייתכן וכך ¿«∆

והמצוות התורה קיום לגבי דומות מוטעות החלטות ‰e‡מקבלים ‰Ê ÏÎc¿»∆
˙efÚ‰Ó ‡a החוצפה˙e¯È¯w‰Â האדישות˙ÈÓ‰a‰ LÙc לענייני »≈»«¿«¿ƒ¿∆∆««¬ƒ

ואלוקות, a‡קדושה Ì„‡M ‰Ó Ì¯Bb‰Â ‰aq‰ ‡e‰ ‰Ê ¯L‡¬∆∆«ƒ»¿«≈«∆»»»
‡e‰L ,ÔÏvÏ Œ‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú È„ÈÏ לעיל eËL˙כמבואר Áe¯ ƒ≈¬≈»«¬»»ƒ¿»∆«¿

ÌÈÓÈÏÚÓ Ì‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙc Èeqk‰Â ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»¿«ƒ¿∆∆««¬ƒ∆≈«¿ƒƒ
˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe עצמה שמצד האלוקית הנפש של האלוקית «¿ƒƒ«»¡∆

ניתן  בלתי בקשר באלוקות קשורה היא

עובר Ú„לניתוק שהאדם כך כדי «
ושלום חס כתוצאה NÚpL‰עבירה ∆«¬∆

‰ek‰מהעבירה CÙÈ‰ המטרה ≈∆««»»
‰BÈÏÚ‰,העולם eÎc‰בבריאת »∆¿»¿«»»

ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL ‰BÈÏÚ‰»∆¿»∆ƒ¿»»»
היא  B¯¯·Ïלמענה È„Îa ולעדן ƒ¿≈¿»¿

אותו  ÈÏkולזכך B˙BNÚÏÂ¿«¬¿ƒ
,˙e˜Ï‡Ï הגשמי הזה שהעולם ∆¡…

להשראה  ראוי מקום יהיה עצמו

לאלוקות ו'דירה' È„Èהשכינה ÏÚÂ¿«¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Èeqk שמכסה ƒ«∆∆««¬ƒ

האמת על a‡ומסתירה ‰p‰ƒ≈»
LnÓ,למעשה  CÙÈ‰‰«≈∆«»

BÈ‡L Èc ‡Ï ÌÏBÚ‰L∆»»…«∆≈
Ck„ÊÓe ¯¯a˙Ó הופך אינו ולכן ƒ¿»≈ƒ¿«≈

לאלוקות, 'דירה' BÚ„להיות ‰p‰ƒ≈
¯B‡ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ«

Áe¯‰ e‰ÊÂ ,˙Ó‡‰˙eËL »¡∆¿∆»«¿
˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL ובגללה ∆¿«∆«»¡∆

עבירות. לעבור עלול האדם

,˙eËL Áe¯c ¯‡·È .¯evƒ̃¿»≈¿«¿
‰Â‡z‰שהיא Û˜z העובדה …∆««¬»

הם  הזה העולם לענייני שהתאוות

בהן  שקוע והאדם ∆∆¿LÙÂבתוקף
,ÏÏÎa ˙ÈÓ‰a‰ טבעה מצד ««¬ƒƒ¿»

‰‡Ó˙ומהותה, ÏÚ ÌÈqÎÓ¿«ƒ«»¡∆
בנפש  להאיר שאמורה האלוקית

‰¯Lbהאלוקית ¯cÚ‰ ÌÈÓ¯B‚Â¿¿ƒ∆¿≈∆¿≈
˙e˜Ï‡‰ והכרה הרגשה חוסר »¡…

באלוקות  ‰BÂˆn˙,פנימית ÈelÚÂ¿ƒ«ƒ¿
במעלת  והכרה הרגשה חוסר וכן

אחד מצד e˙ÈÁÙe¿ƒ˙המצוות
Ì‰Ó ˜eÁ¯‰ האדם שני ומצד »ƒ≈∆

בכך  והרגשה ההכרה את מאבד

היא  ומהמצוות מאלוקות שהתרחקות

וגרוע. פחות דבר

LÙp‰L ‰Ê ÌÓ‡ („»¿»∆∆«∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«»««∆∆

˙È˜Ï‡‰,אורה על ומסתירה eËL˙ומעלימה Áe¯‰ eÈ‰Â של »¡…ƒ¿«¿»«¿
Èelb‰Âהסטראֿאחרא, ˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈÏÚÓe ‰qÎnL של ∆¿«∆«¿ƒ«»¡∆¿«ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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 למלל ימא    19 

יט

כלה  אחותי לגני באתי

על  רק הּוא אלקּות, אֹויף מעלים איז ְֱֲִִֶַַַֹוועלט

העצמּות  על לא אבל האלקית, ּדנפׁש ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹהּמּדֹות

נ  חבל "יעקב ּכתיב  ּדה ּנה האלקית. חלתֹו",ּדנפׁש ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

חבל  הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה הּׁשזּור 22התקּׁשרּות ְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

עצמּה, הּנׁשמה הּוא ּדהחבל נימין, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמּתרי"ג

ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּדנׁשמתֹו

נימין, מּתרי"ג ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹולזאת

ּדהּנׁשמה  נא, ּפרק  ּבינֹונים' ׁשל ּב'ספר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכדאיתא

ּדאמרּו הּוא, הּדבר וטעם ּכחֹות, מּתרי"ג ְְְְְִַַַַַָָָָֹּכלּולה

לֹומר  אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק (סנהדרין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָרז"ל

מּלׁשֹון  הּוא ּדע ֹולם העֹולם", נברא ְְְְִִִִִָָָָּבׁשבילי

ּדהעלם  לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעלם,

לבררֹו ּבכדי ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָוצמצּום

ּוׁשס"ה  אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ְְְְְִִֵַַָָָָָָּולזּככֹו,

הּמדרגֹות  ּכל ּדלכן ּתרי"ג , ּבמסּפר ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּגידים

ּגם  הּנה ולכן הּזה , ּבּמסּפר  הם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבהׁשּתלׁשלּות

ׁשּבהם  ּכחֹות, ּתרי"ג ּכן ּגם יׁש הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבהּנׁשמה

הרי  ּדנׁשמה זה וחבל  מצוֹות, הּתרי"ג ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּתלּויים

אחד  ׁשראׁשֹו החבל ּוכמֹו ּבאלקּות, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמתקּׁשר

הרי  למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹקׁשּור

לאחדים, להיֹות ההתקׁשרּות נעׂשה זה ידי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָעל

ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּנה

ה' אֹות התקּׁשרּות והּוא למעלה, קׁשּור ְְְְְִֶַַָָָָהאחד

קׁשּור  אחד וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ְְִֶַַָָָָֹּתּתאה

ּבגּוף  הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ּבהארת והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָלמּטה,

ּדגם  נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹהאדם
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ו.22) ה, פרק התשובה אגרת ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‡e˜Ï˙,האלוקות, ÛÈB‡ ÌÈÏÚÓ ÊÈ‡ ËÏÚÂÂ Ò‡ÂÂ Ò‡c eÈ‰Â¿«¿»»∆¿ƒ«¬ƒ¡…

אלוקות על מעלים שהעולם ‰Bcn˙העובדה ÏÚ ˜¯ ‡e‰הרגשLÙc «««ƒ¿∆∆
,˙È˜Ï‡‰ האלוקית הנפש על וההעלם הכיסוי כיצד בהרחבה לעיל כמבואר »¡…ƒ

ענייני  של והעריבות ומעלתם חשיבותם את ולהרגיש לחוש ביכולת פוגע

‰eÓˆÚ˙אלוקות ÏÚ ‡Ï Ï·‡¬»…«»«¿
˙È˜Ï‡‰ LÙc המהות עצם על כי ¿∆∆»¡…ƒ

להעלים  ניתן לא האלוקית הנפש של

פוגם  ולא פוגע לא דבר ושום ולהסתיר

ומבאר. שהולך כפי בה,

·È˙k ‰p‰c האזינו בשירת ¿ƒ≈¿ƒ
,"B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ" ומוסבר «¬…∆∆«¬»

אשר  החסידות בתורת כך על

˙e¯M˜˙‰ העמוק והחיבור הקשר ƒ¿«¿
של  e˜Ï‡a˙והפנימי ‰ÓLp‰«¿»»∆¡…

‡e‰ כמוÏ·Á22 עבה¯eÊM‰ ∆∆«»
ÔÈÓÈ ‚"È¯zÓ,דקים חוטים ƒ«¿«ƒƒ

Ï·Á‰cבנמשל‰ÓLp‰ ‡e‰ ¿«∆∆«¿»»
Ì„‡ ÏL B˙ÓLc ,dÓˆÚ«¿»¿ƒ¿»∆»»

Ï·Á‰ ‡e‰ האמצעיB¯M˜Ó‰ «∆∆«¿«¿
‰ÓLp‰ ˙‡ÊÏÂ ,˙e˜Ï‡a∆¡…¿»…«¿»»

dÓˆÚ בין ומחבר המקשר האמצעי «¿»
לאלוקות È¯zÓ"‚האדם ‰¯eÊL¿»ƒ«¿«

,ÔÈÓÈ כפי) המצוות תרי"ג כנגד ƒƒ
להלן) מובא È‡„ÎÂ˙‡שיבואר ¿ƒ¿ƒ»

ÌÈBÈa ÏL ¯ÙÒa התניא ספר ¿≈∆∆≈ƒ
הוא  כי בינונים" של "ספר הנקרא

שאינו  ה"בינוני" של ה' בעבודת עוסק

רשע ואינו ‡,צדיק ˜¯t∆∆
‚"È¯zÓ ‰ÏeÏk ‰ÓLp‰c¿«¿»»¿»ƒ«¿«

,˙BÁk:שם התניא ספר ובלשון …
בה  כלולים וחיות כוחות מיני "שתרי"ג

הפועל  אל לצאת ועצמותה במהותה

אברין  רמ"ח להחיות מההעלם, והגילוי

עלֿידי  שבגוף גידין ושס"ה

גם  לה שיש החיונית בנפש התלבשותם

הללו". כוחות ושס"ה רמ"ח כן

,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ היא תרי"ג במספר הם הנפש שכוחות לכך הסיבה ¿«««»»
¯ÓBÏ Ì„‡ ·iÁ" (‰ ‰LÓ „ ˜¯t ÔÈ¯„‰Ò) Ï"Ê¯ e¯Ó‡c¿»¿«««¿∆¿ƒ∆∆ƒ¿»«»»»«

,ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÏBÚc ,"ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÈÏÈ·La ולפי ƒ¿ƒƒƒ¿»»»¿»ƒ¿∆¿≈
המשנה  את לפרש יש ÌÏÚ‰cזה ¯ÓBÏ ·iÁ „Á‡Â „Á‡ ÏÎc¿»∆»¿∆»«»«¿∆¿≈

‰¯‡ÔBL("עולם") ÌeˆÓˆÂ והבלתי האינסופי האלוקי שמהאור כדי ¿ƒ¿»ƒ
באור  עשה הקדושֿברוךֿהוא מוגבלים, ונבראים עולמות יתהוו מוגבל

מועטת  הארה שרק כך האור, את שמעלימים צמצומים של שורה האיןֿסוף

בצמצום  היא הצמצומים ותחילת הנבראים. את להוות ותרד תתגלה ממנו

כדי  כביכול, הצידה, הגדול אורו את סילק הקדושֿברוךֿהוא שבו הראשון

לעצמו  ולומר לדעת חייב והאדם לעולמות. מקום ונתינת אפשרות שתהיה

והצמצום  ÈÏÈ·La,שהעולם ‡¯·ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ואחד  אחד לכל ≈¿È„Îaƒכמשימה

‡e‰ Ì„‡‰Â ,BÎkÊÏe B¯¯·Ï¿»¿¿«¿¿»»»
¯eiˆaובתבנית ¯Á"Óבדמות ¿ƒ»«

Ì‰L ÌÈ„Èb ‰"ÒLe ÌÈ¯·‡≈»ƒ¿»ƒƒ∆≈
ÔÎÏc ,‚"È¯z ¯tÒÓa כיוון ¿ƒ¿««¿«¿»≈

על  מוטלת העולם בירור שמשימת

‰B‚¯„n˙האדם Ïk»««¿≈
˙eÏLÏzL‰a האלוקי האור של ¿ƒ¿«¿¿

לדרגה ‰f‰,מדרגה ¯tÒna Ì‰≈«ƒ¿»«∆
לתרי"ג  מתחלקת דרגה כל ובעצם

ÓLp‰a‰בחינות Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«¿«¿»»
בבירור  לעסוק מוטל שעליה עצמה

,˙BÁk ‚"È¯z Ôk Ìb LÈ È¯‰¬≈≈«≈«¿«…
‚"È¯z‰ ÌÈÈeÏz Ì‰aL∆»∆¿ƒ««¿«
‰ÓLc ‰Ê Ï·ÁÂ ,˙BÂˆÓƒ¿¿∆∆∆ƒ¿»»
BÓÎe ,˙e˜Ï‡a ¯M˜˙Ó È¯‰¬≈ƒ¿«≈∆¡…¿
¯eL˜ „Á‡ BL‡¯L Ï·Á‰«∆∆∆…∆»»
¯eL˜ ÈM‰ BL‡¯Â ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿…«≈ƒ»

,‰hÓÏ החבל של אחד קצה כאשר ¿«»
קשור  השני וקצהו למעלה קשור

NÚ‰למטה ‰Ê È„È ÏÚ È¯‰¬≈«¿≈∆«¬∆
˙e¯L˜˙‰‰"ה"מעלה בין «ƒ¿«¿

ÌÈ„Á‡Ï,וה"מטה" ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»ƒ
שעדיין  למרות אחד לדבר להפוך

למעלה  שזה ביניהם גדול מרחק נשאר

למטה Ìbוזה ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈«
,‰ÓLc Ï·Áa Ôk הנשמה גם ≈¿∆∆ƒ¿»»

ומחבר  המקשר לחבל נמשלה

‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ „Á‡‰ BL‡¯L∆…»∆»»¿«¿»
‡B˙באלוקות, ˙e¯M˜˙‰ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿

‰‡zz מארבעת ‰' מורכב הוי' שם «»»
עילאה" "ה' נקראת הראשונה ה"א והאות ה"א. וא"ו, ה"א, יו"ד, האותיות

של  והקשר (תחתונה) תתאה" "ה' נקראת האחרונה ה"א והאות (עליונה)

ומחוברת קשורה תתאה ה' שהאות פירושו באלוקות »¿a‰‚'הנשמה
,Â"‰È ˙BÈ˙B‡בדרגה ממנה ‡Á„שלמעלה BL‡¯Â של השני הקצה ƒ¿…∆»

הנשמה ‰LaÏ˙n˙'חבל' ‰ÓLp‰ ˙¯‡‰a ‡e‰Â ,‰hÓÏ ¯eL»̃¿«»¿¿∆»««¿»»«ƒ¿«∆∆
,B˙BÈÁ‰Ï Ì„‡‰ Ûe‚a הנשמה ירידת לאחר שגם בחסידות כמבואר ¿»»»¿«¬
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כ

 20   למלל ימא  

כ
ה'תש"י  שבט, יו"ד בא, פרשת שבת

הּנה  עקבים, ּבבחינת ׁשהם הּנמּוכֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַּבּמדרגֹות

ּבהעצמּות, קׁשּורים הם הרי ּדנׁשמה חבל ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

ׁשל  נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָוכביכֹול

ּבתכלית  קׁשּורים הם זה ידי ועל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָמעלה,

אֹו לּצלן רחמנא הּכפירה ענין והּנה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָההתקּׁשרּות.

נֹוגעים  הם הלא חסֿוׁשלֹום , ּבכרת ׁשהיא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹעברה

ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו ההתקּׁשרּות, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָלעצם

עצ  ּדכתיב ׁשהם ועלּֿדר הּנפׁש, ועצם הּנׁשמה ם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

לבין  ּביניכם מבּדלים היּו עֹונתיכם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ"ּכי

והינּו ׁשּלכם, אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם ְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקיכם",

נֹוגעים  הם הרי אּלּו וענינים ׁשּבּנׁשמה, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלקּות

וידּוע  ההתקּׁשרּות, הּנׁשמה 23ּבכללּות עצם ּדעל ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ולזאת  ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום אין ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהרי

התקּׁשרּות  ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר איזה ּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר

מאלקּות  זה ידי על נפרד להיֹות ׁשּיכֹול ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹנפׁשֹו,

רֹוצה  אינֹו יׂשראל  ּדאיׁש וכּנ"ל ְְְְִִֵֵֶַַַָָחסֿוׁשלֹום,

להּפרד  חסֿוׁשלֹום יכֹול ואינֹו אפן ְְְְִֵֵֶַָָָֹּבׁשּום

ּבׁשארי  אבל זה, ּדבר אצלֹו נרּגׁש ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמאלקּות

נימין  הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום חס ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָעברֹות

והגם  .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּפרטּיים,

צּוה  אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּדבעברֹו

מּמצוֹות  אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלעׂשֹותן

ידי  על הרי לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה אׁשר ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהוי'

ּכל  הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזה

ׁשּפֹועל  יֹותר ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָהעצמּות

להיֹותם  הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָחליׁשּות
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ה.23) פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ורק  למעלה נשאר הנשמה של ועצמי פנימי חלק בגוף, להתלבש למטה

הגשמי. הגוף בתוך מלובשת ממנה מועטת הארה

c ,"B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ" e‰ÊÂ˙BÎeÓp‰ ˙B‚¯„na Ì‚ בני של ¿∆«¬…∆∆«¬»¿«««¿≈«¿
ÌÈ·˜Úישראל ˙ÈÁ·a Ì‰L החלק שהוא שברגל לעקב שנמשלו ∆≈ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ

האדם, גוף של ביותר ≈p‰ƒ‰התחתון
Ì‰ È¯‰ ‰ÓLc Ï·Á È„È ÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿»»¬≈≈

הללו היהודים ÌÈ¯eL¿̃ƒגם
ומאוחדים ¿»«¿eÓˆÚ‰a˙,ומחוברים

הקדושֿברוךֿ של ומהותו בעצמותו

(BÓL˙הוא Ì‰L ÏBÎÈ·ÎÂ¿ƒ¿»∆≈ƒ¿
B˙ÏÁ (Ï‡¯NÈ והירושה החלק ƒ¿»≈«¬»

‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰ÏÚÓ ÏL ידי על ∆«¿»¿«¿≈∆
הנשמה של ˜ÌÈ¯eLהחיבור Ì‰≈¿ƒ

‰‰˙˜e¯M˙באלוקות ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
הנפש  אם גם מצב, בכל תמיד,

ומסתירים  מעלימים והקליפות הבהמית

הנפש  של המידות ועל ההרגש על

ומעתה, לעיל. כמבואר האלוקות,

אין  הנשמה עצם על כי שהוסבר לאחר

על  שני ומצד מצב בשום והסתר העלם

הסתר  להיות יכול המידות ועל הרגש

האדם  מדוע מובן שטות" ה"רוח בגלל

הוא  שבה עבירה יעבור לא לעולם

ומתנתק  נפרד שהוא בבירור יודע

עבירות  לגבי זאת ועם מאלוקות

תכסה  כן שטות" שה"רוח יתכן אחרות

האמת: ‰ÈÙk¯‰על ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
‡È‰L ‰¯·Ú B‡ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»¬≈»∆ƒ
Ì‰ ‡Ï‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙¯Îa¿»≈«¿»¬…≈

˙e¯M˜˙‰‰ ÌˆÚÏ ÌÈÚ‚B של ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿
באלוקות, eÏÏÎa˙הנשמה eÈ‰«¿ƒ¿»

˙e¯M˜˙‰‰ או כזה בפרט רק ולא «ƒ¿«¿
ÌˆÚÂאחר, ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Ì‰L∆≈∆∆«¿»»¿∆∆

,LÙp‰ עצם" היא שבהם «∆∆
È˙Îc·ההתקשרות" C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆ƒ¿ƒ

Èk"ÌÈÏc·Ó eÈ‰ ÌÎÈ˙BÚ ƒ¬…≈∆»«¿ƒƒ
,"ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa"אלוקיכם" הפסוק לשון דיוק את לפרש ויש ≈≈∆¿≈¡…≈∆

סתם  "אלוקים" eÈ‰Âולא ,ÌÎlL d˜Ï‡ Le¯t ÌÎÈ˜Ï‡c∆¡…≈∆≈¡…«∆»∆¿«¿
‰ÓLpaL ˙e˜Ï‡‰, בין מבדילים שהעוונות רק אומר לא שהכתוב כך »¡…∆«¿»»

לאלוקות  ביחס ופירוד פגם יוצר שהעוון גם מדגיש אלא בכלל לאלוקות האדם

האדם  של ‡elשבנשמתו ÌÈÈÚÂ באיסורי או בכפירה שקשורות עבירות ¿ƒ¿»ƒ≈
‰‰˙˜e¯M˙,כרת ˙eÏÏÎa ÌÈÚ‚B Ì‰ È¯‰,כאמורÚe„ÈÂ23ÏÚc ¬≈≈¿ƒƒ¿»«ƒ¿«¿¿»«¿«

,¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ ¯·c ÌeL ÔÈ‡ È¯‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ נשארת והיא ∆∆«¿»»¬≈≈»»««¿ƒ«¿ƒ
מצב בכל באלוקות ומחוברת c·¯קשורה ‰ÊÈ‡ ‡a ¯L‡k ˙‡ÊÏÂ שגם ¿»…«¬∆»≈∆»»

דבר שזהו בכך ומכיר יודע BLÙ,האדם ˙e¯M˜˙‰ ˙eÏÏÎa Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿«¿
Ï"pÎÂ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙e˜Ï‡Ó ‰Ê È„È ÏÚ „¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL∆»ƒ¿ƒ¿»«¿≈∆≈¡…«¿»¿««
‰ˆB¯ BÈ‡ Ï‡¯NÈ LÈ‡c¿ƒƒ¿»≈≈∆
ŒÒÁ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa¿…∆¿≈»«
ÔÎÏÂ ˙e˜Ï‡Ó „¯t‰Ï ÌBÏLÂ¿»¿ƒ»≈≈¡…¿»≈

,‰Ê ¯·c BÏˆ‡ Lb¯ פשר וזה ƒ¿»∆¿»»∆
"קל  אפילו כזה שבמקרה העובדה

לעבוד  שלא נפשו את מוסר שבקלים"

זרה  B¯·Ú˙עבודה È¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»≈¬≈
ÌBÏLÂŒÒÁ ניכר לא שבהם «¿»

וכן  כפירה היא עליהם שהעבירה

‰Ìעבירות  È¯‰ ˙¯Îa ÌÈ‡L∆≈»¿»≈¬≈≈
ÌÈiË¯t ÔÈÓÈ העבה בחבל ודקים ƒƒ¿»ƒƒ

הנשמה, ÌÈLb¯של ÌÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk BÏˆ‡ האדם אלו ובעבירות ∆¿»»

והפירוד  הניתוק את מרגיש לא

מאלוקות.

Ì‚‰Â דבר של שלאמיתו פי על אף «¬«
˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ B¯·Ú·cƒ¿»¿«««ƒƒ¿
BÈ‡Â Ô˙BNÚÏ ‰eˆ ¯L‡ 'ÈÂ‰¬»»¬∆ƒ»«¬»¿≈

‰NBÚ,עשה מצוות ‡Bומבטל ∆
'ÈÂ‰ ˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ‰NBÚL∆∆««ƒƒ¿¬»»
ÈzÏ·Ï 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡¬∆ƒ»¬»»¿ƒ¿ƒ

Ô˙BNÚÏ מצוות על לא ועובר «¬»
ÒÙ˜תעשה, ‰Ê È„È ÏÚ È¯‰¬≈«¿≈∆ƒ¿»

˙ÈË¯t ‡ÓÈp‰ החוטים מתרי"ג «ƒ»¿»ƒ
ששייך  חוט אותו החבל, שזור שמהם

גם  דבר של (ולאמיתו בפרט זו למצווה

כמו  מאלוקות ופירוד ניתוק גורם זה

אף  כרת ואיסורי כפירה של עבירות

כיוון  פרטית בנימא «¿Ë¯Ù·c¿ƒשמדובר
‰ Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰ÊÏL ˙eÓˆÚ ∆¬≈»»«¿∆

‰f‰ Ë¯t‰ מועט חלק רק ולא «¿»«∆
BÈ˙¯ממנו), „BÚÂ פרטית בעבירה ¿≈

חמור איסור על לעבירה שדומה חמור היבט עוד eLÈÏÁ˙קיים ÏÚBtL∆≈¬ƒ
Ï·Á‰ ˙eÏÏÎa החבל ממרכיבי באחד וניתוק שפגימה בפשטות כמובן ƒ¿»«∆∆

בסופו  פרטית, עבירה על שמדובר אף בנמשל, וכך החבל, כל את מחלישה

כד: פרק התניא, ספר (ובלשון הקשר כללות על השפעה לכך יש דבר של

העליון  רצון על עובר העוברה הרי קלה עבירה אפילו לאמיתו באמת "אבל

יתברך..."), ואחדותו מייחודו הפירוד בתכלית והוא הוא Ê‰ברוך ÏÎ·e¿»∆
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כא

כלה  אחותי לגני באתי

,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו הרי ּפרטּיים נימין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָרק

הּבהמית  ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו

האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָֹמעלימים

האלקי, והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו

והינּו רחמנאֿלּצלן, עברה לידי ׁשּבא הּסּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוזהּו

על  ּומעלים ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהרּוח

וכה  האלקי , האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו האמת, ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָָֹֹאֹור

ׁשּבא  עד ּדחי אל מּדחי רחמנאֿלּצלן יֹורד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּנה

מּצד  והּוא רחמנאֿלּצלן, אּסּור ּדבר ְְְֲֲִִִַַַַָָָלעׂשֹות

ּכּנ"ל. ׁשטּות ְַַַָהרּוח

.¯ev˜ מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְִִֶַַַַַ

ועצם  עצמּותּה על ולא האלקית ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹֹּדנפׁש

ְְִַַההתקּׁשרּות.

ה p‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש ּדעת ּכׁשם ¿ƒ≈ְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ְְְְִִִֵֶָָׁשהּוא

והּוא  הּדעת, מן למעלה הּטיה יׁשנֹו כן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּנה

רז"ל  אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻׁשטּות

א) עּמּוד יז יהּודא (ּכתּבֹות ר' על עליו "אמרּו ְְְַַָָָָֻ

ּומרּקד  הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּברּבי

מרּקד  יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָלפני

אחת, ּומקּבל אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש ְְִֵֵַַַַַַַָָֹאּתלת

סבא  לן מכּסף קא זירא רּבי אמר ְִִֵֵַַַַָָָָָָרׁש"י),

קּלּות  ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ(ׁשּמזלזל

אפסיק  נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), ּבעצמֹו, ְְְְִִִֵַַַַַֹראׁש

אמר  וכּו', עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹעּמּודא

הדס  ׁשל (ׁשֹוט לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני זירא ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָרּבי

ׁשטּותיּה ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָׁשהיה

ליּה ואמרי רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסבא

ּדׁשטּות  רׁש"י ), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ְְְְִִִִִֵַָָָָׁשיטתיּה

מדרגה  ׁשהּוא הּדעת, מן למעלה היא הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָזֹו

זכּו הרי ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹּגבֹוהה

י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָהרי

עד  עדי ּבנין ּבגּלּוי (ּובא כּו', י"ּה הם הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ïk BÏˆ‡ Lb¯ BÈ‡ È¯‰ ÌÈiË¯t ÔÈÓÈ ˜¯ Ì˙BÈ‰Ï ‰p‰ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒƒ¬≈≈ƒ¿»∆¿»

,Ckמתנתק ולא נפרד לא הוא שבעצם לחשוב טועה ÊaL‰והאדם eÈ‰Â »¿«¿∆»∆
אלו פרטיות ‰ÈÓ‰a˙בעבירות LÙc ˙Bcn‰ ‰p‰ התחושות ƒ≈«ƒ¿∆∆««¬ƒ

שלה ‰‡È˜Ï˙,והרגשות LÙc ˙Bcn‰ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ«¿ƒƒ«¿ƒƒ««ƒ¿∆∆»¡…ƒ
BÏˆ‡ Lb¯ BÈ‡L eÈ‰Â¿«¿∆≈ƒ¿»∆¿
e‰ÊÂ ,È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰Â ¯B‡‰»¿««»¡…ƒ¿∆
‰¯·Ú È„ÈÏ ‡aL ‰aq‰«ƒ»∆»ƒ≈¬≈»
Áe¯‰ eÈ‰Â ,ÔÏvÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»¿«¿»«
‰qÎnL ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc ˙eËL¿¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆
,˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈÏÚÓe«¬ƒ«»¡∆
¯B‡‰ BÏˆ‡ Lb¯ BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»

,È˜Ï‡‰ באריכות לעיל כמבואר »¡…ƒ
ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ „¯BÈ ‰p‰ ‰ÎÂ¿…ƒ≈≈«¬»»ƒ¿»

ÈÁc Ï‡ ÈÁcÓ שבשלב לאחר ƒ∆ƒ∆∆ƒ
הנפש  של והכיסוי ההעלם ראשון

לאבד  לו גורמים והקליפות הבהמית

בהמשך  לאלוקות, הראוי הרגש את

מזה  למטה יורד aL‡הוא „Ú«∆»
Œ‡ÓÁ¯ ¯eq‡ ¯·c ˙BNÚÏ«¬¿«ƒ«¬»»

,ÔÏvÏ,בפועלÁe¯‰ „vÓ ‡e‰Â ƒ¿»¿ƒ«»«
.Ï"pk ˙eËL¿««

CÈLÓÈ .¯ev˜ המבואר על ויוסיף ƒ«¿ƒ
הקודם eËL˙בפרק Áe¯c¿«¿

האלוקית  הנפש על ומסירה המעלימה

Ó˙BcÓ ÏÚ ˜¯ ‰qÎ הרגש ¿«∆««ƒ
ÏÂ‡והתחושות ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿…

d˙eÓˆÚ ÏÚהנפש ÌˆÚÂשל ««¿»¿∆∆
˙e¯M˜˙‰‰ של וההתחברות «ƒ¿«¿

נפגעות  לא שלעולם באלוקות הנשמה

ונפגמות.

‰Èh‰ LiL ÌLk ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿≈∆≈«»»
סטייה  ‰Úc˙נטייה, ÔÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ«««

והממוצעת  הישרה הדרך היא שהדעת

‡e‰Lממנה ÌLaשנטייה ‡¯˜ ∆ƒ¿»¿≈
,‰tÏ˜c ˙eËL,הקדושה היפך ¿ƒ¿ƒ»

‰Èh‰ BLÈ ÔÎ BÓk ‰p‰ נטייה ƒ≈¿≈∆¿«»»
והרגילה  הממוצעת «¿»¿ÏÚÓÏ‰מהדרך

˙eËL ‡e‰Â ,˙Úc‰ ÔÓƒ«««¿¿
,‰M„˜c.ומבאר שהולך כפי ƒ¿À»

e¯Ó‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
(‡ „enÚ ÊÈ ˙Ba˙k) Ï"Ê«̄«¿À«
‡„e‰È '¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡"»¿»»«¿»
ÏËB ‰È‰L ,È‡ÚÏÈ‡ Èa¯a¿«ƒƒ»∆»»≈
ÈÙÏ „w¯Óe Ò„‰ ÏL „a«∆¬«¿«≈ƒ¿≈

,'eÎÂ ‰lk‰אותה לשמח ¯·כדי ««»¿«

„w¯Ó ˜ÁˆÈ ·¯ ¯a Ï‡eÓLהכלה לפני מרקד (ÏL˘היה ˙Ïz‡ ¿≈««ƒ¿»¿«≈«¿»»…
ÔÈca,הדסים Ïa˜Óeשל ˙Á‡ ˜¯BÊ תופס¯Ó‡ ,(È"L¯ ,˙Á‡ «ƒ≈««¿«≈«««ƒ»«

‡·Ò ÔÏ ÛqÎÓ ‡˜ ‡¯ÈÊ Èa¯אותנו מבייש B·Îa„הזקן ÏÊÏÊnL) «ƒ≈»»¿«≈»»»∆¿«¿≈ƒ¿
BÓˆÚa L‡¯ ˙el˜ ‚‰BÂ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz,הכלה לפני כך לרקוד «¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«…¿«¿

˜ÈÒÙ‡ dÈLÙ Á Èk ,(È"L«̄ƒƒ««¿≈«¿ƒ
dÈ„Èc ÔÈa ‡¯ec ‡„enÚ«»¿»≈ƒ≈

,'eÎÂ ‡ÓÏÚ ‡lÎÏ נחה כאשר ¿…»»¿»¿
(חצץ) הפסיק העולם) מן (ונפטר נפשו

ואז העולם, לכל בינו אש »«‡Ó¯עמוד
dÈËBL dÈÏ È‰‡ ‡¯ÈÊ Èa«̄ƒ≈»«¬≈≈≈

‡·ÒÏ שלו השוט לזקן לו הועיל ¿»»
„w¯Ó ‰È‰L Ò„‰ ÏL ËBL)∆¬«∆»»¿«≈

dÈÏ È¯Ó‡Â (È"L¯ ,Ba ויש «ƒ¿»¿≈≈
בנוסח  התבטא זירא שרבי אומרים

לזקן  לו שהועילה ≈¿dÈ˙eËLאחר,
‡·ÒÏ שלו (È‰L‰השטות ¿»»∆»»

,(È"L¯ ,‰ËBLk ‚‰˙Óƒ¿«≈¿∆«ƒ
‡ÂdÈÏ È¯Ó זירא שרבי אומרים ויש ¿»¿≈≈

לזקן  לו שהועילה ≈¿dÈ˙ËÈLƒהתבטא
,B‚‰Óe B˙ËÈL) "‡·ÒÏ¿»»ƒ»ƒ¿»

BÊ ˙eËLc ,(È"L¯ זלזול של «ƒƒ¿
מעשה בכבוד  ועשיית כביכול, עצמו,

הכלה  את לשמח כדי כשטות שנראה

,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿«¿»ƒ«««
‰‡ÏÙÂ ‰‰B·b ‰‚¯„Ó ‡e‰L∆«¿≈»¿»¿ƒ¿»»

,„‡Ó „‡Óa של בדרך התנהגות ƒ¿…¿…
עלֿשכלית, בדרך הדעת, מן למעלה

והיא  ביותר, גבוהה רוחנית דרגה היא

במעלתו  עמוקה והכרה מהבנה נובעת

עניין  של כמאמר וחשיבותו הנישואין

ז"ל  ‰¯Èחכמינו ‰M‡Â LÈ‡c¿ƒ¿ƒ»¬≈
eÎÊ זכו והאישה האיש ‰¯Èאם »¬≈

LÈ‡c ,Ì‰ÈÈa ‰Èe¯L ‰ÈÎL¿ƒ»¿»≈≈∆¿ƒ
‡e‰ אותיות‡e‰ ‰M‡Â 'È L‡≈¿ƒ»

‡Êאותיות  eÎÊ ¯L‡ÎÂ ,'‰ L‡≈¿«¬∆»»
d"È Ì‰ È¯‰'ה (e·‡שם ,'eÎ ¬≈≈»»

Èel‚a זוכים והאשה האיש כאשר ¿ƒ
האלוקית  השכינה השראת עליהם ויש

זוכים  שהם בכך ביטוי לידי בא הדבר

eÎ'להקים „Ú È„Ú ÔÈa,נצחי ƒ¿»¬≈«
בכוח  רק שיתכן דבר דורות, לדורי

BÊהבורא  È¯‰ Ôk Ì‡ הריקוד ), ƒ≈¬≈
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כב
ה'תש"י  שבט, יו"ד בא, פרשת שבת

ּבׁשביל  לכן ּגבֹוהה, מדרגה זֹו הרי ּכן אם ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָכּו'),

עּמּודא  ּדאפסיק ּביֹותר נעלים לגּלּויים זכה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָזה

מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ְְְִִִֶֶַַָָּדנּורא

הרי  אֹורֿאיןֿסֹוף ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור ְְֲִִֵֵֵֵָָכּו'.

למעלה  והּוא ּכלל, ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָלית

נעלית  הּיֹותר ּגם הּנה הּׂשגה ּדכל הּׂשגה, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּגדר

מה  אבל ּפנים, ּכל על הּׂשגה ּבגדר הּוא ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָהרי

ׁשּיּתפ  אפׁשר אי הרי הּׂשגה ּבגדר ס ּׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּפרק  ּבינֹונים' ׁשל ּב'ספר וכדאיתא ּכלל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבהּׂשגה

מן  למעלה ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולגּבי ְְְִֵֶַַַָָָיח,

ּכלל, ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ולית והּדעת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׂשכל

בער  "ואני ּכדכתיב ,יתּבר אצלֹו ּכפתיים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּכל

"עּמ תמיד ואני ,עּמ הייתי ּבהמֹות אדע ְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָֹולא

ּתמיד  אני ּובהמֹות ּבער ׁשאני ׁשּבזה ּכלֹומר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָוגֹו',

ידי  על הּוא יתּבר לעצמּותֹו להּגיע ּדבכדי ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָעּמ

נקראת  ולכן ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הרצֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבּטּול

מה  ּכן ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ּומדרגה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָּבחינה

"מּדּוע  ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם נקרא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּׁשהּנביא

הּנבּואה  התּגּלּות ּבעת ּדהּנה הּזה", הּמׁשּגע ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻּבא

הּגׁשמּיּות  ּבהפׁשטת להיֹות צרי והינּו24היה , ְְְְְְִִִַַַַַָָָָ

ולהיֹות והּמּדֹות, הּׂשכל ּבּטּול הפׁשטת ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

הפׁשטת  ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּלמעלה

ּבׁשאּול  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת ְְְְְִֵֶַַָָָהּלבּוׁשים

את  הּוא ּגם וּיתנּבא",25"וּיפׁשט ּבגדיו ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּדקדם  הּדעת, עץ חטא מּצד ּבאים הם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּדהּלבּוׁשים

ולא  כ ּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֹהחטא

ענין  נתחּדׁש הּדעת עץ חטא ידי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹיתּבׁשׁשּו",
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זוהר 24) וראה משפטים. פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי שכתוב מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

ד  פרק תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח. סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. קטז, ב חלק

ה. כן 25)סעיף שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים אבל "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
כזו בצורה הכלה Ê‰לפני ÏÈ·La ÔÎÏ ,‰‰B·b ‰‚¯„Ó הדרגה בשל «¿≈»¿»»≈ƒ¿ƒ∆

השכל, עלֿפי ודעת מטעם למעלה ה', בעבודת שלו ÌÈÈel‚Ïהגבוהה ‰ÎÊ»»¿ƒƒ
¯˙BÈa ÌÈÏÚמאד גבוהה מדרגה אלוקי אור enÚ„‡של ˜ÈÒÙ‡c «¬ƒ¿≈¿«¿ƒ«»

,'eÎ ‡¯ec העולם לכל מיטתו בין אש עמוד ÈÁa˙שהפסיק e‰fL ¿»∆∆¿ƒ«
LnÓ Èel‚a ¯B‡ Èelb באופן ƒ¿ƒ«»

כל לעין eÎ'.הנראה
והחשיבות  המעלה את ומפרט והולך

דקדושה": "שטות של המיוחדת

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ומהותו עצמו מצד ≈

dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ È¯‰¬≈≈«¬»»¿ƒ»≈
,ÏÏk לא אנושית מחשבה שום ¿»

כלל אותו ומבינה ¿e‰Â‡'תופסת'
,‰‚O‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ נעלה הוא ¿«¿»ƒ∆∆«»»

אלא  בפועל והשגה מהבנה רק לא

שכל  היינו השגה" מ"גדר אפילו

לא  והשגה הבנה של ההגדרה

מלכתחילה אליו «¿ÏÎcמתייחסת
‰‚O‰ להיות שיכול שכלי רעיון «»»

ומושג ‰Bi˙¯מובן Ìb ‰p‰ƒ≈««≈
˙ÈÏÚ ביותר הנעלה הרעיון גם «¬≈

להבין  מאד שקשה ביותר והעמוק

שלו העומק את ‰e‡ולהשיג È¯‰¬≈
,ÌÈt Ïk ÏÚ ‰‚O‰ ¯„‚a¿∆∆«»»«»»ƒ
‰‚O‰ ¯„‚a BÈ‡M ‰Ó Ï·‡¬»«∆≈¿∆∆«»»
מובן  מלהיות נעלה ומלכתחילה

‡LÙ¯ומוגדר È‡ È¯‰ יתכן לא ¬≈ƒ∆¿»
,ÏÏk ‰‚O‰a ÒÙziL∆ƒ»≈¿«»»¿»
'ÌÈBÈa ÏL ¯ÙÒ'a ‡˙È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆≈ƒ

,ÁÈ ˜¯t:לשונו "Èa‚Ïeוזה ∆∆¿«≈
‡e‰L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆

מהותו ‰ÏÎOמעצם ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈∆
‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏÂ ˙Úc‰Â¿«««¿≈«¬»»¿ƒ»

ÏÏk dÈa תופסת המחשבה ואין ≈¿»
כלל, בו החכמים ‰Ïkומשיגה גם «…

ביותר שכל ÌÈÈ˙Ùkהגדולים חסרי ƒ¿»ƒ
BÏˆ‡ לגביו·È˙Î„k ,C¯a˙È ∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ

˙BÓ‰a Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Ú· È‡Â"«¬ƒ««¿…≈»¿≈
È‡L ‰ÊaL ¯ÓBÏk ,'B‚Â "CnÚ „ÈÓ˙ È‡Â ,CnÚ È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ»«¬ƒ»ƒƒ»¿¿«∆»∆∆¬ƒ

,"CnÚ „ÈÓz È‡ ˙BÓ‰·e ¯Úa אל להתקרב הדרך כלומר, ««¿≈¬ƒ»ƒƒ»

להבין  יצליח שהאדם ככל שהרי והשגה הבנה עלֿידי איננה הקדושֿברוךֿהוא

להגיע  מסוגלת לא אנושית מחשבה הרי דבר של בסופו באלוקות ולהשיג

שכל מגדר שלמעלה ברוךֿהוא בקדושֿ אמיתית והשגה ≈¿È„Î·c¿ƒלהבנה
C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ ÚÈb‰Ïעמו ולהתקשר עלֿידי ‰e‡ולהתחבר לא ¿«ƒ«¿«¿ƒ¿»≈

אדרבה אלא Ïehaהשכל È„È ÏÚ«¿≈ƒ
ÔBˆ¯‰ האדם של האישי »»

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿««
מהשכל למעלה הוא ≈«¿ÔÎÏÂוהביטול

BÊ ‰‚¯„Óe ‰ÈÁa ˙‡¯˜ של ƒ¿≈¿ƒ»«¿≈»
עלֿ באופן האישית המציאות ביטול

eËL˙.שכלי ÌLa¿≈¿
Ôk Ìb e‰ÊÂלכך Ó‰הסיבה ¿∆«≈«

,ÚbLÓ ÌLa ‡¯˜ ‡È·p‰M∆«»ƒƒ¿»¿≈¿À»
הביטוי  משמעות כלל שבדרך ובעוד

מהדעת, למטה ושכל, דעת חוסר היא

מהדעת למעלה הכוונה ¿BÓÎeכאן
Ìb ·e˙kL מבני אחד לגבי ∆»«

אלישע  ידי על שנשלח הנביאים

למלך יהוא את a‡למשוח ÚecÓ"««»
"‰f‰ ÚbLn‰ המצודת (וכפירוש «¿À»«∆

שבעת  לפי הנביא, את קראו "כן דוד:

להם  נדמה היה בנבואה מתבודד שהיה

בענייני  אז פנה לא כי על כמשתגע,

‰˙elb˙העולם"), ˙Úa ‰p‰c¿ƒ≈¿≈ƒ¿«
CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰‡e·p‰ הנביא «¿»»»»ƒ

˙eiÓLb‰ ˙ËLÙ‰a ˙BÈ‰Ï24, ƒ¿¿«¿»«««¿ƒ
˙ËLÙ‰ eÈ‰Â מהגדרים יציאה ¿«¿«¿»«

BÈ‰ÏÂ˙של ,˙Bcn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ¿ƒ¿
‰ÏÚÓlL Ïeha ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ∆¿«¿»
Ôk Ìb e‰Êc ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««¿««¿∆«≈
ÌÈLe·l‰ ˙ËLÙ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿ƒ

BÓÎeהגשמיים ,‰‡e·p‰ ˙Úa¿≈«¿»¿
Ìb ËLÙiÂ" Ïe‡La ·e˙kL∆»¿»«ƒ¿««

˙‡ ‡e‰25,"‡a˙iÂ ÂÈ„‚a ∆¿»»«ƒ¿«≈
ÌÈLe·l‰c הבגדים עניין ‰Ìכל ¿«¿ƒ≈

,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ „vÓ ÌÈ‡a»ƒƒ«≈¿≈«««
·È˙k ‡ËÁ‰ Ì„˜c אדם על ¿…∆«≈¿¿ƒ

ÌÈne¯Úוחוה Ì‰ÈL eÈ‰iÂ"«ƒ¿¿≈∆¬ƒ
,"eLLa˙È ‡ÏÂ 'eÎ מקום היה לא הרע יצר להם היה לא עוד כל כי ¿…ƒ¿…»

ערום שהגוף מכך ÔÈÚלהתבייש LcÁ˙ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈«««ƒ¿«≈ƒ¿«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כג

 למלל ימא    23 

כג

כלה  אחותי לגני באתי

ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּלבּוׁשים,

הם", עירּמם ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהמערב

ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתחּדׁש

ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹּגם

ּבעת  ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּובׁשרׁשֹו

הּלבּוׁשים  הפׁשטת להיֹות צרי היה ְְְְִִִַַַַָָָָָהּנבּואה

והינּו ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

וכמבאר  והחּוׁשים, הּכחֹות ּבּטּול ּבבחינת ְְְְְִִִִִַַַַָֹֹלהיֹות

הּדת  "מיס ֹודי הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ְְְְִִֵֵַַַַַָָּברמּב"ם

והּנבּואה  אדם, ּבני מנּבא יתּבר ׁשהאֿל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלידע

יצרֹו ואין יצרֹו, על הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָחלה

ּבארּכה, ׁשם וכמבאר  ּדבר", ּבׁשּום עליו ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֻמתּגּבר

ההּטיה  ׁשּזהּו ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָולכן

ׁשהעבֹודה  ולהיֹות וההּׂשגה, הּדעת מן ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָלמעלה

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא הּוא ּומקּדׁש ְְְְְְֲִִִַַָָָָָּבמׁשּכן

זה  ּדלעּמת ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, עצמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּדהחׁש

ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּבבחינת הּמׁשּכן יהיה היה לכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

הּדעת  מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ׁשּטים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָמעצי

וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמתּברר

אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ"ועׂשּו

ּבעבֹודת  האדם עבֹודת ידי על ּבא וזה ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָואחד,

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא ׁשּפֹועל ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּברּורים

(פּון  ּדעֹולם הּדעת מן הּלמּטה את להפ ְְְְֲִֶַַַַַַַָָֹוהינּו

ּדיׁשנם  הּדעת, מן למעלה מּזה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוועלט),

וויילע  ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה

חק  ּכמֹו הם האּלה והּדברים וועלט, טּוט ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹאזֹוי

הּוא  ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ְְְְְִִִִִִֵֶׁשּבלּתי

והּדֹומה  נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו העֹולם, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהנהגת

מן  הּלמעלה אל להפכֹו צריכים זה את הּנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָכּו',

זמּני  עלּֿדרֿמׁשל ּוכמֹו ּבעבֹודה, ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָהּדעת

הם  העֹולם הרּגׁש מּצד הּנה הּׁשנה, ּוזמּני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאכילה

להתעּסק  ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָקבּועים

ּפי  על האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבמּׂשא

ּוזמּני  ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי ְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָֹהרב
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
·BËa ·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ ‡e‰ ‡ËÁ‰ ¯wÚc Úe„ÈÂ ,ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿»«¿ƒ««≈¿«∆¿≈«¿…»¿

,Ú¯Â,רע רגש כל ללא החטא, קודם שהיה המצב "iÂלעומת ·È˙ÎeeÚ„ ¿«¿ƒ«≈¿
,Ú¯Â ·BËa ·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ Ì‰a LcÁ˙pL ,"Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èkƒ≈Àƒ≈∆ƒ¿«≈»∆«∆¿≈«¿…»¿¿«
,Ú¯Â ·BËa ·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ ,ÌÈLe·l‰ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰fL∆∆«≈ƒ¿««¿ƒ«∆¿≈«¿…»¿¿«

BL¯L·e הבגדים של השורש ¿»¿
‰ÏÎOהגשמיים  Lb¯‰ ‡e‰∆¿≈«≈∆

˙Bcn‰Â שבעת וכשם האדם, בנפש ¿«ƒ
מגדרי  לצאת הנביא על הנבואה

שלו  הרוחניתֿנפשית המציאות

היה  כך לאלוקות, לחלוטין ולהתבטל

והדמות  הבגדים את לפשוט עליו

שלו  ‰e·p‡‰הגשמית ˙Úa ÔÎÏÂ¿»≈¿≈«¿»
˙ËLÙ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈLe·l‰«¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÎNc Lb¯‰‰ ˙ËLÙ‰«¿»««∆¿≈¿≈∆
˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï eÈ‰Â ,˙BcÓeƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ Ïeha ולאבד ƒ«…¿«ƒ
של  וה'ציור' הדמות את לגמרי

כל  על שלו האישית המציאות

שלה, «…¿»¿ÓÎÂ·‡¯ההיבטים
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a Ì"aÓ¯a»«¿«¿ƒ¿¿≈
Ú„ÈÏ ˙c‰ È„BÒÈÓ" ,‰¯Bz‰«»ƒ≈««≈«
Èa ‡aÓ C¯a˙È ÏŒ‡‰L∆»≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈
ÌÎÁ ÏÚ ‰ÏÁ ‰‡e·p‰Â ,Ì„‡»»¿«¿»»»«»»
ÔÈ‡Â ,B¯ˆÈ ÏÚ ¯ab˙n‰ ¯Ba‚Â¿ƒ«ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈
ÌeLa ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈƒ¿ƒ¿«≈»»¿
‰k¯‡a ÌL ¯‡·ÓÎÂ ,"¯·c»»¿«¿…»»«¬À»

הנביאים, מעלת גדולה ≈«¿ÔÎÏÂכמה
מתעלה  שהנביא השכל מאחר מגדרי

המציאות  פרטי שאר וכל המידות (וגם

לחלוטין  ומתבטל שלו והיישות

BÊלאלוקות) ‰ÈÁa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿ƒ»
‰Èh‰‰ e‰fL ,˙eËL נטייה ¿∆∆««»»

,‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿««»»
ÔkLÓa ‰„B·Ú‰L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»¬»¿ƒ¿»
‡ÎÙ‰‡Ï ‡e‰ Lc˜Óeƒ¿»¿««¿»

,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך להפוך ¬»ƒ¿»
כך  כדי עד BÓˆÚלאור CLÁ‰c¿«…∆«¿

,¯È‡È אֿב כמבואר בפרקים לעיל »ƒ
‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰Óc eÈ‰Â¿«¿¿≈«¿ƒ¿À«∆
ומסתירה  המעלימה השכל מן שלמטה

אלוקות  חושך על בבחינת היא ולכן

‰M„˜c ˙eËL ˙ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿À»
ובבחי  השכל מן למעלה אור,שהיא נת

ÌÈhL ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc שטות מלשון ‰a˙n¯¯"שטים" ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰ eÈ‰Â «¿»¿«¿«¿«¿»ƒ««««ƒ¿»≈
˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓl‰ ÔÓ ‰NÚÂ"הדעת מן ה"למטה שחושך לאחר ¿«¬∆ƒ«¿«»ƒ«««

הדעת". מן "למעלה של לאור והופך ומזדכן מתברר

ואחד: אחד כל של ה' בעבודת הדברים משמעות את ומפרט והולך

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿»

,„Á‡Â „Á‡ הפיכת של זה שעניין ∆»¿∆»
דקדושה  לשטות דלעומתֿזה השטות

ה' בעבודת למעשה קיים במשכן שהיה

ואחד  אחד כל È„Èשל ÏÚ ‡a ‰ÊÂ¿∆»«¿≈
˙„B·Úa Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»«¬«

ÌÈ¯e¯a‰הפרטיתÏÚBtL ,BlL «≈ƒ∆∆≈
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡ÎÙ‰‡Ï¿««¿»¬»ƒ¿»
ÔÓ ‰hÓl‰ ˙‡ CÙ‰Ï eÈ‰Â¿«¿«¬…∆«¿«»ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ) ÌÏBÚc ˙Úc‰ של «««¿»∆¿
ÏÚÓÏ‰העולם  ‰fÓ ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆ƒ∆¿«¿»

,˙Úc‰ ÔÓ ומבאר שהולך כפי ƒ«««
Ì„‡a ÌÈ¯·c ‰nk ÌLÈc¿∆¿»«»¿»ƒ»»»

‚‰B ‡e‰L מתנהגÔk ‰NBÚÂ ∆≈¿∆≈
על  המתקבלת הגיונית סיבה בגלל לא

אלא  ËeËהדעת ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂÂ«∆«
,ËÏÚÂÂ בעולם נוהגים כך כי ∆¿

˜Á BÓk Ì‰ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Â¿«¿»ƒ»≈∆≈¿…
ÂÓB˜nÓ B˙B‡ ÌÈÊÈÊÓ ÈzÏaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿
אלא  טעם ללא אותם עושים ואנשים

‰‰‚˙רק  ‡e‰ ÔÎc ÈÙÏ¿ƒ¿≈«¿»«
ÈÈÚ ‰nÎa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿¿«»ƒ¿¿≈

,'eÎ ‰ÓBc‰Â Òen שנהוג ƒ¿«∆
כך  כי רק אותם בעולם לעשות נהוג

BÎÙ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Ê ˙‡ ‰p‰ƒ≈∆∆¿ƒƒ¿»¿
מהדעת  למטה של ∆‡Ïממצב

,‰„B·Úa ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰«¿«¿»ƒ«««»¬»
ÈpÓÊ ÏLÓŒÍ¯cŒÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»¿«≈
‰p‰ ,‰M‰ ÈpÓÊe ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿«≈«≈»ƒ≈

‰ Lb¯‰ „vÓÌ‰ ÌÏBÚ ƒ«∆¿≈»»≈
,ÌÈpÓÊe ÌÈzÚa ÌÈÚe·˜ ובדרך ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

בזמנים  וישנים אוכלים אנשים כלל

ההרגל  את לשנות מוכנים ולא קבועים

זה  בעניין CÈ¯vLkשלהם Ì‚Â¿«¿∆»ƒ
ÏkÓe ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«»«»ƒ»
ÏÚ el‡‰ ÌÈpÓÊ ‰p‰ ÌB˜Ó»ƒ≈¿«ƒ»≈«
ÈzÏ·e ÌÈÊÊÈ ÈzÏa ·¯‰ Ètƒ»…ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒ

,¯wÚÂ ÏÏk ÌÈÁc לא ואנשים ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
שינה  זמן או ארוחה לדחות מוכנים

במסחר, ריווח למטרות ¿אך Âאפילו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כד

 24   למלל ימא  

כד
ה'תש"י  שבט, יו"ד בא, פרשת שבת

להם  ואין נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָהּקביעּות

הּנה  לגמרי, חסֿוׁשלֹום נּדחים ׁשהם ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקבע,

יׁש האם לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה נֹותן אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאדם

עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאיזה

רּבה  ּבמדרׁש וכדאיתא ׁשּליט 26ּוזמּנֹו, אדם "אין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ועד  חׁשּבֹונֹותי ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַלֹומר

ּדבר  על נפׁשֹו ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאצּוה

ּׁשהיתה  מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ּבֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

לגמרי, ׁשֹוכח הּוא למּטה נׁשמתֹו ּבירידת ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּכּונה

האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח מּצד רק ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָוהּוא

ּדעֹולם, זה ׁשטּות להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת ְְְֲֲִִֵֶֶַָָֹֹהּנה

הּנה  ואז לתֹורה, עּתים לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹויעמד

אלקי  אֹור ּגּלּוי  לֹו ׁשּיאיר  ּבתֹוכם", ְְְֱִִִִֶַָָָֹ"וׁשכנּתי

ידי  ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבנפׁשֹו,

אּון  הּבהמית ּדנפׁש הּׁשטּות את להפ ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּפֹועל

הּתֹורה  ּבקּיּום הּקדּׁשה אל וועלט פּון קא ְְְִֶֶֶַַָָָֻּדעם

ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא  יקרא אסּתלק אז ְְְְְְְְִִִֵַָָָָוהּמצוֹות,

ּכל  הּסֹובב אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכּולהּו

ְִָעלמין.

.¯ev˜ מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְִֵַַַַָָָָ

הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ְְְְְִֵֶַַַַָָֻודעת

מעצי  הּמׁשּכן הּנבּואה. ּבעת והּמּדֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּׂשכל

ּבעבֹודת  זה ּדר ועל ּדקדּׁשה. לׁשטּות זה ּדלעּמת ּדׁשטּות אתהּפכא ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻֻׁשּטים,

ואחד. אחד ְֶֶָָָּכל
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א). פרק כו (מאמר ומעין ג.26)ב[קונטרס] ט, פרשה רבה דברים

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,Ú·˜ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÁc Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯Bz ÏL ˙eÚÈ·w‰ ÈpÓÊ¿«≈«¿ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈»∆∆«

לדחות  מסוגלים בשביל ואנשים תורה לימוד וזמני תפילה זמני של קביעות

ואחרות  כאלה È¯Ó‚Ï,מטרות ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈÁc Ì‰L LÈÂ ולא ¿≈∆≈ƒ¿ƒ«¿»¿«¿≈
חס  לחלוטין, עליהם מוותרים אלא מתאחרים הלימוד או התפילה שזמן רק

ואולם  ‡L¯ושלום, Ì„‡‰ ‰p‰ƒ≈»»»¬∆
,BLÙÏ ÔBaLÁ ‰ÊÈ‡ Ô˙B≈≈∆∆¿¿«¿
‰ÓÎÁ ‰ÊÈ‡ LÈ Ì‡‰«ƒ≈≈∆»¿»

,BÊk ‰‚‰‰a בדבר המתבונן ¿«¿»»»
הזו  שההנהגה יבין חשבוןֿנפש ועושה

הגיון  חסרת ‰Ú„Biהיא ‡e‰ ÈÓc¿ƒ«≈«
BpÓÊe BzÚ,העולם מן יפטר מתי ƒ¿«
‡˙È‡„ÎÂ מובאL¯„Óa ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«

‰a¯26Ì„‡ ÔÈ‡" זמנו שהגיע «»≈»»
ÈÏלהיפטר  eÈzÓ‰ ¯ÓBÏ ËÈlL«ƒ««¿ƒƒ

„ÚÂ È˙BBaLÁ ‰NÚ‡L „Ú«∆¡∆∆∆¿«¿«
CÈ‡Â ,'eÎ "È˙È·Ï ‰eˆ‡L∆¬«∆¿≈ƒ¿≈
ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ BLÙ Ïk ÔzÈƒ≈»«¿«»»∆≈

,ÏÏk LnÓ Ba הזה העולם ענייני «»¿»
של  ערך שלאמיתו חסרי הם »¿ÏÚÂדבר

‰ek‰ ‰˙È‰M ‰Ó ¯wÚ‰»ƒ»«∆»¿»««»»
‰hÓÏ B˙ÓL ˙„È¯Èa ענייני ƒƒ«ƒ¿»¿«»

וקיום  התורה בלימוד ה' עבודת

È¯Ó‚Ï,המצוות  ÁÎBL ‡e‰≈¿«¿≈
˙eËL Áe¯‰ „vÓ ˜¯ ‡e‰Â¿«ƒ«»«¿
הגיון  וחסרת ודעת מטעם שלמטה

‰p‰ ,˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL כיון ∆¿«∆«»¡∆ƒ≈
של  ההשפעה תחת נתון שהוא

דקליפה" È‰z‰ה"שטות ˙‡Ê…ƒ¿∆
‰Ê ˙eËL CÙ‰Ï B˙„B·Ú¬»«¬…¿∆

ÌÏBÚc להפוך דקדושה", ל"שטות ¿»
לאור, החושך ÏÚאת „ÓÚÈÂ¿«¬…«

‰¯B˙Ï ÌÈzÚ BÏ Úa˜ÈÂ BLÙ«¿¿ƒ¿«ƒƒ¿»
אותם, לדחות אפילו או לבטל מבלי

Ê‡Â הציווי את בעצמו יקיים כאשר ¿»

מקדש" לי הקדושה "ועשו לאור הקליפה חושך את בו ‰p‰ויהפוך יקויים ƒ≈
ÌÎB˙a",בפרט  ÈzÎLÂ" המצב האלוקית שתמורת הנפש על יש בו ¿»«¿ƒ¿»

הפוך  מצב יהיה וכיסוי BLÙa,העלם È˜Ï‡ ¯B‡ Èelb BÏ ¯È‡iL∆»ƒƒ¡…ƒ¿«¿
e‰ÊÂ בתחילת שהובאו הזוהר שבדברי למעשה וההוראה k„המאמר סיכום ¿∆«

ÏÚL ,‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»∆«
˙eËM‰ ˙‡ CÙ‰Ï ÏÚBtL È„È¿≈∆≈«¬…∆«¿
C‡˜ ÌÚc Ôe‡ ˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ∆»

ËÏÚÂÂ ÔeÙ והלהט ההתלהבות ואת ∆¿
גשמיים של  בעניינים ∆‡Ïהעולם

‰¯Bz‰ Ìei˜a ‰M„w‰«¿À»¿ƒ«»
‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ Ê‡ ,˙BÂˆn‰Â¿«ƒ¿»ƒ¿¿≈¿»»
e‰ÏeÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

,ÔÈÓÏÚ הקדוש של כבודו מתעלה »¿ƒ
העולמות  בכל הוא È‡nL∆≈ƒ¯ברוך

Ïk ··Bq‰ ¯B‡ ‰lb˙Óeƒ¿«∆«≈»
ÔÈÓÏÚ האינסופי האלוקי האור »¿ƒ

(כמבואר  בשווה העולמות בכל המאיר

א). בפרק לעיל

¯‡·È .¯ev˜ המשמעות את ƒ¿»≈
של  ה' בעבודת והעניין הפנימית

‰Èh‰Â ˙eËL נטייה‰ÏÚÓÏ ¿¿«»»¿«¿»
˙Ú„Â ÌÚhÓ שטות שהיא ƒ««¿««

˙ËLÙ‰ BÓÎe ,‰M„˜c היציאה ƒ¿À»¿«¿»«
של  ‰ÏÎOמהגדרים Lb¯‰∆¿≈«≈∆

.‰‡e·p‰ ˙Úa ˙Bcn‰Â לכן ¿«ƒ¿≈«¿»
ÌÈhL ÈˆÚÓ ÔkLn‰ מלשון «ƒ¿»≈¬≈ƒƒ

eËLc˙"שטות", ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿
.‰M„˜c ˙eËLÏ ‰Ê ˙nÚÏcƒ¿À«∆ƒ¿ƒ¿À»
„Á‡ Ïk ˙„B·Úa ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆«¬«»∆»
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כתוב 'זעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף', והיינו, שהפסוק מבאז את סיבת 
הזעב והצמא )דלכאוזה למה יהיה האדם זעב וצמא למאכל ומשקה גשמיים(, 
ומשקה  שבמאכל  האלוקי  שהניצוץ  היינו,  תתעטף,  בהם  שנפשם  משום  שרהו 
הניצוץ  את  לגלות  צזיך  והאדם  תתעטף(,  )בהם  בהעלם  בהם  נמצא  )נפשם(, 

האלוקי, מפני שניצוץ רה שייך אליו
ממאמז יו"ד שבט ה'תשי"ד
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כה

ה'תש"י  ׁשבט, י"ג ְָבס"ד,

לאור  לבושים שהם בי"ע עולמות מטה, למטה עד גבול בלי – אוא"ס התפשטות
– עולמות חיצוניות, – מלאכים דבי"ע, מפנימיות – הנשמות (רוב) מקור האצילות.

דחיצוניות  חיצוניות

ּבבחינת p‰Â‰יג) ׁשהּוא וההתּפּׁשטּות הּגּלּוי על קאי ּתכלית", אין עד "למּטה ּׁשאֹומר מה ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ

ּבּמדרגֹות  מּטה למּטה עד מּמׁש ּגבּול ּובלי ׁשעּור ואין סֹוף אין ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָהתּפּׁשטּות

האֹור  ׁשההתּפּׁשטּות ּתכלית, אין עד למּטה סֹוף אין אֹור וזהּו ּתחּתֹונֹות, והּיֹותר אחרֹונֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָהּיֹותר

סֹוף  האין עֹולמֹות ּדהּנה מּטה, מּטה הּיֹותר מדרגה עד ּכלל, ּגבּול ּובלי סֹוף אין ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּוא

סֹוף, אין לאֹור ּכלים הם הרי ּבגלּוי, סֹוף אין האֹור מאיר ּדׁשם האצילּות ועֹולם הּצמצּום, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּלפני

ּבגּלּוי, ׁשם מאיר סֹוף אין ּדהאֹור ּכלל ּפלא אין ּכן ואם מּמׁש, אלקּות הם הרי הּכלים ּדגם ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלהיֹות 

הרי  עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולמֹות אבל הּגלּוי, סֹוף אין אֹור לקּבל יכֹולים ּׁשהם מה ּפלא אין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכן

לנׁשמתא  ּכגּופא הם ּדאצילּות ּדכלים מּטה, ּבחינת הם מ הם עׂשּיה יצירה ּבריאה ּכן ּׁשאין מה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּדקאי  לֹון", ּתּקינת לבּוׁשין "ּדכּמה אלּיה ּו" ּב"פתח וכמבאר לבּוׁשים, יצירה מא ּבחינת ּבריאה על ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּדאצילּות הּכלים לאֹור ּבלבד לבּוׁשים רק ׁשהם ּבהם)עׂשּיה הּמתלּבׁש ּכּנ"ל ּגּופא ּבבחינת ּוכמאמר (ׁשהם ,32 ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ

ּבכּורסּיא" מקּננא עּלאה מקּננא מב "אּמא היא הרי ּדאצילּות, ּבינה ּבחינת הּוא עּלאה ּדאּמא , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָ

סּפירן  ׁשית הּבריאה, עֹולם ׁשהּוא הּכּסא עֹולם ואפןמג ּבכּורסּיא, ּדלכן [מלכּות]ּביצירה ּבעׂשּיה, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּדבריאה  ּובלבּוׁשין האצילּות, לאֹור לבּוׁשים רק ׁשהם לפי מּטה, ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָנקראים

נׁשא  לבני נׁשמתין ּפרחין ּדמּנייהּו אֹומר עׂשּיה הּנׁשמֹות מד יצירה רב ּדהּנה הּנׁשמֹות, הן 33ׁשהם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

ּדבריאה ּבדרא נׁשמֹות חד ורק עׂשּיה, רב מה יצירה אבל ּדאצילּות, נׁשמֹות הם הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹ

הם  הּנׁשמֹות  הּנה ּגּופא עׂשּיה יצירה ׁשּבבריאה אּלא עׂשּיה, יצירה ּדבריאה נׁשמֹות הם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָהּנׁשמֹות

ּדחיצֹונּיּות, חיצֹונּיּות הם ועֹולמֹות חיצֹונים, ּומלאכים ְְְְִִִִִִִִִִֵַָָּפנימּיים

גשמית  בהשפעה שבא עד ומתגשם, ומזלות לגלגלים מגיע האור השתלשלות, בריבוי
שזה  איך יבאר גדולה. השפלה וזו טובה, כפוי שהי' פרעה כמו מאלקות, היפך ואפילו

אהל  ויושבי עסק בעלי מאיתנו, אחד כל אצל יתכן

Èea¯·e ּברּבּוי למדרגה מּמדרגה עׂשּיה יצירה ּבבריאה האֹור ּדהׁשּתלׁשלּות ההׁשּתלׁשלּות ¿ƒְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

לעֹולם  האֹור ׁשּבהּגיע עד למדרגה, מּמדרגה האֹור ּומסּתּתר מתעּלם הרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּמדרגֹות,

הּגׁשמי  ועֹולם הּתחּתֹון  ּבעֹולם והּגּלּוי ההׁשּפעה ּכל ולכן ּומתגּׁשם, מתעּבה הרי  והּמּזלֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּגלּגּלים

וא"ו.32) תיקון זוהר תיקוני
נסמן.33) ושם יונתי, פסוק על ביאור עוד השירים שיר תורה לקוטי ראה

לנשמה.מ. שהכוונה.מא.כגוף להם, תקנת לבושים (־עולם מב.שכמה בכסא (שוכנת) מקננת (־בינה) עליונה אמא
ספירות.מג.הבריאה). אדם.מד.שש לבני נשמות (מתהוים) פורחים בדור.מה.שמהם אחד

 פזק שלושה עשז מהמשך באתי לגני ה'שי"ת 
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כו
ה'שי"ת  לגני באתי מהמשך עשר שלושה פרק

ירחים", ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש ּתבּואת "ּומּמגד ׁשּנאמר ּוכמֹו ּומּזלֹות, הּגלּגּלים ידי על הּוא הּזה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּדעֹולם

ּבא 34ּוכמאמר  ׁשהּוא ּגדל", לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה מּלמעלה מּזל לֹו ׁשאין מּלמּטה עׂשב ל "אין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבהעלם  ּבא ּׁשהאלקּות מה ּגדֹולה הׁשּפלה ּדזהּו ּומּזלֹות, הּגלּגּלים ּדר ׁשּׁשֹופע האלקי וחּיּות ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמאֹור

ׁשּבא  עד עׂשּיה יצירה ּדבריאה ההׁשּתלׁשלּות ּדרּבּוי והסּתרים העלמֹות ּברּבּוי ,ּכ ּכל ּגדֹול ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהסּתר

ׁשּיכֹול  עד והסּתרים העלמֹות צמצּומים ּבהרּבּוי ׁשּבא ּכמֹו ּובפרט וגׁשמית, חיצֹונית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהׁשּפעה

ׁשהּוא  ּכמֹו ׁשּכן ּומּכל וׁשלֹום, חס לגמרי הוי' על לׁשּכח והינּו לגמרי, מאלקּות ההפ ּדבר ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלהיֹות

אחרא  וסטרא האמ מו ּבקלּפה הפ ׁשּזהּו עׂשיתני", ואני יארי "לי הּוא לאמר ּדהאמת מּמׁש, ת ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּפרעה" את יעקב ּבמקֹומֹו)ּד"ויבר ּברׁש"י הּובא ּבתנחּומא , נילּוס (ואיתא ׁשּיעלה ּברכֹו ּברכֹו, "ּובּמה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּכפּוי  עֹוד הּוא ּוגבּולים הּמצרים מל ּפרעה הּנה ,ׁשּנמׁש העליֹון הּטֹוב הׁשּפעת והּוא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקראתֹו",

אחד  ּבכל ּבעבֹודה ּגם יׁשנֹו כן ּכמֹו אׁשר האמת, הפ ׁשהּוא עׂשיתני", ואני יארי "לי ואֹומר ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹטֹובה

ּכל  את לי עׂשה ידי ועצם ּדכחי ּׁשח ֹוׁשב מה הּוא עסקים  ּדבבעלי  אהל, ויֹוׁשבי עסקים ּבבעלי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹואחד

ּומזּכיר  ּתעׁשיר, היא הוי' ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ׁשהּוא ּומאמין ׁשּיֹודע ּדהגם הּזה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָֹהחיל

עמדה  ּדחכמתֹו הינּו ידֹו, ועצם ּדכחֹו חֹוׁשב הּנה מקֹום ּומּכל ּבעסקֹו, ודבר ּדבר ּכל על ׁשמים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשם

ּכי  לֹו ונדמה מהּותֹו, ּבעצם מתּגאה ׁשהּוא ּבהּותֹו, יעֹוז הענינים, ּבכל העּלּוי, ּבזמן הּנה ולזאת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלֹו,

אמת, אינם ּדׁשניהם וׁשפלּות, רּוח ּבנמיכת הּוא וׁשלֹום חס הּדחק ּבזמן להפ וכן לֹו, עמדה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹחכמתֹו

ּדכמֹו חּסרֹון, ּבֹו ּדיׁש אּלא נפׁשֹו, ּבהרּגׁש ּבהׁשואה להיֹות צרי הרי ּתעׁשיר היא הוי' ּדברּכת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּדמאחר

חלילה  אפׁשר הרי זאת ּובכל הוי', ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ּדהגם אהל, ּביֹוׁשבי הּוא ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹכן

ּדמאמין  ּדהגם העסקים, ּבעלי ּכדגמת והּוא הּתֹורה, הפ ׁשהּוא הלכה ּדבר אֹומר הּתֹורה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּבכח

הּנה  זה ּובכל ּתעׁשיר, היא הוי' ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח הּנֹותן יתּבר ׁשהּוא ּפׁשּוטה ּבאמּונה ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּבהוי'

זה  הרי לֹו ּדחּוק וׁשלֹום חס וכאׁשר כּו', ּבעצמֹו ויתּגאה עליו  זחּוחה לּבֹו מצליחים, עניניו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכאׁשר

ּכדבעי  אינֹו העסק יסֹוד ּדעצם לפי הּוא הּדבר ּדטעם עצמֹו, ּבעיני וׁשפל ּביֹותר לֹו ּדזה מז מעיק , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

יסֹוד  אבל ּבלבד, ּפׁשּוטה ּבאמּונה אצלֹו רק הּוא חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן יתּבר ּדהּוא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמאמין

לה  ּכדבעי אינֹו ּומּתן והּמּׂשא ּביֹוׁשבי העסק הּוא וכן ּכּנ"ל. הּוא מּזה הּיֹוצא ולכן הּתֹורה, ּפי על יֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

והּוא  ּכדבעי, אינם הידיעה וגּוף הּלּמּוד עצם אבל הוי', ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ּדהגם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאהל,

ׂשכלי, ענין אצלֹו הּוא אם ּכי הּתֹורה, נֹותן על ׁשֹוכח לּמּודֹו ּבעת והינּו הּתֹורה, את לֹומד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדכאׁשר

זה  ּובכל הוי', ּתֹורת ׁשּזהּו ׁשּיֹודע הגם ּׁשּלמד, מה ּכׁשּיֹודע ּכ אחר הּנה ּבלבד, ׂשכלי אצלֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָולהיֹותֹו

והינּו הּתֹורה, הפ ּׁשהּוא מה ּבׂשכלֹו ענין ּולדּיק ּדבר לֹומר וׁשלֹום חס יכֹול ולכן ׂשכלי, הּוא ּגם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהרי 

האלקּות, הפ וׁשלֹום חס להיֹות יכֹול מקֹום ּומּכל מּמׁש, מאלקּות חּיּות ׁשּמקּבל ּדהגם הענין ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּדכללּות

ּבים  "טּבעּו לׁשֹון הּטבע, ענין ּדזהּו ּביֹותר, והסּתרים העלמֹות צמצּומים ּברּבּוי ּבא ׁשהאֹור לפי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻוהּוא

ׁשּמׁשּתלׁשל  ּדהאֹור ההׁשּתלׁשלּות מרּבּוי ׁשּבא ּביֹותר, וההעלם ּבההסּתר מטּבע הּוא ׁשהאֹור ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻסּוף",

אחרֹונֹות. הּיֹותר הּמדרגֹות עד למדרגה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָמּמדרגה

ועוד.34) א. רנא, א חלק זוהר ו. י, פרשה רבה בראשית ראה

לקדושה).מו. (המנגד האחר שצריך.מז.הצד כפי

ה'שי"ת  לגני באתי מהמשך עשר שלושה פרק

ירחים", ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש ּתבּואת "ּומּמגד ׁשּנאמר ּוכמֹו ּומּזלֹות, הּגלּגּלים ידי על הּוא הּזה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּדעֹולם

ּבא 34ּוכמאמר  ׁשהּוא ּגדל", לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה מּלמעלה מּזל לֹו ׁשאין מּלמּטה עׂשב ל "אין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבהעלם  ּבא ּׁשהאלקּות מה ּגדֹולה הׁשּפלה ּדזהּו ּומּזלֹות, הּגלּגּלים ּדר ׁשּׁשֹופע האלקי וחּיּות ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמאֹור

ׁשּבא  עד עׂשּיה יצירה ּדבריאה ההׁשּתלׁשלּות ּדרּבּוי והסּתרים העלמֹות ּברּבּוי ,ּכ ּכל ּגדֹול ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהסּתר

ׁשּיכֹול  עד והסּתרים העלמֹות צמצּומים ּבהרּבּוי ׁשּבא ּכמֹו ּובפרט וגׁשמית, חיצֹונית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהׁשּפעה

ׁשהּוא  ּכמֹו ׁשּכן ּומּכל וׁשלֹום, חס לגמרי הוי' על לׁשּכח והינּו לגמרי, מאלקּות ההפ ּדבר ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלהיֹות

אחרא  וסטרא האמ מו ּבקלּפה הפ ׁשּזהּו עׂשיתני", ואני יארי "לי הּוא לאמר ּדהאמת מּמׁש, ת ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּפרעה" את יעקב ּבמקֹומֹו)ּד"ויבר ּברׁש"י הּובא ּבתנחּומא , נילּוס (ואיתא ׁשּיעלה ּברכֹו ּברכֹו, "ּובּמה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּכפּוי  עֹוד הּוא ּוגבּולים הּמצרים מל ּפרעה הּנה ,ׁשּנמׁש העליֹון הּטֹוב הׁשּפעת והּוא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקראתֹו",

אחד  ּבכל ּבעבֹודה ּגם יׁשנֹו כן ּכמֹו אׁשר האמת, הפ ׁשהּוא עׂשיתני", ואני יארי "לי ואֹומר ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹטֹובה

ּכל  את לי עׂשה ידי ועצם ּדכחי ּׁשח ֹוׁשב מה הּוא עסקים  ּדבבעלי  אהל, ויֹוׁשבי עסקים ּבבעלי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹואחד

ּומזּכיר  ּתעׁשיר, היא הוי' ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ׁשהּוא ּומאמין ׁשּיֹודע ּדהגם הּזה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָֹהחיל

עמדה  ּדחכמתֹו הינּו ידֹו, ועצם ּדכחֹו חֹוׁשב הּנה מקֹום ּומּכל ּבעסקֹו, ודבר ּדבר ּכל על ׁשמים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשם

ּכי  לֹו ונדמה מהּותֹו, ּבעצם מתּגאה ׁשהּוא ּבהּותֹו, יעֹוז הענינים, ּבכל העּלּוי, ּבזמן הּנה ולזאת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלֹו,

אמת, אינם ּדׁשניהם וׁשפלּות, רּוח ּבנמיכת הּוא וׁשלֹום חס הּדחק ּבזמן להפ וכן לֹו, עמדה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹחכמתֹו

ּדכמֹו חּסרֹון, ּבֹו ּדיׁש אּלא נפׁשֹו, ּבהרּגׁש ּבהׁשואה להיֹות צרי הרי ּתעׁשיר היא הוי' ּדברּכת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּדמאחר

חלילה  אפׁשר הרי זאת ּובכל הוי', ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ּדהגם אהל, ּביֹוׁשבי הּוא ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹכן

ּדמאמין  ּדהגם העסקים, ּבעלי ּכדגמת והּוא הּתֹורה, הפ ׁשהּוא הלכה ּדבר אֹומר הּתֹורה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּבכח

הּנה  זה ּובכל ּתעׁשיר, היא הוי' ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח הּנֹותן יתּבר ׁשהּוא ּפׁשּוטה ּבאמּונה ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּבהוי'

זה  הרי לֹו ּדחּוק וׁשלֹום חס וכאׁשר כּו', ּבעצמֹו ויתּגאה עליו  זחּוחה לּבֹו מצליחים, עניניו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכאׁשר

ּכדבעי  אינֹו העסק יסֹוד ּדעצם לפי הּוא הּדבר ּדטעם עצמֹו, ּבעיני וׁשפל ּביֹותר לֹו ּדזה מז מעיק , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

יסֹוד  אבל ּבלבד, ּפׁשּוטה ּבאמּונה אצלֹו רק הּוא חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן יתּבר ּדהּוא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמאמין

לה  ּכדבעי אינֹו ּומּתן והּמּׂשא ּביֹוׁשבי העסק הּוא וכן ּכּנ"ל. הּוא מּזה הּיֹוצא ולכן הּתֹורה, ּפי על יֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

והּוא  ּכדבעי, אינם הידיעה וגּוף הּלּמּוד עצם אבל הוי', ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ּדהגם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאהל,

ׂשכלי, ענין אצלֹו הּוא אם ּכי הּתֹורה, נֹותן על ׁשֹוכח לּמּודֹו ּבעת והינּו הּתֹורה, את לֹומד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדכאׁשר

זה  ּובכל הוי', ּתֹורת ׁשּזהּו ׁשּיֹודע הגם ּׁשּלמד, מה ּכׁשּיֹודע ּכ אחר הּנה ּבלבד, ׂשכלי אצלֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָולהיֹותֹו

והינּו הּתֹורה, הפ ּׁשהּוא מה ּבׂשכלֹו ענין ּולדּיק ּדבר לֹומר וׁשלֹום חס יכֹול ולכן ׂשכלי, הּוא ּגם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהרי 

האלקּות, הפ וׁשלֹום חס להיֹות יכֹול מקֹום ּומּכל מּמׁש, מאלקּות חּיּות ׁשּמקּבל ּדהגם הענין ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּדכללּות

ּבים  "טּבעּו לׁשֹון הּטבע, ענין ּדזהּו ּביֹותר, והסּתרים העלמֹות צמצּומים ּברּבּוי ּבא ׁשהאֹור לפי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻוהּוא

ׁשּמׁשּתלׁשל  ּדהאֹור ההׁשּתלׁשלּות מרּבּוי ׁשּבא ּביֹותר, וההעלם ּבההסּתר מטּבע הּוא ׁשהאֹור ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻסּוף",

אחרֹונֹות. הּיֹותר הּמדרגֹות עד למדרגה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָמּמדרגה

ועוד.34) א. רנא, א חלק זוהר ו. י, פרשה רבה בראשית ראה

לקדושה).מו. (המנגד האחר שצריך.מז.הצד כפי
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כר

b"nyz'd ,hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 כּלה אחֹותי קדּוּׁשת 2לגּני ּכבֹוד ּומביא , »ƒְְְֲִִִֵַַַָ

ההיּלּולא  ּבעל אדמֹו"ר וחמי ְְִִִַַַַָָמֹורי

ּבׁשבט  ּבעׂשירי ללמדֹו ידֹו על ׁשּניּתן 3ּבהּמאמר ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ

הּוא  ּתֹורה יׂשראל מנהג נעׂשה אז ללמדֹו4(ּומּני ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

ּופירּוׁש מאמר וׁשנה), ׁשנה ּבכל  ּבׁשבט ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָּבעׂשירי 

ׁשהיה 5הּמדרׁש לּמקֹום לגנּוני, לגּני, ּבאתי , ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

היתה  ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעיּקר ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָעיּקרי

ׁשּבֹו הּגׁשמי, הּתחּתֹון הּזה עֹולם על ְְְִֵֶֶַַַַַַָָ(ּדקאי

ּכ ואחר הּבריאה), ּבׁשעת ׁשכינה עיּקר ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהיתה

נסּתּלקה  הראׁשֹון ּדאדם הּידּוע ענין ידי על ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּנה

ׁשּׁשה  ידי ועל הראׁשֹון, לרקיע מארץ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשכינה

עלתה  ׁשּלאחריֿזה רצּויים הּבלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהענינים

ּכ ואחר הּׁשביעי. לרקיע עד למעלה ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָהּׁשכינה

אברהם  היה מאחד החל עֹולם, צּדיקי ,6עמדּו ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

וכן  לּׁשּׁשי, הּׁשביעי מרקיע הּׁשכינה ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהֹוריד

עד  צּדיק , אחר וצּדיק ּדֹור אחר ּדֹור זה, ְְֲִִֵֶַַַַַַַַלאחרי

הּׁשביעין  וכל הּׁשביעי, ׁשהיה רּבינּו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלמׁשה

הראׁשֹון 7חביבין  מרקיע הּׁשכינה את ׁשהֹוריד , ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ
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ה'שי"ת.1) לגני באתי מהמשך השלשהֿעשר* פרק על בעיקרו מיוסד זה א.2)מאמר ה, ה'שי"ת.3)שה"ש לגני באתי ד"ה

ועוד.4) .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ב. כ, מנחות ― נפסל תוד"ה וש"נ.5)ראה שם. כד.6)שהש"ר לג, יחזקאל

יא.7) פכ"ט, ויק"ר

ע' ח"א לגני באתי סה"מ ― מנחם תורת ראה ― זו לשנה השייך הפרק (*VI.וש"נ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
כנסת  הכלה, לרעייתו אומר הוא, ברוך הקדוש ה'דוד', השירים', ב'שיר נאמר

ישראל:

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2ÈÓÁÂ È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k ‡È·Óe , »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ
¯"BÓ„‡,הרבי של חותנו הריי"צ, ‰‰ÏelÈ‡הרבי ÏÚa יו"ד שהיום «¿«««ƒ»

תש"י) (בשנת הסתלקותו יום הוא שבט

¯Ó‡n‰a הפותח חסידות מאמר ¿««¬»
לגני' 'באתי זה ÏÚבפסוק ÔzÈpL∆ƒ««

B„Èמנת על לדפוס B„ÓÏÏונמסר »¿»¿
Ë·La È¯ÈNÚa3,שנה באותה »¬ƒƒƒ¿»

שבט  ליו"ד לאור יצא המאמר תש"י,

הצדקנית  הרבנית סבתו, הסתלקות יום

הרש"ב  הרבי אביו אם רבקה,

וי"ג  תרע"ד, שבט ביו"ד שנסתלקה

הצדקנית  הרבנית הסתלקות יום שבט,

שבט  בי"ג שנסתלקה שרה שטערנא

תש"ב  ‡Êשנת ÈpÓe) שנת מאז ƒƒ»
ידי  על ניתן המאמר שבה השנה תש"י,

הריי"צ, Ó‰‚הרבי ‰NÚ«¬»ƒ¿«
‡e‰ ‰¯Bz Ï‡¯NÈ4 כדברי ƒ¿»≈»

שהתקבל  מנהג לגבי ז"ל בעם חכמינו

זה B„ÓÏÏישראל  מאמר ללמוד ¿»¿
‰L ÏÎa Ë·La È¯ÈNÚa»¬ƒƒƒ¿»¿»»»
Le¯ÈÙe ¯Ó‡Ó ,(‰LÂ¿»»«¬»≈

L¯„n‰5, זה פסוק È˙‡aעל «ƒ¿»»ƒ
,Èe‚Ï ,Èp‚Ï ההתייחדות מקום ¿«ƒƒ¿ƒ

וחזרתי  È‰L‰שלי, ÌB˜nÏ«»∆»»
È¯wÈÚ מקומי lÁza‰,עיקר ƒ»ƒ«¿ƒ»

המשמעות  לפי הדברים ופירוש

הוא  ÈÎL‰הפנימית ¯wÈÚc¿ƒ«¿ƒ»
‰˙È‰ ÌÈBzÁza בריאת בתחילת ««¿ƒ»¿»

הרוחניים  העליונים בעולמות היתה לא השכינה, והשראת גילוי עיקר העולם,

ב'תחתונים' היא (È‡˜cאלא ב'תחתונים' ‰f‰והכוונה ÌÏBÚ ÏÚ ¿»≈«»«∆
BaL ,ÈÓLb‰ ÔBzÁz‰הזה ÚLa˙בעולם ‰ÈÎL ¯wÈÚ ‰˙È‰ ««¿««¿ƒ∆»¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«

Úe„i‰ ÔÈÚ È„È ÏÚ ‰p‰ Ck ¯Á‡Â ,(‰‡È¯a‰ הדעת עץ חטא «¿ƒ»¿««»ƒ≈«¿≈ƒ¿»«»«
ı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ ‰˜lzÒ ÔBL‡¯‰ Ì„‡c העולם התחתונה, הארץ ¿»»»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ»≈∆∆

ועלתה הגשמי, ‰¯‡ÔBLהזה ÚÈ˜¯Ï ביותר הקרוב הרקיעים, שבעת מבין »»ƒ«»ƒ
התחתון, הגשמי הזה ‰ÈzÏaלעולם ÌÈÈÚ‰ ‰ML È„È ÏÚÂ¿«¿≈ƒ»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ

‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈÈeˆ¯ שישה ¿ƒ∆¿«¬≈∆
אחרי  הבאים, בדורות שהיו חטאים

הראשון, ונסתלקה ÏÚ˙‰אדם »¿»
‰ÏÚÓÏ ‰ÈÎM‰ הראשון מהרקיע «¿ƒ»¿«¿»

הלאה, וכן לשלישי, מהשני »Ú„לשני,
Á‡Â¯שעלתה  .ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ï»»ƒ««¿ƒƒ¿««

Ck הסתלקה שהשכינה לאחר »
הרקיע  ועד הזה מהעולם והתרחקה

של  רצויים לא מעשים בגלל השביעי,

למטה, האדם שבעה e„ÓÚבני »¿
„Á‡Ó ÏÁ‰ ,ÌÏBÚ È˜Èc«̂ƒ≈»»≈≈∆»

Ì‰¯·‡ ‰È‰6, אבינו אברהם »»«¿»»
היה  'אחד ביחזקאל נאמר שעליו

שהיה  ומדגיש מבטא והדבר אברהם',

‰ÈÎM‰הראשון  „È¯B‰L ידי על ∆ƒ«¿ƒ»
וצדקתו  הטובים »ÚÈ˜¯Ó≈»ƒמעשיו

,ÈMMÏ ÈÚÈ·M‰ השלב היה וזה «¿ƒƒ«ƒƒ
לרדת  השכינה בהחזרת הראשון

למטה  Ê‰,מלמעלה È¯Á‡Ï ÔÎÂ¿≈¿«¬≈∆
¯Á‡ ˜ÈcˆÂ ¯Bc ¯Á‡ ¯Bc««¿«ƒ««

,˜Ècˆ את הוריד מהם אחד שכל «ƒ
לחמישי, מהשישי נוסף, רקיע השכינה

הלאה, וכן לרביעי, »Ú„מהחמישי
ÈÚÈ·M‰ ‰È‰L ,eÈa¯ ‰LÓÏ¿…∆«≈∆»»«¿ƒƒ

אבינו, ‰ÔÈÚÈ·Mלאברהם ÏÎÂ¿»«¿ƒƒ
ÔÈ·È·Á7, כל" המדרש כדברי ¬ƒƒ

חביבה... שביעית בארצות חביב... השביעי למעלן לעולם, חביבין השביעין

קהת  לוי ויעקב, יצחק אברהם חביב, שביעי באבות חביב... שביעית בדורות

משה...", ı¯‡Ïעמרם ÔBL‡¯‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰L על ∆ƒ∆«¿ƒ»≈»ƒ«»ƒ»»∆
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 מאמז דא"ח 

ה'שי"ת  לגני באתי מהמשך עשר שלושה פרק

ירחים", ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש ּתבּואת "ּומּמגד ׁשּנאמר ּוכמֹו ּומּזלֹות, הּגלּגּלים ידי על הּוא הּזה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּדעֹולם

ּבא 34ּוכמאמר  ׁשהּוא ּגדל", לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה מּלמעלה מּזל לֹו ׁשאין מּלמּטה עׂשב ל "אין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבהעלם  ּבא ּׁשהאלקּות מה ּגדֹולה הׁשּפלה ּדזהּו ּומּזלֹות, הּגלּגּלים ּדר ׁשּׁשֹופע האלקי וחּיּות ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמאֹור

ׁשּבא  עד עׂשּיה יצירה ּדבריאה ההׁשּתלׁשלּות ּדרּבּוי והסּתרים העלמֹות ּברּבּוי ,ּכ ּכל ּגדֹול ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהסּתר

ׁשּיכֹול  עד והסּתרים העלמֹות צמצּומים ּבהרּבּוי ׁשּבא ּכמֹו ּובפרט וגׁשמית, חיצֹונית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהׁשּפעה

ׁשהּוא  ּכמֹו ׁשּכן ּומּכל וׁשלֹום, חס לגמרי הוי' על לׁשּכח והינּו לגמרי, מאלקּות ההפ ּדבר ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלהיֹות

אחרא  וסטרא האמ מו ּבקלּפה הפ ׁשּזהּו עׂשיתני", ואני יארי "לי הּוא לאמר ּדהאמת מּמׁש, ת ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּפרעה" את יעקב ּבמקֹומֹו)ּד"ויבר ּברׁש"י הּובא ּבתנחּומא , נילּוס (ואיתא ׁשּיעלה ּברכֹו ּברכֹו, "ּובּמה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּכפּוי  עֹוד הּוא ּוגבּולים הּמצרים מל ּפרעה הּנה ,ׁשּנמׁש העליֹון הּטֹוב הׁשּפעת והּוא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקראתֹו",

אחד  ּבכל ּבעבֹודה ּגם יׁשנֹו כן ּכמֹו אׁשר האמת, הפ ׁשהּוא עׂשיתני", ואני יארי "לי ואֹומר ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹטֹובה

ּכל  את לי עׂשה ידי ועצם ּדכחי ּׁשח ֹוׁשב מה הּוא עסקים  ּדבבעלי  אהל, ויֹוׁשבי עסקים ּבבעלי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹואחד

ּומזּכיר  ּתעׁשיר, היא הוי' ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ׁשהּוא ּומאמין ׁשּיֹודע ּדהגם הּזה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָֹהחיל

עמדה  ּדחכמתֹו הינּו ידֹו, ועצם ּדכחֹו חֹוׁשב הּנה מקֹום ּומּכל ּבעסקֹו, ודבר ּדבר ּכל על ׁשמים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשם

ּכי  לֹו ונדמה מהּותֹו, ּבעצם מתּגאה ׁשהּוא ּבהּותֹו, יעֹוז הענינים, ּבכל העּלּוי, ּבזמן הּנה ולזאת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלֹו,

אמת, אינם ּדׁשניהם וׁשפלּות, רּוח ּבנמיכת הּוא וׁשלֹום חס הּדחק ּבזמן להפ וכן לֹו, עמדה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹחכמתֹו

ּדכמֹו חּסרֹון, ּבֹו ּדיׁש אּלא נפׁשֹו, ּבהרּגׁש ּבהׁשואה להיֹות צרי הרי ּתעׁשיר היא הוי' ּדברּכת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּדמאחר

חלילה  אפׁשר הרי זאת ּובכל הוי', ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ּדהגם אהל, ּביֹוׁשבי הּוא ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹכן

ּדמאמין  ּדהגם העסקים, ּבעלי ּכדגמת והּוא הּתֹורה, הפ ׁשהּוא הלכה ּדבר אֹומר הּתֹורה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּבכח

הּנה  זה ּובכל ּתעׁשיר, היא הוי' ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח הּנֹותן יתּבר ׁשהּוא ּפׁשּוטה ּבאמּונה ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּבהוי'

זה  הרי לֹו ּדחּוק וׁשלֹום חס וכאׁשר כּו', ּבעצמֹו ויתּגאה עליו  זחּוחה לּבֹו מצליחים, עניניו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכאׁשר

ּכדבעי  אינֹו העסק יסֹוד ּדעצם לפי הּוא הּדבר ּדטעם עצמֹו, ּבעיני וׁשפל ּביֹותר לֹו ּדזה מז מעיק , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

יסֹוד  אבל ּבלבד, ּפׁשּוטה ּבאמּונה אצלֹו רק הּוא חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן יתּבר ּדהּוא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמאמין

לה  ּכדבעי אינֹו ּומּתן והּמּׂשא ּביֹוׁשבי העסק הּוא וכן ּכּנ"ל. הּוא מּזה הּיֹוצא ולכן הּתֹורה, ּפי על יֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

והּוא  ּכדבעי, אינם הידיעה וגּוף הּלּמּוד עצם אבל הוי', ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ּדהגם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאהל,

ׂשכלי, ענין אצלֹו הּוא אם ּכי הּתֹורה, נֹותן על ׁשֹוכח לּמּודֹו ּבעת והינּו הּתֹורה, את לֹומד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדכאׁשר

זה  ּובכל הוי', ּתֹורת ׁשּזהּו ׁשּיֹודע הגם ּׁשּלמד, מה ּכׁשּיֹודע ּכ אחר הּנה ּבלבד, ׂשכלי אצלֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָולהיֹותֹו

והינּו הּתֹורה, הפ ּׁשהּוא מה ּבׂשכלֹו ענין ּולדּיק ּדבר לֹומר וׁשלֹום חס יכֹול ולכן ׂשכלי, הּוא ּגם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהרי 

האלקּות, הפ וׁשלֹום חס להיֹות יכֹול מקֹום ּומּכל מּמׁש, מאלקּות חּיּות ׁשּמקּבל ּדהגם הענין ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּדכללּות

ּבים  "טּבעּו לׁשֹון הּטבע, ענין ּדזהּו ּביֹותר, והסּתרים העלמֹות צמצּומים ּברּבּוי ּבא ׁשהאֹור לפי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻוהּוא

ׁשּמׁשּתלׁשל  ּדהאֹור ההׁשּתלׁשלּות מרּבּוי ׁשּבא ּביֹותר, וההעלם ּבההסּתר מטּבע הּוא ׁשהאֹור ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻסּוף",

אחרֹונֹות. הּיֹותר הּמדרגֹות עד למדרגה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָמּמדרגה

ועוד.34) א. רנא, א חלק זוהר ו. י, פרשה רבה בראשית ראה

לקדושה).מו. (המנגד האחר שצריך.מז.הצד כפי
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כח
כלה  אחותי לגני באתי

ּבני  ׁשל ותפקידם עבֹודתם ּגם וזהּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָלארץ.

צּדיקים  ּכּלם ועּמ הענין 8יׂשראל, לפעֹול , ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻ

עליה  לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו היינּו,9ּדצּדיקים , ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

ּבעֹולם  ּבארץ), (עליה, למּטה ּולהׁשּכין ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלהמׁשי

להיֹות  מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהּזה

ּדאסּתּלק  ּבאֹופן הּוא זה וענין .יתּבר לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּדירה

עלמין  ּבכּוּלהּו הּוא ּברי ּדקדׁשא ּכפי 10יקרא , ְְְְְְְְִִִָָָָֻ

עלמין  ּבכּוּלהּו ּׁשּכתּוב ּדמה ּבהּמאמר, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּמבאר

עלמין  ּבכּוּלהּו ׁשהּוא האֹור מדריגת על ְְְְִֵֶַַַַַָָָָהּכּוונה

הּסֹובב  אֹור ּבאלקּות, נעלית ּדרּגא ׁשּזֹוהי ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבׁשוה,

ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל ׁשּמאיר עלמין ְְְִִֵֶֶָָָָָָּכל

ּבׁשם  ׁשּנקרא ּבאֹופן הּוא זה אֹור ְְְְְִֵֶֶֶַַָָוהמׁשכת

הּוא, ּכאן ׁשּפר ּוׁשֹו (אסּתּלק), ְְְִִֵֵֶַַָהסּתּלקּות

עליה, לעד ּדיׁשּכנּו ּבאֹופן היא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָׁשההמׁשכה

אּלא  למּטה, זאת ּומׁשּכינים ׁשּממׁשיכים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹהיינּו,

ּבאֹופן  זה הרי עלמין, ּכל סֹובב היֹותֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשּמּצד

רֹוממּות  (ּבבחינת מּקיף מּקיף 11ׁשל ׁשּזהּו אּלא ,( ְְִִִִֶֶֶֶַַַָ

הענינים. ּבכל ּפֹועל ְְִִֵֶַָָָׁשּגם

‰p‰Â להֹוריד היה רּבינּו מׁשה ׁשל ׁשענינֹו ּכיון ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבין  לכן, ּבארץ, למּטה הּׁשכינה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאת

העיּקרי  הּציּוּוי ּגם יׁשנֹו ידֹו על ׁשּניּתנּו ְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּציּוּויים 

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי מקּדׁש לי ּבתֹו12ועׂשּו [ּבתֹוכם, ְְְְְְְִִִַָָָָָ

ואחד  אחד ועל 13ּכל ּבאֹופן הּוא זה ענין אבל , ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָ
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כא.8) ס, כט.9)ישעי' לז, שם 10)תהלים (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם שם.11)מציין תו"א

ח.12) כה, קרוב 13)תרומה פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא ר"פ בלקו"ת רז"ל בשם הובא

תרומה  תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
'בתחתונים', שכינה עיקר היה שוב ואז השכינה, שרתה שבו המשכן הקמת ידי

הגשמי. הזה בארץ e‰ÊÂבעולם למטה השכינה המשכת זה Ìbענין ¿∆«
,Ï‡¯NÈ Èa ÏL Ì„È˜Ù˙Â Ì˙„B·Ú ישעיה בנבואת נאמר שעליהם ¬»»¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»≈

ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ8, וצריך יכול ישראל מבני ואחד  אחד כל ולכן ¿«≈À»«ƒƒ
ולהביא  השכינה, בהמשכת לעסוק

כמו  בארץ למטה אלוקות גילוי

היינו  ‰ÔÈÚהצדיקים, ÏBÚÙÏƒ¿»ƒ¿»
ekLÈÂ ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆc¿«ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿¿

‰ÈÏÚ „ÚÏ9, הכתוב כלשון »«»∆»
CÈLÓ‰Ïבתהילים ,eÈÈ‰«¿¿«¿ƒ

,‰ÈÏÚ) ‰hÓÏ ÔÈkL‰Ïe על ¿«¿ƒ¿«»»∆»
'ירשו  הכתוב בתחילת האמורה הארץ

למטה  אלוקות להמשיך והיינו ארץ'

ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ,(ı¯‡a»»∆»»«∆««¿
ÔBzÁz ÔÈ‡Lיותר hÓÏ‰שהוא ∆≈«¿¿«»

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ï ,epnÓƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
ראוי  כלי שהוא מקום יהפוך שהעולם

והשראת  אלוקות לגילוי ומתאים

השכינה.

‰Ê ÔÈÚÂ וגילוי המשכת של ¿ƒ¿»∆
הזה בעולם למטה ‰e‡האלוקות

‡¯˜È ˜lzÒ‡c ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿«≈¿»»
‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜c כבודו התעלה ¿À¿»¿ƒ

הוא  ברוך הקדוש ¿¿e‰leÎaשל
ÔÈÓÏÚ10, כלשון העולמות, בכל »¿ƒ

nL·‡¯הזוהר, ÈÙk הריי"צ הרבי ¿ƒ∆¿»≈
¯Ó‡n‰a באתי' המתחיל דיבור ¿««¬»

תש"י), שנת (של הנזכר »¿Óc‰לגני'
·e˙kM המשכת על שמדובר בזוהר ∆»

האלוקי  האור ¿¿e‰leÎaוגילוי
˙‚È¯„Ó ÏÚ ‰Âek‰ ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ««»»««¿≈«

¯B‡‰ האלוקי‡e‰L מאיר »∆
,‰ÂLa ÔÈÓÏÚ e‰leÎa בכל ¿¿»¿ƒ¿»∆

שווה  במידה e˜Ï‡a˙,העולמות ˙ÈÏÚ ‡b¯c È‰BfL הנקראת¯B‡ ∆ƒ«¿»«¬≈»¡…
‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ¯È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ מהדרגה בשונה «≈»»¿ƒ∆≈ƒ¿»»»¿»∆

העולמות  בכל מאירה שאינה עלמין' כל הממלא 'אור הנקראת ביותר, הנמוכה

לקלוט  שלו והיכולת לענינו בהתאם נברא ובכל עולם בכל מאירה אלא בשוה

בהתלבשות  אבר בכל שמתלבשת הגוף את ה'ממלאת' הנשמה (כמו ולהכיל

העולמות  בפנימיות מתלבש עלמין' כל ה'ממלא אור כך ענינו, לפי פנימית

מתלבש  איננו גבול, בלי אור שהוא עלמין' כל ה'סובב אור אבל והנבראים),

מלמעלה. ו'סובב' 'מקיף' בדרך בהם מאיר אלא בפנימיות בעולמות

‰Ê ¯B‡ ˙ÎLÓ‰Â'עלמין כל ÌLaה'סובב ‡¯˜pL ÔÙB‡a ‡e‰ ¿«¿»«∆¿∆∆ƒ¿»¿≈
) ˙e˜lzÒ‰ הזוהר BLe¯tLכלשון ,(˜lzÒ‡'ה'הסתלקות ענין של ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆≈

‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ,‡e‰ Ô‡k»∆««¿»»ƒ
,‰ÈÏÚ „ÚÏ ekLÈc ÔÙB‡a על ¿∆¿ƒ¿¿»«»∆»

ירשו  'צדיקים הכתוב (כהתחלת הארץ

ÌÈÎÈLÓnLארץ') ,eÈÈ‰«¿∆«¿ƒƒ
,‰hÓÏ ˙‡Ê ÌÈÈkLÓe והאור «¿ƒƒ…¿«»

ה'סובב  הנעלה אכן האלוקי עלמין' כל

בארץ  למטה עד ונמשך «∆‡l‡יורד
B˙BÈ‰ „vnL הוא שבמהותו אור ∆ƒ«¡

‰Ê È¯‰ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ≈»»¿ƒ¬≈∆
באופן  לא למטה, וההמשכה ההארה

אלא  פנימית התלבשות ∆¿ÔÙB‡aשל
ÛÈwÓ ÏLמלמעלה˙ÈÁ·a) ∆«ƒƒ¿ƒ«

˙eÓÓB¯11 מאיר כאשר וגם ¿
ומרומם  נעלה נשאר הוא הרי ומתגלה,

והנבראים  e‰fLמהעולמות ‡l‡ ,(∆»∆∆
ÛÈwÓ כזה באופן ופועל המאיר «ƒ

ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ÏÚBt ÌbL היינו ∆«≈¿»»ƒ¿»ƒ
זאת  בכל ומרומם, נעלה היותו שעם

העניינים, בכל ומשפיע פועל הוא הרי

שהרי  והנבראים העולמות בכל היינו

בשווה. העניינים בכל מאיר כאמור

BÈÚL ÔÂÈk ‰p‰Â ותפקידו ¿ƒ≈≈»∆ƒ¿»
‰È‰ושליחותו  eÈa¯ ‰LÓ ÏL∆…∆«≈»»

‰hÓÏ ‰ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰Ï¿ƒ∆«¿ƒ»¿«»
,ı¯‡a רבנו שמשה לעיל כמבואר »»∆

את  פעל אבינו לאברהם השביעי שהוא

הראשון  מהרקיע השכינה המשכת

בארץ, ‰ÌÈÈeeÈvלמטה ÔÈa ,ÔÎÏ»≈≈«ƒƒ
הוא  ברוך הקדוש ÏÚשל ezÈpL∆ƒ¿«

B„È רבנו משה ידי Lc˜Óעל ÈÏ eNÚÂ È¯wÈÚ‰ ÈeeÈv‰ Ìb BLÈ »∆¿««ƒ»ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÎB˙a ÈzÎLÂ12 למטה השכינה וגילוי המשכת הוא וענינו שתוכנו ¿»«¿ƒ¿»

הכתוב [בארץ  בלשון בלשון ÌÎB˙a,ומדייקים 'בתוכו', ולא רבים, בלשון ¿»
(ולא  יחיד בלשון מקדש' לי ל'ועשו בהמשך לומר ראוי שהיה כמו יחיד,

להשראת  שהכוונה היא רבים בלשון 'בתוכם' של והמשמעות 'מקדשות'),

Á‡Â„השכינה  „Á‡ Ïk CB˙a13 ישראל רבים),מבני הם הרי (שביחד ¿»∆»¿∆»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כט

 למלל ימא    29 

כט

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

אֹו עׂשר מּׁשלׁשה ּומׁשּכן הּמקּדׁש עׂשּיית ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹידי

עׂשר  הּזה 14חמּׁשה ׁשּבעֹולם ּגׁשמּיים ּדברים ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

עׂשּיית  על ׁשהּציּוּוי לכ ונֹוסף ְְְֲִִֶַַַַַָָהּתחּתֹון],

הּוא  הרי רּבינּו, מׁשה ידי על היה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹהּמׁשּכן

הּמׁשּכן  ׁשהקמת ועד ּבזה, הׁשּתּתף ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבעצמֹו

ּבעצמֹו רּבינּו מׁשה ידי על ּדוקא ועל 15היתה , ְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבּתחּתֹונים, (וׁשכנּתי) ׁשכינה עיּקר נעׂשה זה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָידי

ּומבאר  ׁשּלאחריו. הּזמּנים ּבכל וגם מׁשה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבזמן

ׁשּמהם  ׁשּטים  מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהּמאמר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּקרׁשים, את 16נעׂשּו ועׂשית ְְְֲִִֶֶַַָָָָ

ּדהּנה  עֹומדים, ׁשּטים עצי לּמׁשּכן ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָהּקרׁשים

הּיׁשר, מּדר ׁשּנֹוטה היינּו, נטּיה, ּפירּוׁשֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּטה

ּומׁשּפט  צדקה לעׂשֹות הוי' נֹוטה 17ּדר וכאׁשר , ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָ

הּזה. ּדעֹולם ׁשטּות מּזה נעׂשה אזי הּיׁשר ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָמּדר

ׁשּטים  עצי מּזה ולעׂשֹות להפֹו היא ְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַָָוהעבֹודה

קרׁשים  עֹוׂשים ׁשּמהם ׁשּטים עצי ְְֲִִִִִֵֵֶֶָעֹומדים,

זה  ידי ועל  ׁשקר, אֹותּיֹות הּוא ּדקרׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָלּמׁשּכן,

הּצירּוף  מּׁשקר נעׂשה הּצירּופים את ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּמהּפכים

ׁשֹוכן  ׁשּבֹו מקּדׁש נעׂשה ׁשּמהם קרׁשים, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדקרׁש,

הּוא. ּברּו ַָָהּקדֹוׁש

למּלא p‰Â‰ב) יּוכלּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי ¿ƒ≈ְְְְְִֵֵֵֵֶַָ

לעיל, הּנזּכרת והעבֹודה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָהּׁשליחּות

ּומתּגּלה  נמׁש זה על הּנה הּׁשלימּות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּובתכלית

ּדהּנה, ּבזה, והענין ׁשּלמעלה. האֹוצר ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבחינת

ענין  להיֹות יכֹול ּדעֹולם והּׁשטּות הּׁשקר ְְְְְִִִֶֶַַַָָָמּצד

ואז  הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש חסֿוׁשלֹום מנּגד ְְְְֵֶַַַָָָָׁשל

יׁשּקר  לא יׂשראל נצח הּנצח, מּדת .18מתעֹוררת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
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.45 הערה 173 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ב. שכו, ב. א.14)שכה, קמח, זח"ב יג. פ"ד, שהש"ר ה. תרומה תנחומא ― י"ג

ג. שם, יקר כלי ז. כה, שם בחיי ― ט"ו תרומה. ר"פ מבעה"ת זקנים ודעת עה"ת 15)פרש"י פרש"י יא. פקודי תנחומא

לג. לט, טו.16)שם כו, יט.17)תרומה יח, פי"ח.18)וירא בההמשך וראה כט. טו, שמואלֿא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰Ê ÔÈÚ Ï·‡ויהודי יהודי כל בתוך השכינה השראת ÔÙB‡aשל ‡e‰ ¬»ƒ¿»∆¿∆

‰MÓÁ B‡ ¯NÚ ‰LÏMÓ ÔkLÓe Lc˜n‰ ˙ÈiNÚ È„È ÏÚÂ¿«¿≈¬ƒ««ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…»»»¬ƒ»
¯NÚ14ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚaL ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c המפורטים »»¿»ƒ«¿ƒƒ∆»»«∆««¿

וכו' ונחושת' וכסף זהב בכתוב ÈeeÈv‰Lומבוארים CÎÏ ÛÒBÂ של ], ¿»¿»∆«ƒ
הוא  ברוך ÈiNÚ˙הקדוש ÏÚ«¬ƒ«

‰LÓ È„È ÏÚ ‰È‰ ÔkLn‰«ƒ¿»»»«¿≈…∆
,eÈa¯ המשכת את הפועל שהוא «≈

לעיל, כמבואר בארץ, למטה השכינה

‡e‰ È¯‰ רבינו BÓˆÚaמשה ¬≈¿«¿
ÛzzL‰ והתעסק‰Êa בבניית ƒ¿«≈»∆

המשכן, הוא ÚÂ„ועשיית כך כדי ¿«
המשכן  לעשיית רבינו משה של הקשר

‡˜Âc ‰˙È‰ ÔkLn‰ ˙Ó˜‰L∆¬»««ƒ¿»»¿»«¿»
BÓˆÚa eÈa¯ ‰LÓ È„È ÏÚ15, «¿≈…∆«≈¿«¿

לו  הניח ..." רש"י בפירוש וכמבואר

היה  שלא הקמתו הוא ברוך הקדוש

כובד  מחמת אדם שום להקימו יכול

ומשה  לזקפן באדם כח שאין הקרשים

Ê‰העמידו...", È„È ÏÚÂ של פעולתו ¿«¿≈∆
בעשיית  ישראל בני ושאר רבינו משה

של NÚ‰המשכן  והגילוי ההארה «¬»
) ‰ÈÎL ¯wÈÚ בלשון כנרמז ƒ«¿ƒ»

המשכן  מלאכת על בציווי הכתוב

ÔÓÊa ,ÌÈBzÁza (ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ««¿ƒƒ¿«
‰LÓ,בפועל המשכן נעשה שאז …∆

,ÂÈ¯Á‡lL ÌÈpÓf‰ ÏÎa Ì‚Â¿«¿»«¿«ƒ∆¿«¬»
הדורות. בכל היינו

¯‡·Óe הריי"צ הרבי עוד ¿»≈
ÔkLn‰M ‰Ó ¯Ó‡n‰a שעל ¿««¬»«∆«ƒ¿»

למטה  השכינה המשכת נפעלה ידו

לעיל, כמבואר ÈˆÚÓבארץ, ‰È‰»»≈¬≈
ÌÈL¯w‰ eNÚ Ì‰nL ÌÈhLƒƒ∆≈∆«¬«¿»ƒ

המשכן, כתלי נעשו ¿BÓkשמהם
·e˙kL16 מלאכת על בציווי בתורה ∆»

‰ÌÈL¯wהמשכן  ˙‡ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»∆«¿»ƒ
,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ«ƒ¿»¬≈ƒƒ¿ƒ
,‰iË BLe¯Èt ‰hL ‰p‰c¿ƒ≈ƒ»≈¿ƒ»

סטיה, של ËBpL‰במובן ,eÈÈ‰«¿∆∆
‰Li¯,האדם  C¯cÓ,הכתוב כלשון היא, הישר ‰ÈÂ'שדרך C¯c ƒ∆∆«»»∆∆¬»»

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ17,,והמצוות התורה דרך L‡ÎÂ¯היינו «¬¿»»ƒ¿»¿«¬∆

‰ËB ויורד fÓ‰האדם ‰NÚ ÈÊ‡ ¯Li‰ C¯cÓ זו וירידה מנטיה ∆ƒ∆∆«»»¬««¬∆ƒ∆
˙eËL ודעת מטעם שלמטה B·Ú‰Â„‰הנהגה .‰f‰ ÌÏBÚc עבודת ¿¿»«∆¿»¬»

לעבוד צריך שהאדם CBÙ‰Ïה' ‡È‰ הזה העולם של השטות את ƒ«¬
Ì‰nL ÌÈhL ÈˆÚ ,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ ‰fÓ ˙BNÚÏÂ¿«¬ƒ∆¬≈ƒƒ¿ƒ¬≈ƒƒ∆≈∆

,ÔkLnÏ ÌÈL¯˜ ÌÈNBÚ היינו ƒ¿»ƒ«ƒ¿»
של  רצויה בלתי מהנהגה לעשות

מציאות  ה', רצון היפך שהיא 'שטות'

זה  ודבר למשכן, קרשים קדושה, של

הקדושה  היפך של השטות הפיכת של

בקרשי  דווקא מתבטא קדושה לעניני

‡Bi˙B˙המשכן  ‡e‰ L¯˜c¿∆∆ƒ
,¯˜L מאותן מורכבת 'קרש' המילה ∆∆

'שקר' המילה מורכבת שמהן אותיות

˙‡ ÌÈÎt‰nL ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆∆¿«¿ƒ∆
ÌÈÙe¯Èv‰ האותיות של הסדר «≈ƒ

המילה  ומצורפת מורכבת שמהן

¯˜MÓ ‰NÚ רצויה לא מציאות «¬∆ƒ∆∆
הקדושה  היפך ≈»‰Ûe¯Èvשל

Ì‰nL ,ÌÈL¯˜ ,L¯˜c¿∆∆¿»ƒ∆≈∆
שיטים עצי של «¬»NÚ‰מהקרשים

Lc˜Ó מקום ÔÎBLשהוא BaL ƒ¿»∆≈
ומתגלה  Ce¯aומאיר LB„w‰«»»

.‡e‰
Ï‡¯NÈ ÈaL È„k ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿≈∆¿≈ƒ¿»≈
˙eÁÈÏM‰ ‡lÓÏ eÏÎeÈ¿¿«≈«¿ƒ
,ÏÈÚÏ ˙¯kÊp‰ ‰„B·Ú‰Â¿»¬»«ƒ¿∆∆¿≈
הקדושה, היפך של מ'שטות' לעשות

הקדוש  שורה שבו למשכן קרשים

הוא  ‰eÓÈÏM˙,ברוך ˙ÈÏÎ˙·e¿«¿ƒ«¿≈
השלימות  בתכלית תתבצע זו ושעבודה

‰Ê ÏÚ ‰p‰ ישראל כדי לבני שיהיה ƒ≈«∆
הזו  השליחות את למלא והיכולת הכוח

ÈÁa˙בפועל  ‰lb˙Óe CLÓƒ¿»ƒ¿«∆¿ƒ«
,‰ÏÚÓlL ¯ˆB‡‰ שממשיך כפי »»∆¿«¿»
ומבאר.

„vÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ«
ÌÏBÚc ˙eËM‰Â ¯˜M‰ של «∆∆¿«¿¿»

על  ומסתיר שמעלים הזה העולם

והקדושה  ÌBÏLÂŒÒÁעלול ÏBÎÈהאלוקות „bÓ ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï »ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈«¿»
Áˆp‰ ˙cÓ ˙¯¯BÚ˙Ó Ê‡Â ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï שלמעלה ¿«»»¿»ƒ¿∆∆ƒ««∆«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ל

 30   למלל ימא  

ל
כלה  אחותי לגני באתי

ּבההמׁש ּבׂשר 19וכמבֹואר מּמל זה על מׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכלל  הּנּצחֹון ענין ׁשּיי אינֹו מנּגד ּדבלא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹודם,

חפץ  ּכאׁשר אמנם ּכחפצֹו, מלכּותֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָּומנהיג

ּבנּצחֹון  עֹומד אז לזה, מנּגד ויׁשנֹו ּדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבאיזה

ׁשרצֹון  לפי הּדבר, וטעם נצחֹונֹו. ּומֹוציא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָּכנגדֹו

ּכעין  ּתהיה ּדארעא  ׁשּמלכּותא הּוא ּברּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָהּקדֹוׁש

דרקיעא  מתעֹוררת 20מלכּותא ׁשּלמעלה וכיון , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

לכן  ּכביכֹול, המנּגד ּדבר ידי על הּנּצחֹון ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָמּדת

מי  יׁשנֹו ׁשּכאׁשר ודם, ּבׂשר ּבמל ּגם ּכן ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָנעׂשה

מּדת  אצלֹו מתעֹוררת אזי ּכנגדֹו, ּומנּגד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּלֹוחם

ׁשיּנּוי  ּפֹועלת הּנּצחֹון מּדת והתעֹוררּות ְְְִִִִִֶֶַַַָָהּנּצחֹון.

נעלמים  הכי הּכחֹות את ּומגּלה לגמרי, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹמהּותֹו

הּמל מבזּבז המנּגד ניּצּוח ׁשּבׁשביל ועד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַׁשּבֹו,

האֹוצרֹות  ׁשּיׁשנם והיינּו, האֹוצרֹות, ּכל ְְְֶֶֶַָָָָָָאת

הּמלכים, אבֹותיו עבּורֹו וצברּו ּבעצמֹו ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָׁשּצבר

רק  ׁשּלא ,ּכ ּכל אצלֹו יקרים הם אּלּו ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹואֹוצרֹות

ּבהם  מׁשּתּמׁש ׁשאינֹו אּלא אֹותם, מבזּבז ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

עין  ׁשזפּתם לא ׁשאפיּלּו ועד ואף 21ּכלל, רֹואה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

מּצד  הּנּצחֹון מּדת מתעֹוררת ּכאׁשר כן, ּפי ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָעל

את  מגּלה ׁשהּוא רק לא הּנה המנּגד, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹענין

אּלא  ּבהם, מׁשּתּמׁש ׁשהּוא רק ולא ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹוצרֹות,

ידי  על ּומֹוסרם האֹוצרֹות את מבזּבז ְְְְֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

ׁשּיצאּו ּבכדי החיל, אנׁשי ּבׁשביל החיל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַּפקידי

נצחֹון  ׁשּנעׂשה הּנּצחֹון, את ויפעלּו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָלּמלחמה

האֹוצרֹות  ׁשּיׁשנם ּבּנמׁשל, זה ּדר ועל .ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמל

ּדכל  סתימ ּו ּבבחינת ׁשהם ּברּוֿהּוא סֹוף ְְְְִִִֵֵֶַָָּדאין

יראת 22סתימין  ׁשל ּדאֹוצר מהענין החל , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ּדרּגֹות 23ׁשמים  ויׁש הּמלכּות, ספירת ענין ׁשהּוא , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָ
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קעא).19) ע' תרפ"ט (סה"מ פ"ו תרפ"ט פרזונו צדקת כו' אושעיא א"ר ד"ה וראה יא. קצז,20)פרק זח"א א. נח, ברכות

ב. קעו, ח"ג ז.21)רע"א. כח, איוב א).22)ע"פ (יז, בהקדמה תקו"ז וראה 23)ראה ב. לא, שבת גם וראה ב. לג, ברכות

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
שמואל  בספר נאמר זה שעל wLÈ¯באלוקות, ‡Ï Ï‡¯NÈ Áˆ18. ≈«ƒ¿»≈…¿«≈

CLÓ‰‰a ¯‡B·ÓÎÂ19 דיבור במאמר הוא שתחילתה המאמרים קבוצת ¿«¿»¿«∆¿≈
לעיל  הנזכר תש"י שנת של לגני' 'באתי Ê‰המתחיל ÏÚ ÏLÓ ענינה על »»«∆

העליונה  הנצח מידת bÓ„של ‡Ï·c ,Ì„Â ¯Na CÏnÓ אין עוד כל ƒ∆∆»»»»ƒ¿…¿«≈
ולמלכותו  למלך שמתנגד ושונא אויב

ÏÏk ÔBÁvp‰ ÔÈÚ CÈiL BÈ‡≈«»ƒ¿««ƒ»¿»
לנצח  העז הרצון במלך מתעורר ולא

מתנגדיו  B˙eÎÏÓאת ‚È‰Óe«¿ƒ«¿
BˆÙÁk,והפרעה התנגדות כל ללא ¿∆¿

¯L‡k ÌÓ‡ המלךıÙÁ »¿»«¬∆»≈
‰ÊÏ „bÓ BLÈÂ ¯·c ‰ÊÈ‡a¿≈∆»»¿∆¿¿«≈»∆
את  למלא מהמלך למנוע המעונין

ÓBÚ„רצונו, Ê‡ המלךÔBÁva »≈¿ƒ»
BBÁˆ ‡ÈˆBÓe B„‚k ידי על ¿∆¿ƒƒ¿

אותו. ומנצח במנגד שנלחם

,¯·c‰ ÌÚËÂ הפנימית והסיבה ¿«««»»
מלך  של ההנהגה וסדר אופן שזהו לכך

היא למטה ÔBˆ¯Lבשרֿודם ÈÙÏ¿ƒ∆¿
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ כמובא «»»

ובזוהר, «¿»∆eÎÏnL˙‡בגמרא
‡Ú¯‡c מלכותו היינו הארץ, מלכות ¿«¿»

בשרֿודם  מלך ÔÈÚkשל ‰È‰zƒ¿∆¿≈
‡ÚÈ˜¯„ ‡˙eÎÏÓ20, מלכות «¿»ƒ¿ƒ»

ברוך  הקדוש של מלכותו היינו שמים,

ÏÚÓlL‰הוא, ÔÂÈÎÂ באלוקות ¿≈»∆¿«¿»
ÔBÁvp‰ ˙cÓ ˙¯¯BÚ˙Óƒ¿∆∆ƒ««ƒ»

‰bÓ„העליונה  ¯·c È„È ÏÚ«¿≈»»«¿«≈
Ôk ‰NÚ ÔÎÏ ,ÏBÎÈ·k באופן ƒ¿»»≈«¬∆≈

הנצחון  מידת של »Ìbההתעוררות
¯L‡kL ,Ì„Â ¯Na CÏÓa¿∆∆»»»»∆«¬∆
B„‚k „bÓe ÌÁBlL ÈÓ BLÈ∆¿ƒ∆≈¿«≈¿∆¿
חפצו  את למלא ממנו למנוע ומבקש

‡ˆBÏורצונו, ˙¯¯BÚ˙Ó ÈÊ‡ אצל ¬«ƒ¿∆∆∆¿
‰ÔBÁvp.המלך  ˙cÓƒ««ƒ»

ÔBÁvp‰ ˙cÓ ˙e¯¯BÚ˙‰Â¿ƒ¿¿ƒ««ƒ»
את  לנצח עז רצון לגילוי הגורמת

המנגד  ÈepÈLהאויב ˙ÏÚBt∆∆ƒ
B˙e‰Ó המלך È¯Ó‚Ï,של «¿«¿≈
‰l‚Óe במלך,BaL ÌÈÓÏÚ ÈÎ‰ ˙BÁk‰ פנימיים ‡˙ כוחות ¿«»∆«…¬ƒ∆¿»ƒ∆

גילוי לידי באים אינם כלל שבדרך הנצחון ÚÂ„נסתרים מידת והתעוררות ¿«
כך  כדי עד של ÏÈ·LaLהיא זו ÊaÊ·Óמטרה ,„bÓ‰ ÁevÈ ∆ƒ¿ƒƒ««¿«≈¿«¿≈

˙B¯ˆB‡‰ Ïk ˙‡ CÏn‰,בידו שיש ביותר ÌLiLהיקרים ,eÈÈ‰Â «∆∆∆»»»¿«¿∆∆¿»
˙B¯ˆB‡‰ והחשובים B¯e·ÚהמלךvL·¯היקרים e¯·ˆÂ BÓˆÚa »»∆»«¿«¿¿»¿¬

ÌÈÎÏn‰ ÂÈ˙B·‡,לו ‡ˆBÏשקדמו ÌÈ¯˜È Ì‰ el‡ ˙B¯ˆB‡Â ¬»«¿»ƒ¿»≈≈¿»ƒ∆¿
המלך  ‡Ì˙Bאצל ÊaÊ·Ó BÈ‡L ˜¯ ‡lL ,Ck Ïk,רב בשימוש »»∆…«∆≈¿«¿≈»

Ì‰a LnzLÓ BÈ‡L ‡l‡∆»∆≈ƒ¿«≈»∆
ÏÏk,ביותר מועט בשימוש אפילו ¿»
„ÚÂ את מייקר המלך כך כדי ¿«

הללו  Ï‡האוצרות elÈÙ‡L∆¬ƒ…
ÔÈÚ ÌzÙÊL21,‰‡B¯ לא כלומר, ¿»«»≈∆

שימוש  שום עושים שלא בלבד זו

לא  שאפילו אלא אלה יקרים באוצרות

אחד, לאף אותם Ètמראים ÏÚ Û‡Â¿««ƒ
,ÔÎ את מייקרים כך שכל ולמרות ≈

זאת, בכל הללו, ∆¬»L‡k¯האוצרות
˙¯¯BÚ˙Ó המלך cÓ˙אצל ƒ¿∆∆ƒ«

„bÓ‰ ÔÈÚ „vÓ ÔBÁvp‰«ƒ»ƒ«ƒ¿»«¿«≈
ולמלכותו, ¯˜למלך ‡Ï ‰p‰ƒ≈…«

‡e‰L המלך˙‡ ‰l‚Ó ∆¿«∆∆
˙B¯ˆB‡‰,אותם לראות שיוכלו »»

Ì‰a LnzLÓ ‡e‰L ˜¯ ‡ÏÂ¿…«∆ƒ¿«≈»∆
מועט, ÊaÊ·Óשימוש ‡e‰L ‡l‡∆»∆¿«¿≈

˙B¯ˆB‡‰ שימוש ‡˙ בהם ועושה ∆»»
הגבלות, ללא È„Èרב, ÏÚ Ì¯ÒBÓe¿»«¿≈

tÏÈÁ‰ È„È˜ הצבא מפקדי ¿ƒƒ««ƒ
ÏÈÁ‰ ÈL‡ ÏÈ·La הלוחמים ƒ¿ƒ«¿≈««ƒ

e‡ˆiLבפועל, È„Îa החיילים ƒ¿≈∆≈¿
‡˙הלוחמים  eÏÚÙÈÂ ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿ƒ¿¬∆

‰NÚpL ,ÔBÁvp‰ שפעלו הנצחון «ƒ»∆«¬∆
המלך  שבשבילם הלוחמים והשיגו

נעשה  האוצרות את של ÔBÁˆבזבז ƒ¿
.CÏn‰«∆∆

‰Ê C¯c ÏÚÂ לעיל למבואר בדומה ¿«∆∆∆
הוא  כך ודם, בשר במלך גם במשל,

,ÏLÓpa באלוקות ÌLiLלמעלה «ƒ¿»∆∆¿»
˙B¯ˆB‡‰ והנעלמים ביותר היקרים »»

Ì‰L ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ ÔÈ‡c¿≈»∆≈
ÏÎc eÓÈ˙Ò ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

ÔÈÓÈ˙Ò22, והנסתרים הנעלמים ¿ƒƒ
הזוהר, כלשון והנסתרים, הנעלמים ÏLשבכל ¯ˆB‡c ÔÈÚ‰Ó ÏÁ‰»≈≈»ƒ¿»¿»∆

ÌÈÓL ˙‡¯È23,'אוצרו היא ה' 'יראת בישעיה הכתוב e‰L‡כלשון ƒ¿«»«ƒ∆
LÈÂ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚלמעלה הנעלמים האוצרות Bb¯c˙בענין ƒ¿«¿ƒ«««¿¿≈«¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לא

 למלל ימא    31 

לא

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

ׁשּמביא  ּכפי האמיּתי, לאֹוצר ועד יֹותר, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָנעלֹות

זהר 24ּבההמׁש ּבתיּקּוני ּׁשּכתּוב אין 25מה אֹור ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עד  מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה למעלה ְְְְֵֵַַַַַַָָָָסֹוף

זה  ואֹוצר האמיּתי, האֹוצר ׁשּזהּו ּתכלית, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָאין

ׁשהם  הּמלחמה, אנׁשי לכל ואחד ניּתן אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּוכמֹו הּׁשם, צבאֹות ּבׁשם ׁשּנקראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָמּיׂשראל

הּקֹודמת  (ּבּפרׁשה הּיֹום 26ׁשּנאמר ּבעצם ויהי ( ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

על  מצרים מארץ ה' צבאֹות ּכל יצאּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהּזה

ּביד  יֹוצאים יׂשראל ׁשּבני ּובאֹופן ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָצבאֹותם,

ּבפרׁשתנּו ׁשּכתּוב (ּכמֹו ׁשּיֹוצאים 27רמה ,( ְְְִֵֶֶָָָָָָ

ּדאֹור  הּנּצחֹון ונעׂשה לגאּוּלה, הּגלּות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמחֹוׁש

אין  עד מּטה למּטה ּומתּגּלה ׁשּנמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאיןֿסֹוף

ְִַּתכלית.

―Óe·‡¯ג) זֹו לׁשנה (הּמתאים י"ג ּבפרק ¿»≈ְְְִֶֶַַָָ

ּבּפעם  עׂשרה הּׁשלׁש ְְְֵֶַַַַַֹׁשנת

ּתכלית 28הּׁשנּיה  אין עד מּטה ּדלמּטה הענין ( ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָ

ּתכלית, ּדאין ּבאֹופן הּוא מּטה למּטה ְְְְִֵֶֶַַַַָָ[ׁשּגם

ׁשהּוא  קץ], אין עד הּוא מעלה ׁשּלמעלה ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשם

האֹור  ּבהׁשּתלׁשלּות הּמדריגֹות ריּבּוי ְְְְְְִִִֵַַַַָענין

יצירה  ּבריאה לעֹולמֹות עד למדריגה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָמּמדריגה

הּצמצּומים  ּבריּבּוי ׁשּבא ּכמֹו ּובפרט ְְְְֲִִִִִֶַָָָעׂשּיה,

ההיפ ּדבר להיֹות ׁשּיכֹול עד והסּתרים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעלמֹות

ועד  אחרא, וסטרא קליּפה לגמרי, ְְְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָֹמאלקּות

ּבפרׁשתנּו (ׁשּמבֹוארת ּפרעה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלקליּפת

ואני  יאֹורי לי ׁשאמר ׁשּלפניה) ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּובהּפרׁשּיֹות

ּבהנהגת 29עׂשיתני  ּגם הּוא ׁשּכן להֹוסיף, ויׁש . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּטה  ׁשל מענין היא הירידה ׁשהתחלת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהאדם,

נטּיה  א'), סעיף לעיל (ּכּנזּכר נטּיה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשּפרּוׁשֹו
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קע. ע' שם תרפ"ט ואילך.24)סה"מ יב יט.25)פרק תיקון זהר תיקוני גם וראה סע"ג. לד, יתרו חדש זהר נז. תיקון סוף

י.26) פרק בההמשך וראה נא. שם, מא. יב, ח.27)בא יד, ובשוה"ג.28)בשלח 1 הערה לעיל ג.29)ראה כט, יחזקאל

שם. ובהנסמן ,33 הערה 40 ע' חכ"א לקו"ש וראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,¯˙BÈ ˙BÏÚ,המלכות מספירת ‰‡ÈzÈÓ,למעלה ¯ˆB‡Ï „ÚÂ,שהוא «¬≈¿«»»»¬ƒƒ
‡È·nL ÈÙkהריי"צ e˙kM·הנזכר CLÓ‰‰a24הרבי ‰Ó ¿ƒ∆≈ƒ¿«∆¿≈«∆»
¯‰Ê ÈewÈ˙a25‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ונסתר נעלם„Ú ¿ƒ≈…«≈¿«¿»«¿»«

ı˜ ÔÈ‡ שלו ולהתעלמות להתעלות גבול ‡ÔÈשאין „Ú ‰hÓ ‰hÓÏe ≈≈¿«»«»«≈
,˙ÈÏÎz לירידה גבול שאין «¿ƒ

שלו  זו נעלית דרגה e‰fLולהתגלות ∆∆
היא  האיןֿסוף, ««‰‡Bˆ¯באור

ÈzÈÓ‡‰,באלוקות B‡Âˆ¯למעלה »¬ƒƒ¿»
,‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ ÏÎÏ ÔzÈ ‰Ê∆ƒ»¿»«¿≈«ƒ¿»»
את  המלך משיג ידם שעל הלוחמים כל

Á‡Â„הנצחון  „Á‡ Ïk Ì‰L∆≈»∆»¿∆»
ÌÈ‡¯˜pL Ï‡¯NiÓ בתורה ƒƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒ
,ÌM‰ ˙B‡·ˆ ÌLa אנשי היינו ¿≈ƒ¿«≈

(L¯ta‰מלחמה  ¯Ó‡pL BÓÎe¿∆∆¡««»»»
˙Ó„Bw‰26,שעבר השבוע פרשת «∆∆
בא  ‰ÌBiפרשת ÌˆÚa È‰ÈÂ («¿ƒ¿∆∆«

'‰ ˙B‡·ˆ Ïk e‡ˆÈ ‰f‰«∆»¿»ƒ¿
,Ì˙B‡·ˆ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿»

ÔÙB‡·e נאמר שבה מצרים ויציאת ¿∆
אנשי  השם', 'צבאות הם ישראל שבני

באופן  היתה ≈¿∆ÈaLהמלחמה,
‰Ó¯ „Èa ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ והיינו ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»

גבוהה  בגבורה רש"י: כפירוש

e˙kL·ומפורסמת  BÓk)¿∆»
e˙L¯Ùa27 פרשת השבוע, פרשת ¿»»»≈

ÌÈ‡ˆBiLבשלח  ישראל ), בני כל ∆¿ƒ
רמה' 'ביד ‰eÏb˙יוצאים CLBÁÓ≈∆«»

ÔBÁvp‰ ‰NÚÂ ,‰le‡‚Ïƒ¿»¿«¬∆«ƒ»
CLÓpL ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c¿≈∆ƒ¿»

‰lb˙Óeומאיר„Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ƒ¿«∆¿«»«»«
˙ÈÏÎz ÔÈ‡.גבול וללא סוף ללא ≈«¿ƒ
¯‡·Óe הריי"צ ‚) Ùa¯˜הרבי ¿»≈¿∆∆

‚"È המאמר ÌÈ‡˙n‰)««¿ƒשל
LÏM‰ ˙L Z BÊ ‰LÏ¿»»¿««¿…

‰iM‰ ÌÚta ‰¯NÚ28 ביו"ד ∆¿≈««««¿ƒ»
דיבור  מאמר הרבי אמר תשי"א שבט

בעיקר  שמיוסד לגני' 'באתי המתחיל

על  בתשי"ב ה'המשך', של א' סעיף על

תשכ"ג  שנת של לגני' 'באתי שמאמר כך בשנה, שנה מידי הלאה וכן ב', סעיף

בשנה  הרי סעיפים, עשרים יש שב'המשך' וכיון י"ג, סעיף על בעיקר מיוסד

השניה  בפעם י"ג סעיף לומדים תשמ"ג, Ú„זו, ‰hÓ ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ (»ƒ¿»ƒ¿«»«»«
‰hÓ ‰hÓÏ ÌbL] ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ יורד האיןֿסוף האלוקי האור כאשר ≈«¿ƒ∆«¿«»«»

ביותר למטה ÈÏÎz˙,ומתגלה ÔÈ‡c ÔÙB‡a ‡e‰,גבול ÌLkבלי ¿∆¿≈«¿ƒ¿≈
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlL ומתעלם עולה הוא ˜ı],כאשר ÔÈ‡ „Ú ‡e‰ ∆¿«¿»«¿»«≈≈

‡e‰L ירידת של והענין התוכן ∆
מטה  'למטה האלוקי האור והתגלות

הוא  קץ' אין ¯ÈeaÈעד ÔÈÚƒ¿«ƒ
˙eÏLÏzL‰a ˙B‚È¯„n‰««¿≈¿ƒ¿«¿¿

¯B‡‰ בירידה È¯„nÓ‚‰האלוקי »ƒ«¿≈»
˙BÓÏBÚÏ „Ú ‰‚È¯„ÓÏ¿«¿≈»«¿¿

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a שהם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ביותר  הנחותים הרוחניים העולמות

‡aL BÓk Ë¯Ù·e סוף האין האור ƒ¿»¿∆»
‰ÌÈÓeˆÓvויורד  ÈeaÈ¯a¿ƒ«ƒ¿ƒ

„Ú ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ כך כדי ∆¿≈¿∆¿≈ƒ«
CÙÈ‰‰ ¯·c ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL∆»ƒ¿»»«≈∆
‰tÈÏ˜ ,È¯Ó‚Ï ˙e˜Ï‡Ó≈¡…¿«¿≈¿ƒ»

,‡¯Á‡ ‡¯ËÒÂ היפך של הכוחות ¿ƒ¿»«¬»
לקדושה, המתנגדים הקדושה,

מכסים  שהם כיון 'קליפה' הנקראים

כשם  והאלוקות הקדושה על ומסתירים

ו'סטרא  הפרי. על מכסה שהקליפה

הקדושה, צד שאינו אחר, צד אחרא',

‰Ú¯t ˙tÈÏ˜Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ««¿…
e˙L¯Ùa ˙¯‡B·nL) פרשת ∆¿∆∆¿»»»≈

וארא,BiL¯t‰·e˙בשלח  שמות, ¿«»»ƒ
קליפה ÈÙlL‰)בא  הכי שהיא ∆¿»∆»

ביחזקאל  שמצינו כמו »«∆Ó‡L¯נחותה
È˙ÈNÚפרעה  È‡Â È¯B‡È ÈÏ29 ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒƒƒ

במציאות  כלל מודה שאינו והיינו

הבורא. הקדושֿברוךֿהוא

‡e‰ ÔkL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ בדומה ¿≈¿ƒ∆≈
יכול  האינסופי שהאור לעיל למבואר

למטה  עד ביותר מעלה מלמעלה לרדת

היפך  של לענינים עד ביותר, מטה

קליפת  עד ואפילו לגמרי הקדושה

כך  ‰‡„Ì,פרעה, ˙‚‰‰a Ìb«¿«¿»«»»»
‰„È¯È‰ ˙ÏÁ˙‰L יורד האדם אם ∆«¿»««¿ƒ»

בירידה  הראשון והשלב ההתחלה הנה ה', בעבודת הרוחני ומצבו במעמדו

ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‰iË BLe¯tL ‰hL ÏL ÔÈÚÓ ‡È‰ƒ≈ƒ¿»∆ƒ»∆≈¿ƒ»«ƒ¿»¿≈»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לב

 32   למלל ימא  

לב
כלה  אחותי לגני באתי

עד  יֹותר למּטה יֹורד ּומּזה ּבלבד, הּׂשערה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּכחּוט

ועד  היּתר, ּתאוֹות ּבתאוֹות, מּוׁשקע ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָׁשּנעׂשה

ּובזה  ההיּתר. היפ ׁשהם ּתאוֹות יֹותר, ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלמּטה

הּוא  ׁשּבּתחיּלה ּדרּגֹות, וכּמה ּכּמה יׁש ְְְִֵֶַַַַָָָָּגּופא

רחמנאֿלּצלן  מֹורד ׁשּנעׂשה ועד ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָלתיאבֹון,

נתן  העֹולם את ׁשּגם וכיון להכעיס. ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָועֹוׂשה

האדם) ּבני (ׁשל ּבסדר 30ּבלּבם ּגם זה ענין יׁשנֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

יׁשנּה ּדקדּוּׁשה, עֹולמֹות על ׁשּנֹוסף  ְְְְְִִֶֶַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ּגּופא  ּובזה זה, ּדלעּוּמת לעֹולמֹות ּגם ְְְִִֶֶַַַָָָָהירידה

נֹוגּה קליּפת ּתחיּלה ּדרּגֹות, וכּמה ּכּמה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָיׁשנם

מּמּנה, ׁשּלמּטה הּקליּפֹות ׁשלׁש ּגם ּכ ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹואחר

להּקליּפה  ועד ּדרּגֹות, ּכּמה יׁשנם ּגּופא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָּובזה

מרידה  ׁשל ענין ׁשהּוא עׂשיתני, ואני יאֹורי ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַָָּדלי

הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי ְְְִֵֶֶַַַָָָּבמל

הּטעם ‡ÌÓד) מהּו להבין, צרי זה ּבענין »¿»ְְְִִִֶַַַַָָָ

אין  עד מּטה ּדמּטה הענין ְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשּבביאּור

פרטים, ּופרטי הּביאּור אריכּות מצינּו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָּתכלית

ׁשני  לסּיּומֹו) (קרֹוב חּיים ּבעץ ׁשּמצינּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָועד

מּטה,31ׁשערים  ּדלמּטה הּדרּגֹות ּפרטי המבארים ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

קליּפֹות, ּבׁשם ׁשּנקראת הּתחּתֹונה לּדרגא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעד

(לפני  וגם ּתחּתֹונה. הכי לּקליפה עד ּגּופא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּובזה

ּבפרׁשת  ּובפרט מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ּבּזהר, ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹזה)

ּופרטי 32ּפקּודי  ּפרטים ּובכּמה ּגדֹולה אריכּות ְְְְְֲִִֵֵַָָָָ

מּטה, ׁשּבמּטה ּתכלית האין אֹודֹות ְְִִֵֶַַַַָָָָפרטים

ועֹולמֹות  ּבתכלית.ּבענינים הּקדּוּׁשה היפ ׁשהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

‰p‰Â ּדכיון ּבזה, הּביאּור לֹומר אפׁשר לכאֹורה ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
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ע"ב.30) ריש ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, (שער31)קהלת מט ושער הקליפות) (שער מח נוגה).שער שם 32)קליפת

ואילך. ב רסב,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰iË סטיה ‡'), של והישרה במובן הנכונה ‰ÚO¯‰מהדרך ËeÁk ¿ƒ»¿««¬»

‰fÓe ,„·Ïa'השערה 'כחוט ביותר מועטת במשך BÈ¯„מירידה האדם ƒ¿»ƒ∆≈
BÂ‡˙a˙,הזמן  Ú˜LeÓ ‰NÚpL „Ú ¯˙BÈ ‰hÓÏ הוא בהתחלה ¿«»≈«∆«¬∆¿»¿«¬

בתוך  ÚÂ„שקוע ,¯zÈ‰ ˙BÂ‡z לירידהÌ‰L ˙BÂ‡z ,¯˙BÈ ‰hÓÏ «¬≈∆¿«¿«»≈«¬∆≈
‡Ùeb ‰Ê·e .¯zÈ‰‰ CÙÈ‰≈∆«≈∆»∆»

Bb¯c˙,עצמו  ‰nÎÂ ‰nk LÈ≈«»¿«»«¿
‡e‰ ‰lÈÁzaL בתאוות שקוע ∆«¿ƒ»

,ÔB·‡È˙Ï תאוות ולמילוי להנאתו ¿≈»
יותר ÚÂ„לבו, עוד NÚpL‰שיורד ¿«∆«¬∆

„¯BÓ הוא ברוך ¯Œ‡ÓÁבקדוש ≈«¬»»
ÒÈÚÎ‰Ï ‰NBÚÂ ÔÏvÏ וכמובן ƒ¿»¿∆¿«¿ƒ

יותר  הרבה חמור 'להכעיס'

מ'לתיאבון'.

Ô˙ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÌbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«∆»»»«
הוא  ברוך Èaהקדוש ÏL) ÌaÏa¿ƒ»∆¿≈

,Ì„‡‰'תורה ב'ליקוטי כמבואר »»»
עולם  הוא האדם "הנה הזקן: לאדמו"ר

אש  יסודות ד' בעולם שיש וכמו קטן...

ד' האדם בנפש יש כך עפר, מים רוח

העולם  את גם שכתוב וכמו יסודות...

האדם  ימצא לא אשר מבלי בלבם נתן

מראש  האלקים עשה אשר המעשה את

נתן  הוא שהעולם פירוש סוף... ועד

יסודות  ד' דהיינו האדם בני של בלבם

כשיתקן  באדם, תלוי העולם וכל שלו

כל  את מתקן הוא בזה שלו יסודות ד'

כולו" 30‰Ê)העולם ÔÈÚ BLÈ ,∆¿ƒ¿»∆
לירידה  עד לדרגה, מדרגה ירידה של

ביותר, מטה Òa„¯למטה Ìb«¿≈∆
˙eÏLÏzL‰ האור ירידת של ƒ¿«¿¿

לדרגה, מדרגה ÏÚהאלוקי ÛÒBpL∆»«
‰Me„˜c ˙BÓÏBÚ יש בהם שגם »ƒ¿»

לדרגה, מדרגה «¿∆dLÈירידה
‰„È¯È‰ האלוקי האור Ìbשל «¿ƒ»«

Ê‰,אפילו  ˙neÚÏc ˙BÓÏBÚÏ¿»ƒ¿«∆
'לעומת  (הנקראת הקדושה היפך של

את  גם ראה, רעה וביום בטוב היה טובה "ביום בקהלת הכתוב שם על זה'

האלקים") עשה זה לעומת Ùeb‡זה ‰Ê·e עצמה זה' ל'לעומת בירידה »∆»
‰lÈÁz ,˙Bb¯c ‰nÎÂ ‰nk ÌLÈ היא הירידה הראשון, בשלב ∆¿»«»¿«»«¿¿ƒ»

הנקראת כך כל נחותה שאינה d‚Bלדרגה ˙tÈÏ˜ כי ואור נוגה מלשון ¿ƒ««
טוב  גם בה pnÓ‰מעורב ‰hÓlL ˙BtÈÏw‰ LÏL Ìb Ck ¯Á‡Â¿««»«»…«¿ƒ∆¿«»ƒ∆»

שהן  מתלקחת) ואש גדול ענן סערה, רוח ביחזקאל הכתוב בלשון (הנקראות

כלל, טוב בהן שאין לגמרי טמאות Ùeb‡קליפות ‰Ê·e הטמאות בקליפות »∆»
עצמן  tÈÏw‰Ï‰והנחותות „ÚÂ ,˙Bb¯c ‰nk ÌLÈ ביותר הנחותה ∆¿»«»«¿¿«¿«¿ƒ»

,È˙ÈNÚ È‡Â È¯B‡È ÈÏc לעיל הנזכרת פרעה ÔÈÚקליפת ‡e‰L ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒƒƒ∆ƒ¿»
ÈÎÏÓ CÏÓa ‰„È¯Ó ÏL∆¿ƒ»¿∆∆«¿≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»
בקליפה  ביותר הנחות הדבר שזהו

עצמה.

‰Ê ÔÈÚa ÌÓ‡ ירידת „) של »¿»¿ƒ¿»∆
אין  עד מטה ל'מטה עד סוף האין האור

נחותות  הכי לדרגות אפילו תכלית'

e‰Óבקליפה, ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«
‰hÓc ÔÈÚ‰ ¯e‡È·aL ÌÚh‰«««∆¿≈»ƒ¿»¿«»
eÈˆÓ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ«»«≈«¿ƒ»ƒ
ÈË¯Ùe ¯e‡Èa‰ ˙eÎÈ¯‡¬ƒ«≈¿»≈

„ÚÂ ,ÌÈË¯Ù האריכות היא כך כדי ¿»ƒ¿«
הפרטים  ıÚ'aופרטי eÈˆnL∆»ƒ¿≈

'ÌÈiÁ האריז"ל (˜¯B·מכתבי «ƒ»
BÓeiÒÏ הספר ÈLשל ( ¿ƒ¿≈
ÌÈ¯ÚL31 בפרטי העוסקים ¿»ƒ

ÈË¯tה'קליפות' ÌÈ¯‡·Ó‰«¿»¬ƒ¿»≈
„Ú ,‰hÓ ‰hÓÏc ˙Bb¯c‰««¿ƒ¿«»«»«

‰BzÁz‰ ‡‚¯cÏ'למטה' ביותר ««¿»««¿»
‰Ê·e ,˙BtÈÏ˜ ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈¿ƒ»∆

‡Ùeb מסתפקים לא עצמן ובקליפות »
שבקליפות, הגבוהות הדרגות בביאור

הקליפות  עניני את מבארים אלא

ביותר  ‰ÈÎהנחותות ‰ÙÈÏwÏ „Ú««¿ƒ»¬ƒ
‰Ê ÈÙÏ) Ì‚Â .‰BzÁz בזמנים «¿»¿«ƒ¿≈∆

כתבי  נכתבו שבה לתקופה שקדמו

nÎa‰האריז"ל  eÈˆÓ ,¯‰fa («…«»ƒ¿«»
Ë¯Ù·e ˙BÓB˜Ó בזוהר˙L¯Ùa ¿ƒ¿»¿»»«

È„e˜t32 ישנה ‡¯eÎÈ˙שם ¿≈¬ƒ
ÈË¯Ùe ÌÈË¯t ‰nÎ·e ‰ÏB„b¿»¿«»¿»ƒ¿»≈
˙ÈÏÎz ÔÈ‡‰ ˙B„B‡ ÌÈË¯Ù¿»ƒ»≈«¿ƒ

,‰hÓ ‰hÓaL האור של הירידה ∆««»«»
גבול  ללא ירידה שהיא למטה סוף Ì‰Lהאין ˙BÓÏBÚÂ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ¿»∆≈

˙ÈÏÎ˙a ‰Me„w‰ CÙÈ‰ הדרגות לפירוט הטעם מהו להבין וצריך ≈∆«¿»¿«¿ƒ
הגדו  הירידה היא שלשם ב'קליפות' הנחותים והענינים באריכות הנמוכות לה,

פרטים.? לפרטי כך כל רבה

ÏkzÒ‡L ÔÂÈÎc ,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»∆¿»««≈»∆¿≈»∆ƒ¿««
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לג

 למלל ימא    33 

לג

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

עלמא  ּוברא ּבאֹורייתא ּבכדי 33ׁשאסּתּכל לכן, , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּדרּגֹות  ּפרטי ּכל התהּוּות להיֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָׁשּיּוכל

טעם  מּצד יתּבר ּברצֹונֹו ׁשעלה ּכפי זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּדלעּוּמת

ּבאֹורייתא, אסּתּכל ּתחיּלה להיֹות צרי ְְְְְִִִִַַַַָָָָהּכמּוס,

פרטים  ּופרטי הּפרטים ּבכל אּלּו ענינים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּכל

(ּבקּבלה  ּבּתֹורה ּתחיּלה להיֹות ְְְְִִִִַַָָָָצריכים

(התהּוּות  ּגּופא זה ענין אמנם, ְְְֲִִִֶַַָָָָּובחסידּות).

הּוא  ּברי ׁשּקדׁשא  זה ידי  על  הּקליּפֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַָֻמציאּות

ּתכלית  ׁשּתּוׁשלם ּבכדי הּוא ּבאֹורייתא) ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָאסּתּכל

רז"ל  ּכמאמר הּקדֹוׁש34הּכּוונה, ּׁשּברא מה ּכל ְֲֶַַַַַַַַָָָָָָ

לכבֹודֹו, אּלא ּבראֹו לא ּבעֹולמֹו הּוא ְְְִֶָָָָֹּברּו

טֹוב  ׁשם הּבעל מרע 35ּוכתֹורת סּור ּבפירּוׁש ְְֵֵֵַַַַָ

טֹוב  ׁשּמה 36ועׂשה והיינּו, טֹוב, מרע ׁשּיעׂשה , ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָ

אבל  העבֹודה, התחלת רק הּוא מרע סּור ְֲֲֵֶַַַָָָָָָּׁשּכתּוב

ּגם  אּלא מרע , סּור רק לא היא  העבֹודה ְֲִֵֵֶַַָָָָֹׁשלימּות

ענין  והּוא טֹוב. מרע ׁשּיעׂשה טֹוב, (מהרע) ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָעׂשה

למתקא  ּומרירּו לנהֹורא חׁשֹוכא .37אתהּפכא ְְְְְְֲִִִִַָָָָ

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשּו זדֹונֹות ההלכה ועד 38ּובלׁשֹון , ְְְְֲֲִִַַַָָֻ

רב  מעׂשה ּבּתֹורה מּצעֹות 39ׁשּמסּוּפר ׁשאֹותן , ְֲֵֶֶַַַַָָָָ

ּבהיּתר  לֹו הּציעה ּבאיּסּור, לֹו ׁשּזֹוהי 40ׁשהּציעה , ְְִִִִִִֵֶֶֶָָ

ׁשּבכחֹו מּיׂשראל ואחד אחד לכל נצחית ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹהֹוראה

ּׁשּמביא  מּמה ּגם וכּמּובן לטֹוב. הרע את ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלהפֹו

קּדיׁשא  ּתניא ּבספר הּזקן ׁשּצרי41אדמֹו"ר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבתחּתֹון  ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְֲִִִֵַַַַָָלעׂשֹות

ּגם  נכלל ׁשּבזה מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאין

אין  עד מּטה למּטה ׁשהּוא ּביֹותר ְְְֵֵֶַַַַַָָהּתחּתֹון

על  הּדירה, ענין לפעֹול צרי ּבֹו ׁשּגם ְְְִִִִִֶַַַַַָָּתכלית,
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ע"ב.33) ריש קסא, מי"א.34)שם פ"ו סט.35)אבות סימן טוב שם טו.36)כתר לד, א.37)תהלים ד, זח"א יומא 38)ראה

ב. ב.39)פו, קל, ב"ב א.40)ראה מד, ב).41)מנחות (מה, פל"ו

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a33, בתורה הוא ברוך הקדוש שהסתכל כיון ¿«¿»¿»»¿»

שבה  הבניה תכנית כמו היא שהתורה היינו הזוהר, כדברי העולם, את וברא

הבריאה  וכל לעולם קדמה התורה כי הבנין, את בונה כשהוא מביט הבנאי

התורה, פי על ‰˙‰ee˙היא ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„Îa ,ÔÎÏ ובריאתÏk »≈ƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿«»
‰Ê ˙neÚÏc ˙Bb¯c‰ ÈË¯t של ¿»≈««¿ƒ¿«∆

הקדושה  ÏÚL‰היפך ÈÙk¿ƒ∆»»
ÌÚË „vÓ C¯a˙È BBˆ¯aƒ¿ƒ¿»≈ƒ«««

ÒeÓk‰ לקדוש רק וידוע מאיתנו «»
הוא, lÈÁz‰ברוך ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ»

בפועל  נבראו הללו הדברים שכל קודם

ÏkL ,‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡ƒ¿««¿«¿»∆»
ÌÈË¯t‰ ÏÎa el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈¿»«¿»ƒ

ÌÈË¯Ù ÈË¯Ùe האריכות כל עם ¿»≈¿»ƒ
lÈÁz‰שבדבר  ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿ƒ»

שנבראו  (Ïa˜a‰לפני ‰¯Bza«»¿«»»
(˙e„ÈÒÁ·e הענינים כל ולכן «¬ƒ

הקליפות  פרטי של הללו הנחותים

בתורה  מבוארים והסטראֿאחרא,

ובפרטיות. ובאריכות

דבר, של שלאמיתו ומבאר וממשיך

מטה' ה'למטה עניני לפירוט הטעם

'אסתכל  מטעם רק לא הוא בתורה,

לעיל, כאמור עלמא', וברא באורייתא

נוסף. ענין בזה יש אלא

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚ ,ÌÓ‡ עצמו »¿»ƒ¿»∆»
˙BtÈÏw‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙ee‰˙‰)ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
‡e‰ CÈ¯a ‡L„wL ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆∆À¿»¿ƒ

,‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡ כמבואר ƒ¿««¿«¿»
‰e‡לעיל  חשובה ) מטרה בשביל

ביותר  ÌÏLezLועיקרית È„Îaƒ¿≈∆¿«
‰Âek‰ ˙ÈÏÎz,העולם בריאת של «¿ƒ««»»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók34 אבות Ïkבפרקי ¿«¬«««»

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡¯aM ‰Ó«∆»»«»»
‡l‡ B‡¯a ‡Ï BÓÏBÚa¿»…¿»∆»

,B„B·ÎÏ בבריאה ופרט פרט וכל ƒ¿
כל  של והתכלית מהמטרה חלק הוא

ÌLהבריאה  ÏÚa‰ ˙¯B˙Îe¿««««≈
·BË35Le¯ÈÙa בתהילים הכתוב של NÚÂ‰הפנימי Ú¯Ó ¯eÒ ¿≈≈»«¬≈
·BË36, את ויעשה מהרע ויתרחק שיסור לאדם אומר הכתוב פשוטו לפי

היא  הכוונה הפנימי הפירוש ולפי BË·,הטוב, Ú¯Ó ‰NÚiL,כלומר ∆«¬∆≈»
לטוב, עצמו הרע את Ú¯Óיהפוך ¯eÒ ·e˙kM ‰nL ,eÈÈ‰Â לפי ¿«¿∆«∆»≈»

מהרע, להתרחק הפשוט, ‰˙ÏÁ˙הפירוש ˜¯ ‡e‰ של הראשון השלב ««¿»«
‰„B·Ú‰,'ה את עובד Ï‡שהאדם ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙eÓÈÏL Ï·‡ »¬»¬»¿≈»¬»ƒ…

Ú¯Ó ‰NÚiL ,·BË (Ú¯‰Ó) ‰NÚ Ìb ‡l‡ ,Ú¯Ó ¯eÒ ˜«̄≈»∆»«¬≈≈»»∆«¬∆≈»
ÔÈÚעצמו ‡e‰Â .·BË בזוהר B‰Ï¯‡האמור ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

‡˜˙ÓÏ e¯È¯Óe37 שהחושך ¿ƒ¿ƒ¿»
למתוק. מתהפך והמר לאור מתהפך

eNÚ ˙BB„Ê ‰ÎÏ‰‰ ÔBLÏ·eƒ¿«¬»»¿«¬
˙BiÎÊk BÏ38, הגמרא כדברי ƒ¿À

גבוהה, (בדרגה התשובה במעלת

עבירות  שמהפכת מאהבה') 'תשובה

לזכויות, במזיד »¿ÚÂ„שנעשו
‰NÚÓ ‰¯Bza ¯teÒnL∆¿»«»«¬≈

לפסוק ,39¯· שצריך בגמרא ואמרו «
שהיתה  היינו רב' 'מעשה פי על הלכה

שנפסקה  די ולא למעשה, הלכה הוראה

כללי, באופן BÚvÓ˙הלכה Ô˙B‡L∆»«»
‰ÚÈv‰ ,¯eqÈ‡a BÏ ‰ÚÈv‰L∆ƒƒ»¿ƒƒƒ»

¯zÈ‰a BÏ40, על בגמרא כמסופר ¿≈∆
ורצה  ציצית במצות זהיר שהיה אדם

הציציות  ארבע ובאו אשה עם לחטוא

מהעבירה, ונמנע פניו על וטפחו

התגיירה  האשה המעשה ובעקבות

לכן  קודם לו שהציעה המצעות ואותן

בהיתר  לבסוף לו הציעה באיסור,

ÏÎÏ ˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰ È‰BfL∆ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
BÁÎaL Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆¿…

.·BËÏ Ú¯‰ ˙‡ CBÙ‰Ï«¬∆»»¿
Ô·enÎÂ לטוב הרע שהפיכת זה ענין ¿«»

הבריאה  תכלית nÓ‰היא Ìb«ƒ«
¯ÙÒa Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ‡È·nM∆≈ƒ«¿«»≈¿≈∆

‡LÈc˜ ‡Èz41CÈ¯vL אחד כל «¿»«ƒ»∆»ƒ
מישראל  C¯a˙Èואחד BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈

‰¯Èc אלוקות לגילוי ראוי מקום ƒ»
השכינה  ÌÈBzÁza««¿ƒ,והשראת

הגשמי  הזה בעולם ¿»¿ÔBzÁ˙aוהיינו
,epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»ƒ∆

‰ÊaL בתניא הזקן אדמו"ר בדברי ∆»∆
רק  הכוונה אין הימנו' למטה תחתון שאין 'בתחתון להיות צריכה שהדירה

אלו  בדברים אלא בכללות הזה BÈa˙¯לעולם ÔBzÁz‰ Ìb ÏÏÎƒ¿»«««¿¿≈
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ‡e‰L והסטראֿאחרא הקליפות עניני ∆¿«»«»«≈«¿ƒ

נחותים  Baהכי ÌbL זה נחות ‰Èc¯‰ב'תחתון' ÔÈÚ ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆ ∆«»ƒƒ¿ƒ¿««ƒ»
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לד
כלה  אחותי לגני באתי

אינֹו לכאֹורה א לטֹוב. אֹותֹו ׁשּמהּפכים זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָידי

לידי  ּתביאנּו אל ּומבקׁשים מתּפללים הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָמּובן,

הּבּקׁשה,42נּסיֹון  את מקּיים הּוא ּברּו והּקדֹוׁש , ְְִֵֶַַַַָָָָָ

ואחד  אחד מּכל לדרֹוׁש אפׁשר אי ּכן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָואם

עד  מּטה הּמּטה ּבביר ּור ּגם להתעּסק ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָמּיׂשראל

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה ּפי על ּובפרט ּתכלית. 43אין ְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

הּפסּוק  מה 44על ׁשמעֹון רּבי אמר ּפרעה, אל ּבא ְְִִֶַַַַַַָָֹֹ

ליּה, מּבעי ּפרעה אל ל ּפרעה, אל ּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹּכתיב

הּוא  ּברי קדׁשא ליּה ּדעּייל אּלא ּבא, ְְְִִֵֶַַָָֹֻמאי

חדרים  ּדהיינּו מאּדרין, לפנים אּדרין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָֹ(למׁשה)

החיצֹונים  ּבמדרגֹות מחדרים ּומׁשה 45לפנים , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ

קדׁשא  ּדחמא ּכיון כּו', קריב ולא מיּניּה ְְְִִִֵֵָָָָָָָֻּדחיל

ּברי קדׁשא אמר כּו', מׁשה ּדדחיל הּוא ְְְְִִִֶַָָָֹֻּברי

הנני  הּתּנים 46הּוא מצרים מל ּפרעה עלי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹ

הּוא  ּברי וקדׁשא יאֹוריו, ּבתֹו הרֹובץ ְְְְְִֵַָָָָֻהּגדֹול

כּו'. אחרא ולא  קרבא ּביּה לאּגחא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָאצטרי

ּולהתעּסק  לבֹוא התיירא רּבינּו ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹונמצא,

אמירת  לאחרי אפיּלּו מּטה הּמּטה ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָּבבירּור

הסּכים  הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּפרעה, אל ּבא ְְְִִִֶַַַָָֹֹהּציּוּוי

ּגֹו'. ּפרעה עלי הנני ּכאמרֹו ּבעצמֹו, ּובא ְְְְְְִִִֶַַָָָֹעּמֹו

ּדמּטה  ּבהּפרטים ּבאים הּקּבלה ּבתֹורת ְְְְְִִִַַַַַָָָָָואיּלּו

לאנׁשי  ׁשּניּתן הּתפקיד ׁשּזהּו ואֹומרים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָמּטה,

אין  עד מּטה הּמּטה את ּגם ׁשּיבררּו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהחיל

ְִַּתכלית.

הּמּגיד Ô·eÈÂה) הרב ּתֹורת ּפי הּפסּוק 47על על ¿«ִִַַַַַַַָָ

ּבקרּבֹו אּלה אֹותֹותי ׁשתי ְְְִִִֵֶַַַלמען

הּוא  ּבר ּו ׁשהּקד ֹוׁש לפי ּבא: ּפרׁשת ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבהתחלת

מן  מּמצרים הּניצֹוצֹות ּכל לברר רֹוצה ְְִִִִִֵֶַַָָָָהיה

ּפרעה  ׁשל הּבטלים הּדברים ּכל היינּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשבירה,

הּבירּור  יהיה ּבזה כּו', אֹותּיֹות ׁשהם מצרים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָוׁשל
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ב).42) ס, (ברכות השחר א.43)בברכות לד, בא.44)ח"ב שם.45)ר"פ לזהר אמת ג.46)דרך כט, תורה 47)יחזקאל אור

פא). (סימן בא ר"פ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
השכינה, והשראת אלוקות גילוי יהיה בו ÌÈÎt‰nLשאפילו ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆∆¿«¿ƒ
.·BËÏ B˙B‡¿

ÌÈL˜·Óe ÌÈÏÏt˙Ó È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏ C‡ בברכות «ƒ¿»≈»¬≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÔBÈqהשחר  È„ÈÏ e‡È·z Ï‡42ÌÈi˜Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â , «¿ƒ≈ƒ≈ƒ»¿«»»¿«≈

‰Lwa‰ לאדם ‡˙ מסייע ואכן ∆««»»
ניסיון, לידי יבוא Ôk,שלא Ì‡Â¿ƒ≈

LB¯„Ï ¯LÙ‡ CÈ‡ ולתבוע ≈∆¿»ƒ¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

¯e¯È·a Ìb ˜qÚ˙‰Ï ותיקון ¿ƒ¿«≈«¿≈
של  לטוב hÓ‰והפיכתו ‰hn‰««»«»
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú זה בשביל והרי «≈«¿ƒ

זה  ודבר הרע, עם במגע לבוא צריך

לא  שמא לחשוש יש כי ניסיון הוא

אותו  ולהפוך הרע על להתגבר יצליח

יכשיל  הרע עם המגע אלא לטוב

אותו.?

Ë¯Ù·e אפשר איך ביאור צריך ƒ¿»
הרע  בבירור לעסוק אחד מכל לדרוש

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó Èt ÏÚ43ÏÚ «ƒ«∆»«…««
˜eÒt‰44¯Ó‡ ,‰Ú¯t Ï‡ ‡a «»…∆«¿…»«

·È˙k ‰Ó ,ÔBÚÓL Èa¯ מדוע «ƒƒ¿«¿ƒ
‡Ïכתוב  CÏ ,‰Ú¯t Ï‡ ‡a…∆«¿…≈∆

,‡a È‡Ó ,dÈÏ ÈÚaÓ ‰Ú¯t«¿…ƒ»≈≈«…
פרעה' אל 'לך לומר צריך היה הכתוב

'בא' שנאמר ÏÈiÚcומהו ‡l‡∆»¿«ƒ
‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜ dÈÏ אלא ≈À¿»¿ƒ

הוא  ברוך הקדוש אותו שהכניס

ÌÈÙÏ ÔÈ¯c‡ (‰LÓÏ)¿…∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈ¯„Á eÈÈ‰c ,ÔÈ¯c‡Ó≈ƒ¿ƒ¿«¿¬»ƒ
˙B‚¯„Óa ÌÈ¯„ÁÓ ÌÈÙÏƒ¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿≈

ÌÈBˆÈÁ‰45, הוא והקדוש ברוך «ƒƒ
מדרגות  לתוך רבינו משה את 'הכניס'

הקליפות  ÏÈÁcעמקי ‰LÓe…∆»ƒ
,'eÎ ·È¯˜ ‡ÏÂ dÈpÈÓ ומשה ƒ≈¿»»ƒ

בזוהר  הנקראות (מהקליפות ממנו פחד

'יאורים') ˜„L‡כאן ‡ÓÁc ÔÂÈk≈»¿»»À¿»
,'eÎ ‰LÓ ÏÈÁ„c ‡e‰ CÈ¯a¿ƒ¿»ƒ…∆
שמשה  הוא ברוך הקדוש שראה כיון

‰e‡מפחד, CÈ¯a ‡L„˜ ¯Ó‡»«À¿»¿ƒ
הכתוב  כלשון הוא, ברוך הקדוש אמר

יחזקאל, È‰46EÈÏÚבנבואת ƒ¿ƒ»∆

È¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯t,ÂÈ¯B‡È CB˙a ı·B¯‰ ÏB„b‰ ÌÈpz‰ ,Ì «¿…∆∆ƒ¿«ƒ««ƒ«»»≈¿¿»
‡¯Á‡ ‡ÏÂ ‡·¯˜ dÈa ‡Áb‡Ï CÈ¯Ëˆ‡ ‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜Â¿À¿»¿ƒƒ¿¿ƒ¿«»»≈¿»»¿»«¬»

אחר  ולא קרב, עמו לערוך הצטרך הוא ברוך eÎ'.והקדוש
eÈa¯ ‰LnL ,‡ˆÓÂ ומעלתו גדולתו כל B·Ï‡עם ‡¯ÈÈ˙‰ ¿ƒ¿»∆…∆«≈ƒ¿»≈»

‰hn‰ ¯e¯È·a ˜qÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈¿≈««»
‰hÓ מלך פרעה קליפת שהיא «»

לעיל, כמבואר elÈÙ‡¬ƒמצרים,
Ï‡ ‡a ÈeeÈv‰ ˙¯ÈÓ‡ È¯Á‡Ï¿«¬≈¬ƒ««ƒ…∆
‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,‰Ú¯t«¿…¿«»»

BnÚ ÌÈkÒ‰ של והחשש שהפחד ƒ¿ƒƒ
היה  הקליפות  מפני רבינו מוצדק משה

‡·e ברוך לפרעה,BÓˆÚaהקדוש »¿«¿
.'Bb ‰Ú¯t EÈÏÚ È‰ B¯Ó‡k¿»¿ƒ¿ƒ»∆«¿…
ÌÈ‡a ‰Ïaw‰ ˙¯B˙a elÈ‡Â¿ƒ¿«««»»»ƒ

באריכות  ÌÈË¯t‰a¿«¿»ƒומבארים
e‰fL ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰hÓ ‰hÓc¿«»«»¿¿ƒ∆∆
ÏÈÁ‰ ÈL‡Ï ÔzÈpL „È˜Ùz‰««¿ƒ∆ƒ«¿«¿≈««ƒ
ישראל  מבני ואחד אחד כל שהם

e¯¯·iL ויתקנו‰hn‰ ˙‡ Ìb ∆¿»¿«∆««»
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ומתחזקת «»«≈«¿ƒ

לתבוע  אפשר איך השאלה יותר

מישראל  ואחד אחד מכל ולדרוש

הרע.? בבירור להתעסק

·¯‰ ˙¯Bz Èt ÏÚ Ô·eÈÂ (‰¿««ƒ«»«
„Èbn‰47 ממעזריטש˜eÒt‰ ÏÚ ««ƒ««»

"בא  רבנו למשה הקב"ה שאמר בתורה

פרעה", È˙Lאל ÔÚÓÏ שאשים כדי ¿««ƒƒ
Ba¯˜a ‰l‡ È˙B˙B‡«≈∆¿ƒ¿
ÈÙÏ :‡a ˙L¯t ˙ÏÁ˙‰aL∆¿«¿»«»»«…¿ƒ
‰È‰ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»»»

¯¯·Ï ‰ˆB¯ הטוב את להפריד ∆¿»≈
ולהעלות  ‰BˆBˆÈp˙מהרע Ïk»«ƒ

הקדושים  ÔÓהאלוקיים ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ
,‰¯È·M‰ ב'שבירת למצרים שנפלו «¿ƒ»

כתוצאה  התוהו בעולם שהיתה הכלים'

בכלים  מרובים אורות שם שהיו מכך

ניצוצות  נפלו זו וב'שבירה' מועטים

למצרים, Ïkלמטה, eÈÈ‰«¿»
‰Ú¯t ÏL ÌÈÏËa‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿≈ƒ∆«¿…
˙Bi˙B‡ Ì‰L ÌÈ¯ˆÓ ÏLÂ¿∆ƒ¿«ƒ∆≈ƒ

מילים  È‰È‰המרכיבות ‰Êa ,'eÎ»∆ƒ¿∆
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לה

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

ּבהּתֹורה  אּלּו והאֹותּיֹות הּדיּבּורים ְְְִִִִִֵֶַַָָׁשהכניס

וזהּו קדּוּׁשה, ׁשל אחר צירּוף מהם ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָועׂשה

אּלה, אֹותֹותי ׁשתי למען וזהּו ׁשּלהם. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּבירּור

אני   צרי הּׁשבירה ׁשל אֹותּיֹות לֹומר ְְֲִִִִֶַַָָרצֹונֹו

ההכרח  מן הּוא לכן הּתֹורה, ידי על ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָלבררם

להכניסם  ּבכדי מּכֹות, ׁשלׁש עֹוד עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלׁשלֹוח

על  הביא  לא (ואם ׁשּבּתֹורה צירּופים ְְִִִִֵֵֶַַָֹּבאֹותּיֹות

ּכּמה  חסרים היּו אּלּו, מּכֹות ׁשלׁש עֹוד ְֲִִִֵֵַַַָָָֹמצרים

היּו ולא ּבּתֹורה, נכּתב היה ׁשּלא ְְִִִֶַָָָָָֹֹסּפּורים

הּניצֹוצֹות). ּכל ְְִִִַָָמתּבררים

ÔÈÚ‰Âׁשּנפלּו האֹותּיֹות ּגם ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַָָָ

מצרים, מל לפרעה למּטה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹּבּׁשבירה

הארץ  ערות מצרים, ּבאמת 48ּולארץ הם , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּגבֹוּה הּגבֹוּה ּכל [ואּדרּבה, ׁשּלי אֹותּיֹות ְְִִֶַַַַַַָָָָאֹותֹותי,

ּביֹותר  מּטה למּטה נֹופל ּוצריכים 49ּביֹותר ,[ ְְְְִִֵֵֵַַָָ

אֹותּיֹות  ּדאֹותֹותי, ּומּצב למעמד ְְְֲֲִִַַַַָָָלהחזירם

ידי  ׁשעל ּבּתֹורה, ּתחיּלה נכּתבּו ולכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדקדּוּׁשה.

ּכח  נֹותנים והם ּבּתֹורה, אֹותּיֹות נעׂשים ְְֲִִִֵֶַַַָֹזה

ׁשּנפלּו לאחרי האֹותּיֹות את לברר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיּוכלּו

הּמּגיד  הרב ּבתֹורת ׁשהּלׁשֹון אף והּנה, ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָּבּׁשבירה.

וׁשל  ּפרעה ׁשל ּבטלים  "הּדברים ּבירּור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹהּוא

הּדברים  לבירּור ׁשּיי זה אין ולכאֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמצרים",

מּזה  יֹוצא 50ׁשּלמּטה מקרא אין הרי מקֹום, מּכל , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

פׁשּוטֹו ׁשלׁש51מידי על קאי הּכתּוב ּופׁשטּות ְְִֵֵַַַָָָֹ

על  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהביא הּנֹוספֹות ִֵֶַַַַַָָָהּמּכֹות

מצרים, מל ּפרעה ועל הארץ, ערות ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמצרים,

לי  אמר אׁשר יאֹוריו ּבתֹו הרֹובץ הּגדֹול ְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּתּנים

הּבירּור  נעׂשה זה ידי ׁשעל עׂשיתני, ואני ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָיאֹורי
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לו

 36   למלל ימא  

לו
כלה  אחותי לגני באתי

ּבאֹופן  להּבירּור  ועד ּכפׁשּוטם, ּומצרים ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּדפרעה

העם  את ּפרעה ּבׁשּלח ּבארּוּכה 52ּדויהי ּכמבֹואר , ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹ

העם  את ּפרעה ּבׁשּלח  ויהי הּמתחיל ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹּבדּבּור

מהר"ׁש ּולאדמֹו"ר צדק הּצמח 53לאדמֹו"ר ְְְְֲֶֶֶַַַַַַ

אריּבער" "מּלכּתחיּלה הּוא זֹו54(ׁשענינֹו וׁשנה , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

היה  ּדפרעה ׁשּלֹו), להסּתּלקּות ׁשנים מאה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהיא

וסּייע  עזר ּפרעה ׁשּגם והיינּו, כּו', ּפארֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָֹֹמׁשּלח

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּמצרים, ּתּתן 55להיציאה אּתה ּגם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

יֹותר, ּגדֹול עיּלּוי נעׂשה זה ידי ׁשעל ּגֹו', ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבידינּו

ּוזרעּתיה  מצרים) ּגלּות (ּגּבי ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו

ּבארץ  רז"ל 56ּלי ּכמאמר הּוא הּזריעה ׁשענין ,57 ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָ

ּכֹור  זֹורע אדם ּכּמה 58ּכלּום להֹוציא ּכדי אּלא ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ּדפרעה  (ניצֹוצֹות) האֹותּיֹות ׁשּגם היינּו, ְְְִִִֶַַַָֹּכֹורין,

זה  ידי על  הּוא זה ׁשּכל אֹותֹותי, ונעׂשּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָנתּבררּו

ּבּתֹורה. ּתחיּלה ְְְִִֶַָָׁשּנכּתבּו

‰Ê Èt ÏÚÂ ׁשּמבקׁשים ּפי על ׁשאף לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

מּכל  נּסיֹון, לידי ּתביאנּו ְִִִִֵֵַָָאל

מּיׂשראל  ואחד אחד מּכל לדרֹוׁש יכֹולים ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָמקֹום,

מּטה  למּטה ׁשהם הענינים ּבבירּור ּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהתעּסק

ידי  על להּבירּור היא ּבזה הּכּוונה ּכי, ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּביֹותר,

ׁשהם  ּכפי אּלּו ענינים ּבליּמּוד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָההתעּסקּות

זרה, לעבֹודה ּבנֹוגע ׁשּמצינּו ּדר ועל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה.

האלילים  אל ּתפנּו אל ׁשּנצטּוינּו ּפי על ,59ּדאף ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָ

היא המבארים הּספרים ּבאֹותן לקרֹוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשאסּור

מּפני  ּומׁשּפטיה, ּמעׂשיה ּומה עבֹודתּה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָעיּקר

כּו' אחריה להּפנֹות ּגֹורם זה ּפי 60ׁשּדבר על אף , ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּגם  ּכֹולל ּכּוּלּה, הּתֹורה ּכל ללמֹוד נצטּוינּו ְְִִֵֵֵַַַָָָכן

ּבזה, והענין עבֹודתּה. ּבאֹופן ּפרטים ּכּמה נתּבארּו ׁשּבהם זרה, עבֹודה ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָהלכֹות

ּתֹורה  ׁשל ענין נעׂשים ּבּתֹורה ׁשּכתּובים זרה ּדעבֹודה הענינים ,61ׁשּפרטי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
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(בשלח).52) פרשתנו ג.53)ריש סא, תו"א גם וראה קו. ע' תרכ"ז סה"מ שסג. ע' (בשלח) פרשתנו אג"ק 54)אוה"ת ראה

תריז. ע' ח"א מהוריי"צ כה.55)אדמו"ר י, כה.56)בא ב, ב.57)הושע פז, (בשלח))58)פסחים פרשתנו (ריש בתו"א כ"ה

סאה. שנג]: ע' שם באוה"ת [וכ"ה שם ובפסחים קט). (ס"ע שם ד.59)ובסה"מ יט, פ"ב 60)קדושים ע"ז הל' רמב"ם

וש"נ.61)ה"ב. ואילך. 166 ע' חכ"ג לקו"ש גם ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
אלו  ‰e¯Èa¯מכות ‰NÚ והתיקון,ÌËeLÙk ÌÈ¯ˆÓe ‰Ú¯Ùc «¬»«≈¿«¿…ƒ¿«ƒƒ¿»

ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂc ÔÙB‡a ¯e¯Èa‰Ï „ÚÂ52, שפרעה ¿«¿«≈¿∆¿«¿ƒ¿«««¿…∆»»
ממצרים, ישראל בני את והוציא שילח ea„a¯עצמו ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók«¿»«¬»¿ƒ

ÏÈÁ˙n‰ בפסוק הפותח חסידות ‡˙במאמר ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ ««¿ƒ«¿ƒ¿«««¿…∆
˜„ˆ ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡Ï ÌÚ‰»»¿«¿«∆«∆∆
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡Ïe53 ¿«¿«¬«

BÈÚL) מהר"ש הרבי ‰e‡של ∆ƒ¿»
"¯ÚaÈ¯‡ ‰lÈÁzÎlÓ"54, ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆

'העולם  המפורסם לפתגמו בהתאם

ואי  בדרך) מכשול (יש שאם אומרים

הרגילה) (בדרך מלמטה ללכת אפשר

- אומר ואני מלמעלה, הולכים אזי

מלמעלה ‰È‡מלכתחילה BÊ ‰LÂ¿»»ƒ
,(BlL ˙e˜lzÒ‰Ï ÌÈL ‰‡Ó≈»»ƒ«ƒ¿«¿∆
˙B¯‡t ÁlLÓ ‰È‰ ‰Ú¯Ùc¿«¿…»»¿«≈«…

עצים  ÌbLענפי ,eÈÈ‰Â ,'eÎ¿«¿∆«
‰Ú¯t התנגד לכן שקודם בעצמו «¿…

ישראל  בני את להוציא בתוקף

ÈˆÈ‰Ï‡‰ממצרים, ÚÈiÒÂ ¯ÊÚ»«¿ƒ≈«¿«¿ƒ»
·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆnÓ55 בתורה ƒƒ¿«ƒ¿∆»

לפרעה  אמר רבינו ‡z‰שמשה Ìb««»
,'Bb eÈ„Èa Ôzz להקריב בהמות ƒ≈¿»≈

Ê‰קרבנות  È„È ÏÚL עצמו שפרעה ∆«¿≈∆
מצרים  ליציאת ÈelÈÚסייע ‰NÚ«¬∆ƒ

¯˙BÈ ÏB„b,מצרים e‰fLביציאת »≈∆∆
¯Ó‡pM ‰Ó הושע (Èabבנבואת «∆∆¡««≈

Èl ‰ÈzÚ¯Êe (ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒ
ı¯‡a56‡e‰ ‰ÚÈ¯f‰ ÔÈÚL , »»∆∆ƒ¿««¿ƒ»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók57Ì„‡ ÌeÏk ¿«¬«««¿»»
Ú¯BÊ של בכמות מידת Bk58¯זרעים ≈«

ÈˆB‰Ï‡נפח  È„k ‡l‡ תבואה ∆»¿≈¿ƒ
של  ÔÈ¯Bk,בכמות ‰nk הזריעה ואז «»ƒ

מצרים  יציאת וכך ומשתלמת, כדאית

מבחינה  ומשתלמת כדאית היתה

נפעל ‰eÈÈ,רוחנית  מצרים שביציאת «¿
(˙BˆBˆÈ) ˙Bi˙B‡‰ ÌbL∆«»ƒƒ
eNÚÂ e¯¯a˙ ‰Ú¯Ùc¿«¿…ƒ¿»¿¿«¬

È˙B˙B‡ אותיות תורה, של אותיות «
קדושה, È„Èשל ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÏkL∆»∆«¿≈

.‰¯Bza ‰lÈÁz e·zÎpL ‰Ê∆∆ƒ¿¿¿ƒ»«»

e‡È·z Ï‡ ÌÈL˜·nL Èt ÏÚ Û‡L ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆««ƒ∆¿«¿ƒ«¿ƒ≈
,ÔBÈq È„ÈÏ עניני עם במגע לבוא נצטרך שלא היא הדברים ומשמעות ƒ≈ƒ»

ניסיון  שהוא LB¯„Ïהעולם ÌÈÏBÎÈ ,ÌB˜Ó ÏkÓ דורשים ÏkÓואכן ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ»
¯e¯È·a Ìb ˜qÚ˙‰Ï Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ והעלאת ותיקון ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«≈«¿≈

ÌÈÈÚ‰ שבעולם‰hÓÏ Ì‰L »ƒ¿»ƒ∆≈¿«»
,¯˙BÈa ‰hÓ נחותים ענינים ואפילו «»¿≈

לעיל  כמבואר נחותות, הכי קליפות של

‰È‡באריכות, ‰Êa ‰Âek‰ ,Èkƒ««»»»∆ƒ
¯e¯Èa‰Ï ישיר ומגע קשר ידי על לא ¿«≈

במציאות  שהם כפי הדברים עם

בירור  אלא È„Èהתחתונה ÏÚ«¿≈
ÌÈÈÚ „enÈÏa ˙e˜qÚ˙‰‰«ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»ƒ

‰¯Bza Ì‰L ÈÙk el‡ וכאמור ≈¿ƒ∆≈«»
מצרים  של ה'אותיות' שבירור לעיל

התורה. אותיות ידי על הוא

eÈˆnL C¯c ÏÚÂ למעשה בהלכה ¿«∆∆∆»ƒ
ÏÚ Û‡c ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Ú‚Ba¿≈««¬»»»¿««

eÈeËˆpL Èt בתורה ‡Ïבפירוש ƒ∆ƒ¿«≈«
ÌÈÏÈÏ‡‰ Ï‡ eÙz59, וכפי ƒ¿∆»¡ƒƒ

האיסור  משמעות ברמב"ם שמבואר

Ô˙B‡aהיא  ‡B¯˜Ï ¯eÒ‡L∆»ƒ¿¿»
C‡È‰ ÌÈ¯‡·Ó‰ ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ«¿»¬ƒ≈»

n ‰Óe d˙„B·Ú ¯wÈÚ‰ÈNÚ ƒ«¬»»««¬∆»
‰ÈËtLÓe,האלילים עבודת של ƒ¿»∆»

‰Ê ¯·cL ÈtÓ בעבודת העיסוק ƒ¿≈∆»»∆
ומעשיה  Bt‰Ï˙האלילים Ì¯Bb≈¿ƒ»

eÎ'לפנות  ‰È¯Á‡60Èt ÏÚ Û‡ , «¬∆»««ƒ
‰¯Bz‰ Ïk „BÓÏÏ eÈeËˆ ÔÎ≈ƒ¿«≈ƒ¿»«»
˙BÎÏ‰ Ìb ÏÏBk ,dlek»≈«ƒ¿
e¯‡a˙ Ì‰aL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆»∆ƒ¿»¬
d˙„B·Ú ÔÙB‡a ÌÈË¯t ‰nk«»¿»ƒ¿∆¬»»
בהכרת  לעסוק לאיסור סתירה זו ואין

שממשיך  כפי ומעשיה, העבודה פרטי

ÈË¯tLומבאר. ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿»≈
‰¯Ê ‰„B·Úc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¬»»»
ÔÈÚ ÌÈNÚ ‰¯Bza ÌÈ·e˙kL∆¿ƒ«»«¬ƒƒ¿»

‰¯Bz ÏL61 אותם וכשלומדים ∆»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לר

 למלל ימא    37 

לר

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

אחר  ּבמקֹום ועׂשו 62וכמבֹואר יעקב ּבענין ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹ

ּבּפרׁשה  ּבּפרׁשה 63האמּורים האמּור עׂשו ׁשּגם , ֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ּבּתֹורה  לֹומדים ּכאׁשר ולכן, מּתֹורה. חלק ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהּוא

ּגּופא  זה ידי על הּנה זרה, עבֹודה ְְֲִִֵֵֶַָָָָהלכֹות

ּכאׁשר  ּובפרט זרה, העבֹודה את ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָמבּטלים

לידי  ּכ אחר (ׁשּבאה ההלכה את ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָלֹומדים

ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ להיֹות ׁשּצרי ּבפֹועל) 64מעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ּתאּבדּון  העבֹודה 65ואּבד ּבמציאּות ּפֹועלים אזי , ְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָ

למּטה  ּבירידה ׁשהיא זרה לעבֹודה (ועד ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָזרה

עׂשיתיני) ואני יאֹורי ּדלי ּבאֹופן ּביֹותר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָמּטה

ּבתכלית. זרה העבֹודה ואיּבּוד ּביּטּול ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָׁשּנעׂשה

הּזקן ÔÈÚ‰Âו) אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

אֹור  ׁשּבּגלּות 66ּבתֹורה זה ׁשּתמּורת ְְֶֶֶַַָָ

ּבחֹומר  הּׁשעּבּוד היה מצרים, ּגלּות 67הראׁשֹון, ְְְִִִִֶַַָָָָ

ּבפר בהם עבדּו אׁשר עבֹודתם ּכל ּגֹו' ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָּובלבנים

ידי  על זה נעׂשה עכׁשיו הּנה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָּכפׁשּוטֹו,

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבּתֹורה, ּבחֹומר 68ההתעּסקּות ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ

הלכתא, ליּבּון ּדא ּובלבנים קלֿוחֹומר ְְְִִִִֵֶַָָָָּדא

ועד  עצמֹו את ׁשּמייּגע זה ידי ׁשעל ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַוהיינּו,

ּפי  על אמיּתית יגיעה ,ּפר עבֹודת ׁשל ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָלאֹופן

וחמר  קל ׁשל ּבאֹופן הּתֹורה ּבליּמּוד אמת, ְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹּתֹורת

עֹוד  ּפֹועלים זה ידי על הּנה הלכתא, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָוליּבּון

ידי  על מצרים ּבגלּות ּׁשּפעלּו מּמה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָיֹותר

מּובן, ּומּזה ּכפׁשּוטם. ּובלבנים ּבחֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָהעבֹודה

אּלא  ּכללי, ּבאֹופן העבֹודה מסּפיקה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא

עצמֹו את ׁשּמכניס ּבאֹופן להיֹות צריכה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהעבֹודה

ׁשּמלּבן  הלכתא, ּבליּבּון ּוכמֹו כּו', ּבהּפרטים ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָּגם

ּבכל ההלכה את פרטים,ּומברר ּופרטי הּפרטים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ּדהלכתא  אּליּבא ׁשמעּתתא לאּסּוקי ׁשּבא .69עד ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
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ועוד.62) ואילך. 342 ע' שם .114 ע' ח"כ תולדות.63)לקו"ש ר"פ כו.64)פרש"י ז, ע"ז 65)עקב וראה ב. יב, ראה פ'

סקמ"ו. יו"ד שו"ע פ"זֿח. ע"ז הל' רמב"ם ואילך. ב ואילך.66)מה, ב נא, ואילך. א מט, יד.67)שמות א, ח"ג 68)שמות

שם. בתו"א הובא א. א.69)קנג, כו, יומא ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
אחריהם, לפנות תגרום הדברים שהכרת חשש אין מהתורה, חלק בתור

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·ÓÎÂ62 הרבי של ÂNÚÂבשיחות ·˜ÚÈ ÔÈÚa ¿«¿»¿»«≈¿ƒ¿««¬…¿≈»
‰L¯ta ÌÈ¯eÓ‡‰63, הם יצחק' תולדות ש'ואלה תולדות פרשת תחילת »¬ƒ«»»»

שהוא  כפי עשו בין הבדל שיש ונתבאר בפרשה, מדובר שעליהם ועשו יעקב

לכפי  כראוי שלא שהתנהג במציאות

בתור  היינו 'בפרשה', הם שהדברים

בתורה, ‰‡eÓ¯ענין ÂNÚ ÌbL∆«≈»»»
,‰¯BzÓ ˜ÏÁ ‡e‰ ‰L¯ta וכך «»»»≈∆ƒ»

שיש  העבודהֿזרה הכרת בענין גם

הדברים  הכרת בין ומהותי גדול הבדל

בפרטי  והתענינות עיסוק מתוך

לימוד  לבין העבודהֿזרה של המציאות

בתורה. הלכות בתור ≈«¿ÔÎÏÂ,הדברים
˙BÎÏ‰ ‰¯Bza ÌÈ„ÓBÏ ¯L‡k«¬∆¿ƒ«»ƒ¿
‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»ƒ≈«¿≈∆

‡Ùeb עצמו הלימוד ידי על »
Ú‰ ˙‡ ÌÈÏh·Ó,‰¯Ê ‰„B· ¿«¿ƒ∆»¬»»»

˙‡ ÌÈ„ÓBÏ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆¿ƒ∆
È„ÈÏ Ck ¯Á‡ ‰‡aL) ‰ÎÏ‰‰«¬»»∆»»««»ƒ≈

ÏÚBÙa ‰NÚÓ הלימוד ואחרי «¬∆¿«
ההלכה  את CÈ¯vLמקיימים (∆»ƒ

epˆwLz ıwL ˙BÈ‰Ï64„a‡Â ƒ¿«≈¿«¿∆¿«≈
Ôe„a‡z65, התורה ציוויי היינו ¿«¿

עניני  והריסת ואיבוד ביטול אודות

ÌÈÏÚBtעבודהֿזרה  ÈÊ‡ ידי על ¬«¬ƒ
זה  ‰B·Ú„‰לימוד ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ»¬»

„ÚÂ) ‰¯Ê על וההשפעה שהפעולה »»¿«
אפילו  היא זרה «¬»B·ÚÏ„‰העבודה

‰hÓÏ ‰„È¯Èa ‡È‰L ‰¯Ê»»∆ƒƒƒ»¿«»
È¯B‡È ÈÏc ÔÙB‡a ¯˙BÈa ‰hÓ«»¿≈¿∆¿ƒ¿ƒ

ÈÈ˙ÈNÚ È‡Â פרעה קליפת «¬ƒ¬ƒƒƒ
כאמור  הבורא, מציאות את המכחישה

היא )לעיל  וההשפעה והפעולה

„eaÈ‡Â ÏehÈa ‰NÚpL∆«¬∆ƒ¿ƒ
,˙ÈÏÎ˙a ‰¯Ê ‰„B·Ú‰ וכפי »¬»»»¿«¿ƒ

ענין  את להלן עוד ומבאר שממשיך

עלֿ מצרים עניני של והתיקון הבירור

התורה. לימוד ידי

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
¯B‡ ‰¯B˙a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡66 «¿«»≈¿»

„eaÚM‰ ‰È‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ,ÔBL‡¯‰ ˙eÏbaL ‰Ê ˙¯eÓzL∆¿«∆∆«»»ƒ»ƒ¿«ƒ»»«ƒ¿
של  במידה הגלות של והקושי במצרים ישראל בני ÓBÁa67¯של ¿∆

e„·Ú ¯L‡ Ì˙„B·Ú Ïk 'Bb ÌÈ·Ï·e המצריםÌ‰· ישראל בבני ƒ¿≈ƒ»¬»»¬∆»¿»∆
ÂÈLÎÚ ‰p‰ ,BËeLÙk C¯Ùa הזה שבזמן Ê‰בגלות ‰NÚ השעבוד ¿»∆ƒ¿ƒ≈«¿»«¬∆∆

‰‰˙e˜qÚ˙בגלות  È„È ÏÚ«¿≈«ƒ¿«¿
e˙kL·והיגיעה  BÓÎe ,‰¯Bza«»¿∆»
¯‰fa68‡c ¯ÓBÁa לימוד זהו «…«¿∆»

של באופן BÁÂŒÏ˜¯Óהתורה «»∆
‡c ÌÈ·Ï·e זהו‡˙ÎÏ‰ ÔeaÈÏ ƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿¿»

הלכה, ובירור ÏÚLעיון ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«
BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈÈnL ‰Ê È„È¿≈∆∆¿«≈«∆«¿

תורה  הלומד היא ÚÂ„האדם שהגיעה ¿«
עד  גדולה ÏLיגיעה ÔÙB‡Ï¿∆∆

˙ÈzÈÓ‡ ‰ÚÈ‚È ,C¯t ˙„B·Ú¬«∆∆¿ƒ»¬ƒƒ
,˙Ó‡ ˙¯Bz Èt ÏÚ כזו יגיעה «ƒ«¡∆
יגיעה  לה קוראת enÈÏa¿ƒ„שהתורה

¯ÓÁÂ Ï˜ ÏL ÔÙB‡a ‰¯Bz‰«»¿∆∆«»…∆
È„È ÏÚ ‰p‰ ,‡˙ÎÏ‰ ÔeaÈÏÂ¿ƒƒ¿¿»ƒ≈«¿≈

ÌÈÏÚBt ‰Ê עניני ותיקון בירור ∆¬ƒ
eÏÚtMהגלות  ‰nÓ ¯˙BÈ „BÚ≈ƒ«∆»¬

ותיקנו  ÏÚובירור ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ«
ÌÈ·Ï·e ¯ÓBÁa ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿∆ƒ¿≈ƒ
‡lL ,Ô·eÓ ‰fÓe .ÌËeLÙkƒ¿»ƒ∆»∆…

‰„B·Ú‰ ‰˜ÈtÒÓ בירור של «¿ƒ»»¬»
לימוד  ידי על העולם עניני ותיקון

‡l‡התורה  ,ÈÏÏk ÔÙB‡a¿∆¿»ƒ∆»
‰„B·Ú‰ זה ותיקון בירור של »¬»

ÒÈÎnL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆«¿ƒ
BÓˆÚ תורה ‡˙ הלומד Ìbהאדם ∆«¿«

BÓÎe ,'eÎ ÌÈË¯t‰a למשל ¿«¿»ƒ¿
,‡˙ÎÏ‰ ÔeaÈÏa עוסקים כאשר ¿ƒƒ¿¿»

מנת  על סוגיא ללבן כדי ועיון בלימוד

הלכה ‡˙לפסוק ¯¯·Óe ÔaÏnL∆¿«≈¿»≈∆
‰ÎÏ‰‰ אלא כללי באופן רק לא «¬»»

,ÌÈË¯Ù ÈË¯Ùe ÌÈË¯t‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿»≈¿»ƒ
‡˙zÚÓL È˜eq‡Ï ‡aL „Ú«∆»¿«≈¿«¿¿»

‡˙ÎÏ‰c ‡aÈl‡69 למסקנת «ƒ»¿ƒ¿¿»
אופן  שזהו ההלכה, פי על הסוגיא

ומחייב  מיוחדת יגיעה שדורש לימוד

הפרטים. לפרטי התייחסות

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לח

 38   למלל ימא  

לח
כלה  אחותי לגני באתי

ּכמבֹואר  האדם, עבֹודת ּבכללּות ׁשהּוא ְְְֲִֶַַָָָָָּוכמֹו

האמצעי  לאדמֹו"ר הּיחּוד ׁשּכדי 70ּבׁשער , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

עבֹודה  מסּפיקה לא ּכדבעי, העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּתהיה

הענין  להיֹות צרי אּלא ּכללי, ּבאֹופן ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָוהתּבֹוננּות

אבי אלקי את ּדע אלקּות, ּבאֹופן 71ּדידיעת , ְֱֱִִִֵֶֶַַָֹֹ

הענינים  ּפרטי וכל הּספירֹות עניני את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּיֹודעים

ּבאֹופן  מהם ׁשּנׁשּתלׁשלּו ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָּדכל

ּבקֹונטרס  מבֹואר זה ּדר ועל ּדוקא. ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָּפרטי

(מהֹורׁש"ּב)72העבֹודה  אדמֹו"ר קדּוּׁשת לכבֹוד ְְְְֲִַַַַָָ

ּדקּבלת  הּכללי הענין על ׁשּנֹוסף עדן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנׁשמתֹו

וׁשרׁשּה ועיּקרּה העבֹודה ראׁשית ׁשּזהּו ,73עֹול, ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ

ּפרטית, ּבעבֹודה ּגם נמׁש להיֹות צרי זה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהרי

ׁשּבתֹורת  הּטעם ּגם וזהּו פרטים. ּופרטי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבפרטים 

ּופרטי  ּפרטים נתּבארּו האמת, חכמת ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָהּקּבלה,

ּפרׁשת  (ּבזהר זה ּדלעּוּמת ּבהענינים  ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹפרטים

חּיים, ׁשּבעץ לעיל הּנזּכרים ּובּׁשערים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּפקּודי,

ּבירּור  ּכי, הּמקֹומֹות), ּבׁשאר ּבזה ְְְִִֵֵֶַַָָוכּיֹוצא

ענינים  ליּמּוד ידי על ּדוקא נעׂשה זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּלעּוּמת

ליּבּון  ׁשל ּבאֹופן פרטים, ּופרטי ּבפרטים ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָאּלּו

ְְִָהלכתא.

ּבנגלה LÈÂז) ּׁשּמצינּו מה ּגם ׁשּזהּו להֹוסיף, ¿≈ְְְִִִֶֶֶֶַַָ

ּתענית  ּבמּסכת רּבי 74ּדתֹורה אמר , ְְֲִִֶֶַַַַָָ

לעֹון  (ׁשּבא נקרי מּיד רחב רחב האֹומר ּכל ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָיצחק

הּגלּות, לאריכּות ׁשּגֹורם רחמנאֿלּצלן ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהּידּוע

מקֹומֹות  ּבכּמה נחמן 75ּכמבֹואר רב ליּה אמר ,( ְְְְֲֵַַַַַָָָ

חֹוׁשׁש (איני לי איכּפת ולא אמינא אמר 76אנא ,( ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

(ּכמבֹואר  ּובמּכירּה ּביֹודעּה קאמינא ּכי ְְְְִִִֵַַָָָָָָליּה

לוי הּקּבלה).77יצחק ּבלּקּוטי  ּדר על ּבזה הענינים ּפרטי ז"ל לאאמו"ר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבאֹופן  היא מּטה למּטה ׁשהם ּבהענינים ההתעּסקּות ׁשּכאׁשר ּבזה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהענין

התקּׁשרּות  מּלׁשֹון (ּדעת התקּׁשרּות אצלֹו ׁשּנעׂשית היינּו, ּומּכירּה, )78ּדיֹודעּה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ּכמֹו רצּוי, ּבלּתי לענין ּבא אזי מּטה, למּטה ׁשהם ּכפי אּלּו ּבענינים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָוהּכרה
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רפ"ה.70) ט.71)פ"ד. כח, הימיםֿא רפמ"א.73)פ"ו.72)דברי סע"ב.74)תניא כ.75)ה, נט, ישעי' להאריז"ל לקו"ת

שם.76) ואילך.77)פרש"י יא ס"ע לש"ס וביאורים חידושים יצחק לוי ב).78)תורת (נט, פמ"ב ספ"ג. תניא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
a ‡e‰L BÓÎe˙„B·Ú ˙eÏÏÎ של הדגשה ‰‡„Ì,ה' מצינו בזה שגם ¿∆ƒ¿»¬«»»»

פרטים לפרטי להיות צריך שהדבר כך ‰eÁi„על ¯ÚLa ¯‡B·Ók«¿»¿«««ƒ
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡Ï70‰„B·Ú‰ ‰È‰zL È„kL עובד , שהאדם ¿«¿»∆¿»ƒ∆¿≈∆ƒ¿∆»¬»

ה' eBa˙‰Â˙את ‰„B·Ú ‰˜ÈtÒÓ ‡Ï ,ÈÚ·„k'ה בגדולת ƒ¿»≈…«¿ƒ»¬»¿ƒ¿¿
CÈ¯ˆ ‡l‡ ,ÈÏÏk ÔÙB‡a¿∆¿»ƒ∆»»ƒ
,˙e˜Ï‡ ˙ÚÈ„Èc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»ƒƒ«¡…
דוד  שאמר הימים בדברי הכתוב כלשון

בנו  לשלמה ‡È˜Ïהמלך ˙‡ Úc«∆¡…≈
EÈ·‡71˙‡ ÌÈÚ„BiL ÔÙB‡a , »ƒ¿∆∆¿ƒ∆
ÈÈÚ עשר˙B¯ÈÙq‰ העליונות ƒ¿¿≈«¿ƒ

¯„Ò ÏÎc ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏÎÂ¿»¿»≈»ƒ¿»ƒ¿»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ האור ירידת של «ƒ¿«¿¿

למטה  מלמעלה האלוקי

Ì‰Ó eÏLÏzLpL מעשר ∆ƒ¿«¿¿≈∆
להיות  צריכה זו ידיעה הספירות,

C¯c ÏÚÂ .‡˜Âc ÈË¯t ÔÙB‡a¿∆¿»ƒ«¿»¿«∆∆
Ò¯ËB˜a ¯‡B·Ó ‰Ê∆¿»¿¿¿≈

‰„B·Ú‰72˙Me„˜ „B·ÎÏ »¬»ƒ¿¿«
B˙ÓL (a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡«¿¿««ƒ¿»
ÈÏÏk‰ ÔÈÚ‰ ÏÚ ÛÒBpL ,Ô„Ú≈∆∆»«»ƒ¿»«¿»ƒ

ÏBÚ ˙Ïa˜c,שמים e‰fLמלכות ¿«»«∆∆
שמים  ויראת עול קבלת של זה ענין

d¯wÈÚÂ ‰„B·Ú‰ ˙ÈL‡≈̄ƒ»¬»¿ƒ»»
dL¯LÂ73‰Ê È¯‰ עול , הקבלת ¿»¿»¬≈∆

Ìbהכללית CLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»«
ÌÈË¯Ùa ,˙ÈË¯t ‰„B·Úa«¬»¿»ƒƒ¿»ƒ

.ÌÈ·¯ ÌÈË¯Ù ÈË¯Ùe¿»≈¿»ƒ
˙¯B˙aL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆¿«

,‰Ïaw‰ שהיא,˙Ó‡‰ ˙ÓÎÁ ««»»»¿«»¡∆
ÌÈË¯Ù ÈË¯Ùe ÌÈË¯t e¯‡a˙ƒ¿»¬¿»ƒ¿»≈¿»ƒ

‰Ê ˙neÚÏc ÌÈÈÚ‰a הענינים ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«∆
הקדושה  היפך של »…¿(Êa‰¯והדרגות

ÌÈ¯ÚM·e ,È„e˜t ˙L¯t»»«¿≈«¿»ƒ
iÁ ıÚaL ÏÈÚÏ ÌÈ¯kÊp‰,ÌÈ «ƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈«ƒ

¯‡La ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»
,(˙BÓB˜n‰ השאלה נשאלה ולעיל «¿

כל  גדול בפירוט הדברים באו מדוע

Ê‰כך, ˙neÚl‰ ¯e¯Èa ,Èkƒ≈«¿«∆
„enÈÏ È„È ÏÚ ‡˜Âc ‰NÚ«¬∆«¿»«¿≈ƒ

el‡ ÌÈÈÚ בתורהÌÈË¯Ùa ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ
ÏL ÔÙB‡a ,ÌÈË¯Ù ÈË¯Ùe¿»≈¿»ƒ¿∆∆

‡˙ÎÏ‰ ÔeaÈÏ בפרטי עיון ידי על שזהו בהלכה סוגיא בליבון כמו ƒƒ¿¿»
שבדבר. הפרטים

‰¯B˙c ‰Ï‚a eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰fL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ê¿≈¿ƒ∆∆««∆»ƒ¿ƒ¿∆¿»
˙ÈÚz ˙ÎqÓa74„iÓ ·Á¯ ·Á¯ ¯ÓB‡‰ Ïk ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡ , ¿«∆∆«¬ƒ»««ƒƒ¿»»»≈»»»»ƒ«

È¯˜ קרי רואהÔBÚÏ ‡aL) ƒ¿≈∆»∆»
Úe„i‰ לבטלה זרע הוצאת של «»«

Ì¯BbL ÔÏvÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»∆≈
¯‡B·Ók ,˙eÏb‰ ˙eÎÈ¯‡Ï«¬ƒ«»«¿»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa75dÈÏ ¯Ó‡ ,( ¿«»¿¬«≈
‡ÈÓ‡ ‡‡ ÔÓÁ אומר ¯· אני ««¿»¬»»ƒ»

LLBÁ ÈÈ‡) ÈÏ ˙tÎÈ‡ ‡ÏÂ76 ¿»ƒ¿«ƒ≈ƒ≈
לא  לתוצאות תביא הזו שהאמירה

dÈÏרצויות  ¯Ó‡ רבי ), לו אמר »«≈
נחמן  לרב ˜‡ÈÓ‡יצחק Èkƒ»»ƒ»

גורם כשאמרתי  כזו אשה שם שהזכרת

שמדובר  התכוונתי קרי, לראות

d¯ÈkÓ·e dÚ„BÈa באזכור אבל ¿¿»¿«ƒ»
אכן  ומכירה שיודעה ללא סתם, שם

לחשוש  ÈËewÏaאין ¯‡B·Ók)«¿»¿ƒ≈
˜ÁˆÈ ÈÂÏ77Ï"Ê ¯"ÂÓ‡‡Ï ≈ƒƒ¿»¿«

הרבי  של ‰ÌÈÈÚאביו ÈË¯t¿»≈»ƒ¿»ƒ
,(‰Ïaw‰ C¯c ÏÚ ‰Êa כפי »∆«∆∆««»»

ומבאר. שממשיך

Ú‰Â¯L‡kL ,‰Êa ÔÈ ¿»ƒ¿»»∆∆«¬∆
˙e˜qÚ˙‰‰ והקשר האדם של «ƒ¿«¿

שלו  Ì‰Lוהמגע ÌÈÈÚ‰a¿»ƒ¿»ƒ∆≈
‰hÓ ‰hÓÏ ביותר הנחותים ¿«»«»
רוחנית  ÔÙB‡aמבחינה ‡È‰ƒ¿∆

,eÈÈ‰ ,d¯ÈkÓe dÚ„BÈc¿¿»«ƒ»«¿
˙e¯M˜˙‰ BÏˆ‡ ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆¿ƒ¿«¿
˙e¯M˜˙‰ ÔBLlÓ ˙Úc)78 ««ƒ¿ƒ¿«¿

בכתוב  ומרומז בחסידות כמובא

אשתו' חוה את ידע k‰Â¯‰'והאדם (¿«»»
Ì‰L ÈÙk el‡ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ∆≈

,‰hÓ ‰hÓÏ אכן שהם כפי היינו ¿«»«»
נחותה  ÔÈÚÏמציאות ‡a ÈÊ‡¬«»»ƒ¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לט

 למלל ימא    39 

לט

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

ועל  רחמנאֿלּצלן, הּידּוע לעֹון ׁשּבא זה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבענין

ּכאׁשר  אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ענינים ּבׁשאר זה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדר

,אבי אלקי את ּדע אם ּכי ּומּכירּה, יֹודעּה ְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹאינֹו

מביאה  זֹו ׁשלם 79ׁשּידיעה ּבלבב אזי 71לעבדהּו , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ

למּטה  ׁשהם ּבענינים מההתעּסקּות חֹוׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאינֹו

מּתֹורה  חלק ׁשהם ּכפי ּבהם ׁשעֹוסק ּכיון ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּטה,

הּתֹורה, ׁשלימּות ּתלּויה ּבהם ׁשּגם ּכ ְְְֵֵֶֶַַָָָָָׁשלימה,

הפרׁש ׁשאין פילגׁש80ועד היתה ותמנע 81ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אלקי הוי' אנכי הּגמרא 82ּובין מּדברי (ּכּמּובן ְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

סנהדרין  הּתֹורה 83ּבמּסכת ׁשעניני היינּו ,( ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ּדרּגת  ּבאֹותּה הם מּטה, מּטה אֹודֹות ְְְְִֵֶַַַַַָָָׁשּמדּברים

לכ נֹוסף ולכן, ,אלקי הוי' ּדאנכי ְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָָֹֹהּקדּוּׁשה

נעׂשה  אּלּו ּבענינים  הּתֹורה ליּמּוד ידי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשעל

ּתּקנתם  זֹוהי ּדׁשבירתם ּבאֹופן ׁשּלהם ,84הּבירּור ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מעבֹודת  חלק זה ענין נעׂשה זה לאחר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנה

ׁשם  הּבעל ּוכתֹורת טֹוב, ּדעׂשה ּבאֹופן ְְֲֵֵֶַַַַַָָָהאדם

טֹוב. מרע ׁשּיעׂשה לעיל) (הּנזּכר ְְֲִֵֵֶֶַַָָטֹוב

מה LÈÂח) ּדהּנה, יֹותר, ּבעֹומק ּבזה להֹוסיף ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַָ

ירא  היה רּבינּו ׁשּמׁשה ּבּזהר ֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּכתּוב

להיֹות  הּוצר ׁשּׁשם לפי זה הרי ּפרעה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹמּקליּפת

הסּכים  זה ועל כּו', ּדיֹודעּה ּבאֹופן ְְְְְִִֵֶֶַַָהּבירּור

לפי  והיינּו, ּבעצמֹו, ּובא הּוא, ּברּו ְְְְְִַַַָָָהּקדֹוׁש

ּוכמֹו ליּה, איכּפת לא הּוא ּברּו ְְִֵֶַַָָָׁשהּקדֹוׁש

מּבצרה 85ׁשּכתּוב  ּבגדים חמּוץ מאדֹום ּבא זה מי ְְֱֲִִִֵֶֶָָָָָ

ּפי  על ׁשאף היינּו אגאלּתי, מלּבּוׁשי וכל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָּגֹו'

ּבכדי  ּבהם (ׁשּמתלּבׁש זה ּדלעּוּמת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהענינים

הּקדֹוׁש ׁשל לבּוׁשים על ּכביכֹול ניּכרים ְְְְִִִִֶַַָָָָָלבררם)
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ובכ"מ.79) ב). (קנו, בתניא השמיני.80)קו"א היסוד ― חלק פ' סנהדרין להרמב"ם יב.81)פיה"מ לו, יתרו 82)וישלח

ו. ה, ואתחנן ב. אֿב.83)כ, רפ"ב.84)צט, כלים ואילך.85)ע"ד קפו ע' תרכ"ט סה"מ וראה אֿג. סג, ישעי'

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,Èeˆ¯ ÈzÏa בירור שיפעל ובמקום רצויות, לא תוצאות לכך להיות עלולים ƒ¿ƒ»

ירידה  עצמו לו תגרום הזו ההתעסקות הדברים, Ê‰ותיקון ÔÈÚa BÓk של ¿¿ƒ¿»∆
ומכירה  יודעה אם המסוימת האשה שם ‰Úe„iהזכרת ÔBÚÏ ‡aL∆»∆»«»«

,ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ לעיל Bikˆ‡כנזכר ÌÈÈÚ ¯‡La ‰Ê C¯c ÏÚÂ «¬»»ƒ¿»¿«∆∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«≈
‰Êa חיבור מתוך בהם שההתעסקות »∆

להביא  עלולה והתקשרות, חזק

רצויות. לא L‡k¯תוצאות Ï·‡¬»«¬∆
,d¯ÈkÓe dÚ„BÈ BÈ‡ אינו כאשר ≈¿»«ƒ»

לדברים  בנפשו מחובר ואינו קשור

רצויים  ‡Ìבלתי Èk הדעת אלא ƒƒ
אלוקות  בעניני היא שלו וההתקשרות

לציווי  ‡È˜Ïבהתאם ˙‡ Úc«∆¡…≈
BÊ ‰ÚÈ„iL ,EÈ·‡ והכרה דעת »ƒ∆¿ƒ»

רצויות  הכי תוצאות לה יש ה' בגדולת

È·Ó79··Ïa‡‰שהיא  e‰„·ÚÏ ¿ƒ»¿»¿≈¿≈»
ÌÏL71, הפסוק בהמשך שכתוב כמו »≈

˙e˜qÚ˙‰‰Ó LLBÁ BÈ‡ ÈÊ‡¬«≈≈≈«ƒ¿«¿
,‰hÓ ‰hÓÏ Ì‰L ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ∆≈¿«»«»

Ì‰a ˜ÒBÚL ÔÂÈk להתחבר מבלי ≈»∆≈»∆
אלא  הנחותה למציאות ולהתקשר

הוא  בהם ÏÁ˜העיסוק Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈≈∆
ÌbL Ck ,‰ÓÈÏL ‰¯BzÓƒ»¿≈»»∆«
,‰¯Bz‰ ˙eÓÈÏL ‰ÈeÏz Ì‰a»∆¿»¿≈«»
כשהיא  דוקא שלימה היא והתורה

ענין  פירוט (של אלה ענינים גם כוללת

ובכתבי  בזוהר באריכות הקליפות

לעיל) כמובא כך ÚÂ„האריז"ל, כדי ¿«
התורה  שלימות הם אלה ענינים גם

L¯Ù‰ ÔÈ‡L80ÔÈa הכתוב ∆≈∆¿≈≈
ואומר  עשו בני במשפחות המדבר

L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ ÚÓ˙Â81ÔÈ·e ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆≈
עשרת  של הפתיחה היא שבו הפסוק

ואחדות  האמונה אודות ומדבר הדברות

‡EÈ˜Ïה' 'ÈÂ‰ ÈÎ‡82Ô·enk) »…ƒ¬»»¡…∆«»
˙ÎqÓa ‡¯Ób‰ È¯·cÓƒƒ¿≈«¿»»¿«∆∆

ÔÈ¯„‰Ò83( שווים הפסוקים ושני «¿∆¿ƒ
התורה, משלימות חלק שהם זה בענין

‰¯Bz‰ ÈÈÚL eÈÈ‰«¿∆ƒ¿¿≈«»
,‰hÓ ‰hÓ ˙B„B‡ ÌÈ¯a„nL'פלגש היתה 'ותמנע הנזכר הפסוק כמו ∆¿«¿ƒ«»«»

ÛÒB ,ÔÎÏÂ ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡c ‰Me„w‰ ˙b¯c d˙B‡a Ì‰≈¿»«¿««¿»¿»…ƒ¬»»¡…∆¿»≈»
¯e¯Èa‰ ‰NÚ el‡ ÌÈÈÚa ‰¯Bz‰ „enÈÏ È„È ÏÚL CÎÏ¿»∆«¿≈ƒ«»¿ƒ¿»ƒ≈«¬∆«≈

Ì˙wzוהתיקון  È‰BÊ Ì˙¯È·Lc ÔÙB‡a Ì‰lL84 בהלכה כמבואר ∆»∆¿∆ƒ¿ƒ»»ƒ«»»»
צריך  אלא ליבון או בהגעלה הכשרה לו מועילה לא איסור שבלע חרס שכלי

ענינים לשבור  יש העולם עניני ותיקון בבירור שגם בחסידות ומבואר אותו,

דווקא  הוא שלהם שהבירור יותר נחותים ענינים ויש ולתקן להעלות שניתן

ושבירתם, ביטולם ידי ≈p‰ƒ‰על
‰Ê ¯Á‡Ï ידי לאחר על בירורם ¿««∆

ואז  לטוב מתהפכים הם הרי 'שבירה'

˙„B·ÚÓ ˜ÏÁ ‰Ê ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»∆≈∆≈¬«
,·BË ‰NÚc ÔÙB‡a Ì„‡‰»»»¿∆«¬≈
·BË ÌL ÏÚa‰ ˙¯B˙Îe¿««««≈

(ÏÈÚÏ ¯kÊp‰) של הפנימי בפירוש «ƒ¿»¿≈
טוב' ועשה מרע 'סור הכתוב

.·BË Ú¯Ó ‰NÚiL∆«¬∆≈»
˜ÓBÚa ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á¿≈¿ƒ»∆¿∆
·e˙kM ‰Ó ,‰p‰c ,¯˙BÈ≈¿ƒ≈«∆»
‡¯È ‰È‰ eÈa¯ ‰LnL ¯‰fa«…«∆…∆«≈»»»≈

,‰Ú¯t ˙tÈÏwÓ לעיל כמבואר ƒ¿ƒ««¿…
ÌML ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ פרעה אצל ¬≈∆¿ƒ∆»

מצרים  BÈ‰Ï˙בגלות C¯ˆe‰¿«ƒ¿
¯e¯Èa‰ פרעה קליפת ÔÙB‡aשל «≈¿∆

,'eÎ dÚ„BÈc התעסקות מתוך ¿¿»
להביא  שעלולה וישירה קרובה

לעיל, כמבואר רצויות, לא תוצאות

Ce¯a LB„w‰ ÌÈkÒ‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿ƒ«»»
‡e‰,מוצדק רבנו משה של שהחשש

,BÓˆÚa ‡·e היה שבתחילה ולאחר »¿«¿
בסופו  פרעה', אל 'בא למשה הציווי

בא  בעצמו הוא ברוך הקדוש דבר של

פרעה, LB„w‰Lאל ÈÙÏ ,eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«»
,dÈÏ ˙tÎÈ‡ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a לא »»ƒ¿«≈

אפילו  והתעסקות במגע לבוא לו אכפת

נחותות  קליפות ¿BÓÎeעם
·e˙kL85 אודות ישעיה בנבואת ∆»

אומות  על הוא ברוך הקדוש פעולת

ıeÓÁהעולם  ÌB„‡Ó ‡a ‰Ê ÈÓƒ∆»≈¡¬
ÏÎÂ 'Bb ‰¯ˆaÓ ÌÈ„‚a¿»ƒƒ»¿»¿»

,ÈzÏ‡‚‡ ÈLeaÏÓ וההתעסקות «¿«∆¿»¿ƒ
ה'בגדים' על כביכול לכלוך גורמת הזו

Ê‰שלמעלה  ˙neÚÏc ÌÈÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡L eÈÈ‰ היפך «¿∆««ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«∆
Ì‰aהקדושה  LaÏ˙nL) הוא ברוך ÌÈ¯kÈהקדוש (Ì¯¯·Ï È„Îa ∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿≈¿»¿»ƒ»ƒ

‡¯˜pL „ÚÂ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL ÌÈLe·Ï ÏÚ ÏBÎÈ·kƒ¿»«¿ƒ∆«»»¿«∆ƒ¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מ

 40   למלל ימא  

מ
כלה  אחותי לגני באתי

מקֹום, מּכל אגאלּתי, ׁשּנקרא ועד הּוא, ְְְְִִִֶֶַָָָָָּברּו

ידי  ׁשעל ואּדרּבה, חסֿוׁשלֹום, ּבזה נתּפס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

להּקדֹוׁש ּבנֹוגע זה וכל ׁשּלהם. הּבירּור נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

לאיׁש ּבנֹוגע ּכן ּׁשאין מה ּבעצמֹו, הּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַָּברּו

זה  לא הרי רּבינּו), מׁשה אפיּלּו (ּכֹולל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹהּיׂשראלי 

אל  ׁשּמבקׁשים וכאמּור, העבֹודה, סדר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָהּוא

ּבנּסיֹון  עצמֹו את מכניס ואם נּסיֹון, לידי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתביאנּו

ׁשאין  ואׁשּוב אחטא האֹומר ּדר על זה הרי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָכּו',

כּו' ּבידֹו איׁש86מסּפיקין ּכאׁשר אמנם, . ְְְֲִִִֶַַָָָ

ידי  על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עם מתקּׁשר ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָהּיׂשראלי

ּבּתֹורה, אּלּו ענינים ּבאֹופן ליּמּוד הּוא והּליּמּוד ְְְִִִִֵֶַַָָ

ּדברכּו ּבאֹופן היינּו, ,אבי אלקי את ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָֹּדדע

ּתחּלה  הוה 87ּבּתֹורה לׁשֹון הּתֹורה, נֹותן ,88, ְְִֵֶַַָָָֹ

ּכנגדֹו וׁשֹונה קֹורא הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ,89ויֹודע ְְְְֵֵֶֶֶַַָָ

הרב  לחזֹור רגיל (ׁשהיה טֹוב ׁשם הּבעל ְֲִֵֶַַַַַַָָָָּוכתֹורת

מּבארדיטׁשֹוב) יצחק לוי רּבי על 90הּצּדיק ְְְִִִִִִֵַַַַַָ

מה 91הּפסּוק  עֹוׂשה ׁשהּצל ּדכמֹו ,צּל הוי' ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

ּכביכֹול  ּברּוֿהּוא הּבֹורא ּכ עֹוׂשה, ְִֵֶֶַָָָָָָּׁשהאדם

הּדּיּוק  ּגם (ׁשּזהּו עֹוׂשה ּׁשהאדם מה ִֶֶֶֶֶַַַָָָעֹוׂשה

ּברּו הּקדֹוׁש וׁשֹונה, הּקֹורא ּכל רז"ל ְְֲֵֶַַַַַַָָָּבמאמר

ּגם  הּנה ּדייקא), ּכנגדֹו ּכנגדֹו, וׁשֹונה קֹורא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָהּוא

קׁשּור  ּתכלית, אין עד מּטה ּבהּמּטה ְְִִִֵַַַַַָָָָּבירידתֹו

התעּסקּות  מּתֹו ׁשם ׁשהֹול (ּכיון למעלה ְְְְִִֵֵֶַַָָָהּוא

,(אבי אלקי את ּדדע ּבאֹופן הּתֹורה ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹּבליּמּוד

ׁשּכל  אריּבער", ּד"לכּתחיּלה ּבאֹופן ּבזה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּומצליח

ׁשמים  לׁשם מעׂשי ּדכל ּבאֹופן נעׂשים 92עניניו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

דעהּו ּדרכי ה'93ּובכל ּבמלחמת ּומנּצח , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

יׂשראל  ׁשּנצח הּנצח, מּדת ידי על ּגמּור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבנּצחֹון

ברּורה  ׂשפה עּמים אל אהּפ הּיעּוד קּיּום ׁשּנעׂשה ועד יּנחם, ולא יׁשּקר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלא

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

במשנה.86) ב פה, סמ"ז.87)יומא או"ח ב"ח שם. נדרים בר"ן הובא יונה רבינו וראה ע"ב. ריש פה, ב"מ א. פא, נדרים

רסמ"ז. שם אדה"ז ב.88)שו"ע מו, נצבים א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, איכה 89)של"ה שמעוני ילקוט רפי"ח. תדא"ר

תתרלד. בהוספות 90)רמז תשס"ד) (קה"ת, טוב שם כתר ג). (ע, נשא פ' סע"ב). מ, ג. לט, ― (בשלח פרשתנו לוי קדושת

עח. ה.91)סימן קכא, מי"ב.92)תהלים פ"ב ו.93)אבות ג, משלי

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÈzÏ‡‚‡,כביכול לכלוך ה'לבושים' על Ó˜שנהיה ÏkÓBÈ‡ ,ÌB ∆¿»¿ƒƒ»»≈

ÌBÏLÂŒÒÁ ‰Êa Òt˙,חלילה למעלה פוגם הדבר a¯c‡Â‰,ואין ƒ¿»»∆«¿»¿«¿«»
‰Ê È„È ÏÚL עמהם מתעסק הוא ברוך ‰e¯Èa¯שהקדוש ‰NÚ ∆«¿≈∆«¬∆«≈

∆«∆Ì‰lL.והתיקון 
Ce¯a LB„w‰Ï Ú‚Ba ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿≈«¿«»»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,BÓˆÚa ‡e‰¿«¿«∆≈≈

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡Ï Ú‚Ba כל ¿≈«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
¯eÈaיהודי  ‰LÓ elÈÙ‡ ÏÏBk)≈¬ƒ…∆«≈

אל  מלבוא מתיירא היה לעיל שכאמור

Ê‰פרעה  ‡Ï È¯‰ והמגע ), הקשר ¬≈…∆
הנחותות  הקליפות עם ‰e‡הישיר

,¯eÓ‡ÎÂ ,‰„B·Ú‰ ¯„Ò≈∆»¬»¿»»
È„ÈÏ e‡È·z Ï‡ ÌÈL˜·nL∆¿«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ≈

ÔBÈq במגע לבוא נצטרך שלא כדי ƒ»
אלו, נחותים ענינים עם ובהתעסקות

BÓˆÚ ˙‡ ÒÈÎÓ Ì‡Â האדם ¿ƒ«¿ƒ∆«¿
ביוזמתו  ‰¯Èמצידו ,'eÎ ÔBÈqa¿ƒ»¬≈

‰Ê לא ‰‡ÓB¯ראוי דבר C¯c ÏÚ ∆«∆∆»≈
·eL‡Â ‡ËÁ‡ מתוך שחוטא ∆¿»¿»

שעל  תשובה, יעשה כך שאחר מחשבה

במשנה  ז"ל חכמינו אמרו ≈∆ÔÈ‡Lזה
ÔÈ˜ÈtÒÓ מסייעין לעשות B„Èaאין «¿ƒƒ¿»

eÎ86¯L‡k'תשובה  ,ÌÓ‡ .»¿»«¬∆
ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ היהודי¯M˜˙Ó ƒ«ƒ¿¿≈ƒƒ¿«≈

È„È ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÚƒ«»»«¿≈
el‡ ÌÈÈÚ „enÈÏ הקליפות של ƒƒ¿»ƒ≈

‰e‡וכדומה  „enÈl‰Â ,‰¯Bza«»¿«ƒ
,EÈ·‡ È˜Ï‡ ˙‡ Ú„c ÔÙB‡a¿∆¿«∆¡…≈»ƒ
שלומד, שהתורה והכרה ידיעה מתוך

ה', תורת היא שיהיה, איזה ענין בכל

,eÈÈ‰ התורה ÔÙB‡aלימוד «¿¿∆
ז"ל  חכמינו בדברי ¿≈¿eÎ¯·cשנקרא

‰lÁz ‰¯Bza87, הלימוד שלפני «»¿ƒ»
הברכה  ונוסח התורה, ברכת מברכים

הוא  הוא ברוך שהקדוש ≈Ô˙Bהוא
‰Â‰ ÔBLÏ ,‰¯Bz‰88, רק ולא «»¿…∆

מודגש  ובזה בעבר, התורה את שנתן

של  תורתו היא שהתורה יותר עוד

ברוך  שלומד Ú„BÈÂהקדוש היהודי ¿≈«

B„‚kתורה  ‰BLÂ ‡¯B˜ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L89,,המדרש כדברי ∆«»»≈¿∆¿∆¿
˜Ècv‰ ·¯‰ ¯BÊÁÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰L) ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙¯B˙Îe¿««««≈∆»»»ƒ«¬»«««ƒ

(·BLËÈ„¯‡aÓ ˜ÁˆÈ ÈÂÏ Èa¯90˜eÒt‰ ÏÚ91 בתהילים'ÈÂ‰ «ƒ≈ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿««»¬»»
,‰NBÚ Ì„‡‰M ‰Ó ‰NBÚ Ïv‰L BÓÎc ,Elˆ והילוכו ƒ¿ƒ¿∆«≈∆«∆»»»∆

שלו, בצל נראות האדם של ותנועותיו

ÏBÎÈ·k ‡e‰ŒCe¯a ‡¯Ba‰ Ck»«≈»ƒ¿»
‰NBÚ Ì„‡‰M ‰Ó ‰NBÚ∆«∆»»»∆
¯Ó‡Óa ˜eic‰ Ìb e‰fL)∆∆««ƒ¿«¬«
,‰BLÂ ‡¯Bw‰ Ïk Ï"Ê«̄«»«≈¿∆
‡¯B˜ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»≈
‡˜ÈÈc B„‚k ,B„‚k ‰BLÂ¿∆¿∆¿¿∆¿»¿»
הוא  ברוך והקדוש קורא שהאדם היינו

אחריו  התורה ),קורא לימוד וכאשר

כזה  באופן B˙„È¯Èaהוא Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒƒ»
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hn‰a¿««»«»«≈«¿ƒ
הכי  בענינים הוא כשהלימוד וגם

הקליפות  כמו ‰e‡נחותים ¯eL»̃
הלומד  (ÔÂÈkהאדם ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»

˙e˜qÚ˙‰ CBzÓ ÌL CÏB‰L∆≈»ƒƒ¿«¿
Ú„c ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ „enÈÏa¿ƒ«»¿∆¿«

EÈ·‡ È˜Ï‡ לעיל ‡˙ כמבואר ∆¡…≈»ƒ
ÔÙB‡aבאריכות  ‰Êa ÁÈÏˆÓe ,(«¿ƒ«»∆¿∆

ÁzÎÏ"c,"¯ÚaÈ¯‡ ‰lÈ כפתגם ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
והיינו  לעיל, הנזכר מהר"ש אדמו"ר

ומופלאה  גדולה «∆ÏkLבהצלחה
ÏÎc ÔÙB‡a ÌÈNÚ ÂÈÈÚƒ¿»»«¬ƒ¿∆¿»

ÌÈÓL ÌLÏ EÈNÚÓ92ÏÎ·e «¬∆¿≈»«ƒ¿»
e‰Ú„ EÈÎ¯c93ÁvÓe , ¿»∆»≈¿«≈«

ÏÚ ¯eÓb ÔBÁva '‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆¿ƒ»»«
È„È בו ופועלת cÓ˙שמתעוררת ¿≈ƒ«

‡Ï Ï‡¯NÈ ÁˆpL ,Áˆp‰«∆«∆∆«ƒ¿»≈…
,ÌÁpÈ ‡ÏÂ ¯wLÈ הכתוב כלשון ¿«≈¿…ƒ»≈

העליונה  הנצח מידת לגבי בשמואל

„ÚÂ לטוב מתהפך NÚpL‰שהרע ¿«∆«¬∆
„eÚi‰ Ìei˜ לעתידֿלבוא על ƒ«ƒ

צפניה  בנבואת ‡Ïהאמור Ct‰‡∆¿…∆
‡¯˜Ï ‰¯e¯· ‰ÙN ÌÈnÚ«ƒ»»¿»ƒ¿…
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מא

 למלל ימא    41 

מא

ה'תשמ"ג  שבט, יו"ד

אחד  ׁשכם לעבדֹו הוי' ּבׁשם כּלם ,94לקרא ְְְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֻ

הּמלּוכה  להוי' ׁשאני 95והיתה ּדכׁשם ּובאֹופן , ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ

חיּלּוק) (ללא נקרא אני ּכ ׁשּגם 96נכּתב והיינּו, , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹ

ּדלעיּלא  הוי' ׁשם יאיר ׁשּכתּוב 97למּטה ּוכמֹו ,98 ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּכי  יחּדו ּבׂשר כל ׁש)וראּו (ועד הוי' ּכבֹוד ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָונגלה

ּדּבר. הוי' ֲִִֵָָּפי

מּמׁש,ÏÎÂט) בימינּו ּבמהרה יהיה זה ¿»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ּגם  ּכֹולל הּבירּורים, עבֹודת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַׁשּנׁשלמת

קדּׁשת  ּכבֹוד ּפתגם ּכּידּוע הּכפּתֹורים, ְְְְְִִִַַַַַַָָֻצחצּוח

רק  ׁשּצרי ההיּלּולא ּבעל אדמֹו"ר וחמי ְְִִִִֶַַַַַָָָמֹורי

קנעּפלא ּדי עֹומדים 99צּוּפּוצן הוי' צבאֹות וכל , ְְְְְְֲִִִֶַָָָ

צבאֹות  אלקי הוי' לפני אֹויס) זי ,100(ׁשטעלן ְְְְְֱֲִִֵֵֶָָָֹ

צבאֹות  ּבׁשם נקראים ׁשּלכן ּביּטּול, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָּובאֹופן

ּובטלים  טפלים ׁשהּצבאֹות ,סמּו לׁשֹון ְְְְֲִִֵֶַָָָָָהוי',

מקּבל 101להוי' הּצבא מאנׁשי אחד וכל , ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

המלאה  מּידֹו כּו', יקר והכי ּגדֹול הכי ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָמהאֹוצר

והרחבה  הּקדֹוׁשה ׁשּכאׁשר 102הּפתּוחה ּובאֹופן , ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָ

נעׂשה  ּבמצרים, הּגלּות, ּבזמן עדיין ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָנמצאים

ּבמֹוׁשבֹותם  אֹור יׂשראל ּבני ּומּיד 103לכל , ְְְְְִִֵֵַָָָ

ּבריׁש רמה, ּביד יֹוצאים יׂשראל ּובני זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָלאחרי

האמיּתית 104ּגלי  ּבּגאּוּלה צדקנּו, מׁשיח ידי על , ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה ְְְְִֵֵֵַַָָָָוהּׁשלימה,
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ט.94) ג, כא.95)צפני' א, וש"נ.96)עובדי' א. נ, ועוד.97)פסחים קנח. ע' תרל"ד נא. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ישעי'98)ראה

ה. 42).99)מ, ע' תרפ"ט (סה"ש תרפ"ט שמח"ת יג.100)שיחת ג, עמוס ו. יב, הושע וראה 101)ע"פ ג. ס, בא תו"א

פ"י. המזון.102)בההמשך דברכת שלישית כג.103)ברכה י, שם.104)בא תרגום ח. יד, (בשלח) פרשתנו

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
„Á‡ ÌÎL B„·ÚÏ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌlÎ94, קיום וכן ביחד ה' את לעבוד À»¿≈¬»»¿»¿¿∆∆»

עובדיה  בנבואת האמור לעתידֿלבוא על ÈÂ‰Ï'היעוד ‰˙È‰Â¿»¿»«¬»»
‰ÎeÏn‰95‡ÏÏ) ‡¯˜ È‡ Ck ·zÎ È‡L ÌLÎc ÔÙB‡·e , «¿»¿∆ƒ¿≈∆¬ƒƒ¿»»¬ƒƒ¿»¿…
˜elÈÁ לקריאה הכתיבה לעתידֿלבוא ,96)בין שתהיה הוי' בשם והקריאה ƒ

הגמרא  כדברי תהיה הגויים כל ידי  על

לעתידֿלבוא  על האמור הפסוק על

ביום  הארץ כל על למלך ה' 'והיה

'לא  - אחד' ושמו אחד ה' יהיה ההוא

הזה  העולם הבא, העולם הזה כעולם

דל"ת  באל"ף ונקרא ה"י ביו"ד נכתב

ה"א, יו"ד, באותיות נכתב הוי' [שם

אל"ף, באותיות ונקרא ה"א, וא"ו,

לעולםֿהבא  אבל יו"ד] נו"ן, דל"ת,

ונכתב  ה"י ביו"ד נקרא אחד כולו

ה"י, hÓÏ‰ביו"ד ÌbL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿«»
הזה  ‰ÈÂ'בעולם ÌL ¯È‡È»ƒ≈¬»»
‡lÈÚÏc97, הגבוהה הדרגה ƒ¿≈»

הוי' שם של ¿BÓÎeוהנעלית
·e˙kL98 לעתיד על ישעיה בנבואת ∆»

‰ÈÂ'לבוא  „B·k ‰Ï‚Â והכוונה ¿ƒ¿»¿¬»»
שם  של הנעלית הדרגה להתגלות גם

Na¯הוי' ÏÎ e‡¯Â(L „ÚÂ)¿«∆¿»»»»
.¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈

‰Ê ÏÎÂ (Ë על לעיל האמור ¿»∆
דלעתידֿלבוא ∆¿È‰Èƒ‰היעודים

,LnÓ eÈÓÈ· ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ˙ÓÏLpL∆ƒ¿∆∆¬««≈ƒ
לברר  שצריך שבעולם הדברים כל של

ˆÁeˆÁולתקן, Ìb ÏÏBk≈«ƒ¿«
,ÌÈ¯BzÙk‰ העבודה גם ונשלמת ««¿ƒ

האחרון  הדבר הכפתורים', 'צחצוח של

עצמם  שהבגדים לאחר לעשות שנשאר

בתכלית  ומתוקנים שלמים È¯BÓכבר ˙M„˜ „B·k Ì‚˙t Úe„ik ,«»«ƒ¿»¿¿À«ƒ

¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ הריי"צ ‰‰ÏelÈ‡הרבי ÏÚa הוא שבט, יו"ד שהיום, ¿»ƒ«¿«««ƒ»
הסתלקותו ˜C‡ÏtÚיום Èc Ôˆeteˆ ˜¯ CÈ¯vL99, נשלמו שכבר ∆»ƒ«¿ƒ¿∆¿«

הכפתורים  את לצחצח רק ונשאר השלימה לגאולה ההכנות ˆ·‡B˙כל ÏÎÂ¿»ƒ¿
ÒÈB‡ CÈÊ ÔÏÚËL) ÌÈ„ÓBÚ 'ÈÂ‰ עצמם את ומציגים )מתייצבים ¬»»¿ƒ¿∆¿ƒ¿

˙B‡·ˆ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ100, ƒ¿≈¬»»¡…≈¿»
ÏehÈa ÏL ÔÙB‡·e,לאלוקות ¿∆∆ƒ

˙B‡·ˆ ÌLa ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿
,CeÓÒ ÔBLÏ ,'ÈÂ‰ שהאות כיון ¬»»¿»

הרי  בחיריק, מנוקדת 'צבאות במילה צ'

והמשמעות  סמיכות, של לשון זה

היא  הסמיכות של הפנימית

ÌÈÏË·e ÌÈÏÙË ˙B‡·v‰L∆«¿»¿»ƒ¿≈ƒ
'ÈÂ‰Ï101ÈL‡Ó „Á‡ ÏÎÂ , «¬»»¿»∆»≈«¿≈
‡·v‰הלוחמיםÏa˜Ó השפעה «»»¿«≈
ÏB„bוכוחות  ÈÎ‰ ¯ˆB‡‰Ó≈»»¬ƒ»

‰‡ÏÓ‰ B„iÓ ,'eÎ ¯˜È ÈÎ‰Â«¬ƒ»»ƒ»«¿≈»
‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰«¿»«¿»

‰·Á¯‰Â102 הוא ברוך הקדוש ,של ¿»¿»»
ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡kL ÔÙB‡·e¿∆∆«¬∆ƒ¿»ƒ
,ÌÈ¯ˆÓa ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔÈÈ„Ú¬«ƒƒ¿««»¿ƒ¿«ƒ
¯B‡ Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ‰NÚ«¬∆¿»¿≈ƒ¿»≈

Ì˙B·LBÓa103, שכתוב כפי ¿¿»
חושך, מכת של הימים לגבי בתורה

‰Ê È¯Á‡Ï „iÓe גלות מסתיימת ƒ«¿«¬≈∆
ÌÈ‡ˆBÈמצרים  Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

¯Ó‰,ממצרים  „Èa שתרגם וכפי ¿»»»
ÈÏbאונקלוס  LÈ¯a104, וכפירוש ¿≈¿ƒ

ממצרים  שהיציאה הכתוב על רש"י

ומפורסמת', גבוהה 'בגבורה היתה

היא ÁÈLÓוהיציאה È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«
˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba ,e˜„ƒ̂¿≈«¿»»¬ƒƒ
eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ,‰ÓÈÏM‰Â¿«¿≈»ƒ¿≈»¿»≈
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 התוועדויות 

.a"iyz'd ,hay c"ei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מהורש"ב,.‡ אדמו"ר וניגון (הבינוני) מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
שליט"א). אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (המאמר כלה אחותי לגני באתי ד"ה מאמר אמר ואח"כ

הצ"צ. אדמו"ר וניגון מהר"ש אדמו"ר ניגון לנגן צוה אח"כ

***

לעד .· קיימים צדיקים .1דברי

ובהקדמה:

האזינו  בפ' במדרש "בשר 2איתא ודם", בשר מדת הקב"ה כמדת "שלא – הפסוק) על בפרש"י (והובא
שימיו  ודם בשר כלומר, כו'". לעולם חי הקב"ה אבל כו' ימות שמא כי כו' ממהר למות הולך שהוא ודם

הדבר  לעשות יספיק אם יודע מי דאל"כ, לעשותו, למהר עליו מסויים דבר לפעול כשרוצה ,3ספורים,
הדבר. לעשות יוכל שירצה עת שבכל כיון למהר, צריך אינו לעולם, שחי הקב"ה אבל

רבינו כמ"ש  – ומצוות תורה בעניני – נצחיות  של  ענין מצינו ודם בשר  של בפעולתו שגם  ולהעיר ,
בתניא  להיות 4הזקן שיכול  מובן ובמילא ועד", לעולם  נצחי הוא  למעלה תומ "צ) ע "י (שנעשה  זה  ש"יחוד

מזה ותבוא  תומשך זמן בנוגע שלאחרי אלא אינה  תומ"צ  שבעניני הנצחיות  גם  אבל, למטה; הפעולה
ynnלענינים  lreta eyrp xaky רק (והיו ממש בפועל נעשו לא  שעדיין תומ "צ  לעניני  בנוגע  משא "כ ,

למהר  עליו ספורים שימיו שכיון ודם , בשר במדת  האמור בכלל הם  הרי בדיבור), אפילו או במחשבה ,
לעשותם . היכולת  לו תהי' לאח"ז אם  יודע מי  כי, לעשותם ,

לעד, קיימים בפועל) נעשו (שכבר מעשיהם רק שלא – לעד" קיימים צדיקים ש"דברי חידוש יש ובזה
אודותם) יודעים רק אם – בלבד במחשבה (ואפילו בדיבור רק שהיו למעשה השייכים ענינים גם אלא

בפועל. במעשה יבואו שסוכ"ס ובודאי לעד, קיימים ה"ה מעשה, לכלל באו לא ועדיין

צדיקים:.‚ של להסתלקות בנוגע באגה"ק הזקן רבינו דברי ע"פ – בזה וההסברה

באגה"ק  הזקן רבינו כותב – הצדיק" אמונה 5"חיי שהם רוחניים חיים אם כי בשריים, חיים "אינם –
ואהבה". ויראה

הם  הבשריים החיים הרי ונפסד, הוה הוא שהבשר כיון בשריים, שחיים – שביניהם ומהחילוקים
milaben הרי ח"ו, וכליון מות בו שאין נצחי הו"ע שרוחניות כיון רוחניים, חיים משא"כ נצחיים, ואינם

חיים הם הרוחניים .miigvpהחיים

להב  יוכל שלא יתכן ספורים שימיו שכיון ודם בשר במדת האמור שהכלל מובן מחשבתו ומזה את יא
הם שחייו מי אצל אלא אינו פועל, לידי miixyaהטובה miig שנשאר מה כל הרי, ונפסד, הוה שלהיותו ,

פועל; לידי לבוא – מצדו – עוד יוכל לא פועל, לידי בא ולא במחשבתו
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שלט.1) ע' ח"ד תקעו. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
שכט. ע' חי"א קמו. ע' ח"י

מ.2) לב, האזינו ספרי
(3:(118 ע' תש"י (סה"מ השי"ת לגני באתי סד"ה גם ראה

אין  ג) פ"ט, (דב"ר במד"ר וכדאיתא וזמנו, עתו היודע הוא "מי
כו'". חשבונותי שאעשה עד לי המתינו לומר שליט אדם

א).4) (לב, פכ"ה
ב).5) (קמו, ז"ך לסי' ביאור
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ה'תשי"ב  שבט, יו"ד שיחת

אלא בשריים חיים אינם שחייו צדיק miipgexאבל miigעם הקשורים ואהבה ויראה אמונה ,d"awd,
שהוא ואמונה) ליראה בנוגע (ועד"ז האהוב עם האוהב האדם בין הקישור נעשה ידם zedneשעל zenvr

d"a q"` ההגבלה לא וגם ח"ו, וכליון מות בו שייך שלא ענין שזהו הגמורה בפשיטות מובן הרי –
ועד" סלה ד"נצח באופן הוא אלא הימים, .6דמספר

עולה כאשר ezaygneובמילא, epevxaזה על ומעורר מסויים, דבר לעשות הצדיק הרי exeaicaשל –
שלא  מזה, ויתירה פועל, לידי הדבר בא לא ועדיין שנים, או חדשים שבועות, ימים, כו"כ עברו אם גם
– בשר בעיני אותו ראינו כשאנחנו – דין בעלמא חיותו בחיים חייו תקופת כל במשך פועל לידי בא

כלל הכרח זה הימים,ecvnyאין במספר מוגבלים אינם הצדיק שחיי כיון פועל, לידי לבוא הדבר יוכל לא
זמן. לאחרי להעשות הדבר יכול מצדו שגם כך

בא  לא שמצדו זמן שכל עכצ"ל, ספורים, דימיו ההגבלה קיימת לא הצדיק שבחיי כיון ואדרבה:
שאין  או פועל, לידי הדבר שיבוא הזמן הגיע לא שעדיין הצדיק של שדעתו ראי' ה"ז פועל, לידי הדבר

ויפעל ישתדל הזמן, ובבוא פועל, לידי לבוא לגמרי מוכן וועט ed`הדבר ("ער בפועל הדבר את להביא
זאך"). די אּפטאן וועט "ער פועל ", לידי ארויס זאל ענין דער אז ַַַָָָזעהן

לאמריקא .„ בואו בתחלת תש"א, בשנת אדמו"ר מו"ח כ"ק לדברי בנוגע – אמורים דברים במה
השיחה  ברשימת הוא וכן לי, סיפרו כך אבל כאן, הייתי לא עדיין "7[אני :[zeaiyid ipa ic ev rivn oia ji`

orn`p oxrhpe` mixag cebi` ` oi` jif obipii`x`t ev(בשם חברים באיגוד להתאחד הישיבות לבני מציע (הנני ©©¨
"zeaiyid icinlz cebi`,"epzxga d"z`."

"פתח" ורק בשעתו, פועל לידי הדבר את להביא צייט") גענומען זיך האט רבי ("דער מיהר לא ָהרבי
בפועל, התחלה עשה וגם ההצעה, את ברבים שאמר – הדבר את

גשמית , פעולה עם  הנבואה לקשר נצטווה  שהנביא  נבואות  בכמה שמצינו  אמר שליט"א  אדמו"ר [כ "ק
ש"מעשה  שכדי – התומ "צ בכללות ודוגמתו ממש. בפועל הנבואה של קיומה  את  מבטיחים  שעי "ז כיון

מילה  מצות גשמית, מצוה  עם זה  לקשר צורך  הי' לבנים", כח) (ונתינת  "סימן יהי' שבהתאם 8אבות " וסיים , .
גשמית ], פעולה  ע "י התחלה  הרבי גם  עשה  לכך 

פועל. לידי הדבר בא לא סיבות, כמה מפני שלאח"ז, אלא

בפרטיות. וכדלקמן פועל, לידי הדבר את להביא עתה מציע הנני – לזה ובהמשך

האיגוד:.‰

כל  של איגוד לעשות – אמות") ד' אייגענע די ("פון שלנו אמות מד' בכגוןֿדא) (כנהוג להתחיל יש
ליובאוויטש, ואל הרבי אל ושייכים הקשורים במוסדותֿחינוך הלומדים אלה

"את"– דהר"ת ה' שהאות כיון אבל, הישיבות", תלמידי "איגוד אודות אמנם דיבר ה'dהרבי היא "
זאל  נקודה די ("אּבי הענין נקודת אל מתאימים רק  הם אם ענינים, כו"כ עבור לשמש שיכולה ַָהשימוש

תלמידי "איגוד על נוסף הרי, זעלבע"), די "תורת zeaiyidזיין ישיבות הן תמימים", "תומכי ישיבות הן ,"
"תלמידי את גם לאגד יש – ליובאוויטש" יצחק יוסף "אהלי ישיבות והן חדרים",dאמת",

"d" תלמידות וכן ו"dתלמודיֿתורה", בתיֿשרה",dבתיֿרבקה"

ברכותיו  את להם משפיע והרבי הרבי, של ברוחו מתנהלים הרבי, ע"י שנתייסדו מוסדותֿחינוך
בעבודתם. להצלחה

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

א).6) (קמו, שם אגה"ק וראה א. נד, עירובין – חז"ל לשון
סה"מ 7) .38 ע' תש"א (סה"ש סל"ו תש"א שמח"ת שיחת

.(91 ע' תש"י

בלקו"ש 8) ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה ענין
.758 ע' ח"ג
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ה'תשי"ב  שבט, יו"ד שיחת

זה  שיהי' הרבי של כרצונו – הישיבות שאר כל תלמידי גם בהאיגוד יכנסו הזמן שבמשך ותקוותי,
הישיבות", תלמידי zeaiyid"איגוד lk,ליובאוויטש ישיבות רק לא ,

סיפר – כל 9הרבי עבור היא אלא מפלגה, או כתה בשביל אינה החסידות  שתורת  אמר הזקן שרבינו
שאיגוד  הרבי של שרצונו – ל "את "ה " בנוגע ועד"ז  בנ"י. בכל  דורכנעמען") וועט ("עס תחדור וסוכ"ס  בנ"י,

התורה , ברוח  שמתנהלים מוסדותֿחינוך  שאר וכל הישיבות , כל תלמידי את  יאחד זה 

לקוות  יש ליובאוויטש, במוסדות  זאת יעשו וכאשר זיך"), ("פון מאתנו להיות צריכה בזה  ההתחלה  אבל 
("צוציען") למשוך  יצליחו צייט "), קורצע  א  גאר ("אין מועט בזמן  כלומר, ארוך , לא זמן במשך  ַָאשר

התומ"צ . יסודי על  מוסדותֿהחינוך כל של והמחונכים  התלמידים את  להאיגוד

Â.:האיגוד חברי

להרשם  זכאי הרבי, אל הקשור למוסד שנכנס תלמיד כל המוסדות. תלמידי כל להרשם זכאים בהאיגוד
והבתיֿשרה. הבתיֿרבקה ותלמודיֿתורה, החדרים הישיבות, תלמידי איגוד – ב"את"ה"

החברות  של המשמעות את לתלמידים להסביר יש כפי'. בדרך אינה בהאיגוד שהחברות – בזה ותנאי
על נוסף אשר, גםzekfdבהאיגוד, בזה יש הדעת,zeaiigzdשבדבר, לישוב זמן להם נותנים ולכן ,

אזי  ההתחייבויות, את והן הזכויות את הן עצמם על שמקבלים – הדעת ישוב לאחרי – וכשיחליטו
בהאיגוד. ירשמום

וחבריםֿפועלים: חבריםֿמקבלים סוגים, לב' האיגוד חברי את לחלק יש – יותר ובפרטיות

הם – שהםlkמקבלים חברים שיש אלא, האיגוד, milawnחברי wxשהם חברים ויש ,milret mb,
להאיגוד. מבחוץ והן האיגוד, חברי בין הן הזולת, עם ופעולה עבודה מהם שתדרש היינו,

החברים  של לגילם בנוגע גדר לעשות כדאי – אויסגעקומען") וואלט מיר ("ביי לי הנראה ָוכפי
בהאיגוד: המתקבלים

למצוות  שלשֿעשרה  בן במצוות: לחיוב  בנוגע  תורה  שקבעה  הגדר בדוגמת  – לחברים ֿפועלים בנוגע
לנקבה . – שתים ֿעשרה  ובת  בזכר , –

לאיש" הסמוך "מופלא בהיותו לפנ"ז, שנה – לחבריםֿמקבלים י"א 10ובנוגע ובת לזכר, – י"ב בן :
שיכולים  כך וההתחייבות, הזכות הענין, חשיבות להבין בשביל "ברֿדעת" של בגדר הוא שאז לנקבה, –
להיות  עדיין ראויים אינם זה, מגיל שלמטה אלה (משא"כ בלבד הדרכה מקבל חברֿמקבל, בתור לקבלו
מקום  יש – במצוות מחוייבים בהיותם שנה, וכעבור מקבלים); חברים בתור לא גם בהאיגוד, חברים

אודותם  ברֿפועל.לחשוב חבריםֿפועלים, בתור גם לקבלם ,

Ê.:חבריםֿפועלים – האיגוד חברי של הפעילות אירגון

אצל  (בפרט הלימוד בסדרי לחלישות לגרום שינסה – ה"קלוגינקער" מפני לחשוש מקום שיש כיון
זו, ציבורית" "עסקנות חשבון על הצעירים) התלמידים

אלא) עצמם, התלמידים ע"י (לא תעשה וכו' הפעולות באירגון שההתעסקות באופן הדבר לסדר יש
כולו, המוסד מנהלי או המחלקה, מנהלי המלמדים, ע"י

ווערטער")– ּפאר ("א אחדים דברים הקדמת לאחרי המוסד, חניכי בפני הענין כללות מהצעת ַָהחל
(ועשה  ורצונו מחשבתו את בדיבורו הרבי גילה תש"א שבשנת להם לספר – הבנתם לפי הרבי, אודות

בשלימותו  הדבר שיוגמר להשתדל צריכים ועתה זה, "איגוד" התייסדות ע"ד בגשמיות) התחלה –גם
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דש.9) ע' ח"י שלו אג"ק .163 ע' .93 ע' תש"ד סה"ש ראה
ועוד. .344 ע' ח"ט לקו"ש

וש"נ.10) ב. מו, נדה
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תהי' הפועלים, החברים התלמידים, של שפעילותם המנהלים יסדרו ieptdובודאי mpnfa שלא כך –
בהלימוד  יתוסף מזה שכתוצאה אלא עוד ולא מהם), תגרע שלא (ובודאי הלימודים לסדרי תבלבל

האיגוד. חברי כל אצל ושקידה בהתמדה

Á.:מסֿחבר תשלום  עם קשורה  תהי' בהאיגוד  שהחברות  ונכון כדאי

את  גם שיציינו – לריגא בבואו הראשונה בתקופה – הרבי הורה השיחות, קונטרסי להדפסת בנוגע
מקום  לכל הקונטרסים את ששולחים בשעה בה המחיר בציון התועלת מהי – לשאלתי במענה המחיר.
אין  בחינם, שנשלח דבר מתקבל שכאשר באמריקא, שהסדר הרבי, השיב – דמיֿתשלום לדרוש מבלי
ממנו  דורשים לא אם (גם חשיבותו את מדגיש הקונטרס ע"ג המחיר שציון כך אליו, לב שם איש

כו' וללמדו בו להביט לקחתו, שימת ֿלב ומעורר .11דמיֿתשלום),

בסכום  תרומתֿחבר, מסֿחבר, תשלום עם קשורה תהי' בהאיגוד שהחברות הצעתי לכך, ובהתאם
ימעיט" לא והדל ירבה לא "העשיר אחד, כל של ביכלתו .12שהוא

שמצינו  ע"י 13וכיון שנתייסד לאיגוד כניסה אודות כשמדובר הרי, בפרוטה, הוא נפשו חיי שקנין
ד" ענין שזהו עתה, גם שמנהלו זה הוא והרבי eytpהרבי iig oipw" המסֿחבר שיהי' כדאי – "dhext בכל ,"
לפרוטה. השוה בסכום שלה במטבע ומדינה מדינה

וכו', המנהלים יקבעו – וכיו"ב חדשים, ג' לכל פרוטה או חודש, לכל פרוטה – בזה הדברים ופרטי

להציע – אלא באתי ולא הפרטים, כל את למנות מחוייב אינני ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר (כ"ק
החברות  גיל המוסדות; מנהלי ע"י החברים פעילות אירגון לעיל: האמורים הפרטים את – מצידי –

כנ"ל. נפשו, חיי לקנות יכול שבה בפרוטה מסֿחבר ותשלום בהאיגוד;

Ë.לפעול היא המטרה "את"ה".mlekyוכאמור, בשם הרבי ע"י שנקרא – זה באיגוד יתאחדו

" – האיגוד בשם הרמז לומר ":`dzויש

בחסידות  א"ס 14מבואר ומהות עצמות על רק שייך – לנוכח – "זה"] [וכן "אתה" התואר שאמיתת
ענין  רק אלא אינו ביותר, נעלית בדרגא הוא אם שגם "נברא", להיותו שיהי', איזה ענין כל כי, ב"ה,
שאינו  זה שבמקום וכיון נמצא, אינו ששם דרגא או רוחני) או (גשמי מקום ישנו הרי – "גילויים" של

ומהות עצמות רק האמיתי; "אתה" זה שאין עכצ"ל "אתה", לקרותו אפשר אי בו mewnנמצא lka `vnpy
לאמיתתו. "אתה" התואר שייך לבדו לו –

אלקיכם" בה' הדבקים ש"אתם ומצב במעמד בנ"י נעשים התומ"צ קיום שע"י בהתאחדות 15וכיון ,
חד" כולא אורייתא) (ע"י וקוב"ה "ישראל הקב"ה, עם ששייך 16אמיתית ומצב במעמד בנ"י גם נעשים –

האמיתי, "אתה" טיטול") ("דער התואר mewnעליהם lkay מ'טרעפט נאר וואו און מ'גייט נאר ָָ("וואו
מצוות. ומקיים תורה לומד יהודי פוגשים זיך")

אבל, לאט, לאט ומתפשט דהולך ובאופן שלנו, אמות בד' הנמצאים אלה כל את ב"את"ה" וכשיאחדו
יהיו  – במהירות ייעשה אלא הדבר יתארך לא שבודאי  כך המשיח, לביאת קצר זמן שנשאר זכרון מתוך
"חג  גם יהי' ואז ובזקנינו", "בנערינו גם ולאח"ז ובבנותינו", "בבנינו בניֿהנוער, כל בהאיגוד מאוחדים
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וש"נ.11) מילואים) (אג"ק תשי"ח תמוז כ"א מכתב גם ראה
טו.12) ל, תשא
חבירו13) את הגוזל "כל א: קיט, ב"ק dhextראה dey

נוטל "משום eznypכאילו ב: נח, ב"מ בגופו זה ובתוד"ה ממנו".
במה לו ואין כבד רעב (מח,zepwlדלפעמים פל"ז תניא וראה ."

נפשו". חיי לקנות יכול הי' אלו "במעות סע"ב):

מנחם 14) תורת גם וראה א. רצו, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
תורת  וש"נ. ואילך. שה ע' סיון לד. ע' אייר רה. ע' תשרי סה"מ

.78 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם
ד.15) ד, ואתחנן
א.16) עג, זח"ג ראה
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לנו" נפלאות"17הוי' "אראנו בימינו במהרה יהי' כך מצרים" מארץ צאתך ש"כימי הקרובה,18, בגאולה ,
צדקנו. משיח ע"י והאמיתית השלימה

***

È.והחדרי הישיבות  תלמידי עבור רק (לא ה"איגוד" התייסדות ע "ד לעיל להאמור זכרים בנוגע  כו', ם 
יש – כמובן ) בפניֿעצמו, (ב "איגוד " וביתֿשרה  בית ֿרבקה דהמוסדות התלמידות  עבור  גם אלא) בלבד,

להבהיר:

וחיבור  קישור שענינו "אגודה", מלשון הוא – הנ"ל בענין אדמו"ר מו"ח כ"ק של כלשונו – "איגוד"
לאחדים. שנעשים

הצ"צ – ד"האספו19במאמרי הענין הימים"dcib`eמבואר באחרית גו' מבואר 20לכם וכן הענין 21,
וכו'22אזוב"`zcebד" "אגודה" תיבת דשורש האותיות ומעלת תוכן (ע"פ 23, הפשוט הפירוש אופן, ובכל .

לאחדים. שנעשים וחיבור קישור של הו"ע ו"אגודה" ד"איגוד" נגלה)

כל  של ומצבו  שמעמדו באופן ה"ז תומ "צ , בעניני יהודים ולחבר לקשר הרבי  שיסד האיגוד  ובנדו"ד,
ענין וכשניתוסף  לכולם, חסרון ה"ז אחד, אצל מסויים ענין חסר  שכאשר  היינו , לכולם, נוגע ואחד אחד

בזה" זה ערבים ישראל ש "כל ה"ערבות " ענין  שזהו – לכולם תועלת  ה"ז אחד, אצל .24מסויים

בברכות  הרא"ש כתב הערבות לענין שבנוגע שאף לבאר, צורך יש לכך, הטעם 25ובהתאם (בביאור
בשייכותן  גורע זה אין הערבות", בכלל אינה ש"אשה המזון) בברכת אחרים את מוציאה אינה שאשה

כדלקמן. לה"איגוד", וביתֿשרה) ביתֿרבקה דהמוסדות (התלמידות הנשים של

‡È.:בדבר פרטים וכמה

באחרונים  אינם 26מבואר הערבות, בכלל שאינה בגלל אחרים את מוציאה אינה שאשה הרא"ש שדברי
חובתן. ידי אחרים את להוציא רק כוונתה ועכשיו המצוה, קיום י"ח יצאה כבר כאשר אלא

אופנים: ב' ישנם וקידוש), ברכות (כמו חובתם ידי אחרים להוציא יכול שאחד שבמצוות – ובהקדמה
יצא  שכבר אף – מזה למעלה (ב) חובתם. ידי אחרים גם מוציא – בעצמו המצוה שמקיים בשעה (א)

חובתם. ידי אחרים מוציא חובתו, ידי

חובתם ידי אחרים שמוציא שזה – ביניהם מדיןixg`lוהנפק"מ הוא, חובתו, ידי יצא zeaxr27שכבר

יצא  לא כשחבירו בדבר מחויב נקרא הוא וגם בזה, זה ערבים ישראל כל חובה, שהן שבמצות ("לפי
עדיין" חובתם28י"ח ידי אחרים מוציא כאשר אבל ,(drya להגיע צריך לא חובתו, ידי ויוצא שמקיים

" כעין זהו אלא ערבות, חובתם.ebinלדין ידי אחרים גם מוציא חובתו, ידי שיוצא שכשם ,"

בא' – ביניהם ושייכות קשר צ"ל חובתו, ידי השני את להוציא יוכל שאחד כדי קצת: אחר בסגנון
מצד האופנים: aeigdמב' zelg מוציא בשעה ובה המצוה את בעצמו כשמקיים – בדבר חייבים ששניהם

מצד או חובתם; ידי מהחיוב,zeaxrאחרים ונפטר המצוה קיים כבר אם – בזה זה ערבים ישראל שכל
אלא  אינו ביניהם והשייכות הקשר אזי זה), מחיוב  נפטר שכבר (לפי ביניהם מקשר החיוב חלות אין שאז

ערבות. מצד
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ט.17) יו"ד, בא
טו.18) ז, מיכה
אֿב.19) שנח, ויחי אוה"ת
א.20) מט, ויחי
ואילך.21) שי ע' בא אוה"ת אֿב. צד, החקירה ספר
כב.22) יב, בא
שמו.23) ע' ח"ד באג"ק הובא ד. מ, תמא לקו"ת גם ראה

סע"ב.24) כז, סנהדרין סע"א. לט, שבועות
סוסי"ג.25) פ"ג
(רנד,26) נטֿס מ"ע רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור ראה

ועוד. ד).
ובפרש"י.27) סע"א כט, ר"ה ראה
שם 28) (ועד"ז סכ"ג סקס"ז או"ח בשו"ע אדה"ז לשון

ס"ו). סקצ"ז
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כשיש  אלא אינם הערבות, בכלל שאינה בגלל אחרים את מוציאה אינה שאשה הרא"ש שדברי ונמצא,
בשעה  אבל המצוה; קיום י"ח יצאה כבר אם – חובתן ידי אחרים להוציא בשביל הערבות בענין צורך
בהקשר  צורך אין זה שלענין כיון חובתן, ידי אחרים להוציא שפיר יכולה – המצוה את בעצמה שמקיימת

החיוב. חלות שמצד והשייכות הקשר שישנו לפי זה), בכלל אינה (שאשה ערבות שמצד והשייכות

ידי  יצתה (כשכבר חובתם ידי אחרים להוציא הערבות בכלל אינה שאשה בזה שגם להוסיף, ויש
בנוגע אלא אינו זה שכל סברא יש miyp`dחובתה), `ivedl בכלל הם הנשים עדיין אבל חובתם, ידי

miyp`dהערבות i"r ozaeg ici z`vl חובתם ידי יצאו .29שכבר

ועוד: זאת

באחרונים  נצטוו 30מבואר שלא למצוות בנוגע אלא אינם הערבות" בכלל אינה ש"אשה הרא"ש שדברי
מהן  פטורות שהנשים גרמא שהזמן עשה מצוות – התורה מן ישראל 31עליהן דכל שהערבות דכיון –

הירדן  את כשעברו השבועה וקבלת מואב בערבות שהיתה התורה כל קיום על הכריתתֿברית עם קשורה
חז"ל  עד 32[כדרשת כו' ענש שלא מלמד כו', נקוד עולם, עד ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה' "הנסתרות

על  וקבלו "ושמעו הירדן", את ישראל .שעברו וקללות ברכות מובן,יהם הרי בזה"], זה ערבים ונעשו .
בהן  חייבות נשים שגם למצוות בנוגע אבל ערבות, דין חל לא התורה, מן חיוב עליהם שאין שבענינים

האנשים. כמו הערבות בכלל הם הרי – התורה מן

שבת  בהלכות כמ"ש – הזקן רבינו דעת משמעות היא חייבות 33וכן שהנשים "כיון לקידוש: בנוגע
משמע  לשונו (ומסתימת חובתם" ידי האנשים את להוציא יכולות האנשים כמו התורה מן היום בקידוש 
יכולות  חובתן, ידי יצאו כבר אם גם האופנים, בכל אלא לאו, אם חובתן ידי יצאו כבר אם נפק"מ שאין

חובתם). ידי האנשים את להוציא

·È.:"ל"את"ה וביתֿשרה ביתֿרבקה חניכות של שייכותן – לעניננו בנוגע מובן ומזה

אנשים  כמו הנשים גם חייבות – תעשה לא מצוות חייבות 31בכל – גרמא הזמן שאין עשה במצוות .
אנשים  כמו הנשים כמו 31גם חייבות הנשים שגם מצוות כמה ישנם – גרמא שהזמן עשה במצוות וגם .

הנס" באותו היו הן ש"אף מצוות וכן היום, קידוש כמו .34אנשים,

חייבות  שאינן אף אשר, החינוך, ענין כמו הנשים, בידי בעיקר שתלויים ענינים שיש אלא עוד ולא
יהודי,35בחינוך  ילד של בחינוך להתעסק הן גם צריכות אחרת ברירה שאין שבמקרה לכך נוסף הרי, ,

יש  שלנשים מדינות בכו"כ ובפרט במוחש רואים קינד"), אייגענער ("אן שלהן ילד ועאכו"כ זר, ַאפילו
dxizi drtyd– בהם חייבות שאינן  עשה מצות של דינים כו"כ גם לדעת הן צריכות ובמילא, בחינוך,

כמוך" לרעך "ואהבת במצות חיובן עמיתך"36מצד את תוכיח "הוכח גו'"37, עור "ולפני ,38.

א  ("עס ד"את"ה" באיגוד להכלל – וביתֿשרה ביתֿרבקה חניכות – הנשים גם יכולות שכן, יז וכיון
כביציאת  – להגאולה בנ"י כל יזכו ידן שעל ועד תומ"צ, עניני בכל אצלן יתוסף שעי"ז אחריות"), ָאן

ממצרים" ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים ש"בשכר העתידה 39מצרים, בגאולה יהי' וכן ,40

נפלאות". אראנו מצרים צאתך "כימי –
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ובהגהות 29) סק"ב. סרע"א או"ח למג"א מרבבה דגול ראה
ועוד. סוס"ז. שלו ובשו"ת שם, רעק"א

וש"נ.30) כב. כלל העי"ן מע' כללים שד"ח ראה
(במשנה).31) א כט, קידושין
עה"פ 32) בפרש"י הובא – ובפרש"י סע"ב מג, סנהדרין

כח. כט, נצבים
ס"ו.33) סרע"א או"ח שו"ע
וש"נ.34) א. כג, שבת

תר"מ 35) ס"ד. סתרט"ז ס"ד. סשמ"ג או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ. ס"ב. חנוך ערך תלמודית אנציק' וראה ס"ד.

יח.36) יט, קדושים
יז.37) שם,
יד.38) שם,
ב.39) יא, סוטה
בסופו.40) תרו רמז רות יל"ש ראה
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ה'תשי"ב  שבט, יו"ד שיחת

האריז"ל – בכתבי ובזה 41איתא תורה". הבעלי ובפרט עליהם מושלות נשותיהם דורנו אנשי ש"רוב
להיות  הנשים גם צריכות כדבעי, יהיו שהבעליֿתורה כדי כי, הנשים, על המוטלת האחריות יותר מודגשת

האנשים. של הנהגתם תלוי' שבהם כיון כדבעי,

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו נלך בימינו, ובמהרה שבקרוב – הגאולה תבוא שבזכותם וכאמור,
צדקנו. משיח פני לקבל ובבנותינו"

שמח]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר  [כ"ק

***

‚È. סיפרתיו (וכבר אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר הסיפור בערב 42ידוע מהר"ש אדמו"ר דברי אודות (
ההילולא: ליום ובשייכות בקשר אלינו והוראה לימוד בו שיש – לחייו האחרון השנה ראש

[בעת  הרבנית לזוגתו אמר – תשרי) (בי"ג הסתלקותו לפני קצר זמן – תרמ"ג השנה ראש בערב
השנה  ראש בערב נשיאינו רבותינו שנהגו כפי עמה, לדבר לחדרה ל"א 43שנכנס יעלה שהוא ,[

למטה. מדרגות ל"א תעלה והיא למעלה, ("טרעּפלאך") ַמדרגותֿעליות

אדמו"ר – אבל וכו', קטנים הילדים שעדיין לטעון והתחילה הרבנית, נבהלה אלה דברים לשמע
נסתלק. תשרי, בי"ג שבועיים, וכעבור בזה. לדבר הוסיף ולא מאומה, ענה לא מהר"ש

מהר"ש אדמו"ר של עליותיו ל"א אשר, אדמו"ר, מו"ח כ"ק ומשתקפים dlrnlוביאר שייכות להם יש
גם אּפ") זיך שּפיגלט שלdhnl("עס ההמשך את שידפיסו חפצו שהי' שזהו –mixn`nd `"l שבהם ָ

פרשיות", לג' תורה "לקוטי ויקראום שבתורהֿאור, הראשונות הפרשיות שבג' המאמרים נתבארו

המעשה  אריכות בזה (יש הכתבים נגנבו ולא 44[בפועל, הצ"צ, מאמרי הם שנדפס ומה ואכ"מ), ,
מהר"ש], אדמו"ר מאמרי

ע"ד  שנת עד מ"ג משנת חיי', שנות ל"א המשך הם הרבנית של למטה העליות בכל 45ול"א אשר, ,
של  שנים ל"א אצלה היו ובמילא, טובים, ומעשים ומצוות תורה של ענינים אצלה ניתוספו ושנה שנה

על  – כחבר"dkxraיותעליות (ש)ה"ה חבר "אשת בהיותה מהר"ש 46, אדמו"ר של העליות לל"א בערך ,
המאמרים. דל"א ההמשך את להדפיס ברצונו למטה והשתקפותם למעלה,

וחיבור  קישור שיש מובן, יחדיו, הענינים ב' ומחבר מקשר מהר"ש שאדמו"ר שמזה – הדברים ונקודת
בעלמא  חיותה בחיים הרבנית של העליות עם קשורות ולמטה) (למעלה שלו שהעליות היינו, ביניהם,

כדלקמן. אלינו, בהנוגע גם מובן ומזה דין.

„È.:ובהקדמה

ענין עם קשורות – למטה הרבנית onfdהעליות של העליות של"א אדמו"ר מו"ח כ"ק מדברי כמובן ,
הם mipyלמטה `"l.'חיי שני דהמשך

גשמי, (ומקום) לזמן שייך אינו מצ"ע שה"למעלה" שאף – דלמעלה להעליות בנוגע גם מובן ומזה
למעלה  העליות בין וחיבור קישור שיש מהר"ש אדמו"ר מדברי [כמובן לה"מטה" שייכותו מצד מ"מ,

חלה גשמי, ומקום דזמן והגבלה במדידה הם עניניו שכל onfdולמטה] zcicnהעליות על .dlrnlגם

ד"יארצייט" הענין בכללות גם :47וכמודגש ָ
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ד.41) ג, שמות הלקוטים ספר
התוועדויות 42) – מנחם (תורת ס"י תשי"א ויגש ש"פ שיחת

.(160 ע' ח"ב
וש"נ.43) .160 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ואילך.44) רפו ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
עדר"ת.45) שבט יו"ד ביום נסתלקה
וש"נ.46) ב. ל, שבועות
(47,276 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

שם. ובהנסמן
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ה'תשי"ב  שבט, יו"ד שיחת

בדבר  הטעם (וכמפורש חודש י"א לאחרי קדיש אומרים שאין קדיש 48אע"פ ואומרים חוזרים מ"מ, ,(
בקדושה, היתירה להעלי' שייכת ביארצייט הקדיש אמירת כי, – שנה בכל היארצייט jxraביום `ly 'ilr, ָָ

קדיש). בהם אומרים אין ולכן בערך, שלא עלי' בהם שאין הימים בשאר (משא"כ דוקא זה ביום שנעשית

כמארז"ל  חיל, אל מחיל עליות ישנם יום שבכל שאף לא 49[וכידוע מנוחה להם אין חכמים "תלמידי
שנאמר  בעוה"ב, ולא הם50בעוה"ז אלה עליות הרי, – חיל" אל מחיל שלפנ"ז;jxraילכו להמדרגה

ונעשים" גם) (ובמילא "נזכרים שבו כיון – ההילולא ביום ההסתלקות,51משא"כ דיום הענינים כל
בעומר  ל"ג בדרושי שלמעלה 52כמבואר למדרגה ועד כו', שרשה בשורש הנשמה עולה מהשתלשלות שאז

העלי' שתהי' השתלשלות) שבסדר בהענינים (גם פועל ה"ז –jxr itl `ly בהקדמה צורך יש שלכן ,
לג"ע  ג"ע שבין והעמוד דינור ].53דנהר

קישור  לה יש – גשמי ומקום לזמן שייך שאינו רוחני בעולם בערך) שלא (ועלי' עלי' שגם ונמצא,
הגשמי. בעולמנו הזמן מדידת עם וחיבור 

הגשמי בעולמנו הזמן מדידת  עם שקשורות  ויו"ט , דשבת  להעליות בנוגע  גם הוא שכן ועד"ז54ולהעיר, .
עם  קשורות  הרצון, לבעל ועד  העליון, ברצון שפעולתן שהמצוות  – גרמא  שהזמן עשה מצות  לכל בנוגע

לעולם" תורה קדמה שנה ש"אלפיים שאף – התורה  לכללות בנוגע הוא  וכן הזמן. ניתנה 55מדידת מ "מ , ,
שתנתן שביקשו אף  למלאכים, (לא דמקום 56להם התורה  והגבלה במדידה שהוא דוקא בעוה"ז אלא) ,

דמקום  והגבלה במדידה שהם ונה"ב הגוף ע"י דוקא העבודה להיות צריכה גופא ובעוה"ז גשמי, וזמן
בתחתונים  ית' לו דירה עושים עי "ז ודוקא גשמי, .57וזמן

ÂË.שלעומת מהר "ש אדמו"ר דברי לבאר  נבוא זו  הקדמה  dlrnlולאחרי zeilrdגם dhnlיש zeilr–
אלינו : והוראה  מוסר ֿהשכל  בזה שיש

ההילולא  שביום כיון הרי, חיל", אל מחיל ד"ילכו באופן להיות צריכה העבודה שכללות לכך נוסף
עלי' אצלנו גם להיות צריכה ערך, לפי שלא עלי' הדור נשיא אצל למעלה jxrנעשית itl `ly כדי ,

מאד  ד"בכל באופן עכ"פ – ערך לפי שלא בעלייתו אים") מיט ("מיטגיין אליו "מאד j"58להתלוות ,
jly"59בעצמו שפועל עי"ז –dffdשל וענין ,dvitw.("שּפרונג ַ("א

בחסידות  גם ומבואר במוחש, שרואים כפי – בזה רגליו 60והענין ששתי הליכה, בין חילוק שישנו –
רגליו שבשתי וקפיצה, הארץ, מן אחת ברגל שמתרומם דילוג, הארץ, wzrpeעל mnexzn– לרגע –on

ux`d האו שזהו הארץ., עם שייכות לו אין עכ"פ שלפיֿשעה נעלה, הכי פן

("אריבערשטעלן  מעבר על מורה הארץ) מן שנעתק רגלים, (בשתי שקפיצה – האדם בעבודת ַודוגמתו
לדרגא jxrזיך") itl `ly:כי ,

להמדרגה  לעלייתו בנוגע גם מוכיח זה הרי הקודמת, במדריגתו עדיין הוא עומד אחת שברגל זמן כל
אלא שאינה הקודמת.jxraהעליונה להמדריגה

הם המדרגות שכל אלא מדרגות, ריבוי עילוי אחר בעילוי ולהתעלות להוסיף יכול כזה jxraובאופן
דהשתלשלות  הענין שזהו – קשורה 61זל"ז טבעת וכל טבעות, טבעות שעשוי' שלשלת בדוגמת שהוא ,
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שעו.48) סו"ס יו"ד רמ"א
בסופן.49) ומו"ק ברכות
ח.50) פד, תהלים
ט,51) אסתר – הכתוב תיקון לשון בס' רמ"ז וראה כח.

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבים.
ואילך.52) סע"ב דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור
וש"נ.53) ואילך. רכג ס"ע אייר סה"מ מנחם תורת ראה
תו"ח 54) ס"ח. ס"א מהדו"ת או"ח אדה"ז שו"ע גם ראה

ואילך. ד רלט, (בשלח) פרשתנו

ועוד.55) ד. צ, תהלים מדרש
סע"ב.56) פח, שבת
במדב"ר 57) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
ה.58) ו, ואתחנן
ובכ"מ.59) ד. לט, מקץ תו"א ראה
(כרך 60) שם אוה"ת (וש"נ). סע"ב טו, שה"ש לקו"ת ראה

רנוֿז. ע' א)
ובכ"מ.61) ב. סד, (בשלח) פרשתנו תו"א גם ראה
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ה'תשי"ב  שבט, יו"ד שיחת

וחלקה  העליונה, לטבעת קשור העליון (חלקה ממנה שלמטה לטבעת וגם ממנה שלמעלה לטבעת גם
ביותר ארוכה היא השלשלת כאשר גם ובמילא, התחתונה), לטבעת קשור f"lfהתחתון zerahd lk zexeyw,

היא עליונה היותר הטבעת שאפילו תחתונה.jxraכך, היותר להטבעת

עליונה לדרגא להתעלות jxrוכדי itl `lyבעצמו שפועל עי"ז דוקא ה"ז –dffd וקפיצה טרייסל", "א ,ַ
לרגע, אלא זה שאין דאף – והחומריות מהארציות הארץ , מן אּפ") זיך רייסט ("ער שנעקר רגליו, ָבשתי

התניא  בספר פוסק הזקן אדמו"ר הוא4הרי למעלה זה ".igvpש"יחוד

ויתעלה  יוסיף הבאה לשנה שגם ויכולת נתינתֿכח מהוה זו וקפיצה הזזה הרי, שכן, וכיון
זיך") jxr("איבערשטעלן itl `ly הבאה בשנה שיהיו ומעשה דיבור במחשבה העבודה עניני שכל היינו, ,

וכו', רחב יותר באופן העבודה המשך רק (לא יהיו – לפנ"ז שנעשו הענינים אותם הם שבחיצוניותם –
ה"זjxraאבל שבפנימיות באופן אלא) שלפנ"ז, ixnblהעבודה xg` oipr!

כו', ושלשום דאתמול התפלה כמו נוסח באותו היא תפלה שכל שאף – תפלה לגבי שמצינו [וע"ד
– עולם. מימי עדיין מאיר הי' שלא עליון אור נמשך תפלה בכל מ"מ, שלפנ"ז, ובשנים שעברה בשנה

ש 62באגה"ק  ומוסיף השנה, לראש בנוגע זה ענין עליונים מובא מוחין נמשכין ויום יום בכל הוא "כן
השחר"]. תפלות בכל יותר

ÊË. אין – ערך לפי שלא שינוי יהי' ושנה שנה שבכל מאתנו שתובעים שאף ולהבהיר, להוסיף ויש
דוקא. מבהילים" ל"ענינים הכוונה

להענין – בקשר נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר אביו, שאמר מה פעם סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק
דמסירתֿנפש:

בריותיו  עם בטרוניא בא הקב"ה אין המאמר את נ"ע אדמו"ר אמר שאז תרמ"ח, בשמח"ת זה ,63הי'
בחירתו  עם בקשר הכנסת, בבית אמרו זה מאמר – המס"נ. בענין פשוטים אנשים של מעלתם נתבאר שבו
פון  ארויס זיינען "זיי גדול, רושם עליהם ופעל פשוטים, אנשים הרבה בנוכחות קדישא, חברה ַלגבאי
מעלתם  גודל שהפליא ובפרט אודותם... המדבר הוא ומי אודותם, שדיברו העובדה מעצם – כלים" די

המס"נ. בענין

שיאמר  מה כל ולעשות נפשם למסור הם שמוכנים באמרם, נ"ע, אדמו"ר אל ניגשו המאמר לאחרי
דוקא; הגג מן לקפוץ אינה נפש מסירת נ"ע: אדמו"ר להם ואמר ytpלהם. zxiqn–zeidl dkixve dleki

dlert lka64.

בנדו"ד: ועד"ז

ההתעסקות  אבל, והגבלה, ובמדידה הטבע, בדרך הם שלכאורה בענינים אמנם להתעסק יכולים
מלומדה" אנשים ד"מצות באופן (לא להיות צריכה אלה והסתכלות 65בענינים התבוננות מתוך אלא) ,

שעי"ז iaxdחזקה mr zexywzdd zwfgzn אותו גם לוקח ערך, לפי שלא בעלי' מתעלה הרבי שכאשר כך ,
ערך. לפי שלא בעלי' שיתעלה

חז"ל  (כלשון הוא שתובעים מה "66כל (hgn ly dcegk 'ek il egzt"מחט של ה"חודה אבל, בלבד, "
שלא  עליותיו בכל עמו הרבי לוקחו ואז הרבי... עם הוא הולך שיהי' מה שיהי' וקיבל שסבר באופן צ"ל

ערך. לפי
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סי"ד.62)
מאמר 63) (ע"ד וראה ואילך. קפו ע' תרמ"ח בסה"מ נדפס

.10ֿ12 בהערות שם ובהנסמן ,11 ע' תרצ"ו סה"ש – זה)
(64.165 ע' תרצ"ז סה"ש גם ראה

ובכ"מ.65) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
הערה 66) 191 ע' ח"א לקו"ש וראה [ב]. ב פ"ה, שהש"ר

וש"נ. .17



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נא

 פנההעיהדהנ   51 

נא

ה'תשי"ב  שבט, יו"ד שיחת

ÊÈ.:ועוד זאת

אינו ערך ) לפי שלא בעלייתו אליו להתלוות הרבי אל  (ההתקשרות  זה  ענין כאשר  גם  נעשה הנ"ל כל
של באופן –oevxאלא  והגבלה ) במדידה  עניניו כל  נשארים  ומעשה  דיבור למחשבה בנוגע  (ואילו בלבד

חסידות  בדרושי המובא  הבעש "ט מאמר אדם67ע"פ  של שרצונו vnp`שבמקום `ed my.

ה  תורת חלה זה ומצב מעמד על שגם אלא עוד תורה ולא אור (בספרו המשנה 68מגיד בפירוש "דע 69)
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמביא [וכפי ממך" הוא הכל שלמעלה מה (ש)כל "דע ממך", למעלה בשם 70מה

לגני  באתי בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק של לשונו ע"ד – תלוי" הכל ובך ש"ממך הזקן בפירוש 71רבינו
יקריב כי תלוי',mkn"72"אדם למעלה ערך לפי שלא שהעלי' מובן, שמזה – תלוי"] הדבר ובכם "מכם ,

אלא אינה בעצמו שפועל ההזזה כאשר שגם – למטה ומצב בהמעמד רוב, ה"זoevxaע"פ lretבלבד,
dlrnlועי"ז בערך, שלא `ezeעלי' mb micinrn ומכאן ערך, לפי שלא בעלי' אריבער") אים ַ("מ'שטעלט

החדש. ומצבו למעמדו בהתאם עניניו כל נעשים ולהבא

חייו ימי כל לחיות שימשיך יתכן – זה כל yibxdleולמרות zrcl ilan.אחר איש שנעשה

בדבר: מרגיש שאינו בכך מעלה יש – ואדרבה

במכתב  לא' כתב אדמו"ר מו"ח שהאדם73כ"ק הוא הגוף לבריאות שהסימן ,yibxn epi`,עצמו את
כשורה! אינו שמשהו סימן ה"ז אבריו , שאר או ראשו, לבו, את להרגיש כשמתחיל שכן,

מצאתי – .74שוב "ויאמר השונמית: בן בסיפור בפסוק במ"ש מרומז זה ראשי"שענין ראשי .75,
הראש  הרגשת שכן, ראשו, את שמרגיש ראשי", "ראשי רק אלא וכיו"ב, כואב שראשו אמר שלא היינו,

מחלה. של סימן כשורה, אינו שמשהו מוכיחה כשלעצמה

עצמו  ישות את להרגיש מתחיל האדם שכאשר וישות, לגאוה בקשר אדמו"ר מו"ח כ"ק כתב זה ענין
בריא, הי' אילו שכן, ליצלן, רחמנא חולה, שהוא סימן ה"ז יש"), אייגענעם דעם פילן אן הויבט ָ("ער

עצמו. את מרגיש הי' לא

ש  בכך מעלה שיש לפעמים שיתכן – לעניננו בנוגע גם מובן השינוי ועד"ז את בעצמו מרגיש אינו
מצד  שהעמידוהו החדש מהותו לפי הענינים בכל הוא עוסק לפועל שבנוגע הוא העיקר בו, שנעשה

להעשות. שצריכים כפי הענינים כל נעשים ובמילא למעלה,

ÁÈ.,רצון מתוך אבל, מחט", של "כחודה לכלֿהפחות ה"פתיחה" להיות מוכרחת מצדנו וכאמור,
יתלווה  קאסטן")... נאר ס'זאל וואס ("אט ה"מחיר" על הבט מבלי שיהי', מה שיהי' בלב, וקבלה ָָָָָהסכמה

הרבי, עם מיטגיין") וועט ("ער וילך

חיי – דבני וההשפעה בגשמיות, רויחא ומזוני חיי דבני ההשפעה את עתה עד קיבל ידו שעל הרבי
ברוחניות  רויחא ומשמש"76ומזוני עומד כאן אף ומשמש עומד  להלן "מה ובמילא, ,77–

ונמשכת, הולכת שההתקשרות ובאופן זו, בהתקשרות אן") זיך ("מ'האלט ומחזיקים עומדים ַָוכאשר
למעלה  שיהי' בערך שלא שינוי שבכל אצלו ומוסכם מוחלט אלא הקודמת, ב"הזזה" נשאר שאינו היינו,
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וש"נ.67) סמ"ח. בהוספות כש"ט ראה
סע"ג).68) (נ, סקצ"ח בלקו"א וכ"ה ב). (קיב, סת"פ
רפ"ב.69) אבות
אייר.70) י"ג יום" "היום גם וראה ועוד. .12 ע' תש"ג סה"ש
וראה 71) .113 ע' תש"י סה"מ – זו) לשנה השייך (פרק פ"ב

שני. אדר יב יום" "היום גם
ב.72) א, ויקרא
רסג.73) ס"ע ח"י אג"ק .49 ע' תש"א סה"מ גם ראה

קסה 74) ס"ע ח"ה (אג"ק זו שנה טבת כ"ג מכתב גם ראה
.39 ובהערה 105 ע' ח"י לקו"ש ואילך).

יט.75) ד, מלכיםֿב
ד)76) (כרך וירא אוה"ת בסופו. לנער" מ"חנוך להעיר

שם. ובהערות רכט, ע' חכ"ב אג"ק גם וראה ואילך. ב תשנה,
.332 ע' חי"א לקו"ש

סע"ב.77) יג, סוטה
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– חד" ש"כולא לאופן ועד והחיבור, הקישור ימשך ועי"ז בערך, שלא שינוי אצלו גם יהי' הרבי) (אצל
אלקות  עם בעצמנו) אנחנו (כלומר, נשמות ע"י עולמות שמאחד המחבר" ה"ממוצע יהי' .78ה"ז

***

ËÈ. על שנוסף ונכון כדאי – הישיבות" תלמידי "איגוד אודות ואילך) (ס"ד לעיל להמדובר בהמשך
בהמוסדות שלומדים התלמידים בהמוסדותdedaאיגוד שלמדו התלמידים של איגוד גם יהי' ,xara.

שבהם במוסדותֿחינוך בעולם נהוג שכך ומזה miniiqnולהעיר, הלימודים, חוק את מסויים) (בשלב
שבהם ומצוות, דתורה למוסדותֿחינוך בנוגע וק"ו במכ"ש micenildמובן meiq ly byend jiiy `l כיון ,

ים" מיני ורחבה מדה מארץ "ארוכה שינוי 79שהתורה שאינו (אף שינוי שנעשה לומר רק ששייך אלא, ,
בדרך  היו הענינים שאר וכל המוסד, בתוך שלו הקביעות היתה שבעבר שינוי) ה"ז אעפ"כ אבל עיקרי,
חוזר  הזמנים מן בזמן ורק להמוסד, מחוץ הזמן רוב נמצא ימיו, רוב במשך לאח"ז, ואילו ועראי, טפל

בישיבה. תלמיד בהיותו שהה שבה להסביבה הוא

Î.:יותר ובפרטיות

כך  כדי עד ניכר, ורישומם עליהם, המוסדות) (של שמם נשאר – מהמוסדות יצאו שכבר אלה גם
א  ששייך במוסד פעם שלמד עליו להכיר יכולים שנים כו"כ לאחרי אל שאפילו או אדמו"ר, מו"ח כ"ק ל

ידועה  במדה – "תלמיד" הוא נשאר ובמילא, לליובאוויטש, השייך מוסד נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר אביו
ימיו. כל על –

שמצינו  המילה, מענין לדבר דוגמא להביא להיות 80ויש אתם "יכולים שכם לאנשי טענו יעקב שבני
הנימול  אבל נימול, להיות יכול הערל ככם, להיות יכולים אנו אין אבל להמול, יכולים שאתם כמונו,
לכל  ה"ז אּפגע'מל'ט"), מאל ("איין אחת פעם המילה פעולת שנעשית לאחרי – ערל". להיות יכול ָָאינו

חייו! ימי

העברת  (בדוגמת וחומריות גשמיות עם הקשורים הענינים את מסירים אחת פעם כאשר בנדו"ד: ועד"ז
להשתדל  ירבה אם (גם השתדלותו תועיל לא – הרבי עם הקשורים המוסדות פעולת שזוהי – הערלה)

תמיד. ישאר ורישומה זו, פעולה לבטל ח"ו) בזה

טוב", ד"עשה בהקו והן מרע" ד"סור בהקו הן הקוין, בשני ניכרת הפעולה תהי' – יזכה שאם אלא,
בלמדו  בו שנפעל מה את לבטל כחותיו בכל שּפארן") זיך וועט ("ער יתעקש אלא – יזכה לא ח"ו ַואם
עוה"ז, בתענוגי בגשמיות, שלו שההנאה בכך הרבי של המוסד פעולת רושם יתבטא – הרבי של בהמוסד

dnily d`pd 'idz `l אביו יעקב של דיוקנו דמות – לפתע – לו נראית תאוותו, שממלא בשעה  שכן, ,81...
התאוה!... ממילוי להפיק יכול שהי' וההנאה התענוג כל מתקלקל ועי"ז

ער  ("וואו ונד נע בהיותו יתגלגל שאליו מקום שבכל – הרבי של במוסד הלימוד ע"י נפעל זה וענין
שינה  של בעיצומה לפתע, מתעורר – שעה באותה שימצא "ציור" ובאיזה ווערן"), פארוואגלט נאר ַָָוועט
כדי  עד הארצן"), אויפן שלעכט אים ווערט ("עס בלבו ומתמרמר חרטה ברגשי רוחנית, שינה או ַגשמית 

לעצמו... מקום מוצא שאינו כך

חדא  וברגעא חדא בשעתא היא שתשובה צו"...)82וכיון אים טרעפט עס ("אויב לפעמים יתכן הרי ,
הקצה! אל הקצה מן יתהפך שעי"ז
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וש"נ.78) ואילך. רפב ס"ע אלול סה"מ מנחם תורת ראה
ט.79) יא, איוב
טז.80) לד , וישלח שור בכור יוסף  רבנו  פי'

יא.81) לט, וישב עה"ת בפרש"י הובא ב. לו, סוטה ראה
סע"א.82) קכט, זח"א



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נג

 פנההעיהדהנ   53 

נג

ה'תשי"ב  שבט, יו"ד שיחת

היא  כשלעצמה חדא" ורגעא חדא "שעתא – הקצה) אל הקצה מן יתהפך לא אם (גם אופן ובכל
נקי. ריוח בודאי

אבל – שנה; שבעים  לגבי  מקום  תופס אינו א ' רגע דלמטה, טובים בעולם  ענינים של  א ' רגע  למעלה,
שמכל  ונמצא, מציאות . חשובים  אינם השמאלי, בצד  הליכה של שנה  שבעים ואילו אמיתית, מציאות חשיב

הנ"ל! חדא" ורגעא  חדא "שעתא עם הוא נשאר ילך", ש"בהבל שנותיו שבעים 

‡Î.:לעניננו ובנוגע

אצלם  ה"ז ארוך, זמן או קצר זמן אדמו"ר, מו"ח לכ"ק השייכים בהמוסדות שלמדו אלה שכל כיון
creענין mlerl igvp83.מאד במאד הדבר נכון להאיגוד, לצרפם יחליטו באם הרי, –

תועלת  מצד וגם התלמידים, עבור מיוחד איגוד שיהי' אדמו"ר מו"ח כ"ק של רצונו שע"פ אלא,
שיהי' כדאי – האיגוד חברי של envrÎiptaהעבודה cebi` lk שנמצאים התלמידים כל עבור – א' איגוד :

ו"נמצאים" הם שייכים עכשיו (שגם אלה עבור – א' ואיגוד ליובאוויטש, במוסדות ובהוה בפועל
מכהן  זה דזשאּב"), זיין ("אויף משרתו על איש איש נמצאים שבחיצוניות אלא ) ליובאוויטש, ַבמוסדות
– התהו"... ב"עולם סתם מתהלך וזה וכיו"ב, ב"חנות" זה "שוחט", במשרת מכהן וזה "רב" במשרת

המצוות). לקיום ושייכים קשורים שחלקם (אף התורה לימוד ורק אך שאינם ענינים אופן, ובכל

לעזור  איגוד כל יוכל שבהם ענינים כמה ישנם בודאי בפ"ע, איגודים ב' אודות שמדובר שאף ומובן,
יחדיו. לפעול האיגודים ב' יוכלו שבהם וענינים השני, להאיגוד

·Î. הזקן רבינו הבטחת שלו 84וע"פ בענינים שיעסקו אלה שכל – שלו המסירתֿנפש בעקבות –
רבה. בהצלחה תהי' בכהנ"ל הפעולה שגם בודאי – נצח" "דידן ויהי ' יצליחו, בודאי

לפניך" הארץ כל ש"הלא הוא ומצב המעמד שכן, מלחמות, לנהל צורך אין זה שבזמנינו ,85ובפרט
וכבוש" "צא מחצר 86ובמילא, לבית, מבית ולילך אונטערגארטלען") ("זיך חגורים לעמוד רק צריכים ...ַ

שבשמים. לאביהם ישראל של לבם לקרב נפשות"... "ׁשארן – הידים עם – ויכולים לעיר, מעיר ַלחצר,

אמר – אדמו"ר מו"ח כתלנו"87כ"ק אחר עומד זה האחרון 88ש"הנה מגלות שבגאולה שכיון אלא, ,
בגלות  ישאר לא אחד יהודי ואפילו מהגלות בנ"י כל מעיר 89יצאו ה"אחד את גם שילקטו הוא ממתין ,

ממשפחה"ושנ  ופסח"90ים ה"עור "נמושות"91, בבחינת שהם אלה כל – ובעליֿמומים חולים ,92

דנמושות". ו"נמושות

קטנים" "פכים היעוד 93וכשיסיימו יקויים – ("מ'וועט 94אלה ויפעלו וגו'", ציון בהר מושיעים "ועלו
המלוכה", לה' ש"והיתה אויספירן")

כשיושבים  ברחוב, הולכים כאשר שגם – החסידות תורת של כרצונה – ומצב המעמד יהי' ובמילא
מלבדו"! עוד "אין ויצעקו: יכריזו השינה, בעת ואפילו בבית,

הבבות  ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון ואח"כ כלאּפצי". זשוריצי "ניע לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
פעמים)]. ז' הרביעית בבא לכפול (וצוה
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וש"נ.83) .313 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
ואילך.84) רסד ס"ע ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ.
ט.85) יג, לך לך – הכתוב לשון
ו.86) פ"מ, ב"ר – חז"ל לשון
(87.316 ע' תרצ"ט סה"ש ראה
ט.88) ב, שה"ש

בתחלתו.89) חי"א לקו"ש גם ראה
יד.90) ג, ירמי'
ז.91) לא, שם
ועוד.92) רפ"ח. פאה – חז"ל לשון
ואילך.93) 181 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת ראה
בסופו.94) עובדי'
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ה'תשי"ב  שבט, יו"ד שיחת

‚Î. של שייכותה אודות בקיצור ) ידבר מאוחרת שהשעה שכיון (באמרו, דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
בהפצת  מהוריי"צ ואדמו"ר הבעש"ט של בפעולתם השוה הצד חוצה, המעיינות להפצת המשיח ביאת

i"paהמעיינות lkl בפסוק השבוע בפרשת והרמז שבר"ת 95, גלי", "בריש רמה", ביד יוצאים ישראל "ובני
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – מהוריי"צ ואדמו"ר הבעש"ט של שמותיהם מרומזים ד"ברי"ש "

ואילך. 872 ע' ח"ג בלקו"ש
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ובת"א.95) ח יד, בשלח

 אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ישכר

דוב שי'

שלום וברכה!

לפלא שמעת קבלת מכתבו מג' לך, לא הגיע ממנו ידיעות בענינים הכללים כפי שהבטיח 
שאין  בתחלתו(  יו"ד  )שו"ע  רז"ל  פסק  ידוע  ובכ"ז  בסדר  שהכל  סימן  זהו  ובטח  הנ"ל,  במכתבו 

מעמידין על החזקה במקום שיש לברר...

נמסרה לי שאלתו אם ללמוד תניא עם התלמידות הקשישות. והנה ידוע שנעשה כזה ע"פ 
הוראת כ"ק מו"ר אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהיותו בריגא עם אחדות מבנות אנ"ש ולמד 
עמהם הרה"ח כו' מרדכי חפץ הי"ד וישנ]ו[ ג"כ מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר המעודד ומחזק אותו 
בזה, אבל מובן ג"כ שהלימוד עמהם אין צריך להיות דוקא על הסדר, ויש להתחיל בהמקומות 
הקלים יותר און מער עבודה'דיקע אשר אז גם ע"פ שו"ע מחוייבת אשה ללמוד חלק זה דתורה כיון 
שמחוייבת בכל הל"ת וכל המ"ע שאין הזמן גרמא ובמילא גם שש המצות התמידיות שהם אמונת 
ה' שלא להאמין לזולתו ליחדו לאהבה וליראה אותו שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית הענינים 

וכמו שנמנו בהקדמת ספר החינוך אשר לכל זה באים ע"י ידיעת הענינים המבוארים בדא"ח.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו הפרטים.

נ.ב. מוסג"פ העתק מכ' כללי שהו"ל בקשר עם יום הבהיר חג גאולתנו ופדות נפשנו הוא 
י"ט כסלו העבר שתוכנו כל השנה זמנו הוא, אשר יש לבאר תוכנו לתלמידות הקשישות בהסברה 

המתאימה.
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ה'תשי"ב  שבט, יו"ד שיחת

‚Î. של שייכותה אודות בקיצור ) ידבר מאוחרת שהשעה שכיון (באמרו, דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
בהפצת  מהוריי"צ ואדמו"ר הבעש"ט של בפעולתם השוה הצד חוצה, המעיינות להפצת המשיח ביאת

i"paהמעיינות lkl בפסוק השבוע בפרשת והרמז שבר"ת 95, גלי", "בריש רמה", ביד יוצאים ישראל "ובני
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – מהוריי"צ ואדמו"ר הבעש"ט של שמותיהם מרומזים ד"ברי"ש "

ואילך. 872 ע' ח"ג בלקו"ש
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ובת"א.95) ח יד, בשלח

hay b"i ,glya t"y c"x .c"qa*,.a"iyz'd
מנחה – תפלת –לאחר

מוגה  בלתי

שרה .‡ של המיוחדת מעלתה נאמר 1אודות שבפטירתה הקשה 2, – וגו'" שנה מאה שרה חיי "ויהיו
.3בזהר  שרה הכא שנא ."מאי דעלמא נשי מכל בכלהו . לשרה, כמו ושנין יומין אתמנון לא בכלהו .

וסלקת" "נחתת ששרה ומבאר, לשרה", כמו בלחודהא חדא פרשתא כתיב למצרים 4לא שירדה היינו, ,
ול  וכו', ובמעלתה בשלימותה נשארה רבקה ואעפ"כ לגבי גם (כולל אמהות שאר לגבי מעלתה גדלה כן

העילוי  יותר מודגש ולכן יותר, גדולה ירידה היא למצרים הירידה כי, כו', אבימלך אצל בגרר שהיתה
וסלקת"). ד"נחתת

ובהקדמה:

נשארות  היו למצרים הירידה אצלן היתה שאילו כזו בדרגא היו האמהות שאר שגם ופשוט מובן
וסלקת", "נחתת ובמעלתן, בשלימותן

חז"ל – שאמרו מזה לדבר, ראי' להביא השבוע 5ויש דפרשת (בהפטרה בה [שנאמר יעל )6אודות
ש"כל  משום כו' נהנתה שלא ולאה"] רחל רבקה שרה שבאוהל נשים "מאן תבורך", באוהל "מנשים

צדיקים" אצל רעה אלא אינה רשעים של –טובתן

רק וסלקת" ד"נחתת המעלה היתה האמהות שאר שאצל זו gkaאלא, מעלה היתה שרה אצל ואילו ,
.lretaגם

החיד"א  מ"ש אלא 7[וע"ד לכך, ראויים היו ישראל מגדולי ששלשה השולחןֿערוך, לחיבור בנוגע
היו וכו' הלמדנות גודל מצד – הביתֿיוסף. בכך זכה שאצלם mzylyשבפועל אלא השו"ע, לחבר ראויים

רק הדבר השו"עgkaהי' לחיבור הוא זכה שיהי', טעם מאיזה – הביתֿיוסף ואילו ,lreta.[

לידי.· כשבא היא דבר כל של השלימות שתכלית – הענין דוקא.lretונקודת

הבריאה  בכללות מודגש דוקא) הפועל (מעלת זה :8וענין

תרס"ו  בהמשך בארוכה ונתבאר בתחלתו בע"ח כדאיתא – העולמות והתהוות לבריאת הטעמים א'
פועל  חסר כח אין שלמעלה ואף הפועל. אל הכח מן כו' כחותיו שלימות שיתגלו בכדי – ,9בתחלתו

הוא פועל חסר כח שאין זה זה dlrnlהרי, ובגלל להפועל, הכח בין נפק"מ יש למטה ואילו דוקא,
בפועל. ההתהוות היתה

לבוראם" דומין ש"צדיקים כחבר"10וכיון ה"ה חבר "אשת צדקניות, ועד"ז עיקר 11, אצלן גם הרי –
הדבר בבוא היא והשלימות דוקא.lretaהמעלה
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נ"ע )* שרה שטערנא מרת הצדקנית הרבנית של ָיארצייט
זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אם זי"ע.

היאצ"ט.1) בעלת הצדקנית הרבנית של שמה
שרה.2) חיי ר"פ
קכא,3) חשון ח"א סה"מ מנחם תורת גם וראה ואילך. סע"ב

וש"נ. ואילך. רעז ע'
ב.4) קכב, שם
וש"נ.5) ב. כג, נזיר

כד.6) ה, שופטים
יוסף.7) בית ערך ספרים מע' שה"ג
וש"נ.8) ואילך. 283 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה
להצ"צ 9) בסהמ"צ ונתבאר הובא פ"ג. שי"א פרדס ראה

ובכ"מ. פי"א. אלקות האמנת מצות
ועוד.10) ג. פ"ד, רבה רות
וש"נ.11) ב. ל, שבועות
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ה'תשי"ב  שבט, י"ג בשלח, ש"פ ר"ד

וסלקת" ד"נחתת הענין הי' שאצלה – האמהות שאר לגבי שרה של מעלתה גדלה ולכן lretaובזה ,
וגו'" שנה מאה שרה חיי "ויהיו בתורה, פרשה .הוסיפה

רבי":.‚ ל"בית בנוגע גם מובן ומזה

(כ"כ  מצינו לא נשיאינו רבותינו של חייהם ימי מאסר 12בדברי של ענין זאת, ולעומת גלות, של ענין (
ממש, בפועל נפשות סכנת עם הקשור שמאסר – חילוקים יש גופא שבזה אלא מהם. א' כל אצל הי'

אדמו"ר. מו"ח וכ"ק הזקן אדמו"ר אצל רק מצינו

נפשות  סכנת עם הקשור מאסר אצלם הי' אילו וכו' בתוקף עומדים הרביים שאר גם היו שבודאי ואף
רק ה"ז – זהgkaממש הי' אדמו"ר מו"ח וכ"ק הזקן אדמו"ר אצל ואילו ,lreta.

של  אמו היארצייט, בעלת הצדקנית הרבנית אצל מיוחדת מעלה מצינו – הצדקניות להרבניות ָובנוגע
מליובאוויטש  גלות: אחר גלות גלויות, כו"כ שעברה – רבי'צען") אלטע ("די אדמו"ר מו"ח ַַכ"ק
כ"ק  בא שאליו מקום כל אל – לארה"ב. ועד לווארשא, לאטוואצק, לריגא, לפטרבורג, ואח"כ ַָָלרסטוב,
כל  עם ובשלימותה במעלתה נשארה כו', הגליות כל ולאחרי הרבנית. אמו אליו נלוותה אדמו"ר, מו"ח

עניני'.

אצלן  היו אילו ובשלימותן במעלתן נשארות הצדקניות הרבניות שאר גם היו שבודאי אף וכאמור,
רק ה"ז גלות, זוgkaעניני מעלה היתה היאצ"ט בעלת אצל ואילו ,lreta שרה מעלת ובדוגמת ע"ד –

בפועל. וסלקת" ד"נחתת המעלה היתה שאצלה האמהות שאר לגבי
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שאצל12) הכוונה שכן,maexכנראה גלות, של ענין הי' לא
רבותינו  ישבו בליובאוויטש, דירתו קבע האמצעי שאדמו"ר מאז
להעתיק  הוצרך מהורש"ב שאדמו"ר עד בליובאוויטש, נשיאינו

(ראה  ליובאוויטש" שגלתה גליות ה"עשר התחילו שאז לרסטוב,
.(471 ע' ח"ב תשנ"ב סה"ש .l"endגם

  מברק 

 נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
 לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יו"ד שבט, ה'תשי"ב

ביום ההילולא דאזלינן מיני' עשירי בשבט, גדול ביותר זכות בעל ההילולא, צדיק עליון 
המשביר בר לכל הארץ, להמשיך ישועות ברכות והצלחות על כל המתעסקים במוסדותיו, בטח 
יתועדו לעורר רבים לתורה ומצות, לחזק - מוסדותיו ותקנותיו להתקשר באילנא דחיי ולהתברך 

בכל המצטרך בגשם וברוח.

המצפה לבשורות טובות בברכה.

מנחם שניאורסאהן
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 לקוטי שיחות 

בשלח  פרשת
ד  שיחה טז כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
בשבת  תבשילין עירוב של פת בציעת

תבשילין  עירוב לגבי קובעת לאחר 1ההלכה שמיד ,
המאכלים  את לאכול מותר השבת צרכי כל הכנת סיום
יוםֿטוב. עדיין אם גם העירוב, באמצעותם שנעשה

במהרי"ל  העירוב 2אבל ככר "להניח הנהיג שהוא נאמר,
ובסעודה  ובשחריתו, שבת בליל משנה ללחם (תבשילין)

מהרש"ל  גם מציין וכך עליו". בוצע היה :3שלישית
עד  לאכלה ראוי אין קיים העירוב להיות שצריך "ומאחר
הככר  להניח מהר"ם מנהג היה ומכלֿמקום שבת, ליל
ובסעודה  ולמחרתו, שבת בליל הלחםֿמשנה תחת
מצוה  ביה דאתעביד מאחד עליו בוצע היה שלישית

אחרות". מצוות עליו לעשות ראוי אחת,

בשולחןֿ זה מנהג על כותב הזקן אדמו"ר גם
הפת 4ערוך  שיהיו צריך "לכתחילה לשונו: וזו ,

צרכי  כל שתיקן לאחר עד אצלו שמורים והתבשיל
מלאכול  להמתין המובחר מן מצוה ומכלֿמקום שבת..
השבת  סעודות מג' אחת עד תבשילין עירוב של הפת
אחת  מצוה בו שנעשה דבר שכל עליו.. לבצוע כדי
לבצוע  שלא נוהגין ויש אחרת, מצוה בו לעשות ראוי
בו  לעשות כדי שבת של שלישית סעודה עד עליו
בסעודה  ללחםֿמשנה הככר זה שמניחין הרבה, מצוות
שלישית  ובסעודה שבת, של שניה ובסעודה הראשונה

עליו". בוצעין

ב.
תבשילין  ערוב לגבי רק זה מנהג מזכיר הזקן אדמו"ר
אחת  מצוה בו שנעשתה שדבר לדעה המקור
(לחם  נוספת מצוה בו לעשות ראוי תבשילין) (עירוב

הגמרא  מן הוא שבת), וסעודת עירובי 5משנה לגבי
רפתא 6חצרות  להו מתרמי הוה כי אסי ורב אמי "רב :

עירובין) של פת להם הזדמנה (=כאשר דערובא
חצירות  עירובי אתמול בו עליה 7"שערבו מברכין

ביה  ואתעביד הואיל אמרי הארץ. מן לחם המוציא
הואיל  (=אמרו אחריתי" מצוה ביה נעביד חדא מצוה

אחרת). מצוה בה נעשה אחת, מצוה בה ונעשתה

מהרי"ל  כותב חצרות עירובי לגבי "ובליל 8גם :
דגם  ואמר משנה... ללחם מניחו אני ובשחריתו שבת

עליו חביב רק לאכלו... יכולים שבת בו zeaxdlבליל
על  בוצע היה בשבת... שלישית "בסעודה מצוה",

חצירות..." עירוב בו שעירב אותו מציין 9ככר... וכך ,
מהרש"ל  (שאוכלים 10גם חצרות" בערובי נהגו "וכן :

ללחם  הנחתה ולאחר שלישית, בסעודה רק הפת את
תבשילין). כבעירוב הראשונות, הסעודות בשתי משנה

הלכה לגבי הזקן efאבל אדמו"ר פסק 11כותב רק
הרמ"א  של בשבת 12ההלכה עליו לבצוע "ויש :

בו 13שחרית  לעשות יש אחת מצוה בו ונעשית דהואיל ...
את  לבצוע המנהג את מציין ואיננו אחרת", מצוה גםֿכן

" כדי שלישית, בסעודה רק העירוב מצוה".zeaxdlפת בו
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סתקכ"ז 1) או"ח טושו"ע ה"ה. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם ב. יז, ביצה
סכ"ה. שם אדה"ז שו"ע סט"ז.

סק"ב.2) סתקכ"ז היטב בבאר הובא בסופן. תבשילין עירובי הל'
שם 3) ט"ז שם. סתקכ"ז בב"ח הובא יח. סו"ס פ"ב ביצה יש"ש

סקט"ו. שם מג"א סקי"ד.
(4.1 הערה דלעיל
קצת).5) לשון (בשינוי סע"ב קיז, שבת סע"ב. לט, ברכות
ברכות 6) במאירי אבל תחומין. עירובי – שם ברכות ברא"ה א' ולפי'

שם (ובברכות תבשילין עירוב על מפרשו שם על lleyושבת דקאי הפי'
בה  בוצע שהי' בה נפרש "אא"כ חצירות עירובי או תחומין עירובי
שבת  הגאונים באוצר וכ"ה שם). שבת הר"ן חי' שם. רא"ה וראה למחר".

גאון). יוסף (מרב שם

שם.7) ברכות פרש"י
חצירות.8) עירובי הל'
שבת.9) הל' שם

שם.10) וט"ז בב"ח הובא שם. ביצה
ס"ג.11) שצג סי' או"ח
שם).12) משה בדרכי (הובא טירנא מהר"א ממנהגים ס"ב. סשצ"ד

עירוב ב"דין זה הובא לפנינו הנ"ל חצרות oiliyazובהמנהגים (ובערובי "
השנה"). כל העירוב "וישמור כ'

ודאי".13) משחשיכה סועד אם הלילה בסעודת "או מוסיף בחצע"ג
וכן  שם. (ורמ"א) משה דרכי סשצ"ד. בב"י שהובא מהר"ם כמנהג והוא

עלוי "מברך סה"ז) (פ"ו עירובין בירושלמי כו'".ililaמפורש שובתא
עירוב (לענין שם שבת ואוצה"ג במאירי oiliyaz.(6וכ"ה הערה כנ"ל –
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זה מנהג הזקן אדמו"ר מציין מדוע להבין: wxיש
תבשילין  עירוב ומהרש"ל 14לגבי מהרי"ל אשר בעוד ,

עירובי  לגבי והן תבשילין עירוב לגבי הן אותו מציינים
"הואיל  הסברה של מקורה כאשר ובמיוחד, חצרות,
אחריתי" מצוה ביה נעביד חדא מצוה ביה ואתעביד

עירובי בנושא כדלעיל?zexvg15הוא ,

ג.
שאיננה  שלישית, בסעודה הפת את בוצעים מדוע

חובה?
המתעורר  קושי תחילה להסביר יש זאת להבין כדי
"בסעודה  העירוב של הפת את לבצוע המנהג עצם על

מצוות בו לעשות כדי שבת של ...":daxdשלישית

יותר  חשובות השבת של הראשונות הסעודות שתי
שלישית  צורך 16מסעודה אין אף דעות מספר ולפי ,

שלישית. בסעודה יש בלחםֿמשנה יתרֿעלֿכן:
ודי  בפת, צורך כלל אין שלישית שלסעודה הסוברים
אפילו  ישנן אשר עד וכדומה, המינים מחמשת במאכל
זו  סעודה חובת ידי לצאת שאפשר הסוברות דעות

– וכדומה בפירות

העירוב  ככר בציעת את דוחים מדוע קשה: כך ואם
אינה  הפת שאכילת בשעה שלישית, לסעודה עד
לכאורה, הן, – בכלל רשות שהיא או כלֿכך, חשובה
היו  וכך שחרית, בסעודת אותה לבצוע יותר מתאים

ואף לחםֿמשנה, מצות את פעמיים בה `zlikמקיימים
סעודה  שבת, סעודת למצות קשורה היתה העירוב

zercdÎlkly פת בה לאכול ?17חייבים

בסעודה  בציעתה שעלֿידי מפני שזאת לומר, אין
מצוה בפת מקיימים המוציא ziyilyשלישית, ברכת –

של  חובה אין שלישית בסעודה כי – שלישית בסעודה
הפת  על המוציא וברכת דעות, מספר לפי פת, אכילת

ברכת בוצעים oipdpdהיא כאשר גם קיים זה ודבר בלבד,
שחרית, בסעודת משנה.sqepaאותה לחם של למצוה

ד.
להלכה  וההבדל תבשילין, לעירוב הטעמים שני

הוא: לכך ההסבר

סיבות 18בגמרא  שתי עירוב 19מוזכרות לתקנת
לשבת  יפה מנה שיברור "כדי אומר רבא (א) תבשילין:
שמערב  "מתוך רש"י: ופירש ליוםֿטוב", יפה ומנה
לפי  ליוםֿטוב...". הכל את מכלה ואינו השבת את זוכר
בכבוד  להרבות "כדי היא תבשילין עירוב תקנת זה,

אופין 20השבת" אין שיאמרו כדי אמר אשי "רב (ב) .
זה  לפי לחול". מיוםֿטוב קלֿוחומר לשבת מיוםֿטוב

טוב" יוםֿ בכבוד להרבות "כדי היא .20הסיבה

להלכה,21הרא"ש  מינא) (נפקא תוצאה מזכיר
של  הסיבה לפי הסיבות: שתי שבין ההבדל מן הנובעת
את  להכין צריך לשבת" יפה מנה שיברור "כדי רבא
את  מכינים שבו ביום יוםֿטוב, בערב דוקא העירוב
את  לו יזכיר שהעירוב כדי טוב, יוםֿ לכבוד המאכלים
לא  קודם, ביום העירוב את יעשה אם (כי השבת צרכי
של  ביום השבת צרכי לזכירת מספיק הדבר לו יעזור

יוםֿטוב  "כדי 22ערב אשי רב של הסיבה לפי ואילו .(
שהעירוב  מספיק לחול" מיוםֿטוב אופין אין שיאמרו
גם  לעשותו אפשר אבל יוםֿטוב, בערב "קיים" יהיה

לפניֿכן.

ערוך  בשולחן מציין הזקן שתי 23אדמו"ר את
הפוך  בסדר כי (אם "24הסיבות בכבוד `'– להרבות כדי

טוב... עם ad'יום ביחד שבת..."), בכבוד להרבות כדי
"לענין  ממשיך: הוא שדלעיל, להלכה בתוצאה ההבדל
ממש, יוםֿטוב בערב אלא לכתחילה לערב אין מעשה
אבל  הב', טעם לפי שנתבאר כמו בלבד, זה ליוםֿטוב
ובערב  יוםֿטוב, קודם רבים ימים עירב שכבר בדיעבד
על  לסמוך מותר עירב, ולא שכח... ממש יוםֿטוב
באופן  לנהוג צריך מלכתחילה כלומר, עירובו...".

לשבת..." יפה מנה שיברור "כדי לסיבה .25שיתאים
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אבל 14) בע"ת, המנהג מיש"ש שמביא שם) (סתקכ"ז במג"א ועד"ז
שצ"ד". "עסי' מסיים ורק בע"ח", נהגו "וכן שביש"ש הסיום משמיט

(15.6 הערה לעיל ראה אבל
שו"ע 16) שם. ונ"כ רצא סו"ס או"ח טושו"ע ראה – לקמן בהבא

ס"ז. שם אדה"ז
דינים 17) פסקי ס"ה. שם אדה"ז שו"ע רעד. סו"ס או"ח טושו"ע ראה

ס"י  סקפ"ח או"ח אדה"ז משו"ע להעיר אבל ג]. [שנז, ג יט, ח"ב להצ"צ
בהגה"ה.

ב).18) (טו, רפ"ב ביצה
תיקנו 19) דברים ב' "ומפני ס"ב) (סתקכ"ז אדה"ז לשון מסגנון

טעמים. ב' כ"א פלוגתא שאי"ז לכאורה, משמע כו'" זה דבר חכמים
שם. ביצה וצל"ח פנ"י וראה

אשי.20) רב ד"ה שם ביצה רש"י וראה שם. אדה"ז ל'
שם.21) ביצה
ויכול 22) ומ"ש ד"ה סתקכ"ז ב"י סק"ב. פ"ו יו"ט הל' הגמי"י וראה
להניח.

שם.23)
הענינים).24) פנימיות (עפ"י הביאור סי"א לקמן ראה
סוסקי"ג.25) ובמג"א סי"ד. סתקכ"ז כבשו"ע
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ה.
שלילה  או חיוב מהותי: הוא הטעמים שני בין ההבדל
התקנה  אם רק איננו הללו הסיבות שתי בין ההבדל
לזה  מעבר אלא שבת, בשביל או יוםֿטוב בשביל היא

התקנה: במהות –

שלילה, היא התקנה מהות אשי, רב של הסיבה לפי
כדי  – שלילי אסור, ענין למנוע כדי (א) פרטים: בשני
חול, לצורך ביוםֿטוב בישול באיסור ייכשלו שלא

שוללת, התקנה (ב) מיוםֿ`zxqeולפיכך הבישול את
אחד  תבשיל לבשל התחיל כן אם "אלא לשבת טוב

יוםֿטוב" .26מערב

היא  התקנה מהות רבא , של הסיבה לפי  ואילו
התקנה  באמצעות (א) הללו: הפרטים בשני חיובית,
שיבחרו  – כראוי תהיה לשבת שההכנה לכך דואגים

התקנה עיקר (ב) ולפיכך לשבת", יפה את gipdl"מנה
ואדרבה: שבת, צרכי הכנת חובת את המזכיר העירוב
העירוב, הכנת ללא לשבת מיוםֿטוב בישול על האיסור

לשבת  ראויה הכנה על התקנה את לחזק כדי רק .27הוא

ו.
של  הטעם לפי חיובי, – השבת" יום מ"זכור... הלימוד

רבא 
בגמרא  נוסף: ענין להבין אפשר זה מוזכרות ...לפי

תבשילין: עירוב של לדין התורה מן אסמכתות שתי
קרא  דאמר שמואל: "אמר השבת 28(א) יום את "זכור

"ותנא  (ב) להשכיחו". שבא מאחר זכרהו לקדשו",
"את  מכאן:) ההוכחה מביא (=והתנא מהכא לה מייתי
(הנאמר  בשלו" תבשלו אשר ואת אפו תאפו אשר

אלא 29בפרשתנו  אופין אין אליעזר: רבי אמר מכאן (
מן  תבשילין לעירובי חכמים סמכו מכאן האפוי... על

התורה".

רש"י: מסביר להשכיחו" שבא מאחר "זכרהו על
להשתכח  שבת קרוב שבת, בערב יוםֿטוב "כשבא
מניח  ואינו היום בסעודת שמרבה יוםֿטוב, מחמת

וכשמערב  לזכרו, הכתוב והזהירך כבודו, כדי לשבת
מובן, רש"י מפירוש שזכרו...". נמצא תבשילין עירובי
לקדשו" השבת יום את "זכור הפסוק מן שהאסמכתא
לפי  רק היא – להשכיחו" שבא מאחר "זכרהו –

רבא  של .30הסיבה

שני  את מציינת הגמרא מובן: אינו ולכאורה,
מן  לאסמכתא בהמשך אשי, רב ושל רבא של הטעמים,
האסמכתא  ואת לקדשו", השבת יום את "זכור הפסוק
הטעמים  שני הזכרת לאחר רק הגמרא מזכירה השניה
הפסוק  מן שהאסמכתא רש"י סובר אפוא, מדוע, –
של  הסיבה לפי רק היא לקדשו", השבת יום את "זכור

?31רבא 

מן  הלימוד הדבר: מובן לעיל, האמור לפי אלא,
– שלילי באופן התקנה את מבטא השניה האסמכתא

"`l` oite` oi`:"...האפוי הבישול `exqעל את
"בחמישי  "האפוי" קיים אלאֿאםֿכן ביוםֿטוב,

יום 32בשבת" את "זכור הפסוק מן הלימוד לעומתו, ,
יש  – חיובי באופן התקנה את מבטא לקדשו" השבת

ב" ".edxkfהכרח

יום  את מ"זכור שהאסמכתא רש"י סובר לפיכך
שתקנת  רבא, של הסיבה לפי היא לקדשו" השבת
מנה  שיברור "כדי – חיובי ענין היא תבשילין עירוב

לשבת...". יפה

ז.
ב"זכרהו" תוספת – לשבת העירוב שמירת

עירוב  תקנת רבא שלפי לעיל, לאמור בהתאם
" של חיובי ענין היא שבא edxkfתבשילין מאחר

מקום  יש זה טעם שלפי לומר, אפשר להשכיחו",
השבת  ביום גם בשלמות התבשילין עירוב לשמירת

עצמו.

כבר  השבת צרכי הכנת את מסיימים כאשר אמנם,
ואינו  להשתכח.. שבת "קרוב של החשש קיים אינו
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שם.26) אדה"ז ל'
שמא 27) גזירה נמי.. ביו"ט אפי' לרבא.. "אלא שם: ביצה וראה
יפשע".
ח.28) כ, יתרו
כג.29) טז,
שם.30) שי"ף ומהר"ם מהרש"א שם. לרי"ף ריב"ב בשיטת כמ"ש

מתוך  זו סוגיא פי' נראה ("כך כפרש"י הסוגיא מפרש המאירי בחי' אבל
כולהו  אמוראי "והני הבחירה) בבית (ועד"ז בפירוש וכותב רש"י") פי'
הערה  (וראה וכו'" מזכור דילי' אסמכתא תבשילין דערובי ס"ל מיהא

הבאה).
" על מפרש במאירי) (ועד"ז שרש"י מזה לפירושו, גם אבל –edxkf

יו"ט מחמת להשתכח שבת "קרוב – gipnוכו'" epi`e meid zcerqa daxny
eceak ick zaylשפירוש מובן, דרבא.heytdכו'", כטעמו הוא בהאסמכתא

לאסור 31) שבא מיו"ט ("זכרהו דר"א אליבא דמפרשו ר"ן וראה
ד"זכור  האסמכתא רק מביא ורא"ש וברי"ף וכו'"). לו תבשל שלא עליך
הקודמת. שבהערה מאירי וראה ור"א. דרבא הטעמים ב' מביא ומ"מ וכו'"

וכו'". הר"ן כפירוש מפרש ור"א כפירש"י מפרש "דרבא שם: ובצל"ח
האפוי.32) על אלא ד"ה שם רש"י ל'
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זה מנהג הזקן אדמו"ר מציין מדוע להבין: wxיש
תבשילין  עירוב ומהרש"ל 14לגבי מהרי"ל אשר בעוד ,

עירובי  לגבי והן תבשילין עירוב לגבי הן אותו מציינים
"הואיל  הסברה של מקורה כאשר ובמיוחד, חצרות,
אחריתי" מצוה ביה נעביד חדא מצוה ביה ואתעביד

עירובי בנושא כדלעיל?zexvg15הוא ,

ג.
שאיננה  שלישית, בסעודה הפת את בוצעים מדוע

חובה?
המתעורר  קושי תחילה להסביר יש זאת להבין כדי
"בסעודה  העירוב של הפת את לבצוע המנהג עצם על

מצוות בו לעשות כדי שבת של ...":daxdשלישית

יותר  חשובות השבת של הראשונות הסעודות שתי
שלישית  צורך 16מסעודה אין אף דעות מספר ולפי ,

שלישית. בסעודה יש בלחםֿמשנה יתרֿעלֿכן:
ודי  בפת, צורך כלל אין שלישית שלסעודה הסוברים
אפילו  ישנן אשר עד וכדומה, המינים מחמשת במאכל
זו  סעודה חובת ידי לצאת שאפשר הסוברות דעות

– וכדומה בפירות

העירוב  ככר בציעת את דוחים מדוע קשה: כך ואם
אינה  הפת שאכילת בשעה שלישית, לסעודה עד
לכאורה, הן, – בכלל רשות שהיא או כלֿכך, חשובה
היו  וכך שחרית, בסעודת אותה לבצוע יותר מתאים

ואף לחםֿמשנה, מצות את פעמיים בה `zlikמקיימים
סעודה  שבת, סעודת למצות קשורה היתה העירוב

zercdÎlkly פת בה לאכול ?17חייבים

בסעודה  בציעתה שעלֿידי מפני שזאת לומר, אין
מצוה בפת מקיימים המוציא ziyilyשלישית, ברכת –

של  חובה אין שלישית בסעודה כי – שלישית בסעודה
הפת  על המוציא וברכת דעות, מספר לפי פת, אכילת

ברכת בוצעים oipdpdהיא כאשר גם קיים זה ודבר בלבד,
שחרית, בסעודת משנה.sqepaאותה לחם של למצוה

ד.
להלכה  וההבדל תבשילין, לעירוב הטעמים שני

הוא: לכך ההסבר

סיבות 18בגמרא  שתי עירוב 19מוזכרות לתקנת
לשבת  יפה מנה שיברור "כדי אומר רבא (א) תבשילין:
שמערב  "מתוך רש"י: ופירש ליוםֿטוב", יפה ומנה
לפי  ליוםֿטוב...". הכל את מכלה ואינו השבת את זוכר
בכבוד  להרבות "כדי היא תבשילין עירוב תקנת זה,

אופין 20השבת" אין שיאמרו כדי אמר אשי "רב (ב) .
זה  לפי לחול". מיוםֿטוב קלֿוחומר לשבת מיוםֿטוב

טוב" יוםֿ בכבוד להרבות "כדי היא .20הסיבה

להלכה,21הרא"ש  מינא) (נפקא תוצאה מזכיר
של  הסיבה לפי הסיבות: שתי שבין ההבדל מן הנובעת
את  להכין צריך לשבת" יפה מנה שיברור "כדי רבא
את  מכינים שבו ביום יוםֿטוב, בערב דוקא העירוב
את  לו יזכיר שהעירוב כדי טוב, יוםֿ לכבוד המאכלים
לא  קודם, ביום העירוב את יעשה אם (כי השבת צרכי
של  ביום השבת צרכי לזכירת מספיק הדבר לו יעזור

יוםֿטוב  "כדי 22ערב אשי רב של הסיבה לפי ואילו .(
שהעירוב  מספיק לחול" מיוםֿטוב אופין אין שיאמרו
גם  לעשותו אפשר אבל יוםֿטוב, בערב "קיים" יהיה

לפניֿכן.

ערוך  בשולחן מציין הזקן שתי 23אדמו"ר את
הפוך  בסדר כי (אם "24הסיבות בכבוד `'– להרבות כדי

טוב... עם ad'יום ביחד שבת..."), בכבוד להרבות כדי
"לענין  ממשיך: הוא שדלעיל, להלכה בתוצאה ההבדל
ממש, יוםֿטוב בערב אלא לכתחילה לערב אין מעשה
אבל  הב', טעם לפי שנתבאר כמו בלבד, זה ליוםֿטוב
ובערב  יוםֿטוב, קודם רבים ימים עירב שכבר בדיעבד
על  לסמוך מותר עירב, ולא שכח... ממש יוםֿטוב
באופן  לנהוג צריך מלכתחילה כלומר, עירובו...".

לשבת..." יפה מנה שיברור "כדי לסיבה .25שיתאים
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אבל 14) בע"ת, המנהג מיש"ש שמביא שם) (סתקכ"ז במג"א ועד"ז
שצ"ד". "עסי' מסיים ורק בע"ח", נהגו "וכן שביש"ש הסיום משמיט

(15.6 הערה לעיל ראה אבל
שו"ע 16) שם. ונ"כ רצא סו"ס או"ח טושו"ע ראה – לקמן בהבא

ס"ז. שם אדה"ז
דינים 17) פסקי ס"ה. שם אדה"ז שו"ע רעד. סו"ס או"ח טושו"ע ראה

ס"י  סקפ"ח או"ח אדה"ז משו"ע להעיר אבל ג]. [שנז, ג יט, ח"ב להצ"צ
בהגה"ה.

ב).18) (טו, רפ"ב ביצה
תיקנו 19) דברים ב' "ומפני ס"ב) (סתקכ"ז אדה"ז לשון מסגנון

טעמים. ב' כ"א פלוגתא שאי"ז לכאורה, משמע כו'" זה דבר חכמים
שם. ביצה וצל"ח פנ"י וראה

אשי.20) רב ד"ה שם ביצה רש"י וראה שם. אדה"ז ל'
שם.21) ביצה
ויכול 22) ומ"ש ד"ה סתקכ"ז ב"י סק"ב. פ"ו יו"ט הל' הגמי"י וראה
להניח.

שם.23)
הענינים).24) פנימיות (עפ"י הביאור סי"א לקמן ראה
סוסקי"ג.25) ובמג"א סי"ד. סתקכ"ז כבשו"ע
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הכל  את מכלה "ואינו כבודו" כדי לשבת מניח
העירוב  את לאכול מותר כבר ולכן אך 33ליוםֿטוב...", ,

של  החיובי הענין את מזכיר שהעירוב כיוון זאת, בכל
עצמה, בשבת גם יימשך זה שזכרון סביר "זכרהו",
לקדשו", השבת יום את "זכור של הפשוטה ככוונה

עצמו  השבת ביום השבת את לזכור .34שצריך

חשש  עליה שהיה שבת שזוהי כיון אחרות, במילים
"egikydl"שבא של הענין את לקיים צריך הרי ,"xekf

בשבת לקדשו" השבת יום מיוחדת,efאת בהדגשה
גם התבשילין עירוב שמירת dnvrבאמצעות zaya.

עירוב  לגבי מהרי"ל לדברי הטעם שזהו לומר ויש
מיוםֿטוב  העירוב) (את להותיר "וטוב האומר תבשילין,

שהדבר נראה, לשונו מפשטות כי – נובע `epiלשבת"
חדא..." מצוה ביה ואתעביד "הואיל של הטעם מן ,35רק

של  ב"מנהגים" הנאמר מן יותר מובנים אלו דברים
טירנא  כי 36מהר"א השבת", שיכנס עד העירוב "וישמור

תוספת  היא לשבת העירוב שמירת רבא של טעמו לפי
תבשילין  עירוב של ב"זכרהו" .37והדגשה

ח.
הזקן  אדמו"ר בלשון הדיוק

הזקן  אדמו"ר של בלשונו הדיוק יותר מובן כך
ערוך': ב'שולחן

צריך  אינו "העירוב כותב: הוא חצרות עירובי לגבי
השמשות... בין אלא קיים עליו yieלהיות לבצוע

שחרית.. יש li`edcבשבת אחת מצוה בו ונעשית
הדברים  ומסיום – אחרת" מצוה כן גם בו לעשות
אינו  שחרית" בשבת עליו "לבצוע שההידור מובן,

ענין זהו אלא חצרות, עירובי לענין כלל iccvשייך
מצוה. זה בדבר שקיימו כיוון לחלוטין,

עירוב  לגבי הזקן אדמו"ר מדייק זאת לעומת
הפת  שיהיו צריך "לכתחילה ואומר: תבשילין,
צרכי  כל שתיקן לאחר עד אצלו שמורים והתבשיל

לאכלם רשאי שאז oicdשבת xwirn,devn mewn lkne
gaend onx תבשילין עירוב של הפת מלאכול להמתין

שכל  עליו.. לבצוע כדי השבת סעודות מג' אחד עד

מצוה  בו לעשות ראוי אחת מצוה בו שנעשה דבר
"להמתין  שהמנהג מובן, כאן הסגנון מן – אחרת..."

איננו  השבת..." סעודות מג' אחד עד הפת מלאכול
קיום  של ה"מובחר" האופן זהו אלא בלבד, צדדי ענין

מצות oiliyazה"מצוה", aexir.

ידי  על כי הדבר, מובן לעיל המוסבר לפי

בעירוב מקיימים dyrnlשמשתמשים השבת, בסעודת
ולפיכך  המובחר", מן "מצוה של באופן "זכרהו" את

המובחר  מן מצוה "ומכלֿמקום הזקן אדמו"ר אומר

לנהוג  יש שמלכתחילה פוסק הוא שהרי להמתין...",
השבת" בכבוד "להרבות – השני הטעם לפי –38גם

ד'. בסעיף שהוסבר כפי

ט.
רק  שלישית סעודה עד הפת שמירת למנהג ההסבר

תבשילין  בעירוב
הזקן  אדמו"ר מציין מדוע מובן הנ"ל ההסבר לפי
רק  שלישית בסעודה העירוב פת בציעת של המנהג את

חצרות: עירובי לגבי ולא תבשילין, עירוב לגבי

הוא  תבשילין שעירוב הטעם לפי לעיל, כמוסבר

בעירוב  השימוש גם שבת", בכבוד להרבות "כדי
לפי  אפוא, יוצא "זכרהו", של ענין הוא שבת לצרכי

ארוך  זמן ובמשך יותר בעירוב שמשתמשים שככל זה,
ונעלה  יותר מודגש כך השבת, סעודות לצורך יותר

את  אוכלים כאשר פעם בכל "זכרהו": של הענין יותר

העירוב, באמצעות ביוםֿטוב שהכינו השבת מאכלי
עירוב  של הפת שיתוף עלֿידי ל"זכרהו" מוסיפים

בסעודה. התבשילין

בכל  העירוב את מניחים כאשר אחרות: במילים

את  מקשרים האחרונה, שלישית, בסעודה וגם סעודה,
ל" תבשילין עירוב של "זכרהו" של צרכי lkהענין

עד שבהם.mipexg`lשבת"

תבשילין, עירוב לגבי רק אמורים אלו דברים

העירוב  לשמירת מקום יש "זכרהו" של הענין שמפני
שלישית  לסעודה ,39עד
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השיחה.33) בתחילת נסמן
היום 34) לקדוש קרא אתא וכי מ"ט: ד"ה שם ביצה מפרש"י ולהעיר

כו'.
לבצוע 35) שבת בליל העירוב לאכול "ורשאי ממשיך אח"כ רק כי

עיי"ש. כו'", מהרי"ל הנהיג אך כו'
תבשילין".36) עירוב "דין

בעיו"ט 37) יקח תבשילין): עירוב (סדר בסידורו אדה"ז לשון וראה
כו'.zaynהפת

אי"ז38) דרבא לטעמו גם שמ"מ, לא aeigאלא אם שגם כיון
כנ"ל  ד"להשכיחו", להחשש מקום אין בשבת בפנים.יאכלוהו

כתב 39) לא כו' וראשונים בגמ' נזכרה לא זו שסברא מכיון אלא
ע"ד  – כו'" הרבה מצות בו "לעשות המפורש טעם כ"א בפירוש אדה"ז
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ולכן  זה, ענין קיים אין חצרות עירובי לגבי ואילו
הזקן  אדמו"ר לדעת צורך, העירוב 40אין את לשמור ,

"לבצ  יותר רצוי להיפך, אלא שלישית, סעודה וע עד
בשבת מצות zixgyעליו באמצעותו מקיימים כאשר "

כל  לפי חייבים שבה בסעודה שבת, סעודת אכילת
ג' בסעיף שהוסבר כפי פת, לאכול .41הדעות

י.
החול  שלילת – יום־טוב קודש, – שבת
היא: ה' בעבודת זה מענין הנלמדת ההוראה

מוסבר  יוםֿטוב, לבין שבת בין ההבדל על
"קודש"42ב"זוהר" נקראת שהשבת ,43– ויוםֿטוב ,

קודש" "קוראים",44"מקראי רק ביוםֿטוב כי ,
לתוך45"מזמינים" "קודש" של הדרגה ואילו legה את ,

עצמה  זו דרגה היא .46שבת

שייך 47כלומר  עצמו מצד יוםֿטוב של המועד :
אשר ה' "מועדי של והעבודה אותם"e`xwzלחול,

)mz`48,הקודש "הזמנת" היא ישראל) דוקא –
"צדיק  – "קודש" של באופן יהיו וכדומה שהאכילה

נפשו" לשובע מיקדשא 49אוכל שהיא שבת, לפיכך, .

כולה50וקיימא  עצמה, פסולת ycewמצד בו "אין –
היהודי 51כלל" של עבודתו אם טוב, ביוםֿ ואילו ,

הענין  אם (גם היחיד עבודת ואפילו מושלמת, איננה
בשלמות), ביתֿדין עלֿידי נעשה אותם" "תקראו של

קאמר חגיכם "פרש חגיכם", "פרש זה פרש le`הרי
ביום52שבתכם" היא העבודה שאז ,envrlyky בו אין

נפשו". לשובע אוכל "צדיק רק ובו "פרש",

כגון  רע, דבר תיקון שבין להבדל בדומה וזאת,
שהם  רק חמוצים או חריפים "מדברים מעדנים הכנת

ומתוקנים... אין 53מתובלים שבו מקרה לבין "
ערבים  "ממאכלים מעדנים כהכנת רע, שום מלכתחילה

.53ומתוקים"

הע  ההבדל לעירוב וזהו הטעמים שני בין יותר מוק
יוםֿטוב" בכבוד להרבות "כדי הסיבה לפי תבשילין:
"להרבות  הסיבה ולפי שלילית, היא התקנה מהות
בסעיף  בהרחבה שהוסבר כפי חיובית, – שבת" בכבוד

ה':

הרוחנית שהעבודה תיקון aehÎmeiaכיוון היא
בכבוד  "להרבות התקנה גם הרי החול, עניני ו"בירור"
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אדה"ז  שכנראה – ואילך) 106 (ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש משנ"ת
– כו' מחודשים דינים מביא אינו – בספרו הרמב"ם ע"ד – שלו בשו"ע
היא  שבת בסעודת  העירוב (והשתמשות) שאכילת לשונו, בסגנון רמזה רק

גדר teb`גם z"ra.(ס"ח (כנ"ל
ראה 40) – זו סברא על שפליג מפני (לא הוא המהרי"ל שטעם וי"ל

בדברי ס"ז בפנים נוספת l"ixdndלעיל המוציא שברכת שס"ל מפני כ"א)
פת  דאכילת המעלה מכריעה אז) פת אכילת (עם שלישית דסעודה

שאין אלו לדעת שגם כיון ס"ג), כנ"ל (דלא שבת פת aeigדסעודת
קעביד. מצוה – פת אז אכיל באם שלישית, ג'c"reבסעודה על כשנוסף

נתן  שכבר לאחרי צדקה נתינת א), כא, (ברכות היום כל  מתפלל התפלות
כו"כ. ועוד חומש,
אחר: וחיובipyבאופן ענין בזה: ד zecerqענינים או ג, (ב, שבת

שהם  ו)במאכלים (בדברים שבת עונג וחיוב ענין סע"ב)), קיז, (שבת
עשאו", שבת ולכבוד מועט "דבר דאפילו שיעור בזה ואין עונג חשובים
כו' המרבה וכל ידם. והשגת יכלתם כפי כו' להרבות "יש גיסא ולאידך
הל' רמב"ם ב. קיח, (שבת משובח" ה"ז וטובים רבים מאכלים ובתיקון

רמב). ר"ס אדה"ז שו"ע ה"ז. פ"ל שבת
(41(13 הערה לעיל (ראה בחצע"ג אדה"ז מוסיף למה שעצ"ע אלא

יותר  טוב דלכאורה – ודאי" משחשכה סועד אם הלילה בסעודת "או
סעודת עד "מצותzixgyלהמתין בו עושים משנה daxdדאז לחם (ב"פ "

zcerqe.(*שחרית
משחשיכה העירוב "לאכול המנהג טעם מהר"ם cinואולי (מנהג "

הוא הנ"ל) בהערה נסמן –opirny`l ב"י (ראה סגי" השמשות ד"בבין
הנ"ל), ואילך.c"rשבהערה סע"א לח, ברכות זירא ר' מאמר

סי' (חאו"ח יהודה בשארית אדה"ז) (אחי המהרי"ל ממ"ש ולהעיר

מפי  שמעתי :([356] 52 ע' ח"א או"ח אדה"ז לשו"ע בהוספות נעתק ו'.
בתוך  העמיד [שבשו"ע] ספק דכל רבות פעמים הזקן] [רבינו קדשו
וראה  דבריו. צדקו אם לראות זה פרק ולשנות לחזור היתה ודעתו חצע"ג

ואכ"מ. ס"ח. מבוא נאה) (להררא"ח השלחן קונטרס
א.42) צד, ח"ג
יד.43) לא, תשא
ד.44) ב. כג, אמור
דקדש.45) זמינין ב: צג, שם זהר גם ראה
א.46) צה, שם זהר וראה
ג 47) רג גֿד. ר, סידור שרה. חיי ר"פ תו"א ראה – לקמן בהבא

ועוד. ואילך.
א.48) כד, ר"ה
ד"צדיק 49) מבואר ואילך) א (רג, וסידור בתו"א – כה. יג, משלי

לענין  זה כתוב מובא ג) (ר, בסידור אבל שבת. אכילת הו"ע כו'" אוכל
"מקראי נק' שיו"ט גם משמע וכן עיי"ש. יו"ט, ועייג"כ ycwאכילת ."

שט. ע' בא אוה"ת
א.50) יז, ביצה
בשלח 51) תו"א :(47 בהערה הנסמן על (נוסף וראה שם. התו"א ל'

(ע' הר"פ הנחות סה"מ הנ"ל ד"ה ואילך). סע"ב (סה, משה ויאמר ד"ה
אש  תבערו לא מצות להצ"צ סהמ"צ לב). (ע' תקס"ח סה"מ ואילך). עד
עומד  והוא ד"ה ואילך). סע"א (צב, ק"ק אכילת מצות ואילך). א (צ,

רג. ע' לזח"ג לוי"צ לקוטי תרס"ג.
ב.52) פח, זח"ב ג. ב, מלאכי
פכ"ז.53) תניא

.h"txqx .g"qeq `"rxq f"dc` r"ey ± dlil ceakl mcew mei ceakc k"b xirdle (*
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - בשלח פרשת - לקוטי־שיחות

"להרבות  הסיבה לפי ואילו לזה, דומה יוםֿטוב"
השבת הרי שבת" מיקדשא dnvrlykבכבוד היא

(אלא  בה לשלול מה ואין החול, מעניני נעלית וקיימא,
של  מעשה עלֿידי ר"ל, הרע, את תוכה אל מביאים אם

lelig"חול" מלשון התקנה 54(גם מהות הרי שבת), (
וחיוביות. אור הוספת היא

יא.
טוב  עשה – שבת מרע, סור – יום־טוב

פנימיות  פי עלֿ להסביר  אפשר לעיל האמור לפי
הטעמים  שני את הזקן אדמו"ר מביא מדוע הענינים,
בכבוד  "להרבות תחילה – בגמרא מסדרם הפוך בסדר

שבת": בכבוד "להרבות אחרֿכך ורק יוםֿטוב",

zlgzdהטעם – בעבודה oey`xdהעבודה היא –
של זמן הפיכת כולל מרע, סור –legשל ליוםֿטוב

להגיע  אפשר אחרֿכך ורק יוםֿטוב", בכבוד "להרבות
הטעם יותר, הנעלית "ipydלעבודה של ,zeaxdl

טוב. ועשה – שבת" בכבוד

הב'" טעם "לפי לנהוג מלכתחילה לכך ההסבר זהו
לגבי  שהדבר כפי המצוה, קיום את מעכב זה אין אבל

הראשון: הטעם

ובכל  מקום ובכל זמן בכל יהודי מכל שנדרש מה
של  הענין זהו עבודתו, את הדבר מעכב לאו ואם ענין,

xeqעבודה – dgxkenמרע ef.אחד כל אצל להיות
שלילת של העבודה רק ze`ivnואילו (לא הרע

יכולה  אינה בפועל), ובמעשה דיבור במחשבה,
בדומה  מעכבת. אינה ולכן אחד, כל עלֿידי להיעשות
להיות  יכול אדם שכל ובינוני, צדיק שבין להבדל

לבין dnecae,55בינוני  "אתכפיא" שבין להבדל
"אתהפכא".

טעם  "לפי לנהוג "מלכתחילה" צריך זאת, למרות
שעבודת  שכדי רבות, פעמים כמוסבר הב'",
של  בעבודה גם צורך יש כראוי, תתבצע ה"אתכפיא"

לפעם.56"אתהפכא" מפעם ולפחות

עץֿהחיים  בקונטרס של 57כמבואר הענין לגבי
אתהפכא  (עבודת עילאה תתאה 58יחודא ויחודא (

כראוי, תהיה תתאה יחודא שעבודת שכדי (אתכפיא),
גם  עילאה, יחודא של עבודה לכך להצטרף מוכרחה
להיות  יכולה אינה עילאה יחודא שעבודת אלה אצל

ובאמת. תמידי באופן אצלם

יב.
לעבודה  להגיע כח ליהודי יש העבודה בתחילת כבר

נעלית 
לנהוג  שיש בלבד זו שלא ענין, עוד נוסף לזה
"ויש  (לפי צריך, אלא הב'", טעם "לפי מלכתחילה

כמובא של jexrÎogleyaנוהגין", בפת להשתמש ,(
שני  ישנם ובכך שלישית, בסעודה תבשילין עירוב

קצוות:

מוכן בתחילת axraהעירוב ממש יוםֿטוב,
יש iptlהעבודה, שני, מצד אך יוםֿטוב, של העבודה

כבר הכח, יהודי אפילו zligzaלכל להתכונן העבודה
כידוע  שהיא, שלישית, סעודה של הדרגה 59לדרגה ,

– בשבת ביותר הנעלית

עבודתו, בתחילת ממש עדיין שרוי שהוא למרות כי
עד  לשבת, הקשור מעשה ועושה חושב שהוא בכך הרי
תיעשה  שעבודתו לכך הדבר מסייע שלישית, לסעודה
נעלית  לעבודה אחרֿכך ותביאנו ובאמיתות, כראוי

יותר.

בראשית  ש"פ (משיחת
תשח"י) לשמח"ת*) המשך – ב' (התועדות
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ח.54) יט, קדושים ראב"ע
וכו'"55) ימשוך אדם כל ואחרי' אדם כל מדת היא הבינוני ד"מדת

פי"ג. פכ"ז. (תניא באתכפיא רק היא הבינוני ועבודת רפי"ד), (תניא
ועוד).

וכו'.56) אעפ"כ אך פי"ד: בתניא המבואר על נוסף
ואילך.57) פ"ז

ע"ד 58) היא דיחו"ע דהעבודה ,(33 (ס"ע פ"ח עה"ח קונטרס וראה
נפשו", לשובע אוכל צדיק וזהו"ע באכו"ש.. לענגו מצוה ד"שבת הענין

עיי"ש.
(ע'59) בסופו תרס"ו המשך בתחילתו. שבת סעודת סדר סידור ראה

ואילך). .n"kaeתקמד

xeza zecrezdl zehyta mrh edfy ,zecrezdda dkex`a 'zpe .`wec ziyily dcerql oiliyaz aexirc zekiiyd mipta lirl d`xe .w"yr 'e meia f` lgy (*
.(w"yre meia lgy) z"gnyl jenqd ziy`xa zayc ziyily dcerqc onfa ± z"gnyl jynd
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 לקוטי שיחות 

בשלח  פרשת
א  שיחה כא כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
משה " "ויסע

הפסוק  סוף",1על מים ישראל את משה "ויסע
במדרש  התורה 2נאמר על בפירושו זאת מביא ורש"י ,

ז"ל  חכמינו שמסבירים וכפי כרחם", בעל "הסיען –3

"גדולה  אשר – הים" ב"ביזת עסוקים היו ישראל שבני
מצרים" מביזת .. רצו 4היתה לא הם כך ומשום –

סוף. מים לנסוע

התגלה  יםֿסוף קריעת בשעת הרי להבין: קשה
נגלה  "בכבודו – ישראל אל הקדושֿברוךֿהוא

"5עליהם" ישראל שאמרו כפי ,df"מראין 6אֿלי" –
באצבע" מה 5אותו הים על שפחה "ראתה אשר עד ,

נביאים" ראו שירה 7שלא לומר ישראל על השפיע וזה .
– והודיה שבח דברי לקדושֿברוךֿהוא,

כל  ישראל בני היו זאת כל שלאחר ייתכן, וכיצד
היה  ערך איזה הים"?! ב"ביזת ושקועים טרודים כך
שבקריעת  השכינה התגלות לעומת ולזהב לכסף אצלם

סוף  ?8ים

ידעו  ישראל בני יותר: קשה אף התמיהה
על  האלקים את תעבדון ממצרים העם את ש"בהוציאך

הזה" תורה.9ההר למתן הולכים הם שמיםֿסוף –
מרוב  תורה מתן עד הימים את ספרו הם – מכך ויותר

התורה  לקבלת ייתכן,10השתוקקותם כיצד כך, ואם .

יותר  אצלם חשובה הים ביזת היתה זאת, כל שלאחר
ללכת תורה!xdnleמאשר מתן מן jtidlלקראת

הים! ביזת לקיחת ביום גם התקיימה אשר הספירה,

לא  הים ביזת את לעזוב שאיֿרצונם לומר, הכרחי
ולזהב לכסף שייחסו מהחשיבות אלא mnvrlykנבעה ,

היא הים ביזת שלקיחת מחשבתם d'מפני oevx11.

פירוש בין הקשר גם –dfזהו כרחם" ב"בעל
לבין  – הים" ב"ביזת טרודים היותם משום זה שהיה

מהתגלות 12הפירוש  להתרחק רצו לא ישראל שבני ,
כי  – סוף ים שבקריעת השכינה

סוף ים בקריעת השכינה לק dfxfהתגלות יים אותם
הים. ביזת בלקיחת לעסוק ה' רצון את

ב.
מצרים  את ונצלתם – הציווי

ההלכה  פי ועל בפשטות, גם – לכך ההסברים אחד
הוא: –

נאמר מצרים מאת ieeivd13בגאולת איש "וישאלו
רק  היתה לא והמטרה זהב", וכלי כסף כלי רעהו...

גדול" "רכוש יקבלו "14שישראל גם אלא ,mzlvpe את
לרוקן 15מצרים" ומזהב 16, מכסף לחלוטין המצרים את

חז"ל  כדברי דגן,17וכדומה, בה שאין כמצודה :
דגים. בה שאין כמצולה
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כב. טו, פרשתנו (1
לקח  ומדרש התנחומא) (בשם יל"ש טז. פרשתנו (באבער) תנחומא (2

אבל עה"פ, במכילתא א' לדיעה וכ"ה עה"פ. טרודים l`טוב שהיו מטעם
ע"ש). אחר. מטעם (כ"א הים בביזת

שם. ורש"י תנחומא (3
ועוד. לו. יב, בא ממכילתא שם, רש"י (4

ב. טו, פרשתנו רש"י ל' (5
שם. פרשתנו (6

עה"פ. ממכילתא שם, רש"י (7
(רמב"ם  עליו" מתגבר יצרו יהא ש"לא נבואה מתנאי שא' להעיר (8
דקרי"ס  נבואה דרגת בעת בנ"י אצל הי' שכן ובודאי רפ"ז). יסוה"ת הל'
שבהערה  (מכילתא הנביאים שאר וכל יחזקאל ראה שלא מה כו' שראתה

.20 להערה שוה"ג 58 ע' חי"א לקו"ש וראה הקודמת).
יב. ג, שמות (9

שו. מצוה חינוך וראה פסחים. סוף בר"ן הובאה אגדה (10
ע"ד  משא"כ (11hytd(34 ובהערה 6 (ע' חי"ד לקו"ש ראה –

לזה yx"iשכוונת היא סוף" בים ב"המרו סוף) מול ד"ה א א, (דברים
יט. יג, פרשתנו (מכילתא ממחז"ל ולהעיר סוף. מים לנסוע רצו שלא

עוסק ומשה בבזה עוסקין ישראל שכל א) יג, .zevnaסוטה
טור  א). ס, פרשתנו זהר וראה הנעלם. מדרש (בשם המור צרור (12

ועוד. אשכנזי). הר"א (בשם לדרך צידה הארוך.
ב. יא, בא (13

"שלא  ואילך) סע"א ט, (מברכות שם בא ובפרש"י יד. טו, לך (14
בהם". קיים לא גדול ברכוש יצאו כן ואחרי .. יאמר

כב. ג, שמות (15
שם. ורש"י ת"א (16

הבאה. הערה וראה ב. שם, ברכות (17
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שעדיין  ביםֿסוף, ישראל ראו כאשר זה, לפי
לקחו  לא שישראל וזהב, כסף המצרים אצל נשארו

היו18אותם  הם ,miaiig עקב הים, בביזת להתעסק
מצרים" את "ונצלתם .19הציווי

תורה, למתן בהליכתם עיכוב כך משום נגרם אמנם,
הליכתם על הרי נצטוו.cinאך לא – התורה את לקבל

הקדושֿברוךֿהוא  העם 20דברי את "בהוציאך
נאמרו  הזה" ההר על האלקים את תעבדון 21ממצרים

יציאת  לאחר בעתיד, שיתקיימו דברים על כסיפור
ולא אינו ieeivk.xwiraeמצרים, "תעבדון" של הזמן ,
כלל. מוזכר

הציווי  את לדחות יכולים אינם אלו 22ודברים

אימתי. עכשיו לא אם אשר מצרים", את "ונצלתם

ג.
כרחם" להבנתם "בעל בניגוד –

ציוה  משה אם שהרי מספקת. אינה זו תשובה אך
להם  ברור שהיה מובן, מיםֿסוף, להתרחק ישראל על

ה' ציווי לפי הם הקושיה 23שדבריו שבה כך, ואם –
ומתעוררת?

ישראל, בני כשידעו אפילו הוא: לכך ההסבר
ציווי  פי על היה תורה, למתן סיני, להר שמסעם

שצריך ישראל, בני סברו זאת בכל זאת akrlה',
"ונצלתם  הציווי של הביצוע השלמת לאחר עד
היתה, הים" ש"ביזת כיון ובמיוחד – מצרים" את

תלמוד כדלעיל, מפני נדחית שאינה עוברת, מצוה
תורה 24תורה  מתן –25.

לנסוע אותם ציוה שמשה מיםֿסוף,zrkולמרות
`le שרצון הוכחה היתה ומכך הים", ב"ביזת להתעסק

במקרה אכן dfה' מצרים" את "ונצלתם שהציווי היה
הקדמת  מפני עוברת, מצוה היותו למרות יידחה,
זה  מסע ביצוע זאת בכל – תורה) (מתן תורה תלמוד

" היה mgxkבפועל lra"25* הבנתם שלפי משום ,
להשלים dxezaוידיעתם להלכה, בהתאם היה, צריך ,

הים, ביזת את "le`תחילה הציווי את mzlvpeלבטל
מצרים" .26את

ד.
ישראל ה'כוונת ציווי קיום –

ישראל  של שהתעסקותם – לעיל האמור לפי
את  "ונצלתם הציווי את לקיים כדי היתה הים" ב"ביזת

זה: בענין נוספת תמיהה מתורצת – מצרים"

בענין  כך כל ישראל בני "התלהבו" בכלל, מדוע,
לנסוע  להכריחם צורך שהיה כך כדי עד הים", "ביזת
כסף  של מריבוי להם שצמחה התועלת מהי – סוף מים

בלכתם ולא xacnaוזהב איש בה עבר לא אשר "ארץ ,
שם" אדם ?27ישב

מסוחרי  צרכיהם את לרכוש כדי כאשר ובמיוחד
מביזת 28האומות  בידם שהיו ובזהב בכסף די היה –

חז"ל  וכמאמר לך 29מצרים. ש"אין ממצרים, ביציאתם ,
cg`e cg` lkעמו היו שלא חמורים miryzמישראל

מצרים". של וזהבה מכספה טעונים לובים

לפני  ישראל, בני אז חשבו עדיין אם שני, ומצד
יכנסו  הם סוף ים קריעת לאחר שמיד המרגלים, גזירת

ישראל  הגאולה 30לארץ אז תהיה מצרים וגאולת ,
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שפ"ח  שם. לברכות מפרשים (ראה במפרשים האריכו וכבר (18
כתיב  והרי וזהב, כסף למצרים הי' מאיפה – ועוד) כאן. פרשתנו לפרש"י
כו' כמצודה שעשאוה חז"ל וכפי' מצרים", את "וינצלו לו) יב, (בא

(כנ"ל).
ולהעיר  אשכנזי). הר"א (בשם לדרך בצידה שהקשה מה גם ראה (19

ביזת על קאי דגים" בה שאין ד"מצולה שם, בא עה"ת .midמש"ך
(ראב"ע  מ"ת על שקאי ז) ו, (וארא גו'" "ולקחתי מש"נ ועד"ז (20

ועוד). עה"פ. ובחיי
(21dynle.(עה"פ שם רש"י (ראה

אח"כ  הרי מ"מ, סיפור, דרך נאמר מצרים" את "ונצלתם שגם אף (22
בפנים), (כנ"ל גו'" וישאלו העם באזני נא "דבר לבנ"י מפורש ציווי הי'

הי' כן והרי הציווי. תוכן שזהו וינצלו lretaומובן לו) יב, (בא כמש"נ
מצרים. את

פרשתנו  במכילתא כמפורש כרחם", בעל "הסיען להפירוש כ"ה (23
ש"זו שם יהושע רבי לדעת (משא"כ פי כאן על אלא נסעו לא נסיעה

שלא  אלא ה', לרצון בזה כיוון שמשה פשוט זו לדיעה שגם אף – משה"
.26 הערה וראה מפורש). ציווי ע"ז הי'

הל' רמב"ם סה"ב. פ"א ברכות ירושלמי ע"ב. ריש ט, מו"ק ראה (24
ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' סי"ח. סרמ"ו יו"ד טושו"ע ה"ד. פ"ג ת"ת

סי"ח. סתמ"ד או"ח אדה"ז שו"ע
התורה, כל מ"ת קודם גם בנ"י (חשובי) קיימו דעות שלכו"כ ואף (25

(מצות) כולל שא"א zriciשזה מצוה מפני אפי' נדחה שאינה התורה
הרי, – שם) וקו"א ס"א פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' (ראה אחרים ע"י לעשותה
ולהוסיף, ת"ת. מפני נדחה עוברת מצוה שהיא הים  ביזת אין כבפנים,

שמח  מיוחד לימוד וצריך זו, במצוה התחילו כבר להפסיק.שכאן ויב
.42 הערה לקמן ראה (25*

ציווי  הי' לא למשה שגם (23 הערה (הנ"ל להדיעה ובפרט (26
מה לדחות אא"פ – את eehvpyמפורש (ונצלתם גו'" "וישאלו (ובפירוש)

מצרים).
ו. ב, ירמי' (27

ב. עה, יומא ראה (28
יג. יג, בא רש"י וראה ב. ה, בכורות (29

ועוד. לג. שם, כט. י, בהעלותך רש"י ב. א, דברים ספרי ראה (30
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גלות  אחריה שאין לומר,31הנצחית שאין בודאי הרי –
ישראל  בני חיפשו נצחית גאולה של למצב שבהתכוננם

וזהב  כסף של גדולה כה כמות לצבור !32דרך

כוונתם  בפשטות: הדבר מובן לעיל האמור ולפי
לק  היתה ישראל "של ה' ציווי את את mzlvpeיים

תועלת  איזו חישובים כלל ערכו לא והם מצרים",
לבבך  בכל ה' ציווי את קיימו הם מכך. להם תצמח
הקיום  השלמת לפני זה ממקום ויציאתם נפשך, ובכל

כרחם". "בעל היתה הציווי של

ה.
הניצוצות הביזה בירור –

לפי  יותר טוב להבין ניתן לעיל האמור כל את
מצרים" את "ונצלתם של לענין הפנימי .33ההסבר

כל  היה חשוב אכן מדוע מובן אין לכאורה שהרי
שהקדושֿברוךֿ כך, כדי עד גדול", ברכוש ש"יצאו כך

כך  על לוותר לישראל הרשה לא –34הוא

של  תעשה לא ולמצות להוראה בהתאם זאת אלא,
תשחית  ישראל 35בל של ממונן על חסה .36והתורה

שהיו  הקדושה ניצוצות גם הוא גדול" ה"רכוש
שהכסף  כך ידי ועל המצרים. של ובזהב בכסף טמונים
– הניצוצות התעלו ישראל, לרשות עברו והזהב
ישראל, בני רשות אל מצרים, הארץ, מערוות

.37לקדושה 

הניצוצות  "בירור" של הרוחניות שהעבודה וכיון
זו  עבודה באמצעות אשר עד ה' בעבודת חשובה היא
הקדושֿ שנתאווה – כולה הבריאה תכלית מתממשת

דירה לו להיות לכן mipezgza38ברוךֿהוא – דוקא
זה. גדול" "רכוש על לוותר היה אפשרי בלתי

סוף: ים בקריעת הים" "ביזת בענין גם וכך

ידי  על הניצוצות בירור של הרבה בחשיבות בהכירם
רבה; בחיוניות זו עבודה ישראל בני קיימו הים, ביזת
התגלתה  סוף ים שבקריעת העובדה עצם מכך: יותר
באצבע" אותו מראין – אֿלי "זה של באופן השכינה
לקיחת  של בעבודה התלהבותם את יותר עוד חיזקה

מאדך". "בכל של לאופן עד הים ביזת

שהקדושֿ וחש יודע יהודי שכאשר שרואים, כפי
עליו" "מביט הוא 39ברוךֿהוא הרי מצוה, בקיימו

נותר  לא אשר עד ומאודו, נפשו לבבו בכל אותה עושה
המצוה. בקיום שקוע שאינו כלשהו ופרט כוח בו

ו.
כרחם" עול "בעל קבלת מתוך –

כרחם": בעל "הסיען של הפנימית המשמעות וזוהי

סוף  ים קריעת לאחר ישראל שבני לומר הכוונה אין
רבינוevxלא  למשה את לציית קיימו בודאי הם –

בשמחה  – סוף מים לנסוע ה', ציווי שהוא משה, ציווי
לבב. ובטוב

היא  כרחם" "בעל של הפנימית המשמעות ,40אלא,
בענין  – בתורה ולהבנתם לשכלם בניגוד זה שהיה

בהיותם – מצרים" את oihelgl"ונצלתם mirewy
הבירורים  נפשם 41בעבודת לבבם בכל הים" "ביזת של

"בעל  של באופן היתה מכך התנתקותם הרי ומאודם,
וציות עול קבלת מתוך זאת עשו והם oevxlכרחם",

'd42.לבב ובטוב בשמחה – כמובן אך ,

שהקדושֿברוךֿהוא  לאחר – לומר יש מכך ויותר
ללכת שאין dzrציוה (למרות ידעו הם תורה, למתן

קיום זמן שהסתיים בהגיון), מובן של devndהדבר
מצרים". את "ונצלתם

אם  רוחנית התעלות שום תיגרם לא וממילא
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ועוד. רפל"ב. שמו"ר ב. כב, נדרים ראה (31
תשא  (רש"י חטא לידי המביא הו"ע וזהב כסף שריבוי ובפרט (32
כאן, לדרך וצידה יקר כלי וראה זהב. ודי ד"ה דברים ר"פ לא. לב,

הים). וביזת סוף מים משה הסיען זה שמטעם
77 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה לקמן בהבא וש"נ.33) ואילך.

18 ע' לעיל
ב. ט, ברכות (34

אדה"ז  שו"ע ואילך. ה"ח פ"ו מלכים הל' רמב"ם יט. כ, שופטים (35
(רוב) נשמטו שבשו"ע א) העירו וכבר – תשחית. ובל גו"נ שמירת הל'

– הכתוב ל' ב) אלו. קכט,l`דינים (שבת ופוסקים בש"ס אבל תשחית,
ככולם המקומות ברוב ועוד) תשחית.laא

ריח. סי' ש"ט כתר וראה וש"נ, א. כז, ר"ה (36
שטעמו  ליהודי א"י מרשות כשיוצא כלים טבילת מדין להעיר (37

ע"ז  (ירושלמי ישראל" לקדושת ונכנסו הנכרי מטומאת שיצאו "לפי
ואילך. 393 ע' [המתורגם] חי"ח לקו"ש וראה בסופה).

רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא (38
תניא ראה טושו"ע39) ב). (ס, או"ח mzlgzaפמ"ב אדה"ז שו"ע .

ס"ב). שם – ובמהד"ק (במהד"ת. ס"ה א סי'
ראה (40cr"f שזהו מפני חי, אתה בע"כ בפי' ז) (ס"ע תרנ"ט סה"מ

(מצ"ע). טבעו נגד
תקס"ו  בסה"מ משה ויסע בד"ה המבואר עם לתווך וצע"ק (41
לעלמא  לירד רצו שלא בע"כ, הסיען בפי' א'תתקצח) ע' תשא (ואוה"ת

ע"ש. כו', דאתגלייא
ר"ג  של ציווי מפני וכו' ותרמילו* במקלו שבא מריב"ח להעיר (42

א). כה, (ר"ה
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הים  בביזת לעסוק מצה 43ימשיכו לאכילת בדומה –44,
דמהימנותא" "מיכלא הגשמית 45הנקראת המצה כי ,

האמונה  את מחזקת דברים 46כפשוטה ובמה –
אם  אך הפסח, בימי היא המצה אכילת כאשר אמורים,

הפסח, לאחר מצה סגולה `oiאוכלים מצה באכילת
זו. מיוחדת

קבע  האמונה את לחזק המצה של הכוח את כי
מסויים  בזמן זה,47הקדושֿברוךֿהוא זמן לאחר אך ,

זה. כח בטל מצוה, אינה זו אכילה כאשר

ז.
החדשה  בעבודה גם חיות

ה': בעבודת יסודית הוראה ללמוד יש מכך

ה', עבודת של מסויים בענין עסוק יהודי כאשר
עצמו  להשקיע כוחותיו,48עליו ובכל חיותו כל עם בכך

שאין  כך והגבלה, ממדידה למעלה – מאדך" "בכל עד
לאחרת  זו מעבודה שהמעבר וכך אחרת, לעבודה מקום

כרחו". "בעל הוא

של  ערוך, שולחן של ציווי מקבלים כאשר אך
ודרא  דרא בכל דמשה יש 49אתפשטותא שעתה –

אז  אחרת, עבודה ולבצע זו עבודה להפסיק צורך
והיפוכו: דבר היהודי מן נדרשים

התחושה  מלכתחילה בו קיימת אחד מצד
משום  כדלעיל, כרחו", "בעל היא האחרת שהעבודה

הקודמת, לעבודה ומאודו נפשו בכל שקוע היותו

כרחו" "בעל של – זו תחושה צריכה שני, מצד אך
כרחך "על לידי להביאו עצמה –ig dz`"50 שיתחיל –

zeigl שלמעלה אמיתית לחיות עד החדשה, בעבודה
והגבלה. ממדידה

ה' לרצון מסור היותו בעבודה oihelglומפני
כרח  "על בתחושתו ביטוי לידי שבא כפי ך",הקודמת,

בעבודה  אמיתית חיות מקבל הוא הרי – כדלעיל
החדשה.

ח.
ובשמחה  בחיות – אחרת לעבודה המעבר

לבעלי  והן אהל ליושבי הן למעשה ההוראה וזוהי
עסק:

לגמרי  שקועים להיות עליהם אמנם, – אהל יושבי

הגיע  ערוך השולחן לפי כאשר אך, התורה, בלימוד
כאשר  – וכדומה נפש פיקוח עוברת, מצוה של מצב

בהצלת  ולעסוק התורה מלימוד להתנתק עליהם
עליהם  וכדומה, והיהדות התורה בהפצת נפשות,

זאת zeigaeלעשות dgnya.

להשאר  הוא יותר רב עונג הרי לחשוב: ניתן

ומדוע  – התורה ללימוד לחלוטין ולהתמסר "בפנים"
" אין dvegלצאת האומר כל דבר, של לאמיתו אך ?"

לו  אין תורה אפילו תורה אלא צורך 51לי יש אלא ,
חסדים  ובגמילות גם 52בתורה לעסוק שעליו –

– חסדים migixknyבגמילות `l`,זאת לעשות אותו
לו". אין תורה "אפילו אחרת כי

מלימוד  בהתנתקות כרחך" שמ"על לדעת צריך אך

בהצלת  לעסוק – חי" "אתה להיות צריך התורה,
בשמחה  וכדומה והיהדות התורה הפצת נפשות,

אלו מסויימים שבמצבים עד מציאותו.idefובחיות, כל

שעיקר  עסק, לבעלי ההוראה גם היא וכך

שחובתם  לדעת, עליהם טבין: בעובדין היא עבודתם
רק  קביעות להיות צריכה אינה לתורה עתים לקבוע

תלמוד  בהלכות שנפסק לשיעור בהתאם בזמן,
קביעות53תורה  של באופן גם אלא ,ytpa שבזמנים ,

כמי  בדיוק התורה בלימוד לגמרי שקועים הם אלו
אומנתו" .54ש"תורתו
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רק אבל (43`iny itlk שבמצרים הניצוצות כל בירור נגמר מתי גליא
לחזור  האיסור בטעם תצא) ר"פ הליקוטים וס' (ל"ת האריז"ל פי' וראה
בפנים  המבואר וע"פ שם. שהיו הניצוצות כל נתבררו כבר כי למצרים,

יג). יד, (פרשתנו קרי"ס בעת ע"ז שנצטוו זה יומתק
דומה אינו שלכאורה אף – שהזמ"ג. מצות וכיו"ב כלל,44) לנדו"ד

לבנ"י. המצרי מרשות עוברת הביזה שסו"ס
הקדושה ניצוצי הם שאלו – הביאור (עד migxkendואולי לקיומם

ב). יג, זכרי' – הארץ מן הטומאה רוח את שיעביר הזמן
ומצה  חמץ מצות להצ"צ (בסהמ"צ ב קפג, א. מא, זח"ב ראה (45

וצע"ק). קנז. ויצא לזהר מציין פ"א
ס. פרק תרל"ז וככה המשך ועיין (46

(*'r onwl d`x126dxrd.37
פ"א. ח"א) קונטרסים (בסה"מ תרצ"א תקעו מד"ה להעיר (47

ואילך. 39 ע' שלום תורת השיחות ס' ראה (48
א). קיד, א. (קיב, תס"ט תקו"ז (49

ספ"ד. אבות (50
ב. קט, יבמות (51

קה, מיבמות ולהעיר ג. כג, ראה לקו"ת וראה א. ה, ויקרא לקו"ת (52
ס"ה. אגה"ק א.

ג. פרק לאדה"ז ת"ת הל' ראה (53
ע' [המתורגם] חי"ז לקו"ש .229 ע' חי"ב לקו"ש בארוכה ראה (54

.330
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - בשלח פרשת - לקוטי־שיחות

ט.
הפסק  ללא יהודים קירוב

נוספת: הוראה נלמדת כרחם" בעל מ"הסיען

והזהב  הכסף של בבירורים הדבר הוא כך אם
ב"ביזת  כך כל שקועים היו ישראל שבני – הגשמיים

כל את לברר כדי שלא zevevipהים" שבהם הקדושה
וכמה  כמה אחת על – מבורר שאינו ניצוץ שום יישאר
יהודים, קירוב של הבירורים עבודת להיות צריכה שכך

והמצוות. התורה קיום אל מיהדות, שהתרחקו

כל  רבים יהודים קירב כבר הוא לטעון: עלול יהודי
ולא  זו, מעבודה לנוח כבר לו מותר ועתה ליהדות, כך
אחרת, רוחנית בעבודה לעסוק אלא ח"ו, להתבטל

– ושכלו טבעו לפי – יותר נעימה

כבר  הוא יהודים כמה לחשוב לו שאל לדעת, עליו
אחד  יהודי נותר שעדיין כיון ולמצוות, לתורה קירב

קרבו  לא והוא אליו, להגיע –שביכולתו

ערוך, שולחן של ציווי מקבל שהוא עד
נשיא  להרבי עד ודרא דרא בכל דמשה מאתפשטותא

אחרת, בעבודה לעסוק עליו מהיום, או שהיום, – דורנו
ליהדות. יהודי עוד קירוב של זו מעבודה לסור לו אסור

"עולם  הוא יהודי כל הרי יהודים, לגבי ובמיוחד
הרי 55מלא" רבים, יהודים קירב כבר שהוא ואף ,

נותר – התקרב שלא אחד יהודי עוד נותר mlerעדיין
`ln mler ,mly.מבורר שאיננו

יהודי על מדובר אם אף אמור זה אחת `cgכל על ,

לקרבם  שצריך רבים עדיין יש כאשר וכמה כמה
לגמרי, זו בעבודה להשתקע עליו בודאי הרי – ליהדות

יהא  זו, מעבודה אותו יסירו שכאשר באופן חיותו, בכל

egxkזה lra.

שעל  בחשבון, לוקחים כאשר וכמה כמה אחת ועל

הרי  ולמצוות לתורה ומקרבו יהודי "מברר" שהוא ידי
שיקרב  ל"מברר", יהפוך זה יהודי גם דבר של בסופו

ועד, מצוה גוררת מצוה כי ליהדות, אחרים יהודים

לרעך ואהבת למצות שמפעולתו jenkובמיוחד, כך ,
העולם. כל סוף עד פירות ופירי פירות יצמחו

תשל"ד) שמיני ש"פ (משיחת

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

א. לז, סנהדרין (55

 אגרות קודש 

 ב"ה,  ג' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו בו כותב אודות מצב בריאותו. והנה צריך הי' להתייעץ עם המשפיע 
שלו שיסדר בשבילו סדר לימודיו באופן שלא יגע בבריאותו כלל, שכבר ידוע פסק תוה"ק )רמב"ם 
הל' דיעות ריש פ"ד( שהיות הגוף בריא ושלם מרדכי השם הוא, ובודאי ידוע לו פתגם רבינו הזקן 
)נדפס בהיום יום ער"ה( מי ווייסט גאר ניט ווי טייער עס איז דער גוף פון א אידען, ובמילא צריך 
לבריאותו  כנצרך  יהיו  ומנוחה  ושתי'  אכילה  שסדרי  ולראות  הרופאים  הוראת  אחרי  למלאות 

בריאות גופו, ואז יצליחו השי"ת ג"כ בעבודת התפלה ובלימוד התורה ביראת שמים כדבעי.

זהו  אם  רק  הוא  הגוף  דתוקף  בהחסרון  שהכוונה  ג"כ  יראה  בו  אשר  המאמר  מוסג"פ 
בממשלת נפש הבהמית, אבל לא ח"ו בבריאותו הנוגע להנפש האלקית.

הפ"נ לי"ש נתקבל.

בברכת הצלחה בתלמוד תורה ועבודת התפלה ביראת שמים מתוך בר' הנכונה.
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חודש אלול )ב(

"אני לדודי ודודי לי" ר"ת אלו"ל, וביאורו

לו  ואני  לי  דודי  טר  פסוק  ב'  פזק  השיזים  בשיז  כתיב 
הזעה בשושנים, ואח"כ בפזק ו' פסוק ג' כתיב אני לדודי 
הזעה  כתיב  לי  דודי  ובפסוק  בשושנים,  הזועה  לי  ודודי 

חסז ו', ובפסוק אני לדודי כתיב הזועה מלא ו'.

והיינו:

האתעזותא  הוא  שמתחלה1  הוא,  לו  ואני  לי  דודי 
דלעילא – דודי לי, והיא המעוזזת האתעזותא דלתתא – 

ואני לו, והוא כמו2 איש מרזיע תחלה יולדת נקבה.

האתעזותא  הוא  שמתחלה  הוא,  לי  ודודי  לדודי  ואני 
דלתתא – אני לדודי, והיא המעוזזת האתעזותא דלעילא 
– ודודי לי, והוא כמו אשה מרזעת תחלה יולדת רכז, לכן 

כתיב שם הזועה מלא ו – דכוזא3, כי יולדת בן רכז.

כו'  לדודי  ואני  כו'  לי  דודי  פסוקים  הב'  שבפיזוש  ודע 
יש לפזש:

שהם  כמו  ואני  דודי  רו"ן,  יחוד  הוא  לו  ואני  לי  דודי 
ו' דכוזא – ר"א, לד'  ם, שביו"ד קדים  בחכמה יו"ד4 של שֵׁ

1( זאה לקוטי שיחות חלק כט ע' 163, ובהנסמן שם העזה 12.

2( זאה לקוטי תוזה תרזיע יט, ב.

3( ו' דכורא. זאה לקוטי תוזה ויקזא ר, א. מטות פה, ד. ועוד.

4( יו"ד של ֵׁשם: מבואז בחסידות )זאה תניא – אגזת התשובה פזק 

ם הוי' הם  ד'. לקוטי תוזה פ' זאה יח, סע"א ואילך. ועוד(, דאותיות שֵׁ

זמר, אות י' בחי' חכמה, אות ה' זאשונה בחי' בינה )השכל(, אות ו' ר"א 

וחיות  וקיום  ומעשה(,  )דיבוז  מלכות  בחי'  אחזונה  ה'  ואות  המדות, 

ובינה.  חכמה  בחי'   – וֵאם  אב  ע"י  הוא  רו"ן,  בחי'   – ומעשה  המדות 

)תניא פ"ג ופ"ד(

לחכמתו  מזמרת  לבד,  נקודה  בחינת  שהיא  היו"ד  שם(:  )בתניא  ור"ל 

יתבזך, שהיא בבחינת העלם והסתז קודם שבאה לבחינת התפשטות 

העליון  זצון  לבחינת  זומר  היו"ד  שעל  )והקוץ  וההבנה  ההשגה  וגילוי 

כנודע(.  עילאה  חכמה  בחינת  ממדזגת  מעלה  שלמעלה  הוא  בזוך 

לעלמין  וההבנה  ההשגה  וגילוי  התפשטות  לבחינת  שבאה  ואחז 

סתימין, נכללת ונזמרת באות ה"א, שיש לה בחינת התפשטות לזוחב 

על  המוזה  לאוזך,  וגם  וההבנה,  הביאוז  הזחבת  על  ומזמר  המוזה 

בחינת ההמשכה וההשפעה מלמעלה למטה לעלמין סתימין. עיי"ש.

מלכות – נוקבא, )ולכן איש מרזיע תחלה יולדת נקבה, כי5 
בחכמה יסד אזץ(.

אני לדודי ודודי לי הוא יחוד רו"ן, אני לדודי כמו שהם 
הנוקבא  שבהה'  הד'  ציוז  קדים  ה'6  אות  בבינה  כי  בבינה, 
להו' שבתוך הה' הדכוזא, )ורהו מה שהז"ת אני לדודי ודודי 
הוא  שא"ל  לל"ו,  א"ל  וקדים  בינה,  מספז  אלול  הוא7  לי 
דכוזא(,   – עשה  מצות  הוא  ול"ו9  נוקבא,   – ל"ת8  מצות 
ולכן אשה מרזעת תחלה יולדת רכז, כי כונן שמים בתבונה.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד מג, מה.

ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות סי' פא

* * *

חודש אלול )ג(

ם הוי' דחודש אלול ס"ת )ואתחנן ו, כה(  ביאור צירוף שֵׁ
"וצדקה תהיה לנו כי"

ו,  )ואתחנן  ם הוי' דחודש אלול הוא מהפסוק  ציזוף שֵׁ
ם הוי' כמ"ש משנת  כה( וצדקה תהיה לנו כי סופי תיבות שֵׁ

חסידים מס' אלול.
ראה הביאור בילקוט לוי יצחק עה"ת פ' ואתחנן ו, כה.

5( משלי ג, יט. "ה' בחכמה יסד אזץ, כונן שמים בתבונה". זאה תוזה 

אוז ד, א. לקוטי תוזה שיז השיזים מו, א ואילך. ועוד.

יצחק,  לוי  תוזת  זאה  "ו",  ואות  "ד"  אות  כציוז  נחלק  ה'  אות   )6

חידושים וביאוזים לש"ס ע' זצט. לעיל סי' יא.

מזמר  לי"  ודודי  לדודי  "אני  ז"ת  ד"אלול"  ענינים,  שני  כאן  מבאז   )7

לבחי' בינה:

א( דתיבת "אלול" בכללו בגי' 67, וכן "בינה".

ב( גם פזטי ו"סדר" האותיות מכוון, ד"אלול" נוט' אותיות "אל – לו" 

– נוקבא ודכוזא.

8( כמאחר"ל )עיזובין צו, א( כל מקום שנא' השמז פן ואל אינו אלא 

לא תעשה.

9( ל"ו הוא מצות עשה: תיבת "לו" הוא לשון חיובי מצות עשה, וכן לו 

בגי' הששה מדות דר"א כפי שהם כלולים ביחד, ו' פעמים ו' הוא ל"ו. 

זאה תוזת מנחם התוועדויות ה'תשנ"ב ע' 312. לעיל חודש כסלו )ד(.

 ילקוט לוי יצחק על התוזה 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סט

 דריהי  מהרפ הל ד    69 

סט

נחם  ולא  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי   – יז  יג, 
אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר 
ושבו  מלחמה  בראותם  העם  ינחם  פן  אלקים 

מצרימה

שלשה  השביעי,  בנשיא  פי"ד  נשא  ]במד"ז[  א. 
אזצם  את  ליזש  לאזץ  לכשנכנסו  הקב"ה  אסז  אומות 
שנאמז )דבזים ב, ט( אל תצז את מואב וכן באדום כו' 
אזץ  דזך  אלקים  נחם  ולא  דכתיב  מנין  פלשתים  אזץ 
שנשבע  השבועה  היתה  קזובה  הוא  קזוב  כי  פלשתים 
אבזהם לאבימלך כו' ולעתיד לבא עתיד הקב"ה להתיז 
ימה  פלשתים  בכתף  ועפו  שנאמז  לישזאל,  שלשתן 
כתף  ויתחבזון  ומתזגמינן  י"ד  פסוק  י"א  סי'  בישעי' 
ומואב  אדום  כו',  במעזבא  די  פלשתאי  ית  לממחי  חד 

משלוח ידם כו'.

ועיין בזבות לך לך ס"פ מ"ד ששלשה אומות לא נתן 
אומות  שבעה  זק  וקדמוני  קנירי  קני  לבא  לעתיד  עד  לו 
אומות  שהשבעה  אחז  במקום  ונתבאז  עכשיו  לו  נתן 
לא  עדיין  זאשים  ג'  ביזוז  אבל  תחתונים,  ר'  לבזז  הם 
ניתן לו בשלימות, אם כן לכאוזה פלשתים רהו מביזוז 
דזך  אלקים  נחם  ולא  נאמז  רה  ועל  כו'  זאשים  הג' 
תנחומין  קיבל  לא  נחם  לא  ועדיין  ולכן  פלשתים,  אזץ 
לבא  לעתיד  אבל  בשלח,  ז"פ  בזבות  כמ"ש  בשלימות 
ג'  ביזוז  גם  להם  שיתן  ידי  על  עמי  נחמו  נחמו  כתיב 

זאשים כו'.

ואפשז לומז דלכן לעתיד לבא פזרות תשב יזושלים 
לבא  שלעתיד  המפולש  מבוי  פלשתים  ביזוז  ידי  על 
שמחה  אין  הרה  בעולם  משא"כ  בעושיו,  ישזאל  ישמח 
ובספז כד  עיין בזבות פזשת אחזי פ"כ.  כו'  בשלימות 

הקמח עזך שמחה, ועמ"ש ע"פ צדקת פזרונו בישזאל.
אוז התוזה שמות ח"ב עמוד שנ"ב

יג, ה – ויוגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך 
זאת  מה  ויאמרו  העם  אל  ועבדיו  פרעה  לבב 

עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

ב. כי ברח העם. לכאוזה הוא תמוה למה היתה כראת, 
הי'  לא  לעולם  חפשי  לשלחם  לפזעה  אמזו  אילו  וכי 

מוכזח לשלחם.

אלא מפני שהזע שבנפשות ישזאל עדיין הי' בתקפו 
תוזה  מתן  עד  רוהמתם  פסקה  לא  כי  השמאלי  בחלל 

1( עיין לקוטי שיחות חלק ו.

זק מגמתם וחפצם היתה לצאת נפשם האלקית מגלות 
יתבזך  בו  ולדבקה  מצזים  טומאת  היא  הסטזא־אחזא 
וכדכתיב ה' עורי ומנוסי ביום צזה וגו' משגבי ומנוסי וגו' 

והוא מנוס לי וגו'.

ולכן לעתיד כשיעביז ה' זוח הטומאה מן האזץ כתיב 
ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה' וגו'.

תניא פזק ל"א

הים  וישב  הים  על  ידו  ויט משה את  כז –  יד, 
לקראתו  נסים  ומצרים  לאיתנו  בוקר  לפנות 

וינער ה' את מצרים בתוך הים

ג. וישב הים לפנות בקר לאיתנו וכו'. והנה זר"ל בשמות 
אומז  אתה  הקב"ה  לפני  משה  אמז  אמזו  פכ"א  זבה 
עמו  התניתי  כך  וכו'  הקב"ה  א"ל  וכו'  הים  שאקזע  לי 
בקז  לפנות  הים  וישב  שנאמז  קוזע  שאני  מתחלה 

לאיתנו לתנאו שהתניתי עמו מתחילה וכו'.

ונהיזנא שזאיתי במכתב להזב המקובל הגדול מהז"ז 
מאיז פאפיזש כ"ץ רלה"ה בספז טל אוזות כ"י שדקדק 
הו"ל  הא  זר"ל  שאמזו  כמו  לתנאו  פיזושו  לאיתנו  דאם 
לכתוב לאומזו בבקיעת הים לא בחריזתם1, ופיזש בשם 
זבו מהז"ז ישזאל אשכנרי במשר"ל שקזיעת ים סוף תהי' 
ים  ה' את לשון  והחזים  יא(  )ישעי'  לעתיד לבא כמש"ה 
מצזים, לכן אי כתב זחמנא גבי הבקיעה הוה אמינא דתנאי 
לאיתנו  כתב  לרה  עוד,  ולא  בפזק  בו  הקב"ה  התנה  אחד 
לתנאו בחרזת המים להוזות דגם אחז שנקזע הים וחרז 
כמנהגו הנה רה עומד עדיין בתנאו ליקזע לישזאל לעתיד, 

אלו דבזיו דבזי פי חכם חן.

זבה  בזאשית  לשון  אצלי  יתבאז  דבזיו  פי  ועל 
הים  עם  הקב"ה  התנה  תנאין  יוחנן  א"ז  ור"ל  ה'  פזשה 
שיהא נקזע לפני ישזאל הה"ד וישב הים לאיתנו לתנאין 
אומזת  הלשון  מה  יפלא  ולכאוזה  עכ"ל.  עמו  שהתנה 
תנאין  נינהו  ומאן  וכו'  שהתנה  לתנאין  וכו'  התנה  תנאין 
לאיתנו  כתוב  וכך  רה  תנאי  אלא  כאן  אין  זבים,  לשון 

לתנאו יחיד, וכבז הזב מהז"ש יפה נתקשה ברה.

דשפיז  נעים  ומה  טוב  מה  הנרכז  הזב  דבזי  פי  ועל 
וכו'  הים  עם  הקב"ה  התנה  תנאין  לומז  יוחנן  זבי  דייק 
כדכתיב  לבא  לעתיד  וחד  תמן  חד  ודאי  תזי  תנאין 
הים  וישב  הה"ד  ור"ש  מצזים,  ים  לשון  את  ה'  והחזים 
לאיתנו כלומז דמדכתיב לאיתנו בחרזת המים ולא כתיב 
לעתיד  אחד  תנאי  פש  דאכתי  שמעינן  הים  כשנבקע 

לבא, ור"ש לתנאין שהתנה עמו.
החיד"א – זאש דוד

 ילקוט גאולה ומשיח 
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âשבט ז' ראשון âיום

âé(æé)çlLa éäéåíéäìû íçð-àìå íòä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À
ìt õøà Cøcék àeä áBø÷ ék íézL|íéäìû øîà ¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À

:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa íòä íçpé-ït¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨
i"yx£ÌÁ ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ∑ נהגם ,ולא «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְָָֹ

לב)ּכמֹו: נח (שמות העם","ל את ו)ה "ּבהתהּלכ(משלי ְְְְְִֵֵֶֶַָָ
"אֹות ‰e‡.ּתנחה ·B¯˜ Èk∑ּבאֹותֹו לׁשּוב ונֹוח ְֶַָƒ»ְְַָ

למצרים  יׁש,הּדר אּגדה Ì˙‡¯a.הרּבה ּומדרׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָƒ¿…»
‰ÓÁÏÓ∑מלחמת יד)ּכגֹון העמלקי (במדבר "וּירד ƒ¿»»ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

וגֹו'", חֹוזרים.(מכילתא)והּכנעני היּו יׁשר ּדר הלכּו אם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ראׁש "נּתנה אמרּו: מעּקם, ּדר ּכׁשהּקיפם אם ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹֻּומה,
עלֿאחתֿ ּבפׁשּוטה הֹוליכם אם מצרימה", ְְְְִִִִַַַָָָָָָונׁשּובה

מזרחי,ּכּמהֿוכּמה. אלּיהּו ּברּבי ועּין מהּפכים, הרׁשימֹות נראה הּכתּוב סדר (לפי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

זה) על נכֹון יּׁשּוב יפה מרדכי ּוברּבי אריה ÌÁpÈ.ּובגּור Ôt∑יחׁשבּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ∆ƒ»≈ְְַ
לׁשּוב מחׁשבה  לב ויּתנּו ׁשּיצאּו, .על ְְְֲִֵֶַַָָָָ

(çé)íéäìû áqiå|óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà ©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®
:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò íéLîçå©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·qiÂ∑לּדר הּפׁשּוטה הּדר מן הסיבם ««≈ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ
לׁשֹון ∑ÛeÒŒÌÈ.העקּומה  הּוא וסּוף ליםֿסּוף. ּכמֹו ֲָָ«ְְְְַ

"קנה אגם  ּבּסּוף", "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, ּבֹו ׁשּגדלים ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
קמלּו"וסּו אּלא ∑ÌÈLÓÁÂ.ף "חמּוׁשים" אין ֵָָ«¬Àƒֲִֵֶָ

ׁשעלּו להם ּגרם ּבּמדּבר, ׁשהסּבתן (לפי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻמזּינים
מחּמׁשים  היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו ְֲִִִִֶֶֶָָָָֹֻחמּוׁשים,
מּמקֹום  ׁשעֹובר ּכאדם אּלא ּׁשּצריכים, מה ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהם
אבל  ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָלמקֹום

וכתּוב  .הּצר ּכל לזּמן צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשהּוא
ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר ּכיֿאם נכּתב לא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזה
מהיכן  ּומדין, ועֹוג סיחֹון ּובמלחמת עמלק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבמלחמת
יׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? יׂשראל ׁשהּכּו זין, ּכלי להם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיּו

אֹומר: הּוא א)וכן וכן (יהושע חמּוׁשים", ּתעברּו "ואּתם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַ
ּכמֹו: מזרזין, אּונקלֹוס: יד)ּתרּגם את (בראשית "וּירק ְְְְְְִִֵֶֶַָָ

מחמּׁשה  אחד "חמּוׁשים", אחר: ּדבר וזריז. ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָחניכיו",
אפלה  ימי ּבׁשלׁשת מתּו חלקים וארּבעה .יצאּו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

„Ôep¯aיז  ‡ÏÂ ‡nÚ ˙È ‰Ú¯t ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»¿»«»ƒ
È¯‡ ‡e‰ ‡·È¯˜ È¯‡ È‡zLÏÙ ‡Ú¯‡ Á¯‡ ÈÈ¿»…««¿»¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈
‡·¯˜ ÔB‰ÈÊÁÓa ‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»¿∆¡≈¿»»

:ÌÈ¯ˆÓÏ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡יח  ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡nÚ ˙È ÈÈ ¯ÁÒ‡Â¿«¿«¿»»«»…««¿¿»«»
‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÏÒ ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÁlLa È‰ÈÂ (ÊÈ ּכפ"א נחם. ולא וי"ו . «¿ƒ¿««ְְֵָָָֹ
ּכי  וידּוע יׁשמעאל. ּבלׁשֹון ְְְִִִֵַָָָָרפה
ּפלׁשּתים  ּדר ירּוׁשלם עד ְְְְִִִִִִֶֶַַַָמּמצרים
עׂשרה  מהל ּכמֹו והּוא רב מרחק ְְְֲֲֵֶַַַָָָאינֹו

אי זה ולּולי הּיׁשרה. ּבּדר ְְִֵֵֶֶֶַַָָָימים
עד  ּבחמֹוריהם הּׁשבטים ְֲִִֵֶַַַַָָהּמּובאים
מאד  רחֹוק הּדר היה אם ְְִִִֶֶַַָָָֹמצרים.
וחמריהם  הם ׁשּיאכלּו מסּפיק היה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹמה

לבּתיהם: ׁשבר מביאים Èkּובעלֹותם ְְֲִִֵֵֶֶַָָƒ
ׁשהּוא ‰e‡קרֹוב אע"פ מׁשה א"ר . ֶֶָֹ

קׁשה  עם ּכי ּדעּתֹו לפי וכמֹוהּו ְְְְִִֵַַָָקרֹוב.

.ל חטאתי ּכי נפׁשי רפאה הּוא. ְְִִִֶַָָָָָֹערף

.צר אין ּדעּתי ּולפי לֹו. ּברזל רכב ְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹּכי
ּדר אלהים נחם לא לּמה טעמֹו ְֱִִֶֶַָָָָֹֹּכי
קרֹוב. ׁשהּוא ּבעבּור ּפלׁשּתים ְְֲִִֶֶֶַָארץ

יראּו ׁשּלא רחֹוקה ּדר נחם ְְְִִֵֶֶֶָָָֹוהּנה
ונׁשּובה  ראׁש נּתנה ויאמרּו ְְְְְִִָָָָָֹֹמלחמה
יֹודע  הּׁשם ּכי וידענּו ְְְְִִֵֵַַַַָָמצרימה.
אם  ׁשּיּנחמּו וידע ספק ּבלי ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָהעתידֹות
ּפן  ואמר ּפלׁשּתים. ארץ ּדר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָיֹוליכם

ּכלׁשֹון  ּתֹורה ּדּברה ּכי העם. ְְִִִִֵָָָָָיּנחם
הּלֹומדים: ׁשּיבינּו אדם giּבני dxez ְְִִֵֶַָָָ

·qiÂ (ÁÈ יבא ּגם סבב. ּכפל מּבעלי . ««≈ֲִֵֶֶַַַָָֹ
ויגל  ּבדלתים. וּיס אחר. מׁשקל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָעל
ּדברי  אל ּתׁשמע ולא האבן. ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹאת
הּמדּבר. ּומּלת נסב: ׁשּׁשרׁשֹו ְְְִִִֶַַַָָָָהאֹומרים

ּדר והּוא עּמֹו ואחר עצמֹו ְְְִֵֵֶֶַַמֹוׁש
הארֹון  וכמֹוהּו סּוף. ים מדּבר ְְְִִַַַָָָָהּמדּבר
ועץ  הּברית. ארֹון הארֹון ְְְֲִִֵַַָָהּברית

ּד הּמקנה.הּדעת. הּספר ורע. טֹוב עת ְֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּוא  וסּוף רּבים. וכמֹוהּו החמה. ְְִַָהיין

סֹוף  מּגזרת ׁשהּוא וי"א מקֹום. ְְִִֵֶַָׁשם
ים  והּוא העֹולם. סֹוף הּוא ּכי ְִָָָָָּדבר

 חומש יומי 

פזשת בשלח

יום זאשון
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עא

עא

יום זאשון

בשלח  פרשת - יג - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ז' ראשון ליום יומי שיעור

(èé)òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©
íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà òéaLä¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå íëúà¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«
i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑ לבניהם ׁשּיׁשּביעּוהׁשּביעם «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַָ

לארץ (מכילתא) ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה .ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ
אני מּיד,ּכנען  יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ּכמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

אבל  לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָׁשּליט
הׁשּביעם  לכ לעׂשֹות. מצרים יּניחּום לא ְְְֲִִִִִִַַַָָָֹּבני,

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו יג)לכׁשּיּגאלּו .(סוטה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ÌÎz‡ ‰fÓ È˙ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â∑ הׁשּביע לאחיו ¿«¬ƒ∆∆«¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְִִֶַָ

עּמהם,.ּכן  העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף למדנּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
"אּתכם" .ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַ

‡¯Èיט  dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿

ãקודש משיחות ãנקודות
יֹוסף? ׁשל ארֹונֹו מׁשה נׂשא ֲֵֶֶַַָָֹמּדּוע

וּיקּברּו ּכנען ארצה ּבניו אֹותֹו "וּיּׂשאּו ויחי ּבפרשת הּפסּוק ְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָעל

יג)אֹותֹו" לׂשאת (נ, עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי רׁש"י ּפירׁש ,ִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

הארֹון". ֶָָאת

ּבׁשּלח ּבפרׁשת להּלן המפרׁשים: יט)והקׁשּו "וּיּקח (יג, ּכתּוב ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ

מּׁשבט  היה מׁשה הרי ולכאֹורה עּמֹו", יֹוסף עצמֹות את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה

ׁשהיה  מׁשה נׂשא  היא" ואםּֿכן הארֹון, נֹוׂשאי קהת ּומּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלוי

יֹוסף" ׁשל ארֹונֹו ומושב לוי, חזקוני גם וראה כאן, הריב"א (לשון ֲִֵֵֶ

?זקנים)

ׁשעּבּוד  ׁש"מלאכת ׁשּמצינּו מה ּבהקּדים הּדברים לבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש

לוי" ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא וראה מצרים ד. ה, שמות (רש"י ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

טז) ה, פרשה רבה' כּו''שמות לוי ׁשל ּד"ׁשבטֹו ּבזה ּומבֹואר ,ְְְִִֵֶֶָָ

חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת (תוספות עתידין ְֲִִִִֵֵֶָָָָָ

ועוד) ד. ה, שם חזקוני גם וראה יג. א, שמות זקנים ונמצא,הדר .ְְִָ

ׁשּיכים  היּו לא לכן הארֹון", את לׂשאת "עתידין ׁשהיּו ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּמּכיון

מצרים. לׁשעּבּוד ְְְְִִִַָּכלל

צרת  התחילה אבינּו יעקב ׁשל מיתתֹו אחרי ׁשרק מצינּו ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּנה

רׁש"י ּוכדברי פרשתנו)הּׁשעּבּוד, יעקב (ריש ׁשּנפטר "ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹ

הּׁשעּבּוד  מּצרת יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבינּו,

לׁשעּבדם". ְְְְִִֶַָׁשהתחילּו

ּדמּכיון  הארֹון", את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא ׁש"לוי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹוזהּו

"לוי  לכן מצרים, ׁשעּבּוד את אפׁשרה יעקב ׁשל ארֹונֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנׂשיאת

ׁשּי ואינֹו הארֹון", את לׂשאת "עתיד הּוא ּכי יּׂשא" ְִִִֵֵֶַָָָָָָֹלא

מצרים. ְְְִִִַלׁשעּבּוד

לוי  ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" חֹומר' 'ּכמין יתּפרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּולפיֿזה

ּבזה  ׁשאין רק לא יֹוסף ׁשל ארֹונֹו נׂשיאת ּכי יֹוסף", ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹארֹונֹו

על  הֹוראה ּבּה יׁש אּדרּבה, אּלא מצרים, ׁשעּבּוד על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהֹוראה

יפקֹוד  "ּפקֹוד ּדכאׁשר עצמֹו, יֹוסף ּוכדברי מּמצרים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָהּגאּולה

אּתכם" מּזה עצמֹותי את והעליתם אתכם, שם)אלקים .(בשלח ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹ

מּמׁשה, יֹותר יֹוסף ׁשל ארֹונֹו לנׂשיאת ראּוי היה לא ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹועל

יׂשראל. ׁשל וגֹואלם לוי, ׁשל ׁשבטֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹראׁש

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 237 עמ' כ כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

וזאת  זכרּתי. ּכבר ּכאׁשר ְְְְְֲֶַַָָָֹאֹוקינֹוס
ּכנגד  מזרחי ים הּוא ּכי ּגדֹולה. ְְְִִִֶֶָָָָטעּות
מּמּנּו: ּגדֹול ספרּדי וים ְְְִִִִֶַַָָָמצרים.

ÌÈLeÓÁÂ להם ׁשּיׁש הֹון מלאים י"א . «¬ƒְִֵֵֶֶָ

לא  צדה וגם ּכתּוב והּנה צרכיהם. ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹּכל
עּתה. זה להזּכיר טעם ּומה להם ְְִֶֶַַַַַָָָעׂשּו
ּכמֹו לּמלחמה. חמׁש חגּורי ּפרּוׁשֹו ְְֲִֵֵֶַַָָֹרק
חגּורי  ׁשּפרּוׁשֹו ּתעברּו. ְֲֲִֵֵֶַַחלּוצים

ּתעברּו ואּתם הּנאמן והעד ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָחלּוצים.
חלּוצים. קראם אחר ּובמקֹום ְְֲֲִִֵַָָָחמּוׁשים
אחיהם. לפני צדה להֹולי טעם מה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָּכי
ּבּמקֹום  וחמׁשים הּכתּוב להזּכיר ְְְֲִִַַַַַַָָֻוטעם
ּבראֹותם  ּכתּוב למעלה ּכי ְְְִִֶַַָָָהּזה

ּבכלי  יצאּו רמה ּביד ּכי ְְְְִִִֵַָָָָָמלחמה.
עבדים  ּכמֹו ולא ְְְֲִִָָָֹמלחמה.

hiּבֹורחים: dxez ְִ
ÁwiÂ (ËÈ ּבני עלּו למעלה הזּכיר . «ƒ«ְְְְִִֵַָָ

העלּו ּגם ההּוא. ּבּדֹור החּיים ְֱִִֵֶַַַַַָיׂשראל.
ידֹו ׁשעל ּבהם ׁשהיה הּנכּבד ְִִֶֶֶַַָָָָָָעּמם
לפני  הׁשּביעם והּוא מצרימה ְְְְְְִִִִֵַָָָירדּו
ּובניהם  לבניהם ּכן ׁשּיאמרּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֹמֹותֹו

לקּים  נתעּסק מׁשה והּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַֹלבניהם.
על  אׁשמה ּתבא ׁשּלא ְְֶַַַָָָֹֹהּׁשבּועה
יׂשראל  ׁשּנׂשיאי ראינּו ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָיׂשראל.
להם  נׁשּבעּו לא והם לּגבעֹונים ְְְְְְִִִִֵֶַָֹנׁשּבעּו

ּכמֹו רחֹוקים ׁשהם ּתנאי על ְְְִֵֶֶַַָאּלא
היה  קרֹובים ׁשּנמצאּו ואחר ְְְְְִִֶֶַַָָָׁשאמרּו.
ּיעברּו ולא ׁשבּועתם. יׁשמרּו ׁשּלא ְְְְְִֶַַָָָֹֹנכֹון
ּתחּיה  לא מצות על יׂשראל וכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹהם

עׂשּו הּׁשם ּכבֹוד ּבעבּור רק נׁשמה. ְְֲֵַַַָָָָּכל
רּבֹות  ׁשנים ואחר יחּללּוהּו. ְְְִֶַַַַָֹׁשּלא
ּבעבּור  יׂשראל. ּבני הּׁשם ְְֱֲִִֵֵֵֶַַָהעניׁש
הּגבעֹונים  את להמית ׁשאּול ְְִִִִִֶֶַַָָׁשהּניח

והזּכיר  הּכהנים. עיר ּבנֹוב ְְְֲִִִִֶַָֹׁשהיּו
ירּום  והעֹור הּבׂשר ּכל ּכי ְֲִַָָָָָָעצמֹות
ּבׁשנים  יּׁשארּו ולא וּיבאׁש. ְְְֲִִִִַַָָָֹּתֹולעים

העצמֹות: רק kמּועטֹות dxez ֲַָָָ
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(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(àë)íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´
íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå Cøcä©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬

:äìéìå̈¨«§¨
i"yx£C¯c‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, נקּוד «¿…»«∆∆ְֶַָָ

ּכמֹו א)להנחֹותם, ּתלכּו(דברים אׁשר ּבּדר "לראֹותכם ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָ
ל  ּכמֹו ׁשהּוא להנחֹותם בּה" ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְֶֶַַַָָָ

ׁשליח  הענן,עלֿידי עּמּוד הּׁשליח? הּוא ּומי , ְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבכבֹודֹו ּומּכלֿוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפניהם. מֹוליכֹו ְְְִִִִֵֶַָָָ
ׁשהרי  עלֿידֹו, להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקֹום,
אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם הענן עּמּוד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעלֿידי

הּדרלאֹורה  להֹורֹותם אּלא ,. ְְֶֶֶַָָָ

(áë)äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨
:íòä éðôìô ¦§¥−¨¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑ ֿהּואעּמּוד הּקדֹוׁשּֿברּו" את …»ƒֶַַָָ
הענן  ׁשעּמּוד מּגיד לילה". האׁש ועּמּוד יֹומם, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהענן

לעּמּוד  מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, לעּמּוד ְְְְְִִֵֵַַַַַָָמׁשלים
כג)הענן, זה (שבת יׁשקע ׁשּלא זה ׁשעד עֹולה ,. ְִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

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

(á)úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ
eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî ïéa¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìò©©¨«
i"yx£e·LÈÂ∑ מּקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ¿»Àְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּיאמר: ּפרעה, את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹּכל
לבני  ּפרעה "ואמר ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר הם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּתֹועים

וגֹו'" ‰ÈÁ¯˙.יׂשראל Èt ÈÙÏ eÁÈÂ∑(מכילתא) הּוא ְְִֵָ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…
ׁשּנעׂשּו,ּפיתם  ׁשם על החירת", "ּפי נקרא ועכׁשו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹ

חֹורין  והּגיא ּבני זקּופים, ּגבֹוהים סלעים ׁשני והם . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָ

a„Ó¯‡:כ  ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏËe¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

Ï‡כב  Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב  Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙¯ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eÚÒiÂ (Î ׁשּור מדּבר הּוא באתם. . «ƒ¿ְְִֵָָ
אפרׁש: k`ּכאׁשר dxez ֲֲֵֶַָ

ÌÓBÈ Ì‰ÈÙÏ CÏB‰ '‰Â (‡Îידענּו . «≈ƒ¿≈∆»ְָָ
וי  ׁשמֹו. וקדֹוׁש עד ׁשֹוכן הּׁשם ֹוׁשב ּכי ְְְִֵֵֵַַָ

ּבני  ּכלׁשֹון ידּבר והּכתּוב סלה. ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָקדם
עם  הֹול הּׁשם ּכח ּכי ּבעבּור ֲִִֵֵַַַָָֹאדם

זרֹוע  מׁשה לימין מֹולי ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹיׂשראל.
היה  ׁשּלא ענן ּבעּמּוד וטעם ְְְְִֶַַַַָָָָֹתפארּתֹו.
נטּוי  עּמּוד ּכדמּות רק העבים. ְְִִִֶַַָָּכדמּות
העּמּוד  ונקרא הארץ. על הּׁשמים ְְִִִֶַַַַָָָָָמן
וטעם  עליו. הּבית ׁשּמעמד ּבעבּור ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָּכן

הּמחנה  ּכי ּבעבּור ולילה. יֹומם ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָללכת
מּסע  רק ללכת יכלּו ולא ּגדֹול ְְֶֶַַָָָָָָֹהיה

יֹום  מקצת הֹולכים היּו ּכן על ְְְִִֵַַָָמעט.
עּמּודים  הּׁשנים ואּלה לילה מקצת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָּגם

ּכאׁשר  הּים אל ׁשּבאּו עד לפניהם ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָהיּו
akאפרׁש: dxez ֲֵָ

LÈÓÈ ‡Ï (·Î הּׁשם ּכי יֹוצא. ּפעל . …»ƒִֵֵַַֹ
העּמּודים  המיׁש לא למעלה ְְְִִִֵַַַָָָֹהּנזּכר

ּתמצא  לא יֹומם ּומּלת העם. ְְִִִֵַָָָָֹלפני
הּׁשמׁש היֹות עת על רק הּמקרא ְְֱִֵֶֶַַַַָָּבכל
ּבּתֹורה  יּמצא יֹום ּכי הארץ. ִִֵֶַַָָָָעל
ּכי  לילה. והּוא ּובּכתּובים ְְְְִִִִַַָּונביאים
היה  וזה ּבכֹור. ּכל הּכֹותי ּביֹום ְְְִֶַָָָָּכתּוב

ּבׂשֹורה  יֹום הּזה הּיֹום וכתּוב ְְְֶַַַָָָלילה.
ּכתּוב  ׁשם ּכי לילה. היה והּוא ְְִַָָָָָהּוא

יֹום  וכתּוב הּבקר. אֹור עד ְְִִֶַַָֹוחּכינּו
:נגּד ּבּלילה `צעקּתי dxez ְְְִֶֶַַַָָ

¯a„ÈÂ ראּוי ‡) אין האמת מּדר . «¿«≈ֱִֵֶֶֶָָ
לּמה  הּׁשם מעׂשה על לחׁשב ְְְֲִֵֵַַַַַָָֹלמׂשּכיל
וחכמת  ּבחכמה מעׂשיו ּכל ּכי ּכן. ְְְְֲִֵַַָָָָָָָעׂשה
ּבעבּור  זה והזּכרּתי נגּדֹו. ּכאין ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָהאדם

הּׁשם  ׁשּצּוה הּפרׁשה ּבזֹו ְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּתראה
ּכדי  ערמה. ּדר אחֹורּנית ְְֲִֵֶֶֶַָָָׁשּיׁשּובּו
ויטּבע  אחריהם וירּדף ּפרעה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַֹֹׁשּיצא

עמּקֹות: הּׁשם ּומחׁשבֹות aּבּים. dxez ְֲֵַַַָָֻ
˙B¯ÈÁ‰ Èt ּפני ·) הּנקרא הּוא . ƒ«ƒְְִֵַָ

ׁשהּפה  ּבעבּור ּכן ונקרא ְְֲִִֵֶֶַַַָהחירֹות
מקֹום: ׁשם והּוא ÏÚaּבפנים. ÈÙÏ ְְִִֵָƒ¿≈««



  הל  דהלד • דהמ למ הס   73 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עג

עג

בשלח  פרשת - יד - תרגום ואחד מקרא ושנים  שבט ז' ראשון ליום יומי שיעור

הּסלעים  ּפי קרּוי ˆÔBÙ.ׁשּביניהם ÏÚa ÈÙÏ∑(מכילתא) ְִִֵֵֶֶַָָƒ¿≈««¿
מצרים  אלהי מּכל נׁשאר ׁשּיאמרּו,הּוא להטעֹותן ּכדי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

אּיֹוב: ּפרׁש ועליו יראתן, יב)קׁשה לּגֹויים (איוב "מׂשּגיא ְְְִִִִֵַַַָָָָָָ
.ויאּבדם" ְְֵַַ

(â)øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬
:øaãnä íäéìò£¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰Ú¯t ¯Ó‡Â∑ ׁשבים ׁשהם ּכׁשּיׁשמע ¿»««¿…ְְִִֵֶֶַָ
Ï‡¯NÈ.לאחֹוריהם  È·Ï∑:וכן יׂשראל . ּבני על ֲֵֶַƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵֵַָ

עליכם, לכם", יּלחם כ)"ה' אחי (בראשית לי "אמרי ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ
עלי  אמרי ‰Ì.הּוא", ÌÈÎ·∑,ּומׁשּקעים ּכלּואים ְִִַָ¿Àƒ≈ְְִִָֻ

ּכמֹו: שירי"ר, פד)ּובלע"ז: הּבכא",(תהלים (איוב "ּבעמק ְְְֵֶַַַָָ
נהרֹות",כא) לח)"מּבכי הם,(שם נבכים ים". "נבכי ְְְְִִִִֵֵָָֻ

מּמּנּו לצאת יֹודעין ׁשאינן ּבּמדּבר הם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכלּואים
ילכּו .ּולהיכן ְְֵֵָ

(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®

:ïë-eNòiå©©«£¥«
i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑ ֿהּואּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו ¿ƒ»¿»¿«¿…ְֶַָָ

הּוא  וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָמתנּקם
לח)אֹומר: ואחרּֿכ:(יחזקאל וגֹו'", אּתֹו "ונׁשּפטּתי ְְְְְִִִֵַַַָ

והת  ואֹומר:"והתּגּדלּתי וגֹו'". ונֹודעּתי (תהלים קּדׁשּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַ
"נֹודע עו) :ואחרּֿכ קׁשת", רׁשפי ׁשּבר ְְִִֵֶַַַָָָָָ"ׁשּמה

ואֹומר: אלהים". ט)ּביהּודה מׁשּפט (שם ה' "נֹודע ְְֱִִִֵַָָֹ

BÏÈÁ.עׂשה" ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa∑,ּבעברה התחיל הּוא ָָ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ
הּפרענּות התחילה ∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומּמּנּו ְְִִִֶַָָֻ««¬≈

ׁשּׁשמעּו ׁשבחן מׁשה,להּגיד היאלקֹול אמרּו: ולא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אמרּו: אּלא לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתקרב

עמרם" ּבן ּדברי אּלא לנּו .(מכילתא)"אין ְְִֵֵֶֶַָָָ

(ä)ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãáòî ìàøNé-úà eðçlL-ék¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑ עּמהם ׁשלח ,איקטֹורין «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְִִִֶַָָ

ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹוכיון
לפרעה  והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין ׁשאינן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹוראּו

הרביעי. ּובּׁשּׁשי (מכילתא)ּבּיֹום רדפּוּובחמּׁשי ְְֲִִִִִִַַַָָ
לּים. ירדּו ׁשביעי וליל דסוטה)אחריהם, ּבׁשחרית (פ"ק ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשביעי  יֹום והּוא ׁשירה, ּפס אמרּו אנּוׁשל לכ ח. ְְְְִִִֶֶַָָָָ

‡Ôepג  ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

ÔB‰È¯˙aד  Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È¯‡ ‡„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÔBÙˆמצרים חרטּומי ּכי אמרּו. עׂשּו. ¿ְְְִִִֵַַָָ
וזהּו נחׁשת. צּורֹות הּמּזלֹות ְְְִֶֶַַַָֹּבדבר
לברח  עבד יּוכל ׁשּלא צפֹון ְְִֶֶֶַַַַֹֹּבעל
זה  ּובעבּור הּצּורה. לעבֹור ְֲֲִִִֶַַַַָמּמצרים
ּבעבּור  ּדעּתי ּולפי העם. ּברח ּכי ְְֲִִִַַַָָָָּכתּוב

ימים  ׁשלׁשת ּדר לפרעה מׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשאמר
ּכי  מּדבריו לפרעה נראה ּבּמדּבר. ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹנל
אל  ּבּה ילכּו אׁשר הּדר מׁשה ְֲֵֶֶֶֶֶַַָָֹידע
ׁשמע  וכאׁשר ׁשם. יזּבחּו אׁשר ְְְֲֲִֶֶַַַָָָהּמקֹום

ּדר ללכת החּלּו ׁשּיׂשראל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּפרעה
אחֹורּנית  ׁשבּו ׁשהרחיקּו ואחר ְְְֲִִִִֶַַַַָָהּמדּבר
ּכי  ּפרעה חׁשב אז אחרת. ּדר ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹללכת
ּכי  היה ּבערמה מׁשה ּׁשּדּבר מה ְְִִֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּכי  לברח. אם ּכי לזּבֹוח ּדעּתֹו ְְְִִִִִֵַַַֹאין
ידע  ולא הּדר עליו יׁשּתּבׁש ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּבֹורח

:יל ּדר זה הּמּלה BÁÎאי זֹו ּבאה . ֵֵֵֶֶֶƒ¿ִַָָָ
ורּבים  נפלֹו אחרי ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַּבחירק.

bּככה: dxez ָָ

Ï‡¯NÈ È·Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â ּכמֹו‚) . ¿»««¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈ְ
לי: חֹולם.ÌÈÎB·אמרי ּתחת ּבׁשּורק . ְִִִ¿ƒְַַָֻ

מּבנין  הּוא ּכי מּזה. תעבּורי לא ְְֲִִִִִֶַַֹּכמֹו
והעיר  נבֹוכּו. והּנה נכֹונים. ּכמֹו ְְְְְִִִִֵַָָנפעל.

נכֹונה. והּממלכה ּכמֹו נבֹוכה. ְְְַַַָָָָָָׁשּוׁשן
ולא  עצה ימצא ׁשּלא ּכאדם ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹוהּטעם
ׁשֹורׁש. ים נבכי ונּו"ן יעׂשה. מה ְְֲִֵֵֶֶַַַָידע
טעם  לֹו ואין ים מעמּקי ְֲֵֵֵַַַַָּופרּוׁשֹו

הּזה: ‰a„n¯ּבּמקֹום Ì‰ÈÏÚ ¯‚Ò. ֶַַָ»«¬≈∆«ƒ¿»
ידעּו ולא הּמדּבר ּדרכי עליהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּנסּגרּו
ּכמֹו יצאּו ואנה ילכּו ְְְְֵֵָָָָאנה

cהּבֹורחים: dxez ְִַ
Èz˜fÁÂ ׁשהּוּכּו„) הּמּכֹות ׁשכח ּכא ּלּו . ¿ƒ«¿ƒְִֶַַַָ

יׂשראל: Ú¯Ùa‰ּבעבּור ‰„·k‡Â אז . ְֲִֵַָ¿ƒ»¿»¿«¿…ָ
ּפרעה  לטּבֹוע ּבעֹולם ּכבֹודי ְְְִִֵֶַַָָָֹיראה

ÌÈ¯ˆÓוחילֹו: eÚ„ÈÂ ּגם הּנׁשארים. . ְֵ¿»¿ƒ¿«ƒְִִַַָ
ה': אני ּכי מֹותם לפני ְְֲִִִִִֵַָָהּנטּבעים

ÔÎ eNÚiÂ.קצרה ּדר הּכתּוב אחז . ««¬≈ְֶֶַַָָָָ
אחֹורּנית: ׁשּׁשבּו dלֹומר dxez ֲִֶַַָ

„biÂ אם ‰) ּכי הֹולכים אין ּכי . «À«ְִִִִֵ
eלברֹוח: dxez ְִַ
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עד בשלח עד פרשת - יד - תרגום ואחד מקרא ושנים  שבט ח' שני ליום יומי שיעור

הּׁשביעי  ּבּיֹום הּׁשירה מּמה ∑CÙ‰iÂ.קֹורין נהפ ְִִִִַַַָ«≈»≈ֱִֶַַ
להם: אמר ׁשהרי יב)ּׁשהיה, מּתֹו(לעיל ּצאּו "קּומּו ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהפ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעּמי".

ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי "עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאֹומרים:
ּבׁשביל נהפכּו אחריהם .ׁשהׁשאילּום ממֹונם לרּדף ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

e„·ÚÓ∑אֹותנּו .מעבד ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו Â‡˙.(מכילתא)הּוא «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆

BnÚ Á˜Ï BnÚ∑ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «»«ƒְְְְִִִָָָָָ
עּמכם  אתנהג לא ואני עּמי, ּבֹואּו וׁשּלחנּום, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹממֹוננּו
לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּכׁשאר

"ּופרעה  ׁשּנאמר: לפניכם, אקּדים ואני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבּמלחמה,
ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהקריב",
אני  ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש ּבּזה לּטל מלכים ְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֹׁשאר

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם .אׁשוה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æ)íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiå©¦©À¥«¥¬¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
ìLå:Blk-ìò íL §¨«¦¦−©ª«

i"yx£¯eÁa∑ רכב ".נבחרים ּכל יחיד, לׁשֹון ּבחּור", »ְְִִִֶֶָָָָ
"ּבחּור" היה זה, ׁשּבמנין ÌÈ¯ˆÓ.ורכב ·Î¯ ÏÎÂ∑ ְְְִֶֶֶֶָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒ

ׁשאר  ּכל הּבהמֹות .(מכילתא)הרכב ועּמהם היּו ּומהיכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
נאמר: הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם ט)הּללּו? (לעיל ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

יׂשראל, מּׁשל ּתאמר ואם מצרים", מקנה ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ"וּימת

נאמר: י)והלא מי (שם מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו "וגם ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשמעֹון  רּבי היה מּכאן ה'". ּדבר את מ"הּירא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהיּו?
רצץ  ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאֹומר:

מחֹו! Blk.את ÏÚ ÌLÏLÂ∑,צבאֹות ׂשרי ֶֹ¿»ƒƒ«Àְֵָָ
.ּכתרּגּומֹו ְְַ

(ç)ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑ לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא) «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»
ּומפרסמת  ּגבהה .ּבגבּורה ְְְְִֶֶָָֹֻ

âשבט ח' שני âיום

(è)íéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìò Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìò©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

ïôö ìòa éðôì úøéçä: ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

„ÌÈ¯ˆÓח  ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù Ï‡¯NÈ È·e Ï‡¯NÈ Èa ¯˙a Û„¯e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯a¿≈¿ƒ

k„ט  ÔB‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È¯˙a È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈«¿≈¿«¿ƒ»¿«
‰Ú¯Ù Èk˙¯ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ Ô¯L»»««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì„˜ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ d˙È¯MÓe È‰BL¯Ùe»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ»»√»

:ÔBÙˆ ÏÈÚa¿≈¿

ãקודש משיחות ãנקודות

BÁÓ ˙‡ ıˆ¯ ,ÌÈLÁpaL ·BË(ז יד, (רש"י ∆«¿»ƒ¿…∆…
הּדּיּוק  ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחז"ל

"יגיע הּפסּוק צריכה EÈtkּבלׁשֹון ּבפרנסה ׁשהּיגיעה תאכל", ּכי ְְִִַַָ«∆ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

מלא  ּתמיד להיֹות צרי הראׁש א הּמעׂשה, ּבכח רק ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלהעׂשֹות

הרע, יצר ׁשל הּמח את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבתֹורה.

ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו יתמּסר ׁשהּמח ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻֻּכדי

(160 עמ' טז כרך שיחות (לקוטי

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Â¯Ò‡iÂ ׁשלמה ) וּיבן ּכמֹו ּבצּוּוי. . «∆¡…ְְְִִֶַֹֹ

הּבית: fאת dxez ִֶַַ
¯eÁa ·Î¯ ˙B‡Ó LL ÁwiÂ (Ê. «ƒ«≈≈∆∆»

ׁשהיּו רכב מּכל ּבמרּכבֹותיו ְְְְִִֶֶֶַָָָָמּובחרים
ּדֹומה ÌÈLÈÏLÂלֹו: הּמל ּכי ּדע . ¿»ƒƒִֶֶֶַַ

מׁשנה  יּקרא ּכן על ּבחׁשּבֹון. אחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּכמֹו

הּׁשנית. ּבּמעלה אחריו ׁשהּוא ֲֲִֵֶַַַַָָאֹותֹו
ּבּמעלה  הּוא ואׁשר ׁשנים. ְְֲֲִִִֶַַַַַָמּגזרת

ׁשליׁשי: יּקרא gהּׁשליׁשית dxez ְְִִִִִֵַָ
‰Ó¯ „Èa (Á ּכדמּות יצאּו לא . ¿«»»ְְִָֹ

ּכלי  ּכל עּמהם והיה ְְְִִֵֶָָָָּבֹורחים

hהּמלחמה: dxez ְִַָָ
eÙc¯iÂ (Ë.ּככה לֹומר הּלׁשֹון מנהג . «ƒ¿¿ְִַַַָָָ

וּינּועּו. העם וּירא רֹואים. העם וכל ְְְִַַַָָָָָָּכמֹו
ועמדּו נעּו ּכן ראּו ּכאׁשר ְְְֲֵֶַַַַָָָוהּטעם

יום שני
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(é)íäéðéò-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä äòøôe©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹
íéøöî äpäå|e÷òöiå ãàî eàøéiå íäéøçà òñð §¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬

:ýåýé-ìà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«
i"yx£·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe∑,"קרב "ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְִַַָָָֹֹ

לקּדם  ונתאּמץ עצמֹו הקריב "הקריב"? ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַמהּו
עּמהם  ׁשהתנה ּכמֹו ‡Ì‰È¯Á.לפניהם ÚÒ∑ ּבלב ְְְִִִֵֶֶֶָָ…≈««¬≈∆ְֵ

נֹוסע  מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד
מצרים  ׁשל ׂשר ראּו הּׁשמים אחריהם", מן נֹוסע ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

למצרים. ּתפׂשּו(מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)לעזר ְְֲִִַַֹ«ƒ¿¬ְָ
אֹומר: הּוא ּבאברהם אבֹותם: יט)אמנּות "אל (בראשית ְְֲֳֵֶַָָָָ

ּביצחק: ׁשם", עמד אׁשר כד)הּמקֹום "לׂשּוח (שם ְְֲִֶַַַָָָָָ
ּביעקב: כח)ּבּׂשדה", ּבּמקֹום"(שם ."וּיפּגע ְְֲִֶַַַַַָָֹ

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

:íéøönî eðàéöBäì§«¦−̈¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑ ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת מּׁשם?וכי לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלע"ז  פושי"ש דינו"ן פלינצס"א .שיפו"ר ְַַ

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäíéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ
eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç øîàì¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà ãáò£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«

È˙י  Ï‡¯NÈ È· eÙ˜Êe ·¯˜ ‰Ú¯ÙeÔB‰ÈÈÚ «¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈»≈≈
‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È¯˙a ÔÈÏË È‡¯ˆÓ ‡‰Â¿»ƒ¿»≈»¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÚÊe¿ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

ÌÈ¯ˆÓaיא  ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„·Ú ‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˙e˜t‡Ï ‡Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

CnÚיב  ‡ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙÂ ‡pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙc ‡Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓcÓƒƒ¿¿«¿¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
הּתפּלה  ְִַָָֻ"אּמנּות"

:'‰ Ï‡ Ï‡¯NÈŒÈ· e˜ÚˆiÂ«ƒ¿¬¿≈Õƒ¿»≈∆

אבֹותם אּמנּות ובפרש"י)ּתפסּו י. (יד, ְֲָָָֻ

'אּמנּות' ּבׁשם הּתפּלה לכּנֹות מתאים אי לתמּה: יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻלכאֹורה

ׁשהיא  ּתפּלה ואּלּו האדם, ׁשל הּתמידי עּסּוקֹו היא, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּמׁשמעּותּה

?ּׁשּמצטר ּבׁשעה רק היא צרכיו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּבּקׁשת

ּתחּנה  היא, ּבפׁשטּות "ּתפּלה" לׁשֹון מׁשמעּות ּבזה לבאר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָויׁש

הּוא  ּתפּלה ׁשל עּקרּה זה, ּפי ועל האדם. צרכי ׁשּימּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלהּקּב"ה

לֹו הּנצר ּכל את הּוא מקּבל ׁשעלֿידיֿזה האדם, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלתֹועלת

ּוברּוח. ְְֶֶַּבגׁשם

ּכמֹו אלא עצמֹו, לתֹועלת רק הּתפּלה ׁשאין היא האמת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא

הרמּב"ם תפלה)ׁשּכתב להל' ּדתפּלה (ב"כותרת" ׁשהמצותֿעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבּקׁשת  אינּה ׁשעּקרּה ּבתפּלה", יֹום ּבכל ה' את "לעבד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיא

האדם  מתקרב הּתפּלה שעלֿידי ה'", את "לעבד אלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹצרכיו

הּקּב"ה. עם ְִִֵַַָָּומתאחד

ׁשאין ול  ללּמדנּו "אּמנּות", ּבׁשם להקּב"ה הּצעקה את ּכּנּו כן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

הּקּב"ה  ׁשּיֹוׁשיעֹו הּמתּפּלל, לתֹועלת רק והּזעקה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּתפּלה

הּתפּלה  ּכי עת, ּבכל מתּפּללים יׂשראל ּבני אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּצרֹותיו,

הּבֹורא  עם מתאחדים ועלֿידּה היא, השי"ת עבֹודת ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעּקרי

היא  הּתפּלה ּכי ּתפּלה, ּגּבי אּמנּות הּלׁשֹון מתאים ולכן ,ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻיתּבר

צרה). ּבעת רק (ולא יׂשראל ּבני ׁשל הּתמידי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעּסּוקם

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 52 עמ' יא כרך לקו"ש (ע"פ

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּבני  אחרי וּירּדף ּכתיב וככה ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹמרחֹוק.

רדפּו ּכאׁשר וּירּדפּו טעם והּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָיׂשראל.
הּים. על חֹונים ׁשהיּו הּׂשיגּום ֲִִִֵֶֶַַַָָאחריהם
ּבאּו ׁשּלא ּפרעה סּוס ּכל ְְְִִֶַָָֹֹוהזּכיר

יחד. ּכּולם רק רכבי ÂÈL¯Ùeמפּוזרים . ְִַַַָָ»»»ְֵֹ
רגלּיים:BÏÈÁÂהּסּוסים. .i dxez ִַ¿≈ְִִַ

·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe (È הקריב ּכי מחנהּו. . «¿…ƒ¿ƒְֲִִִֵַ

יֹוצא: ּפֹועל הּמקרא i`ּבכל dxez ְְִֵַַָָ
e¯Ó‡iÂ (‡Èהּקדׁש ּבלׁשֹון מצאנּו . «…¿ְִֶַָָֹ

נחּברים  ׁשניהם אחד מענין ׁשהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמּלֹות
אין  המּבלי זאת והּנה יסּפיק. ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹוהאחד
ּבמׁשה: א הרק ְְְֲִֶַַָֹקברים.ּכמֹו

e‡ÈˆB‰Ï קמץ ּתחת ּגדֹול ּבקמץ . ¿ƒ»ְַַַַָָָ

רֹואני: אין ואֹומר ּכמֹו aiקטן. dxez ְְִֵֵֵָָ
·È¯·c‰ ‰Ê ‡Ï‰ רק ) מפרׁש. אינּנּו . ¬…∆«»»ְֵֶַָֹ

לֹו יאמרּו אי ּכי היה. ּכן ּכי ְְִִֵֵַָָָֹידענּו
הּוא  הּזה והּדבר היה. ׁשּלא ּדבר ְְֶֶַַָָָָָָָָֹּבפניו

מׁשה: אל ׁשמעּו ולא biּבכלל dxez ְְְִֶֶָָֹֹ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  76    הל  דהלד • דהמ  רד ד  

עו בשלח עו פרשת - יד - תרגום ואחד מקרא ושנים  שבט ט' שלישי ליום יומי שיעור

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ· EÈÏ‡ e¯ac ¯L‡∑(מכילתא) והיכן ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְֵָ
עליכם  ה' "ירא מאׁשר ∑Óe˙n.ויׁשּפט"ּדּברּו? ְְְֲִִֵֵֶֶֹƒÀ≈ֲֵֶ

חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד היה ואם ְְִַָָָָָָָָנמּות,
ועּין  מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּכּנֹודע
היה  יפרץ") "ּפן ּפסּוק ּברׁש"י יתרֹו ּפרׁשת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלקּמן

מאׁשר  נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָנבאר
וכן: ׁשּנמּות, מּותנּו", יּתן "מי וכן: יט)נמּות, ב (שמואל ְְִִֵֵֵֵֶָָ

ּכמֹו: ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי (צפניה ְְְִִִֵֶַָָ
לעד", קּומי יח)"ליֹום ב הימים ּבׁשלֹום",(דברי ׁשּובי "עד ְְִִַַָָ

ׁשאׁשּוב  .ׁשאקּום, ֶֶָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑ הּיֹום אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם אֹותם,מה ׁשראיתם הּוא הּיֹום , ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

עֹוד  תֹוסיפּו .ולא ְִֹ

(ãé)ô :ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýé§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ ה'∑‰' "ּכי וכן: ּבׁשבילכם, ƒ»≈»∆ְְְִִִֵֶ

וכן: לכם", יג)נלחם וכן (איוב ּתריבּון", לאל "אם ְְְְִִִֵֵֵֶָָָ
כד) וכן(בראשית לי", ּדּבר ו)"ואׁשר "האּתם (שופטים ְֲִִֵֶֶֶַַַ

לּבעל"? .ּתריבּון ְִַַַ

$
âשבט ט' שלישי âיום

(åè)øac éìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬
:eòqéå ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«

i"yx£ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑ עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְֵֶֶַָָָֹ
עּתה  עת לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ְִֵֵַַַַָָָָֹּומתּפּלל.
אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ּבתפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָלהארי

עלי  אלי", ּתצעק ּכמֹו"מה ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ
להּלן מה)ׁשנאמר ידי (ישעיה ועלּֿפעל "עלּֿבני : ְְֱֶֶַַַַַַַָָָֹ

eÚqÈÂ.ּתצּוני" Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac∑(מכילתא) אין ְִַֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ֵ
עֹומד  הּים ׁשאין ליּסע, אּלא ּכדאי להם ּבפניהם, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָזכּות
הּים  להם .לקרע ְִֶַַָָֹ

‡˙e„zÚיג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡˜¯et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»

Ôe˜zLz:יד  Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

ÌÚטו  ÏÈlÓ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
:ÔeÏhÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

'‰ ˙ÚeLÈ ˙‡ e‡¯e e·vÈ˙‰ (‚È. ƒ¿«¿¿∆¿«
ּתראּו רק מלחמה ּתעׂשּו לא אּתם ְְֲִִִֶַַַָָֹּכי
הּיֹום. לכם יעׂשה אׁשר ה' יׁשּועת ְֲֲֶֶֶֶַַַָאת

ׁשל  ּגדֹולה מחנה ירא אי לתמּה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹיׁש
מהרֹודפים  איׁש אלף מאֹות ְִִֵֵֵֶֶָׁשׁש
נפׁשם  על יּלחמּו לא ולּמה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹאחריהם.
היּו הּמצרים ּכי הּתׁשּובה ּבניהם. ְְְְִִִֵֶַַַָָועל

הּיֹוצא  הּדֹור וזה ליׂשראל ְְְֲִִֵֵֶַַָאדֹונים
עֹול  לסּבל מּנעּוריו למד ְְְִִִִִַַָָֹמּמצרים
עּתה  יּוכל ואי ׁשפלה. ונפׁשֹו ְְְְְִִֵֵַַַַָָמצרים
נרּפים  יׂשראל והיּו אדֹוניו. עם ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָלהּלחם

ּתראה  הלא לּמלחמה. מלּמדים ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻואינם
ּתפּלת  ולּולי מּועט ּבעם ּבא עמלק ְְְֲִִֵֵַַָָָּכי
והּׁשם  יׂשראל. את חֹולׁש היה ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹמׁשה

נתּכנּו ולֹו ּגדֹולֹות. עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְְְִֶֶַלבּדֹו
הּיֹוצא  העם ּכל ׁשּמתּו סּבב ֲִִֵֵֵֶַָָָעלילֹות.
ּבהם  ּכח אין ּכי הּזכרים. ְְִִִִִֵֶַַַָָֹמּמצרים
אחר  ּדֹור ׁשּקם עד ּבּכנענים ְְֲִִֵֶַַַַַָָלהּלחם

והיתה  ּגלּות. ראּו ׁשּלא הּמדּבר ְְְִֶַָָָָָֹּדֹור
ּבדברי  הזּכרּתי ּכאׁשר ּגבֹוהה נפׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָלהם

ׁשמֹות: ואּלה ּבפרׁשת ciמׁשה dxez ְְְֵֶֶַָָֹ
ÌÎÏ ÌÁlÈ '‰ („È וככה ּבעבּורכם. . ƒ»≈»∆ְְֲֶַָָ

לעזר  היא למ"ד ׁשאחריה מלחמה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל
רּבים  ּכי הּכהן מׁשה רּבי ּפרׁש ִִִֵֵֵֶַַַֹֹע"כ
וטעם  ּבׁשבילי. מרֹום. לי ְְֲִִִִִַַָלֹוחמים

ּכל  ּכמׁשּפט מרֹום. מלחמת ְְְִִֶֶַָָָמרֹום.
ÔeLÈ¯Ázהּיֹוׁשבים: Ìz‡Âהפ . ְִַ¿«∆«¬ƒֵֶ

יׂשראל: ּבני ehוּיּצעקּו dxez ְְֲִִֵֵַָָ
˜Úˆz ‰Ó (ÂË מׁשה ּכי אֹומרים יׁש . «ƒ¿«ְִִֵֶֹ

נכֹון  אינּנּו וזה הּׁשם. אל צֹועק ְֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
רק  ּבפרעה. ואּכבדה לֹו ּדּבר ּכבר ְְְְְִִִֵַַָָָֹּכי
יׂשראל. ּכל ּכנגד ׁשהּוא מׁשה על ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָֹנאמר
ה': אל יׂשראל ּבני ׁשּצעקּו ְְֲֲִֵֵֶֶַָָּבעבּור

יום שלישי
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(æè)íiä-ìò Eãé-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈
:äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

(çé)äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ
:åéLøôáe Baëøa§¦§−§¨«¨¨«

(èé)äðçî éðôì Cìää íéäìûä Càìî òqiå©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´
òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNéíäéðtî ïðòä ãenò ¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½

:íäéøçàî ãîòiå©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«

nÈ‡טז  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»¿»««»
‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e¿»ƒ¿≈¬¿≈ƒ¿»≈¿«»

:‡zLaÈa¿«∆¿»

„È‡¯ˆÓיז  ‡aÏ ˙È Ûw˙Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»≈
ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ¿«¬«¿≈¿∆¿««¿«¿…¿»

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È˙e¯wÈ˙‡aיח  ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯Ùa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È¯LÓ˙‡יט  Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏËe¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏËe ÔB‰È¯˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»

:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

ãקודש משיחות ãנקודות
הּׁשני  את להּציל ּכדי מּתפּלתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָלהפסיק

ּדּבר  אלי, ּתצעק מה מׁשה אל ה' "וּיאמר ּבפרׁשתנּו הּפסּוק ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעל

ויּסעּו" יׂשראל ּבני טו)אל מׁשה (יד, ׁשהיה "למדנּו רׁש"י ּכתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבתפּלה, להארי עּתה עת לא הּקּב"ה: לֹו אמר ּומתּפּלל, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹעֹומד

ּבצרה". נתּונין ְְְִִֵֶָָָׁשּיׂשראל

לעׂשֹות  לא מה למׁשה הּקּב"ה אמר מה לׁשם ּתמּוּה, ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹולכאֹורה

לעׂשֹות  מה מּיד להֹורֹות לֹו היה לכאֹורה, אלי"; ּתצעק "מה -ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

ּומהּו וגֹו'", מּט את הרם ואּתה ויּסעּו, יׂשראל ּבני אל "ּדּבר -ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אלי"? ּתצעק "מה ּבהקּדמה ְְִֵֶַַַַַָָָֹהּצר

זה: לבאר ְְֵֵֶָויׁש

עליוֿהּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה ׁשל ּבתפּלתֹו הּמעלה ּגדל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלמרֹות

עליו  היה יׂשראל, את להּציל צר היה ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמּכלֿמקֹום

להתמּסר  יׁש יׂשראל הּצלת ּבׁשביל ּכי מּתפּלתֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָלהפסיק

ּגם  עֹוסק ׁשעה ּובאֹותּה ּבתפּלה לעסק ממׁשי היה ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹלגמרי,

ּד"הרם  הּפעּולה אזי ,"מּט את ו"הרם יׂשראל" ּבני אל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּב"ּדּבר

ּבהתמּסרּות  נעׂשית היתה לא יׂשראל" ּבני אל ו"ּדּבר "מּט ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת

ְָָהראּויה.

ּגֹוברת  אזי - יהּודי להּציל ׁשּצריכים זמן מּגיע ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָולכן,

לא  הּצלתֹו, ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכדי עד יהּודי, ׁשל הּצלתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹחׁשיבּות

צּוּוי: ׁשּיׁשנֹו זאת, עֹוד אּלא ּבּתפילה, להפסיק ׁשּמּתר ּבלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻזֹו

אלי"! ּתצעק ְִֵַַָ"מה

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה ללמד יׁש ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּומּזה

ּב עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה זֹו, הֹוראה נאמרה רּבנּו למׁשה נֹוגע אם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּברּוחנּיּות, וקרּובֹו ּבגׁשמּיּות יהּודי ׁשהּצלת מּיׂשראל, אחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכל

האחרים  הענינים מּכל להפסיק יׁש זה ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָחׁשּובה

ולרדת  ּונחּוצים, חׁשּובים ענינים הם אם ּגם ּבהם, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשעֹוסק

ּולקרבֹו. להּצילֹו ּכדי הּׁשני, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַַַלמקֹומֹו

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 42 עמוד כה כרך מנחם תורת (על־פי

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eÚqÈÂ לׂשפת ׁשּיּגיעּו עד מעט מעט . ¿ƒ»ְְְִִֶַַַַַ
fhהּים: dxez ַָ

‰z‡Â (ÊË הרם למׁשה הּׁשם אמר . ¿«»ְֵֵֶַַָָֹ
ּוב  מּט ׁשּיּסעּו.את טרם הּים את קע ְְְִֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשּיּטה  רק הּים ׁשּיּכה לֹו אמר לא ִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכי
מׁשה  וּיט ּכדר ּבּמּטה. הּים על ְֵֶֶֶֶַַַַַָָֹידֹו
ּכי  וידענּו הּׁשמים. על מּטהּו ְְִִֵֶַַַַַָָאת
נטֹות  מרגע רק הּים ּבקע לא ְֵֶֶַַַַַַָָֹהּמּטה

הּים  את ה' יֹולי הּים על ידֹו ִֶֶַַַָָָֹמׁשה

ּכי  הּמים. יּבקעּו אֹו עּזה קדים ְְִִִִַַַַָָָּברּוח
ּכתּוב: fiּכן dxez ֵָ
È‡Â (ÊÈ ּבין סּוף ים אין ּכי ידענּו . «¬ƒְִֵֵַָָ

צר ואין יׂשראל. ארץ ּובין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹמצרים

ּכ לעׂשֹות ה' צּוה רק ּבּים. ְֲִִֶַַַָָָָׁשּיּכנסּו
אחריהם  הּמצרים ׁשּיּכנסּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָּבעבּור
יׂשראל  נכנסּו איתם ּומּמדּבר ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָויטּבעּו.
ּכאׁשר  יצאּו איתם ּולמדּבר הּים ְְְֲִֵֶֶַַָָָָאל

giאפרׁש: dxez ֲֵָ

ÌÈ¯ˆÓ eÚ„ÈÂ (ÁÈ:הּנׁשארים . ¿»¿ƒ¿«ƒְִִַָ
‰Ú¯Ùa È„·k‰a יטּבע ּבעצמֹו ׁשהּוא . ¿ƒ»¿ƒ¿«¿…ְְְִֶַַ

ּופרׁשיו: רכּבֹו hiעם dxez ְִִָָָ
ÌÈ‰Ï‡‰ C‡ÏÓ ÚqiÂ (ËÈ היה זה . «ƒ««¿«»¡…ƒֶָָ

והּנה  ויּסעּו. יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָקֹודם
רּבים  הראיתי ּוכבר נסע. ּוכבר ְְְִִִֵֶַַָָָּפי'
ּפסּוקים  הג' ׁשאּלה ּובעבּור ְֲִֵֶֶֶַַָּכזה.
ּבֹו יׁש אחד וכל זה עם זה ְְִִֵֶֶֶָָּדבּוקים

ּבּספרים  מצאנּו ּכן על אֹותּיֹות. ְִִֵַַָָָע"ב
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i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ מצרים מחנה ּבין להבּדיל «≈∆≈«¬≈∆ְְְֲִִִֵֵַַַ
ּובּליסטראֹות  חּצים ּולקּבל יׂשראל, מחנה ׁשל ּובין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא מקֹום ּבכל ְְְְִִֵַַַָָָמצרים.
ּדין, אּלא מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא"ְְֱֱִִִֵֶַַָָָָֹֹ
אם  ׁשעה, ּבאֹותּה ּבדין נתּונין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמלּמד

מצרים  עם להאבד אם ‰ÔÚ.להּנצל, „enÚ ÚqiÂ∑ ְְְִִִִִֵֵֵַָָ«ƒ««∆»»
לעּמּוד  הּמחנה את הענן עּמּוד והׁשלים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשחׁשכה
להסּתּלק  רגיל ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהאׁש,
להחׁשי מאחריהם לֹו והל נסע אּלא לגמרי, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָערבית

.למצרים  ְְִִַ

(ë)ïéa àáiå|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
lä-úà øàiå CLçäå ïðòääæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé ¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−

:äìélä-ìk̈©¨«§¨
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑למהּל מׁשל  «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְִֵַָָ

נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ּובנֹו ,ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבּדר
נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָמּלפניו
על  נתנֹו מאחריו, ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלפניו.

:ּכ ּבהם. ונלחם יא)זרֹועֹו ּתרּגלּתי (הושע "ואנכי ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

עלֿזרֹועתיו" קחם CLÁ‰Â.לאפרים ÔÚ‰ È‰ÈÂ∑ ְְְִֶַַָָָֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
האׁש∑iÂ‡¯.למצרים  ליׂשראל עּמּוד הּלילה את ְְִִַ«»∆ְְְִֵֵֶַַַָָָ

והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהֹול
מצרים  לצד ערפל ‡ÊŒÏ‰.ׁשל ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑ ְְֲִִֶֶַַָ¿…»«∆∆∆

מחנה מחנה (מכילתא) .אל ֲֲֶֶֶַַ

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa íiäÂ©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçì¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא) ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְִִֶַָ

נפרע  ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, ְִִֶֶַַַָָָָָָעּזה
הרׁש מן ׁשּנאמר:ּבּה יח)עים, קדים (ירמיה "ּכרּוח ְְֱִִִֶֶַַָָָָ

יג)אפיצם", ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא "רּוח (יחזקאל ֲִִֵַַָָֹ

יּמים", ּבלב ׁשבר כז)הּקדים ּברּוחֹו(ישעיה "הגה ְְְִִֵֵַַָָָָ
קדים" ּביֹום ‰ÌÈn.הּקׁשה eÚ˜aiÂ∑ מים ּכל ְִַָָָ«ƒ»¿«»ƒִַָ

.(מכילתא)ׁשּבעֹולם ֶָָ

(áë)íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì: ¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

È¯LÓ˙‡כ  ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰ Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

È˙כא  ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּולפי  הּמפרׁש. הּׁשם סֹוד סימן ְְִִֵַַַָָֹּכתּוב
הּנכּבד. הּׁשם מסּפר ּכי ּבעבּור ְְְֲִִִִֵַַַַַָּדעּתי
אפרׁש ּכאׁשר אֹותּיֹות לע"ב ְֲֲֲִֵֶֶַַָיעלה

ּככה. ּכתּוב ּכן על תּׂשא. ּכי ְִִֵַַָָָָָָּבפרׁשת
ׁשאלת  לעׂשֹות הרֹוצה רזיאל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָּובספר
ויהי  ּפסּוק. הּלילה ּבתחּלת יקרא ְְְְֲִִִִַַַַָָָחלֹום
אֹותּיֹות: ע"ב הּוא ּכי ׁשנה. ְִִִִָָֹּבׁשלׁשים

ÌÈ‰Ï‡‰ C‡ÏÓ הּגדֹול הּׂשר הּוא . «¿«»¡…ƒַַָָ
וה' עליו הּכתּוב ּבענן.והּוא ְֵֶַַַָָָָָההֹול
זה  נסע וכאׁשר יֹומם לפניהם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהֹול
והל יׂשראל מחנה לפני ההֹול ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמלא

והאֹומר מאחרי  עּמֹו. הענן עּמּוד נסע הם ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לנּו יראה הענן הּוא אלהים מלא ְְֱִִֶֶַַַָָָֹּכי
מלא נקרא הענן עּמּוד מצאנּו ְְִֶַַַָָָָָָָאנה
לּמה  העּמּוד הּוא הּמלא ואם ְְֱִִַַַָָָָָֹהאלהים.

הענן  עּמּוד וּיּסע אחרת ּפעם ִֶֶֶַַַַַַַָָָאמר
ּכפּול. הּטעם לנּו הׁשיב ואם ְְִִִֵֵֶַַַָָמּפניהם.
רק  לכּפל הּקדׁש לׁשֹון מׁשּפט ְְְִִֵֶַַַֹֹאין

כן  ּכי הּמסּפר רק והּתֹוכחֹות. ְְְִִֵַַַַָָהּנבּואֹות
לכּפל : ראּוי אין הּמעׂשה kהיה dxez ְֲִֵֶַַָָָֹ

‡·iÂ (Î.והחׁש הענן ויהי .הּמלא . «»…ְְְִֶֶַַַַָָָֹ
הּלילה  את וּיאר למחנה. מחנה ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָּבין

לעבֹור  ליׂשראל הּלילֹות. ּכל ְְְְֲִִֵֵַַַָָּכמׁשּפט
מרינֹוס  ר' ואמר עברּו. ּבּלילה ּכי ְְְִִַַַַָָָָָהּים.
.וּיחׁשי הּלילה את וּיאר ּפי' ְְִִֵֶֶַַַַַָָּכי
ּובדברי  ּבעדני. אֹור ולילה ְְְְְֲִִֵֵַַָָוכמֹוהּו
עׂשר. לארּבעה אֹור ז"ל ְְֲֵַַָָָָָחכמינּו

ואֹור  לאֹור חׁש הׂשים ּכזה ְְְְִֵֵֶֶַָָֹוהּמפרׁש
ׁשּיהיה  לׁשֹון ּבכל יּתכן לא ּכי .ְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֹלחׁש
לא  אם והפכֹו ּדבר אחת מּלה ֲִִֵַַַָָָָֹּפי'

נבֹות  ּבר ּכמֹו ּכּנּוי. ּדר על ְִֵֶֶַַָָָהיה
ּפירׁשּתיה  ּבעדני אֹור ּומּלת ְֱֲִִִִֵֵַַָָֹאלהים.
אמרּו חז"ל ּגם ּבעצמֹו אֹור ְְְֲֶַַַָָָׁשהיה

הּוא. מעליא ליׁשנא עׂשר לארּבעה ְְְְִַַַָָָָָָאֹור
להזּכיר  טעם ּומה ּכּנּוי. ּכמֹו הּוא ְְְְִִִֵַַַַוהּנה
חׁש לילה ּכל ּכי הּלילה את ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹוּיחׁש
עׂשה  ּכאׁשר הּלילה את וּיאר רק ְֲֶֶֶַַַַַָָָָהּוא.

עּמּוד  ּכי מּמצרים יׂשראל צאת ְְִִִִִִֵֵַַָמּיֹום
להם  אין ואם היה. לילה ּבכל ְְְִֵֵֶַָָָָָָהאׁש
ּפרעה  הּנה ּכי הּים את יעברּו אי ְְִִֵֵֶַַַַָֹאֹור
ּבאׁשמרת  עליו הׁשקיף והּׁשם ּבּים ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבא

עברּו: ּכבר יׂשראל ורב k`הּבקר. dxez ְְְְִֵֶַָָָֹֹ

ËiÂ (‡Î עבֹור ּבעת אפי' הּלילה ּכל . «≈ְְֲֲִֵַַָָ
הרּוח: סר לא akיׂשראל dxez ְִֵַָָָֹ

Ìi‰ CB˙a Ï‡¯NÈ Èa e‡·iÂ (·Î. «»…¿≈ƒ¿»≈¿«»
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עט

עט

בשלח  פרשת - יד - תרגום ואחד מקרא ושנים  שבט ט' שלישי ליום יומי שיעור

(âë)äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ
:íiä CBz-ìà åéLøôe Baëø¦§−¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£t ÒeÒ Ïk‰Ú¯∑ היה אחד סּוס אלא וכי אחד ? ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין .מּגיד …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ãë)äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´
:íéøöî äðçî úà íäiå ïðòå Là ãenòa íéøöî¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

i"yx£¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a∑(ג הּלילה (ברכות חלקי ׁשלׁשת ¿«¿…∆«…∆ְְְֵֶֶַַָֹ
'אׁשמרת  קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה אׁשמרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹקרּויין
למׁשמרֹות  חלּוק ׁשהּלילה לפי אני, ואֹומר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּבקר'.
לׁשלׁשה  ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, מלאכי ׁשל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשיר
אּונקלֹוס  ׁשּתרּגם זהּו "אׁשמרת", קרּוי לכ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹחלקים,

אליהם ∑Û˜LiÂ.מּטרת"" ּפנה ּכלֹומר, וּיּבט, ְַַ««¿≈ְֲֵֵֶַַַָָ
הּבטה,להׁשחיתם  לׁשֹון הּוא אף ואסּתכי, ותרּגּומֹו . ְְְְְְְְִִִַַַַָָָ

כג)ּכמֹו סכּותא (במדבר לחקל צֹופים", enÚa„."ׂשדה ְְֲִֵַַָָ¿«

ÔÚÂ L‡∑,ּכטיט אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן עּמּוד ≈¿»»ְְִֵֶַָָ
מרּתיחֹו אׁש מׁשּתּמטֹות ועּמּוד סּוסיהם וטלפי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַ

אשטורדישו"ן ∑Ì‰iÂ.(מכילתא) מהּומה, לׁשֹון «»»ְְָ
סגנּיֹות  נטל ערּבבם, ּבפרקי ּבלע"ז. וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מקֹום  'ּכל הּגלילי: יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר, ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבי
אב  וזה הּוא, קֹול הרעׁשת "מהּומה", ּבֹו: ְְְֱֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר

ז)לכּלן': א על (שמואל וגֹו' ּבקֹולּֿגדֹול ה' "וּירעם ְְְְֵַַַָָֻ
ויהּמם" .ּפלׁשּתים ְְְִִֵַֻ

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−

:íéøöîaô §¦§¨«¦
i"yx£ÂÈ˙·k¯Ó ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ∑נׂשרפּו האׁש מּכח «»«≈…««¿¿…»ְְִִֵַָֹ

נעים  ּבהם והּיֹוׁשבים נגררֹות, והּמרּכבֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּגלּגּלים,
מתּפרקין  Îa·„˙.ואבריהן e‰‚‰ÈÂ∑ ּבהנהגה ְְְְִִֵֶֶָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְַָָ

לּבֹו "וּיכּבד ׁשּמדדּו: ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא

ּבכבדּות" "וינהגהּו ּכאן: אף ועבדיו", ÌÁÏ.הּוא ְְֲֲִֵֵַַַַָָָƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓa Ì‰Ï∑,"ּבמצרים" אחר: ּדבר ּבּמצרּיים. »∆¿ƒ¿»ƒְְְִִִִִֵַַַָָ

ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם מצרים, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבארץ
ּבמצרים  ׁשּנׁשארּו אֹותם .לֹוקים ְְְֲִִִִֶַָ

$

ÂÒeÒ˙כג  Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÈכד  ÈÎzÒ‡Â ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ˙È LÈbLÂ ‡ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

ÔB‰Ïכה  ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּבתֹו הּכתּוב ׁשאמר ּבעבּור ּתחׁשב ְְֲֶַַַַַָָֹאל
רק  סּוף. ים חצי עד הּגיעּו ּכי ֲִִִִַַַָָהּים

ּבתֹו ּפרסה חצי אפילּו נכנסּו ְְְְֲֲִִִִַָאם
והאספסּוף  ּכמֹו הּים. ּתֹו יּקרא ְְְֲִֵַַַָָָָהּים
הּמחנה. ּבאמצע היּו ולא ּבקרּבֹו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַָֹאׁשר
ׁשם  ׁשהיה הּמקֹום הּים ּבתֹו ְְֶַַַַָָָָָוטעם

הּלילה: ּבתחּלת Ì‰Ïים ÌÈn‰Â ְְִִַַַָָ¿««ƒ»∆
‰ÓBÁׁש נּצבּו. ּוכתיב הּמים. ּנקרׁשּו »ְְְְִִִִֶַַ

יׂשראל  רֹוב עבֹור ואחר נֹוזלים. נד ְְְְֲִִֵֵַַָּכמֹו
וזהּו נמּסּו. חֹומה להם ׁשהיּו ְִֶֶֶַַַָָָָהּמים
הבּדילּו והם מצרים. על הּמים ְְְִִִִִֵַַַַַָוּיׁשּובּו

ּכתּוב  ּכן על הּיּבׁשה ּובין הּמצרים ְִִֵֵֵַַַַָָָּבין
חֹוׁשבים  היּו ּכי לקראתֹו נסים ְְְִִִִִִַָָָּומצרים

נמּסּו הּמים וחֹומת הּיּבׁשה. אל ְְִֶֶַַַַַַָָָָׁשּיצאּו
הּיּבׁשה. ּובין ּביניהם ְְִִֵֵֵֶַַָָוהפסיקּו

אי האֹור ׁשראּו ספק אין ְְִֵֵֵֶָָָָוהרֹודפים
עֹוברים: יׂשראל bkהיּו dxez ְְִִֵָָ
˙¯ÓL‡a È‰ÈÂ („Î:נֹוסף האל"ף . «¿ƒ¿«¿…∆ֶַָָ

Û˜LiÂ.הּנזּכר הּוא ה' מלא הּטעם . ««¿≈ְְִַַַַַַָ

יּקרא  הּׁשליח ּכי ּגדעֹון. ּבדבר ְְְִִִִִֵַַַָָָוכמֹוהּו
לעׂשֹות  ׁשּצּוהּו אחר ּכי הּׁשֹולח ְֲִִֵֵֶַַַַַָּבׁשם

עֹוׂשה: הּוא ÔÚÂּכן L‡ „enÚa. ֵֶ¿«≈¿»»
העּמּודים: ׁשני יּתכן Ì‰iÂּבין . ְִֵֵַָ«»»ִֵָ

רעמ קֹול המׁשֹורר אמר זה ְְֲֵֶֶַַַַַָׁשּבעבּור

וּיהם  רב ּוברקים וככה ְְְִִַַַָָָָָָּבּגלּגל.
ויהּמם: אחר dkּובמקֹום dxez ְְֵֵַַָֻ

¯ÒiÂ (‰Î והיה הּנֹוסף. הּכבד מהּבנין . «»«ְְִֵֵַַַָָָָָ
ּתחת  קטן ּבפּתח וּיסר להיֹותֹו ְְִַַַַַָָָָלֹו

וי"א  ּדקּדּוקֹו. הזּכרּתי ּוכבר ."ְְְְְִִִֵַָָסמ
מרּכבֹותיו  אֹופן את וּיסר טעם ְְִֶַַַַַַָָּכי
לברֹוח  מהּסּוסים האֹופן קׁשר ְִִִִֵֶֶֶַַַָׁשהּתירּו
הּכתּובה  הּׁשם ּומהּומת קּלים ְְְִִֵַַַַָָלהיֹותם

סּוסיהם  ועל עליהם נפלה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָלמעלה
ואחרים  ּבכבדּות. רק לנהגם יכלּו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָֹולא
ׁשרצה  סֹורר. מּגזרת הּוא ּכי ְְִִִֵֶַָָָאמרּו
הּמרּכבה: להפ לפניהם ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹההֹול

ÌÈ¯ˆÓa Ì‰Ï ÌÁÏ.ּבעבּורם . ƒ¿»»∆¿ƒ¿«ƒֲַָ

וידעּו ׁשאמר הּׁשם ּדבר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָוהתּברר
מֹותם: לפני ה' אני ּכי ekמצרים dxez ְְֲִִִִִֵַָ
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âשבט י' רביעי âיום

(åë)íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä eáLéå:åéLøt-ìòå B §¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצרים יׁשּובּוׁשּזקּופים על ויכּסּו .למקֹומם ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

(æë)úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬
ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a̧Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²

:íiä CBúa íéøöî-úà¤¦§©−¦§¬©¨«
i"yx£¯˜a ˙BÙÏ∑ לבא ּפֹונה ׁשהּבקר .לעת ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ

B˙È‡Ï∑ הראׁשֹון B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ∑ׁשהיּו ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ֶָ
הּמים  לקראת ורצין ּומטרפין ‰'.מהּממים ¯ÚÈÂ∑ ְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ«¿«≈

למּטה  העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאדם

ּומׁשּתּברין  ויֹורדין עֹולין היּו ּכ למעלה, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָוהּתחּתֹון
לקּבל  חּיּות, ּבהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ונתן ְְִֵֶַַַַָָָָָּבּים,

ּבלׁשֹון ∑ÚÈÂ¯.הּיּסּורין  טרּוף לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ִִַ«¿«≈ְְְְִֵַָ
אּגדה  ּבמדרׁש יׁש והרּבה .ארּמי, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

(çë)íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç ìëì§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬

:ãçà-ãò íää¤−©¤¨«
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכ «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ָ

ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות כז)ּדר "לכל (לקמן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
וכן: נחׁשת", ּתעׂשה ּבכל (שם)ּכליו הּמׁשּכן ּכלי "לכל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ד)עבֹודתֹו", ּכליהם",(במדבר לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
לׁשֹון  ּתּקּון אּלא .ואינֹו ְִֵֶָָ

(èë)íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîç íäì: ¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

nÈ‡כו  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

nÈ‡כז  ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

iL¯t‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

nÈ‡כט  B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈn‰ e·eLiÂ (ÂÎ ׁשה חֹומֹות . יּו «»««ƒֶָ
ּבתחּלה: היּו ּכאׁשר fkאליהם dxez ְֲֲִִֵֶֶַָָ

¯˜a ˙BÙÏ (ÊÎ:מּבקר קרֹוב . ƒ¿…∆ִֶָֹ
B˙È‡Ïּכמֹו ּדבר ׁשם והּוא לתקּפֹו. . ¿≈»ְְְְֵָָָ

איתן: B˙‡¯˜Ïנהרֹות ÌÈÒ ּפרׁשּתיו . ֲֵַָ»ƒƒ¿»ְִֵַ
חֹוזרין  ׁשהם ּבנּוסם חֹוׁשבין ְְְִִֵֵֶֶָׁשהם

יׁשּתחקּו לקראתֹו. הֹולכים והם ְְְְֲִִִֵַַַָָָלּיּבׁשה
מׁשה  ּכי ׁשאמר הכלבי חוי ְִֶֶַַָֹעצמֹות
רּבֹותֹו ועת ּברדּתֹו. הּים מעּוט עת ְְְִִֵֵַַַָָידע
עּמֹו העביר והּוא ּבהמׁשכֹו. ְְְֱֲִֵֶֶַַּבעלֹותֹו

לא  ּופרעה ּכמׁשּפטֹו. הּמים ְְְְִִִַַַָֹֹּבמעּוט
ואּלה  טבע. ּכן על הּים מנהג ְְִֵֵֶַַַַָָָָידע
לא  ּברדּתֹו הּים מנהג ּכי ׁשּגעֹון ְְְְִִִִִֵַַָָֹּדברי
מים  חֹומֹות ויּׁשארּו מקֹום ְֲִִִַַָָייבׁש
ועֹוד  ייבׁש. הּכל ּכי ּומּׂשמאלֹו ְְִִִִִַַֹֹמימינֹו

ּותחּלת  הּים רדת סֹוף יתּברר לא ְְִִִֵֶֶַַָָֹּכי
לא  ועֹוד ׁשעֹות. אחר רק ְֲַַַָֹעלֹותֹו

ׁשּטבע  עד לעבֹור יׂשראל ְְֲִִִֵֶַַַָָהׁשלימּו
וחילֹו: ‰'ּפרעה ¯ÚÈÂ מהּבנין . ְְֵַֹ«¿«≈ְִֵַָ

נערּתי. חצני ּגם מּמּנּו וקרֹוב ְְְִִִִֵֶַַַָָָהּכבד.
ּבּים: רמה ּכדרgk dxez ְֶֶַָָָ

ÌÈn‰ e·eLiÂ (ÁÎ:חֹומֹות ׁשהיּו . «»««ƒֶָ
„Á‡ „Ú וכן נמלט. לא אחד אפי' . «∆»ְְֲִִֵֶַָֹ

אחד. עד יׂשראל מּמקנה מת לא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹוהּנה
לא  מהם אחד אמר ְְֵֵֶֶַַָָֹוהּמׁשֹורר

hkנֹותר: dxez ַ
Ï‡¯NÈ È·e (ËÎ זה להזּכיר טעם . ¿≈ƒ¿»≈ְְִֶַַַ

ועֹוד  טֹובע היה ּפרעה ּכי אחר. ְְִֵֵַַַַַָָֹּפעם
עֹוברים. ּבּים מּיׂשראל אנׁשים ְְְֲֲִִִִִֵַָָָנׁשארּו
ּבמקֹום  ּכי ּפלא ּבתֹו ּפלא הי' ְְְִֶֶֶֶֶָָָוזה

ׁשם  היה ּבּים עֹוברים יׂשראל ְְִִֵֶַָָָָָָׁשהיּו
וחילֹו ּפרעה ּובמקֹום מיּבׁש קדים ְְְְִִֵֵַַַָֹרּוח

הּמים  להּמם אחרת רּוח הּׁשם ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַהביא
ׁשּתי  והּנה חֹומֹות. ונעׂשּו ְְְְְֲִִֵֵֶַׁשּנקרׁשּו
קרֹובים. הּמקֹומֹות ּוׁשני ּבּים ְְְִֵַַָרּוחֹות
ׁשּכתּוב  הּפי' זה על הּנאמן ְֱֵֵֶֶֶַַַָָָוהעד

וזאת  מים. נערמּו אּפי ּוברּוח ְְְִִֶֶֶַַַַָֹּבּׁשירה.
נׁשפּת וכתּוב יׂשראל. עם היתה ְְְְִִֵַַָָָָָָָהרּוח
ׁשּטּבעה  היא וזֹו ים. ּכּסמֹו ְְְֲִִִֶָָָּברּוח
הּׁשירה  ּבסֹוף ּכתּוב ּכן על ְְִִִִֵַַַָָהּמצרּיים.

ּובני  הּים מי את עליהם ה' ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָוּיׁשב
וא  הּים ּבתֹו ּבּיּבׁשה הלכּו ל יׂשראל ְְְְִֵַַַַָָָָָ

הּלילה  ּכל לעבֹור יכלּו אי ְְְֲִֵַַַַָָָּתתמּה
הי' לא רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ְְִִֵֵֶֶַָָֹוכי
אחר  ּדר על אּולי הּמחנה. ְֲִִֵֶֶֶַַַַַרביעית

יום זביעי
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(ì)íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé àøiå©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑ הּים ׁשּפלטן ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְֶַָָָ
ׂשפתֹו ׁשאנּו,על ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ זה, מּצד ִִִִִֵֵֶֶַַַָָעֹולים
אחרינּו .וירּדפּו ְְְֲִֵַ

(àì)àøiåäNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³
eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ

:Bcáò äLîáe ýåýéaô ©«Ÿ̈½§¤−©§«
i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑ הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְֶַַָָ

לׁשֹונֹות  והרּבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁשל ידֹו ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשעׂשתה
הן. מּמׁש 'יד' לׁשֹון וכּלן 'יד', לׁשֹון על ְְְְִֵַַָָָָֻנֹופלין

הּדּבּור  ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן .והּמפרׁשֹו, ְְְְְִִֵַַַַַַַָָ

åè(à)äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³
ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ

:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה אז, »»ƒ…∆ְְִֵֶַָָָָָ

וכן: ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר "אז ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ז) א ׁשּיעׂשה (מלכים ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָֹ"ּובית

עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף ְִִִֵֶַַָָָָָָָלּה.
לאמר  ּכׁשראה "וּיאמרּו ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ

לעיני  "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנס,
יׁשיר  "אז ּבּה: ׁשּפתח הּבאר ׁשירת וכן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל".

לּה". ענּו באר "עלי אחריו: ּפרׁש א יׂשראל", (מלכים ְְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָ
יׂשראל:יא) חכמי ּבֹו ּפרׁשּו ּבמה", ׁשלמה יבנה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"אז
ׁשם ׁש על ׁשהּיּו"ד למדנּו, ּבנה, ולא לבנֹות ּבּקׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחׁשבה
לתחּית  רמז מּכאן זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָאמרּו

הּתֹורה,הּמתים  ׁשלמה מן מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹֻ
ּוליּׁשב  לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות 'ּבּקׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשּפרׁשּוהּו:
והן  עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָלׁשֹון

ּכגֹון: א)מּיד, אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה "על (במדבר ְֲִִֶַַָָָ
ּדבר  ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפי
לׁשֹון  ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל ּתמיד, ְְְִִֵֵֵֶַָָההֹווה
יכֹול  אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל ְֲֵֶֶֶָָָָָָָָָֹעבר,

הּזה  ּבּלׁשֹון b‡‰.ליּׁשבֹו ‰‡‚ Èk∑ ּדבר) ּכתרּגּומֹו. ְְֶַַַָƒ»…»»ְְַָָ
ׁשאיֿאפׁשר  ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר:
ּומתּגּבר  ּבחברֹו נלחם ּכׁשהּוא לעׂשֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָלבׂשרֿודם
בּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו ְְְִִַַַָָָָָָֹעליו,
לׁשֹון  ּבֹו נֹופל זּולתֹו עלֿידי לעׂשֹות ׁשאיֿאפׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָוכל

ÈÓ„‡ל  Ï‡¯NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜¯Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡¯ˆÓ ˙È Ï‡¯NÈ BÊÁÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

Ècלא  ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È··e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa eÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

È˙א  Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„BÂ ÁaL¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿»

:‡nÈ·¿«»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּכאׁשר  קרעים לי"ב נקרע אֹו ְְְְֲִִֶַַָָעברּו.

הּים  עברּו לא ויׂשראל חז"ל. ְְְְֲִֵַַָָָָֹאמרּו
ויצאּו ּבאר נכנסּו רק הרחב ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹּכנגד
מּׁשם  נכנסּו אׁשר ׁשּור הּמדּבר ְְְֲִִִֶֶַָָאל

אפרׁש: lּכאׁשר dxez ֲֲֵֶַָ

.ÚLBiÂ (Ï נֹוׁשעים יׂשראל היּו עּתה ««ְִִֵַָָָָ
עליהם  היה עּתה עד ּכי מצרים ְֲִִִִֵֶַַַַָָָמּיד
טּבעּו הּמצרּיים ּכי וכתּוב הּמלך ְְְִִִִֶֶַַַַָֻּפחד
הּיּבׁשה. אל הׁשליכם לא והּים ְְִִֶַַַַָָָָָֹּבּים.

ּפי' ּכן על ארץ. ּתבלעמֹו ּכתּוב ּכן ְִִֵֵֵֵֶַָָָּכי
ׂשפת  על מת מצרים את יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָוּירא
הּים. ׂשפת על יׂשראל ׁשהיּו ְְִֵֶַַַַָָָָהּים.

טבע: ּכאׁשר מת מצרים l`וראּו dxez ְְֲִִֵֶַַַָָ

‡¯iÂ (‡Ïזֹו יׂשראל ראּו ּכאׁשר . ««¿ְֲִֵֶַָָ
ּכמֹו מהּׁשם. יראּו הּגדֹולה ְְְֵֵַַַַָָָהּמּכה
ּבמֹות  ההּוא ּבּיֹום ה' את ּדוד ְִִֶַַַָָוּיירא

ּבארֹון: ידֹו ׁשלח אׁשר eÈÓ‡iÂעּוּזה ֲֶַָָָָָ««¬ƒ
'‰a ּבמׁשה והאמינּו אמת. ׁשהּוא . «ְְֱֱִֶֶֶֶֹ

מה  רק יעׂשה ולא עבּדֹו ְְֲֶֶַַַַֹׁשהּוא
`ּׁשּיצּונּו: dxez ְֶֶַ

‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡ לׁשֹון ‡) מׁשּפט . »»ƒ…∆ְְִַ

עם  עבר ּתחת עתיד לׁשֹון לו' ְִִֶַַַַָָֹהּקדׁש
ידּבר  אז ׁשלמה יבנה אז אז ְְְִִֵֶַַָָָֹֹמּלת
ּבלׁשֹון  וככה מׁשה. יבּדיל אז ְְְְִִֶַַָָָֹֻיהֹוׁשע.

הּׁשירה  חּבר לבּדֹו מׁשה ְְִִִֵֵֶַַָָֹיׁשמעאל.

ואֹומר  כ"א וׂשֹורר יׂשראל ְְְְִֵֵֵָָָּולמדּוה
וזקני  מׁשה ויצו וכמֹוהּו לה'. ְְְְִִֵֶַַַָָָֹאׁשירה
אמרּה לבּדֹו מׁשה הּמצוה ּכי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹיׂשראל

לּכל: אמרּוה יׂשראל e¯Ó‡iÂוזקני ְְְֲִִֵֵַָָָֹ«…¿
¯Ó‡Ï ּדֹור ּבכל אֹו ּככה. וא' א' ּכל . ≈…ְְָָָָ
b‡‰ודֹור: ‰‡b Èk.ּגאותֹו הראה . ָƒ»…»»ְֲֶַָָ

ּוגבּורה. ּגאוה לֹו ׁשּיׁש הּסּוס ְֲִֵֶַַָָּכי
הׁשליכם  ׁשניהם ּגּבֹור. ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶָָוהרֹוכב

ּכ ּכמֹוּבּים ּבּים רמה ּכי חץ. מׁשלי ְְְִִֵַַַָָָָ
קׁשת: רֹומי aנֹוׁשקי dxez ְֵֵֶָ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  82    הל  דהלד • דהמ להדעד  

פב בשלח פב פרשת - טו - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י' רביעי ליום יומי שיעור

ּתמצא  הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵַָָָָָּגאּות,
איׁש "ה' ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ְְְְִִִִִִַָָָָָּכפּולה:
אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻמלחמה,
ּׁשאקּלס  מה וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" ְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ"ּכיּֿגאה
ּבׂשרֿודם  מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבֹו

ּבֹו ואין אֹותֹו B·Î¯Â.ׁשּמקּלסין ÒeÒ∑ ׁשניהם ְְְִֵֶַ¿…¿ְֵֶ

ּומֹורידין  לרּום אֹותם מעלין והּמים ּבזה, זה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָקׁשּורים
נפרדים  ואינן לעמק וכן∑¯Ó‰.אֹותם ,דניאל הׁשלי) ְְִִֵֶָָָָֹ»»ְְִִֵ

אחד ג) ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש נּורא", אּתּון לגֹו ְְְִִֶַַַָָָָָ"ּורמיו
מלּמד  – "ירה" אֹומר אחד וכתּוב "רמה" ְְֵֵֵֶַָָָָָָאֹומר

ּכמֹו לּתהֹום, ויֹורדין לרּום עֹולין לח)ׁשהיּו "מי (איוב ְְְְִִִֶַָָ
למּטה  מלמעלה ּפּנתּה" אבן .ירה ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

(á)eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò̈¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½
ìàý:eäðîîøàå éáà é ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§

i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ ּתקּפי' ּתרּגם: אּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵָ
ּכמֹו "וזמרת" ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו "עּזי", ְְְְְְְְִִִִַָָֻֻותׁשּבחּתי'.

ּתמ וזמרתי  ואני ּכמֹוהּו, ל ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון על ּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
סמּוּבנקּודתֹו ׁשהּוא מקֹומֹות ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ

ׁשּורּו"ק: נקּוד מקֹומֹות ׁשאר וכל "וזמרת", ְְְְְִֵֶָָָָאצל
טז) ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' אׁשמרה",(תהלים אלי "עּזֹו ְִִֵֶֶָָֹֻֻֻ

מלאפֹו"ם, הּנקּודה אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתיבה ּכל ְְְְִֵֵֵַַָָָָוכן
הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת (ּבׁשו"א)ּכׁשהיא ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַָָָ

עּזי,ּבחטף  – עז ּכגֹון: ּבׁשּורּו"ק, נקּודה הראׁשֹונה , ְְְֲִִַָָָָֹֻ
ּכל  עּלֹו", "יסּור עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – ִִִָֹֹֹֹֻֻֻֻרק
"עּזי  הּׁשלׁשה: ואּלּו ּכּלֹו". על "וׁשליׁשים ּכּלֹו, –ְְְִִִֵַַָָָֹֻֻ
נקּודה  ּתהּלים וׁשל יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל ְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָוזמרת"
'וזמרתי', ּכתּוב מהם ּבאחד אין ועֹוד, קמ"ץ. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבחטף

להם  סמּו וכּלם 'וזמרת', ליׁשּועה"אּלא לי ."ויהי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻ
ּכמֹו "עּזי" ׁשאין הּמקרא: לׁשֹון ליּׁשב אֹומר אני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלכ
ּדבר  ׁשם "עּזי" אּלא וזמרתי, ּכמֹו "וזמרת" ולא ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֹֻעּזי

ּכמֹו קכג)הּוא, ּבּׁשמים",(שם א)"הּיֹוׁשבי "ׁשֹוכני (עובדיה ְְְִִִַַָָ
סלע", לג)ּבחגוי וזהּו(דברים סנה", הּׁשבח:"ׁשֹוכני ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַ

"וזמרת" ליׁשּועה. לי היה הּוא יּה", וזמרת ְְְְִִִִִָָָָָָָ"עּזי
ּכמֹו: ה', לתיבת הּוא ה)ּדבּוק ה'",(שופטים "לעזרת ְְְְֵֶַַָ

ט) ה'",(ישעיה ג)"ּבעברת האדם".(קהלת ּבני ּדברת "על ְְְְִֵֶַַַָָָ

לׁשֹון 'וזמרת', כה)ּולׁשֹון תזמר",(ויקרא כה)"לא (ישעיה ְְְְְִִָֹֹ
ׁשל  ונקמתֹו עּזֹו ּוכריתה. ּכּסּוח לׁשֹון עריצים" ְְְְְִִִִִִֶַָָָֻ"זמיר
'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. לנּו היה ְְְְֱִִִֵַַַַָָָָֹאלהינּו

היה  נאמר ּבלׁשֹון ׁשּלא מדּברים מקראֹות לנּו ׁשּיׁש , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדגמתֹו: וזה ו)זה, א סביב (מלכים הּבית קירֹות "את ְְִִִֶֶֶַַָָֻ

לֹומר: לֹו היה סביב", צלעֹות וּיעׂש ולּדביר ְְְִִֵַַַַַַָָָָָלהיכל
וכן סביב". צלעֹות ו)"עׂשה ב הימים יׂשראל (דברי "ּובני ְְְְִִֵֵֵָָָָָ

היה  רחבעם", עליהם וּימל יהּודה ּבערי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּיֹוׁשבים
רחבעם". עליהם מל" לֹומר: יד)לֹו "מּבלּתי (במדבר ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

"ׁשחטם". לֹומר: לֹו היה וּיׁשחטם", וגֹו' ה' ְְְְִֵֶַַָָָָָיכֹולת
לו) "מתּו"(שם וּימתּו", וגֹו' מׁשה ׁשלח אׁשר ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֻ"והאנׁשים

לֹומר. לֹו ח)היה ה'(לעיל ּדבר אל לּבֹו ׂשם לא "ואׁשר ְֲִֶֶַַַָָָֹ
"עזב"וּיע  לֹומר לֹו היה ‡ÈÏ.זב", ‰Ê∑ּבכבֹודֹו ֲַַַַָָָֹ∆≈ƒְִ

ׁשפחה  ראתה ּבאצּבע: אֹותֹו מראין והיּו עליהם, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנגלה
נביאים  ראּו ּׁשּלא מה הּים, אּונקלֹוס ∑e‰Â‡Â.על ְִִֶַַַָָֹ¿«¿≈ְְ

נוה, לׁשֹון לג)ּתרּגם ׁשאנן",(ישעיה סה)"נוה "לנוהֿ(שם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, אחר: ּדבר ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹצאן".
ואדם". צח ּדֹודי מּדֹוד? ּדֹוד "מה ּכגֹון: עֹולם, ְְְִִֵֵַַָָָֹלבאי

הענין  ‡·È.וכל È‰Ï‡∑ וארֹוממנהּוזה הּוא ,.È‰Ï‡ ְְִָָָ¡…≈»ƒְְֲֶֶַ¡…≈
È·‡∑ ועֹומדת מחזקת אּלא הּקדּׁשה, ּתחּלת אני לא »ƒְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹֻֻ

אבֹותי  מימי עלי ואלהּותֹו הּקדּׁשה .לי ְֱֲִִֵֶַַַָָֹֻ

d¯ÓÈÓaב  ¯Ó‡Â ÈÈ ‡ÏÈÁc ÈzÁaL˙Â Èt˜z»¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«¿≈¿≈
‡Lc˜Ó dÏ È·‡Â È‰Ï‡ ÔÈc ˜¯ÙÏ ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈¡»«¿∆¿≈≈«¿¿»

:È‰BÓ„˜ ÁÏÙ‡Â È˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»«¿∆¿«√»ƒ

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÈfÚ ּכי ·) ז"ל. ׁשלמה רּבנּו אמר . »ƒְִֵַַַָֹֹ
ּובין  חטף ּבקמץ עּזי ּבין הפרׁש ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָיׁש

עּזי  יּו"ד ּכי אמר ע"כ ּבקּבּוץ ְִִִִַָָָעּזי
לנּו הראה ולא נֹוסף. יּו"ד ְְְְִֶָָָָֹוזמרת
סמּו יּה וזמרת ּכי ואמר ּכמֹוהּו. ְְְִִֵַַָָָָָאחר
לי  היה יּה וזמרת עז ּכתּוב ְְְִִִָָָָָֹּכאּלּו

ּבּיֹום  ויהי ּכמֹוהּו ּכי חׁשב ּכי ְִִִִַַַָָָליׁשּועה.
ּומי  עיניו. את אברהם וּיּׂשא ְְִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשליׁשי
ההפרׁש ידע יׁשמעאל ּבלׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּיבין
יּה וזמרת עּזי לאמר ּכי ּביניהם. ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹׁשּיׁש
לׁשֹון  מׁשּפט אינּנּו ליׁשּועה לי ְְְִִִִֵֶַַָויהי

הפרׁש ואין יׁשמעאל לׁשֹון ולא ְְְְְִֵֵֵֶֶַָֹֹהּקדׁש
ּבקּבּוץ. היֹותֹו ּובין חטף ּבקמץ עּזי ְְֱֲִִֵֵַָָָּבין

נאמר  חּקי. לחם הטריפני אמר ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֻּכי
ּבּׁשירה  והּנה .ּבני וחק חק ּכי ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹמּמּנּו
וכמֹוהּו חטף. ּבקמץ ּבעּז נהלּת ְְְְְֲֵַַַָָָָָֹהּזאת
הּיּו"ד  והּנה .מל יׂשמח ּבעּז ְְְְִִֵֶֶַַָה'

ּבעבּור  הּכהן מׁשה א"ר המדּבר. ְֲִֵֵֶַַַַַֹֹסימן
וזמרתי  הּוא ּכי קמּוץ. וזמרת ְְְְִִִִָָָרי"ש
ּכמֹו קמּוץ. לעיני ׁשנת אּתן ואם ְְְְִֵֵֶַָָָיּה.
קמּוץ. עלי ׁשפרה נחלת והּנה ְְְֲִִֵַַָָָָָָׁשנתי
קמּוץ. וכֹוסי חלקי מנת ה' נחלתי. ְְְְֲִִִֶַָָָּכמֹו

ּומנת  ּבמּלת יעׂשה מה והּנה מנתי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכמֹו
וככה  .סמּו והּוא קמּוץ ׁשהּוא ְְֶֶֶַָָָָהּמלך

לֹומר  ׁשהׁשיב ּומי ּכּנרת. ים הּמלח. ִִִֵֶֶֶֶַַַָָים
עּמהם  ׂשים לֹו נאמר הן. זרֹות ֱִִֵֵֶֶֶַָָאּלה
עּזי  ׁשּמּלת ּדעּתי ּולפי יּה. וזמרת ְְְְִִִִִִֶַַָָָָעּזי
ּכמׁשּפט  עּמּה ואחרת עצמּה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָמֹוׁשכת

וזמרת  עּזי ּכתּוב ּכאּלּו הּקדׁש ְְְְִִִֶַָָָֹלׁשֹון
למעלה  ׁשהזּכיר ּבעבּור והּטעם יּה. ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָעּזי
לא  ּכי הֹודה בּים רמה ורֹוכבֹו ְְִַָָָָֹסּוס
ותפארת  עּזי רק ועּזֹו ּבגאותֹו זה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻהיה
וזהּו יּה. ׁשהּוא לבּדֹו הּׁשם הּוא ְְִֵֶֶַַָָעּזי
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בשלח  פרשת - טו - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י' רביעי ליום יומי שיעור

(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל (רות ƒƒ¿»»ְְִַַָָ

'ּבעל', מתרּגמין "ו"איׁש "איׁש" וכל נעמי", ְְְְֳִִִִִֵַַָָָֻ"איׁש
ב)וכן א לגּבֹור (מלכים לאיׁש", והיית ‰'."וחזקּת ְְְְְְִִִֵַָָָָ

BÓL∑ הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ¿ְְְֲִִִִֵֶַָָֹ
ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו יז)נלחם, א אלי(שמואל ּבא "ואנכי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּבׁשעה  אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ְְְְֵֵַַָָָָָּבׁשם
ּבמּדתֹו הּוא אֹוחז מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ְְְְִִֵֵֵֶָָָׁשהּוא
ולא  עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹלרחם
ּפֹונה  ּבמלחמה עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכמּדת

וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל .עצמֹו ְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîåéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈
:óeñ-íéá eòaèª§¬§©«

i"yx£Ìi· ‰¯È∑ וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ביּמא, ׁשדי »»«»ְְְְְְִִִֵַָָ
אֹומר: יט)הּוא אּונקלֹוס:(לקמן ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה ְְְִֵֶַָָֹ

ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', אׁשּתדאה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ'אֹו
יתּפעל  מרּכב,ּדבר ׁשם ∑Á·Óe¯.ּבמקֹום ּכמֹו: , ְְִִֵַƒ¿«ְְֵֶָָָ

קדׁש" "מקרא טביעה (מכילתא)∑eÚaË.מׁשּכב, אין ְְִִֶָָֹÀ¿ְִֵָ

ּכמֹו: טיט, ּבמקֹום סט)אּלא ּביון (תהלים "טבעּתי ְְְִִִִֵֶַָָ
לח)מצּולה", מלּמד (ירמיה ּבּטיט", ירמיהּו "וּיטּבע ְְְְְִִִֵַַַַָָ

את  ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה
ּובלבנים  ּבחמר .יׂשראל ְְְִִִֵֵֶָֹ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤
i"yx£eÓÈÒÎÈ∑ יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ּכמֹו ¿«¿Àְְְְְִֵֶַַָָָ

ּכמֹו: ,ּבכ הּמקראֹות ודר ח)ּבֹו. "ּובקר(דברים ְְְְְְִֶֶַָָָ
ירּבין", לו)וצאנ והּיּו"ד (תהלים ,"ּבית מּדׁשן "ירוין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַֹֻֻ

טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָראׁשֹונה
"יכסימּו" אֹותן. ויכּסּו הּמים ׁשּיחזרּו ּכדי סּוף, ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָֻּבים
ננקד  להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָאין

חֹולם  להיֹות מּוכח ּכאן (ּגם ּבמלאפֹו"ם ְְְְִִַַָָָָיכסיּומֹו
ׁשּנתּבאר) ‡·Ô.ּכמֹו BÓk∑צללּו" אחר: ּובמקֹום ְְִֵֶָ¿»∆ְֲֵַָָ

הרׁשעים  ּכּקׁש". "יאכלמֹו אחר: ּובמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכעֹופרת",
- ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש -ְְְְִִִִִִֵַַָֹ

מּיד  ׁשּנחּו ּכעֹופרת - והּכׁשרים .ּכאבן, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé Eõòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬
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z·¯˙ו  ÈÈ CÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ CÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
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התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

אׁשר  העצם ׁשמֹות מּׁשלׁשה ְְֲִֶֶֶֶָָָֹאחד
אחת. מּגזרה ּוׁשלׁשּתם ְְְְִִִֵַַַָָָּפרׁשּתי.

ּבּלׁשֹון. ידּועה אהיה מּלת ּכי ְְֲִִֶֶַַַָָּובעבּור
ּבּׁשם  ּבוי"ו הּיּו"ד להחליף ְְְְִֵַַַַָהּוצר
אֹות  ּובעבּור ידּועה יּה ּומּלת ְְֲִִַַַָָָהּנכּבד.
הּנעלם  והּיּו"ד הּיּו"ד נפּתח ְְֱִֶַַַַָָָהּגרֹון
מּדר אחר סֹוד לֹו יׁש ּכי ֱִִִֵֵֶֶַהסירּוהּו.

הּׁשם  עם מחּבר הּׁשם ּומצאנּו ְְִִֵֵַַַָָָָֻהּמסּפר.
יּה וזמרת עּזי ּכי ּכמֹו והּוא ְְְְְִִִִַָָָָהּנכּבד.
הּוא  ּפעם הּׁשם ּכי ּפרׁשּתי ּוכבר ְְִִֵֵַַַַָה'.

ּתאר:ׁש ׁשם הּוא ּופעם העצם Ê‰ם ֵֵֶֶַַַָֹ∆
ÈÏ‡:ּתּקיפי .e‰Â‡Â.ּבנוה אֹוׁשיבהּו . ≈ƒִִַ¿«¿≈ְִֵֶָ

אבי. אלהי זה אחר ּבעבּור יׁשרת ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָֹוזה
ויעקב: יצחק אברהם אלהי ְְְְֱֲִֵַַַַַָָָֹֹוהּטעם

e‰ÓÓB¯‡Â:ּגבּורתֹו ׁשאסּפר .b dxez «¬¿∆¿ְֲֵֶַָ

‰ÓÁÏÓ LÈ‡ '‰ מעמיד ‚) ׁשהּוא . ƒƒ¿»»ֲִֶַ
איׁש והּוא ּבֹו. הּדבקים ְְֲִִֵַָאֹוהביו

ּכעצם  איׁש ּופי' לאֹויביהם. ְְְְִִֵֵֶֶֶָָמלחמה
נעּדר  לא איׁש ּבּכֹוכבים והּנה ְְִִִֵֶַַַָָָֹהּדבר.
ילכּו. ּפניו עבר אל איׁש ִֵֵֵֶֶַַָָּובחּיֹות
איׁש והּנה ּגבריאל והאיׁש ְְְְִִִִִֵֵַַַָָּובּמלאכים
איׁש ּכמֹו מלחמה. ּבעל ּכמֹו ְְְְִִִַַָָָָמלחמה

ה' אמּונים: ׁשּבֹו איׁש .BÓLאמּונים ֱֱִִִֶ¿
הּים  למי הּקֹורא ּכמֹו ׁשמֹו. יֹודע ְְְֵֵֵַַַַָָעּתה

ּככה: העֹוׂשה לבּדֹו ׁשמֹו. cה' dxez ְְֶַָָָ
‰Ú¯t ˙B·k¯Ó ּכבדֹות „) ׁשהיּו . «¿¿«¿…ְֵֶָ

ּכמֹו אֹותם ירה ּכאּלּו חילֹו. ְְְִִֵֶָָָָועּמהם
חילֹו ׁשהזּכיר ּובעבּור קל. ׁשהּוא ְֲִִֵֵֶֶַַחץ
ואמר  ּכּלֹו. על ׁשהיּו ׁשליׁשיו ְְִִִֶַַָָָָֻהזּכיר
קמלּו. וסּוף קנה ּכמֹו סּוף. ים ּכי ְִֵֶֶֶָָָָיפת

וסּוף  קנה סּוף ים ּכי ּבּסּוף. ִֶֶַַָָָָוּתׂשם
ור' הּימים. ׁשאר סביבֹות ולא ְְְְְִִִַָָָֹסביביו.

ים  ּכמֹו עיר. ׁשם אמר ְְִֵַָָָיׁשּועה
dּכּנרת: dxez ִֶֶ

˙BÓB‰z ּכמֹו‰) הארץ. ּתהֹומֹות . ¿ְְֶָָ
ּתחת  יכסימּו וׁשּורק ארץ. ְְְְִֵֶַַַָָֻֻּתבלעמֹו

מּזה: ּתעברּו לא ּכמֹו .·ÏBˆÓ˙חֹולם. ְֲִֶַָֹֹƒ¿…
מצּולה  וּתׁשליכני וכן העמּקים. ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֻהּמים

הּגּלים: eּבעמקי dxez ְְִִֵַַ
È¯c‡ (Â.אכזרי ּכיּו"ד נֹוסף הּיּו"ד . ∆¿»ƒְְִַַָָ

ה  ּכי ּכטעם ה'. ימינ ּפעמים ּנה ואמר ְְְְֲִִִִֵַַַַַָ

ּכי  והּטעם נהרֹות. נׂשאּו ה' ְְְֲִֶַַַַָאֹויבי
להם  אין ּפעמים ּפעם. אחר ְִֵֶַַַַַַָָּפעם
ימינ ׁשּתרעץ ּככה ּתעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָמסּפר
הּׁשם  הּוא ּבּכח נאּדרי והּנה ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹהאֹויב:



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  84    הל  דהלד • דהמ להדעד  

פד בשלח פד פרשת - טו - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י' רביעי ליום יומי שיעור

i"yx£EÈÓÈ .EÈÓÈ∑ ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: ׁשּתי ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְִִֵֵֶָָ
ימין  נעׂשית הּׂשמאל מקֹום, ׁשל רצֹונֹו .עֹוׂשין ְְֲִִֵֶַַָָֹ

Áka È¯c‡ '‰ EÈÓÈ∑וימינ יׂשראל, את להּציל ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְְְִִִִֵֶַָ
עצמּה ימין אֹותּה נראה: ולי אֹויב". "ּתרעץ ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּׁשנית
ׁשּתי  לעׂשֹות לאדם ּׁשאיֿאפׁשר מה אֹויב", ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ"ּתרעץ

"ימינ"מל  מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְִִֶַַָָָ
"ּתרעץ  היא "ימינ" מלאכּתּה? מה ּבּכח, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹהּנאּדרת

ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה צב)אֹויב", הּנה (תהלים "ּכי ְְְִִִֵֵַָָָֻ
יאבדּו", אֹויבי הּנה ּכי ה', צד)אֹויבי "עדֿמתי (שם ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

יעלזּו", רׁשעים עדֿמתי ה', צג)רׁשעים, "נׂשאּו(שם ְְְֲִִַַַָָָָֹ
לא  ה', לנּו, "לא קֹולם", נהרֹות נׂשאּו ה', ְְְָָָָָֹֹנהרֹות,

ב)לנּו", אתֿהּׁשמים",(הושע אענה נאםֿה', "אענה, ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָֻ
ה) אׁשירה",(שופטים אנכי לה', קכד)"אנכי "לּולי (תהלים ִִִֵַָָָָֹֹ

אדם", עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' (שופטים ה' ְְֵֵֶָָָָָָ
ּדּבריֿׁשיר",ה) עּורי עּורי ּדבֹורה, עּורי (ישעיה "עּורי ְְִִִִִִַָ

עני",כו) רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה ארצם (תהלים "ונתן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
עּמֹו" ליׂשראל נחלה יתרה,∑È¯c‡.נחלה, הּיּו"ד ְְֲֲִֵַַַָָָ∆¿»ƒְֵַָ

יֹום" "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי .ּכמֹו: ְְְְִִִִַַָָָָֻ
·ÈB‡ ıÚ¯z∑ האֹויב ּומׁשּברת רֹועצת היא .ּתמיד ƒ¿«≈ְִִֵֶֶֶֶַָָ

יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹודֹומה
ּבּכח (י')ּב'ׁשֹופטים' הּנאּדרת "ימינ" אחר: ּדבר . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

"אֹויב" ּומלקה מׁשּברת .היא ְְִֵֶֶַַָ

(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
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i"yx£EB‡b ·¯·e∑ האֹויב,אם רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְִִֵֶֶַָָָ
ּברב  ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ְְְְְְֲִִֶַָָָָֹֹֹּכׁשהּוא
ּבם  ּכׁשּׁשּלח קלֿוחמר נהרסים, אֹויביו לבד ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹּגאֹונֹו

"יאכלמֹו" אף, הֹורס ∑Ò¯‰z.חרֹון אּתה ּתמיד ְֲֵַֹ«¬…ִֵַָָ

אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם ּומי ,נגּד הּקמים ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָקמי
אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על פג)הּקמים הּנה (תהלים "ּכי ְְִִִִֵֵֵֵַַָָ

עּמ "על ההמיה? היא ּומה יהמיּון". ְְְֱִֶֶֶַַַַָָאֹויבי
מקֹום  ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", .יערימּו ְְֲִֵֶֶַַָָָ

(ç)étà çeøáeíéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®
:íé-áìa úîäú eàô÷̈«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑.אף ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְִִִֵֵֶַַַ
ּבׂשרֿ מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכתּוב, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּדּבר
ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן להׁשמיע ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹודם,
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָלהבין

יח) וכן(תהלים ּבאּפֹו", עׁשן ד)"עלה אּפֹו"ּומרּוח (איוב ְְֵֵַַַָָָָ
ׁשאמר וזהּו מח)יכלּו", אארי(ישעיה ׁשמי "למען ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

נחה,אּפי" ּכׁשזעּפֹו ּכֹועס,, ּוכׁשהּוא ארּכה, נׁשימתֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
קצרה. ּולמען (שם)נׁשימתֹו ,"ל אחטם "ּותהּלתי ְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ

חטם  אׂשים האף ּתהּלתי ּבפני נחירי לסּתם ּבאּפי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּכמֹו "אחטם", ּבׁשביל ,"ל" יצאּו. ׁשּלא ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹוהרּוח

ּבחטם" ׁשּבת,"נאקה נא)ּבמּסכת ּבעיני.(דף נראה ּכ ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
אף", "חרה ּכן: אֹומר אני ׁשּבּמקרא וחרֹון אף  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוכל

ל)ּכמֹו: ׂשרפה (איוב לׁשֹון מּניֿחרב", חרה "ועצמי ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ
הּקצף. ּבעת ונחרים מתחּממים ׁשהּנחירים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּומֹוקד,

חרה  מּגזרת חמה,,וחרֹון וכן רצה, מּגזרת רצֹון ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

אֹומר: הּוא ּכן על חמימּות, א)לׁשֹון "וחמתֹו(אסתר ְֲֲִֵֵַַָ
ּדעּתֹו נתקררה אֹומר: החמה ּובנֹוח בֹו", .ּבערה ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ÌÈÓ eÓ¯Ú∑,ערמימּות לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆∆¿«ƒְְְְְִִֵַ
ּכמֹו הּמקרא, צחּות ז)ּולׁשֹון השירים "ערמת (שיר ְְְֲִֵַַַָ

יֹוכיח  כמֹוֿנד" "ונּצבּו ÌÈÓ.חּטים", eÓ¯Ú∑ ְְְִִִִֵַ∆∆¿«ƒ
נעׂשּו והם הּמים, יבׁשּו מאּפ ׁשּיצא רּוח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּמֹוקד

ּגבֹוהים  ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות ּגּלים BÓk.ּכמין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ¿
„∑ ּכחֹומה ּכׁשּור, צּבּור ∑„.ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ≈ְְְְַָ≈ְִ

ּכמֹו נז)וכּנּוס, נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר לג)"נד (תהלים ְְְֲִִֵַָָ
ואּלּו 'ּכּנד', אּלא ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד", ְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹֹ"ּכנס
לֹו היה הכנסה, לׁשֹון ו'כֹונס' ּכנאד ּכמֹו 'ּכנד' ְְְְֵֵַַַָָָָָָֹהיה

לׁשֹון לכּת 'ּכֹונס' אּלא הּים', מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ
וכן: הּוא, וצֹובר ג)אֹוסף אחד",(יהושע נד "קמּו ְְֵֵֵֵֶָָ

ועמידה  קימה לׁשֹון ואין אחד", נד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ"וּיעמדּו
"נאד" מצינּו ולא וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ְְְְִִִֶָָֹֹֹּבנאדֹות

CnÚז  ÏÚ eÓ˜„Ï Ôez¯·z Ct˜˙ È‚Ò·eƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡¯ek ÔepˆÈL CÊ‚¯ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

eLÎ¯ח  eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ¯ÓÈÓ·e¿≈«»«ƒ«»»¿
:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

אל  ׁשב ׁשהּוא וי"א ְְִֶֶַָָהּנכּבד.
fהּימין: dxez ִַָ

EB‡b ·¯·e (Ê על למעלה ׁשהּוא . ¿…¿¿ְְֶַַָ
ואין  הּקמים. ּכל להרס ּתּוכל ּגאה ְֲִֵֵֶַַַָָָֹּכל
חרֹונ רק להרסם ּברזל לכלי צר ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹל

אׁש. לפני ּכּקׁש ויאכלמֹו ּתׁשלח ְְְְְִִֵֵֵַַַַֹלבּדֹו
לאׁש: ּדֹומה חֹום החרֹון gּכי dxez ְֲִֵֶַ

EÈt‡ Áe¯·e (Áאּפֹו מרּוח ּכמֹו . ¿««∆ְֵַַ
וּיקרׁשּו: ּבּמים ּתגער eÓ¯Úיכלּו. ְְְְִִִִַַַַ∆∆¿

ÌÈÓ:חּטים ערמת ּכמֹו .„ BÓk «ƒְֲִִֵַ¿≈

ÌÈÏÊB להיֹותם ׁשּמנהגם והּמים . ¿ƒְְְִִִֶַַָָָ
קמּו ּכמֹו נד. ּכמֹו ׁשבּו ויֹורדים. ְְְְְִִֵָָנֹוזלים

חֹומה: ּכמֹו אחד. BÓB‰z˙נד e‡Ù˜. ְֵֶָָ»¿¿
וקּפאֹון: ּכמֹו ÌÈנקרׁשּו. ·Ïa ּבאמצע . ְְְְִִָ¿∆»ְְֶַ

הּגּוף: רחב ּכנגד hהּגּוף dxez ְֶֶַַַֹ
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בשלח  פרשת - טו - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י' רביעי ליום יומי שיעור

ּבמלאפֹו"ם אּלא נו)ּכמֹו(חולם)נקּוד "ׂשימה (תהלים ְְִִֶָָָָ
,"בנאד ד)ּדמעתי החלב"(שופטים נאד ∑˜e‡Ù."את ְְִִֶֶֶָָָֹֹ»¿

י)ּכמֹו ונעׂשּו(איוב ׁשהּקׁשּו ּתקּפיאני", "וכּגבינה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֻ
ּבכח  האבן על הּמצרים את זֹורקים והּמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּכאבנים,

קׁשי  מיני ּבכל ּבם הּים,∑ÌÈŒ·Ïa.ונלחמים ּבחזק ְְְִִִִֵָָָֹ¿∆»ְֶַָֹ
הּׁשמים", "עדֿלב ּכן: לדּבר הּמקראֹות שמואל ודר) ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

יח) ּדבר ב ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו לׁשֹון האלה", ."ּבלב ְְְְִֵֵֶָָָָָָ

(è)Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà øîà̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´
øç ÷éøà éLôð:éãé BîLéøBz éa ©§¦½¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«

i"yx£·ÈB‡ ¯Ó‡∑ ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם לעּמֹו »«≈ְְְְִִִֶֶַָָֹ
ועבדי  ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ∑BÓ‡ÏÓz.ואּׂשיגם ְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָƒ¿»≈

מהם  ּורצֹוני ∑ÈLÙ.ּתתמלא על .רּוחי ּתתמּה ואל ְִֵֵֶַ«¿ƒְְְִִִַַַ
ּתּמלא  – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת יׁשּתיבה מהם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּזה: ּכּלׁשֹון א)הרּבה נתּתני",(שופטים הּנגב ארץ "ּכי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לי'. 'נתּת לז)ּכמֹו לׁשלֹום",(בראשית ּדּברֹו יכלּו "ולא ְְְְְִַַָָָָֹ

עּמֹו'. 'ּדּבר י)ּכמֹו 'יצאּו(ירמיה ּכמֹו יצאּוני", "ּבני ְְְְִִֵַַָָָ
לא)מּמּני'. לֹו.(איוב אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי "מסּפר ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

מהם  נפׁשי ּתּמלא 'ּתמלאמֹו' ּכאן Èa¯Á.אף ˜È¯‡∑ ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ»ƒ«¿ƒ
ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאׁשלף,
"מריקים  ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ְְְְְֲִִִֵֵָָָונׁשאר

מח)ׂשּקיהם", אין (ירמיה ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
ועל  הּתיק, על אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות ְְִֵֵֵֶַַַַַָלׁשֹון
החרב  על לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשק

ּכלׁשֹון חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, (בראשית ועל ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹ
ּבחרּבי'יד) 'אזּדּין חניכיו", את הּלׁשֹון "וּירק מצינּו . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

על אף א)הּיֹוצא:מּוסב השירים ּתּורק",(שיר (ירמיה "ׁשמן ֵֶֶַַַַָ
אין מח) הּכלי' הּורק 'לא ּכלי", אל מּכלי ְְְִִִִֵֶֶַַַֹֹ"ולאֿהּורק

מצינּו ּכלי, אל מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּכתיב
וכן הּיין, על מּוסב כח)הּלׁשֹון חרבֹותם (יחזקאל "והריקּו ְְְִִֵֵַַַַַָָָ

ּדחירם  "חכמת ריׁשּות ∑BÓLÈ¯Bz.עלֿיפי לׁשֹון ְְְִִֶַָָָƒ≈ְֵ
ּכמֹו ב)ודּלּות, א ּומעׁשיר"(שמואל ."מֹוריׁש ְְֲִִַַ

(é)íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦
:íéøécà©¦¦«

i"yx£zÙL∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולה "א ∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו, .ׁשּתקעּו" »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ
˙¯ÙBÚk∑ ּבלע"ז פלו"ס .אבר «∆∆ְֲַַָ

(àé)Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤
:àìô äNò úläú àøBð¨¬§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, אילי (יחזקאל "ואת »≈ƒְְֲִֵֵֶַָ
לקח", כב)הארץ חּוׁשה"(תהלים לעזרתי ."אילּותי ְְֱִִֶֶָָָָָָָ

˙l‰˙ ‡¯B∑ּתהּלֹותי מּלהּגיד ימעטּו,יראּוי ּפן »¿ƒ…ְְְֲִִִִֶֶַָ
תהּלה" ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: .ּכמֹו ְְְִִֶָָָֻ

(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤

‡lÙ‚ט  ˜a„‡ ÛBc¯‡ ‰‡Ò ¯Ó‡ ‰Â‰„«¬»¬«»¿»∆¿«¿≈¬«≈
Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ ÔB‰pÓ ÚaNz ‡˙Êaƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLz¿≈ƒ¿ƒ

nÈ‡י  ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא  ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»

‡¯Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

·ÈB‡ ¯Ó‡ (Ë ּומּלת ּפרעה הּוא . »«≈ְִַַֹ
אֹומר  מרינֹוס ורּבי קׁשה. ְְִִִֵֵַָָָָּתמלאמֹו

ּכל  לקחת מהם נפׁשי מלאה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּתהיה
ּדבק  והּטעם יצאני. ּבני ּכדר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻממֹונם.
אֹומרים  ואחרים ׁשלל. אחּלק ְֲֲִִִֵֵַַָָעם
ּכן  ואחר לּבֹו. מלאֹו אׁשר ְְְֲִִִֵֶַַַָמּגזרת

È„Èאֹוריׁשם: BÓLÈ¯Bz.ּתׁשמידם . ִֵƒ≈»ƒְִֵַ

ּתֹוריׁשּו: לא ואם iוכן dxez ְְִִֵֹ
EÁe¯a zÙL (È ּכי נׁשף. מּגזרת . »«¿»¿¬ְִִִֶֶַ

אֹותם: ׁשהטּביע רּוח הבאת ְִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּנׁשף
eÏÏˆ לקֹול ּכמֹו מצּולֹות. מּגזרת . »¬ְְְְִִַ

עם  ּדבק אּדירים ּובמים ׂשפתי ְְֲִִִִֵַַַָָָצללּו
אּדירים  ּבמים צללּו אמר ּכאּלּו ְְֲֲִִִִַַַָָָצללּו.
ּכי  עפר. מּגזרת ועֹופרת ְְְִִִֶֶֶֶַָָּכעֹופרת
ּתחת  יּוׂשמּו אם מּתכֹות מיני ְִִִֵַַַַָָהּׁשּׁשה
ידּוע  ּדבר מהם אחד ּכל יחסר ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהארץ

העֹופרת  ּולעֹולם ידּועֹות. ְְְִֶֶָָָּבׁשנים
i`ּתֹוסיף: dxez ִ

'‰ ÌÏ‡a (‡È. מעלה מלאכי הם »≈ƒְְֲֵֵַַָ
הּכֹוכבים. הם אלים ּובני ְְִִִֵֵֵַַָהּקדֹוׁשים.

ּתּׂשא: ּכי ּבפרׁשת זה אפרׁש ְְֲִִֵֶַָָָָועֹוד
L„wa ¯c‡ וטעם הּכב ֹוד. ּכּסא הּוא . ∆¿»«…∆ְִֵַַַָ
˙Bl‰z ‡¯B יראים הּמהּללים ּכל ּכי »¿ƒְְְִִִֵַַָ

ּכל  יׁשמיע מי ּכי ׁשמֹו להּלל ְְְִִִֵֵַַַָהם
ּכי  ׁשמֹו. להּלל חּיבים והם ְְְְִִִֵֵַַָָּתהּלתֹו

ּפלא: עֹוׂשה לבּדֹו aiהּוא dxez ְֶֶֶַ
EÈÓÈ ˙ÈË (·Èׁשמ ּכי הּפלא מהּו . »ƒ»¿ƒ¿ְִִֶֶַַ
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i"yx£EÈÓÈ ˙ÈË∑ נֹוטה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »ƒ»¿ƒ¿ְֶֶַָָ
ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹידֹו,

אֹומר: הּוא וכן ּבהּטיתּה. לא)ונֹופלים יּטה (ישעיה "וה' ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
זכּוכית  לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָידֹו

נֹופלים  והן מעט ידֹו מּטה אדם: ּביד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּנתּונים
‡¯ı.ּומׁשּתּברין  BÓÚÏ·z∑,לקבּורה ׁשּזכּו מּכאן ְְִִַƒ¿»≈»∆ְִִֶָָָ

הּצּדיק" "ה' ׁשאמרּו: .ּבׂשכר ְְִִֶַַָָ

(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰∑ העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, .לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ãé)ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL:úL ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤

i"yx£ÔeÊb¯È∑ מתרּגזין.˙LÏt È·LÈ∑ הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ּכּמפרׁשמּפני ּבחזקה, ויצאּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגת  אנׁשי והרגּום הּימים', .ּב'דברי ְְְֲִִֵֵַַַַָָ

(åè)ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©
:ïòðë éáLé ìk eâîð̈¾Ÿ−Ÿ«§¥¬§¨«©

i"yx£·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא) לא והלא «≈¡≈≈»ֲַֹֹ
הֹולכים  עליהם לא ׁשהרי ּכלּום, לירא להם ?היה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּומצטערים  מתאֹוננים ׁשהיּו אנינּות, מּפני על אּלא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

יׂשראל ּכבֹודם  ּכמֹו∑e‚Ó.ׁשל עה)נמּסּו, (תהלים ְְִֵֶָָ»…ְַָ
ּבאים  הם 'עלינּו אמרּו: ּתמגגּנה". ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ"ּברביבים

ארצנּו'לכּלֹותנּו את .ולירׁש ְְְִֵֵֶַַַ

(æè)eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò ïáàk̈¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא) הרחֹוקים .על ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ
„ÁÙÂ∑ הּקרֹובים ׁשּנאמר,על ב)ּכענין "ּכי (יהושע »««ְְְֱִִִֶֶַַַָ

וגֹו'" הֹוביׁש אׁשר את ÚÈ·¯.ׁשמענּו „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ ְְֲִֵֶַָ««¬…««¬…

אּמֹות,∑˜È˙.ּכתרּגּומֹו מּׁשאר הּקנּוי ּכחפץ חּבבּת ְְַ»ƒ»ְְְִִֵֶַַָָָֻ
האדם  על ׁשחביב יקרים .ּבדמים ְְִִִֶַָָָָָָ

z˜¯Ùc‡יג  Ô„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

BÂ‰cיד  Ôe˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ·˙È»¿ƒƒ¿»∆

BÓ‡·טו  ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«

È‚Òaטז  ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡B¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡c¯È«¿¿»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ימינ נטית ּומּׁשם ּבעליֹונים ְְְְִִִִֶֶָָָָעליֹון

מּכל  למּטה ׁשהיא הארץ ְְִִֶֶַָָָָָָּובלע'
מׁשל  ּבדר והּנה האֹויב. את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָהּׁשפלים
ׁשהּוא  ימינ הּגיעה אחד ּברגע ְְְִִִִֶֶֶַָָּכי
הּים. ּתחת אל הּׁשמים מּׁשמי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָלמעלה

:ּכח ימינ biוטעם dxez ְְְֲִַַֹ

EcÒÁa ˙ÈÁ (‚È לׁשֹון נחית אמר . »ƒ»¿«¿¿ְִַָָָ
הּנבּואֹות. ּכמׁשּפט עתיד ּתחת ְְְִִַַַַַָָעבר
והאׁש הענן עּמּודי על ּבחסּד ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָוטעם
רמז  זה אֹו אֹותם. הּמנחה הּוא ְִֶֶֶֶַַָּכי

עּתה: עד נחם ּכמֹוzÏ‰לאׁשר . ֲֶַַַָָָ≈«¿»ְ
לאּטי: ּבעּוזם:EfÚaאתנהלה ולא . ְְֲִִֶַָ¿»¿ְְָֹ
EL„˜ ‰Â Ï‡ ׁשּׁשם סיני הר הּוא . ∆¿≈»¿∆ִֶַָָ

אתכם  ואביא ּכתּוב וכן הּכבֹוד. ְְִֵֶֶַַָָָָָׁשכן

ciאלי: dxez ֵַ
ÌÈnÚ eÚÓL („È.סביבֹותיהם ׁשהם . »¿«ƒְִֵֵֶֶ

עליהם: יעברּו È·LBÈּגם ÊÁ‡ ÏÈÁ ְֲֵֶַַַƒ»«¿≈
˙LÏt יֹוׁשבי ּכי ּפלׁשת. ארץ יֹוׁשבי . ¿»∆ְְְִֵֵֶֶֶֶ

זה: על ehלאֹות dxez ְֶַ

ÈÏÈ‡ (ÂË ּכי ּכבׂשים. ּכמֹו ּביּו"ד . ≈≈ְְְִִָ
ּפלׁשּתים  והּנה ּבּצאן. ּכדמּותם ְְְְִִִִִֵַַָָֹהּׂשרים
יׂשראל  עם נלחמּו לא ּומֹואב ְְֱֲִִִֵֶָָֹואדֹום

ÔÚkּבּמדּבר: È·LBÈ Ïk e‚BÓ. ְִַָ»»¿≈¿««
וּיּמס  וּנׁשמע ּכדר הּׁשמּועֹות. ְְְֲִִֶֶַַַַַַּבעבּור
ארץ  ּכנען יֹוׁשבי ּגם ְְְֵֵֶֶַַַָלבבנּו.

fhּכנען: dxez ְַַ

Ì‰ÈÏÚ ÏBtz (ÊË אדֹום אל ׁשב . ƒ¬≈∆ֱֶָ

למעלה  ׁשהזּכיר אע"פ מֹואב. ְְְְִִֶֶַָָואל
עליהם. ידּבר ענן ּבעּמּוד וכמהּו ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹּכנען
מלחמה  ּדמי וּיׂשם ּפרׁשּתי. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּכאׁשר
את  לבּדֹו. אבנר אל ׁשב ְְְֵֶֶַַָָּבׁשלֹום
וילדּו. ואמהֹותיו אׁשּתֹו ואת ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָאבימל

זה  וכל ואמהֹותיו. אׁשּתֹו אל ְְְְִֶֶַָָָׁשב
ׁשעברּו ה' עּמ יעבֹור עד ְְֲֲֶַַַַָּבעבּור
ּכנען: ארץ אל ּבֹואם לפני ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָעליהם

B·ÚÈ¯ואמר „Úסבבּו ּכי ּפעמים . ְַָ««¬ְֲִִַַָ

וטעם רּבים. ימים ׂשעיר הר .˜È˙את ְִִִֵֶַַַַָ»ƒ»
קנית  ואּתה למצרים. עבדים ְְְֲִִִִֶַַָָָָָׁשהיּו

לעבדים: ל להיֹותם fiאֹות' dxez ְְֲִִַָָָ
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בשלח  פרשת - טו - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י' רביעי ליום יומי שיעור

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå BîàázEzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé zìòt:E ¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑ יּכנ ׁשּלא מׁשה לכנתנּבא לארץ, ס ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלא
ּדף  נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא והכי וכּו' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלארץ
אף  האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: ְְְְִִִִַַָָָָָֹקי"ט
נּבא  מּכלֿמקֹום, עדין, מרּגלים ּגזרת נגזרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע Ez·LÏ.ולא ÔBÎÓ∑ ְִַַָָֹ»¿ƒ¿¿
מּטה  ׁשל אׁשר מכּון מקּדׁש מעלה ׁשל ּכּסא ּכנגד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּגדֹול',∑L„wÓ."ּפעלּת" 'זקף עליו הּטעם ְַָָƒ¿»ֵַַַָָָָ
אׁשר  הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, הּׁשם מּתבת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלהפרידֹו
ׁשהעֹולם  הּמקּדׁש, ּבית חביב ה'. ,"ידי ְְִִֵֶֶַָָָָָ"ּכֹוננּו

ׁשּנאמר: אחת, ּביד מט)נברא יסדה (ישעיה ידי "אף ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבׁשּתי  יּבנה ואימתי ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָארץ",
לעתידֿלבא  ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹידים?

ׁשּלֹו הּמלּוכה .ׁשּכל ְֶֶַָָ

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑ ּפתּוחה היא לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבל,לׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

קמּוצה  ׁשּמּוׁש, ּבֹו .היא ׁשהּוי"ו ְִִֶַָָ

‡˙¯יז  CzÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z˜˙‡ CzÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח  ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

ãקודש משיחות ãנקודות
"הּקרֹובים"? הּנסיֹונֹות על מתּגּברים ְְְְִִִִֵַַַַאי

ופחד" אימתה עליהם "ּתּפל נאמר הּים טז)ּבׁשירת ּופירׁש(טו, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

הּקרֹובים". על ּופחד הרחֹוקים, על "אימתה ְְִִִֵַַַַַַָָָרׁש"י

- קרֹובים ואחרּֿכ רחֹוקים, ּתחּלה - ּבּכתּוב הּסדר לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש

לקֹונֹו: האדם ְֲַַָָָּבעבֹודת

ׁשּכל  הּיצר, מלחמת על ּגם רֹומזת האּמֹות עם יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻמלחמת

ׁשּבֹו, הרעֹות הּמּדֹות ז' את לכּבׁש צרי מּיׂשראל ואחד ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאחד

הּקדּׁשה. ממׁשלת ּתחת ְְְִֶֶֶֶַַַָֻׁשּיהיּו

הּוא  ּכן ּו"רחֹוקים", "קרֹובים" סּוגים ׁשני יׁש ׁשּבאּמֹות ְְְְִִִֵֵֵֶָֻּוכמֹו

הם  ׁש"רחֹוקים" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ׁשּיׁשנם האדם. אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּגם

ׁשּלפעמים  אּלא להם, להּכנע אצלֹו מפר טבעֹו ּומּצד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻמהאדם,

להכׁשילֹו יכֹול ּתאוֹות ּברּבּוי ׁשּנׁשקע ואחרי עליו, מתּגּבר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָיצרֹו

ּבהם. ּגם ְֲִֶַַָָָָרחמנאֿליצלן

ׁשאיׁש האפׁשרּות יֹותר ׁש"קרֹובה" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָויׁשנם

על  להתּגּבר היא ּבּיצר הּמלחמה ועיּקר ּבהם. יּכׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל

ה"קרֹובים". רעֹות ּומּדֹות ְְִִִַָנסיֹונֹות

ׁשהּקּב"ה  ופחד", אימתה עליהם "ּתּפל אֹומר ׁשהּכתּוב מה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוזהּו

ולׁשלט  להתּגּבר יּוכל ׁשּלא הּיצרֿהרע, על ופחד אימה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹמטיל

חז"ל ּכמאמר יׂשראל, איׁש על ועוד)חסֿוׁשלֹום ב. נב, (סוכה ְְְֲֲִִֵַַַַַָָ

לֹו". יכֹול אין עֹוזרֹו, הּקּב"ה ְְִֵֵַָָָָ"אלמלא

הרחֹוקים  על אימה נֹופלת ׁשּבתחלה מה מּובן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָועלּֿפיֿזה

מן  היא מלמעלה העזר ּפעּולת ּכי הּקרֹובים, על ּפחד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָואחרּֿכ

לתאוֹות  יּכנע לא ׁשהאדם זה עזר ּפֹועל ּדתחּלה הּכבד, אל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקל

ואח  מּמּנּו, רחֹוקֹות ׁשהן יֹותר,ּכאּלּו עֹוד זה עזר ּפֹועל רּֿכ ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּכח  לֹו ׁשאין ּבאפן הּיצרֿהרע, על ּפחד הּקּב"ה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשּמטיל

לאדם  הן ׁשּקרֹובֹות ּכאּלּו ּבתאוֹות אפילּו האדם על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלהתּגּבר

ּבהם. ְִֵֶָָלהּכׁשל

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 68 עמוד לו, כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

BÓÚh˙Â BÓ‡·z (ÊÈׁשּיעמדּו ּתפּלה . ¿ƒ≈¿ƒ»≈ְְִֶַַָ

מרֹום  ּבהר ּכדר יגלּו. ולא הרּבה ְְְְְְִֵֶֶַַָֹׁשם
אׁשּתלּנּו: הּטֹוב a‰¯יׂשראל ההר ּכמֹו . ְְֳִֵֶֶָ¿«ְַָָ

על  הּמֹורּיה להר רמז אֹו והּלבנֹון ְְְִֶַַַַַַָָָהּזה
ּפעלּת לׁשבּת מכֹון אחריו ּכתּוב ְְְְֲִֵַַָָָָָּכן

וטעם ‰'ה'. zÏÚtּכֹוננּתֹו ׁשאּתה . ְַַ»«¿»ְֶַַָ

הּוא  הּנזּכר הּמקֹום ּכי .ל מכֹון ְִִִֶֶַַָָָָמּקדם
ּכי  מהעליֹון. הּנכּבד הּמקֹום ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּכנגד
הּכֹוכב  ּכנגד מׁשּתּנים הארץ ְְְִִֶֶֶַַָָָמקֹומֹות

יבינּו הּמּזלֹות וחכמי ראׁשם על ְְִֵֵַַַַָָָָֹהעֹומד

ּומּלת וכמֹוהּוL„wÓזה. מקדש. ּכמֹו . ִֶַƒ¿»ְְָ
נֹוסף  ּבּטי"ת הּדגׁש ּכי מטהרו. ִֵֵַַַַָָָהּׁשּבת
ׁשהי' ּובעבּור מּקדׁש קו"ף ְְֲִֵֶַָָָָּכדגׁש
אין  ּכי הּדל"ת. נרּפה נע ׁשוא ְְִִֵֶַַָָָָּבקו"ף
נע  ׁשוא אחר ּדגׁש הּמקרא ּבכל ְְְְִִֵַַַָָָָָָמנהג

הזּכרּתי  ּוכבר ׁשּתים. מּגזרת ְְְְְִִִִִַַַָחּוץ
והּנה EÈ„Èּדקּדּוקֹו. eBkּפעלּת ּכמֹו . ְְִִֵ¬»∆ְְַָָ

ּכפּול: הּטעם giּכי dxez ִַַַָ

CBÏÓÈ '‰ (ÁÈ ּבית יבנה ּכאׁשר . ƒ¿ְֲִֵֶֶַ

מלכּותֹו ּתראה אז לׁשמֹו ְְְִִֵֶַַָָָהּמקּדׁש
ּדר על ועד. עֹולם וטעם ְֶֶֶֶַַַָָָָּבארץ.

ואל ק  עֹולם. ועד לעֹולם הּוא ּכי צרה ְְְִֶַָָָָָ
סמּוכה. ׁשאינּה עד מּלת ּבעבּור ְְֲִִֵֵֶַַַָָּתתמּה
ׁשמֹו. וקדֹוׁש עד ׁשֹוכן ּכתּוב הּנה ְְִִֵֵַָָּכי

הּתנּועה  ּבהיֹות הּקדׁש לׁשֹון ְְְְִִֶַַַָֹּומׁשּפט
ּכמֹו יפּתחּוהּו. וי"ו אחר הּבא ְְְִַַַָָָּבאֹות
ועד. נפּתח זה ועבּור ועז וכבׂש ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹור
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(èé)áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤
äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈

:íiä CBúaô §¬©¨«
i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ ּבא .ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

(ë)ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑?נתנּבאה היכן «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְִֵַָָ
קדם אהרן, אחֹות אמרה:ּכׁשהיתה מׁשה, ׁשּנֹולד ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּב'סֹוטה' ּכדאיתא וכּו'', ּבן ׁשּתלד אּמי (דף 'עתידה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ
נפׁשֹוי''ב) ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשמֹו על נקראת ּכׁשּנצטרעה, ‰Ûz.עליה ּכלי ∑‡˙ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ∆«…ְִ
זמר  מיני ÏÁÓ·e˙.ׁשל ÌÈt˙a∑היּו מבטחֹות ִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְָָֻ

להם  עֹוׂשה ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּבּדֹור ְִֶֶֶֶַַַָָָָצדקנּיֹות
מּמצרים  תּפים והֹוציאּו .נּסים, ְְִִִִִִִַֻ

(àë)äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈
:íiá äîø Báëøå ñeññ ¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ ׁשירה אמר ׁשירה מׁשה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לּנׁשים לאנׁשים: «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ
.(מכילתא)

(áë)-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤
ìL eëìiå øeL-øaãîeàöî-àìå øaãna íéîé-úL ¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§

:íéî̈«¦

È‰Bk˙¯aיט  ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

È˙כ  Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È· ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL ÏÎ e˜Ùe d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ

ÈÈכא  Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡ÈÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

„ÛeÒכב  ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ ÏÈh‡Â¿«≈…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙ eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ùe¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»¿»»ƒ

:‡iÓ eÁkL‡ ‡ÏÂ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»«¿»«»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּפסּוק  ּובסֹוף מּכל ואכל אמר ְְִִֵַַַָָָֹֹוהּנה
אמרּו ּכן על ואֹוכל. הּׁשיאני ְְִִִֵֵַַַָָָהּנחׁש

ועד: hiלעֹולם dxez ְֶָָ

‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk (ËÈ ּדעּתי לפי . ƒ»«¿…ְְִִַ
הּפלא  להזּכיר מהּׁשיר הּפסּוק זה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָּגם
ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ּפלא ּבתֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָׁשעׂשה
ּפרעה  סּוס אל שבה עליהם. ְֲִֵֶֶַַֹּומּלת

ּכי  עּמהם. ּפרעה ּגם ּובפרׁשיו. ְְְְִִִֶַַָָָָֹּברכּבֹו
ּפרעה  ׁשהּוא אֹויב אמר ּכתּוב ְֵֵֶַַָָֹכן
מפרׁש וכתּוב ארץ ּתבלעמֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹואחריו

סּוף: ּבים וחילֹו ּפרעה kונער dxez ְְְְִֵֵַַֹ
ÚqiÂ (·Î הענן עּמּוד ּכי ּדעּתי לפי . «ƒ«ְְִִִֶַַָָ

מּמצרים  ּבצאתם לפניהם הֹול ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהיה
יֹומם  ללכת לילה ּככה האׁש ְְֵֶֶַַָָָָָָועּמּוד
אין  וחילֹו ּפרעה ׁשּטבע ואחר ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹולילה.
לא  והּנה ּבּלילה. יסעּו ולא ּפחד ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹלהם

ׁשּבּלילה  ּבהעלֹות ּבפרׁשת ְְְְְֲִֶַַַַָָָָּתמצא

הּׁשם. ּפי על מׁשה הּסיעם והּנה ְְִִִִֵֵֶַַָָֹנסעּו.

סיני. הר עד מּסעֹות ׁשּׁשה רק ְִִֵַַַַָָָָואינם
והאויר  יֹום מארּבעים ּפחּותים ְְְְֲִִִֵֵַָָוהם

לֹו ׁשאין ּומי קר. ולא לח לא ְִֵֶַַֹֹטֹוב
יּזיקּנּו. ולא ּבאויר לעמֹוד יּוכל ְֲֲִִֶֶַַַָֹֹאהל
ּכּלם  עׂשּו סיני מדּבר אל ְְִִֶַָָָָֻּובבֹואם
ּומׁשה  ׁשנה. ּכמֹו עמדּו ׁשם ּכי ְְִֶָָָָֹֻסּכֹות

ׁשּיעׂשּו עד יתעּכבּו ׁשם ּכי ְְֲִִִֶַַַָָהֹודיעם
עצי  הֹוציאּו זה ּבעבּור ּכי ְֲֲִִִֵֶַַָהּמׁשּכן.
ולהיֹות  אפרׁש ּכאׁשר מּמצרים ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָׁשּטים
הּסּכֹות. חג היה ׁשם ׁשעׂשּו לסּכֹות ְֵֶֶַַָָָָֻֻזכר
הֹוׁשבּתי  ּבסּכֹות ּכי אמר הּכתּוב ְְִִִַַַָָֻּכי

ּבעננים  יׁשבּו ואי יׂשראל. ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָאת
ועֹוד  לעננים. ּדֹומים אינם הּסּכֹות ְֲִִִֵַָָָֻּכי
ּבחדׁש הּסּכֹות חג לּמה ֲֵֶַַַָָָֹֻאפרׁש
ירד  הּמׁשּכן נעׂשה וכאׁשר ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָהּׁשביעי.

ּבעּמּוד ּכתּוב הּׁשם ּכן ּכי עליו. ענן ְִֵֵַַָָָָָ

הענן  ּובנסע ּבֹו. לילה ּתהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹואׁש
ּכתּוב  זה ּובעבּור יׂשראל. ּבני ְְְֲִִֵֵֶַָָיסעּו
יֹומם  לפניהם הֹול אּתה ענן ְְִֵֵֶַַָָָָּובעּמּוד

ׁשּמתחּלפין  הם עּמּודים ׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַוהּנה
ׁשּׁשבעה  היא קּבלה ואם הּמׁשּכן. ְְְִִִִֶַַַָָָָעל
ונסמ סברתנּו נּניח היּו. ּכבֹוד ְְְְִִֵֵַַַָָָָָענני

הּקּבלה: eL¯על ¯a„Ó Ï‡ הּוא . ַַַָָ∆ƒ¿«
ערים  ׁשּתי אּולי ּבעצמֹו. אּתם ְְְְִִֵֵַַַָָמדּבר
לּמדּבר  יׁש אֹו ּכן. ׁשּנקראּו ּבּמדּבר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָהיּו
ׁשלׁשת  וּילכּו ׁשאמר והעד ׁשמֹות. ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשני
ע"כ  ׁשּור. מדּבר הּוא ּבּמדּבר ְְִִִַַָָימים

ּבּמדּבר: ּבי"ת נפּתח ÏÂ‡ּבהֹודע' ְְְִִֵַַַָ¿…
‰˙¯Ó e‡·iÂ ÌÈÓ e‡ˆÓוּיסעּו וכתּוב »¿«ƒ«»…»»»ְְִַָ

יׂשראל  את מׁשה וּיּסע ּכמֹו סּוף. ְְִִֵֶֶַַַַָֹמּים
ימים  ׁשלׁשת ּדר וּילכּו סּוף. ְְִִֵֶֶֶַַָֹמּים

ּבמרה: וּיחנּו איתם bkּבמדּבר dxez ְְְֲִֵַַַָָָ
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פט

פט

בשלח  פרשת - טו - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י' רביעי ליום יומי שיעור

i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּבעלּֿכרחם הּסיען «««…∆ְְִִַָָָ
מ  וכסף ׁשעּטרּו זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את צרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

טֹובֹות אֹותם (מכילתא)ואבנים מֹוצאין יׂשראל והיּו ְְְֲִִִֵַָָָָ

הּים ּבּים  ּבּזת היתה ּוגדֹולה ׁשּנאמר:, מצרים, מּבּזת ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
א) השירים הּכסף"(שיר נקּדֹות עם ל נעׂשה זהב ."ּתֹורי ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבעלּֿכרחם  להּסיען הצר לפיכ. ְְְְְִִַַַָָָָֻ

(âë)ì eìëé àìå äúøî eàáiåék äønî íéî úzL ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìò íä íéøî̈¦−¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«

i"yx£˙¯Ó e‡·iÂ‰∑ ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְֵֵָָָ
ה"א  ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה, למ"ד ְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמקֹום
נדּבקת  ּכׁשהיא ּובסמיכתּה מרה, ּבתיבת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנׁשרׁשת
ׁשל  הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלה"א
ּתתהּפ ּבּתיבה ׁשרׁש ׁשהיא ה"א ּכל וכן לתי"ו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשרׁש

ּכמֹו ּבסמיכתּה, כז)לתי"ו לי",(ישעיה אין א)"חמה (אסתר ְְְִִִֵֵָָָָ

לתי"ו  נהפכת ׁשרׁש ׁשל ה"א הרי בֹו". ּבערה ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ"וחמתֹו
ואמה", "עבד וכן הּנֹוספת. הּוא"ו אל ׁשּנסמכת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמּפני

ל) חּיה",(בראשית "לנפׁש בלהה". אמתי לג)"הּנה (איוב ְְֲִִִֵֶֶַָָָ
"ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין לחם". חּיתֹו ְְֲִֵֶַַָָָָָָ"וזהמּתּו

.הרמתה" ָָָָ

(ãë):äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«

i"yx£eliÂ∑ לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל לׁשֹון «ƒ…ְְְְְִֵַַַ
הּוא  "נפעל להסב : ּתלּונה לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

האדם  אל אמר::הּדּבּור ולא מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

שי"י  ישנ"ק דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, ְֵֵֵֵַַֹלֹונן,
שי"י  ּבאמרֹו אליו הּדּבּור .מּוסב ְְִֵַָָָ

(äë)-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤
íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå íénä©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

:eäqð¦¨«

iÓ‡כג  ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰¯ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡ ‰¯nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰¯Ó»»

Ó‰כד  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzLƒ¿≈

iÓÏ‡כה  ‡Ó¯e ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ ¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq«¿≈

ãקודש משיחות ãנקודות
יׂשראל  ּבני את ל'הּסיע' צרי ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּטעם

ÛeÒŒÌiÓ Ï‡¯NÈŒ˙‡ ‰LÓ ÚqiÂ«««…∆∆ƒ¿»≈ƒ«
סּוסיהם  את מצרים ׁשעּטרּו ּבעלּֿכרחם, הסיען – מׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוּיּסע

אֹותם  מֹוצאין יׂשראל והיּו טֹובֹות, ואבנים וכסף זהב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבתכׁשיטי

זהב  ּתֹורי ׁשּנאמר מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבּים,

ּבעלּֿכרחם. להּסיען הצר לפיכ הּכסף, נקּודֹות עם ל ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻנעׂשה

ובפרש"י) כב. (טו,

ּבאּור: יׂשראל וצרי מּמצרים ּבני העם את ׁש"ּבהֹוציא ידעּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּבאים  יםֿסּוף ׁשמקריעת הּזה", ההר על האלקים את ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתעבדּון

מּתן  ׁשעד הּימים את ספרּו ּתׁשּוקתם ׁשּמרב עד ּתורה, ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלמּתן

יֹותר  אצלם מקֹום ּתפסה הּים ׁשּבּזת להיֹות יכֹול ואי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּתורה,

ּתורה? למּתן ְֲִֵַַַָָֹמההליכה

מצרים", את "ונּצלּתם מה' צּוּוי היה מצרים ּבגאּלת לומר: ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻויש

ּוזהבם.ּבניֿיׂשראל ׁש מּכסּפם מצרים את לרֹוקן צריכים היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

זה  עֹוד ּולפי לּמצרים ׁשּיׁש ּביםֿסּוף ראּו ׁשהּיהּודים ּבׁשעה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּים, ּבבּזת להתעּסק מחּיבים ׁשהם הבינּו מּמילא וזהב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכסף

מצרים". את "ונּצלּתם ׁשל הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָמּצד

ההר  על ּתעבדּון גֹו' העם את ׁש"ּבהֹוציא ׁשּידעּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואףֿעלּֿפי

ה', צּוּוי הּוא ׁשּיסּימּוּבכל-זאת הּזה" עד להמּתין ׁשּיׁש חׁשבּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מצוה  היא "ונּצלּתם" ׁשּמצות ּובפרט "ונּצלּתם", מצות ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָאת

מּפניה. נדחית ּתורה) (מּתן ּתלמּודּֿתֹורה ּומצות ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעֹוברת,

הרי  ואםּֿכן הּים, ּבבּזת להפסיק מׁשה עלֿידי ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהגם

לעבר  ּולהתקּדם ּבזה, להפסיק יׁש ה' רצֹון ׁשעלּֿפי הֹוכחה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזה

ּתורה, הבנתם ּבכלֿזאת מּתן לפי ּכי ּבעלּֿכרחן, זה היה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

וכנ"ל. מּפניה נדחית ּתלמּודּֿתֹורה מצות ְְְִִִֵֶַַַָָָָ(ּבּתֹורה)

שבת') 'לקראת מתוך - 77 עמ' כא כרך לקו"ש (ע"פ

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ (‚Îּכמֹו הּקֹורא. . «≈»»¿»ְֵַ
ללוי: אֹותּה ילדה ckאׁשר dxez ְְֲִֵֶָָָ

eBliÂ („Îוּיּכֹונּו ּכמֹו נפעל. מּבנין . «ƒְְְִִִִַַַ

אֹו הּׁשנּיים מהּפעלים נכֹונּו. ְְִִִִֵַַָָמן
מּבעלי  היה ואּלּו העי"ן. ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָמעלּומי

וּיּגׁשּו: מׁשקל על היה dkהנּו"ן dxez ְְִִַַַַָָ

˜ÚˆiÂ (‰Î מה ידענּו לא העץ זה . «ƒ¿«ְֵֶֶַָָֹ
היּו ואּלּו היה. ּפלא ּדבר רק ְְִֶֶַַָָָָָהיה.
ּדר אֹומרים היינּו עֹומדים ְְִִִִֶֶַַָהּמים
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i"yx£BÏ ÌN ÌL∑ ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן ּבמרה »»ְְִִֶַָָָָָָָ
אדּמה, ּופרה ׁשּבת, ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֻׁשל

מ)ודינין e‰q.(סנהדרין ÌLÂ∑ ערּפן קׁשי וראה לעם, ְִִ¿»ƒ»ְְְִָָָָָָ

יפה  ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו רחמים ׁשּלא עלינּו ּבּקׁש : ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
נתלֹוננּו אּלא לׁשּתֹות, מים לנּו .ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéE ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa øLiäå§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk̈ª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìò íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה .זֹו ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ

‰NÚz∑ עׂשּיה לדקּדק ∑zÊ‡‰Â.היא אזנים ּתּטה «¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶַַַָ
מלÂÈwÁŒÏk∑.ּבהם  ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים ֶָ»À»ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אּסּור  'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבלא
ואכילת  ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? לּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבאּלּו,

ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה ‡N.חזיר, ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ ְֲֲִֵֶַָָָָֻ…»ƒ»∆

הּוׂשמה  ּכלא הּוא הרי אׂשים, ה'ואם אני "ּכי ְְְֲֲִִִִֵָָֹ
מדרׁשֹו זהּו ,"אני .(מכילתא)רֹופא "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְֲִִִִֶֶָ

מהם, ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"רֹופא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָה'
ּדברים  ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּכרֹופא
הּוא  וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַֹׁשּמחזירים

ג)אֹומר ּתהי (משלי .לׁשר""רפאּות ְְְִִֵֶָ

$
âשבט י"א חמישי âיום

(æë)íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz íéòáLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.להם נזּדּמנּוּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑ זקנים ׁשבעים .ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

„ÈÈכו  ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

ÔÈÚeaÓכז  ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ׁשאז"ל: מה הּוא ונכֹון היה ְְֶַָָָָרפּואה
BÏ ÌN ÌL:ליׂשראל הּׁשם .˜Á »»ְְִֵֵַָ…

ËtLÓe וטעם ּוללּמדם. אֹותם ליּסר . ƒ¿»ְְְְֲֵַַַָָ
e‰q ÌLÂ'ה מנּסה ּכי ּדר על ¿»ƒ»ְִֶֶֶַַ

אֹוהבים  היׁשכם לדעת אתכם ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָֹאלהיכם

נּסֹות ּולמען .וּירעיב ויעּנ ְְְְְְִֶַַַַַַַָָוככה
הּסֹובלים  להיטיב ּבאחרית ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַלהיטיב

מׁשה: על הלינּו ekׁשּלא dxez ִֵֶֶַֹֹ
ÚÓLz ÚBÓL Ì‡ ¯Ó‡iÂ (ÂÎ ּכבר . «…∆ƒ»«ƒ¿«ְָ

למ"ד  ׁשאחרי' ׁשמיעה ּכל ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהזּכרּתי
ּבי" רק אֹו הּדבר. לׁשמֹוע ּפי' אין ת. ְִֵֵֵַַַָָ

והּנה  הּדבר. הּנֹוׂשא הענין טעם ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָלהבין
לעׂשֹות: מצּוה מה ׁשּיבין הּׁשמיעה ְְֲִִֶֶַַַָָֻזֹו

‰NÚz ÂÈÈÚa ¯Li‰Â מצֹות אּלּו . ¿«»»¿≈»«¬∆ְִֵ
ÂÈ˙BˆÓÏעׂשה: zÊ‡‰Â לא מצֹות . ֲֵ¿«¬«¿»¿ƒ¿»ְִֹ

הם: מה להתּבֹונן Ïkּתעׂשה z¯ÓLÂ ְְֲִֵֵֶַַ¿»«¿»»
ÂÈwÁ ולא ּכמֹו עליהם. יעבֹור ׁשּלא . À»ְְֲֲֵֶֶַֹֹ

ׁשּלא  הּׁשם וחּקת הּגֹוי. ּבחּקֹות ְְְֵֵֶַַַֹֻֻּתלכּו

וטעם ּכמעׂשיהם: ‰ÏÁn‰יעׂשּו Ïk. ְְֲֲֵֶַַַַ»««¬»
הּמחלה  ראית ּבעיני ּכי לזּכור ל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹיׁש
ּבמצרים  ׂשמּתי אׁשר והּמּכֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָוהּנגעים
ּתׁשמֹור  אּתה ואם ּבי. ׁשּמרדּו ְְְֲִִִֶַַָָּבעבּור
ל אעׂשה ׁשּלא מהם ּתּמלט ְֱִֵֵֶֶֶֶַָֹֻחּקי

ה' אני ּכי ועֹוד להם. עׂשיתי ְֲֲִִִִֶֶַָָּכאׁשר
ׁשּגזרּתי  מחלה מּכל רֹופא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאהיה
לרֹופא  צר ל אין הארץ. על ְְְִֵֵֶֶַָָָֹלהיֹותּה
ׁשאין  הּמרים הּמים רּפאתי ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּכאׁשר

ּדבר  והּנה לרּפאם. ּברֹופאים ְְְְְְְִִֵֶַַָֹיכלת
מימי  ּכי הראׁשֹונה. הּמּכה הפ ִִֵֵֵֶַַָָָָָמרה
לׁשּתֹות  יכלּו ולא מתּוקים היּו ְְְְְִִַָָֹהּיאֹור
ׁשבּו הּמרים הּמים וכאן ְִִֵֶַַַָָָמהם.

הּדבר  עׂשה הּׁשם והּנה ְְִִֵֵַַָָָָמתּוקים.
ׁשּלא  להּׁשמר ל יׁש ּכן על ְְֲִֵֵֵֶַַָָֹוהפכֹו.
ייטיב  הּוא ּכי אֹותֹו ולאהב ּבֹו ְֱִִֵֵֶַֹּתּמר

:לfk dxez ָ
e‡B·iÂ (ÊÎ מיני ׁשבעים הּגאֹון אמר . «»ְִִִֵַַָָ

ׁשבט  לכל הֹוסיפּו ואחרים היּו. ְְֲִִִֵֵֶַָָָּתמרים
ואיׁש. איׁש לכל אמרּו ואחרים ְְֲִִִֵֵֶַָָָָוׁשבט
הּמעינֹות  ּכי האּלה לּדברים צר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹואין
נבראּו לא ּתמרים וׁשבעים י"ב ְְְְְִִִִֶָָֹׁשהיּו
זמן  זה ואין יׂשראל. ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֶַַָָעּתה

יׂשראל  ּכי ּדעּתי ּולפי ּתמרים. ְְְְִִִִִִֵַָָּבּׁשּול
והתעּכבּו אחד. יֹום רק ּבמרה יׁשבּו ְְְְְִֶַַָָָָֹלא
אמר  ּכן על יֹום. כ' ּכמֹו ְְִֵֵַַָּבאילים
ּכן  על הּמים. על ׁשם וּיחנּו ֲִֵַַַַַַַָָהּכתּוב

ּב ּכי אחריו הּבא ּבּפסּוק חמּׁשה אמר ֲֲִִַַַַַָָָָָ
מאילים. נסעּו הּׁשני לחדׁש יֹום ְִִֵֵֵֶַַָָָֹעׂשר
מקֹומֹות  ּבד' חנּו ימים ּבט"ו ְְְְִִֵָָוהּנה
ואלּוׁש ודפקה. סיני. מדּבר הם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָואּלה

הּׁשליׁשי  החדׁש ּתחּלת ּכי ְְְִִִִִִֶַַַֹּורפידים.
הּתמרים  והזּכיר סיני. מדּבר ְְְְִִִִִַַַָָּבאּו
מי  הפ מתּוקים הּמים ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַלהֹודיע
ּבארץ  יצליחּו לא הּתמרים ּכי ְְְִִִֶֶַַָָָֹמרה

מרים: `ׁשּמימיה dxez ִֵֶֶָָ

יום חמישי
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צא

צא

בשלח  פרשת - טז - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"א חמישי ליום יומי שיעור

æè(à)ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNò̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑ חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְֲִִֵֶַָָ
מּמצרים, ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָזֹו,

הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, לּמן. רא''ם והּוצרכּו (גירסת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

המצה) סעּדֹות משיורי ואחת ׁשּׁשים ּבט"ז ,– מן להם וירד ְְְְִִֶַַַָָָֻ
היה  ּבׁשּבת א' ויֹום ׁשּבת,ּבאּיר, ּבמּסכת (דף ּכדאיתא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

.פז)

(á)ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
:øaãna©¦§¨«

i"yx£eliÂ∑ הּלחם ׁשּכלה .לפי «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

(â)-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà eøîàiå©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©
øNaä øéñ-ìò eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈
-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤

:áòøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnäñ ©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
i"yx£e˙eÓ ÔzÈ ÈÓ∑ּכמֹו ּדבר ׁשם ואינֹו ׁשּנמּות, ƒƒ≈≈ְְֵֵֶָָָ

ׁשּובנּו, חנֹותנּו, עׂשֹותנּו, ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), ְְֲֲֵֵֵֵֶָָמֹותנּו
ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות אנחנּו, לחנֹות אנחנּו, ְְְְְֲֲֲֲֲַַַַַַָלעׂשֹות

מתים "לוי  והיינּו הלואי מתנּו, לּו ּכמֹו .דמיתנא", ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

„·Èא  ‡zLk Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡È˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa ÈÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÚב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

˜„Ìג  ‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»√»
ÏÚ ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ „k ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÈÈ¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¬≈»»¿ƒ«
ÔÈÚ·NÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡ÈÂ‰ „k ‡¯Ò· È„ec≈ƒ¿»«¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ ‡˙È Ôez˜t‡ È¯‡¬≈«∆¿»»»¿«¿¿»»≈¿«»»

:‡ÙÎa ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ Ïk ˙È»»¿»»»≈¿«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
¯ÈÂ‰È‰ ˙aLa „Á‡ ÌBÈÂ ,¯i‡a ¯NÚ ‰MLa ÔÓ Ì‰Ï (רש"י „ ¿»«»∆»¿ƒ»»»¿ƒ»¿∆»¿«»»»

א) טז,

ּבט"ו  סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא ׁשּלפיֿזה הּמפרׁשים, ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהקׁשּו

לֹומר, ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָּבאּיר,

מּתן  עד ּבׁשלמּותּה ׁשּבת ׁשמירת על נצטּוּו לא הּפׁשט ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּבדר

לעיל רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי כה)ּתֹורה. קּבלּו(טו, ׁשּבמרה , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּתֹורה ׁשל ּפרׁשּיֹות יׂשראל ודינין)ּבני אדּמה ּפרה e˜qÚ˙iL(ׁשּבת, ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻ∆ƒ¿«¿
לקּים  נצטּוּו לא עדין א ׁשּבת, ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבהן,

ּבפעל. זֹו ְְִַָֹמצוה

(87 עמ' לא כרך שיחות (לקוטי

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eÚÒiÂ ּכי ‡) סעדי' רב הּגאֹון אמר . «ƒ¿ְְִַַַַָָָ
לחדׁש עׂשר ּבחמּׁשה להזּכיר ְְֲִִֶַַַַַָָָֹטעם
ּבּׁשבּוע  חמיׁשי יֹום ּכי להֹודיע ְֲִִִִִֵַַַַָהּׁשני.
יֹום  והּנה מּמצרים. יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַָָיצאּו

חמיׁשי. יֹום היה ניסן לחדׁש ְֲִִִִֶָָָֹראׁשֹון
ּביֹום  והּנה וׁשּבת. ׁשּׁשי יֹום ְְְְִִִִֵַָָואייר
והתרעמּו סין מדּבר אל ּבאּו ְְְֲִִִֶַַַַָָהּׁשּבת
ּבערב  ּכי מׁשה להם ואמר ְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹּבחנֹותם.
והּנה  הּמן. ירד ּובּבקר ּבׂשר ְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹּתאכלּו

ׁשאמר  ּבעבּור ראׁשֹון. יֹום להיֹותֹו ְֲִִֶַַָָראּוי
ׁשּׁשי. יֹום היה ּכי הּׁשּׁשי. ּבּיֹום ְִִִִִַַָָָָוהיה
ׁשאמר  ּומה הּמן. לירידת ׁשּׁשי ְִִִִֶַַַַָָָָוהיה
ולא  הּקּבלה. ּבעבּור נקּבלהּו ְְְֲֵַַַַַָָָֹהּגאֹון

ּכי  לֹו הּגיד מי ּכי ּפרּוׁשּו ֲִִִִִֵַּבעבּור

הּמן. ירד סין מדּבר אל ּבֹואם ְֳִִִֶַַַָָָָָמּמחרת

יֹותר. אֹו ימים ארּבעה ׁשם עמדֹו ְְִֵַַָָָָָאּולי
מּיֹום  ּכי א' ּביֹום לרדת הּמן ְְִִֵֵֶֶַָָוהחל
האּמֹות  ּכל ּכי לסּפֹור. נחל ְְִִִֵָָָֻרדּתֹו

והּנה  הּזה. ּבּמסּפר יׂשראל על ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָסֹומכין
על  הּׁשבּוע ימֹות ׁשמֹות קראּו ְְְֲִֵַַַָָָהערלים
כן. לא ׁשּבת ויֹום המׁשרתים. ְְְְִֵַַָָֹׁשמֹות
על  ימים חמּׁשה קראּו ערבי ְְֲֲִִִַָָָָָּובלׁשֹון
על  אלגומ"ע ׁשּׁשי ויֹום הּמסּפר ְְִִִֶֶַַָּדר

הּנכּבד  הּיֹום להם הּוא ּכי חּבּורם. ְִִִֵֶַַָָָׁשם
סּב"ת  אֹותֹו קראּו ׁשּבת ויֹום ְְַַַַָָָָּבּׁשבּוע.
ּבכתיבתם. מתחּלפים והס' הׁש' ְְְְִִִִִַַַָָּכי
אנׁשי  הּנה ּכי למדּו. מּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָואּלה

ּבראׁשית  ּבמעׂשה מֹודים ׁשאינם ְְֲִִֵֵֵֶַָהֹודּו

ּבעבּור  ד'. יֹום להם הּׁשבּוע ימי ְְֲִֵֶַַַַָָּתחּלת
ויׁש חּמה. ּכֹוכב הּוא הּיֹום ּכֹוכב ְִֵַַַַָּכי

ּדבריהם: ּכפי עליהם ׁשלטֹון aלֹו dxez ְְְֲִִִֵֵֶֶ
eBliÂ מׁשה ·) על הלינּו מרה ּבמי . «ƒְִֵֵֶַָָֹ

יׂשראל  וכל הּסיעם לבּדֹו הּוא ּכי ְְְְִִִִֵַַָָָלבּדֹו
ּכתּוב  ּכן על קצתם. רק התרעמּו ְְֲִֵַַַָָָֹלא
וּיּלֹונּו סין ּבמדּבר ועּתה העם. ְְְִִִִַַַַָָָוּיּלֹונּו
אהרן  ועל מׁשה על יׂשראל עדת ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹּכל

ה  ׁשניהם התרעמּוּכי ּובמרה ֹוציאּום. ְְְֲִִִֵֶַָָ

הּבׂשר  על מתרעמים ועּתה הּמים ְְֲִִִַַַַַַַָָָעל
מקניהם  רֹוב אכלּו ׁשּכבר ְְְְִֵֶֶֶֶַָָוהּלחם.
לחם  ימצאּו לא ּכמֹוהּו ּגדֹול ְְְִֶֶָָָָֹוקהל
יֹום  ׁשלׁשים ּכי ּביקר אם ּכי ְְְִִִִִֶֹֹלקנֹות

צאתם: מּיֹום להם bהיה dxez ִֵֶָָָָ
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צב בשלח צב פרשת - טז - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"א חמישי ליום יומי שיעור

(ã)íçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤
ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå íòä àöéå íéîMä-ïî¦©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©¯©

:àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ
i"yx£BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ יֹום אכילת ילקטּוצר ¿«¿ְְֲִִֶַֹ

מחר ּביֹומֹו לצר הּיֹום ילקטּו ולא ÔÚÓÏ.(מכילתא), ְְְְְִֶַָָֹֹ¿««
È˙¯B˙a CÏÈ‰ epq‡∑יׁשמרּו הּתלּויֹות אם מצֹות ¬«∆¬≈≈¿»ƒְְְְִִִַ

ללקט ּבֹו ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא –. ְְְְִִִֵֶֶַָֹֹֹ

(ä)äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
íBé eè÷ìé-øLà ìò äðLî|:íBé ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«

i"yx£‰LÓ ‰È‰Â∑ ולּמחרת על ∑LÓ‰.לּיֹום ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ַ
הּׁשבּוע  ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום ללקט רגילים .ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

לאחר  מׁשנה", והיה יביאּו "אׁשר אני: ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָואֹומר
ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה, "מׁשנה" ימצאּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָׁשּיביאּו,

ּבלקיטתֹו מׁשנה", לחם "לקטּו וזהּו: יֹוםֿיֹום, ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָֹוימּדּו
נֹותן  הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה', 'לחם נמצא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָהיה
ּבּבית  ּברכה לכם נֹותן יֹומים", לחם הּׁשּׁשי ּבּיֹום ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלכם

יֹומים  ללחם ּפעמים, העמר .למּלאֹות ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹ

(å)áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑לערב ּכמֹו.‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡∑ ּכי" לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֶֶַָ

הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי ּתדעּו אֹותנּו", ְְֲִִִֵֵֶַַָֹהֹוצאתם
הּׂשלו  את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' .אּלא ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(æ)íúéàøe ø÷áe-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò íëéúpìz§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑ והּנה" ׁשּנאמר: הּכבֹוד על לא …∆¿ƒ∆ְֱִֵֶֶַַַָֹ
נאמר  ּבענן" נראה ה' להם:,ּכבֹוד אמר ּכ אּלא ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּובׂשר  ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ּכי וידעּתם" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"ערב
ּכהגן י  ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א ּתן, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ׁשּׁשאלּתם אֹותֹוׁשאלּתם  והּלחם מלאה. ּומּכרס ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹלצר
ׁשהּות  ׁשּיׁש – ּבּבקר חּבה, ּדר לכם ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּיֹורידהּו
ּבקּופסא  ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל .להכינֹו, ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ

'‰ ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz אׁשר ∑‡˙ ה'ּכמֹו eÁÂ.על ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿

‰Ó∑?חׁשּובין אנחנּו eÈÏÚ.מה eÈl˙ Èk∑ »ְֲֲִַָƒ«ƒ»≈
ּונׁשיכם  ּבניכם את הּכל, את עלינּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּתרעימּו
לפרׁש זקּוק אני ועלּֿכרחי רב'. ו'ערב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּובנֹותיכם
ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַָ"תּלינּו"
ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה היה ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָׁשאּלּו

יז) ואין (לקמן דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם ְִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּילן
לׁשֹון  מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא יּו"ד ְְְְְִִִִָָָּבֹו
ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא עכׁשו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ'ּתתלֹוננּו'.

יד)ּבּמרּגלים: העדה (במדבר ּכל את עליו .""וּיּלינּו ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ÔBÎÏד  ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»»≈¿
ÔeË˜ÏÈÂ ‡nÚ Ôe˜tÈÂ ‡iÓL ÔÓ ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»¿ƒ¿«»¿ƒ¿¿
ÔeÎ‰È‰ Ôepq‡c ÏÈ„a dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙È¯B‡a¿«¿ƒƒ»

Ôe˙ÈÈcה  ˙È Ôew˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

Ï‡¯NÈו  Èa ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÚÈÓLז  „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯ÈËÓÓ Èp‰ הּיֹורד „) מטר ּכדמּות . ƒ¿ƒ«¿ƒְִֵַָָ

ּתמצא  מאכל לחם ּומּלת ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָמהּׁשמים.
הּבׂשר. על ּגם ּכמׁשמעֹו. הּלחם ְְֶֶַַַַַַָָָעל
ּכמֹו הּפרי על ּגם אּׁשה. לחם ְְְִִֶֶֶַַַּכמֹו

וטעם ּבלחמֹו: עץ .‡epqנׁשחיתה ְְְְִֵַַַַָ¬«∆
יֹום: ּבכל אלי ׁשּיצטרd dxez ְְִֵֵֶַָָ

‰LÓ 'ÈÙe לאחד ‰) העמר ׁשני . ≈ƒ¿∆ְֵֶֶָָָֹ
ּכתּוב: ּכן eּכי dxez ִֵָ

¯Ó‡iÂ (Â.אתכם הֹוציא ה' ּכי טעם . «…∆ְִִֶֶַַ

אֹותנּו. הֹוצאתם ּכי ׁשאמרּתם ְֲֲִֵֶֶֶַַָּבעבּור
ׁשּתדעּו לכם נעׂשה אֹותֹות ׁשני ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָוהּנה
ּבערב  האחד אתכם. הֹוציא הּוא ְְִִֶֶֶֶֶָָּכי
והיה  ּבּבקר. למחרתֹו וׁשני הּיֹום. ְְְֳִֵֶֶַַָָָָֹזה
ּכי  וידעּתם. ּובקר ערב ׁשּיהיה ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָֹראּוי

ּכבֹוד  את ּוראיתם עם ּובקר ּדבק ְְִִֵֵֶֶֶֶָֹאינּנּו

הּכבֹוד  את ראּו עצמֹו ּבּיֹום ּכי ְִֶַַַָָה'.

יפרׁש: fּכאׁשר dxez ְֲֵֶַָ
¯˜·e (Ê:ּפרׁשּתיו .˙‡ BÚÓLa …∆ְִֵַ¿»¿∆

ÌÎÈ˙BeÏz את ּוראיתם עם ּדבק . ¿≈∆ְִִֵֶֶָ
ה': Ó‰ּכבֹוד eÁÂּבידינּו מה . ְ¿«¿«ְֵַָ

ּׁשּצּונּו. מה רק עׂשינּו לא ֲִִֶַַַָָֹלעׂשֹות

אלף: חסר gונחנּו dxez ְְֵֶַָָ
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צג

צג
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(ç)ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ
íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa íçìå§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½
eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî ízà-øLà£¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬

:ýåýé-ìò ék íëéúpìú§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ּדר' ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְִֶֶַָָֹ

להֹוריד  ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָארץ':
ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ּבּבקר ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלחם
ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאיֿאפׁשר

ׁשהיה  ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
טרח  ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאפׁשר

ּכהגן  ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÌÈÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ את ֶֶַֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ֶ
מתלֹוננים  אתכם הּׁשֹומעים .האחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָ

(è)éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ ירד ׁשהענן .לּמקֹום ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

(é)eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
øaãnä-ìà:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäåô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

$
âשבט י"ב שישי âיום

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

(áé)íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹
-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä ïéa øîàì¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§

ìà ýåýé éðà ék ízòãéå íçìý:íëé ¨®¤¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(âé)äðçnä-úà ñëzå åìOä ìòzå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®
:äðçnì áéáñ ìhä úáëL äúéä ø÷aáe©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«

Òa¯‡ח  ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

„·Èי  ‡zLk Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ eit˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»

È˙יג  ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿≈«¿»«¬«»
¯BÁÒ ‡lË ˙˙Á ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ó‡iÂ (Á'ב להם ּפרׁש עּתה . «…∆ֵֵֶַָָ

hאֹותֹות: dxez

'‰ ÈÙÏ e·¯˜ (Ë:הּמדּבר אל .i dxez ƒ¿ƒ¿≈ְִֶַָ
ÈÈ‰ÈÂ ׁשּדּבר ) ּבעת ּכי להם התּברר . «¿ƒְְִִִֵֵֵֶֶָָ

ּבֹו ונראה הענן ּבא מּיד קרבּו. ְְְִִֶֶַָָָָָָלהם
i`הּכבֹוד: dxez ַָ

'‰ ¯a„ÈÂ (‡Èהל מׁשה ּכי וראּו . «¿«≈ְִֶַָָֹ
עּמֹו: ודּבר הּכבֹוד aiאל dxez ְִִֵֶַָ

ÈzÚÓL (·È ּדגׁשּות זרה ּתלּונֹות מּלת . »«¿ƒְְִַַָָ

ּכבר  ּכי ׁשנּיה. הּנבּואה וזאת ְְְְִִַַָָָֹהנּו"ן.
ּבערב  לכם ה' ּבתת מׁשה ְְִִֵֶֶֶֶָָָֹהזּכירּה
נׁשנית  רק ּבּבקר. ולחם לאכֹול ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֹּבׂשר
ּומּלת  הּכבֹוד. ׁשּיראּו יׂשראל ְְֲִִִֵֶַַַָָּבעבּור

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa.'ּפי ּכאׁשר ּבערב ּכמֹו ≈»«¿»ƒְֲֵֶֶֶַָ

ּוראיתם  ּובקר ּפי' התּברר הּפסּוק ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹּומּזה
ּבין  ּכתּוב הּנה ּכי ה'. ּכבֹוד ְִִֵֵֶָאת

ּתׂשּבעּו ּובּבקר ּבׂשר ּתאכלּו ְְְְִִֶַַָָָָֹֹהערּבים

biלחם: dxez ֶָ
·¯Úa È‰ÈÂ (‚È.ּבעצמֹו הּיֹום ּבסֹוף . «¿ƒ»∆∆ְְְַַ

ים: מּפאת עלתה אּולי הּׂשליו. ְְְִַַַַַַָָָָוּתעל
Ïh‰ ˙·ÎL מי ׁשמים ונבלי ּכמֹו . ƒ¿««»ְְְִִִֵַָ

אחר  ּובמקֹום ירידה. טעם ְְְִִֵַַַַָָיׁשּכיב.

חוי  ׁשם ירקב הּטל. ּוברדת ְְִֵֶֶַַָָּכתּוב
ּבלׁשֹון  הּנקרא הּוא הּמן ּכי ְְִִֶַַַָָָָׁשאמר

יום שישי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  94    הל  דהלד • דהמ  ד ד  
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i"yx£ÂÈÏO‰∑מאד וׁשמן עֹוף, עה)מין ‰È˙‰.(יומא «¿»ְְִֵָֹ»¿»
Ïh‰ ˙·ÎL∑ אחר ּובמקֹום הּמן, על ׁשֹוכב הּטל ƒ¿««»ְֵֵַַַַַָָ

אֹומר יא)הּוא על (במדבר יֹורד הטל וגֹו'", הטל "ּוברדת : ְְֵֵֶֶַַַַַ

והרי  עליו, טל ויֹורד וחֹוזר עליו, יֹורד והּמן ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהארץ
ּבקּופסא ּכמּנח מכילתא)הּוא עה. .(יומא ְְְָָֻ

(ãé)÷c øaãnä éðt-ìò äpäå ìhä úáëL ìòzå©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´
:õøàä-ìò øôkk ÷c ñtñçî§ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ∑,זֹורחת ּכׁשהחּמה «««ƒ¿««»¿ְֶַַַַָ
עֹולה  טל, ּכדר החּמה, לקראת הּמן ׁשעל הטל ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָעֹולה
טל  ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ּתמּלא אם אף החּמה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלקראת
מאליה  עֹולה היא ּבחּמה, ותּניחּה ּפיה את ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹותסּתם
הארץ  מן עֹולה ׁשהטל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבאויר.

וראּוּבאויר, הּמן, נתּגּלה הטל ׁשכבת "והּנה וכעלֹות ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
וגֹו' הּמדּבר" ּפני ּדק ∑c˜.על ∑ÒtÒÁÓ.ּדבר ְְְִֵַַָ«ַָָ¿À¿»

מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻֻמגּלה,
ּודלּוסקמא  חפיסה ּכׁשּנתּגּלה ,לׁשֹון מׁשנה. ׁשּבלׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ

ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻמּׁשכבת

'מקּלף', ּתרּגם: ואּונקלֹוס הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָּבין
הּלבן" "מחׂשף ּבלע"ז.∑Ùkk¯.לׁשֹון גליד"א ּכפר ְְַַָָֹ«¿…ְְַַֹ

ׁשחר, צבע מין והּוא ּגיר, ּכאבני ּכגיר", ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ"דעדק
"דעדק  .'והּזרני 'הּגיר הּדם: ּכּסּוי ּגּבי ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָּכדאמרינן

ּכגיר  היה ּדק ארעא", על ּכגלידא וׁשֹוכב ,ּכגיר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
ּכּכ ּדק ּפרּוׁשֹו: וכן הארץ, על ּכקרח ׁשטּוח מגלד פר, ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ׁשהיה  ּבלע"ז, טינב"ׁש ּדק ּכגליד. ּומחּבר ְְְִִֶַַַָָָָֻקלּוׁש
אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ּו"ּכגיר" מלמעלה. ּדק ּגלד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָמגליד
ּתבה  לֹו ואין העברית, לׁשֹון על הּוא ְְְִִֵֵֶֶַָָּתֹוספת

.ּבּפסּוק  ַָ

(åè)ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìàøNé-éðá eàøiå©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´
íäìà äLî øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½

:äìëàì íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä́©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«
i"yx£‡e‰ ÔÓ∑ּכמֹו הּוא, מזֹון א)הכנת הּמל"(דניאל להם "וימן :.‡e‰Œ‰Ó eÚ„È ‡Ï Èk∑ׁשּיקראּוהּו »ְְֲֶֶֶַַַַָָָƒ…»¿«ְְִֶ

.ּבׁשמֹו ְִ

a„Ó¯‡יד  Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»««»¿»««≈«¿¿»
ÏÚ ‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»«

:‡Ú¯‡«¿»

È‰eÁ‡Ïטו  ¯·b e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È· BÊÁÂ«¬¿≈ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ
¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡ ‡e‰ ‡pÓ«»¬≈»¿»»«¬«
ÔBÎÏ ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»¿

:ÏÎÈÓÏ¿≈»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּובל' מ"ן ערבי ּובלׁשֹון תרנגבי"ן ְְְֲִִַָָּפרסי

עמדּו רּבֹות קׁשיֹות ּכי מנ"א. ְְִַַַָֻלע"ז
ּבמדּבר  הּיֹום יֹורד אינּנּו ּכי ְְִִֵֵֶַַַַָָָעליו.האחת
זה  ראיתי ואני ידּוע ההר ּכי ֲִִִִִֶַַַָָָָסיני
והּוא  אלצכי"ר. ּבמלכּות למן ְְְְֶַַָהּדֹומה

ּבחדׁשים  ולא ּובאייר ּבניסן ְְְֳִִִֵֶָָָֹיֹורד
לא  לּׁשמׁש ּתׂשימהּו אם ועֹוד ְְֲִִִֵֵֶֶַֹאחרים.
ועֹוד  יבאׁש לא ּבּלילה ּכי ועֹוד ְְְְִִִַַַַָֹיּמס.
אדם  ׁשּידּוכּנּו צר ואין חזק אינּנּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכי
ועֹוד  עּוגֹות. מּמּנּו ׁשּיעׂשה ְְֲִֶֶֶַַָּבּמדּוכה

אינּנּו ּכי ועֹוד יֹומם ּבלׁשֹון יּוׂשם ְְֲִִֵֶֶַַָּכאׁשר
נכנס  הּוא רק טֹוב ּדם ׁשּיֹוליד ְְִִִֶַַַָָמׂשּביע
היה  הּׁשּׁשי ּבּיֹום ּכי ועֹוד ְְִִִִַַָָּברפּואֹות.
ּבׁשּבת  יֹורד היה לא ּכי ועֹוד מׁשנה ְְְִִֵֵֶַָָָֹיֹורד

ועֹוד  ׁשּיחנּו. מקֹום לכל ירד ּכי ְְְֲִֶַַָָָועֹוד
ׁשבת  ולא הּירּדן. את עּמהם עבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּכי

הּפׁשט: ּדר על ניסן חצי ciעד dxez ְֲִִֶֶַַַָָ
ÏÚzÂ („È אז ּכמֹו ׁשּנפסקה. הּטעם . «««ְְְִֶַַַָָ

מעת  הּטעם ּכי עלה. יצּועי ְְִִִֵֵַַַַָָָחּללּת

ונפסק.ׁשחּלל  מעלי נסּתּלק יצּועי ּת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבחצי  ּתעלני אל אלי אֹומר ְֲֲִִֵֵֵַַַַָוכמֹוהּו
לטהר  ּבתחּלה יֹורד היה והּטל ְְְִִֵֵַַַָָָָָימי.
וכן  הּמן. יֹורד הּטל ּובהסּתּלק ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהארץ.

לילה  הּמחנה על הּטל ּוברדת ְְֲֶֶֶַַַַַַָָּכתּוב
עליו: הּמן ÒtÒÁÓירד ˜cּכמֹו . ֵֵַָָָ«¿À¿»ְ

ּכמֹו ׁשהּוא והאֹומר חבר לֹו ואין ְְְִֵֵֵֶָָעּגּול
ּכי  נכֹון. אינֹו ּבׁשי"ן ׁשהּוא ְְִִֵֶַָֹמחׂשף
והעי"ן. הּפ"א ׁשּיּכפלּו הּלׁשֹון ְְְִִִֵֶַַַַָָָמׁשּפט

ּכמֹו והלמ"ד העי"ן אֹו יפיפית ְְְְִִֵַַָָָָָּכמֹו
סגריר. ּכמֹו לבּדּה הלמ"ד אֹו ְְְְְִֵַַַַַָָירקרק.
אם  ּכי מצאנּו לא לבּדֹו העי"ן ְִִִַַַָָָֹרק
אחר  ּכי הגיגי. ּכמֹו הה"א. ְֲֲִִִֵֵַַַַּבעלּומי

ּכלמ"ד  הּגימ"ל נראה הה"א ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשחסר
ּבאֹותּיֹות  רק ּכפלּוהּו. ּכן על ְְִֵַַַָֹּפעל.

ּכפּול: העי"ן מצאנּו לא ehנראֹות dxez ְִִַָָָָֹ
e‡¯iÂ (ÂË ּכי ׁשלמה רּבנּו אֹומר . «ƒ¿ְִֵֵַֹֹ

מן  הּוא. מה ּתרּגּום יׁשמעאל ְְְִִֵַַַָּבלׁשֹון

נכֹון. ּדּבר לא ּככה לֹו והּמּגיד ְִִֵַַָָָֹהּוא.
יׁשמעאל  ּבלׁשֹון הּוא. מה ּתרּגּום ְְְִִִֵַַָּכי
הּוא. מי ּתרּגּומֹו הּוא. מן רק הוי ְֱִֵַַַַמה
על  אם ּכי ּבלׁשֹונם מן נֹופל אינּנּו ְִִִִֵֵֶַַָּכי

אׁשר  מּגזרת הּוא מן ּפי' ּכי ְֲִִִֵֶַַָָאדם.
הּכהן  מׁשה ר' אמר מאכלכם. את ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמנה
ּבּתֹורה. ּומאחר מקּדם אין ּכי ְְְִֵַַָָָָֻֻידענּו
אמר  ּוכבר אליהם מׁשה וּיאמר ְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹּכי
ּובּפרׁשה  רּבים. וכמֹוהּו אליהם. ְֲִֵֶֶַַָָָָֹמׁשה

ּוכבר  וּיבאׁש. ּתֹולעים וּירם ְְִִַַַַָָָֹֻהּזאת
ורּמה  הבאיׁש ולא ּכתּוב וכן ְְְְִִִֵַָָָֹּבאׁש.
לֹומר  הּכתּוב ואחר ּבֹו. היתה ְְֵֵַַָָָֹלא
צרי ׁשהּוא ּבעבּור מׁשה. ְֲִִֵֶֶַָֹּדברי

צּוה  אׁשר הּדבר זה לֹומר ְֲֲִִֶֶַַַָָָלהארי
לּגלּגלת  עמר ּכי הּסברא ּבדר זה ְְִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻה'.
ּכפי  ולּקטּנים ּבׁשנים ּגדֹול ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶַַָָלמי

fhאכלם: dxez ְָָ
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בשלח  פרשת - טז - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ב שישי ליום יומי שיעור

(æè)Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−
Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²

:eçwz Bìäàa øLàì©«£¤¬§¨«¢−¦¨«
i"yx£¯ÓÚ∑ מּדה ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

(æé):èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«

i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑ הרּבה ׁשּלּקטּו ויׁשיׁש , ««¿∆¿««¿ƒְְְֵֵֵֶַָ
מעט, איׁשׁשּלּקטּו ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

לא  ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹאיׁש

והּממעיט  ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על ְְְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻהעּדיף
ּגדֹול  נס וזהּו לגלּגלת, מעמר חסר מצא לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻללקט,

ּבֹו .ׁשּנעׂשה ֲֶַָ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåèéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä àì: ´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò: ©«Ÿ¤

(ë)-ãò epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©
:äLî íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå ø÷a½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

i"yx£ÌÈL‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה .ואבירם ּדתן (שמות «ƒ¬»ƒֲִַָָָ
ÌÈÚÏBz Ì¯iÂ∑ רּמה לׁשֹון.L‡·iÂ∑ זה הרי «»À»ƒְִָ«ƒ¿«ֲֵֶ

הפּו התליע,מקרא ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבּתחּלה : ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש, "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹֹּכענין
הּמתליעים  ּכל ּדר .וכן ְְִִֵֶֶַַָ

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓÂ LÓM‰ ÌÁÂ∑,ּבּׂשדה נּמֹוח הּנׁשאר ¿««∆∆¿»»ְִִֶַַַַָ
ואּמֹות  ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֻונעׂשה
ויֹודעים  מן טעם ּבהם וטֹועמים מהם צדין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעֹולם

יׂשראל ׁשל ּׁשבחן לׁשֹון ּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)מה ְְִִֵֶַָָ¿»»ְַָ

ּומפׁשיר ּפֹוׁשרין  מתחּמם הּׁשמׁש עלֿידי ,.ÒÓÂ∑ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ¿»»
'ארּבע  ּבסֹוף ּב'סנהדרין' ודגמתֹו ְְְְְְְִֶַַַָֻדישטנ"פריר,

.מיתֹות' ִ

(áë)éäéå|øîòä éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤
:äLîì eãébiå äãòä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì̈«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«

b·¯טז  dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈÓ ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

:Ôe·qz dkLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

ÈbÒ‡cיז  eË˜Ïe Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח  ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט  ¯‡LÈ ‡Ï L‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ  e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

ÌeÙÏכא  ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

ÏÚכב  ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È·¯·¯ Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zLÎ¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eNÚiÂ (ÊÈ הּמרּבה ּכי הּפׁשט ּדר על . ««¬ְְִֶֶֶַַַַָ
אהלֹו נפׁשֹות מסּפר לפי ְְְְְֳִִִַַַַָוהּממעיט

ה  ּכי אמרּו ּדבר וקדמֹונינּו ּוא ְְְְִֵַַָ
giּפלא: dxez ֶֶ

¯ÓÚa ecÓiÂ (ÁÈ לפי אחד ּכל מצא . «»…»…∆ְִֶָָָָ
ּׁשּׁשער: hiמה dxez ִֵֶַ

¯Ó‡iÂ (ËÈמּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא הּטעם . «…∆ִִֶֶַַַֹ

מחר  ּכי ּבּׁשם יבטח רק מחר. ְְְִֵַַַַָָָָָלאכלֹו
ּכּלֹו. לאכלֹו עליו מצּוה אינֹו ּכי ְְְִֵֵֵֶָָָֻֻירד.

לאכלֹו. יכֹול ׁשּלא לֹו נׁשאר אם ְְְִִֶַַָָֹרק
לאהלֹו: מחּוץ kיׁשליכּנּו dxez ְְֳִִֶַָ

‡ÏÂ (Î ולא עם ּדבקה אנׁשים מּלת . ¿…ְְֲִִִֵַָָֹ
מעּטים  אנׁשים ּכי מׁשה. אל ְְֲִִִֶֶַָָֹׁשמעּו

מּגזרת  וּירם ּכי מרינּוס רּבי אמר ְִִִִִַַַַָָָָֻהיּו.

k`רּמה: dxez ִָ
'B‚Â eË˜ÏiÂ (‡Îהּׁשמׁש וחם טעם . «ƒ¿¿¿ְֶֶַַַַ

יחם: לא הּׁשמׁש ּכי הּיֹום .ÒÓÂּכחֹום ְִֵֶֶַַַֹ¿»»
הּכפל: מּפעלי נפעל akמּבנין dxez ְְֳִִִִֵֶֶַַַָ

È‰ÈÂ (·Î מהּמנהג יֹותר הּמן ירד . «¿ƒְִֵֵַַַָָָ
לחם  לקטּו ויׂשראל יפרׁש. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָּכאׁשר

לעׂשֹות  להם צּוה מׁשה ּכי ְֲִִִֶֶֶַָָֹמׁשנה
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i"yx£‰LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑ לקיטתם את ּכׁשּמדדּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְִֶֶָָָ
ּכפלים ּבאהליהם, לאחד".מצאּו העמר "ׁשני , ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

נׁשּתּנה  הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, לחם אּגדה: ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּומדרׁש
וטעמֹו. ּבריחֹו ׁשּׁשנים (מכילתא)לׁשבח להּגיד (ׁשאם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַ

מׁשּנה  אּלא לאחד"? העמר "ׁשני ּכתיב והלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהיּו,
וריח) LÓÏ‰.ּבטעם e„ÈbiÂ∑ הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ְֵַַַָ««ƒ¿…∆ְַַָ

להם  הּגיד לא ׁשעדין ללמד יׁש ּומּכאן ְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיֹומים?
ּבּיֹום  "והיה להם: לֹומר ׁשּנצטּוה ׁשּבת ּפרׁשת ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשה
להם: אמר זאת, את ׁשּׁשאלּו עד וגֹו'" והכינּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּׁשי
ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ּדּבר אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ"הּוא
ולא  מאנּתם" אנה "עד לֹו: ׁשאמר הּכתּוב, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹענׁשֹו

הּכלל  מן .הֹוציאֹו ְִִַָ

(âë)ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯
úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³
íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²

:ø÷aä-ãò úøîLîì§¦§¤−¤©©«Ÿ¤
i"yx£eÙ‡ eÙ‡z ¯L‡ רֹוצים ∑‡˙ ּׁשאּתם מה ≈¬∆…≈ִֶֶַַ

הּיֹום  אפּו ּבּתּנּור, ּומה ,לאפֹות ימים. לׁשני הּכל ְֱִִֵֵֶַַַַַָֹ
הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו לבּׁשל צריכים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַּׁשאּתם

נֹופל  אפּיה ּבתבׁשיל לׁשֹון ּבּׁשּול ּולׁשֹון .ּבלחם, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָ
˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה. ¿ƒ¿∆∆ְִִָ

(ãë)àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
Ba äúéä-àì änøå Léàáä: ¦§¦½§¦−̈«Ÿ¨¬§¨«

(äë)ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®
:äãOa eäàöîú àì íBiä©¾¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא) «…∆…∆ƒ¿«¿
לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשחרית,

לאו  אם נצא, אכלּו.?אם ׁשּבידכם את להם: אמר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
לצאת  מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו אמר לערב ? ְְְֵֶֶַַָָָָָָָ

ּפסק  ׁשּמא ּדֹואגים אֹותם ראה הּיֹום". "ׁשּבת ֲִֶֶַַַָָָָָָָלהם:
תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּמן
תמצאּוהּו", לא "הּיֹום "הּיֹום"? לֹומר ּתלמּוד ְְִַַַַַָֹמה

ּתמצאּוהּו מחר .אבל ְֲִָָָָ

L·˙כג  ‡˙·L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙¯hÓÏ ÔBÎÏ eÚˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

ÈwÙc„כד  ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה  ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ׁשהּכתּוב  ועֹוד לּמה ידעּו לא והם ְְְֵֶַָָָָָָֹּככה.
ּובאּו מצאּו. אמר ולא לקטּו ְְְַַָָָָָֹאמר
יׂשראל  ּכי למׁשה והּגידּו ְְְְִִִִִִֵֶַָֹהּנׂשיאים

יעׂשּו. מה ּוׁשאלּוהּו צּום. ּכאׁשר ְֲֲִֶַַַָָָעׂשּו
יּוכלּו ואי מׁשנה. ללקט צּוה לּמה ְְְְִִִִֵֶָָָֹּכי

bkלאכלֹו: dxez ְְָ
¯Ó‡iÂ (‚Î ּכי הּׁשם לי אמר ּכבר . «…∆ְִִֵַַָָ

ּתעׂשּו ׁשּלא מחר לׁשּבֹות חּיבים ְֲִִֶֶַַַָָָֹאּתם
מחר  ּכי נפׁש. אכל אפילּו ְֲִִֶֶֶָָָָֹמלאכה
סמּו הּיֹום זה ּכי לה'. ׁשּבת יֹום ִֶַַַָָהּוא
מלאכּתֹו מּכל ׁשּׁשבת ּבעבּור ְְֲִֵֶַַַַָָלּׁשם
הּׁשמּטה  ּבׁשנת וככה הּׁשביעי. ְְְְִִִִַַַַָָָּבּיֹום

ׁשּבת. ּומּלת לה'. ׁשּבת הארץ ְִֶַַַַָָָָָָׁשבתה
מׁשקל  על איננּה ּכי קׁשה ְְְִִִֵֶַַָָָּבדקּדּוק
נקבה. לׁשֹון סימן ׁשּבת ּתי"ו ּכי ְְִִֵַַַַָָָּגּנב.

ׁשם  ׁשּבת ּומּלת לה'. היא ׁשּבת ְִִֵֵַַַַָָָוהעד
הּמּלה  ּדקּדּוק וככה ׁשביתה. ּכמֹו ְְְְִִִַָָָָָָּדבר
מׁשקל  על ׁשּבתת. להיֹות ראּויה ְְְְִִֶֶַַַָָָהיתה

האחת  הּתי"ו חסרּו וכאׁשר ְְֲֶֶֶַַַַַַָָּדּלקת.
נקבה. לׁשֹון על להֹורֹות הּבי"ת ְְְְֵֵַַָָּפתחּו
ּומּלת  אפרׁש. ּכאׁשר אחת מּלת ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָוככה

זר  על אפּו. להיֹותֹו ראּוי היה ּכי ה ְִִַָָָָָָ

לּנׂשיאים  מׁשה אמר והּנה עׂשּו. ְְְִִִִֵֶַַַָָֹמׁשקל
ּיעׂשּו: eÙ‡zמה ¯L‡ ּכמנהגכם:‡˙ . ֲַַ∆¬∆…ְְְִֶַ

eÙ‡ אׁשר את וככה הּיֹום ׁשּתאכלּו . ¡ְְֲֶֶֶַָָֹ
האחת  מהעֹומר והּנה ּבּׁשלּו. ְְְִֵֵֵֵַַַַָָּתבּׁשלּו
ּכרצֹונכם. הּכל ּובּׁשלּו זה ּכל ְְְִֶֶַַָָֹעׂשּו

לכם: ׁשּיסּפיק מה Ïkואכלּו ˙‡Â ְְְִִֶֶַַָ¿∆»
Û„Ú‰ לכם ׁשאמר הּבקר עד הּניחּוהּו . »…≈ִֶֶֶַַַַָֹֹ

לא  ּכי הֹודיעם לא והּנה ּתעׂשּו. ְֲִִִֵַַָֹֹמה

הֹודיעם  ּבּבקר רק הּׁשּבת. ּביֹום מן ְִֶַַַַַָָָָֹירד
הּסֹוד: ckזה dxez ֶַ

¯Ó‡iÂ (‰Î אמּונה חסרי רּבים . «…∆ְֱִֵַַָ

ּכי  ואמרּו הּפסּוק זה ּבעבּור ְְְְֲִִֶַַַָָהׁשּתּבׁשּו
והּלילה  הּׁשּבת יֹום לׁשמֹור אדם ְְְִַַַַַָָָָָחּיב
ׁשּבת  ּכי אמר מׁשה ּכי אחריו. ֲִִֶַַַַָָָָֹהּבא
ּגם  ׁשעבר. הּלילה ולא לה'. ְְֶַַַַַַָָֹהּיֹום

ּבקר  ויהי ערב ויהי ּופרׁשּו מחר. ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמר
הׁשלים  לא ראׁשֹון יֹום ּכי ְְִִִִִָֹּכרצֹונם.
ּכי  נכֹונה ּדּברּו ולא ׁשני יֹום ּבקר ְְְִִִֵֶַָֹֹעד
ּכנגד  רק ליׂשראל ּדּבר לא ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹֹמׁשה
מנהג  ּכי .ל הזּכרּתי ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָמנהגם.

ארץ  ּכמנהג אינם ערלים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָארצֹות
ּובנינם  ּובמלּבּוׁשם ּבמאכלם ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָיׂשראל
אֹו אדם ׁשּיאפה מנהג אין ּכי ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹוענינם
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בשלח  פרשת - טז - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ב שישי ליום יומי שיעור

(åë)àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ
:Ba-äéäé¦«§¤«

i"yx£˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑ לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו", יהיה "לא הּמן הּוא, הּכּפּורים ׁשּבת יֹום ««¿ƒƒ«»ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.(מכילתא)וימיםֿטֹובים ְִִָ

(æë)àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
eàöîñ : ¨¨«

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz‡Ó ‰‡ „Ú∑ ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשרין,מׁשל מתּגּנין הרׁשעים, צב)עלֿידי .(ב''ק «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(èë)ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬
eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì|åézçz Léà ¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈

:éòéáMä íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«

ÚÈ·L‡‰כו  ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז  ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈ·¯ÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

לעׂשֹות  ולא ּובחרף ּבּקיץ ְְֲִֵֶַַַַַֹֹיבּׁשל
מחר. אמר ע"כ ּבּיֹום. רק ְַַַָָָָָמלאכה

טּפׁשּות  להבין לּב ׂשים ְְְְִִִִַָָועּתה
אׁשר  ּבקר ויהי ערב ויהי ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹהמפרׁשים
וּיקרא  אֹומר הּכתּוב ּכי ְְְִִִִֵַַַָָהזּכרּתי.
זרֹוח  מעת והּוא יֹום. לאֹור ְְֱִֵֵַָֹאלהים

לילה  קרא ולחׁש ׁשקעֹו עד ְְְֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשמׁש
והּנה  זרחֹו. עד הּׁשמׁש ׁשקֹוע ְְְִֵֵֵֶֶַַַָמעת
הפ ׁשחׁש ּכמֹו הּיֹום. הפ ְְֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּלילה
ׁשהּוא  ערב מעת יּקרא אי א"כ ִֵֵֵֵֶֶֶָאֹור.

והּנה  יֹום. ּבקר עד הּׁשמׁש ְֲִִֵֶֶֶַַַֹעריבת
לילה  אּלה על ּכתּוב והּנה לילה. ְְְִֵֵֶַַַָָָהּוא
ּבלׁשֹון  הּיֹום ּכי ודע יׂשימּו. ְְִִִַַַָלּיֹום

ּדרכ  ׁשני על ּכאׁשר הּקדׁש האחת ים. ְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹ
עֹומד  הּׁשמׁש ׁשאֹור זמן ּכל ְְְִִֵֶֶֶַַַָהזּכרּתי

ּכן  על מקֹום. ּכל ּכנגד הארץ ְֵֶֶֶַַָָָָעל
ׁשלׁשת  ולילה. ויֹום ויֹום. לילה ְְְְֶַַָָָָָֹּכתּוב
היתה  אּלּו ּכי לילֹות. ּוׁשלׁשה ְְִִִֵָָָָֹימים
לּמה  לילה עּמֹו ּכֹוללת הּיֹום ְִִֶֶַַַָָָמּדת

ּבראּיה  יּתכן לא וזה לילה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹיזּכיר
ּדבר  ׁשּׁשם הּדּבּור. מחכמת ְְִֵֵֶַַָָָָּגמּורה
הפ ׁשהאחד ּדברים ׁשני ּכֹולל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָיהיה
נֹופל  יֹום ׁשּמּלת הּׁשנית והּדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַּכנגּדֹו.

ּביֹום  ּכמֹו רחֹוק. אֹו קרֹוב זמן ְְְַַָָעל
הּיֹום. עֹובר אּתה ּבכֹור. ּכל ְִֵַַַָָהּכֹותי

ּבּיֹום  והיה הּזה ּכּיֹום אחרת ארץ ְֶֶֶֶֶֶַַַַָָאל
ּכל  נּניח והּנה ּככה. ורּבים. ְְִִִֵַַַַָָָההּוא.
הּתֹורה  יֹום ּונבּקׁש הּדברים ְְִֵֵֶַַַָָאּלה
אינם  ׁשנֹותינּו ּכי אמרּתי. ְְֲִִֵֵֶַַָָּכאׁשר

רק  והּלבנה החּמה ּבמהל ְְְְֲִַַַַַַָָָקבּועים
ׁשאמר  מצאנּו והּנה ב"ד. ְְִִִֵֶַָָָּבקביעּות
ּכי  ּופי' תאכלּו. מּצֹות ימים ְִִִֵֵַַָֹׁשבעת
לחדׁש עׂשר מארּבעה הּמסּפר ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹזה

ּתׁשּבתּו ערב עד מערב וכתּוב ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָּבערב.
ּבּלילה  קרי לֹו ׁשארע מי ועֹוד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּבּתכם.
לילה. מקרה ּכתּוב ּכן ּכי ּבּיֹום. ְְִִֵֶַַָָאֹו
ׁשהּוא  הּׁשמׁש ּבא עד יטהר לא ְְִִֵֶֶֶַַַֹֹוהּנה
ׁשהּוא  ּכן ואּלּו הראׁשֹון. הּיֹום ְִִֵֶַָסֹוף

ׁשּירחץ  ראּוי היה ׁשני. יֹום ּבקר ְִִֵֶֶַַָָָֹעד
והּלילה  הּיֹום ּכי אֹומרים הם ּכי ְְְִִִֵֶַַַַָֹּבּבקר.
יהיה  הּנה יֹום. יּקרא אחריו ְֲִִִֵֵֶֶַָָׁשהּוא
ואׁשר  טהֹור. וחציֹו טמא הּיֹום ְְֲֲִֵֶֶַַָָחצי

יֹום  חצי הּלילה ּבתחּלת קרי לֹו ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָיארע
ואּלה  הּבא. יֹום חצי ּגם טמא ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשעבר
ערב  ויהי ּפרׁשּתי ּוכבר הּתֹועים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּדברי

ּבמקֹומֹו: ּבקר ּפרׁשÓ‡iÂ¯ויהי עּתה . ְְִִֶַֹ«…∆ֵֵַָ

להם  וגּלה הּמּנח ּבעדף ּיעׂשּו ְֲִֵֶַַַָָָָֹֻמה
לא  ּכי הּיֹום ימצאּוהּו לא ּכי ְִִִַָֹֹסֹודֹו

ekירד: dxez ֵֵ
˙LL (ÂÎ זמן ּכל ּתמיד יהיה ּכן . ≈∆ְְִִֵֶַָָ

עּתה  היה ּכאׁשר ּבּמדּבר ְְֱֲִֶֶַַַָָָָהיֹותכם
ימים: ׁשׁשת אֹותֹו ÌBi·eׁשּלקטּתם ְְִֵֶֶֶַָ«

ÈÚÈ·M‰.‰È‰È ‡Ï והֹוסיף יֹורד. מן . «¿ƒƒ…ƒ¿∆ְִֵָ
הּדעת  ּומעץ ּכמֹו ּבאּור. ּתֹוספת ְֵֵֵֶֶַַַּבֹו

מּמּנּו: תאכל לא ורע fkטֹוב dxez ִֶַָָֹֹ
ÈÚÈ·M‰ ÌBia È‰ÈÂ (ÊÎ.הּמן לרדת . «¿ƒ««¿ƒƒְֶֶַָ

היעמ  לראֹות ללקֹוט. ּדברי יצאּו דּו ְְְְְֲִִִֵַַָ
gkמׁשה: dxez ֶֹ

'‰ ¯Ó‡iÂ (ÁÎ ּכל ּכנגד מׁשה . «…∆ְֶֶֶָֹ
ּככה: ליׂשראל ׁשּיאמר והּטעם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹיׂשראל.

ׁשהֹותירּוÈ˙BˆÓוטעם האנׁשים על . ְַַƒ¿«ֲִִֶַָָ

וטעם ּבקר: עד ׁשהּׁשם È˙¯B˙Âמּמּנּו . ְִֶֶַַַֹ¿…»ֵֶַ
לקטּו ּכן על הּׁשּבת טעם להם ְֵֶַַַַַָָָָהֹורה
מצֹותי  רּבים לׁשֹון וטעם מׁשנה. ְְְְִִִֶֶֶַַַַלחם
הם  והּתֹורֹות הּמצֹות ּכל ּכי ְְְִִֵַַַָותֹורֹותי.

להם  ויׁש ּכמׁשמעם ספק ּבלי ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָאמת
רק  יבינּום ולא הּנׁשמ'. ּבדברי ְְְְְִִֵַַָָֹסֹודֹות
היא  מצוה ּכל ּכן ועל ְְְִִִִֵַַַָָהּמׂשּכילים.

hkׁשּתים: dxez ְִַ
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צח בשלח צח פרשת - טז - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ב שישי ליום יומי שיעור

i"yx£e‡¯∑ אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי ּבעיניכם ¿ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ
נס  ׁשהרי הּׁשּבת, ׁשּבת,על ערב ּבכל לתת נעׂשה ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

יֹומים  לחם ÂÈzÁz.לכם LÈ‡ e·L∑סמכּו מּכאן ִֶֶֶַָ¿ƒ«¿»ְִָָ
לּתחּום  חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ארּבע ׁשלׁש,חכמים ְְֲִֵַַַַַָָֹ

לפּׁשּוט  ואחת ורגלים לגּופֹו B‚Â'.ידים ‡ˆÈŒÏ‡∑ ְְְְְִִִַַַַַָ«≈≈¿
ׁש אּמה אלּפים ּבמפרׁש,אּלּו ולא ׁשּבת', 'ּתחּום ל ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ׁשל  ועּקרֹו סֹופרים'. מ'ּדברי אּלא ּתחּומין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָׁשאין
נאמר  הּמן לֹוקטי על .מקרא, ְְֱִֵֶַַַָָ

(ì):éòáMä íBia íòä eúaLéå©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

(àì)òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©
:Láãa úçétök Bîòèå ïáì ãb©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«

i"yx£Ô·Ï „b Ú¯Êk ‡e‰Â∑ קוליינדר"י ׁשּׁשמֹו עׂשב ¿¿∆««»»ְֵֶֶ
ואינֹו לבן, היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוזרע
ּגד" "ּכזרע העּגּול, לענין אּלא ּגד" ל"זרע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָנמׁשל

"לבן" והּוא אֹותֹו∑ÁÈtˆk˙.היה ׁשּמטּגנין ּבצק ְָָָָ¿«ƒƒְְִֵֶַָ
והּוא  מׁשנה, ּבלׁשֹון אסקריטון לֹו וקֹורין ְְְְְְְִִִִִֵַָָָּבדבׁש

אּונקלֹוס  ׁשל .ּתרּגּום ְְְֶַ

(áì)àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî øîòä|eàøé ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´

éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà íçlä-úà¤©¤À¤£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬
:íéøöî õøàî íëúà¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

ÚÈ·L‡‰:ל  ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁÂ¿»«»¿»¿ƒ»»

k·¯לא  ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙È· B¯˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁ ‡cb Ú¯Ê¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

ÈÏÓלב  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
מׁשּתּמרת  – איברים ּברמ"ח ְְֲִִֵֶֶַַָָָערּוכה

:ÈÚÈ·M‰ ÌBia BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈŒÏ‡«≈≈ƒƒ¿…««¿ƒƒÕ

ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים ובפרש"י)אּלּו כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת לּתחּום, חּוץ יציאה אּסּור ּתכן לבאר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש

"מלאכּת כל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּתֹורה ׁשּצּותה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאף

ט) כ, לעסק (יתרו האדם על החל, ּבימֹות מסּים זמן ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּמׁש

ּומצֹותיה, לּתֹורה ׁשּיכים ׁשאינם ּובענינים ּדחל" ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב"עֹובדין

תאכל" ּכי ּכּפי "יגיע ׁשרק ּתֹורה ד)הזהירה קכח, ,(תהלים ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

וכח  הּידים עם ,"ּכּפי ּב"יגיע רק להיֹות צרי ׁשהעסק ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּכלֹומר,

ּבעת  ּגם ׁשקּועים להיֹות צריכים ורּבֹו וראׁשֹו ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֻהּמעׂשה

ּובמצֹותיה. ּבּתֹורה ְְִֵֶֶַָָָהעסק,

וכח  ׁשה"ּכּפים" ּתֹורה ׁשהּתירה אמּורים ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹא

ּב"ימֹות  ּדוקא זה הרי הזה, עֹולם ּבעניני עסּוקים יהיּו ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמעׂשה

ּולקּיּום  הּתֹורה ללּמּוד מקּדׁש ׁשאינֹו ּבזמן והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻהחל",

ְִֶָמצֹותיה.

הּתֹורה  ללּמּוד ׁשהקּדׁשּו ּבעּתים והינּו הּׁשּבת", ּב"יֹום ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֻאבל

לתחּום  מחּוץ ללכת אסּורֹות הרגלים ּגם הּנה הּמצֹות, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּולקּיּום

ׁשקּועים  להיֹות צריכים ׂשכלֹו וכח ראׁשֹו רק ׁשלא ְְְְְְִִִִִֶַַַָֹֹֹֻהּקדּׁשה,

להיֹות  צריכים הּמעׂשה וכח ידיו ּגם אּלא הּתֹורה, ועּיּון ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבעסק

לגמרי. ּבזה ְְְִֵֶַָׁשקּועים

רז"ל א)ּוכמאמר נד, הּפסּוק(עירובין ה)על כג, ב (שמואל ְֲַַַַַַָ

– ׁשּל אברים ּברמ"ח ערּוכה "אם – ּוׁשמּורה" ּבּכל ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ"ערּוכה

צרי הּלּמּוד ׁשּבעת מׁשּתּמרת". אינּה – לאו ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמׁשּתּמרת,

ּתאמרנה" עצמֹותי "ּכל ּבבחינת י)להיֹות לה, אברי (תהלים ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

הּתֹורה. ּבעסק לגמרי ׁשקּועים ְְְְִֵֵֶַַַָהּגּוף

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 71 עמ' יא כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

e‡¯ (ËÎ ׁשּיּתן הּמֹופת זה ראּו הּטעם . ¿ְִֵֵֶֶַַַַ
צּוה  הּוא ּכי לכם ׁשּיתּברר הּׁשם. ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלכם
ּבמעׂשה  ׁשבת ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֶֶַַַָׁשּתׁשּבתּו
הּמן  ׁשּירד נֹותן הּוא ּכן על ְִֵֵֵֵֵֶַַָּבראׁשית.

יֹום: ּבכל מּמנהגֹו ּכפלים e·Lהּיֹום ְְְִִִִַַָָ¿
ÂÈzÁz LÈ‡ יצא אל ּופי' ּבאהלֹו. . ƒ«¿»ְֳֵֵֵַָ

עׂשּו ּכאׁשר הּמן ללקֹוט מּמקֹומֹו ְְֲִִִֶַַָָאיׁש
ללקֹוט: ׁשּיצאּו lאנׁשים dxez ְְֲִִֶָָ

e˙aLÈÂ (Ï יצא לא ּכי הּכתּוב סּפר . «ƒ¿¿ִִֵַָָָֹ
ההּוא  מהּיֹום הּׁשּבת ּביֹום ללקֹוט ְְִֵַַַַָָָאדם

l`והלאה: dxez ְָָָ
.e‡¯˜iÂ (‡Ï למעלה הזּכיר הּנה «ƒ¿¿ְְְִִִֵַָ

לסּפר  עּתה וׁשב ּבּמן ׁשּנעׂשּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּנּסים
לבן  ּגד ּכזרע ּכי אֹומרים יׁש ְְְִִִֵֶַַָָׁשבחֹו.
ערבי  ּבלׁשֹון ונקרא ְְְְְֲִִַָָָָּכּוסּברּתא.
ידעּתי  לא ואנכי חרּדל. וי"א ְְְְִִַַָָָֹֹכסבי"ר.

ּבדבר  רק ּבּמקרא חבר לֹו אין ְְִִִֵֵַַַָָּכי
ּכי  אמר והּגאֹון צּפיחית. וככה ְְִִִַַַַָָָָָהּמן.
ּכאׁשר  ּכׁשּיאכל והּנה מּצֹות. רקיק ְְְֲִִֵֶֶַַַֹהּוא
יבּׁשל  ואם ּבדבׁש. ּכצּפיחית הּוא ְְְְִִִִֵֵַַָֻירד

הּׁשנים  אּלה הּׁשמן. ּכלׁשד טעמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַיהיה
הּכתּוב  הראנּו al:מטעּמים dxez ְְִֶַַַָָ

¯Ó‡iÂ (·Ï היתה ראּויה הּפרׁשה זאת . «…∆ְְַָָָָָָֹ
רק  הּמׁשּכן. ׁשּנעׂשה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָלהּכתב
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צט

צט

בשלח  פרשת - טז - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ב שישי ליום יומי שיעור

i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑ ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ִֵ
אּתם  אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָירמּיהּו,
מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: והם ּבּתֹורה"? ְְְְְִִִֵֵַַַַָעֹוסקים
צנצנת  להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונעסק

לא  'ׁשמעּו' ה'". ּדבר ראּו "אּתם, להם: אמר ְְְִֶֶַַַַָָָֹהּמן,
הרּבה  אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָנאמר,

ליראיו  מזֹון להכין לּמקֹום, לֹו יׁש .ׁשלּוחין ְְִִִֵֵַָָָָ

(âì)-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤
ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî änL̈¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙ˆˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל Áp‰Â.צלֹוחית ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««

'‰ ÈÙÏ B˙‡∑ הארֹון זה לפני מקרא נאמר ולא , …ƒ¿≈ְְְֱִִֵֶֶַָָָֹ
ּבפרׁשת  ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, אהל ׁשּנבנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעד

.הּמן  ַָ

(ãì)éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬
:úøîLîì úãòä̈«¥ª−§¦§¨«¤

(äì)äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈
íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãò©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈

:ïòðk õøà äö÷-ìà¤§¥−¤¬¤§¨«©
i"yx£¯‡‰L ÌÈÚa∑,יֹום ׁשלׁשים חסר והלא «¿»ƒ»»ְֲִֵַָֹֹ

ּובט"ו  ּתחּלה, הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
ּפסק  ׁשּנאמר:ּבניסן ה), מּמחרת"?(יהושע הּמן "וּיׁשּבת ְְֱֳִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאּלא
מן  טעם ּבהם LB·˙.טעמּו ı¯‡ Ï‡∑ לאחר ֲֶַַָָָ∆∆∆»∆ְַַ

הּירּדן. את לח)ׁשעברּו ׁשאֹותּה(קידושין אחרים: (ספרים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּנאמר: וטֹובה, מיּׁשבת הּירּדן, ג)ׁשּבעבר (דברים ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ

ּבעבר  אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ"אעּברהֿנא

רצה  "יתבתא", "נֹוׁשבת", ׁשל ותרּגּום ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָהּירּדן",
יׁשן) רׁש"י מיּׁשבת. ÔÚk.לֹומר: ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑ ְִֶֶַַָָֻ∆¿≈∆∆¿»«

ערבֹות  והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו קדם הּגבּול ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹּבתחּלת
ּבערבֹות  אּלא זה? את זה מכחיׁשין נמצאּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָמֹואב.
מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר, ּבז' מׁשה ּכׁשּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמֹואב,
העמר  ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹונסּתּפקּו

ׁשּנאמר ּבניסן, עׂשר ה)ּבׁשּׁשה מעבּור (יהושע "וּיאכלּו : ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
הּפסח" מּמחרת .הארץ ֳִֶֶַַַָָָ

(åì)ô :àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑ והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְִֵַָָָָֹ

נמצא  ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ְְְִִִִִֵַַַַָָו'
ּביצה  וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה", והּוא ,"עׂשרית ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

ולמנחֹות  לחּלה .ׁשעּור ְְְִִַָָ

$

Â‰·לג  ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Úˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈

‡‰¯Ôלד  dÚˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

ÔÈLלה  ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּנס  זה לסּפר הּזה ּבּמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַַָָנכּתבה
אמר  מׁשה והּנה לדֹורֹות. הּמן ְְִֵֵֶֶַַָָֹׁשעֹומד
האכלּתי  אׁשר אמר ּכן על ליׂשראל. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּכן

blאתכם: dxez ְֶֶ
˙ˆˆ (‚Ï ואין נחׁשת. אֹו חרס ּכלי . ƒ¿∆∆ְְְִֵֶֶֶֹ

וטעם חבר: הּזאת ‰'לּמּלה ÈÙÏ. ְִֵַַַַָָֹƒ¿≈
על  ׁשהּוא הּכבֹוד ֲֶַַַָּבעבּור

clהּכרּובים: dxez ְִַ
¯L‡k („Ï לפני ה'. לפני ּפי' הּנה . «¬∆ְְִִִֵֵֵֵ

ארֹון  ונקרא הארֹון. ׁשהּוא ְְֲִֵֶָָָָהעדּות
ׁשהיּו הּברית לּוחֹות ּבעבּור ְֲִֵֶַַָָהעדּות

dlׁשם: dxez ָ
È·e (‰Ï מּכל ּגדֹול היה הּנס זה . ¿≈ִֵֶַָָָָ

נּסים  ּכי מׁשה יד על ׁשּנעׂשּו ֲִִִִִֶֶַַַָֹהּנּסים

ׁשנה. ארּבעים ועמדּו ּבּמן. היּו ְְְִִַַַָָָָָָרּבים
וטעם האחרים: הּנּסים ּכל ‡Ïולא ְְֲִִִֵַַַָָֹ∆

˙·LB ı¯‡ ּבארץ ּבּמדּבר היּו ּכי . ∆∆∆∆ְְִִֶֶַָָ
ּכׁשעברּו והּנה איׁש. ּבּה עבר ְְְִִֵֶַָָָֹלא

ׁשּמצאּו. הּתבּואה אֹוכלים היּו ְְְְִֵֶַַַָָָהּירּדן
אכלּו הּמן את לֹומר הּוצר ּכן ְְֵֶַַַַָָעל
הּמן  ּכי ּכנען. ארץ קצה אל ּבֹואם ְְִֵֶֶֶַַַַָָעד
ׁשהּוא  לּגלּגל. ׁשּבאּו עד עּמהם ְְִִִֶֶֶַַַָָָנמׁש
חדׁשה  הּתבּואה והּנה ּכנען ארץ ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָקצה

הּמן: ׁשבת אז elעּמהם dxez ִֶַַָָָָ
¯ÓBÚ‰Â (ÂÏ ּכי הּמּדה זאת הזּכיר . ¿»∆ְִִִִַָֹ

לׂשבע: רב היה לּגלּגלת `עמר dxez ְֶֶַַַָָָֹֹֹֻ
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ק בשלח ק פרשת - יז - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ג שבת־קודש ליום יומי שיעור

âשבט י"ג שבת־קודש âיום

æé(à)ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²
íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò íäéòñîì§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦

ì:íòä úzL ¦§¬Ÿ¨¨«

(á)íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬©−¦
éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî©§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£Ôeqz ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל .לֹומר : «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåäLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®
-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì øîàiå©ÀŸ¤¨³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤

àîva éð÷î-úàå éða: ¨©¬§¤¦§©−©¨¨«

(ã)íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´
:éðì÷ñe èòî ãBò äfä©¤®¬§©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ מעט עֹוד אמּתין ּוסקלני אם ,. ¿«ְְְִִִַַָֻ

(ä)Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−
ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬

:zëìäå Eãéa§¨«§−§¨¨«§¨
i"yx£ÌÚ‰ ÈÙÏ ¯·Ú∑ לּמה ,יסקלּו אם ּוראה ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵָָ

ּבני? על לעז Ï‡¯NÈ.הֹוצאת È˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑ ֵַַַַָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈
ולא  הּצּור, מן יֹוצאים הּמים ׁשעלֿיד ׁשּיראּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹלעדּות,

קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות ‡L¯.יאמרּו: EhÓe ְְִֵֶֶַָָָֹ«¿¬∆

a„nÓ¯‡א  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב  ‡Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓb¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

CnÚה  ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰«¬»«ƒ»¿≈≈

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eÚÒiÂ קצרה ‡) ּדר הּכתּוב אחז . «ƒ¿ְֶֶַַָָָָ
נסעּו סין מּמדּבר ּכי למסעיהם ְְְְִִִִֵֶַַַָלֹומר
ּומאלּוׁש לאלּוש. ּומּׁשם ּדפקה. ְְִֵֶָָָָָאל
מׁשה. ּביד ה'. ּפי על וטעם ְְְִִִִֶַַַַֹלרפידים.

הזּכרּתי: aּכאׁשר dxez ְְֲִִֶַַ
·¯iÂ העם ·) ּכל ולא העם הז ּכיר . «»∆ְְִִָָָָָֹ

ׁשּתים  ּכי הּמן. ּבדבר הזּכיר ְְְֲִִִִִֶַַַַָּכאׁשר
מים  להם אין האחד היּו. ִִֵֶֶַָָָָּכּתֹות

מׁשה. עם מריבה העֹוׂשה והיא ְְְִִִִֶָָָֹלׁשּתֹות
ׁשהביאּו מים להם יׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַָוהּׁשנית

א  לנּסֹות הרֹוצה והיא הּׁשם מאלּוׁש. ת ְְִֵֵֶַַָָָ

יפרׁש: ּכאׁשר מים. יּתן eÏאם ez ְֲִִִֵֵֶַַָ¿»
ÌÈÓ ואין מדּברים. ואהרן למׁשה . «ƒְְְְְֲִֵֶַַֹֹ

ּכי  ּפרׁשּתי ּכבר ּכי אהרן להזּכיר ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹצר
ע"י  רק יׂשראל עם ּדּבר לא ְִִִֵֵֶַָֹֹמׁשה

מה  עּמֹו למריבים הׁשיב והּנה ְְֲִִִִִִֵֵַַֹאהרן.
הּׁשם. אל ּכּלנּו נצעק עּמדי. ְְִִִִֵֶַַָָֻּתריבּון

ה': את ּתנּסּון מה למנּסים bואמר dxez ְְְִִֶַַַַָ
‡ÓˆiÂ עליהם ‚) התחּזק ּכאׁשר «ƒ¿»ְֲֲִֵֵֶֶַַ

הרע  ּכי מׁשה. על התרעמּו ְֲִִֵֶַַַַָָֹהּצמא
מאמ"צ: להֹוציאם cלהם dxez ְִֶָָ

˜ÚˆiÂ מׁשל.„) ּדבר הּכתּוב ּדּבר . «ƒ¿«ְִֵַַָָָ
ּומתרעמים  עּמי עׂשּו מריבֹות רּבים ְְֲִִִִִִַַַָּכי
סֹוקלין  היּו יכלת ּבהם היה ואּלּו ְְְִִֶֶַָָָָָֹעלי.

dאֹותי: dxez ִ

¯Ó‡iÂ ׁשאמר ‰) ּבעבּור אֹומרים יׁש . «…∆ְֲִֵֶַַָ
הּׁשם  לֹו אמר ּוסקלּוני. מעט ְְִֵַַַָָעֹוד
עּמ הּמריבים העם לפני ְְְֲִִִִֵַָָעבֹור
וקח  עּתה להם ּתּתן מים ּכי ְְִִִִֵֶַַַַָָלהֹודיע

הּכית  אׁשר ּומּט יׂשראל. מּזקני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָאּת
ּבצּוּוי: eּבֹו. dxez ְִ

שבת קודש
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קא

בשלח  פרשת - יז - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ג שבת־קודש ליום יומי שיעור

¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰∑ הּכית "אׁשר ּתלמּודֿלֹומר מה ƒƒ»∆«¿…ְֲִִֶַַַָ
הּמּטה  על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
ּומצרים  ּפרעה לקה ּבֹו לפרענּות: אּלא מּוכן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשאינֹו

"אׁשר  נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָּכּמה
הּוא  לטֹובה ׁשאף עּתה יראּו אתֿהיאר", ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָֹהּכית

.מּוכן  ָ

(å)éðôì ãîò éððäíM E|úékäå áøça øevä-ìò ¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨
äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå øevá©À§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½

:ìàøNé éð÷æ éðéòì§¥¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯ev· ˙Èk‰Â∑"ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן "בּצּור". אּלא נאמר, לא הּצּור" על ¿ƒƒ»«ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּפניו  נבקע והּצּור .סנּפרינֹון, ְְְִִִִַַָָָ

(æ)áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå|éða ©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®©¦´§¥´
ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå ìàøNé¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²

:ïéà-íà eðaø÷aô §¦§¥−¦¨«¦

(ç):íãéôøa ìàøNé-íò íçliå ÷ìîò àáiå©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«

BÁa¯·ו  ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÈÈÚÏ ‰LÓ Ôk „·ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

ÏÚז  ‡˙evÓe ‡˙Èq ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èqc ÏÚÂ Ï‡¯NÈ Èa Bˆcƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»

Ï‡¯NÈח  ÌÚ ‡·¯˜ Á‚‡Â ˜ÏÓÚ ‡˙‡Â«¬»¬»≈«¬«¿»»ƒƒ¿»≈
:Ì„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
ּפֹולטן" ׁש"הענן אּלּו ּגם ְְִֵֶֶַַָָָלהּציל

יהֹוׁשע  אל מׁשה וּיאמר גֹו' עמלק "וּיבא נאמר ּפרׁשתנּו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻּבסּיּום

אנׁשים" לנּו חֿט)ּבחר ליהֹוׁשע,(יז, אמר "לּמה ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָֻ

יֹוסף" ׁשל מּׁשבטֹו ׁשּבא פ"ג)מּפני כהנא דרב .(פסיקתא ְְִִִֵֵֶֶָ

יהֹוׁשע  עלֿידי להיֹות הצרכה עמלק ּׁשּמלחמת מה לבאר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻויׁש

הּפנימּיּות: ּבדר - יֹוסף" ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַ"מּׁשבטֹו

"נחׁשלים ׁשהיּו אּלּו עם רק היתה עמלק -‡EÈ¯Áמלחמת " ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ«¬∆

ּפֹולטם" הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח יח "חסרי כה, (תצא ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

שם) רש"י עםופירוש רק היתה ׁשהּמלחמה והינּו, .ÌÈ‡ËBÁ‰ ְְְְִִֶַַַָָָָ«¿ƒ
ּביכלּתֹו היה לא - הענן ּבתֹו ׁשהיּו ּובאּלּו לענן. מחּוץ ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹׁשהיּו

ּכלל. לנּגע עמלק ְְֲִֵֶַָָֹׁשל

- "אנׁשים" ׁשּילכּו הכרח ׁשאין לחׁשֹוב יכֹולים היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואםּֿכן

מחּוץ  אנׁשים") לנּו "ּבחר הּפסּוק על רׁש"י (לׁשֹון חטא" ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ"יראי

להּציל  ּבכדי רק ּוברּוחנּיּות , ּבגׁשמּיּות סּכנה מקֹום ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלענן,

הענן ׁש"היה אּלּו ".ÔËÏBtאת ֵֶֶֶָָָָ¿»

על  הּוא יֹוסף ׁשל ׁשמֹו ּכי ּכן. הּדבר ׁשאין מּיֹוסף, למדנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָא

אחר" ּבן לי ה' "יֹוסף כד)ׁשם ל, הּתֹורה'(ויצא ('אֹור ּומבאר ְִֵֵֵֵַַָָֹ

ו  א רכ, וּיצא צדק') ׁשהּפירּוׁש(לה'צמח מקֹומֹות) ּובכּמה אילך, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

מ"אחר" לעׂשֹות  הּוא יֹוסף ׁשל ׁשענינֹו הּוא, ּבזה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּפנימי

'אחרת' היא ׁשהנהגתֹו ּכזה יהּודי ׁשּגם והינּו, "ּבן". ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה

ׁשהּוא  ּבֹו יּכירּו ׁשּכּלם - ל"ּבן" לעׂשֹותֹו יׁש הּתֹורה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמהנהגת

אלקיכם". לה' אּתם ֱִִֵֶֶַַָֹמ"ּבנים

עבֹודת  את ׁשּיעבד יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ליהֹוׁשע מׁשה צּוה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻולכן

את  להּציל ּכדי לענן מחּוץ חטא" "יראי אּתֹו ויּקח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹוסף,

ּבחזרה  ּולהכניסם להּצילם ּפֹולטן", ׁשה"ענן אּלּו - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה"אחרים"

ּכי  ּבקרּבנּו", ה' ׁש"יׁש ּבזה יּכירּו הם ּגם ׁשאז הענן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבתֹו

צרּכיכם" לכל ּומזּמן ּביניכם אני ח)"ּתמיד יז, רש"י ואזי (לשון , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

הם. ׁש"ּבנים" עליהם ּגם ֲִִֵֵֶֶַַָיּכירּו

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 88 עמוד כו, כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

È‰ (Â והּטעם ּתמצאני. ּכי הּטעם . ƒ¿ƒְְִִִֵַַַַַַָ
ּבחֹורב: ּוגבּורתי eva¯ּכחי ˙Èk‰Â. ְְִִֵָֹ¿ƒƒ»«

ׁשּלא  קצרה. ּדר ואחז מים. ּבֹו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשאין
ּובעירם: העדה וּתׁשּת fהזּכיר dxez ְְְְִִִֵֵַָָָ

‡¯˜iÂ (Ê:הּקֹורא אֹו מׁשה. .‰qÓ «ƒ¿»ֵֶַֹ«»
‰·È¯Óe.הּנזּכרים ּדברים ׁשני ּבעבּור . ¿ƒ»ְְְֲִִִֵַַָָ

ׁשני  יזּכיר ּכאׁשר הּקדׁש לׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹּומׁשּפט

ׁשהּוא  מהּׁשני לעֹולם יחל ְְִִֵֵֵֶַָָָּדברים
יעקב  את ליצחק ואּתן ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹהּקרֹוב.
וככה  לעׂשו. ואּתן ּכ ואחר עׂשו. ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָואת

מריבה.הזּכי  ּכ ואחר מּסה ּתחּלה ר ְְְְִִִִַַַָָָָ
ריב  על מריבה קריאת לפרׁש ְְְְִִִֵַַָָָוׁשב

על  מּסה ּופי' מׁשה. עם יׂשראל ְְִִֵֵֵֶַַָָֹּבני
היׁש המּסה. ּפי' והּנה ה'. את ְֲִֵֵֵֶַַַָָנּסֹותם

וזאת  צרכינּו ּכל ׁשּיעׂשה ּבקרּבנּו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹה'
מן  יֹותר הּׁשם הכעיסה הּׁשנית ְִִִִֵֵֵַַַַָהּכת
את  תנּסּו לא אמר ּכן על ְִֵֶַַַָָָֹהראׁשֹונה
נּסיתם  ּכאׁשר אלהיכם ֱֲִִֵֶֶֶַֹה'

gּבּמּסה: dxez ַַָ

‡·iÂ (Á הּיֹוׁשב הּוא עמלק. ּגֹוי . «»…ֲֵֵַָ
הּנגב: hּבארץ dxez ְֶֶֶֶַ
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קב בשלח קב פרשת - יז - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ג שבת־קודש ליום יומי שיעור

i"yx£'B‚Â ˜ÏÓÚ ‡·iÂ∑ זה למקרא זֹו ּפרׁשה סמ, «»…¬»≈¿ְְִֶַָָָָָ
צרכיכם, לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻלֹומר:
חּייכם, אין"?, אם ּבקרּבנּו ה' "היׁש אֹומרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָואּתם
ותדעּו אלי צֹועקים ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּכלב
ויצא  ּכתפֹו על ּבנֹו ׁשהרּכיב לאדם מׁשל אני. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהיכן

טל  אּבא, ואֹומר: חפץ רֹואה הּבן אֹותֹו היה .ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּדר
וכן  ׁשנּיה וכן לֹו, נֹותן והּוא לי, ותן זה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָחפץ
הּבן: אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשליׁשית.
היכן  יֹודע אינ' אביו: לֹו אמר אּבא'? את ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ראית

ּונׁשכֹו הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו .אני '? ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

(è)àöå íéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−
äòábä Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa íçlä¦¨¥´©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈

:éãéa íéäìûä ähîe©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦«
i"yx£eÏ ¯Áa∑אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְִִִָָָ

."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָחכמים:
ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב ּכמֹורא חבר יב)ּו"כבֹוד (במדבר ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּגדֹול  אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן ֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹֹ"וּיאמר
רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. חברֹו את ועֹוׂשה היה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָמאחיו

ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", יא)ּכמֹורא מׁשה (שם "אדני ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
הּמֹורדים  ּכליה. הם חּיבין העֹולם, מן ּכּלם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכלאם".

ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מרדּו ּכאּלּו ּב.ÌÁl‰ ‡ˆÂ∑ ְְְְִַָָָ¿≈ƒ»≈
ּבֹו והּלחם הענן מן ּבעת ∑ÁÓ¯.(מכילתא)צא ְִִֵֵֶָָָ»»ְֵ

נּצב"",הּמלחמה  ‡ÌÈL.אנכי eÏ ¯Áa∑ ּגּבֹורים ְִִִַָָָָֹ¿«»¬»ƒִִ
"ּבחר  אחר: ּדבר מסּיעּתן. זכּותן ׁשּתהא חטא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויראי
ׁשּבני  לפי ּכׁשפים, לבּטל ׁשּיֹודעין אנׁשים", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָלנּו

היּו מכּׁשפים .עמלק ְְֲִֵַָָ

(é)íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe ÷ìîòa©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe∑ ׁשּצר לתענית ׁשרּויים מּכאן היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ∑eÁ¯.יכים …∆«¬…¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבעלּה וכלב היה, מרים ׁשל .ּבנּה ְְְְִֵֶַָָָָָָ

‚·¯i‡ט  ‡Ï ¯Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»À¿«»
ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ¯ÁÓ ˜ÏÓÚ· ‡·¯˜ Á‚‡ ˜eÙe¬«¿»»«¬»≈¿»¬»»≈«
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

ãקודש משיחות ãנקודות
חׁשּבֹונֹות! לעׂשֹות אין הּתֹורה, לּמּוד על מֹונע ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָּכׁשּיׁש

"צא  הּקּב"ה צּוה עמלק ׁשּבמלחמת מצינּו ּפרׁשתנּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבסּיּום

מצרים  ׁשּנגד ּבפרׁשתנּו מצינּו ,לאיד א ּבעמלק". ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם

ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' יׂשראל יד)נצטּוּו .(יד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת לּמה ּבאּור, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוצרי

להּלחם  ׁשהצרכּו עמלק ּבמלחמת מהּֿׁשאיןּֿכן יּלחמּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּלא

ְְַָּבעצמם?

אינם  מּצדֿעצמם יׂשראל ּבני ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש

ידי  והּידים יעקב קֹול "הּקֹול ׁשהרי מלחמה, לעניני ּכלל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּיכים

מצרים  ּבמלחמת ולכן למלחמה, הּׁשּי הּוא עׂשו ׁשרק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעׂשו",

לּמלחמה. ׁשּיכים יהיּו ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹנצטּוּו

ּבּדר יׂשראל ּבני היּו ׁשאז עמלק, ּבמלחמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

הּתֹורה, מּקּבלת יׂשראל את לעּכב נלחם ועמלק ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלמּתןּֿתֹורה,

- הּתֹורה מּלּמּוד ּומעּכב מֹונע יׁש ּכאׁשר ּכי להּלחם. נצטּוּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאז

אפילּו ּבֹו, הּתלּוי ּכל לעׂשֹות וצרי חׁשּבֹונֹות, ׁשּום לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָאין

מלחמה  זֹו אם ואפילּו לעׂשֹותֹו, ׁשּי אינֹו ׁשּמּצדֿעצמֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּדבר

והּמעּכב. הּמֹונע את להסיר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָּגׁשמית,

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 441 עמוד א, כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÚLB‰È Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ (Ë הּוא . «…∆…∆∆¿À«
ׁשהיה  עּמיהּוד. ּבן אליׁשמע הּנׂשיא ֱִִִִֶֶַַָָָָָנין

ּכאן  הּכתּוב ּוקראֹו אפרים. ּדגל ְְִֶֶֶַַַַָָָּבעל
ּבדבר  מׁשה ׁשּקראֹו ּבּׁשם ְְְִֵֶֶַַַָֹֻיהֹוׁשע

eÏהמרּגלים: ¯Áa הּלׁשֹון ּדר . ְְִַַ¿«»ֶֶַָ

ּבזה: לנּו ׁשבּו .ל ּבחר ּככה ְְְֶַַָָָָלֹומר
ÌÈL‡ אנׁשי ּגבּורה ּבעלי ידּועים . ¬»ƒְְְֲִֵֵַַָ

אנׁשים: ּכּלם ּכמֹו Âˆ‡מלחמה. ְְֲִִָָָָֻ¿≈
ÌÁl‰ להּלחם יׂשראל מּמחנה צא. . ƒ»≈ְְֲִִִֵֵֵֵַָָ

ראׁש על נּצב אהיה ואנכי ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹּבעמלק.

סיני: הר והּוא חֹורב ׁשהּוא ְְִִֵֶַַַָהּגבעה
È„Èa ÌÈ‰Ï‡‰ ‰hÓe ידי ּבֹו ׁשארים . «≈»¡…ƒ¿»ƒִִֶָָ

iלהתּפּלל: dxez ְְִֵַ
NÚiÂ (È ּבעבּור וחּור אהרן הזּכיר  . «««ְְֲֲִִַַֹ

ּבידיו: ּתמכּו לפרׁש צר`i dxez ְְְֵֶָָָָֹ
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בשלח  פרשת - יז - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ג שבת־קודש ליום יומי שיעור

(àé)øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬
:÷ìîò øáâå Bãé çéðé̈¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑'השנה ּב'ראׁש ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו ."וכי «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(áé)åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈
ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìò áLiå©¥´¤¨¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ

:LîMä àa-ãò äðeîà åéãé éäéå ãçà äfîe¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ ּבמצוה ׁשּנתעּצל ּבׁשביל ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְִִִִֵֶַָ

ידיו  נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר אהרן ∑eÁ˜iÂ.ּומּנה ְְְִִֵַַַָָָָ«ƒ¿ֲַֹ
˙ÂÈzÁ.וחּור  eÓÈNiÂ Ô·‡∑ ּכר על לֹו יׁשב ולא ְ∆∆«»ƒ«¿»ְַַָָֹ

אהיה  אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוכסת.
ּבצער' ‡eÓ‰.עּמהם ÂÈ„È È‰ÈÂ∑ מׁשה ידיו ויהי ְִֶַַָ«¿ƒ»»¡»ְִֶַָָֹ

נאמנה  ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות .ּונכֹונה ּבאמּונה, ְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָָ
LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ את מחּׁשבין עמלקים ׁשהיּו «…«»∆ְְֲִִֵֶֶַָָ

נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה ְְְְְְִִֵֵַָָָָהּׁשעֹות
וערּב חּמה מׁשה להם הּׁשעֹות והעמיד את .ב ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé Lô ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא) ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי ּכּלם.חת הרגם אנּוולא מּכאן ««¬…¿À«ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

הּדּבּור  עלּֿפי ׁשעׂשּו ׁשכינה למדים .ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָ

(ãé)øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa íéNå*(øëæ)øëæ §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤¥´¤

:íéîMä úçzî ÷ìîò£¨¥½¦©−©©¨¨«¦
i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑ להזּדּוג עמלק ׁשּבא ¿……ƒ»ְְֲִֵֵֶַָָ

האּמֹות לכל קדם ÈÊ‡a.(מכילתא)ליׂשראל, ÌÈNÂ ְְְִֵֶָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈
ÚLB‰È∑ את ׁשּיצּוה לארץ, יׂשראל את הּמכניס ¿À«ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

למׁשה  לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל
לארץ  יׂשראל את מכניס ÁÓ‰.ׁשּיהֹוׁשע Èk ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻƒ»…

‰ÁÓ‡∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי  ּכן, מזהיר אני לכ. ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(בצירה). זכר והשני (בסגול) זכר הראשון זכר. מילת פעמיים שאומרים מנהגינו (*ֵֶֶֶ

ÔÈ¯ab˙Óeיא  È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

e‡ÈeLÂיב  ‡·‡ e·ÈÒe ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

ÙÒa¯‡יד  ‡¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰È‰Â (‡Èידֹו הרמת ּכי אֹומרים יׁש . ¿»»ְֲִִֵַָָ

הּנס. ׁשּבידֹו מי ּבּמלחמה יעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר
אֹו אהרן אֹותֹו מרים ּכן היה ְֲִִֵֵַָָֹואּלּו
ּבהר  ּגבֹוּה ּבמקֹום יעמידּוהּו אֹו ְֲִַַָָָָחּור
ּׁשאמרּו מה והּנכֹון עֹומד. ְְֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיראה

aiקדמֹונינּו: dxez ְֵַ
‰LÓ È„ÈÂ (·È ּכח אין ּכי ידענּו . ƒ≈…∆ְִֵַַָֹ

ואפי' ׁשלם יֹום ידיו להרים ְֲִִֵַָָָָָָָּבאדם
הּׁשמׁש. ּבא עד ּכי ואף מּועטֹות ְִֶֶַַַָָֹׁשעֹות

יֹותר  ּכבדים מׁשה וידי הזּכיר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֹוהּנה
היה  לא ּכן על הּזקנים. ׁשאר ְְִִֵֵֵַַָָָֹמידי

וטעם ּתמיד: להרימם .eÓÈNiÂיכֹול ְֲִִַַַָָָ«»ƒ

מקֹו ושגבו לעמֹוד. יכֹול היה מֹו:ׁשּלא ְֲֶַָָָֹ

¯eÁÂ Ô¯‰‡Â הּכתּוב ואמר עמדּו. . ¿«¬…¿ְְַַָָָ
מּזה  וככה זכרים. לׁשֹון על ְְְְִִִֵֶַָָָּכבדים
יד  והּנה וכמֹוהּו אחד. ּומּזה ְְִִֵֶֶֶָָָָאחד
ספר: מגּלת ּבֹו והּנה אלי ְְְִִֵֵֵֶַַָׁשלּוחה

‰eÓ‡ ÂÈ„È È‰ÈÂּכמֹו מּידיו א' ּכל . «¿ƒ»»¡»ְִָָָ
ּככפיר  וצּדיקים ּוכמֹו צעדה. ְְְֲִִִִַָָָּבנֹות
והּוא  וקּים עֹומד ּדבר ואמּונה ְְְֱִֵֶַַָָָָיבטח.
את  אֹומן ויהי מּגזרת וי"א ּדבר ְְְִִִֵֵֶַַָָׁשם

ׁשּיּׂשאּו הם אֹומנים ּכאּלּו ְְֲִִִֵֶַָָהדּסה.
biידיו: dxez ָָ

LÏÁiÂ (‚Èוּיחלׁש ּבין הפרׁש אין . ««¬…ְֲֵֵֵֶַַֹ

ּכמֹו יטרף. טעם ּכאׁשר וּיחלׁש ְְֱֲִֵֶֶַַַַָֹּבין

ּבפּתח. יעקב וּיּדר נדר. ּתּדֹור ּכי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹיטרף.
יֹוצאת  ּפעם ׁשב. ּכמּלת הּגזרה זאת ְְִִֵַַַַַָָֹרק
ימּות  וגבר יהיה אֹו עֹומדת. ְְִֶֶֶַַַָָּופעם
ּתֹולעים  וּירם ּכדר חּלׁש. ּוכבר ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֻוּיחלׁש

ּבעל  ּגבר הזּכיר ע"כ ְְִִִֶֶַַַַוּיבאׁש
ciּגבּורה: dxez ְָ

¯Ùqa ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k („Èזֹו . ¿……ƒ»«≈∆
נאמרה. הארּבעים ּבׁשנת ְְְִִֶֶַַַָָָָָָהּפרׁשה

הּבי"ת  ּבפתחּות ּבּספר ׁשאמר ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָוהעד
ספר  אֹו הּתֹורה. ספר והּוא ְֵֵֶֶַַָָהּנֹודע.
מלחמת  ספר ויּקרא להם היה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחר
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קד בשלח קד פרשת - יז - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ג שבת־קודש ליום יומי שיעור

(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«

i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑ מזּבח Èq.ׁשל הּקדֹוׁשֿ∑‰' «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒַָ
ּגדֹול  נס ּכאן לנּו עׂשה ׁשהּמזּבח ּברּוֿהּוא לא . ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

הּנס  את זֹוכר מזּבח, ׁשל ׁשמֹו הּמזּכיר אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקרּוי
ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. .ׁשעׂשה ֵֶֶַָָָָ

(æè)÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®
:øc øcîôôô ¦−Ÿ«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑ מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑ ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶָ
ליּׁשבע  הּורמה לֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להיֹות ּבכסאֹו, ְְְְִִִַַָָָָ

ולא  "ּכס" ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק, ואיבה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹמלחמה
נׁשּבע  לחציֹו? נחלק הּׁשם ואף "ּכּסא", ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַנאמר
ׁשלם  ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻעד

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ׁשלם הּׁשם ט)יהיה (תהלים ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּכתּוב  עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו ֲֳֵֵֶֶֶַַָָָָָ"האֹויב

א)ּבֹו: נצח".(עמוס ׁשמרה שם)"ועברתֹו "וערים (תהלים ְְְְִֶֶַָָָָ
"וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָנתׁשּת
ּכסאֹו", לּמׁשּפט "ּכֹונן ׁשלם, הּׁשם הרי יׁשב", ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָלעֹולם

ׁשלם: הּכּסא ֲִֵֵֵַָהרי

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת

ÈÈטו  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq dÏ „·Úc«¬«≈ƒƒ

˜„Ìטז  ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

ãôø ¯ çòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

התורה על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ספר  לנּו אין ּכאׁשר אּתנּו ואינּנּו ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָה'.
למלכי  הּימים ודברי עּדֹו ּומדרׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּיׁשר.
ּבאזני  וטעם ׁשלמה. וספרי ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹיׂשראל.
עתיד  הּוא ּכי ידע הּׁשם ּכי ְִִִֵַַַָָֻיהֹוׁשע.

מחה  ּכי וטעם ּכנען. מלכי עם ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹלהּלחם
ּכי  הּׁשם. את ׁשהכעיס ּבעבּור ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַאמחה.
ּבעבּור  מּפחּדֹו נבהלּו אדֹום ְְֱֲֲִִֵַַַאּלּופי
וככה  ּובּים. ּבמצרים ׁשעׂשה ְְְִִֶַַָָָָָָהאֹותֹות

ׁשמע  עמלק זה והּנה ּופלׁשת. ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָמֹואב
והּנה  יׂשראל עּמֹו ּבעבּור הּׁשם ְְְֲִִֵֵֵַַַָּגבּורֹות
יׂשראל  עם להּלחם רחֹוק מּמקֹום ְְִִִִֵֵָָָָָּבא
ירא  ולא ּכתּוב וכן מהּׁשם. ּפחד ְְְֵֵֵֵַַָָָֹֹולא

הּמלך  ׁשם היה עמלק ּכי וי"א ְֱֲִִֵֵֶֶַָָָֹאלהים.
ואת  עמלק את הּכתּוב ׁשאמר ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָּבעבּור

עּמֹו: נתחּבר אחר עם אֹו ehעּמֹו. dxez ְִִֵֵַַַַ
ÁaÊÓ Ô·iÂ (ÂË.מזּבח ּומּלת ּבחֹורב. . «ƒ∆ƒ¿≈«ְְִִֵֵַַ

הּוא  וכן עּמֹו. ואחר עצמֹו ְְְִֵֵֵַַמֹוׁש
ה': fhמזּבח dxez ְִַ
„È Èk (ÊË ׁשמים אל אּׂשא ּכי ּכמֹו . ƒ»ְִִֶֶַָָ

ּכסאֹו על ידֹו ׂשם הּׁשם ּכי והּטעם ְְִִִֵַַַַַָָָידי

אמר  יׁשּועה ור' ׁשבּועה. היא ְְְְִַָָָֹוזאת
ּבראׁשֹונה  לּיֹוׁשב ּתהיה חזקה יד ְֲִִִֵֶַָָָָָּכי
ּבׁשלמה  נאמר ּכאׁשר יׂשראל. ּכּסא ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹעל

ׁשאּול: על והּטעם ה'. ּכּסא ְִֵַַַַַָעל

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד ט דף רביעי)נזיר (ליום
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קה

 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, ז' שבט < מפזק לט עד סוף פזק מג

יום שלישי, ט' שבט < מפזק מט עד סוף פזק נד

יום שישי, י"ב שבט < מפזק סו עד סוף פזק סח

יום שני, ח' שבט < מפזק מד עד סוף פזק מח

יום חמישי, י"א שבט < מפזק ס עד סוף פזק סה

יום רביעי, י' שבט < מפזק נה עד סוף פזק נט

שבת קודש, י"ג שבט < פזק כ. מפזק סט עד סוף פזק עא
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קו שבט קו ז' ראשון יום — כא פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט ז' ראשון âיום
,52 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה àë ÷øô,כז עמ' áìáù.עד

פרק כא 
øNa úcîk àlL àeä-Ceøa-LBãwä úcî ,äpäå .àë ÷øt¤¤§¦¥¦©©¨¨¤Ÿ§¦©¨¨

íãå1;,באדם מתבטא שהוא כפי ה"מושג" לגמרי שונה - ¨¨
להקב"ה: ביחס בו שמשתמשים כפי עצמו "מושג" מאותו

åéôaL øeacä ìáä éøä ,øeac øaãnLk íãàäL בשעה - ¤¨¨¨§¤§©¥¦£¥¤¤©¦¤§¦
מדבר, Lbøî,שהוא àeäª§¨

Bîöò éðôa øác äàøðå§¦§¤¨¨¦§¥©§
,BLøMî ìcáî של - ª§¨¦¨§

øNòהדיבור, ïäL¤¥¤¤
.dîöò Lôpä úBðéça- §¦©¤¤©§¨

ו"מדות", "שכל" כלומר

בפרק  שהוסבר שכפי

הדיבור; שורש הם הקודם

מובדל  שהדיבור ומאחר

יכול  הוא משורשו,

כ"מציאות" להיראות

למרות  לעצמו, (כדבר),

בשורשו, נמצא שכשהוא

לו  ואין לגמרי בטל הוא

ביחס  הדבר כך ערך. שום

האדם. של ¨£ìáàלדיבורו
ïéà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥
epnî ìcáî Bøeac¦ª§¨¦¤

éeðt øúà úéìå ,epnî õeç øác ïéà ék ,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨¦¥¨¨¦¤§¥£¨¨
dépî2,,ממנו פנוי שהוא מדריגה) (או מקום שום אין - ¦¥

באותו  הקב"ה, של דיבורו קיים בו מקום בכל הרי, מהקב"ה.

ב  תמיד נמצא והדיבור הקב"ה, נמצא עצמו שורשו.˙ÍÂמקום

íBìLå-ñç eðøeaãk Cøaúé Bøeac ïéà ïëìå"דיבור" - §¨¥¥¦¦§¨¥§¦¥©§¨
לעצמו, כ"מציאות" ונראה משורשו נפרד דיבורו, בשעת האדם,

תמיד  בטל הקב"ה של דיבורו אך, המדבר. האדם בעיני גם

הדבר,[Bîkלשורשו. שמובן -BzáLçî ïéàL,הקב"ה של - §¤¥©£©§
áéúëãk ,eðzáLçîk3,"íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék" : §©£©§¥§¦§¦¦Ÿ©§§©©§§¥¤

áéúëe4.["'Bâå íëéëøcî éëøã eäáb ïk" מסיים:: והפסוק - §¦¥¨§§¨©¦©§¥¤§
מוצאים  שאנו כשם הרי, ממחשבותיכם". "ומחשבותי

אנו  כך לגמרי, אחר מחשבה סוג היא הקב"ה של שמחשבתו

אלא, שלנו. מהדיבור לגמרי שונה הקב"ה של שדיבורו מבינים,

מדוע  ממנו, נפרד אינו הקב"ה של שדיבורו הדבר כך אם

אנו קו  להבין, רוצים שאנו שלמעלה ענין כל "דיבור"? לו ראים

רואים  אנו ובשרנו. מעצמנו שלנו, המושגים לפי אותו משיגים

יכולות  הן ולכן ממנו, נפרדות - מדבר שהוא שהמלים באדם

עם  המאוחדות המחשבה באותיות הדבר שונה לזולת; להגיע

הדיבור  מושג אין לכך בהתאם מהזולת. ונעלמות עצמו, האדם

כי  - למעלה שהוא כמו הדיבור מענין תמונה לנו נותן שבאדם

אנו  איפוא, מדוע, - משורשו מובדל אינו הדיבור גם למעלה

"דיבור"? בשם לו קוראים

להלן, יוסברו הדברים

תכונות  שתי שישנן

לגלות  הכוח א) בדיבור:

שמוסתר  מה לזולת

ב) המדבר, של במחשבתו

היפרדותו  עובדת

בגלל Â¯˜משורשו.

לגלות  - הראשונה תכונתו

המוסתר  את לזולת

- המדבר של במחשבתו

בשם  למעלה נקרא הוא

האור  של גילויו - "דיבור"

לעולמות  האלקי

àø÷ðולנבראים. àìå§Ÿ¦§¨
íLa Cøaúé Bøeac¦¦§¨¥§¥
Cøc-ìò ÷ø "øeac"¦©©¤¤
øeacL Bîk ,ìLî̈¨§¤¦
ïeôö äéäM äî íéòîBMì älâî àeä íãàaL ïBzçzä©©§¤¨¨¨§©¤©§¦©¤¨¨¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàa äìòîì Ck ,BzáLçîa íìòðå§¤§¨§©£©§¨§©§¨§¥¨

éelbä ìà íìòääî Cøaúé epnî úeiçäå øBàä úàéöé- §¦©¨§©©¦¤¦§¨¥¥©¤§¥¤©¦
בהתגלות, הם ועתה בהעלם, והחיות האור היו àøáì¦§Ÿבתחילה

,íúBéçäìe úBîìBò בהתגלות היו וה"חיות" שה"אור" לפני - ¨§©£¨
וה"חיות", ה"אור" התגלות אחרי רק בנמצא, עולמות היו לא

זו התגלות הרי, - עולמות  ומתקיימים íLaנבראים àø÷ð¦§¨§¥
."øeac",לזולת התגלות משום בכך יש למעלה גם שכן, - ¦

זולת, כמו עצמם המרגישים ונבראים עולמות שיהיו כלומר,

נוסף. úBøîàîכדבר äøNò ïä ïäå,בתורה הכתובים - §¥¥£¨¨©£¨
ïäaL,ידן ועל -íìBòä àøáð5,- מהווים המאמרות עשרה ¤¨¤¦§¨¨¨

עיין  ונבראים. עולמות לברוא האלקית, והחיות האור התגלות

ד. פרק סוף והאמונה" היחוד אחר ïëå"שער ב"דיבור" גם - §¥
- כלומר ולהחיות, עולמות לברוא כדי äøBzäשאינו ìk øàL§¨¨©¨

íéáeúëe íéàéáð בשם נקראים מאמרות, לעשרה שבנוסף - §¦¦§¦
התגלו, הרי הם שכן äàøîa"דיבור", íéàéápä eâéOäL¤¦¦©§¦¦§©§¥

.íúàeáð.לנביאים האלקי האור התגלות משום בהם יש - §¨¨

íéøîà éèå÷éì
äðäå àë ÷øôíãå øùá úãîë àìù ä"á÷ä úãî

ìáä éøä øåáã øáãîùë íãàäù
åîöò éðôá øáã äàøðå ùâøåî àåä åéôáù øåáãä
ìáà äîöò ùôðä 'éçá øùò ïäù åùøùî ìãáåî
õåç øáã ïéà éë å"ç 'úé åðîî ìãáåî åøåáã ïéà ä"á÷ä
'úé åøåáã ïéà ïëìå 'éðéî éåðô øúà úéìå åðîî
åðéúáùçîë åúáùçî ïéàù åîë] å"ç åðéøåáãë
åäáâ ïë áéúëå íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë áéúëãë
øåáã íùá 'úé åøåáã àø÷ð àìå ['åâå íëéëøãî éëøã
äìâî àåä íãàáù ïåúçúä øåáãù åîë î"ãò ÷ø
äìòîì êë åúáùçîá íìòðå ïåôö äéäù äî íéòîåùì
ìà íìòääî 'úé åðîî úåéçäå øåàä úàéöé ä"á ñ"àá
ïäå øåáã íùá '÷ð íúåéçäìå úåîìåò àåøáì éåìéâä
ìë øàù ïëå íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî äøùò ïä
äàøîá íéàéáðä åâéùäù íéáåúëå íéàéáð äøåúä

א.1. מ, ב).2.ברכות עמוד צ"א (דף נ"ז תקון זהר ח.3.תקוני נה, ט.4.ישעי' נה, א.5.שם משנה ה. פרק אבות

 תניא יומי 

יום זאשון
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קר

קר

שבט  ח' שני יום — כא פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט ח' שני âיום
כז, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ùîî...מורה äëëå,כז עמ' ùîî.עד

שזה  כמו "דיבור", בשם להם קוראים ה"התגלות", ענין ומחמת

ענין אך, למטה. דיבור האדם ‰Â¯ÈÙ„בכל של בדיבורו שקיים

בדיבור  בנמצא אינו -

Bøeacשלמעלה. éøäå©£¥¦
ìBëéák BzáLçîe©£©§¦§¨
úéìëúa Bnò úBãçéî§ª¨¦§©§¦
Bîk ,ìLî-Cøc ,ãeçiä©¦¤¤¨¨§
ìL BzáLçîe Bøeac¦©£©§¤

íãà חושב שהוא לפני - ¨¨
בפועל, אותם ומדבר

Búîëç çëa ïãBòa§¨§Ÿ©¨§¨
ä÷eLúa Bà ,BìëNå§¦§¦§¨

íã÷ ,BaìaL äãîçå- §¤§¨¤§¦Ÿ¤
áläîלפני, äúìòL¤¨§¨¥©¥

,úBiúBà úðéçáa da øäøäì çnì.המחשבה באותיות - ©Ÿ©§©§¥¨¦§¦©¦

úBëLîpä ,äfä øeacäå äáLçnä úBiúBà eéä æàL¤¨¨¦©©£¨¨§©¦©¤©¦§¨
úéìëúa íL úBãçéîe ,ála çëa Bæ ä÷eLúe äcîçî¥¤§¨§¨§Ÿ©©¥§ª¨¨§©§¦
ïäL ,ïLøLa ãeçiä©¦§¨§¨¤¥
çnaL ìëNå äîëçä©¨§¨§¥¤¤©Ÿ©
.álaL ä÷eLúe äcîçå§¤§¨§¨¤©¥
"שורש" הם שהן -

הרי  והדיבור. המחשבה

באדם, שזה ˘ÈÙÏכשם
את  והוגה חושב שהוא

הן  - בדיבור האותיות

בשורשן, כליל מאוחדות

(גם) שלמעלה, בדיבור כך

È¯Á‡- ההתגלות

כביכול  והדיבור המחשבה

הקב"ה: עם בתכלית מאוחדים הם - מהקב"ה

ìL BzáLçîe Bøeac úBãçéî ,ìLî-Cøc ,Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨§ª¨¦©£©§¤
Búeîöòå Búeäîa ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§©§¦©¦§¨§©§
ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL øçà íb ,Cøaúé¦§¨¥©©©¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©

úBàéøáa,úBîìBòä,הקב"ה עם אז מיוחד הוא -Bîk ¦§¦¨¨§
íã÷ Bnò ãçéî äéäL¤¨¨§ª¨¦Ÿ¤
ïéàå ,úBîìBòä úàéøa§¦©¨¨§¥
åéðôì ììk éepL íeL¦§¨§¨¨

Cøaúé לפני בין - ¦§¨¥
אחרי  לבין הבריאה

השינוי àlàהבריאה, - ¤¨
רק לגבי,ìàהוא - ¤

íéìa÷îä íéàeøaä©§¦©§©§¦
Bøeac úðéçaî íúeiç©¨¦§¦©¦

Cøaúé מתבטא השינוי - ¦§¨¥
לא  בתחילה בפשטות:

ולאחר  כלל, ברואים היו

והם  העולמות נבראו מכן

מהדיבור  חיותם מקבלים

- מתי? וזאת -úðéçáa¦§¦©
øák Búàéöé של - §¦¨§¨

ìòtäהדיבור ìà¤©Ÿ©
úBîìBòä úàéøáa¦§¦©¨¨

íäa LaìúnLהקב"ה של דיבורו בעולמות,- מתלבש ¤¦§©¥¨¤
ìzLä éãé-ìò íúBéçäììeìòì älòî úeìL עלֿידי - §©£¨©§¥¦§©§§¥¦¨§¨

העליונה  המדריגה מתחתיה. למדריגה עליונה ממדריגה ירידתו

למדריגה  (גורם) "סיבה" שהיא כלומר "עילה", נקראת

(תוצאה). "מסובב" - "עלול" הנקראת ©¦¦úãéøéåמתחתיה,
úBâøãnä,למדריגה ממדריגה הדיבור ירידת עלֿידי - ©©§¥

,íéðBLå íéaø íéîeöîöa"ה"אור את המצמצמים - §¦§¦©¦§¦
הדיבור, של האלקי ìa÷ìוה"חיות" íéàeøaä eìëeiL ãò©¤§©§¦§©¥

epnî íúeeäúäå íúeiç,הקב"ה של מדיבורו -àìå ©¨§¦§©¨¦¤§Ÿ
,úeàéöna eìhaúé לא הדיבור, של ה"חיות" אם שכן, - ¦§©§¦§¦

כך, כל מתצמצמת היתה

מאירה  היתה אלא

היו  שהיא, כפי בהתגלות

את  מאבדים הנבראים

לגבי  לגמרי מציאותם

הרי  ברם, האלקית. החיות

היא  העליונה הכוונה

ירגיש  עצמם שהנבראים ו

ועלֿידי  כ"מציאות",

יגיעו  העצמית עבודתם

לכן  - לאלקות להתבטלות

לעבור  ה"חיות" על

וכפי  רבים; צמצומים

במה  להלן, שיוסבר

של  השפעתם מתבטאות

¨§ìëåהצמצומים:
úðéça íä íéîeöîvä©¦§¦¥§¦©

,"íéðt øzñä"- ¤§¥¨¦
מסתתרת: - האלקית החיות íéìòäìeפנימיות øézñäì§©§¦§©§¦

älbúé àlL ,Cøaúé Bøeacî CLîpä úeiçäå øBàä̈§©©©¦§¨¦¦¦§¨¥¤Ÿ¦§©¤
áø éelb úðéçáaבאופן זה היה שאז -eìëeé àlL ¦§¦©¦©¤Ÿ§

íéðBzçzä,התחתונים שבעולמות הנבראים -ìa÷ì- ©©§¦§©¥
הצמצומים ïëìåחיותם, דרך עוברת שה"חיות" מחמת - §¨¥
íäìהרבים, äîãð ïk-íb,לנבראים -øeacä úeiçå øBà ©¥¦§¤¨¤§©©¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åîò úåãçåéî ìåëéáë åúáùçîå åøåáã éøäå .íúàåáð
íãà ìù åúáùçîå åøåáã åîë î"ã ãåçéä úéìëúá
åáìáù äãîçå ä÷åùúá åà åìëùå åúîëç çëá ïãåòá
úåéúåà 'éçáá äá øäøäì çåîì áìäî äúìòù íãå÷
úåëùîðä äæä øåáãäå äáùçîä úåéúåà åéä æàù
úéìëúá íù úåãçåéîå áìá çëá åæ ä÷åùúå äãîçî
äãîçå çåîáù ìëùå äîëçä ïäù ïùøùá ãåçéä

.áìáù ä÷åùúå

åøåáã úåãçåéî î"ã ùîî äëëå
åúåîöòå åúåäîá ãåçéä úéìëúá ä"á÷ä ìù åúáùçîå
úåàéøáá ìòåôä ìà 'úé åøåáã àöéù øçà íâ 'úé
'åîìåòä úàéøá íãå÷ åîò ãçåéî äéäù åîë úåîìåòä
íéàåøáä ìà àìà 'úé åéðôì ììë éåðéù íåù ïéàå
øáë åúàéöé 'éçáá 'úé åøåáã 'éçáî íúåéç íéìá÷îä
íäá ùáìúîù úåîìåòä úàéøáá ìòåôä ìà
'åâøãîä úãéøéå ìåìòì äìòî 'åìùìúùä é"ò íúåéçäì
ìá÷ì íéàåøáä åìëåéù ãò íéðåùå íéáø íéîåöîöá
ìëå úåàéöîá åìèáúé àìå åðîî íúååäúäå íúåéç
íéìòäìå øéúñäì íéðô øúñä 'éçá íä íéîåöîöä
'éçáá äìâúé àìù 'úé åøåáãî êùîðä úåéçäå øåàä
äîãð ë"â ïëìå ìá÷ì íéðåúçúä åìëåé àìù áø éåìéâ
íäá ùáåìîä ä"á íå÷î ìù øåáãä úåéçå øåà íäì

יום שני
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קח שבט קח ט' שלישי יום — כב פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט ט' שלישי âיום
כז, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ø÷...מורה áë ÷øô,54 עמ' ä"á.עד ïåéìòä

פרק כב 

ìcáî øác àeä elàk íäa Laìîä àeä-Ceøa íB÷î ìL¤¨¨©§ª¨¨¤§¦¨¨ª§¨
,Cøaúé Búeîöòå Búeänî,מהקב"ה -epnî CLîpL ÷ø ¦¨§©§¦§¨¥©¤¦§¨¦¤

íãà ìL øeac Bîk Cøaúéנמשך -.BLôpî ובסופו - ¦§¨¥§¦¤¨¨¦©§
ה"חיות" לנבראים נדמה כך נפרד. כדבר נעשה דבר של

הדיבור  של האלקית

יען  וזאת שלמעלה,

הדיבור  של שה"חיות"

אליהם  מגיעה שלמעלה,

רבים, צמצומים אחרי

מסתירים  הנבראים ולגבי

ה"חיות", על הצמצומים

להידמות יכול Ì‰Ïולכן
דומה  שלמעלה שהדיבור

האדם. של ©Càלדיבורו
-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨

íéìòîe øézñî íìòäå øzñäå íeöîö íeL ïéà ,àeä¥¦§§¤§¥§¤§¥©§¦©§¦
äëLçë"å ,åéðôì,העלם -,"äøBàk.הקב"ה לפני גילוי, - §¨¨§©£¥¨¨¨

áéúëãk6éLçé àì CLç íb" :,"'Bâå jnî C גם שכן, - §¦§¦©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§
בפני  מסתיר החושך אין ולכן מהקב"ה, "ממך", הוא החושך

וזר חיצוני דבר שרק להלן, המפורט כפי בכוחו הקב"ה,

עם  עצמו את המסתיר "יש" שום בנמצא אין אך להסתיר,

שרבנו  כמו - אחד אותו הם והמסתיר שהמוסתר מאחר עצמו,

אומר: ãøôðהזקן øác íéLeáläå íéîeöîvä ïéàL íeMî¦¤¥©¦§¦§©§¦¨¨¦§¨
,íBìLå-ñç Cøaúé epnî דבר שום שאין שלמדנו, כמו - ¦¤¦§¨¥©§¨

מהקב"ה, באמת נפרד déLeáìcשיהיה àöî÷ ïéãäk àlà¤¨§¨¥©§¨¦§¥
déáe dépî7, גם כך עצמו. ממנו צומח שלבושו צב כאותו - ¦¥¥

אלקות. עצמם הם - והלבושים הצמצומים §Bîkלמעלה,
áeúkL8,"íéäìàä àeä 'ä ék" על : רומז הוי' שם - ¤¨¦¨¡Ÿ¦

האלקי  הכוח הוא אלקים, ושם אלקית, התגלות - "גילוי"

אחד, דבר הם הרי אלקות, על ולהסתיר להחביא שב"העלם",

הוי', שם כמו מדה באותה אלקות הוא אלקים שם כלומר:

øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe9. ששם שייך לא ממילא - §¤¦§¨¥§¨©¥
הוי', שם עם אחד עצם שהוא מאחר הקב"ה, על יסתיר אלקים

גילוי, של כוח Lnî:שהוא áéLç àìk àlk ¯ dén÷ ïëìå§¨¥©¥ª¨§¨¨¦©¨
הכל  הקב"ה, לפני -

שכן, ממש. לכלום נחשב

לנבראים  שאפשר מה

עצמם  להרגיש

מכך, נובע כ"מציאות",

מהווים  שכלפיהם

והעלמות, הצמצומים

ה"אור" על הסתרה

דבר  - האלקית וה"חיות"

מקום  להם נותן זה

עצמם  את להחשיב

הצמצומים  אין הקב"ה לגבי אך, - ול"מציאות" ל"יש"

ממש" חשיב כלא קמי' "כולא ממילא כלל, מסתירים והעלמות

ואין  ואפס; אין ממש הם ונבראים עולמות של המציאות כל -

- הקב"ה של המוחלטת באחדותו שינוי שום "פועלים" הם

שנבראו. לפני כמו העולמות שנבראו אחרי ומיוחד יחיד הוא

וההעלם  הצמצום אין הקב"ה שלגבי שלמדנו למה ביחס

ואפס  אין הם והנבראים העולמות כל ולכן הסתרה, מהווים

בנבראים  ורק ממש, במציאות אינם כאילו הקב"ה, לגבי

- כ"מציאות" הבריאה את לקבל שיוכלו ההסתרה, "פועלת"

לפני  מקוזניץ: מהמגיד קצר סיפור להוסיף הראוי מן

כלל. גוף כבר לי ...אין לבנו: מקוזניץ המגיד אמר הסתלקותו

גוף! לך יש שאכן מרגיש הריני אבא, לו: ואמר בידו הבן תפס

מרגיש  אתה לכן - גוף עם ממשש שאתה מפני - אביו: לו ענה

כלל, גוף של מציאות איננו גופו דבר של לאמיתו כלומר, גוף..

גוף. מרגישים - גוף עם שממשמשים שמחמת זאת, רק

.áë ÷øt של דיבורו שאין הזקן רבנו הסביר הקודם בפרק ¤¤
מפיו, דיבור מוציא כשאדם אדם: של לדיבורו דומה הקב"ה

שבמוח  ה"שכל" משורשו, נפרד לעצמו, כדבר הדיבור נראה

שייך  לא הקב"ה של לדיבורו ביחס אך, שבלב. והתשוקה

שמחוץ  דבר יתכן לא הרי כי, מהקב"ה. נפרד שהוא לומר

בשורשו  תמיד מאוחד הקב"ה של דיבורו ולכן, להקב"ה.

"דיבור", בשם הוא גם נקרא הקב"ה של דיבורו אליו. ובטל

אשר  את לגלות - והיא בדיבור, שישנה אחרת תכונה בגלל

בדיבור  גם קיים - ההעלם גילוי של זה ענין המחשבה. בהעלם

הם  הרי העולם, נברא שבהם המאמרות, עשרה כמו שלמעלה.

עולמות  בהם לברוא האלקית וה"חיות" ה"אור" התגלות

נביאים  שבתורה, האלקיים הדיבורים שאר גם כך ונבראים.

ענין  ואילו נבואתם. במחזה לנביאים ההתגלות הם וכתובים,

בדיבור  שייך אינו - שלמטה שבדיבור וה"מציאות" הפירוד

רבנו  יסביר ללמוד, עומדים אנו אותו הבא, בפרק שלמעלה.

"דיבור", בשם הקב"ה של לדיבורו קוראת הרי התורה - הזקן

לאור  הפירוד, ענין את מייצג האדם של שדיבורו ומאחר

בדיבור  שגם לומר עלינו לכן - משורשו נפרד שהוא העובדה

íéøîà éèå÷éì
êùîðù ÷ø 'úé åúåîöòå åúåäîî ìãáåî øáã àåä åìàë
ä"á÷ä éáâì êà .åùôðî íãà ìù øåáã åîë 'úé åðîî
åéðôì íéìòîå øéúñî íìòäå øúñäå íåöîö íåù ïéà
êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë äøåàë äëùçëå
åðîî ãøôð øáã 'éùåáìäå íéîåöîöä ïéàù íåùî 'åâå
ù"îë äéáå äéðéî 'éùåáìã àöî÷ ïéãäë àìà å"ç 'úé
àìåë äéî÷ ïëìå à"îá ù"îëå íéäìàä àåä 'ä éë

:ùîî áéùç àìë

יב.6. קלט, ה.7.תהלים כא, רבה, לה.8.בראשית ד, ו.9.דברים פרק והאמונה היחוד שער לקמן ראה

יום שלישי
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קט

קט

שבט  ט' שלישי יום — כב פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

לגבי  אלא הקב"ה, לגבי לא ברם, זו. תכונה קיימת שלמעלה

כאלה  נבראים נוצרים שלמעלה מהדיבור כלומר: הנבראים.

של ‰¯‚˘˙Ìשב  מקדושתו ונפרדים לעצמם "מציאות" הם

אחרא". וה"סטרא ה"קליפות" - והם äøBzäLהקב"ה, ÷ø©¤©¨
ìk äøacíãà éða ïBL,1 ¦§¨¦§§¥¨¨

Bøeac äøBza àø÷ðå§¦§¨©¨¦
àeä-Ceøa íB÷î ìL¤¨¨
Lnî "øeac" íLa§¥¦©¨

,íãà ìL Bøeaãk- §¦¤¨¨
של  בדיבורו יש שכאמור,

הפירוד  ענין האדם,

úîàaLמשורשו, éôì§¦¤¤¡¤
àeä Ck בדיבור שגם - ¨

ענין  ישנו שלמעלה

זה  שאין אלא הפירוד,

הדיבור  שבין ביחס אמור

זה  אלא הקב"ה, לגבי

כך לגבי ¯˜מתבטא

שיוסבר  כפי הנבראים,

- שזה úãéøéלהלן, Cøc¤¤§¦©
úeiçä úëLîäå- §©§¨©©©

-íéðBzçzì,האלקית, ©©§¦
הרי  התחתונים, לנבראים

היא  זו המשכה

íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦
,íéîeöòå החיות - ©£¦

יותר  מתמעטת האלקית

מוגבלת  ונהיית ויותר

הרבים, הצמצומים עלֿידי íéðBL,מאד, íéðénî íéðéî סוגי - ¦¦¦¦¦¦
כדי וזאת שונים, íéaø,צמצומים íéàeøa íäî úàøaäì§¦¨Ÿ¥¤§¦©¦

,íéðBL íéðénî íéðéî,הרבים הברואים שבסוגי השוני - ¦¦¦¦¦¦
האלקית. וחיות שבאור השונים בצמצומים ¨¨§Ck-ìëåמקורו
,íéðBéìòä íéðt øzñäå íéîeöîvä eîöòå eøáb פנימיות - ¨§§¨§©¦§¦§¤§¥¨¦¨¤§¦

לגמרי, נסתרת שלמעלה, úBeäúäìה"חיות" eìëeiL ãò©¤§§¦§©
,àøçà-àøèñå úBtì÷e íéàîè íéøác íb úàøaäìe לו - §¦¨Ÿ©§¨¦§¥¦§¦§¦§¨¨¢¨

צמצומים רק אלה אפילו¯·ÌÈהיו Ó‡„בלבד, צמצומים,‰¯·‰

הרי  ויותר, יותר למטה יתגלה האלקי וה"חיות" שה "אור" כדי

קליפות  טמאים, דברים - מה"אור" נבראים היו לא זאת למרות

עלֿידי אלא, כלומר:‰˙‚·¯Â˙וסטראֿאחרא. הצמצומים,

אפשר  - לגמרי בהם מוסתר שה"אור" כאלה צמצומים עלֿידי

וסטראֿאחרא, טמאים דברים ושהדברים ìa÷ìeלהיברא - §©¥
יקבלו Cøaúéהטמאים åét çeøå 'ä øácî íîei÷å íúeiç©¨§¦¨¦§©§©¦¦§¨¥

íéàø÷ð ïëìå .úBâøãnä úãéøéå íéðt øzñäa,הקליפות - §¤§¥¨¦¦¦©©©§¥§¨¥¦§¨¦
íúeiçå íú÷éðiL éðtî ,"íéøçà íéäìà" יונקות שהן - ¡Ÿ¦£¥¦¦§¥¤§¦¨¨§©¨

מהקדושה. חיותו שיקבל ההכרח מן דבר כל הרי כי מהקדושה,

שלהן החיות יניקת "íéðt"ברם, úðéçaî dðéà איננה - ¥¨¦§¦©¨¦
הקב"ה, של רצונו "íéøBçà"מפנימיות úðéçaî àlà2 ¤¨¦§¦©£©¦

;äMã÷c פנימיות" הקב"ה. של רצונו מחיצוניות כלומר: - ¦§ª¨
כשרוצים  הוא הרצון'"

והוא  עצמו, הדבר את

ואילו  תענוג. של רצון

פירושו, "אחוריים"

שאת  הרצון", "חיצוניות

כי  רוצים לא עצמו הדבר

רוצים  אלא תענוג, בו אין

התועלת  מחמת בו

דבר  לגבי מכך שתהיה

להם  יהיה שממנו אחר

של  ובלשונו - תענוג

¥Leøôeה"תניא":
,"íéøBçà":הוא - £©¦

øác ïúBpä íãàk̈¨¨©¥¨¨
,BðBöøa àlL BàðBNì- §§¤Ÿ¦§

ברצונו אלא ‰È˘È¯שלא ,

הדבר  את לו נותן הוא

צורת  שאז צדדי, מטעם

היא: ¦§©¤BëéìLnLהנתינה
ék ,Bôúk øçàìk Bì¦§©©§¥¦
epnî åéðt øéæçî©£¦¨¨¦¤

;BúBà BúàðOî,שכן - ¦¦§¨
הגוף  ותנודת תנועת

שהיא  כפי בתנועה מקורן

איש, אותו כלפי שנאה בנפש שקיימת ומאחר בנפש; מתבטאת

מתוך אלא אמיתי, רצון מתוך שלא היא לו ÂÈÂˆÈÁ˙והנתינה
הנתינה: בשעת הגופנית בתנועה גם מתבטא זה לכן, - רצונו

ה  שכן, מעשה. בשעת ממנו פניו את מפנה הוא ÌÈÙהוא

האדם. של וחיותו פנימיותו משתקפת בו גם,Ckהמקום - ¨
ïBéìòä ïBöøä úéîéðt àeä "íéðt" úðéça ,äìòîì§©§¨§¦©¨¦§¦¦¨¨¨¤§
áBøwä ìëì úeiç òétLäì 'ä õôç øLà ,ézîàä Böôçå§¤§¨£¦¦£¤¨¥§©§¦©©§¨©¨

;äMã÷c àøèqî åéìà,הקדושה מצד --àøèqä ìáà ¥¨¦¦§¨¦§ª¨£¨©¦§¨
àðN øLà 'ä úáòBz àéä äàîhäå àøçà3òétLî Bðéàå , ¨¢¨§©ª§¨¦£©£¤¨¥§¥©§¦©

dì,"אחרא ל"סטרא -ïBöøä úéîéðtî úeiç,העליון - ¨©¦§¦¦¨¨
øLà ézîàä Böôçåשהקב"ה נאמר -da õôç ב"סטרא - §¤§¨£¦¦£¤¨¥¨

éBôúkאחרא", øúa éãLc ïàîk íà-ék ,íBìLå-ñç©§¨¦¦§©§¨¥¨©§¥
,BðBöøa àlL BàðBNì מאחורי לשונאו, דבר שמשליך כמי - §§¤Ÿ¦§

הקדושה  חיות השפעת גם כך הטוב. מרצונו שלא כתפו,

טוב, רצון מתוך באה אינה - Léðòäìלסטראֿאחרא éãk ÷ø©§¥§©£¦
הקליפה, באמצעות -,íéòLøä úà אחרי הנמשכים - ¤¨§¨¦

íéøîà éèå÷éì
÷ø áë ÷øôàø÷ðå à"á ïåùìë äøáã äøåúäù

íùá ä"á 'å÷î ìù åøåáã äøåúá
àåä êë úîàáù éôì íãà ìù åøåáãë ùîî øåáã
íéîåöîöá íéðåúçúì úåéçä úëùîäå úãéøé êøã
íäî úåàøáäì íéðåù íéðéîî íéðéî íéîåöòå íéáø
åîöòå åøáâ ë"ëå íéðåù íéðéîî íéðéî íéáø íéàåøá
úååäúäì åìëåéù ãò íéðåéìòä íéðô øúñäå íéîåöîöä
ìá÷ìå à"ñå úåôéì÷å íéàîè íéøáã íâ úåàøáäìå
íéðô øúñäá 'úé åéô çåøå 'ä øáãî íîåé÷å íúåéç
éðôî íéøçà íéäìà àø÷ð ïëìå úåâøãîä úãéøéå
íééøåçà 'éçáî àìà íéðô 'éçáî äðéà íúåéçå íú÷éðéù
àìù åàðåùì øáã ïúåðä íãàë íééøåçà 'éôå äùåã÷ã
åðîî åéðô øéæçî éë åôúë øçàìë åì åëéìùîù åðåöøá
úéîéðô àåä íéðô 'éçá äìòîì êë åúåà åúàðùî
òéôùäì 'ä õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåéìòä ïåöøä
à"ñä ìáà äùåã÷ã àøèñî åéìà áåø÷ä ìëì úåéç
äì òéôùî åðéàå àðù øùà 'ä úáòåú àéä äàîåèäå
å"ç äá õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåöøä úéîéðôî úåéç
åðåöøá àìù åàðåùì éåôúë øúá éãùã ïàîë à"ë
'é÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä úà ùéðòäì éãë ÷ø

א.1. כב, ל"אחוריים".2.ברכות מילולי דמיון בו יש לא.3."אחרים" יב, דברים
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קי שבט קי י' רביעי יום — כב פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט י' רביעי âיום
,54 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ïåéìòä...מורה ïåöø äðäå,כח עמ' ãéîú.עד

מהן, השפעתם ומקבלים אחרא" וה"סטרא øëNהקליפה ïzìå§¦¥¨¨
;àøçà-àøèñì ïééôkàc íé÷écvì áBè וכובשים הכופים - ©©¦¦§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

אחרא" ה"סטרא את

כך  לשם עליה. ומושלים

אחרא", ל"סטרא נזקקים

הבחירה, ענין שיהיה כדי

העונש  מכך וכתוצאה

והשכר  לרשעים המתאים

- לצדיקים ל"סטרא המתאים "חיות" נותנים כך משום

השפעה,äæåאחרא". של זו צורה -úðéça àø÷ð §¤¦§¨§¦©
ïBöøc "íéøBçà"£©¦¦§

.àeä-Ceøa ïBéìòä- ¨¤§¨
אלקים  נקראים הם לכן

ÌÈ¯Á‡ יניקת כי ,

היא  שלהן ה"חיות"

."‡ÌÈÈ¯ÂÁ"מבחינת

,"íéðt" úðéçáa ïBéìòä ïBöø ,äpäå הרצון פנימיות - §¦¥§¨¤§¦§¦©¨¦
עצמו, הדבר את רוצה שהקב"ה מה øB÷îהעליון, àeä§

BðéàL éôìe ,úBîìBòä ìk úà äiçîä íéiçä,זה רצון - ©©¦©§©¤¤¨¨¨§¦¤¥
ìL "íéøBçà" úðéça íâå ,àøçà-àøèqä ìò ììk äøBL¤§¨©©¦§¨¨¢¨§©§¦©£©¦¤

ïBéìòä ïBöø המחיה - §¨¤§
כאמור, ¥Bðéàאותן,

Laìî,בפנימיות - §ª¨
dëBúa ב"סטרא - §¨
àlàאחרא", ,Lnî©¨¤¨

éwî,äìòîlî äéìò ó- ©¦¨¤¨¦§©§¨
דבר  שמקיפים כמו בלבד,

לכן,Cëìמלמעלה, - §¨
àéä,"אחרא ה"סטרא - ¦
B÷îäúénä í §©¦¨

,eðøîLé 'ä ,äàîhäå§©ª§¨¦§§¥
øòfî èòî ék המעט - ¦§©¦§¥

המעט, úeiçå,מן øBà§©
úìa÷îe ú÷ðBiL¤¤¤§©¤¤
úðéçaî dëBúì§¨¦§¦©

Lnî úeìb úðéçáa àeä ,äìòîlL äMã÷c "íéøBçà"£©¦¦§ª¨¤§©§¨¦§¦©¨©¨
ìéòì økæpä äðéëMä úeìb ãBña ,dëBúa4"ש"חיות - . §¨§¨©§¦¨©¦§¨§¥

הקליפות, בתוך בגלות כביכול נמצאת àø÷ðהקדושה ïëìå§¨¥¦§¨
,"íéøçà íéäìà" íLa שהם האמור, הטעם מחמת רק לא - §¥¡Ÿ¦£¥¦

כיֿאם: "אחוריים", מבחינת "חיותם" את ¦¤àéäLמקבלים
éëìî Cìî ìL Búecçàa äøéôëe Lnî äøæ-äãBáò£¨¨¨©¨§¦¨§©§¤¤¤©§¥

,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä נברא בכל הדברים: הסברת - ©§¨¦©¨¨
של  בפנימיותו א. המתלבשת "חיות" - חיות סוגי שני נמצאים

ומותאמת  מצומצמת זו, אלקית חיות אתו. ומתאחדת הנברא

"חיות" ב. לקלוט. יכול שהוא כמה עד הנברא, של מדתו לפי

זו, אלקית חיות "מקיפה". בצורה בנברא ומשפיעה המחיה

אלא  בו; מתלבשת ואינה הנברא מימדי לפי מצומצמת איננה

שהיא כפי היא, היא ÏÚÓÏ‰בצורתה - בנברא מהתלבשות

גם  אחרא" ול"סטרא ל"קליפות" הנברא. את ומחיה משפיעה

ו"סטרא  בקליפות השני, ה"חיות" סוג אלה. חיות סוגי  שני כן

הוא  אין "מקיף", בבחינת אליהן בא שהוא מאחר אחרא",

הן  ל"מציאותן", מפריע

עצמן  את להחזיק יכולות

צריכות  ואינן ל"יש",

זו, "חיות" להכחיש

שהן  יודעות שהן למרות

(כפי  זו מ"חיות" נבראו

שהן  להלן, שנאמר

"אלקא  להקב"ה קוראות

את  חושבות הן דאלקיא":

ל"מציאות", עצמן

שהן  למרות ל"אלקיא",

להן  שיש מכירות עצמן

אותן). שברא "אלקא"

הן  זו, אלקית חיות מחמת

אחרים", "אלקים נקראות

סוג  ואילו אחוריים. מבחינת חיותן את מקבלות שהן מפני

וה"סטרא  ה"קליפות" היו שאם בפנימיות, המתלבש ה"חיות"

סתירה  משום בכך היתה זו, ב"חיות" מודות אחרא"

של  "עצמותו" הרי היא זו "חיות" כי שלהן, ל"מציאות"

נמצאת  והיא לחלוטין, מכחישות הן זו, "חיות" - עצמו הנברא

"אלקים  נקראות הן - זו "חיות" בגלל גלות. בבחינת בהן

מ"אחוריים", מקבלות שהן מפני רק לא מפני אחרים", אלא

של  באחדותו וכופרות זרה" ל"עבודה עצמן את מחזיקות שהן

כפי - להלן:הקב"ה úeiçåשיוסבר øBàL øçàî ék¦¥©©¤§©
äMã÷c,הפנימית ה"חיות" -dëBúa úeìb úðéçáa àeä ¦§ª¨¦§¦©¨§¨

;àeä-Ceøa-LBãwä úMã÷ éaâì ììk äìèa dðéà ¯¥¨§¥¨§¨§©¥§ª©©¨¨
"ãBò éñôàå éðà" :øîBì ,øLpk dîöò déaâî ,äaøcàå5, §©§©¨©§¦©©§¨©¤¤©£¦§©§¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïåéìòä ïåöøã íééøåçà 'éçá àø÷ð äæå à"ñì ïééôëàã
.ä"á

íééçä øå÷î àåä íéðô 'éçáá ïåéìòä ïåöø äðäå
ìò ììë äøåù åðéàù éôìå úåîìåòä ìë úà äéçîä
ùáåìî åðéà ïåéìòä ïåöø ìù íééøåçà 'éçá íâå à"ñä

é÷î àìà ùîî äëåúáíå÷î àéä êëì äìòîìî äéìò ó
úåéçå øåà øòæî èòî éë åðøîùé 'ä äàîåèäå äúéîä
äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî äëåúì úìá÷îå ú÷ðåéù
úåìâ ãåñá äëåúá ùîî úåìâ 'éçáá àåä äìòîìù
àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò

á àåä äùåã÷ã úåéçå øåàùäðéà äëåúá úåìâ 'éçá
äîöò äéáâî äáøãàå ä"á÷ä úùåã÷ éáâì ììë äìéèá
éðàå éì øåàé øîàîëå ãåò éñôàå éðà øîåì øùðë

יט.4. ח.5.פרק מז, ישעי'

יום זביעי
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âשבט י"א חמישי âיום
כח, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ìë...מורה íòå âë ÷øô,56 עמ' íäéîé.עד

פרק כג 

øîàîëe6:פרעה שאמר - :."éðúéNò éðàå éì øàé"- §©£©§Ÿ¦©£¦£¦¦¦
עצמי, את עשיתי ואני שלי, הוא - הנילוס - ¥¨§ïëìåה"יאור"

ì"æø eøîà7,Lnî äøæ-äãBáòk äìe÷L çeøä úeqbL , ¨§©©¤©¨©§¨©£¨¨¨©¨
LøLå øwò ék שלáLçpM äî àeä äøæ-äãBáò הוא - ¦¦¨§Ÿ¤£¨¨¨©¤¤§¨

עצמו, את ¨¨§øáãìמחשיב
ãøôð ,Bîöò éðôa¦§¥©§¦§¨

,íB÷î ìL BúMãwî- ¦§ª¨¤¨
הקב"ה, äøéôkשל àìå§Ÿ§¦¨
,éøîâì 'äa גם כלומר, - ©§©§¥

לגמרי  כופרים כשלא

רק  אלא בהקב"ה,

עצמם  את מחשיבים

כמו  עצמו, בפני לדבר

וה"סטרא  ה"קליפות"

"עבודה  הנקראות אחרא"

הן  שלמדנו, שכפי זרה",

בהקב"ה  כופרות אינן

אלא -àúéàãkלגמרי, ¦§¦¨
מוצאים, שאנו כמו

àøîba8,"àiäìàc àäìà" déì eø÷c"ה"קליפות - ©§¨¨§¨¥¡¨¨¤¡¨©¨
הרי  - דאלקיא" "אלקא להקב"ה קוראות אחרא" וה"סטרא

שהוא בהקב"ה, מודות זה ‡Ï˜‡שהן זאת ובכל דאלקיא,

אחרים". ו"אלקים זרה" "עבודה  íäנקרא íbL àlà¤¨¤©¥
äæáe ,Bîöò éðôa øáãå Léì íîöò íéáéLçî שהן במה - ©£¦¦©§¨§¥§¨¨¦§¥©§¨¤

הן ל"יש", עצמן את íîöòמחשיבות úà íéãéøôî©§¦¦¤©§¨
ïéàL øçàî ,àeä-Ceøa íB÷î ìL BúMãwî,הן -íéìèa ¦§ª¨¤¨¨¥©©¤¥§¥¦

äî ìò àlà äøBL äðBéìò äMã÷ ïéà ék ,Cøaúé Bì¦§¨¥¦¥§ª¨¤§¨¨¤¨©©

ìéòì økæpk Cøaúé Bì ìèaM9íéàø÷ð ïëìå הקליפות , - ¤¨¥¦§¨¥©¦§¨§¥§¨¥¦§¨¦
אחרא", àãeøôc"ו"סטרא éøeè",הפירוד הרי -øäfa ¥§¦¨©Ÿ©

,LBãwä ומגביהים ל"מציאות" עצמם את שמחזיקים אלה - ©¨
עצמם עצמםÌÈ¯‰Îאת את ¥£©éøäåמהקב"ה.ÌÈ„¯Ùומרגישים

Bæ משום בכך יש -

Búecçàa äøéôk§¦¨§©§
,úézîàä,הקב"ה של - ¨£¦¦

- ÷dénשהיא àlëc§ª¨©¥
,áéLç àìk לגבי - §¨¨¦

נחשב  הכל הקב"ה

Bìלכלום, úîàa ìèáe¨¥¤¡¤
,BðBöøìå Cøaúé¦§¨¥§¦§
ílk úà äiçîä©§©¤¤ª¨
Léì ïéàî íúBà äeäîe§©¤¨¥©¦§¥

:ãéîz שאחדותו מאחר - ¨¦
היא  הקב"ה של האמיתית

הרי  אליו, בטל שהכל

ל"יש" שההיחשבות

בה  יש - ול"מציאות"

שוה  הרוח גסות ולכן הקב"ה. של באחדותו כפירה משום

נבראו  ושונים, רבים צמצומים שאחרי הרי, זרה". ל"עבודה

ו"סטרא  "קליפות" כמו כאלה, נבראים הקב"ה, של בדיבורו

נקרא  לכן, מהקב"ה. נפרד כדבר עצמם את המרגישים אחרא",

הפירוד  ענין כי "דיבור", בשם בתורה, שלמעלה הדיבור

אלא  שלמעלה, בדיבור גם קיים שלמטה) הדיבור את (המציין

ולהרגש לנבראים בשייכות רק שורשם.˘Ì‰Ïשהוא כלפי

ממנו. שנפרד דבר שום אין - הקב"ה לגבי ואילו

.âë ÷øt נפרד דבר אין הקב"ה שלגבי הקודם, בפרק למדנו ¤¤
הנבראים, נוצרו שבאמצעותו הקב"ה, של דיבורו כי ממנו,

ל  דומה נפרד אינו האדם של דיבורו האדם: של דיבורו

אלא, אתו. תמיד מאוחד הדיבור הקב"ה, לגבי ואילו משורשו;

ה"אור" שירידת מאחר

המחיה  האלקי, וה"חיות"

עלֿידי  היא הנבראים, את

והסתרת  רבים צמצומים

רצונו  שפנימיות כך פנים,

מוסתרת  הקב"ה של

יכולים - בהרגש ‰Ìמהנבראים ,Ì˙ עצמם את להחשיב ,

עלולות  - הצמצומים והתגברות התרבות ועם ל"מציאות".

עצמן  את המרגישות אחרא", ו"סטרא "קליפות" גם להיווצר

הנבראים  שהרגשת הרי, ומהקב"ה. מהקדושה לגמרי כנפרדות

של  רצונו שפנימיות מהעובדה נובעת ל"מציאות" עצמם את

שמאיר  שדבר מובן מהאמור מהם. ומוסתרת מכוסה הקב"ה

כולו  ומאוחד קשור - בהתגלות הקב"ה של רצונו פנימיות בו

כאן  אין שכן, הקב"ה. עם

הגורמת  פנים, הסתרת

את  להרגיש יוכל שהנברא

ל"מציאות". עצמו

,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥
áèéä øàáéå ïáeé¨¦Ÿ¨¥¥

øäfa eøîàM äî øeàa úôñBza1-àLã÷å àúéøBà"c §¤¤¥©¤¨§©Ÿ©§©§¨§ª§¨
éøa,"ãç àlk àeä-C,אחד דבר הם והקב"ה תורה - §¦ª¨©

'íéðewz'áe2ïéãewt ç"îø"c eLøt ארבעים שמאתים - ©¦¦¥§¦§¨¦¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

æ"òë äìå÷ù çåøä úåñâù ì"æø åøîà ïëìå éðúéùò
øáãì áùçðù äî àåä æ"ò ùøùå ø÷éò éë ùîî
'äá äøéôë àìå íå÷î ìù åúùåã÷î ãøôð åîöò éðôá
àìà àéäìàã àäìà äéì åø÷ã 'îâá àúéàãë éøîâì
äæáå åîöò éðôá øáãå ùéì íîöò íéáéùçî íä íâù
øçàî ä"á íå÷î ìù åúùåã÷î íîöò úà íéãéøôî
àìà äøåù äðåéìò äùåã÷ ïéà éë 'úé åì íéìèá ïéàù
àãåøôã éøåè 'éàø÷ð ïëìå ì"ðë 'úé åì ìèáù äî ìò
äéî÷ àìåëã úéúéîàä åúåãçàá äøéôë åæ éøäå ÷"äæá
úà äéçîä åðåöøìå 'úé åì úîàá ìèáå áéùç àìë

:ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîå íìåë

íòå âë ÷øô'ôñåúá áèéä øàåáéå ïáåé ì"ðä ìë
'úééøåàã øäæá åøîàù äî øåàéá

àìåë ä"á÷åïåðéà ïéãå÷éô ç"îøã åùøéô 'éðå÷éúáå ãç

ג).6. - (ט כט א.7.יחזקאל ד, א.8.סוטה קי, ו.9.מנחות א.1.פרק כד, א ל.2.חלק תיקון

יום חמישי
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מצוותֿהעשה, הן,ïeðéàושמונה -."àkìîc ïéøáà ç"îø ¦§¨¥¨¦§©§¨
העולם. מלך הקב"ה המלך, אברי ושמונה ארבעים מאתים -

המלך), (אברי דמלכא" "אברין בשם המצוות כינוי משמעות

המתלבש  בנפש, מיוחד לכוח כלי הוא אבר שכל כשם היא:

- למשל אבר, באותו

וכלי  אבר היא העין

הראיה, לכוח מיוחד

מיוחד  כלי הוא האוזן

וכך  השמיעה, לכוח

מצוה, כל כך - הלאה

מיוחד  כלי היא

מיוחדת  ל"המשכה"

המצוות  הקב"ה. מרצון

של  רצונו הן בכללותן

הקב"ה - ¯Âˆ‰הקב"ה
יקיימו  ישראל שבני

מצוה  וכל - מצוות

כלי  היא כשלעצמה,

מיוחדת  להמשכה מיוחד

הקב"ה, רצון של

מצוה  אותה מקיים שיהודי עלֿידי למטה ומגיעה הנמשכת

"אברין  המצוות נקראות לכן, לעשותה. הקב"ה שציווה

מן  שהרי - הסבר איפוא, מתבקש, כאן המלך). (אברי דמלכא"

ענ  (כל שהמצוות יוצא, ב'תיקונים' הוא הנאמר התורה של ינה

דמלכא" "אברים הן המצוות) והסברת אף ·Ï·„פירוש היינו, ,

הוא  אין אך בו, המלובש הכוח עם מאוחד אמנם, שהאבר,

דברים  שני הם והכוח האבר כוח: אותו עם ממש אחד דבר

אף ועל דבר‰˙‡Ì˙Â„Áנפרדים, הם ואילו ‡Á„אין ממש.

אחד  דבר הם והקב"ה שהתורה ב"זוהר", נאמר לתורה, ביחס

˘ÓÓ,כלומר -¯˙ÂÈ.הכוחות עם האברים התאחדות מאשר

מצוות  לקיום תורה לימוד בין ההבדל את הזקן רבנו מסביר כך

-,ézîàä Böôçå ïBéìòä ïBöø úeiîéðt ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦¦§¨¤§§¤§¨£¦¦
,íúBéçäì íéðBzçúå íéðBéìòä úBîìBòä ìëa Laìîä©§ª¨§¨¨¨¨¤§¦§©§¦§©£¨
בקיומם  רוצה שהוא בעולמות, הקב"ה של רצונו כלומר: -

שב  הפנימיות הן המצוות הנה - רצון באותו אותם ‡Â˙Âומחיה
בכל  הקב"ה רוצה מדוע שכן, בעולמות. להקב"ה שיש רצון

יקיימו  ישראל שבני במצוות, רוצה שהוא מפני - העולמות?

מקיימים  ישראל שבני ממה כביכול, מתענג, הקב"ה מצוות;

הוא  - המצוות מקיום לו שיש והתענוג הרצון ומחמת מצוות.

בדרך  שנוסע כמי למשל, זה (הרי העולמות כל את מחיה

רק  מתבטא הנסיעה שבעצם ברור כסף, להרוויח כדי רחוקה

להרוויח  - הוא הפנימי, שהרצון בשעה - הרצון חיצוניות

הוא  שכן האמיתי, הפנימי הרצון עדיין איננו הריווח וגם כסף;

- נפשו לחיי לו הדרוש את בו לקנות כדי רק בריווח מעוניין

באותו  יקנה שהוא בדברים הוא האמיתי הפנימי שרצונו הרי,

מרצון מהם. ויתענג כסף,Ê‰כסף, להרוויח רצונו נובע ,

ביחס  גם נבין כך הנסיעה. את לערוך רצונו גם וממילא

שהוא  מפני העולמות, בקיום רוצה הקב"ה ולמצוות, לעולמות

הרי  במצוות. רוצה

רצונו  הן הן שהמצוות

של  הפנימי ותענוגו

זה  רצונו ובגלל הקב"ה,

גם  רוצה הוא - במצוות

אותם). ומחיה בעולמות

íòôLå íúeiç ìk ék- ¦¨©¨§¦§¨
העולמות, כל éeìz̈של

ìL úBönä äNòîa§©£¥©¦§¤
,òãBpk ,íéðBzçzä- ©©§¦©©

מקיים  שיהודי שעלֿידי

"ממשיך" הוא - מצוה

בכל  ושפע חיות

הרי,àöîðåהעולמות. - §¦§¨
ïîei÷å úBönä äNònL¤©£¥©¦§§¦¨
éîéðtä Leáì àeä§©§¦¦

,ïBéìòä ïBöø úéîéðôì,הקב"ה של -äæ äNònnL של - ¦§¦¦§¨¤§¤¦©£¤¤
Laìúäìהמצוות, ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð¦§¨§©§¨¤§§¦§©¥

.úBîìBòa מעשה בהם שיש מפני בעולמות, רוצה הקב"ה - ¨¨
בכסף  יקנה אותם הדברים במשל: שאמרנו כפי המצוות,

החיצוני. לרצונו הפנימי הלבוש הם - úBàø÷ðשירוויח ïëìå§¨¥¦§¨
המצוות, -,"àkìîc éøáà",המלך אברי -,ìLî-Cøc ¥§¥§©§¨¤¤¨¨

íéìèáe BLôðì Leáì íä íãàä óeb éøáàL Bîk§¤¥§¥¨¨¨¥§§©§§¥¦
,ìëå ìkî äéìà éøîâìרואים שאנו כמו -ãiî ék §©§¥¥¤¨¦Ÿ¨Ÿ¦¦¨

ïä ,Bìâø Bà Bãé èLôì íãà ìL BðBöøa äìBòL¤¤¦§¤¨¨¦§Ÿ¨©§¥
äøéîàå éeeö íeL éìa ãiîe óëz BðBöøì úBòîLð¦§¨¦§¥¤¦¨§¦¦©£¦¨

,ïäì,לרגלו או לידו -àlà ,ììk äiäL íeL éìáe ¨¤§¦§¦¨§¨¤¨
BðBöøa äìòLk Lnî òâøk ורגלו ידו רגע באותו - §¤©©¨§¤¨¨¦§

ומאמץ  טיפול לשום זקוק אינו האדם רצונו, את מבצעות

עליהן  ולהשפיע הרגל או היד את להפעיל כדי רצונו של

ציווי  שום "בלי המלים משמעות זו - רצונו את לבצע

הוא  השפעתו להפעלת ה"כוח" של טיפולו שכן, ואמירה".

שיעשה  עלֿידו למושפע פקודה ומתן ציווי של בדרך כאילו

לחלוטין  בטלים הם הרי באברים, רואים שאנו כפי משהו.

איתה. ומאוחדים äNòîלנפש ìL úeiçä ìLî-Cøc Ck̈¤¤¨¨©©¤©£¥
,ïîei÷å úBönä"ל"חיות כאן שהכוונה משמע, לכאורה - ©¦§§¦¨

רוחֿהחיים  כלומר: המצוה, ביצוע ואת העשיה את המחיה

האתרוג, שב"מציאות" ה"חיות" לא המצוה; שבקיום

של ה"חיות" אלא שה"חיות"ÂˆÓ˙למשל, כפי האתרוג,

המצוות  ובמעשה בקיום זו,àeä,3שרויה חיות -ìèä¥

íéøîà éèå÷éì
úåéîéðô ïä úåöîäù éôì àëìîã ïéøáà ç"îøïåöø

'éðåéìòä 'åîìåòä ìëá ùáåìîä éúéîàä åöôçå ïåéìòä
ìë éë íúåéçäì 'éðåúçúåäùòîá éåìú íòôùå íúåéç

úåöîä äùòîù àöîðå .òãåðë 'éðåúçúä ìù úåöîä
àåä ïîåé÷åïåéìòä ïåöø úéîéðôì éîéðôä ùåáì

ùáìúäì ïåéìòä ïåöø úåéçå øåà êùîð äæ äùòîîù
éøáàù åîë î"ã àëìîã éøáà 'àø÷ð ïëìå úåîìåòá

éøîâì íéìèáå åùôðì ùåáì íä íãàä óåâìëî äéìà
åà åãé èåùôì íãà ìù åðåöøá äìåòù ãéî éë ìëå

óëú åðåöøì úåòîùð ïä åìâøéååö íåù éìá ãéîå
ùîî òâøë àìà ììë äééäù íåù éìáå ïäì äøéîàå

êë .åðåöøá äìòùëúåöîä äùòî ìù úåéçä î"ã
åá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éáâì éøîâì ìèá àåä ïîåé÷å

הנעשית,3. המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
ש"ממה  שליט"א , אדמו"ר כ"ק כאן  מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של החיות

יום חמישי
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,Ba Laìîä ïBéìòä ïBöø éaâì éøîâì מעשה ב"חיות" - §©§¥§©¥§¨¤§©§ª¨
"חיות"äNòðåהמצוות, אותה -Bì,העליון לרצון - §©£¨

.äîLðì óeâk LnîLôð ìL ïBöéçä Leálä ïëå ©¨§¦§¨¨§¥©§©¦¤¤¤
çk àeäL ,äåönä äNBòå íi÷îä íãàaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¨¨¨©§©¥§¤©¦§¨¤Ÿ©

,dlL äNònä úðéçáe§¦©©©£¤¤¨
של  המעשה" "כוח -

המשפיע  האלקית, הנפש

הפעולות  את ומפעיל

מה  כל של המעשיות

- לעשות הקב"ה שציווה

של  החיצוני "לבוש נקרא

האלקית", הנפש

הדיבור  לכוחות בהשוואה

לבושים  שהם והמחשבה,

"כוח  מאשר יותר פנימיים

בדבר  הפועל המעשה"

זה  מעשה כוח הרי, זר.

úeiça Laìúî àeä¦§©¥§©
,äåönä äNòî ìL¤©£¥©¦§¨
óeâk ïk-íb äNòðå§©£¨©¥§

ïBéìòä ïBöøì äîLðì- ¦§¨¨¦§¨¤§
שהגוף  מדה באותה העליון הרצון עם מתאחד המעשה כוח

הנשמה, עם åéìàמתאחד ìèáe,העליון לרצון -.éøîâì ¨¥¥¨§©§¥
çkL ,äåönä íéîi÷îä íãàä óeb éøáà íb ,ïk ìòå§©¥©¥§¥¨¨¨©§©§¦©¦§¨¤Ÿ©

íäa Laìî úéäìàä Lôð ìL äNònä úðéçáe- §¦©©©£¤¤¤¤¨¡Ÿ¦§ª¨¨¤
äåönä,באברים, íei÷å äNòî úòLa,האברים עלֿידי - ¦§©©£¤§¦©¦§¨

íä,האברים -:ïBâk ,ïBéìòä ïBöøì Lnî äákøî eNòð ¥©£¤§¨¨©¨¦§¨¤§§
,úøçà äåöî äNBò Bà ,íéiðòì ä÷ãö ú÷lçîä ãiä- ©¨©§©¤¤§¨¨©£¦¦¨¦§¨©¤¤

מצ  בקיום עוסקת שהיד לבחינת בשעה הופכת היא וה,

לרצון  לגמרי מתבטלת היא כלומר: העליון, לרצון "מרכבה"

באותו  ומאוחדת, בטלה הגשמית היד אין ברם, העליון.

המעשה  בכוח שזה כפי מדה באותה העליון, לרצון מעמד,

העליון  הרצון עם התאחדותו שכאמור, האלקית, הנפש של

מאשר  יותר הרבה - הנשמה עם הגוף כהתאחדות היא

למרות  ונפש, גוף שכן, ה"רוכב". עם ה"מרכבה" התאחדות

גשמיות  - מהשני אחד ורחוקים שונים "עצמים" שני שהם

כל  הגוף מלאה, באחדות מתאחדים זאת בכל הם - ורוחניות

הקטן  אף בגוף, חלק שום שאין הנפש, עלֿידי ונשלט בטל כך

"חיות" קורט וכל הנפש, ב"חיות" חדור יהיה שלא ביותר,

ויחודו  ביטולו - גם כך גופניים. לחיים הופך בגוף, הנפש של

היד ÁÂÎשל זאת, לעומת העליון. הרצון לגבי המעשה

בבחינת  רק היא המצוה, את שעושה עצמה, הגשמית

לגמרי  בטלה אכן "מרכבה" העליון. לרצון "מרכבה"

זאת  בכל אך ל"רוכב",

וכפי  אתו. מאוחדת איננה

שעושה  ל"יד" ביחס שזה

ביחס  גם הוא כך - מצוה

- האברים ¦©§©§íéìâøåלשאר
øáãì úBëläîä©§©§¦§©

ìå ätä ïëå ,äåöîïBL ¦§¨§¥©¤§¨
,äøBz éøác íéøaãnL¤§©§¦¦§¥¨
éøáãa øäøänL çnäå§©Ÿ©¤§©§¥§¦§¥
íéîL úàøéå äøBz¨§¦§©¨©¦
.àeä-Ceøa 'ä úlãâáe¦§ª©¨
אברים  כשאותם הרי -

מצוות, בקיום עוסקים

לגמרי, בטלים הם

העליון  לרצון כ"מרכבה",

מצוות. אותן ¤§eäæåשבתוך
ì"æø eøîàL4úBáàä" : ¤¨§©©¨¨

,"äákønä ïä ïä,משום -eéä ílk íäéøáà ìkL ¥¥©¤§¨¨¤¨¥§¥¤ª¨¨
äákøî eNòð àìå ,äfä íìBò éðéðòî íéìcáîe íéLBã÷§¦ª§¨¦¥¦§§¥¨©¤§Ÿ©£¤§¨¨

דבר, לשום -:íäéîé ìk Bcáì ïBéìòä ïBöøì ÷ø מה - ©¦§¨¤§§©¨§¥¤
הרי  הקב"ה, אל כ"מרכבה" האבות את מציינים ז"ל שחכמינו

ומסורים  בטלים תמיד היו גופם, חלקי שכל מחמת זה

התמידית  הבחינה את מייצגים הם לכן - להקב"ה לחלוטין

שאינם  ישראל, לבני ביחס ואילו "מרכבה". של והמלאה

אחת  שבשעה אבר, שאותו הדבר אפשרי האבות, במדריגת

"מרכבה" אחרת בשעה יהיה - העליון לרצון "מרכבה" הוא

באופן  רק זה הרי כן, ואם העליון. הרצון כפי שאינו לדבר

בלבד: מסויימות ולעתים מצוה,·˘Ú‰חלקי מקיים שהוא

בבחינת  הקב"ה לרצון המצוה, את שעושה האבר בטל

לרצון  הביטול אופני שני אודות דובר כאן עד "מרכבה".

האברים  =) ל"רוכב" "מרכבה" כמו ביטול א) העליון:

ונשמה  גוף כמו ויחוד ביטול ב) מצוות). המקיימים הגשמיים

שקיימת  יוסבר, להלן המצוות). קיום בשעת המעשה כוח =)

של  יחודם - והיא העליון, הרצון עם יותר עליונה התאחדות

התורה.‰ÌÈÈÓÈÙהלבושים עם

íéøîà éèå÷éì
åì äùòðå.äîùðì óåâë ùîîïåöéçä ùåáìä ïëå

äåöîä äùåòå íéé÷îä íãàáù úéäìàä ùôð ìù
çë àåäùúåéçá ùáìúî àåä äìù äùòîä 'éçáå

ïåöøì äîùðì óåâë ë"â äùòðå äåöîä äùòî ìù
ïåéìòäíãàä óåâ éøáà íâ ïë ìòå éøîâì åéìà ìèáå

ùôð ìù äùòîä 'éçáå çëù äåöîä íéîéé÷îäúéäìàä
åùòð íä äåöîä íåé÷å äùòî úòùá íäá ùáåìî

ãéä ïåâë ïåéìòä ïåöøì ùîî äáëøîä÷ãö ú÷ìçîä
øáãì úåëìäîä íéìâøå .úøçà äåöî äùåò åà íééðòì

ïåùìå äôä ïëå äåöîçåîäå äøåú éøáã 'éøáãîù
ì"æøàù åäæå .ä"á 'ä úìåãâáå ù"éå ú"ãá øäøäîù

ïä ïä úåáàäåéä íìåë íäéøáà ìëù äáëøîä
äáëøî åùòð àìå æ"äåò éðééðòî íéìãáåîå íéùåã÷

:íäéîé ìë åãáì ïåéìòä ïåöøì ÷ø

עושה  שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים שבאדם שכתוב
שני  הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום" משמע לא - ומקיים
ה"של  הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע אופנים
כבר  יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה; הראש, על ראש"

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בהרבה ÚÓ˘‰בסוכה, שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
להבין  יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות,
כאן  להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את

"עושה"? מכן ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? ו.4.בלשון מז, רבה בראשית
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קיד שבט קיד י"ב שישי יום — כג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט י"ב שישי âיום
,56 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äáùçîä...מורה êà,כט עמ' íéðåéìòá].עד

øeacä çëå ,çnaL äøBz éøáãa øeäøääå äáLçnä Cà©©©£¨¨§©¦§§¦§¥¨¤©Ÿ©§Ÿ©©¦
íäL ,ätaL äøBz éøáãa,והדיבור המחשבה כוחות - §¦§¥¨¤©¤¤¥

,úéäìàä Lôð ìL íéîéðtä íéLeáì עם יותר ומיוחדים - §¦©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦
שאינו  האלקית, הנפש של המעשה כוח מאשר האלקית הנפש

בלבד, חיצוני לבוש אלא

úéäìàä Lôð ïkL-ìëå§¨¤¥¤¤¨¡Ÿ¦
íäa úLaìîä dîöò- ©§¨©§ª¤¤¨¤

המחשבה  בלבושי

בתורה, ¨ílkªוהדיבור
ãeçéa Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§¦

,ïBéìòä ïBöøa øeîb- ¨¦§¨¤§
שהם  משמעו, גמור, יחוד

- ממש דבר אותו נעשים

עם  הגוף כהתאחדות לא

כאמור  שהם, הנפש,

דברים ÌÈ„¯Ùלעיל,
זאת  בכל אך המתאחדים

לחלוטין  אחד דבר אינם

במהותו  נשאר אחד וכל

גמור" "יחוד העצמית.

חלק  גם שהם כוחותיה, עם הנפש התאחדות כמו פירושו:

האלקית  הנפש גם כך מלא. הוא הנפש עם יחודם הרי מהנפש,

עם  גמור ביחוד מאוחדים - שלה והדיבור המחשבה וכוחות

תורה, דברי מדבר או מהרהר שיהודי בשעה העליון, הרצון

ãáì äákøî àìå5 מתאחדים ואיך מדוע מוסבר להלן - , §Ÿ¤§¨¨§©
העליון  הרצון עם התורה, באמצעות הפנימיים, הלבושים

גמור. dîöòביחוד äëìä øácä àeä àeä ïBéìòä ïBöø ék¦§¨¤§©§©£¨¨©§¨
ïä úBëìää ìkL ,da øaãîe øäøänLúBëLîä éèøt ¤§©§¥§©¥¨¤¨©£¨¥§¨¥©§¨

,Bîöò ïBéìòä ïBöø úeiîéðt פרט מייצגת הלכה כל - §¦¦§¨¤§©§
הלכה, באותה הנמשך הקב"ה של מרצונו äìòמסויים CkL¤¨¨¨

,Cøaúé BðBöøa,הקב"ה רוצה כך -Bà øzî äæ øácL ¦§¦§¨¥¤¨¨¤ª¨
;Côäì Bà éàkæ Bà øeèt Bà øLk או אסור זה שדבר - ¨¥¨©©§¥¤

של  ברצונו פרט היא הלכה שכל ומאחר וכו'. חייב או פסול,

הלכה, באותה מדבר או מהרהר שהאדם בשעה הרי הקב"ה,

של  ביותר הגבוהה במדה העליון, הרצון עם מאוחד הוא

והנפש. הגוף מהתאחדות גם למעלה ìkהתאחדות, ïëå§¥¨
Búîëçå BðBöø úëLîä ïä C"ðz úBiúBà éôeøö של - ¥¥¦§©¥©§¨©§§¨§¨

ãeçiä,הקב"ה, úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa úBãçéîä©§ª¨§¥¨§©§¦©¦
àeäLהוא עצמו, הקב"ה -.'eë òcnä àeäå òãBiä והוא - ¤©¥©§©©¨

שחכמתו  הרי, הידוע.

הקב"ה, של ורצונו

דבר  הם עצמו, והקב"ה

וברצון ממש, Ê‰אחד
מתאחדים ÂÊוחכמה

והדיבור, המחשבה כוחות

או  מדבר שיהודי בשעה

ההבדל  בתורה. מהרהר

לתורה, מצוות שבין

הרחבה, ביתר יוסבר

מלך  משל: באמצעות

לו  לבנות עבדיו על ציווה

למטרה  והכין יפה, ארמון

נרשם  בו מיוחד, ספר זו

רוצה  ואיך כיצד במפורט

שאותו  המלך ומבין

הם  הארמון, בהקמת עוסקים כשהעבדים הרי, ייבנה. ארמון

ארמון  לאותו שביחס המלך של רצונו עם ומאוחדים קשורים

האחרים  פריטיו או כשלעצמם, הארמון כותלי ואילו ובנינו.

החכמים  - לעומתם עצמו. המלך של רצונו אינם הארמון של

ייבנה  כיצד המלך רשם שבו התכניות, ספר את שלומדים

המלך: של וברצונו בחכמתו ממש עוסקים הם הרי - הארמון

המלך. של ורצונו חכמתו את הרי מייצג ספר באותו הרשום

הקב"ה, של רצונו מתלבש המצוות, במעשה בעניננו: גם כך

עצמו. הרצון אינם המצוות את מקיימים בהם הפריטים ואילו

חכמתו  אכן הוא התורה "שכל" - לתורה ביחס הדבר שונה

הקב"ה, של רצונו אכן הוא ההלכה" ו"פסק הקב"ה, של

מתאחד, הוא בדיבור. או במחשבה בתורה, עוסק וכשיהודי

הקב"ה. של ובחכמתו ברצונו ביותר, העליונה ¤§eäæåבדרגה
áeúkL,"ב"זוהר -céøa-àLã÷å àúéøBà"àlk ¯ àeä-C ¤¨§©§¨§ª§¨§¦ª¨

,"ãç,ממש אחד דבר הם והקב"ה שהתורה -ïéøáà" àìå ©§Ÿ¥¨¦

íéøîà éèå÷éì
äáùçîä êà
äôáù ú"ãá øåáãä çëå çåîáù ú"ãá øåäøääå
ùôð ù"ëå úéäìàä ùôð ìù íéîéðôä 'éùåáì íäù

íéãçåéî íìåë íäá úùáåìîä äîöò úéäìàäùîî
ïåöø éë ãáì äáëøî àìå ïåéìòä ïåöøá øåîâ ãåçéá

äîöò äëìä øáãä àåä àåä ïåéìòäøáãîå øäøäîù
ïåöø úåéîéðô úåëùîä éèøô ïä úåëìää ìëù äá

äìò êëù åîöò ïåéìòäøúåî äæ øáãù 'úé åðåöøá
éôåøö ìë ïëå êôäì åà éàëæ åà øåèô åà øùë åà

ê"ðú úåéúåàñ"àá 'åãçåéîä åúîëçå åðåöø úëùîä ïä
ù"æå 'åë òãîä àåäå òãåéä àåäù ãåçéä úéìëúá ä"á
ãåçì àëìîã ïéøáà àìå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã

.5‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚÓ "‰¯Ú‰"· הפנימיים הלבושים של שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על
אדמו"ר  כ"ק מעיר והנפש. הגוף מאיחוד גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד ה"מרכבה" מביטול למעלה הוא העליון, הרצון עם

הם - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו ..."ואולי משמעותה Î¯Ó·‰שליט"א: (כנ"ל)".
"ולא במלים היא: זו, עמוקה הערה עם Î¯Ó·‰של הפנימיים הלבושים (של זה יחוד של כללית השוואה לערוך הכוונה אין לבד"

המחשבה  שביחוד לחידוש ביחס רק היא כאן, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרים והיחוד הביטול אופני שני לגבי העליון) הרצון
הם  תורה, דברי ומדברים החושבים והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים בהם  והפה, המוח ביטול לעומת בתורה והדיבור

שעצם לחדש, כאן באים - גמור",‰ÁÓ˘·‰"מרכבה" "ביחוד מיוחדים לדבר, והכוח ·Ï·„עצמה ‰·Î¯Ó ‡ÏÂ במוח שהדבר כמו -
עצמם. ובפה

יום שישי
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שבט  י"ב שישי יום — כג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

.ïéãewôk ãeçì "àkìîc,המלך של בלבד "אברים" ולא - §©§¨§§¦¦
הרצון  עם המצוות מאוחדות כאמור, שכן, המצוות. כמו

דברים  שני של התאחדות - הנשמה עם הגוף כמו העליון,

ממש. אחד דבר הם והקב"ה תורה ואילו ©©¥øçàîeנפרדים.
ãçéîä ïBéìòä ïBöøL¤§¨¤§©§ª¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨
àeä ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦
àìå ,éøîâì éelâa§¦§©§¥§Ÿ
ììk íéðt øzñäa§¤§¥¨¦§¨
úéäìàä Lôða ,ììëe§¨©¤¤¨¡Ÿ¦
,íéîéðtä äéLeáìe§¤¨©§¦¦
dzáLçî íäL¤¥©§©§¨
äòL dúBàa ,døeaãå§¦¨§¨¨¨
éøáãa ÷ñBò íãàäL¤¨¨¨¥§¦§¥

äøBz שיהודי בשעה - ¨
דברי  ומדבר מהרהר

הרצון  הרי בא תורה,

לידי  שבתורה העליון

בנפשו  מלא גילוי

ודיבורו. ¥£éøäובמחשבתו
äéLeáìe Lôpä íb- ©©¤¤§¤¨

ודיבור, ¥elàמחשבה
-ïéàa Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§¥
dúBàa àeä-Ceøa óBñ¨§¨
,ãeçiä úéìëúa äòL̈¨§©§¦©¦
BzáLçîe Bøeac ãeçék§¦¦©£©§
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
Búeîöòå Búeäîa§¨§©§

ìéòì økæpk6ïéà ék , ©¦§¨§¥¦¥
ãøôð øác íeL,מהקב"ה -økæpk íéðt øzñäa íà-ék ¨¨¦§¨¦¦§¤§¥¨¦©¦§¨

.ìéòì,מוסתרת העליון הרצון שפנימיות עלֿידיֿזה רק - §¥
ומאחר  ל"מציאות", עצמם את להרגיש לנבראים אפשר

ופנימיות  זו, הסתרה מוסרת תורה, לומד שיהודי שבשעה

הוא  ה"יחוד" ממילא - מלאה בהתגלות היא העליון הרצון

àlàמלא. ãBò àìå,מזו יתירה -íãeçiL הנפש של - §Ÿ¤¨¤¦¨
תורה, לומד שיהודי בשעה הקב"ה עם øúéaוכוחותיה àeä§¤¤

úBîìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ãeçiî æò øúéå úàN§¥§¤¤¨¦¦¥¨§¨
,íéðBéìò.העליונים הרוחניים העולמות עם -ïBöøL øçàî ¤§¦¥©©¤§

íé÷ñBòä äéLeáìe Lôpa Lnî éelâa àeä ïBéìòä̈¤§§¦©¨©¤¤§¤¨¨§¦
,dîöò äøBzä àeä àeä éøäL ,äøBza;עוסקים הם בה - ©¨¤£¥©¨©§¨

- íúeiçולעומתם íéìa÷î íéðBéìòä úBîìBòä ìëå,רק - §¨¨¨¨¤§¦§©§¦©¨
CLîpä úeiçå øBàî,שנובע ממה -àéäL ,äøBzäî ¥§©©¦§¨¥©¨¤¦

,Cøaúé Búîëçå BðBöø הוא התורה ש"שכל" כאמור - §§¨§¨¦§¨¥
Â˙ÓÎÁ- ההלכה" ו"פסק הקב"ה, הקב"ה.¯ˆÂÂשל של

áéúëãk7,"úéNò äîëça ílk" היא : ש"חכמה" הרי, - §¦§¦ª¨§¨§¨¨¦¨
העולמות. כל וקיום לבריאת ¯המקור äîëçä ïk-íàå§¦¥©¨§¨

äøBzä àéäL,היא - ¤¦©¨
,ílkî äìòîì מאחר - §©§¨¦ª¨

לכל  ה"מקור" שהיא

àéäהעולמות. àéäå- §¦¦
Cøaúéהתורה, BðBöø§¦§¨¥

ìk ááBñ" àø÷pä©¦§¨¥¨
,"ïéîìò בכל המשפיע - ¨§¦

בצורה  העולמות

הוא  כלומר: "מקיפה".

העולמות, מכל למעלה

יכול  הוא אין ולכן

ב  העולמות,˙ÍÂלהתלבש

הוא  אלא בפנימיות,

בבחינת  עליהם משפיע

שיוסבר  כפי - "מקיף"

äîלהלן: úðéça àéäL¤¦§¦©©
Laìúäì ìBëé BðéàM¤¥¨§¦§©¥

ïéîìò CBúa בפנימיות - §¨§¦
äiçîהעולמות, ÷ø©§©¤

úðéçáa äìòîì øéàîe¥¦§©§¨¦§¦©
éwî,ó,מעליהם - ©¦

למעלה  בהיותו

·˙ÍÂמהתלבשות
àéäהעולמות, àéäå- §¦¦

למעלה  שהיא זו בחינה

העולמות, éelbמכל úðéçáa äéLeáìe Lôpa úLaìúnä©¦§©¤¤©¤¤§¤¨¦§¦©¦
Lk Lnîàì eäéàc áb-ìò-óàå" ,äøBz éøáãa íé÷ñBò ©¨§¤§¦§¦§¥¨§©©©§¦¨
"'eë éæç8 בשעה יהודי, זאת. רואה הוא שאין ואףֿעלֿפי - ¨¥

הקב"ה, עם נפשו בהתאחדות מרגיש אינו תורה, לומד שהוא

בכך, חשה - נשמתו éëäואילו íeMîe],ולכן -,ìañì ìBëé ¦¨¦¨¦§Ÿ
הקב"ה, עם הנעלה ההתאחדות את -íeMî,מפני -,éæç àìc ¦§¨¨¥

מרגיש. שאינו -.[íéðBéìòa ïk-ïéàM-äî הדבר שונה - ©¤¥¥¨¤§¦
שבעולםֿ ההסתרה אין בהם העליונים, העולמות של בנבראים

ביכלתם  אין ולכן אלקי, ענין כל ומרגישים "רואים" והם הזה,

יען  בגוף, נשמה ואילו הקב"ה. עם כזה נעלה  יחוד "לקבל"

שביחוד  האלקי באור מלהרגיש מסתירים והעולםֿהזה, שהגוף

עם  כזה חזק ביחוד להתאחד הנשמה ליכולת הסיבה זוהי - זה

התורה. לימוד בשעת הקב"ה,

íéøîà éèå÷éì
ïåéìòä ïåöøù øçàîå .ïéãå÷éôëä"á ñ"àá ãçåéîä

íéðô øúñäá àìå éøîâì éåìéâá àåä ãåçéä úéìëúá
ùôðá ììëå ììëíäù íéîéðôä äéùåáìå úéäìàä

éøáãá ÷ñåò íãàäù äòù äúåàá äøåáãå äúáùçî
íâ éøä äøåúñ"àá ùîî íéãçåéî åìà äéùåáìå ùôðä

åøåáã ãåçéë ãåçéä úéìëúá äòù äúåàá ä"á
åúáùçîåïéà éë ì"ðë åúåîöòå åúåäîá ä"á÷ä ìù

ãåò àìå ì"ðë íéðô øúñäá íà éë ãøôð øáã íåùàìà
ä"á ñ"à øåà ãåçéî æò øúéå úàù øúéá àåä íãåçéù

ïåöøù øçàî íéðåéìò úåîìåòáéåìéâá àåä ïåéìòä
àåä àåä éøäù äøåúá íé÷ñåòä äéùåáìå ùôðá ùîî

ìëå äîöò äøåúäíúåéç íéìá÷î íéðåéìòä úåîìåòä
åúîëçå åðåöø àéäù äøåúäî êùîðä úåéçå øåàî
àéäù äîëçä ë"àå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
ááåñ '÷ðä 'úé åðåöø àéä àéäå íìåëî äìòîì äøåúä
êåúá ùáìúäì ìåëé åðéàù äî 'éçá àéäù ïéîìò ìë

äìòîì øéàîå äéçî ÷ø ïéîìòé÷î 'éçááàéä àéäå ó
ùîî éåìéâ 'éçáá äéùåáìå ùôðá úùáìúîä

â"òàå ú"ãá íé÷ñåòùëéëä 'åùîå] 'åë éæç àì åäéàã
.[íéðåéìòá ë"àùî éæç àìã íåùî ìåáñì ìåëé

כא.6. כד.7.פרק קד, א.8.תהלים ג, מגילה ראה
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קטר שבט קטר י"ג קודש שבת — כג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט י"ג קודש âשבת
כט, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äîì...מורה ïáåé äæáå,58 עמ' ïî÷ì.עד

äæáe,הקב"ה עם יהודי של נפשו שיחוד שהוסבר, במה - ¨¤
מאשר  ולמעלה המלאה במדה היא התורה, לימוד בשעת

המצוות, קיום ñòä÷בשעת úìòî ãàî äìãb änì ïáeé¨¨¨¨§¨§Ÿ©£©¨¥¤
ãeçé àéäL älôzî elôàå ,úBönä ìkî øúBé äøBza©¨¥¦¨©¦§©£¦¦§¦¨¤¦¦

íéðBéìò úBîìBò ובכל - ¨¤§¦
לימוד  מעלת גדלה זאת

אלא  - מתפלה גם התורה

לשאול: אפשר שלכאורה

שאין  שמי אנו יודעים הרי

שאין  אומנתו", "תורתו

התמידי, עיסוקו התורה

מלימוד  להפסיק עליו

הרי  - תפילה לשם התורה

למעלה  היא שהתפילה

רבנו  מסביר - מתורה?

להלן: וזה,[àäåהזקן - §¨
BúøBz ïéàL éîc§¦¤¥¨

éøö Búðnà,÷éñôäì C ª¨§¨¦§©§¦
הוכחה  בכך אין לתפלה, -

למעלה  היא שהתפלה

של  טעמו אלא מתורה,

הוא: øçàîדבר eðéä©§¥©©
-åàìa ìháîe ÷éñôîc§©§¦§©¥§¨

.[éëä בגלל תורה, מלימוד ומבטל מפסיק שהוא מאחר - ¨¦
לתפלה. גם להפסיק עליו לכן אחרים, ממה äfîe9דברים - ¦¤

שבתורה, המעלה ìékNnäשהסברנו ìëeé,הגדול המבין - ©©©§¦
éLîäìïðBaúiLk ,äøBza B÷ñòa äìBãb äàøé åéìò C §©§¦¨¨¦§¨§¨§¨§©¨§¤¦§¥

éàBçîaL äéLeáìe BLôpL C,המחשבה -åéôáe והדיבור - ¥¤©§§¤¨¤§Ÿ§¦
ïBéìòä,שבפיו, ïBöøa ãeçiä úéìëúa Lnî íéãçéî íä¥§ª¨¦©¨§©§¦©¦¦§¨¤§

,íäa älbúnä Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå בנפש - §¥¨©¨©¦§©¤¨¤
התורה; לימוד בשעת ודיבור, מחשבה ìkMובלבושיה, äî©¤¨

dén÷ éáéLç àìk íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä כל - ¨¨¤§¦§©§¦§¨£¦¥©¥
לגבי  כלל נחשבים אינם והתחתונים, העליונים העולמות,

ברוךֿהוא, איןֿסוף ואור העליון Lnî,הרצון ñôàå ïéàëe- §©¦¨¤¤©¨
כלל, קיימים אינם כאילו íëBúaהם Laìúî BðéàL ãò©¤¥¦§©¥§¨

,Lnî,כאמור בפנימיות, בהם מתלבש העליון הרצון אין - ©¨
בפנימיות, העליון הרצון את לקבל העולמות ביכולת שאין

àlàבבחינת בהם משפיע העליון הרצון -'ïéîìò ìk ááBñ' ¤¨¥¨¨§¦
éwî úðéçáaó,כדי -,íúeiç øwò íúBéçäì עיקר את - ¦§¦©©¦§©£¨¦©©¨

כל  את הסובב האלקי מהאור העולמות מקבלים חיותם

äøàäהעולמות. Bæéà ÷ø,בלבד -,íëBúa úLaìúî- ©¥¤¨¨¦§©¤¤§¨
úeàéönaבפנימיות, eìhaúé àlL ,ìañì íéìBëiM äî©¤§¦¦§Ÿ¤Ÿ¦§©§¦§¦

.éøîâì יכולים אינם העליונים העולמות שגם זו, מהתבוננות - §©§¥
את  הרצון "לסבול"

רק ממנו העליון, הארה

שלא  כדי וזאת בלבד,

מציאותם  את יאבדו

בנפשו, ואילו לגמרי,

תורה, לומד שהוא בשעה

עליון רצון Ê‰מאיר
בהתבוננו  הרי - בהתגלות

גדולה  ליראה יגיע בכך,

עיסוקו  בשעת מהקב"ה

áeúkLבתורה. eäæå10: §¤¤¨
ìk úà 'ä eðeöéå"©§©¥¤¨
äàøéì älàä íéwçä©ª¦¨¥¤§¦§¨

"'Bâå 'ä úàֿשעל הרי - ¤§
מגיעים  ה"חוקים" ידי

רבנו  מהקב"ה. ליראה

בכך, מתכוון ÈÙÏהזקן
ÂÈ·¯ ˜"Î Ï˘ Â˙¯Ú‰

:ÂÂ˘Ï·Â הוא "דלכאורה

את  מקיימים המסובב) בא - (סיבה היראה דמפני להיפך

הוא  החוקים, שעלֿידי משמע, זה מפסוק כלומר: החוקים".

הפוך: הדבר שלכאורה בשעה - ה' ליראת מכן, לאחר מגיע,

הרי  היא ה"יראה" החוקים; לקיום אותו מביאה ה"יראה"

הם שהחוקים ולא החוקים, לקיום הגורמת ·˘·ÏÈה"סיבה"
שכן, מובנים. הדברים הזקן, רבנו של הסברתו לפי אך, היראה.

אחרי  רק הבאה - גדולה יראה - ביראה כזו מדריגה קיימת

הבאים החוקים כ"תכלית" והיא היראה.·˘·ÏÈה"חוקים",

נמוכה  בדרגה יראה היא החוקים, לקיום "סיבה" שהיא היראה

כך  חוקים, לגבי שזה כשם המצוות. לקיום להביא שעליה יותר,

תורה. - חכמה לגבי להלן, הזקן, רבנו äàøéמסביר ìòå]§©¦§¨
eøîà Bæ äìBãb11:ז"ל חכמינו - :ïéà ,äîëç ïéà íà" §¨¨§¦¥¨§¨¥

,"äàøé לאותה היינו ליראה, מבוא היא - תורה - חכמה - ¦§¨
לעומת  וזאת שביראה. יותר העליונה המדריגה גדולה", "יראה

אין  יראה אין "אם הפוכה: בצורה אומרים ז"ל שחכמינו מה

שכאן  - תורה - לחכמה מוקדם תנאי היא שהיראה - חכמה"

íéøîà éèå÷éì
äæáå

ïáåéìëî øúåé äøåúá ÷ñòä úìòî ãàî äìãâ äîì
íéðåéìò úåîìåò ãåçé àéäù äìôúî 'éôàå úåöîä
åðééä ÷éñôäì êéøö åúðîåà åúøåú ïéàù éîã àäå]

ìëåé äæîå .[ä"àìá ìèáîå ÷éñôîã øçàîìéëùîä
ïðåáúéùë äøåúá å÷ñòá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì

åçåîáù äéùåáìå åùôðù êéàùîî 'éãçåéî íä åéôáå
ùîî ä"á ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä úéìëúá

äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù
ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë

íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó
íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì

äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù
äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà

äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå

.9:˘Â„˜‰ ÂÂ˘Ï ‰ÊÂ ,Ô‡Î ¯ÈÚÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î המצוות על התורה שממעלת - ותוכנו (וחידושו) כאן הענין כל שייכות "אולי
כי - מהקודמת גדולה מעלה והיא גדולה) ליראה (שבאים מעלה עוד מסובבת - היחוד ‰ÌÈ˜ÂÁבאופן ˙ÈÏÎ˙ ליראה זה הרי (היחוד)

לעשותו". ובלבבך בפיך יותר מקרבת - יותר גדולה ויראה כד.10.כו', ו, יז.11.דברים ג, אבות

שבת קודש
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שבט  י"ג קודש שבת — כג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

הנדרשת  היראה, של יותר התחתונה המדריגה לגבי היא הכוונה

תורה; dìöàללימוד úàø÷ð äøBzäå המדריגה לגבי - §©¨¦§¥¤§¨
היראה, של יותר àzøãì",העליונה àòøz",לבית שער - ©§¨§©§¨
אפשר  השער דרך שרק

הרי, לבית. להכנס

מתוארת  שהיראה

העיקר  שהוא כ"בית",

על  הרומז ה"שער" לגבי

øàaúpLתורה, Bîk§¤¦§¨¥
àlà ,[øçà íB÷îa§¨©¥¤¨
ìéáñ àçî ìk åàìc§¨¨Ÿ¨¨¦

.Bæk äàøé àc כל לא - ¨¦§¨¨
"לסבול" יכול מוח

ה'. יראת של כזו עליונה Bçîמדריגה ìéáñ àìc ïàî íb Cà©©©§¨¨¦Ÿ
,Bæ äàøé ììk,כלל זו יראה "לסבול" יכול מוחו שאין מי גם - §¨¦§¨

,dúö÷î àìå dpî àì,זו מיראה משהו לא גם -éðtî ¨¦¨§¨¦§¨¨¦§¥
BLôð Cøò úeúéçt§¦¤¤©§
døB÷îe dLøLa§¨§¨§¨
úBðBzçz úBâøãîa§©§¥©§
äiNòc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦©£¦¨

- העשיה עולם של -ïéà¥
Bæ äàøé,לו החסרה - ¦§¨

,äNòîì Ba úákòî- §©¤¤§©£¤
ומצוות  תורה לקיום

ממש, §Bîkבפועל
:ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨

íéøîà éèå÷éì
àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì

ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà
ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé

úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî
øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ

:ïî÷ì ù"îë äùòîì åá

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ד

ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מז' טבת לאחר ההפסק הארוך, ות"ח על כתבו, עכ"פ בקיצור 
והעיקר  יותר,  בפרטיות  יכתוב  ולהבא  מכאן  אשר  ויה"ר  כסלו,  די"ט  ההתועדות  אודות  נמרץ, 
שיהי' מה לכתוב ובהנוגע להפו"מ, וכמו שהי' מדגיש כ"ק מו"ח אדמו"ר כו"כ פעמים שלא המדרש 
עיקר אלא המעשה ואפילו בתורת חב"ד שלכאורה היא תורת המחשבה, הרי גם בזה אין חכם 

כבעל נסיון.

לפלא שאינו מזרז את האברך ]מו"ה ישראל שי' נאה[ שידפיס בלשון המדינה מהענינים 
דכרם חב"ד, שמלבד שתהי' זה תועלת בשביל האברך הנ"ל, הרי בודאי יפעול ג"כ, ולו יהא רק 
באחדים של הנזקקים ללשון אטלקי בלבד, והרי המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם 
מלא. ואין צועקים על העבר, אבל עכ"פ מכאן ולהבא צריך להשתדל בזה במרץ הכי גדול, מובן 

שאם יש תועלת בדבר יכול לדבר עם הנ"ל גם בשמי בהנוגע לזה, ובלבד שיבוא לידי פעולה.

פ"נ המוסגר במכ' אקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע.

מוסג"פ העתק המאמר שנאמר אשתקד ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ובטח ינהג 
בו טוב עין לזכות את הרבים.

בברכה ופ"ש כהדו"ש...

מ. שניאורסאהן
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ה'תש"גז שבטיום רביעי

חומש: בא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יח. ולתוספות . . . 46 גם דחילו.

ר –  ן ֶעׂשֶ כּוָנה. ּבֶ ָסה ְוַהּתְ ָנה – ָלַמד ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ֵקן ּבֶ ְהיֹות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּבִ
ים ִהְלכֹות  ַרּבִ ד ּבָ ּמֵ ּלִ ן ׁשֶ ּמֵ ר – ִנְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ָנה. ּבִ ֵרה ׁשָ ר לּוַח ַעל ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ִסּדֵ
ְוַרְגֵליֶהם  ְיֵדיֶהם  ַמֲעָמד,  אֹותֹו  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ אֹוִנים,  ַהּגְ ָמְצאּו  ְוֹלא  "ם,  ְלָהַרְמּבַ ַהֹחֶדׁש  ִקּדּוׁש 

ְדָרׁש. ֵבית ַהּמִ ּבְ

ה'תש"גח שבטיום חמישי

חומש: בא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והענין . . . כד גלגולים.

ָעֵלינּו  ה,  ֻאּלָ ַהּגְ ַסף  ַעל  עֹוְמִדים  ָאנּו  ֵרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ַחְסֵדי  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ְפָרט  ּבִ
ל  ּכָ ֶאת  ֹמר  ְוִלׁשְ ִמְצָוה,  ִהּדּור  ּבְ ת  ַהּדָ ִעְנְיֵני  ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ִאּמּוץ,  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ץ  ְלִהְתַאּמֵ
ְלהֹוִדיַע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ַרב  ל  ּכָ ַעל  ְוחֹוָבה  ּוִמְצָוה  הּוא,  ׁשֶ ל  ּכָ ַאף  ר  ְלַוּתֵ ִלי  ִמּבְ ְנָהִגים  ַהּמִ
ׁשּוָבה  נּו ּתְ ה, ַוה' ֱאֹלֵקינּו ּדֹוֵרׁש ֵמִאּתָ יַח ֵהּמָ ּסּוִרים ֶחְבֵלי ָמׁשִ רֹות ְוַהּיִ י ַהּצָ ִלְקַהל ֲעָדתֹו ּכִ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ יַאת ְמׁשִ ב ּבִ ּלֹא ְנַעּכֵ ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ

ה'תש"גט שבטיום ששי

חומש: בא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: הנה החכמה . . . ומובן.

ית, ָאַמר ַמֲאַמר ַדא"ח,  ִליׁשִ ַעם ַהּשְׁ ּפַ "ס ּבַ "ּב[ ַהּשַׁ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ְוָתְכנֹו – ַמהּו "ַהְדָרן".

ָנה ְלסֹוף  ִמׁשְ "ס  "ּב[ ׁשַ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ם  ִסּיֵ ַנת ָהֲאֵבלּות ַאֲחֵרי ִאּמֹו  ׁשְ ּבִ
"ס. ל ַהּשַׁ ָנה[ – ּכָ י"א ֹחֶדׁש, ּוְליֹום ַהּיָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשָׁ

יום 
זאשון

 יום 
שני

יום 
שלישי

 לוח היום יום... 
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ה'תש"גי שבטשבת

חומש: בא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק יט. ולתוספות . . . בלב כלל.

תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" 
צ"ל "לא ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת 
תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא 
חפצה לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת 
פת שחרית. כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ, אמר לה: א איד דארף זיין 
געזונד און א בעל כח. אויף מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען 
דארף אריינבריינגען א חיות אין מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען 
א חיות אין מצות, מוז מען זיין א בעל כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט 
ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. 

ובירכה באריכות ימים, - )נולדה בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד(. -
מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טָאן 

בשמחה.
תזגום

ְתִחיל "ָאְמָנם": "ֹלא  ַהּמַ ָסִעיף  ְהֶיה" סֹוף  ּתִ ְתִחיל "ְלַמַען  ַהּמַ ּבּור  ּדִ "ּתֹוָרה אֹור" 
ְרצֹות". ּבֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּלִ ְראֹות", ָצִריְך ִלְהיֹות "ֹלא ִיׁשְ ּבֹות יֹוָמם ִמּלִ ִיׁשְ

ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ַבת  ּכְ ְהיֹוָתּה  ּבִ ָמָתּה־ ֵעֶדן(,  ִנׁשְ ִנית ָמַרת ִרְבָקה  )ָהַרּבָ י  ְזֶקְנּתִ י  ִאּמִ
ָנָתּה,  ִמּשְׁ קּוָמּה  ּבְ ֶכף  ּתֵ ּתֹאַכל  ר  ֲאׁשֶ ָהרֹוֵפא  ה  ְוִצּוָ ָחְלָתה,  ַנת תרי"א –  ׁשְ ּבִ ָנה –  ׁשָ
ְוַאַחר  ָמה,  ּכָ ַהׁשְ ּבְ ֶלת  ּלֶ ִמְתּפַ ְוָהְיָתה  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ִלְטֹעם  ָחְפָצה  ֹלא  ִהיא  ָאְמָנם 
ַמח ֶצֶדק",  ָבר ְלחֹוְתָנּה, ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ּנֹוַדע ַהּדָ ׁשֶ ֲחִרית. ּכְ ת ׁשַ ה ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּפַ ִפּלָ ַהּתְ
רּוׁש  ֶהם", ַהּפֵ ִריא ּוַבַעל ּכַֹח. ַעל ִמְצֹות ֶנֱאַמר "ָוַחי ּבָ ָאַמר ָלּה: ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ
ִבים  ְצֹות, ַחּיָ ּמִ ּיּוְכלּו ְלַהְכִניס ַחּיּות ּבַ ְכֵדי ׁשֶ ְצֹות. ּבִ ּמִ יר ַחּיּות ּבַ ֶהם; ֵיׁש ְלַהְחּדִ ָוַחי ּבָ
ֶטן ֵריָקה'. ָעִדיף  ם: ֵאיֵנְך ְצִריָכה ִלְהיֹות 'ַעל ּבֶ ְמָחה. ְוִסּיֵ ׂשִ ַעל ּכַֹח ְוִלְהיֹות ּבְ ִלְהיֹות ּבַ
)נֹוְלָדה   – ָיִמים,  ֲאִריכּות  ּבַ ּוֵבְרָכּה  ֶלֱאֹכל.  ֵדי  ּכְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִמּלְ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵדי  ּכְ ֶלֱאֹכל 

ָבט תרע"ד(. – ַנת תקצ"ג, ְוִנְפְטָרה י ׁשְ ׁשְ ּבִ
"ּב[ ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות, ְוהֹוִסיף: ְוֵיׁש  י ]ָהַרׁשַ ַמֲאָמר ֶזה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ְמָחה. ׂשִ ַלֲעׂשֹות ֹזאת ּבְ

ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר 
נעגעל וואסער אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט 
מטמא דעם מודה אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער 

מודה אני בלייבט גאנץ.

יום 
זביעי

יום 
חמישי
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היום יום . . . 
תזגוםקכ

ָיַדִים  ּבְ ֲאִפּלּו  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ִלְפֵני  ֹזאת  ְואֹוְמִרים  ֲאִני",  "מֹוֶדה  ּבְ ַמְתִחיל  ַהּיֹום  ֵסֶדר 
ל ְיהּוִדי. הּוא  אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ל ַהּטֻ ן ּכָ ּכֵ ְטֵמאֹות, ׁשֶ

ֵלם. ֶזה, ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ ֶזה אֹו ּבָ ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ

ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ב, ְועֹוָלם רֹוֵתַח ּוְמֹבָהל. ְוֹזאת  ֵני עֹוָלמֹות ֵהם: עֹוָלם ַקר ּוְמֻיּשָׁ ֲעלּות ׁשְ ֶכל ְוַהִהְתּפַ ַהּשֵׂ
ֶכל –  ִאיָפה, ְוַהּשֵׂ ֶכת ִלׁשְ ָהָלה ֶנְהּפֶ ָרם ִלְהיֹות ַלֲאָחִדים. ְוָאז ַהּבֶ ִהיא ֲעבֹוַדת ָהָאָדם, ְלַחּבְ

ל ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל. ים ׁשֶ ַחּיִ ֶרְך ּבְ ְלמֹוֶרה ּדֶ

*

ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ ָ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשׁ

ַבע: ַהֶחֶסד  ֶבן ׁשֶ ְהיֹותֹו ּכְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבִ ַמח ֶצֶדק" ַלֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
קֹוָמה ְזקּוָפה הּוא,  ר ִלְהיֹות הֹוֵלְך ּבְ ה ֶאת ָהָאָדם ָיׁשָ ר ָהֱאֹלִקים ָעׂשָ ֲעָלה ֲאׁשֶ ְוִיְתרֹון ַהּמַ
ע,  הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ַמִים, ֹלא ֵכן ּבְ ל־ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּשָׁ הֹוֵלְך ַעל ָהָאֶרץ, ִמּכָ ֲהַגם ׁשֶ ּדַ

א ֶאת ָהָאֶרץ. ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאּלָ ּדְ

יום 
שישי

שבת 
קודש

 אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"א טבת, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.
 הרה"צ והרה"ח אי"א נו"נ בנש"ק ענף עץ אבות וכו'

מוהר"ר חיים שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה למה דשאילנא קדמיכון בהמובא בלקו"ת ס"פ נשא שנותנים מתנות להחתן, דלכאורה 
מהו השייכות מה שחתן הוא לשון נחות דרגא לנתינת מתנות:

הנה הרי מבואר שם גופא )דכ"ט ע"ב( שכדי להמשיך ענין חדש צריך ע"ז נתינת כח מלמעלה 
יותר ממה  לו  שנותנים  כ"א מה  והשתדלות  ביגיעה  קני'  או  ענין של שכר  זה  ענין מתנה שאין  וזהו 
שמשתכר והיגיעה וההשתדלות בזה הוא רק דעבד לי' נייחא לנפשא דעי"ז יהיב לי' מתנתא, ומבואר 
הדבר עוד בכמה מקומות בדא"ח ועיין ג"כ בלקו"ת שיר השירים ד"ה כי על ]כל[ כבוד חופה וסד"ה 

ת"ר כיצד מרקדין.

בכבוד ובברכה.
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 הלכה יומית לעיון בזמב"ם 

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âשבט ז' ראשון âיום
בושת? לו יש הערום

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰úà Liáîä©§©¥¤
àeä éøäå ,åéðt ìò åéìeL äëôäå ,çeøä äáLð .øeèt ...íøòä¤¨Ÿ¨¨§¨¨©§¨§¨¨©¨¨©£¥

éñBäå ,íøòLiáî äîBã Bðéàå ;úLaa áiç Y BúèLôäa äæî ó ¨Ÿ§¦¤§©§¨¨©¨©Ÿ¤§¥¤§©¥
.íøò BðéàL úà Liáîì ,íøò äNòpL äæ úà¤¤¤©£¨¨Ÿ¦§©¥¤¤¥¨Ÿ

רש "י ערום)לדעת  ד"ה ב פו, קמא בושת ,(בבא לו אין  הערום 

המביישו – אדם  בני  בפני ערום  מללכת  נמנע  שאינו וכיון 

התוספות  וכתבו ערום)פטור . ד"ה לו(שם שאין  רש "י שכוונת 

התוספות לדעת אבל הכוהו, או  עליו ירקו אם  אף  בושת 

חייבים . לו , סטרו או  בפניו ירקו  ואם בושת  בן  הוא הערום 

את שהמבייש  כרש "י פסק  הרמב "ם  משנה': ה'מגיד וכתב 

בברייתא שאמרו  ומה  פטור. שם)הערום  את(ב"ק שהמבייש 

שוaiigהערום  את והגביהה  הרוח שנשבה באופן  מדובר  לי,

לא שהרי  הוא  בושת  ובן להפשיטו , והוסיף  זה  ובא  הבגד

את למבייש  זה  מבייש  דומה  ש "אינו  אלא  ערום , היה  מדעתו 

המבייש שהוסיף  שלפני מאחר  כי בבגדיו", המכוסה

קצת  ערום  היה  כבר  הרוח)להפשיטו הבושה(ע"י תוספת  –

לבוש שהיה  אדם של מבושה  פחותה  ידו  על  שנגרמה

והפשיטו.

יוסף' תכ)וה 'בית סי' לומר(חו"מ הכרח אין  כי כתב

כרש "י סובר  בגדיו)שהרמב"ם  שבהפשטת בושת אלא פוטר שאינו .(ויתכן

את "המבייש  הרמב "ם  מלשון תמה: משנה ' ה 'לחם  אך

לא ערום  כבר שהוא כיון כי כרש "י , משמע פטור" הערום,

שירק בכך  רק  אלא  הבגד, בהפשטת שמביישו לומר  שייך

רש "י וכדעת שפטור, הרמב "ם  כתב  זה ועל לו סטר  או עליו

בושת . בן  אינו שהערום 

המהרש "ל  יט)והוסיף  סי' פ"ח ב"ק שלמה של :(ים

של  בביוש  בושת  בן הוא  שהערום  התוספות  לשיטת  אף 

סיבה או  חולי מחמת בערום  רק  זה הרי  סטירה, או  יריקה 

אין – מתבייש  ואינו  אנשים  בפני ערום  ההולך  אבל אחרת ,

כלל. בושת  לו  ואין מזה  גדול  שוטה  לך 

âשבט ח' שני âיום
בחזרה? להכות רשאי המוכה האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äknä©©¤¤£¥
.ä÷Bì Y äèeøô äåL da ïéàL äàkä©¨¨¤¥¨¨¤§¨¤

להכות לו מותר – והכהו  במריבה  התחיל חבירו  ואם 

בחזרה ?

הזקן אדמו "ר ב)כתב  סע' גו"נ נזקי חבירו(הל' את  "המכה  :

חבירו אם  ואפילו  התורה . מן מלקות  חייב  קלה ... הכאה 

הכהו". ואפילו  בדברים, וחרפו במריבה  עמו התחיל

מרש "י יורד)ומקורו ד"ה א. עא, מציעא הגמרא(בבא דברי  על

לפרש "אין לחייו ": עמו ירד – 'רשע ' לחבירו הקורא "אדם 

שיתירו לומר קשה  כי פרנסתו, ולמעט להפסידו  שרשאי 

עמו "להתקוטט אלא רעה ", ולגמול להנקם לישראל  חכמים 

וקראו במריבה  התחיל  חבירו  אם  שגם  הרי הכהו". כאילו

פרנסתו. למעט או  להכותו אסור  'רשע',

התוספות  אדם)וגם ד"ה צדוק(שם רב  של פירושו  את  דחו

שליש לשרוף ש "רשאי  הכוונה  לחייו' עמו ש 'יורד גאון

זה". לו מנין  גדול "תימה וכתבו  תבואתו",

מרזבורק  מהר "ם שכתב  וייל,ומה  מהר"י שו"ת בסו"ס (בנימוקיו

שקורא) מי  ודין "הואיל ד"ה להכותו מותר  'רשע ' לחבירו  שהקורא

ת לא  בלאו נזהר להכותולא  רשאי שהנפגע הכוונה  אין ונו ",

להלכה שבסמיכות והראיה להכותו . רשאים  דין  שבית  אלא

קרא)זו  ראובן דין גנאי(ד"ה כינויי  לחבירו שקרא  אדם  על כותב 

'רשע'): יכוליםoic"אין(ולא דין בית  שאין  היינו עליו",

להענישו.

ערוך' וה 'שלחן ה 'טור ' דעת יג)וכן סע' תכא סי' שכתבו:(חו"מ

כיון פטור , בראשון והכה  המוכה וחזר  בחבירו, חבל  אדם  אם 

בו  לחבל לשני  רשות  לו envr"שיש  livdl ickאם" אבל "

הרבה , בו  וחבל מועטת  בחבלה  עצמו  להציל  יכול היה 

חייב".

מותר עצמו להציל שאפילו הזקן  אדמו"ר  מסיק ומזה 

יכול  אם  אבל להצלה , היחידה  האפשרות זו  אם רק להכות

לדוחפו". אפילו "אסור  הכאה בלא  להינצל

(` w"q my oexg` qxhpewe ,a"q p"eb iwfp zekld f"dec` r"ey)
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âשבט ט' שלישי âיום
מצוה  בעבור פיצויים

:„È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰èçML éî ïëå§¥¦¤¨©
áiç Y èçBMä úòcî àlL ícä äqëå øçà àáe ,óBò Bà äiç©¨¨©¥§¦¨©¨¤Ÿ¦©©©¥©¨

øBäL éî Léå .íéðicä eàøiL Bîk Bì ïzìñð÷ ïúBð àeäL ä ¦¥§¤¦§©©¨¦§¥¦¤¨¤¥§¨
íéáeäæ äøNò àeäå ,áeö÷̈§£¨¨§¦

כדין הוא  מצוה נטילת  בעבור  התשלום  חיוב  האם לדון  יש 

גם כך בתשלום  מחייבת  חפץ  שגזילת  וכשם  גזילה , תשלומי

שמא או  בתשלום , מחייבת  כמצוה  רוחני ערך בעל דבר גזילת 

אלא ממוני הפסד כאן  אין  שהרי גזילה  תשלומי בגדר  זה  אין 

כדין. שלא  שנהג  על קנס  זהו 

הריב "ש  בשו "ת  תקו)וכתב  בשוגג(סי' המצוה  את  נטל שאם 

שלדעתו הרי אותו, לקנוס  טעם שאין משום  מתשלום  פטור 

על  כתשלום  ממוני  חיוב זהו  אם כי קנס , משום  הוא  החיוב

למזיד. שוגג  בין לחלק  אין  נזק ,

– הרמב "ם  שהביא  המחלוקת  טעמי  אלו כי  לפרש  ויש 

קבוע סכום  או הדיינים  עיני  כראות  הוא התשלום גובה  האם

זהובים) :(עשרה

אחיד  הוא  הסכום  גובה  הרי  קנס  משום  הוא  התשלום אם 

לפצות נזיקין  תשלומי הוא  התשלום  אם אולם המקרים , בכל

גובה מהו  להעריך  יש  לו, שנגרם  ההפסד על הבעלים  את 

או המצווה  את  למכור מסכים היה  בכמה  היינו  כלפיו ההפסד

הסכום גובה קנס , משום  הוא  התשלום אם  אבל עליה , לשלם 

המקרים  בכל משנה)קבוע מגיד וראה האזל, .(אבן

התשלום אם  זו: בשאלה  נוספת  אפשרית  מינה ' ו'נפקא 

החוטף יכול לו, שנגרם  ההפסד על המצווה  לבעל פיצוי  הוא 

מהתשלום , ייפטר  ובכך במקומה  אחרת  מצוה  לידיו  להמציא 

תם רבינו  פסק  אמנם  ב)וכן צא, ב"ק בתוספות אדם(הובא לגבי

שתי שתמורת  במקומו, ועלה  אחר  ובא  לתורה  לעלות  שנקרא 

לחברו  שהפסיד  ולאחריה)הברכות  הקריאה עוף(קודם לו  לתת  יוכל 

ברכות שתי  וירוויח הדם)לשחיטה  וכיסוי השחיטה במקום(על

מלשלם . יפטר  ובזה  שהפסיד, השתיים

הר"י  בכך (שם)אולם  להיפטר יכול  שאינו וסובר חולק 

לשיטתו כי ונראה  זהובים, עשרה  דווקא לשלם  עליו  אלא

כהוגן שלא  שנהג כך  על קנס  משום  הוא  ג,החיוב אברהם (דבר

כד) .סי'

âשבט י' רביעי âיום
למיתה? גרמה שהמכה ההוכחה מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰eäeãîà£¨
äæ éøä Y úîå ãéaëä ïàkî øçàìe ,äéäM änî ì÷äå ,äúéîì§¦¨§¥¥¦©¤¨¨§©©¦¨¦§¦¨¥£¥¤

ð.øácì íéìâøL ,ì÷äLk éðL ãîà BúBà ïéãîBà ïéàå ;âøä¤¡¨§¥§¦Ÿ¤¥¦§¤¥¥¤©§©¦©¨¨
א)שנינו עח, באגרוף(סנהדרין או  באבן  חברו את  המכה  :

חוליו הוקל כך ואחר  המכה , מחמת  שימות דין  בית ואמדוהו

עד  חוליו הכביד שוב מכן לאחר  אך שיחיה, ואמדוהו וחזרו 

רבי לדעת  ואילו מיתה . חייב  המכה חכמים , לדעת  – שמת 

לדבר " "רגלים כי ממיתה  פטור  המכה הגמרא נחמיה  (כגירסת

להוכיח שם) יש  תחילה חוליו שהוקל מכך רש "י : ומפרש  .

לדבר") נחמיה("רגלים רבי  סובר  ולכן  זו, מכה  מחמת  מת  שלא 

ממיתה . פטור שהמכה

וכתב  מיתה  חייב  שהמכה  כחכמים  פסק  הרמב "ם (שלא אך

הנ"ל) היא כגירסה ההוכחה  אדרבה , לדבר")כי  שהמוכה("רגלים

שאחר ואף  למיתה , אמדוהו בתחילה  כי  המכה  מחמת  מת אכן

לגמרי הבריא  לא  הרי חוליו , הוקל כס"מ)כך .(ראה

חיים ' שם)וה 'תורת  בירושלמי(סנהדרין שמצינו  (נזיר הביא

ה"ה) מחמתפ"ט מת  שהמוכה לדבר ' ש 'רגליים  הרמב"ם  כדברי

ישנו היינו, אחד ", אומד על רבים  אומדין  "שני  כי  המכה 

האחרון האומד וכן למיתה  שאמדוהו הראשון האומד

כנגד  רבים  אומדין  והם מת שלבסוף  עד בריאותו  שהורעה

היחיד האמצעי)האומד  מסתבר(האומד ולכן החולי, שהוקל

בתחילה . שאמדוהו  כפי המכה , מחמת  מת  שאכן

âשבט י"א חמישי âיום
אחד  עד ע"פ בהורג הדם גואל

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
Y íäa àöBiëå ,äàøúä àìa Bà ,ãçà ãòa eâøäL ïéðçöøä̈©§¨¦¤¨§§¥¤¨§Ÿ©§¨¨§©¥¨¤
íéøeîç elà eéäé àì ;íéîc ïäì ïéà ,ícä ìàBb ïâøä íà¦£¨¨¥©¨¥¨¤¨¦Ÿ¦§¥£¦

.äðeë àìa âøBääî¥©¥§Ÿ©¨¨
דמו את  ומתירים אחד לעד מאמינים  איך תמה : והראב "ד 

זה  שהרג)של עליו מעיד אחד הדם ?(שעד לגואל 

עד  של עדותו הרמב "ם , לדעת גם  משנה ': ה 'כסף וביאר 

היא הרמב "ם  כוונת  אלא הדם , לגואל מועילה  אינה  אחד 

בשעת זה  את  זה  ראו לא שהעדים  כגון , מיוחדת ' ל'עדות 

שבדיני זה , אחר בזה  העדות את  שראו או  העדות ראיית 
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הרוצח  את  ידונו  לא דין ובית  מתקבלת כזו עדות  אין נפשות

ה"א)למיתה  פ"ד עדות שאם(הל' מועילה  היא מקום  מכל אך  ,

דמים . לו אין  הדם  גואל  הרגו

ומשיב ' לח)וה 'שואל  סי' ח"ג מיישב :(מהדו"ג

ברורה אינה  שעדותו  היינו  אחד, לעד האמינה לא התורה 

היא עדיין אבל  עדותו, פי על להרוג  אין ולכן ומוחלטת 

'ספק שהוא  זה  את הרג  הדם  גואל  כאשר  ולכן, ספק. מעוררת 

אמת אומר  העד שמא  להסתפק  יש  שהרי דמים  לו אין רוצח',

להקל. נפשות  וספק

שמח' ה"י)וה 'אור  פ"ג מלכים מבאר :(הל'

אחד עד  פי  על נהרג נח שבן  היא  הי"ד)הלכה  פ"ט ,(להלן

אחד עד פי על להרוג  למלך רשות  יש  שם)וכן מלכים כי(הל' ,

סנהדרין כאשר  ורק  עדים , שני צריך  לא  העולם ' 'תיקון לצורך 

נח  שבן  וכמו עדים . שני צריכים  התורה, חוקי  פי  על  דנים

– אחד עד פי על  להרוג יכול  והמלך  אחד  עד  פי על נהרג 

בלבד, אחד  עד פי  על  הרוצח את  הרג  הדם  גואל אם גם  כך 

עליו. נהרג  אינו 

âשבט י"ב שישי âיום
הירדן  שבעבר מקלט ערי

:‚Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ Á ˜¯Ù ,˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰
ìécáz íéøò LBìL" :øîàpL ,èì÷î éøò Léøôäì äNò úåöî¦§©£¥§©§¦¨¥¦§¨¤¤¡©¨¨¦©§¦
íéøò LLå .ìàøNé õøàa àlà úBâäBð èì÷î éøò ïéàå ;"Cì̈§¥¨¥¦§¨£¤¨§¤¤¦§¨¥§¥¨¦

ìL :eéäìLå ,ïcøiä øáòa eðaø äLî ìécáä LòLBäé ìécáä L ¨¨Ÿ¦§¦Ÿ¤©¥§¥¤©©§¥§¨Ÿ¦§¦§ª©
ìL ïéàL ,eðaø äLî eðòéãBäå ... ïòðk õøàaïcøiä øáòaL L §¤¤§©©§¦¨Ÿ¤©¥¤¥¨Ÿ¤§¥¤©©§¥

ìL eìcáiL ãò ,úBèìB÷:øîà ?ïìécáä änìå .ïòðk õøàaL L §©¤ª§§¨Ÿ¤§¤¤§©©§¨¨¦§¦¨¨©
.'äpîi÷à ,éãéì äåöî äàáe ìéàBä'¦¨¨¦§¨§¨¦£©§¤¨

להבין: יש 

הרמב "ם  הביא  מדוע  א)א. עשה(בהל' ש "מצות  ראיה 

" מהפסוק מקלט" ערי  והריylyלהפריש  לך", תבדיל ערים

ש " כך אחר מהפסוקyyמפרש  הביא  לא ומדוע  היו ", ערים 

ג) בהל' שהביא לכם "?(כפי תהיינה  מקלט ערי "שש 

דברים , סיפור של לשון הוא  היו " ערים  "ושש  הלשון ב.

וחיוב ? ציווי  של לשון  לומר  לו היה  ולכאורה

מבאר  הרמב"ם  ג)ג . הואיל (בהל' –אמר  הבדילן  "ולמה

כאן מינה ' 'נפקא  מה  ולכאורה  אקיימנה ", לידי מצוה  ובאה 

הירדן ? בעבר הערים שלש  את  רבינו  משה  הבדיל מדוע

והביאור :

אלא נוהגות מקלט ערי "אין הרמב "ם  לשון  משמעות 

מצוה היא  מקלט  ערי להפריש  שהמצוה  היא ישראל" בארץ 

תבדיל  ערים  "שלש  הוא  המצוה יסוד  ולכן בארץ, התלויה 

כנען שבארץ  הערים  שלוש  היינו  ארץ לך", בכלל אינו הירדן (ועבר

ריו) סי' מהריט"ץ דעת גם שכן והביא סק"ג, תפט סי' או"ח יוסף ברכי – .ישראל

הוא המצוה  שעיקר  אף  – היו" ערים  "ושש  וכותב  וממשיך 

בפועל  מקום  מכל דוקא , ישראל  בארץ  ערים  שלוש  הבדלת 

הירדן בעבר  הערים  שלוש  בהם שכלולים ערים  שש  יהיו

ונוסף . טפל כדבר

הערי בהוהבדלת שאין אף  משה , ידי  על הירדן  בעבר  ם 

מצוה מקלט')קיום 'ערי שם עליהם חל לקיום(ולא הכנה  זו היתה –

הרמב "ם שהוסיף  וזהו  ישראל. בארץ  מקלט' 'ערי (בהל'מצות 

קולטותג) הירדן שבעבר  שלש  שאין  רבינו משה  "והודיענו

מצות שעיקר  מאחר  כי – כנען" שבארץ שלש  שיובדלו  עד 

ישראל בארץ רק  נוהג  מקלט' בארץ),'ערי התלויה אי(כמצוה

אלא הירדן  בעבר  הערים על מקלט' 'ערי דין  שיחול אפשר

ישראל. בארץ הערים  שלוש  את  שיש  לאחר  רק

(16 'nr ,hl zegiy ihewl)

âשבט י"ג קודש âשבת
יחד  ובשר דגים אכילת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰äaøä©§¥
øáBòä ìëå ;úBLôð úðkñ ïäa LiL éðtî íéîëç eøñà íéøáã§¨¦¨§£¨¦¦§¥¤¥¨¤©¨©§¨§¨¨¥
Y 'Ck ìò ãét÷î éðéà' Bà ...éîöòa ïkñî éðéøä' :øîàå ïäéìò£¥¤§¨©£¥¦§©¥§©§¦¥¦©§¦©¨

.úecøî úkî BúBà ïékî©¦©©©§
בשר עם  יחד  בתנור שנצלה דג  חלב עם  לאכול  אסר  רבא 

דג אכילת  כי עצמו  בפני אף  לאוכלו  אסר  אשי רב  בר  ומר 

לצרעת  לגרום  יכולה  יחד  ב)ובשר  עו, המפרשים(פסחים ונקטו  .

ר"ח) את(רש"י, צלו  כאשר אף  אסור  אשי  רב  בר מר שלדעת 

הבשר ריח  כי  ביניהם , מגע  ללא אחד, בתנור  הבשר  עם  הדג

היא'). מילתא  ('ריחא ממשי  כדבר נחשב  בדג 

המהרש "ל טו)אך סי' פ"ז חולין שלמה של בשם(ים כתב

שצלאן "דגים  רבא  של דינו  את  הביא  שהרמב"ם  המרדכי,

בחלב " לאכלן אסור  הבשר  הכ"ג)עם  פ"ט מאכ"א הביא(הל' ולא 

הרמב "ם לדעת כי  עצמו , בפני הדג את לאכול האיסור  את 

או אשי רב בר  בשרמר  עם  צלאו  אם  רק  הדג את  לאכול סר

סכנה . חשש  אין מגע  ביניהם  היה  לא אם  אבל בזה , זה  ונגעו 

הרמ"א  כתב  ס"ב)להלכה  קטז סי' "אין(יו"ד שלכתחילה

משום  דג  עם  בשר  אסור".gix`לצלות  אינו "בדיעבד אך ,"

משה ' ב 'דרכי  הדברים  סק"א)ומקור  הש"ך בדיעבד (הביאו שמותר 

הט"ז כתב  וכן בישול ". דרך רק  סכנה הוי "דלא  (סק"ב)כיון

אינו 'ריחא ') רק  (והוא  ביניהם מגע ללא  יחד  ניצלו  שאם 

"אם  ורק  בדיעבד cgiאסור elyazp." דיעבד אף  אסורין
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סופר ' קא)וה 'חתם  סי' יו"ד המהרש "ל:(שו"ת על  תמה 

סכנה משום  אסר  אשי רב  בר  מר  הרמב "ם  לדעת  אם 

כאן מדוע  בזה, זה  כשנוגעים בשר  עם דג ואילך)צליית  (ה"ו

זה דין השמיט  סכנה משום  האסורים דברים  מונה  שהרמב "ם

בשר ? עם  דגים לבשל שאסור

ניסה וטבעיות ... ברפואות  גובריה  "רב  הרמב"ם  ותירץ :

בזה" הטבעיים  שנשתנו ומצא  מו"ק בחקירתו  התוס' כתבו זה (וכעין

ועוד) משום. ד"ה ב עז, יומא כוורא. ד"ה א חששיא, אין הזה ובזמן

יחד. שהתבשלו  ובשר בדגים  סכנה 

ו"לא יחד  ודג  בשר לאכול  שאין וודאי למעשה אכן,

דהוי דאפשר  זה , עם זה  לאכלם  מעשה לעשות  זה  על נסמוך 

"אנו אך תורה ". אבותינו  ומנהג  במנין ... הנאסר  דבר  כמו ליה 

בשר  לאכול  להקל mibcנוהגים ilkaבאותו אפילו  יומן בני

בעלמא " הדחה ידי על  סק"ג)הסעודה  צה סי' יו"ד ט"ז גם .(וראה

 אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.
 הנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר בעיה"ק ירושת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מפני הסדר הנני מאשר בזה קבלת מכתביהם מה' וי"ד תשרי, י"ז י"ט חשון וי"ז כסלו, 
ארוך  למכתב  מכתב  בין  וההפסק  במכתבים  כ"כ  שמקמצים  ולפלא  זמן,  באיחור  נתקבלו  אשר 

ביותר.

ב( נפלאתי על אשר ניכר במכ' הרגש של נפילת רוח מהקישויים שפוגשים בעבודתם, שהרי 
זהו המצב מעת חורבן ביהמ"ק שלכל דבר שבקדושה ישנם כמה העלמות והסתרים ובפרט בהנוגע 
לאה"ק ת"ו וכמ"ש הרמב"ן ז"ל במכ' מאה"ק ת"ו שכל הקדוש מחבירו חרב מחבירו, ואדרבה 
הרי ידיעה זו דורשת התעוררות כחות פנימים ועצומים, כי הרי בודאי אין זה אלא שמנסה ה"א 
לדעת וכמבואר בלקו"ת אשר מנסה פירושו ג"כ לשון נס, ועי"ז נמשך הדעת האמיתי דעת העליון.

ג( בטח ממשיכים בתוקף במקצוע עבודתם להשפיע על הנוער שלע"ע אינו חב"די, אצ"ל 
שמגזע אנ"ש אלא אפילו אותם שאינם מגזע, כי הרי ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר הזקן אשר החסידות 
הוא ענין לכל ישראל ולא ענין של כתה אחת בלבד, וצדיק גוזר והקב"ה מקיים, ואשרי של כאו"א 
המשתתף בפעולה זו, ומקרב עי"ז גם את הגאולה האמיתית והשלימה אשר כשיפוצו המעיינות 
חוצה יבוא גואלנו משיח צדקנו ויגאלנו מכל ההעלמות וההסתרים ויתקן עולם במלכות שדי ולכל 
בני ישראל יזרח אור ה' ויתענגו בנועם ד' וכמבואר בדרושי חג הפסח - נדפס בס' המאמרים תש"ט 

- הפירוש בנועם ד'.

ד( בטח יכתבו מפעולותיהם הט' בי"ט כסלו ויו"ד שבט, והימים שבינתיים.

אם איזה ישיבה רוצה שישלחו לה ספרי קה"ת בשביל הספרי' שלה עלי' לפנות ישר לכאן 
להנהלת המרכז לעניני חינוך.

מוסג"פ איזה סקריפ לההוצאות בהנ"ל.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המח' לבשו"ט.
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd hay b"iÎ'f -

âשבט ז' ראשון âיום

-oiwifpxtq
÷éfîe ìáBç úBëìä¦§¥©¦

Ï·BÁ ÔÈ„ ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa ƒ¿«¬≈««¿ƒ≈«¬≈«ƒ
.BBÓÓ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
דברים,1) בחמשה חייב שהוא בחבירו החובל בו נתבאר

התורה. מן זה לו מנין ובושת, ושבת וריפוי וצער נזק שהם:
דבר, זה באי בכוונה, ושלא בכוונה החבלה, עשיית ואיכות

מקום. זה ובאי

.‡B¯·Áa Ï·BÁ‰2ÌlLÏ ·iÁ -3,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ «≈«¬≈«»¿«≈¬ƒ»¿»ƒ
‰MÓÁÂ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯ÚˆÂ ,˜Ê :Ì‰ el‡Â¿≈≈∆∆¿««¿ƒ¿∆∆»∆«¬ƒ»

Ôlk ,el‡ ÌÈ¯·„4ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÈÓlzLÓ5, ¿»ƒ≈À»ƒ¿«¿ƒƒ«»∆∆ƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰ Ïk ÔÈ„k6. ¿ƒ»««ƒƒ

ידו.2) קוטע ידו.3)כגון, מקטעים שאין 4)ואין אלו
ובושת. צער כגון, כיס, חסרון הקרקע 5)בהם מן

מטלטלין. לו אין אם החובל, שבנכסי בממון 6)המעולה
ישלם" כרמו ומיטב שדהו "מיטב תורה שאמרה חבירו,
ח  פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה יד). כב, (שמות

י. הלכה

.·„ˆÈk ˜Ê7ÔÈ‡B¯ - BÏ‚¯ B‡ B¯·Á „È ÚË˜ Ì‡L ? ∆∆≈«∆ƒ»««¬≈«¿ƒ
˜eMa ¯kÓ „·Ú ‡e‰ el‡k B˙B‡8‰ÙÈ ‰È‰ ‰nk ,9 ¿ƒ∆∆ƒ¿»««»»»»∆

˙ÈÁÙ‰L ˙Át‰ ÌlLÓe ,‰zÚ ‰ÙÈ ‡e‰ ‰nÎÂ [Ê‡]»¿«»»∆«»¿«≈«¿»∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ :¯Ó‡pL .ÂÈÓcÓ10 ƒ»»∆∆¡««ƒ«««ƒƒƒ«¿»
.‡e‰ ÔBÓÓ ÌlLÏ - '˙Áz' ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ»¿∆∆∆∆¡«««¿«≈»

ירצה 7) לא הנחבל שהרי הנזק? לחישוב המידה קנה מהו
רב. תשלום תמורת אפילו זו, מידה 8)בחבלה קנה זהו

כושר  מבחינת האדם של שוויו להערכת אובייקטיבי
בבא  לא. או הוא חשוב אדם אם לב, שים בלי העבודה

שם. שנחבל.9)קמא לפני שווה ששמע 10)היה
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו מפי תלמיד

.‚Ô˙pÈ Ôk Ì„‡a ÌeÓ ÔzÈ ¯L‡k :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¬∆ƒ≈»»»≈ƒ»∆
Ba11‡l‡ ;B¯·Áa Ï·ÁL BÓk ‰Êa Ï·ÁÏ BÈ‡ -≈«¬…»∆¿∆»««¬≈∆»

¯·È‡ B¯qÁÏ Èe‡¯ ‡e‰L12,‰OÚ ¯L‡k Ba Ï·ÁÏ B‡ ∆»¿«¿≈»«¬…«¬∆»»
B˜Ê ÌlLÓ CÎÈÙÏe13eÁ˜˙ ‡ÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ¿ƒ»¿«≈ƒ¿«¬≈≈¿…ƒ¿

,¯Ùk Ba ÔÈ‡L ‡e‰ „·Ïa ÁˆB¯Ï - Áˆ¯ LÙÏ ¯ÙÎ…∆¿∆∆…≈«¿≈«ƒ¿«∆≈…∆
ÌÈ¯·È‡ ÔB¯ÒÁÏ Ï·‡14.¯Ùk Ba LÈ ˙BÏaÁÏ B‡ ¬»¿∆¿≈»ƒ¿«»≈…∆

השמועה 11) מפי הפירוש את לכאורה סותר זה והרי
הקודמת. כד;12)שבהלכה כא, שמות עזרא אבן ראה

יט. כד, שנאמרו 13)ויקרא הדברים חמשת כל כולל
א. חוזרת 14)בהלכה שאינה פי על אף ידו, קוטע כגון

יוחאי  בן שמעון דרבי מכילתא למיתה, ודומה לעולם
כה). כא, (משפטים

.„ÒBÁ˙ ‡Ï :B˜ÈfÓe B¯·Áa Ï·BÁa ¯Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆∆¡«¿≈«¬≈«ƒ…»
EÈÚ15ÈÚ :¯Ó‡z ‡nL .ÔÈÓeÏL˙a ÒeÁz ‡lL - ≈∆∆…»¿«¿ƒ∆»…«»ƒ

‰Ê ‡e‰16CÎÏ ;epÓÁ¯‡ ,Ba Ï·Á ‰eÎa ‡lLÂ ∆¿∆…¿«»»»«¬«¬∆¿»
EÈÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡17. ∆¡«…»≈∆

משמע 15) ולכאורה כפה", את "וקצותה כתוב זה ולפני
ואומר: הזה הכתוב את מציין רבינו ממש. גופנית חבלה
נאמר  ברוצח שגם משום ומזיקו", חבירו בחובל "שנאמר
גופני  לעונש כוונתו ושם עיניך, תחוס ולא יג) יט, (דברים

יב.16)דווקא. כה, דברים עזרא, אבן פירש כך
ח 17) פרק קמא בבא ירושלמי מזיד", ואחד שוגג "אחד

א. הלכה

.‰ÌÈ¯·È‡a ¯Ó‡pL ‰fL ÔÈpÓe18,'ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ' ƒ«ƒ∆∆∆∆¡«¿≈»ƒ«ƒ«««ƒ
‡e‰ ÔÈÓeÏLz19Ba ¯Ó‡pL ?20,‰¯eaÁ ˙Áz ‰¯eaÁ : «¿ƒ∆∆¡««»«««»
¯Ó‡ Le¯Ù·e21:‰kÈ ÈÎÂ22B‡ Ô·‡a e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ¿≈∆¡«¿ƒ«∆ƒ∆≈≈¿∆∆

Û¯‚‡·23‡‰ ,‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ ,¯ÓB‚Â ¿∆¿…¿≈«ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈»
z„ÓÏ24‡e‰Â ,ÔÈÓeÏLz - ‰¯eaÁa ¯Ó‡pL '˙Áz'L »«¿»∆««∆∆¡«¿«»«¿ƒ¿

ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ '˙Á˙'Ï ÔÈc‰25ÌÈ¯·È‡ ¯‡L·e26. «ƒ¿««»»¿«ƒƒ¿»≈»ƒ

מכיוון 18) "באברים", מציין רבינו באברים. בחובל היינו
כא), יט, (דברים אחר במקום גם נאמר זה מעין שכתוב

זוממין. שיחסירו 19)בעדים החובל הסכים אפילו דווקא,
"תחת  ב), (הלכה למעלה לנאמר מכוונת זו שאלה אבר. לו
לקחת  איסור שאין למדנו, ג' בהלכה הוא". ממון לשלם
אבל  לקחת, מותר בלבד שכופר לומדים, אנו וכאן כופר,

משנה). (לחם אבר להחסיר עניין.20)לא באותו
למעלה.21) פרשה והיכה.22)באותה לפנינו: בכתוב
חבורה.23) פשט 24)דהיינו על המבוסס לימוד וזהו

דרשב"י  במכילתא ומקורו בבבלי מובא שאינו הכתוב,
העדיף  ורבינו נרדמים), מקיצי הוצאת ,176 עמוד שם (ראה
כלל  מלאכי יד (ראה פג. קמא בבא הבבלי דרשות על אותו
משנה  הלחם קושיית מיושבת ובזה הרמב"ם). מכללי ד
א  פרק קמא בבא בירושלמי הפנים" "מראה וקושיית כאן,

סומא. היה שאם המתחיל שלפניו.25)דיבור בכתוב
כתוב.26) באותו

.Âel‡ ÌÈ¯·cL Èt ÏÚ Û‡Â27‰¯Bz ÔÈÚÓ ÔÈ‡¯ ¿««ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»
·˙ÎaL28ÔlÎÂ ,29¯‰Ó ea¯ ‰LÓ ÈtÓ Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ∆ƒ¿»¿À»¿…»ƒ≈ƒƒ∆«≈≈«

ÈÈÒ30e‡¯ ‰ÊÎÂ ,e„Èa Ô‰ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk - ƒ«À»¬»»¿∆≈¿»≈¿»∆»
ÏL BÈc ˙È··e ,ÚLB‰È ÏL BÈc ˙È·a ÔÈc eÈ˙B·‡¬≈»ƒ¿≈ƒ∆¿À«¿≈ƒ∆
e„ÓÚL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎ·e ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆»¿

ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ31.ÂLÎÚ „ÚÂ ƒ∆«≈¿««¿»

 שיעוזי זמב"ם - ג' פזקים ליום 

זמב"ם - ג' פזקים ליום 
יום זאשון
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ממון.27) פירושם וכו' יד תחת יד עין, תחת שעין
הכתובים.28) מן אלו דינים למדנו צריך 29)שהרי

"כולם". ופרטותיה 30)לומר: כללותיה נאמרו התורה כל
הק  וראה בהר. כהנים, (תורת מסיני" לפירוש ודקדוקיה דמה

פירושו 31)המשנה). עין" תחת ש"עין ספק, כל היה ולא
מן  סימוכים למצוא באות הכתובים מן הדרשות וכל ממון,

בידם. מקובלת שהייתה להלכה התורה

.Ê¯Úˆa ·iÁ B¯·Áa ˜ÈfnL ÔÈpÓe32BÓˆÚ ÈÙa33? ƒ«ƒ∆«ƒ«¬≈«»¿««ƒ¿≈«¿
dpÚ ¯L‡ ˙Áz :ÒB‡a ¯Ó‡ È¯‰L34ÔÈc‰ ‡e‰Â ; ∆¬≈∆¡«¿≈««¬∆ƒ»¿«ƒ

¯ÚˆÓ‰ ÏÎÏ35BÙe‚a B¯·Á ˙‡36ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L , ¿»«¿«≈∆¬≈¿∆«»¿«≈
.¯Úv‰ ÈÓc¿≈«««

י.32) הלכה ב פרק להלן ראה - הצער נוסף 33)ושיעור
הנזק. דמי נוסף 34)על צער משלם שאונס לומדים, מכאן

(ירושלמי  כסף סלעים חמישים של וקנס פגם בושת, על
מהדרשה  יותר מפורש זה לימוד ה). הלכה ג פרק כתובות
פה.) קמא (בבא נזק" במקום צער ליתן פצע, תחת "פצע
מיושבת  ובזה א. הלכה ב פרק בתולה נערה הלכות וראה

כאן. משנה המגיד כוואו 35)תמיהת כגון הזיק, לא אפילו
חבורה, עושה שאינו במקום ציפורנו על במסמר או בשפוד

ג. הלכה ב פרק להלן וראה פג: קמא אם 36)בבא אבל
שם  ראה אדם. מדיני פטור בגופו, שנגע בלי צער לו גרם

ז. הלכה

.Á˙·La ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓe37Èet¯Â BÓˆÚ ÈÙa38 ƒ«ƒ∆«»¿∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ
¯Ó‡pL ?BÓˆÚ ÈÙa39.‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ : ƒ¿≈«¿∆∆¡««ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈

יא.37) הלכה שם וראה החולי. מחמת מלאכתו ביטול
יד.38) הלכה שם וראה הרפואות, ודמי הרופא שכר
פה.39) קמא בבא וראה למשכב. ונפל איש במכה

.ËÈ¯‰L ?BÓˆÚ ÈÙa ˙L·a ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«»¿∆ƒ¿≈«¿∆¬≈
˙‡ ‰˙v˜Â ,ÂÈL·Óa ‰˜ÈÊÁ‰Â d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡∆¡«¿»¿»»»¿∆¡ƒ»ƒ¿À»¿«…»∆

dtk40Li·Ó‰ Ïk ‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ;41. «»ƒ¿«ƒ∆»«¿«≈

תצא,40) ספרי ראה יד. תחת ביד כמו ממון, חכמינו ופירשו
כח. קמא אלא 41)ובבא באה לא במבושיו והחזיקה

רצב. שם, ספרי, זה ומעין בלבד, כדוגמא

.ÈÔek˙Ó ‰È‰iL „Ú ˙La‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Li·Ó‰42, «¿«≈≈«»««∆«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡pL43‡Ïa B¯·Á Li·Ó‰ Ï·‡ ; ∆∆¡«¿»¿»»»¬»«¿«≈¬≈¿…

.¯eËt - LiaL Ba ‡ˆBiÎÂ ÔLÈ ,CÎÈÙÏ .¯eËt - ‰ek«»»»¿ƒ»»≈¿«≈∆ƒ≈»

יא.42) הלכה ראה מתכוון, אינו אפילו שחייב כמזיק שלא
וראה 43) פו: קמא בבא לשלוח. שיתכוון עד חכמינו ולמדו

וספרי  ג הלכה ח, פרק ירושלמי וראה הב"ח. הגהות שם
שם.

.‡È„ÚeÓ Ì„‡44ÔÈa ,„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa .ÌÏBÚÏ »»»¿»≈≈≈≈ƒ≈
ÔLÈ ÔÈa ¯Ú45¯BkL ÔÈa46˜Èf‰ B‡ B¯·Áa Ï·Á Ì‡ , ≈≈»≈≈ƒƒ»««¬≈ƒƒ

‰na .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - B¯·Á ÔBÓÓ»¬≈¿«≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»«∆
eLiL ÌÈLa ?ÌlLÏ ·iÁ ÔLi‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»≈«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆»¿

B¯·Á ˙‡ ˜Èf‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ct‰˙Â ,„Á‡k47Ú¯˜ B‡ ¿∆»¿ƒ¿«≈««≈∆¿ƒƒ∆¬≈»«

Bcˆa ·ÎLÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÔLÈ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B„‚aƒ¿¬»ƒ»»∆»»≈»«≈¿»«¿ƒ
ÔLi‰ B˜Èf‰ Ì‡Â ,„Úen‰ ‡e‰ ‰B¯Á‡a ‡aL ‰Ê -48 ∆∆»»«¬»«»¿ƒƒƒ«»≈

- B¯aLÂ ÔLi‰ „ˆa ÈÏk ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt -»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ¿««»≈¿ƒ¿
ÚLtL „Úen‰ ‡e‰ BÁÈp‰L ‰fL ;¯eËt49. »∆∆∆ƒƒ«»∆»«

כו.).44) (שם שלם נזק לשלם בבחינת 45)וחייב שהוא
שם 46)אונס. בגמרא כאנוס. דינו אבל הוא, ער שאמנם

האונס  ועל כמזיד השוגג על לחייבו פצע תחת פצע כו:
לישון.48)בגופו.47)כרצון. ששכב הראשון כלומר

דעתו,49) על להעלות צריך שהיה הישן, בצד שהניחם
אותם. ישבור שהישן

.·È‰ÈeˆÓ Áe¯a ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÈÓ50·iÁ - ˜Èf‰Â ƒ∆»«ƒ«»¿«¿»¿ƒƒ«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a51˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe ,52Áe¯a ÏÙ . ¿«¿»»¿»ƒ»ƒ«∆»«¿«
‰ÈeˆÓ dÈ‡L53˜Êa ·iÁ -54¯eËÙe ,„·Ïa ∆≈»¿»«»¿∆∆ƒ¿«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó55Ct‰˙ Ì‡Â .56Û‡ ,Ïka ·iÁ - ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈«»«…«

˙L·a57‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èf‰Ï Ôek˙n‰ ÏkL ; ¿∆∆»«ƒ¿«≈¿«ƒ««ƒ∆…
˙L·a ·iÁ - Li·Ï Ôek˙58. ƒ¿«≈¿«≈«»¿∆

שרוח 50) דעתו, על להעלות צריך שהיה הוא, למזיד קרוב
אותו. תפיל להזיק.51)מצוייה נתכוון שלא פי על אף

י.52) הלכה למעלה ראה פטור. כוונה בלא שהמבייש
אונס.53) זה והרי פתאום, שפרצה סערה שאדם 54)כגון

כאן  משנה ובמגיד יא, הלכה למעלה ראה לעולם, מועד
תורה  פטרתו ולא נזק מדמי גם פטור ממש שאונס כתב,
שהפילתו. מצוייה שאינה רוח כעין גמור שאינו באונס אלא
את  והשמיט יא בהלכה רבינו קיצר כך שמפני ונראה

בגמרא. שנאמרו כרצון", האונס "ועל שאינו 55)המלים:
בכתוב  כמתואר למזיד, קרוב או מזיד או אלא בהם חייב
בתשלומי  המסיים יח), כא, (שמות אנשים" יריבון "וכי

כו. קמא בבא ובושת. האדם,56)ריפוי על ליפול והתכוון
כז.). שם (רש"י החבטה את להקל פי 57)כדי על אף

מתכוון. כשהוא אלא חייב שאינו י, בהלכה שאמרנו
שהתכוון 58) מכיוון חייב, לבייש מתכוון שאינו פי על אף

זו  הלכה כז. שם לניזק. בושה הגורם המעשה את לעשות
דווקא, לבושת פירושו אין ש"מתכוון" י, הלכה את מפרשת

עצמו. לנזק אלא

.‚È„Á‡k „Á‡a eÏ·ÁL ÌÈL59ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL -60, ¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿≈∆«»ƒ
ÔÈLlLÓe61BÈ‡L „Á‡Â Ôek˙Ó „Á‡ ‰È‰ .Ô‰ÈÈa ¿«¿ƒ≈≈∆»»∆»ƒ¿«≈¿∆»∆≈

˙La‰ ÔÓ ¯eËt Ôek˙Ó BÈ‡L ‰Ê - Ôek˙Ó62. ƒ¿«≈∆∆≈ƒ¿«≈»ƒ«∆

אחת.59) שניהם 60)בבת מת, אם אבל בתשלומים,
כו: שם ממיתה. אחד 61)פטורים כל כלומר, ומחלקים,

חצי. אלא משלם אינו הכל.62)מהם ישלם וחבירו

.„ÈÔ˙B - ÏB„b‰ ˙‡ Li·e ÔËw‰ ˙‡ Li·Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿«≈∆«»»ƒ≈∆«»≈
ÏB„bÏ63ÔË˜ ÏL BzLa ÈÓc64„·Ú‰ Li·Ï Ôek˙ . «»¿≈»¿∆»»ƒ¿«≈¿«≈»∆∆

ÏL BzLa ÈÓc ÔÈ¯BÁ Ô·Ï Ô˙B - ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·eƒ≈∆∆ƒ≈¿∆ƒ¿≈»¿∆
„·Ú65. ∆∆

אליו.63) נתכוון שלא פי על שהיה 64)אף בושת דמי
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קכר

קכר

ומזיק  חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ז' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

משל  נמוך קטן של בושתו ביישו. אילו לקטן לתת ראוי
בבושת.65)גדול. חייב העבד את המבייש שאף

.ÂËda ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ,B˜ÈÁa ˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆À««¿≈≈∆…ƒƒ»
ÌÏBÚÓ66dÁÎLe da ¯Èk‰L ÔÈa67‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ , ≈»≈∆ƒƒ»¿≈»¿»«¿»¿»
‰˜Èf‰Â68˜Êa ·iÁ -69‰Úa¯‡Ó ¯eËÙe ,„·Ïa ¿ƒƒ»«»¿∆∆ƒ¿«»≈«¿»»
ÌÈ¯·„70ÌÈzL ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÎÂ .71Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…¿«ƒ¿»««¿«

ÔLÈ ‡e‰Lk ˜Èf‰L B‡ ,˜Èf‰Â72¯eËÙe ,˜Êa ·iÁ - ¿ƒƒ∆ƒƒ¿∆»≈«»¿∆∆»
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿»ƒ

בחיקו.66) אחר אדם והניחה ישן, שהיה והריהו 67)כגון
לכלים.68)שוגג. או אנוס,69)לאדם שהוא פי על אף

פשע). לא הניזק (אם כמזיד ושוגג כרצון אונס בו עשו כי
יא. הלכה למעלה מזיד 70)ראה או אלא בהם חייב שאינו

יב. הלכה למעלה ראה למזיד. קרוב שתי 71)או למרחק
"ישן"72)אמות. דין רבינו מביא יא בהלכה למעלה

פטור  שהוא מודיענו - וכאן בנזק, חייב שהוא להשמיענו,
דברים. מארבעה

.ÊË‰eÎa B¯·Á ˙‡ ˜Èfn‰73ÌB˜Ó ÏÎa74·iÁ - ««ƒ∆¬≈¿«»»¿»»«»
B¯·Á ˙eL¯Ï ÒÎ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa75‡lL «¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒƒ¿«ƒ¿¬≈∆…

˙eL¯ BÏ LiL ;·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa B˜Èf‰Â ,˙eL¯aƒ¿¿ƒƒ««««ƒ«»∆≈¿
˜f‰ Ì‡ Ï·‡ .B˜Èf‰Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡Â ,B‡ÈˆB‰Ï76‰Ê ¿ƒ¿≈¿¿«ƒ¬»ƒÀ«∆

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·a ÒÎpL77Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿««««ƒ¬≈««««ƒ»¿ƒ
.˙eL¯a ‡lL ÒÎpL ÈtÓ ,·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰À«««««ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿

˙eL¯a Ì‰ÈL eÈ‰78e˜f‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿À¿
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê79. ∆»∆¿≈∆¿ƒ

ביה".73) "ידע הגמרא ובלשון תחילה, ידיעה מתוך
היחיד.74) ברשות ובין הרבים ברשות חצרו 75)בין כגון

ביתו. הבית.76)או בבעל שנתקל הנכנס 77)כגון כי
שפשע. הוא ברשות או 78)שלא שניהם של בחצר כגון

להיכנס. רשות הבית בעל לו ברשות 79)שנתן שניהם אם
נמצא  חבירו שגם ידע כי להיזהר, צריך שהיה הניזק, פשע
שלא  שנכנס מפני הניזק פשע ברשות שלא שניהם ואם שם.

ברשות.

.ÊÈÔ‰Ó ıÚ Á¯Ùe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈˆÚ Úw·Ó‰«¿«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ»«≈≈∆
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â80„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ;81, ¿ƒƒƒ¿«»ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â82,„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ

¯Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â83ÏL B˙eÁÏ ÒÎpL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿«»ƒ«≈∆ƒ¿««¬∆
¯b84˙eL¯a ‡lL ÔÈa ˙eL¯a ÔÈa ,85˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «»≈ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««

·iÁ el‡ ÏÎa - ÂÈt ÏÚ ‰ÁÙËÂ86ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a87, ¿»¿»«»»¿»≈«»¿«¿»»¿»ƒ
˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe88. »ƒ«∆

לבקע 80) לאדם אסור הרבים ברשות כי חייב, אחר, של
לו 82)שלו.81)עצים. מותר שבחצרו פי על אף חייב,

להיזהר, לו שהיה משום חייב, זאת בכל עצים, לבקע לאדם
הרבים. ברשות מצויים רבים אף 83)שהרי אחרים, של

קיסמים  כי חייב, זאת בכל שם, מצויים רבים שאין פי על
הביקוע. ממקום רחוק ליפול דרכם שרבים 84)הניתזים

אומנים. של לחנות להיכנס רשות 85)רגילים נטל שלא

החנות. רשות 86)מבעל נטל שלא נגר של שחנות והטעם,
למעלה. שאמרנו כמו ברשות, כמו שבכל 87)הוא

הוא. למזיד קרוב כאן, האמורים שלא 88)המקרים משום
להזיק. לא ואף לבייש, התכוון

.ÁÈ‰˙ÈÓÏ ÔÈ„ÓB‡L ÌLk89ÔÈ˜ÊÏ ÔÈ„ÓB‡ Ck ,90. ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ¿»ƒ
ÔË˜ ¯B¯ˆa B¯·Á ‰k‰L È¯‰ ?„ˆÈk91È„k Ba ÔÈ‡L ≈«¬≈∆ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿≈

‰ÏaÁ Ba Ï·ÁÂ ,ÔË˜ ıÚ ÏL ÌÒÈ˜a B‡ ,˜Èf‰Ï¿«ƒ¿≈»∆≈»»¿»««»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙BOÚÏ Èe‡¯ ‰Ê ıÙÁ ÔÈ‡L92; ∆≈≈∆∆»«¬¬≈∆»

Û¯‚‡· B‡ Ô·‡a :¯Ó‡pL93.˜Èf‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c - ∆∆¡«¿∆∆¿∆¿…»»»»¿«ƒ
˙L·a ‡e‰ ·iÁ Ï·‡94˜˜¯ elÙ‡ .„·Ïa95BÙe‚a ¬»«»¿∆ƒ¿«¬ƒ»«¿

B¯·Á ÏL96CÎÈÙÏ .˙L·a ·iÁ -97ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ∆¬≈«»¿∆¿ƒ»¿ƒƒ»≈ƒ
˙È·Ï Ba ˜Èf‰L ıÙÁ‰ ÔÈ‡È·Óe ,˜Èf‰ ‰na Ú„ÈÏ≈««»ƒƒ¿ƒƒ«≈∆∆ƒƒ¿≈

ÔÈc98B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡L „Ú ,99„·‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„Â ƒ«∆¿ƒ¿»ƒ»»¿ƒ»«
BÓÎe ,˜Èf‰Ï È„k Ba ‰È‰ ‡Ï :Ï·BÁ‰ ¯Ó‡Â ,ıÙÁ‰«≈∆¿»««≈…»»¿≈¿«ƒ¿

È‡ Òe‡100p‰Â ;- ˜Èf‰Ï È„k Ba ‰È‰ :¯ÓB‡ ÏaÁ »¬ƒ¿«∆¿»≈»»¿≈¿«ƒ
ÏhÈÂ ÏaÁp‰ Ú·MÈ101¯‡a˙iL BÓk ,102. ƒ»««∆¿»¿ƒ…¿∆ƒ¿»≈

להמיתו,89) כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב שאינו
היכהו  בה, ימות אשר יד באבן ואם יז): לה, (במדבר שנאמר

קס.) פיסקה מסעי, פרשת בדבר 90)(ספרי חבירו היכה
צא.). קמא (בבא פטור להזיק, כדי בו באבן 91)שאין

ראה 92)קטנה. הוא. גמור ואונס נחבל, חולשתו שמחמת
שם. משנה ומגיד ד הלכה ו, פרק מדובר 93)להלן ושם

מת. ולא נחבל אותו 94)שהמוכה לעשות התכוון כי
חבירו. את לבייש שגרם מה 95)מעשה כלל, נזק בו שאין

צ. שם כלשהי, חבלה לחבול שיכולה קטנה, באבן כן שאין
פרק 96) להלן וראה צא. שם מלשלם, פטור בבגדו רקק אבל

ה. הלכה לנזקים.97)ג שאומדים שאמרנו מאחר
סומכ 98) כשמעון ואין פסק בלבד. העדים דברי על ים

צ: שם זה.99)התימני, נזק לעשות היה ראוי זה חפץ אם
ופטור.100) גמור בחפץ 101)אונס נעשה שהנזק חזקה

(בשבועה). לנחבל מאמינים כך ומשום להזיק. כדי בו שיש
ומנמקם. רבינו דברי את ששיבח ראב"ד, לקמן 102)ראה

שחב  העדים ראו כשלא ד, הלכה ה בו.פרק ל

.ËÈ„Ó‡ BÏ ÔÈ‡ ÏÊ¯a‰103‰pË˜ ËÁÓ elÙ‡ .104 ««¿∆≈…∆¬ƒ««¿«»
˜¯Bf‰ .˜Èf‰Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ÈÓ‰Ï ‡È‰ ‰Èe‡¿̄»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿«ƒ«≈
˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰ B„È ˙ÁzÓ ‰‡ˆÈL ¯Á‡Ïe ,Ô·‡∆∆¿««∆»¿»ƒ««»ƒ«»∆

ÌeÏkÓ ¯eËt - dÏa˜Â ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯105:¯Ó‡pL ; …ƒ««¿ƒ¿»»ƒ¿∆∆¡«
e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe106BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t -107. »»∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆«¿

או 103) ולהזיק להמית כדי בו יש אם אותו, אומדים אין
אבל 104)לא. סכין, או שפוד כגון חוד, לו שיש ברזל וכל

בא  והנזק בשפוד אפילו או ברזל, במוט אותו היכה אם
שאומדים  כדרך אותו אומדים בלבד, המשקל מן כתוצאה
זה  דין ד. הלכה ג פרק רוצח הלכות להלן ראה אבן. או עץ
ברזל  בכלי "ואם הכתוב מן למדו שהוא בכל ממית שהברזל
"יד" כתוב עץ ובכלי באבן ואילו טז), לה, (במדבר הכהו"
צריכים  ועץ שבאבן אמרו, מכאן יד). עץ בכלי יד, (באבן
בכל  שממית בברזל, כן שאין מה יד, אחיזת מלא שיעור
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קכח ומזיק קכח חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ז' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

סנהדרין  קס; פיסקה מסעי, פרשת (ספרי מחט אפילו שהוא,
זה  דין לומדים ב) הלכה ט פרק (סנהדרין בירושלמי עו:).
בה", ימות "אשר כתוב ובעץ באבן יותר. פשוטה בדרך
כתוב  ולא היכהו", ברזל בכלי "ואם סתם כתוב בברזל ואילו
ידי  שעל קטנה, מחט אפילו לומדים מכאן בו" ימות "אשר
ועליו  יותר, פשוט זה לימוד להמית. יכולה בוושט תחיבה

שם). רוצח הלכות (ראה רבינו כנראה אפילו 105)מסתמך
פסק  וכן שם, זביד כרב ולא רבא בשם פפא כרב פסק מנזק.

מן 106)הרי"ף. הברזל ונשל ביער, עצים חוטב על מדובר
רעהו. את ומצא רעהו"107)העץ את "ומצא הלשון

מכאן  הברזל. שנשל משעה שם, היה כבר שרעהו משמע
זריק  בשעת הוציא שאם כך אחר ורק שם, היה לא האבן ת

קפג). פיסקה שופטים וספרי ח. (מכות פטור ראשו, את

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
דברים 1) חמשה בכל חייב שהעושם הדברים בו נתבארו

ונתבארו  בכולם. חייב אינו שהעושם והדברים הנזכרים,
וכל  ושבת וריפוי וצער נזק שהם: דברים, הארבעה מהויות

פרטיהם.

.‡‰MÓÁ‰ ÌlLÏ Èe‡¯ ‡e‰L ‰ÏaÁ B¯·Áa Ï·BÁ‰«≈«¬≈«»»∆»¿«≈«¬ƒ»
‰MÓÁ ÌlLÓ - Ìlk ÌÈ¯·„2Ba ÔÈ‡L ˜Ê B˜Èf‰ . ¿»ƒÀ»¿«≈¬ƒ»ƒƒ∆∆∆≈

‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰Úa¯‡ ‡l‡3ÌlLÓ - ‰LÏL . ∆»«¿»»¿«≈«¿»»¿»¿«≈
„Á‡ ÌlLÓ - „Á‡ .ÌÈL ÌlLÓ - ÌÈL .‰LÏL4. ¿»¿«ƒ¿«≈¿«ƒ∆»¿«≈∆»

פג:2) על 3)בבאֿקמא חייב שאינו כיון אומרים ואין
בבאֿקמא  תוספתא ישלם. לא הדברים שאר על אף הנזק,

א. הלכה ח פרק וירושלמי ט, החבלות 4)פרק כל לא כי
כל  שהיא. כפי חבלה כל פרטי מבררים וביתֿדין שוות,

שם. בירושלמי שנוסחה וכפי שם, בתוספתא ההלכה

.·?„ˆÈk5B„È ÚË˜6B‡ ,Ô‰Ó Úaˆ‡ B‡ BÏ‚¯ B‡ ≈«»«»«¿∆¿«≈∆
˜Ê :‰MÓÁ ÌlLÓ - BÈÚ ‡nqL7¯ÚˆÂ ,8Èet¯Â ,9, ∆ƒ≈≈¿«≈¬ƒ»∆∆¿««¿ƒ

˙·LÂ10˙L·Â ,11‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ e‰k‰ .12dÙBÒÂ , ¿∆∆»∆ƒ»«»¿»¿»¿»
‰„¯Óe BÈÚ ÏÚ ;¯ÊÁÏ13ÌlLÓ - ˙BÈÁÏ dÙBÒÂ , «¬…«≈»¿»¿»ƒ¿¿«≈

‰Úa¯‡14ÏÚ e‰k‰ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯Úˆ : «¿»»««¿ƒ¿∆∆»∆ƒ»«
‰·ˆÂ BL‡¯15.˙L·Â ,Èet¯Â ,¯Úˆ :‰LÏL ÌlLÓ - …¿»»¿«≈¿»««¿ƒ»∆

BÈ‡L ÌB˜Óa e‰k‰‰‡¯16ÂÈk¯a ÏÚ ‰k‰L ÔB‚k , ƒ»¿»∆≈ƒ¿∆¿∆ƒ»«ƒ¿»
Ba‚a B‡17Èet¯Â ¯Úˆ :ÌÈL ÌlLÓ -18e‰k‰ . ¿«¿«≈¿«ƒ««¿ƒƒ»

¯ËLa B‡ B„ÈaL ˙ÁtËÓa19Ô˙B - el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿««∆¿»ƒ¿»¿«≈»≈≈
.„·Ïa ˙La‰ ‡È‰Â ,˙Á‡««¿ƒ«∆ƒ¿«

התוספתא 5) שאלת פחות. ופעם דברים, חמשה פעם משלם
שם. חוזר.6)והירושלמי שאינו למעלה 7)אבר ראה

ב. הלכה א טֿי.8)פרק הלכות להלן להלן 9)ראה
יד. יא.10)הלכה הלכה הלכה 11)להלן ג פרק להלן

שם.12)א. וירושלמי תוספתא ויצאה 13)והתנפחה,
את 14)ממקומה. מחסר אלאֿאםֿכן חייב אינו נזק על כי

ה. הלכה להלן חוזר, שאינו אבר שבת 15)חבירו שאף
שם. במלאכתו, לעסוק הוא יכול שהרי כאן, לשון 16)אין

ואין  מכוסה המכה שמקום מפרש, רבינו שם. הירושלמי
היא  הירושלמי שכוונת מפרש הראב"ד אבל אותו. רואים

מחלוקת  שאין הדברים ונראים ההכאה, את ראה לא שאיש
ואנשים  הכהו שאם מודה רבינו עצמו. לדין בנוגע ביניהם
והראב"ד  נראית, אינה שהמכה אףֿעלֿפי ביישו הרי רואים,
אבל  שהכהו, בשעה ראה לא איש אם אפילו בבושת מחייב

לעין. ונראית ניכרת איש 17)המכה אין יתנפח, שאפילו
במקום 18)רואה. שהמכה מכיון משלם, אינו ובושת

רואים. באין הכהו וגם בה 19)מכוסה, שאין קלה מכה
שם. ירושלמי לביישו. והתכוון בלבד, בזיון אלא צער

.‚„etLa e‰‡Âk20ÌB˜Óa ,ÂÈ¯tˆ ÏÚ ¯ÓÒÓa B‡ ¿»»¿«¿«¿≈«ƒ»¿»¿»
‰¯eaÁ ‰OBÚ BÈ‡L21‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ ‡ÏÂ22ÌlLÓ - ∆≈∆«»¿…¿«≈¿»»¿«≈

„·Ïa ¯Úv‰23ÌÒ BÎÒ B‡ ÌÒ e‰˜L‰ .24‰pLÂ , «««ƒ¿«ƒ¿»«»«¿ƒ»
B¯BÚ ‰‡¯Ó25„·Ïa Èet¯ BÏ ÌlLÓ -26¯ÊÁiL „Ú , «¿≈¿«≈ƒƒ¿««∆«¬…

¯„Áa B¯Ò‡ .‰È‰Lk e‰‡¯Ó27˙·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B - «¿≈¿∆»»¬»¿∆∆≈¿≈∆∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈…«≈»≈

פג:20) ריפוי.21)בבאֿקמא ולא נזק לא בו ואין
שבת.22) בו ראהו 23)ואין לא אם משלם, אינו ובושת

(מגידֿמשנה). אדם פב:24)שום בבאֿקמא
ולא 25) צער ולא נזק לו גרם ולא נראה, שאינו במקום

הרפואות.26)בושת. ודמי הרופא ובטלו 27)שכר
יוכל  שלא עליו, וסגר בחדר כבר היה (אם שם ממלאכתו,
שם. רא"ש אדם, מדיני ופטור בנזקים גורם הריהו לצאת,

יא). סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט וראה

.„Ál‚Ó‰28BzLa ÈÓ„ BÏ Ô˙B - B¯·Á L‡¯ ¯ÚO «¿«≈«¿«…¬≈≈¿≈»¿
e‰‡ÂkL B‡ ÌÒa BÁlb .¯ÊÁÏ BÙBqL ÈtÓ ,„·Ïaƒ¿«ƒ¿≈∆«¬…ƒ¿¿«∆¿»»
:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ - ¯ÊÁÏ ¯ÚO‰ ÛBÒ ÔÈ‡L „Ú«∆≈«≈»«¬…«»«¬ƒ»¿»ƒ

˜Êa29‰iÂk‰ ÔÓ BL‡¯ ÌnÁ˙È È¯‰L - Èet¯Â ¯Úˆa ¿∆∆¿««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈…ƒ«¿ƒ»
BL‡¯a LÁ ‡ˆÓÂ ,Ìq‰ ÔÓ B‡30˙·L BÏ ÌlLÓe ; ƒ««¿ƒ¿»»¿…¿«≈∆∆

„w¯Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L -31BL‡¯ ˙lc „„Ïe32 ∆¬≈»¿«≈¿«¿≈««…
BÊ ‰Î‡ÏnÓ ÏËa ‡ˆÓÂ ,„ew¯ ˙ÚLa33- ˙L·e ; ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ¿»»∆

‰fÓ ÏB„b ˙La EÏ ÔÈ‡L34. ∆≈¿∆»ƒ∆

פו.28) בבאֿקמא סופו 29)בתער. אין השער שהרי
ריפוי.30)לחזור. טעון ואף צער, בו במי 31)ויש

בכך. ו)32)שמלאכתו ז, השירים (שיר המקרא [מליצת
שער  פירשו: המקרא מפרשי כל - כארגמן ראשך ודלת
יוצא  כאן רבינו מדברי אבל תלתלים, או קווצות ראשך,
שבת. על כאן מדבר שהרי לשער, התכוון שלא ברור
רבינו  שמנה הנזק הוא השער הפסד חוזר, שאינו ובגילוח
עד  המחלה בתקופת מלאכה ביטול משמעותו ושבת לחוד,

נכרית. לפאה הכוונה אולי שהוא 33)שיתרפא]. משום
בראשו. שם.34)חש הגמרא לשון

.‰z„ÓÏ ‡‰35BÈ‡L ¯·È‡ B¯·Á ¯qÁÓ‰ ÏkL , »»«¿»∆»«¿«≈¬≈≈»∆≈
¯ÊBÁ36ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ÏÎa ·iÁ -37ÏÈt‰ elÙ‡ . ≈«»¿»«¬ƒ»¿»ƒ¬ƒƒƒ
BpL38ÂÈt ‰ÏÁÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Ïka ·iÁ -39 ƒ«»«…∆ƒ∆¿»∆…∆¡∆ƒ

¯Oa ,‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ ÔM‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰ÚL»»««««ƒ∆«≈≈¿»¿«
.‰‡eÙ¯ CÈ¯ˆ ÌÈpM‰«ƒ«ƒ»ƒ¿»

בהלכה 35) חוזר שאינו ומשער ב, בהלכה וכו' ידו מקטע
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קכט

קכט

ומזיק  חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ז' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הקודמות.36)הקודמת. בהלכות שנזכרו אלו דוקא ולאו
בלבד.37) נזק בתשלום חובתו ידי יוצא דינה 38)ואינו

שאחרות  חלב ששיני ומובן, חוזרים. שאינם האברים כיתר
כד. קידושין ראה החוזר. כאבר דינן במקומן, צומחות

שעה.39) באותה ממלאכתו בטל הוא וגם ריפוי, וצריך

.Â¯BÚÓ ‰¯ÚOk B¯qÁ elÙ‡40‰MÓÁa ·iÁ - B¯Oa ¬ƒƒ¿¿«¬»≈¿»«»«¬ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ ¯BÚ‰L ;ÌÈ¯·„41˙˜lˆ ‡l‡42,CÎÈÙÏ . ¿»ƒ∆»≈≈∆»«∆∆¿ƒ»

Ì„ epnÓ ‡ÈˆB‰Â ¯BÚ‰ Ú¯˜Â B¯·Áa Ï·BÁ‰43·iÁ - «≈«¬≈¿»«»¿ƒƒ∆»«»
.ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa«¬ƒ»¿»ƒ

ירושלמי 40) וראה דברים, חמשה וחייב אבר כמחסר דינו
א. הלכה סוף יא, פרק שאינו 41)סנהדרין כאבר ודינו

רושם 42)חוזר. נשאר במקומה אבל מתרפאת, המכה
ח.43)לתמיד. פרשה משפטים מכילתא ראה פצע. היינו

.Ê˙ÈÚ·n‰44‰ÏÁL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á45- „Át‰ ÔÓ ««¿ƒ¬≈««ƒ∆»»ƒ«««
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰46ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ47. ¬≈∆»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

‡e‰Â48B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜ÚvL ÔB‚k ‡l‡ ,Ba Ú‚ ‡lL , ¿∆…»«∆»¿∆»«≈¬»
L˜Úˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÙ‡a [BÏ] ‰‡¯˙p∆ƒ¿»»«¬≈»¿«≈»∆¿≈ƒ»«

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - BL¯ÁÂ BÊ‡a¿»¿¿≈¿»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
BÊÁ‡49˙Úa BÙÁ„e Ba Ú‚pL B‡ ,BL¯ÁÂ BÊ‡a Ú˜˙Â ¬»¿»«¿»¿¿≈¿∆»«¿»¿≈

- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÂÈ„‚·a ÊÁ‡L B‡ ,B˙ÈÚ·‰L∆ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈
.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿ƒ

צא.44) בבאֿקמא ואף 45)המבהיל, ריפוי, צריך והוא
ממלאכתו. הרי 46)בטל בגופו, מעשה עשה שלא מכיון

אדם. מדיני ופטור לנזק גורם חלה 47)זה שבגללו מכיון
כן 49)בתנאי.48)חבירו. ועל מעשה, וזהו בגופו,
חייב.

.ÁÈÏ ‰‡¯È50B‡ ÈzL¯Á˙ :¯Ó‡L ÏaÁp‰L , ≈»∆ƒ∆«∆¿»∆»«ƒ¿»«¿ƒ
BÈ‡ - ÚÓBL ÈÈ‡ B‡ ‰‡B¯ ÈÈ‡ È¯‰Â ,ÈÈÚ ˙ÈÓÒƒ¿≈≈ƒ«¬≈≈ƒ∆≈ƒ≈«≈

ÔÓ‡51.ÌÈ¯ÚÈ ‡nL ,¯·c‰ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆¡»∆¬≈≈»«ƒƒ«»»∆»«¿ƒ
˜ÊÁÓ ‰È‰ÈÂ ,‰a¯Ó ÔÓÊ ˜„aiL „Ú ˜Êp‰ ÏËB BÈ‡Â¿≈≈«∆∆«∆ƒ»≈¿«¿À∆¿ƒ¿∆À¿»
.‰Ê ÌlLÈ Ck ¯Á‡Â ,L¯Á˙ B‡ ÂÈÈÚ ¯B‡Ó „a‡L∆ƒ≈¿≈»ƒ¿»≈¿««»¿«≈∆

עצמו.50) (שבועות 51)סברת הנגזל כדין הנחבל דין כי
אינו  ברשות שלא כליו ממנו שלקחו הטוען ונגזל מד:),
לחושןֿ הגר"א מו. (שם עדים לו יש אלאֿאםֿכן נאמן

לג). סעיף תכ, סימן משפט

.Ë˜fp‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ïk‰ ?¯Úv‰ ‡e‰ ‰nk52Ì„‡ LÈ : «»««««…¿ƒ«ƒ»≈»»
C¯ ‡e‰L53„‡Ó ‚ÚÂ54BÏ e˙ el‡Â ,ÔBÓÓ ÏÚ·e ∆«¿»…¿…««»¿ƒ»¿

‡e‰L Ì„‡ LÈÂ ;ËÚÓ ¯ÚËˆÓ ‰È‰ ‡Ï ‰a¯‰ ÔBÓÓ»«¿≈…»»ƒ¿«≈¿«¿≈»»∆
ÔÏÓÚ55˜ÊÁÂ56¯Úˆ ¯ÚËˆÓ „Á‡ ÊeÊ ÈtÓe ,ÈÚÂ «¿»¿»»¿»ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«≈««

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚÂ .‰a¯‰57ÔÈ˜ÒBÙe ÔÈ„ÓB‡ «¿≈¿«ƒ«¿»ƒ»≈∆¿ƒ¿ƒ
.¯Úv‰«««

פג:52) מפונק.53)בבאֿקמא לו 54)חלש, וקשה
ומפונק" מעודן מרוכך, היה "אם מועט, בצער אפילו לעמוד

ח). פרשה משפטים קשה.55)(מכילתא עבודה עובד

רב.56) בצער אפילו לעמוד כיוצא 57)ויכול אדם "כמה
בחשבון  מביאים הצער, באומדן (שם). ליטול" רוצה בזה
בחישוב  מהֿשאיןֿכן הנחבל, של הסובייקטיבי הצד את

א. הלכה א פרק למעלה ראה הנזק.

.È?¯·È‡ B¯qÁL ÌB˜Óa ¯Úv‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk58È¯‰ ≈«¿«¬ƒ«««¿»∆ƒ¿≈»¬≈
‰Êk Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡ - BÚaˆ‡ B‡ B„È ÚËwL∆»«»∆¿»¿ƒ«»»»»∆
ÚË˜Ï B‡ ÛÈÒa ‰Ê ¯·È‡ BÏ ÚË˜Ï ÔÈa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈≈ƒ¿…«≈»∆¿«ƒƒ¿…«

ÌÒa B˙B‡59CÏn‰ ÂÈÏÚ ¯Êb Ì‡ ,60B‡ B„È ÚË˜Ï ¿«ƒ»«»»«∆∆ƒ¿…«»
ÌlLÓe ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡Â ,BÏ‚«̄¿¿¿ƒ«»≈≈∆»∆¿«≈

˜Èfn‰61. ««ƒ

ההלכה 58) פה. בבאֿקמא האבר, דמי לו שילם שכבר
כגון  נזק, במקום שלא לצער מספקת תשובה נותנת הקודמת
כיצד  רבינו מבאר זו ובהלכה ציפורנו. על בשפוד כוואהו
הנזק. דמי שילם והחובל נזק, גם שיש במקום צער משערים

צער.59) בו יסכים,60)שאין לא לכתחילה ידו לקטוע כי
מרובים. בדמים ההפרש.61)אפילו את

.‡È‡l‡ ¯·È‡ B¯qÁ ‡Ï Ì‡ ?˙·M‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ«∆∆ƒ…ƒ¿≈»∆»
ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ‰˙·vL B‡ ,·kLnÏ ÏÙÂ ‰ÏÁ¯62 »»¿»««ƒ¿»∆»¿»»¿»«¬…

ÏËa ÏÚBÙk ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B -63 ≈¿≈ƒ¿∆»»¿≈»≈
¯·È‡ B¯qÁ Ì‡Â ;epnÓ ÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL64 ∆»¿»»∆ƒ≈ƒ∆¿ƒƒ¿≈»

˙·LÂ ,˜Êp‰ ‡e‰L ,B„È ÈÓc Ô˙B - B„È ÚËwL B‡∆»«»≈¿≈»∆«∆∆¿∆∆
B˙B‡ ÔÈ‡B¯ -65ÌÈ‡eM˜ ¯ÓBL ‡e‰ el‡k66ÔÈ‡B¯Â , ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ

ÔÈOBÚÂ ,ÌBÈ ÏÎa ÔÈ‡eM˜ ¯ÓBL ¯ÎO ‡e‰ ‰nk«»¿«≈ƒƒ¿»¿ƒ
BÏ Ô˙BÂ ,‰Ê ÏL BÈÏÁ ÈÓÈ Ïk ÔBaLÁ67Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿»¿≈»¿∆∆¿≈¿≈ƒ

BÏ‚¯ ÚË˜68ÏÚ ¯ÓBL ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »««¿ƒ¿ƒ≈«
Á˙t‰69BÈÚ ‡nÒ .70ÔÁBË ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «∆«ƒ≈≈ƒ¿ƒ≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÁ¯a¿≈«ƒ¿≈…«≈»∆

המחלה.62) בזמן דמיו שפחתו אףֿעלֿפי נזק, משלם ואינו
קודם 63) בה שעסק עבודה, יום של המלא השכר לא

ובטל" ליושב מלאכה עושה דומה "אינו כי המחלה,
שפועל  השכר, לפי מחשבים אלא עו:), (בבאֿמציעא
יעבוד. שלא ובלבד ליום לקבל מסכים היה העבודה באותה
המלאכה  ואם גדולה, להפחתה יסכים קשה, העבודה אם
תוספתא  (ראה בלבד מועטת להפחתה אלא יסכים לא קלה,
לו  שנותן ג, הלכה ח פרק שם וירושלמי ט, פרק בבאֿקמא
יב  פרק ואבידה גזילה הלכות מגידֿמשנה וראה שלם, שכר

ד). פה:64)הלכה פג: החולי.65)בבאֿקמא ימי כל
לאחר 66) יד, בלי גם לעשותה אדם כל שיוכל קלה עבודה

ידו, שקטעו לפני העבודה שכר לפי מחשבים ואין שיבריא.
מכילתא  וראה הנזק. דמי בחשבון נכלל זה שהפסד מכיוון

יט. כא, משפטים יד.67)דרשב"י הלכה להלן ראה
להתהלך 68) שצריך קישואים, שומר להיות יכול ואינו

אחת, ברגל כי רגליו, שתי כשקיטע [המדובר לגינה. מסביב
וכן  קישואים, כשומר שמקבל (פג:) המשנה אומרת
רא"ש  קישואים. שומר חגר הוא כאילו נאמר: שם בתוספתא

בלי 69)שם]. גם לעשותה אדם כל שיוכל קלה עבודה
שיבריא. לאחר סומא 70)רגל, כי עיניו, לשתי הכוונה
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קל ומזיק קל חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ז' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אדם, בן בסתם נאמר זה [ודין לעבודה. מסוגל אחת בעין
לעסוק  ויוכל מקצוע, בעל הוא אם אבל מקצוע. בעל שאינו
שיוכל  שלו, המלאכה לפי השבת משערים חליו, אחר גם בו
רגלו, או ידו וקטעו מורה כגון שיתרפא, לאחר לעשותה

שם)]. (רא"ש במלאכתו להמשיך יוכל שיתרפא שלאחר

.·È‰k‰71BÊÁ‡ B‡ ,BÊ‡ ÏÚ B¯·Á ˙‡72Ú˜˙Â ƒ»∆¬≈«»¿¬»¿»«
BL¯ÁÂ ,BÊ‡a73Blk ÈÓ„ BÏ Ô˙B -74BÈ‡ È¯‰L ; ¿»¿¿≈¿≈¿≈À∆¬≈≈

ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ Èe‡¯75. »ƒ¿»»¿»

צא.71) השווה 72)בבאֿקמא שם. בגופו, מעשה שעשה
ז. הלכה לריפוי.73)למעלה ניתן של 74)ואינו מימרא

פה: שם שיוכל 75)רבא, מלאכה, לו יש שאם משמע
שם  ראה כולו. דמי משלם אינו שנתחרש, לאחר לעשותה

חרשו. דיבורֿהמתחיל תוספות

.‚ÈBÈÚ ˙‡ ‡nÒ76e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ77B„È ˙‡ ÚË˜ ,78 ƒ≈∆≈¿…¬»»«∆»
e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ79Ë˜Â ,¯Á‡Â ,e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ BÏ‚¯ ˙‡ Ú ¿…¬»¿»«∆«¿¿…¬»¿««

Ô˙B ,˜ÊÂ ˜Ê ÏÎÏ e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - BL¯Á Ck»≈¿ƒ¿…¬»¿»∆∆»∆∆≈
Blk ÈÓ„ BÏ80e‰e„Ó‡ .81Ck ¯Á‡Â ˜ÊÂ ˜Ê ÏÎÏ82 ¿≈À¬»¿»∆∆»∆∆¿««»

BlÎÏ e‰e„Ó‡83Blk ÈÓ„ ‡l‡ epnÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ¬»¿À≈ƒƒ∆∆»¿≈À
„·Ïa84¯·È‡Â ¯·È‡ Ïk ˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;85ÈÓ„e ƒ¿«¿ƒ»««ƒ»∆∆»≈»¿≈»¿≈

Blk86B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87. À≈ƒƒƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

FWxg...FNM inc Fl ozFp." ¥§¥§¥ª

הבנה  שהיא תחתון' 'דעת ישנה השכל שבהבנת כשם
שהוא  עליון' ו'דעת אדם, של שכלו ערך כפי באלקות
של  הפנימי הקשר מצד הבא ב"דעת" לגמרי שונה סוג
להגיע  יהודי יכול ידה ועל הקב"ה, עם היהודית הנשמה
ישנו  שבראיה וכשם באלוקות, לגמרי אחרת להבנה
ראיה  שהיא הראשונה בפעם ראיה בין עצום הבדל
בדבר  התבוננות לאחר הבאה ראיה ובין שטחית,
בה  השוקע האדם את "התופסת" ובעמקות ביסודיות
גם  כך שרואה, הדבר מלבד אחר דבר אין כאילו
שפירושה  שמיעה וישנה סתם שמיעה ישנה בשמיעה
מהות  כל את ומקיפה החודרת ופנימית מעמיקה קליטה
נוגעת  שהיא עד - באזנך" דברי "יכנסו - השומע
מהותו  כל את לשנות ויכולה האדם ועצם לכללות

כו  דמי לו נותן "חרשו שאם נפסק לכן כי ותוכנו, לו"
של  ותוכנו מהותו כל את לעצב שבכוחה בשמיעה פגע

האדם.
161 עמוד ל"ז חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

בתיקו.76) שעלתה רבא של בעיא ולא 77)שם. ביתֿדין,
לשלם. עליו כמה למזיק ורק 79)אחרֿכך.78)אמרו

לדין. באים הם שחרשו ופסק 80)לאחר חרשו. כדין
ידו  עינו, דמי כולל זה ותשלום שם. לומר" תמצי כ"אם

ובושת  מצער גם ופטור משלם, אינו שבת דמי ואף ורגלו.
לעבד. אותו קנה וכאילו כולו, דמי את שילם שהרי וריפוי,

בתיקו.81) שעלתה בעיא שחרשו.82)שם, לאחר
האלה.83) החבלות כל לפני שוה  שהיה מכיון 84)כפי 

ואין  המזיק, לטובת מספק פוסקים בתיקו, עלתה שהבעיא
החבלות  של ובושת שבת ריפוי, בצער, אותו מחייבים

אבר 85)הקודמות. כל של ובושת ריפוי צער, פירוש:
כולו. בדמי נכלל שבת אבל שוה 86)ואבר, שהיה כפי

האלה. החבלות פוסקים 87)קודם ספק, שהוא מכיון
לחםֿ עלֿפי זו הלכה כל של (הפירוש המחזיק לטובת

משנה).

.„È?Èet¯‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk88ÌÈÓÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ≈«¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ
‰ÈÁÈ89CÈ¯ˆ ‡e‰ ‰nÎÂ ‰Ê ÈÏÁÓ ‰Ê90BÏ Ô˙BÂ , ƒ¿∆∆≈√ƒ∆¿«»»ƒ¿≈
„iÓ91BÓBÈa ÌBÈ ¯·c ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â .92. ƒ»¿≈¿«¿ƒƒ≈¿«¿

˜ÈfnÏ ‡È‰ ‰wz ‰Ê ¯·„Â93. ¿»»∆«»»ƒ««ƒ

צא.88) יבריא.89)בבאֿקמא ימים כמה  לאחר
כגון 90) ההוצאות, וליתר הרפואות לדמי הרופא, לשכר

להבראה. מיוחד שם.91)מזון הימים, לכל הריפוי דמי
שם). (תוספתא מיד" לו ונותנין שמין אפילו 92)"וכולן

כמה  מראש לדעת שאיֿאפשר בטענה זאת תובע שהנחבל
הריפוי. ימשך מה 93)זמן על יתר הריפוי ימשך שאפילו

שם. גמרא כלום, לו מוסיף אינו שאמדוהו,

.ÂË˙·M‰ ÔÎÂ94d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ -95„iÓ Ïk‰ Ô˙BÂ96. ¿≈«∆∆¿ƒ»¿≈«…ƒ»
¯˙È ÈÏÁ‰ Ba C¯‡Â ,CÏB‰Â BÈÏÁa ÏbÏb˙Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿«¿≈¿»¿¿≈¿»«∆√ƒ»≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - e‰e„Ó‡M ‰Ó ÏÚ97Ì‡ ÔÎÂ . ««∆¬»≈ƒ¿¿≈ƒ
e‰e„Ó‡M ‰nÓ BÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - „iÓ ‡È¯·‰98. ƒ¿ƒƒ»≈¬ƒƒ«∆¬»

החולי.94) בזמן מעבודה הבטלה למעלה 95)דמי ראה
יא. חמש 96)הלכה "אפילו שם: בתוספתא שם. גמרא

קודמת.97)שנים". בהלכה שנזכרה למזיק התקנה וזוהי
שם.98) גמרא עליו, ריחמו השמים שמן

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99BfL ,˜Èfn‰ ‰ˆ¯La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««ƒ∆
‰ ‰wzÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˜Èfn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ‡È «»»ƒ¬»ƒ»«««ƒ≈¿ƒ

BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ ep‡t¯‡ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a100ÔÈÚÓBL - ¿«»»∆»¬«¿∆¿«¿¿ƒ
BÏ101.

מיד.99) הכל שלו,100)שנותן הרווח - מהר יתרפא ואם
שלו. ההפסד - רב זמן הריפוי ימשך שאינו 101)ואם

בבאֿקמא  וראה לו. נותן הוא והרי ריפוי, בדמי אלא חייב
פה.

.ÊÈÈnÚ ˜Òt :˜fp‰ BÏ ¯Ó‡102È‡Â ,È„È ÏÚ Ô˙Â »««ƒ»¿…ƒƒ¿≈«»ƒ«¬ƒ
:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈÓˆÚ ˙‡ ‡t¯‡¬«≈∆«¿ƒ≈¿ƒ∆¬≈≈

EÓˆÚ ‡t¯z ‡Ï ‡nL103‡l‡ .˜ÈfÓk È‡ ˜ÊÁ‡Â , ∆»…¿«≈«¿¿¿»¿«¬ƒ¿«ƒ∆»
ÈÓc Ô˙BÂ Ïk‰ ÏÚ ˜ÒBt B‡ ,BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ BÏ Ô˙B≈¿«¿≈««…¿≈¿≈

.ÔÈc ˙Èa È„È ÏÚ Èet¯‰»ƒ«¿≈≈ƒ

הריפוי.102) דמי את 103)את להשאיר אתה רוצה כי
בידך. הכסף
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.ÁÈ˜Èfn‰ BÏ ¯Ó‡104‡t¯‡ È‡ ,105LÈ B‡ ,E˙B‡ »«««ƒ¬ƒ¬«≈¿≈
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ‡t¯nL ‡ÙB¯ ÈÏ106‡l‡ ; ƒ≈∆¿«≈¿ƒ»≈¿ƒ∆»
.¯ÎOa e‰‡t¯Óe Ôn‡ ‡ÙB¯ ‡È·Ó≈ƒ≈À»¿«¿≈¿»»

רופא.105)שם.104) שהיה א'106)כגון במקרה כי
יטפל  בו שחבל שאדם רוצה שאינו לטעון הנחבל יכול
ריפויו  אין בחינם, שמרפא שרופא - ב' ובמקרה בריפויו,

כלום. שוה

.ËÈBnÚ ˜Òt ‡lL È¯‰107ÌBÈ ‡t¯Ó ‰È‰ ‡l‡ , ¬≈∆…»«ƒ∆»»»¿«≈
ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚÂ ,ÌBÈÂ108‰¯zÒ B‡ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ109 »¿»¿»ƒ≈¬«««»ƒ¿¿»
‰˙ÈÁL ¯Á‡ ‰kn‰110ÈÓ„ BÏ ˙˙ÏÂ B˙‡t¯Ï ·iÁ - ««»««∆»¿»«»¿«…¿»≈¿≈

Bz·L111·iÁ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚ . ƒ¿»¿»ƒ∆…≈¬«««»«»
B˙‡t¯Ï112È¯·c ÏÚ ¯·Ú .Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ¿«…¿≈≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿≈

‡ÙB¯113B˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â114. ≈¿ƒ¿ƒ»»∆√ƒ≈«»¿«…

לא 107) כלום, לו מוסיף היה לא עמו, פסק אילו כי מראש,
הלכות  למעלה ראה השבת. דמי על ולא הריפוי דמי על

פה.108)ידֿטו. פג: בבאֿקמא וחזרה 109)אבעבועות.
שם.110)לקדמותה. לגמרי, לא אבל שנתרפאה,

שם.111) תנאֿקמא, חייב 112)כדעת אינו לומר: צריך
518 מספר אוקספורד בכתביֿיד (מגידֿמשנה). לרפאותו
מחמת  צמחים בו שעלו הדין, רק זו בהלכה מובא ו591ֿ
צמחים  בו "עלו של הפיסקא וכל לרפאותו. חייב . . . המכה

בגליון. רק ונוספה איננה, המכה" מחמת שם 113)שלא
פשע.114)פה. החולה כי

.ÎB˙B‡ ÔÈ·iÁÓe ˜Èfn‰ ÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜ÒBtLk¿∆¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿«¿ƒ
ÌlLÏ115Ïk‰ epnÓ ÔÈ·Bb -116„iÓ117ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ¿«≈ƒƒ∆«…ƒ»¿≈¿ƒ

BÏ118„·Ïa ˙L·a ·iÁ˙ Ì‡Â .ÏÏk ÔÓÊ119ÔÈÚ·B˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿∆ƒ¿«¿ƒ
ÔBÓÓ B¯qÁ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÓÊ BÏ120. ¿«¿«≈∆¬≈…ƒ¿»

הדין.115) פסק מתן לאחר ריפוי,116)כלומר, צער, נזק,
ובושת. מיד",117)שבת לו ונותנים שמים "וכולם
שם. אין 118)תוספתא חנינא: רבי "אמר בקשתו. לפי

צא. בבאֿקמא לחבלות", זמן למעלה 119)נותנים ראה
ב. קובעים 120)הלכה אין ממון, חסרו ואם שם. גמרא

מחסרון  באים שאינם התשלומים לאותם אפילו זמן לו
ממון.

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
נתבארו 1) וכן פרטיו. וכל הבושת עניין מהו בו נתבאר

העושם. חיוב חכמים וקצבו ששיערו הדברים,

.‡Ïk‰ ?˙La‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk2Li·Ó‰ ÈÙÏ ≈«¿«¬ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
ia˙n‰ÂL3Lia˙ÓÏ ÔËw‰ ÔÓ Lia˙Ó ‰ÓB„ BÈ‡ . ¿«ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒ¿«≈

Ïw‰ ‰Ê BLiaL ‰fL ,„aÎÓe ÏB„b Ì„‡Ó4BzLa ≈»»»¿À»∆∆∆ƒ¿∆««»¿
.‰a¯Ó¿À»

פג:2) להלן.3)בבאֿקמא ובלשון 4)ראה הנקלה,
מן  המתבייש דומה "אינו ט): פרק (בבאֿקמא התוספתא

(=הנקלה)". הפגום מן למתבייש (המכובד) היקר

.·Li·Ó‰5Ì¯Ú‰ ˙‡6ıÁ¯na ‡e‰L ÈÓ B‡7- «¿«≈∆∆»…ƒ∆«∆¿»

¯eËt8Áe¯‰ ‰·L .9ÂÈÏeL ‰ÎÙ‰Â10È¯‰Â ÂÈt ÏÚ »»¿»»«¿»¿»»«»»«¬≈
Ì¯Ú ‡e‰11˙L·a ·iÁ - B˙ËLÙ‰a ‰Ê ÛÈÒB‰Â ,12; »…¿ƒ∆¿«¿»»«»¿∆

‰ÓB„ BÈ‡Â13˙‡ Li·ÓÏ Ì¯Ú ‰OÚpL ‰Ê ˙‡ Li·Ó ¿≈∆¿«≈∆∆∆«¬»»…ƒ¿«≈∆
¯‰pÏ „¯ÈÏ ÂÈ„‚a dÈa‚‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ì¯Ú BÈ‡L14B‡ ∆≈»…¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»»≈≈«»»

¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÚL15BLi·e ,16·iÁ -17‰ÓB„ BÈ‡Â ;18 ∆»»ƒ«»»ƒ¿«»¿≈∆
˙‡ Li·ÓÏ ‰Ê Li·Ó.ÂÈ„‚·a ‰qÎÓ‰ ¿«≈∆ƒ¿«≈∆«¿À∆ƒ¿»»

בו.5) רקק כגון שהיא, דרך בפני 6)באיזו ערום המתהלך
אדם. בושת.7)בני להם ואין ערומים שם עומדים אנשים

בן 8) איננו אדם, בני בפני ערום ללכת מקפיד שאינו כיוון
דיבורֿהמתחיל  שם ב'תוספות' וראה פו: שם (רש"י בושת
פטור  למה נתבאר [לא אחרת). בדרך שפירשו ערום,
במרחץ  ואולי רקיקה, או הכאה עלֿידי במרחץ כשבייש

בגדיו]. את שהפשיט עלֿידי שביישו גמרא 9)הכוונה
בגדיו.10)שם. לא 11)שולי אבל חלקי, ערום נעשה

כבר 12)מרצונו. שהיה אדם בהפשטה שבייש אףֿעלֿפי
הוא, בושת בן זה שערום משום חייב, שהוא והטעם ערום.

ערום. נעשה מרצונו לא שנעשה 13)שהרי זה של בושתו
ערום. שאינו זה של כבושתו מרובה אינו גמרא 14)ערום

מופשלים.15)שם. שהיא,16)כשבגדיו דרך באיזו
נוספת. הפשטה עלֿידי שמרצונו 17)אפילו אףֿעלֿפי

בגדיו. סיכום:18)הגביה מרובה. כה אינו ובושתו
ומרצונו, לגמרי ערום א. ערום: סוגי שלושה זו בהלכה
נשבה  כגון מרצונו, ושלא חלקי ערום ב. פטור. שהמביישו
שאינו  את מהמבייש פחות אבל חייב, שהמביישו . . . הרוח
שהמביישו  הנהר, מן עלה כגון מרצונו, חלקי ערום ג. ערום.

המלובש. את מהמבייש פחות אבל חייב,

.‚ÔLi‰ ˙‡ Li·Ó‰19˙L·a ·iÁ -20CB˙a ˙Ó Ì‡Â . «¿«≈∆«»≈«»¿∆¿ƒ≈¿
ıÈ˜‰ ‡ÏÂ ,B˙L21ÔÈ‡ - BLiaL ‰Êa LÈb¯‰ ‡ÏÂ ¿»¿…≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»∆∆ƒ¿≈

ÔÈ·Bb22- ÔÈL¯Bi‰ eOÙz Ì‡Â ;Li·Ó‰ ÔÓ ‰Ê ˙La ƒ∆∆ƒ«¿«≈¿ƒ»¿«¿ƒ
Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡23. ≈ƒƒƒ»»

פו:19) בבאֿקמא בבושתו, מרגיש שהרי 20)שאינו
מתבייש. הוא משנתו מתעורר שהוא ידע 21)לאחר ולא

בושת 22)בבושתו. על בא החיוב אם נפתרה, שלא בעיא
בא  החיוב ואם המבוייש. שמת מאחר פטור, המבייש שלו,
הם  שהרי חייב, יהיה משפחתו, בני של בושתם משום

הראיה.23)בחיים. עליו מחבירו המוציא כי

.„‰ËBM‰ ˙‡ Li·Ó‰24¯eËt -25˙‡ Li·Ó‰Â ; «¿«≈∆«∆»¿«¿«≈∆
·iÁ - L¯Á‰26„·Ú‰ ˙‡ B‡ ¯b‰ ˙‡ Li·Ó‰ .27- «≈≈«»«¿«≈∆«≈∆»∆∆

ÌÏÎ B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎnLk Ì‡ :ÔËw‰ ˙‡ Li·Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆«»»ƒ¿∆«¿ƒƒƒ¿»
·iÁ -28¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,29BÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓe . «»¿ƒ»»ƒ»»≈

‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ˙‡ Li·ÓÏ ÔËw‰ ˙‡ Li·Ó‰ ‰ÓB„∆«¿«≈∆«»»ƒ¿«≈∆«»¿…
ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·ÓÏ „·Ú‰ ˙‡ Li·Ó‰30Li·Ó ‡ÏÂ , «¿«≈∆»∆∆ƒ¿«≈∆∆ƒ¿…¿«≈

.Áwt Li·ÓÏ L¯Á≈≈ƒ¿«≈ƒ«

תמיד 24) משובשת דעתו ונמצאת דעתו, שנטרפה מי "כל
לזרוק  או כלים לשבר שדרכו כגון הדברים", מן בדבר
ד.). ג: חגיגה וראה ט, הלכה ט פרק עדות (הלכות אבנים

פו:25) בבאֿקמא בושת, בן אינו שבדרך 26)כי אףֿעלֿפי



 132  ללהאמ ם  ש הלידמ רדהמ • דהמ למ הס   מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלב ומזיק קלב חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ז' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם. נכונה, דעתו אין כי השוטה, כדין החרש  דין כלל
לבין 27) עברי עבד המבייש בין ההבדל בדבר פז. שם

ה"ו. פ"ד להלן ראה כנעני, עבד אע"פ 28)המבייש
השוטה. כדין הקטן דין כלל שם.29)שבדרך

כי 30) חורין, בן של כבושתו מרובה אינו עבד של בושתו
ראה  המתבייש. של באישיותו גם תלוי הבושת שיעור

א. הלכה למעלה

.‰ÌÈ¯·„a B¯·Á ˙‡ Li·Ó‰31ÂÈ„‚a ÏÚ ˜˜¯L B‡ , «¿«≈∆¬≈ƒ¿»ƒ∆»««¿»»
¯eËt -32ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ33¯c‚Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ . »ƒ««¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…

¯·ca34ÌB˜Ó ÏÎa35ÔÓÊ ÏÎ·e36e‡¯iL ÈÙk37Ì‡Â . «»»¿»»¿»¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Lia38,‰ÓÏL ˙La BÏ ÌlLÏ ·iÁ - ƒ≈«¿ƒ»»«»¿«≈∆¿≈»

ÌÈ¯·„a ‡l‡ BLia ‡lL Èt ÏÚ Û‡39˜ÒÙ ¯·k . ««ƒ∆…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
ÔÈc‰40- ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Li·Ó‰ ÏkL , «ƒ∆»«¿«≈«¿ƒ»»¬ƒƒ¿»ƒ

‰MÓÁÂ ÌÈLÏL Ï˜LÓ epnÓ ÔÈ·B‚Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
·‰f‰ ÔÓ ¯È„41˙BÁt ÌÈÚÏÒ ÚLz Ï˜LÓ ‡e‰L , ƒ»ƒ«»»∆ƒ¿«≈«¿»ƒ»
‰Ïa˜Â .ÚÈ·¯42ÏÎa ‰Ê Ò˜ ÔÈ·BbL ,e„Èa ‡È‰ ¿ƒ«¿«»»ƒ¿»≈∆ƒ¿»∆¿»

Óı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜43. »≈»»∆≈¿»»»∆

צא.31) מן 32)בבאֿקמא בשניהם שפטור והטעם שם .
במבושיו", "והחזיקה בתורה שכתוב משום התשלומים,
ביישו  אבל גופו, בושת על אלא תורה חייבה שלא ומשמע

שם). (רא"ש פטור - בגדו על רקק או אבל 33)בדברים
ז. הלכה להלן ראה גדול, עוון בזה יבזו 34)יש שלא כדי
מריבות. לידי ויבואו זה את זה בחוצה 35)אנשים אפילו

גאון,36)לארץ. שרירא רב כתב וכן הזה. בזמן אפילו
לפי  כראוי, שיפייסנו עד אותו מנדים דברים בושת על שאף
חבלה, של מבושת גדול בדברים שבושת ומסתבר כבודו.
חבירו  על מוציא שאדם ודיבה הרע כלשון גדול דבר שאין

שם). ולפי 37)(רא"ש השעה, צורך לפי אותו "מייסרים
עמוד  לבבאֿקמא הגאונים (אוצר בביתֿדין" שרואים מה

ו.38)152). הלכה ח פרק בבאֿקמא אף39ֿ)ירושלמי
מן  פטור - בדברים פשוט אדם שהמבייש עלֿפי

שם.40)התשלומים. זהב 41)ירושלמי ליטרא והוא
ו. הלכה וראה שם. בירושלמי מפי 42)שנזכרה תלמיד

קמא 43)רבו. (בבא לארץ בחוץ קנסות גובים שאין אף
אפילו  חכם, תלמיד המבייש של זה, קנס גובים - כז:)

החכם. בכבוד לזלזל יבואו שלא לארץ, בחוצה

.ÂLÈÂ .„¯ÙÒa CÎa „ÈÓz eÏˆ‡ eÈ‰ ÌÈOÚÓ«¬ƒ»∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»«¿≈
ÔÈÏÁBÓ eÈ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz44‰‡ CÎÂ ,‰Ê ÏÚ «¿ƒ≈¬»ƒ∆»¬ƒ«∆¿»»∆

Ì‰Ï45Ï·‡ .Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ÔÈOBÚÂ Ú·BzL LÈÂ ; »∆¿≈∆≈«¿ƒ¿»»≈≈∆¬»
‡¯ËÏ BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :Li·ÓÏ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈic‰««»ƒ»¿ƒ«¿«≈«»«»ƒ≈ƒ¿»

.·‰Ê»»

השלום.מת 44) אהבת מצווה 45)וך חכם תלמיד כי
יב. א, פרק אבות שלום. ורודף שלום אוהב להיות

.ÊÔÓ ¯eËt ÌÈ¯·„a ÌÚ‰ ¯‡L Li·Ó‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿»ƒ»ƒ
‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÔÈÓeÏLz‰46Ûc‚Óe Û¯ÁÓ BÈ‡Â .47 ««¿ƒ»»¿≈¿»≈¿«≈

ÚL¯ ‡l‡ ÌÚÏ48ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .‰ËBL »»∆»»»∆¿»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰49ÔÈaÏn‰ ÏkL ,50¯Lk Ì„‡ Èt51 »ƒƒ∆»««¿ƒ¿≈»»»≈
.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„a Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈≈∆»»«»

ח.46) הלכה ו פרק דעות הלכות לשם 47)ראה אפילו
למקום, אדם שבין אבל לחבירו. אדם שבין [בדברים תוכחה
משמע  כך ברבים, ואפילו להכלימו מחוייבים וגם מותר

שם]. לחםֿמשנה וראה שם, רבינו של שעבר 48)מלשונו
יז), יט, (ויקרא חטא" עליו תשא "ולא בתורה הכתוב על

יא.49)שם. ג, פרק בבא51ֿ)המבייש.50)אבות
נט. מציעא

.Á˙Ba¯ ˙B‡k‰ LÈ52,ËÚÓ ¯ÚˆÂ Èefa Ô‰a LiL , ≈«»«∆≈»∆ƒ¿««¿«
˜Ê Ô‰a ÔÈ‡Â53ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï e˜Òt ¯·Îe .54ÌÈÓc ¿≈»∆∆∆¿»»¿»∆¬»ƒ»ƒ

ÌÈ·eˆ˜55B¯·ÁÏ ‰kn‰ ÏÎÂ .56ÌlLÓ - Ô‰Ó ‰‡k‰ ¿ƒ¿»««∆«¬≈«»»≈∆¿«≈
·eˆw‰ ÔBÓn‰ B˙B‡57Ô‰ ˙BÒ˜ ÔlÎÂ .58B˙B‡Â . «»«»¿À»¿»≈¿

Èet¯‰Â ˙La‰Â ¯Úv‰ ÈÓ„ ‡e‰ ·eˆw‰ ÔBÓn‰«»«»¿≈«««¿«∆¿»ƒ
˙·LÂ ‰‡eÙ¯Ï CÈ¯ˆ ÔÈa .˙·M‰Â59CÈ¯ˆ ‡Ï ÔÈa60- ¿«∆∆≈»ƒƒ¿»»∆∆≈…»ƒ

‰Êk61.ÌlLÓ ‡e‰ »∆¿«≈

ט.52) הלכה בהן,53)ראה יש לפעמים ושבת וריפוי
אין. והתלמוד.54)ולפעמים המשנה ראה 55)חכמי

ט. יא.56)הלכה הלכה מכה.57)ראה לאותה
כז:58) בבאֿקמא ראה קצוב. תשלום אינו 59)ככל

ראה  ושבת, ריפוי דמי גם כולל התשלום כי יותר, משלם
שם. פחות.60)רי"ף משלם ולא 61)אינו פחות לא

בלבד, בושת דמי הוא זה שתשלום פירש, שם ורש"י יותר.
לחוד. משלם הוא הדברים שאר ובעד

.ËËÚBa‰ ?ÌlLÓ ‡e‰ ‰nÎÂ62- BÏ‚¯a B¯·Áa ¿«»¿«≈«≈«¬≈¿«¿
B˙aÎ¯‡a e‰k‰ .ÌÈÚÏÒ LÓÁ ÌlLÓ63ÌlLÓ - ¿«≈»≈¿»ƒƒ»¿«¿À»¿«≈

‰c‚‡ „‚B‡ BÓk ÂÈ˙BÚaˆ‡ ıa˜ .ÌÈÚÏÒ LÏL64 »¿»ƒƒ≈∆¿¿»¿≈¬À»
‰¯OÚ LÏL ÌlLÓ - ‰„e‚‡ ‡È‰Lk B„Èa e‰k‰Â¿ƒ»¿»¿∆ƒ¬»¿«≈¿∆¿≈

BtÎa B¯·Á ˙‡ Ú˜z .ÌÈÚÏÒ65B¯ËÒ .ÚÏÒ ÌlLÓ - ¿»ƒ»«∆¬≈¿«¿«≈∆«¿»
È¯BÁ‡Ó B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈMÓÁ ÌlLÓ - ÂÈt ÏÚ«»»¿«≈¬ƒƒ¿»ƒ¿»≈¬≈

B„È66BÊ‡a Ì¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ -67B‡ , »¿«≈≈»∆«¿≈ƒ≈≈¿»¿
B¯O·a ˜¯‰] BÚÈb‰Â ˜˜¯L B‡ ,B¯ÚOa LÏz68B‡ , »«ƒ¿»∆»«¿ƒƒ»…ƒ¿»

ÌlLÓ - [‰M‡‰ L‡¯ Ú¯Ùe ,ÂÈÏÚÓ ˙ÈlË ¯È·Ú‰∆¡ƒ«ƒ≈»»»«…»ƒ»¿«≈
ÚÏÒ ‰‡Ó69‰OÚÓ Ïk ÏÚ ÌlLÓ ‡e‰ ‰ÊÎÂ . ≈»∆«¿»∆¿«≈«»«¬∆

,˙BËÈÚa Úa¯‡ B¯·Áa ËÚaL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰OÚÓe«¬∆≈«¿∆»««¬≈«¿«¿ƒ
BÊ ¯Á‡ BÊ elÙ‡70B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚ ÌlLÓ - ¬ƒ««¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿»

ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ - ˙B¯ÈËÒ ÈzL ÂÈt ÏÚ«»»¿≈¿ƒ¿«≈≈»∆«¿≈
.¯‡Ma«¿»

הסנוקרת 64)בברכו.63)שם.62) וזוהי אגרוף, היינו
שם. חננאל רבינו וראה שם. בגמרא את 65)הנזכרת הכה

לרבינו  המשניות (פירוש בעורפו סגור ידו בפס חבירו
צ.). יותר.66)בבאֿקמא גדול אוזנו.67)הבזיון פגם

למעלה 68) ראה התשלומים. מן פטור בגדיו על רקק כי
ה. נמסר 69)הלכה לא בקנסות, השונים השיעורים

להם  ואין לזה זה דומים אין שבקנסות ראינו "כך טעמם.
תורה, של ואפילו ז"ל, חכמים שאמרו מה כל אלא טעם,
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קלג

קלג

ומזיק  חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ח' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

של  קנסות וכן . . . כך וזה כך זה מה מפני טעם להם אין
.(65 עמ' לבב"ק הגאונים (אוצר אינן 70)חכמים"

אחד. כבושת נחשבות

.ÈÌÈÚÏq‰ el‡ Ïk71Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÛÒkÓ Ì‰72 »≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆∆∆ƒ¿»≈
ÔÓf‰ B˙B‡a73ÛÒk ¯È„ ÈˆÁ ÚÏÒ ÏÎa ‰È‰L ,74 ¿«¿«∆»»¿»∆«¬ƒƒ«∆∆

·iÁ˙pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙LÁ ‰ˆÁÓe ÔÈ¯È„ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ∆¡»¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÏ el‡ ˙B‡k‰a¿«»≈¿«≈≈»∆«¬≈∆¿«≈

È˜ ÛÒk ‰ˆÁÓe ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL75. ¿≈∆¿≈∆«∆¡»∆∆»ƒ

לו:71) בבאֿקמא חכמינו, הגמרא 72)שקצבו ובלשון
מדינה". "כסף והתלמוד.73)(שם) המשנה חכמי של

ישראל 74) ארץ מכסף וסלע דינרים, ארבעה יש סלע בכל
נקי, כסף דינר חצי היינו נקי, מכסף סלע של שמינית בו יש
נקי). כסף הוא בתורה האמור (כסף נחושת הוא והיתר

כסף 75) של זו כמות להכיל צריכים סלעים מאה כלומר,
הנקי  הכסף אחוז את שהפחיתו ובזמן נחושת), (והיתרה נקי
הנ"ל  הכמות השלמת לשם סלעים לו להוסיף עליו בסלע,
מב, סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט ראה נקי. כסף של
סימן  יאיר חוות שו"ת גם וראה פ. ס"ק שם ומאירתֿעינים
שאינו  כאן, רבינו של חשבונו את ליישב שפלפל א, א,

מדינה. שבדינר הנחושת שווי את כלל בחשבון מביא

.‡È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76Ì„‡ Ï·‡ ;„aÎÓa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À»¬»»»
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa „Èt˜Ó BÈ‡Â ‰f·Ó ‡e‰L77‡ˆBiÎÂ ∆¿À∆¿≈«¿ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ô‰a78BÓÎe , »∆≈≈∆»¿ƒ«∆»¿

ÌÈic‰ e‡¯iL79Ì„‡ Èa LiL ÈÙÏ .ÏhÏ Èe‡¯ ‡e‰L ∆ƒ¿««»ƒ∆»ƒ…¿ƒ∆≈¿≈»»
ÔÈ¯eÚk80ÌÈf·Ó ÌBi‰ ÏÎÂ ,ÌzLa ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L , ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«»¿»¿»«¿«ƒ

È„k B‡ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO C¯c Èefa ÈÈÓ ÏÎa ÔÓˆÚ«¿»¿»ƒ≈ƒ∆∆¿¿«…¿≈
.Ì‰nÚ ÌÈ˜ÁOÓ‰ ÌÈˆl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÏhÏƒ…¿»««ƒ«≈ƒ«¿«¬ƒƒ»∆

הנ"ל.76) בהכאות התשלומים שלושת 77)שיעורי אף
אלא  במשנה נזכרו שלא ט, שבהלכה הראשונים הדברים

לפי 78)בגמרא. הכל הכלל, "זה שאמר: תנאֿקמא כדעת
שלהקל  (צא.) הגמרא מסקנת ולפי צ:), קמא (בבא כבודו"
אבל  בלבד, למכובדים הם האמורים שהשיעורים כלומר בא,
רבינו  הקצוב. השיעור מן פחות מקבלים מהם פחותים
הדברים  שלושת על אף המשנה, של זה כלל מרחיב
כי  במשנה, הובאו שלא בהם), כיוצא על (ואף הראשונים
כהמשך  מובאים ו) הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי

הרי. ד"ה כז: שם ב'תוספות' וראה כפי 79)למשנה. ולא
הנחבל. או החובל נקלים.80)שטוען

âשבט ח' שני âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

לפי 1) הם, מי והחובלים, הנחבלים פרטי בו נתבארו
שם. כמבואר משתנים, שדיניהם

.‡Û‚Bp‰2‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ «≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆…
Ôek˙3ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ -4˜ÊÂ ,5¯ÚˆÂ6 ƒ¿«≈«»¿«≈¿≈¿»«««¿∆∆»««

‰M‡Ï7. »ƒ»

ינצו 3)המכה.2) "וכי כב) כא, (שמות בתורה כתוב כי
נתכוון  שלא משמע ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים

עליו 4)לאשה. ישית "כאשר ישלם שהמכה בתורה, כתוב
מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל
ונתן  לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה, מאה אמר ואם
כן  אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים,
שדמי  לימד האשה, בעל עליו ישית כאשר נאמר למה
קמא  בבא וראה כב). כא, דרשב"י (מכילתא לבעל" וולדות

המכה.5)מב: מחמת גופה בהפלה,6)שנפחת לה שיש
טבעית. בלידה מאשר לקמן 7)יותר [ראה מב: קמא בבא

בגמרא  רש"י דעת גם וכן זה בנזק חלק שלבעלה טו הלכה
למצוא  וקשה כפשוטו רבינו דברי מפרש משנה והמגיד שם.
מזכיר  ואינו טו]. הלכה ובין זו שבהלכה הדין בין הבדל
ואינה  ריפוי צריכה אינה כלל שבדרך מכיוון ושבת, ריפוי
(תוספות  טבעית מבלידה יותר בהפלה ממלאכה מתבטלת
נמשך  כי בושת, דין הזכיר [ולא נותן). המתחיל דיבור שם
על  וסמך בושת, הזכירה לא כן שגם הברייתא לשון אחר
מפני  מנמקים, שם בתוספות טו. בהלכה לקמן דבריו
זה  את לבייש שמתכוון שמעון, כרבי סוברת שהברייתא
טו  בהלכה לקמן פסק רבינו אבל פטור, זה  את ובייש
שלמעלה], לביאורינו צריכים אנו ולפיכך שחייב,
ויצאו  האשה את הכה נאמר: ט פרק קמא בבא ובתוספתא
ודמי  לאשה, ובושת שבת ריפוי צער נזק משלם ילדיה,

לבעל. וולדות

.·‰nk ‰M‡‰ ÔÈÓL ?˙B„ÏÂ ÈÓc ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¬ƒ¿≈¿»»ƒ»ƒ»«»
‰ÙÈ ‰˙È‰8‰„ÏÈ ‡lL „Ú9‰ÙÈ ‡È‰ ‰nÎÂ »¿»»»«∆…»¿»¿«»ƒ»»

‰„ÏiMÓ10ÔÈ˙B - ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ .ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ , ƒ∆»¿»¿¿ƒ«««ƒ≈«««¿ƒ
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ dÙ‚ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ11Û‡ ÔÈ˙B - «¿ƒ¿ƒ¿»»««ƒ««««¿ƒ«

‰M‡Ï ˙B„ÏÂ ÈÓc12. ¿≈¿»»ƒ»

כשפחה.8) בשוק תלד 9)להימכר שאם גדול, שמחירה
לקונה. הוולד הלידה 10)יהיה פחת כי מכה, בלא מאליה

לאשה. השייך הנזק, בחישוב באה המכה מחמת בהפלה
מח: קמא בבא זכה 11)משנה לא הנגיפה שבשעת יוצא

יכול  אינו בו, זכה לא עצמו שהוא ודבר וולדות, בדמי הבעל
ליורשיו. אליה,12)להורישו אותם מייחס הכתוב שהרי

וראה  משנה). (כסף ילדיה" "ויצאו כב) כא, (שמות שנאמר
הבעל  שאין שבמקום משמע, הגמרא שמסתם מג. קמא בבא

לאשה. שייכים הריהם הוולדות, בדמי זוכה

.‚Ô˙B - ¯b‰ ÈiÁa da Ï·ÁÂ ,¯‚Ï ‰‡eO ‰˙È‰»¿»¿»¿≈¿»«»¿«≈«≈≈
ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc13¯eËt - ¯b‰ ˙Ó .14Ï·Á Ì‡Â . ¿≈¿»«««≈«≈»¿ƒ»«

‡È‰ ‰˙ÎÊ - ¯b‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ da15.˙B„ÏÂ ÈÓ„a »««ƒ««≈»¿»ƒƒ¿≈¿»

דבריו.13) לכל ישראל כדין גר שאין 14)שדין המזיק,
בקדושה  ולידתו שהורתו בן הניח כן אם אלא יורשים, לגר
כל  לאשה אין שמת, לפני וולדות בדמי זכה שהגר ומכיוון
הוולדות. בתשלומי עצמו המזיק וזכה בהם זכות

שנגפוה 15) ישראלית באשה שאמרנו וכמו שם רבה כדעת
שלה. הוולדות שדמי הבעל, מיתת אחר

.„,ÔBÈ¯‰ ˙ÚLa ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ B‡ ‰ÁÙL ‰˙È‰»¿»ƒ¿»∆∆»ƒƒ¿«≈»

יום שני
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קלד ומזיק קלד חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ח' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈÓ„ È¯‰ - ‰¯ib˙ B‡ ‰¯¯ÁzL ‰ÙÈ‚ ˙ÚL·eƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«¿»¬≈¿≈
dlL ˙B„Ïe‰16. «¿»∆»

הוא 16) אין ובגויה, בשפחה תופסים קידושין שאין מכיוון
האשה  בוולדות זכויות לו ואין האשה", "בעל נקרא
כן  ועל הנגיפה, בשעת חי כשהוא אפילו ממנו, שנתעברה
שהבועל  פי על [ואף בֿג. בהלכות כמו שלה, הוולדות דמי
להיות  בראוי רק זה זנות, בביאת אפילו וולדות בדמי זוכה
יכול  ואינו בשפחה תופסים קידושין אין כאן אבל בעלה,
שאין  כריתות, חייבי על בא גם זה ומטעם בעלה. להיות
עוקבא  (רב בוולדות זוכה אינו בהן, תופסים קידושין

ח)]. הלכה ה פרק קמא בבא בירושלמי

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÓÂ ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ Û‚Bp‰«≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»»≈»««ƒ
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚‚BL ‰È‰L17BÈ‡Â ∆»»≈¬≈∆»ƒ««¿ƒ¿≈

ÌeÏk ÌlLÓ18ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;19LBÚ ¿«≈¿∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ20LiL ¯·„a „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ≈»≈…ƒ≈«»≈≈¿≈ƒ¿»»∆≈

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Baƒ«≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

שיש 17) משום מלשלם, פטור מיתה, חייב שאינו פי על אף
פטור  הוא ואז במזיד, שעשה כגון מיתה, דין זה בעוון
כלומר, ומשלם, מת אדם שאין בידינו כלל (כי מלשלם
בדרבה  ליה "קם - מיתה של החמור בעונש מסתפקים
הכתוב  חילק לא דין בית מיתת דין בו שיש וכל מיניה"),
קמא  (בבא התשלומים מן פטור ובשניהם למזיד שוגג בין
הלכה  ג פרק גניבה הלכות למעלה וראה לד:). וכתובות לה.

שהמית.18)א. לאשה כופר ולא וולדות דמי לא
האשה.19) מתה יש 20)ולא שאם מכאן ממון. ישלם

מב. קמא בבא משלם, אינו אסון,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21‰M‡Ï Ôek˙pLk ?22Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈»ƒ»¬»
‰M‡‰ ˙‡ Û‚Â B¯·ÁÏ Ôek˙ Ì‡23Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿«≈«¬≈¿»«∆»ƒ»««ƒ

¯·„k ‰Ê È¯‰ ,‰ek ‡Ïa d˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰˙nL∆≈»ƒ∆¡ƒ»¿…«»»¬≈∆¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L24ÌlLÓe ,25.˙B„ÏÂ ÈÓc ∆≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿≈¿»

התשלומים.21) מן פטור רצה 22)שבשוגג לא אמנם
התכוון  כשנגפה אבל הייתה, בשוגג והמיתה להמיתה,

לנגפה.23)אליה. לא אף כלל, אליה התכוון ולא
שמעון 24) כרבי פוסק [רבינו דין. בית מיתת דין בו שאין

פטור  זה את והרג זה את להרוג שהמתכוון יט:) (סנהדרין
משנה)]. (מגיד בבא 25)ממיתה אהבה בר אדא רב כדעת

[בפרק  .129 עמוד קמא לבבא הבחירה בית וראה מב. קמא
שהמתכוון  רבינו, פסק א הלכה אסורות מאכלות מהלכות ד
כחזקיה, מתשלומים, גם פטור זה את והרג זה את להרוג
שרב  מפני וולדות, בדמי שחייב כאן פסק כן פי על ואף
בדמי  הכתוב גזירת זו והרי המקרא מן דינו למד אדא

כאן]. משנה לחם וראה עוז) (מגדל וולדות

.Ê‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡ÏÂ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰26·iÁ - ««∆»ƒ¿ƒ¿…»»»∆«»«»
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa27B‡ ,‰¯eaÁ Ì‰a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿»ƒ¬»ƒ»»»∆«»

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡ ,˙aLa B¯·Áa Ï·ÁL28ÔÓ ¯eËt - ∆»««¬≈¿«»¬ƒ»»≈»ƒ
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰29¯·Îe . ««¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ«≈ƒ¿»

˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ¯·„a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,e¯‡a≈«¿∆…ƒ≈«»¿»»∆≈ƒ«≈
.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈcƒ≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

דין.26) בית מיתת בזה ואין דם. הוציא נזק,27)ולא
שם. ובושת, שבת ריפוי, ממיתה.28)צער, ופטור

ואמו 29) אביו המכה של או בשבת החובל של זה עוון
שעשה  כגון דין, בית מיתת דין בו יש חבורה, בהם ועשה

במזיד.

.ÁÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÏÎÂ ,‡e‰ Ï˜Ï˜Ó Ï·BÁ‰ ‡BÏ‰Â30 «¬«≈¿«¿≈¿»«¿«¿¿ƒ
Ï·BÁ‰ ‰Ê ·LÁ ‰nÏÂ ,‰˙Èn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ˙aLa¿«»¿ƒƒ«ƒ»¿»»«¿…∆«≈
˙Á ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ?ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ÔBÚ»∆≈ƒ«≈ƒƒ¿»»««

Áe¯31B¯·Áa Ï·ÁL ˙Úa Ú¯‰ B¯ˆÈÏ32‡e‰ È¯‰ - «¿ƒ¿»«¿≈∆»««¬≈¬≈
.ÔÈÓeÏLzÓ ¯eËt CÎÈÙÏ ,‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡ˆÓÂ ,Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿ƒ

שורפו.30) או בגד הקורע שכך 31)כגון כך ידי ועל
שם). שבת (ראה דעתו ונתקררה וכן 32)כעסו איתו. שרב
ח. הלכה ח פרק שבת בהלכות פסק

.ËÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B¯·Áa Ï·BÁ‰33ÈÊÓa elÙ‡ ,„34 «≈«¬≈¿«ƒƒ¬ƒ¿≈ƒ
‡e‰L ‰¯·Ú ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -«»¿«¿ƒ««ƒ∆»«¬≈»∆

˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ35˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ Ïk ‡BÏ‰Â . «»»∆»«¿«¬»«¿À»«¿
‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈∆≈»»∆

ÌlLÓe36Ïka ÌÈ¯·c‰ Ì‰ Ck ?37Ï·BÁÓ ıeÁ , ¿«≈»≈«¿»ƒ«…≈≈
ÌlLÓ ‡e‰L B¯·Áa38‰¯Bz ‰˙a¯ Le¯Ùa È¯‰L ;39 «¬≈∆¿«≈∆¬≈¿≈ƒ¿»»

.ÔzÈ Bz·L ˜¯ :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÏL˙Ï B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈¿«¿ƒ∆∆¡««ƒ¿ƒ≈

כרת.33) עונש אלא דין, בית מיתת בו שחייב 34)שאין
בו. התרו אם אם 35)מלקות לוקים כריתות חייבי שכל

לב.). כתובות (ראה למלקות בהם תצא 36)התרו ספרי
(דברים  רשעתו "כדי נאמר: יג:) ומכות (שם ובגמרא רפו.
מחייבו  אתה ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום ב) כה,

רשעיות". שתי מלקות 37)משום בו שיש עוון
לוקה.38)ותשלומים. אילעא 39)ואינו רבי של מימרא

כתובות  ירושלמי וראה שם. יוחנן, רבי ידי על שנתקבלה
א. הלכה ג פרק

.È¯eËt - BlL ÈÚk „·Úa Ï·BÁ‰40„·Úa Ï·Á . «≈¿∆∆¿«¬ƒ∆»»«¿∆∆
·iÁ - BlL È¯·Ú41˙·M‰ ÔÓ ıeÁ ÔlÎa42Ï·BÁ‰ . ƒ¿ƒ∆«»¿À»ƒ«∆∆«≈

‰MÓÁ ÏËB „·Ú ÏL Ba¯ - B¯·Á ÏL ÈÚk „·Úa¿∆∆¿«¬ƒ∆¬≈«∆∆∆≈¬ƒ»
B¯Úˆ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„43‰¯‰Óa ‡t¯˙Â ÌÒa44È¯‰ - ¿»ƒ«¬ƒƒ¬¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»¬≈

.Ba¯Ï B˙‡eÙ¯ Ïk»¿»¿«

הכל,40) העבד של רבו נוטל אחרים, בו חבלו אפילו שהרי
הוא. קניינו לגופו.41)כי אדון עברי עבד שהרי 42)כי

לרבו. שיימשך 44)רבו.43)מלאכתו שאמדוהו כגון
לעבד  שגרם חריף, בסם השתמש ורבו ימים, חמישה הריפוי
לרבו  שייך הריפוי דמי ומותר להתרפא, מיהר אבל רב, צער
מה  שכל הוא, והטעם טו). הלכה ב פרק למעלה (ראה

יב:). (גיטין רבו קנה עבד, שקנה

.‡ÈËb ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú Ïk»∆∆∆»»¿≈«¬«ƒ…ƒƒ«≈
¯e¯ÁL45Ò˜ BÏ ÔÈ‡ - B„ÈÏ46Ba eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡Â . ƒ¿¿»≈¿»«¬≈ƒ∆»¿
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קלה

קלה

ומזיק  חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ח' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,BÓˆÚÏ ≈»¿ƒ≈∆¿«¿∆¬«ƒ…ƒ¿«
‡Ï È¯‰L ,Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ‡ÏÂ ;B¯e¯ÁLƒ¿¿…»»»¿ƒ≈∆∆¬≈…

.ÔÈ˜ Ba [BÏ] ¯‡LBc·Ú ÔL ÏÈtn‰ ,CÎÈÙÏ48¯Á‡Â ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««ƒ≈«¿¿««
ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ,BpLa ‡ˆBÈ - BÈÚ ‡nÒ Ck»ƒ≈≈≈¿ƒ¿≈≈¿≈

BÈÚ49OÙz Ì‡Â ;50B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -51. ≈¿ƒ»«≈ƒƒƒ»

שחרור.45) שור 46)שטר נגחו אם שקל, שלושים
יתן  שקלים שלושים "כסף אומרת: התורה והמיתו.
של  רבו אם שואל, והתלמוד לב), כא, (שמות לאדוניו"
זו  בעייה לא, או "אדוניו", נקרא עדיין שחרור גט מעוכב
(שם  קנס בתשלום מחייבים אין מספק כך ומשום נפתרה לא

דברים.47)מב:). חמישה תשלומי ויצא 48)בדיינים,
מרבו. שחרור גט וצריך הגיע 49)לחירות לא עדיין כי

לידו. שחרור עינו 50)שטר דמי או בו, שחבלו מאלו
שלא 51)מרבו. בעייה בכל רבינו של לדעתו בהתאם

יד  הלכה עבדים מהלכות ד בפרק רבינו שכתב [ומה נפתרה.
אם  - הכוונה עינו, דמי לו משלם עינו וסימא שינו שהפיל
רבינו  דברי גם לפרש יש וכן כאן. דבריו על וסמך תפס,
וחציו  עבד חציו שהמית בשור א, הלכה ממון מנזקי יא בפרק
פי  על ואף שקל) עשר (חמישה קנס חצי משלם חורין בן
כופים  אחרונה, משנה לפי שהרי שחרור, גט מעוכב שהוא
רבינו, בדעת לומר גם ואפשר משנה). (לחם לשחררו רבו את
שחררו  שלא זמן כל לשחררו, כופים דין שבית פי על שאף
חציו  על שחרור שטר כשקיבל והמדובר, גמור, עבד חצי הוא
מהלכות  ז פרק (ראה שותף או כסף ידי על שנשתחרר אחרי

ד)]. הלכה עבדים

.·È„·Ú BÈˆÁL ÈÓ52Ì„‡ BLiaL ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ¿»»
¯BL BÁ‚pL B‡ B¯Úˆ B‡53BÚ¯‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ƒ¬∆¿»¿«≈»≈ƒ≈¿

Ba¯Ï - Ba¯ ÏL ÌBÈa ‰Ê54- BÓˆÚ ÏL ÌBÈa , ∆¿∆«¿«¿∆«¿
.BÓˆÚÏ¿«¿

חלקו,52) את האחד ושיחרר שותפים שני של עבד כגון
מא. [רבינו 54)והזיקו.53)גיטין מב. שם לרבו, משלם

עבד  שחציו מא: שם ראשונה במשנה הלל כבית כאן פוסק
אחד. יום עצמו ואת אחד יום רבו את עובד חורין בן וחציו
שמאי, בית כדברי להורות הלל בית שחזרו לאחר אבל
דעת  הוא כך כלל, זה דין שייך לא לשחררו רבו את שכופין
הדין  הרמב"ן מפרש ולפיכך והרשב"א. והרמב"ן הראב"ד
שאשה  מפני לשחררה, הרב את כופים שאין בשפחה, הזה
שכל  סובר, שרבינו ואפשר ורבייה. פרייה על מצווה אינה

ראשונה]. משנה של הדין נשאר שיחררו שלא

.‚È‰MÓÁa ·iÁ - B¯·Á ÏL È¯·Ú „·Úa Ï·BÁ‰«≈¿∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈«»«¬ƒ»
Ô‰a Á˜lÈÂ .ÌÈ¯·„55‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ba¯Â ,Ú˜¯˜56, ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«≈≈∆»

‰„O‰ ‡ˆÈ ˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆiLÎÏÂ57.Ba¯ ˙ÁzÓ ¿ƒ¿∆≈≈»∆∆¿≈≈≈«»∆ƒ«««
ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ BÈ‡L ˜f‰ B˜Èf‰58ÚËwL ÔB‚k , ƒƒ∆≈∆≈¿«≈¿»»¿»¿∆»«

Ba¯Ï ÔÈ‡Â ,„·ÚÏ Ïk‰ - BÓËÁ L‡¯ B‡ BÊ‡ L‡…̄»¿…»¿«…»∆∆¿≈¿«
.˙B¯t Ô‰a»∆≈

הריפוי.55) מהוצאות הוא 56)חוץ אף שהרי שם, כרבא
פו. שם שניזק, העבד של במלאכתו חמשת 57)מפסיד כי

לרבו. קנוי גופו שאין עברי, לעבד שייכים הדברים
שם.58) כלל, רבו הפסיד ולא

.„È˙ÁBt‰ ˜Ê Ì‡ :ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰pË˜ ˙·a Ï·BÁ‰«≈¿«¿«»∆¬≈ƒƒ∆∆«≈
dtÒkÓ d˙B‡59dz·L ÔÎÂ ;·‡ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ »ƒ«¿»¬≈∆»¿≈ƒ¿»

‰È„È ‰OÚÓ È¯‰L ,·‡ ÏL -60d˙¯ÈÎÓ ÛÒÎÂ61ÏL ∆»∆¬≈«¬≈»∆»¿∆∆¿ƒ»»∆
;dlL ‡e‰ È¯‰ - Èet¯Â ˙L·e ¯Úˆ Ï·‡ ;‡e‰ ‰È·‡»ƒ»¬»««∆¿ƒ¬≈∆»

dtÒkÓ d˙ÁBt BÈ‡L ˜Ê ÔÎÂ62.dlL ‡e‰ È¯‰ - ¿≈∆∆∆≈¬»ƒ«¿»¬≈∆»
ÔÎÂ˙L·Â Èet¯Â ¯Úˆ ÌlLÓ - Bz·a Ï·BÁ‰63. ¿≈«≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ»∆

שפצעה 59) וכגון לאיש, להשיאה או לאמה, למכרה כשבא
ידה. קטע או הטעם 60)בפניה, וזהו בגרותה, שעת עד

פז: שם אב, של הוא איש 61)ששבתה ימכור "וכי ככתוב
של  הוא שהנזק הטעם וזהו ז), כא, (שמות לאמה" בתו את

ראה 62)אב. מכספה. פוחתת שאינה נזק איזהו נתברר לא
שאינה  לפציעה שהכוונה ואפשר ב, הלכה א פרק למעלה
ירוד  עבודתה כושר יהיה כשתגדל אבל עכשיו, דמיה פוחתת

בו. זכות כל לאב אין ואז פציעה אותה ידי ופטור 63)על
הם. שלו שהרי ושבת, מנזק

.ÂË˙·M‰ - LÈ‡ ˙L‡a Ï·BÁ‰64dÏÚ·Ï Èet¯‰Â65, «≈¿≈∆ƒ«∆∆¿»ƒ¿«¿»
‡e‰ ÈeÏ‚a Ì‡ :˜Êp‰Â ˙La‰Â .dlL ¯Úv‰Â66ÔB‚k , ¿«««∆»¿«∆¿«∆∆ƒ¿»¿

- ‰È˙BÚB¯Êe ‰È„Èa B‡ d¯‡eˆ·e ‰ÈÙa Ï·ÁL∆»«¿»∆»¿«»»¿»∆»¿∆»
dlL LÈÏM‰67¯˙qa Ì‡Â ;ÏÚaÏ ÌÈLÈÏL ÈLe «¿ƒ∆»¿≈¿ƒƒ«««¿ƒ«≈∆

˜Êp‰ ‡e‰68.‰M‡Ï ÌÈLÈÏL ÈLe ÏÚaÏ LÈÏM‰ - «∆∆«¿ƒ«««¿≈¿ƒƒ»ƒ»
Ô‰a Á˜lÈ - ‰M‡ ÏLÂ ,„iÓ BÏ ÔÈ˙B - ÏÚa ÏL∆««¿ƒƒ»¿∆ƒ»ƒ»«»∆

Ú˜¯˜69˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â70. «¿«¿«««≈≈

שלו.64) ידיה מעשי לרפאותה.65)שהרי חייב הוא כי
ועוד66) לבעלה, גם בושת סובלה.יש והוא עליו שנמאסת
יחיד,67) שהוא פי על ואף שם. בתירה בן יהודה רבי כדעת

שכך  נראה בדבריו אמוראים דנו שבגמרא מפני כמותו פסק
גאון). האי רב בשם (רי"ף בושת.68)ההלכה לבעלה אין

רואה, אדם ואין בסתר שביישה מפרש שרבינו ונראה
ב. הלכה ב פרק למעלה וראה שם התוספות כפירוש

לה.69) שנופלים הנכסים כשאר זה והקרן 70)שהרי
ימות. או יגרשנה אם שלה,

.ÊË;ÌÈ¯Á‡ da eÏ·ÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¬≈ƒ
Ïk „iÓ dÏ ÌlLÏ ·iÁ - BzL‡a Ï·ÁL ÏÚa‰ Ï·‡¬»«««∆»«¿ƒ¿«»¿«≈»ƒ»»

dlL Ïk‰Â ,¯Úv‰Â ˙La‰ ÏÎÂ ˜Êp‰71ÏÚaÏ ÔÈ‡Â , «∆∆¿»«∆¿«««¿«…∆»¿≈«««
˙B¯t Ô‰a72.˙˙B - ¯Á‡Ï ÌÈÓc‰ ÔzÏ ‰˙ˆ¯ Ì‡Â . »∆≈¿ƒ»¿»ƒ≈«»ƒ¿«≈∆∆

C¯„k ,d˙B‡ ‡t¯Ó ÏÚa‰Â .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ¿»∆«¿ƒ¿«««¿«≈»¿∆∆
.‰ÈÈÏÁ Ïk ‡t¯nL∆¿«≈»√»∆»

חלק 71) מקבל שהבעל אלא שלה, והנזק הבושת הדין שמן
מבוייש  הוא שגם משום בתירא, בן יהודה רבי לדעת מזה,
כשחובלים  עימה סובל הוא כן וכמו אשתו, את כשמביישים
אינו  בה חבל עצמו הוא אם אבל מתכערת. והיא באשתו
עצמו  את ציער והוא עצמו את בייש הוא שהרי כלום, מקבל

משנה). נשכר 72)(מגיד חוטא יהא שלא אותו, קנסו
(ראב"ד).
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קלו ומזיק קלו חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ח' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÊÈ·iÁ - ‰hn‰ LÈÓL˙a BzL‡ ˜Èfn‰Â73 ¿««ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ»«»
‰È˜Êa74. ƒ¿»∆»

צריך 73) זאת בכל עימה, לשמש רשות לו שיש פי על אף
יזיק. שלא להיזהר נזק,74)היה היינו: דברים, בארבעה

(טור). כאן אין בושת אבל וריפוי, שבת צער,

.ÁÈ˙ÙÒBz ‰È‰ Ì‡ :dÏÚ·a ‰Ï·ÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»ƒ»»∆∆
d˙a˙Îa75dÏÚ·Ï ˙ÙÒBz‰ ¯kÓÏ d˙B‡ ÔÈ·iÁÓ -76 ƒ¿À»»¿«¿ƒ»ƒ¿…«∆∆¿«¿»

‰‡‰ ˙·BËa77Ì‡Â ;ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰pnÓ ‰·B‚Â , ¿«¬»»¿∆ƒ∆»ƒ»»«««¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ˙Ba‚ÏÂ dL¯‚Ï ‰ˆ¯78‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰·Bb - »»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ…»»

d˙a˙k ¯wÚ BÏ ¯kÓÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - ˙ÙÒBz dÏ79, »∆∆≈»¿»ƒ¿…ƒ«¿À»»
BzL‡ ˙‡ ˙B‰LÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L80˙Á‡ ‰ÚL ∆»¿»»¿«∆ƒ¿»»««

;d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»
¯ËL ‰ÈÏÚ ·˙Bk ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡81ÈÓ„a ∆»ƒ»»«««≈»∆»¿»ƒ¿≈

BÏ·Á82BÏ Èe‡¯‰ d˙a˙kÓ ÏËBÂ dL¯‚Ó B‡ ,83. ¬»¿»¿»¿≈ƒ¿À»»»»

(75- ולאלמנה דינר, מאתיים לבתולה כותבים הדין לפי
כתובה. תוספת היא יותר, לה כתב ואם דינר, כי 76)מאה

המכירה  לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב אם
(שם). הלקוחות ויפסידו התוספת את לבעלה למחול

סכום 77) אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, שאם
שלו. התוספת וכה כה בין בחייו, תמות אם שהרי פעוט,

תוספת 78) על עולה שהנזק וכגון הכתובה מעיקר גם
לאלמנה.79)כתובה. ומאה לבתולה מאתיים היינו

אשתו.80) כתובתה 81)עם מדמי יגבה יגרשנה ואם
לה. לשלם דברים.82)שחייב לו.83)חמישה המגיע

.ËÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏB„b‰ ÂÈ·a Ï·BÁ‰«≈¿»»«¿ƒƒ≈¿ƒ«
BÁÏL84ÌÈpËw‰Â .„iÓ Ì‰Ï Ô˙B -85Ô‰a Á˜lÈ - À¿»≈»∆ƒ»¿«¿«ƒƒ»«»∆
Ú˜¯˜86ÂÈ˙B¯t ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ô˜Êa87ÔÈc‰ ÔÎÂ . «¿«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»¿≈«ƒ

BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓÒ eÈ‰ Ì‡Â .Ô‰a eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡a«¬≈ƒ∆»¿»∆¿ƒ»¿ƒ«À¿»
¯eËt - Ô‰a Ï·ÁÂ88eÈ‰L ÔÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰L ÔÈa , ¿»«»∆»≈∆»¿ƒ≈∆»

Ì‰Ï ÔzÈ - ÌÈÏB„‚a :ÌÈ¯Á‡ Ô‰a eÏ·Á Ì‡Â .ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ≈»∆
„iÓ89ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - ÌÈpË˜·e , ƒ»ƒ¿«ƒƒ»«»∆«¿«¿≈¿ƒ

eÏÈc‚iL „Ú ‰È˙B¯t90. ≈∆»«∆«¿ƒ

עליו.84) פרנסתם שום 85)אין לאביהם אין בהם שאף
שלהם. הנזק ודמי מפרנסם שאינו מכיוון כדעת 86)זכות,

נות  ואין שם, הונא רב בר שהרי רבה בידם, הכסף את נים
אותם. לשמור יודעים ואינם הם הנזק 87)קטנים דמי כי

שלא 88)שלהם. מקפיד הוא מפרנסם, שהוא מכיוון
על  שסמוכה בבתו בחובל הדין וכן מכספו. להפסיד
בהלכה  למעלה שכתב ומה שם. גמרא פטור, שהוא שולחנו,
המדובר  ובושת, ריפוי צער משלם בבתו שהחובל יד,
מפני  מנזק פטור כן פי על ואף שולחנו על סמוכה כשאינה
זמן  כל אותה לזון ומחוייב למוכרה בידו שהרשות
על  העולים שבת מדיני פטור אבל ממלאכתה, שמתבטלת

שם). (בסוגייא מפרנסם,89)מזונותיה שהוא פי על אף
הנזק, מן סבלו שהם מכיוון להם, יינתן שהכסף מקפיד אינו
של  שהיא למציאה דומה זה ואין כלום. חסר אינו והוא

כלום. סבלו ולא להם באה שממילא כשיגדילו 90)האב
הגבלה. כל בלי לרשותם השדה עובר

.Î- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ91Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â , «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ««ƒ

‰tzLÂ L¯Á‰ Ázt˙pL92- ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»
Èa eÈ‰ ‡Ï Ô‰a eÏ·ÁL ‰ÚLaL ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡≈»«»ƒ¿«≈∆¿»»∆»¿»∆…»¿≈

˙Ú„93. ««

כולם;91) את משלמים לחרש בקצתם, או דברים בחמישה
בר  שאינו לא, בושת אבל ושבת, ריפוי צער, נזק, - לשוטה
לו  יש פעמים בושת אבל שבת. לו אין והקטן בושת,

ד. הלכה ג פרק למעלה וראה לו. אין נעשה 92)ופעמים
בדעתו. למעשיהם.93)שפוי אחראים ואינם

.‡Î„·Ú‰94- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ‰M‡‰Â »∆∆¿»ƒ»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ95ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â ,96ÔÈÓlLÓ Ï·‡ . «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ¬»¿«¿ƒ

‰L¯b˙ Ì‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï97B‡ dÏÚa ˙Ó B‡ ‰M‡‰ ¿««¿«ƒƒ¿»¿»»ƒ»≈«¿»
Ô‰ ‰Ú„ Èa È¯‰L ;„·Ú‰ ¯¯ÁzL98ÏÚ·k Ô‰ È¯‰Â , ƒ¿«¿≈»∆∆∆¬≈¿≈≈»≈«¬≈≈¿««

.ÌlLÏ ·iÁ ¯ÈLÚ‰ Ì‡L ,‰a‚i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ·BÁ∆≈«ƒ¿∆∆ƒ∆¡ƒ«»¿«≈

קמא 94) בבא רבו. קנה עבד, שקנה מה שכל כנעני, עבד
י.95)פז. בהלכה למעלה כמבואר לרבו, דברים חמישה
יח.96) הלכה למעלה וראה לשלם. מה להם שאין
נכסים.97) לה לשלם.98)ויש וחייבים

.·Î.BBÓÓk - BzÓ‰·e ,BÙe‚k - Ì„‡ ÏL Bc·Ú«¿∆»»¿¿∆¿¿»
,B¯·Á ÏL Bc·Ú ·Ï ÏÚ ˙ÏÁb ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ««∆∆«≈«¿∆¬≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰Â ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÙÁcL B‡ ;˙ÓÂ»≈∆¿»«»¿≈¿»«¬

¯eËt - ˙ÓÂ ,‰ÏÚ ‡ÏÂ ÌMÓ99Ì‡Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ƒ»¿…»»»≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ
ÏÚ ˙ÏÁb‰ ÁÈp‰ el‡k - B¯·Á ˙Ó‰·Ï Ôk ‰OÚ»»≈¿∆¡«¬≈¿ƒƒƒ«««∆∆«

B„‚a100ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,Û¯OÂ101‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿«∆«»¿«≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

הוא.99) דעת בן שהרי לסלקה, לעבד לו שהיה
דעת.100) בבהמה אין הבגד 101)שהרי בעל ואפילו

לו  אומרים ממונו, הציל ולא בגדו את שורף אותו רואה
וראה  שם, גמרא חבירך, ממון להזיק לך היה לא למזיק,

חננאל. רבינו

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
תביעה 1) כל ומשפט בחבירו, החובל איסור בו נתבארו

לזה. והנמשך והנחבל החובל מן שתהיה

.‡BÓˆÚa ÔÈa ÏaÁÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡2B¯·Áa ÔÈa3‡ÏÂ . »¿»»«¿…≈¿«¿≈«¬≈¿…
Ï·BÁ‰4‰kn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa5¯Lk Ì„‡6 «≈ƒ¿«∆»»««∆»»»≈

,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»≈»≈ƒ≈ƒ»
ÔBÈv C¯c7‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ∆∆ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

ÛÈÒÈ8ÛÈÒB‰lÓ ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ Ì‡ .B˙k‰Ï9˙‡k‰a …ƒ¿«…ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«»«
‡ËBÁ‰10˜Ècv‰ ˙‡ ‰kÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,11. «≈«»…∆¿«∆∆««ƒ

צ:2) פה.3)בבאֿקמא סנהדרין חברו 4)ראה את פצע
אֿז. הלכות ב, פרק למעלה ראה אבר. החסירו או
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נזק.5) שום לו גרם לא הרשע,6)אפילו את להוציא
אם  "והיה בו שנאמר מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר
ב). כה, (דברים והכהו" השופט והפילו הרשע, הכות בן

עלֿפי 7) היא "נציון" והמלה הכאה, לידי שבאה מריבה
אנשים". ינצו "כי מוסיף,8)הכתוב היה אם יוסיף, "לא

פירוש  וראה רפו), כיֿתצא (ספרי לאֿתעשה" על עובר
שם. ורש"י לג. כתובות וגמרא הזה, לפסוק על 9)רש"י

יכנו". רשע,10)"ארבעים על מדברת התורה שהרי
להכותו. על 11)ומצוה עובר שבוודאי באיסור, שמכהו

מצווה  להכותו, שמצוה מצוה, במקום "ומה לאֿתעשה.
שאינו  מצוה, במקום שלא מארבעים); (יותר להכותו שלא
שלא  שמצווה (קלֿוחומר) דין אינו להכותו, מצווה

פה.). (סנהדרין להכותו"

.·ÏÎÂ .¯eÒ‡ - B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ«»«¬≈»¿»
È¯‰ - e‰k‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚n‰««¿ƒ«»«¬≈««ƒ∆…ƒ»¬≈

ÚL¯ ‰Ê12. ∆»»

ãקודש משיחות ãנקודות

"øeñà ¯ Bøáç ìò Bãé déaâäì elôà." £¦§©§¦©¨©£¥¨

ב.)ובש"ס נח, חברו (סנהדרין על ידו "המגביה נאמר
וכן  רשע", זה "הרי וכתב: שינה והרמב"ם רשע", נקרא

בש"ס. שאינו מה איסור, שהוא כתב

מצד  אינו יד הרמת על האיסור שלשיטתו לומר, ויש
יד  המרים מצד כיֿאם המוכה, לאדם שגורם ההיזק
כך  כדי עד חכמים שאסרוה מגונה הנהגה והוא עצמו
שציין  (כמו ולשבועה לעדות ופסול רשע שנעשה
הטור  אבל הראב"ן). בשם כאן מיימוניות ההגהות
לא  וכן רשע", "נקרא וכתב הנ"ל הרמב"ם דברי השמיט
בצד  מתחשבים לשיטתו כי איסור, בזה שיש כתב
וצער  היזק לו גרם לא למעשה, הכהו, לא ואם הניזק.
אגדה  בדברי הוא רשע שנקרא ומה איסור, אינו ולכן
לעדות  פסול אינו כי  להלכה נפקאֿמינה בזה ואין

ולשבועה.

על  יד במרים שהחמיר הרמב"ם בשיטת לבאר ויש
היא  יד של עניינה כי ממש, רשע דין לו שיש חברו
צדקה", המחלקת "יד חז"ל שאמרו כמו וחסד נתינה
להיפך  היד של תכליתה את הופך חברו על יד והמרים
סבר  ולכן הקב"ה, כלפי חוטא ובזה והחסד הנתינה
רק  אם אפילו ולכן במכה, אלא במוכה דין לא שהוא

רשע. זה הרי ידו הגביה

דתן  - זה דין נלמד ממנו במקור גם נרמז זה עניין
ומחו  ישראל לעם בדאגה עסקו אחד שמצד ואבירם,
פרעה  בעיני ריחנו את ש"הבאשתם על רבינו משה בפני
עם  זה ניצים היו שני ומצד להרגנו" בידם חרב לתת כו'

והחסד. הנתינה היפך זה
1 עמוד ל"א חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

יג),12) ב, (שמות רעך תכה למה לרשע ויאמר "שנאמר:
הכהו  שלא אףֿעלֿפי תכה, למה אלא נאמר, לא הכית למה

נח:). (שם רשע" נקרא -

‚.‰kn‰13‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰ B¯·Á ˙‡ ««∆∆¬≈«»»∆≈»»∆¿»
‰˜BÏ -14Â‡Ï ‰È‰iL È„k ÔÈÓeÏLz Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆»

ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz ‰Ê15‰‡k‰ B¯·Á „·Ú ‰k‰ elÙ‡Â . ∆ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒƒ»∆∆¬≈«»»
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L16˙ˆ˜Óa BLÈ È¯‰L ;‰˜BÏ - ∆≈»»∆¿»∆∆¬≈∆¿¿ƒ¿»

˙BˆÓ17·iÁ - Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰k‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . ƒ¿¿≈»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈«»
È¯ˆn‰ ˙‡ CiÂ ‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ18. ƒ»∆∆¡««ƒ∆…»…««∆«ƒ¿ƒ

לה.13) יוסיף".14)כתובות "לא לאו על שעבר
משלם 15) פרוטה, שוה בה שיש הכאה חבירו את הכה אם

ט. הלכה ד פרק למעלה ראה לוקה, בבאֿקמא 16)ואינו
פרוטה  שוה בה שאין הכאה בין הבדל יש חבירו בעבד פח.
אין  עבדו במכה אבל פרוטה, שוה בה שיש הכאה ובין
שם  למעלה ראה משלם. אינו שבשתיהן מכיוון הבדל,
סימן  חושןֿמשפט הגר"א וביאור ח: מכות וראה ו, הלכה

בה.17)תכ. חייב עבד בה, חייבת שאשה מצוה כל
הוא  ואף במצוות, אחיך היינו "אחיך" נקרא כך ומשום
. . . להכותו . . . יוסיף "לא ג) כה, (דברים בכתוב כלול
"כי  הכתוב: את מביא שם יהודה רבי [אמנם אחיך". ונקלה
יוסיף" "לא בפסוק המדובר כאן אבל וגו', אנשים" ינצו

זה]. פסוק להביא עברי 18)רצוי איש שהכה משום
נח:). (סנהדרין

.„ÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜19BM‰ el‡Ï,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌÈË ¿»»¿¬»ƒ¿≈«ƒ«¬≈¿«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ;ÔÓ‡ ÏaÁp‰ ‡‰iL20‰ÊL ∆¿≈«∆¿»∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆

ÏËBÂ ,‰Ê Ï·Á Ba Ï·Á21BÏ Èe‡¯M ‰Ó22‡e‰Â .23, »«»»∆¿≈«∆»¿
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL24?„ˆÈk .25ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL eÈ‰ ∆ƒ¿»≈ƒ≈«»¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B„È CB˙Ï ÒÎpL B˙B‡26‡ÏÂ ,Ïe·Á ‡ˆÈÂ ÌÏL ∆ƒ¿«¿»»≈¿»»»¿…
,ÈzÏ·Á ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ba Ï·ÁL ˙Úa e‰e‡»̄»≈∆»«¿≈…»«¿ƒ
.ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Èa zÏ·Á ‰z‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈«»»«¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿≈

התורה 19) שמן אףֿעלֿפי ונוטל, נשבע שהנחבל ותיקנו
במטלטלין, במקצת מודה כגון פטור, ויוצא הנתבע נשבע
הלכות  (ראה מכחישו אחד שעד ונתבע השומרים שבועת

ב). הלכה א פרק ונטען תורה 20)טוען ספר כגון קדוש,
תקנוה  היא, מדרבנן זו ששבועה אף לח:). שבועות (ראה
שם). (רבינו חפץ בנקיטת התורה מן שבועה כעין

מד:21) לו.22)שבועות ואם 24)בתנאי.23)המגיע
ו. בהלכה להלן מפורש עדים, שם.25)אין משנה,

בלשון 26) המשנה ונקטה המשנה. לשון ונקט רשותו,
הנחבל. כשנכנס שם היה הבית שבעל לציין כדי אולי "ידו",

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÌB˜Óa ‰kn‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««»¿»
BÓˆÚa ˙Bk‰Ï BÏ ¯LÙ‡L28Ì‰nÚ ‰È‰L B‡ , ∆∆¿»¿«¿«¿∆»»ƒ»∆

Ba ÏaÁÏ BÏ ¯Ó‡ ÏaÁp‰ ‰fL ¯LÙ‡L ,ÈLÈÏL29 ¿ƒƒ∆∆¿»∆∆«∆¿»»««¿…
,¯Á‡ Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡ ÏÚ ÌÚ¯˙‰Ïe¿ƒ¿«≈««≈¬»ƒ≈ƒ»∆«≈

‰˙È‰Â,BÓˆÚa ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa ‰kn‰ ¿»¿»««»¿»∆≈»«¬¿«¿
‰ÎÈL ‰˙È‰L ÔB‚k30È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙ˙k ÔÈa ¿∆»¿»¿ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆¬≈

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê31. ∆≈¿…¿»



 138  ללהאמ ם  ש הלידמ רדהמ • דהמ  תד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלח ומזיק קלח חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ח' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מו:27) שבועות להשבע, צריך וחוששים 28)שהנחבל
להשבע. צריך הוא כך ומשום בעצמו, חבל בגמרא 29)שמא

עשה  אחר (שמא ליה" עביד אחר "ודילמא הגירסא: שלנו
הרי"ף  כגירסת רבינו גירסת אבל בו), חבל כלומר לו,
שהנחבל  יותר, נראית הרי"ף [גירסת אמר". לאחר "דילמא
האחר, על להתרעם שיוכל כדי בו, שיחבול לשלישי אמר
אותו  תובע היה בוודאי לו, שאמר בלי בו חבל אילו כי

כשאין 31)בשיניים.30)לדין]. כתפיו, בין הנשיכה כי
בו. חבל שחבירו הוכחה היא אחר, עמהם

.Â‰MÓÁ ÌlLÓ - Ï·Á ‡e‰L Ï·BÁ‰ ‰„B‰»«≈∆»«¿«≈¬ƒ»
ÌL eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L ;ÌÈ¯·„32B„È CB˙Ï ÒÎpL ¿»ƒ∆¬≈»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿»

eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .Ïe·Á ‡ˆÈÂ ‰·È¯n‰ ˙ÚLa ÌÏL»≈ƒ¿««¿ƒ»¿»»»¬»ƒ…»
ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL33‰„B‰Â ,Èa zÏ·Á :¯ÓB‡ ‡e‰ , »≈ƒ¿»≈»«¿»ƒ¿»

BÓˆÚÓ34˜Êp‰ ÔÓ ¯eËt -35¯Úv‰ ÔÓe36·iÁÂ , ≈«¿»ƒ«∆∆ƒ«««¿«»
˙·La37BÓˆÚ Èt ÏÚ Èet¯·e ˙L··e38CÎÈÙÏ .39Ì‡ , ¿∆∆¿∆¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ»ƒ

ÚaL - ÈzÏ·Á ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ùk40˙q‰ ˙Úe·L41. »«¿»«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈

יצטרך 32) כן גם יודה, לא אפילו שהרי הודאה, זו ואין
לרשות 33)לשלם. בכניסתו אותו שראו עדים היו לא

חבול. משם ביציאתו לא ואף הטוב.34)החובל, מרצונו
נמכר 35) עבד הוא כאילו משלם הוא ידו קטע אם שהרי

היה  לא שהנחבל בשעה ב), הלכה א פרק (למעלה בשוק
שתשלום  מכאן ידו, שיקטעו שבעולם הון בשום מסכים
במושג  נכלל וזה האמיתי, מהנזק פחות תמיד הוא הנזק
וראה  ח, הלכה ב פרק ממון נזקי הלכות (ראה "קנס"

ממון,36)אורֿשמח). חיסרו שלא בשעה החובל שמשלם
הוא  התשלום "ממון". אינו הצער תשלום אף כך ומשום
לחבירו  שהחסיר מה כשיעור בדיוק כשהוא רק "ממון"

שם). (ולא 37)(רבינו בה שעסק ממלאכתו שהתבטל
למעלה  ראה ידו. דמי לו נתן לא שהרי קישואים, כשומר

יא). הלכה ב ראב"ד 38)פרק [ראה עצמו. הודאת עלֿפי
ולא  בתלמוד, מקומות מכמה רבינו על שתמהו ומגידֿמשנה

הדעת]. את מניח ישוב בשבת 39)מצאו שחייב מכיון
עצמו. עלֿפי ובריפוי ממון.40)ובבושת כפר שהרי

כופר 41) של זו שבועה חפץ. נקיטת בלי בכל, כופר כדין
משום  "היסת", ונקראת מ:) (שבועות נחמן רב תיקן בכל,
ערוך  ראה גאון, (פירוש לשקר אדם על מכבידה שהיא

היסת). ערך השלם,

.ÊÈt ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL Ì„‡ ÌlLÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈»»¿»¿»ƒ≈«ƒ
Ì‡L ;Ò˜ ‡ÏÂ ‡e‰ ÔBÓÓ Èet¯‰Â ˙·M‰L ?BÓˆÚ«¿∆«∆∆¿»ƒ»¿…¿»∆ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰ ,BÏ ÔzÈ ‡Ï42Ba ‡t¯˙Ó ‡e‰L …ƒ≈¬≈ƒ¿»∆ƒ¿«≈
BzÎ‡ÏnÓ ÏË·e43˙La‰Â .44BÏ ‰ÚÈb‰ ‡Ï45‡l‡ »≈ƒ¿«¿¿«∆…ƒƒ»∆»

ÏaÁp‰L ;Ba Ï·Á ‡e‰L eÈÙa ‰„B‰L ‰ÚLa¿»»∆»¿»≈∆»«∆«∆¿»
˙La BÏ ÔÈ‡ - Ì„‡ [ÈÙa] Ba Ï·Á ‡lL46B˙‡„B‰Â , ∆…»«ƒ¿≈»»≈∆¿»»
B˙B‡ ‰LiaL ‡È‰ ÔÈc ˙È·a47. ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

שהחסירו.42) מה בדיוק  לו משלם הערה 43)והוא ראה
בכל 44)לו. ממון, החסירו לא שהרי ממון, שאינה אף

עצמו. עלֿפי משלם אותו.45)זאת ביישה כלומר לנחבל,
שאם 46) משמע, שם [מדבריו ב. הלכה ב פרק למעלה ראה

את  ראה לא כשאיש אפילו בושת יש גלוי, במקום החבלה
עיון]. וצריך החבלה, על 47)מעשה אותו מחייבים אין

שהרי  בושת, היתה לא בכלל אז כי החבלה, בשעת הבושת
מבייש  שהוא על אותו מחייבים אלא אדם, בפני בו חבל לא

בו. שחבל ביתֿדין בפני בהודאתו עתה אותו

.Á˙La ÔÈa ˙L·a L¯Ù‰ ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆≈∆¿≈¿∆≈∆
BÏ ÚÈbn‰48˙La ÔÈ·e ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ba Ï·Á Ì‡ ««ƒ«ƒ»«ƒ¿≈¬≈ƒ≈∆

‰„B‰L ˙Úa BÏ ÚÈbn‰49.Ba Ï·ÁL ÌÈ¯Á‡ ÈÙa ««ƒ«»≈∆»ƒ¿≈¬≈ƒ∆»«
CÎÈÙÏ50BÓˆÚ Èt ÏÚ ˙La Ì„‡ ÌlLÓ51. ¿ƒ»¿«≈»»∆«ƒ«¿

אותו.48) עתה 49)שמבייש באה שהבושת ואףֿעלֿפי
חבירו  את כמבייש דינו אין ההודאה, עלֿידי בדיבורו
ג  פרק למעלה (ראה התשלומין מן פטור שהוא בדברים
ממש. בחבלה עתה אותו כמבייש דינו אלא ה), הלכה

אחרים,50) בפני חבלה עלֿידי למבייש אחד שדין מכיון
בו. שחבל אחרים בפני הודאה עלֿידי אף51ֿ)ולמבייש

בפני  עתה ביישו שהרי ממון, אינו התשלום שעצם עלֿפי
עדים.

.Ë.BBÓÓ ˜ÈfÓÏ BÙe‚a B¯·Á ˜ÈfÓ ‰ÓB„ BÈ‡≈∆«ƒ¬≈¿¿«ƒ»
·iÁ ‡e‰M ‰Ó ÌlML ÔÂÈk - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰L∆««ƒ»¬≈≈»∆ƒ≈«∆«»

BÏ ¯tk˙ ÌlLÏ52Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Áa Ï·Á Ï·‡ ; ¿«≈ƒ¿«≈¬»»««¬≈««ƒ
BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ Ô˙pL53elÙ‡Â . ∆»«¬ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿«≈«¬ƒ

·È¯˜‰54˙BÈ· ÈÏÈ‡ Ïk55BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ -56‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈ƒ¿«≈¿…
ÏaÁp‰ ÔÓ Lw·iL „Ú ,BBÚ ÏÁÓBÏ ÏÁÓÈÂ57. ƒ¿«¬«∆¿«≈ƒ«∆¿»¿ƒ¿«

ãקודש משיחות ãנקודות

"Bì øtkúð" ¦§©¥

לשלם  חייב שהוא מה ששילם כיון חברו, ממון "המזיק
שישיב  מספיק אין חברו ממון בגוזל אבל לו" נתכפר
מה  לחברו שיתן עד לעולם לו נמחל ו"אינו הגזילה
ממון  לו שהחזיר אףֿעלֿפי וירצהו, לו חייב שהוא
לו" שימחל ממנו ולשאול לרצותו צריך לו חייב שהוא

ה"ט) פ"ב תשובה ש"כל (הלכות הרמב"ם פסק בגזילה כי .
ממנו, נשמתו נוטל כאילו פרוטה שוה חבירו את הגוזל
גזילת  ולשיטתו יקח", בעליו נפש את כו' ... שנאמר
נגד  פעולה רק אינה ובעלֿכורחו, בחוזקה אדם ממון
והפקעת  עצמו, האדם נגד אף אלא אדם של ממונו
ולכן  ממנו" נפשו ל"נוטל דומה ממונו על חבירו בעלות
לרצותו  חייב אלא הממון את להשיב מספיק אין בגזילה
רק  שפעל המזיק מהֿשאיןֿכן לו, שימחל ממנו ולשאול
לשלם, שחייב מה ששילם "כיון אדם של ממונו נגד

לו". נתכפר
39 הע' 116 ע' חל"ב לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

שמים.52) לסבל 53)בידי אמיתי פיצוי הכסף אין כי
דברים.54)האישי. חמשה על הגמרא 55)נוסף לשון

על  לרצון העולים המובחרים, הם שבנביות והאילים שם.
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קלט

קלט

ומזיק  חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ח' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ז). ס, (ישעיה ה' לחבירו,56)מזבח אדם בין חטא זהו כי
עליו. מכפר הקרבן לאבימלך:57)ואין ה' שאמר כמו

ולא  ז) כ, (בראשית בעדך" ויתפלל . . . האיש אשת "השב
שם. גמרא לו, מחל אלאֿאםֿכן שיתפלל יתכן

.È¯eÒ‡Â58È¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï ÏaÁpÏ59BÊ ÔÈ‡ .ÏÁÓÈ ‡ÏÂ ¿»«∆¿»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
Ï‡¯OÈ Ú¯Ê C¯„60Ï·BÁ‰ epnÓ LwaL ÔÂÈk ‡l‡ . ∆∆∆«ƒ¿»≈∆»≈»∆ƒ≈ƒ∆«≈

BÏ ÔpÁ˙Â61‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt62Ú„ÈÂ ,63‡e‰L ¿ƒ¿«≈««ƒ»¿ƒ»¿»«∆
B‡ËÁÓ ·L64ÌÁÂ65ÏÎÂ .BÏ ÏÁÓÈ - B˙Ú¯ ÏÚ »≈∆¿¿ƒ««»»ƒ¿«¿»

ÁaLÓ ‡e‰ È¯‰ - ÏÁÓÏ ¯‰ÓÓ‰66ÌÈÓÎÁ Áe¯Â , «¿«≈ƒ¿…¬≈¿À»¿«¬»ƒ
.epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆

והתפלל 58) מאבימלך שנתפייס מאברהם לומדים זאת
צב. בבאֿקמא על 59)בעדו, שיבוא לעונש חושש שאינו

שם. ממנו, מחילה לבקש בפניו שהתחנן אףֿעלֿפי חבירו,
באומה 60) יש סימנים והביישנים "שלושה הרחמנים זו,

עט.). (יבמות חסדים" יותר 61)וגומלי הוא תחנון
הראשונה.62)מבקשה. בפעם נענה שלא לאחר

השתכנע.63) כזאת.64)הנחבל לעשות ישוב לא
בלבו.65) (שאינו 66)התחרט מדותיו על המעביר "כל

לו  מעבירים רש"י), - אותו למצערים מדה למדוד מדקדק
יז.). השנה (ראש פשעיו" כל על

.‡È.BBÓÓ È˜ÊÏ BÙe‚ È˜Ê ÔÈa L¯Ù‰ LÈ „BÚÂ¿≈∆¿≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈»
ÈÈÚ ˙‡ ‡nÒ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰L67ÏÚ ,È„È ˙‡ ÚË˜ , ∆»≈«¬≈«≈∆≈ƒ¿«∆»ƒ«

,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L ˙Ó¿»∆«»»¬≈∆«»«¬ƒ»¿»ƒ
CÎa ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L68¯ÓB‡‰ Ï·‡ ; ∆«»»»«∆≈»»∆¿»¬»»≈

˙Ó ÏÚ ,Èck ˙‡ ¯aL ,È˙eÒk ˙‡ Ú¯˜ :B¯·ÁÏ«¬≈¿«∆¿ƒ«≈∆«ƒ«¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L69ÏÚ' BÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . ∆«»»¬≈∆»¿ƒ…»««

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - '¯eËt ‰z‡L ˙Ó70 ¿»∆«»»¬≈∆«»¿«≈««ƒ
.˙ÈÁL‰Ï e‰L¯‰L∆ƒ¿»¿«¿ƒ

צב.67) כאלו,68)בבאֿקמא איברים ראשי בחסרון
ולא  ופצעני, הכני לו אמר אם אבל כך. לו אמר ובצחוק
שתהיה  עלֿמנת אמר אם פטור, – איברים ראשי לחסרו

(מגידֿמשנה). אמר )69פטור צחוק שדרך אומרים ואין
ממונו. על למחול אדם שעשוי לו:70)לו, לומר שיכול

שתשלם. עלֿמנת כסותי את לקרוע לך הרשיתי

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na71B„ÈÏ ÌÈÏk‰ e‡aLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿»
‰¯ÈÓL ˙¯B˙a ‰lÁz72B‡ ÔÈÏe‡L eÈ‰L ÔB‚k , ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿∆»¿ƒ

L :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ- Ôk ‰OÚÂ ,Ú¯˜e ¯a À¿»ƒ∆¿¿»««≈¿«¿»»≈
ÌlLÏ ·iÁ73;¯eËt ‰z‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú , «»¿«≈«∆…««¿»∆«»»

B¯aLÂ ‰Ê ÈÏk Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡74‰Ê „‚a , ¬»ƒ»««¿ƒ∆¿«¿∆∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ,BÚ¯˜e75. ¿»¿»»≈¬≈∆»

שאתה 71) עלֿמנת בפירוש לו אמר לא אם לשלם שחייב
צג.). (שם כסף 72)פטור רעהו אל איש יתן "כי ככתוב

אותו  מחייבת שהתורה ו), כב, (שמות לשמור" כלים או
פטור 73)בפשיעה. אינו הכלי, על שומר שנעשה מכיון

לו  אמר אם אבל לפטור. עלֿמנת במפורש לו שיאמר עד

לי. שתשלם ובלבד רוצה, אתה אם קרע כוונתו קרע,
שמירה.74) לשם ולא שבירה לשם אותו כי 75)ולקח

מעשה  עצם ועל עצמו, על קיבל לא שמירה אחריות
גמרא  הבעלים. ברשות נעשה שהרי לחייבו, אין השבירה

שם.

.‚È¯ÓB‡‰76˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL ÂÈÏk ¯aL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«≈≈»∆¿ƒ«¿»
¯eËt ‰z‡L77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰OÚÂ ,78el‡Îe .ÌlLÏ ∆«»»¿»»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ

BÈÚ ‡nÒ :BÏ ¯Ó‡79‰z‡L ˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL »««≈≈∆¿ƒ«¿»∆«»
È¯‰ ,ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰OBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯eËt»¿««ƒ∆»∆«»¿«≈¬≈

ÔBÚa BÙzL BÏ ¯ÓB‡‰ ‰Ê80È¯‰L ;‡e‰ ÚL¯Â ∆»≈À»∆»¿»»∆¬≈
¯eÚ ÏÈLÎ‰81˜fÁÂ ,82.‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿≈¿≈¬≈»

צב.76) בבאֿקמא במקומך.77)משנה אשלם אני כלומר,
שאתה 78) עלֿמנת במפורש לו שאמרו אףֿעלֿפי העושה,

עבירה,79)פטור. לדבר שליח שאין חייב. שהעושה
ויתחייב  כמותו אדם של שלוחו אומרים אין בעבירה כלומר
על  היא העבירה מעשה אחריות אומרים אלא השולח,
בקול  אלא השולח, בקול לשמוע צריך היה שלא עושהו,

מב: קידושין מג.80)התורה, רשע 81)קידושין והוא
יד). יט, (ויקרא מכשול" תתן לא עור "ולפני לאו על שעבר
זאת  בכל הוא, חבירו של שהכלי ידע שהמזיק ואףֿעלֿפי
היה  לא פטור, שיהיה הבטיחו לא שאילו עוור, בבחינת הוא

ו. זרה עבודה ראה לעשות 82)שובר, וזירזו אותו המריץ
שם. גמרא העבירה, את

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
וכן 1) וניכר, גמור היזק חבירו ממון המזיק דיני בו נתבארו

האדם  עם אחר לדבר או לבהמה שיתוף כשיש בו נתבאר
הנזק. בפועל המזיק

.‡˜Èfn‰2ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ3ÔÈa . ««ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆»≈≈
‚‚BL ‰È‰L4Òe‡ ‰È‰L ÔÈa5„ÈÊÓk ‡e‰ È¯‰ -6. ∆»»≈≈∆»»»¬≈¿≈ƒ

‚b‰ ÔÓ ÏÙ ?„ˆÈk7Ï˜˙pL B‡ ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ8 ≈«»«ƒ«»¿ƒ≈∆«≈ƒ∆ƒ¿«
˜Ê ·iÁ - B¯aLÂ ÈÏk‰ ÏÚ ÏÙÂ Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈¿»«««¿ƒ¿ƒ¿«»∆∆
˜lÁ ‡Ï .‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe :¯Ó‡pL .ÌÏL»≈∆∆¡««≈¿≈»¿«¿∆»…ƒ≈

·e˙k‰9.„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa «»≈≈¿≈ƒ

יא.2) הלכה א פרק למעלה כו.3)ראה בבאֿקמא משנה
כוונה.4) בלי שאינן 5)שהזיק שלמטה, הדוגמאות כגון

באונס  אבל מזה, ולהשמר לב לשים אפשר כי גמור, אונס
יב. הלכה א פרק ולמעלה ד, הלכה לקמן ראה פטור. גמור

שם.6) זה 7)משנה, והרי מצויה, שאינה ברוח אפילו
שאינה  רוח לבין מצויה רוח בין רבינו חילק לא כאן אנוס.
ביניהם  ההבדל כי יב, הלכה א בפרק למעלה כמו מצויה,
ושבת), ריפוי (צער, דברים שלושה לענין אלא קיים אינו
בלבד. נזק אלא אין ממון ובמזיק הבדל, אין - בנזק אבל
ב, סעיף שעח סימן חושןֿמשפט (וראה כז. בבאֿקמא

ז). סעיףֿקטן הגר"א שאין 8)וביאור לפי שוגג, והריהו
בבאֿ ראה מהלכים, כשהם בדרך להתבונן אדם בני דרך

ה. הלכה יג, פרק ממון נזקי והלכות כז: בבא9ֿ)קמא
לה. קמא
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קמ ומזיק קמ חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ח' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·ÂÈÏk ¯·BM‰ B‡ B¯·Á ÏL BzÓ‰a ‚¯B‰‰ „Á‡Â10 ¿∆»«≈¿∆¿∆¬≈«≈≈»
ÂÈ„‚a Ú¯Bw‰ B‡11ÔÈc Ïk‰ - ÂÈ˙BÚÈË ıˆB˜ B‡ «≈¿»»≈¿ƒ»«…ƒ

‡e‰ „Á‡12. ∆»

כו.10) שם ההורג 11)משנה, של זו וכן זו, דוגמה
בתוספתא  מובאות - נטיעותיו קוצץ או חבירו של בהמתו

ג. פרק שהיה 12)בבאֿקמא בין כמזיד, שלם נזק חייב
אנוס. שהיה ובין שוגג

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13˜fp‰ ˙eL¯a14Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ»¬»
˜Èf‰ Ì‡ ‡l‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ˜Èfn‰ ˙eL¯aƒ¿««ƒ≈«»¿«≈∆»ƒƒƒ

ÔB„Êa15¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La Ï·‡ ,16Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¬»ƒ¿»»¿…∆»¿≈ƒ
˙eL¯a Ô‰ÈL eÈ‰17˜Èf‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿ƒƒ

Ô‰Ó „Á‡18¯eËt - ‰eÎa ‡lL B¯·Á ÔBÓÓ19. ∆»≈∆»¬≈∆…¿«»»»

אנוס.13) ובין שוגג בין מגיד בין לשלם, חייב שהמזיק
להזהר,14) היה צריך שהמזיק מח.מכיון בבאֿקמא
מפני 15) לרשותו, הניזק שנכנס אףֿעלֿפי המזיק, חייב

ז  פרק ממון (נזקי להזיקו לא אבל להוציאו רשות לו שיש
ז). כן 16)הלכה ועל שנכנסת, ידעתי לא לטעון: שיכול

שלא  להזהר צריך היית אתה טענה: ועוד (שם). נזהרתי לא
בכוונה. שלא שיוזקו שאפשר במקום כליך להניח

ברשות 17) אפילו או השותפין חצר או הרבים ברשות כגון
להכנס, רשות הבית בעל לו שנתן אלא הבית, בעל

מח: שם 18)בבאֿקמא הקודמת, בדוגמא מהֿשאיןֿכן
הנכנס  אם אבל בכוונה. שלא פטור שהזיק הבית בעל רק
מכיון  בכוונה, שלא אפילו חייב הוא הבית, בעל את הזיק

ברשות. שלא זה 19)שנכנס "הוזקו (שם) הגמרא ובלשון
שאמרו  ביה" ידע הוה "דלא מפרש רבינו פטור". בזה,
הניזק  שאין פטור, שהוא והטעם בכוונה. שלא היינו בגמרא,
ששניהם  מכיון להזהר, עליו שהיה למזיק בטענה לבוא יכול

מחבירו. יותר להזהר חייב הוא ואין אחד, במצב

.„ÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰20‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,21ÂÈzÁzÓ »»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ«¿»
˙˜c‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ :‰˜Èf‰Â ‰ÏÙÂ22- ‰˜ÊÁÂ ¿»¿»¿ƒƒ»ƒ…»¿»¿À∆∆«¬»»

·iÁ23B‡ ‰ËÓLÂ ,˙˜c‰Óe ‰˜ÊÁ ‰˙È‰ ; «»»¿»¬»»¿À∆∆¿ƒ¿¿»
‰ÚÈÏ˙‰L24ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»∆«»ƒ≈»«ƒ

‡È‰25ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .26- ƒ¿≈…«≈»∆»≈«¿»ƒ
¯eËt - ˜Èfn‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;˜fp‰ ˙eL¯a27„Ú , ƒ¿«ƒ»¬»ƒ¿««ƒ»«

e¯‡aL BÓk ,˜Èf‰Ï Ôek˙iL28. ∆ƒ¿«≈¿«ƒ¿∆≈«¿

ז:20) הנקב 22)מדריגה.21)מכות כל את ממלאת
בו. תחובה לא 23)שהיא אבל מהודקת, היתה אפילו או

מפני  חייב, - בה העולה האיש כובד לשאת חזקה היתה
בכוונה. שלא הזיק אפילו אדם חייב שבנזקין

הסולם 24) על וכשעלה אותה, והחלישו כרסמו והתולעים
שם. גמרא (ראה 25)נשמטה, ופטור הוא גמור ואונס

מגידֿ ועיין הי"ב, פ"ו נפש ושמירת רוצח הלכות להלן
שלפנינו). בגמרא אחרת גירסא לרבינו שהיתה כאן, משנה

שמים.26) בידי מכה היתה אלאֿאםֿכן פטור המזיק שאין
בהלכה 27) רבינו שמנה אלו כעין רגיל, אונס ובין שוגג בין

הקודמת.28)א. בהלכה

.‰‡lnL È¯‰29elÙ‡ ,ÔÓLÂ ÔÈÈ Èck B¯·Á ¯ˆÁ ¬≈∆ƒ≈¬«¬≈«≈«ƒ»∆∆¬ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙eL¯a ÌÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…ƒ≈»»««∆»≈

‰Ê È¯‰ ,¯ÓLÏBk¯„k ‡ˆBÈÂ ÒÎ30¯azLiL ÏÎÂ ; ƒ¿…¬≈∆ƒ¿»¿≈¿«¿¿…∆ƒ¿«≈
¯eËt ‡e‰ È¯‰ - B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÌÈck‰ ÔÓƒ««ƒƒ¿ƒ»ƒƒ»¬≈»

Ô‰ÈÏÚ31‰eÎa Ô¯aL Ì‡Â .32ÏÚa ÌÒÈÎ‰ elÙ‡ , ¬≈∆¿ƒƒ¿»¿«»»¬ƒƒ¿ƒ»««
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a ‡lL ÌÈck‰33ÔÎÂ] . ««ƒ∆…ƒ¿¬≈∆«»¿«≈¿≈

.[‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כח.).29) (בבאֿקמא הכדים על דורך והיוצא והנכנס
סחור,30) סחור וללכת יתירה בזהירות לנהוג חייב הוא ואין

גבי  על זה הכדים את לסדר לטרוח חייב הוא אין כן וכמו
מעבר. לו לפנות כדי חייב 31)זה, אינו המזיק ברשות כי

הברייתא  ולשון ג). הלכה (למעלה להזיק שיתכוון עד
ונכנס". משבר ויוצא, "משבר יש 33)להזיק.32)(שם):

לשברם. לא אבל מחצרו, לפנותם רשות לו

.Â‰ÏÚL ¯BL34˙eL¯a B‚¯‰Ï ¯BL Èab ÏÚ ∆»»««≈¿»¿ƒ¿
˜Èfn‰35Ìz ‰È‰L ÔÈa ,ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡e‰L ,36ÔÈa ««ƒ∆««««¿≈∆»»»≈

„ÚeÓ ‰È‰L37B¯BL ˙‡ ËÓLÂ ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡·e , ∆»»»»««««¿¿»«∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÔBÈÏÚ ÏÙÂ ,BÏÈv‰Ï38. ¿«ƒ¿»«∆¿»≈¬≈∆»

כ.34) לדעת 35)בבאֿקמא פטור מתכוון שאינו משום
גֿד. הלכות למעלה ראה המזיק, ברשות רק רבינו

משלם 36) אינו התחתון את יהרוג ואם תם, היה שהעליון
יפסיד. התחתון ובעל נזק, חצי מועד,37)אלא היה אפילו

יעשה  לא אם יפסיד, לא התחתון ובעל שלם, נזק שמשלם
לביתֿהדין. ויפנה לעצמו להזיק.38)דין נתכוון שלא

.ÊÔBÈÏÚÏ BÙÁc39BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :˙ÓÂ40‡ÏÂ ¿»»∆¿»≈ƒ»»»¿»¿¿…
- BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - BËÓL¿»¬≈∆«»¿ƒ…»»»¿»¿

¯eËt ‰Ê È¯‰41. ¬≈∆»

שם.39) גמרא יתכן 40)בכוח, ואז (המאירי), התחתון את
מת. העליון היה שם.41)ולא גמרא

.ÁÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL42‡a ‰Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»
B˙È·Á ‰¯aLÂ ,B˙¯B˜a ‡a ‰ÊÂ B˙È·Áa43‰Ê ÏL ¿»ƒ¿∆»¿»¿ƒ¿¿»»ƒ∆∆

Cl‰Ï ˙eL¯ ‰ÊlL ;¯eËt - ‰Ê ÏL B˙¯B˜a44‰ÊÏÂ ¿»∆∆»∆»∆¿¿«≈¿»∆
˙È·Á‰ ÏÚ·e ÔBL‡¯ ‰¯Bw‰ ÏÚa ‰È‰ .Cl‰Ï ˙eL¿̄¿«≈»»«««»ƒ««∆»ƒ

¯eËt - ‰¯B˜a ˙È·Á ‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡45„ÓÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ¿¿»»ƒ¿»»¿ƒ»«
B‡OÓ „·kÓ ÁeÏ ‰¯Bw‰ ÏÚa46·iÁ -47Ì‡Â . «««»»«ƒ…∆«»«»¿ƒ

¯eËt - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰48„ÓÚ . ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ¿»«¬…»»«
Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ - B‡OÓ Ôw˙Ï49ÏÚ Û‡Â .¯eËÙe ¿«≈«»¬≈ƒ¿«≈»¿««

Bk¯„a „e¯Ë ‡e‰L ;˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt50. ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ∆»¿«¿
ÔBL‡¯ ˙È·Á ÏÚa ‰È‰51‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡ ‰¯B˜ ÏÚ·e »»««»ƒƒ««»«¬¿ƒ¿¿»

B„Èa B¯aML BÓk ‰fL ;·iÁ - ‰¯B˜a ˙È·Á»ƒ¿»«»∆∆¿∆ƒ¿¿»
‰eÎa52¯eËt - ÁeÏ ˙È·Á ÏÚa „ÓÚ Ì‡Â .53Ì‡Â . ¿«»»¿ƒ»«««»ƒ»«»¿ƒ

.·iÁ ‰Ê È¯‰ - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ‰¯Bw‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ¿«««»¿»«¬…¬≈∆«»
ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B‡OÓ Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«¿«≈«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««
‡a ‰ÊÂ B¯a ‡a ‰Ê ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bw‰«»¬≈«»¿≈∆»¿≈¿∆»

BzLÙa54.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆
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קמא

קמא

ומזיק  חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ח' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לא:42) בבאֿקמא משנה זה, בצד זה או זה מול זה
הליכתם.43) דרך בזה זה שפגעו ומכיון 44)עלֿידי

הלכה  (למעלה פטור בכוונה שלא המזיק ברשות, ששניהם
בקורה. יפגע שלא להזהר חייב החבית ובעל בעל 45)ג),

כדרכו, הולך הקורה בעל את ראה החבית בעל כי הקורה,
מדי, יותר למהר ולא במתינות ללכת היה צריך הוא ואף

בנזקו. אשם עצמו הוא כן הלך 46)ועל החבית ובעל
בדרך  בו ופגע הקורה בעל של בעמידתו הרגיש ולא כדרכו,

לא.). (שם החבית ונשברה שלא 47)הילוכו הקורה, בעל
היה  לא החבית ובעל גבו, על ומשאו בדרך לנוח לו היה
אין  כי בדרך, יעמוד הקורה שבעל דעתו, על להעלות צריך

גבם. על ומשאם לנוח אדם בני שלא 48)דרך אףֿעלֿפי
אותו. לפטור האזהרה מועילה זאת בכל לעמוד, היה צריך

כן.49) לעשות משאות נושאי להאשימו,50)שדרך ואין
בזה. להרגיש היה צריך החבית לב.51)ובעל שם

שבעל 52) מפני נשברה והחבית כדרכו, הלך החבית בעל כי
חייב. הוא כך ומשום בחבית, ופגע מדי יותר מיהר קורה

לנוח,53) לעמוד צריך היה לא החבית בעל כי הקורה, בעל
אחריו. באים שאנשים יודע הוא הפשתן 54)שהרי ונשרף

חבירו. של בנרו

.ËÌÈL55ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L56ı¯ „Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»»
˜f‰Â ,Cl‰Ó „Á‡Â57eÎa ‡lL B¯·Áa Ô‰Ó „Á‡‰58 ¿∆»¿«≈¿À«∆»≈∆«¬≈∆…¿«»»

‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ ı¯‰ ‰Ê -59·¯Ú ‰È‰ Ì‡Â . ∆»»«»ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒ»»∆∆
˙aL60‡e‰ ˙eL¯aL ÈtÓ ,¯eËt - ˙BLÓM‰ ÔÈa «»≈«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿
ı¯61Èet BÈ‡ ‡e‰Â ˙aM‰ Òkz ‡lL È„k ,62eÈ‰ . »¿≈∆…ƒ»≈««»¿≈»»

elÙ‡Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê e˜f‰Â ÌÈˆ¯ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ¿À¿∆»∆¿≈∆¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓi‰ ¯‡La63. ƒ¿»«»ƒ

לב:55) זה.56)בבאֿקמא כנגד שפגעו 57)זה עלֿידי
בזה. חייב,58)זה הרץ את שהזיק המהלך אף בכוונה, כי

לרשותו  נכנס כשהניזק אפילו חייב בכוונה שהמזיק כשם
ג). הלכה (למעלה רשות לו 59)בלי ואין אדם, בני מדרך
הרבים. ברשות לרוץ שם.60)רשות ודינו 61)גמרא

השבת.62)כמהלך. את שלא 63)לקבל שניהם כדין
ג). הלכה (למעלה ברשות

.ÈÔ·‡ ˜¯fL B‡ ,B„Èa ˜Èfn‰ „Á‡64ıÁ ‰¯È B‡65 ∆»««ƒ¿»∆»«∆∆»»≈
ÌÈÓ ¯ËtL B‡ ,Ba ˜Èf‰Â66ÌÈÏk‰ ÏÚ B‡ B¯·Á ÏÚ ¿ƒƒ∆»««ƒ«¬≈««≈ƒ

˜¯L B‡ ,˜Èf‰Â67Ú B‡68BÁÈÎa ˜Èf‰Â69BÚÈÂ70˙Úa ¿ƒƒ∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
B„Èa ˜ÈfÓk ‰Ê È¯‰ - BÁkÓ eÎÏ‰L71˙B„ÏBz Ì‰Â . ∆»¿ƒ…¬≈∆¿«ƒ¿»¿≈»

Ì„‡ ÏL72,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÈk‰Â ˜¯‰ Á Ì‡ Ï·‡ . ∆»»¬»ƒ»»…¿«ƒ««»»∆
Ï˜˙ Ck ¯Á‡Â73ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ Ô‰a ¿««»ƒ¿«»∆»»¬≈∆«»ƒ

B¯Ba74‰Ïwz ÏkL ;75‡È‰ ¯Ba ˙„ÏBz76BÓk , ∆»«»»∆∆ƒ¿
e¯‡aL77. ∆≈«¿

כו:64) לא.65)בבאֿקמא מים,66)כתובות זרם הפנה
ראה  ככוחו. ודינו יד), יז, (משלי מים" "פוטר מלשון

ו. ג:67)בבאֿקמא שם ברוק 69)באף.68)רקק,
האף.70)הפה. חבירו 71)ליחת  את  הזיק בין וחייב

כליו. הזיק עצמו 72)ובין שאדם לאלו הדומים נזקים
כתוב 74)וניזק.73)עושה. כי כלים, נזקי על חייב ואינו

ודרשו  לג), כא, (שמות חמור" או שור שמה "ונפל בתורה
כלים  ולא - חמור מת), (אם אדם ולא - שור רבותינו:
א). הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות וראה נג: (בבאֿקמא

הפקירה.75) לא ובין הפקירה בין הרבים, ברשות
בור.76) כדין ודינם (שם), בתורה שמפורש לבור דומה
ב.77) הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות

.‡ÈLËBÏ78‰kÓ ‰È‰L79ı‚ ‡ˆÈÂ ,LÈhÙa80˙ÁzÓ ≈∆»»«∆¿«ƒ¿»»≈ƒ««
B‡ Ô·‡ ˜¯fL ÈÓk ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â LÈht‰««ƒ¿ƒƒ¬≈∆«»¿ƒ∆»«∆∆

ıÁ81È‡pa‰ ÔÎÂ .82ÂÈÏÚ ÏawL83,B¯˙ÒÏ Ï˙k‰ ˙‡ ≈¿≈«««∆ƒ≈»»∆«…∆¿»¿
˜Èf‰ B‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯aLÂ84·iÁ -85¯˙BÒ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»¬»ƒƒƒ«»»»≈

¯Á‡ „vÓ ÏÙÂ ‰Ê „vÓ86¯eËt -87˙ÓÁÓ Ì‡Â . ƒ«∆¿»«ƒ««≈»¿ƒ≈¬«
‰kn‰88‡e‰ Ba ˜Èf‰Â ıÁ ˜¯BÊk ‰fL ;·iÁ -89. ««»«»∆∆¿≈≈¿ƒƒ

במתכת.78) המלובנת.79)עובד המתכת שביב 80)על
סב: בבאֿקמא יצא.81)לוהט, מכתו מכוח הנץ שהרי

צח:82) עליו.83)שם האחריות וכל בקבלנות, עבודה
משמירתו, הבית בעל נסתלק לא יום, שכיר היה אם אבל
הבחירה  (בית משלמים ושניהם שניהם, על מוטלת והיא

.(281 עמוד מועד 85)אחרים.84)לבבאֿקמא שאדם
להזהר. צריך והיה סבור מח 86)לעולם, שהיה אונס, מת

זה. בלא לעמוד יוכל שני הוא.87)שצד שאנוס
מחמת 88) הכותל ונתנדנד כוחו, בכל בפטיש מכה שהיה

בנזקין).89)המכה. כגורם (ולא הוא גמור ומזיק גופו,

.·ÈL·Bk‰90dÚÓe ‰ÏÙpL B‡ ,ÌÈna B¯·Á ˙Ó‰a «≈∆¡«¬≈««ƒ∆»¿»¿»»
˙BÏÚlÓ91‰nÁa dÁÈp‰L B‡ ;ÌÈna ‰˙nL „Ú , ƒ«¬«∆≈»««ƒ∆ƒƒ»««»

„Ú Ïˆ ‡ˆÓz ‡lL È„k ÌB˜n‰ ‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÂ¿ƒ¿≈»∆»«»¿≈∆…ƒ¿»≈«
ÌlLÏ ·iÁ - ‰nÁ‰ ‰z‚¯‰L92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¬»«»««»«»¿«≈¿≈…«≈»∆

עו:).90) (סנהדרין ומתה במים הבהמה ראש בידיו השקיע
המים.91) מן לעלות לה נתן ולא בידיו, כדעת 92)אחזה

אותה, הרגה שהשמש ואףֿעלֿפי שם, בבאֿקמא רבינא
פרק  להלן ראה חייב. זאת בכל לנזק, גורם אלא אינו והוא

יא. הלכה ז

.‚È˙‡ e¯aL B‡ ˙Á‡k ‰Ó‰a‰ ˙‡ e˙ÈÓ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆«¿≈»¿««ƒ¿∆
Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - ˙Á‡k ÈÏk‰93. «¿ƒ¿««¿«¿ƒ≈≈∆

ואין 93) חצי, משלם אחד וכל הנזק, תשלומי את מחלקים
ממי  יגבה שהניזק [כלומר הכל ישלם אחד שכל אומרים
את  לשבור אחד כל מכת של בכוחה אם אפילו שירצה],
י). סעיףֿקטן שפג, סימן חושןֿמשפט (מאירתֿעינים הכלי
שישבו  "חמשה ב: פרק בבאֿקמא בתוספתא זה דין ומקור
אחד  כל כלומר, לשלם", חייבים כולם ונשבר, ספסל גבי על

חלקו. משלם

.„È‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙BÏÈ·Á LÓÁ eÁÈp‰L ‰MÓÁ¬ƒ»∆ƒƒ»≈¬ƒ««¿≈»¿…
B˙ÏÈ·Á ÁÈp‰Â ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‡·e ,‰˙Ó94:‰˙ÓÂ ‰ÈÏÚ ≈»»∆»«¬¿ƒƒ«¬ƒ»»∆»»≈»

‰Ê ÛÈÒB‰MÓe ,˙BÏÈ·Á‰ Ô˙B‡a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿«∆∆¿»«¬ƒƒ∆ƒ∆
·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ B˙ÏÈ·Á95Ì‡Â ; ¬ƒ»»¿»¿…»¿»»«¬«»¿ƒ
¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï ‰lÁzÓ96Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»…»¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡97.‰ÂLa ÔÈÓlLÓ Ôlk - ≈»«À»¿«¿ƒ¿»∆
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קמב ומזיק קמב חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בחבילה",94) "מרבה הגמרא לשון את רבינו פירש כך
אחרת. שפירש רש"י, שם וראה י. לולא 95)בבאֿקמא כי

מתה. היתה לא גירסת 96)הוא, מתה. היתה בלעדו גם כי
אזלא  הוה איהו דבלאו אי דמי, "היכי היתה: בגמרא רבינו
שהוא  מאליו (מובן פשיטא הולכת) היתה בלעדיו (אם
הוא  שבלעדי (אלא אזלא לא נמי איהו דבלאו אלא חייב).
וצריך  עשה, הוא (מה עביד קא מאי הלכה), לא כן גם

כאן. מגידֿמשנה וראה פטור)". משמע 97)להיות כך
גבי  על שישבו חמשה סתם: שכתוב שם, התוספתא מלשון

חייבים. כולם ונשבר, ספסל

.ÂËe·LiL ‰MÓÁ ÔÎÂ98‡·e ,¯aL ‡ÏÂ ‡qk‰ ÏÚ ¿≈¬ƒ»∆»¿««ƒ≈¿…ƒ¿«»
Èe‡¯ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯aLÂ ÂÈÏÚ ·LÈÂ ÔB¯Á‡«¬¿»«»»¿ƒ¿«««ƒ∆»»»

·LiL Ì„˜ Ô‰a ¯·M‰Ï99˙‡ ·¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»≈»∆…∆∆»«ƒ¿≈«∆
B˙¯È·L100el‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»»«¬«»∆¬≈¿ƒƒ

eÈÏÚ zÎÓÒ ‡Ï101.¯·MiL Ì„˜ ÌÈ„ÓBÚ eÈÈ‰ , …ƒ¿«¿»»≈»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈
Â˙Á‡k e·LÈ Ì‡102Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ Ôlk - ¯aLÂ ¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«À»«»ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

י:98) ישבתי 99)בבאֿקמא לולא לטעון, האחרון ויכול
כלום. עשיתי ולא נשבר, הכסא היה כן לולא 100)גם

נשבר  שישב ולאחר שעות, שתי כעבור נשבר היה ישב
שם. גמרא אחת, ר"מ.101)בשעה רומי בדפוס כך

על  ישבת לא אילו והפירוש, "עלינו". שלנו: בדפוסים
ורש"י  נשבר. היה ולא השעתיים לפני עומדים היינו הכסא,
שפא, סימן חושןֿמשפט היטב ועיין אחרת. פירש שם
שלרבינו  שם, הגר"א וביאור ב סעיףֿקטן מאירתֿעינים

שלנו. בגמרא אחרת גירסא שם.102)היתה תוספתא

.ÊË¯BLÂ Ì„‡103ÌÈÏk B‡ Ì„‡ B‡ ‰Ó‰a eÙÁcL »»¿∆»¬¿≈»»»≈ƒ
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙Ó‰a B‡104ÛÁ„p‰ ˜f‰Â ,¯B·Ï ∆¡«¿≈«À¿»ƒ¿¿À««ƒ¿»

Ì„‡ È˜Ê ÔÈÚÏ :ÌÈÏk‰ e¯azL B‡ ˙Ó B‡ ¯Baa«≈ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»»
ÔÈ·iÁ ÔzLÏL - ‰Ó‰a ˜f‰ B‡105ÛÁBc‰ Ì„‡‰ : ∆≈¿≈»¿»¿»«»ƒ»»»«≈

Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓe ,¯Ba‰ ÏÚ·e ¯BM‰ ÏÚ·e106ÔÈÚÏ ; ««««««¿«¿ƒ≈≈∆¿ƒ¿«
¯BM‰ ÏÚ·e ,·iÁ Ì„‡ - ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â ˙B„ÏÂ ÈÓc¿≈¿»¿«¿»»¿»ƒ»»«»«««

ÔÈ¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e107¯Ùk ÔÈÚÏ ;108ÏL ÌÈLÏLe «««¿ƒ¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆
„·Ú109¯Ba‰ ÏÚ·e Ì„‡Â ,·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ∆∆««««»¿»»«««

ÔÈ¯eËt110Ì„‡ - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe ÌÈÏk ÔÈÚÏ ; ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»»
ÔÈ·iÁ ¯BM‰ ÏÚ·e111¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e ,112. ««««»ƒ«««»

נג:103) מום,104)בבאֿקמא בה שנפל קדשים בהמת
לקרבן. ואףֿעלֿפי 105)שפסולה האדם, בנזקי אף

אדם  ולא - שור שור", שמה יפול "כי בור אצל שלמדו
הוזק  אם אבל האדם, מת אם רק זהו י), הלכה (למעלה

חייב. הבור בעל - משלם 106)האדם מועד, השור אם
חצי  השור בעל משלם תם, השור ואם שליש. מהם אחד כל
מתחלק  והיתר משליש), (חצי הנזק שתות היינו בנזק, חלקו
מפני  שם, נתן [כרבי הבית. ובעל האדם בין בשוה שוה
סוברים  (שניהם נתן" כרבי והא "הא היא: שם שהמסקנא

נתן)]. דברים,107)כרבי וארבעה ולדות דמי תשלום כי
א, פרק למעלה וראה כא, (שמות בלבד באדם בתורה נאמר

א). הלכה ד פרק א; ושור 108)הלכה אדם דחפו אם
ראה  הנהרג, דמי לשלם וצריך ומת, לבור האדם את מועד

ב. הלכה י פרק ממון נזקי עבד 109)הלכות דחפו אם
הסכום  לפי העבד כופר לבעלים ומגיע ומת, לבור כנעני
הלכה  יא פרק שם ראה כסף. סלע שלושים בתורה הקצוב

ביתֿדין 110)א. מיתת בה שיש בעבירה כי פטור, האדם
נהרג. שאינו שוגג היה אפילו התשלומין, מן האדם פטור

ה. הלכה ד פרק למעלה בפסולי 111)ראה המדובר
מותרים  שהרי רעהו" "שור בכלל והם שנפדו, המוקדשים
בהם  מועלים מומים בעלי קדשיֿקדשים [אבל באכילה.
בו  שיש דבר והמזיק טז), הלכה מעילה מהלכות שני (פרק
שלפנינו  ובדין ה). הלכה ממון מנזקי ח (פרק פטור מעילה
שגם  משמע שם רבינו של מסגנונו אמנם פטורים. כולם היו
"פסולי  כתב שהרי הם, רעהו" "שור בכלל שנפדו, לפני
ולהיותם  לפדיון יצאו שהרי נזקין, דין עליהם המוקדשים
בבאֿ רש"י נפדו. וטרם לפדיון שעומדים משמע חולין".
וצריך  רעהו". "שור נקראים הם נפדו אם שרק אומר י. קמא

גדול]. שור 112)עיון ועל י. הלכה כלמעלה פטור, בכלים
(דברים  באכילה מותר והוא נפדה אפילו המוקדשים פסולי
לו", יהיה "והמת לד): כא, (שמות שנאמר פטור, טו) יב,
שנאמר  קבורה, טעון הוא שהרי שלו, המת אין וזה

שם. בבאֿקמא ראה לכלביך. ולא - "ואכלת"

âשבט ט' שלישי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

ההיזק,1) והגורם ניכר, שאינו נזק המזיק דיני בו נתבארו
והמזיק. הניזק בין שיש התביעה ודיני

.‡¯k BÈ‡L ˜f‰ B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰2‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ««ƒ»¬≈∆≈∆≈ƒ»ƒ¿…
¯·c‰ ‰pzL3¯eËt ‰Ê È¯‰ ,B˙¯eˆ ‰„ÒÙ ‡ÏÂ4ÔÓ ƒ¿«»«»»¿…ƒ¿¿»»¬≈∆»ƒ

‰¯Bz ÔÈc ÔÈÓeÏLz‰5ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .6:e¯Ó‡ ««¿ƒƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿
‰Ó ÌlLÓe ,·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ô‰ÈÓc ˙ÈÁÙ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈«

˙ÈÁÙ‰M7.Ô‰ÈÓcÓ ∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆

נג.2) כלום.3)גיטין בו חסר יוחנן,4)שלא כרבי פסק
שדעתו  מפני חייב, תורה שדבר רבו, חזקיה דעת נגד

מברייתא. נג: שם המפורטים 5)הופרכה הנזקין כל כי
שניכר. נזק הם הלכה 6)בתורה, ראה אותו. קנסו חכמים

שלם.7)ג. נזק

.·‡nhL È¯‰ ?„ˆÈk8ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡9,B¯·Á ÏL ≈«¬≈∆ƒ≈√»ƒ¿ƒ∆¬≈
B‡ÚncL10˙tË BÏ ·¯Ú B‡ ,˙B¯t BÏ11CÒ ÔÈÈ12CB˙a ∆ƒ«≈≈«ƒ««ƒ∆∆¿

Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ È¯‰L ,BÈÈ13‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,14- ≈∆¬≈»«»»«…¿≈…«≈»∆
ÌÏL ˜Ê ÌlLÓe ,„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÔÈÓL15‰Ùi‰ ÔÓ »ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆

ÂÈÒÎaL16ÔÈ˜Èfn‰ Ïk C¯„k ,17. ∆ƒ¿»»¿∆∆»««ƒƒ

משנה 8) מת. שרץ עליהם הניח או טמא, כשהוא בהם שנגע
נב: שדינה 9)שם לגמרי, שמפסידה תרומה כגון

ביעורה, בשעת ממנה ליהנות שיכול פי על ואף בשריפה.
חולין  או רב. ערכה אין זו הנאה כי מלא, כהפסד זה הרי
הפסד  כאן שאין פי על ואף בטהרה, אותם אוכל שחבירו

יום שלישי
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קמג

קמג

ומזיק  חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מפני  מדמיהם, שהפחית מה לשלם החכמים חייבוהו גמור,
שהפרושים  ישראל, בארץ לחולין טומאה לגרום שאסור

נג. שם בטהרה, חוליהם שם תרומה 10)אוכלים שערבב
לכהן  פירותיו למכור שצריך ומפסידו, חבירו, של בחולין

שם. באכילה, מותרים לכהנים שרק נסך 11)בזול, שיין
במשהו. תערובתו זרה.12)אוסר לעבודה שנסכו

בהנאה.13) אפילו שאוסר נסך ביין ולאו 14)המדובר
ולא  כרב והיינו במשנה, הנזכרים שלושה אלו דווקא
פי  על [ואף אחרים. על מאלו ללמוד שאין שאמר, כשמואל
מפני  כרב כאן פסק ממונות בדיני כשמואל שהלכה
לומר  גם ואפשר רב. שיטת לפי וטרו שקלו שם שבגמרא
שבעניינים  מודה שמואל גם שם הסוגייה של שלמסקנה
אלה  ששלושה אלא אחרים, על מאלה לומדים ממש דומים

נג. שם כולם], הוצרכו ולכן דומים פי 15)אינם על אף
לגמרי. פטור הוא התורה הטובים 16)שמן מן

מדרבנן, אלא שאינו פי על ואף מטלטלים או שבקרקעותיו,
דאורייתא. כעין תיקנו חכמים "מיטב 17)כי בהם שכתוב

ה. קמא בבא ישלם", כרמו ומיטב שדהו

.‚‰Ê ¯·„Â18‡e‰ Ò˜19‡lL È„k ,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ¿»»∆¿»∆¿»¬»ƒ¿≈∆…
‡nËÓe CÏB‰ ÌÈ˙ÈÁLn‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»ƒ««¿ƒƒ≈¿«≈

È‡ ¯eËt :¯ÓB‡Â ,B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯‰Ë20Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »√»∆¬≈¿≈»¬ƒ¿ƒ»ƒ
˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ¯k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èf‰L ‰Ê ˙Ó≈∆∆ƒƒ∆≈∆≈ƒ»≈ƒ«∆∆

·ÚL ‰Ê ‡l‡ ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡lL ;ÂÈÒÎpÓ,˜Èf‰Â ¯ ƒ¿»»∆…»¿¬»ƒ∆»∆∆»«¿ƒƒ
ÔÎÂ .e‰eÒ˜ ‡Ï - ÌeÏk ‰OÚ ‡lL L¯Bi‰ Ï·‡¬»«≈∆…»»¿…¿»¿≈

¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La ¯k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èfn‰21; ««ƒ∆≈∆≈ƒ»ƒ¿»»¿…∆»
Ôek˙n‰ ‡l‡ eÒ˜ ‡lL22BzÚcÓ ˜Èf‰Ï23. ∆…»¿∆»«ƒ¿«≈¿«ƒƒ«¿

ניכר.18) שאינו היזק על כי 19)שחייב הדין, מצד ולא
נג.). (גיטין היזק אינו ניכר שאינו זה 20)היזק נימוק

שם. בגמרא היזק 21)מובא במזיק אבל נב: גיטין משנה
שם. למעלה ראה כמזיד. שוגג חייב שגג.22)שניכר ולא

מטעם 23) נובע ובאונס בשוגג הפטור אנוס. ולא מרצונו
"... ומטמא הולך ... יהיה שלא "כדי למעלה האמור החיוב

במתכוון. אלא שאינו

.„eÏbtL ÌÈ‰k‰24ÔÈ·iÁ - „ÈÊÓa :Á·f‰ ˙‡ «…¬ƒ∆ƒ¿∆«∆«¿≈ƒ«»ƒ
ÌlLÏ25‚‚BLa ,26ÔÈ¯eËt -27‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ . ¿«≈¿≈¿ƒ¿≈»∆¿»»

˙‡hÁ ˙¯Ùa28˙‡hÁ ÈÓ·e29ÌlLÏ ·iÁ - „ÈÊÓa :30, ¿»««»¿≈«»¿≈ƒ«»¿«≈
.¯eËt - ‚‚BLa¿≈»

כגון 24) הדם, מעבודות אחת עשו או הקרבן את ששחטו
ידי  ועל לזמנו, חוץ אותו שיאכלו מנת על זריקה או קבלה

הקרבן. נפסל שזה 25)כך פי על אף שהזיקו, הנזק את
ניכר. שאינו וחשבו 26)היזק חטאת קרבן שהיה כגון

אחד, ולילה ימים שני לאכלו עליו וחשבו שלמים, שהוא
אסורה  שהמחשבה ידע שלא או שלמים, אכילת כדין

הקרבן. את במשנתינו 27)ומפגלת ניכר. שאינו היזק כדין
ויש  פטורים. ששוגגים ומשמע חייבין" "מזידין הגירסא:
כמו  פטורים", שוגגים חייבים "מזידים בפירוש: גורסים
וראה  הרי"ף גירסת גם וזוהי והמנסך, והמדמע בהמטמא

עלה. ותני המתחיל דיבור תוספות נג: בפרה 28)שם

בה  והעושה טמאים, לטהר באפרה שמשתמשים אדומה
יט, (במדבר עול" עליה עלה "לא שנאמר פוסלה, מלאכה

נפסלים 29)ב). הם ואף הפרה, אפר את בהם שמערבבים
משקלות. כנגדם ששקל כגון קנס,30)במלאכה, מטעם

משנה). ומגיד ראב"ד (ראה ניכר שאינו היזק כדין

.‰˜a¯ÓÏ ‰¯t ÒÈÎ‰31˜ÈzL È„k32Le„˙Â33, ƒ¿ƒ»»¿«¿≈¿≈∆ƒ«¿»
ÁÈq‰Â34˙‡hÁ ÈnÓ BzÚc35Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -36 ¿ƒƒ««¿ƒ≈«»»ƒƒ≈»»

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ודשות 31) בצוואריהן קשורות פרות שעומדות למקום
ל.). מציעא בבא רש"י שם.32)(וראה אמה שהייתה כגון

הפרות.33) שאר עם הסיח.34)יחד הטעונים 35)או
כלומר  ט), (שם, נידה" למי "למשמרת בהם שנאמר שמירה,
נפסלו. משמירתם דעתו הסיח ואם לכך משומרים שיהיו

כדי 36) הכניסה לטובתה שהרי לחייבו, אין שהכניסה על
מחשבתו  מחמת בא והפסול זה ידי על נפסלה ולא שתינק,
כהנים  הקודמת, בהלכה מלשלם. פטור כך ומשום שתדוש,
שהפסול  פי על אף לשלם, חייבים במזיד הזבח את שפגלו
השחיטה  במעשה קשור הפסול ששם - המחשבה מחמת בא
כפוסלו  זה הרי ולכן כהוגן שלא שעשה הדם, זריקת או

רי"ד. תוספות שם ראה בידיים.

.ÂCqÓ‰37;ÔÈi‰ ¯Ò‡ ‡Ï - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ B¯·Á ÔÈÈ «¿«≈≈¬≈«¬»»»…∆¡«««ƒ
Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L38Ì‡Â .BlL BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ ∆≈»»ƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆¿ƒ

¯ÓeÓ ‰È‰L B‡ ,˙eÙzL Ba BÏ ‰È‰39‡e‰ È¯‰L , »»À»∆»»»∆¬≈
Âa e¯˙‰L B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚk40a˜Â‰‡¯˙‰‰ Ï41, ¿≈»ƒ∆ƒ¿…¿ƒ≈««¿»»

¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰L42ÔÈi‰ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ -43·iÁÂ , ∆¬≈»¬≈∆≈««ƒ¿«»
ÌlLÏ44·iÁ˙Ó ‡e‰ È¯‰Â ÌlLÏ ‰Ê ·iÁ˙È C‡È‰Â . ¿«≈¿≈«ƒ¿«≈∆¿«≈«¬≈ƒ¿«≈
BLÙa45B‰Èa‚‰L ˙ÚnL ÈtÓ ?46ÌlLÏ ·iÁ˙47, ¿«¿ƒ¿≈∆≈≈∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿«≈

CqiL „Ú BLÙa ·iÁ˙Ó BÈ‡Â48. ¿≈ƒ¿«≈¿«¿«∆¿«≈

זרה.37) עבודה לשם ושכשך היין לתוך ידו הכניס
שכוונתו 38) מפיו שמעו אפילו כך ומשום לאסור, דרכו אין

מא. חולין התכוון, בלבד שלצערו אומרים אנו לנסך,
והורגל 39) בזדון עבירה אותה לעשות עצמו שהחזיק "זה

פרק  תשובה (הלכות להכעיס" שיעשה והוא ... בה ונתפרסם
ז). הלכה מיתה 40)ג חייב שהמנסך ינסך, שלא בישראל

זאת 41)(שם). ובכל מיתה, חייב שאני אני יודע ואמר
מנסך. על 42)אני אף מומר עכשיו נעשה הוא זה ידי על

שם. מומר, בחזקת היה לא שקודם שבמומר 43)פי
לאסור  יכול ואדם לנסך, שדעתו מניחים אנו זרה לעבודה

שם. שלו, שאינו חייב 44)דבר במזיד שמנסך כרב, פסק
משנה). (מגיד בית 45)לשלם מיתת וחייבי סקילה. חייב
מלשלם. פטורים דרכם 46)דין ולאסרו, לנסכו מנת על

תוספות  (ראה הניסוך לפני היין את להגביה המנסכים של
מנסך). המתחיל דיבור נב: גזלן.47)גיטין כדין

חיוב 48) כן אם אלא מלשלם פטור בנפשו המתחייב ואין
(שם). כאחד באים מיתה וחיוב ממון

.ÊÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ Ïk49˜Ê »«≈¿«ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ˜Èfn‰ ¯‡Lk ,ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»««ƒƒ««ƒ
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קמד ומזיק קמד חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰B¯Á‡a BÓˆÚ ˜Êp‰ ‰Ê ˜Èfn‰ ‡e‰ BÈ‡L50ÏÈ‡B‰ , ∆≈««ƒ∆«∆∆«¿»«¬»ƒ
BlL ÈÏk ˜¯Bf‰ ?„ˆÈk .·iÁ - ÔBL‡¯‰ Ì¯Bb‰ ‡e‰Â51 ¿«≈»ƒ«»≈««≈¿ƒ∆

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó52Ì„˜Â ¯Á‡ ‡·e ,53 ≈…«»««≈»ƒ¿»»«≈¿»«
ÌÈ¯k‰ ˙‡ ˜lÒÂ54ı¯‡a ÈÏk‰ ËaÁÂ ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ¿ƒ≈∆«»ƒ≈«»»∆¿∆¿««¿ƒ»»∆

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ¯aLÂ55˜elqL ;B„Èa B¯aL el‡k ¿ƒ¿««»∆∆»≈¿ƒƒ¿¿»∆ƒ
BÏ Ì¯b ˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰56.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯·MiL «»ƒ¿«¿»»«∆ƒ»≈¿≈…«≈»∆

"דינא 49) התלמוד: בלשון ק. קמא בבא מאיר רבי כדעת
כל  [ולא ב. פרק סוף קמא בבא הרי"ף פסק וכך דגרמי"
פרק  ממון נזקי בהלכות עצמו רבינו שהרי חייב, נזק גורם
וכן  בחבירו. חבירו של כלבו המשסה את פוטר יט הלכה ב
ופירשו  חבירו. של קמתו בטומן יד הלכה יד פרק שם, פסק
"גרמא  בין לחלק שיש ואחרונים ראשונים של רובם
הדעות, לכל פטור "גרמא" דגרמי". "דינא ובין בנזיקין"

ורב  תנאים, מחלוקת דגרמי' ודן וב'דינא מאיר כרבי פוסק ינו
שני  בהגדרות והאריכו הגורם. את לחייב דגרמי דיני
יוצא  כולם ומדברי ואחרונים, ראשונים הללו המונחים
חזקים  ויותר ישירים יותר גורמים כולל דגרמי' ש'דיני
שייחס  ד קטן סעיף תיח משפט חושן ש"ך וראה מגרמא.
הך, היינו דגרמי ודיני בניזקין שגרמא הדעה, את לרבינו
נמצא  הזה שהמשפט ומעניין זה, בדבר הוא יחיד אבל
קטן  וסעיף א קטן סעיף שפו סימן שם ש"ך וראה בסוגריים.

באחרונה.50)ד]. המזיק הוא של 51)אלא ובכלי
ח. הלכה ראה וברשות 52)חבירו להישבר סופו ואין

הוא. שלו שהרי לארץ.53)זרקו, הכלי שהגיע קודם
הם.54) שלו לא שהרי ברשות, הזורק 55)שלא שהרי

המסלק. על החיוב וכל עשה, והגורם 56)ברשות ששבר,
שלם. נזק חייב לנזק

.ÁB¯·Á ÏL ÈÏk ˜¯Bf‰57ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó «≈¿ƒ∆¬≈≈…«»««≈»ƒ
¯ÈÒ‰Â ÈÏk‰ ÏÚa Ì„˜Â ,ÈÏk‰ ÏÚa ÏL ˙B˙ÒÎe¿»∆«««¿ƒ¿»««««¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈ¯k‰58·iÁ ˜¯Bf‰ -59Ì¯Bb‰ ‡e‰ B˙˜È¯fL ; «»ƒ«≈«»∆¿ƒ»«≈
ÔBL‡¯‰60¯Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .ÈÏk‰ ˙¯È·LÏ61- Ô˜lÒÂ »ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»««≈¿ƒ¿»

ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL62eÓ¯b Ì‰ÈML ;˜lÒÓ‰Â ˜¯Bf‰ , ¿≈∆«»ƒ«≈¿«¿«≈∆¿≈∆»¿
.‰Ê ÏL BBÓÓ „a‡Ï¿«≈»∆∆

זרק.57) ברשות הם.58)ושלא שלו שהרי עשה, וברשות
עת 59) בכל שלו כרים לקחת מותר הכרים לבעל כי בכל,

ופסק  באיסור. מעשהו שכל הזורק, כן שאין מה שירצה,
שאומר  כו:) קמא (בבא כרבה הלכה שאין כרי"ף רבינו

פטור. נשבר.60)הזורק הכלי היה לא זרק שלולא
הכרים.61) בעל עשו,62)שאינו ברשות שלא שניהם כי

שכתב: רבינו של [מלשונו שגרמו. בנזק שותפים ושניהם
של  היו הכרים שאם משמע, הכלי" בעל של וכסתות "כרים
בלבד]. נזק חצי הזורק משלם סילקם, הכלי ובעל אחר אדם

.Ë·iÁ - B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL Û¯BO‰ ÔÎÂ63ÌlLÏ ¿≈«≈¿»»∆¬≈«»¿«≈
·BÁ‰ Ïk64Ûeb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ËMa ‰È‰L »«∆»»«¿»∆««ƒ∆≈

ÔBÓÓ ¯ËM‰65ÔBÓn‰ „a‡Ï Ì¯‚ È¯‰ ,66„·Ï·e . «¿»»¬≈»«¿«≈«»ƒ¿«
‰È‰ Ìi˜Ó ¯ËML ˜Èfn‰ BÏ ‰„BiL67‰È‰ CÎÂ CÎÂ , ∆∆««ƒ∆¿»¿À»»»¿»»»»»

Ba ·e˙k68˙Ba‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ BÙ¯OL ˙ÓÁÓe , »≈¬«∆¿»≈»ƒ¿

·BÁ‰69BÈÓ‡‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;70BÏ ÌlLÓ BÈ‡ - «¬»ƒ…∆¡ƒ≈¿«≈
.„·Ïa ¯Èp‰ ÈÓ„ ‡l‡∆»¿≈«¿»ƒ¿«

פטור,63) שסובר כרבה ולא דגרמי, דינא שדן כרפרם,
(שם). בלבד נייר פיסת לך שרפתי לטעון: יכול שהשורף

שטר 64) (=דמי מעליא" שטרא "דמי הגמרא ובלשון
כפי  השטר דמי ולא בו הכתוב הסכום כל היינו מעולה),

(שם). למכירה שווה בלבד.65)שהוא נייר אלא
שבשטר.66) החוב כל גובה השטר בעל היה שרפו, לולא
על 67) האישור ורשמו השטר עדי חתימות אישרו דין בית

בו. לגבות ואפשר לבעל 68)השטר מאמין השורף כלומר,
בשטר. כתוב היה זה שסכום כשאין 69)השטר המדובר

בבית  מקויים הוא ואם בשטר כתוב היה מה שיודעים עדים
פי  על חדש שטר לו לכתוב יכול עדים, היו שאילו דין,

(שם). כלום יפסיד ולא ששרף 70)העדים שהנייר וטוען
כלל. שטר היה לא

.È¯ËM‰ ¯ÎÓe ,ÔBÚÓLa ‰LB ‰È‰L Ô·e‡¯ ÔÎÂ¿≈¿≈∆»»∆¿ƒ¿»««¿»
ÔBÚÓLÏ BÏÁÓe B¯ÎnL ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,ÈÂÏÏ71È¯‰ - ¿≈ƒ¿»«««∆¿»¿»¿ƒ¿¬≈

·iÁ˙Â ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÚÓL ¯ËÙƒ¿«ƒ¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿«≈
¯ËLaM ‰Ó Ïk ÈÂÏÏ ÌlLÏ Ô·e‡¯72Ì¯‚ È¯‰L ; ¿≈¿«≈¿≈ƒ»«∆ƒ¿»∆¬≈»«

BÙ¯OL BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ „a‡Ï BÏ73Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈«¿»«¬≈¿∆¿»¿≈ƒ
Ô·e‡¯ L¯BÈ BÏÁÓ74‰Ùi‰ ÔÓ ÏÁBn‰ ÌlLÓ - ¿»≈¿≈¿«≈«≈ƒ«»∆

.ÂÈÒÎaL∆ƒ¿»»

שהשטר 71) מכיוון המכירה, אחרי אף למחול ראובן ויכול
הלווה  שראובן ראייה, אלא אינו עיקרו וכל ממון, גופו אין
מוחשי  דבר לחבירו למכור אדם יכול התורה מן לשמעון.
אלא  אינו שטרותֿראיות קניין וכל ממון, גופו שהוא בלבד,
כך  אחר יכול לחבירו, חוב שטר המוכר כך משום מדרבנן.
הוא, שלו עדיין החוב התורה מן כי החוב, את למחול

שם). (רי"ף פו. אלף 72)כתובות של שטר לו קנה אפילו
אלף  היינו בשטר, שכתוב מה כל יקבל לירות, במאה לירות

(שם). דברי 73)לירות התלמוד מביא חוב במוחל גם
שטרא  "דמי משלם שהשורף צח:), קמא (בבא אמימר

של 74)מעליא". היורש שאפילו שמואל, פסק כך
פי  על ואף ז). הלכה למעלה (ראה למחול יכול המלווה
בלבד, מבינונית גובה הבעלֿחוב היה מחל, לא שאילו
צח: קמא בבא וראה העידית. מן ישלם שהפסידו עכשיו

לצלמא. כשורא כי המתחיל דיבור רש"י

.‡ÈÈ˜È˙Bt‡ Bc·Ú ‰OBÚ‰ ÔÎÂ75- B¯¯ÁLÂ ¯ÊÁÂ , ¿≈»∆«¿«≈≈¿»«¿ƒ¿¿
ÚÈ˜Ù‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ¯¯ÁLÓ‰ ·iÁ«»«¿«¿≈¿«≈¿«««∆¬≈ƒ¿ƒ«

B„eaÚL76BBÓÓ „a‡Ï Ì¯‚Â77·BÁ ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ƒ¿¿»«¿«≈»¿ƒ∆««
„·Ú‰ ¯¯ÁLÏ ‡e‰ Ìb78¯Ó‡ÈÂ Ba ÚbÙÈ ‡lL È„k , «¿«¿≈»∆∆¿≈∆…ƒ¿«¿…«

‰z‡ Èc·Ú :BÏ79ÛÁBc‰ ÔÎÂ .80,B¯·Á ÚaËÓ «¿ƒ«»¿≈«≈«¿≈«¬≈
ÏbÏb˙Â81ÌlLÏ ·iÁ - ÌiÏ „¯ÈÂ82Ì¯Bv‰ ÔÎÂ .83 ¿ƒ¿«¿≈¿»««»«»¿«≈¿≈«≈

‰ÈÓc ˙ÁÙÏ Ì¯‚ È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯t‰ ÔÊ‡84. …∆«»»«»¿«≈∆¬≈»«ƒ¿…»∆»
Úw¯Ó‰ ÔÎÂ85Ô˙¯eˆ ¯È·Ú‰Â B¯·Á È¯Èc86·iÁ - ¿≈«¿«≈«ƒ¿≈¬≈¿∆¡ƒ»»«»

.ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì¯Bb ÌeMÓ ÌlLÏ¿«≈ƒ≈¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ
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קמה

קמה

ומזיק  חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מזה.75) אלא פירעון לך יהיה לא חובו: לבעל שאמר
שיוכל 76) חוב, לבעל משועבד הריהו עבד שהוא עוד כל

יוכל  ולא שעבודו מפקיע והשחרור ממנו, חובו לגבות
שם. ממנו, חובו משאר 77)לגבות חובו לגבות יוכל שלא

מזה, אלא יגבה שלא מפורש לו אמר שהרי הלווה, נכסי
ולווה  מלווה הלכות ראה חייב. חבירו ממון להזיק והגורם

ו. הלכה יח עבדו,78)פרק היה לא שמעולם פי על אף
ששעבדו  והאדון משועבד, אלא לו קנוי היה לא גופו שהרי

כששחררו. שעבודו (שם 79)הפקיע בניו על לעז ויוציא
ידו 80)מא.). תחת והיכהו בידו, מטבע החזיק חבירו

צח.). קמא לידו,81)(בבא בא אם אבל לידו, בא ולא
תורה. מדין וחייב כגזלן הזיק 82)דינו שלא פי על אף

להזיק. שגרם משום חייב (שם).83)בידיים, הפוגם
מנזקי 84) ג בפרק רבינו שפסק [ומה למזבח. ראוייה שאינה

למזבח, מלהקריבה ונפסלה פרה שהגוזל ד, הלכה ממון
המדובר, לפניך, שלך הרי לנגזל): (הגזלן לו אומר
עצמו  כשהגזלן אבל מעשה, בה עשה ולא מאליה כשנפסלה

שפיחתה]. מה את משלם דקים 85)פסלה, אותם עושה
החסירם. לא אבל בפטיש, הכאה ידי הצורה 86)על

כך  ומפני כמקודם ניכרת אינה בדינרים טבועה שהייתה
דמיהם. פחתו

.·È˜¯Bf‰87ÂÈzÁz ‰È‰ ‡ÏÂ ı¯‡Ï ‚b‰ L‡¯Ó ÈÏk «≈¿ƒ≈…«»»»∆¿…»»«¿»
ÌÈÏk88Ì„˜ ¯ÈÂ‡a ‡e‰Lk ÏwÓa B¯·Le ¯Á‡ Ì„˜Â , ≈ƒ¿»««≈¿»¿«≈¿∆»¬ƒ…∆

ı¯‡Ï ÚÈbiL89L ‡lL ;¯eËt ÔBL‡¯‰ ‰Ê È¯‰ -¯· ∆«ƒ«»»∆¬≈∆»ƒ»∆…»«
¯·BLk ‡ˆÓÂ ,È‡cÂa „iÓ ¯·M‰Ï BÙBqL ÈÏk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿ƒ»≈ƒ»¿««¿ƒ¿»¿≈

¯e·L ÈÏk90Ì¯B‚k ‰Ê ÔÈ‡Â ,91- ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈∆¿≈¿≈…«≈»∆
.¯eËt»

כו:87) קמא בבא הכלי. וכדומה.88)בעל כרים כלומר,
הכהו.89) שהאחר בזמן שלם עדיין שנזרק הכלי והרי
אינו 90) הכלי אם חייב הזורק כך ומשום הזורק, ידי על

זרק. המתחיל דיבור רש"י יז: שם וראה כמסלק 91)שלו.
היה  לא הכרים את סילק שלולא שחייב, זֿח בהלכות הכרים
בוודאי  במקל, שברו לא שאפילו כאן, כן שאין מה נשבר,

נשבר. היה

.‚È˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰‚È¯‰Ï „ÓBÚ ‰È‰L ¯BL∆»»≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ∆
˙Bi¯a‰92˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰ˆÈˆ˜Ï „ÓBÚ‰ ÔÏÈ‡Â , «¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈa¯‰ ˙‡93ËÁLÂ „Á‡ Ì„˜Â ,94ÔÏÈ‡ ıˆ˜Â ‰Ê ¯BL ∆»«ƒ¿»«∆»¿»«∆¿»«ƒ»
‡lL ‰ÊBÓk ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ∆∆…ƒ«««¿»ƒ«»¿«≈«¿»ƒ¿

ÌÈic‰ e‡¯iL95‰ÂˆÓ ˙BOÚlÓ ÔÚÈ˜Ù‰ È¯‰L ;96. ∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ«¬ƒ¿»
- Bˆˆ˜Ïe B‚¯‰Ï ÈÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»«¿»««»»«¿»ƒ¿»¿¿»¿

CÎÏ „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰97.¯eËt ‰Ê È¯‰ , ƒ¿≈¿»¬≈∆»

המית.92) לא לרשות 93)אפילו נוטים שענפיו כגון
המזיק.94)הרבים. את לסלק אלא להרגו חיוב אין כי

נגמר  שלא עד שחטו אם סקילה, וחייב שהמית שור ואפילו
מד. שם מותר, בשרו או 95)דינו, השור בעל אם שיראו

גודל  את יראו וגם לא, או מצוות בשאר מדקדק האילן בעל
מן  עצמו מונע אדם שלפעמים המצוה, בקיום הטרחה

מאירת  אותה, יעשה שאחר לו ונוח הטרחה, בגלל המצוה
שפב. משפט חושן מקרבך".96)עיניים הרע "ובערת

לו 97) שנתן השור בעל שכח וכנראה נאמן, הוא כך משום
לטעון  נאמן אינו להריגה, עומד אינו השור אם אבל רשות,
שיזיקו  לאחרים רשות נותן אדם שאין להרגו, רשות שקיבל
שיעידו  עדים יביא כן אם אלא לשלם, חייב ולפיכך ממונו

צא: שם כדבריו.

.„ÈËÁML ÈÓ ÔÎÂ98ÛBÚÂ ‰iÁ99‰qÎÂ ¯Á‡ ‡·e , ¿≈ƒ∆»««»»»«≈¿ƒ»
ÔzÏ ·iÁ - ËÁBM‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ìc‰100e‡¯iL BÓk «»∆…ƒ«««≈«»ƒ≈¿∆ƒ¿

‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .ÌÈic‰101Ò˜ Ô˙B ‡e‰L ,102 ««»ƒ¿≈ƒ∆»∆≈¿»
·eˆ˜103ÌÈ·e‰Ê ‰¯OÚ ‡e‰Â ,104ÏkL ,e¯B‰ ÔÎÂ . »¿¬»»¿ƒ¿≈∆»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙BOÚÓ ÌÈÏÚa‰ ÚBn‰105ÔÈÈe‡¯ Ô‰L «≈««¿»ƒ≈¬ƒ¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓ - d‡OÚÂ ¯Á‡ Ì„˜Â ,d˙BOÚÏ«¬»¿»««≈«¬»»¿«≈«¿»ƒ

ÌÈ·e‰Ê ‰¯OÚ106. ¬»»¿ƒ

(שם).98) כיסוי במצוות חייב עוף.99)והשוחט או
(שם).100) זו מצוה לעשות רוצה אני לטעון יכול שהשוחט
שם.101) ברי"ף ממון.102)מובא החסירו לא שהרי
הדיין.103) של דעתו בשיקול תלוי ואינו כך 104)קבוע,

וכיסה. חבירו וקדם ששחט באחד (שם) גמליאל רבן פסק
גמליאל  רבן אלא קצוב, קנס זה היה לא הקודמת הדעה  לפי
באותו  עיניו ראות לפי זהובים עשרה של זה תשלום קבע

לפניו. שבא הדם 105)מעשה כיסוי ממעשה לומדים אנו
עשה. מצוות שאר גמליאל 106)על רבן של דינו כפסק

הדם. כיסוי במעשה

.ÂËÔÈÓL107˜Èf‰ Ì‡ BÏ ÔÈÓML C¯„k B„Èa ˜ÈfÓÏ »ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆∆»ƒƒƒƒ
ÂÈÏk ¯aL B‡ B¯·Á ˙Ó‰a ‚¯‰L È¯‰ ?„ˆÈk .BBÓÓ»≈«¬≈∆»«∆¡«¬≈ƒ≈≈»
,‰ÂL ‰Ï·p‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ ‰nk ÔÈÓL -»ƒ«»»¿»«¿≈»»»¿«»«¿≈»»»
,‰zÚ ‰ÂL ‰nÎÂ ÌÏL ‡e‰Â ‰ÂL ÈÏk‰ ‰È‰ ‰nÎÂ¿«»»»«¿ƒ»∆¿»≈¿«»»∆«»

˙Át‰ ÌlLÓe108‰Ï·p‰ ÌÚ ˜fpÏ109ÈÏk‰ B‡ ¿«≈«¿»«ƒ»ƒ«¿≈»«¿ƒ
¯e·M‰110„Á‡ ÔÈcL ,˜Èf‰L B¯BLa e¯‡aL C¯„k . «»¿∆∆∆≈«¿¿∆ƒƒ∆ƒ∆»

ÌÈ·Ú C¯c .‡e‰111B˜f‰ BÏ ÔÈÓL - B¯·Á ÏL112. »«¬»ƒ∆¬≈»ƒ∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

קודם 108)מעריכים.107) הפרה דמי בין ההפרש היינו
הנבילה. דמי ובין לניזק,109)שהרגה שייכת והנבילה

- "לו" ופירשו לו" יהיה "והמת לד) כא, (שמות ככתוב
את  אתה טול למזיק: לומר יכול הניזק ואין י: שם לניזק,

כולה. הפרה דמי את לי ושלם מציעא 110)הנבילה, בבא
פ  קמא (בבא התוספתא לשון וזו אמרו צו: כלל ג): רק

לא  נטיעותיו, וקצץ כסותו, את וקרע שורו, את הרג בנזיקין:
הקרעים  את טול הפרה; את לי ותן הנבילה את טול יאמר
אלא  הנטיעות, לי ותן הקצצים את טול הטלית; את לי ותן
יפין  הן וכמה הוזקו, שלא עד יפין הן כמה אותן שמים

משלמים. הם כך ולפי יין.111)משהוזקו, אותם ועשה
יעשה 112) אם או היין, דמי על עולים ענבים שדמי במקרה

כלל  שבדרך שם משמע קכו. בתרא בבא ראה צימוקים, מהם
ענבים. דמי על עולים היין דמי

.ÊËÔÓ ÔÈ·Bb ,˜Èfn‰ ÔÓ ˙Át‰ ÔÈ·BbLk¿∆ƒ«¿»ƒ««ƒƒƒ
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קמו ומזיק קמו חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈÏËÏhn‰113ÔÓ ÔÈ·Bb - ÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .BlL «ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈ƒ«¿¿ƒƒƒ
ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰114ÒB‡‰ ÔÎÂ .115‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ‰Â «»∆∆ƒ¿»»¿≈»≈¿«¿«∆¿«ƒ

Ú¯ ÌL116Ôlk -117.ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ Ô‰Ó ÔÈ·Bb ≈«À»ƒ≈∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»

ממון 113) נזקי הלכות ראה הזיק. ממונו אם שגובים כדרך
י. הלכה ה "מיטב 114)פרק ד): כב, (שם במזיק ככתוב

ליתן  הוא רשאי מטלטלין אבל ישלם". כרמו ומיטב שדהו
למכרם  קשה אם כי למיטב, נחשבים שכולם סובין, אפילו
ז: ז. קמא בבא אחר. במקום למכרם אפשר זה, במקום

כסף 115) חמישים שמשלם נתארסה, שלא בתולה נערה
יט). כב, (דברים הנערה "לא 116)לאבי וטוען אשתו על

(דברים  לאביה כסף מאה לשלם שחייב בתולים", לה מצאתי
יח). לשלם 117)כב, נזיקין) (כאבות כאבות "כולם

ה. קמא בבא ממיטב",

.ÊÈ˜Èfn‰ Ïk118Ú„BÈ BÈ‡Â B¯·Á ÔBÓÓ119˜Èf‰ ‰Ó »««ƒ»¬≈¿≈≈««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaL ˜fp‰ È¯‰ -120BÓk ÏËBÂ ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈¿

ÏÊ‚p‰ ÔÚËiL121‡e‰Â .122‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚËiL , ∆ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡123.ÏÊ‚a e¯‡aL BÓk , »»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿»

הבאה.118) בהלכה המובאת הדוגמא כעין בידיים,
אין 119) הניזק, דברי את ומכחיש יודע המזיק אם משמע

ונוטל. נשבע הנתבע 120)הניזק נשבע תורה מדין כי
ראה  ועוד. כב) (שמות השומרים שבועת כגון פטור, ויוצא

ב. הלכה א, פרק ונטען טוען שתיקנו 121)הלכות
ד  פרק ואבידה גזילה הלכות ראה ויטול. שישבע החכמים

א. מה 122)הלכה כל ונוטל שנשבע אמורים דברים במה
טוען. שיש 123)שהוא להניח שאפשר אותו, שמעריכים

סב. קמא בבא טוען. שהוא אלו דברים לו

.ÁÈ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÎÈÏL‰Â B¯·Á ÒÈk Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ«»¿≈
Òp‡ „Èa B¯ÒnL B‡124„·‡Â125:¯ÓB‡ ÒÈk‰ ÏÚa , ∆¿»¿««»¿»««««ƒ≈

‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,‡ÏÓ ‰È‰ ÌÈ·e‰Ê¿ƒ»»»≈¿««ƒ≈≈ƒ≈«∆»»
ÚaL ˜fp‰ È¯‰ - ‡ÏÓ ‰È‰ Ô·z B‡ ¯ÙÚ ‡nL ,Ba∆»»»∆∆»»»≈¬≈«ƒ»ƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a126‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚËiL ,‡e‰Â .ÏËBÂ ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
BÏˆ‡ Ô„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ô‰a „eÓ‡127Ôk¯„Â , »»∆»¿«¿ƒ»∆¿¿«¿»

ÒÈÎa ÔÁÈp‰Ï128Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿»
È¯‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚa ÚLt ‡e‰ - ‰Ê ÈÏÎa ÔÁÈp‰Ï¿«ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿«¿≈«¬≈

˙ÓÁ ÛËÁL129ÌÈtÁÓe ÌÈ‡ÏÓ ÏÒ B‡130ÌÎÈÏL‰Â ∆»«≈∆«¿≈ƒ¿Àƒ¿ƒ¿ƒ»
- ÔÎB˙a eÈ‰ ˙BiÏb¯nL ˜fp‰ ÔÚËÂ ,ÔÙ¯O B‡ ÌiÏ«»¿»»¿»««ƒ»∆«¿»ƒ»¿»

ÔÓ‡ BÈ‡131ÔÈ‡L ;Ck ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â , ≈∆¡»¿≈«¿ƒƒ«»∆≈
.˙B˙ÓÁ·e ÌÈlÒa ˙BiÏb¯Ó ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c∆∆¿≈»»¿«ƒ««¿»ƒ¿«ƒ«¬»

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - OÙz Ì‡Â132ÚaL ‡l‡ , ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»
ˆ‡ LiM ‰nÓ ÏËBÂ da eÈ‰ ˙BiÏb¯nLBÏ133ÔÎÂ . ∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«∆≈∆¿¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

פרק 124) להלן וראה קיז. קמא בבא וכוח, זרוע בעל איש
מידו.125)ח. להוציאו אפשר אי ספר 126)כי כגון

ונטען  טוען הלכות ראה ונוטלים. הנשבעים כל כדין תורה,
ב. הלכה א שם).127)פרק (גמרא הוא נאמן שאיש

כסף.128) למים.129)כגון עור ומכוסים,130)שק

שבתוכם. מה ראו שהיו 131)ולא עדים יש אם אבל
אדם  בני דרך שאין פי על אף לשלם, חייב מרגליות, בתוכם
פשעת, אתה לטעון יכול המזיק ואין מרגליות, שם להניח
של  כלים להשליך רשות לו אין כי בסל, מרגליות שהנחת

שהזיק. מה לשלם חייב ולכן לים, זוהי 132)חבירו כי
שבבעייא  לשיטתו ורבינו סב. שם בתיקו, שעלתה בעייה
ממון  נזקי ראה מידו. מוציאים אין תפס אם נפתרה, שלא
מי  המתחיל דיבור שם תוספות וראה הֿו. הלכות ב פרק
יש  אם ואפילו מידו מוציאים תפס אם אפילו ולדעתם מנחי,

פשע. הניזק כי בסל, היו שמרגליות ממה 133)עדים
המרגליות, מדמי פחות שווה אצלו שיש מה ואם שתפס,

השאר. את גובה אינו

.ËÈBÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ·e‰Ê Ba ‰È‰ ÒÈk‰L ˜Èfn‰ Ú„È»«««ƒ∆«ƒ»»¿ƒ¬»≈
ÛÏ‡ ÏËB - eÈ‰ ÛÏ‡ :˜fp‰ ¯ÓB‡Â ,eÈ‰ ‰nk Ú„BÈ≈««»»¿≈«ƒ»∆∆»≈∆∆

ÏBÎÈ BÈ‡Â .‰Úe·L ‡Ïa134Ú·M‰Ï135¯‡a˙iL BÓk , ¿…¿»¿≈»¿ƒ»«¿∆ƒ¿»≈
.ÔB„wt‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»

היא 134) סופר שטעות ונראה כאן. מקום לה אין זו תיבה
"צריך". לומר היו 135)וצריך לא שבכיס המזיק טען לּו

נשבע, היה מאות, חמש אלא הניזק שטוען כפי זהובים אלף
שאינו  ומכיוון מאות, חמש רק ומשלם במקצת, מודה כדין
וכל  להישבע, יכול ואינו שבועה מחוייב הריהו יודע,
שכנגדו  ואין משלם, להישבע יכול ואינו שבועה המחוייב
פרק  ונטען טוען והלכות צח. מציעא (בבא להישבע צריך
שלקח  מי כל על חרם להטיל רשות למזיק ויש ז). הלכה ד,

הניזק. שם לפרט מבלי לו, מהמגיע יותר ממנו

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
באונס 1) אם אנס, ביד חבירו ממון המוסר דיני בו נתבארו

דיני  וכל חבירו, בשביל ממון לו שתפסו מי וכן ברצון, אם
ממון. שהזיקו הנרדף או הרודף בדין הפרק ונסתיים המוסר.

ההלכות. ונשלמו

.‡¯ÒBn‰2Òp‡ È„Èa B¯·Á ÔBÓÓ3ÌlLÏ ·iÁ -4ÔÓ «≈»¬≈ƒ≈«»«»¿«≈ƒ
‰Ùi‰5ÂÈL¯BiÓ ÔÈ·Bb - ˙Ó Ì‡Â .ÂÈÒÎaL6¯‡Lk , «»∆∆ƒ¿»»¿ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿»

ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ Òp‡‰ ‰È‰L ÔÈa .ÔÈ˜Èfn‰ Ïk»««ƒƒ≈∆»»»«»≈»ƒ≈
Ï‡¯OÈ ‰È‰L7‰Ó Ïk ÌlLÏ ·iÁ ¯ÒBn‰ ‰Ê È¯‰ , ∆»»ƒ¿»≈¬≈∆«≈«»¿«≈»«

Á˜lM8‡O ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .Òp‡‰9‡ÏÂ ¯ÒBn‰ ∆»«»«»««ƒ∆…»»«≈¿…
B„Èa Ô˙10ÏÈb¯‰ ‡l‡ ,11.„·Ïa »«¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿«

ה.2) זרוע.3)בבאֿקמא היזק 4)בעל גורם ככל
ז). הלכה ז פרק שם.5)(למעלה העידית, שחיוב 6)מן

היזק  חבירו את במזיק כמו קנס ואינו הוא, הדין מן זה
ג). הלכה שם (למעלה היורש את בו שפטרו ניכר, שאינו

קיז. קטז: בבאֿקמא מדובר 7)וראה שבגמרא אףֿעלֿפי
אנסים  = מסיקין על מדובר שם במשנה אבל גוי, אנס על

הזה.8)סתם. הנזק לכל גרם הוא נטל.9)שהרי
בידים.10) מזיק לשונו"11)ואינו על רגל "לא מלשון

של  ממונו היכן לאנס ואמר הלשין, כלומר ג), טו, (תהלים
חייב, הוא - בלבד דיבר אלא מעשה עשה שלא ואף חבירו.

ה. בבאֿקמא ראה לנזק, שגרם
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קמר

קמר

ומזיק  חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12‰‡¯‰Lk13¯ÒBn‰ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»«≈
BÓˆÚÓ14e‰eÒ‡ Ì‡ Ï·‡ ;15B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ≈«¿¬»ƒ¬»¿≈»ƒ

ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯‰Â ,˙B‡¯‰Ï Òp‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«»¿«¿¿∆¿»¬≈∆»ƒ
ÔÈÓeÏLz‰16„ia Ô˙Â ‡O Ì‡Â .17‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««¿ƒ¿ƒ»»¿»««»««ƒ∆

- B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰ .ÌlLÏ ·iÁ - Òe‡»«»¿«≈««ƒ«¿¿»¬≈
ÌlLÏ ·iÁ18. «»¿«≈

ביד.12) ונתן נשא לא אפילו חייב, את 13)שהמוסר
חבירו. ממון מעצמו,14)מקום הראה "אם אונס. בלא

קיז.). (בבאֿקמא דמי" ביד ונתן מכות 15)כנשא עלֿידי
חבירו,16)ויסורים. ממון והראה גוים שאנסוהו "ישראל

באחד  או בידים במזיק אלא אינו באונס החיוב (שם). פטור"
חייב  לנזק הגורם אבל התורה. מן שחיובו גופו, מאברי
למעלה  ראה מיימוניות). (הגהות חייבו לא ובאונס מדרבנן,

קיז. לבבאֿקמא רי"ף וראה א, הלכה ו הריהו 17)פרק
שם). (גמרא באונס אפילו חייב כך ומשום בידים, מזיק

חוץ 18) נפש פיקוח בפני העומד דבר לך שאין אף
חייב  זאת בכל ושפיכותֿדמים, גילויֿעריות מעבודהֿזרה

קיז: בבאֿקמא ראה לשלם,

.‚?„ˆÈk19CÏn‰ ¯ÊbL È¯‰20ÔÈÈ BÏ ‡È·‰Ï21B‡ ≈«¬≈∆»««∆∆¿»ƒ«ƒ
Ô·z22È¯‰ :¯Ó‡Â ¯ÒBÓ „ÓÚÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«≈¿»«¬≈

eÎÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Ô·z B‡ ÔÈÈ ¯ˆB‡ ÈBÏÙÏ LÈ23 ≈ƒ¿ƒ««ƒ∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¿
„Ú ‰Ê ¯ÒBÓÏ CÏn‰ BÒ‡ .ÌlLÏ ·iÁ - ‰eÁ˜Ïe¿»»«»¿«≈¬»«∆∆¿≈∆«
BÏ ‰‡¯iL „Ú B‡ ,Ô·z B‡ ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡ BÏ ‰‡¯iL∆«¿∆¿«ƒ∆∆«∆«¿∆

ÂÈÙlÓ Á¯Ba ‡e‰L B¯·Á ÔBÓÓ24ÈtÓ BÏ ‰‡¯‰Â , »¬≈∆≈«ƒ¿»»¿∆¿»ƒ¿≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰25e‰kÈ - BÏ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡L ; »…∆¬≈∆»∆ƒ…«¿∆«≈

e‰˙ÈÓÈ B‡26. ¿ƒ≈

חייב.19) - מעשה ללא בדיבור חוקי 20)המוסר לפי ולא
המוסר, את לחייב אין המלכות חוקי לפי שאילו המלכות,
קיג:) (בבאֿקמא דינא" דמלכותא "דינא שמואל אמר שהרי
בהלכות  רבינו ביאר וכבר מקומות. בכמה רבינו פסק וכן
שהוא  ממי המלך לקח שאם יד, הלכה ה פרק ואבידה גזילה
הפוסקים  גדולי כל לו והודו גזל, זה הרי לחוק, בהתאם לא

דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא שהוא,21)ואמרו: כל
מסויים. אדם של מובאות 22)ולא - ותבן יין דוגמאות

קיז. המלך.23)בבבאֿקמא המלך,24)עבדי מלפני
הבורח. של ממונו את לתפוס רוצה הוא כך ומשום

(מאירתֿעינים 25) אסור לכתחילה אבל לו, הראה אם
יב). סעיףֿקטן שפח, סימן אונס 26)חושןֿמשפט אבל

אינו  ממון, עונש עליו יטיל יראהו לא שאם ממון, מחמת
יח: כתובות ראה וחייב. אונס

.„ÌlLÏ ·iÁ - Òp‡Ï B˙e B„Èa B¯·Á ÔBÓÓ ‡O»»»¬≈¿»¿»»«»«»¿«≈
BÒ‡ CÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ‡È·‰Ï27‰na . ƒ»»««ƒ∆«∆∆¬»¿»ƒ«∆

?·iÁ ‡È·‰Â ‡È·‰Ï BÒ‡ Ì‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¬»¿»ƒ¿≈ƒ«»
Òp‡‰ ˙eL¯Ï ÔBÓn‰ ÚÈb‰ ‡lLa28Ò‡L Òp‡ Ï·‡ ; ¿∆…ƒƒ««»ƒ¿»«»¬»«»∆»«

„ÓÚÂ ,e‰‡¯‰L „Ú Ï‡¯OÈ29ÔBÓn‰ ÏÚ Òp‡‰ ƒ¿»≈«∆∆¿»¿»«»«»««»
B˙eL¯a ‰OÚÂ30BÏ BÎÈÏB‰L „Ú Ï‡¯OÈ ˙‡ Ò‡Â , ¿«¬»ƒ¿¿»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ

BÎÈÏB‰ elÙ‡Â ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ31- e‰‡¯‰L ¯ÒBn‰ ‰Ê ¿»«≈«¬ƒƒ∆«≈∆∆¿»

„ˆa Òp‡‰ „ÓÚL ÔÂÈkL ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«≈∆≈»∆»«»«»¿«
Û¯O el‡Îe ,Ba LiM ‰Ó Ïk „·‡ ¯·k ¯ˆB‡‰32. »»¿»»«»«∆≈¿ƒƒ¿«

לו 27) ומותר ימיתהו, יביא לא ואם חבירו, ממון את
ורבינו  לשלם. חייב זאת בכל עצמו, להציל כדי  להביא,
עליו  חולק הראב"ד אולם כרי"ף, שם הגמרא את פירש
ממון  להביא כשאנסו חייב, ונתן נשא שאמרו מה ומפרש
דורש, הוא ממונו שאת האיש בשם האנס כשנקב אבל סתם,
ש"ך  [ראה פטור. - ממונו את להביא אותו והכריח

כד]. ס"ק שפח, סימן ממון 28)חושןֿמשפט שנטל וזה
וחייב. בידיים מזיק הריהו לאנס, ונתנו בידו חבירו

קיז.29) וליטלו,30)בבאֿקמא עליו לשלוט שיוכל
נטלו. כבר כאילו על 32)מרצונו.31)והריהו שם.

היה, האנס ברשות הממון שהרי פטור, הוא ביד ונתן שנטל
הוא  שהראה מה ועל כלום, הזיקו ולא נשרף כבר וכאילו

הוא. אנוס שהרי פטור,

.‰ÔÈ„ ÈÏÚa33Ú˜¯w‰ ÏÚ ‰·È¯Ó Ì‰ÈÈa ‰˙È‰L «¬≈ƒ∆»¿»≈≈∆¿ƒ»«««¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ B‡34,'ÈlL' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ 'ÈlL' ¯ÓB‡ ‰Ê , «ƒ«¿¿ƒ∆≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ

ÔÈcÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa d¯ÒÓe Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÂ35 ¿»«∆»≈∆¿»»¿«≈»ƒ¿«ƒ
Òp‡ „È ˜lÒÈÂ ,‰È‰L BÓÎÏ ¯·c‰ ¯ÈÊÁiL B˙B‡36 ∆«¬ƒ«»»ƒ¿∆»»ƒ«≈««»

Ï‡¯OÈa ÔÈ„ eOÚÈÂ ,Ì‰ÈÈaÓ37. ƒ≈≈∆¿«¬ƒ¿ƒ¿»≈

שם.33) בבאֿקמא שהיה, זה שאי 34)מעשה ביד לא נם
זה. ביד שאינו 35)ולא טוען הוא אם אפילו מחרימים.

שלו. ממון אלא גוי ביד חבירו ממון כגון 36)מוסר
בכסף. ישראל.37)שיפדם של בביתֿדין

.ÂB¯·Á ÏÚ Ot˙pL ÈÓ38ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÁ˜ÏÂ , ƒ∆ƒ¿««¬≈¿»¿¿≈»ƒ
B¯·Á ÏÏ‚a epnÓ ÔBÓÓ39ÌlLÏ ·iÁ B¯·Á ÔÈ‡ -40. »ƒ∆ƒ¿«¬≈≈¬≈«»¿«≈

·iÁ B¯·Á ‰È‰ÈÂ B¯·Á ÏÚ Ot˙pL ÈÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿∆¬≈«»
·eˆw‰ Òn‰ ÈtÓ Ot˙p‰ ÔÓ ıeÁ .ÌlLÏ41Ïk ÏÚ ¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«««»«»

LÈ‡Â LÈ‡42‰L ÏÎa43‰¯eLz‰ ÏÚ Òt˙p‰ B‡ ,44 ƒ»ƒ¿»»»«ƒ¿»««¿»
B‡ ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ B¯·Úa CÏnÏ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk Ô˙BpL∆≈»ƒ»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆
eÁ˜iL ,‡e‰Â .BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙BÏÈÁ≈»¬≈∆«»¿«≈¿∆ƒ¿

.ÌÈ„Ú ÈÙa ÈBÏt ÏÏ‚a Le¯Ùa epnÓƒ∆¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

מחבירו.38) לקחת שרצו ממון ועלֿידיֿזה 39)בגלל
לגוי. מלשלם חבירו לקחו,40)נפטר כדין שלא מכיון

אותי  פוטרים והיו אותם מפייס הייתי לטעון: הוא יכול
היה 41)מלשלם. חבירו, שילם ולולא המלך, חוק עלֿפי

לשלם. מוכרח ששלמו 42)הוא הגולגולת מס זהו
על  המוטל מס [וכן אחרות. גולה ובארצות בבבל היהודים
קיג:), (בבאֿקמא "דבורלא" התלמוד: בלשון קרקעות,
בזמנו]. נהוג היה שלא כנראה זה, מס השמיט ורבינו

קצבת 43) קיבל כבר שהמלך מכיון לא, שעברה משנה אבל
תשלום  עליו לכפות רשות אין הגובה ולפקיד שנה, אותה

(שם). חבירו בעד שעברה על 44)לשנה חובה היא שאף
למד  ורבינו תשורה, נזכרה לא שם בגמרא ואיש. איש כל
נתפס  לך "אין ב: הלכה יג פרק כתובות מירושלמי זה דין
ורבינו  ובגולגולת". בארנון אלא לו ליתן וחייב חבירו על
השלטונות  "להארחת תשורה חננאל, כרבינו "ארנון" מפרש
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קמח ומזיק קמח חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ח. בבאֿבתרא תוספות (ראה בעיר" בעברם והחיילות
והלך)].דיבורֿה  מתחיל

.ÊÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL ÈÓ45ÔB‚k ,B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒnL ƒ∆≈»»≈ƒ∆»«»¬≈¿
Ò‡pL B‡ BÓˆÚÓ ‰‡¯‰L46eÚ„È ‡ÏÂ ,Ô˙Â ‡OÂ ∆∆¿»≈«¿∆∆¡«¿»»¿»«¿…»¿

ÌÈ„Ú‰47Ck :¯ÓB‡ ¯ÒÓp‰Â ,B˙¯ÈÒÓa B„ÈÒÙ‰ ‰nk »≈ƒ«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»≈»
¯ÙBk ¯ÒBn‰Â ,È„ÈÒÙ‰ CÎÂ48Ì‡ :BÚhL ‰na ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈≈«∆∆¿»ƒ

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯ÒÓp‰ OÙz49ÚaL ‡l‡ , »««ƒ¿»≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a50OÙzL ‰na ‰ÎBÊÂ51OÙz ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«≈∆¿∆«∆∆»«¿ƒ…»«

ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -52‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ¯ÒBn‰ ÔÓ53. ≈ƒƒƒ«≈∆»ƒ¿»»¿»

כדין 45) היסת, הנתבע ישבע - עדים עליו אין אם אבל
ופטור. הכל, נשא 46)כופר ואם ב. הלכה למעלה ראה

תקנת  בו שעשו ופשיטא ממש, גזלן הריהו אונס, בלא ונתן
שפח, סימן חושןֿמשפט (ש"ך ויטול הנמסר וישבע הנגזל,

ל). ידעו 47)ס"ק אם אבל שם. רי"ף סב. בבאֿקמא
מחמתו. שבא ההפסד כל את ישלם הפסידו, כמה העדים

הוא 48) הרי יודע, איני אומר אלא כופר, אינו אם אבל
בלי  הנמסר ונוטל ומשלם, להשבע יכול ואינו שבועה מחויב
לא, סעיףֿקטן וש"ך יט, הלכה ז פרק למעלה ראה שבועה.
עשו. דיבורֿהמתחיל תוספות שם, בבאֿקמא וראה

הנגזל 49) תקנת עשו אם נפתרה, שלא בעיא שם, בבאֿקמא
ונוטל  שנשבע תיקנו בנמסר גם אם כלומר לא, או במסור
מוציאים  אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיוון לא. או בנגזל כמו

יח. הלכה שם למעלה וראה התופס. מיד כדין 50)מספק
ונוטלים. הנשבעים אם 51)כל אבל מוחזק, הוא בזה כי

סכום  כל על להשבע ורוצה שתפס, ממה יותר על טוען הוא
שתפס. במה להחזיק אלא השבועה, לו תועיל לא התביעה,

אנו 52) בתיקו, בגמרא שעלתה ממון בעיית שכל משום
שם. לבבאֿקמא רי"ף המחזיק, לטובת ולא 53)פוסקים

שהנמסר  שפסק גאון, האי כרב שלא בשבועה, ולא באומדן
"תיקו" שדין שנשבע, ממה חצי המוסר מן ומוציא נשבע
אוצר  ראה וחולקים. בספק המוטל ממון כדין לדעתו

.43 עמוד לבבאֿקמא הגאונים

.Á‡Ï BÓˆÚÓ ‰‡¯‰L ¯ÒBn‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«≈∆∆¿»≈«¿…
Úe·L‰¯eÓÁ ‰54˙q‰ ˙Úe·L ‡ÏÂ55‡e‰L ÈtÓ , ¿»¬»¿…¿«∆≈ƒ¿≈∆
ÚL¯56ÏeÒt EÏ ÔÈ‡Â57¯ÒBn‰ Ï·‡ .‰fÓ ¯˙È »»¿≈¿»»≈ƒ∆¬»«≈

˙B‡¯‰Ï e‰eÒ‡L58Û‡ ,„ia Ô˙Â ‡OÂ ‡È·‰Ï B‡ ∆¬»¿«¿¿»ƒ¿»»¿»««»«
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ59ÚL¯ BÈ‡ -60Ôa ‡l‡ , «ƒ∆«»¿«≈≈»»∆»∆

¯‡Lk B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,„·Ïa ‡e‰ ÔÈÓeÏLz«¿ƒƒ¿««¿ƒƒƒ¿»
.ÔÈ¯Lk‰«¿≈ƒ

התורה.54) מן שהיא במקצת, מודה של שבועה כגון
מ:55) שבועות הכל, בכופר נחמן רב ראה 56)שתיקן

ט. מא.57)הלכה ושבועות ה: בבאֿמציעא ראה
ב.58) הלכה למעלה מלשלם, שם.59)שפטור
הוא.60) אנוס שהרי

.Ë¯ÒÓÏ ¯eÒ‡61ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa Ì„‡‰ »ƒ¿…»»»¿«≈»ƒ≈
BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a62ÚL¯ ‰È‰ elÙ‡Â .63ÏÚ·e ¿≈¿»«¬ƒ»»»»««

BÏ ¯ˆÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,˙B¯·Ú64B¯ÒBn‰ ÏÎÂ .B¯ÚˆÓe ¬≈«¬ƒ»»≈≈¿«¬¿»«¿

BÏ ÔÈ‡ - BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa¿«≈»ƒ≈¿≈¿»≈
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ65. ≈∆»»«»

ז.61) קיז.62)גיטין בבאֿקמא רב, לפני שבא כמעשה
מג: ומאכיל הגוזל פרק לבבאֿקמא רי"ף שאמר 63)וראה

ב), לט, (תהלים לנגדי רשע בעוד מחסום לפי אשמרה דוד:
שם. גיטין מחסום, לפי אשמרה לנגדי, שרשע אףֿעלֿפי

ומצערו.גו 64) רעות לו .65)רם . . והמסורות "המינין
יז. השנה (ראש דורות" לדורי בה ונידונים לגיהינום יורדים

יג). פרק סנהדרין ותוספתא

.È‚¯‰Ï ¯zÓ66ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÒBn‰67ÔÓfa elÙ‡Â , À»«¬…«≈¿»»«¬ƒ«¿«
‰f‰68Ì„˜ B‚¯‰Ï ¯zÓe .˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L «∆∆≈»ƒƒ≈¿»À»¿»¿…∆

¯ÒÓiL69¯Ó‡Lk ‡l‡ .70BÙe‚a ÈBÏt ¯ÒBÓ ÈÈ¯‰ : ∆ƒ¿…∆»¿∆»«¬≈ƒ≈¿ƒ¿
Ï˜ ÔBÓÓ elÙ‡Â ,BBÓÓa B‡71BÓˆÚ ¯Èz‰ -72 ¿»«¬ƒ»«ƒƒ«¿

¯ÒÓz Ï‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â BÏ ÔÈ¯˙Óe .‰˙ÈÓÏ73Ì‡ . ¿ƒ»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿…ƒ
Èk ‡Ï :¯Ó‡Â ÂÈt ÊÚ‰74ep¯ÒÓ‡ ‡l‡ ,75‰ÂˆÓ - ≈≈»»¿»«…ƒ∆»∆¿¿∆ƒ¿»

B‚¯‰Ï76Ì„Bw‰ ÏÎÂ .77.‰ÎÊ B‚¯‰Ï ¿»¿¿»«≈¿»¿»»

קיז.66) בבאֿקמא מוסר, של מפרקתו שבר כהנא רב
נח. ביתֿדין 67)וברכות שם שאין לארץ, בחוץ ואפילו

היה. בבבל כהנא רב מעשה כי לאחר 68)מומחים,
כהנא. רב כמעשה הנמסר,69)החורבן, את להציל כדי

כלום. עשה לא שם.70)ואפילו המעשה, היה כך
שונות 71) עלילות עליו יעלילו הגוים, לידי שנמסר [שכיוון

(ישעיה  מהכתוב זה דין למדו שם בגמרא מידם. ינצל ולא
כיון  זה תוא מה מכמר", כתוא וכו' עלפו "בניך כ): נא,
שנפל  ישראל של ממון כך עליו, מרחמים אין למכמר שנפל
כמו  פירשו והראשונים עליו. מרחמים אין גוים ליד

סימן שאמרנו. יז כלל בתשובותיו והרא"ש כאן, מרדכי ראה
וג]. רודף.72)ב כדין להרגו רב,73)ומותר עשה כך

כן.74)שם. מתכוון 75)לא שהוא ניכר ועלֿידיֿזה
זאת. והתורה 76)לעשות להורגו, חבירו אחר רודף כדין

נח. ברכות להרגו, השכם להרגך הבא ולאו 77)אמרה
הנמסר. דוקא

.‡ÈÌÓÊ ¯L‡ ¯ÒBn‰ ‰OÚ78ÈÏ ‰‡¯È - ¯ÒÓe79, »»«≈¬∆»«»«≈»∆ƒ
B‚¯‰Ï ¯eÒ‡L80˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;81È¯‰ - ¯ÒÓÏ ∆»¿»¿∆»ƒ≈À¿«ƒ¿…¬≈

LÚÈ ‰Ê82ÌÈ¯Á‡ ¯ÒÓÈ ‡nL ,83ÔÓÊ ÏÎa ÌÈOÚÓe . ∆≈»≈∆»ƒ¿…¬≈ƒ«¬ƒ¿»¿«
·¯Ún‰ È¯Úa84ÔBÓÓ ¯ÒÓÏ e˜ÊÁ‰L ÌÈ¯ÒBn‰ LÚÏ ¿»≈««¬»«¬…«¿ƒ∆À¿¿ƒ¿…»

ÌÈ¯ÒBn‰ ¯ÒÓÏÂ ,Ì„‡ Èa85ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „Èa ¿≈»»¿ƒ¿…«¿ƒ¿«»¿≈»ƒ
¯ˆn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÚL¯ ÈÙk Ì¯Ò‡Ïe Ì˙Bk‰Ïe ÌLÚÏ¿»¿»¿«»¿»¿»¿ƒƒ¿»¿≈»«≈≈

¯eavÏ86ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „Èa B¯ÒÓÏ ¯zÓ - Ô¯ÚˆÓe «ƒ¿«¬»À»¿»¿¿«»¿≈»ƒ
BÒ˜Ïe B¯Ò‡Ïe B˙Bk‰Ï87„ÈÁÈ ¯Úˆ ÈtÓ Ï·‡ .88 ¿«¿»¿¿»¿¬»ƒ¿≈««»ƒ

B¯Ò‡Ï ¯eÒ‡89BBÓÓ „a‡Ï ¯eÒ‡Â .90Û‡Â ,¯ÒBÓ ÏL »¿»¿¿»¿«≈»∆≈¿«
ÂÈL¯BÈÏ BBÓÓ È¯‰L ;BLÚÏ ¯znL Èt ÏÚ91. «ƒ∆À»¿»¿∆¬≈»¿¿»

בליעל.78) מחשבת לא 79)חשב ואינה רבינו, דעת
כתב  ומאכיל הגוזל פרק סוף (במרדכי ברי"ף ולא בגמרא

זו). דעה על חולק שהרי"ף שמחה, רבינו שהרי 80)בשם
כדין  חבירו, את להציל כדי אלא אינו להרגו שמותר הדין
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קמט

קמט

ומזיק  חובל הלכות - נזיקין ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

גורם רודף  אלא שאינו רוצח, משום לא אבל חבירו, אחר
בעדים  אלא אותו הורגים אין ממש רוצח ואפילו ופטור.

ובביתֿדין. סנהדרין 81)והתראה וראה פעמים, שלוש
ב'שולחן 82)פא: גם וכן "יהרג", כתוב ר"מ רומי בדפוס

הוא: והמקור יא. סעיף שפח, סימן חושןֿמשפט ערוך'
(עבודה  מעלין" ולא מורידין היו . . . והמסורות "המינין
לבאר  שנפל כגון הריגתם, את מסבבים כלומר כו:), זרה
מותר  רבינו ולדעת הסולם. את מסלקים בבאר, והסולם
להרגו  איֿאפשר אם וכך המערב, ערי כמנהג בידיים, להרגו
ד  פרק רוצח הלכות ראה הריגתו. לסבב מצווים בידיים,

י. להצילם.83)הלכה צרפת.84)ומצוה
אסור 85) - אחרות עבירות על רשעים אבל דוקא, המוסרים

ט. הלכה למעלה ראה לגוים, כמוסר.86)למסור דינו
שאין  הרשעים, ויתר המוסר עם יחד אותו מונה התלמוד
ושנתנו  . . . והמסורות "המינין הבא. לעולם חלק להם
. הצבור) על יתירה אימה (=שמטילים חיים בארץ חיתיתם
יג. פרק סנהדרין ותוספתא יז. השנה ראש ". .

ט.88)בממונו.87) הלכה למעלה ב'שולחן 89)ראה
הנכונה  הגירסא יב סעיף שפח, סימן חושןֿמשפט ערוך'

בבבאֿקמא 90)"למסרו". יהודה ורב הונא רב מחלוקת
והראייה  שם. הרי"ף כדעת לאבדו שאסור רבינו ופסק קיט.
אם  כלומר, במוסר. נגזל תקנת עשו אם הבעיא, מן היא
שאם  בתיקו, נשארה והבעיא סב.), (שם ויטול ישבע הנמסר

ונוטל. שנשבע כלֿשכן לאבדו, היה לנו 91)מותר ואין
בו  ויתקיים שיכול מוסיף, התלמוד ליורשיו. להזיק רשות
כלומר, ילבש", וצדיק רשע "יכין יז): כז, (איוב הכתוב

צדיקים. יהיו יורשיו שמא

.·ÈÛ„B¯92¯·„Ï B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ≈∆»»≈««¬≈¿»¿ƒ¿«
‰¯·Ú93Ïk ÏL ÔÈa Ûc¯ ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ , ¬≈»¿ƒ≈∆«≈ƒ≈∆ƒ¿»≈∆»
Ì„‡94·iÁ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt - »»»ƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈

Û„¯L ÔÂÈkL ;BLÙa95‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰96. ¿«¿∆≈»∆»«ƒƒ«¿¿ƒ»

קיז:92) לאנסה,93)בבאֿקמא העריות אחת אחר כגון
חייבי  אבל כריתות, חייבי ובין ביתֿדין מיתות חייבי בין
עג.). (סנהדרין רודף של בנפשו אותן מצילים אין לאוין

לזה.94) וממון לזה שמיתה לא 95)אףֿעלֿפי אפילו
את 96)הרגו. להציל כדי אותו, להרוג אחד לכל מותר

אחת  אחר רודף כשהוא ואפילו שם), (סנהדרין הנרדף
להרוג  מותר זאת בכל כרת, אלא עליה חייב שאינו העריות,
תשלומין  וחיוב מיתה וחיוב העבירה, מן להצילה כדי אותו,
גניבה  הלכות ראה מיניה. בדרבה ליה וקם כאחד, באים

א. הלכה ג פרק ואבידה

.‚ÈÛc¯97ÌÈÏk ¯aML98‡Ï ;¯eËt - Û„B¯ ÏL ƒ¿»∆ƒ≈≈ƒ∆≈»…
BÙebÓ ·È·Á BBÓÓ ‰È‰È99ÌÈÏk ¯aL Ì‡Â .100 ƒ¿∆»»ƒƒ¿ƒƒ≈≈ƒ

·iÁ - ÌÈ¯Á‡101- B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰L ; ¬≈ƒ«»∆««ƒ«¿¿»¬≈
.·iÁ«»

שם.97) עצמו.98)בבאֿקמא להציל שהרי 99)כדי
כלֿשכן  עצמו, להציל כדי רודפו, את להרוג רשאי זה נרדף

שם. הרודף, של בממונו להצילו לומר:100)שניתן צריך
ר"מ. רומי בדפוס הוא וכן שם.101)"כלי", לשלם,

.„ÈÛ„¯L ÈÓ102¯aLÂ ,Ûc¯p‰ ÚÈLB‰Ï Û„B¯‰ ¯Á‡ ƒ∆»«««»≈¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ≈
.¯eËt - Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa Û„B¯ ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ≈∆≈≈∆»»»»

ÔÈc‰ ÔÓ ‡ÏÂ103ÚnÈ ‡lL ,‡È‰ ‰wz ‡l‡ , ¿…ƒ«ƒ∆»«»»ƒ∆…ƒ»«
dÓ‰Ó˙È B‡ ÏÈv‰lÓ104ÔiÚÈÂ105.Ûc¯iL ˙Úa ƒ¿«ƒƒ¿«¿«ƒ«≈¿≈∆ƒ¿…

חייב,103)שם.102) - חבירו בממון עצמו המציל שהרי
בממון אחרים המציל יתאחר.104)חבירו.כלֿשכן

המועד.105) את יאחר ובינתיים בריצתו, כלים ישבר שלא

.ÂË„ÓÚÂ ,ÈBOn‰ „·kÓ ¯·M‰Ï ‰·MÁL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»≈ƒ…∆««¿»«
Ìia CÈÏL‰Â d‡OnÓ Ï˜‰Â Ô‰Ó „Á‡106¯eËt -107; ∆»≈∆¿≈≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«»»

‰ÂˆÓe .Ì‚¯‰Ï Ì‰È¯Á‡ Û„B¯ BÓk daL ‡On‰L∆««»∆»¿≈«¬≈∆¿»¿»ƒ¿»
ÌÚÈLB‰Â CÈÏL‰L ‰OÚ ‰a¯108. «»»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

"øáMäì äáMçL äðéôñ...éìLäL äOò äaø äåöîeC §¦¨¤¦§¨§¦¨¥¦§¨©¨¨¨¤¦§¦
íòéLBäå." §¦¨

הגדולה  מעלתם נרמזת זו הלכה של העניינים בפנימיות
כמאמר  הנשמה, על מורה "ספינה" כי ישראל, של

א.)הזוהר קצט, איהי (ח"ב דא לספינה, דנחת "יונה
דבר  בגופא למהוי עלמא האי אל דנחת נש דבר נשמתא
מלאכה  עושי באניות הים "יורדי הכתוב ובלשון נש"
ריבוי  שהם רבים" ה"מים סכנת שאחרי רבים" במים
למחוז  מגיעה העולם, עניני של והבלבולים הטרדות
בנשמה  יותר גדול עילוי ניתוסף ואז בשלום חפצה

לעולם. ירידתה קודם שהיתה מכפי

למצב  הספינה את שמביא הסוער הים הוא הגלות ים
בעולם  החושך התגברות מצד כי להשבר" ש"חשבה
הוא  והמשוי ומצוותיה. התורה בקיום חלישות נעשה
ש"חישבה  החשש ומצד ומצוות, תורה של העול
ישנם  שהרי מעליה, המשוי מיקל הקב"ה להישבר"
כמו  הגלות בזמן לקיימם אפשר שאי תומ"צ עניני ריבוי
אל  שמצוות וכו' וטהרה טומאה הקרבנות, ו דיני

מכסים" לים "כמים ע"ד למעליותא בים" "השליך
בבחינת  ומקורן לשורשן ונתעלו חזרו אלו שמצוות

מהגילוי. שלמעלה ההעלם

לא  התורה שכל ישראל, של מעלתן מודגשת ובזה
התורה  ריבוי ואם ישראל, את לזכות בשביל אלא ניתנה
אחריהם  רודף כמו שבה "המשא ישראל את מסכן
שהרי  והושיעם", שהשליך עשה רבה ומצוה להרגם,
למה  תורה - ישראל אין ואם ישראל, בשביל התורה

ז.). פ"ח, אסת"ר פ"נ. פדר"א - חז"ל לשון (ע"ד
670 ע' ח"ב תשמ"ט ספה"ש

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

הנוסעים.106) את להציל לשלם 107)כדי חייב ואינו
ההפסד. את ביניהם מחלקים המטען בעלי וכל מזיק, כדין
כיצד  מפרש יד הלכה יב פרק ואבידה גזילה בהלכות ורבינו
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קנ נפש קנ ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שכנראה  הראב"ד, השגת מסולקת זה פירוש לפי מחלקים.
חושןֿמשפט  וראה המטיל, את לגמרי לפטור שכוונתו הבין

ט. סעיףֿקטן מאירתֿעינים ד, סעיף שפ, סיים 108)סימן
מילה  ועוד, טוב. בכי לסיים כדי "והושיעם", במילה רבינו
לא.), (שבת "ישועות" שנקרא נזיקין, סדר לציין באה זו

עוז. מגדל

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-oiwifpxtq
Lôð úøéîLe çöBø úBëìä

-oiwifpxtqWtpzxinWEgvFx'ld
¦§¥©§¦©¤¤

¦§¥©§¦©¤¤
,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…
.˙ÓeÈ ‡l‡ ,ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL (· .Áˆ¯Ïƒ¿…«∆…ƒ«…∆¿∆∆≈«∆»»
¯Ùk ÁwÏ ‡lL („ .‰‚‚La ÁˆB¯‰ ˙BÏ‚‰Ï (‚¿«¿»≈«ƒ¿»»∆…ƒ«…∆
Ì„˜ Áˆ¯iLk ÁˆB¯‰ ˙ÓeÈ ‡lL (‰ .˙eÏb ·iÁÓÏƒ¿À»»∆…«»≈«¿∆ƒ¿«…∆
.Û„B¯ ÏL BLÙa Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï (Â .ÔÈca ‰„ÈÓÚ¬ƒ»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿«¿∆≈
.Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á .Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê∆…»«»≈∆…«¬…«»
Û¯ÚÏ (È .C¯c‰ Ì‰Ï ÔeÎÏe ËÏ˜Ó È¯Ú LÈ¯Ù‰Ï (Ë¿«¿ƒ»≈ƒ¿»¿«≈»∆«∆∆«¬…

‰Ï‚Ú‰ ˙‡Ú˜¯˜ d˙B‡a „·ÚÈ ‡lL (‡È .ÏÁpa ∆»∆¿»«««∆…≈»≈¿»«¿«
˙BOÚÏ (‚È .ÌÈÓc ÌeOÏ ‡lL (·È .Ú¯f˙ ‡ÏÂ¿…ƒ»«∆…»»ƒ«¬
ÌÚ ˜¯ÙÏ (ÂË .¯·„a ÌÈÓz ÏÈLÎÈ ‡lL („È .‰˜ÚÓ«¬∆∆…«¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿…ƒ
epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ .BnÚ ÔÚËÏ (ÊË .C¯ca ÏLÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿««∆∆ƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆

.BÏ CÏÈÂ B‡OÓa Ï‰·ƒ¿»¿«»¿≈≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
ושמצוה 1) בלאו. עובר מישראל נפש הורג שכל יבאר

ליקח  שלא דין בית מוזהרים ודין הרוצח. להרוג הדם לגואל
מצוה  ודין וכו'. העדים אותם ממיתים ואם מהרוצח. כופר
הדברים  ודין בנפשו. או מאבריו באחד הנרדף להציל
להציל  היכול ודין אותם. יעשה שלא עד האדם שממיתים

הציל. ולא

.‡‚¯B‰ Ïk2LÙ3Ì„‡ Ôa4,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ »≈∆∆∆»»≈¿…«¬∆
Áˆ¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL5ÔB„Êa Áˆ¯ Ì‡Â .6ÌÈ„Ú ÈÙa7 ∆∆¡«…ƒ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈≈ƒ
ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -8Ì˜pÈ Ì˜ :¯Ó‡pL ,9ÈtÓ . ƒ»¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒƒ

‰ÚeÓM‰10ÛÈÒ ˙˙ÈÓ BfL e„ÓÏ11˙‡ ‚¯‰L ÔÈa . «¿»»¿∆ƒ««ƒ≈∆»«∆
ÏÊ¯·a B¯·Á12BÙ¯OL ÔÈa13ÛÈÒa B˙˙ÈÓ - L‡a ¬≈¿«¿∆≈∆¿»»≈ƒ»¿«ƒ

עלֿמנת 2) רוצח הריני אומר ואפילו אשה, ובין איש בין
כ, יתרו נרדמים, מקיצי הוצאת דרשב"י, (מכילתא ליהרג
שבתורה". עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השוה יג).

מקומות. ובכמה פד: יומו,3)יבמות בן תינוק ואפילו
עיבורו. חדשי בלאֿתעשה,4)שכלו עובר גוי, ואפילו

הלכה  ב פרק (לקמן עליו נהרג הרוצח הישראל אין אבל
מכוון 5)יא). שהוא משום כללי, באופן מנוסח הציווי

דיבורֿהמתחיל  שם ו'תוספות' טו. בבאֿקמא וראה לכל.
(שמות 6)השווה. בערמה" להרגו רעהו על איש יזיד "וכי

יד). הרוצח"7)כא, את ירצח עדים לפי נפש מכה "כל
קסא. מסעי 'ספרי' וראה ל) לה, את 8)(במדבר מתיזים

נב: סנהדרין בסייף, ומת.9)ראשו עבדו במכה
רבו.10) מפי בקשר 11)תלמיד בתורה נזכרת "נקמה" כי

מכילתא  כה). כו, (ויקרא ברית" נקם נוקמת "חרב ל"חרב",
שם. וסנהדרין ז, הכהו 12)משפטים ברזל בכלי "ואם

טז). לה, (במדבר הרוצח" יומת מות הוא, רוצח וימות,
על 13) קס, מסעי 'ספרי' ראה בשריפה. דינו אומרים אין

עו: סנהדרין וראה יהדפנו", בשנאה "ואם הפסוק

.·‰ÂˆÓ14,[ÁˆB¯‰ ˙‡ ‚¯‰Ï] Ìc‰ Ï‡Bb „Èa ƒ¿»¿«≈«»«¬…∆»≈«
Èe‡¯‰ ÏÎÂ .Áˆ¯‰ ˙‡ ˙ÈÓÈ ‡e‰ Ìc‰ Ï‡b :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈«»»ƒ∆»…≈«¿»»»

‰M¯ÈÏ15B‡ ,Ìc‰ Ï‡B‚ ‰ˆ¯ ‡Ï .Ìc‰ Ï‡B‚ ‡e‰ ƒÀ»≈«»…»»≈«»
Ìc Ï‡B‚ BÏ ÔÈ‡L B‡ ,B˙ÈÓ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡lL16- ∆…»»»«¬ƒ∆≈≈»

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa17.ÛÈÒa ÁˆB¯‰ ˙‡ ≈ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿«ƒ

וסנהדרין 14) שם 'ספרי' להמיתו", הדם גואל ביד "מצוה
רצח  "ואם הקודמת להלכה המשך הם רבינו ודברי מה:
הרוצח. את להרוג הדם גואל ביד מצוה ואז ,". . . בזדון
לקמן  רבינו פסק מקלטו, מעיר שיצא בשגגה, בהורג אבל
ביד  רשות אלא מצוה שאין עקיבא כרבי י הלכה ה פרק
יב. מכות וראה בזדון. יצא ואפילו להמיתו, הדם גואל

שרק 15) רבינו פסק עדות לענין ואף האב, קרובי היינו
לומד  עקיבא רבי כי התורה, מן להעיד פסולים האב קרובי
הלכות  ראה בנים". על אבות יומתו "לא הכתוב מן זה דין
הלכה  ג פרק סנהדרין ירושלמי וראה א. הלכה יג, פרק עדות

שם. ובמראהֿהפנים צדק.16)ט, גר "ומנין 17)כגון
שנאמר  גואל, לו מעמידים שביתֿדין גואל לו אין שאם
ואףֿעלֿפי  הורגו, הפוגע כלומר "מכלֿמקום", בו, בפגעו
שם  סנהדרין הדם, גואל במקום אלא הדם, גואל שאינו
פ"ה  לקמן ראה - רבינו שיטת סיכום שם. חננאל ורבינו

בהערות. הי"א

.‚‚¯‰L ·‡‰18È¯‰ - ‚¯‰pÏ Ôa ‰È‰ Ì‡ :Ba ˙‡ »»∆»«∆¿ƒ»»≈«∆¡»¬≈
ÂÈ·‡ È·‡ ‚¯B‰ ‰Ê19Ï‡B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,20ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆≈¬ƒ»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈
„Á‡ ÔÈ‡ - Ôa BÏ21Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ≈≈∆»ƒ»«ƒ«¬∆≈«»

B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï22. ¿»ƒ∆»ƒ∆»≈ƒ¿ƒƒ
‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡Â23.Ìc‰ ˙l‡‚a ¿∆»«»»¿∆»«¿≈»ƒ¿À««»

יב.18) אותו,19)מכות לכבד לו שראוי אףֿעלֿפי
אדם. ככל בזה דינו הדם 20)מכלֿמקום גואל ביד ומצוה

הרוצח. את הבן 21)להרוג כי מצוה, שזוהי אףֿעלֿפי
לכבוד  ואם אב כיבוד הכתוב והשווה אביו, כבוד על מצווה
ביתֿדין  שליח הוא אפילו כך ומשום ל.) (קידושין המקום
פה: סנהדרין להכותו, לבן אסור למכות, נידון ואביו

בהלכה 22) הרוצח, את להמית יכול שאינו הדם בגואל כמו
רוצח 23)הקודמת. את להרוג מחוייבת הנקבה גם

בזמן. תלויות שאינן שבתורה מצוות בכל חייבת כי קרוביה,

.„ÁwÏ ‡lL ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯‰ÊÓe24¯Ùk25ÁˆB¯‰ ÔÓ26. À¿»ƒ≈ƒ∆…ƒ«…∆ƒ»≈«
ÔBÓÓ Ïk Ô˙ elÙ‡Â27Â ,ÌÏBÚaLÏ‡B‚ ‰ˆ¯ elÙ‡ «¬ƒ»«»»∆»»«¬ƒ»»≈

B¯ËÙÏ Ìc‰28Ï‡Bb ÔÈ˜ ‚¯‰p‰ ‰Ê ÏL BLÙ ÔÈ‡L . «»¿»¿∆≈«¿∆∆«∆¡»ƒ¿«≈
‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ˜ ‡l‡ ,Ìc‰«»∆»ƒ¿««»»∆∆¡«¿…

Áˆ¯ LÙÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙29‰„Èt˜‰L ¯·„ EÏ ÔÈ‡Â . ƒ¿…∆¿∆∆…≈«¿≈¿»»∆ƒ¿ƒ»
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קנא

קנא

נפש  ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

eÙÈÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÂÈÏÚ ‰¯Bz30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡«¿…«¬ƒ
ÛÈÁÈ ‡e‰ Ìc‰ Èk ,¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ˙‡31ı¯‡‰ ˙‡ ∆»»∆¿≈ƒ«»«¬ƒ∆»»∆

.¯ÓB‚Â¿≈

בלאו.24) עברו לקחו, נפשו.25)ואם שלא 26)פדיון
נפשו.27)להרגו. מפדיון יותר שאמר 28)כלומר,

הרוצח. של דמו על מוחל שהוא חייב 29)לביתֿדין
ששורו  כגון כופר, בתשלומי נפשו פודה שמים, בידי מיתה
מיתת  שחייב מרוצח אבל ל). כא, (שמות אדם הרג המועד
קסא, מסעי 'ספרי' ראה כופר. לקחת אסור ביתֿדין,
אדוני  הורשו שאם ידוע, זו מצוה "שורש לז: וכתובות
מחבירו  הגדול שכל נמצא הרוצח, מיד כופר ליקח הארץ
ונמצא  כפרו, ויתן עליו אפו יחרה אם יהרגנו, ממנו ועשיר
תיב, מצוה החינוך (ספר בטל" והישוב באחיו, איש חרב

קוק). הרב מוסד שם 30)הוצאת ראה תרשיעו. ולא
ורש"י. אונקלוס שפיכות 31)תרגום התורה הדגישה

ואמרו  הארץ", את תטמא "ולא בפסוק ומסיימת דמים,
ומסלקת  הארץ, את מטמא דמים ששפיכות "מגיד חז"ל:
ביתֿהמקדש". חרב דמים שפיכות ומפני השכינה, את

שם. 'ספרי'

.‰ÁˆB¯32ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔB„Êa ‚¯‰L ≈«∆»«¿»≈¿ƒƒ»≈ƒ
B˙B‡ ÌÈ‡B¯‰ ‡ÏÂ33e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï ‡B·iL „Ú , ¿…»ƒ«∆»¿≈ƒƒƒ

‰˙ÈÓÏ34ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú Áˆ¯‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈
˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ËtLnÏ ‰„Ú‰»≈»«ƒ¿»¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒ≈

ÔÈc35eOÚÂ e¯·ÚL36¯ÓbiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L , ƒ∆»¿¿»∆≈¿ƒƒ»«∆ƒ»≈
.ÔÈc ˙È·a ÌÈcƒ»¿≈ƒ

יב.32) לדונו 33)מכות רשאים ואינם ביתֿדין הם ואפילו
אותו  שראו שמכיון הוא, והטעם אחרים. עדים עלֿפי אפילו
להפוך  ציוותה והתורה זכות, לו רואים אין שוב שהרג,
לסנהדרין  "מנין כו. השנה ראש העדה". "והצילו בזכותו
עד  אותו ממיתים שאין הנפש, את שהרג אחד שראו
וילקוט  זוטא, 'ספרי' שם, (מכות אחר" בביתֿדין שיעמוד
נו. עמוד למכות, ביתֿהבחירה וראה לה). מסעי שמעוני

מיתה.34) חייב הוא אין למיתה, אותו דנו שלא עוד וכל
מחוייבי 35) יתר לכל דוגמה הוא הרוצח", ימות "לא הפסוק

תלמודֿ ומשנאף, משהרג אותו יהרוג "יכול ביתֿדין. מיתת
שם. וילקוט זוטא, ספרי עמדו". עד הרוצח ימות ולא לומר

עדים.36) בהם והתרו

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37ÔBÚ‰ ‰OÚÂ ¯·ÚLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»∆»
Û„B¯‰ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ·iÁL38B¯·Á ¯Á‡ ∆«»»»ƒ«≈ƒ¬»»≈««¬≈

ÔË˜ Û„B¯‰ ‰È‰ elÙ‡ ,B‚¯‰Ï39Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ -40 ¿»¿¬ƒ»»»≈»»¬≈»ƒ¿»≈
ÔÈeˆÓ41BLÙa elÙ‡Â ,Û„B¯‰ „iÓ Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï ¿Àƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«»≈«¬ƒ¿«¿

Û„B¯ ÏL42. ∆≈

למיתה.37) ביתֿדין אותו שידונו עד החוטא את יהרגו שלא
עג.38) לענין 39)סנהדרין עונשין, בר שאינו אףֿעלֿפי

שם  הנרדף, את להציל היא המטרה כי כגדול, דינו "רודף"
ביתֿדין.40)עב: דוקא ז.41)ולאו הלכה ראה
אףֿעל42ֿ) זה". של בדמו זה של דמו "הצל אותו. להרוג

עליו  שחייב מעשה עשה ולא אותו, הרג לא שעדיין פי
שם. מיתה.

.Ê?„ˆÈk43e‰e¯È‰Ê‰ Ì‡44,ÂÈ¯Á‡ Û„B¯ ‡e‰ È¯‰Â ≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈≈«¬»
‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡45ÔÈ„ÚL ÔÂÈk , ««ƒ∆…ƒ≈»»«¿»»≈»∆¬«ƒ

Û„B¯ ‡e‰46‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -47BÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡Â . ≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
B‡ ıÁa B˙B‡ ekiL ÔB‚k ,Û„B¯‰ È¯·È‡Ó ¯·È‡a¿≈»≈≈¿≈»≈¿∆«¿≈
BÏ‚¯ ˙‡ e¯aLÈ B‡ B„È ˙‡ eÚË˜ÈÂ ÛÈÒa B‡ Ô·‡a¿∆∆¿«ƒ¿ƒ¿¿∆»¿«¿∆«¿

ÔÈOBÚ - BÈÚ ˙‡ enÒÈ B‡48ÔÈÏBÎÈ [ÔÈ‡] Ì‡Â . ¿«∆≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒ
ÔeÎÏ49È¯‰ - Û„B¯Ï e‰e‚¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÏÈv‰Ïe ¿«≈¿«ƒ∆»ƒ≈¬»»≈¬≈

‚¯‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ el‡50; ≈¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»«
dtk ˙‡ ‰˙v˜Â : ¯Ó‡pL51EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï , ∆∆¡«¿«…»∆«»…»≈∆

הרודף.43) אותו 44)דין יהרגו כן לא שאם ירדוף, שלא
שם. התורה, ועלֿמנת45ֿ)כמצוות אני, יודע אמר שלא

מיתת  במחוייב כן לא שם. עליו, שאהרג רודף, אני כן
התראה. עליו שיקבל עד נהרג שאינו ביתֿדין,

בסכנה.46) (שם),47)והנרדף התראה" צריך אינו "רודף
ממוות. הנרדף את להציל דחוף צורך קיים ואם 48)שהרי

יג. הלכה להלן וראה שמים, בידי מיתה חייב הרגו,
מאבריו.49) עליו 50)לאחד שחייב מעשה עשה ולא

שאין  ביתֿדין, מיתות מחייבי רודף דין שונה ובזה מיתה,
הֿו). (הלכות ועשו עברו אלאֿאםֿכן אותם ממיתים

אתה 51) אין שאם מנין בכפה, להצילו חייב שאתה "מלמד
תחוס  לא תלמודֿלומר בנפשה, הצילו בכפה, להצילו יכול

רצג. כיֿתצא 'ספרי' עיניך",

.Á„Á‡52ÂÈLe·Óa53¯·c Ïk „Á‡Â54˙kÒ Ba LiL ∆»ƒ¿»¿∆»»»»∆≈«»«
˙BLÙ55‰M‡‰ B‡ LÈ‡‰ „Á‡ .56:·e˙k‰ ÔÈÚ . ¿»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿««»

·LBÁ‰ ÏkL57- B˙B‡ ‰˙ÈÓn‰ ‰‡k‰ B¯·Á ˙Bk‰Ï ∆»«≈¿«¬≈«»»«¿ƒ»
Û„B¯ ÏL BtÎa Ûc¯p‰ ˙‡ ÔÈÏÈvÓ58ÔÈ‡ Ì‡Â ; «ƒƒ∆«ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ≈»

vÓ - ÔÈÏBÎÈBLÙa Û‡ B˙B‡ ÔÈÏÈ59‡Ï :¯Ó‡pL , ¿ƒ«ƒƒ«¿«¿∆∆¡«…
EÈÚ ÒBÁ˙60. »≈∆

ובין.52) נאמר 53)בין... בתורה מסוכן. מקום בביציו,
במבושיו  והחזיקה ידה ששלחה באשה כפה", את "וקצותה

גבר. דוגמה.54)של אלא אינו ו"מבושיו"
לרבות 55) מנין מבושיו, אלא לי אין - במבושיו "והחזיקה

מכלֿ "והחזיקה" תלמודֿלומר סכנה, בו שיש דבר כל
והחזיקה  ידה "ושלחה (כתוב רצב שם 'ספרי' מקום",
היה  מספיק שהרי מיותרת, "והחזיקה" והמלה במבושיו",
שלריבוי  דרשו כך משום במבושיו", ידה "ושלחה לכתוב

וכנרדפים,56)באה). כרודפים ולאשה לאיש אחד דין
איש. המתקיפה אשה על מדבר שהכתוב ואףֿעלֿפי
בבאֿ שבתורה", עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השווה

טו. עשה.57)קמא לא ועדיין לעשות, המתכונן
ז.58) הלכה ראה להרגו, שהורגים 59)ואסור הרודף, של

את 60)אותו. "וקצותה עלֿידי להצילו יכול אתה כשאין
הקודמת. הלכה ראה כפה".

.ËBÊ Û‡61‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ62LÙ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL , «ƒ¿«…«¬∆∆…»«∆∆
ÌÈÓÎÁ e¯B‰ CÎÈÙÏ .Û„B¯‰63‡È‰L ‰¯aÚ‰L , »≈¿ƒ»¬»ƒ∆»À»»∆ƒ
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קנב נפש קנב ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

„ÏÈÏ ‰M˜Ó64ÌÒa ÔÈa ,‰ÈÚÓa ¯aÚ‰ CzÁÏ ¯zÓ - ¿«»≈≈À»«¿…»À»¿≈∆»≈¿«
Ì‡Â .d‚¯‰Ï ‰È¯Á‡ Û„B¯k ‡e‰L ÈtÓ ,„ia ÔÈa≈«»ƒ¿≈∆¿≈«¬∆»¿»¿»¿ƒ

BL‡¯ ‡ÈˆB‰MÓ65ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ -66ÔÈÁBc ÔÈ‡L ;Ba ƒ∆ƒ…≈¿ƒ∆≈ƒ
ÌÏBÚ ÏL BÚ·Ë e‰ÊÂ ,LÙ ÈtÓ LÙ67. ∆∆ƒ¿≈∆∆¿∆ƒ¿∆»

מצוה 61) כך ולהצילו, הנרדף נפש על לחוס שמצוה כשם
ע  לחוס באחד שלא להצילו איֿאפשר אם הרודף, נפש ל

עיניך".62)מאיבריו. תחוס  ז,63)"לא פרק אהלות
ו. יוצא.64)משנה העובר שאין הקושי, מחמת ומסוכנת

האם.65) חיי מסכן הלידה שבשעת לשון 66)והקושי
שם. ואין 67)המשנה, מסוכנת, הלידה בשעת שאשה

רדפי  קא "משמיא הגמרא: ובלשון לרודף. נחשב הוולד
לפני  אבל עב: סנהדרין אותה), רודפים השמים (מן לה"
עובר  שהרג וישראל נפש, נקרא אינו ראשו העובר שהוציא
של  טבעו שזה אףֿעלֿפי קודמים, חייה ולפיכך נהרג אינו
נמצא  לא אבל קצת, תמוה הוא כאן רבינו של [לשונו עולם.
עקיבא  רבי תוספות וראה הדעת]. על מתקבל אחר פירוש

טו. אות שם איגר

.ÈÛ„B¯‰ „Á‡68¯Á‡ Û„B¯ B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ ∆»»≈««¬≈¿»¿≈««
‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú69¯Ó‡pL .dÒ‡Ï70Ìe˜È ¯L‡k Èk : «¬»¿…»»¿»¿»∆∆¡«ƒ«¬∆»

‰f‰ ¯·c‰ Ôk ,LÙ BÁˆ¯e e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡71È¯‰Â ; ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»«∆«¬≈
ÚÈLBÓ ÔÈ‡Â ‰O¯‡Ó‰ ‰¯Úp‰ ‰˜Úˆ :¯ÓB‡ ‡e‰≈»¬»««¬»«¿…»»¿≈ƒ«

dÏ72ÚÈLBÓ dÏ LÈ ‡‰ .73¯·c ÏÎa dÚÈLBÓ - »»≈»ƒ«ƒ»¿»»»
.Û„B¯‰ ˙‚È¯‰a elÙ‡Â ,ÚÈLB‰Ï ÏBÎiL∆»¿ƒ««¬ƒ«¬ƒ«»≈

עג.68) הרודף 69)סנהדרין אבל מיתה , דין בה שיש
א  (פרק מלקות שענשו בלאו רק שאסורה הפנויה, אחרי
בנפשו. אותה מצילין אין ה) הלכה אישות מהלכות

מאורסה.70) נערה שאנס לנערה 71)במי רוצח "מקיש
העבירה  (מן להצילה ניתן המאורסה נערה מה המאורסה,
סנהדרין  בנפשו", להצילו ניתן רוצח אף בנפשו, והקלון)

רמג. כיֿתצא 'ספרי' וראה שחייבים 72)שם. משמע
לה. שם.73)להושיע הגמרא, לשון

.‡È˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â74ÔÓ ıeÁ ¿«ƒƒ¿»»»¬»ƒ
‰Ó‰a‰75¯eÎf‰ Ï·‡ .76LÙa B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - «¿≈»¬»«¿«ƒƒ¿∆∆

¯Á‡ Û„B¯‰ Ï·‡ .˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ,Û„B¯‰»≈ƒ¿»»»¬»¬»»≈««
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ Û„¯L B‡ ,dÚ·¯Ï ‰Ó‰a‰«¿≈»¿»¿»∆»««¬¿»»¿«»
‰„B·ÚÂ ˙aM‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚÏ B‡«¬…¬»»»««ƒ∆««»«¬»

˙c‰ È¯wÚ ‰¯Ê77B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ -78‰OÚiL „Ú ,79 »»ƒ¿≈«»≈¿ƒƒ«∆«¬∆
.˙eÓÈÂ e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·ÈÂƒƒ¿≈ƒƒƒ¿»

מצילים 74) כריתות חייבי ובין ביתֿדין מיתות חייבי בין
בנערה  מדבר שהכתוב אףֿעלֿפי הרודף, בנפש אותם

שם. סנהדרין בלבד. הבהמה 75)המאורסה אחר הרודף
שלא  מיתה, וחייב לעריות דומה שזה ואףֿעלֿפי לרבעה,
קלון  בה ויש ערוה, שהוא בדבר אלא בנפשו להציל ניתן

שם. לאנסו.76)לנרדף, הזכר אחר והמחלל 77)הרודף
עבודהֿזרה. כעובד דינו השבת רבי 78)את כדעת שלא

להצילו  ניתן השבת את מחלל שאמר: שמעון ברבי אלעזר

עובד  שאמר: יוחאי בן שמעון רבי כדעת ושלא בנפשו,
עג: שם בנפשו. להצילו ניתן שהתרו 79)עבודהֿזרה לאחר

ביתֿדין. מיתות חייבי יתר כדין התראה, עצמו על וקיבל בו
ה. הלכה למעלה ראה

.·È‰¯Ú‰Â dnÚ ·ÎLÂ dOÙ˙e ‰Â¯Ú ¯Á‡ Û„¯80, »«««∆¿»¿»»¿»«ƒ»¿∆¡»
B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ -82B˙B‡ ««ƒ∆…»«ƒ»≈¿ƒƒ

ÔÈÙ„B¯ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â ,‰Â¯Ú ¯Á‡ Û„¯ .ÔÈca B„ÓÚ „Ú«»¿«ƒ»«««∆¿»«¬≈ƒ»¿ƒ
‡lL È„k e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ‰¯Ó‡Â ,dÏÈv‰Ï ÂÈ¯Á‡«¬»¿«ƒ»¿»¿»»∆«ƒ¿≈∆…

È‚¯‰È83dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -84B˙B‡ ÔÈÏÈ‰·Ó ‡l‡ , ««¿≈ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·È‡a ÏÚ·lÓ B˙B‡ ÔÈÚBÓe85‡Â ;ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì ¿ƒƒƒ¿…¿≈»»¿ƒ≈»¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,BLÙa elÙ‡ - ÂÈ¯·È‡a86. ¿≈»»¬ƒ¿«¿¿∆≈«¿

שם.80) סנהדרין עטרה". נכנסת זו שלא 81)"העראה
האבר. כל את ביאה 82)הכניס מגמר אותו מצילים אין

בה  כנעברה ודינה נבעלה, כבר שהרי רודף, של בנפשו
עג: עג. שם בנפשו, אותה מצילים שאין קודם 83)עבירה,

שם. בגללי, אותו להרוג רוצים שאתם מכיון אותו, שתשיגו
כך.84) אמרה פחד ומתוך היא, אנוסה עלֿידי 85)שהרי

איבריו. ז.86)הכאת הלכה למעלה

.‚ÈÁ¯Ë ‡ÏÂ ÂÈ¯·È‡Ó ¯·È‡a ÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk»«»¿«ƒ¿≈»≈≈»»¿…»«
BLÙa ÏÈv‰ ‡l‡ ,CÎa87‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Â Û„B¯ ÏL ¿»∆»ƒƒ¿«¿∆≈«¬»¬≈∆
‰˙ÈÓ ·iÁÂ ÌÈÓc CÙBL88ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ ; ≈»ƒ¿«»ƒ»¬»≈≈ƒ¿ƒƒ

B˙B‡89.

יותר.87) לו קל שזה עד.88)מפני סנהדרין עליו", "נהרג
ומה 89) התראה, קבלת כאן אין להציל, שנתכוון מאחר

(כסףֿ שמים. בידי למיתה הכוונה עליו" "נהרג שאמרו
משנה).

.„ÈÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk90‡Ï' ÏÚ ¯·BÚ - ÏÈv‰ ‡ÏÂ »«»¿«ƒ¿…ƒƒ≈«…
„ÓÚ˙91Ú·BË B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ .'EÚ¯ Ìc ÏÚ «¬…««≈∆¿≈»∆∆¬≈≈«
Ìia92‰‡a ‰Ú¯ ‰iÁ B‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈËÒÏ B‡ , «»ƒ¿ƒ»ƒ»»«»»»»»

¯kOiL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ BÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,ÂÈÏÚ»»¿»¿«ƒ¿«¿∆ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡93È„·BÚ ÚÓML B‡ ;ÏÈv‰ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï ¬≈ƒ¿«ƒ¿…ƒƒ∆»«¿≈

‰Ú¯ ÂÈÏÚ ÌÈ·MÁÓ ÌÈ¯ÒBÓ B‡ ÌÈ·ÎBk94ÔÈÓBË B‡ »ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»»»¿ƒ
BÚÈ„B‰Â B¯·Á ÔÊ‡ ‰Ï‚ ‡ÏÂ ,Át BÏ95Ú„iL B‡ ; «¿…»»…∆¬≈¿ƒ∆»«

ÏBÎÈÂ ,B¯·Á ÏÚ ‡a ‡e‰L ÒB‡a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚa¿≈»ƒ¿≈∆»«¬≈¿»
;BÒit ‡ÏÂ ,BaÏaM ‰Ó ¯ÈÒ‰Ï B¯·Á ÏÏ‚a BÒiÙÏ¿«¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿…ƒ¿

el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ96ÏÚ ¯·BÚ Ì˙B‡ ‰OBÚ‰ - ¿…«≈ƒ¿»ƒ≈»∆»≈«
'EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï'97. …«¬…««≈∆

רודף.90) מיד דוקא ולאו מסכנה, של 91)חבירו ופשוטו
ידיים, בחיבוק יעמוד לא בסכנה, חבירו רואה שאם מקרא,

להצילו. הדרכים בכל ישתדל יודע 92)אלא והרואה
וסנהדרין  ח ד, פרק קדושים ספרא להצילו. ויכול לשחות

שם.93)עג. טרחה, בזה שיש ומובן 94)אףֿעלֿפי
שאי  שהוציא, מה למציל לפרוע חייב שהניצול ן מאליו,

ממון  כשיש עצמו, של בממון חבירו להציל חייב אדם
ח. פרק סנהדרין רא"ש, הוא 95)לניצול, בים טובע
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קנג

קנג

נפש  ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עליו  באים לסטים הסכנה; בתוך נתון שכבר לאדם דוגמה
עליו  מחשבים מוסרים לאדם; המתקרבת לסכנה דוגמה -
אחד, דין ובכולם בלבד, במחשבה עדיין הסכנה - רעה

להציל. אסרה 96)שחייבים כתוב שבאותו אףֿעלֿפי
כשסכנה  כאן זאת בכל סוד, ולגלות רכיל ללכת תורה

לו. ולהודיע לגלות חייב הוא - לחבריו כגון 97)אורבת
שם. ספרא מעידו, ואינו לחבירו עדות היודע

.ÂËÛ„B¯ ‰‡B¯‰98¯Á‡ B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ »∆≈««¬≈¿»¿««
‰Â¯Ú99‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,dÏÚ·Ï ∆¿»¿»√»¿»¿«ƒ¿…ƒƒ¬≈∆

ÏÚ ¯·ÚÂ ,'dtk ˙‡ ‰˙v˜Â' ‡È‰L ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«…»∆«»¿»««
'EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL100„ÓÚ˙ ‡Ï' ÏÚÂ ¿≈»ƒ«…»≈∆¿«…«¬…

'EÚ¯ Ìc ÏÚ101. ««≈∆

האמצעים,98) בכל להשתמש האדם את מחייב הכתוב כי
חבירו. את להציל ז.99)כדי הלכה למעלה

יא.100) הלכה ח.101)למעלה הלכה למעלה

.ÊËÈtÓ el‡ ÔÈÂ‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿≈
‰OÚÓ ÔÈ‡L102„a‡Ó‰ ÏkL ;Ì‰ ÌÈ¯eÓÁ - Ô‰a103 ∆≈«¬∆»∆¬ƒ≈∆»«¿«≈

,Blk ÌÏBÚ‰ Ïk „a‡ el‡k - Ï‡¯OiÓ ˙Á‡ LÙ∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»»»À
Ïk Ìi˜ el‡k - Ï‡¯OiÓ ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»

.Blk ÌÏBÚ‰»»À

ואחר 102) הזכור ואחר להורגו, חבירו אחר לרודף "ומנין
תלמודֿלומר  בנפשו, להצילו אתה שחייב המאורסה, נערה

שם. ספרא רעך", דם על תעמוד הלכות 103)ולא ראה
י. הלכה ח, פרק עניים מתנות

âשבט י' רביעי âיום
éðL ÷øt1 ¤¤¥¦

לפני 1) והניחו כפתו או חברו להרוג הורג השוכר יבאר
הנפש. את שהרג טריפה אדם או הטריפה ההורג ודין הארי.
אחר  עבד או עבדו או תושב גר או כנעני עבד ההורג ודין

כו'.

.‡‚¯B‰‰ Ïk2B„Èa B¯·Á3B‡ ÛÈÒa e‰k‰L ÔB‚k , »«≈¬≈¿»¿∆ƒ»¿«ƒ
‰˙ÈÓn‰ Ô·‡a4B˜ÁL B‡ ,5BÙ¯O B‡ ,˙nL „Ú ¿∆∆«¿ƒ»∆¬»«∆≈¿»

BÓˆÚa ‡e‰ ÌB˜Ó ÏkÓ B‚¯‰Â ÏÈ‡B‰ - L‡a6È¯‰ , ¿≈ƒ«¬»ƒ»»¿«¿¬≈
ÔÈc ˙È·a ‚¯‰ ‰Ê7. ∆∆¡»¿≈ƒ

הרוצח"2) יומת מות הוא "רוצח כתוב: אשה. ובין איש בין
ובין  איש שהוא בין רוצח, כל כולל וזה טו), לה, (במדבר
משפטים  יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא ראה אשה. שהוא
ד. פרשה משפטים ישמעאל דרבי ומכילתא 169 עמוד

ב.3) הלכה ראה חבירו, להריגת לגורם בה 4)פרט שיש
להמיתו  כדי בו שאין קטן, בצרור להיכהו פרט להמית, כדי
"ואם  בתורה: כתוב להרוג. כוונה לו הייתה לא שהרי ומת,
יומת  מות הוא, רוצח וימות, היכהו בה ימות אשר יד באבן
חייב  שאינו הכתוב "מגיד חכמינו: ואמרו ז), (שם, הרוצח"
וראה  קס, מסעי, ספרי להמיתו". כדי שהוא בדבר שיכנו עד

יח. הלכה א פרק ומזיק חובל באיבה 5)הלכות "או כתוב

כא), (שם, הוא" רוצח המכה, יומת מות וימות, בידו היכהו
בכלי  "ואם כתוב כבר לכן קודם שהרי מיותר, זה פסוק
שכל  למדו, מכאן - עץ" בכלי "או יד", באבן "ואם ברזל",
ספרי  חנקו", דחקו, "דחפו, כגון מיתה, חייב בידו ההורג

עו: סנהדרין וראה וימות".6)שם. בידו "היכהו ככתוב:
ומיתתו 7) שם), (במדבר יומת" "מות כתוב בכולם כי

א. הלכה א פרק למעלה ראה בסייף,

.·¯ÎBO‰ Ï·‡8ÁÏML B‡ B¯·Á ˙‡ ‚¯‰Ï ‚¯B‰ ¬»«≈≈«¬…∆¬≈∆»«
ÂÈ„·Ú9BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡ ,e‰e‚¯‰Â10È¯‡‰ ÈÙÏ11 ¬»»«¬»∆¿»¿ƒƒƒ¿≈»¬ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ12‰iÁ e‰˙‚¯‰Â13BÓˆÚ ˙‡ ‚¯B‰‰ ÔÎÂ , ¿«≈«¬»«¿«»¿≈«≈∆«¿
‰‚È¯‰ ÔBÚÂ ,‡e‰ ÌÈÓc CÙBL el‡Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈≈≈»ƒ«¬¬ƒ»

B„Èa14˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ;ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ·iÁÂ , ¿»¿«»ƒ»«»«ƒ¿≈»∆ƒ«≈
ÔÈc15. ƒ

להורג.8) כסף בקול 9)ומשלם לשמוע שמוכרחים
מג. קידושין הארי 10)אדוניהם, אין שכפתו ובשעה

זמן. לאחר אלא בו, נוגע הארי 11)הממית שהיה וכגון
עז. סנהדרין האחר, אצל ולא הכופת אצל תרבות בן

אחרת.12) טורפת ברעב,13)חיה ומת כפתו אם וכן
מאליו  והרעב אותו, ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה

שם. כן, אחר בא נתן 14)הוא שהרי שמו, על נקרא העוון
ותלה  בחרב", הכית החיתי אוריה "את לדוד: אמר הנביא
בידי  נהרג שלא פי על אף אוריה, הריגת של החטא את בו

ט). יב, ב (שמואל הוראתו לפי אלא פי 15)דוד, על אף
אבל  השולח, כיד השליח ויד כמותו, אדם של ששלוחו
דין  בית אין כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה
להריגת  הגורם של דינו אין כן וכמו השולח, את הורגים
כמזיק  הגורם דין שבנזקין פי על אף ביד, כהורג חבירו

ז. הלכה ז פרק ומזיק חובל הלכות ראה ממש.

.‚Ì„‡‰ Ìc CÙL :¯Ó‡pL ?ÔÈc‰ ‡e‰ ÔkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«ƒ∆∆¡«…≈«»»»
Ì„‡a16È„È ÏÚ ‡lL BÓˆÚa ‚¯B‰‰ ‰Ê - CÙMÈ BÓc »»»»ƒ»≈∆«≈¿«¿∆…«¿≈

‚¯B‰ ‰Ê - L¯„‡ ÌÎÈ˙LÙÏ ÌÎÓc ˙‡ .ÁÈÏL»ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿…≈∆∆¿∆≈
BÓˆÚ17B¯·Á ¯ÒBn‰ ‰Ê - epL¯„‡ ‰iÁ Ïk „iÓ .18 «¿ƒ«»«»∆¿¿∆∆«≈¬≈

ÏL¯„‡ ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ Ì„‡‰ „iÓ .BÙ¯ËÏ ‰iÁ ÈÙƒ¿≈«»¿»¿ƒ«»»»ƒ«ƒ»ƒ∆¿
ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê - Ì„‡‰ LÙ ˙‡19˙‡ ‚¯‰Ï ∆∆∆»»»∆«≈¬≈ƒ«¬…∆

‰LÈ¯c ÔBLÏ ÔzLÏLa ¯Ó‡ Le¯Ù·e .B¯·Á20È¯‰ , ¬≈¿≈∆¡«ƒ¿»¿»¿¿ƒ»¬≈
.ÌÈÓMÏ ¯eÒÓ ÌÈ„ƒ»»«»«ƒ

עדים.16) בפני כלומר אדם, רבי 17)בפני פירש כך
מיד  - אדרוש" לנפשותיכם דמכם "את הפסוק: את אלעזר
בבא  עצמו, דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם

צא: יט.18)קמא לד, פרשה רבה בראשית לשון
ששכר 19) - האדם נפש את אדרוש הוא: הכתוב ופירוש

שם. אחיו, את להרוג שה'20)איש היינו "אדרוש",
הפסוק. בתחילת כמו יישפך" "דמו כתוב ולא אותו, יענוש

.„ÌÈÁˆ¯‰ el‡ ÏÎÂ21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L ¿»≈»«¿»ƒ¿«≈»∆∆≈»¿À»ƒ
ÔÈ„a Ì‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓƒ«≈ƒƒ»»∆∆ƒ¿»≈¿»¿»¿ƒ

˙eÎÏn‰23Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - ÌÏBÚ‰ ˙w˙Â ««¿¿«»«»»»¿¿»¿≈ƒ
‰ÚL ˙‡¯B‰a Ì‚¯‰Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯24‰˙È‰ Ì‡ , »≈ƒ¿»¿»¿»«»»ƒ»¿»

יום זביעי
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CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰25˙eL¯ Ì‰Ï LÈ -26‰Ó ÈÙk «»»¿ƒ»¿»≈»∆¿¿ƒ«
.e‡¯iM∆ƒ¿

חיה 21) ידי על או שכירים ידי על אנשים לרצוח שדרכם
שם. וברש"י "רבצן" לג. מציעא בבא וראה כגון 22)רעה,

אחד. בעד או התראה בלא התורה 23)ההורגים בדין ולא
דין. בית לדורות.24)המחייב הלכה לקבוע ולא

אף 25) בעבירות, פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות
"ומעשה  מסופר: ובתלמוד פרוץ. היה לא זה שאיש פי על
לבית  והביאוהו יוונים, בימי בשבת סוס על שרכב באחד
צריכה  שהשעה אלא לכך, שראוי מפני לא וסקלוהו, דין

מו.). (סנהדרין שלא 26)לכך" ועונשים מכים דין "בית
ד. הלכה כד, פרק סנהדרין הלכות וראה שם. התורה, מן

.‰‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰ ‰˙È‰ ‡ÏÂ CÏn‰ Ì‚¯‰ ‡lL È¯‰¬≈∆…¬»»«∆∆¿…»¿»«»»¿ƒ»
¯·c‰ ˜fÁÏ CÎÏ27ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿»¿«≈«»»¬≈≈ƒ«»ƒƒ»»

Ì¯Ò‡Ï ,‰˙ÈÓÏ ‰·B¯w‰ ‰a¯ ‰kÓ Ì˙Bk‰Ï¿«»«»«»«¿»¿ƒ»¿»¿»
¯BˆÓa28˜BˆÓ·e29ÈÈÓ ÏÎa Ô¯ÚˆÏe ,˙Ba¯ ÌÈL ¿»¿»»ƒ«¿«¬»¿»ƒ≈

‡lL ,ÌÈÚL¯‰ ¯‡L ÏÚ Ìi‡Ïe „ÈÁÙ‰Ï È„k ,¯Ú«̂«¿≈¿«¿ƒ¿«≈«¿»»¿»ƒ∆…
ÏBLÎÓÏe ‰˜eÙÏ Ì‰Ï ¯·c‰ ‰È‰È30ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ÈÂ , ƒ¿∆«»»»∆¿»¿ƒ¿¿…«¬≈ƒ

È·ÈB‡ ‚¯‰Ï ·aÒÓ31.¯Ët‡Â ÈBÏt ‰OÚL C¯„k ¿«≈«¬…¿«¿∆∆∆»»¿ƒ¿∆»≈

דין 27) בית ראו ולא פרוצים, היו שלא מפני בעדו, ולגדור
להרגם. הסוהר.28)צורך בבית אותו לכלוא

כדי 29) עד לא אבל נג. כח, בדברים הכתוב פי על וברעב,
רעב. לפוקה 30)מיתת לך זאת תהיה "ולא הכתוב פי על

לא). כה, (שמואלֿא חינם" דם ולשפך אדוני לב ולמכשול
שם.31) בנבל, לעשות דוד שרצה כשם

.Â„Á‡32„b‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ÏB33,BÓBÈ Ôa ÔËw‰ ˙‡ B‡ ∆»«≈∆«»∆«»»∆
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa34‚¯‰ Ì‡ - ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ , ≈»»≈¿≈»¬≈∆∆¡»»»ƒ»«

‰ÏB‚ B‡ ,ÔB„Êa35‡e‰Â .‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡ -36BÏ eÏkL , ¿»∆ƒ»«ƒ¿»»¿∆»
ÂÈL„Á37- ÌÈL„Á ‰ÚLzÓ ˙BÁÙÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ ; √»»¬»ƒ«¿»ƒƒ¿»√»ƒ

ÏÙk ‡e‰ È¯‰38ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LiL „Ú39B‚¯B‰‰Â , ¬≈¿≈∆«∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿
ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a40. ¿¿ƒ≈∆¡»»»

בין.32) ... אחד.33)בין ויום שנה יג כתוב 34)בן
זה  יומת" מות אדם נפש כל יכה כי "ואיש יז): כד, (ויקרא
א. כ, פרק אמור ספרא קטן", בין אשה בין איש "בין כולל

מד: ונדה פד: סנהדרין שמה 35)וראה "ונס שכתוב:
מסעי, ספרי וראה יא). לה, (במדבר בשגגה" נפש מכה רוצח

נהרג.36)קנט. יומו בן הקטן את שההורג הזה הדין
נדה 37) קיימא, בן הוא שאז עיבור, חדשי תשעה לו שמלאו
כלו 38)שם. ואפילו אטום ראשו כגון קיימא, בן שאינו

פד:). (סנהדרין חדשיו "כל 39)לו נפל מכלל יצא ואז
אינו  ימים), שמונה - (בבהמה באדם יום שלושים ששהה

מד:). (נדה ובן 40)נפל" הנפלים את היכה אפילו "שיכול
חייב, יהא עיבור) חדשי שמונה לאחר (שנולד שמונה
איש  מה יומת), מות ומת איש (מכה איש לומר תלמוד
בני  שאינם שמונה ובן נפלים יצאו קיימא, בן שהוא מיוחד
מקיצי  הוצאת 169 עמוד משפטים דרשב"י (מכילתא קיימא

שם). סנהדרין וראה נרדמים.

.Ê‰ËBp‰ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ B‡ ‡È¯a‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡∆»«≈∆«»ƒ∆«∆«∆
˙eÓÏ41ÒÒBb‰ ˙‡ ‚¯‰ elÙ‡Â .42ÂÈÏÚ ‚¯‰ -43Ì‡Â . »«¬ƒ»«∆«≈∆¡»»»¿ƒ

˙eÓÏ ‰ËpL „Ú e‰ek‰L ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ÒÒB‚ ‰È‰»»≈ƒ≈»»¿∆ƒ«∆»»»
ÒÒB‚ ‡e‰ È¯‰Â44ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - B‚¯B‰‰ , «¬≈≈«¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B˙B‡45.

שדינו 41) להשמיענו צורך אין למות נוטה שאינו חולה אבל
ממש. עא:).42)כבריא (קידושין למיתה" גוססים "רוב

מודים 43) "הכול אותו, הרג לא אפילו מת, שהיה פי על אף
עח. סנהדרין חייב", שהוא הגוסס את כתוצאה 44)בהורג

המכות. נפש 45)מן כל יכה כי "ואיש בתורה שכתוב
באה  החכמים ולדעת יז), כד, (ויקרא יומת" מות אדם
היכה  כן אם אלא מיתה, חייב המכה שאין להדגיש, התורה
שם  בהריגתו, סייעו שאחרים זה להורג פרט הנפש, כל את
לידי  שהביאוהו פי על אף ממיתה, פטורים הם אף (והמכים
"אין  דייק רבינו המכות). מן מת לא זאת בכל שהרי גסיסה,
מדין  להורגו רשאי מלך אבל אותו", ממיתים דין בית
את  שהרג העמלקי, הגר בן את הרג שדוד כשם מלכות,

א). (שמואלֿב אדם בידי גוסס שהיה פי על אף שאול,

.Á‰Ù¯h‰ ˙‡ ‚¯B‰‰46‰˙BLÂ ÏÎB‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆«¿≈»««ƒ∆≈¿∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Cl‰Óe47Ì„‡ ÈÈcÓ48ÏÎÂ . ¿«≈«¬≈∆»ƒƒ≈»»¿»

Ì„‡49ÌÏL ˙˜ÊÁa50‚¯‰ B‚¯B‰Â ,51Ú„eiL „Ú , »»¿∆¿«»≈¿¿∆¡»«∆ƒ»«
ÔÈ‡ BÊ ‰knL ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡ÈÂ ,‰Ù¯Ë ‰fL È‡cÂa¿««∆∆¿≈»¿…¿»¿ƒ∆«»≈

‰ÏÚz dÏ52¯·„ ep˙ÈÓÈ ‡Ï Ì‡ ˙eÓÈ d·e ,Ì„‡a »¿»»¿»»»»ƒ…¿ƒ∆»»
.¯Á‡«≈

לחיות 46) יכול שאינו המוח, קרום או הריאה ניקבה כגון
עח. סנהדרין חודש, עשר בהורג 47)שנים מודים "הכל

מכיוון  הוא, והטעם (שם). פטור" שהוא הטריפה את
קטילא". ל"גברא נחשב הריהו החיות, מקורות שנחתכו

ראה 48) הוא, דמים שופך שהרי לשמים, מיתה חייב אבל
ב. הלכה שלם.49)למעלה שהוא ידוע לא אפילו

יא:),50) (חולין הרוב אחר שהולכים שלם, בחזקת אדם כל
הרג, טריפה "ראיתם העדים: את שואלים אין כך ומשום
ז. במכות עקיבא ורבי טרפון כרבי הלכה שאין הרג", שלם

שם. חננאל רבינו שלם.51)וראה וודאי הרג כאילו
רפואה.52)

.Ë:¯Ó‡pL ;‚¯‰ - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ‰Ù¯Ë Ì„‡»»¿≈»∆»«∆«∆∆∆¡»∆∆¡«
Ea¯wÓ Ú¯‰ z¯Ú·e53ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‚¯‰iL ,‡e‰Â .54; ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆¿∆«¬…ƒ¿≈≈ƒ

enÊÈ ‡nL .¯eËt - ÌÈ„Ú ÈÙa Ï·‡55enÊe‰ Ì‡Â , ¬»ƒ¿≈≈ƒ»∆»»…¿ƒ«
‰Ù¯Ë ‚¯‰Ï ‡l‡ eÓÓÊ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -56; ≈»∆¡»ƒ∆¬≈…»¿∆»«¬…¿≈»

‰nÊ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ˙e„Ú ÏÎÂ57˙e„Ú dÈ‡ -58 ¿»≈∆≈»¿»«¬«»≈»≈
˙BLÙ ÈÈ„a59. ¿ƒ≈¿»

שהרי 53) דין, בית במיתת הרוצח דין לפי אותו דנים ולא
רשאים  אינם חבירו, רוצח איש שראו דין בית כי אפשר, אי

ויהר  ילך אותו, יהרגו לא אם אבל אותו. כך לדון ומשום וג,
ואפילו  קטילא, גברא שהוא ובפרט להרגו, הוא השעה צורך
עמוד  לסנהדרין הבחירה בית ראה פטור. ההורגו הרג, לא

משפטי.54)289. ומתן ולמשא לעדים זקוקים שאינם
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כי 55) הם, שקר שעדי עליהם ויעידו אחרים עדים יבואו
אחר". במקום שעה באותה הייתם וההורג 56)"עימנו

דין. בית ממיתת פטור הזמה,57)טריפה דין בה לקיים
לאחיו" לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם תורה שאמרה

יט). יט, (סנהדרין 58)(דברים לשקר מפחדים שאינם
והחקירות 59)שם). הדרישות את בטלו ממונות בדיני כי

לב. שם ראה ובמקום, בזמן הקשורות

.ÈÈÚk „·Ú ‚¯B‰‰ B‡ Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡60 ∆»«≈∆ƒ¿»≈«≈∆∆¿«¬ƒ
.‰ÏBb - ‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¡»»»¿ƒ»«ƒ¿»»∆

ומת 60) בשבט אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי כתוב:
בעבד  מדבר זה כתוב כ). כא, (שמות יינקם" נקום ידו תחת
עברי  עבד ואין הוא", כספו "כי שם נאמר שהרי כנעני,
אמור  ספרא כסף", שאין עברי עבד יצא - "כסף "כסף",

ז. פרשה משפטים מכילתא וראה ב. ה, פרשה

.‡È·LBz ¯b ‚¯‰L Ï‡¯OÈ61ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ƒ¿»≈∆»«≈»≈∆¡»»»
ÔÈc ˙È·a62e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ „ÈÊÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,63ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒƒ«≈≈¿≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏÚ ‚¯‰ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ64„Á‡Â . »ƒ«∆≈∆¡»«»≈»ƒ¿∆»
‰Ê È¯‰ - Bc·Ú ‚¯B‰‰ B‡ ÌÈ¯Á‡ „·Ú ˙‡ ‚¯B‰‰«≈∆∆∆¬≈ƒ«≈«¿¬≈∆

˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜ „·Ú‰L ;ÂÈÏÚ ‚¯‰65ÏÚ ÛÒBÂ ∆¡»»»∆»∆∆ƒ≈»»ƒ¿¿««
'‰ ˙ÏÁ66. «¬«

שנצטווה 61) מצוות, שבע עליו וקיבל בארץ, היושב גוי
גמורה. גירות לשם טבל ולא מל ולא נח, בן עליהן

ד.62) פרשה משפטים מכילתא לשמים, מסור ודינו
תושב".63) לגר פרט רעהו (גויים), לאחרים פרט רעהו "על

171 עמוד משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא
תושב. גר נזכר לא זה לפסוק ישמעאל דרבי (ובמכילתא

כאן). משנה כסף כישראל.64)וראה מצוות לו שאין
חייב 65) כנעני עבד אף בהן, חייבת שהאשה המצוות כל

נהרג  אותו וההורג במצוות", הוא "אחיו כך ומשום בהן,
פו. סנהדרין ראה כישראל.66)עליו. ודינו

.·ÈBÏ LÈ Bc·ÚL ?ÌÈ¯Á‡ „·ÚÏ Bc·Ú ÔÈa ‰Ó«≈«¿¿∆∆¬≈ƒ∆«¿≈
B˙Bk‰Ï ˙eL¯67da LiL ‰‡k‰ e‰k‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿¿«¿ƒ»ƒƒ»«»»∆≈»
˙ÈÓ‰Ï È„k68Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ „ÓÚÂ ,˙eÓÏ ‰ËÂ , ¿≈¿»ƒ¿»»»¿»«∆¿ƒ¿«¿«

˙BÚL69Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ˙Ó Ck ¯Á‡Â »¿««»≈≈∆¡»»»««ƒ
BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙nL∆≈≈¬«««»∆∆¡«…À«ƒ«¿

‡e‰70'ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ' e‰Óe .71,ÌÈÓBÈk ‡e‰L ÌBÈ ? ««ƒ∆¿«ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡e‰L72. ∆≈≈¿≈

הוא".67) כספו "כי לייסרו כדי 68)כדי בה אין שאם
וזה  א. הלכה למעלה ראה פטור, ישראל על אפילו להמית,
ישראל  אם "ומה ז): פרשה (משפטים המכילתא לשון
להמית, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב אינו בו, שהחמיר
כדי  בו שיהא עד חייב יהא שלא הוא דין בו, שהקל כנעני

לעת.69)להמית". מעת רשות 70)שהוא לו ויש
יעמוד 71)להכותו. יומיים או יום אם "אך כתוב: בתורה

ו"יום" ימים שני דווקא שיחיה משמע "יומיים" יוקם". לא
בלבד. אחד יום שיחיה שמספיק "יום"72)משמע למילה

שתיםֿעשרה  והוא ללילה, בניגוד "יום" א. מובנים: שני יש

אילו שע  שעות. וארבע עשרים = יממה במובן "יום" ב. ות;
שהכוונה  בטעות, לחשוב היה אפשר "יום" התורה כתבה
לחשוב, היה אפשר "יומיים" כתבה ואילו א. במובן ליום
או  "יום התורה כתבה כך משום יממות. לשתי שהכוונה
עשרים  היינו יומיים, כמו) - (או כמו יום כלומר יומיים"
"יום  נאמר: יוחאי בן שמעון דרבי ובמכילתא שעות. וארבע
אותו  היכה אם לעת", מעת אומר הווי ימים, שני בו שיש
השני, היום בחצי שעות וארבע עשרים נגמרות היום, בחצי
עשרים  נגמרות בערב, אותו היכה ואם ימים. שני בו ויש
ויונתן  כיומיים. שהוא יום וזהו בערב, למחרת שעות וארבע
אחד  יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן
ימים  שני (או יתקיים קטעין יומין תרין או לעת) מעת

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי שני קטועים,

.‚È¯Á‡Ï ˙Ó elÙ‡ ,BlL BÈ‡L „·Ú ‰kn‰ Ï·‡¬»««∆∆∆∆≈∆¬ƒ≈¿««
È„k e‰k‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ≈¬«««»ƒ¿ƒ»¿≈

˙ÈÓ‰Ï73ÔÈ¯BÁ Èa ¯‡Lk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -74. ¿»ƒ¬≈∆∆¡»»»ƒ¿»¿≈ƒ

להמית.73) כדי בה שיש ושפחתו 74)מכה עבדו "אף
מכללו  מוציאו הכתוב והרי ומת, איש מכה שנאמר בכלל
שם). (מכילתא יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל

יומיי  או "יום שדין ולא מכאן בלבד, עבדו בהורג הוא ם"
שלו. שאינו עבד בהורג

.„ÈÈÏ ‰‡¯È75B‡ ÛÈÒÂ ÔÈkÒa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰L , ≈»∆ƒ∆««∆∆«¿¿«ƒ¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÛB¯‚‡Â Ô·‡a76‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡Â ,77, ¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆¿¬»¿ƒ»

˙Ó elÙ‡ ‡l‡ ;ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈¿ƒ«ƒ∆»¬ƒ≈
'Ë·Ma' ¯Ó‡ CÎÏ .ÂÈÏÚ ‚¯‰ - ‰L ¯Á‡Ï78‡lL , ¿««»»∆¡»»»¿»∆¡««≈∆∆…

Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙Ë·La ‡l‡ B˙Bk‰79ÏwÓe »¿»»¿¿«∆»¿≈∆«≈
‰Úeˆ¯e80‰ÁÈˆ¯ ˙‡k‰a ‡ÏÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81. ¿»¿«≈»∆¿…¿«»«¿ƒ»

וגאונים.75) בתלמוד מקור ללא רבינו בדבר 76)דעת
עבדו. את בו לייסר האדון דרך כדי 77)שאין בהם שהיה

בשבט"78)להמית. אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי
כ). כא, או 79)(שמות העבד את לייסר מוסר שבט שהוא

בשבט  תכנו כי מוסר, מנער תמנע "אל ככתוב: הבן, את
יגֿיד). כג, (משלי תכנו" בשבט אתה ימות, ולא

ז:80) סנהדרין ראה אדם, בני לייסר הדיין משתמש שבהם
וסייף.81) סכין כגון

.ÂË˜ÒÙe Bc·Ú ¯ÎBn‰82epLnLiL BnÚ83ÌÈLÏL «≈«¿»«ƒ∆¿«¿∆¿ƒ
ÌBÈ84B˙ÈÓ‰Â ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ô‰Ó „Á‡ e‰k‰Â ,¿ƒ»««≈∆¿«¿ƒ∆¡ƒ

ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆∆¡»»»¿≈¿ƒ«ƒ
BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk BÈ‡L ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰86- ÈM‰Â , »ƒ¿ƒ∆≈«¿«¿À»¿«≈ƒ
.ÂÈzÁz ÔÈ„Ú BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¬«ƒ«¿»

המוכר.83)והתנה.82) לקונה,84)את קנוי גופו
יום. לשלושים בו שימוש זכות כדין 85)ולמוכר אלא

חורין. בן קניין 86)הורג ולמוכר לקונה, קנוי הגוף כי
יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד, פירות
הוא". כספו ב"כי יומיים" או "יום דין את מתנה והתורה
משפטים  מכילתא וראה צ. קמא בבא אליעזר, כרבי ופסק

כ. כא, משפטים דרשב"י ומכילתא ז פרשה
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קנו נפש קנו ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÊËÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ87ÏL „·ÚÂ , ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
„a ÔÈ‡ - ÔÈÙzL ÈLBÈ‡ È¯‰L ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ ¿≈À»ƒ≈»¿ƒ«ƒ∆¬≈≈

BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk Ô‰Ó „Á‡Ï88ÂÈÏÚ ‚¯‰ CÎÈÙÏe , ¿««≈∆«¿«¿À»¿ƒ»∆¡»»»
ÌÚ‰ ¯‡Lk89. ƒ¿»»»

חלקו 87) את האחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
מב.). א 88)(גיטין במקרה שייך האחד החצי שהרי

צ. קמא בבא לשותף, ב ובמקרה הוא 89)לעבד, אפילו
המכה. מחמת ימים כמה לאחר מת

éùéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
ומקום 1) בו שהכהו הדבר שאומדים חברו את המכה יבאר

כו'. המקום גובה שמשערים חברו את הדוחף ודין המכה.
חברו  הכופת ודין שיעור. תורה בו נתנה לא ברזל כלי ודין

שמת. עד ברעב והניחו

.‡- B˙ÈÓ‰Â ıÚa B‡ Ô·‡a ÔB„Êa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰««∆∆¬≈¿»¿∆∆¿≈∆¡ƒ
ÔÈ„ÓB‡2Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰k‰L ÌB˜Óe Ba e‰k‰L ¯·c ¿ƒ»»∆ƒ»»∆ƒ»»»ƒ

Èe‡¯3Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰Ê ¯·È‡a ˙ÈÓ‰Ï ıÙÁ B˙B‡4; »≈∆¿»ƒ¿≈»∆≈»
ıÚ ÈÏÎa B‡ ,e‰k‰ da ˙eÓÈ ¯L‡ „È Ô·‡a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»¬∆»»ƒ»ƒ¿ƒ≈
.˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ‰È‰iL „Ú - e‰k‰ Ba ˙eÓÈ ¯L‡¬∆»ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ

BÎ¯È ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â5. ¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«¿≈

מספיקים.3)משערים.2) וכבדו גדלו ופטור 4)אם
להמיתו, התכוון לא שהרי בזדון, שהכהו אףֿעלֿפי ממיתה,

בלבד. להכותו בה 5)אלא שיש בעץ או באבן מכה אותה
מתניו. על להמיתו כדי בה אין לבו, על להמיתו כדי

עח: סנהדרין ממשנה לקוחה הדוגמה

.·ÏÈ‡B‰6'da ˙eÓÈ ¯L‡' ¯Ó‡Â7Ô‡kÓ ,8ÔÈ„ÓB‡L ƒ¿∆¡«¬∆»»ƒ»∆¿ƒ
Ba ‰k‰L ıÙÁ‰ ÔÈ„ÓB‡L ÌLÎe .‰kn‰ ÌB˜Ó¿««»¿≈∆¿ƒ«≈∆∆ƒ»
:¯Ó‡pL ;‰‡k‰‰ Ák ÔÈ„ÓB‡ Ck ,‰kn‰ ÌB˜Óe¿««»»¿ƒ…«««»»∆∆¡«

„i‰ ˙‡ ÔÈ¯ÚLnL Ô‡kÓ ,„È Ô·‡a9‰ÓB„ BÈ‡ .10 ¿∆∆»ƒ»∆¿«¬ƒ∆«»≈∆
˜eÁ¯a Ba ˜¯BÊÏ ˙Bn‡ ÈzL ˜eÁ¯a B¯·Áa Ô·‡ ˜¯BÊ≈∆∆«¬≈¿ƒ¿≈«¿≈¿ƒ
‰ÓB„ BÈ‡Â .¯˙È dÁk ‰È‰È ¯OÚ ˜eÁ¯aL ,¯OÚ∆∆∆¿ƒ∆∆ƒ¿∆…»»≈¿≈∆
˜eÁ¯aL ,‰‡Ó ˜eÁ¯a ˜¯BÊÏ ¯OÚ ˜eÁ¯a ˜¯BÊ≈¿ƒ∆∆¿≈¿ƒ≈»∆¿ƒ

.‰‡k‰‰ Ák ËÚÓ˙È ¯˙BÈa ÌB˜n‰«»¿≈ƒ¿«≈…«««»»

"מקום 6) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
"וכשם  מתחילה: ב והלכה א, להלכה שייך המכה"
ובכתבֿיד  רסט קושטא ר"מ, רומי ובדפוסי שאומרים",

שאומדים". "כשם קוק: הרב בדבר 7)מוסד לא תלוי וזה
עליו. שמכים באבר אף אלא בלבד, בו שני 8)שמכים את

שאומדים  הראשון, הדין פסוק. מאותו רבינו למד הדינים
יד  "באבן בכתוב מפורש להמית, כדי בו יש אם החפץ את
ומכיון  להמית. כדי באבן שיש היינו בה", ימות אשר
כדי  בה אין לבו, על להמית כדי בה שיש אבן שאותה
לאמוד  שחייבים פסוק, מאותו יוצא ממילא ירכו, על להמית
מכילתא  וראה ג. הלכה סוף להלן וראה המכה. מקום גם
שני  למדו ששם קס, מסעי וב'ספרי' ז, פרשה משפטים

פסוקים. משני ויש 9)הדינים חלשה יד יש היד. של כוחה
בה  ואין קשה פוגעת אינה הראשונה של מכתה חזקה. יד

להמית. ופירושה:10)כדי חדשה, בבא התחלת כאן
זמן  והולכת מתגברת תנופתו עוצמת רב בכוח הנזרק החפץ
מזה, יוצא והולכת. פוחתת העוצמה מכן ולאחר מסויים,
כמו  כלֿכך קשה אינה ביותר קרוב במקום שהפגיעה
עוצמת  לשיא מגיע הנזרק שהחפץ עד מסוים בריחוק
כדי  בה שיש אבן הזורק בינוני שאדם רבינו, ושיער תנופתו.
בערך, אמות עשר בריחוק נמצאת השיא נקודת להמית,

והולכת. פוחתת העוצמה ואילך ומכאן

.‚dÓˆÚ ‰kn‰ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÎÂ11‚¯B‰‰ Ák ÔÈ¯ÚLÓe . ¿≈¿«¬ƒ««»«¿»¿«¬ƒ…««≈
ÔË˜ B‡ ÏB„‚ ‡e‰ Ì‡ ,‚¯‰p‰ ÁÎÂ12B‡ ˜ÊÁ B‡ , ¿…««∆¡»ƒ»»»»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰ÏBÁ B‡ ‡È¯a B‡ ,LlÁ«»»ƒ∆¿≈…«≈»∆
Ïk ÔÈ¯ÚLÓ ‰Ê ÏL B˙˙ÈÓ - da ˙eÓÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»»ƒ»∆∆¿«¬ƒ»

‰È˙BaÒ13. ƒ∆

מכה 11) אינו חזק אדם לפעמים למכה. מכה דומה אינה כי
ממנו  שחלש ואפשר להרוג, כדי זו במכתו ואין רב בכוח
ממכתו  קשה יותר תהיה ומכתו שריריו כוח כל את יאמץ

החזק. בה 12)של אין קטן, להמית כדי בה שיש מכה כי
עט: סנהדרין משנה גדול, להמית של 13)כדי סיכום זהו

כולן. ההלכות שלוש

.„¯eÚL ‰¯Bz da ‰˙ ‡Ï ÏÊ¯a ÈÏk14:¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿∆…»¿»»»ƒ∆∆¡«
ÏÊ¯· ÈÏÎa Ì‡Â15elÙ‡Â ;‡e‰ Áˆ¯ ,˙ÓiÂ e‰k‰ ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»«»……≈««¬ƒ

„Á BÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â .ËÁÓa16ËÁÓ BÓk ,17„etL B‡ ¿««¿∆ƒ¿∆…¿«««
ÔÈkÒ B‡18e‰k‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ19˙LÚa20ÏL «ƒ¿«≈»∆¬»ƒƒ»¿∆∆∆

d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - da ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a21ÔÈ„ÓB‡L C¯„k «¿∆¿«≈»¿ƒ»¿∆∆∆¿ƒ
Ô·‡‰ B‡ ıÚ‰22. »≈»∆∆

עו:14) שם שהוא", בכל ממית כתוב 15)"שהברזל ולא
הלכה  למעלה ראה עץ. ובכלי באבן ככתוב בו" ימות "אשר
הדרשה  והשווה ב, הלכה ט פרק סנהדרין ירושלמי וראה א.

עו: וסנהדרין קס. מסעי, החוד 16)ב'ספרי' את בו ונעץ
עו: סנהדרין בגמרא בלבו, או בוושט כגון מסוכן, במקום
ח. חולין השווה דקרו. ומובנו: מיברז", "דברזיה כתוב:

שם.17) שם.18)'ספרי' חולין דקרו.19)ראה ולא
מטיל.20) בה.21)גוש, להמית ראוי ראה 22)אם

א. הלכה למעלה

.‰ÈÏk ‡Ïa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰23e‰k‰L ÔB‚k ,B˙ÈÓ‰Â ««∆∆¬≈¿…¿ƒ∆¡ƒ¿∆ƒ»
BÏ‚¯a B‡ B„Èa24BÙ‚ B‡25- B˙ÈÓ‰Â BL‡¯a ¿»¿«¿¿»¿…∆¡ƒ

‰kn‰ Ák ÔÈ¯ÚLÓ26BÈ‡ .‰kn‰ ÌB˜Óe ‚¯‰p‰ ÁÎÂ ¿«¬ƒ…«««»¿…««∆¡»¿««»≈
ÏÎa BÏ‚¯a Ba ËÚB·Ï BÚaˆ‡a B¯·Á ÛÁB„ ‰ÓB„∆≈¬≈¿∆¿»¿≈¿«¿¿»

ÂÈ˙Ó ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â ,BÁk27, …¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«»¿»
‡È¯·Ï ˜ÊÁ‰ ‡È¯a‰ ˙‡ ‰kn‰ LlÁ ‰ÓB„ BÈ‡Â¿≈∆«»««∆∆«»ƒ∆»»¿»ƒ

‰ÏBÁ B‡ LlÁ ‰kn‰ ˜ÊÁ28. »»««∆«»∆

יב).23) כא, (שמות יומת" מות ומת איש "מכה ככתוב:

שם.24) 'ספרי' בו, אשה 25)בעט "ונגפו מלשון הכהו.
כב). (שם, המכה.26)הרה" איש דוגמה 27)של זוהי

עח: סנהדרין משנה המכה, לכוח 28)למקום דוגמה
הנהרג.
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קנר

קנר

נפש  ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Â‡ :¯Ó‡pL ?el‡ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnL ÔÈpÓe‰·È‡· B ƒ«ƒ∆¿«¬ƒ¿»≈∆∆¡«¿≈»
Èt ÏÚ Û‡ .‰kn‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ ,˙ÓiÂ B„È· e‰k‰ƒ»¿»«»…«««∆««ƒ
‰‡k‰‰ ˙BÈ‰Ï ·e˙k‰ CÈ¯ˆ‰ ,'B„Èa' ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿««»»

‰‡k‰‰ Ák ÔÈ¯ÚLnL ÏÏkÓ .‰·È‡a29. ¿≈»ƒ¿»∆¿«¬ƒ…«««»»

באיבה 29) אותו למכה איבה, בלי חבירו המכה דומה אינו
להמית  כדי בה שיש זו מכה ועל כוחו, מלוא את שמפעיל
יתר  את לשער יש טעם מאותו יומת". "מות התורה אומרת
המכה, ומקום הנהרג כוח כגון ההרוג, מיתת של הסיבות

בשנאה. ואם הפסוק על לה, מסעי שמעוני ילקוט ראה

.Ê‚b‰ L‡¯Ó B¯·Á ˙‡ ÛÁBc‰ ÔÎÂ30- ˙ÓÂ ÏÙÂ , ¿≈«≈∆¬≈≈…«»¿»«»≈
;ÛÁ„p‰ ÁÎÂ ÂÈÏÚÓ BÏÈt‰L ÌB˜n‰ d·b ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ…««»∆ƒƒ≈»»¿…««ƒ¿»
ÔÈpÓe .ÏÙpL ÏB„‚Ï ÏÙpL BÓBÈ Ôa ‰ÓB„ BÈ‡L∆≈∆∆∆»«¿»∆»«ƒ«ƒ
‰‡Oa Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÌB˜n‰ d·b ÔÈ¯ÚLnL∆¿«¬ƒ…««»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

epÙc‰È31‰¯OÚ B‰·‚a ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿√∆¿≈»∆ƒ∆»»∆≈¿»¿¬»»
ÌÈÁÙË32e¯Ó‡L BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ÔÈ‡ -33¯B·a ¿»ƒ≈¿≈¿»ƒ¿∆»¿¿

‰Ó‰a ÔÈÚÏ34. ¿ƒ¿«¿≈»

שם.30) ה'ספרי' להסיק,31)לשון אפשר המקום ומגובה
ראה  לא. או להורגו, והתכוון שנאה מתוך אותו דחף אם

שם. שמעוני נא.32)ילקוט בבא ֿקמא ראה 33)ראה
י. הלכה יב פרק ממון נזקי שנפלה 34)הלכות בהמה

אלאֿאםֿכן  לשלם חייב הבור בעל אין ומתה, הבור לתוך
טפחים. עשרה עמוק הבור היה

.Áe‰k‰L B‡ ,ıÚa B‡ Ô·‡a B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ „Á‡∆»««∆∆¬≈¿∆∆¿≈∆ƒ»
ÁÏÓ Le‚a B‡ ¯ÙÚ Le‚a35‡ÏÓ ÏÒa B‡ ,˙È¯Ù‚Â ¿»»¿∆«¿»¿ƒ¿«»≈

¯ÙÚ36˙B¯B¯ˆ B‡37ÁÏÙa elÙ‡Â ,38‰Ï·c39; »»¿«¬ƒ¿∆«¿≈»
˙ÈÓ‰Ï Èe‡¯ ‡e‰L Ïk - da ˙eÓÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL40, ∆∆¡«¬∆»»…∆»¿»ƒ

„·k‰Â41.˙ÈÓnL ‡e‰ ¿«…∆∆≈ƒ

באבן".35) "ואם הפסוק על שם שמעוני, שהפיל 36)ילקוט
שם. קטנות.37)עליו, "ככר 39)בחתיכה.38)אבנים

(פירוש  היבשות" התאנים מן שעושים ריחיים, כמו גדול,
א). משנה ב, פרק תרומות ועץ 40)המשניות ואבן
ההווה. מן דוגמאות אלא אינם על 41)שבתורה בהפיל

לכובד, היד כוח מצטרף ובמכה קובע, לבדו הכובד הנרצח
בכל  כבד. בדבר למכה וקל דק במקל מכה דומה אינו כי

מכריע. גורם הוא הכובד אופן

.ËÌÈn‰ CB˙Ï B¯·Á ˙‡ ÛÁBc‰42- L‡‰ CB˙Ï B‡ «≈∆¬≈¿««ƒ¿»≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡43¯eËt - ÌMÓ44 ¿ƒƒ»«¬ƒ»»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ45·iÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,46L·k Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ«≈ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ»«
ÂÈÏÚ47¯‡L ‡lL „Ú L‡‰ CB˙a [B‡ ÌÈn‰ CB˙a] »»¿««ƒ¿»≈«∆…ƒ¿«
Ba48‡e‰ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ - ˙ÓÂ ˙BÏÚÏ Ák…««¬»≈«»««ƒ∆≈

‰lÁza ÛÁBc‰49B¯·Á Èt ÏÚ B„È ÁÈpÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «≈«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¬≈
B‡ ,˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯t¯ÙÓ BÁÈp‰L „Ú BÓËÁÂ¿»¿«∆ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿

‰nÁa B‡ ‰pva BÁÈp‰Â B˙ÙkL50B‡ ,˙nL „Ú ∆¿»¿ƒƒ«ƒ»««»«∆≈
ÂÈÏÚ ‰aL51B‡ ,Áe¯‰ epnÓ ÚnL „Ú ÌB˜Ó ∆»»»»»«∆»«ƒ∆»«

˙È·Ï B‡ ‰¯ÚÓÏ BÒÈÎ‰L52ÂÈÏÚ ÔMÚÂ53,˙nL „Ú ∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ≈»»«∆≈

LÈL ÏL ˙È·Ï BÒÈÎ‰L B‡54˜ÈÏ„‰Â55„Ú ¯ ÂÈÏÚ ∆ƒ¿ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈«
Ï·‰‰ B˙ÈÓ‰L56BÓk ‰fL ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ el‡ ÏÎa - ∆¡ƒ«∆∆¿»≈∆¡»»»∆∆¿

.B„Èa B˜ÁL∆¬»¿»

עו:42) ומת.43)סנהדרין עלה שדחף 44)ולא אףֿעלֿפי
להמית. כדי בדחיפה שאין ידיו, במו מסור 45)אותו ודינו

שם. 'ספרי' ראה הדחיפה 46)לשמים. שלא אףֿעלֿפי
ידיו. במו הרגו כאילו זה הרי האש, אלא הורגת

זה 47) ובא משם, לעלות יכול והוא המים, לתוך נפל חבירו
להרים  יוכל שלא המים, בתוך בכוח הנופל של ראשו ואחז

שם. משנה ממנו.48)ראשו, שהרפה בכל 49)לאחר
הרגה  המים לתוך הנפילה או הדחיפה שלא חייב, זאת

אותו. הרג הכובש אלא הורגות 50)אותו, והחמה והצינה
עז. שם גמרא הקודמות, בדוגמאות והאש המים כמו אותו,

הקודמות 51) בדוגמאות כמו - בגופו אחז שלא אףֿעלֿפי
וזהו  ונחנק. מחבירו אויר שמנע מעשה עשה אלא -
שם. הבחירה בית וראה שם, שבגמרא "המצמצם"

ממית.52) דבר שום בו הממית.53)שאין המעשה וזהו
ממנו,54) לצאת יכול הדולק הנר הבל ואין ביותר, שסתום

שם. גמרא לתוכו. חודר שמבחוץ האויר בדוגמה 55)ואין
ואילו  שמת, עד חבירו על העישון במעשה המשיך הקודמת,
מת  לא שעה ובאותה חדֿפעמי, הדלקה מעשה עשה כאן

חייב. הוא זאת ובכל עלֿידי 56)חבירו, המקולקל האויר
הדולק. הנר

.È·Ú¯a BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ Ï·‡57,˙nL „Ú ¬»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»»«∆≈
‰nÁ‰ B‡ ‰pv‰ ÛBqL ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡∆¿»¿ƒƒ¿»∆«ƒ»««»

‰‡·e ÌLÏ ‡B·Ï58‰ÙkL B‡ ,ez˙ÈÓ‰Â59ÂÈÏÚ »¿»»»∆¡ƒ«∆»»»»
˙È‚Èb60Ú¯tL B‡ ,61‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ62B‡ , ƒƒ∆»«»»∆««¬ƒ»

ÂÈÏÚ CÈM‰L63Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,LÁp‰ ˙‡ ∆ƒƒ»»∆«»»¿≈»ƒ«ƒ
‰qL64ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ el‡ ÏÎa - LÁ B‡ ·Ïk Ba ƒ»∆∆»»¿»≈≈¿ƒƒ
B˙B‡65ÁˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ;66ÌÈÓc L¯B„Â ,67L¯Bc «¬≈≈«¿≈»ƒ≈

Ìc epnÓ68. ƒ∆»

אותו 57) שכפת בשעה אבל לשעה, משעה וחזק ההולך
למיתה, גורם אלא אינו והכופת ממית, רעב היה לא עדיין

עז. שם.58)סנהדרין שהניחו למעלה 59)לאחר קרקעיתה
למטה. שלבסוף 60)ופיה עד ומתקלקל הולך והאויר

היתה  לא שכפתו בשעה הקודמת, בדוגמה ואילו אותו, חונק
שם. כלל, התקרה,62)גילה.61)חמה גבי שעל טיח

ומת. צינה שם ונכנסה ישן, היה הנחש 63)וזה שאחז
נשף  והנחש חבירו, בגוף הנחש שיני והגיע והוליכו, בידו

עו: שם משנה ומת, שלא 64)אותו ברמז, או בדיבור
כ. פרק אמור 'ספרא' וראה שם, משנה מעשה, עשה

שם 65) היה לא מעשהו שעשה שבשעה בידיו, המית שלא
גורם  אלא אינו כך משום כן, אחרי רק בא וזה ממית, דבר

הנח  את עליו השיך ואפילו ופטור. חייב למיתה אינו ש
של  שיניו בין ממש עומד הארס אין החכמים שלדעת מיתה,
מכוח  הרעל את הנחש מקיא הנשיכה בשעת אלא הנחש,

עח. שם גורם, אלא אינו והמשיך ומרצונו, ראה 66)עצמו ַ
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קנח נפש קנח ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בֿג. הלכות ט,67)למעלה (תהלים הקדושֿברוךֿהוא
ומענישו.68)יג).

.‡ÈÛÁBc‰ ÔÎÂ69¯B·a B¯·Á70ÏBÎiL ÌlÒ ÌL ‰È‰Â ¿≈«≈¬≈¿¿»»»À»∆»
ÒÈ¯z ‰È‰Â ıÁ Ba ˜¯fL B‡ ,ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ71B„Èa «¬»»∆»«≈¿»»¿ƒ¿»

¯ÈÒ‰Â Ìlq‰ ˙‡ ˜lÒÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÂÈÏÚ Ô‚‰Ï72˙‡ ¿»≈»»»«≈¿ƒ≈∆«À»¿≈ƒ∆
Ô‰ÈL - ÒÈ¯z‰73‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ„ ˙È·a ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ «¿ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»»

¯ÊÁL ‡e‰ BÓˆÚ ÛÁBc‰74¯eËt - Ìlq‰ ˜lÒÂ75 «≈«¿∆»«¿ƒ≈«À»»
.Ìc‰ epnÓ L¯„Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«»

עז:69) למעלה 70)סנהדרין ראה להמית. כדי בנפילה שאין
ז. הסיר.72)מגן.71)הלכה פטור,73)או הדוחף

עליו, לעלות שיכול בבור סולם היה שדחפו שבשעה
שם. למיתה, גורם אלא שאינו פטור לאחר 74)והמסלק

ומעשה 75)שדחף. להמית, כדי בה שאין הדחיפה, על
שם. גורם, אלא אינו סילוק

.·È˜¯Bf‰76¯B¯ˆ77Ï˙Îa78‰È¯BÁ‡Ï Ô·‡‰ ‰¯ÊÁÂ , «≈¿¿…∆¿»¿»»∆∆«¬∆»
ÔÎÂ .‰‡a ‡È‰ BÁknL ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰‚¯‰Â¿»¿»«»ƒ«≈ƒ∆ƒ…ƒ»»¿≈

¯ecÎa ÔÈ˜ÁOnL el‡79Ô‰a e¯˙‰L ,80e‚¯‰Â81: ≈∆¿«¬ƒ¿«∆ƒ¿»∆¿»¿
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a82ÔÈ¯eËt -83,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ; ¿«¿««¿ƒ¿«¿««

‰n‡ ‰‡Ó ÛBÒÏ elÙ‡84ÔÈ·iÁ -85da LiL ,‡e‰Â . ¬ƒ¿≈»«»«»ƒ¿∆≈»
e¯‡aL BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k86. ¿≈¿»ƒ¿∆≈«¿

עז:76) סנהדרין חבירו, את להרוג אבן.77)שנתכוון
בכותל.78) בכוח כדי 79)והכה  בכוח, בכותל בו ומכים

לאחוריו. הרבה את 80)שיחזור יהרוג בחזירתו שהכדור
הכותל.82)במזיד.81)חבירם. המשחקים 83)מן כי

מארבע  פחות ולא הרבה, לאחוריו הכדור שיחזור מתכוונים
בכוונה. שלא כהמית לדונו יש ולפיכך מפני 84)אמות,

רב. למרחק שיחזור רוצים התכוונו 85)שהמשחקים כי
שם. גמרא הכדור, בא ומכוחם הלכה 86)להרוג, למעלה

א.

.‚È‰‚¯‰Â ÔÈ„„ˆÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰ÏÚÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê87- »«∆∆¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
·iÁ88ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ . «»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»∆≈»

ÛÈˆ‰Â ,Á¯·Ï89.ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ƒ¿…«¿≈ƒ»»«ƒ»≈¬≈∆∆¡»»»
‡e‰Â90ÔBL‡¯ ÁkÓ ˙eÓiL ,91.ÂÈOÚnÓ ‡a‰ ¿∆»ƒ…«ƒ«»ƒ«¬»

לצדדים.87) נפילתה הוא 88)בשעת כוחו עדיין זה שאף
כוח  שפסק פטור, במאונך בנפילתה הרגה אם אבל (שם).

בלבד. הארץ משיכת כוח ופועל את 89)הזורק שהפנה
אליו. המים סמוך 91)בתנאי.90)זרם שהניחו כגון

את  שהניח במקום וכשהסירה מדרון, והשפה התעלה לשפת
שלא  במקום הניחו אם אבל מיד, המים עליו באו הכפות,
אליו, הגיעו מכן לאחר אלא ראשון, בכוח אליו במים הגיעו

שם. ורש"י גמרא ופטור, גרמא אלא זה אין

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
להכות 1) או זה את והרג זה את להרוג המתכוון יבאר

ואח"כ  והקל למיתה אמדוהו ודין באחר. והכה אחד במקום
אדם  בני עשרה הכהו ודין משענתו. על ופירוש הכביד.

כאחת. עדים אותו ראו שלא נפשות וההורג מקלות, בעשרה
כנגדו. שקולות המצוות כל ואם דמים, שפיכות עוון גודל

.‡Ôek˙n‰2‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï3¯eËt -4 «ƒ¿«≈«¬…∆∆¿»«∆∆»
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓe ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ5˙eÏb‰ ÔÓe ,6ÈÙÏ ; ƒƒ«≈ƒƒ««¿ƒƒ«»¿ƒ

B˙B‡ ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡L7¯‡a˙iL BÓk ,8. ∆≈»≈ƒ¿»¿¿∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OiÓ ‰„Ú CB˙Ï Ô·‡ ˜¯Bf‰ ,CÎÈÙÏ9„Á‡ ‚¯‰Â ¿ƒ»«≈∆∆¿≈»ƒƒ¿»≈¿»«∆»

¯eËt - Ô‰Ó10ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ11. ≈∆»ƒƒ«≈ƒ

עט.2) שמעון.3)סנהדרין את והרג לראובן התכוון
עליו 4) וקם לו וארב לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב:

לו" "וארב המלים יא). יט, (דברים ומת" נפש והכהו
שיתכוון  "עד חייב שאינו שמעון, רבי למד מכאן מיותרות,
(שם  ברייתא שסתם מפני כמותו פסק ורבינו (שם). לו"

הבאה. הערה ראה בשיטתו, נאמרה בברייתא 5)עט:)
זו  ברייתא עט: שם רבא, שהביא חזקיה של מדרשו מבית
ממיתה  פטור זה את והרג לזה שהמתכוון פוסקת
נגד  שמעון כרבי ופסק רבינו, הסתמך ועליה ומתשלומין.
של  זו כברייתא היא בתלמוד שההלכה מפני החכמים,
בדוקות  שהיו חייא, רבי אביו ברייתות את ששנה חזקיה,
פרק  סנהדרין ירושלמי ראה נתן. רבי פסק וכדעתו ונכונות.
הלכה  ג פרק שם וירושלמי לה. כתובות ובבלי ד, הלכה ט,
ופירוש  ומפקא, דיבורֿהמתחיל 'תוספות' עט. וסנהדרין א
חובל  להלכות לחםֿמשנה וראה שם. לרבינו המשניות

ה. הלכה ד פרק מקלט.6)ומזיק מפני 7)לערי
לו. מכפרת הגלות ואין חמור, ועוונו להרוג שהתכוון

ד.8) הלכה ו, פרק יהודים 9)להלן שכולם אףֿעלֿפי
שיהיה. מי יהיה מהם, אחד להרוג לא 10)והתכוון כי

מיוחד. לאחד הדם 11)התכוון וגואל לשמים, מסור ודינו
ד. הלכה ו, פרק להלן ראה פטור. שהרגו

.·Ôek˙12‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B¯·Á ˙‡ ˙Bk‰Ï ƒ¿«≈¿«∆¬≈«»¿»¿…»»
dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k ÈÏka13ÏÚ Ô·‡‰ «¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿»¿»¿»»»∆∆«

˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ14B‡ ;15 ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«ƒ»≈
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿««ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«
È„k da ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ Ô·‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,BaÏƒ¿»¿»»»∆∆«»¿»¿…»»»¿≈
,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï¿»ƒ«»¿»»≈»ƒƒ«≈ƒ

‰ÏBb ‰eÎa ‚¯B‰‰ ÔÈ‡L ;‰ÏB‚ BÈ‡Â16Ï·‡ .17Ì‡ ¿≈∆∆≈«≈¿«»»∆¬»ƒ
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿««»¿»¿»»»¿≈¿»ƒ«

‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó18. »¿»¿»¿»»«ƒ»≈¬≈∆∆√»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ההורג,12) פטור הקודמת בהלכה עט. עה: סנהדרין משנה
זה, להרוג התכוון זו ובהלכה זה, להרוג התכוון שלא מפני

לפטור. צדדים בו יש זאת שהאבן 13)בכל בו והתרו
לבו. על ללכת למכת 14)עלולה התכוון שלא פטור,

לא 15)מיתה. אבל מיתה, למכת שהתכוון אףֿעלֿפי
א. הלכה ג, פרק למעלה ראה מיתה. מכת מכות 16)הכהו

וכו'. למתכוון פרט דעת" "בבלי שם.17)ז. משנה
ואףֿעלֿפי 18) מיתה, מכת והכהו מיתה למכת שהתכוון

איש. לאותו התכוון אבר, לאותו התכוון שלא
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קנט

קנט

נפש  ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‚·Á ˙‡ ‰kn‰Ô·‡a B¯19ÛB¯‚‡a B‡20Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««∆∆¬≈¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆
ÔÈ„ÓB‡ -21‰MÓÁ Ô˙B - ÌÈiÁÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ¿ƒƒ¬»¿«ƒ≈¬ƒ»

ÌÈ¯·„22¯ËÙÂ23„ÈaÎ‰Â ‰kn‰ ‰ÏÁ elÙ‡Â .24˙Óe ¿»ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»»«À∆¿ƒ¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ25‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡Â . ≈¬«««»¬≈∆»¿ƒ¬»¿ƒ»

„iÓ ¯‰q‰ ˙È·a ‰kn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡ -26ÌÈÈzÓÓe , ¿ƒ∆««∆¿≈«…«ƒ»«¿ƒƒ
‰ÊÏ27˙Ó Ì‡ :28‡t¯˙Â Ï˜‰ Ì‡Â ,‰kn‰ ‚¯‰È - »∆ƒ≈≈»≈««∆¿ƒ≈≈¿ƒ¿«≈

‰ÓÏL ‰‡eÙ¯29˜eMa CÏ‰Â30ÂÈÏ‚¯ ÏÚ31¯‡Lk ¿»¿≈»¿»««««¿»ƒ¿»
ÌÈ‡È¯a‰32‰kn‰ ÌlLÓ -33¯ËÙÂ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ34. «¿ƒƒ¿«≈««∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»

את 19) איש "והכה בתורה: ככתוב להמית, כדי בו שיש
יט). כא, (שמות באגרוף" או באבן ביד,20)רעהו

הכף. לתוך אצבעותיה עח:)21)כשמקבצים (שם ביתֿדין
וראה 22) פג: בבאֿקמא בושת. שבת, ריפוי, צער, נזק,

א. הלכה א, פרק ומזיק חובל נמשך 23)הלכות ואפילו
ב, פרק (שם כלום לו מוסיף אינו המשוער, מן יותר החולי

טו). באומד 25)חוליו.24)הלכה שטעו אומרים ואין
הכבידה  עליו שבא אחר חולי מחמת אומרים אלא ראשון,

עח:). סנהדרין (רש"י אין 26)המכה ערבים, יתן ואפילו
"ונקה  ו): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה מקבלים.
תלמודֿלומר: בשוק, ויטייל ערבים יתן אני שומע המכה,
שמרפא" עד אותו שחובשים מגיד בחוץ, והתהלך יקום אם

נקי). היה לא עכשיו שעד משמע - יבריא 27)(ונקה שמא
זמן.28)המוכה. לאחר "ורפא 29)ואפילו ככתוב:

עוד  וראה שלמה, רפואה שמשמעו כבד, בבנין ירפא"
שם. די 30)מכילתא ולא בחוץ", "והתהלך ככתוב:

וראה  שלמה, לרפואה ראייה עדיין זה שאין בבית, שיתהלך
שם. כשהוא 31)מכילתא או חבירו על נשען כשהוא ולא

עליו. להשען למקל לעזרת 32)זקוק זקוקים שאינם
הם. חלושים שעדיין מבריאים, חולים כדרך ולא הזולת,

מחוייב 33) היה ולא למיתה, תחילה שאמדוהו אףֿעלֿפי
מחיוב  זה ונקה נתרפא שהלה לאחר אבל דברים, בחמשה

דברים. חמשה של ממון חיוב עליו חזר ורק 34)מיתה,
זכאי. יצא אז

.„'BzÚLÓ ÏÚ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê35Cl‰iL BÈ‡ - ∆∆∆¡««»«ƒ¿«¿≈∆¿«≈
‰ËBp‰ elÙ‡L ,¯Á‡ ÏÚ B‡ ‰hn‰ ÏÚ ÔÚL ‡e‰Â¿ƒ¿»«««∆««≈∆¬ƒ«∆
'BzÚLÓ' ¯Ó‡ ‡Ï .˙ÚLn‰ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ ˙eÓÏ»»¿«≈««ƒ¿∆∆…∆¡«ƒ¿«¿

BÈ¯a ˙ÚLÓ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰iL ‡l‡36‰È‰È ‡ÏÂ , ∆»∆ƒ¿∆¿«≈«ƒ¿∆∆À¿¿…ƒ¿∆
.ÂÈÏÚ ÔÚM‰Ï ¯Á‡ Ák CÈ¯»̂ƒ…««≈¿ƒ»≈»»

המכה".35) ונקה משענתו על בחוץ והתהלך יקום "אם
כתוב 36) כך ומשום בורייה", "על אונקלוס תרגם וכך כוחו,

עצמו, כוח על כלומר "משענת", על ולא "משענתו", על
שם. מכילתא וראה לגמרי, שנתרפא

.‰‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡37Ï˜‰Â ,38‰È‰M ‰nÓ39‡Ïe ,¯Á ¬»¿ƒ»¿≈≈ƒ«∆»»¿««
‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ „ÈaÎ‰ Ô‡kÓ40ÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆∆¡»¿≈¿ƒ

ÈL „Ó‡ B˙B‡41¯·cÏ ÌÈÏ‚¯L ,Ï˜‰Lk42. …∆≈ƒ¿∆≈≈∆«¿«ƒ«»»

משנה 37) המכה, מחמת המוכה שימות ביתֿדין שיערו
עח. כך 38)סנהדרין מצבו היה ולו המוכה, של החולי

למיתה. אותו אומדים היו לא לא 39)מתחילה, אבל

אותו  אומדים היו לגמרי, נתרפא שאילו לגמרי. נתרפא
ג. הלכה ראה ונפטר, שם.40)לממון החכמים כדעת

הכביד 41) אפילו פטור. ויצא דברים חמשה וישלם לחיים,
ג. הלכה כלמעלה ומת, אחרֿכך מחמת 42)חוליו שמת

שלנו  בדפוסים למיתה. אמדוהו מתחילה שהרי זו, מכה
רבי  דברי בסיום לדבר" "שרגלים המלים נאמרו בתלמוד
הלכה  ט פרק (סנהדרין הירושלמי אבל פטור. האומר נחמיה
מחייבים  וחכמים פוטר, נחמיה רבי ומוסיף: מגיה ג)

289שרגלים עמוד סנהדרין במאירי הוא וכן לדבר.
זו  וגירסה מכי"ק, 219 עמוד לסנהדרין סופרים ובדקדוקי

רבינו. לעיני היתה

.Âe‰ek‰43ÔÈa ,˙ÓÂ ˙BÏ˜Ó ‰¯OÚa Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ƒ¬»»¿≈»»«¬»»«¿»≈≈
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa e‰ek‰L44Ôlk - ˙Á‡k e‰ek‰L ÔÈa ∆ƒ»∆««∆≈∆ƒ¿««À»

ÔÈ¯eËt45Ì„‡ LÙ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ46 ¿ƒƒƒ«≈ƒ∆∆¡«»∆∆»»
LÙp‰ Ïk ‚¯‰L „Á‡ ‰È‰iL „Ú -47ÔÈc‰ ‡e‰Â . «∆ƒ¿∆∆»∆»«»«∆∆¿«ƒ

e‰eL·kL B‡ e‰eÙÁcL ÌÈLÏ48B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ƒ¿«ƒ∆¿»∆¿»¿««ƒ
ıÁ ‡ˆÈÂ ÌÈ·LBÈ ÌÈa¯ eÈ‰L49‚¯‰Â Ô‰ÈÈaÓ50- ∆»«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ≈≈∆¿»«
ÔÈ¯eËt ÔlkL51. ∆À»¿ƒ

עח.43) וכן 44)סנהדרין להמית, כדי ואחד אחד בכל ויש
להמית. כדי מהם אחד באף בשאין ואפילו 45)הדין

מיתתו. את שקירב נפש 46)האחרון כל יכה כי "ואיש
יומת". מות זה,47)אדם, אחר בזה בין עשרה, ובהכוהו

כולה. הנפש את הכה לא מהם אחד אף כאחת, כולם ובין
ט.48) הלכה ג, פרק למעלה פ.49)ראה אף50ֿ)שם

מיתה. וחייב הנפש כל שהרג אחד שיש מפני 51)עלֿפי
מסתיים  וכו' חץ יצא של [הדין לנו. ידוע הרוצח שאין
אחד  ואפילו כלומר ביניהם" חלפתא אבא "ואפילו בגמרא:
נופל  אינו חשד של צל שאפילו כשר, אדם הוא משניהם
כלום  מסיים אינו רבינו אבל השני, את הורגים אין עליו,
שרבינו  ונראה מספק. הורגים שאין הוא פשוט דבר ואםֿכן
ומקרה  החץ. ויצא הקשת את דרכו שכולם במקרה מדבר

זו]. בהלכה שנאמרו האחרים לדינים דומה זה

.Êe˜¯Ê52Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê Ô·‡ ‰¯OÚ Ba »¿¬»»∆∆∆««∆¿»««≈∆
LÈÂ ‰B¯Á‡a Ô·‡ „Á‡ ˜¯ÊÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da ÔÈ‡≈»¿≈¿»ƒ¿»«∆»∆∆»«¬»¿≈

ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da53. »¿≈¿»ƒ»≈¬≈∆»«¬∆¡»»»
ÁˆB¯54ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙Â BÈc ¯Ó‚pL55ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ≈«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿…«ƒ

BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÁˆB¯Â .ÔÈ¯eËt Ôlk - Ô‰Ó ‡e‰≈∆À»¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯eËt Ôlk - ÔÈc ¯Ó‚pL ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁˆB¯a ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»À»¿ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ;‰˙Èn‰ ÔÓƒ«ƒ»∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa56Ôlk ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡Â .57. ¿»»¿¿ƒ∆À»

המלים 52) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
נג. הערה להלן ראה ו. להלכה שייך עליו" "נהרג

של 54)שם.53) בכת"י וכן רס"ט קושטא בדפוס עט: שם
נכון  וכך חדשה. הלכה כאן מתחילה קוק, הרב מוסד

נא. הערה ראה הענין. ואפילו 56)כשרים.55)מבחינת
שאין  כל כי דינו, לגמור אפשר אי בי"ד, בפני כולם יבואו

"בפניו". נקרא אינו אותו, כולם 57)מכירים שהרי
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קס נפש קס ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הרוצח  מי שיתבאר עד במאסר אותם ומחזיקים הם, רוצחים
ח), הלכה (ראה לכיפה אותם כונסים אין אבל שנתערב,
פרק  סנהדרין הלכות וראה שם. הגמרא פירוש לפי כרבנן

ט. הלכה כד,

.Á‚¯B‰‰58B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,˙BLÙ «≈¿»¿…»»≈ƒƒ
„Á‡‰ ¯Á‡ „Á‡‰ e‰‡¯ ‡l‡ ,˙Á‡k59‚¯‰L B‡ , ¿««∆»»»»∆»««»∆»∆»«

‰‡¯˙‰ ‡Ïa ÌÈ„Ú ÈÙa60ÌÈ„Ú‰ eLÁÎ‰L B‡ , ƒ¿≈≈ƒ¿…«¿»»∆À¿¬»≈ƒ
˙B˜È„aa61˙B¯È˜Áa eLÁÎ‰ ‡ÏÂ62el‡ Ïk - «¿ƒ¿…À¿¬«¬ƒ»≈

‰tÎÏ Ô˙B‡ ÔÈÒBk ÌÈÁˆ¯‰63ÌÁÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe , »«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒƒ»∆∆
ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ64e¯ˆiL „Ú65Ck ¯Á‡Â ,Ô‰ÈÚÓ ««ƒ«««∆≈¿¿≈∆¿««»

ÌÒ¯k Ú˜azL „Ú ÌÈ¯BÚO Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó66„·kÓ «¬ƒƒ»¿ƒ«∆ƒ»«¿≈»ƒ…∆
.ÈÏÁ‰«…ƒ

פא:58) כולו,59)סנהדרין המעשה את אחד כל ראה ולא
ו: מכות ראה מיתה. לחייבו עד 60)ואיֿאפשר נהרג ואינו

שם. בו. מתרים עדיו שני צדדיות,61)שיהיו בשאלות
שאמרו  תאנים), (זנבות תאנים בעוקצי שבדק זכאי כבן
זו  תאנה לעד: אמר מעשה. נעשה תאנה תחת העדים

ט: סנהדרין גסים, עוקציה או דקים שבע 62)עוקציה
המעשה. ובזמן במקום הקשורות יסוד בית 63)שאלות

ונקרא  אדם, קומת כשיעור אלא גדול ואינו צר מקום הסוהר,
קשת. מעשה קמורה היתה שתקרתו לפי "כיפה",

כ.64) ל, ישעיה הכתוב צרים.65)לשון שנעשים
הקודמת 66) בהלכה אבל הם. רוצחים כולם שהרי וימותו,

דינו  נגמר לא מהם אחד שהרי לכיפה, אותה מכניסים אין
כרוצח.

.ËÏ ‰Ê ¯·c ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡L ¿≈ƒ»»∆ƒ¿»¿À¿≈ƒ«≈ƒ
·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ - ‰˙ÈÓ ·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈«»
˙BBÚ LiL Èt ÏÚ Û‡L .B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰˙ÈÓƒ»¿ƒ∆««ƒ∆≈¬

ÌÈÓc ˙eÎÈÙMÓ ÔÈ¯eÓÁ67B·eMÈ ˙˙ÁL‰ Ô‰a ÔÈ‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ≈»∆«¿»«ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú elÙ‡ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÌÏBÚ ÏL68ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ¬»»»¿≈

˙BÈ¯Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ69˙eÎÈÙLk ÔÈ‡ ,˙aL ÏelÁ B‡ »ƒ«¬»ƒ«»≈»ƒ¿ƒ
,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·ÚÓ Ô‰ ˙BBÂÚ el‡L ;ÌÈÓc»ƒ∆≈¬≈≈¬≈∆≈»»«»
ÏÎÂ .B¯·Á ÔÈ·Ï BÈaL ˙B¯·ÚÓ ÌÈÓc ˙eÎÈÙL Ï·‡¬»¿ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿≈¬≈¿»
ÔÈ‡Â .¯eÓb ÚL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔBÚ B„Èa LiL ÈÓƒ∆≈¿»»∆¬≈»»»¿≈
,‰Ê ÔBÚ „‚k ÔÈÏe˜L ÂÈÓÈ Ïk ‰OÚL ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿∆»»»»»¿ƒ¿∆∆»∆
Ì„a ˜LÚ Ì„‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈc‰ ÔÓ e‰eÏÈvÈ ‡ÏÂ¿…«ƒƒ«ƒ∆∆¡«»»»À¿«

¯ÓB‚Â LÙ70,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ·‡Á‡Ó „ÓÏe ‡ˆ . »∆¿≈≈¿«≈«¿»≈¬»»»
·‡Á‡Î ‰È‰ ‡Ï ˜¯ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L71e¯cÒpLÎe , ∆¬≈∆¡««…»»¿«¿»¿∆ƒ¿¿

ÔBÚ ‡ˆÓ ‡Ï ,˙BÁe¯‰ È‰Ï‡ ÈÙÏ ÂÈ˙BiÎÊe ÂÈ˙BBÚ¬»¿À»ƒ¿≈¡…≈»…ƒ¿»»
Ïe˜ML ¯Á‡ ¯·c ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰iÏk B·iÁL∆ƒ¿¿»»¿…»»»»»«≈∆»
Áe¯‰ ‡ˆzÂ :¯Ó‡pL ;˙B· ÈÓ„ ‡l‡ ,Bc‚k¿∆¿∆»¿≈»∆∆¡««≈≈»«

„ÓÚzÂ72˙B· Áe¯ ‰Ê - '‰ ÈÙÏ73:BÏ ¯Ó‡Â , ««¬…ƒ¿≈∆«»¿∆¡«
‰zÙz74ÏÎez Ì‚Â75B„Èa ‚¯‰ ‡Ï ÚL¯‰ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«∆¿«»«¬≈»»»…»«¿»

·aÒ ‡l‡76.B„Èa ‚¯B‰Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , ∆»ƒ≈«»…∆¿≈¿»

שבאה 67) סייף ממיתת שחמורים וסקילה, שריפה שענשם
דמים. שפיכות סקילה.68)על וחייב בעיקר כופר שהוא

יא.69) הלכה א, פרק למעלה אל 70)ראה ינוס, בור "עד
עד  היינו הקבר, עד נפש, שרצח אדם כלומר בו", יתמכו
יצילו  לא אבל הצלה, למצוא למקום ממקום ינוס מותו, יום
מפני  לעגל, מזבח בנה שאהרן ז. סנהדרין וראה אותו.
תקנה  להם תהיה ולא אותו, יהרגו יסרב שאם שחשש
וראה  תקנה. להם תהיה אפשר לעגל, שיעבדו מוטב לעולם.

ד. הלכה א, פרק "אשר 71)למעלה הוא: הכתוב והמשך
אחרי  ללכת מאד ויתעב ה' בעיני הרע לעשות התמכר

ויעמד.72)הגילולים". . . . ויצא סנהדרין 73)במקרא:
יפול.74)קב: ושם למלחמה, שילך אחאב את
של 75) דין גזר נחתם נבות דמי של זה עוון שעל מכאן

כן. לפני בידו שהיה עבודהֿזרה, עוון על ולא אחאב,
של 76) עירו לזקני מכתבים ששלחה אשתו, איזבל עלֿידי

כא. מלכיםֿא נבות,

.ÈÌÈÒ¯B˜Èt‡‰77‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ Ì‰Â ,78B‡ »∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈¬»»»
‰Ï· ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÒÈÚÎ‰Ï ˙B¯·Ú ‰OBÚ‰79L·Ï B‡ »∆¬≈¿«¿ƒ¬ƒ»«¿≈»»«

ÊËÚL80ÒÈÚÎ‰Ï81ÒB¯B˜Èt‡ ‰Ê È¯‰ -82, ««¿≈¿«¿ƒ¬≈∆∆ƒ
ÔÈ¯ÙBkLÂ83‰‡e·p·e ‰¯Bza84Ô‚¯‰Ï ‰ÂˆÓ -85Ì‡ . ¿∆¿ƒ«»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ

ÛÈÒa Ô‚¯‰Ï Ák B„Èa LÈ86‡ÈÒ‰¯Ùa87Ì‡Â ;‚¯B‰ - ≈¿»…«¿»¿»¿«ƒ¿«¿∆¿»≈¿ƒ
˙BÏÈÏÚa Ô‰ÈÏÚ ‡a - Â‡Ï88·aÒiL „Ú89.Ô˙‚È¯‰ »»¬≈∆«¬ƒ«∆¿«≈¬ƒ»»

- ¯‡aa Ìlq‰Â ,¯‡·Ï ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»∆»≈∆∆»«ƒ¿≈¿«À»«¿≈
,‚b‰ ÔÓ Èa „È¯B‰Ï „e¯Ë ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡Â ,B˜lÒÓ¿«¿¿≈¬≈ƒ»¿ƒ¿ƒƒ«»

EÏ ep¯ÈÊÁ‡Â90‡ˆBiÎÂ .91.el‡ ÌÈ¯·„a ¿«¬ƒ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ≈

"המינים".77) ובכת"י: ר"מ רומי ובדפוס 78)בדפוס
ידובר  זו בהלכה מישראל". עבודהֿזרה "עובדי ר"מ: רומי
הבאה. בהלכה ידובר גוים ועל בלבד, ישראל בני על

והאוכלה 79) טבעית, מיתה מתה או כהלכה נשחטה שלא
לאו. איסור על אלא עובר בו 80)אינו שאורגים אריג

יט; יט, ויקרא בלאו. ואיסורו יחד, פשתן וחוטי צמר חוטי
יא. את 81)הוריות ומניח לפניו, והיתר שאיסור כגון

הוריות  ה'. את להכעיס בכוונה האיסור את ואוכל ההיתר
וכן 82)שם. עה, הערה ראה "מין", לומר צריך כאן אף

יוחנן  רבי כדעת רבינו ופסק כו: זרה עבודה בגמרא הגירסא
כמין. דינו להכעיס שמומר אבהו, רומי 83)ורבי בדפוס

מן  בתורה" שכופרים והם "והאפיקורסים, הגירסא: ר"מ
משה. ביד ה' פי על שניתנה דברו 84)השמים, נותן שה'

הלכות  ראה שלוחיו, להיות עלֿידו שנבחרו אנשים בפי
וֿח. הלכות ג, פרק מצרים 85)תשובה שהם "מפני

(הלכות  ה'" מאחורי העם את ומסירים לישראל (צוררים)
כתוב: כו:) (ע"ז שלפנינו בגמרא א). הלכה י, פרק עכו"ם
שימותו) (לבאר מורידים היו והמומרים והמסורות "המינים
גירסת  אבל כלל. נזכרו לא ו"האפיקרוסים" מעלים", ולא
והמומרים  והמסורות "המינים היא: והרי"ף חננאל רבינו
מפני  כאן, רבינו הזכיר לא "המסורות" את והאפיקורסים".

פרק ומזיק חובל בהלכות דינם כתב ומה שכבר י. הלכה ח,
להרגם. כוח בידו כשאין רבינו פירש מורידים" "היו שכתוב
וביאור  ה, סעיף תכה סימן חושןֿמשפט ערוך' ''שולחן ראה

יט. סעיףֿקטן שצווה 86)הגר"א בעגל, החוטאים כדין
והרגו  . . ירכו. על חרבו איש "שימו בחרב, להרגם משה
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קסא

קסא

נפש  ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"א חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כז). לב, (שמות אחיו" את ויראו,87)איש ישמעו למען
משער  ושובו "עברו משה: שאמר בעגל בחוטאים כמו

שם. במחנה", סיבה.88)לשער לבדות בתואנה,
שם.89) גמרא בידיים, להרוג "עלילות"90)בלי והיינו

שם. שם.91)שהזכיר,

.‡ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ï·‡92ÌÈ·e eÈÈa ÔÈ‡L ¬»¿≈»ƒ∆≈≈≈≈»
‰ÓÁÏÓ93‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯Â ,94Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OiÓ ƒ¿»»¿≈¿≈»«»ƒƒ¿»≈¿«≈»∆

ÔÏÈv‰Ï ¯eÒ‡Â .‰˙Èn‰ Ì‰Ï ÌÈ·aÒÓ ÔÈ‡ -95Ì‡ , ≈¿«¿ƒ»∆«ƒ»¿»¿«ƒ»ƒ
˙eÓÏ eË96BÈ‡ - ÌiÏ ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯L ÔB‚k . »»¿∆»»∆»≈∆∆»««»≈

„ÓÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .e‰ÏÚÓ97‰Ê ÔÈ‡Â - EÚ¯ Ìc ÏÚ «¬≈∆∆¡«…«¬…««≈∆¿≈∆
EÚ¯98. ≈∆

שבהלכה 92) עבודהֿזרה עובד לישראל בניגוד גוים,
כו. זרה עבודה "טוב 93)הקודמת. - מלחמה בשעת אבל

סופרים  ומסכת א, פרשה בשלח מכילתא הרוג", שבגוים
טו. בשדות 94)פרק עדריהם שמרעים בגזל, שדבקים

בבהמה  והחמירו כו. זרה עבודה לישראל, השייכים אחרים,
ביותר. מזיקה שהיא מפני ולא 95)דקה, מעלים "לא

הורדתם  ידי על מיתתם מסבבים אין כלומר מורידים",
שם. הסכנה, מן אותם מצילים ואין לעזור 96)לבור, אבל

משום  מותר, - חולה לרפא כגון למות, נוטה שאינו לעכו"ם
שם. פרק 97)איבה, למעלה ראה להציל, אתה חייב אלא

יד. הלכה יא.98)א, הלכה ב, פרק למעלה ראה

.·È‰¯·Ú ÏÚa Ï‡¯OÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈««¬≈»
BÚL¯a „ÓBÚ‰Â99‰Ó‰a ÈÚB¯ ÔB‚k ,„ÈÓz Ba ‰BLÂ ¿»≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿≈¿≈»

‰w„100e¯˜tL101Ï·‡ ;ÔzÏe‡a ÌÈÎÏB‰ Ì‰Â ÏÊ‚a «»∆»¿¿»≈¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»¬»
‡l‡ ,„ÈÓz BÚL¯a „ÓBÚ BÈ‡L ˙B¯·Ú ÏÚa Ï‡¯OÈƒ¿»≈««¬≈∆≈≈¿ƒ¿»ƒ∆»
˙BÏ· ÏÎB‡ ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï ˙B¯·Ú ‰OBÚ∆¬≈«¬»««¿¿≈¿≈

ÔB·‡˙Ï102BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ -103ÏÚ „ÓÚÏ ¯eÒ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¬…«
BÓc104. »

ההתראה.99) אף ורוב 100)על יום יום גזל על שעוברים
ולא  ממון תאות מחמת חוטאים שהם ואףֿעלֿפי היום,
דמיא", כמינות טובא, בה (דאדיק) דדביק "כיון להכעיס.

יז. זרה מופקרים.101)עבודה תאות 102)נעשו מחמת
הבחין  לא להכעיס, בעובר אבל היתר. מוצא כשאינו היצר,

לא. או תמיד ברשעו עומד בין כו:103)רבינו זרה עבודה
בלאו.104) עובר - מציל ואינו והעומד

âשבט י"א חמישי âיום
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

מי,1) ואת יהרוג וכיצד שגולה, בשגגה ההורג כל יבאר
המכה  הרב או למודו בשעת בנו שהרג האב גלות. ויתחייב
ויצא  מקלט לעיר הנכנס ודין הכאה. מחמת ומת תלמידו את

קולט. אם והמזבח לתחומו, חוץ

.‡‰‚‚La ‚¯B‰‰ Ïk2‰È„nÓ ‰ÏBb -3da ‚¯‰L »«≈ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»∆»«»
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ËÏ˜Ó È¯ÚÏ4·LÈÂ :¯Ó‡pL ,B˙BÏ‚‰Ï ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿∆∆¡«¿»«

eÁ˜È ‡lL ÔÈc ˙Èa e¯‰Ê‰Â .Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da»««…≈«»…¿À¿¬≈ƒ∆…ƒ¿

¯Ùk5‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÓ6B¯ÈÚa ·LÈÏ È„k7, …∆ƒ»≈«ƒ¿»»¿≈≈≈¿ƒ
BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL8. ∆∆¡«¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

"Bèì÷î øéò ìà ñeðì." ¨¤¦¦§¨

הפסוק  את הביא בשגגה, לרוצח כופר לקיחת באיסור
לב) לה, ...(במדבר מקלטו עיר אל לנוס כופר תקחו "ולא

לשבת  ...לשוב " הפסוק המשך את ציטט לא אבל כו'"
שלא  הל"ת שמצות לשיטתו הרמב"ם כי כו'". ... בארץ
חיובים, שני כוללת בשגגה, נפש לרוצח כופר לקחת
המקלט, בעיר שישב לאחר והשני שגלה לפני האחד
בארץ" לשבת "לשוב הפסוק המשך מצטט היה ואם
אין  שאז שגלה, לאחר רק הוא שהל"ת משמע היה

לש  לשוב לו בארץ.לאפשר בת

אל  לנוס כופר תקחו ולא (ד"ה שם רש"י מפירוש אבל
ליקח  שלא לאֿתעשה שמצוות משמע מקלטו), עיר
קודם  (אבל שגלה. לאחר רק מדברת רוצח, לנפש כופר

להגלותו). מצותֿעשה יש שגלה
298 עמוד י"ג חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

כוונה.2) העיר.3)בלא הרוצח 4)מן כשאין אפילו
להגלותו. הדין בית על מצוה מקלט, מבקש בשגגה

החטא.5) על לכפר לקמן 6)ממון, ראה גלות, המחייב
ואילך. ב הלכה ו הגדול.7)פרק הכהן שימות קודם

הגמרא 8) ובלשון בארץ". לשבת "לשוב - הפסוק והמשך
(אל  גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול "לא לז:): (כתובות
המקרא  של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח
ונחייבו  כופר נקבל שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע
"ולא  הקודם: בפסוק נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות
מזהירה  שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח", לנפש כופר תקח
מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה
"לשוב  הכתוב שהמשך התורה, על בפירושו רש"י וראה
ז  בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח לשבת"
אפשר  ולכן מקלט לערי בתחילה בורח המזיד שגם נתבאר

שם]. רמב"ן וראה לשבת". "לשוב בו לומר

.·‚¯‰p‰ ˙Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰ÏB‚ ‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÈ‡≈»≈«ƒ¿»»∆∆»ƒ≈≈«∆¡»
„iÓ9e‰e„Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ba Ï·Á Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»¬»ƒ»«ƒ¿»»««ƒ∆¬»

‰ÏB‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ‰ÏÁÂ ,‰˙ÈÓÏ10˙‡ ·¯˜ ‡e‰ ‡nL ; ¿ƒ»¿»»»≈≈∆∆»≈≈∆
BÓˆÚ ˙˙ÈÓ11‰ÒÎ Áe¯‰ B‡ ,12.e‰˙‚¯‰Â ‰¯eaÁa ƒ««¿»«ƒ¿¿»««»«¬»«¿

ÌÈÓÈq‰ ÈL Ïk Ba ËÁL elÙ‡13ËÚÓ „ÓÚÂ14BÈ‡ - ¬ƒ»«»¿≈«ƒ»ƒ¿»«¿«≈
CÎÈÙÏ .B„È ÏÚ ‰ÏB‚15ÏÏk Òk¯t ‡Ï Ì‡ ,16B‡ , ∆«»¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈¿»

BËÁML17˙Èa ÔB‚k ,Ba ˙·MÓ Áe¯‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿»¿»∆≈»«¿«∆∆¿«ƒ
Ìe˙Ò18‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - LÈL ÏL19.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆«ƒ¬≈∆∆¿≈…«≈»∆

בשוגג 9) בהורג ככתוב כולה, המיתה את הרוצח שעשה
שם  וראה ע: (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): לה, (במדבר

מעתה). אלא המתחיל דיבור שאוסרים 10)תוספות הדין

יום חמישי
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קסב נפש קסב ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"א חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(ראה  המוכה ימות אם וממתינים הסוהר בבית המכה את
ולעניין  במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד פרק למעלה

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל ידי 11)מיתה, על
שם  כולה, המיתה את עשה לא שהחובל ונמצא שפירכס,

שם.12)ע: מיתתו, וקירבה החובל בידי סייעה והיא
שם.ש 13) קלה, שעה תוך למות סופו מת 14)וודאי ולא

אותו 15)מיד. הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני מפני
מיד.16)מגלות. מת ולא בחיים עמד לשונו 17)אפילו

מן  פוטרים יחד הנימוקים שני שרק מלמדינו, כאן רבינו של
ולכן  מספיק, אחד שנימוק משמע שם בגמרא אבל הגלות,
שם  ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות נראה

בביתא. המתחיל דיבור חלון.18)תוספות כי 19)בלי
כולה. המיתה את עשה החובל

.‚„·Ú‰ ˙‡ ‰‚‚La ‚¯‰L Ï‡¯OÈ20¯b ˙‡ B‡) ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»»∆»∆∆∆≈
·LBz21‰ÏBb - (22‰‚‚La ‚¯‰L „·Ú‰ ÔÎÂ .23˙‡ »∆¿≈»∆∆∆»«ƒ¿»»∆

¯b ˙‡ B‡ Ï‡¯OÈ·LBz24˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ , ƒ¿»≈∆≈»¿≈≈»∆»«∆
:¯Ó‡pL .‰ÏBb - ‰‚‚La „·Ú‰ ˙‡ B‡ ·LBz ¯b≈»∆»∆∆ƒ¿»»∆∆∆¡«

ÌÎB˙a ·LBzÏÂ ¯bÏÂ Ï‡¯OÈ È·Ï25. ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿«»¿»

בהן 20) חייבת שאשה המצוות בכל החייב כנעני עבד
ח:). מכות וקיבל 21)(ברייתא ישראל בארץ היושב גוי

= (דינין עליהן נצטווה בןֿנח שאף מצוות שבע עליו
לדון  ופלך, פלך בכל ושופטים דיינים להושיב "חייבים
ברכת  יד): הלכה מלכים מהלכות ט (פרק אלו" מצוות בשש
עריות; גילוי זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם
מל  ולא החי), מן אבר אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות
יא. הלכה ב פרק למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל

ישראל 22) ידי על גולים "הכול אומרת ח:) (מכות [המשנה
רבינו, לעיני שהייתה הגירסה זוהי תושב" מגר חוץ ...
ישראל  את שהרג תושב שגר המשנה, על בפירושו וביאר
גולה]. תושב, גר שהרג ישראל אבל נהרג, אלא גולה אינו

בשגגה23) שהורג ישראל כדין שאפילו גולה גוי, כדין ולא
ד. הלכה לקמן ראה שם), (מכות נהרג בשגגה הרג

גר 24) כלומר, (שם), תושב" גר ידי על גולה תושב "וגר
גולה. בשגגה תושב גר ההורג הכתוב:25)תושב והמשך

תושב  גר שאף מכאן למקלט, האלה הערים שש תהיינה
תושב  בגר הכתוב את חכמינו ופירשו גולה, בשוגג שהרג

ט.). (שם תושב גר שהרג

.„Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b≈»∆»«∆ƒ¿»≈ƒ¿»»««ƒ
‚‚L ‡e‰L26‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -27ÌÏBÚÏ „ÚeÓ Ì„‡ .28. ∆»«¬≈∆∆¡»»»»¿»

BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL ÈtÓ ·LBz ¯b ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ¿≈≈»∆»«≈»ƒ¿≈∆»»««¿
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Ï ¯znL29‚¯‰Â30,ÂÈÏÚ ∆À»¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ¿∆¡»»»

˙‡ ‚¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .B‚¯‰Ï Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿≈»ƒ∆»«∆
˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡ - ‰‚‚La ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰31 »≈»ƒƒ¿»»≈»≈ƒ¿»¿

.Ï‡¯OÈ È·Ï :¯Ó‡pL ;B˙B‡∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈

גולה.26) תושב גר שאף הקודמת, בהלכה ואמרנו
(סנהדרין 27) התראה צריך אינו ובןֿנח הוא, בןֿנח שהרי

זוהי  "אזהרתם בידינו שכלל שנצטווה, המצוות בשבע נז.)
מכות  רש"י וראה כאן, משנה בכסף מובא ספרי, מיתתם".

נהרג.28)ט. - ששגג פי על אף לו 29)ולפיכך שהיה
ט:). (שם למד ולא הותרה,30)ללמוד שלא פי על אף

בשגגה. תושב גר בהרג אלא גולה מגינות 31)ואינו אין
מיתה. עונש מפני עליו

.‰‚¯‰L Ôa‰32·‡‰ ÔÎÂ .‰ÏBb - ‰‚‚La ÂÈ·‡ ˙‡ «≈∆»«∆»ƒƒ¿»»∆¿≈»»
ÌÈ¯·c ‰na .B„È ÏÚ ‰ÏBb - Ba ˙‡ ‚¯‰L∆»«∆¿∆«»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡33‰È‰L B‡ ,„enÏ ˙ÚLa ‡lL B‚¯‰Lk ? ¬ƒ¿∆¬»∆…ƒ¿«ƒ∆»»
dÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ˙¯Á‡ ˙en‡ B„nÏÓ34Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿À»«∆∆∆≈»ƒ»¬»ƒ

‰ÓÎÁ B‡ ‰¯Bz B„nÏÏ È„k Ba ¯qÈ35˙en‡ B‡36, ƒ≈¿¿≈¿«¿»»¿»À»
¯eËt - ˙ÓÂ37. »≈»

על 32) אף גולה, שאינו בשוגג באביו חבורה לעושה פרט
אלא  גלות חיוב שאין נהרג, במזיד באביו שהחובל פי
עליהן  שחייבין אחרות בעבירות לא אבל בלבד, ברציחה
טו. הלכה ז פרק לקמן וראה (שם), דין בית מיתת

גולה.33) המפרנסת 34)שהאב אומנות כבר לו שיש
מצוה.35)אותו. בזה להתפרנס 36)ועושה הבן שיוכל

ל.). (קידושין אומנות בנו ללמד מצווה והאב ממנה,
ו.37) בהלכה ראה והטעם

.ÂB„ÈÓÏz ˙‡ ‰kn‰ ·¯‰ ÔÎÂ38ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL B‡ , ¿≈»«««∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ
ÔÈcÏ ‡B·lÓ ÚÓp‰ ÔÈc ÏÚa ˙‡ ‰k‰L39B˙ÈÓ‰Â , ∆ƒ»∆««ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆¡ƒ

ÌÈˆÚ ·ËÁÏ :¯Ó‡pL .˙eÏbÓ ¯eËt - ‰‚‚La40- ƒ¿»»»ƒ»∆∆¡««¿…≈ƒ
·¯‰Â ,Ba ˙‡ ‰kn‰ ·‡‰ ‡ˆÈ .˙eL¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»¿»»»»««∆∆¿¿»«
e‚‚L È¯‰L ,ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLe ,B„ÈÓÏz ˙‡ ‰„B¯‰»∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¬≈»¿

.˙Bˆn‰ ˙BOÚ ˙ÚLa e‚¯‰Â¿»¿ƒ¿«¬«ƒ¿

ללמדו.38) דין"39)כדי בית "ושליח כתוב: שם במשנה
דין  בית "ושליח פירש: רש"י זו. הלכה בסוף כמובא
מפרש: כאן הראב"ד מלקות", לחייב ארבעים המלקה
דין  בית שאמדוהו ממה יותר מלקה שהוא דין בית "שליח
מובן  שהרי ראשון, כפירוש פירש לא רבינו ידו", תחת ומת
שהרי  כהראב"ד, ולא אנוס, שהוא מפני פטור, שהוא מאליו
עוד  דין) בית (שליח לו "הוסיף כב:) (שם במשנה שנינו

ידו". על גולה זה הרי ומת, אחת בהורג 40)רצועה נאמר
עצים  חטיבת "מה חכמים: ודרשו גלות, שחייב בשגגה
עשיית  מתוך בשגגה הרג אם אבל רשות", דבר כל אף רשות

ח.). מכות קפב; שופטים (ספרי גולה. אינו מצוה

.Ê‰lÁza41‚‚BL „Á‡42„ÈÊÓ „Á‡Â43ÔÈÓÈc˜Ó44 «¿ƒ»∆»≈¿∆»≈ƒ«¿ƒƒ
da ‚¯‰L ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙È·e .ËÏ˜Ó È¯ÚÏ¿»≈ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒ∆»«»
eÁÏLÂ :¯Ó‡pL ,ÔÈ„Â ÌMÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ÔÈÁÏBL¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»ƒ∆∆¡«¿»¿
- ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ .ÌMÓ B˙‡ eÁ˜ÏÂ B¯ÈÚ È˜Êƒ¿≈ƒ¿»¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»

Ìc‰ Ï‡b „Èa B˙‡ e˙Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ45; ¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿…¿«…≈«»
¯ËÙpL ÈÓ46eÏÈv‰Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÌÈ¯ËBt - ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ

‰ Ï‡b „iÓ Áˆ¯‰ ˙‡ ‰„Ú‰˙eÏb ·iÁ˙pL ÈÓ ;Ìc »≈»∆»…≈«ƒ«…≈«»ƒ∆ƒ¿«≈»
e·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ,BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ -47B˙‡ «¬ƒƒƒ¿∆∆¡«¿≈ƒ…

.BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ‰„Ú‰»≈»∆ƒƒ¿»

י:41) ט: מכות הדין, בירור לפני שהרג, לאחר מיד
גלות.42) שחייב בשוגג ההורג במזיד 43)בין ההורג ובין
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קסג

קסג

נפש  ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"א חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וארב  לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב שכן מיתה, שחייב
האל" הערים אחת אל ונס ומת, נפש והיכהו עליו וקם לו

קפז. שופטים ספרי ראה יא) יט, בורחים 44)(דברים
(שם  לפעול מתחיל הדין שבית לפני הרציחה אחרי תיכף

דין 45)ט:). בית אותו, הורג הדם גואל אין ואם שימיתו,
ב). הלכה א פרק למעלה (ראה אותו ממיתה 46)ממיתים

גֿד. הלכות ו פרק לקמן ראה שכבר 47)ומגלות, משמע
שם. היה

.ÁÔÈ·ÈLnLk48È„ÈÓÏz ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ,B˙B‡ ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ49C¯ca Ìc‰ Ï‡B‚ ep‚¯‰È ‡nL ,50¯ÓB‡Â .51 ¬»ƒ∆»««¿∆≈«»«∆∆¿≈

Ì‰Ï52‡a ‚‚BLa ,ÌÈÓ„ ÈÎÙBL ‚‰Ó Ba e‚‰z Ï‡ : »∆«ƒ¿¬ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈»
.B„ÈÏ ‰OÚÓ«¬∆¿»

י:).48) (שם משם והביאוהו ששלחו מקלט, לעיר דין בית
י 49) אם הדם, גואל את לפייס הרוצח,שידעו את להרוג בוא

ט: חוץ 50)שם הרוצח את שהרג הדם, גואל שהרי
ט). הלכה (ראה עליו נהרג אינו המקלט עיר לתחום

אמנם 51) אומרים. המלווים כי "ואומרים", להיות [צריך
גורס  אינו (רבינו אומר שהרוצח שם במשנה מאיר רבי דעת
בפירוש  רבינו אבל "אף"), המלה את מאיר רבי בדברי

מאיר]. כרבי הלכה אין כותב: הדם,52)המשנה לגואלי
חמתם. לשכך

.ËÌeÁ˙Ï ıeÁ Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰L ‰‚‚La ÁˆB¯53 ≈«ƒ¿»»∆¬»≈«»ƒ¿
BËÏ˜Ó ¯ÈÚ54ËtLÓ ÔÈ‡ BÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ƒƒ¿»»∆∆¡«¿≈ƒ¿«

˙ÂÓ55. »∆

וכשם 53) לעיר. סביב אמה אלפיים והוא העיר, גבול
יא:). שם (משנה קולט תחומה כך קולטת, שהעיר

הדין 54) שבית אחרי מקלט מעיר ביוצא המדובר אין [כאן
שעמד  לפני וברח כשהקדים בדרך, כשהוא אלא הגלוהו,
רבינו  שמבאר כמו אותו, מחזירים דין כשבית או בדין
מעיר  היוצא אבל ט, הלכה סיום שהיא י הלכה בתחילת
י  בהלכה לקמן דינו נתבאר דין בית שהגלוהו אחרי מקלטו
בדין  שעמד שלפני מזה, ויוצא ברישא. יא ובהלכה בסיפא
כתב  וכן פטור, הרגו ואם להרגו, הדם לגואל אסור כן גם
כך  ומתוך רבינו. בדעת א קטן סעיף ב סימן החושן בקצות
נקבע  שלא רוצח כוללת כאן "בשגגה" שהמלה לומר עלינו
הזיד  אם לקבוע יפה כוחו הדין בית שרק ומסתבר, זדונו.
י:) (מכות הונא רב דברי מפרש שרבינו ומבואר, שגג. או
בדרך  בהרגו פטור", - והרגו הדם גואל ומצאו שגלה "רוצח
ואמר  הונא רב סתם ולפיכך כשהחזירוהו או כשהקדים
הקדים  אם שגם לך לומר "בשגגה", הוסיף ולא "שהרגו"
שגגתו]. או זדונו דין בית שקבעו לפני מקלט לעיר וברח

אחרי 55) הדם גואל ירדוף "פן מדבר הדם בגואל והכתוב
מדוע  הרישא, את מסבירה והסיפא נפש" והיכהו ... הרוצח
מפני  מפחד ואינו מוות, משפט לו שאין משום נפש? יכהו

"פט  כאן וכתב דייק [רבינו דין. י בית בהלכה ולקמן ור"
להרגו", הדם גואל ביד "ורשות כתב: מקלטו מעיר ביצא
ואם  להרגו הדם לגואל אסור בדין שעמד שלפני ללמדך
לעיר  גלות המחוייב את כשמחזירים בדרך וכן פטור. הרגו

להרגו]. הדם לגואל מותר בזדון כשיצא אבל מקלט,

.È„Á‡56ÒkiL Ì„˜ C¯ca B‚¯B‰‰57,ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ∆»«¿«∆∆…∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»
B˙¯ÈÊÁa B‚¯‰L B‡58B˙B‡ ÔÈ¯ÓBML ÌÈM‰ ÌÚ59. ∆¬»«¬ƒ»ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ

ÒÎ60È¯‰ - ÔB„Êa dÓeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»¿»¬≈
‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ ‰Ê61.B‚¯‰Ï Ìc‰ Ï‡B‚Ï ˙eL¯e , ∆ƒƒ«¿¿ƒ»¿¿≈«»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ Ïk B‚¯‰ Ì‡Â62:¯Ó‡pL ; ¿ƒ¬»»»»≈«»ƒ»»∆∆¡«
Ìc BÏ ÔÈ‡63. ≈»

זה 56) בעצם אבל י, הלכה כאן מתחילה בדפוסים בין.
ט. להלכה הלכה 57)שייך למעלה (ראה בדין שעמד לפני

שם.58)ז). גלות. ונתחייב בדין שעמד לא 59)לאחר
נאמר  שהרי ייהרג, יהרוג שאם הדם. בגואל מתרים שיהיו
יהרוג  שלא אותו שיפייסו אלא פטור, הרג שאם  ט בהלכה
חכמים  תלמידי דרושים כך ולשם בשגגה, הרוצח את
הריהו  הרגו אם אבל נשמעים, ודבריהם לפייס היודעים

ח. הלכה למעלה ראה כנראה 60)פטור, מתחילה כאן
י. "כי 61)הלכה התורה מצוות על ועבר ופשע הואיל

ז  פרק לקמן וראה כח) לה, (במדבר "... ישב מקלטו בעיר
ח. להרגו.62)הלכה אסור לכתחילה "ואם 63)אבל

אותו  ומצא שמה ינוס אשר מקלטו עיר גבול את הרוצח יצא
את  הדם גואל ורצח מקלטו, עיר לגבול מחוץ הדם גואל
כהורג  הוא "הרי מפרש לתורה ורש"י דם", לו אין הרוצח
חייב  אינו אדם, כל הרגו כך ומשום דם" לו שאין המת, את

קס). מסעי, (ספרי עליו

.‡ÈÏk - ‰‚‚La BËÏ˜Ó ¯ÈÚ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈ»»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»
‰ÏBb ,Ì„‡ ¯‡L ÔÈa Ìc‰ Ï‡Bb ÔÈa ,B‚¯B‰‰64ÏÚ «¿≈≈«»≈¿»»»∆«

ÌeÁz CB˙a B‚¯‰ .B„È65Ï‡B‚ elÙ‡ ,BËÏ˜Ó ¯ÈÚ »¬»¿¿ƒƒ¿»¬ƒ≈
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰66. «»¬≈∆∆¡»»»

ההורג 64) רבינו: ופירש גולה" "בשוגג נאמר: שם בגמרא
מקלטו  עיר לתחום מחוץ בשוגג שיצא הרוצח את  בשוגג
אדם  ככל נהרג הוא הרי במזיד הרגו שאם [ומובן, גולה

תי). מצוה חינוך שהקדים 65)(מנחת ברוצח גם [המדובר
ז]. הלכה (למעלה בדין שעמד לפני למקלט וברח

לפני 66) מקלט לעיר בבריחתו תועלת אין כן לא שאם
אבל  במזיד, כשהרגו [והמדובר משנה). (כסף בדין שעמד
וממנו  שוגג דין רבינו כתב ראשונה בבבא גולה. - בשוגג
וממנו  מזיד דין כותב הוא שנייה ובבבא מזיד, דין למד אתה
דיני  סיכום והרי שם). חינוך (מנחת שוגג דין למד אתה
זה  בפרק בפירוש נאמרו מהם רבינו, לשיטת הדם גואל
.1 שוגג: ברוצח א. לשונו: מדיוק למדנו ומהם ו, ובפרק
לעיר  אותו מחזירים דין ובית לגלות דינו שנגמר אחרי
ואם  בדרך להרגו הדם לגואל אסור ז) הלכה (כאן מקלטו
(הלכה  דינו שנגמר לפני כשהרגו הדין וכן פטור. - הרגו
.3 יא). (הלכה נהרג מקלטו עיר בתחום הרגו אם .2 טֿי).
אסור  בשוגג יצא .4 להרגו. הדם לגואל אסור בשוגג יצא
גולה. - בשוגג נהרג, במזיד הרגו ואם להרגו הדם לגואל
קרוב  שוגג .5 יֿיא). (הלכות אחר אדם הרגו אם הדין וכן
הנרצח  של למיתתו גרם מצוי בלתי שמקרה כגון לאונס,
(פרק  אדם ככל נהרג - הדם גואל הרגו ואם הגלות מן פטור
הרבים  לרשות שזרק כגון לזדון, קרוב שוגג .6 ג). הלכה ו
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אין  כי גולה אינו אדם, והמיתה להמית כדי בה שיש אבן
נתכוון  לא שהרי ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו
לכתחילה  אבל עליו, נהרג אינו הדם גואל הרגו ואם להרוג,
אחד  עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור
ב. ה). הלכה (שם התראה ובלי עדים שני או שהרג בלבד
גואל  על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי .8 מזיד: ברוצח
אם  .9 ב). הלכה א פרק (למעלה הדין גזר את לבצע הדם
הוא  הרי - דינו, שנגמר לפני מקלט עיר תחום בתוך הרגו
(וראה  הזיד שהרוצח כך אחר שהוברר אףֿעלֿפי נהרג,

א)]. קטן סעיף ב סימן המשפט חושן החושן קצות

.·ÈËÏB˜ ÁaÊn‰67ÔB„Êa ‚¯B‰a ¯Ó‡pL .68ÌÚÓ : «ƒ¿≈«≈∆∆¡«¿≈¿»≈ƒ
ÈÁaÊÓ69BÈ‡ ‰‚‚La ‚¯B‰‰L ÏÏkÓ ,˙eÓÏ epÁwz ƒ¿¿ƒƒ»∆»ƒ¿»∆«≈ƒ¿»»≈

,ÁaÊÓ BËÏ˜e ‰‚‚La ‚¯B‰‰ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊna ‚¯‰∆¡»«ƒ¿≈«¿ƒ»«≈ƒ¿»»¿»ƒ¿≈«
ÈÓk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰ Ï‡Bb ÌL B‚¯‰Â«¬»»≈«»¬≈∆∆¡»»»¿ƒ

.ËÏ˜Ó ¯ÈÚ CB˙a B‚¯‰L∆¬»¿ƒƒ¿»

יב).67) (מכות המקלט עיר דין לו איש 68)יש יזיד "וכי
בערמה". להרגו רעהו ועומד 69)על הוא, כהן אפילו

עוזיאל  בן יונתן תרגום שם ראה המזבח, גבי על ומשמש
ד): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה ירושלמי. ותרגום
ליהרג, ויוצא מידו העבודה שמבטלים מגיד ... מזבחי מעם
מעל  ולא מזבחי מעם שדרש: פה.) (יומא עקיבא כרבי ולא
העבודה" את דוחה "רציחה הלשון משמעות וכן מזבחי.

כאן. למלך משנה וראה לה: סנהדרין

.‚ÈËÏB˜ ÔÈ‡70ÌÈÓÏBÚ‰ ˙Èa ÁaÊÓ ÏL Bb‚ ‡l‡71 ≈≈∆»«∆ƒ¿«≈»»ƒ
Ïa,¯Ê Ï·‡ ;B„Èa ‰„B·ÚÂ Ô‰k ‡l‡ ËÏB˜ ÔÈ‡Â ,„· ƒ¿«¿≈≈∆»…≈«¬»¿»¬»»

‚¯‰pL ‰ÚLa „·BÚ BÈ‡L Ô‰k B‡72‰È‰L B‡ , …≈∆≈≈¿»»∆∆¡«∆»»
B‡ BÏ CeÓÒ ‡l‡ ÁaÊÓ ÏL Bbb ÏÚ ‰È‰ ‡ÏÂ „·BÚ≈¿…»»««∆ƒ¿≈«∆»»

ÂÈ˙B¯˜a ÊÁB‡73.ËÏ˜ BÈ‡ - ≈¿«¿»≈ƒ¿»

בשגגה.70) ההורג ולא 71)את בירושלים המקדש בית
מזבחי" "מעם כתוב כי בגבעון, או בשילה במה של מזבח

(שם). לי המיוחד הדם.72)כלומר, גואל ידי על
כח).73) ב, (מלכיםֿא שלמה מפני שברח כיואב

.„È,ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ÁaÊn‰ BËÏwL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆¿»«ƒ¿≈«≈«ƒƒ»
¯ÈÚÏ B˙B‡ ÔÈÏ‚Óe ÔÈ¯ÓBL [BÏ] ÔÈ¯ÒBÓ ‡l‡∆»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

BËÏ˜Ó74ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .75˙eÏb ·iÁÓa ?76; ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À«»
ÔÈ„a ep‚¯‰È ‡lL CÏn‰ ÔÓ „ÁtL ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆»«ƒ«∆∆∆…««¿∆¿ƒ

˙eÎÏn‰77˙‡¯B‰a e‰e‚¯‰È ‡lL ÔÈc ˙ÈaÓ B‡ , ««¿ƒ≈ƒ∆…««¿¿»«
BÏ CÓÒÂ ÁaÊnÏ Á¯·e ,‰ÚL78- ¯Ê ‰È‰ elÙ‡Â , »»»««ƒ¿≈«¿ƒ¿««¬ƒ»»»

Ïv ‰Ê È¯‰79˙eÓÏ ÁaÊn‰ ÌÚÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈∆ƒ»¿≈¿ƒ≈ƒ«ƒ¿≈«»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÌÏBÚÏ80˙e„Úa ¿»∆»ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«≈ƒ¿≈

.„ÈÓz ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â ‰¯eÓb¿»¿«¿»»ƒ¿»»¬≈≈ƒ»ƒ

ביותר.74) לו הקרובה מקלט אלא 75)לעיר קולט שאין
בידו. ועבודה כהן אלא קולט ואין מזבח, של גגו

התורה.76) דין פי על דין בבית המורד 77)שנתחייב כגון
ח), הלכה ג, פרק מלכים (הלכות אותו המבזה או במלך
דין  לפי מיתה חייב שאינו מי אפילו להרוג רשאי שהמלך

ד. הלכה ב פרק למעלה ראה על 78)התורה. דווקא ולאו
המזבח. ממעשה 79)גג שהקשה מה משנה כסף ראה

לבית 80)יואב. למות" תיקחנו מזבחי "מעם הכתוב כי
אלא  למוות אדם לדון יכולים אינם דין ובית נאמר, דין

ובהתראה. גמורה בעדות

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
לזה.1) זה בין ומה כוונה, בלא ההורגים הם ששלשה יבאר

ודין  שונא. ואיזהו נקלט, אם בשגגה שהרג השונא ודין
ה  לחנות או הבית בעל לחצר ונהרג הנכנס ברשות שלא נגר

כו'. בשוגג

.‡‰LÏL2.‰ek ‡Ïa ÌÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ¿»≈«¿ƒ¿…«»»

גלות,2) שחייב בשגגה בהורג רבינו פתח הקודם הפרק את
השוגג. סוגי את לפרט בא הוא וכאן

.·‰¯eÓ‚ ‰ÓÏÚ‰Â ‰‚‚La ‚¯B‰ LÈ3¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ≈≈ƒ¿»»¿«¬»»¿»¿∆∆∆¡«
‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â :Ba4‰Ï‚iL :BÈ„Â .5ËÏ˜Ó È¯ÚÏ «¬∆…»»¿ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒ¿»
ÏˆpÈÂ6e¯‡aL BÓk ,7. ¿ƒ»≈¿∆≈«¿

כוונה.3) שום אונקלוס 4)ללא  שם ראה  התכוון, לא 
למעלה 5)ורש"י. ראה כפרה. לשם בדין, גלות הוא חייב

א. הלכה ה מקום 6)פרק המקלט משמש כך, על נוסף
לך  "ושמתי הפסוק: בסוף ככתוב הדם, גואל מיד מנוס

שמה". ינוס אשר חמישי.7)מקום בפרק

.‚Ò‡Ï ·B¯˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‚¯B‰ LÈÂ8:‡e‰Â . ¿≈≈¿ƒ¿∆«¿»»»¿…∆¿
‡Ït Ú¯‡Ó ‰Ê ˙˙ÈÓa Ú¯‡iL9·¯a ÈeˆÓ BÈ‡L , ∆∆¡«¿ƒ«∆¿…»∆∆∆≈»¿…

˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L :BÈ„Â .Ì„‡ Èa ˙BÚ¯‡Ó10, ¿…¿¿≈»»¿ƒ∆»ƒ«»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ - Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰ Ì‡Â11. ¿ƒ¬»≈«»∆¡»»»

חֿיד.8) הלכות וסוף ז, הלכה סוף לקמן מקרה 9)ראה
מצוי,10)נדיר. במקרה אלא גלות התורה חייבה לא

יד. הלכה סוף בעיר 11)וראה לשבת שחייב ברוצח, רק
לעיר  מחוץ אותו להרוג הדם לגואל רשות ניתנה מקלט,
קרוב  רוצח וכן ו). יט, דברים כוֿכט; לה, (במדבר מקלטו
חמור, שעוונו מפני אותו, קולטות מקלט ערי שאין לזדון,
מלשבת  שפטור - לאונס קרוב או באונס ההורג מהֿשאיןֿכן

מקלט. בעיר

.„ÔB„ÊÏ ‰·B¯˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‰‚‚La ‚¯B‰ LÈÂ12. ¿≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿∆«¿»»¿»¿»
‰ÚÈLt BÓk ¯·ca ‰È‰iL :‡e‰Â13BÏ ‰È‰L B‡ , ¿∆ƒ¿∆«»»¿¿ƒ»∆»»

BBÂÚL ÈtÓ .‰ÏB‚ BÈ‡L :BÈ„Â .¯‰Ê ‡ÏÂ ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈∆ƒ¿≈∆¬
BÏ ˙¯tÎÓ ˙eÏb ÔÈ‡ ,¯eÓÁ14ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡Â . »≈»¿«∆∆¿≈»≈ƒ¿»

B˙B‡ ˙BËÏB˜15˙eÏb ·iÁÓ‰ ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡L , ¿∆≈»¿∆»«¿À»»
„·Ïa16ÌB˜Ó ÏÎa Ìc‰ Ï‡B‚ B‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17 ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»≈«»¿»»

.¯eËt - B‚¯‰Â«¬»»

להרוג.12) התכוון שלא הלכה 13)אףֿעלֿפי להלן ראה
דוגמה. שמים.14)ו, מקלט 15)כלפי לו משמשות אינן

הדם. גואל בגלות.16)מפני כפרה לו שאין זה ולא
מקלט.17) בעיר אפילו

.‰?‰Ê ‰OÚÈ ‰Óe18.Ìc‰ Ï‡BbÓ BÓˆÚ ¯ÓLÈÂ ·LÈ ««¬∆∆≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈«»
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קסה

קסה
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ÌÈÁˆ¯‰ Ïk ÔÎÂ19e‚¯‰L20„Á‡ „Úa21‡Ïa B‡ ¿≈»»«¿»ƒ∆»¿¿≈∆»¿…
‰‡¯˙‰22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23Ô‚¯‰ Ì‡ ,24ÔÈ‡ - Ìc‰ Ï‡Bb «¿»»¿«≈»∆ƒ¬»»≈«»≈

‡Ïa ‚¯B‰‰Ó ÌÈ¯eÓÁ el‡ eÈ‰È ‡Ï .ÌÈÓc Ì‰Ï»∆»ƒ…ƒ¿≈¬ƒ≈«≈¿…
.‰ek«»»

יהרג.18) ח.19)שלא הלכה ד פרק למעלה ראה
בית21ֿ)בכוונה.20) למיתת דרושים והתראה עדים שני

עד  בפני ההורג את אף להרוג מותר למלך אבל בלבד, דין
פטור, שהרגו הדם גואל ואף התראה, בלי ההורג ואת אחד
וראה  שם; שמח' ו'אור י, הלכה ג פרק מלכים הלכות ראה
השגת  וראה מ. פרק סוף שלישי חלק נבוכים' 'מורה

כאן. עדים.22)הראב"ד שני שהוכחשו 23)בפני כגון
שם. למעלה בחקירות, הוכחשו ולא בבדיקות העדים

להרגם.24) אסור לכתחילה אבל בדיעבד,

.Â?„ˆÈk25˜¯Bf‰26B‡ ,‰‚¯‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡ ≈««≈∆∆ƒ¿»«ƒ¿»¿»
,‰˙ÈÓ‰Â Ô·‡ ‰ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÏ˙k ¯˙Bq‰«≈»¿ƒ¿»«ƒ¿»¿»∆∆¿≈ƒ»

ÌBia B¯˙qL ÔÈa27·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈla B¯˙qL ÔÈa ≈∆¿»«≈∆¿»««¿»¬≈∆»
„ÈÊÓÏ28È¯‰L ,‡È‰ ˙eÚÈLt BfL ÈtÓ ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¬≈

ÔiÚÏ BÏ ‰È‰29.¯zÒÈ B‡ ˜¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â »»¿«≈¿««»ƒ¿…ƒ¿…

לאונס.25) קרובה או לזדון קרובה התכוון 26)שגגה ולא
ח.). (מכות יכול 27)להרוג קל שבעיון גדולה, שפשיעתו

בדרך. העובר את לראות שהרי 28)היה ממש, מזיד ולא
להרוג. התכוון שם.29)לא דרכים, עוברי ישנם אם

.Ê‰tL‡Ï B¯˙Ò30da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa¯‰ Ì‡ :‰ÏÈla31 ¿»»«¿»««¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ -32ÔÈ‡ Ì‡Â ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈

¯eËÙe ,Ò‡Ï ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ÏÏk da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ»¿»¬≈∆»¿…∆»
.˙eÏb‰ ÔÓƒ«»

זבל 30) שם משליכים העיר שתושבי הרבים, שברשות
צרכיהם. שם עושים גם צרכיהם.31)ולפעמים לעשות

תפגע 32) והאבן אדם שם שיש הדעת על להעלות לו שהיה
היטב. לעיין עליו והיה בו,

.Áda ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ ‰tL‡‰ ‰˙È‰33,‰ÏÈla »¿»»«¿»¬»¿ƒ»»««¿»
Ì„‡ ‰¯˜Â ,ÌBia da ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡Â34·LÈÂ ¿≈»¬»¿ƒ»»«¿ƒ¿»»»¿»«

‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰¯È˙Ò ˙ÚLa Ô·‡ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,ÌL»¿»¿»»»∆∆ƒ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆
‰ÏBb35Ô·‡‰ ‰ÏÙpL ¯Á‡ Ì‡Â .36,·LÈÂ ‰Ê ‡a ∆¿ƒ««∆»¿»»∆∆»∆¿»«

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ37.˙eÏb‰ ÔÓ ¿»¿»»»»≈¬≈∆»ƒ«»

צרכיהם.33) לעשיית אדם מאחר 35)ביום.34)בני
אבל  למזיד. קרוב זה אין ביום, בה להפנות עשויה שאינה
קורה  בלילה, בה להפנות עשויה והיא הואיל איננו, אונס גם
וראה  שם. פפא רב ביום, גם שם נפנה שמישהו לפעמים

באשפה. דיבורֿהמתחיל שם הקיר,36)'תוספות' מן
ארצה. שהגיעה ט.37)וקודם בהלכה הטעם

.Ë˜¯Bf‰ ÔÎÂ38B„iÓ ˙‡ˆiL ¯Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ ¿≈«≈∆»∆∆¿««∆»»ƒ»
BL‡¯ ˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰39;˙eÏbÓ ¯eËt - dÏa˜Â ƒ«»∆…¿ƒ¿»»ƒ»

e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe :¯Ó‡pL40.BÓˆÚ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t - ∆∆¡«»»∆≈≈¿»¿«¿ƒ«¿

החלון.39)שם.38) ונשל 40)מן ביער עצים בחוטב
ומשמע  מדבר, הכתוב - רעהו את ומצא העץ מן הברזל

אחרֿכך. עצמו שהמציא ולא שם, נמצא כבר שרעהו

.È‡BO‰41¯Ó‡pL ;ËÏ˜ BÈ‡ - ‰‚‚La ‚¯‰L42: «≈∆»«ƒ¿»»≈ƒ¿»∆∆¡«
BÏ ·ÈB‡ ‡Ï ‡e‰Â43B˙˜ÊÁ .44„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‡e‰L45. ¿…≈∆¿»∆»¿≈ƒ

ÌÈÓÈ ‰LÏL BnÚ ¯a„ ‡lL ‰Ê ?‡BO e‰Ê È‡Â46 ¿≈∆≈∆∆…ƒ≈ƒ¿»»ƒ
˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‰·È‡‰ ÈtÓ47ÌL B˙ÈÓ‰Â ƒ¿≈»≈»¿≈ƒƒ¿«¿∆∆»ƒ∆¡ƒ»

BÙe‚a BÙÁcL B‡ ,‰‚‚La48˜¯ÊÏ Ôek˙ B‡ ,49 ƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿…
ÌÈzL50¯znL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL B‡ ,Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿«ƒ¿»««¿«∆»»««¿∆À»
‚¯‰Ï51‰Ê ‚¯‰Ï Ôek˙pL B‡ ,52elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â «¬…∆ƒ¿«≈«¬…∆¿»«∆∆¬ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‚¯‰Ï Ôek˙53Ï‡¯OÈ ‡ˆÓÂ ‰Ó‰a B‡ ƒ¿«≈«¬…≈»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»≈
.ÔÈËÏ˜ ÔÈ‡Â ,„ÈÊÓÏ ÔÈ·B¯˜ el‡ Ïk È¯‰ -¬≈»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

ט:41) גלות.42)מכות וחייב מיתה 43)בהורג לחייבו
יכול, אתה אי גלות לחייבו הרגו. שוגג שמא יכול, אתה אי

קס). מסעי, ('ספרי' הרגו מזיד עליו.44)שמא חזקה
גולה.45) ואינו נהרג אינו כך כז:46)ומשום סנהדרין
קרוב 47) זה הרי לקראתו, שבא באיש ופגע בידו וסכין

ז:). (שם ולהזהר דעתו על להעלות צריך שהיה למזיד,
שדחפו 48) - "הדפו נאמר: שם בגמרא להזהר. לו שהיה

שהמלה  מפרש שרבינו ונראה, שגולה. ומשמע בגופו",
על  גם נמשכת הברייתא של ברישא שם שנאמרה "פרט"
(כסףֿמשנה). בגופו שדחפו "פרט" נאמר: וכאילו זו, בבא

עו. הערה לקמן חלקית,49)ראה כוונה כאן ויש אבן,
גמורה". "העלמה זו אמות.50)ואין שתי מרחק

שם.51) הוא", למזיד קרוב - מותר ישראל,52)"האומר
שוגג. זה אין כך ראה 53)ומשום הריגתו, על מיתה שאין

יא. הלכה ב פרק למעלה

.‡ÈÒÎp‰54B‚¯‰Â ,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ «ƒ¿»«¬«««««ƒ∆…ƒ¿«¬»
¯Ó‡pL ;˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt - ‰‚‚La ˙Èa‰ ÏÚa55: ««««ƒƒ¿»»»ƒ«»∆∆¡«

¯Úi· e‰Ú¯ ˙‡ ‡·È ¯L‡Â56˙eL¯ LiL ¯Úi ‰Ó - «¬∆»…∆≈≈««««««∆≈¿
‚¯‰pÏ57,CÎÈÙÏ .Ba ‡ˆBik Ïk Û‡ ,ÌLÏ Òk‰Ï «∆¡»¿ƒ»≈¿»«…«≈¿ƒ»

¯bp‰ ˙eÁÏ ÒÎp‰58˙eL¯a ‡lL59˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «ƒ¿»«¬««»∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««
ÒÎ Ì‡Â ;˙eÏbÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ÂÈt ÏÚ BÏ ‰ÁÙËÂ¿»¿»«»»»≈»ƒ»¿ƒƒ¿«

‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a60. ƒ¿¬≈∆∆

ח.54) גלות.55)מכות שחייב בשגגה בהורג
עצים.56) שהיה 57)לחטוב גלות, ההורג חייב כך ומשום

נכנס  אם אבל ביער, נמצא שמישהו דעתו על להעלות צריך
שזה  מפני בשוגג ההורגו את התורה פטרה ברשות שלא

לאונס. לב:58)קרוב רשות 59)בבאֿקמא לו נתן הנגר
חנינא 60)להכנס. בר' יוסי ר' דברי בפירוש ראשון כלשון

בהערות. יז הלכה א פרק ומזיק חובל בהלכות וראה שם.

.·È‰ÏB„ ‰È‰L ÈÓ61,‚bÏ d˙BÏÚ‰Ï ˙È·Á‰ ˙‡ ƒ∆»»∆∆∆»ƒ¿«¬»«»
‰È‰L B‡ ;e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ ,Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ¿ƒ¿««∆∆¿»¿»«¬≈«¬»«¿∆»»
ÔÓ ¯eËt - B‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa ‰ÏBÚ∆¿À»¿»««¬≈«¬»»ƒ

‡e‰ Òe‡ BÓk ‰fL .˙eÏb‰62‡L ;·B¯w‰ ¯·„ ‰Ê ÔÈ «»∆∆¿»∆≈∆»»«»
‡Ït BÓk ‡l‡ ,ÌÈzÚ‰ ·¯a ˙BÈ‰Ï63Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ƒ¿¿…»ƒƒ∆»¿∆∆¬»ƒ
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קסו נפש קסו ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"א חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙È·Á‰ ˙‡ ÏLÏLÓ ‰È‰64B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , »»¿«¿≈∆∆»ƒ¿»¿»«¬≈
B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa „¯BÈ ‰È‰ ;e‰˙‚¯‰Â65‰È‰ ; «¬»«¿»»≈¿À»¿»««¬≈»»

‰ÏÈbÚÓa ÏbÚÓ66- e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , ¿«≈¿«¿ƒ»¿»¿»«¬≈«¬»«¿
.‰ÏÈÙ C¯c ÏtiL - ˙ÓiÂ ÂÈÏÚ ÏtiÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏBb∆∆∆¡«««≈»»«»…∆ƒ…∆∆¿ƒ»
¯·„Â ,˜Èf‰Ï ÌÈzÚ‰ ·¯a ÈeˆÓ ‰ÏÈÙ C¯„ È¯‰L∆¬≈∆∆¿ƒ»»¿…»ƒƒ¿«ƒ¿»»
‰hÓÏ „¯ÈÏ „·k‰ Ú·Ë È¯‰L ,˙BÈ‰Ï ‡e‰ ·B¯»̃ƒ¿∆¬≈∆««»≈≈≈¿«»

‰¯‰Óa67‰ÙÈ ÂÈOÚÓ Ôw˙Â BÓˆÚ Ê¯Ê ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ƒ¿≈»¿ƒ¿…≈≈«¿¿ƒ≈«¬»»∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ï‚È - ‰„È¯È ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»ƒ¿∆¿≈…«≈»∆

ז.).61) (מכות הבור ט.62)מן מכות ראה לאונס, קרוב
ליה. אמר דיבורֿהמתחיל עם 63)'תוספות' שהרי נדיר,

גוברת  הסולם על עלייתו עם או החבית את העלאתו
מטה. כלפי המושך האדם של או החבית לכובד ההתנגדות

מלשברה.64) שנזהר ואףֿעלֿפי למטה, מלמעלה מורידה
וישבור 65) יפול שלא נזהר שבוודאי אףֿעלֿפי והרגו,

הטיח 66)מפרקתו. את להחליק כדי מכבש, כמין מגלגל
המים. יורדים שמשם השיפוע, לצד אותו ומוליך שבגג,

זהירות 67) באמצעי לנקוט עליו בירידה כך ומשום
מיוחדים.

.‚È·v˜68·v˜Ó ‰È‰L69ıÈÙBwa B„È dÈa‚‰Â ,70 «»∆»»¿«≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈOBÚL C¯„k ,ÌˆÚ‰ ¯aLÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿∆¡ƒ¿«≈»∆∆¿∆∆∆ƒ
‰‰a‚‰‰ ‡È‰L ,‰ÎÏB‰a ˙eÓiL Ïk :ÌÈ·vw‰««»ƒ…∆»¿»»∆ƒ««¿»»

ÂÈÙlÓ71ÂÈ¯Á‡Ó ‰„È¯ÈÂ72ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ ‰ÏB‚ BÈ‡ - ƒ¿»»ƒƒ»≈«¬»≈∆»»¿…
ÂÈ¯Á‡Ó ‰iÏÚ ‡È‰L ,‰¯ÊÁa ˙eÓiL73‰„È¯ÈÂ ∆»«¬»»∆ƒ¬ƒ»≈«¬»ƒƒ»

ÏÏk‰ ‰Ê .‰ÏBb - ÂÈÙlÓ74B˙„È¯È C¯„aL Ïk :75- ƒ¿»»∆∆«¿»…∆¿∆∆¿ƒ»
B˙„È¯È C¯„a ‡lL ;‰ÏBb76elÙ‡Â .‰ÏB‚ BÈ‡ - ∆∆…¿∆∆¿ƒ»≈∆«¬ƒ

‰ÏB‚ BÈ‡ - ‰iÏÚ C¯ˆ ‡È‰L ‰„È¯Èa77. ƒƒ»∆ƒ…∆¬ƒ»≈∆

ז:68) מכות בשר, בשר.69)מוכר סכין 70)קוצץ
ופטור.71)גדולה. היא וסיום 72)עליה המשך

ופטור. כעליה דינה כך ומשום היא, תחילת 73)ההגבהה
למטה  בכיוון לפניו: במכה וחייב. היא מלפניו הירידה
במכה  ופטור. היא עליה למעלה בכיוון וחייב; היא ירידה
לירידה  כיוון הוא למעלה הכיוון הפוך: המצב לאחוריו,
ואינו  מלפניו העליה סיום הוא למטה הכיוון וחייב; לפניו
ישנן  שם [בבבלי ד), הלכה ב פרק מכות (ירושלמי גולה
ראה  רבינו. שיטת לפי ליישבן וקשה גירסאות, כמה
שם]. בירושלמי הפנים' ו'מראה כאן, כסףֿמשנה

שם.74) היא.75)משנה, ירידתו בדרך מאחוריו והעליה
דרך 76) בהמשך אלא ירידתו בדרך אינה מאחוריו וירידה

עליו"77)הגבהתו. השליך "או נאמר: שם [בבבלי
ופירש"י  עליה, צורך שהיא ירידה להביא כ) לה, (במדבר
שלדעת  ונראה לפטור, מפרש רבינו אולם לחיוב. – להביא
על  גם נמשכת הברייתא של שברישא "פרט" המלה רבינו
ונדחק  בגופו. דחפו בדין י בהלכה למעלה וראה זו. בבא
שליבה, נשמטה בדין הסוגיא שבסוף מפני זה לפירוש רבינו
שהיא  ירידה הכל (לדעת היא" עליה עלמא "דכולי אמרו
לניזקין  והא הא נאמר: מכן ולאחר היא), עליה - עליה צורך

בהלכות  מגידֿמשנה ראה הכל), לדעת מגלות, פטור (אבל
שם]. מכות ובגר"א ה"ד, פ"ו ומזיק חובל

.„ÈÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk78‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,79 ≈«»»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»
‰ÏÙÂ ÂÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ80¯eËt - d˙ÈÓ‰Â81.˙eÏb‰ ÔÓ ƒ«««¿»¿»¿»¿≈ƒ»»ƒ«»

¯Á‡ „ˆÏ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰Ê „ˆa ˜¯ÊÏ Ôek˙n‰ ÔÎÂ82; ¿≈«ƒ¿«≈ƒ¿…¿«∆¿»¿»»¿««≈
˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰L B‡83da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ,B˜ÈÁa ∆»¿»∆∆À««¿≈¿…ƒƒ»

ÌÏBÚÓ84‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ ,85‰ ÔÎÂ ;‰˙ÈÓ‰Â‡ÓBq86 ≈»¿»«¿»¿»¿≈ƒ»¿≈«≈
ÈtÓ ,˙eÏb‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ Ïk - ‰‚‚La ‚¯‰L∆»«ƒ¿»»»≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈

.Ò‡Ï ÔÈ·B¯˜ Ô‰L∆≈¿ƒ¿…∆

ממש.80)מדריגה.79)שם.78) ירידה שזוהי
(דעת 81) הוא" עליה עלמא "דכולי שם התלמוד כדעת

התשובות  בכל בעינה שעומדת דעה היא), עליה הכל,
לנזקין" והא "הא בגמרא רבינו גירסת לפי שם, הניתנות,
הגר"א, הגהות שם ראה לגלות", והא "הא גירסתנו במקום
ובמגידֿ ד, הלכה ו פרק ומזיק חובל הלכות למעלה וראה

שם. גלות,82)משנה שחייב בשגגה בהורג בתורה, כתוב
מלשון  חז"ל ופירשו כב) לה, (במדבר צדיה" "בלא שהרג

ז: מכות שני, לצד לצדד נתכוון שלא בבא83ֿ)צידוד,
כו: שהיה 84)קמא בעוד בחיקו אחר אדם שהניחה כגון

אדם.85)ישן. בשגגה 86)על בהורג בתורה כתוב
שהרג  שסומא למדו ומכאן כג), לה, (במדבר ראות" "בלא
רואה  אבל ראה, לא כאן שמשמע מגלות. פטור בשגגה
'ספרי' מקום, בשום רואה אינו סומא ואילו אחר. במקום

יהודה. ורבי מאיר רבי מחלוקת ט: ומכות קס, מסעי

.ÂËB˜ÈÁa Ô·‡ ‰˙È‰87,„ÓÚÂ ,dÁÎLe da ¯Èk‰Â , »¿»∆∆¿≈¿ƒƒ»¿≈»¿»«
ÏÏkÓ - ‰‚‚La :¯Ó‡pL ;‰ÏBb - ‰˙ÈÓ‰Â ‰ÏÙÂ¿»¿»¿≈ƒ»∆∆∆¡«ƒ¿»»ƒ¿»

‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰L88ËÓL .89ıÚ‰ ÔÓ ÏÊ¯a‰ ∆»¿»¿ƒ»ƒ¿«««¿∆ƒ»≈
Úwa˙n‰90BÁkÓ ‡a ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰ÏB‚ BÈ‡ - «ƒ¿«≈«≈∆ƒ¿≈∆≈∆»ƒ…

BÁk ÁkÓ ‡l‡91Ò‡ BÓk ‡ˆÓÂ ,92˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆»ƒ…«…¿ƒ¿»¿…∆¿≈«≈
Ô·‡93ÏÚ ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ eÏÙÂ ,ÌÈ¯Óz ÏÈt‰Ï ¯Ó˙Ï ∆∆¿»»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ«

BÁk ÁkÓ eÏÙpL ÈtÓ ;¯eËt - e‰e‚¯‰Â ˜BÈz94. ƒ«¬»»ƒ¿≈∆»¿ƒ…«…
.˙Baq‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»«ƒ

שם.87) בשוגג 88)בבאֿקמא חלב שבאוכל ואףֿעלֿפי
לידיעה  צריך בשוגג בהורג בתחילה, בידיעה צורך אין
שהוא  ביער", רעהו את יבוא "אשר שכתוב משום בתחילה,
ראה  שגגות, כשאר זו שגגה אין כך משום בתחילה. ידיעה
דיבורֿהמתחיל  ו'תוספות' ,79 עמ' לבבאֿקמא הבחירה בית

ופסק 89)בשגגה. ורבנן, רבי מחלוקת ז: מכות משנה
העץ 90)כרבנן. בתוך שהיה בשעה הקת מן הברזל נשמט

מה  רבינו מפרש כך והרג. למרחוק וניתז כורתו, שהוא
פירש  רש"י ואולם המתבקע", העץ "מן במשנה שנאמר
שני  את מביא שם חננאל ורבינו והרג. ופגע קיסם שניתז

מן 91)הפירושים. הברזל וניתוז כוחו, היא בעץ המכה
ח. שם הוא, כוחו כוח כתוצאה 92)העץ נשמט הברזל כי

בקת. היטב מהודק שהיה אףֿעלֿפי בעץ, המכה מן
ח.93) שם פפא, ונפילת 94)רב ראשון, כוח היא האבן

שני. כוח היא התמרים
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éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
אשה 1) או ועבד עמו, רבו שמגלים שגלה תלמיד יבאר

שנגמר  רוצח ודין לזונם. חייבים ובעלה רבו אם שגלתה,
ודין  מקלטו. בעיר בשגגה שהרג ורוצח ומת. להגלותו דינו
יוצא  אם והגולה קולטת, אם רצחנים שרובה מקלט עיר
את  מחזיר כהנים מארבעה אחד ודין לעולם. מקלטו מעיר

כו'. הרוצח

.‡‰ÏbL „ÈÓÏz2;BnÚ Ba¯ ÔÈÏ‚Ó - ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ «¿ƒ∆»»¿ƒƒ¿»«¿ƒ«ƒ
ÈÏÚa ÈiÁÂ ,‰ÈÁiL È„k BÏ ‰OÚ - ÈÁÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«»»¬≈¿≈∆ƒ¿∆¿«≈«¬≈

‰ÓÎÁ3‰ÈL˜·Óe4„eÓÏz ‡Ïa‰˙ÈÓk ‰¯Bz »¿»¿«¿∆»¿…«¿»¿ƒ»
ÔÈ·eLÁ5BnÚ B˙·ÈLÈ ÔÈÏ‚Ó - ‰ÏbL ·¯‰ ÔÎÂ .6. ¬ƒ¿≈»«∆»»«¿ƒ¿ƒ»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

Bnò Baø ïéìâî ¯ èì÷î øéòì äìbL ãéîìz"'eë ©§¦¤¨¨§¦¦§¨©§¦©¦

תלמוד  בלא ומבקשיה חכמה בעלי "וחיי שמוסיף וי"ל
לרוצח  מכינים מדוע כהסבר חשובין" כמיתה תורה,
רבו, ובפרט אחר יהודי חשבון על צרכיו כל את בשגגה
החיים, היפך או חיים של שאלה הוא זה עניין כי

בעלי'". תחיה "החכמה הכתוב בדברי ומקורו

בתלמיד  שמדובר משמע מהרמב"ם לכאורה: וקשה
עד  תורה, תלמוד הם חייו שכל כזו בדרגה הנמצא

בגמרא אבל חשובין, כמיתה חייו ב.)שבלעדיה ב, (מכות 

רבו  "מגלין לדין כהמשך ואדרבא זה חילוק מצינו לא
לתלמיד  אדם ישנה שלא "מכאן הגמ' הביאה עמו"
עוונותיו  יביאוהו "שלא שם רש"י ופירש הגון" שאינו
ברשעים" אלא מצוי שאינו ... ויגלה בשוגג הריגה לידי
של  הסוג בתוך כזה  תלמיד הרמב"ם מכניס איך וא"כ
מקורו  מהו להבין צריך וגם ומבקשיה". חכמה "בעלי
"החכמה  כתוב והלא ומבקשיה" החכמה "בעלי בלשון

מבקשי'. גם הוסיף ומניין בעלי'" תחי'

באופן  תורה הלומדים אלה הם החכמה בעלי והביאור:
הוא" דילי' ל"ב)ש"תורתו הבעלים (קידושין שנעשים עד

שמו", על "נקראת - שלמדו התורה דברי על
אבל  זו בדרגה עדיין שאינם אלו הם "ומבקשיה"
תורה  שהבטיחה וכיון החכמה, בעלי להיות מחפשים
החכמה, כבעלי הם שב'כח' הרי תאמין" ומצאת "יגעת

"מגל  אל ולכן מהכח זה עניין לעורר כדי עמו" רבו ין
הפועל.

33 ע' חכ"ט לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

י.2) בתורה 5)התלמידים.4)הרב.3)מכות שכתוב
"החכמה  וכתוב ה), יח, (ויקרא בהם" "וחי ובמצוותיה

יב). ז, (קהלת בעליה" ישיבה 6)תחיה בלא חיים לו שאין
שם). (מכות

.·„·Ú7‰ÏbL8BeÊÏ ·iÁ Ba¯ ÔÈ‡ - ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ9, ∆∆∆»»¿ƒƒ¿»≈««»¿
Ba¯Ï ÂÈ„È ‰OÚÓe10ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ‰˙ÏbL ‰M‡ Ï·‡ . «¬≈»»¿«¬»ƒ»∆»¿»¿ƒƒ¿»

ÏBÎÈ BÈ‡Â .deÊÏ ·iÁ dÏÚa -11È‡ˆ :dÏ ¯ÓBÏ «¿»«»¿»¿≈»«»¿ƒ
CÈ˙BBÊÓÏ CÈ„È ‰OÚÓ12ÔÈ˜ÈtÒÓ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»«¿ƒƒ

dÏ13. »

פרק 8)כנעני.7) למעלה ראה בשגגה. ישראל את שהרג
ג. הלכה ינוס 9)ה "הוא שכתוב אע"פ מזונות, לו לספק

"עשה  הקודמת בהלכה ואמרנו וחי", האלה הערים אחת אל
מפני  והטעם, רבו. על מוטלת זו חובה אין שיחיה", כדי לו
על  חזור אלא זנך ואיני עמי עשה לעבד: לומר הרב ש"יכול
שביניהם, העבדים להחיות ישראל שמצווים הפתחים",

ג. הלכה ה פרק עבדים הלכות יב. לו 10)גיטין לספק
בכתובה מזו  האל הערים מן אחת אל "ונס שכתוב אע"פ נות

הנישואין. בשעת לה לה 11)שנתן לספק שחובתו משום
ידיה. במעשה מותנית אינה על 12)מזונות לך מוחל אני

שאני  מזונותיך על לי תמחלי ואת לי, ששייכים ידיך מעשה
לך. לה 13)חייב לומר הוא יכול לה, במספיקים אבל

אע"פ  אותה, לזון חייב ואינו למזונותיך", ידיך מעשה "צאי
מקלט, בעיר עבודה לחפש דרכה שאין עליה, מכביד שזה

(שם). אותה מכירים שאין

.‚ÁˆB¯14BÈc ¯Ó‚pL15‰Ï‚iL Ì„˜ ˙Óe ,B˙BÏ‚‰Ï ≈«∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈…∆∆ƒ¿∆
ÌLÏ ÂÈ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ -16¯ÈÚa ˙nL ÁˆB¯Â . ƒƒ«¿»¿»¿≈«∆≈¿ƒ

BËÏ˜Ó17ÌL B˙B‡ ÔÈ¯·B˜ -18Ô‰k‰ ˙eÓiL ˙Ú·e . ƒ¿»¿ƒ»¿≈∆»«…≈
È¯·˜Ï ÌMÓ ÁˆB¯‰ ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ ,ÏB„b‰«»ƒƒ«¿»≈«ƒ»¿ƒ¿≈

ÂÈ˙B·‡19. ¬»

יא:14) אע"פ 16)בביתֿדין.15)מכות המקלט. לעיר
ו) יט, (דברים הרוצח" אחרי הדם גואל ירדוף "פן שהטעם

קיים. אינו עדיין 17)שוב גלות, עונש קיבל שכבר אע"פ
הגדול. הכהן שימות עד לו נתכפר בהורג 18)לא כתוב

(במדבר  "שמה" פעמים שלוש המקלט, לעיר שנס בשוגג,
תהא  שם דירתו, תהא "שם רבותינו: ודרשו יט), יא, ו, לה,
מכילתא  קפא; שופטים, 'ספרי' קבורתו", תהא שם מיתתו,

שם. מכות כא; משפטים "ואחרי 19)דרשב"י הכתוב לפי
כח), (שם, אחוזתו" ארץ אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות
הוי  הקרקע), (בתוך אחוזתו בארץ שהיא ישיבה "איזהו

שם. קבורה", זו אומר

.„ÌiÂÏ‰ ¯‡L20ÌÈÎBM‰21ËÏ˜Ó È¯Úa22˙eÓiLk , ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡ÌeÁz‰ CB˙a ‡ÏÂ ¯ÈÚa ¯a˜ BÈ‡ -23; ∆»≈∆≈ƒ¿»»ƒ¿…¿«¿

ÏÎÏe ÌLÎ¯ÏÂ ÌzÓ‰·Ï eÈ‰È Ì‰ÈL¯‚Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…
Ì˙iÁ24‰¯e·˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ -25. «»»¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

יב.20) כרוצחים 21)מכות לשם שהוגלו אלו ולא
אשר 22)בשגגה. הערים "ואת ככתוב: הלויים, של שהן

ו). (שם, המקלט" ערי שש את ללויים, אלא 23)תתנו
לתחום. חוץ קברות בתי להם צרכי 24)נותנים ולכ

"לבהמתם", כתוב שהרי ממש, "חיה" לפרש ואין חייהם.
פא.). (נדרים היא בהמה בכלל שהרוצח 25)וחיה ואע"פ

הגדול, הכהן מות עד עראי קבורת אלא זו אין שם, נקבר
תהא  שם "שמה", במפורש התורה הדגישה שברוצח ועוד

שם). (מכות קבורתו
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.‰ÁˆB¯26BËÏ˜Ó ¯ÈÚa ‰‚‚La ‚¯‰L27da ‰ÏBb - ≈«∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»∆»
‰eÎLÏ ‰eÎMÓ28‡ˆBÈ BÈ‡Â ,29ÈÂÏ ÔÎÂ .¯ÈÚ‰ ÔÓ30 ƒ¿»ƒ¿»¿≈≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

‚¯‰L31B˙È„Óa32˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰ÏBb -33È¯ÚÓ ∆»«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»«∆∆≈»≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙BËÏB˜ ÔlkL ÈÙÏ ;ÌiÂÏ‰34‚¯‰ Ì‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ∆À»¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«

BËÏB˜ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚÏ Á¯·e ,ÌiÂÏ‰ È¯ÚÓ ıeÁ35. ≈»≈«¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆¿

יב:26) באותה 27)שם והרג וחזר המקלט, לעיר שגלה
בשוגג. העיר.28)עיר בגלל 29)בתוך לצאת רשאי אינו

הראשון. המשנה,30)הרצח כלשון לוי", "ובן לומר צריך
מארבעים 32)בשוגג.31)שם. באחת בה, שדר בעירו

לה. במדבר ללויים, שנתנו הערים לא 33)ושמונה שהרי
ממנה. לצאת ורשאי בה, שיושב לעיר דין בית ע"פ גלה

ט.34) הלכה ח פרק אלא 35)להלן גלות זו שאין אע"פ
זה  דין למדו שם בגמרא הרצח. מלפני הקבוע דירתו מקום
עיר  - כח) לה, (במדבר ישב" מלקטו בעיר "כי מהכתוב

כבר. שקלטתו

.ÂÌÈÁˆ¯ da¯L ËÏ˜Ó ¯ÈÚ36;˙ËÏB˜ dÈ‡ - ƒƒ¿»∆À»«¿»ƒ≈»∆∆
¯Ó‡pL37ÂÈ¯·c ˙‡ ‡È‰‰ ¯ÈÚ‰ È˜Ê ÈÊ‡a ¯a„Â :38 ∆∆¡«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿»»

da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÔÎÂ .ÂÈ¯·„Ï Ì‰È¯·c ÔÈÂML ‡ÏÂ -¿…∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ∆≈»
ÌÈ˜Ê39˙ËÏB˜ dÈ‡ -40‡pL ;¯ÈÚ‰ È˜Ê :¯Ó ¿≈ƒ≈»∆∆∆∆¡«ƒ¿≈»ƒ

‡È‰‰41. «ƒ

י:36) המקלט.37)מכות לעיר שנמלט בשגגה ברוצח
בשגגה.38) כך 40)דיינים.39)שרצח ומשום

דיינים. בה להעמיד בעיר 41)משתדלים בה נמלט, שלשם
זקנים. שיהיו צריך

.Ê¯ÈÚ‰ ÈL‡ eˆ¯Â ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ‰ÏbL ÁˆB¯≈«∆»»¿ƒƒ¿»¿»«¿≈»ƒ
B„aÎÏ42È‡ ÁˆB¯ :Ì‰Ï ¯Ó‡È -43Û‡ :BÏ e¯Ó‡ . ¿«¿…«»∆≈«¬ƒ»¿«

ÔÎ Èt ÏÚ44Ô‰Ó Ïa˜È -45. «ƒ≈¿«≈≈∆

יב:42) מכות משנה, חשוב. איש שהיה שצריך 43)כגון
עלֿידו. תקלה שבאה חטאו, את ולפרסם אנו 44)להודיע

לכבדך. יט,45)רוצים (דברים הרוצח דבר "וזה שנאמר
דברו. לכפול צריך ואינו הראשון", דיבור אלא לך אין ד)

ב. פרק מכות תוספתא

.Á‰ÏBb‰46ÌÏBÚÏ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÓ ‡ˆBÈ BÈ‡47elÙ‡Â . «∆≈≈≈ƒƒ¿»¿»«¬ƒ
‰ÂˆÓ ¯·„Ï48˙e„Ú ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„Ú ÔÈa ,˙e„ÚÏ B‡ ƒ¿«ƒ¿»¿≈≈≈»≈≈

˙BLÙ49LÙ ÏÈv‰Ï elÙ‡Â .50ÏÈv‰Ï B‡ ,B˙e„Úa ¿»«¬ƒ¿«ƒ∆∆¿≈¿«ƒ
‰˜Ïc‰ „iÓ B‡ ¯‰p‰ „iÓ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓƒ«»≈»ƒƒ««»»ƒ««¿≈»

ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ Ïk elÙ‡ .˙Ïtn‰ ÔÓe51B˙ÚeL˙Ï ƒ««…∆¬ƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ¿»
‰Èe¯ˆ Ôa ·‡BÈk52˙BÓ „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ¿»∆¿»≈≈ƒ»¿»«

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ - ‡ˆÈ Ì‡Â .ÏB„b‰ Ô‰k‰53BÓk . «…≈«»¿ƒ»»ƒƒ«¿¿ƒ»¿
e¯‡aL54. ∆≈«¿

יא:46) שם יוצא 47)משנה, אינו דחוף, לצורך ואפילו
הגדול. הכהן שימות או 48)עד (שם) החודש עדות כגון

סד). מסעי, שמעוני (ילקוט הבן את על 49)למול להעיד
מיתה. עליה שחייבים עבירה, שעבר כגון 50)אדם

את  להזים או להכחיש בא והוא שרצח, אדם על שמעידים

דוחה  נפש שפיקוח ואע"פ הנאשם, את ולהציל העדות
שבתורה. המצוות כל את של 51)כמעט נפש פיקוח וזהו

דוד.52)רבים. המלך בימי ישראל צבא ורשות 53)שר
חייב  שאינו יצא, לא כך ומשום אותו. להרוג הדם לגואל

אחרים. חיי להציל כדי חייו, ה 54)לסכן פרק למעלה
י. הלכה

.Ë„Á‡55‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLn‰ ÏB„b Ô‰k56„Á‡Â ∆»…≈»«»«¿∆∆«ƒ¿»¿∆»
ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰57„·BÚ‰ ÏB„b‰ Ô‰k‰ „Á‡Â ,58 «¿À∆ƒ¿»ƒ¿∆»«…≈«»»≈

¯·ÚL Ô‰k‰ „Á‡Â59˙nL ÔzÚa¯‡Ó „Á‡ Ïk ,60- ¿∆»«…≈∆»«»∆»≈«¿«¿»∆≈
¯ÈÊÁÓ61ÁˆB¯‰ ˙‡62‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ï·‡ .63BÈ‡ «¬ƒ∆»≈«¬»¿«ƒ¿»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰Îk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÊÁÓ64. «¬ƒƒ¿≈∆¿…≈∆¿

יא.).55) (מכות ובין . . מימות 56)בין. הגדולים הכהנים
(יומא  יאשיהו המלך בימי המשחה שמן שנגנז עד משה

ואילך.57)נב:). מיאשיהו ששימשו הגדולים הכהנים
בלבישת  היינו בגדים, בריבוי מתחנך הגדול הכהן והיה
(הוריות  לכן קודם שלבש ארבעה במקום בגדים שמונה

גדולה.58)יב.). בכהונה אז כהן 59)משמש שנטמא
הכהן  וכשנתרפא זמנית, תחתיו אחר ומינו חלה, או גדול
"כהן  ונקרא מתפקידו, האחר את העבירו לעבודתו, וחזר

לשעה 60)שעבר". עבודתו שכל שעבר, הכהן אפילו
יא: מכות חי, עדיין העובד הקבוע שהכהן ואע"פ היתה,

לעירו.62)במיתתו.61) מקלטו בפני 63)מעיר הנואם
ב). כ, (דברים המלחמה לפני פשוט,64)העם ככהן

לה, (במדבר הגדול" הכהן מות "עד כתוב גלות ובחייבי
כח).

.ÈBÈc ¯Ó‚pL ÁˆB¯65Ô‰k ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙BÏ‚Ï ≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿¿…»»»…≈
ÏB„b66‚¯B‰‰Â ;67‰È‰ ‡ÏÂ ,ÏB„b Ô‰k68Ô‰k ÌL »¿«≈…≈»¿…»»»…≈

¯Á‡ ÏB„b69Ô‰k ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‚¯‰L ÏB„b Ô‰ÎÂ ; »«≈¿…≈»∆»«¿…»»»…≈
¯ÈÚÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,ÔÈÏB‚ el‡ È¯‰ - ¯Á‡ ÏB„b»«≈¬≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ

ÌÏBÚÏ ËÏ˜Ó70. ƒ¿»¿»

של 66)שם.65) דינו שנגמר לפני הגדול הכהן שמת כגון
אחרי  הגדול הכהן מת ואם תחתיו. אחר מינו לא ועדיין זה,
יא). הלכה (לקמן מגלות פטור הרוצח דינו, שנגמר

בשוגג.67) ההורג 'בית 68)וכן ראה דינו. גמר בשעת
כאן. למכות שנזכרו 69)הבחירה' האחרים משלשה אחד

הקודמת. גדול 70)בהלכה כהן אחרֿכך מינו אם אפילו
מותו  שרק מהכתוב, למדו שם בגמרא זמן. לאחר ומת אחר,
מחזיר  הרוצח, של דינו גמר בשעת גדול כהן שהיה מי של

הגולה. את

.‡ÈBÈc ¯Ó‚71ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙BÏ‚Ï ƒ¿«ƒƒ¿¿««»≈«…≈«»
˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÁˆB¯‰ ‰Ï‚iL Ì„˜72Ì‡Â . …∆∆ƒ¿∆»≈«¬≈∆»ƒ«»¿ƒ

¯Ó‚ ‡lL „Ú73Ô‰k epÓe ,ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó BÈc «∆…ƒ¿«ƒ≈«…≈«»ƒ…≈
¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - BÈc ¯Ó‚ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈzÁz ¯Á‡«≈«¿»¿««»ƒ¿«ƒ¬≈∆≈

ÈL ÏL B˙˙ÈÓa74ÂÈÙa BÈc ¯Ó‚pL75. ¿ƒ»∆≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»

שם.71) שגלה,72)מכות כמי הוא הרי דינו, שנגמר אחר
עם  כך ומשום לפועל, יצא לא עדיין הגלות שעונש אע"פ
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קסט

קסט

נפש  ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"ב שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כדין  מגלות, נפטר הכפרה, עיקר שהיא הגדול הכהן מיתת
ראה  הגדול. הכהן ומת אחד יום אפילו שגלה רוצח כל
כאן. טוב' יום ו'תוספות מברטנורא, עובדיה רבינו

שנגמר.73) ואע"פ 74)קודם בימיו, דינו שנגמר מפני
בימיו. הרג לבקש 75)שלא גדול) כהן (לאותו לו ו"היה

נענש  ולכן (שם), ביקש" ולא לזכות דינו שיגמור רחמים
במיתתו. תלוי הרוצח של שהחזרתו

.·ÈBÈc ¯Ó‚76‡ˆÓÂ77‰Le¯b Ôa ÏB„b‰ Ô‰k‰78 ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»«…≈«»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa B‡79‰p‰k ‰ÏËa -80Ó‚ el‡Îe ,BÈc ¯ ∆¬»»¿»¿À»¿ƒƒ¿«ƒ

ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡Â ,ÏB„b Ô‰k ‡Ïa81. ¿……≈»¿≈≈ƒ»¿»

(שם).76) שהרי 78)נודע.77)לגלות לכהונה, ופסול
כהונה. מאיסורי השאיר 79)נולד ולא בעלה שמת אשה,

בן  לו וילדה באיסור, לכהן ונישאה יבמה לה וחלץ ילדים,
גדול. כהן ומינהו פסול, שהוא ידעו למפרע,80)ולא

דינו  שנגמר בשעה גדול כהן היה שלא בדבר הוברר שהרי
שהקרבנות  מקדש, ביאת מהלכות בפ"ו [ראה לגלות. זה של
כהונה  בטלה ולא כשרים, הפסול שנודע לפני שהקריב
(דברים  הפסוק מן ולמדוה היא, הכתוב גזירת שם למפרע,
חללים  אפילו תרצה", ידיו ופועל חילו ה' "ברך יא) לג,

יב.)]. שם (בגמרא תרצה ידיו פועל למעלה 81)שבו, ראה
י. הלכה

.‚ÈÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ ¯Á‡ B¯ÈÚÏ ·ML ÁˆB¯82- ≈«∆»¿ƒ«««…≈«»
- Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰ Ì‡Â .Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿»»»»¿ƒ¬»≈«»

ÂÈÏÚ ‚¯‰83B˙eÏ‚a BÏ ¯tk˙ ¯·kL ;84. ∆¡»»»∆¿»ƒ¿«≈¿»

ארץ 82) אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות "ואחרי ככתוב:
כח). לה, (במדבר גואל 83)אחוזתו" עלֿידי או בביתֿדין

לעירו. ששב הרוצח של מות 84)הדם עד שנמשכה
ב: מכות ראה הכהן.

.„È¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯tk˙pL Èt ÏÚ Û‡85‰¯¯OÏ da86 ««ƒ∆ƒ¿«≈≈≈»«¿»»
da ‰È‰L87B˙l„bÓ „¯eÓ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚÏ ∆»»»¿»∆»¬≈»ƒ¿À»

‰ÏB„b‰ BÊ ‰Ïwz ‰‡·e ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÓÈ Ïk88.B„È ÏÚ »»»ƒ»»«»»«¿»«»

הגדול.85) הכהן מות אחר לעירו, ששב לאחר
אחוזתו 86) ארץ אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות "ואחרי

ישוב  אומר, מאיר רבי יהודה. רבי דברי לשררותו, ולא -
כדעת  רבינו ופסק קס). מסעי ו'ספרי' יג. (מכות לשררותו"
כרבי  הלכה - יהודה ורבי מאיר רבי הכלל לפי יהודה, רבי

לקבל.87)יהודה. רשאי יותר, ירודה אחרת, שררה אבל
ראה 88) עבירות. משאר חמורה שהיא דמים, שפיכות

ט. הלכה ד פרק למעלה

.ÂËÏ·BÁ‰L Èt ÏÚ Û‡89˙˙ÈÓ ·iÁ ÔB„Êa ÂÈ·‡a ««ƒ∆«≈¿»ƒ¿»«»ƒ«
ÔÈc ˙Èa90‚¯B‰‰ BÓk91ÂÈ·‡a Ï·Á Ì‡ ,Ì„‡ ¯‡L ≈ƒ¿«≈¿»»»ƒ»«¿»ƒ

˙eÏb ·iÁ BÈ‡ - ‰‚‚La Bn‡a B‡92‰·iÁ ‡lL ; ¿ƒƒ¿»»≈«»»∆…ƒ¿»
[‚¯B‰Ï] ‡l‡ ˙eÏ‚ ‰¯Bz93,„·Ïa ‰‚‚La Ì„‡ LÙ »»∆»¿≈∆∆»»ƒ¿»»ƒ¿«

e¯‡aL BÓk94. ¿∆≈«¿

חבורה.89) יומת 90)עושה מות ואמו אביו ומכה ככתוב:

טו). כא, אדם 92)במזיד.91)(שמות כהורג דינו ואין
ח:). (מכות נפש 93)בשוגג מכה רוצח שמה ונס ככתוב:

קנט. שם 'ספרי' וראה יא). לה, (במדבר בשגגה
ה.94) פרק למעלה

âשבט י"ב שישי âיום
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

ודין 1) יהיו. וכמה מקלט ערי להפריש שמצותֿעשה יבאר
בכל  מקלט ערי של הדרכים מתקנים באדר עשר בחמשה

מקלט. לערי בינן ומה קולטות הלוים ערי כל ודין שנה.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2LÈ¯Ù‰Ï3ËÏ˜Ó È¯Ú4:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿»∆∆¡«
LBÏL5ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡Â .CÏ ÏÈc·z ÌÈ¯Ú6˙B‚‰B »»ƒ«¿ƒ»¿≈»≈ƒ¿»¬

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡7. ∆»¿∆∆ƒ¿»≈

בפרט.2) העם ראשי ועל בכלל הציבור לייחד.3)על
הדם.4) גואל מיד שוגג ההורג את ותחילת 5)להציל

(ספרי  כך" על דין בית "להזהיר לאמר", "מצווך הפסוק
קפג). מקלט.6)שופטים, ערי הפרשת מצוות ואין

ה'7) אשר ארצך, בתוך לך תבדיל ערים "שלוש ככתוב:
יהיו  לארץ שבאו כיוון "יכול לרשתה", לך נותן אלוקיך
לא  אמרת: לארץ, (ש)בחוצה מקלט ערי למנות חייבים
אתם  לכם, ניתן כאשר לכם', נותן אני 'אשר אלא אמרתי
זוטא  (ספרי לארץ" בחוצה ולא מקלט, ערי למנות חייבים

אתם"). "כי פסקה לה, מסעי שמעוני בילקוט מובא

.·ÌÈ¯Ú LLÂ8ea¯ ‰LÓ ÏÈc·‰ LÏL .eÈ‰9¯·Úa ¿≈»ƒ»»ƒ¿ƒ∆«≈¿≈∆
Ôc¯i‰10ÚLB‰È ÏÈc·‰ LÏLÂ ,11ÔÚk ı¯‡a12. ««¿≈¿»ƒ¿ƒ¿À«¿∆∆¿««

תהיינה 8) מקלט ערי שש תתנו, אשר "והערים ככתוב:
יג). לה, (במדבר משה 9)לכם" (=הבדיל) יבדיל "אז

המישור  בארץ במדבר בצר את ... הירדן בעבר ערים שלוש
למנשי" בבשן גולן ואת לגדי, בגלעד ראמות ואת לראובני,

מאֿמג). ד, כאשר 10)(דברים ועוג, סיחון בארץ המזרחי,
לירדן" מעבר תתנו הערים שלוש "את ה': אותו ציווה

יד). לה, נפתלי 11)(במדבר בהר בגליל קדש את "ויקדשו
בהר  חברון היא ארבע קריית ואת אפרים בהר שכם ואת

ז). כ, (יהושע משה:12)יהודה" את ה' ציווה כאשר
תהיינה" מקלט ערי כנען, בארץ תתנו הערים שלוש "ואת
שיהושע  שנינו, ב פרק מכות [בתוספתא שם). (במדבר
ארבע  עד קולטות היו לא אבל לארץ, כשבאו מיד הפרישן
קפה, שופטים בספרי וכן וחלוקה, כיבוש של שנה עשרה
ט: במשנה רש"י אבל ו, הלכה ב פרק מכות ובירושלמי

וחלוקה]. כיבוש אחרי שהובדלו כותב

.‚˙Á‡ ÔÈ‡13,Ôlk eÏc·iL „Ú ˙ËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ≈««≈»≈ƒ¿»∆∆«∆À¿¿À»
ËÏ˜Ó È¯Ú LL :¯Ó‡pL14eÚÈ„B‰Â .ÌÎÏ ‰ÈÈ‰z ∆∆¡«≈»≈ƒ¿»ƒ¿∆»»∆¿ƒ»

„Ú ˙BËÏB˜ Ôc¯i‰ ¯·ÚaL LÏL ÔÈ‡L ,ea¯ ‰LÓ∆«≈∆≈»∆¿≈∆««¿≈¿«
ÔÏÈc·‰ ‰ÓÏÂ .ÔÚk ı¯‡aL LÏL eÏc·iL15:¯Ó‡ ? ∆À¿¿»∆¿∆∆¿««¿»»ƒ¿ƒ»»«
.‰pÓi˜‡ È„ÈÏ ‰ÂˆÓ ‰‡·e ÏÈ‡B‰ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¬«¿∆»

יום שישי
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ט:).13) (מכות הופרשו שכבר אלה שיהו 14)אפילו "עד
קס). מסעי וספרי (שם כאחת" קולטות הרי 15)ששתן

בחייו. יקלטו שלא ידע

.„ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈa16ÏÚ ˙B¯Á‡ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ ƒ≈«∆∆«»ƒ«ƒƒ»¬≈«
LM‰ el‡17ÌÈ¯Ú LÏL „BÚ EÏ zÙÒÈÂ :¯Ó‡pL , ≈«≈∆∆¡«¿»«¿»¿»»ƒ

È¯Úa ?Ô˙B‡ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÈ‰Â .‰l‡‰ LÏM‰ ÏÚ««»»≈∆¿≈»ƒƒ»¿»≈
eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ˙¯ÎpL ,ÈBÓ„w‰Â Èfw‰Â ÈÈw‰«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ∆ƒ¿«¿«¿»»»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ˙È¯a18¯Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ .eLaÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ¬≈∆«¬«ƒ…ƒ¿¿«¬≈∆∆¡«
EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â :‰¯Bza19. «»¿ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿À¿

ãקודש משיחות ãנקודות

"ìL ïéôéñBî çéLnä Cìnä éîéaLMä elà ìò úBøçà L." ¦¥©¤¤©¨¦©¦¦¨£¥©¥©¥

שלוש  הוספת חיוב מביא פי"א ריש מלכים ובהלכות
המשיח  לביאת שלישית כהוכחה לעתידֿלבוא הערים
... ורחמך שבותך את אלקיך ה' "ושב אחרי מהתורה,
מי  שכל המשיחים, בשני שניבא בלעם ובפרשת כו'"

רבנו. ובמשה בתורה כופר כו' בו מאמין שאינו

הראשונות  הראיות בשתי הסתפק לא מדוע להבין וצריך
ערי  מדין שלישית להוכחה ונזקק שבתורה, מהפסוקים

לעתידֿלבוא. מקלט

בשתי  שאין מעלה ישנה זו שבראיה לומר  ויש
מסוימים  ובתנאים התורה, הבטחות שהן הראשונות
ש"בין  שבהבטחה כגון בהבטחה, שינוי להיות עלול
החטא" "יגרום אם תתקיים שלא אפשר לנביא" הקב"ה
שאף  מובן ומזה המשניות) לפירוש הרמב"ם (הקדמת
מפני  זה אין הנביא, הבטחת שתתקיים ברור אם
אין  שלפועל אלא לשינוי ניתנת אינה הנביא שהבטחת

אלו. בהבטחות שינוי

בתורה  ומפורש ברור ו"דבר התורה לציווי בנוגע אבל
לה  אין עולמים, ולעולמי לעולם עומדת מצוה שהיא
פרט  היא כשהגאולה ולכן ותוספת" גרעון ולא שינוי לא
ח"ו  שינוי שיהיה אפשר אי המקלט ערי במצות

זו. בהבטחה
115 ע' ל"ד חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

כאשר 16) גבולך את אלוקיך ה' ירחיב "ואם בפסוק ונרמז
ח). יט, (דברים לאבותיך" באותה 17)נשבע שנצטוו

שלוש  משה הבדיל שכבר לאחר כנען, בארץ להפריש פרשה
מא). ד, (דברים המזרחי הירדן בעבר "ביום 18)ערים

הארץ  את נתתי לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא
טו, (בראשית הקדמוני" ואת הקניזי ואת הקיני את ... הזאת

(ולא 19)יחֿיט). לאבותיך" נשבע "כאשר הפסוק והמשך
לך"). לתת נשבע "כאשר כתוב

.‰ÌÈÎ¯c‰ ÔeÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁÂ20,ËÏ˜Ó È¯ÚÏ ¿«»ƒ≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»≈ƒ¿»
Ô·ÈÁ¯‰Ïe Ìw˙Ï21ÏÎÂ ÏBLÎÓ Ïk Ô‰Ó ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿»¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿¿»

zÏz ‡Ï C¯ca ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â .‰Ïw22‡È‚ ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»»¿≈«ƒƒ«∆∆…≈¿…«¿¿…
·kÚÏ ‡lL È„k ,¯Lb ÂÈÏÚ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,¯‰24˙‡ »»∆»ƒ»»∆∆¿≈∆…¿«≈∆

C¯c‰ EÏ ÔÈÎz :¯Ó‡pL .ÌLÏ Á¯Ba‰25C¯c ·Á¯Â . «≈«¿»∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿…«∆∆
.˙Bn‡ ÌÈzLe ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ËÏ˜Ó È¯Ú»≈ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿«ƒ«

ÌÈÎ¯c ˙L¯t ÏÚ ·e˙k ‰È‰ 'ËÏ˜Ó' 'ËÏ˜Ó'e26È„k , ƒ¿»ƒ¿»»»»«»»«¿»ƒ¿≈
ÌÈÁˆ¯‰ e¯ÈkiL27.ÌLÏ eÙÈÂ ∆«ƒ»«¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ט:).20) (מכות וסיבוב עיקול בלא ישרות דרכים לעשות
הדרכים".21) "לכוון דין בית בחובת נכלל זה כל
ויהרגהו.24)בקעה.23)גבעה.22) הדם גואל וישיגו
לערי 25) לנמלטים ומוכנה ישרה כבושה, דרך שתהיה

שקלים  לרבינו, המשניות פירוש ועיין שם. מכות מקלט,
א. משנה א דרכים 26)פרק שתי שהיו מקום בכל

עץ  היה המקלט, לעיר פונה מהן ואחת שונים, לכיוונים
שם). (רש"י "מקלט" בה: וכתוב דרך באותה תקוע

יטעו.27) ולא

.ÂÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa ‰L ÏÎa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»¿»»»≈ƒƒƒ
ÌÈÎ¯c‰ Ôw˙Ï ÌÈÁeÏL28e‰e‡ˆnL ÌB˜Ó ÏÎÂ , ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»»∆¿»

eÏM¯˙pL ÔÈc ˙È·e .B˙B‡ ÌÈw˙Ó - Ï˜Ï˜˙pL29 ∆ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿
eÎÙL el‡k ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a¿»»∆«¬∆¬≈∆«»¿ƒ»¿

ÌÈÓ„30. »ƒ

נפש 28) מכה ינוס שאם "כדי הגשמים, בימות שנתקלקלו
(פירוש  "... מלנוס אותו שתמנע מניעה ימצא לא בשגגה,

שם). הדרושים.29)המשניות התיקונים כל את עשו ולא
(דברים 30) דמים" עליך והיה ... נקי דם ישפך "ולא שנאמר

ה. קטן מועד י), יט,

.ÊÔÈÁLBÓ ÔÎÂ31ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÔÈa ¿≈¿ƒ≈»ƒ»ƒ≈»≈ƒ¿»
Ô˙L¯Ù‰ ˙lÁ˙a32‰ÂLa ˙BLlLÓ eÈ‰L „Ú ,33; ƒ¿ƒ««¿»»»«∆»¿À»¿»∆

C¯c‰ EÏ ÔÈÎz :¯Ó‡pL34. ∆∆¡«»ƒ¿«∆∆

"משווין".31) גרס והראב"ד (=חבל). במשיחה מודדים
בארץ 32) יהושע ידי ועל המזרחי הירדן בעבר משה ידי על

המערבית. ערי 33)ישראל שלוש בין שווים מרחקים
באמצע, ושכם בצפון וקדש בדרום חברון ואליהן. מקלט
והיה  בבשן. וגולן בגלעד רמות בצר, הירדן: בעבר וכנגדן
לשכם, כמחברון לחברון הארץ בדרום הגבול מתחילת
כמקדש  לקדש ומשכם לקדש, כמשכם לשכם ומחברון
יושבי  לחברון, הולכים דרום יושבי הארץ. בצפון לגבול
הסמוכים  לשכם: חברון בין והיושבים לקדש, - צפון
וכן  לשכם, - לשכם והסמוכים לחברון, נמלטים לחברון

ט: מכות לקדש, גבול 34)משכם את "ושילשת והמשכו
ארצך".

.Á˙B¯ÈÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ËÏ˜Ó È¯Ú35,˙BÏB„b »≈ƒ¿»≈ƒ»…¬»¿
ÌÈk¯k ‡ÏÂ36ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b37˙B¯ÈÚ ‡l‡ , ¿…¿«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ∆»¬»

ÌÈ˜ÂL ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â .˙BiBÈa38 ≈ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ
ÌÈÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÌB˜Ó·e39ÔÈÒÈÎÓ -40 ƒ¿««ƒ¿ƒ≈»«ƒ«¿ƒƒ

ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿
ÔÈÒeÏÎ‡41.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - Ô‰ÈÒeÏÎ‡ eËÚÓ˙ . À¿ƒƒ¿«¬À¿≈∆ƒƒ¬≈∆
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קעא

קעא

נפש  ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"ב שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô‰È¯BÈ„ eËÚÓ˙42ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ÔÎB˙Ï ÔÈÒÈÎÓ - ƒ¿«¬»≈∆«¿ƒƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
˙B„BˆÓ ÔÎB˙a ÔÈO¯Bt ÔÈ‡Â .ÌÈÏ‡¯OÈÂ43ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿¿≈

ÌÈÏ·Á ÔÎB˙a ÔÈÏÈLÙÓ44Ï‡Bb Ï‚¯ ‰È‰z ‡lL È„k , «¿ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆≈
ÌL ‰ÈeˆÓ Ìc‰45. «»¿»»

חומה.35) מוקפות ששיירות 36)אינן חומה, מוקפים
להסתנן  הדם גואל ויכול לשם, לבוא רגילות אחר ממקום
הרוצח  את ויהרוג בו, שירגישו בלי השיירות עם העירה

קטנים",37)ששגג. טירין "לא כתוב: שם בברייתא
(ר"מ) רומי בדפוס חומה. מוקפות קטנות ערים פירוש

קטנים". "ולא המלים: מזונותיהם 38)חסרות שיהיו
לקנות. או 39)מצויים יהושע, בימי הארץ חלוקת בשעת

ונתייבשו. הרחוקים.40)שהיו הנהרות מן בתעלות
גואלי 41) עליה יתנפלו שלא להן, סמוכים וישוב כפרים

שם). (רש"י מזויינים העיר.42)הדם לצוד 43)תושבי
בה  שמצויות ועיר הם, חרב מלומדי שציידים חיות,
הדם  גואל ייכנס ושמא בה, מצויים זיין כלי  אף מצודות,
יביא  (שאם הרוצח את ויהרוג נשק שם ויקנה העיר, לתוך

בו). ירגישו ממקומו, זה 44)נשק מטעם למצודות,
שם.45)שהזכרנו. בגמרא נזכר זה טעם

.ËÌiÂÏ‰ È¯Ú Ïk46¯ÈÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙BËÏB˜ »»≈«¿ƒƒ¿¿»««≈∆ƒ
Ì‰ÈÏÚÂ :¯Ó‡pL .‡È‰ ËÏ˜Ó47ÌÈÚa¯‡ ezz ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈÚa¯‡ ÌiÂÏÏ ezz ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ Ïk ,¯ÈÚ ÌÈzLe¿«ƒƒ»∆»ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÔLÈw‰ - ¯ÈÚ ‰ÓLe48Ôlk ·e˙k‰49ËÏ˜Ï BÊÏ BÊ50. ¿…∆ƒƒƒ»«»À»»ƒ¿…

(מכות 46) לכך שנתייחדו המקלט, ערי שש דווקא ולאו
הכתוב.47)שם). בתחילת הנזכרות המקלט ערי שש על

אותן.48) בסוף 49)השווה ביחד כולן שכלל ידי על
הערים 50)הכתוב. ושתיים שבארבעים פי על אף

קולטות. שהן בתורה במפורש נאמר לא הנוספות

.ÈËÏ˜ÓÏ eÏc·‰L ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe51 «∆¿≈≈≈»≈ƒ¿»∆À¿¿¿ƒ¿»
ÔÈa ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯ÚL ?ÌiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡L ÔÈ·e≈¿»»≈«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿≈

˙Ú„Ï52˙Ú„Ï ‡lL ÔÈa53- Ô‰a ÒÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿««≈∆…¿««ƒ¿ƒ¿«»∆
.˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡ ÌiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡Le ;ËÏ˜ƒ¿»¿»»≈«¿ƒƒ≈»¿∆»¿««

B˙Èa ¯ÎO Ô˙B BÈ‡ - ËÏ˜Ó È¯Úa ¯c‰ ÁˆB¯Â54; ¿≈««»¿»≈ƒ¿»≈≈¿«≈
‡La ¯c‰Â¯ÎO Ô˙B - ÌÈiÂÏ‰ È¯Ú ¯55.˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¿«»ƒ¿»»≈«¿ƒƒ≈»»¿««««ƒ

הערים.51) (מכות 52)שש קליטה לשם לשם שברח
קולטת.53)שם). שהיא ידע ולא במקרה, שם שנכנס

לכם 54) "והיו כתוב המקלט ערי שבשש משום הבית, לבעל
חכמינו: ודרשו יב), לה, (במדבר הערים" - לרוצחים -

יג.). (מכות צרכיכים" לכל "ועליהם 55)"לכם הכתוב כי
ערים  להשוות בא אינו ו) (שם, עיר" ושתיים ארבעים תתנו
היא  זו בלבד. קליטה לעניין אלא המקלט ערי לשש אלה

שם. הגמרא פירוש לפי במשנה, יהודה רבי של דעתו

.‡ÈdÓeÁz - ˙ËÏBw‰ ¯ÈÚ Ïk56‰BÓk ËÏB˜57ÔÏÈ‡ . »ƒ«∆∆¿»≈»»ƒ»
BÙBÂ ,ËÏ˜Ó È¯Ú ÌeÁz CB˙a „ÓBÚL58ıeÁ ‰ËB ∆≈¿¿»≈ƒ¿»¿∆

ÚÈbiMÓ - ÌeÁzÏ59ËÏ˜ ÛBp‰ ˙Áz60„ÓBÚ ‰È‰ . «¿ƒ∆«ƒ««««ƒ¿»»»≈
ÚÈbiMÓ - ÌeÁz‰ CB˙Ï ‰ËB BÙBÂ ,ÌeÁzÏ ıeÁ«¿¿∆¿«¿ƒ∆«ƒ«

B¯wÚÏ61ËÏ˜62ÌL B‚¯B‰‰Â ,63Û‡Â .ÂÈÏÚ ‚¯‰ - ¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»∆¡»»»¿«
Ba ¯c ÁˆB¯‰ ÔÈ‡ - ËÏB˜ ÌeÁz‰L Èt ÏÚ64; «ƒ∆«¿≈≈»≈«»

da ·LÈÂ :¯Ó‡pL65.dÓeÁ˙a ‡ÏÂ - ∆∆¡«¿»«»¿…ƒ¿»

כז:56) סוטה ראה ה), (שם, סביבה אמה אלפיים
יא:57) מכות שם, להרגו הדם לגואל ענפיו.58)ואסור
בשוגג.59) הנוף 60)הרוצח הולך בתלמוד מקום בכל כי

יב.). (שם התחום בתוך היה כאילו הנוף ודין העיקר, אחר
וכל  הנוף" אחרי "אף המשנה: כוונת שפירש אשי כרב פסק
בחוץ. והנוף בפנים הוא אם העיקר אחרי שהולכים שכן

העץ.61) בתוך 62)לגזע הנוף במקום העיקר היה כאילו
הוא  הנוף, אחר העיקר הולך שלפעמים זה, דין התחום.
בשוגג. הרוצח את להציל כדי בלבד, מקלט בעניין

שנמלט.63) בשוגג הרוצח אבל 64)את מערה, בו יש אם
בתחו  בתים לבנות אסור שהרי שם אין דירה ערי בית ם

(שם). שהרי 65)מקלט הוא, פרשה מיותר באותה כתוב
בתוך  "בה", דווקא בא, ולהדגשה ישב", מקלטו בעיר  "כי

(שם). בתחומה ולא העיר

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
ודין 1) הכהו. מי נודע ולא לארץ נופל שנמצא הרוג יבאר

כו'. מודדים עיר זה ולאי מודדים וכיצד ערופה. עגלה מצות

עורפין. אם ההורג את ראו נשים או בעבירה פסול אם ודין

.‡ÏÙB ‡ˆÓpL ‚e¯‰2ı¯‡Ï3e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ , »∆ƒ¿»≈»»∆¿…«ƒƒ»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -4ÔÈ‡ˆBÈÂ .5‰MÓÁ6ÌÈ˜Ê «ƒƒƒ¿¿¿ƒ¬ƒ»¿≈ƒ

ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaÓ7e‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈaL ƒ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ∆∆¡«¿»¿
EÈ˜Ê8epnÓ ÔÈ„„BÓe .EÈËÙLÂ9ÌÈ¯Ú‰ Ï‡10 ¿≈∆¿…¿∆¿ƒƒ∆∆∆»ƒ

ÏÏÁ‰ ˙B·È·qL11‡ˆÓ elÙ‡ .12,BÊ ¯ÈÚ „ˆa ∆¿ƒ∆»»¬ƒƒ¿»¿«ƒ
È‡cÂa Úe„È ¯·c‰L13‰ÂˆÓ - ‰·B¯w‰ ‡È‰L ∆«»»»«¿««∆ƒ«¿»ƒ¿»

„cÓÏ14. ƒ¿…

א).2) כא, (דברים הכתוב לשון נקט רבינו ולא 3)מושלך.
יא. הלכה לקמן ראה המים, פני על לקברו 4)צף עלֿמנת

ב. הלכה לקמן ראה מכן, לאחר בו 5)שם שנמצא למקום
רבינו 6)ההרוג. ופסק מד:). (סוטה יהודה רבי כדעת

שמעון  כרבי שם משנה שסתם אףֿעלֿפי יהודה, כרבי
יהודה, רבי לדעת הסכים שרבי משום שלושה, שיוצאים
סוטה  (ירושלמי בעריפה" יהודה רבי דברי "נראים ואמר:
שם. לדברים עוזיאל בן יונתן וראה א), הלכה ט פרק
רבי  של שהמחלוקת מפני רבינו, דברי מנמק ובכסףֿמשנה
בידינו, וכלל יד. בסנהדרין נמצאת יהודה ורבי שמעון
ואף  כסתם. הלכה אין - מחלוקת ואחרֿכך משנה שסתם
בסדר  כששתיהן רק זה למשנה, סדר אין מסכתות שבשתי

סדרים. בשני משא"כ הגדולה.7)אחד, מסנהדרין
אלו 8) שבזקניך, המיוחדים משמע העיר, זקני כתוב ולא

שם). (סוטה גדולה ההרוג.9)סנהדרין לדעת 10)מן
('ספרי' החלל" אל הערים מן "ולא ביותר, הקרובה עיר איזו

רה). מה.12)ההרוג.11)שופטים, סוטה
מיותרת.13) (שם).14)והמדידה "ומדדו" ככתוב

.·˙‡ ÔÈ¯·B˜ ,‰·B¯w‰ ¯ÈÚ‰ ‰Ú„BÂ ÔÈ„„BnL ¯Á‡««∆¿ƒ¿¿»»ƒ«¿»¿ƒ∆
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קעב נפש קעב ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"ב שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

BÓB˜Óa ‚¯‰p‰15ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏLe¯È È˜Ê ÔÈ¯ÊBÁÂ ,16. «∆¡»ƒ¿¿¿ƒƒ¿≈¿»«ƒƒ¿»
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙È·e17¯˜a ˙Ï‚Ú ÔÈ‡È·Ó18 ≈ƒ∆»»ƒ¿ƒƒ∆¿«»»

¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏMÓ19ÏÁ Ï‡ d˙B‡ ÌÈ„È¯BÓe ,20 ƒ∆«¿≈»»ƒƒƒ»∆««
‰˜ÊÁa ÛËBML21'Ô˙È‡' e‰ÊÂ .22‰¯Bza ¯eÓ‡‰23. ∆≈¿»¿»¿∆≈»»»«»

מצוה 15) שמת "מקומו", שזהו שם, אותו שמצאו במקום
ט. הלכה לקמן וראה מה: שם מקומו, שאין 16)קונה

ומדדו, ושופטיך זקניך ויצאו ככתוב: למדוד, אלא תפקידם
ירושלים"17)שם. זקני ולא - ההיא העיר זקני "ולקחו

שם). וסוטה רו, שופטים ('ספרי'18)('ספרי' שנתיים עד
משמע  עגל מקום שבכל ואע"פ א). משנה א פרק ופרה שם,
ור"ש  בפיהמ"ש (רבינו שנתיים עד היא בקר עגלת שנה, בן

ברטנורא. ראה ה"ח.19)שם). לקמן נהר 20)ראה
בעמק. גם 21)העובר וכן במהירות. זורמים שמימיו

פ"ט). (סוטה המשנה על התורה 22)בפירושו על ורש"י
וכן  מעולם, נעבד שלא קשה קרקע איתן", "נחל מפרש:

ביירא". "חקל פעמים 23)ביונתן: ד' באה "איתן" המלה
"ותשב  א. מקומות. ג' ובעוד ערופה, בעגלה כולה: בתורה
לפנות  הים "וישב ב. כד), מט, (בראשית קשתו" באיתן
(במדבר  מושבך" "איתן ג. כז), יד, (שמות לאיתנו" בוקר
בוקר  לפנות הים "וישב פ"ו: בשלח ובמכילתא כא). כד,
וכן  מושבך". איתן שנאמר: תקפו, אלא איתנו אין לאיתנו,
ואבןֿעזרא. רש"י עוזיאל, בן יונתן אונקלוס, שם פירשו
ל"איתן" יש בנביאים שהרי בתורה", "האמור מדגיש רבינו

מו: סוטה ראה אחר. מובן גם

.‚ÔÈÙ¯BÚÂ24ıÈÙB˜a ÌL d˙B‡25‰È¯Á‡Ó26˙È·e . ¿¿ƒ»»¿ƒ≈«¬∆»≈
‰È˜Ê Ïk ÌÚ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc27Ì‰ elÙ‡ , ƒ∆»»ƒƒ»¿≈∆»¬ƒ≈

‰‡Ó28ÔÈˆÁB¯ Ôlk ,29ÌB˜Óa ÌL Ô‰È„È ˙‡ ≈»À»¬ƒ∆¿≈∆»ƒ¿
d˙ÙÈ¯Ú30ÏÁp‰ CB˙a ÌL ÌÈ¯ÓB‡Â .31ÔBLÏa ¬ƒ»»¿¿ƒ»¿«««ƒ¿
L„w‰32‡Ï eÈÈÚÂ ‰f‰ Ìc‰ ˙‡ eÎÙL ‡Ï eÈ„È : «…∆»≈…»¿∆«»«∆¿≈≈…

¯ÓBÏk .e‡¯33,‰f‰ ‚¯‰p‰ eÈ„ÈÏ ‡a ‡lL »¿«∆…»¿»≈«∆¡»«∆
e‰e¯ËÙe34˙BBÊÓ ‡Ïa35e‰e¯ËÙe e‰eÈ‡¯ ‡ÏÂ , ¿«¿¿…¿¿…¿ƒ¿«¿
‰ÈÂÏ ‡Ïa36ÌÈ‰k‰Â .37¯tk :L„w‰ ÔBLÏa ÌÈ¯ÓB‡ ¿…¿»»¿«…¬ƒ¿ƒƒ¿«…∆«≈

Ï‡¯OÈ EnÚÏ38‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â .39 ¿«¿ƒ¿»≈¿¿ƒ»∆¿«»»
Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ :¯Ó‡pL ,Ìc‰ ÏÚ ¯tÎÓ40. ¿«≈««»∆∆¡«¿ƒ«≈»∆«»

מה:).24) (שם העורף מצד הראש את סכין 25)וקוצץ
שופטים  ('ספרי' ועצמות בשר בה שקוצצים ורחבה גדולה

שם). וסוטה .26)רז, מו: מה: (סוטה העורף בצד
ו).27) כא, (דברים ההיא העיר זקני וכל ככתוב:
כתוב 28) ששם א, כבהלכה חמשה ולא רט, שם 'ספרי'

זקניך". "כל ולא בפרשת 29)"זקניך" בתורה ככתוב
ערופה. הערופה,30)עגלה העגלה על . . . ורחצו כתוב:

מקום  על באה, וללמדנו מיותרת, "הערופה" והמילה
שם  ולרחוץ אחר במקום להניחה ולא עגלה, של עריפתה

מו:). וסוטה שם, הנחל 31)('ספרי' מן יעלו "יכול
בנחל" וענייתם אמירתם שתהא בנחל, תלמודֿלומר ויאמרו,
בנחל, הערופה העגלה על ידיהם ורחצו כתוב: שם), ('ספרי'
בנחל  שהרחיצה ומכיון ואמרו", "וענו כתוב אחרֿכך ומיד

מן כבר "בנחל"למדנו המילה נדרשת "הערופה", המילה

בנחל. להיות צריך שזה ואמרו", ל"וענו הכתוב להמשך
במקום  להיות צריכה שהרחיצה משמע, רבינו של [מלשונו
גם  מוכח וכן בנחל. מקום בכל האמירה אבל ממש, העריפה

בנחל]. ת"ל הנחל, מן יעלו יכול "וענו 32)מה'ספרי':
מד:) (סוטה ובבבלי רי. שם הקודש", בלשון - ואמרו
יד), כז, (דברים ואמרו" הלוים "וענו הכתוב מן לומדים
וראה  היא, הקודש בלשון 'ענייה' לשון שכתוב מקום שכל

שא. רצא, דברים, הכתוב 33)'ספרי' את להבין אין שהרי
דמים  שופכי ביתֿדין שזקני עלתה דעתנו על "וכי כלשונו.
ראינוהו  ולא מזון, בלא ופטרנוהו לידינו בא שלא אלא הם?
מו:). מה: וסוטה רי, שם ('ספרי' לויה" בלא והנחנוהו

אותו.34) למותו.35)ושלחנו יחידי 36)וגרמנו והלך
רב: בשם יהודה רב ש"אמר נהרג, כך ומשום ליווי, בלא
שם  ניזוק". אינו בעיר, אמות ארבע חבירו את המלווה כל

לכפר 37)מו: ותפקידם לוי", בני הכהנים "ונגשו ככתוב:
מאשמת  עירם את ניקו העיר שזקני לאחר ישראל כלל על

(שם). ואל 38)רצח ה', פדית "אשר ואומרים: וממשיכים
ישראל". בקרב נקי דם מו.39)תתן וסוטה שם, 'ספרי'

ה'40) דברי אלא הכהנים דברי אלה ואין הפסוק, סוף
את  לפרסם הוא רבינו לפי ערופה, עגלה מצוות וטעם (שם).
הרוצח. הוא מי להוודע ועלֿידיֿזה ברבים שיוודע הדבר,
"עגלה  מ: פרק סוף ג חלק נבוכים' ב'מורה דבריו וכה
העיר  היא אותה המביא כי מבוארת, תועלתה ערופה
העיר  וזקני ממנה, הוא ההורג הרוב ועל החלל, אל הקרובה
בתיקון  התרשלו לא שהם האלוה, עליהם מעיד ההיא
שבא  כמו דרך, שואל כל ולתייר ובשמירתם הדרכים
התיקונים  ששכחנו מפני זה נהרג ולא חז"ל, בדברי הפירוש
עם  הרוב על אפשר ואי הרגו. מי נדע לא ואנחנו הכוללים,
שלא  העגלה, ולקיחת והעומדים הזקנים ויציאת החקירה
ההורג. מי יוודע הענין בפרסום ואולי אדם, בני דברי ירבו
ביתֿדין, יהרגוהו לא שאם התועלת, הגיעה שיוודע ואחר . .
(אפילו  ובדדמי באמתלאות להרוג לו שיש יהרגהו, המלך
. . יהרגהו. הדם גואל המלך, יהרגהו לא ואם עדים), בלא
לפרסם  היא ערופה עגלה שתועלת התבאר, כבר הנה
מבעלי  זקנים ב'דעת כתבו לכך, ובדומה ההורג..."
ערופה. עגלה בפרשת שור, בכור יוסף הר' בשם התוספות'

.„ÔÈ„„BnLk41ÔÈ˜c˜„Ó - ÏÏÁ‰ ÔÓ42ÔÈ‡Â ,‰cna ¿∆¿ƒƒ∆»»¿«¿¿ƒ«ƒ»¿≈
ÔÈ¯c˜Ó43˙Èa da LiL ¯ÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â .da ¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈

ÔÈc44‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL45;ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â . ƒ∆∆¿ƒ¿»¿≈¿ƒƒ»«ƒ
‰‡È·Ó ÔÈ‡ ÌÈÏLe¯iL46‡lL ÈÙÏ ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ∆¿»«ƒ≈¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…

‰˜lÁ˙47'‰ ¯L‡ ‰Ó„‡a :¯Ó‡Â ,ÌÈË·MÏ ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿∆¡«»¬»»¬∆
dzL¯Ï EÏ Ô˙ EÈ‰Ï‡48. ¡…∆…≈¿¿ƒ¿»

א.41) הלכה למעלה מצוות 42)ראה שהמדידה מפני
היא. כשמגיעים 43)התורה ובקירוב, באומד מודדים אין

המשניות  פירוש ראה ונח:), לה: (עירובין לגיא או להר
ד. משנה ה פרק עירובין העיר"44)לרבינו, "זקני שכתוב

וסוטה  רה. שם, מה.)('ספרי' סנהדרין 45)מד: היינו
א. פרק סנהדרין הלכות ראה כשהיא 46)קטנה. אפילו

העיירות. משאר החלל אל ביותר מה:47)קרובה סוטה
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קעג

קעג

נפש  ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"ב שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כולו 48) העם נחלת אלא תושביה נחלת אינה וירושלים
(שם).

.‰˙Èa da ÔÈ‡L ¯ÈÚÏ B‡ ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ ‡ˆÓƒ¿»»ƒ»«ƒ¿ƒ∆≈»≈
ÔÈc49d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -50˙B¯ÈÚ‰ ¯‡L Ï‡ ÔÈ„„BÓe51 ƒ«ƒƒ»¿ƒ∆¿»»¬»

¯ÙqÏ CeÓÒ ‡ˆÓ .BÏ ˙BÎeÓq‰52da LiL ¯ÈÚÏ B‡ «¿ƒ¿»»«¿»¿ƒ∆≈»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ53¯wÚ Ïk ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -54‰Ê È¯‰L ; ¿≈»ƒ≈¿ƒ»ƒ»∆¬≈∆

˙˜ÊÁa55.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‚¯‰L ¿∆¿«∆¬»¿≈»ƒ

מד:49) לה.50)שם מודדים אףֿעלֿפי 51)אין
קרוב  הרי אומרים אין ביתֿדין, בה שאין לעיר קרוב שהחלל
ערופה, עגלה בכלל יביאו ולא משם בא שהרוצח לוודאי
- שבהן והקרובה ביתֿדין, בהן שיש לעיירות מודדים אלא

גויים.52)מביאה. יושבים ובצידו הארץ, לגבול
בגירסאות 53) ישראל. בארץ ואפילו ביתֿדין, בה יש אפילו

בה  "שיש כתב ורבינו גויים, שרובה לעיר כתוב: שבידינו
בכת"י  היא זו וגירסא במשנה. גרס שכך מכאן גויים",

שבירושלמי. במשנה וכן מינכן, ובכת"י אף 54)קמבריג'
ערופה  עגלה מביאים ואין רה). שם, ('ספרי' העיירות לשאר

ימצא"55)כלל. "כי מה:). (שם למצוי" פרט ימצא, "כי
גויים, בה שיש בעיר או בספר ואילו מצוי, בלתי דבר מציין

ותדירה. מצויה תופעה גויים בידי הרוג הרי

.Â¯ÈÚ‰ ÔÈ‡56ÔÈnL ÔÓÊa ‡l‡ ‰‡È·Ó ‰·B¯w‰ ≈»ƒ«¿»¿ƒ»∆»ƒ¿«∆ƒ¿«
Ì‡ Ï·‡ ;‰pnÓ ‰˜BÁ¯‰ ¯ÈÚ‰ ÔÈÓ BÓk daL ·¯‰»…∆»¿ƒ¿«»ƒ»¿»ƒ∆»¬»ƒ
‰pnÓ ‰·B¯w‰ ÈL‡ ÏÚ ÔÈa¯Ó ‰˜BÁ¯aL el‡ eÈ‰»≈∆»¿»¿Àƒ««¿≈«¿»ƒ∆»

ÔÈ‡È·Ó ÔÈa¯Ó‰Â ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -57.‰Ï‚Ú‰ ¿ƒ««»…¿«¿Àƒ¿ƒƒ»∆¿»

כג:56) על 57)בבאֿבתרא יותר מתקבל האומדן, לפי כי
מהם. בא שהרוצח הדעת

.ÊÈt ÏÚ Û‡58‰¯Bz‰ ÔÓ ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰L59, ««ƒ∆¿ƒ««»…ƒ«»
·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â60ÛÈ„Ú ·¯‰ -61. ¿¿ƒ«««»»…»ƒ

יב).59)שם.58) כג, (שמות להטות רבים אחרי
ג).60) כא, (דברים הקרובה העיר יש 61)והיה כאשר

אנו  מזו, זו שונות שניהם של והתוצאות רוב, וגם קרוב
הרוב. את מעדיפים

.ÁÔeÎÓ ‚¯‰p‰ ‡ˆÓ62BÊ ÈL‡Â ,˙B¯ÈÚ ÈzL ÔÈa ƒ¿»«∆¡»¿À»≈¿≈¬»¿«¿≈
˙eÙzLa ˙Á‡ ‰Ï‚Ú e‡È·È - ‰ÂLa BÊ ÈL‡k63, ¿«¿≈¿»∆»ƒ∆¿»««¿À»

e˙ÈÂ64‰·B¯w‰ ‡È‰ BÊ Ì‡ :e¯Ó‡ÈÂ65‡È‰ È¯‰ - ¿«¿¿…¿ƒƒ«¿»¬≈ƒ
Ô‰lL66Ì‰ el‡ Ì‡Â ;‰zÓ Ì˜ÏÁ Ì‰Ï ezÈ el‡Â , ∆»∆¿≈ƒ¿»∆∆¿»«»»¿ƒ≈≈

Ì˜ÏÁ Ô‰Ï ezÈ el‡Â ,Ô‰lL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¬≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿»∆∆¿»
‰zÓ67ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ .68È„Èa elÙ‡Â , «»»¿ƒ∆ƒ∆¿»¿«¿≈«¬ƒƒ≈

Ì„‡69. »»

מה:).62) (סוטה בשורה לו קרובות כדעת 63)ששתיהן
יח: בכורות החכמים 65)תנאי.64)החכמים, ביותר ,

מהן  שאחת מניחים ואנו בדיוק, לכוון שאיֿאפשר סוברים
מהן. איזו יודעים אנו ואין יותר, ותכפר 66)קרובה

העיר 67)עליהם. אנשי משל כולה תהיה שהעגלה כדי
ב. הלכה למעלה ראה המידה 68)הקרובה. את לכוון

בה,69)בדיוק. ולדייק המידה את לצמצם שמתכוונים
כגון  שמים, מידי שבא בדבר לצמצם שאיֿאפשר וכלֿשכן

שם. כאחת, ראשיהם שני שיצאו וולדות בשני

.Ë?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Ó70BÓËÁÓ71BÙe‚ ‡ˆÓ .72ÌB˜Óa ≈≈»¿ƒ≈»¿ƒ¿»¿»
Ïˆ‡ Ûeb‰ ÔÈÎÈÏBÓ - ¯Á‡ ÌB˜Óa BL‡¯Â „Á‡∆»¿…¿»«≈ƒƒ«≈∆

BÓB˜Óa B˙B‡ ÌÈ¯·B˜Â L‡¯‰73‰ÂˆÓ ˙Ó Ïk ÔÎÂ .74 »…¿¿ƒƒ¿¿≈»≈ƒ¿»
BÓB˜Óa ¯a˜Â BL‡¯ Ïˆ‡ BÙeb ÔÈÎÈÏBÓ -75. ƒƒ≈∆…¿ƒ¿»ƒ¿

מה:70) חיותו,71)סוטה עיקר שבו מקום החלל, של
כב), ז, (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת "אשר ככתוב
אפילו  מחבירו, כמותו שהלכה עקיבא, כרבי רבינו ופסק
עליו  החולק ונקי, קב שמשנתנו יעקב, בן אליעזר רבי לגבי

רבי 73)שם.72)שם. כדעת עיקר, שהוא הראש, של
בקבורתו.74)עקיבא. שיטפל מי לו שמת 75)שאין

יהושע  שהתנה תנאים מעשרה אחד וזה מקומו, קונה מצוה
את  נקט רבינו פא.). (בבאֿקמא לארץ כשנכנסו ישראל עם
גופו  נמצא של הדין בבבלי, בירושלמי. שהובא כפי הסדר

מודדים. מהיכן ואחרֿכך קודם, הוא וכו' אחד במקום

.ÈBÓËÁÓ ÔÈ„„BÓ - ‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈa¯ ÌÈ˙Ó e‡ˆÓƒ¿¿≈ƒ«ƒ∆¿«∆¿ƒ≈»¿
Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL76˙Á‡ ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .77 ∆»∆»¿∆»≈∆¿ƒ»¿»ƒ««

e‡ˆÓ .Ôlk ÏÚ ˙Á‡ ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó - ÌlÎÏ ‰·B¯¿̃»¿À»¿ƒ»∆¿»«««À»ƒ¿¿
‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê78ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ ÔÈ„„BÓ -79Ô‰L ˙BÓk ∆««≈∆¿ƒƒ»∆¿¿∆≈

ÔÈÁpÓ80. À»ƒ

ואין 76) ערופה, עגלה מביאה מהם לאחד הקרובה עיר וכל
בלבד  אחת ועיר אחד, רוצח עלֿידי נהרגו שכולם אומרים

לכפרה. עגלה 77)זקוקה להביא מחוייבים העיר זקני ואין
וחלל. חלל לכל כנגד 78)ערופה לא זה של וחוטמו

מה. סוטה זה, של מתחת 79)חוטמו טמון שהתחתון
ערופה, עגלה מביאים אין טמון ועל לעין, גלוי ואינו לעליון

ומה: שם הגמרא ומסקנת יא, הלכה לקמן ואין 80)ראה
זה. בצד זה כמונחים אותם דנים

.‡È˜eÁ ‡Ï - ÏÏÁ ‡ˆnÈ Èk :¯Ó‡81,¯t¯ÙÓ ‡ÏÂ ∆¡«ƒƒ»≈»»…»¿…¿«¿≈
Ï‚a ÔeÓË ‡Ï - ‰Ó„‡a .ÏÏÁ ‡¯˜ ‰Ê ÔÈ‡L82. ∆≈∆ƒ¿»»»»¬»»…»¿«

ÏÙ83‡Ï - ‰„Oa .ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡Ï -84Èt ÏÚ Ûˆ …≈…»»ƒ»«»∆…»«¿≈
Ú„B Ì‡ ‡‰ - e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡Ï .ÌÈn‰85eÈ‰ ‡Ï , ««ƒ…«ƒƒ»»ƒ«…»

.ÔÈÙ¯BÚ¿ƒ

חרב 81) כגון בכלי, פציעה ע"י נהרג על נופל "חלל" לשון
שם). וגמרא רה, שופטים מד:82)('ספרי' שם משנה,

וללמדנו  מיותרת. "באדמה" המילה בו. וכיוצא אבנים בגל
לו  טמון. ולא באדמה הגלוי בשטח נמצא שהחלל באה,
כותבת  היתה לא טמון, אפילו חלל לכל התורה כוונת היתה

בלבד. חלל" ימצא "כי היא 83)אלא מיותרת מילה
תלוי. ולא (=מוטל) נופל דווקא באה, אף 84)ולהדגיש

יונתן  וראה המים, פני על צף ולא - בא ולהדגיש מיותר, זה
א. כא, דברים עוזיאל מז:85)בן שם וגמרא שם, 'ספרי'

יב. הלכה וראה

.·È‚¯B‰‰ ‰‡¯ elÙ‡86„Á‡ „Ú87„·Ú elÙ‡ ,88B‡ ¬ƒ»»«≈≈∆»¬ƒ∆∆
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‰¯·Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt B‡ ‰M‡89ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ ‡Ï -90. ƒ»»¿≈«¬≈»…»¿ƒ
ÌÈÁˆ¯‰ ea¯MÓ ,CÎÈÙÏ91ÈeÏ‚a92‰Ï‚Ú ‰ÏËa - ¿ƒ»ƒ∆«»«¿»ƒ¿»»¿»∆¿»

‰Ùe¯Ú93. ¬»

שם.86) ההורג, לעדות.88)שם.87)את שפסול כנעני
בו.89) וכיוצא גזלן "לא90)כגון כתוב מי בתורה נודע

הכהו". מי "נודע הללו המקרים ובכל כמה 91)הכהו",
מז: מז. סוטה הבית, חורבן קודם שנים עשרות

הרוצח.92) את זה 93)ומכירים דין לומדים שם וב'ספרי'
אמרו  מכאן שמצויה, בשעה "ולא ימצא", "כי הכתוב מן
התוספתא  לשון וזו ערופה". עגלה בטלה הרצחנים משרבו
הרצחנים  משרבו אומר: זכאי בן יוחנן "רבן פי"ד): (סוטה
על  אלא באה ערופה עגלה שאין לפי ערופה, עגלה בטלה

רוצחים". הם בגלוי ועכשיו הספק,

.‚È„Á‡ „Ú94„Á‡ „ÚÂ ,‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ :¯ÓB‡ ≈∆»≈»ƒƒ∆«≈¿≈∆»
BLÈÁÎ‰95ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â96‰na . ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»»¿ƒ«∆

˙Á‡k Ì‰ÈL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c97Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿««¬»ƒ
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ È‡ :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»¬ƒ»ƒƒ∆«≈¬≈∆∆¡»

ÌÈLk98‰Ê ÔÈÚÏ99Ck ¯Á‡ ‡a Ì‡Â ,100„Á‡ „Ú ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ»««»≈∆»
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â101ÏÚ ¿ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»≈«¿ƒƒ«

.ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡Â ,ÔB¯Á‡‰ È¯·cƒ¿≈»«¬¿≈¿ƒ

מז.94) ובאותה 95)סוטה יום באותו לו: שאמר כגון
אחר. במקום עמי הנהרג או ההורג היה ולא 96)שעה

מכחישו. בלבד שאחד אע"פ העד, בדברי מתחשבים
התורה 97) האמינה שלא דיבור, כדי בתוך שניהם והעידו

מלזה. יותר אחד,98)לזה עד תורה שהאמינה מקום "כל
מז: שם כשנים), (הריהו שנים" כאן עגלה 99)הרי של

הראשון.100)ערופה. של עדותו שנתקבלה אחר
אחד 101) של דבריו "שאין השני, העד לדברי לב שמים אין

שגדול  חייא, כרבי רבינו ופסק שם. שנים", (שיש) במקום
(כסףֿמשנה  טז הלכה א פרק סוטה הלכות ראה היה. הדור

שם).

.„Èe‡a102e‰eLÈÁÎ‰Â „Á‡‰ „ÈÚ‰L ¯Á‡ ÌÈL »¿«ƒ««∆≈ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Bi„Ú ÈzLk Ô‰ È¯‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â103 ¿»¿…»ƒ»¬≈≈ƒ¿≈≈À

˙BLÈÁÎn‰104ÔÈÙ¯BÚÂ ,BÊ ˙‡ BÊ105‰M‡ .106 ««¿ƒ∆¿¿ƒƒ»
˙LÁÎÓ ˙¯Á‡ ‰M‡Â ,‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ :˙¯ÓB‡∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ»«∆∆«¿∆∆

ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :˙¯ÓB‡Â d˙B‡107e‡aL ÔÈa , »¿∆∆…»ƒ»¿ƒ≈∆»
BÊ ¯Á‡ BÊ e‡aL ÔÈa ˙Á‡k Ô‰ÈzL108ÌÈL . ¿≈∆¿««≈∆»««¿«ƒ

eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡109- Ì˙È‡¯ ‡Ï :Ô‰Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ»ƒ¿∆»≈»∆…¿ƒ∆
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È˙È‡¯ :¯ÓB‡ „Á‡ .ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï…»ƒ»»¿ƒ

מאמינים 103)שם.102) אנו שאין עדים, כתות שתי של
בטילה. ועדותן עדותן,104)לשתיהן מקבלים אנו ואין

משקרת. בוודאי מהן שאחת באו 105)מפני לא כאילו
כלל. לענין 106)עדים נאמנת לעדות, כשרה שאינה אע"פ

יב. הלכה למעלה ראה ערופה, שכשם 107)עגלה
הראיה, על אשה עדות - ערופה עגלה לענין - שמקבלים

לזו  מאמינים אנו ואין בהכחשה, אשה עדות מקבלים כך
מלזו. לעדות 108)יותר הכשר אחד עד בין ההבדל וזהו

תחילה  שבא כשר, עד אלא לעדות. שפסולה אשה ובין
ואם  עדותו. על סומכים ואנו כשנים, הריהו עדותו, ונתקבלה

שנים. נגד כאחד הוא המכחישו, אחד עד אחרֿכך ואילו בא
כך, ומשום אחת. אלא אינה עדותה, קיבלו אפילו אשה,
זה  הרי זו, אחר בזו אפילו אותה המכחישה אשה כשבאה
- לזו מאשר יותר לזו מאמינים ואין אחת, נגד אחת

שם. אומרים" ה"יש כדעת מז: סוטה את 109)ועורפים,
שם. משנה ההורג,

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na110ÌÈ¯Lk ÔzLÏL eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»¿≈ƒ
ÌÈÏeÒt B‡111È˙È‡¯ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;112 ¿ƒ¬»ƒ»«≈∆»»ƒƒ

ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzLe ,‚¯B‰‰113:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ «≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡ - ˙È‡¯ ‡Ï114. …»ƒ»≈¿ƒ

המעידים.110) דעות רוב אחר ואז 111)שהולכים
לחייב  לקולא, ובין לחומרא בין דעות רוב אחר הולכים
שם. הגמרא מסקנת לפי לא, או ערופה עגלה הבאת

כשנים.112) והריהו עדותו, כשר 113)ונתקבלה כשיש
המעידים. של דעות רוב אחר הולכים אין ופסולים,

תחילה,114) בא התורה שהאמינה הכשר שהאחד מכיון
של  דבריו ואין הן, אחד כעד הנשים ושתי שנים, כמו הריהו
באו  אם אבל עורפים. אין כך ומשום שנים, במקום אחד

טז. הלכה ראה ועורפים. ואחד כאחד זה הרי אחת, בבת

.ÊËeÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL115 ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ „ÚÂ ,‚¯B‰‰116- Ì˙È‡¯ ‡Ï :¯ÓB‡Â ÌLÈÁÎÓ «≈¿≈∆»«¿ƒ»¿≈…¿ƒ∆

ÌÈÏeÒt ‰‡Ó B‡ ÌÈL ‰‡Ó elÙ‡L ;ÌÈÙ¯BÚ117, ¿ƒ∆¬ƒ≈»»ƒ≈»¿ƒ
¯‰ - Ôlk ˙‡ LÈÁÎÓ „Á‡ „ÚÂ„Á‡ LÈ‡k el‡ È118 ¿≈∆»«¿ƒ∆À»¬≈≈¿ƒ∆»
.„Á‡ „ÚÂ¿≈∆»

עדותם.115) העדות.116)וקיבלנו קבלת אחר בא אפילו
המרובים.117) אחר הולכים קבלת 118)אין לאחר אף

אנו  ואין להכחישם, אחד עד יכול כך ומשום עדותם,
כל  שאמרו: ומה ועורפים. לזה מאשר יותר להם מאמינים
בעד  המדובר כשנים, הריהו אחד עד תורה שהאמינה מקום

פלגא. כי ד"ה רש"י לב. סוטה וראה כשר.

.ÊÈeÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ‰LÏL B‡ ÌÈL LÏL»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ‰Úa¯‡ B‡ ÌÈL Úa¯‡Â ,‚¯B‰‰«≈¿«¿«»ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ…

ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈÙ¯BÚ - Ì˙È‡¯119ÔÈÏeÒÙa :120[Cl‰] ¿ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈn‰ ·¯ ¯Á‡121.ÌB˜Ó ÏÎa ««…«ƒ¿»¿»»

אבל 120)שם.119) פסולים. מפי הן העדויות כששתי
כמה  של עדותם שנתקבלה אחר ובא כשר, אחד עד כשיש
כלל. עדות כאן ואין אחד נגד כאחד דינם פסולים,

זה,121) אחר בזה שבאו ובין כאחת שבאו בין כך, ומשום
שלוש  באו אם וכן ועורפים, הפסולים ארבעת על סומכים
שאין  אע"פ ראיתם, לא ואומרים פסולים שלושה או נשים
פסולים  ששלושה ספק, מטעם עורפים כן גם מניין, רוב
המכחישה  אחת כאשה דינם פסולים, שלושה המכחישים

שעורפים. יד) (הלכה למעלה ואמרנו חברתה, את
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éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
שנים 1) כמה ובת ערופה. עגלה מצות נוהגת היכן יבאר

בהנאה, אסורה היא אם ודין בה. הפוסלים והדברים כשרה.
הנחל  ודין כך. אחר או תערף שלא עד ההורג נמצא ואם

בזריעה. מותר אם העגלה בו שנתערפה

.‡Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‚‰B ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ÔÈc ÔÈ‡2, ≈ƒ∆¿»¬»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈
Ôc¯i‰ ¯·Úa ÔÎÂ3. ¿≈¿≈∆««¿≈

לך 2) נותן אלקיך ה' אשר "באדמה א): כא, (דברים שכתוב
א). ט, פרק סוטה (ירושלמי אלקיך 3)לרשתה", ה' "אשר

וב'ספרא' רה). שופטים ('ספרי' הירדן" עבר לרבות לך, נותן
"כי  הכתוב את דורשים א, פרשה סיני בהר י, פרשה אמור
הירדן, עבר למעט לכם" נותן אני אשר הארץ אל תבואו
מהֿ המיוחדת, ארץ ופירשו "הארץ", כתוב ששם משום
וזה  "באדמה", אלא "ארץ" לשון הזכיר לא כאן שאיןֿכן
ישראל  שבארץ [ונראה מה'. להם נתונה שהיא אדמה כל כולל
ערופה  עגלה מצות נוהגת ישראל עלֿידי מיושבת כשהיא

סנהדרין]. שם שיש ובזמן קיים, ביתֿהמקדש כשאין אפילו

.·ÌÈL ÈzL ˙a - ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú4˙BÁt B‡5Ì‡ Ï·‡ ; ∆¿»¬»«¿≈»ƒ»¬»ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÈzL ˙a ‰˙È‰6ÔÈÓen‰ ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt - »¿»«¿≈»ƒ¿∆»¿»¿≈«ƒ

ÔÈÏÒBt7ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .8‰Ù¯Ë ‰˙È‰ Ì‡ ,9‰ÏeÒt -10; ¿ƒ¿««ƒ≈ƒ»¿»¿≈»¿»
da ¯Ó‡ ‰¯tk11ÌÈL„˜k12. «»»∆¡«»¿»»ƒ

שנה,4) בת שאמר אליעזר, רבי על החולקים החכמים כדעת
מפני  ערופה בעגלה רק נאמר זה ודין א. משנה א, פרק פרה
מקום  בכל אבל גדולה. משמע ובקר בקר, עגלת בה שנאמר

חכמים מודים בפירוש אחר, (רבינו שנה. בן פירושו שעגל
והברטנורא). הר"ש גם כתב וכן שם, שאין 5)המשנה

בת  שאף להוסיף אלא שנה, בת למעט באים החכמים
שמה. בקר" "עגלת זה גיל שעד כשרה, יום 6)שנתיים

י. השנה ראש שנה, חשוב בשנה בה 7)אחד נאמר שלא
יט, (במדבר אדומה בפרה שנאמר כמו מום", בה אין "אשר
בפרה  הכתוב את דרשו שם ובגמרא . מה: סוטה משנה ב),
ערופה. בעגלה ולא בה, – מום" בה אין "אשר אדומה:

כקרבן.8) דינה אין מומים, כמוה 9)שלענין שאין "כל
נמנו  הטריפות, סוגי כל מב.). (חולין טריפה" - חיה
שחיטה  ובהלכות ד, פרק אסורות מאכלות בהלכות ונתבארו

הֿי. קרבן.10)פרקים ישראל"11)כדין לעמך "כפר
ח). כא, וכשם 12)(דברים בעליהם. על המכפרים

פסולה, - טריפה ערופה עגלה כך לקדשים, פסול  שטריפה
יא. חולין

.‚˙B„B·Ú‰ Ïk13ÔÈÏÒBtL BÓk ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ˙BÏÒBt »»¬¿∆»∆¿»¿∆¿ƒ
‰n„‡ ‰¯Ùa14‰nÏÂ .da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL , ¿»»¬À»∆∆¡«¬∆…À«»¿»»
'ÏÚ' ¯Ó‡15,'da „aÚ ‡Ï ¯L‡' ¯Ó‡pL ¯Á‡ ∆¡«…««∆∆¡«¬∆…À«»

ÏÒBt ÏÚ‰L ?˙B„B·Ú ¯‡L ÌÚ ÏÚ‰ ÏÏBk ‡e‰L∆≈»…ƒ¿»¬∆»…≈
ÔÂÈk ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«¿»»≈∆…ƒ¿«¿»»≈»
L¯Á ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÒÙ ÁÙË ÏÚa ‰ÎLnL∆»¿»¿…∆«ƒ¿¿»««ƒ∆…»«

‰Î‡ÏÓ da ‰OÚ ‡ÏÂ da16ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le ; »¿…»»»¿»»¿»¬≈
‰Î‡ÏÓ ˙ÚL „Ú ‡l‡ ÔÈÏÒBt17. ¿ƒ∆»«¿«¿»»

מו.13) שם.14)סוטה משכה 15)סוטה לא "אשר
שם. על 16)בעול", אפילו התורה הקפידה שבעול

בלבד. לצורך 17)משיכתו עבודה בה עושה שהוא בשעה
ד. הלכה ולהלן גֿד, משניות ב פרק פרה ראה עצמו,

.„B˙ÈlË O¯t ÔB‚k ,dk¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈««ƒ
ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ ‰ÈÏÚ18‡È‰L ÏÎÂ ;dÏÒBt BÈ‡ - »∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈¿»¿…∆ƒ

- d‡OÏ ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯tL ÔB‚k ,dk¯ˆÏ ‡lL∆…¿»¿»¿∆≈««ƒ»∆»¿»¿»
‰ÏeÒt19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰n„‡ ‰¯t20. »»¬À»

נלמדה 18) ערופה ועגלה אדומה, פרה בדיני ג משנה שם
אדומה. ולא 19)מפרה טלית, עליה הניח במקרה אם אבל

מו. סוטה פסולה, אינה אותה, שתשא א,20)התכוון פרק
ז. הלכה

.‰ÌBia ‡l‡ ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡21¯Ó‡pL ÈÙÏ , ≈¿ƒ∆»∆¿»∆»«¿ƒ∆∆¡«
‰¯tk da22ÌÈL„˜k23¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ .24.d˙ÙÈ¯ÚÏ »«»»¿»»ƒ¿»«»≈«¬ƒ»»

ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡Â25˙BÏ‚Ú ÈzL26ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ,˙Á‡k ¿≈¿ƒ¿≈∆¿¿««∆≈ƒ
˙BÏÈ·Á ˙BÏÈ·Á ˙BˆÓ27. ƒ¿¬ƒ¬ƒ

כ:21) י.22)מגילה הערה למעלה בהקרבת 23)ראה
"ביום  לח): ז, (ויקרא ככתוב ביום, אלא שאינה קרבנות

קרבניהם". את להקריב ישראל בני את אףֿעל24ֿ)צוותו
אברהם  "וישכם שנאמר: למצוות, מקדימים שזריזים פי
כשר. היום כל אבל טובה, מידה היא זאת בבוקר",

ח.25) הרוגים.26)סוטה שני בבת 27)שנמצאו הרבה
וממהר  למשא, עליו שהמצוות כמי שנראה מפני אחת,

משאו. לפרק

.Â‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú28ÌB˜Óa ˙¯a˜Â , ∆¿»¬»¬»«¬»»¿ƒ¿∆∆ƒ¿
d˙ÙÈ¯Ú29ÏÁpÏ „¯zMÓe .30ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a ¯Ò‡z ¬ƒ»»ƒ∆≈≈«««≈»≈«¬»»««

¯Á‡ ‰ËÁL B‡ ‰˙Ó Ì‡Â .‰Ù¯Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…∆∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿¬»««
‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - d˙„È¯È31.¯·w˙Â , ¿ƒ»»¬≈¬»«¬»»¿ƒ»≈

לפי 28) בהנאה, שאסורה והטעם עד. זרה עבודה משנה,
כט:). (שם כקדשים כפרה בה "וערפו 29)שנאמר שכתוב

קבורתה. תהיה ששם לומר מיותרת, "שם" והמילה שם",
בגירסאות  מקום בשום אינה קבורתה" תהיה "שם זו [דרשה
ד"ה  נז. וקידושין כט: זרה עבודה ב'תוספות' אבל שלפנינו,
לפני  שגם ונראה ו. כריתות מגמרא זו דרשה מביאים כפרה,
מו.]. זבחים רש"י ראה זו. גירסא היתה רש"י

כרב 30) פסק כה. כריתות אוסרתה", איתן לנחל "ירידתה
מפני  בתראה, הוא שרבא ואףֿעלֿפי רבא, נגד המנונא

המנונא. כרב סוברים (שם), וחבריו ינאי מפני 31)שרבי
אומרים  אנו ואין להתירה, חוזרת ואינה מחיים שנאסרה
זה  והרי אותה, מקדישים היו לא שתמות ביתֿדין ידעו שלו
דיבורֿהמתחיל  פב. חולין 'תוספות' ראה טעות. הקדש

בהערות. ח הלכה לקמן וראה והתנן.

.Ê‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ32. ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ¬≈À∆∆«¬»»
„Á‡ „Ú ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk33˙‡ È˙È‡¯ È‡ : ≈«¿∆»«≈∆»¬ƒ»ƒƒ∆

e‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈL e‡·e ,‚¯B‰‰34‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â «≈»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…
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קעו נפש קעו ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"ג קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏÁpÏ ‰e„È¯B‰Â ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ eLÈ¯Ù‰Â ,˙È‡¯35 »ƒ»¿ƒ¿ƒ∆»∆¿»¿ƒ»«««
Ì‰Èt ÏÚ dÙ¯ÚÏ36enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ,37È¯‰ - ÌÈM‰ ¿»¿»«ƒ∆¿««»««¿«ƒ¬≈

‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ38. À∆∆«¬»»

בהנאה",32) מותרת - זוממים עדיה נמצאו ערופה, "עגלה
עיניו  לפני היתה לא זו (תוספתא ד פרק כריתות תוספתא

אחר). מקור והביא הכסףֿמשנה, בעל היו 33)של ולא
יב. הלכה ט, פרק למעלה ראה שאמרו:34)עורפים,

במקום  שעה ובאותה יום באותו עמנו היה הנהרג או ההורג
בהנאה.35)אחר. אחד 36)ונאסרה של דבריו שאין

שנים. הייתם 37)במקום עמנו להם: ואמרו עדים שבאו
אחר. במקום שעה ובאותה יום התורה 38)באותו כי

הם. שקר עדי שהוזמו והעדים המזימים, לעדים האמינה
לא  ולפיכך העדים, הזמת אפשרות בדעתם העלו [וביתֿדין
גבי  זו סברא נאמרה נד. בכריתות שכזה. למקרה הקדישוה

עדים)]. עלֿפי תלוי אשם

.Á‚¯B‰‰ ‡ˆÓ39‡ˆz - ‰Ï‚Ú‰ Û¯Úz ‡lL „Ú ƒ¿»«≈«∆…≈»≈»∆¿»≈≈
¯„Úa ‰Ú¯˙Â40¯·wz - ‰Ù¯ÚpL ¯Á‡ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»««∆∆∆¿»ƒ»≈

dÓB˜Óa41˜Ùq‰ ÏÚL ;42d˙lÁzÓ ‰‡a43‰¯tk , ƒ¿»∆««»≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»
d˜ÙÒ44¯Á‡ ÁˆB¯‰ ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .dÏ ‰ÎÏ‰Â ¿≈»¿»¿»»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈«««

d˙ÙÈ¯Ú45¯Ó‡pL ;‚¯‰È ‰Ê È¯‰ -46¯Ú·z ‰z‡Â : ¬ƒ»»¬≈∆≈»≈∆∆¡«¿«»¿«≈
.È˜p‰ Ìc‰«»«»ƒ

מז.39) הורידו 40)סוטה שכבר ואףֿעלֿפי חולין, כשאר
שמלכתחילה  והטעם, בהנאה. נאסרה לא לנחל, אותה
ומפני  ההורג, נמצא שלא משום לעריפה לנחל אותה הורידו
אפשרות  על ביתֿדין חשבו ההורג, שיימצא הדבר ששכיח
למעלה  וראה שכזה. במקרה להקדישה בדעתם גמרו ולא זו
עגלה  שמצוות פ"ח, ח"ג ממו"נ שהבאנו לט, הערה פ"ט
הדבר  את לפרסם אמצעי אלא אינה הכנותיה כל על ערופה

וזה שיוו  הרוצח, הוא מי להוודע ועלֿידיֿזה ברבים, דע
(כסףֿ כזו אפשרות על דעתם את נותנים שביתֿדין מוכיח

ז). הלכה כדין 41)משנה איתן בנחל עריפתה במקום
בהנאה. ואסורה ערופה, מי 42)עגלה נודע "לא ככתוב:

החטא 43)הכהו". על לכפר באה בעיקרה ערופה עגלה
הרוצח. מי יודעים שהרי 44)כשאין תפקידה, את ומילאה

מז. סוטה (משנה הרוצח מי ידעו לא עריפתה בשעת
כג:). כבר 45)וכריתות העריפה שעלֿידי אומרים אין

לז: כתובות הרוצח, את להרוג צורך ואין החטא, כופר
מז: עריפתה.46)וסוטה לאחר ערופה עגלה פרשת בסוף

אם  כי וגו' יכופר לא "ולארץ הפסוק: מובא שם בברייתא
שנראה  פסוק להביא רבינו של דרכו וידועה שופכו". בדם
הפסוק  מאשר הדין, את ממנו ללמוד מתאים יותר לו

הרמב"ם). מכללי ד כלל מלאכי יד (ראה בגמרא שהובא

.Ë‰ÚÈ¯Êa ¯eÒ‡ ‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯ÚpL ÏÁp‰47 «««∆∆∆¿»»∆¿»»ƒ¿ƒ»
‡ÏÂ Ba „·ÚÈ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ‰„B·ÚÂ«¬»¿»∆∆¡«¬∆…≈»≈¿…

Ú¯fÈ48,Ú˜¯˜ ÏL dÙe‚a ‰„B·Ú ÌL „·BÚ‰ ÏÎÂ . ƒ»≈«¿»»≈»¬»¿»∆«¿«
el‡a ‡ˆBiÎÂ ÚË B‡ Ú¯Ê B‡ ¯ÙÁ B‡ L¯ÁL ÔB‚k¿∆»«»«»«»«¿«≈»≈

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -49¯zÓe .50¯wÏe ÔzLt ÌL ˜¯ÒÏ51 ¬≈∆∆À»ƒ¿…»ƒ¿»¿«≈

,B¯Ùz B‡ „‚a ÌL ‚¯‡L ÈÓk ‰fL ,ÌÈ·‡ ÌL»¬»ƒ∆∆¿ƒ∆»«»∆∆¿»
¯Ó‡ CÎÏ .Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L52‡Ï : ∆≈»¿»»¿««¿«¿»∆¡«…

Û‡ ,Ú˜¯˜ ÏL dÙe‚a ‰ÚÈ¯f ‰Ó - Ú¯fÈ ‡ÏÂ „·ÚÈ≈»≈¿…ƒ»≈««¿ƒ»¿»∆«¿««
‰ ÏkÏL dÙe‚a ‡l‡ dÈ‡ ÌL ‰¯Ò‡pL ‰„B·Ú »»¬»∆∆∆¿»»≈»∆»¿»∆

.Ú˜¯«̃¿«

מו:47) וברייתא מה: סוטה מובנו 48)משנה ואין
שזהו  איתן, נחל תיאור מוסר הכתוב אין כלומר לשעבר,
לעתיד, אזהרה זוהי אלא אותו, זרעו ולא בו עבדו שלא נחל

מו: יזרע",49)שם ולא בו יעבד "לא הלאו, על שעבר
כב. אלו 51)שם.50)מכות עבודות ששתי לסתת.

ואינן  קרקע, של בגופה לא אבל הקרקע, על אמנם נעשות
וזריעה. לחרישה שזה 52)דומות אףֿעלֿפי יזרע", "ולא

שופטים  'ספרי' לזריעה, עבודה להקיש יעבד", ב"לא נכלל
שם. סוטה רז:

.È‰Ï‚Ú e‡È·‰ ‡ÏÂ e¯Á‡˙pL ‰·B¯˜ ¯ÈÚ ÈL‡«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«¬¿…≈ƒ∆¿»
‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÔÈ‡È·Óe Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ‰Ùe¯Ú¬»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒ¿«««»

ÌÈL53ÌBÈ ‰ÈÏÚ ¯·ÚL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú È·iÁL ; »ƒ∆«»≈∆¿»¬»∆»«»∆»
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ«««ƒƒ

שאין 53) חטא שזהו אףֿעלֿפי מכפר, הכיפורים יום שאין
אלא  בו מכיר שאין ו"חטא הקדושֿברוךֿהוא, אלא בו מכיר
מכפר". הכיפורים יום (=הקדושֿברוךֿהוא) המקום
לעמך  "כפר ערופה: בעגלה הכתוב מן זה דין ולומדים
לכפר  זו כפרה "ראויה מצרים), (מארץ פדית" אשר ישראל
ואףֿעלֿפי  ביניהם, חלל נמצא אם מצרים", יוצאי על

רי. שופטים 'ספרי' כו: כריתות שנים, הרבה מאז שעברו

âשבט י"ג קודש âשבת
øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨

מכשול 1) כל ולהסיר מעקה לעשות שמצותֿעשה יבאר
ומה  הסכנה מפני חכמים שאסרום דברים כו'. סכנה בו שיש

הם.

.‡‰˜ÚÓ Ì„‡ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:¯Ó‡pL ,Bb‚Ï ƒ¿«¬≈«¬»»«¬∆¿«∆∆¡«
‰¯Èc ˙Èa ‰È‰iL ,‡e‰Â .Eb‚Ï ‰˜Ún ˙ÈOÚÂ3Ï·‡ ; ¿»ƒ»«¬∆¿«∆¿∆ƒ¿∆≈ƒ»¬»

˙B¯ˆB‡‰ ˙Èa4˜e˜Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯˜a‰ ˙È·e ≈»»≈«»»¿«≈»∆≈»
BÏ5˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa ÏÎÂ .¿»«ƒ∆≈«¿««««¿««

‰˜Ún‰ ÔÓ ¯eËt -6. »ƒ««¬∆

סכנה 3)גדר.2) ויש בגגו, משתמש ואדם בו, שדרים בית
בית, וסתם כתובה, ב"בית" לגג מעקה מצוות ממנו. שייפול

משמע. דירה ותבואה.4)בית שמן ליין, כמחסן המשמש
שנינו 5) ממזוזה, זה דין למד רבינו דירה. בית שאינם מפני

ובית  הבקר ובית ... אני "שומע לו: פיסקה ואתחנן בספרי
בית  ביתך מה ביתך, לומר תלמוד במשמע, ... האוצרות
ו  פרק מזוזה בהלכות רבינו פסק וכן ביתך". כל אף דירה
כל  את ממעט כאן הנאמר "בית" שגם רבינו וסובר ז. הלכה

כאן. משנה כסף וראה יא. יומא ראה ראוי 6)אלה. שאינו
ג: סוכה רכט; תצא, ספרי לדירה,

שבת קודש
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קער

קער

נפש  ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"ג קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·ÔÈ·iÁ - ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙Èa7:¯Ó‡pL ;‰˜ÚÓa «ƒ∆¿≈À»ƒ«»ƒ¿«¬∆∆∆¡«
ÏtÈ ÈkÏÙBa ‡l‡ ‰Ïz ‡Ï - epnÓ ÏÙp‰8,Ôk Ì‡ . ƒƒ…«…≈ƒ∆…»»∆»¿≈ƒ≈

˙BiÒk Èza ËÚÓÏ ?'Ebb' ¯Ó‡ ‰nÏ9Èz·e »»∆¡««∆¿«≈»≈¿≈ƒ»≈
˙BL¯„Ó10‰¯È„Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,11˙eL¯ ‰˙È‰ . ƒ¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»»¿»¿

BbbÓ ‰‰B·b ÌÈa¯‰12˜e˜Ê BÈ‡ -13‡pL ;‰˜ÚÓÏ:¯Ó »«ƒ¿»ƒ«≈»¿«¬∆∆∆¡«
epnÓ ÏÙp‰ ÏtÈ Èk14BÎB˙Ï ‡ÏÂ -15. ƒƒ…«…≈ƒ∆¿…¿

וזה 7) שלך, ומשמע לגגך, מעקה ועשית שכתוב: פי על אף
שותפות. של אלא שלו חייב.8)אינו ממנו ליפול יכול אם

שותפים. של בית ובין אחד של בית בין הבדל שאין מכאן
שותפים  בית ופוטר שם חולק אלעי שרבי פי על ואף
שלעניין  רבינו סובר שם), רש"י של פירושו (לפי ממעקה
חולק  רבינו שלדעת ייתכן ועוד אלעי. כרבי הלכה אין מעקה
מודה  הוא במעקה אבל שם, דברים קצת על אלעי רבי

משנה). (כסף לתפילה.9)שחייב מיועדים 10)מיועדים
תורה. בגג.11)ללימוד משתמשים אין וממילא

הגג.12) על הרבים מרשות שיפלו לחשוש ואין 13)ויש
מרשות  גבוה למעלה מלמטה גגו על מעקה שיעשה אומרים
גגו. על הרבים ברשות העוברים יפלו שלא כדי הרבים,

הרבים.14) שם.15)לרשות הגג, לתוך הרבים מרשות

.‚ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ‰˜Ún‰ d·b16È„k , …«««¬∆≈»≈¬»»¿»ƒ¿≈
‰˜ÊÁ ‰ˆÈÁn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÏÙBp‰ epnÓ ÏtÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ∆«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬»»
Bbb ÁÈpn‰ ÏÎÂ .Ïtz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ì„‡ ÔÚMiL È„k¿≈∆ƒ»≈»»»∆»¿…ƒ…¿»««ƒ««
‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰˜ÚÓ ‡Ïa¿…«¬∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…

‰OÚ˙17E˙È·a ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,18ÔÈ‡Â . «¬∆∆∆¡«¿…»ƒ»ƒ¿≈∆¿≈
ÔÈ˜BÏ19‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ20. ƒ«»∆ƒ¿≈∆≈«¬∆

משנה.16) כסף ראה הצדדים. מכל למעלה הגג מן
דמים 17) תשים ולא עשה, מצוות - לגגך מעקה "ועשית

שם. ספרי תעשה", לא מצוות - אשמת 18)בביתך
בביתך. דמים תעשה 19)שפיכות לא על עובר כדין

וכל 20)שבתורה. מעקה, עשה שלא בזה הלאו על עובר
סנהדרין  בהלכות רבינו עליו. לוקים אין מעשה בו שאין לאו

א. הלכה יח פרק

.„„Á‡Â ‚b‰ „Á‡21¯·c Ïk22Èe‡¯Â ‰kÒ Ba LiL ∆»«»¿∆»»»»∆≈«»»¿»
˙eÓÈÂ Ì„‡ da ÏLkiL23B‡ ¯‡a BÏ ‰˙È‰L ÔB‚k . ∆ƒ»≈»»»¿»¿∆»¿»¿≈

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡L ÔÈa ÌÈÓ Ba LiL ÔÈa ,B¯ˆÁa ¯Ba24- «¬≈≈∆≈«ƒ≈∆≈«ƒ
‡ÈÏÁ ˙BOÚÏ ·iÁ25ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚26B‡ , «»«¬À¿»¿»¬»»¿»ƒ

Èeqk dÏ ˙BOÚÏ27Ì„‡ da ÏtÈ ‡lL È„k ,28.˙eÓÈÂ «¬»ƒ¿≈∆…ƒ…»»»¿»
ÏBLÎÓ Ïk ÔÎÂ29Ó - ˙BLÙ ˙kÒ Ba LiL‰OÚ ˙Âˆ ¿≈»ƒ¿∆≈«»«¿»ƒ¿«¬≈

B¯ÈÒ‰Ï30epnÓ ¯ÓM‰Ïe31¯·ca ¯‰f‰Ïe32;‰ÙÈ ‰ÙÈ «¬ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¿ƒ»≈«»»»∆»∆
,¯ÈÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .ELÙ ¯ÓLe EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿ƒ…≈ƒ

ÁÈp‰Â33Ïha - ‰kÒ È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ˙BÏBLÎn‰ ¿ƒƒ««ƒ¿«¿ƒƒƒ≈«»»ƒ≈
.'ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡Ï'a ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»«¿…»ƒ»ƒ

ובין.21) בורות,22)בין לרבות מניין גג, אלא לי "אין
דמים  תשים לא לומר: תלמוד ונעיצים? מערות שיחים,
הכתוב  שדיבר מפני "גג", תורה וכתבה שם. ספרי בביתך".

(=שכיח). במקום 23)בהווה אלא אינה מעקה מצוות

תשים  ולא שכתוב: לנזק, חשש ולא למיתה חשש שיש
בביתך. הלכה 24)דמים יב פרק ממון נזקי הלכות ראה

עפר.25)י. גבוהה 26)תל כראוי, חולייה לו "עשה
ו. פרק קמא בבא תוספתא פטור", ... טפחים עשרה

שם.27) כראוי", בפני 28)"וכיסה שיעמוד חזק כיסוי
הקודמת. בהלכה במעקה שאמרנו כמו האדם, כובד

ו 29) ביתו, בתוך רע כלב אדם יגדל סולם "שלא יעמיד אל
טו: קמא בבא ביתו", בתוך בכלל 30)רעוע זה שאף

סכנת  הרחקת שמטרתה לגגך", מעקה "ועשית עשה מצוות
ממקום 31)נפשות. שיתרחק אדם, כל על מוטלת זו מצוה

המכשול. בעל על המוטלת המכשול כהסרת שלא הסכנה,
הסכנה.32) ממקום להימלט יכול ואינו במקרה
והשאיר.33)

.‰e¯Ò‡ ÌÈ¯·„ ‰a¯‰34Ì‰a LiL ÈtÓ ÌÈÓÎÁ «¿≈¿»ƒ»¿¬»ƒƒ¿≈∆≈»∆
˙BLÙ ˙kÒ35ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡Â Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ‰ ÏÎÂ . «»«¿»¿»»≈¬≈∆¿≈¬≈ƒ

ÈÈ‡ B‡ ,CÎa ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡l ‰Óe ,ÈÓˆÚa ÔkÒÓ¿«≈¿«¿ƒ««¬≈ƒ»«¿»≈ƒ
CÎa „Èt˜Ó36˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -37. «¿ƒ¿»«ƒ«««¿

לעשות.34) אחד כל מדקדק 36)להעושה.35)על איני
חושש. שאיני שאר 37)בכך, על העובר כדין דרבנן,

דרבנן. מצוות

.ÂÔBlq‰ ÏÚ ÂÈt Ì„‡ ÁÈpÈ ‡Ï :Ô‰ el‡Â38Ál˜Ó‰ ¿≈≈…«ƒ«»»ƒ««ƒ«¿«≈«
ÔÓe ˙B¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÈla ‰zLÈ ‡ÏÂ .‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿…ƒ¿∆««¿»ƒ«¿»ƒ

ÌÈn‚‡‰39‰˜eÏÚ ÚÏ·È ‡nL ,40.‰‡B¯ BÈ‡ ‡e‰Â »¬«ƒ∆»ƒ¿«¬»¿≈∆
LÁ Ô‰Ó ‰˙L ‡nL ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ41 ¿…ƒ¿∆«ƒ¿Àƒ∆»»»≈∆»»

.˙eÓÈÂ ¯ÙÚ ÈÏÁBfÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¬≈»»¿»

משום 38) הוא והאיסור - שבקרקע למים מחובר צינור
יב. זרה עבודה עלוקה, יבלע שמא מים 39)סכנה, מקווה

סכנה.40)עומדים. לידי ויבוא דם, והטיל 41)המוצצת
ארס. בהם

.Ê,ÌÈn‰ :Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««¿ƒ»¬ƒƒƒ««ƒ
‚eÊÓ elÙ‡Â ,ÔÈi‰Â42˙BpzL‰Ï BÓÚË ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â , ¿««ƒ«¬ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«

ıÓÁÏ43¯Èv‰Â ,L·c‰Â ,·ÏÁ‰Â ,44Ïk ¯‡L Ï·‡ . ¿…∆¿∆»»¿«¿«¿«ƒ¬»¿»»
lb ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ˜Ln‰Ò¯‡ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,ÔÈe ««¿ƒ≈«¿ƒƒ«ƒ»∆≈«¬≈∆∆
.Ô‰Ó ÔÈ˙BLƒ≈∆

ל.42) זרה עבודה יין, ואחד מים חלקים יש 43)שני
לאחר  אבל (שם). ואסור ארס בעל ממנו ששתה חשש
חומץ  וכן לב. שם גילוי, משום אסור אינו הרבה שהחמיץ
חולין  ממנו. שותה הנחש שאין גילוי משום אסור אינו ממש

שם.44)מט: פירות. או דגים בשר, מיץ

.Á˜q¯˙pL ÌeM‰45ÁÈh·‡Â ,46- ‰lb˙Â ,CzÁpL «∆ƒ¿«≈«¬«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿«»
ÒÒBz ÔÈÈÂ ÏM·Ó ÔÈÈ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eÒ‡47- »¿≈…«≈»∆«ƒ¿À»¿«ƒ≈

˙ÚMÓ ÔÈi‰ ‡e‰ ÒÒB˙Â .Èelb ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿≈««ƒƒ¿«
B˙ÎÈ¯c48·ÏÁ B‡ ÌÈÓ B‡ ÔÈÈÂ .ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ¿ƒ»«¿»»ƒ¿«ƒ«ƒ»»

‰ÏBÚ Ï·‰‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈnÁ eÈ‰L49ÔÎÂ ;Ô‰Ó ∆»«ƒ»¿«∆«∆∆∆≈∆¿≈
ÔÎB˙Ï ‰ÏÚÓÏÓ „¯BÈ ‰˜Ln‰ ‰È‰L ÔÈ˜LÓ50‰tË «¿ƒ∆»»««¿∆≈ƒ¿«¿»¿»ƒ»
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קעח נפש קעח ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"ג קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

„¯BÈÂ „¯BË ‰È‰iL ‡e‰Â ,‰tË ¯Á‡51ÔÈ‡ el‡ Ïk - ««ƒ»¿∆ƒ¿∆≈¿≈»≈≈
ÚeaÚaÓ ÌÈ‡¯È˙Ó ¯ÙÚ ÈÏÁBfL ;Èelb ÌeMÓ Ô‰a»∆ƒƒ∆¬≈»»ƒ¿»¿ƒƒƒ¿«

‰˜Ln‰52.epnÓ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â Ï·‰‰ ÔÓe ««¿∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ∆

הלכה 45) ח, פרק תרומות ירושלמי ז: ביצה מגולה, והוא
להלן 46)ג. וראה ל: זרה עבודה שנתגלה", אבטיח "וכן

יד. ל:47)הלכה שם מגיתו, חדש בגת.48)יין
מותרים",49) אלו הרי הבל, שמעלים זמן כל "חמין

שם. תרומות שמקבל 50)ירושלמי חבית שתחת כלי כגון
החבית. מן הנוטף והטיפות 51)יין תדיר שמטפטף

זו. את זו ובורחים 52)רודפות הבעבוע קול ושומעים
(שם).

.ËÔÈL·k ÈÓ53˙B˜ÏL ÈÓe54ÔÈÒBÓ¯ez ÈÓe55ÔÈ‡ - ≈¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ≈
Ô‰a56˙B˜ÏLe ÔÈL·k Ô‰a ‰¯ML ÌÈÓ .Èelb ÌeMÓ »∆ƒƒ«ƒ∆»»»∆¿»ƒ¿»

ÔÓÚË ‰pzL Ì‡ :ÔÈÒBÓ¯e˙Â57ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ - ¿¿ƒƒƒ¿«»«¿»≈»∆ƒ
ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÚË Ô˙B Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èelb58ÌÈÓ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈»∆≈««¬ƒ¿≈«ƒ

ÌÈLÈ¯t Ì‰a ÁÈ„‰L59ÔÈ˜ÒBÓ¯„Â60‰ÏBÁÏ61- ∆≈ƒ«»∆¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿∆
.Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒƒƒ

פרק 53) תרומות תוספתא וכדומה, זיתים בהם שכבשו מים
ג. הלכה ח פרק תרומות ירושלמי וראה או 54)ז. ירקות

רותחים. מים עליהם ששפכו צמח 55)פירות מין
מרים. והם לפולים דומים הנחש 56)שגרעיניו שאין

מהם. וכמי 57)שותה שלקות וכמי כבשין כמי דינם
ומותרים. גילוי.58)תורמוסים, משום שאסורים מים כדין

ד.59) א, כלאיים ראה עץ, פרי מין פרי 60)חבושים,
א. ד, שבת ירושלמי מדמשק, ממהר 61)הבא ומסתמא

אסורים  כך ומשום טעמם, שישתנה כדי במים שוהים ואין
גילוי. משום

.ÈBa ¯aÁ˙pL ÔÈÈ62ÔÈcÁ ÌÈ¯·„63B‡ ,ÔÈÏtÏÙk «ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈzÒÙ‡k ÌÈ¯Ó ÌÈ¯·„64ÔÈ‡ - ÌnÚË ‰pzLpL „Ú , ¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«»«¿»≈

Èelb ÌeMÓ Ba65.ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â . ƒƒ¿«ƒƒ¿»««¿ƒ

לתוכו.62) (מלה 64)חריפים.63)שנתנו כלענה
מהם.65)יוונית). שותה הנחש שאין

.‡ÈÔÈa ,elb˙pL Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïk»««¿ƒ»¬ƒƒƒ∆ƒ¿«≈
ÌBia66Ì„‡ Ôcˆa ‰È‰ elÙ‡Â .ÔÈ¯eÒ‡ - ‰ÏÈla ÔÈa «≈««¿»¬ƒ«¬ƒ»»¿ƒ»»»

e‰LÈ ‰nÎÂ .ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÔLÈ ˙ÓÈ‡ ÔÈ‡ - ÔLÈ67 »≈≈≈«»≈««¬ƒ¿«»ƒ¿
LÁ¯‰ ‡ˆiL È„k ?e¯Ò‡ÈÂ68ÈÏk ÔÊ‡ ˙ÁzÓ69 ¿≈»¿¿≈∆≈≈»««ƒ««…∆¿ƒ

.BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿«¬…ƒ¿

ל.66) זרה עבודה הנחש, על אדם אימת אומרים ואין
ד.67) משנה ח פרק תרומות מגולים, יעמדו כמה
לרבינו,68) המשניות פירוש רחש, - "רמש" (תרגום הרמש

נראה 69)שם). שאין פי על ואף הכלי, אוזן שתחת מחורו
תרומות  וירושלמי י. חולין כשערה, דק נחש שיש חור, שם

ג. הלכה ח, פרק

.·È‰È‰iL È„k :elb˙ Ì‡ e¯Ò‡iL ÌÈn‰ ¯eÚLƒ««ƒ∆≈»¿ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆
¯k Ìq‰70ÔÈa¯Ó ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .˜ÈfÓe Ô‰a ««ƒ»»∆«ƒ¬»ƒ»««ƒ¿Àƒ

‰¯n‰ Ô‰a „·‡zL È„k71ÔÈa ,ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿≈∆…«»∆«»»¬≈≈À»ƒ≈
˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa72.ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿≈ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒƒ¿»««¿ƒ

המרעיל.70) כוחו בהם.71)מורגש הארס שיתבטל
מים.72) מקווה כגון

.‚ÈCLBn‰ ÔÈÚÓ73.Èelb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ‡e‰L Ïk «¿»«≈»∆≈ƒƒ
ÔÈ‚Ï74p‰L ‰l‚Ó‰cLa BÁÈ75‰·z76Ïc‚Óe77B‡ »ƒ¿À∆∆ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»
˜Èza78‰n‡ ‰‡Ó ˜ÓÚ elÙ‡ ¯B·a B‡ ,BlL79B‡ , «ƒ∆¿¬ƒ»…≈»«»

ÔÈÏ˜¯Ëa B‡ ,‰n‡ ‰‡Ó dB·b Ïc‚Óa80‰tÈÓ ¿ƒ¿»»«≈»«»ƒ¿«¿ƒ¿À∆
„iÒÓe81¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -82˜„a .83˙‡ B‡ ‰·z‰ ˙‡ ¿À»¬≈∆»»«∆«≈»∆

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÁÈp‰ Ck ¯Á‡Â Ïc‚n‰84‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿»¿««»ƒƒ¬≈∆À»¿ƒ»»
Ô‰a85¯eÒ‡ - ·˜86ÒkzL È„k ?·˜pa ‡‰È ‰nk . »∆∆∆»«»¿≈«∆∆¿≈∆ƒ»≈

‰pË˜ Úaˆ‡87ÔË˜ ÏL88. ∆¿«¿«»∆»»

ממנו.73) מתייראים עפר  שם;74)וזוחלי תוספתא יין, כד
שם. כלים 75)ירושלמי אחדות, מגרות בה שיש בתיבה,

ג. חפצים.77)ארגז.76)יח, לשמירת גבוה ארון
שם.79)בנרתיק.78) התוספתא באולם.80)לשון
שם.81) להיות הנחשים דרך נחש 82)שאין שם היה שמא

שם. שהניחו כלום.83)קודם שם שאין ואין 84)וראה
ושתה  הלגין את שם שהניח אחר נחש בא שמא חוששים

משם. ויצא בארון.85)וחזר או בדקו 86)בתיבה אפילו
אותו. ראה ולא ולסדקים לחורים נכנס שמא קודם,

קטן.87) חור דרך להיכנס שיכול קטן נחש מין שיש
דק 88) שהרחש פי על ואף שם. תוספתא שם; ירושלמי

ירושלמי  זה, משיעור קטן לנקב להיכנס הוא מתיירא כשערה,
שם.

.„È‰ÚLz ‰pnÓ e˙ML Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙lb˙pL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿«¿»««ƒ∆»ƒ∆»ƒ¿»
e¯Ó‡Â ‰È‰ ‰OÚÓ .È¯ÈOÚ ‰zLÈ ‡Ï - e˙Ó ‡ÏÂ¿…≈…ƒ¿∆¬ƒƒ«¬∆»»¿»¿
Ú˜L LÁp‰ Ò¯‡L ÈtÓ ,˙ÓÂ È¯ÈOÚ ‰˙ML∆»»¬ƒƒ»≈ƒ¿≈∆∆∆«»»»«

‰hÓÏ89¯ÙÚ ÈÏÁBÊ ˙ÓÁ ÌÒ LÈÂ .90ÛˆÂ ‰ÏBÚL ¿«»¿≈«¬«¬≈»»∆∆¿»
,‰˜Ln‰ ÚˆÓ‡a ˙ÈÏ˙ ‡È‰L ÌÒ LÈÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈«∆ƒƒ¿≈¿∆¿«««¿∆

¯eÒ‡ Ïk‰ CÎÈÙÏ91BpÒ elÙ‡Â .92ÔÎÂ .˙pÒÓa ¿ƒ»«…»«¬ƒƒ¿ƒ¿«∆∆¿≈
‰ÚLz epnÓ eÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰lb˙pL ÁÈh·‡¬«ƒ«∆ƒ¿«»««ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»

È¯ÈOÚ ÏÎ‡È ‡Ï - e˙Ó ‡ÏÂ93. ¿…≈……«¬ƒƒ

(לפי 89) שוקע - בחור (נחש) של הם: ארס מיני "שלושת
כלי); של לקרקעיתו המשקה בתוך ושוקע וכבד, הוא שחזק
צף" - זקן ושל המשקה), (באמצע מפעפע - בינוני של

שם. זרה עבודה קלוש), כד.90)(שארסו לב, דברים פי על
נחשים. רעל - הנחש 91)ופירושו של גילו יודעים אין כי

ארסו. שם ועובר 92)שהטיל במים מהול שהארס אסור,
המסננת. בו.93)דרך שוקע והארס הוא, רך שהאבטיח

.ÂËÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÎtLÈ ‡Ï - elb˙pL ÌÈÓ94, «ƒ∆ƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ
ıa¯È ‡ÏÂ95Ïa‚È ‡ÏÂ ,˙Èa‰ ˙‡ Ì‰a96˙‡ Ô‰a ¿…¿«≈»∆∆««ƒ¿…¿«≈»∆∆

‰˜LÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁ¯È ‡ÏÂ ,ËÈh‰«ƒ¿…ƒ¿«»∆»»»»¿«¿»¿…«¿∆
Ô˙B‡ ‰˜LÓ Ï·‡ ;B¯·Á ˙Ó‰a ‡ÏÂ BzÓ‰a ‡Ï Ô‰Ó≈∆…¿∆¿¿…∆¡«¬≈¬»«¿∆»

Ïe˙ÁÏ97. ¿»
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קעט

קעט

נפש  ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"ג קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ויינזק.94) יחף אדם שם יעבור על 95)שמא ישפוך לא
יעלה. שלא האבק את להשכיב הבית ילוש,96)קרקע ולא

אצבעותיו. קשרי בין הרעל ייכנס הארס 97)שלא שאין
ומבריא. חוזר הוא אותו, שמרזה פי על ואף לו, מזיק

.ÊËÏL ‡È‰ elÙ‡ ,ÔÈl‚Ó ÌÈÓa ‰LBlpL ‰qÚƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ¬ƒƒ∆
Û¯Oz - ‰Óe¯z98‰¯eÒ‡ - ˙t‰ ˙ÈÙ‡ elÙ‡Â .99. ¿»ƒ»≈«¬ƒ∆¡≈««¬»

סכנה 98) משום טהורה, תרומה לשרוף שאסור פי על אף
זו 99)התירו. הרי "אפאה האומר: נחמיה כרבי שלא

באור" כלה נחש של שארס מפני שם.מותרת. (באש),

øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨
משום 1) שאסורים נחש שנשכם ועוף חיה בהמה יבאר

ודין  רפואתו. ליקח ושלא הגוי עם להתיחד שלא כו'. סכנה
כלי  להם למכור אסור ואם ממנו. להסתפר מותר אם
ולהשיא  ליסטים לישראל למכור אסור אם ודין מלחמה.

לגוי. טובה עצה

.‡LÁp‰ ÔÎLpL ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a2Ba ‡ˆBiÎÂ3, ¿≈»«»∆¿»»«»»¿«≈
Ì„‡‰ ˙ÈÓn‰ ÌÒ eÏÎ‡L B‡4‰pzLiL Ì„˜ ,5BÙe‚a ∆»¿««≈ƒ»»»…∆∆ƒ¿«∆¿

ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -6˙BLÙ ˙kÒ ÌeMÓ7,CÎÈÙÏ . ¬≈≈¬ƒƒ«»«¿»¿ƒ»
ÌÈÏ‚¯ ÈÎe˙Á e‡ˆÓpL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a8Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»«»»∆ƒ¿¿¬≈«¿«ƒ««ƒ

ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ù¯Ë ÌeMÓ ÔÈ¯zÓ Ô‰L∆≈À»ƒƒ¿≈»¬≈≈¬ƒƒ
.e˜„aiL „Ú ,ÔÎL ¯ÙÚ ÈÏÁBfÓ „Á‡ ‡nL ,‰kÒ«»»∆»∆»ƒ¬≈»»¿»»«∆ƒ»¿
CzÁ˙ ‡Ï Ì‡ ,¯ep˙a Ô˙B‡ ‰ÏBˆ ?Ô˜„Ba „ˆÈk9 ≈«¿»∆»¿«ƒ…ƒ¿«≈

‰pzL ‡ÏÂ ¯Oa‰10.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÈÏv‰ ¯‡MÓ «»»¿…ƒ¿«»ƒ¿»«»ƒ¬≈≈À»ƒ

נח:2) ארסי.3)חולין הממית 4)זחל סם אכלה אבל
שם. מסוכנת, כשאר שדינה כשרה, ושחטה אבל 5)בהמה

אינו  שוב השותה, של בגופו הארס שנשתנה עד שהה אם
בכל 6)מזיק. מחלחל שהארס מפני שחטם, אם באכילה
סכנת 7)הגוף. משום והאיסור טריפה, משום מותרת אבל

פג. ויומא י. חולין טריפה, מאיסור חמור חולין 8)נפשות
לחתיכות.9)נט. לא 10)נתפרק אפילו נשתנה, אם אבל

אסור. נתפרק

.·È¯ew ÔÎÂ11ÔÈÚeÏc‰Â ÌÈ‡eMw‰Â ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ¿≈ƒ≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ
¯˙BÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙BBÙÙÏn‰Â ÔÈÁÈh·‡‰Â12, ¿»¬«ƒƒ¿«¿»¿¬ƒ»¿ƒ¿≈

ÔÈ¯aÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa13ÈÏk‰ CB˙a eÈ‰ elÙ‡Â ,14, ≈¿ƒ≈¿À»ƒ«¬ƒ»¿«¿ƒ
‰ÁÏ Ba LiL Ïk15LÁ ‡nL ,¯eÒ‡ - CeL ‡ˆÓÂ …∆≈≈»¿ƒ¿»»»∆»»»
BÎL Ba ‡ˆBiÎÂ16¯Btˆ ‰‡¯ elÙ‡Â .17¯aÎÚ B‡ ¿«≈¿»«¬ƒ»»ƒ«¿»

¯wÓe ·LBÈ18ÌB˜Óa ‡nL ,ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ≈¿«≈¬≈≈¬ƒ∆»ƒ¿
·˜19·w20. ∆∆ƒ≈

ו.11) משנה ח, פרק תרומות מצד 12)נקבים, והניקור
אחר. מצד אפילו יאכל לא לקרקע.13)אחד, או לעץ

שם.14) טוב', יום 'תוספות הארס 15)ראה מיץ רטיבות,
את  חותך יבש בדבר אבל בכולו, ומחלחל בליחה מתערב

השאר. את ואוכל הניקור ה'תוספות':16)מקום כתבו
חמת  שאין לפי בגילוי, נזהרים אנו אין אלו במדינות עכשיו

כלל. בינינו מצויה עפר ט.17)זוחלי במקור 18)חולין
נחש.19)ובפה. העכבר.20)של או הציפור

.‚‰‡z21ı˜Ú‰ ÏhpL ·Ú B‡22Ì‰a ÔÈ‡ - Ô‰lL ¿≈»≈»∆ƒ«»…∆∆»∆≈»∆
Èelb ÌeMÓ23ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z Ì„‡ ÏÎB‡ CÎÈÙÏ . ƒƒ¿ƒ»≈»»¿≈ƒ«¬»ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ‰ÏÈla24˙ÈOÚÂ ‰L·iL ‰¯e˜ ‰‡z . ««¿»¿≈≈¿≈»¿»∆»¿»¿«¬≈
˙¯‚B¯b25˙B¯zÓ Ô‰ÈzL - ‰L·iL ‰¯e˜ ‰¯Ó˙e ,26. ¿∆∆¿»»¿»∆»¿»¿≈∆À»

ל:21) העוקץ.22)ע"ז במקום קטן פה אם 23)ונעשה
לחלוחית. בהם שיש אףֿעלֿפי מותרים, גלויים השאירם

דומה 24) זה ואין ארס. בהם והטיל נחש מהם אכל שמא
שמא  חשש מעורר שהנקב מפני ב. שבהלכה תאנים לניקורי

נחש. יבשה.25)אכל פרק 26)תאנה תרומות ירושלמי
ג. הלכה ח,

.„¯eÒ‡27˙BÚÓ ÔzÏ Ì„‡Ï28ÌÈ¯È„ B‡29,ÂÈt CB˙Ï »¿»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ¯ˆÓ B‡ ÔÈÁL ÈkÓ ÏL L·È ˜¯ Ô‰ÈÏÚ LÈ ‡nL30 ∆»≈¬≈∆…»≈∆À≈¿ƒ¿…»ƒ

˙ÚfÓ ıeÁ ,˙Ân‰ ÌÒ - Ì„‡ ˙ÚÊ ÏkL ;‰ÚÊ B‡≈»∆»≈«»»««»∆ƒ≈«
.ÌÈt‰«»ƒ

הן.28)שם.27) נחשת ושל כסף.29)פרוטות. של
הן.30) מדבקות עור מחלות וצרעת ושחין

.‰B„È Òt Ì„‡ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ31BÈÁL ˙Áz32‡nL , ¿≈…ƒ≈»»«»««∆¿∆»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ;Ú¯ ÌÒa B‡ Ú¯ˆÓa B„Èa Ú‚33. »«¿»ƒ¿…»¿««∆«»«ƒ«¿»ƒ

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰hn‰ ˙Áz ÏÈL·z‰ ÔzÈ ‡ÏÂ¿…ƒ≈««¿ƒ«««ƒ»««ƒ∆
‰cÚÒa ˜ÒBÚ34BÈ‡ ‡e‰Â ˜Èfn‰ ¯·„ Ba ÏtÈ ‡nL , ≈ƒ¿À»∆»ƒ…»»««ƒ¿≈

.e‰‡B¯≈

שם.31) ירושלמי ידו, מול 32)כף והצלעות הזרוע בין
כו:33)השכם. סוכה דבר, בכל מיסב 34)ונוגעות והוא

שם. ירושלמי מיד. לאכלו ובדעתו המיטה, על

.ÂÔÎÂ35CB˙a B‡ ‚B¯˙‡‰ CB˙a ÔÈkq‰ ıÚÈ ‡Ï ¿≈…ƒ¿«««ƒ¿»∆¿¿
ÔBv‰36¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙eÓÈÂ dcÁ ÏÚ Ì„‡ ÏtÈ ‡nL , «¿∆»ƒ…»»«À»¿»¿≈»

ÈeË ¯È˜ ˙Áz ¯·ÚÏ Ì„‡Ï37B‡ ,ÚeÚ¯ ¯Lb ÏÚ B‡ , ¿»»«¬…««ƒ»«∆∆»«
‰a¯ÁÏ ÒkÏ38˙Bkq‰ ¯‡MÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»≈¿À¿»¿≈…«≈»≈ƒ¿»««»

.ÔÓB˜Óa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -»«¬…ƒ¿»

הן.36)שם.35) דוגמאות וצנון ואתרוג בהם, וכיוצא
טז:37) השנה ראש רעוע, כלומר ואחד 38)ליפול,

שחומת  המפולת", "מפני הוא נותן שהתלמוד הטעמים
ג. ברכות עליו, תיפול ושמא רעועה, החורבה

.Ê„ÁÈ˙‰Ï È„e‰ÈÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ39,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰eÏ˙È ‡ÏÂ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL ÏÚ ÌÈ„eLÁ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¬ƒ«¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿«∆

.C¯ca Ô‰nÚ40Ú‚t41B¯ÈÊÁÓ - C¯ca ÌÈ·ÎBk „·BÚ ƒ»∆«∆∆»«≈»ƒ«∆∆«¬ƒ
BÈÓÈÏ42‰ÏÚÓa ÔÈÏBÚ eÈ‰ .43- ‰„È¯Èa ÌÈ„¯BÈ B‡ ƒƒ»ƒ¿«¬∆¿ƒƒƒ»
‰È ‡Ï‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰hÓÏ Ï‡¯OÈ ‰È …ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«»¿≈»ƒ¿«¿»∆»

‰ÏÚÓÏ Ï‡¯OÈ44ÏtÈ ‡nL ,‰hÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ƒ¿»≈¿«¿»¿≈»ƒ¿«»∆»ƒ…
ÁLÈ Ï‡Â .B˙ÈÓ‰Ï ÂÈÏÚ45ı¯È ‡nL ,ÂÈÙÏ46˙‡ »»«¬ƒ¿«»…«¿»»∆»»…∆

.BzÏbÏbÀ¿»¿

כב.39) זרה עבודה עמו. יחידי אףֿעלֿפי 40)להשאר
אנשים. שם כה:41)שעוברים שם של 42)נפגש.

בשמאלית. מאשר ימנית ביד להתגונן יותר נוח כי יהודי.
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בסלע.43) או בהר לפני 44)כגון היהודי ילך בעלייה
לפניו. הגוי את יוליך ובירידה לפני 45)הגוי, יתכופף ולא

במישור. ואפילו משהו, ליטול כדי ירוצץ.46)הגוי,

.ÁBÏ‡L Ì‡47˙‡ BÏ ·ÈÁ¯È - ?CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ï : ƒ¿≈¿»«»≈«¿ƒ∆
C¯c‰48„Ú :¯Ó‡pL ;ÂOÚÏ ·˜ÚÈ ·ÈÁ¯‰L C¯„k , «∆∆¿∆∆∆ƒ¿ƒ«¬…¿≈»∆∆¡««

‰¯ÈÚO È„‡ Ï‡ ‡·‡ ¯L‡49. ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»

אחד,48)הגוי.47) קילומטר מרחק  ללכת צריך היה אם
הגוי  ימתין אולי ללכת, צריך אני קילומטרים שני לו יאמר
קודם  ממנו יפרוש והיהודי השני, הקילומטר עד מלרצחו

שם. זרה עבודה וינצל, נסע 49)לכן "ויעקב וכתוב:
שעיר. עד הלך ולא סכותה",

.ËÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰‡eÙ¯ ÁwÏ ¯eÒ‡»ƒ«¿»ƒ»≈»ƒ∆»ƒ
Ôk50‰ÈÁiL epnÓ eL‡È˙51ÔÓ ˙‡t¯˙‰Ï ¯eÒ‡Â . ≈ƒ¿»¬ƒ∆∆ƒ¿∆¿»¿ƒ¿«…ƒ

ÒB¯B˜Èt‡‰52epnÓ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ,53‡nL , »∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»¬ƒ∆∆»
ÂÈ¯Á‡ eÎLnÈ54„·BÚ‰ ÔÓ ‰‡eÙ¯ ÁwÏ ¯zÓe . ƒ»¿«¬»À»ƒ«¿»ƒ»≈

‰Ó‰·Ï ÌÈ·ÎBk55ıeÁaÓ ÛebaL ‰kÓÏ B‡56ÔB‚k , »ƒƒ¿≈»¿«»∆«ƒ«¿
‡Ó‚eÏÓ57‰iË¯e58‰kÒ ÏL ‰kÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .59- ¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«»»

ÁwÏ ¯eÒ‡60‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ‰kÓ ÏÎÂ .epnÓ61˙‡ »ƒ«ƒ∆¿»«»∆¿«¿ƒ»∆»∆
.Ì‰Ó ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ - ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒ≈∆

כז:50) שם ממית, סם לו יתן ירפאנו 51)שמא לא ואם
להתר  מותר להפסיד,ימות, מה לו אין שהרי ממנו, פאות

ואףֿעלֿפי  יהודי. רופא כשאין ומדובר הגוי. ירפאנו ושמא
עלול  והגוי יומיים, או יום לחיות עוד יוכל שהחולה
שאין  ממנו, להתרפאות מותר זאת בכל מותו, להקדים

שם. למות, וסופו הואיל שעה, לחיי ראה 52)חוששים
י. הלכה ד, פרק שיחיה.53)למעלה החולה מן

מינים.54) וייעשו דעותיו, חשש 55)אחרי אלא כאן שאין
כז. שם בלבד, ממון סכנה.56)להפסד בו שאין

לחה.57) סממנים.58)תחבושת משוחה תחבושת
מבחוץ.59) בגוף במכה 60)אפילו המתירים כדעת שלא

להרחיקו, יוכל מזיק, שהסם החולה יראה ואם הואיל בחוץ,
עליה 61)שם. מחללים הגוף) (בחלל חלל של מכה כל

חלל, של כמכה הם הרי הרגל וגב היד וגב השבת, את
כה. שם השבת, את עליהם ומחללים

.ÈÏ‡LÏ ¯zÓe62:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡ÙB¯Ï À»ƒ¿…¿≈≈»ƒ¿…«
ÁwÈ ‡Ï Ï·‡ ;‰OÚz CÎÂ CÎÂ ,EÏ ‰ÙÈ ÈBÏt ÌÒ«¿ƒ»∆¿¿»»»«¬∆¬»…ƒ«

.epnÓƒ∆

ממנו 62) מתרפא אינו היהודי שאם הוא, והטעם כז. שם
עליו, סומך היהודי שאין הגוי יבין בלבד, שואלו אלא

הגוי ובווד  לו יאמר לא ולפיכך אחר. ברופא ישראל אי
מומחה. כרופא שמו לקלקל שלא כדי מזיקה, תרופה

.‡È„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ô‰Ó ¯tzÒ‰Ï ¯eÒ‡Â63‡nL , ¿»¿ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«»ƒ∆»
ep‚¯‰È64‡¯È˙nL ÈtÓ ,¯zÓ - ·eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ . ««¿∆ƒ»»»»»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

‰nc Ì‡Â .B‚¯‰Ï65Ì„‡ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¿»¿¿ƒƒ»»≈»ƒ∆»»
·eLÁ66¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ep‚¯‰È ‡ÏÂ epnÓ „ÁÙiL È„k »¿≈∆ƒ¿«ƒ∆¿…««¿∆¬≈∆À»

.epnÓ ¯tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆

להרגו,63) מפחד שהגוי מפני מותר, הרבים ברשות אבל
כז. זרה שבידו.64)עבודה בתער או במספריים

הגוי.65) לפני לראות 66)התראה במראה שהסתכל כגון
המקפיד  הוא, חשוב שאיש הגוי וחושב נאה, התספורת אם

כט. שם תספורתו, על

.·È¯eÒ‡67ÈÏk Ïk ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯kÓÏ »ƒ¿…¿¿≈»ƒ»¿≈
‰ÓÁÏn‰68ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â .69ÔÈ‡Â . «ƒ¿»»¿≈«¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿≈

ÔÈkÒ ‡Ï Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ70ÔÈ¯ÏB˜ ‡ÏÂ ,71ÌÈÏ·k ‡ÏÂ ,72 ¿ƒ»∆…«ƒ¿…»ƒ¿…¿»ƒ
‰‡ec‰ ÏÊ¯a ÏL ˙B‡ÏLÏL ‡ÏÂ ,[ÏÊ¯a ÏL]73, ∆«¿∆¿…«¿¿»∆«¿∆ƒ¿»

ÌÈa„ ‡ÏÂ74˜Ê Ba LiL ¯·c Ïk ‡ÏÂ ,˙BÈ¯‡Â ¿…Àƒ«¬»¿…»»»∆≈∆∆
ÔÈÒÈ¯z Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .ÌÈa¯Ï75‡l‡ ÔÈ‡L , »«ƒ¬»¿ƒ»∆¿ƒƒ∆≈»∆»

Ô‚‰Ï76. ¿»≈

טו:67) ליהודים.68)שם להרע בהם ישתמשו שמא
ורומח.69) סייף "סדן",70)כגון הגירסא שלנו ובגמרא

בבית  לאסיר הכוונה איש", רגלי בו "לשום רש"י: ופירש
רבינו  וגירסת "סכין", שם גרס חננאל רבינו אבל הסוהר.

חננאל. רבינו צוואר 71)כגירסת שעל ברזל של שרשרת
"ענו 72)השבוי. אסירים רגלי בה שכובלים שרשרת

ולא  ר"מ: רומי בדפוס יח. קה, תהלים רגלו", בכבל
ברזל. של עששיות ולא . . ברזל 73)שלשלאות. מהודו.

טז. שם זיין, כלי ממנו לעשות מיוחד שם.74)זה משנה,
שבויים. עם למאבק בהם משתמשים מגינים.75)הגויים

בתריסים 76) שישתמשו החוששים שם, האוסרים כדעת ולא
זיינם. כלי שיאזלו לאחר התקפה כבנשק

.‚Èe¯Ò‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ e¯Ò‡L ÌLÎe¿≈∆»¿ƒ¿…¿≈»ƒ»»¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÎBnL Ï‡¯OÈÏ ¯kÓÏ77¯zÓe .78 ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆≈¿≈»ƒÀ»

ÏÈÁÏ ÔÈÊ ÈÏk ¯kÓÏ79Ô‰L ÈtÓ ,‰È„n‰ Èa ÏL ƒ¿…¿≈«ƒ««ƒ∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈
Ï‡¯OÈ ÏÚ ÔÈpÈ‚Ó80. ≈ƒƒ«ƒ¿»≈

טו:77) טז.78)שם שגרים 80)לצבא.79)שם
מדינה  .באותה

.„È¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡L Ïk…∆»ƒ¿…¿≈»ƒ»ƒ¿…
ÌÈËÒÏ ‡e‰L Ï‡¯OÈÏ81„È ˜ÈÊÁÓ ‡ˆÓpL ÈtÓ ,82 ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ«
BÏÈLÎÓe ‰¯·Ú È¯·BÚ83¯eÚ ÏÈLÎn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿≈¬≈»«¿ƒ¿≈»««¿ƒƒ≈

¯·„a84‰ˆÚ B‡ÈO‰Â85˙‚B‰ dÈ‡L86˜fÁL B‡ , ¿»»¿ƒƒ≈»∆≈»∆∆∆ƒ≈
C¯„ ‰‡B¯ BÈ‡Â ¯eÚ ‡e‰L ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È¿≈¿≈¬≈»∆ƒ≈¿≈∆∆∆

˙Ó‡‰87BaÏ ˙Â‡z ÈtÓ88‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - »¡∆ƒ¿≈«¬«ƒ¬≈∆≈¿…
‡a‰ ;ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙89 «¬∆∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…«»

.BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ Ôz ,‰ˆÚ EnÓ ÏhÏƒ…ƒ¿≈»≈≈»«∆∆

שם.81) הליסטים 82)שודד, אין אפילו בידו. מסייע
נשק, לו למכור אסור זאת בכל דמים, בשפיכות חשוד

ולהמלט. שוד מעשי לבצע בזה לו בעבירה,83)שעוזר
הבריות. את ללסטם מעיז היה ולא יתכן הנשק שלולא

תתן 84) לא עור "ולפני בתורה: כתוב בו. בקי שאינו
זה  דרשו ורבותינו יד), יט, (ויקרא מאלקיך" ויראת מכשול
רעה, עצה לו ונותן בדבר", "עוזר שהוא חבירו את המכשיל

ב. פרשה ג, פרק קדושים עצה.85)'ספרא' לו ונתן
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עצה,86) ממך נוטל "היה נכונה. שאינה יודע בעצמו שהוא
צא  לו תאמר אל לו. הוגנת שאינה עצה לו תתן אל
בשביל  - בצהרים צא ליסטים. שיקפחוהו - בהשכמה
חמור, לך וקח שדך את מכור - לו תאמר אל שישתרב.

שם. ממנו", ונוטלו עוקף התורה 87)ואתה דרך שהיא
המלוה 88)ומצוותיה. או לנזיר, יין כוס המושיט כגון

עור  "ולפני משום עוברים ששניהם ברבית, והלוה ברבית
לעשות  לחבירו עוזר מהם אחד שכל לפי מכשול", תתן לא
ספר  וראה עה: מציעא בבא ו: זרה עבודה ראה עבירה.

רצט. לאֿתעשה מצוות לרבינו, בספרים 89)המצוות
כאן  מתחלת ר"מ רומי בדפוס אבל יד, הלכה סוף זהו שלנו

טו. הלכה

.ÂË¯eÒ‡Â90B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰·BË ‰ˆÚ ‡ÈO‰Ï ¿»¿«ƒ≈»»¿≈»ƒ
ÚL¯ „·ÚÏ91¯·„ ‰OÚiL ‰ˆÚ B‡ÈO‰Ï elÙ‡Â . ¿∆∆»»«¬ƒ¿«ƒ≈»∆«¬∆¿«

‰ÂˆÓ92BÚL¯a „ÓBÚ ‡e‰Â ,93‰q˙ ‡ÏÂ .¯eÒ‡ -94 ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿…ƒ¿«»
,‰˜„ˆ ÔzÏ ¯v„Îe·Ï ‰ˆÚ ‡ÈO‰L ÏÚ ‡l‡ Ï‡i„»ƒ≈∆»«∆ƒƒ≈»ƒ¿«¿∆«ƒ≈¿»»

CÏÚ ¯tLÈ ÈkÏÓ ‡kÏÓ Ô‰Ï :¯Ó‡pL95. ∆∆¡«»≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿«¬»

ãקודש משיחות ãנקודות

"íéáëBk ãáBòì äáBè äöò àéOäì øeñàå...ìàiðã äqðúð àìå §¨§©¦¥¨¨§¥¨¦§Ÿ¦§©¨¨¦¥
ä÷ãö ïzì øvðãëeáðì äöò àéOäL ìò àlà." ¤¨©¤¦¦¥¨¦§©§¤©¦¥§¨¨

מלכים בהלכות שהביא ה"י)וממה של (פ"י הדוגמא
אינם  נח שבני להלכה שסבר מוכח נח, בבן צדקה נתינת
כאן  שכתב שמה לומר יש ועפ"ז בצדקה . מחויבים
שאינו  למצוה הכוונה צדקה" ליתן מצוה דבר "שיעשה

נח. בני מצוות בשבע מהֿשאיןֿכן ועושה, מצווה
58 הע' 158 ע' ה' חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ד.90) במצוות.91)בבאֿבתרא חייב שהוא אףֿעלֿפי
שם.92) צדקה, שיעשה לנבוכדנצר דניאל אבל 93)כעצת

מותר. בתשובה, חזר אריות.94)אם לגוב אותו שהשליכו
בעיניך.95) תיטב עצתי

ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨
הבעלים.1) עם ולטעון המשא לפרוק שמצותֿעשה יבאר

גוי  בהמת היא ואם עמו. ולטעון לפרוק יתחייב מאימתי
עבירה  עובר ישראל לבדו שראה מי ודין ישראל. של ומשא

כו'. לשונאו מותר אם

.‡Ú‚tL ÈÓ2˙Áz ˙ˆ·B¯ BzÓ‰·e ,C¯ca B¯·Áa ƒ∆»««¬≈«∆∆¿∆¿∆∆««
d‡OÓ3dÏ Èe‡¯‰ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰L ÔÈa ,4ÔÈa «»»≈∆»»»∆»«»»»»≈

d‡OnÓ ¯˙BÈ ‰ÈÏÚ ‰È‰L5˜¯ÙÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»»∆»≈ƒ«»»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿…
‰ÈÏÚÓ6BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ :¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊÂ .7. ≈»∆»¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…«¬…ƒ

בדרכה.3)שפגש.2) להמשיך בכוחה לשאת 4)ואין
כוחותיה. יכולה 5)לפי שהיא ממה יותר עליה שהטעין

שביותר  לב.) מציעא (בבא האומר כדעת שלא לשאת.
פטור. המשא.6)ממשאה ופירשו 7)את לו, עזור

משאו". תחת "רובץ כתוב שהרי נאמר, שלפריקה חכמינו

רכב, כיֿתצא 'ספרי' כ; פרשה משפטים מכילתא וראה
שם. ובבאמציעא

.·Ï‰· epÁÈpÈÂ ˜¯ÙÈ ‡ÏÂ8,BnÚ ÌÈ˜È ‡l‡ ,CÏÈÂ ¿…ƒ¿…¿«ƒ∆ƒ¿»¿≈≈∆»»ƒƒ
‰ÈÏÚ B‡OÓ ÔÚËÈÂ ¯ÊÁÈÂ9ÌÈ˜z Ì˜‰ :¯Ó‡pL ; ¿«¬…¿ƒ¿««»»∆»∆∆¡«»≈»ƒ
˙¯Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ .BnÚ10‡ÏÂ Ï‰· BÁÈp‰ Ì‡Â . ƒƒ¿«¬≈«∆∆¿ƒƒƒƒ¿»¿…

ÔÚË ‡ÏÂ ˜¯t11˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - »«¿…»«ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««ƒ¿«
‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï12.EÈÁ‡ ¯BÓÁ ˙‡ …«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¬»ƒ

ודואג.8) הנכון.9)נפחד טעינה,10)במקומו מצוות
בדרך", נופלים שורו או אחיך "חמור שם כתוב שהרי
לטעון. וצריך הקרקע על מוטלים ומשאה שהבהמה ומשמע
תעזוב  "עזוב הכתובים ששני האומר, יאשיה רבי כדעת ולא
שם. מכילתא מדברים. בפריקה עמו" תקים ו"הקם עמו"

טען.11) לא אבל פרק, מצות 12)אפילו זו תראה "לא
רובץ  . . תראה. (כי תראה" "כי אומר הוא ולהלן לאֿתעשה,

משאו, רכה.תחת שם 'ספרי' מצותֿעשה", ה) כג, שמות
רע. לאֿתעשה מצוות לרבינו, המצוות ספר וראה

.‚BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ˙ˆ·B¯ ‰Ó‰a‰Â ,Ô‰k ‰È‰»»…≈¿«¿≈»∆∆¿≈«¿»≈
‡nhÓ13‰„·‡ ·ÈL‰Ï ‡nhÓ BÈ‡L ÌLk ,dÏ14. ƒ«≈»¿≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ¬≈»

Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ15ÏÈ‡B‰ - ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ Bk¯c ÔÈ‡L ¿≈ƒ»»»≈∆≈«¿ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
¯eËt ,B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡Â16. ¿≈»¿ƒ¿»

ובמכילתא 13) בעמיו". יטמא לא "לנפש תורה: שאמרה
שאתה  פעמים - לו מעזוב "וחדלת הכתוב: מן זה דין למדו
אל  הקברות בין (החמור) היה עוזב. שאתה ופעמים חדל,

שם. יטמא 14)יטמא", לא הקברות בבית היתה "ואם
כהן  דין מדמה רבינו שם. בבאֿמציעא שם, 'ספרי' לה",
בבית  והאבידה כהן לדין הקברות בבית וטעינה בפריקה
מתטמא  אינו לאבידה לשניהם. אחד וטעם הואיל הקברות,
לדחות  בכוחה אין אבידה השבת של שמצותֿעשה משום
ומצותֿעשה  בעמיו" יטמא לא "לנפש לאֿתעשה מצות
בפריקה  אף קיים זה וטעם ל.). (שם כהן של יהיו" "קדושים
יח. הלכה יא, פרק ואבידה גזילה הלכות וראה וטעינה.

מכובד.15) אדם או ל:16)חכם בבאֿמציעא שם ; 'ספרי'

.„ÏÏk‰ ‰Ê17ÔÚBË ‰È‰ BlL ‰˙È‰ el‡L Ïk : ∆«¿»…∆ƒ»¿»∆»»≈
˜¯BÙe18Ì‡Â .B¯·Á ÏLa ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ≈¬≈∆«»ƒ¿…¿ƒ¿…¿∆¬≈¿ƒ

ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ „ÈÒÁ ‰È‰19‰È‰ elÙ‡ , »»»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¬ƒ»»
ÏB„b‰ ‡ÈOp‰20˙Áz ˙ˆ·B¯ B¯·Á ˙Ó‰a ‰‡¯Â «»ƒ«»¿»»∆¡«¬≈∆∆««

ÌÈ˜ B‡ Ô·z ÏL d‡OÓ21˜¯Bt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»»∆∆∆»ƒ¿«≈»∆≈
BnÚ ÔÚBËÂ22. ¿≈ƒ

חושש 18)שם.17) היה לא ממונו, על  שחס מפני
אותו,19)לכבודו. מחייב הדין שאין מה אפילו עושה

ל"חסיד". פירוש הגדול 20)וזהו ביתֿהדין של
ג. הלכה א, פרק סנהדרין הלכות ראה הגדולה), (הסנהדרין

בהם.21) לטפל כבודו לפי זה ישמעאל 22)ואין רבי כמו
משורת  לפנים ונהג כבודו, לפי ואינה זקן שהיה יוסי, ברבי

ל: בבאֿמציעא הדין,

.‰˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ - ‰ÏÙÂ ‰¯ÊÁÂ ,ÔÚËÂ ˜¯t»«¿»«¿»¿»¿»¿»«»ƒ¿…¿ƒ¿…
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ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,˙¯Á‡ ÌÚt23·ÊÚ :¯Ó‡pL ; «««∆∆¬ƒ≈»¿»ƒ∆∆¡«»…
BnÚ ÌÈ˜z Ì˜‰ ,·ÊÚz24˙Bcc‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .25 «¬…»≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«

‰Ò¯t „Ú BnÚ26:‡On‰ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ««¿»∆»ƒ≈≈««««»
.EÏ CÈ¯ˆ ÈÈ‡≈ƒ»ƒ¿

לב.23) לא. בבאֿמציעא רכה; כיֿתצא 'ספרי'
פעמים,24) הרבה היינו מתמדת, פעולה על מורה ו"עזוב"

בבאֿ לרבינו המשניות פירוש וראה לא. שם "הקם", וכן
ט. משנה ב, פרק לאחר להתנ 25)מציעא לאטו הל

ה. מב, תהלים טו: לח, ישעיה ראה ארבעה 26)שהטעינו,
ז. הלכה לקמן וראה לג.), (שם ותיפול תחזור שמא מילים,

.Âe‰‡¯iMÓ ?BnÚ ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ¿…ƒƒ∆ƒ¿≈
‰i‡¯27‰ÚÈ‚Ùk ‡È‰L28'‰‡¯˙ Èk' ¯Ó‡ È¯‰L ;29, ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡«ƒƒ¿∆

'ÚbÙ˙ Èk' ¯Ó‡Â30‰È‰iMÓ ,ÌÈÓÎÁ e¯ÚL ?‰nÎÂ . ¿∆¡«ƒƒ¿«¿«»ƒ¬¬»ƒƒ∆ƒ¿∆
Ì‰ÈÈa31‰n‡ LLÂ ÌÈMLÂ ÌÈ˙‡Ó32ÈLÈÏL ÈLe ≈≈∆»«ƒ¿ƒƒ¿≈«»¿≈¿ƒ≈

ÏÈÓa ‰ˆÁÓe ‰Ú·MÓ „Á‡ ‡e‰L ,‰n‡33‰È‰ . «»∆∆»ƒƒ¿»∆¡»¿ƒ»»
dÏ ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰fÓ ¯˙È epnÓ ˜BÁ¯34. »ƒ∆»≈ƒ∆≈»»

כ;28)מרחוק.27) פרשה משפטים מכילתא בפנים, פנים
לג. בבאֿמציעא רכב; שם אפילו 29)'ספרי' ומשמעו

בפנים.30)מרחוק. פנים ובין 31)ומשמעו הרואה בין
המשא. סנטימטר.32)בעל 56 אמה.33)בערך אלפיים

שם. ומחצה, בשבעה אמה אלפיים לחלק היינו
ופטור.34)

.Ê‰ÂˆÓ35ÔÚËÏ Ï·‡ ;ÌpÁa BnÚ ˜¯ÙÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿…
B¯ÎO ÏËBÂ ,‰ÂˆÓ BÊ È¯‰ - ÂÈÏÚ36‰ÚLa ÔÎÂ . »»¬≈ƒ¿»¿≈¿»¿≈¿»»

¯ÎO BÏ LÈ - ‰Ò¯t „Ú BnÚ ‰c„nL37. ∆¿«∆ƒ««¿»≈»»

לב.35) כל 36)בבאֿמציעא בעד כמו הבהמה מבעל
מצוה. קיים שכרו, נוטל שהוא ואףֿעלֿפי אחרת, עבודה

שהיא 37) פריקה לצורך ומדדה הולך שהוא אףֿעלֿפי
מו  זאת בכל ראה בחינם, לג. שם שכר, ליטול לו תר

ונוטל. דיבורֿהמתחיל שם 'תוספות'

.ÁÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆe·¯ B¯·Á ˙Ó‰a ‡ˆÓ»»∆¡«¬≈¿»««ƒ∆≈
ÌÈÏÚa‰38ÂˆÓ - dnÚ‰ÈÏÚÓ ˜¯ÙÏ ‰39ÔÚËÏÂ «¿»ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿…≈»∆»¿ƒ¿…

·ÊÚz ·ÊÚ :¯Ó‡pL ;‰ÈÏÚ40ÏkÓ - ÌÈ˜z Ì˜‰ , »∆»∆∆¡«»…«¬…»≈»ƒƒ»
ÌB˜Ó41?'BnÚ' ¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .42ÏÚa ‰È‰ Ì‡L »ƒ≈»»∆¡«ƒ∆ƒ»»««

BÏ ·LÈÂ CÏ‰Â ,ÌL ‰Ó‰a‰43:Ba Ú‚tL ‰ÊÏ ¯Ó‡Â , «¿≈»»¿»«¿»«¿»«»∆∆»«
- ˜¯t Ec·Ï ˜¯ÙÏ ˙Èˆ¯ Ì‡ ,‰ÂˆÓ EÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»ƒ»ƒ¿…¿«¿¿…
‰Ó‰a‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ :¯Ó‡pL ,¯eËt ‰Ê È¯‰¬≈∆»∆∆¡«ƒ¿ƒ»»«««¿≈»

‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê44Bc·Ï ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ -45. »≈∆«»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«

לו.38) זו.39)שיעזרו הלכה בסוף חולה, או בזקן כמו
היא.40) יתירה חייב,41)ולשון אתה שהם תנאים בכל

לא. שם הגמרא לשון עמה. הבעלים אין אפילו
לא 42) אבל הבהמה, לבעל לעזור הוא שהחיוב משמע,

לבדו. ולטעון לב.43)לפרוק שם משנה, רכה. שם 'ספרי'
ולטעון.44) לפרוק יכול הבעלים 45)ואינו באין כמו

שם. משנה, שם. 'ספרי' עמה,

.ËÌ‡ :Ï‡¯OÈ ÏL ‡On‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó‰a∆¡«»≈»ƒ¿««»∆ƒ¿»≈ƒ
¯nÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰46BÈ‡ - BzÓ‰a ¯Á‡ »»»≈»ƒ¿«≈««¿∆¿≈

dÏ ˜e˜Ê47Â‡Ï Ì‡Â ;48ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ -49ÌeMÓ , »»¿ƒ»«»ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
Ï‡¯OÈ ÏL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ï‡¯OÈ ¯Ú«̂«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿»«¿≈»∆ƒ¿»≈
,ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÈBOn‰Â¿««∆≈»ƒ«»ƒ¿…¿ƒ¿…

Ï‡¯OÈ ¯Úˆ ÌeMÓ50ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó‰a Ï·‡ . ƒ««ƒ¿»≈¬»∆¡«»≈»ƒ
·iÁ BÈ‡ - B‡OÓe51ÌeMÓ ‡l‡ ,Ba Ïth‰Ï «»≈«»¿ƒ«≈∆»ƒ

‰·È‡52. ≈»

בהמתו.46) אחר ומה 47)הולך אחיך", "חמור [שנאמר
(ראה  לישראל הכוונה שונאך" "חמור ה) כג, (שמות שנאמר
צער  משום חייב בפריקה אבל בטעינה, והמדובר יד). הלכה
ופרישה' ו'דרישה (כסףֿמשנה דאורייתא שהוא חיים בעלי

ערב). סי' אחר 48)חושןֿמשפט מחמר הגוי שאין
המשא. בעל הישראל אלא שבפריקה 49)בהמתו, מפני

"חייב  בפירוש: כאן רבינו כתב מחמר, כשהגוי גם חייב
(כסףֿמשנה). חייב סתם כתב ולא ולטעון", לפרוק

שבעל 50) העולם, כדרך בהמתו, אחר מחמר והישראל
שם). (בבאֿמציעא המחמר הוא אבל 51)החמור בטעינה,

מו. באות למעלה שהבאנו כמו חייב, שלא 52)בפריקה
בחמור  הראשון בדין אבל הישראל, על הגוי איבת תהיה
הגוי  שהרי לאיבה, חשש אין - ישראל של ומשאוי גוי של
ופרישה' ('דרישה חס אינו ישראל של ממונו על שגם רואה
פירושו  לפי הוא מח, עד מה בהערות כאן האמור כל שם).
הגר"א  אולם הנ"ל. ופרישה' ו'דרישה הכסףֿמשנה של
כדוחק  פירושם מגדיר טז, ס"ק ערב סימן בחושןֿמשפט
לאו  חיים בעלי צער כאן פוסק שרבינו ואומר, גדול
היינו  כפשוטם, רבינו דברי מתפרשים כך ומתוך דאורייתא,
יד  הלכה וגם בפריקה, ולא בטעינה לא כלל, לה זקוק אינו
פסקי  על מעיר עצמו הגר"א שם. עיין כפשוטה, תתפרש
יד, הלכה כא פרק שבת ובהלכות א בהלכה למעלה רבינו
לדברי  יישוב ומצא דאורייתא, חיים בעלי שצער המוכיחים

עומדת. במקומה שבת מהלכות הסתירה אבל כאן, רבינו

.ÈÌÈ¯nÁ53Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈÏ‚¯L54˙BÚeÚ¯55ÔÈ‡ - «»ƒ∆«¿»∆∆»≈∆¿≈»
ÂÈ¯·Á ÔÈ‡M¯56ÌÈc˜‰Ï57ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÏÂ58ÏÙ .59- «»ƒ¬≈»¿«¿ƒ¿«¬…≈»»»«

ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÏ ÔÈ‡M¯60. «»ƒ«¬…≈»»

ב.53) פרק בבאֿקמא חמור 54)תוספתא של כלומר,
מהם. יתר 55)אחד כמו מהירות באותה ללכת יכול ואינו

שבשיירה. החמורים.56)החמורים ללכת 57)בעלי
בדרך.58)קדימה. לבדו חמורו עם ואינו 59)ולהשאירו

כלל. ללכת בשבילו.60)יכול להתעכב חייבים ואינם

.‡È‰È‰61ÔeÚË „Á‡62·ÎB¯ „Á‡Â63C¯c‰ Ô˜Á„e ,64 »»∆»»¿∆»≈¿»»«∆∆
ÔeÚh‰ ÈtÓ ·ÎB¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ -65ÔeÚË „Á‡ . «¬ƒƒ∆»≈ƒ¿≈«»∆»»

ÔeÚh‰ ÈtÓ Ô˜È¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˜È¯ „Á‡Â66. ¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈«»
ÈtÓ Ô˜È¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˜È¯ „Á‡Â ·eÎ¯ „Á‡∆»»¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈

·eÎ¯‰67Ô‰ÈL ,ÔÈ·ÎB¯ Ô‰ÈL ,ÔÈeÚË Ô‰ÈL . »»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆
.Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ÔÈOBÚ - ÔÈ˜È≈̄»ƒƒ¿»»≈≈∆

שם.61) "ואחד 63)משא.62)תוספתא ובתוספתא:
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קפג

קפג

נפש  ושמירת רוצח הל' - נזיקין ספר - שבט י"ג קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

זה.64)רכוב". בצד זה ללכת יכולים ואינם צרה, והדרך
לחכות 65) קל יותר שלרכוב לרכוב, הטעון את מקדימים

לטעון. ואין 66)מאשר לריקן, הטעון את מקדימים
ויעבור  קל שהוא מפני תחילה יעבור שהריקן אומרים

קודם. הטעון אלא זה 67)במהירות, הרכוב. את מקדימים
פחות. לטעון קודם טעון והיותר לריקן, קודם הטעון הכלל:
בתוספתא  גם האחרונה. הבבא חסרה (ר"מ) רומי [בדפוס
כאן  שלפנינו והגירסא זו, את זו סותרות שונות גירסאות יש
תס"ב, אמסטרדם בדפוס היא וכן הדעת, על ביותר מתקבלת

בתוספתא]. רבינו של גירסתו זו וכנראה

.·È˙BÈÙÒ ÈzL ÔÎÂ68Ì‡ ,BÊa BÊ ˙BÚ‚BÙe ˙B¯·BÚ‰ ¿≈¿≈¿ƒ»¿¿»ƒ
˙BÚ·BË - ˙Á‡ ˙·a Ô‰ÈzL ˙B¯·BÚ69¯Á‡ BÊa Ì‡Â , ¿¿≈∆¿«««¿¿ƒ»««

dB·‚ ‰ÏÚÓa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈlÓ‚ ÈL ÔÎÂ ;˙B¯·BÚ - BÊ¿¿≈¿≈¿«ƒ»ƒ¿«¬∆»«
‰Êa ‰Ê eÚ‚Ùe70- ˙Á‡ ˙·a Ì‰ÈL ÔÈ¯·BÚ Ì‡ , »¿∆»∆ƒ¿ƒ¿≈∆¿«««

ÔÈÏÙB71‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡Â ,72Ô‰ „ˆÈk ;ÔÈÏBÚ - ¿ƒ¿ƒ»∆««∆ƒ≈«≈
dÈ‡L ‰Ácz - ‰eÚË dÈ‡LÂ ‰eÚË ?ÔÈOBÚƒ¿»¿∆≈»¿»ƒ»∆∆≈»

‰·B¯˜ .‰eÚh‰ ÈtÓ ‰eÚË73‰˜BÁ¯e74‰Ácz - ¿»ƒ¿≈«¿»¿»¿»ƒ»∆
‰·B¯˜75B‡ ˙B˜BÁ¯ Ô‰ÈzL .‰·B¯˜ dÈ‡L ÈtÓ ¿»ƒ¿≈∆≈»¿»¿≈∆¿

„Á‡ ˜Á„a ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BeÚË B‡ ˙B·B¯˜76, ¿¿ƒ¿À»¿…«∆»
‰¯Lt ÏË‰77¯ÎO ˙BÏÚÓ Ô‰Â ,Ô‰ÈÈa78.BÊÏ BÊ »≈¿»»≈≈∆¿≈«¬»»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e79.E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡ »∆¿«≈∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆

לב:68) סנהדרין שם, ז 69)תוספתא את זו ו.שתדחוף
בראש 70) ופגעו זה, מצד עולה וזה זה מצד עולה זה  כגון

הר. של הדרך.71)חודו שבצידי הבקעה אם 72)לתוך
לחבירו. מקום ויפנה אחרונית יחזור לנמל 73)אחד

ממנו. ממנו.74)שיצאה שיצאה משום 75)לנמל
ולחכות. להתעכב קשה יותר ממרחקים הבאה שלספינה

האחת 76) על לכפות הדין מן ואין לכולם, שוה בצרה
לחברתה. מקום להתפשר 77)לפנות יכולים אינם אם

להשהייתה.78)מעצמם. וחולה 79)כפיצוי בריא כגון
פשרה, הטל - בריאים שניהם החולה; מפני הבריא ידחה -

לזה. זה שכר מעלים והם

.‚ÈÚ‚Bt‰80ÌÈLa81„Á‡Â ,B‡OÓ ˙Áz ı·B¯ „Á‡ , «≈«ƒ¿«ƒ∆»≈«««»¿∆»
˜¯ÙÏ ‰ÂˆÓ - BnÚ ÔÚËiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚÓ ˜¯t»«≈»»¿…»»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿…
.ÔÚBË Ck ¯Á‡Â ,ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ«««¬≈«ƒ¿««»≈
B‡ ÌÈ‡BO Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ
- ·‰B‡ „Á‡Â ‡BO „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·‰B‡¬ƒ¬»ƒ»»∆»≈¿∆»≈
B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ,‰lÁz ‡BO‰ ÌÚ ÔÚËÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…ƒ«≈¿ƒ»¿≈»…∆ƒ¿

Ú¯‰82. »»

לב:81)הפוגש.80) "לכוף 82)בבאֿמציעא המצווה
שם. חיים, בעלי צער ממצוות עדיפה יצרו" את

.„È‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡BO‰83ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ó ‡Ï - «≈∆∆¡««»…≈À»»
‡e‰84‡BO Ï‡¯OÈÏ ‰È‰È C‡È‰Â .Ï‡¯OiÓ ‡l‡ ,∆»ƒƒ¿»≈¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈≈

¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,Ï‡¯OiÓ85EÈÁ‡ ˙‡ ‡O˙ ‡Ï' ƒƒ¿»≈¿«»≈…ƒ¿»∆»ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ?'E··Ïa86Bc·Ï e‰‡¯L ÔB‚k :87¯·ÚL ƒ¿»∆»¿¬»ƒ¿∆»»¿«∆»«

B‡OÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁ ‡ÏÂ Ba ‰¯˙‰Â ,‰¯·Ú88, ¬≈»¿ƒ¿»¿…»«¬≈∆ƒ¿»¿»¿
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .BÚL¯Ó ·eLÈÂ ‰·eLz ‰OÚiL „Ú«∆«¬∆¿»¿»≈ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ
‰ÂˆÓ - B‡OÓa Ï‰· B‡ˆÓ Ì‡ ,‰·eLz ‰OÚ ‡Ï…»»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«»ƒ¿»

ÔÚËÏ89‡nL ,˙eÓÏ ‰ËB epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,BnÚ ˜¯ÙÏÂ ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«ƒ∆∆»∆»
‰¯Bz‰Â .‰kÒ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ BBÓÓ ÏÈ·La ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈«»»¿«»

ÏÚ ‰„Èt˜‰Ï‡¯OÈ ˙BLÙ90ÔÈa ÌÈÚL¯ ÔÈa , ƒ¿ƒ»««¿ƒ¿»≈≈¿»ƒ≈
¯wÚa ÌÈÈÓ‡Óe '‰ Ï‡ ÌÈÂÏ Ì‰L ¯Á‡Ó ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ≈««∆≈ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ :¯Ó‡pL ;˙c‰«»∆∆¡«¡…¬≈∆«»ƒ¿À¡…ƒ
Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLa Ì‡ Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ƒ∆¿…¿»»»ƒƒ¿»»ƒ«¿

.‰ÈÁÂ¿»»

כג,83) שמות משאו", תחת רובץ שונאך חמור תראה "כי
ישראל 84)ה. בבהמת אלא נאמרה לא פריקה [מצות

לדרוש  ולא בחינם לפרוק הישראל את מחייבת והיא בלבד,
משום  אלא פריקה, מצות נאמרה לא גוי בבהמת אבל שכר,
הישראל  רשאי ולפיכך לפרוק, חייבים חיים בעלי צער
לב: בבאֿמציעא 'תוספות' ע"פ (כסףֿמשנה שכר לדרוש
כלל  שאין כפשוטם, רבינו דברי לפרש ואין לי). מה ד"ה
חיים  בעלי שצער סובר הוא שהרי הגוי, בהמת לפרוק חיוב
מדבר  זה ופסוק בהערות) ט הלכה למעלה (ראה דאורייתא

על 85)בפריקה]. העובר באדם ידבר שהכתוב להניח ואין
קיג: פסחים שבתורה, יצחק,86)לאֿתעשה בב נחמן רב

יקום 87)שם. "לא ככתוב: נאמן, אחד עד שאין ומכיון
בביתֿדין, להעיד לו אסור טו), יט, (דברים באיש" אחד עד
טז). יט, (ויקרא בעמיך" רכיל תלך "לא לאו על יעבור כי

ואומר 88) אשנא", ה' "משנאיך כא): קלט, (תהלים שנאמר
רע". שנאת ה' "יראת יב): ח, אףֿעלֿפי 89)(משלי

הואֿהדין  מדבר, בפריקה שונאך" חמור תראה "כי שהכתוב
בקיומן.90)לטעינה. ורוצה עליהן חסה

‡zÚiÒa LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

.ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,¯OÚ „Á‡ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆««»»¿≈∆¿ƒƒ
˙BÎÏ‰ :ÌÈMLÂ ÌÈL ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¬ƒ»¿»»¿«ƒ¿ƒƒƒ¿
‰·b ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÔBÓÓ È˜Êƒ¿≈»«¿»»»»¿»ƒƒ¿¿≈»
‰BÓL - ‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰ÚLz -ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿≈»«¬≈»¿»
‰BÓL - ˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ»»¿»ƒƒ¿≈«ƒ¿»
¯OÚ ‰LÏL - LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿»»»

.ÌÈ˜¯t¿»ƒ

$
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קפד נחלות קפד הלכות - משפטים ספר - שבט ז' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd hay b"iÎ'f -

âשבט ז' ראשון âיום

-mihtynxtq
úBìçð úBëìä¦§§¨

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
ודין 1) לאמצע, שהשבח נכסים ששיבחו אחים דין מבאר

ודין  אחרת, ממדינה אח לו ולבא הנכסים שהשביח יורש
נושא  ודין סופר, או גבאי המלך שמינהו מהאחים אחד
אחד  ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות והיו בבית ונותן
נטל  ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב ששטר האחים מן
מניח  ודין אומנות, או תורה ללמוד כסף הירושה מכספי
פרנסת  מתפרנסים הגדולים שאין וקטנים גדולים בנים
החזרת  ודין הגדולים, ממזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים
כדי  הבית, מתפוסת שלובש האחים גדול ודין שושבינות,

נשמעים. דבריו שיהיו

.‡ÔÈÁ‡‰2Ôlk ‡l‡ ,Ô‰È·‡ ˙M¯È e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿¿À«¬ƒ∆∆»À»
ÔÈÙzLk Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰na „ÁÈa ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«««∆∆ƒƒ«»∆¬≈≈¿À»ƒ
ÔÈÙzL Ô‰ È¯‰ - ÔÈL¯Bi‰ ¯‡La ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ¬≈≈À»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ô˙Â ‡OpL ÏÎÂ .ÔLÈ¯BÓ ÈÒÎa¿ƒ¿≈ƒ»¿…∆»»¿»«»∆»≈∆

‰Ê ÔBÓÓa3ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ -4. ¿»∆«»»»∆¿«

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב של ממעשה נלמד זה בשווה.
האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,
ואינו  לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי, ובשבילי - והרווחתי טרחתי אני לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים

.·ÔÈL¯Bi‰ eÈ‰5eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÌÈÏB„b‰6e¯Ó‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ -7: «¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È¯‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M ‰Ó e‡¯8 ¿«∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÁÈaLÓ ÏL Á·M‰ -9‡e‰Â .10È‰iL˙ÓÁÓ Á·M‰ ‰ «∆«∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁ·L Ï·‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰»»∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם והקטנים 6)משנה
להשביח. יכולים לפני 7)אינם לקטנים הגדולים

במשנתנו 8)שהשביחו. רשב"ם השבח. את נוטלים
- עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר,
גם  משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד התנאי. מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט פרק בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני

וכן  דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי
הב"ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב הרשב"ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את
שמא  דין, בית בפני שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני תנאי מספיק שהאחרים,9)בגדולים מפני
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני אינם "קטנים כב:): מציעא
אינם  שהרי כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים

שם). על 11)בתנאי.10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף גדותיו

.‚ÔÎÂ12ÏÏÎa ˙L¯Bi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡¯ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«
ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«

.dlL Á·M‰ È¯‰ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי

בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות.

הבנים. בין אשתי תירש

.„L¯iL ÈÓ15ÚËÂ ÌÈÒÎp‰ ÁÈaL‰Â ,ÂÈ·‡ ˙‡ ƒ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»«
:˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰·e»»¿««»«∆≈«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - Ô‰ ÌÈpË˜ Ì‡16,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒ≈«∆«»∆¿«¿ƒ»¿ƒ
ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓL - ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰17. ƒ¿…«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ

BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÁÈaL‰Â ÔË˜ ÈÒÎÏ „¯iL Á‡ ÔÎÂ¿≈»∆»«¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»ƒ
.„¯È ˙eL¯a ‡Ï È¯‰L ,ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡k¿»ƒ∆»«∆«»∆¿«∆¬≈…ƒ¿»«

וֿמ.15) לט: מציעא כאריס 16)בבא חלק נוטל ואינו
מרי  של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק
קטן  לנכסי קרוב מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר
ולפיכך  א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו
על  ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע שלא פי

משום 17) אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל
ומקבל  סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי קרוב שמורידים
אלה  ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק
דין  בית - המוריש שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו
יוצא  בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים

 שיעוזי זמב"ם - פזק אחד ליום 

יום זאשון
זמב"ם - פזק אחד ליום 
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קפה

קפה

נחלות  הלכות - משפטים ספר - שבט ז' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(ראה  בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת
וכל  דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם
אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה
משקיע  הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא מכיוון
הדינים  כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף
[בהשגות  כאן. בהלכותיו הרי"ף בשיטת הם זו שבהלכה
קרוב  מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד
דהיינו  ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי

ב  כאן, סופר שטעות ברור, צריך רטושין". "קטן" מקום
"גדול"]. להיות

.‰ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡18Ô‰a ‰OÚÂ ˙BÚÓ Á˜lL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»¿»»»∆
ÁÈpÓ BÈ‡L ÏB„b ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ ,‰¯BÁÒ¿»ƒ»»«¿ƒ»»»∆≈«ƒ«

BlL ¯ÎO‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL B˙¯Bz19‰Ê ÔÈ‡L ; »»»««¬≈«»»∆∆≈∆
ÂÈÁ‡ C¯ˆÏ ˜qÚ˙Óe B˙¯Bz ÁÈpÓ20. «ƒ«»ƒ¿«≈¿…∆∆»

הלכה 18) למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). הובא 19)א והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

שכר  וגם חלקו לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד
כאן  יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו
וכולם  ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב,
חושן  יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים
"ואין  ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט

שם). משה דרכי (ראה כלל" לי נראים לצורך 20)דבריו
דרך  עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו
והרי  אחרים, לצורך לא אבל יג) קטן סעיף שם (סמ"ע ארץ
ללמוד  יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה
דעת  שהרי ממש, בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא
בגופו  טירחה או כספו בהשקיע רק מועיל שהתנאי רבינו,
שרב  לומר, ואין ב). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש
"שבק  בפירוש: שם אמרו שהרי משלו, כסף השקיע ספרא
זוזים, אביו (הניח עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי אבוה
הפוסקים  בדברי מצאנו ולא עסק)", בהם ועשה לקחם

כסף. בהשקעות שהמדובר

.ÂÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡21È‡ab CÏn‰ e‰pnL22¯ÙBÒ B‡ ∆»ƒ»«ƒ∆ƒ»«∆∆««≈
CÏn‰ ÔBÓÓa ‡ÈˆBÓe ÒÈÎnL23ÎÂ ,‰Êa ‡ˆBik Ïk Ô ∆«¿ƒƒ¿»«∆∆¿≈…«≈»∆

ÔB‚k ,e‰pÓ Ô‰È·‡ ˙ÓÁÓ Ì‡ :ÌÈÎÏn‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««¿»ƒƒ≈¬«¬ƒ∆ƒ»¿
¯Ó‡Â ,‰Ê ¯·„a Úe„È Ô‰È·‡ ‰È‰L24ÂÈzÁz „ÈÓÚ : ∆»»¬ƒ∆»«¿»»∆¿»««¬ƒ«¿»

ÏhiL Ò¯t‰ - ÌÈÓB˙È‰ ÌÚ „ÒÁ ˙BOÚÏ È„k Ba¿¿≈«¬∆∆ƒ«¿ƒ«¿»∆ƒ…
elÙ‡Â .ÔÈÁ‡‰ ÏÎÏ ‰„B·Úa ¯kzOiL ¯ÎO‰ ÏÎÂ¿»«»»∆ƒ¿«≈»¬»¿»»«ƒ«¬ƒ

B˙BpÓÏ Èe‡¯Â ¯˙BÈa ÌÎÁ ‰È‰25BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â . »»»»¿≈¿»¿«¿ƒ≈¬««¿
BÓˆÚÏ ‰Ê È¯‰ - e‰epÓ26. ƒ¬≈∆¿«¿

(בית 21) חילקו שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
מלשון  משמע וכן הבית). בבדק קעז סימן שם יוסף

השותפין". "האחין מסים.22)המשנה: גובה
מההכנסות.23) מסויים חלק או קצוב שכר ומקבל
שריו.24) או עצמו.25)המלך אם 26)בזכות אפילו

האב  בזכות שלא מכיוון זה, בתפקיד כן גם שימש האב
אחד  שנפל השותפין "האחין כתוב: שם [במשנה נתמנה.
- אומנות "האי שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם

(מובא  מיגאש הר"י למד זה ומפירוש המלך". לאומנות
הכול  - פרטית לאומנות שבמינוי קעז) סימן שם בטור
לאומנות  שאפילו שם, מובא יונה רבינו ובשם לעצמו.

חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק לעצמו נוטל המלך

.ÊÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡27CB˙a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L ∆»ƒ»«ƒ∆»»≈¿≈¿
˙Èa‰28Bc·Ï BÓLa ÌÈ„·Ú ‰˜Â ,29ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÂÏ‰ , ««ƒ¿»»¬»ƒƒ¿¿«ƒ¿»«¬≈ƒ

el‡ ˙BÚÓ :¯Ó‡Â ,Bc·Ï BÓLa ·BÁ‰ ¯ËL ‰È‰Â¿»»¿««ƒ¿¿«¿»«»≈
,Ô‰ Èc·Ï ÈlL el‡ ÌÈ„·Ú Ô‰a È˙ÈwL B‡ È˙ÈÂÏ‰L∆ƒ¿≈ƒ∆»ƒƒ»∆¬»ƒ≈∆ƒ¿«ƒ≈

Èn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL30B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ , ∆»¿ƒƒ≈¬ƒƒƒ¿ƒ»»»ƒ
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ÈÏ ‰z ‰zÓ31BÏ ‰ÏÙpL «»»ƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»∆»¿»

‰zÓa ‰ÎÊ B‡ ,‰‡ÈˆÓ ‡ˆÓ B‡ ,˙¯Á‡ ‰M¯È32. ¿À»«∆∆»»¿ƒ»»»¿«»»
ÔÎÂ33‰M‡‰34,˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ ˙‡OB ‰˙È‰L ¿≈»ƒ»∆»¿»≈¿∆∆¿««ƒ

,˙B·BÁ È¯ËLÂ ÌÈ„·Ú ¯kÓÓ È¯ËL Ô‰L ,˙BB‡ eÈ‰Â¿»∆≈ƒ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈
˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL ,Ô‰ ÈlL :‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ¿«¿»¿»¿»∆ƒ≈∆»¿ƒƒ≈

‰M¯ÈÏ dÏ eÏÙpL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - È˙B·‡35. ¬«»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒÀ»
Â ˙‡OB ‰˙È‰L ‰ÓÏ‡ ÔÎÂ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa ˙˙B ¿≈«¿»»∆»¿»≈¿∆∆¿ƒ¿≈¿ƒ

:‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ ˙B¯ËLe ˙BB‡ eÈ‰Â¿»¿»¿«¿»¿»¿»
‰z ‰zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ ,ÈÏ eÏÙ ‰M¯ÈÓƒÀ»»¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«»»ƒ¿»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ÈÏ36‡Èe„ dÏ LÈ Ì‡Â .37, ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿ƒ≈»¿¿»
dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Ó‡ - ÈzÁ˜Ï È˙Èe„pÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿¿»ƒ»«¿ƒ∆¡∆∆¬»ƒ≈»

‰È‡¯ ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‡Èe„38˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - ¿¿»¿…≈ƒ»¿»»¬≈«…¿∆¿«
.ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ

נב.27) שם ושמואל רב ענייני 28)מחלוקת כל מנהל היה
המשותפים. הירושה שמו 29)נכסי כתוב הקניין בשטר

הירושה. בכספי שנקנו רמז בו ואין והיורשים 30)בלבד
חלק  להם ואין האם, מן ולא האב מן אחיו הם האחרים

המעות. הלכה 31)באותן מקום שבכל פי על אף כרב.
ששנינו  משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני כשמואל

(שם:). בברייתא להביא 32)כמותו "עליו סתם: אמר רב
ראייה  להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש ראייה"
פירש  ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו כסף לו שיש
בית  על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך
- השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק שבוודאי דין

כרבה. רבינו ופסק נכונים. שם.33)ונמצאו ברייתא
ראייה 35)נשואה.34) להביא שעליה לומר התכוון לא

ראייה  מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם
העבדים  לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה
האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
אלמנה  באשה מדברת שהברייתא משמע שם בגמרא
בנשואה  שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי המטפלת

כן  הדין בעלה כל בנכסי שלא שם הגמרא מדברי ונראה .
הלכה  אישות מהלכות כ"ב [בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן
ובמגיד  לי, נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל
ואין  ו. פרק כתובות בירושלמי הדין מקור מוסר שם משנה
כשאינה  שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה

הבית]. בתוך ונותנת מכיוון 36)נושאת אומרים, אנו ואין
והרי  יתומים נכסי לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית
לרעת  האימון את תנצל שלא להניח יש - בזה מתגאה היא
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קפו נחלות קפו הלכות - משפטים ספר - שבט ז' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ראייה. בלי לה נאמין ולפיכך, נכסים 37)היתומים
מות  אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה

שם.38)בעלה.

.ÁÔÈ‡L ‰ÓÏ‡·e ÌÈÁ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆≈
Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ39Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;40- ¬ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»¬ƒ¿ƒ»»

ın˜ B˙qÚÓ ‡nL41‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚÂ ,42 ∆»≈ƒ»ƒ≈¿«»«ƒ¿»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡ ÏMÓ Ô‰L43‰Ê ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .44‡OBp‰Â Ô˙Bp‰ ∆≈ƒ∆∆¿«¿≈ƒ≈∆«≈¿«≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚ - ˙Èa‰ CB˙a¿««ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»««ƒ
.Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ‡lL∆…»¬ƒ¿ƒ»»

אוכלים 39) מזונותיהם ואפילו דבר בשום חלוקים אינם
מהירושה 40)ביחד. פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. בפני בית משק ומנהל צמצם 41)המשותפת
זה. סכום וחסך שלו הבית משק של 42)הוצאות מימרא

שם. חסדא המשותפים.43)רב עמוד 44)מנכסים שם
שא  (רב) אבא לי "מודה שמואל: אמר האחין א על - מת ם

ראייה  להביא יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא
מטילים  האח על אבל אביהם. בעיסקי בקיאים שאינם משום
בגמרא  שם), (רשב"ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא
(הקושיא  "קשיא" וסיימו שמואל דברי על הקשו שם
(וכן  חננאל רבינו פסק כן פי על ואף בתוקפה), נשארה
היכא  כל ז"ל מרבותי "נקטינן וביאר: כמותו, כאן) רבינו
מי  דברי בטלו תיובתא, - דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה
הך  כי בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא
להון  ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל,
בהאי  פירוקא אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו

.ËÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45·BÁ ¯ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰·È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ·‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ -48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰¯ÈÒÓe49Ì‡Â ;Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
במתנה.47)לפלוני. לי נתנו אבא - שכתב 48)וטוען

זה. חוב שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר
רבי  שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL ¯Á‡ Ï·‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰·Bb - ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿̄»»

אחר 50) באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא
צריך  - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,

כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא
שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים

שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות
שאינו  המלווה לגבי מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב (שם)
אבל  בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך
ראייה  הבא שלי, הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י רבו שיטת

.‡ÈÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰¯Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ - ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈

˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ
ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k Bc·Ï „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»

.ÌÈa¯ ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי

ברכת). המתחיל

.·È˙nL ÈÓ55ÔÈ‡ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒ¯t˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Ò¯t «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆
e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ - Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ
:Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈpËw‰ e¯Ó‡Â ,Ô‰È·‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆

ÔÈ‡OB e‡ È¯‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C¯„k61ÔÈ‡ - ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈
Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙ - Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי והוציאו נשים,

החלוקה. לפני הירושה הירושה 60)מנכסי מנכסי
האב.61)המשותפים. מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

.‚È·‡‰ ‡ÈO‰63‰˙È‰Â ,‰zLÓ BÏ ‰OÚÂ Ba ˙‡ ƒƒ»»∆¿¿»»ƒ¿∆¿»¿»
˙eÈ·LBL ‰ÁlzLÂ ,·‡ ÏMÓ ‰‡ˆB‰‰64Ôa‰ ‰ÊÏ «»»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«≈

·‡‰ ÈiÁa65˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk ,66- ·‡‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¿«≈»»¿∆ƒ∆∆¿««ƒ«»»
ÚˆÓ‡Ï ˙¯ÊBÁ67BlMÓ ‰zLna Ôa‰ ‡ÈˆB‰ Ï·‡ .68 ∆∆»∆¿«¬»ƒ«≈«ƒ¿∆ƒ∆

BÏ ‰ÁlzLpL Ôa‰ ˜ÏÁÓ ‡l‡ ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆∆»≈≈∆«≈∆ƒ¿«¿»
„·Ïa69. ƒ¿«

קמד:63) שם וברייתא ברוב 64)משנה פשוט "מנהג
ריעיו  לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות,
שמוציא  ההוצאה על בהן שיתחזק כדי מעות, ומיודעיו
לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו
במקצתן  או המשתה ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין
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קפר

קפר

נחלות  הלכות - משפטים ספר - שבט ח' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נקראין  שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל -
ומתנה  זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות"
השושבינות  את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה
דין  פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב

המעות,65)שושבינות). את לעצמו לקח שהאב ומובן,
הנישואין. סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום

שושבינות.66) לו להחזיר ויש אשה נשא כשהשולח
האב 67) שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל

בזכויותיו  בשווה מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל
ההוצאות.68)ובחובותיו. לצרכי השושבינות הוא ולקח

שקיבל 69) מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת
אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך השושבינות

.„ÈL ·‡‰ÁÏM70,ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa ˙eÈ·LBL »»∆»«¿ƒ¿≈∆»ƒ»»
˙eÈ·LBM‰ ¯ÊÁzLk71‡È‰ È¯‰ - Ôa‰ B˙B‡Ï ¿∆«¬…«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ

BlL72,Ì˙Ò ÂÈa ÌLa ·‡‰ dÁÏL Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒ¿»»»»¿≈»»¿»
ÚˆÓ‡Ï ¯ÊÁz - ¯ÊÁzLk73BÏ ‰ÁlzLpL ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿∆«¬…«¬…»∆¿«¿≈∆∆ƒ¿«¿»

d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ74È¯‰L ;Ôlk ÌÈa‰ BnÚ eÁÓOiL „Ú «»¿«¬ƒ»«∆ƒ¿¿ƒ«»ƒÀ»∆¬≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÁlzL Ôlk ÌLaL ,ÔÈÈ·LBL ÔlkÀ»¿ƒƒ∆¿≈À»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ

Ô˙ˆ˜Óa ÁÓO75BnÚ ÁÓOL ‰Ê ˜ÏÁ ¯ÈÊÁÓ - »«¿ƒ¿»»«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰Â ,„·Ïaƒ¿««¬≈»∆¿«

האב.71)שם.70) מיתת שלח 72)אחר כן מנת שעל
בשמו. השושבינות בשושבינות,73)האב שותפים כולם

יחלקו  - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל
חלקם.74)בשווה. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו אם

כל  להחזיר חייב אינו אחר: באופן לפרש גם [אפשר
לאלה  החשבון פי על המגיע החלק אלא השושבינות

בשמחת 75)שנשאו]. השתתף והוא האחים מקצת
נישואיהם.

.ÂËÔÈÁ‡‰ ÏB„b76ÔÈLeaÏÓ ‰qk˙Óe L·BÏ ‰È‰L ¿»«ƒ∆»»≈ƒ¿«∆«¿ƒ
ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k epnÓ ‰‡‰ ÌÈÁ‡Ï LÈ Ì‡ ,ÌÈ‡»ƒƒ≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿¿»»

˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ L·BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚÓL77. ƒ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ«««ƒ

קלט.76) שם רבא, של הירושה 77)מימרא מכספי
המשותפים.

âשבט ח' שני âיום
éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦

ודין 1) הים, ממדינת אח להם ובא שחלקו אחים דין מבאר
שבטלה  נתנו, ולא הירושה וחלקי לפלוני דקל תנו המצווה
מינוי  ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה,

קטנים. ליתומים אפוטרופוס

.‡ÌÈÁ‡ ÈL2Ìi‰ ˙È„nÓ Á‡ Ô‰Ï ‡·e ,e˜ÏÁL3, ¿≈«ƒ∆»¿»»∆»ƒ¿ƒ««»
B˜ÏÁ ÏËÂ ·BÁ ÏÚa ‡·e ,e˜ÏÁL ÔÈÁ‡ ‰LÏL ÔÎÂ¿≈¿»«ƒ∆»¿»««¿»«∆¿

Ô‰Ó „Á‡ ÏL4ÌÈÙÒk ‰ÊÂ Ú˜¯˜ ‰Ê ÏË elÙ‡ ,5- ∆∆»≈∆¬ƒ»«∆«¿«¿∆¿»ƒ
˙˜ÏÁÓ ‰ÏËa6‰ÂLa ¯‡M‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,7. »¿»«¬…∆¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»¿»∆

קו:2) בבבאֿבתרא ושמואל רב היה 3)מחלוקת שלא
שחלקו. בשעה להם זו 4)ידוע שדה עשה שאביהם

לגבות  יכול בעלֿחוב אין כן, לא שאם לבעלֿחוב. אפותיקי
אחד  מכל נוטל אלא בלבד, היורשים מן מאחד חובו כל
סק"ה  שם ובסמ"ע קעה. סי' חו"מ ('טור' בירושה חלקו כפי
לגבות  החוב בעל את שמזכים אחרים, מקרים שני מבאר
מדמי  יותר גדול אינו חובו כשכל א. אחד: מיורש חובו כל
הלכות  ראה תבואה. קבים תשעה זריעת (כדי אחת שדה
חצי  ליטול אותו מכריחים אין כזה במקרה ה"ד) פ"א שכנים
שותפים  מכריחים שאין כמו מזה, שדה וחצי מזה שדה
במקום  הוא השני של כשחלקו ב. קטן; קרקע שטח לחלק
שדות  בשתי רוצה אינני לומר החוב בעל יכול אחר,

כא). ס"ק קז סי' סמ"ע ראה מזו. זו בבא5ֿ)מרוחקות
ט. אמרו:6)קמא שם) (ב"ב שבמסקנא משום כרב,

כלל. חלקו לא וכאילו מחלוקת, בטלה והלכתא:
ביניהם.7) גורל ומטילים חלקים, לשלושה הנכסים מחלקים

שם  בבבאֿקמא אמרו כספים, והשני קרקע אחד [בלקח
לטעון: הכספים בעל יכול קרקע גבה שאם אחרון, בלשון
וכנגד  גניבה, של אחריות עלי וקיבלתי כספים נטלתי אני
כאלה, יהיו אם - חובות גביית של אחריות עליך קיבלת זה
ונטה  ראשון. כלשון פסק כאן ורבינו שירשת. מהקרקעות
משום  אחרון, כלשון לפסוק מקום בכל מדרכו כאן
שזה  ואפשר אסי, רבי דברי בביאור עוסקת שם שהסוגיא
בטלה  שלא (שם) בבבאֿבתרא שיטתו לפי רק נאמר
כמותו, הלכה שנפסקה רב, דעת לפי אבל לגמרי. מחלוקת

וכספים]. קרקע לבין וקרקע קרקע בין הבדל אין

.·‰evL ÈÓ8B‡ Ï˜„ ÈBÏÙÏ eziL B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆
ÌeÏk ÈBÏÙÏ e˙ ‡ÏÂ ÔÈÁ‡‰ e˜ÏÁÂ ,ÂÈÒÎpÓ ‰„O»∆ƒ¿»»¿»¿»«ƒ¿…»¿ƒ¿ƒ¿
‰Ó ÔÈ˙B ?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .‰ÏËa ˙˜ÏÁn‰ È¯‰ -¬≈««¬…∆¿≈»¿≈«ƒ¿ƒ«
.‰lÁzk ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â ,ÔLÈ¯BÓ ‰evM∆ƒ»ƒ»¿««»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»

קט:8) כתובות

.‚e˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰9Ô‰ÈÏÚM ‰Ó Ô‰Ï ÔÈÓL -10Ï·‡ ; »«ƒ∆»¿»ƒ»∆«∆¬≈∆¬»
˙ÒÈÙzÓ Ô‰Ï ewL ,Ô‰È˙B·e Ô‰Èa ÏÚM ‰Ó«∆«¿≈∆¿≈∆∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙Èa‰11¯·kL ,Ô‰È˙BL ÏÚM ‰Ó ÔÎÂ .ÔÈÓL ÔÈ‡ - ««ƒ≈»ƒ¿≈«∆«¿≈∆∆¿»
ÔÓˆÚÏ Ô‰a eÎÊ12;ÏÁ È„‚·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»∆¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈…

Ô‰ÈÏÚM ‰Ó ÔÈÓL - „ÚBÓe ˙aL È„‚·a Ï·‡13. ¬»¿ƒ¿≈«»≈»ƒ«∆¬≈∆

יא:9) בבאֿקמא עולא, של שהם 10)מימרא הבגדים
החלוקה. לפני הירושה מנכסי אותם וקנו לובשים,

שהאחים 11) דבר, של וטעמו המשותף. הבית מרכוש
להתבזות  והילדים מהנשים למנוע כדי לזה זה מוחלים

השומא. לצורך לביתֿדין המחילה.12)ולבוא בתוקף
(קידושין 13) בירושלמי מקורו ומסר שם, בבאֿקמא רי"ף

ה"ד). פ"א

.„ÁÈp‰L ÈÓ14Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÏB„b Ô˙ˆ˜Ó ,ÌÈÓB˙È ƒ∆ƒƒ«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿»»
ÌÈpË˜15eÏhiL È„k Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ eˆ¯Â , ¿«ƒ¿»«¬…¿ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿

ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô˜ÏÁ ÌÈÏB„b‰«¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ≈ƒ«¿
- eÏÈc‚‰ Ì‡Â .‰Ùi‰ ˜ÏÁ‰ Ô‰Ï ¯¯B·e ,ÌÈpËwÏ«¿«ƒ≈»∆«≈∆«»∆¿ƒƒ¿ƒ

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡16e˜ÏÁ ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ È¯‰L , ≈»¿ƒƒ¿∆¬≈«ƒ≈ƒ»¿
Ì‰Ï17˙e˙L e˙ÁÙe ‡ÓeMa ÔÈc ˙Èa eÚË Ì‡Â .18- »∆¿ƒ»≈ƒ«»ƒ¬¿

יום שני
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קפח נחלות קפח הלכות - משפטים ספר - שבט ח' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ19¯Á‡ ˙¯Á‡ ‰wÏÁ ÔÈ˜ÏBÁÂ , ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬À»«∆∆««
.eÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ

מב.14) שבאו 15)קידושין "יתומים סתם: כתוב בגמרא
שאם  וקטנים, בגדולים שמדובר מבאר, ורבינו לחלוק".
כולם  ואם כלל, להם נזקקים ביתֿדין אין הרי גדולים כולם
לידי  יימסרו החלוקה אחר גם הלא למה? חלוקה - קטנים

שם.16)אפוטרופוס. נחמן, מדייק 17)כרב זה, מלשונו
דעת  על לחלוק רשאי אינו שאפוטרופוס המגידֿמשנה

ביתֿדין. עלֿפי אלא פחות 18)עצמו, קיבלו הקטנים
להם. מהמגיע מששה שום 19)אחד צט: בכתובות שנינו

(ראה  בטל מכרן - שתות הותירו או שתות שפיחתו היתומים
ה"י). מכירה מהל' פי"ג

.‰CÈ¯ˆ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÔÈL¯BÈ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ ˙BpÓÏ20ÔËw‰ ˜ÏÁa ˜qÚ˙Ó ‰È‰iL21 ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈∆«»»

„ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ - ‰pÓ ‡Ï Ì‡Â .ÏÈc‚iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ…ƒ»«»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ
Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙ÈaL ;eÏÈc‚iL „Ú ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï»∆«¿«∆«¿ƒ∆≈ƒ¬ƒ∆

.ÌÈÓB˙È ÏL∆¿ƒ

למנות 20) צריך הקשה, חוליו מחמת המצווה אדם כלומר,
נב. גיטין במשנה, הדברים מקור אפוטרופוס.

בחייו,21) להם שחלק "והוא מוסיף: בהשגותיו הראב"ד
ישביחו  והם הגדולים ביד הכול יניח - חלק לא שאם
שאם  כן, רבינו דעת שגם ונראה להם". וטוב לאמצע
שיגדלו  עד השותפות את להאריך מסכימים הגדולים
- הנכסים את ישביחו שהגדולים לביתֿדין ונראה הקטנים,
השבח, מן שייהנו כדי בידיהם, הקטנים חלק את מניחים
רבינו  שכתב ומה (מגידֿמשנה). ה"ב פ"ט למעלה כמבואר
חולקין  וכו' מתפרנסים הגדולים "אין הי"ב) (פ"ט למעלה
לעשות  אלא הנכסים, כל לחלוקת התכוון לא בשווה",
לאלה. אלה וישלימו אלה, וכמה אלה הוציאו כמה חשבון

.ÂLÈ¯Bn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :¯Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - da ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ LÈ¯Bn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ .B„Èa ˙eL¯‰ - „·Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „·Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtB¯ËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı¯‡‰23‡l‡ .˙B¯·Ú‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈

ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ¯‰Ïe ÌÈÒÎ ¯ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ¯ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ ·B¯˜ ‰È‰iL26‡Ï - ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜¯wÏ „¯È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי 23) שני שישנם מבאר שם ברי"ף מט: פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ:
על  החשוד ב. שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ ממנים שאין ששנינו ומה רופוס,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב ובמגידֿמשנה ב. לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק: גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק"ו). רצ סי' סמ"ע (ראה בכלל אחר 24)יתומים מחזרים
למטה. הנמנות במידות מחונן כתובות 25)אדם אביי,

וה"ב.26)קט: ה"א פ"ח למעלה נתבאר

.ÊÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtB¯ËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
¯·cÓ ¯˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ - Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.¯Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pÓ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ ¯·Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ¯ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„B¯Â ¯LÈ ‰È‰Â ,‰·BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ¯„a ı¯tL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰Â ‡·BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa - ÏÊb ˜·‡·e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈

ÏÎÂ .¯Lk ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙È·e≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב:27) נחמן,28)גיטין לרב שהודיעו מעשה,
הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי על שאפוטרופוס
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי, למצבו מהמתאים למעלה
מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב וסירב יתומים, מנכסי
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב דבי עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי יתומים, אבי במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב שדבי
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
יתומים, אבי במינהו היה נחמן רב לפני שהנידון יוצא
במינוהו  אמר לא מצא", מציאה "שמא נחמן: רב וכשאמר
המציאות, מן קצת רחוק דבר היא שמציאה משום ביתֿדין,
להשאירם  ולא יתומים נכסי על לשמור צריכים וביתֿדין
עדות  שאין אףֿעלֿפי אותו מסלקים ולפיכך חשוד, ביד
לסלקו  אין יתומים אבי ובמינהו הנכסים. שמפסיד ברורה
(מגידֿ הנכסים מפסיד או מועל שהוא ברורה בראיה אלא

נחמן. כרב רבינו ופסק שם.29)משנה), שלא 30)רי"ף
שנפסקה  אףֿעלֿפי היתומים, מנכסי כלום לעצמו לקח
אפוטרופוס  משביעים שאין שאול, כאבא נב.) (שם הלכה
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קפט

קפט

נחלות  הלכות - משפטים ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ה"ה). פי"א לקמן (ראה יתומים אבי אנו 31)שמינהו
היה  לא - רעה לתרבות שיצא האב ידע שאילו אומרים,
בלתי  אדם האב מינה שאם במגידֿמשנה, וכתב ממנהו.
כזה. באפוטרופוס רצה שהרי אותו, מסלקים ב"ד אין הגון,

.Á‡ ,ÏÈc‚‰L ÔË˜ÈcÓ ¯˙BÈ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰ elÙ »»∆ƒ¿ƒ¬ƒ»»≈¿∆≈ƒ«
ÔÈÚBÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰Ú¯ C¯„a CÏB‰Â ,„ÈÒÙÓe«¿ƒ¿≈¿∆∆»»≈≈ƒ¿ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â ,BBÓÓ epnÓ32‡l‡ . ƒ∆»¿≈«¬ƒƒ«¿∆»
Ì‡ ‡l‡ BÏ ezÈ ‡lL ,BLÈ¯BÓ B‡ ÂÈ·‡ ‰eˆ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»»ƒƒ∆…ƒ¿∆»ƒ
ÔÓÊ „Ú BÏ ezÈ ‡lL B‡ ,ÁÈÏˆÓe ¯Lk ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆»≈«¿ƒ«∆…ƒ¿«¿«
,ÌÈpË˜k Ô‰ È¯‰ - L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â .‰a¯Ó¿À∆¿«∆¿«≈≈¬≈≈ƒ¿«ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe33. «¬ƒƒ»∆«¿

לא 32) - לדיקנני "אפוטרופא אמרו: לט. בבאֿמציעא
זקן)". למגודלי אפוטרופוס מעמידים אנו (אין מוקמינן

יורדין 33) ביתֿדין שנשתטה, "מי אמרו: מח. בכתובות
קיג. ביבמות המקור במגידֿמשנה מציין ובחרש לנכסיו",
נשאר  זה וגם צלולה, דעתו כשאין רק אמרו שם אולם
חרש  דין רבינו מבאר ה"א פכ"ט מכירה ובהלכות בתיקו.
שמעמידים  כותב הוא שם ד ובהלכה וקטן, שוטה
הזכיר, לא חרש ואילו לקטן, כמו לשוטה אפוטרופוס

וצ"ע. אפוטרופוס. לו מעמידים שאין ומשמע

âשבט ט' שלישי âיום
øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨

שיש 1) מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר
ודין  יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים

.‡ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈ¯Á‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
˙ÈcÚ4ÌÏBÚÓe ‰¯Bz ÈÈc ÚÓBLÂ ÔÓ‡ LÈ‡ ‰È‰ÈÂ , ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ∆¡»¿≈«ƒ≈»≈»

ÔÈc ˙È·a ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Èec ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜5ÔÈ‰ ÌÈÓB˙È‰ e‡ˆÓÂ , »¿»»¿»¿∆¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ∆¡ƒ

Ô‰Ï Ô˙pÈ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯ÎOÓƒ¿««»¿≈ƒ≈«¿«ƒ»≈»∆
¯e·L ·‰Ê ÔBkLÓ6ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L7ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËBÂ , «¿»»»∆≈ƒ»¿¿ƒ≈ƒ

˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÔBkLn‰««¿¿¿ƒ«»»¿»»¿»
B‡ ·‰Ê ÏL ÌÈÏk ÔBkLÓ eÁ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .„ÒÙ‰Ï¿∆¿≈¿»»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»»

ÈÏÁ8ÔÓÈÒ ezÈÂ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL ‡nL ?·‰Ê ÏL ¬ƒ∆»»∆»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙BÓ ¯Á‡ e‰eÏhÈÂ9‰Ê ÔÈ‡L Ôic‰ Ú„È Ì‡ ,10 ¿ƒ¿««ƒ≈«««»∆≈∆

„eÓ‡11e‡¯iM ‰Ó ÈÙk ?¯ÎOa e˜ÒÙÈ ‰nÎÂ . »¿«»ƒ¿¿«»»¿ƒ«∆ƒ¿
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ elÙ‡ .BÈˆÁ B‡ ¯ÎO‰ LÈÏL B‡ ,ÔÈic‰««»ƒ¿ƒ«»»∆¿¬ƒ¿ƒ««»»
‡Ï .ÔÈOBÚ - Ì‰Ï ‰wz BfL e‡¯ Ì‡ ,ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒƒ»∆«»»»∆ƒ…
·B¯˜Â „ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯ ˙BÚn‰ BÏ eziL Ì„‡ e‡ˆÓ»¿»»∆ƒ¿«»»¿∆¿≈¿»

ËÚÓ ˙BBÊÓ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ el‡ È¯‰ - ¯ÎOÏ12„Ú , ¿»»¬≈≈ƒƒ≈∆¿¿««
Ú˜¯˜ ˙BÚna Ô‰Ï e˜iL13„Èa B˙B‡ e¯ÒÓÈÂ , ∆ƒ¿»∆«»«¿«¿ƒ¿¿¿«

.Ô‰Ï e„ÈÓÚiL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆«¬ƒ»∆

ע.2) משובחות.4)קרקעות.3)בבאֿמציעא שדות
היתומים 5) את שישתף הכסף, מקבל עם מתנים ביתֿדין

ולמה  הפסד. מסיכויי גדולים להרוויח שהסיכויים בעסק
לשכר  קרובה שעיסקא משום בביתֿדין? המעות לתת צריך
אבל  חכמים, בדברי ריבית איסור בה יש להפסד, ורחוקה
לטובת  הכספים מקבל נכסי להפקיר רשאים ביתֿדין
(רש"י  ריבית כאן ואין הפקר, – ביתֿדין שהפקר היתומים,
חכמים. התירו לא - התורה מן ריבית בה שיש ועיסקא שם).

שלמים.6) כלים בסמוך.7)לא תכשיט.8)יתבאר מין
ושקיל 9) סימנא ויהיב מריה "ואתי סתם: אמרו שם, בגמרא

שיקח  ומשמע, אותו)". ויקח סימן ויתן בעליו (ויבוא ליה
כשאין  שהמדובר ונראה, עצמו. היתומים כסף ממקבל אותו
(ראה  היתומים כסף מקבל אצל אלה כלים הפקיד שזה עדים
ביתֿדין  אבל בידי, הם לקוחים לטעון ונאמן מגידֿמשנה),
מובהק  סימן נתן שזה מכיון ליתומים, זו טענה טוענים אין
מיימוניות  [בהגהות ה"ד). ופקדון שאלה מהל' פ"ו (ראה
ומסתבר, עדים. כשהביא שהמדובר כתב ג, אות כאן

עצמו].שלש  מהמקבל החפץ את שיקח הכוונה יטתו
שמא  שחוששים כרבינו, פירשו אתא, ד"ה כאן וב'תוספות'

המקבל. מיתת אחר הכלים בעל הכסף.10)יבוא מקבל
יקרים 11) כלים לו שיש הדעת על מתקבל ואין עשיר, אינו

שם). רבינו דברי (ראה שלא 12)כאלה כדי בצמצום,
קצר. בזמן הקרן והקרן 13)יכלה הכנסות, מביא קרקע

בטוח.

.·ÔÈÏËÏhn‰ Ïk14Ô˙B‡ ÔÈÓL - ÌÈÓB˙È ÏL »«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ»ƒ»
˜eM‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe15·B¯˜ ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»»«»

‰È„nÏ16.Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ˜eMÏ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - «¿ƒ»ƒƒ»«¿ƒ»
.ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚn‰ ÌÚ Ô‰ÈÓ„ eÙ¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»¿¿≈∆ƒ«»∆¿ƒ

ק:14) בכתובות שמואל, של מקום 15)מימרא
להניח  ויש קבועים, בימים סוחרים הרבה בו שמתקבצים
ביתֿ מושב במקום מאשר גבוה יותר מחיר שם  שיתקבל

שם.16)הדין. לעיר,

.‚B„Èa ‰È‰L ÈÓ17Ô‡k BÁÈpÈ Ì‡ ,ÌÈÓB˙È ÏL ¯ÎL ƒ∆»»¿»≈»∆¿ƒƒ«ƒ»
‡nL - ˜eMÏ BÎÈÏBÈ Ì‡Â ,ıÈÓÁÈ ‡nL - ¯ÎniL „Ú«∆ƒ»≈∆»«¿ƒ¿ƒƒ«∆»
‡e‰L C¯„k Ba ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ,C¯ca Ò‡ BÚ¯‡È∆∆¿…∆«∆∆¬≈∆∆¿∆∆∆

BlLa ‰OBÚ18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿∆¿≈…«≈»∆

שלו.18)שם.17) בסחורה כזה במקרה נוהג שהיה כמו
של  מטלטלין להוביל התירו שלא מבאר, במגידֿמשנה
להרוויח  עלֿמנת אונס, סכנת שיש במקום לשוק יתומים
אבל  הפסד, ספק קיים במקומם יניחם אם כשגם אלא יותר,
יתומים  נכסי להכניס אין - הפסד חשש אין כשבמקומם

להרוויח. כדי בסכנה

.„ÔÈ„ÈÓÚnLk19ÔÈ¯ÒBÓ ,ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈc ˙Èa ¿∆«¬ƒƒ≈ƒ»∆«¿¿ƒ
.e¯kÓ ‡lL ÔÈÏËÏhn‰Â Ú˜¯w‰ ,ÔËw‰ ÈÒÎ Ïk BÏ»ƒ¿≈«»»««¿«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿¿
ÚËBÂ ,¯·BLÂ ¯˙BÒÂ ‰B·e ,ÒÈÎÓe ‡ÈˆBÓ ‡e‰Â¿ƒ«¿ƒ∆¿≈¿≈¿≈«
.ÌÈÓB˙ÈÏ ·BË ‰fL ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰OBÚÂ ,Ú¯BÊÂ¿≈«¿∆¿ƒ«∆ƒ¿∆∆∆«¿ƒ
ÔBÓn‰ ÈÙk ‰‡ˆB‰‰ Ïk Ô‰Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe ÔÏÈÎ‡Óe«¬ƒ»«¿»¿≈»∆»«»»¿ƒ«»

יום שלישי
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קצ נחלות קצ הלכות - משפטים ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈcÓ ¯˙BÈ Ô‰Ï ÁÈÂ¯È ‡ÏÂ .Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÈÙÎe20‡ÏÂ , ¿ƒ»»»∆¿…«¿ƒ«»∆≈ƒ«¿…
.ÈcÓ ¯˙È Ì‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÈ¿«¿≈¬≈∆»≈ƒ«

נב.19) במצב 20)גיטין אדם בני שרגילים מזה יותר
למזונות. להוציא כלשהם חומרי

.‰,ÔLÈ¯BÓ ÔBÓÓ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iLk¿∆«¿ƒ«¿ƒ≈»∆»ƒ»
˙BBaLÁ Ô‰Ï ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â21ÒÈÎ‰M ‰Ó ¿≈»ƒ«¬»∆∆¿«∆ƒ¿ƒ

¯‡Lp‰ ‰Ê :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‡ÈˆB‰Â22ÚaLÂ . ¿ƒ∆»≈»∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a23ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏk ÔÏÊb ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»¿«∆¿»ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa e‰epnLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ≈ƒ¬»«¿
BÈ‡ - ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈

ÚaL24˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ25ÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ .26LaÏÏ ƒ¿»««¬«»≈≈»«¿ƒ¿
eÈ‰ÈÂ „aÎÓ ‰È‰iL È„k ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Bqk˙‰Ïe¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿À»¿ƒ¿
‰‡‰ ÌÈÓB˙ÈÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„¿»»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¬»»

.ÔÈÚÓL ÂÈ¯·c ˙BÈ‰a Ô‰ÈÒÎa¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

כרבן 21) ופסק שם, גמליאל בן שמעון ורבן רבי מחלוקת
בשם  וביאר בהלכותיו הרי"ף כתב וכן גמליאל, בן שמעון
לא  מחבירו" כרבי "הלכה בידינו המקובל שהכלל גאון,
של  אביו הוא (רשב"ג, אביו על חולק שהוא במקום נאמר

עמהם 22)רבי). לחשב "וצריך כתוב: שם בברייתא
ודייק  צריך". אינו אומר: גמליאל בן שמעון רבן באחרונה.
אמרו  שלא כאן) במגידֿמשנה (הובא העיטור' 'בעל מזה
- בתחילה אבל באחרונה, אלא לחשב" צריך "אינו
רשימה  מסדרים - הנכסים את ביתֿדין לו כשמוסרים
דומות, רשימות שתי וכותבים לידו, הנמסר כל של מדוייקת
הקטן. לקרובי והשניה לאפוטרופוס מוסרים אחת

או 23) תפילין כגון מצוה, של חפץ בידו אוחז כשהוא
הלכה 24)ספרֿתורה. שנפסקה במשנתנו, שאול כאבא

שבועה  נטיל אם שם: נתבאר וטעמו (שם:). בגמרא כמותו
אבל  אפוטרופסות, מלקבל אנשים יימנעו - אפוטרופוס על
בו  רואים שביתֿדין מזה הנאה לו יש ביתֿדין כשמינהו
וכתב  המינוי. יקבל ולכן אימון, בו ונותנים הגון אדם
כשומר  דינו זו, הנאה שמכוח במגידֿמשנה) (מובא הרמב"ן
אפילו  פטור האב וכשמינהו ואבידה, בגניבה וחייב בשכר
מראש  יימנע - תחייבו שאם כראוי, שמר ולא פשע אם
הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי שרב כתב, רצ סי' חו"מ וב'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי שרב כתב כאן (במגידֿמשנה כך פסק

'ברי'25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח שהאפוטרופוס

שם). קטנים 26)(רי"ף יתומים קרובי שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס על והתלוננו נחמן, רב לפני
"כי  נחמן: רב להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש
הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי מיליה דלישתמען היכי

כאן. רבינו דברי

.ÂÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ¯kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„·Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ

Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„·Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï·‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»
˙B¯Á‡ ˙B„O ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯ÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈ¯ÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈

˙B„O ÈÒÎ Ïk ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯ÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא, להיגנב נוחים  אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף

שם). שם.29)(רש"י בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י:
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע רבי של בשכינותו באפוטרופוס מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי עבודת בלי

לשווריו  קרא יוסי שרבי אמרו שם בגמרא היבול. יצליח לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי",

.ÊÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁ¯a ¯kÓÏ ÔÈ‡M¯34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
·B¯˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Ú¯a ¯kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

·eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ ·BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.

קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח שיותר אףֿעלֿפי
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אףֿעלֿפי
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב
שלא  עשו שהרי היתומים, את מחייב זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי ברשות
שהדין  משמע רש"י מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב'טור' כאן. בהשגותיו הראב"ד כתב וכן קיים,
רבינו  מדברי שלמד נראה, הראב"ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.ÁÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„·Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M¯41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙e¯ÁÏ42ÌÈÓc „·Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .˙e¯ÁÏ44ÌÈ¯Á‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆
˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙e¯ÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈ¯Á‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ

.Ì˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י לאפוטרופוס אחרים 43)קנוי לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי  במחלוקת שם שנוי זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי כחכמים, רבינו ופסק וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי להאכיל כדי
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם

עצמם. את שיפדו לעבדים הכסף "על 46)לתת לפרש אין
רצונם. שיתקיים כדי היא: והכוונה כתנאי; זה מנת"

.ËÔÈtB¯ËBt‡‰47ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÓ¯Bz »«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k48¯·„ ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L , ¿≈¿«¬ƒ»∆≈«¬ƒƒ∆«¿ƒ»»
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קצא

קצא

נחלות  הלכות - משפטים ספר - שבט ט' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙B¯t ÁÈp‰Ï È„k eÓ¯˙È ‡ÏÂ e¯OÚÈ ‡Ï Ï·‡ .¯eÒ‡‰»»¬»…¿«¿¿…ƒ¿¿¿≈¿«ƒ«≈
ÔÈw˙Ó49- Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â ,Ï·Ë Ô˙B‡ e¯kÓÈ ‡l‡ , ¿À»ƒ∆»ƒ¿¿»∆∆¿»∆¿«≈

Ôw˙È50. ¿«≈

נב.47) שם ניטלו 48)ברייתא, שלא פירות הפירות. אותם
לכהנים, אפילו באכילה אסורים - ומעשרות תרומות מהם

"טבל". באכילה.49)ונקראים הראב"ד 50)מותרים
אפוטרופוס  שיהא הימנו, נוחה הדעת "אין ואומר: משיג
ברור  יתומים". בנכסי אדם בני להכשיל טבל מוכר חבר
שאין  יתקן" לתקן "והרוצה רבינו: דברי מפרש שהוא
יעשרו  שבוודאי לחברים רק ולמכור לדייק לאפוטרופוס
שיוכל  עד שהם כמו אותם שיניח מפרש והוא ויתרמו.

מתאים. ברווח למכור

.ÈÔÈtB¯ËBt‡‰51˙ÈˆÈˆÂ ‰kÒÂ ·ÏeÏ ÌÈpËwÏ ÔÈOBÚ »«¿ƒƒ«¿«ƒ»¿À»¿ƒƒ
ÏL BÏÏk .‰l‚Óe ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ‰¯Bz ¯ÙÒ ,¯ÙBLÂ¿»≈∆»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»∆

‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :¯·c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï·‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

שם.51) בברייתא נאמרו זו, בהלכה הנמנים הדינים כל
מראש.52) ידועה ורמתה פעמית, חד שהרי 53)הוצאה

התלמוד  ובתקופת לפרנסם. וצריך עניים עומדים תמיד
שבויים. פדיון של מקרים היו שכיחים

.‡È‰hzLpL ÈÓe54L¯Á˙pL B‡55ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa - ƒ∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ
‰˜„ˆ ÂÈÏÚ56.Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ , »»¿»»ƒ»»»

מח.54) (ראה 55)כתובות לשוטה חרש מדמה רבינו
פ"י). סוף שם:56)למעלה בגמרא לצדקה. מנכסיו גובים

וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין שנשתטה מי עוקבא, מר "אמר
והקשה  אחר". ודבר ובנותיו ובניו אשתו את ומפרנסין
תובעת  ואשתו הים למדינת שהלך מי מברייתא: רבינא
אשתו, את ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין ביתֿדין – מזונות
מה  שם ותירצו אחר. דבר ולא ובנותיו בניו לא אבל
זה  חסדא: רב ומפרש אחר? דבר מהו ושאלו: שתירצו.
(גירסת  שם ואמרו צדקה. זה אמר: יוסף ורב תכשיט,
כלֿשכן  לאשה) נותנים (אין תכשיט דאמר "מאן הרי"ף):
לה)". (נותנים יהבינן תכשיט אבל צדקה דאמר ומאן צדקה,
רבינו, על שם הר"ן ותמה בברייתא. נחלקו זו גירסא ולפי
זה  שהרי מנכסיהם, צדקה שגובים ונתחרש בנשתטה שפסק
שהם  ואע"פ יוסף, רב ושל חסדא רב של לפירושם מנוגד
מר  שאמר מה שגם הדעת על מתקבל הברייתא, את פירשו
קיבל  שרבינו ונראה כך. מתפרש אחר" "ודבר עוקבא:
ומאן  תכשיט, כלֿשכן צדקה דאמר "מאן רש"י: גירסת
מר  של במימרא ומחלוקתם לא" צדקה אבל תכשיט דאמר
צדקה, זה יוסף: רב ופירש אחר, דבר נותנים שאמר עוקבא,

כמותו. ופסק

.·È˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«¿»ƒ«¬
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ·MÁÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL BÓk ,ÔBaLÁ∆¿¿∆≈«¿»ƒ¿«≈≈¿≈«¿
,ÌÈÓB˙È‰ el‡ ÏL Ô‰È·‡Ó ‰a¯‰ ¯‰f‰Ïe ˜c˜„Ï¿«¿≈¿ƒ»≈«¿≈≈¬ƒ∆∆≈«¿ƒ

˙B·¯Ú ·ÎB¯ ‡e‰L57˙B·¯Úa ·Î¯Ï elÒ :¯Ó‡pL ; ∆≈¬»∆∆¡«…»…≈»¬»
.'B‚Â ÌÈÓB˙È È·‡ ,'B‚Â¿¬ƒ¿ƒ¿

ãקודש משיחות ãנקודות

.."áëBø àeäL ,íéîBúéä elà ìL ïäéáàî äaøä øäfäìe ÷c÷ãì§©§¥§¦¨¥©§¥¥£¦¤¤¥©§¦¤¥
úBáøò'Bâå íéîBúé éáà ,'Bâå úBáøòa áëøì elñ :øîàpL." £¨¤¤¡©Ÿ¨Ÿ¥¨£¨§£¦§¦§

להבין: וצריך

בערבות" שה"רוכב ראיה יש אמנם הנ"ל מהפסוק א.
מה  ביאור, צריך גופא בפסוק אבל יתומים", "אבי הוא

יתומים". ל"אבי בערבות" "רוכב בין הקשר

אחרים  מפסוקים ראיה הרמב"ם הביא לא מדוע ב.
נקרא בחו  ובהם בתהילים, הפסוק שלפני ובנ"ך מש

נמחקים, שאינן שמות מז' שהם אחרים בשמות הקב"ה
כו'". בערבות "רוכב הפסוק את דווקא הביא ומדוע
של  שדרכו ס"ד) מלאכי (יד הרמב"ם בכללי וכידוע
בגמרא, הוזכרו שלא מפסוקים ראיות להביא הרמב"ם

יותר. בפשטות האחרת הראיה לו נראית אם

העניין  נתבאר חגיגה, מסכת בגמרא בזה: והביאור
לרקיע  ובנוגע הרקיעים, משבעת אחד שבכל המיוחד
ומשפט  צדק שבו "ערבות הגמרא אומרת "ערבות" ששמו

המתים". את בו להחיות הקב"ה שעתיד וטל וצדקה...

כי  זה, בפסוק הרמב"ם בחר מדוע מובן ועלֿפיֿזה
ביותר  ולדקדק לחשב ש"צריך לעניין מתאים תוכנו
מדגיש  ובזה כו'", היתומים אלו של מאביהן ולהזהר
בענייניהם  מהאפוטרופוס הנדרשת הזהירות גודל את
צדק  ובו "ערבות" ששמו הרקיע מפני היתומים, של
המתים" את בו להחיות שעתיד "טל וכן ומשפט,

אלו. יתומים של הוריהם ובכללם

את  גם הרמב"ם שציטט הטעם ולבאר להוסיף ויש
לראיה  כלֿכך נוגע שאינו הגם "סולו", הפסוק תחילת
לתהילים  הצ"צ ברשימות יתומים". אבי ערבות מ"רוכב
מסילה  מלשון הוא ש"סולו" כתב הנ"ל הפסוק על
למטה, ולהתגלות לירד כביכול מסילה לו "לעשות
כי  כו'" דרך פנו סולו סולו "ואמר שנאמר מה עלֿדרך
בלבבם  מסילות לעשות האפוטרופוס של תפקידו זהו
שתעשה  תורה, עלֿפי להנהגה בחינוך היתומים של

חייהם. ימי כל למשך סלולה דרך אצלם
כא  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

בשמים.57) יושב

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»
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קצב סנהדרין קצב הלכות - שופטים ספר - שבט י' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÈcL ˙¯ÊÚa ,¯OÚ ‰LÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿»»»¿∆¿«««ƒ¿»
- ˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
- ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿¿≈»ƒ»
ÌÈ¯OÚ - ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL¿»¿»ƒƒ¿«¿∆¿…∆∆¿ƒ
¯OÚ ‰ML - ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡ - ˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

âשבט י' רביעי âיום
ÔBÈ·‡Â ÈÚ ÔÈ„Â ,˜„ˆ ËÙL EÈt Á˙t¿«ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒ¿∆¿

øOò äòaøà øôñ¥¤©§¨¨¨¨
íéèôBL øôñ àeäå§¥¤§¦

ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ .‚ .˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .· .Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ

.Ì‰È˙BÓÁÏÓeƒ¿¬≈∆

-mihteyxtq
ïéøãäðñ úBëìä¦§©§¤§¦

íäì ïéøeñnä ïéLðòäå§¨¢¨¦©§¦¨¤
,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (· .ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ¿«¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«
e˜ÏÁ Ì‡ ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚ .ËtLn‰ C¯c∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („ .ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰ .ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
(Ê .‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â .˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»
(È .˜Áa ‚¯‰Ï (Ë .ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á .‰Ù¯Oa ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…¿∆∆

‰p‰ ¯a˜Ï (‡È .˙BÏ˙Ï‡lL (·È .B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯ ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»∆…
˙B˜Ï‰Ï („È .ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È .B˙Ï· ÔÈÏz»ƒƒ¿»∆…¿«¬¿«≈¿«¿
‡lL (ÊË .‰˜Bl‰ ˙‡k‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË .ÚL»̄»∆…ƒ¿«»««∆∆…
.˙Úc‰ „Ó‡a È˜ Ìc ‚¯‰Ï ‡lL (ÊÈ .Òe‡ LÚÏ«¬»∆…«¬…»»ƒ¿…∆«««
(ËÈ .Ba Ï·BÁ B‡ B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ∆…»«≈¬≈≈
ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL (Î .ÔÈca Ïc‰ ˙‡ ÌÁ¯Ï ‡lL∆…¿«≈∆«««ƒ∆…¿«≈»
Û‡ ,˙B¯·Ú ÈÏÚa ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î .ÔÈca«ƒ∆…¿««ƒ««¬≈¬≈«
(‚Î .ËtLÓ ˙eÚÏ ‡lL (·Î .‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈∆…¿«≈ƒ¿»
.˜„ˆa ËtLÏ („Î .ÌB˙ÈÂ ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ¿«≈¿»ƒ¿…¿∆∆
ÁwÏ ‡lL (ÂÎ .ÚB¯Ê LÈ‡Ó ÔÈca ‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î∆…ƒ…«ƒ≈ƒ¿«∆…ƒ«
‡OÏ ‡lL (ÁÎ .ÌÈic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÊÎ .„ÁL…«∆…¿«≈««»ƒ∆…ƒ»
Ïl˜Ï ‡lL (Ï .‡ÈOp‰ Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ .‡ÂL ÚÓL≈«»¿∆…¿«≈«»ƒ∆…¿«≈

.ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
מדינה 1) בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת

עיר  באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך.
של  דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, סנהדרי מעמידים

בלבד. דיינים שלושה

.‡ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰È„Ó ÏÎa2CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe3:¯Ó‡pL .CÏÙÂ ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆∆¡«

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL4- ÌÈËÙBL . …¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿ƒ
ÌÈ‡a ÔÈÈ„ ÈÏÚ·e ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÚe·w‰ ÌÈic‰ el‡≈««»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒƒ»ƒ

ÏwÓ ÈÏÚa el‡ - ÌÈ¯ËBL .Ì‰ÈÙÏ5Ì‰Â ,‰Úeˆ¯e ƒ¿≈∆¿ƒ≈«¬≈«≈¿»¿≈
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa ÔÈ·aÒÓ‰ ,ÔÈic‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈««»ƒ«¿«¿ƒ«¿»ƒ»¿

ÌÈ¯ÚM‰ Ôw˙Ï ,˙BiÁ‰ ÏÚÂ6˙Bcn‰Â7Ïk ˙Bk‰Ïe ¿««¬À¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«»
˙eÚÓ8ÌÈic‰ Èt ÏÚ Ì‰ÈOÚÓ ÏÎÂ .9e‡¯iL ÏÎÂ . ¿«≈¿»«¬≈∆«ƒ««»ƒ¿…∆ƒ¿

˙eeÚ Ba10B˙B‡ ÔÈ„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ¯·c ƒ»»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
BÚL¯ ÈÙk11. ¿ƒƒ¿

ãקודש משיחות ãנקודות

"íéøèBLå íéèôBL úBpîì äøBz ìL äOò úåöî."'eë ¦§©£¥¤¨§©§¦§§¦

מצוה  היא ושוטרים שופטים שמינוי משמע מדבריו
סנהדרין בגמרא כדמשמע שלא ופסק ב.)אחת, שהן (טז,

כו' ת"ל לישראל שופטים שמעמידין ("מנין מצוות שתי
הלימוד  ב'ספרי' ר"א ולדעת כו'") ת"ל כו' שוטרים
שוטר  אין - שופט אין שאם הוא ושוטרים משופטים

אחת. מצוה שהן לא אבל כו'
שם  בהערה 489 ע' י"ט חלק לקו"ש (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

"פלך 3)עיר.2) ט) ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית, עיר
צריך  ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים".
לקמן  וראה כולם, על ממונה מחוזי דין בית יהיה שבפלך

משנה). (לחם ב הלכה בסוף ב.4)הערה טז, סנהדרין
בכל  כלומר, קרויך. בכל אונקלוס: מתרגם - שעריך" "בכל
להושיב  ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב נו, ושם ועיר. עיר
בהלכות  וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי

י"ד. הלכה ט, פרק פי 5)מלכים על במקלות "שחובטים
ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים
המכים  אלו - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים וב"ספרי"
"ושוטרים  יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה

לפניכם". ביוקר.6)הלויים ימכרו שלא המחירים,
פט,7) בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

בין  למידות בין (=שוטרים) אגרדמין "מעמידים אמרו: א
"חייבים  ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה לשערים",
ומצדקים  החנויות על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית
משקל  עימו שנמצא מי וכל המידות... ואת המאזנים  את
רשות  להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר
הדבר". לחזק דין בית ראות כפי ולקנסו להכותו...

מעוות.8) כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. וכן 9)מקלקל
- גביו על ממונה שיש שוטר מה א): מב, (סוטה אמרו
עשוי  שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש
בספר  רבינו וכתב לכוף". השופט שיצווה מי את לנגוש

יום זביעי
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קצג

קצג

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט י' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

על  הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה המצוות
צריכות  ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר,

איש". כל דבר.10)לאמונת ערוות תימן: יד ובכתב
מקושש 11) איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"

מקושש". אותו ומצאו שומרים משה שמינה מגיד -

.·CÏt ÏÎa ÌÈÈ„ Èza „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿«¬ƒ»≈ƒƒ¿»∆∆
Ï·‡ ;„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e CÏÙÂ»∆∆¿»ƒ»ƒ∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬»
ÏÎa ÔÈc ˙Èa „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆≈»«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»

CÏÙÂ CÏt12ÈÈ ¯L‡ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz :¯Ó‡pL . ∆∆»∆∆∆∆¡«ƒ∆¿¿»¿»∆¬∆¿»
EÈË·LÏ EÏ Ô˙B EÈ‰Ï‡13. ¡…∆≈¿ƒ¿»∆

סנהדרין 12) א): ז, (מכות אמרו וכן ועיר, עיר בכל אלא
"והיו  כט) לה, (במדבר שנאמר לארץ ובחוץ בארץ נוהגת

מושבותיכם". בכל משפט... לחוקת לכם ובחוץ 13)אלה
שם). (מכות לעצמו אחד כל מיושבים השבטים אין לארץ
ופלך  פלך בכל מושיב אתה "ובחו"ל הנוסח: ששם אלא
משנה  הכסף סובר ולפיכך ועיר" עיר בכל מושיב אתה ואי
דין  בית להעמיד חייבים אינם רבינו: בדברי לגרוס שיש
- מועט שתפשת נוטה, הדעת וכן ופלך. פלך בכל אלא
ולא  המחוז, בערי בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו תפשת,
דברים  לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר בכל

יח. טז,

.‚‰nÎÂ ?Ï‡¯OÈa eÈ‰È ÔÈÚe·˜ ÔÈÈ„ Èza ‰nk«»»≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»≈¿«»
ÔÈÓ ‰È‰È14ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰lÁza ÔÈÚ·B˜ ? ƒ¿∆ƒ¿»»¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«»

Lc˜na15È¯„‰Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,16ÌÈÓe .‰ÏB„‚ «ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿∆¿≈¿»ƒ¿»»
LÈ‡ ÌÈÚ·L Èl ‰ÙÒ‡ :¯Ó‡pL .„Á‡Â ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒƒ¿ƒƒ
e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰LÓe ;Ï‡¯OÈ È˜fÓƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆««≈∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿

„Á‡Â ÌÈÚ·L È¯‰ - CnÚ ÌL17‰ÓÎÁa ÏB„b‰ . »ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¿∆»«»¿»¿»
Ô‰ÈÏÚ L‡¯ B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÔlÎaL18L‡¯ ‡e‰Â , ∆¿À»ƒƒ…¬≈∆¿…

ÏÎa ‡ÈO ÌÈÓÎÁ‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‡e‰Â .‰·ÈLÈ‰«¿ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ»ƒ¿»
ÌB˜Ó19ÔÈ·ÈLBÓe .ea¯ ‰LÓ ˙Áz „ÓBÚ‰ ‡e‰Â , »¿»≈««∆«≈ƒƒ

‰LÓ ÌÈÚ·MaL ÏB„b‰20.BÈÓÈÓ ·LBÈÂ ,L‡¯Ï «»∆«ƒ¿ƒƒ¿∆»…¿≈ƒƒ
ÔÈc ˙Èa ·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â21·LBÈ ÌÈÚ·M‰ ¯‡Le .ÔÈ ¿«ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ì˙ÏÚÓ ÈÙÎe Ì‰ÈL ÈÙk ÂÈÙÏ22B¯·ÁÓ ÏB„b‰ Ïk . ¿»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¬»»»«»≈¬≈
¯˙BÈ BÏ‡ÓOÓ ‡ÈOpÏ ·B¯˜ ‰È‰È - ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿∆»«»ƒƒ¿…≈

B¯·ÁÓ23È„k ,ÏebÚa Ô¯‚ ÈˆÁ BÓÎa ÔÈ·LBÈ Ì‰Â . ≈¬≈¿≈¿ƒƒ¿¬ƒ…∆¿ƒ¿≈
Ôlk ÔÈ‡B¯ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÌÚ ‡ÈOp‰ ‰È‰iL24„BÚÂ . ∆ƒ¿∆«»ƒƒ«≈ƒƒÀ»¿

ÌÈ¯OÚ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈÈ„ Èza ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
‰LÏLe25‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚ „Á‡ :26Á˙t ÏÚ „Á‡Â , ¿»∆»«∆«»¬»»¿∆»«∆«

˙Èa‰ ¯‰27LiL ,Ï‡¯OiÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓe . «««ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿»≈∆≈
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da28‰pË˜ È¯„‰Ò ,¯˙BÈ B‡29. »≈»¿∆¿ƒ≈«¿∆¿≈¿«»

¯ÚM· e‚Èv‰Â :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ¯ÚLa ˙·LBÈÂ¿∆∆¿««»ƒ∆∆¡«¿«ƒ«««
ËtLÓ30.ÌÈi„ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ?ÌÈÓ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿«»ƒ¿∆ƒ¿»»∆¿ƒ¿»«»ƒ

ÔÈ·LBÈ ¯‡M‰Â .Ô‰ÈÏÚ L‡¯ ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰Â¿«»¿»¿»∆¿À»…¬≈∆¿«¿»¿ƒ
Ô¯‚ ÈˆÁ BÓk ÏebÚa31˙‡ ‰‡B¯ L‡¯‰ ‡‰iL È„k , ¿ƒ¿¬ƒ…∆¿≈∆¿≈»…∆∆

.ÔlkÀ»

ãקודש משיחות ãנקודות

"íB÷î ìëa àéOð íéîëçä BúBà ïéøBwL àeäå." §¤¦©£¨¦¨¦§¨¨

במשיח  הוא וכן תורה, שמלמד שם על הוא 'נשיא'
להם" ו"נשיא עליהם" "מלך העניינים שני בו שנאמרו
לפעול  הוא המשיח כמלך עניינו שניהם. יתקיימו בו כי
"לעבדו  העמים כל את להפוך בעולם, אמיתי חידוש
בנוסף  אבל העולם, בהנהגת חידוש והוא אחד" שכם

ש"ילמד כיון 'נשיא' ועניין יהיה העם", כל את  תורה
הכל  אחרי שהרי כמלך, לעניינו ביחס חידוש אינו זה
תהיה  לא הזאת התורה - בתורה שינוי להיות יכול לא

מוחלפת".
209 ע' ל"ה חלק לקו"ש (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

דין.14) בית שבכל חבריהם הגזית 15)מניין בלשכת
ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית
המזבח, אצל גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה
נאמר  לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר:
לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה א): כא, (שמות

זקנים 16) "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין
דחכימיא  ובסנהדרין מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו"
י"א  משנה ט, פרק לסוטה בפירושו והרע"ב יתיה. ישבחון

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין משנה 17)אומר:
ב. טז שם ובגמרא א ב, (בבא 18)בסנהדרין שאמרו כמו

(=של  במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא
זקנה". אחר הלך וכן 19)משתה) ב יג, א: ט, הוריות

ועוד. א ב, פרק ובאבות ב לב, סגן.20)בקידושין
ב.21) יג, והוריות ב טז, היו 22)חגיגה אם בחכמה,

וכן  שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים
(=הנשיא  שניהם לפני "יושבים התימנים: יד בכתב
בחשיבות  כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד)

בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, שכולם 23)השנים לא
מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו
לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם
משמאל  יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים אלא,
האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא
יושב  "הנשיא א משנה ח פרק סנהדרין בתוספתא שנינו וכן
(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע

רואים 24) שיהיו "כדי מודגש: ושם ב לו, בסנהדרין משנה
פני  אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה
מקור  אולם זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים
יושב  היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו
שהכל  הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע
משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי מתייחס

ה,25) פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ג. יחזקאל 26)הלכה במקרא ונזכרת המקדש, בית חצר

ו. משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד שעליו 27)מד, ההר
קלה  וקדושתו לעזרה, שמחוץ השטח והוא בנוי, הבית
אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת
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קצד סנהדרין קצד הלכות - שופטים ספר - שבט י' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(סנהדרין  א הלכה ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר
ב). י.28)פח, הלכה להלן ראה זה למניין והטעם

שעריך 30)שם.29) בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:
דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
בגובהה  שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה

עיר". הייתה 31)של "סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
כ"ג. של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי

.„da ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da ÔÈ‡L ¯ÈÚƒ∆≈»≈»¿∆¿ƒ«¬ƒƒ»
ÌÈi„ ‰LÏL32È„k ,‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L . ¿»«»ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»¿≈

˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ Ì‡ ,ËeÚÓe ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆…ƒƒ»¿»≈≈∆«¬…∆
ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a33. ¿ƒƒ«ƒƒ

ראוייה 32) ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה
אותה  משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין,
(כסף  שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא

אמרו 33)משנה). וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז
ואין  שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית
של  דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה
זה  הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה

משובח".

.‰Èe‡¯ „Á‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÈL da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¿≈¬»ƒ¿ƒ∆»»
nÏÏÚ„BÈ „Á‡Â ,dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ˙B¯B‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«

ÚÓLÏ34·ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿…«¿≈«ƒ¿…¿»ƒ≈ƒƒ»
Ï‡¯OiÓ ÌÈÙÏ‡ da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯„‰Ò36. «¿∆¿ƒ««ƒ∆≈»¬»ƒƒƒ¿»≈

לאשורם.34) חבירו דברי היטב וליתן,35)להבין לישא
על  מעמידם הוא כך שמתוך חבירו, בדברי להתווכח

שניים 36)אמיתתם. בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
אין  משנה) הכסף (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד
ללמד  - לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין
שיהיו  צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות:
שאינם  פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול יודעים
יתמנו  איך כן לא שאם התורה, בכל להשיב יודעים

אחר. בעניין מפרש שם ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין

.ÂÚÓLÏ Èe‡¯ „Á‡ ,el‡ ÌÈL da LiL ÔÈ¯„‰Ò«¿∆¿ƒ∆≈»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿…«
ÔÈ¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï Èe‡¯ „Á‡Â37da eÈ‰ . ¿∆»»¿«≈¬≈«¿∆¿ƒ»»

ÌÈÚ„BÈ ‰Úa¯‡ da eÈ‰ .˙ÈBÈa BÊ È¯‰ - ‰LÏL¿»¬≈≈ƒ»»«¿»»¿ƒ
‰ÓÎÁ È¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï38. ¿«≈¬≈«¿∆¿≈¬»»

בדוחק.37) ה,38)וכשרה פרק שקלים הירושלמי כדברי
א. משנה ח, פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה
וביבנה  שלושה, היו "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין
ושמעון  עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה:

בקרקע". לפניהם דן התימני

.Ê˙B¯eL LÏL Ô‰ÈÙÏ ÔÈ·ÈLBÓ ‰pË˜ È¯„‰Ò Ïk»«¿∆¿≈¿«»ƒƒƒ¿≈∆»
ÌÈ¯OÚ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎa ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿»»¿»∆¿ƒ
,ÔÈ¯„‰qÏ ‰·B¯˜ ‰BL‡¯ ‰¯eL .LÈ‡ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ»¿»««¿∆¿ƒ
‰hÓÏ ˙ÈLÈÏLe ,‰pÓÈ‰ ‰hÓÏ ‰iL ‰¯eLÂ¿»¿ƒ»¿«»≈∆»¿ƒƒ¿«»

Ô˙ÏÚÓ ÈÙÏ da ÔÈ·LBÈ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎÂ .‰pÓÈ‰≈∆»¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ«¬»»
‰ÓÎÁa39. ¿»¿»

במשנה 39) כמפורש מקומו, את מכיר ואחד אחד וכל
א. לז, סנהדרין

.ÁÔÈ¯„‰q‰ e˜ÏÁ Ì‡40„Á‡ CÓÒÏ eÎ¯ˆ‰Â ,41 ƒ∆¿¿««¿∆¿ƒ¿À¿¿ƒ¿…∆»
ÏB„b ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ»ƒ»»
ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ‰iL ‰¯eLaL ÔBL‡¯‰Â ;daL∆»¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»¿≈¿
ÔBL‡¯‰Â ,dB¯ÒÁ ˙‡lÓÏ È„k ,‰BL‡¯‰ ‰¯eL»»ƒ»¿≈¿«…∆¿»¿»ƒ

‰iL ‰¯eL ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ˙ÈLÈÏMaL42ÔÈ¯¯B·e ; ∆«¿ƒƒ»¿≈¿»¿ƒ»¿ƒ
‰¯eL ÛBÒa B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓe ,Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡ Ô‰Ï»∆∆»ƒ¿»«»»ƒƒ¿»

˙ÈLÈÏL43ÈLÈÏL B‡ ÈL CÓÒÏ eÎ¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .44- ¿ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ
‰ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚÌÈOBÚ Ì45. ««≈∆«∆≈ƒ

ואין 40) מזכים, עשר ואחד מחייבים עשר שנים ויהיו
א), הלכה ח, פרק לקמן (ראה אחד פי על לרעה הטייה
וברש"י). (שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך

שניים.41) מוסיפים שלעולם ב, הלכה ט, פרק לקמן ראה
ראש 42) תהי ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: שאומרים

שם). (סנהדרין שורות 43)לשועלים" שלוש נמצאו שם.
שמספיקים  פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות אלו
מהנימוס  זה אין אולם ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים
שורות  שתהיינה כ"ד, כ"ד של שורות שתי לעשות
אין  וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים
תלמידים  שני של ואחת כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה
(רש"י  כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד,

מת.44)שם). או מהשורות אחד שחלה שאינו 45)כגון
השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב
שבשורות  התלמידים מן "שהגרוע לו, הראוי המקום שהוא
ב  פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול גדול

ח. הלכה

.ËÈ¯ÙBÒ ÈL ÌL eÈ‰È ,ÔÈ¯„‰Ò Ba LiL ÌB˜Ó Ïk»»∆≈«¿∆¿ƒƒ¿»¿≈¿≈
ÔÓ „Á‡Â ÔÈÓi‰ ÔÓ „Á‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈi„«»ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·iÁÓ‰ È¯·c ·˙Bk „Á‡ .Ï‡ÓO‰46·˙Bk „Á‡Â , «¿…∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿∆»≈
ÌÈkÊÓ‰ È¯·c47. ƒ¿≈«¿«ƒ

זה.46) ומטעם חייב זה 47)פלוני ומטעם זיכה פלוני
המזכים  דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו, (שם
וראה  חבירו. של כתבו יוכיח האחד יטעה שאם והמחייבים,

ג. הלכה י"ב פרק לקמן

.È‰‡Ó da LiL ¯ÈÚa ‡l‡ ÔÈ¯„‰Ò ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈«¿∆¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈»
ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ô‰Ó ‰È‰iL È„k ?ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆≈∆«¿∆¿ƒ∆∆¿ƒ

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ˙B¯eL LÏLÂ ,‰LÏLe48, ¿»¿»∆∆¿ƒ¿»
˙Òk‰ ˙Èa ÏL ÔÈÏËa ‰¯OÚÂ49,ÌÈ¯ÙBÒ ÈLe , «¬»»«¿»ƒ∆≈«¿∆∆¿≈¿ƒ

ÌÈfÁ ÈLe50ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈLe ,51ÈLe ,ÌÈ„Ú ÈLe , ¿≈«»ƒ¿≈«¬≈ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈
ÔÈÓÓBÊ52ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊ ÈLe ,53,‰˜„ˆ È‡a‚ ÈLe , ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈«»≈¿»»

‰˜„ˆ ˜lÁÏ ‰LÏL eÈ‰iL È„k „Á‡ „BÚÂ54‡ÙB¯Â , ¿∆»¿≈∆ƒ¿¿»¿«≈¿»»¿≈
Ôn‡55¯Ï·ÏÂ ,56‰‡Ó È¯‰ .˙B˜BÈz „nÏÓe , À»¿«¿»¿«≈ƒ¬≈≈»

ÌÈ¯OÚÂ57. ¿∆¿ƒ
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קצה

קצה

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט י "א חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם.48) ובביאורנו ח הלכה לעיל מכל בטלים49)ראה
(שם  וערבית שחרית הכנסת לבית מזומנים להיות מלאכה
ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז,

(שם).50) לדין דינים בעלי ולהזמין החייב להלקות שמשים
שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, אחד שאם

שם).51) (רש"י דנים הם מי את כן לא שאם
עדים 52) ידי על יזומו שלא שקר להעיד העדים שיתייראו

י"ח  פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים
והגדרתה. הזמה דיני אֿב להזים 53)הלכה אחרים עדים

עדים  פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את
אחרים  שניים שיהיו צריך לפיכך להזימם, שניים וישכור
העדים  להזים נבוא אם מהם, הזוממים אלו שיתייראו בעיר
וברש"י). (שם אותנו ויזימו השניים אלו יבואו הראשונים,
כשהם  הראשונים העדים את המזימים - זוממין זוממי
הראשונים  זוממים של זוממים הם הרי זוממים נעשו עצמם

א). עח, לסנהדרין בשניים 54)(רש"י נגבית שהצדקה
לכל  שנותנים ממונות, כדיני שהיא בשלושה, ומתחלקת
ה). הלכה ט, פרק עניים מתנות (הלכות מחסורו די אחד

במובן 55) יד במלאכת אומן הוא וגם הרפואה חכמת שיודע
משנה). (כסף ספרים.56)הטכני יז,57)כותב סנהדרין

מקיז  - אומן תינוקות; למול - רופא מפרש: שם ורש"י ב.
מונה  שרבינו כ"ג הלכה ד, פרק דעות בהלכות וראה דם.
לחוד, ואומן לחוד רופא ומונה העיר צרכי של דברים עשרה
בהם, מתעסק אחד איש אבל דברים, שני הם כי וייתכן

שם. משנה" ה"לחם כדברי

âשבט י"א חמישי âיום
éðL ÷øt1 ¤¤¥¦

מידותיהם,1) וסגולת השכלתם לסנהדרין, הראויים הם מי
של  סמכותו שלושה, של דין לבית הראויים הדיינים כשרות

לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין

.‡a ,ÔÈ¯„‰Òa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡‰ÏB„‚a ÔÈ2ÔÈa ≈«¬ƒƒ¿«¿∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰pË˜a3ÌÈB·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ ‡l‡ ,4ÔÈ‚ÏÙÓ ,5 ƒ¿«»∆»¬»ƒ¬»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ

˙ˆ˜ ÌÈÚ„BÈ ,‰a¯Ó ‰Ú„ ÈÏÚa ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»«¬≈≈»¿À»¿ƒ¿»
˙B‡eÙ¯ ÔB‚k ,˙BÓÎÁ ¯‡MÓ6˙BÙe˜˙e ÔBaLÁÂ7 ƒ¿»»¿¿¿¿∆¿¿

˙eÈ‚Ëˆ‡Â ˙BÏfÓe8ÌÈBÚÓ‰ ÈÎ¯„Â9ÌÈÓÒBw‰Â10 «»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÙMÎÓ‰Â11el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÏ·‰Â12È„k , ¿«¿«¿ƒ¿«¿≈¬»»»¿«≈»≈¿≈

Ì˙B‡ Ôe„Ï ÌÈÚ„BÈ eÈ‰iL13ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ»»¿≈«¬ƒƒ
ÌÈÒÁÈÓ‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰Òa¿«¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¿À»ƒ

‰p‰ÎÏ ‡ÈO‰Ï ÌÈÈe‡¯‰14ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL . »¿ƒ¿«ƒƒ¿À»∆∆¡«¿ƒ¿«¿»
ÒÁÈ·e ‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa EÏ ÔÈÓB„a - CnÚ15. ƒ»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ¿»¿««

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלשה, עשרים של
ה"ג. פ"א דומה 4)לעיל - חכם דבר. מתוך דבר מבינים

רואה, - לראות דינרים לו כשמביאים עשיר, לשולחני
לשולחני  דומה - נבון ותוהה; יושב - לו מביאים וכשאין
('ספרי' משלו ומביא מחזר הוא - לו מביאים כשאין תגר,

ב. ק, עירובין וראה יג), אות התימנים:5)דברים ובכת"י
שבת 6)מופלאים. שניתנה בטבע המרפאים הדברים

וכן  בסגולה. המרפאים הדברים לא אבל בשבילם, לידחות
ראוי  אם ומת, הסמים מן סם חבירו את אחד השקה אם
להאכיל  לענין וכן (רדב"ז). לא או וחייב להמית סם אותו
הרבה, בזה קובעת הרפואה שחכמת הכיפורים, ביום לחולה
טהור  שהוא מכה לדם נדה דם בין להבחין נדה דם ובעניני
חבירו  את המכה וכן ה"כ). פ"ד, ביאה איסורי הל' (ראה
כמבואר  להמית, כדי באבן יש אם לאמוד צריכין ומת, באבן
סד). אות ב מאמר לכוזרי נחמד' ('אוצר א עח, בסנהדרין

עה,7) בשבת מצינו וכן תקופות. וחשבון התימנים: בכת"י
השמש  מהלך - תקופות חשבון ומזלות". תקופות "חישוב א
מולד  קביעת פיו על לדעת העולם, את המקיפים והירח
והן  נזלֿהלך, משורש - מזלות שנים. ועיבור החודש
חלקים, לשניםֿעשר חכמים שחילקום כוכבים קבוצות
יסודי  בהל' כמבואר וכו' תאומים שור, טלה, ושמותם:
על  לקבוע ביתֿדין מחשב במהלכם וגם ה"ו. פ"ג, התורה
פ"א, החודש קידוש בהל' כמבואר הירח, מולד תאריך פיו

ה"ד. פי"ז, ה"זֿח; פי"א, ה"ג; פ"ט, בכת"י 8)ה"ו;
בכוכבים, חזון אסטרולוגיה, חכמת ואסטגנינות. התימנים:
ראה  בכוכבים, מזלו ראות ע"פ לאדם עתידות מגידים ויש

א. קנו, טוב,9)שבת פלוני יום שאומרים עיתים, נותני
ה"ח). פי"א, ע"ז (הל' רע פלוני מעשים 10)יום עושים

(שם  להיות העתידים דברים שאומרים עד משונים
כ 11)ה"ו). מעשה קישואים,עושים מליאה שדה כגון שפים,

ובבאורנו). הט"ו (שם בכשפיו כולה מלקטה והוא
שקר 12) דברי כולם כשפים מעשי וכל וידעוני. אוב כגון

ט) י, (ירמיה אומר הנביא וכן הט"ז, שם כמבואר הם, והבל
מועיל". בם ואין "הבל יט טז, ושם הוא", עץ הבלים "מוסר

"להמית 13) רש"י: מפרש - כשפים ובעלי א: יז, סנהדרין
ולגלות  ביתֿדין מידי להנצל בכשפיהם הבוטחים מכשפים
סח, שם וראה בכשפיהם". ומדיחים המסיתים המכשפים על
אתה  אבל למד, אתה אי לעשות - לעשות תלמד "לא א
ב'תוספות' א סה, מנחות וראה ולהורות". להבין למד
כדי  גאון, האי רב "פירש כשפים, בעלי דיבורֿהמתחיל:

הדין". את (משנה 14)לידע לכהנים בנותיהם את
וברש"י). א לב, להעיר,15)בסנהדרין וראוי ב. לו, שם

"ונשאו  כב) יח, (שמות מהפסוק זה הוכיחו שם, שבמסקנה
להוכיח, אין הקודם מהפסוק כי לך. בדומים אתך, - אתך"
(במדבר  ככתוב עליהם, שתשרה השכינה כבוד משום שמא
הכתוב  הקפיד עליהם", ושמתי הרוח... מן "ואצלתי יז) יא,

כמשה. מיוחסים שיהיו

.·,ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k ‰ÏB„b ÔÈ¯„‰Òa ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿¿«¿∆¿ƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
,e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ Ï‡ ˙‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»∆«…¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ…»¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡¯OÈ Ìlk eÈ‰ elÙ‡16. ¬ƒ»À»ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆À»

שאין 16) אע"פ – השופט "ואל קנג: אות שופטים 'ספרי'
שופט  כל משמע - השופט אל כשר". - ולויים כהנים בו

שם). בפירושו הלל (רבינו ישראל ואפילו שהוא,

.‚‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡Ï ÔÈ¯„‰q‰ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡17 ≈«¬ƒƒ¿»««¿∆¿ƒ…»≈À¿»
˙ei¯ÊÎ‡ Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÒÈ¯Ò ‡ÏÂ ÌÈMa18‡ÏÂ . «»ƒ¿…»ƒƒ¿≈∆≈»∆«¿¿ƒ¿…
.ÔÓÁ¯ ‡‰iL È„k ,ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈∆¿≈«¬»

יום חמישי
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קצו סנהדרין קצו הלכות - שופטים ספר - שבט י "א חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ãקודש משיחות ãנקודות

"ïéãéîòî ïéà...ïäa LiL éðtî ,ñéøñ àìå íéðMa âìôî ï÷æ àì ¥©£¦¦Ÿ¨¥ª§¨©¨¦§Ÿ¨¦¦§¥¤¥¨¤
úeiøæëà." ©§§¦

להלכה  המשך היא זו הלכה פט,ב. מצותיך" "דרך ראה
ללמדך  דיין, להיות שראוי למי התנאים נאמרו בה א',
חכמים  "אנשים המעלות כל בעלי הדיינים היו אם שגם
מרובה  דעה בעלי התורה, בחכמת מופלאין ונבונים
טבע  בהם שיש כיון בסנהדרין, אותם להושיב אין וכו'"

לחוב. הדין את להטות ועלולים אכזריות של
25 הערה 163 עמוד ח' חלק לקו"ש (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ביותר.17) הזקן 18)רב רש"י: ומפרש ב לו, סנהדרין
שמתוך  סריס, וכן רחמני. ואינו בנים, גידול צער כבר שכח
שבאחדים  משמע עליו" תחמול... "ולא במסית: שנאמר
לקמן  וראה ספר), (קרית לחמול ראויים הדיינים שיהיו צריך

ה"ה. פי"א,

.„¯eÒ‡L ,ÔÈ¯„‰Òa Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»
ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈ·ÈLBÓ Ï·‡ .B¯·c ˙‡ ˙B¯ÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»ƒƒ…≈

‰ÓÎÁa Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ ,ÏB„b20. »ƒ»»»¿»¿»

בו:19) קרא - רב" על תענה "ולא ב) כג, (שמות שנאמר
לסתור  רשאי שאינך כתוב), יו"ד חסר (רב רב על תענה ִַלא
חובה  דברי המלך יאמר ואם שבדיינים, המופלא דברי
(סנהדרין  זכות לו לראות הסנהדרין יוכלו לא שוב לנידון,

וברש"י). ב שם 20)יח, שנינו וכן שם, הסוגיא ממשמעות
החודש  קידוש הל' וראה אותו". ודנין דן גדול "כהן א עמ'
מפני  השנה, לעיבור גדול כהן מושיבין שאין הי"א פ"ד
לסנהדרין  "מכאן ה"ב פ"א סנהדרין ובירושלמי הצינה.
כהן  שריה את הטבחים שר ויקח ישראל: כל של גדולה
הכהן  שגם מכאן - שבעים..." הרי כד)... נב, (ירמיה הראש

שמח). (אור הסנהדרין במנין נמנה הגדול

.‰„Âc ˙Èa ÈÎÏÓ21Ì˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈≈»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ»
ÔÈ·LBÈ - ÔÈ¯„‰Òa22ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ ÌÈ„Â23ÌÈ„Â . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»»¿»ƒ

ÔÈc Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ì˙B‡24Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .25- »ƒ≈¬≈∆ƒ¬»«¿≈ƒ¿»≈
È¯·„Ï ÌÈÚÎ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

‰Ïwz Ô‰Ó ‡B·z ‡nL ,‰¯Bz26. »∆»»≈∆«»»

דוד.21) בית מזרע שהם יהודה שלא 22)מלכי לבדם,
הסנהדרין. כא,23)בחברת (שם שנאמר א, יט, סנהדרין

משפט". לבקר דינו ה' אמר כה דוד, "בית שאם 24)יב)
הוא: שכלל האחרים, את לדון יוכלו לא הם גם כן, לא

(שם). אחרים" קשט ואח"כ עצמך ירבעם 25)"קשט מימי
עשרה  לו וניתנו שלמה, מיד המלוכה שנקרעה ואילך,
אלא  מלך לא שלמה בן ורחבעם לא) יא, (מלכיםֿא שבטים

כא). יב, (שם ובנימין יהודה שבטי כמסופר 26)על
(ממלכי  המלך ינאי של בעבדו מעשה שם: בסנהדרין
בפני  ולעמוד לבוא לו שלחו הנפש, את שהרג ישראל)
עמוד! שטח, בן שמעון לו אמר וישב, וכשבא הסנהדרין,

שיאמרו  כמה אלא אתה כשתאמר "לא ינאי, לו אמר
היראה, מפני בקרקע פניהם הסנהדרין וכבשו חבריך",
דנים  ולא דן לא מלך אמרו: שעה באותה ומתו, ונענשו
דן  אינו הוא גם אותו, דנים אין שאם ברור, והדבר אותו.
פ"ג  מלכים הל' והשווה כב. אות לעיל כמבואר אחרים, את
מן  ויבוא בהם, גס ישראל) מלכי (של שלבם "מפני ה"ז

הדת". על והפסד תקלה הדבר

.Â˜„ˆa ÔÈwÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLk27˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ck , ¿≈∆≈ƒ¿Àƒ¿∆∆»¿ƒƒƒ¿
Ó ÏkÓ ÔÈwÓÛeb‰ ÈÓe28˜c·ÏÂ ÏczL‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿Àƒƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…

‰·ÈO ÈÏÚa Ôlk eÈ‰iL ,OtÁÏe29,‰ÓB˜ ÈÏÚa , ¿«≈∆ƒ¿À»«¬≈≈»«¬≈»
‰‡¯Ó ÈÏÚa30LÁÏ ÈB· ,31·¯a eÚ„iLÂ , «¬≈«¿∆¿≈««¿∆≈¿¿…

˙BBLl‰32ÈtÓ ˙ÚÓBL ÔÈ¯„‰Ò ‡‰z ‡lL È„k , «¿¿≈∆…¿≈«¿∆¿ƒ««ƒƒ
ÔÓb¯z‰33. «À¿¿»

ככתוב 27) שהיא, כל דין הטיית ללא בצדק, ששופטים
תשפוט  בצדק במשפט... עול תעשו "לא טו) יט, (ויקרא

רעיתי 28)עמיתך". יפה "כולך שנאמר: ב לו, סנהדרין
פסול  - מעיניו באחת סומא הוא שאפילו בך", אין ומום
פ"ח, שם ובירושלמי ה"ט. בסמוך כמבואר לסנהדרין, הוא
צריכים  הם כך בצדק, שלמים ביתֿדין שזקני "כשם ה"ה

באבריהם". שלמים מופלגים,29)להיות זקנים לא אבל
ה"ג. לעיל הבריות 30)כמבואר על מוטלת אימתם שתהא

וברש"י). א יז, הטענה 31)(סנהדרין בחכמת המבינים
(רד"ק  ובנחת בחשאי להיות צריך שהדיבור והדיבור,
שראוי  זה - לחש דרשו: א יד, ובחגיגה ג). ג, לישעיה
ורש"י  השטן). (=מפני בלחש שניתנה תורה דברי לו למסור
בקרבו". דואג ולבו ביתֿדין אב "כגון מגדיר: שם

לשון 32) שבעים כל שיודע מי למצוא הוא זר שדבר
א) יז, (בסנהדרין יוחנן רבי שדקדק וזהו (כסףֿמשנה),
(לחםֿ שבעים אמר: ולא לשון", בשבעים "ושידעו ואמר:

להעמיד 33)משנה). יצטרכו לא לועזים, עדי כשבאים
ובמנחות  שם). (רש"י עד מפי עד זה והרי ביניהם, מליצים
טענותיו  (התורגמן) יחליף "שלא רש"י: מפרש א סה,

ויחייבוהו".

.ÊÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»««ƒ∆≈¿«¿¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ‡‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa Ô‰a»∆¿»≈«¿»ƒ»ƒ∆¿≈¿»∆»≈∆

‰‡¯ÈÂ ,‰ÂÚÂ ,‰ÓÎÁ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯·„ ‰Ú·L34, ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Ô‰Ï ˙Bi¯a‰ ˙·‰‡Â ,˙Ó‡‰ ˙·‰‡Â ,ÔBÓÓ ˙‡OÂ¿ƒ¿«»¿«¬«»¡∆¿«¬««¿ƒ»∆

·BË ÌL ÈÏÚ·e35Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈≈¿»≈«¿»ƒ¿…»ƒ≈
- ÌÈ·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‰¯Bza«»¬≈≈¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ

ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚ„ÈÂ .¯eÓ‡ ‰ÓÎÁ ÈÏÚa È¯‰36el‡ - ¬≈«¬≈»¿»»ƒÀƒ¿ƒ¿≈∆≈
Ì‰Ó ‰ÁB ˙Bi¯a‰ Áe¯L37ÌÈ·e‰‡ eÈ‰È ‰n·e . ∆««¿ƒ»≈∆«∆ƒ¿¬ƒ

LÙÂ ,‰·BË ÔÈÚ ÈÏÚa eÈ‰iL ÔÓÊa ?˙Bi¯aÏ«¿ƒƒ¿«∆ƒ¿«¬≈«ƒ»¿∆∆
‰ÏÙL38ÌÚ ˙Áa Ô‡OÓe Ô¯ea„Â ,‰·BË Ô˙¯·ÁÂ , ¿»»¿∆¿»»»¿ƒ»«»»¿««ƒ
˙Bi¯a‰39Ô‰L el‡ - ÏÈÁ ÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe . «¿ƒ¿«»≈«¿≈«ƒ≈∆≈

˙BˆÓa ÌÈ¯Bab40˙‡ ÔÈL·BÎÂ ,ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Óe , ƒƒ¿ƒ¿¿«¿¿ƒ««¿»¿¿ƒ∆
Ô¯ˆÈ41È‡b ÌeL Ô‰Ï ‡‰È ‡lL „Ú ,42,Ú¯ ÌL ‡ÏÂ ƒ¿»«∆…¿≈»∆¿«¿…≈«

‰‡ Ô˜¯t ‡‰ÈÂ43·Ï Ô‰Ï ‰È‰iL ,ÏÈÁ ÈL‡ ÏÏÎ·e . ƒ≈ƒ¿»»∆ƒ¿««¿≈«ƒ∆ƒ¿∆»∆≈
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קצר

קצר

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט י "א חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

B˜LBÚ „iÓ ˜eLÚ ÏÈv‰Ï ıÈn‡44:¯Ó‡pL ÔÈÚk . «ƒ¿«ƒ»ƒ«¿»ƒ¿»∆∆¡«
Ôic Ïk Û‡ ,ÂÚ ea¯ ‰Ln ‰Óe .ÔÚLBiÂ ‰LÓ Ì˜iÂ«»»∆«ƒ»«∆«≈»»«»«»

ÂÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ45È‡O .BÚÓLÓk - ÌÈ‰Ï‡ È‡¯È . »ƒƒ¿»»ƒ¿≈¡…ƒ¿«¿»¿≈
ÔÈÏ‰· ÔÈ‡ Ì‰lL ÔBÓÓ Û‡ - Úˆ·46‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ »««»∆»∆≈»ƒ¿»ƒ»»¿…

- ÔB‰Ï Ï‰· ‡e‰L ÈÓ ÏkL .ÔBÓn‰ ıa˜Ï ÔÈÙ„B¯¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆ƒ¿»«
ep‡·È ¯ÒÁ47¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰iL - ˙Ó‡ ÈL‡ . ∆∆¿…∆«¿≈¡∆∆ƒ¿¿ƒ««

ÔzÚ„a ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˜„v‰48,˙Ó‡‰ ˙‡ ÔÈ·‰B‡ . «∆∆≈¬««¿»¿«¿»¬ƒ∆»¡∆
.ÏÂÚ‰ ÈÈÓ ÏkÓ ÔÈÁ¯B·e ,ÒÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ‡BOÂ¿¿ƒ∆∆»»¿ƒƒ»ƒ≈»»∆

חטא.34) ויראת שמים רבה'35)יראת ב'מדרש אמרו וכן
מדות" שבע בהם שיהיו הדיינים "צריכים א: פרשה דברים

(בראשית 36)וכו'. ככתוב אהבה, = ידיעה רבינו: מפרש
רש"י: ומפרש וגו', יצוה" אשר למען ידעתיו "כי יט) יח,
ומכירו". ויודעו מקרבו האדם את "שהמחבב חיבה, לשון

ב.37) פח, ה"ד.38)סנהדרין פ"א, שם ירושלמי
א.39) פו, ביומא כמבואר עליהם, מתאהבים הם שעי"ז
(40- חיל "אנשי ג אות שופטים פרשת תנחומא מדרש

ובגבורה". טובים ובמעשים שם,41)בתורה, ירושלמי
טוב". יצר טוב בשופט 42)"לב יהא "שלא שם, תנחומא

פסולת". של שם 43)דבר עליהם יצא שלא יפה, בגרותם
ב. טז, בתענית כמפורש בילדותם, אפילו פסיקתא 44)רע

אני  הדין, את דן שהייתי כיון איוב... "אמר פל"ד: רבתא
את  מתוכן להוציא שניו את ומשבר הגזלן על הייתי עומד
עול  מתלעות "ואשברה יז) (כט, איוב שאמר זהו הגזל".

טרף". אשליך בירושלמי 45)ומשניו וכן ב. פח, סנהדרין
זה:46)ה"ד.פ"א, לפסוק במכילתא אמרו וכן חרדים.

ממון  וכלֿשכן בדין, עצמם ממון ששונאים - בצע "שונאי
לדין  שנתבע דיין כל אמרו: ב נח, ובבבאֿבתרא אחרים".
הרשב"ם: ומפרש דיין. אינו - בדין ממון ממנו ומוציאים

שוחד". בשביל הדין במשלי 47)"שיעוות הכתוב מלשון
כב. אחרים 48)כח, שיעוררום עד יחכו ולא הם, מרצונם

עושק  יראו "כי כא יח, לשמות הרמב"ן פירש וכן כך, על
נאמרו  שלא הרדב"ז, וכתב אותו". סובלת דעתם אין וחמס,
שלשה  נמצאו לא אם אבל לכתחילה, אלא אלו מידות
אחד. יבקשו נמצאו, לא ואם שנים. יבקשו כאלה, דיינים
האלה  המידות בהם שיצטרפו שלשה יבקשו נמצא, לא ואם
אמרו  וכן במיעוטו. הרע יבחרו ולעולם שלשתם, בכל
(=מדות) שבע נכתבו לא "ולמה פ"א דברים רבה' ב'מדרש
לא  ואם מארבע... מביא משבע נמצאו לא שאם כאחת?
כה) יח, (שמות נאמר שכך מאחת", מביא משלש נמצאו

ישראל". מכל חיל אנשי משה "ויבחר

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ó‡49ÌÈÁÏBL eÈ‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈanL : »¿¬»ƒ∆ƒ≈ƒ«»»¿ƒ
,ÌÎÁ e‰e‡ˆÓiL ÈÓ Ïk .ÔÈ˜„B·e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»

ÈeÙLÂ ,ÂÚÂ ,‡ËÁ ‡¯ÈÂ50˙Bi¯a‰ Áe¯Â ,‰‡ B˜¯Ùe , ƒ≈≈¿¿»»¿»ƒ¿»∆¿««¿ƒ
ÔÈÏÚÓ ÌMÓe .B¯ÈÚa Ôi„ B˙B‡ ÔÈOBÚ - epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆ƒ«»¿ƒƒ»«¬ƒ
Á˙ÙÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,˙Èa‰ ¯‰ Á˙ÙÏ B˙B‡¿∆««««ƒƒ»«¬ƒ¿∆«

ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,‰¯ÊÚ‰51. »¬»»ƒ»«¬ƒ¿≈ƒ«»

ה"ד.49) פ"א, שם ובירושלמי ב פח, שפל.50)סנהדרין
שוחה. - שייף יוצא". שייף - נכנס "שייף אמרו שם ובגמרא

ושפל. ועניו הנוסח: התימנים וראה 51)ובכת"י שם,
ה"ג. פ"א לעיל

.ËÈ¯‰ - ¯b Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»∆»»∆»≈∆≈¬≈
ÏeÒt ‰Ê52Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,53„Á‡ ‰È‰ . ∆»«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈»»∆»

¯ÊÓÓ54ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL elÙ‡ , «¿≈¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ
Ôe„Ï55„Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿∆»

¯Lk - ÂÈÈÚÓ56ÔÈ¯„‰Òa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .57Ï·‡ . ≈≈»»≈«∆≈≈¿«¿∆¿ƒ¬»
ÏkÏ ÏeÒt - ÂÈÈÚ ÈzLa ‡Óeq‰58. «»ƒ¿≈≈»»«…

מקרב 52) מלך... עליך תשים "שום טו) יז, (דברים שנאמר
מקרב  אלא יהיו אל משים שאתה משימות כל - אחיך"
גר  הכשירו ב לו, שבסנהדרין ואע"פ ב). מה, (יבמות אחיך
גר  לדון אלא כשר שאינו רבינו סובר ממונות, בדיני לדון
בדבריו  וכמבואר א, קב, ביבמות הסוגיא כסתימת חבירו,
פ"ד. סוף בסנהדרין הרי"ף שיטת וכן הי"א, פי"א לקמן

שאמו 53) כיון ב: מה, שם שאמרו וכמו א. קב, יבמות
ה'תוספות' וכתבו אחיך. מקרב בו: קוראים אנו מישראל,
אביו  שאם חליצה, לענין דיבורֿהמתחיל א) קב, (שם
אמו  שרק מגר ועדיף לדון, כשר שהוא ודאי מישראל,

היא. בתורה 54)מישראל האמורה ערוה מאיסור שנולד
ה"א. פט"ו, ביאה איסורי בהל' וכמבואר יח, ויקרא

ומקרב 55) כשרה, מטיפה בא הוא שהרי ב, לו, סנהדרין
"אפילו  אמרו: ה"ז, פ"ד שם ובירושלמי הוא. אחיך
גרים  לשלשה שהואֿהדין הכסףֿמשנה, וכתב ממזרים".
נקראים  הם שהרי לדון, כשרים שהם מישראל, שאמותיהם
בקהל, לבוא כשר שאינו מממזר, ועדיפים אחיך", "מקרב

לבוא. כשר גר לד,56)ואילו (סנהדרין ממונות דיני לדון
ביום  דנים ממונות "דיני א לב, שם במשנה שנינו שהרי ב),
בלילה  רואים אנשים שאין ברור, והדבר בלילה". וגומרים
הוא, דין ולפיכך ביום, רואה מעיניו באחת שהסומא כמו

שם). (רי"ף לכתחילה אפילו ביום דיני 57)שידון הדנה
הוא, מום בעל שהרי לדון, כשר הסומא אין נפשות,
מום, מכל מנוקה להיות צריך ושלשה עשרים של וביתֿדין
להיות  שפסולים וגר לממזר והואֿהדין ה"ו. לעיל כמבואר
מישראל, שאמו גר ואפילו מיוחסים, שאינם בסנהדרין,
מכל  ישראל שיהיה עד לדון כזה גר פסול בחליצה שאפילו
בסנהדרין  כלֿשכן ה"ה, פ"ד יבום בהל' כמבואר צדדיו,
מיוחסים, אלא בה מעמידים ואין נפשות, דיני הדנה
הי"א  פי"א לקמן רבינו מדברי נראה וכן ה"א, לעיל כמבואר

של 58)(כסףֿמשנה). ובביתֿדין ממונות לדיני אפילו
עדות  הל' לקמן כמבואר להעיד, פסול הוא שהרי שלשה,
שנינו  שהרי לדון, פסול - להעיד כשר שאינו וכל הי"ב, פ"ט
שכשר  ויש להעיד, כשר - לדון הכשר "כל ב) מט, (נדה
לאתויי  ד"ה: שם רש"י וכדברי לדון", כשר ואינו להעיד
וכן  פסול". לעדות אפילו - עיניו בשתי "אבל סומא,
הגר"א  ביאור וראה פ"ד, סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי

י. ס"ק ז סימן לחו"מ

.È‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡59¯zÓ - ««ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»À»
ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ Ôe„Ï „Á‡Ï¿∆»»ƒ«»∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…
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קצח סנהדרין קצח הלכות - שופטים ספר - שבט י "א חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

E˙ÈÓÚ60ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .61‰LÏL eÈ‰iL „Ú ,62; ¬ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ - ecL ÌÈLe63. ¿«ƒ∆»≈ƒ≈∆ƒ

ה"ד.59) פ"א, לעיל היחיד 60)כמבואר שאפילו הרי
א). ג, (סנהדרין חבירו את שהיו 61)שופט החכמים,

ובירושלמי  א), ל, (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים
לא  חמשה ספורות, ספורות התורה "שעשו ה"א פ"ה
נשים  חמשֿעשרה בחלה, חייבים דברים חמשה יתרומו,

וכו'. צרותיהן" יושבי 62)פוטרות "משום שם, סנהדרין
החייב  את ויזכה דינים, בטיב בקיאים שאינם תגרים קרנות",
יהיה  שלא אפשר אי שלשה, כשהם אבל הזכאי. את ויחייב
ומדיינים  מחכמים ששמע הדין, סברות יודע מהם אחד

שם). ששמואל 63)(רש"י ואע"פ א) ו, (שם אבהו כרבי
חצוף"? דין בית שנקרא אלא דין "דיניהם ב) ה, (שם סובר
לקיש, וריש יוחנן "רבי ה"א פ"א שם בירושלמי אמרו כבר
יוחנן  כרבי שהלכה וידוע דין", דיניהם אין - אומרים שניהם
את  דנים כשהשנים זה וכל (כסףֿמשנה). שמואל לגבי
דיניהם  כשלשה, עליו קיבלם אם אבל כרחו, בעל  הנתבע
כמבואר  דין, דינו - הנתבע בהסכמת שדן אחד ואפילו דין,
ה"ג, פ"ו לקמן רבינו וכדברי שם, ובירושלמי א ו, בסנהדרין

ה"ב. ופ"ז

.‡ÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‰È‰L „Á‡64˙eL¯ ÏËpL B‡ , ∆»∆»»À¿∆¿«ƒ∆»«¿
ÔÈc ˙ÈaÓ65È„ÈÁÈ Ôe„Ï BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -66Ï·‡ , ƒ≈ƒ¬≈∆À»»¿ƒƒ¬»

ÔÈc ˙Èa ·eLÁ BÈ‡67˙ÂˆÓ ,¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈»≈ƒ¿««ƒ∆À»ƒ¿«
e¯Ó‡ È¯‰L ;ÌÈ¯Á‡ BnÚ ·ÈLBnL ‡e‰ ÌÈÓÎÁ68: ¬»ƒ∆ƒƒ¬≈ƒ∆¬≈»¿
„Á‡ ‡l‡ È„ÈÁÈ Ôc ÔÈ‡L ,È„ÈÁÈ Ô„ È‰z Ï‡69. «¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ∆»∆»

לסבור 64) ויודע ושבעלֿפה בכתב תורה שלמד - מומחה
כן, שהוא ברבים שמפורסם - לרבים לדבר. דבר ולהשוות
שאמרו  וכמו ושבע"פ, שבכתב בתורה הוא בקי שבאמת
אני  (=יודע וסברתי שלמדתי אני כגון א): ה, (סנהדרין
ממונות  דיני דן רש"י) מדעתי, טעמים וליישב להוסיף
מ"א). פ"ג, שם לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ביחיד

הי"ד.65) פ"ד, לקמן כמבואר לדון, - ישראל שבארץ
כופהו 66) זה הרי לדון, עליו קיבלו לא כשהנתבע אפילו

ואע"פ  מומחה, והוא הואיל שם, כמבואר בפניו, לידון
רשות  אין מומחה, אינו אם אבל ברבים. מפורסם שאינו
הט"ו  פ"ד, לקמן כמבואר כלום, לו מועילה ביתֿדין

בפני 67)(כסףֿמשנה). כמודה בפניו הודאתו שתהא
כמבואר  עוד, בו לחזור יכול שאינו שלשה, של ביתֿדין

הי"ח. פ"ה, מ"ח.68)לקמן פ"ד, הקב"ה 69)אבות
שידון  מוטב בשרֿודם אבל שם). (רע"ב בעולמו יחיד שהוא
שאם  ועוד, יותר. הדבר יתברר ומתן משא ברוב כי בשלשה,
אחד  כל שעל חייבו, מי המתחייב ידע לא שלשה, הם
ואם  שם). יו"ט, (תוספות עליו רבו חבריו שמא יחשוב,
ברוב  סמכו זה ועל יחידי, אפילו דן - עליהם קיבלוהו
במצרים  קדום מנהג וכן אחד, דיין אלא להם שאין הגלילות
אבהו  רבי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי (רדב"ז).
אל  רבינו: לימדתנו והלא תלמידיו, שאלוהו יחידי. דן היה
יושב  אותי רואים שהם כיון להם: אמר יחידי?! דן תהא

אותי  קיבלו כאילו זה הרי לדון, לפני ומופיעים יחידי,
יחידי". אפילו דן - עליהם קיבלו אם "אבל ושנינו: עליהם,
קיבלוהו  שאם שם, באבות הרע"ב לדעת ראיה ומכאן

(משנהֿלמלך). חסידות מדרך אפילו יחידי דן - עליהם

.·ÈBÓˆÚÏ ÔÈc ˙BOÚÏ Ì„‡Ï LÈ70B„Èa LÈ Ì‡ , ≈¿»»«¬ƒ¿«¿ƒ≈¿»
Ák71·iÁ BÈ‡ ,‰OBÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰ÎÂ ˙cÎÂ ÏÈ‡B‰ . …«ƒ¿«»¿«¬»»∆≈«»

ÌL ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·Ï ‡B·ÏÂ Á¯ËÏƒ¿…«¿»¿≈ƒ««ƒ∆…»»»
¯Á‡˙ el‡ ÂÈÒÎa „ÒÙ‰72CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙È·Ï ‡·e73, ∆¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈»¿≈ƒ¿ƒ»

Ï·˜ Ì‡74eL¯„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Â BÈc ÏÚa ÂÈÏÚ ƒ»«»»««ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»¿
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ Ôc ˙Ó‡ ÔÈ„Â ,‰ÎÏ‰k ‰OÚL e‡ˆÓe»¿∆»»«¬»»¿ƒ¡∆»¿«¿≈

BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ75. ¿ƒ∆ƒ

ללקחו 70) הוא יכול ממנו, שגזלו אחר ביד שלו רואה אם
בביתֿדין. דיון כל ללא הכאה,71)ממנו ע"י אפילו

אל  אומר: בגֿבג "בן ב) כז, (בבאֿקמא בברייתא כמפורש
(=בגניבה  ברשות שלא שלך את ליטול חברך לחצר תיכנס
ואמור  שיניו את שבור אלא כגנב, עליו תיראה שמא ובסתר)
בשו"ע  וכן רש"י). בחזקה, קח (=כלומר נוטל" אני שלי לו,

א. סעיף ד, סימן שם).72)חו"מ (בבאֿקמא ממתין
לביתֿדין.73) ולבוא לטרוח חייב ואינו הואיל
כו)74) כב, (שמות אלי" יצעק כי "והיה חמס. צעק התאונן,

קדמי. יקבל ארי אונקלוס: שלא 75)מתרגם נתברר ואם
(לחםֿמשנה). הכאתו על לו לשלם חייב כדין, עשה

È.‚ÌÏL ÔÈc ˙Èa ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆¿»≈ƒ»≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,‡e‰76·ËeÓe . »¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»»

ÔÈÎÈ¯ˆe .‰¯OÚÓ ¯˙BÈ ¯OÚ „Á‡a ÔÈc‰ C˙ÁiL∆≈»≈«ƒ¿««»»≈≈¬»»¿ƒƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈc ˙È·a ÌL Ìlk ÌÈ·LBi‰ eÈ‰iL77 ∆ƒ¿«¿ƒÀ»»¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

ÔÈÈe‡¯e78. ¿ƒ

עמו 76) והושיב אסף לפניו, דין כשבא הונא רב ז:, סנהדרין
מן  קטנה נסורת שתגיענו כדי המדרש, מבית חכמים עשרה
ויקל  כולם בין העונש ישתלש יטעה שאם כלומר, הקורה.

שם). (רש"י לאמיתו.77)לו הדין ולברר לדקדק שיוכלו
וכמו 78) ה"ז, לעיל כמבואר המוסריות, מדותיהם מצד

בור  תלמיד ישב שלא לדיין "מניין ב) ל, (שבועות שאמרו
תרחק". שקר מדבר לומר: תלמוד לפניו,

.„ÈÈÓ ÌÚ Ú„iL „Ú ÔÈ„a ·LiL ÌÎÁ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»»∆≈≈¿ƒ«∆≈«ƒƒ
·LÈ79,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÌÈL‡ ÌÚ Û¯ËˆÈ ‡nL . ≈≈∆»ƒ¿»≈ƒ¬»ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ„‚Ba ¯L˜ ÏÏÎa ‡ˆÓÂ80ÔÈc ˙Èa ÏÏÎa ‡ÏÂ ,81. ¿ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ

ה"י.79) פכ"ב, לקמן והשווה א, כג, ֶֶחבר,80)סנהדרין
בוגדים". "עצרת א) ט, (ירמיה הכתוב כמו 81)ומעין

אינו  רשעים וקשר הוא, רשעים "קשר א) כו, (שם שאמרו
לכל  קשר תאמרון לא יב) ח, (ישעיה הכתוב ע"פ המנין" מן
ג  סימן לחו"מ הסמ"ע וכתב קשר". הזה העם יאמר אשר
תשמע  אם למהרש"ל: כתב ווייל יעקב שרבי יג, ס"ק
בתים  בעלי שפסקי דין, בשום הקהל אצל תשב לא לעצתי,

הם הלומדים הפכים.ופסקי שני
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קצט

קצט

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט י"ב שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

âשבט י"ב שישי âיום
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

שלושה.1) של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן
הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת

ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין היחס וכן

.‡‰pË˜ È¯„‰Ò ?ÔÈ„a ÌÈic‰ ÔÈ·LBÈ È˙ÓÈ‡ „Ú2 «≈»«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿∆¿≈¿«»
¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡Ó ÔÈ·LBÈ - ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·e3 ≈ƒ∆¿»¿ƒ≈««¿ƒ««««

ÌBia ˙BÚL LL ÛBÒ „Ú4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ .5eÈ‰ «≈»«¬»≈ƒ«»»
ÔÈ·LBÈ6ÔÈa ÏL „ÈÓz „Ú ¯ÁL ÏL „ÈÓzÓ ¿ƒƒ»ƒ∆«««»ƒ∆≈

ÌÈa¯Ú‰7˙È·a ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . »«¿«ƒ¿«»¿»ƒƒ»¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰aL L¯„n‰8. «ƒ¿»∆¿«««ƒ

ה"ג.2) פ"א, לעיל כמבואר דיינים, ושלשה עשרים של
ה"א).3) פ"ג, תפלה (הל' החמה הנץ עם שמתחלת
שנאמר 4) א), י, (שבת תלמידיֿחכמים מאכל שעת שזוהי

חורים  בן (=הדיין) שמלכך ארץ "אשריך יז) י, (קהלת
שחרית  טעימת טעמו שכבר ומדובר, יאכלו". בעת ושריך
(מאחרי  ואילך "מכאן שם אמרו שהרי לדין, ישיבתם לפני
אם  לגוף, קשה שהיא לחמת", אבן כזורק הששית) השעה
סימן  ובחו"מ (כסףֿמשנה). בבוקר משהו טעם כשהוא לא
סוף  עד מהבוקר הדיינים ישיבת "זמן הנוסח: ג, סעיף ה
ששית  ששעה א י, בשבת לאמור בהתאם החמישית". שעה
הרי"ף  דעת וכן תלמידיֿחכמים, של סעודה זמן היא

י. ס"ק שם לחו"מ בסמ"ע וראה פ"א. של 5)בסנהדרין
ה"ג). פ"א, (לעיל ואחד הגזית 6)שבעים בלשכת

ומחצה,7)שבביתֿהמקדש. שעות בתשע יום בכל הקרב
ה"ב). ס"ג, תפלה (הל' מנחה תפילת זמן וזהו

שינוי 8) וטעם שבעזרה. הגזית מלשכת קלה שקדושתו
אסור  (ובשבת בדין כיושבים נראים יהיו "שלא זה, מקום
וברש"י) ב פח, (סנהדרין דנים" היו הגזית שבלשכת לדון),
בתוספתא  אולם בחיל", "יושבים הנוסח: ששם אלא
וראה  הבית. שבהר בביתֿהמדרש כתוב: מ"א, פ"ז סנהדרין
בשבת  דין לענין ה"ט פכ"ה ולקמן הי"ד, פכ"ג שבת הל'

ה"בֿג. פי"א, לקמן והשווה שבת. ובערב

.·eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡≈≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ∆ƒ¿
˙Úa ‡l‡ ;Lc˜naL ÔÓB˜Óa „Á‡k Ôlk ÔÈ·LBÈ¿ƒÀ»¿∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆»»≈

ıa˜˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‰iL9¯‡L·e ,Ôlk ÔÈˆa˜˙Ó - ∆¿¿ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ¿»
BˆÙÁ ˙BOÚÏ ‡ˆÈ ,˜ÒÚ BÏ ‰È‰L ÈÓ Ïk - ˙BzÚ‰»ƒ»ƒ∆»»≈∆»»«¬∆¿
ÔÈ·LBÈ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ e˙ÁÙÈ ‡lL ‡e‰Â .¯ÊBÁÂ¿≈¿∆…ƒ¿¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ

Ô˙·ÈLÈ ÔÓÊ Ïk „ÈÓz10- ˙‡ˆÏ Ô‰Ó „Á‡ C¯ˆ‰ . »ƒ»¿«¿ƒ»»À¿«∆»≈∆»≈
ÌL e¯‡MÈ Ì‡ :ÌÈ¯‡Lp‰ ÂÈ¯·Áa ÏkzÒÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈«¬≈»«ƒ¿»ƒƒƒ»¬»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ11„Ú ‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆÈ - ∆¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»…≈≈«
¯Á‡ ‡B·iL12. ∆»«≈

אלה 9) כגון ואחד, שבעים של הרכב הצריכים בדברים לדון
ה"א. פ"ה, לקמן שנאמר 10)המנויים א, לז, סנהדרין

זו  - שררך המזג", יחסר אל הסהר אגן "שררך ג) ז, (שיר

טבור). זה - (שרר עולם של בטיבורו יושבת שהיא סנהדרין,
מזיגת  כדי שהוא שלישי מחלק יחסרו אל - המזג יחסר אל
ושלשה  ועשרים מים), שלישים ושני יין, (שליש במים יין

שם). (רש"י סנהדרין משבעים שליש כנגד 11)הם
קטנה. ב 12)סנהדרי יד, שם ב'תוספות' וראה שם.

של  "גימטריא יחסר שלא המזג, יחסר אל דיבורֿהמתחיל
אין  ותשעה ארבעים יחסרו אם אבל חמשים, שהוא מ'ז'ג'",
הוסף  שקול, ביתֿדין ואין ושנים, עשרים שישארו לחוש,

כ"ג. הם והרי אחד עליהם

.‚‰ÏÈla ÔÈÈc‰ ˙‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡13ÈtÓ . ≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ««¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14·È¯ Ïk :¯Ó‡pL .ÌÈÚ‚k ÔÈÈc‰L ,e„ÓÏ «¿»»¿∆«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆¡«»ƒ

ÌÈÚ‚ ˙i‡¯ ‰Ó ;Ú‚ ÏÎÂ15ÔÈÈc‰ Û‡ ,„·Ïa ÌBia ¿»»«»¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«««ƒƒ
„·Ïa ÌBia16. «ƒ¿«

א.13) לב, בסנהדרין איש 14)משנה, חכמינו שקיבלו
אלא  בכתוב, היטב מבואר אינו שהדבר מקום כל רבו. מפי
על  לסמכו החכמים השתדלו בעלֿפה, שקבלוהו מפני
מפי  רבינו: קוראו דחוק, מדרש שהוא למרות הכתוב,

לט). אות הרמב"ם כללי מלאכי, (יד שהרי 15)השמועה
בו". הראות "וביום יד) יג, (ויקרא בהם נאמר

טעו 16) אמרו: ה"ה פ"ד, ובירושלמי ב. לד, סנהדרין
העם  את ושפטו שנאמר דין, דינם - בלילה ודנו הדיינים
ב'תוספות' ראה אולם ב, סעיף ה סימן בחו"מ וכן עת. בכל
הנ"ל  הירושלמי את שמגיהים סבר, מר ד"ה א קד, יבמות
הכל, לדברי כשר שזה בלילה, שגומרים מנין בו: וגורסים

ה"ד. בסמוך כמבואר

.„˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ17˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â18 ¿≈≈¿«¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒ¿»
‰ÏÈla19˙BBÓÓ ÈÈ„·e .20¯zÓ - ÌBia eÏÈÁ˙‰ Ì‡ , ««¿»¿ƒ≈»ƒƒ¿ƒ«À»

‰ÏÈla ÔÈc‰ ¯Ó‚Ï21. ƒ¿…«ƒ««¿»

כה,17) השנה (ראה דין כהתחלת היא הרי העדים שחקירת
יום  דיבורֿהמתחיל ב לד, סנהדרין ב'תוספות' וראה ב)

דין. לקבוע 18)לתחילת שבשטר, העדים חתימת אישור
ה"ב. פ"ו, עדות הל' לקמן ראה מזוייפת, שאינה

דנים 19) ואין ה"א, שם כמבואר כדין, הוא הרי שהקיום
אע"פ 20)בלילה. לומר: ג, הלכה התחלת אל חוזר זה

שמשמעה  בלילה", הדינים את מתחילים "אין שאמרנו:
ממונות  בדיני אלא זה אין - דין גמר ולא התחלה, דוקא

יח,סנהדרין21)בלבד. (שמות אומר אחד כתוב ב: לד,
אחד  וכתוב בלילה), (אפילו עת" בכל העם את "ושפטו כב)
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים אומר
ה"ה). בסמוך ראה הן, כדין (והנחלות בלבד ביום שמשמעו
דין  שתחילת דין, לגמר ולילה דין, לתחילת "יום כיצד? הא
גומרים  אין נפשות דיני אבל שם). ('תוספות' העיקר היא
לחו"מ  הסמ"ע וכתב ה"א. פי"א, לקמן כמבואר ביום, אלא
בלילה, לדונם הצדדים שני נתרצו שאם ז, ס"ק ה סימן
זה  שאין ממונות), (=בדיני בלילה דינם את להתחיל מותר
דין  שדינו לדונם, פסול או קרוב דיין עליהם  מקיבלו גרוע
כמבואר  עדות, קבלת לענין הדין וכן ה"ב), פ"ז, לקמן (ראה
תמימה" ב"תורה וכתב כד. סעיף כח, סימן חו"מ בשו"ע

יום שישי
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ז סנהדרין ז הלכות - שופטים ספר - שבט י"ב שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

איסור  כהוראת הריהו כזה שדין קיב, אות כא, דברים
בלילה. גם שמותרת והיתר,

.‰˙BÏÁp‰22ÔÈÈck -23˙wÁÏ :Ô‰a ¯Ó‡pL ; «¿»«ƒƒ∆∆¡«»∆¿À«
ËtLÓ24ÔÈÏÈtÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .25‰ÏÈla ˙BÏÁ26. ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒƒ¿»««¿»

לאחרים.22) או ליורשיו מעזבונו ליתן מצווה שאדם
לעצמם 23) שותפים כחלוקת זה ואין דיני, מושג זה הרי

ב). קיג, לבבאֿבתרא (רשב"ם דין נחשבת שאינה
בשלשה.24) אלא בהן דנים אין זה מלשון 25)ומטעם

בנחלה". לכם תפול "אשר ב) לד, (במדבר הכתוב
זאת 26) ובכל הבאה. בהלכה שיתבאר וכפי ב. לד, סנהדרין

אותו  גומרים ביום, נחלה דין לדון הדיינים התחילו אם
(רדב"ז). ה"ד לעיל וכמבואר ממונות, דיני ככל בלילה

.ÂÌ‰ÈÙa ‰eˆÂ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï eÒÎpL ÌÈL27 ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿«≈∆«∆¿ƒ»ƒ¿≈∆
ÌÈ·˙Bk -28ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â29eˆ¯ - ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»»

ÔÈ·˙Bk30ÔÈc ÔÈOBÚ eˆ¯ ,31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌBia32‰ÏÈla Ï·‡ ;33ÔÈ·˙Bk -34ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â35. «¬»««¿»¿ƒ¿≈ƒƒ

מוריש 27) הוא ואיך למי בעלֿפה, צוואה בפניהם הסדיר
ובית28ֿ)נכסיו. לביתֿדין, יבואו והיורשים עדות, בלשון

הצוואה. כפי יעשה מוסמכים 29)דין אינם עצמם השנים
ושנים  הואיל לצוואה, בהתאם בנכסים היורשים את להחזיק
בלבד. עדים אלא דיינים להיות מתחילה נראו לא הם

כז.30) באות וכנ"ל עדות, רשאים 31)בלשון עצמם הם
עוד  ואין ששמעו, כפי בשלו, אחד כל את להחזיק ושליטים
וכתב  וברש"י). ב לד, (סנהדרין אחרים בדיינים צורך
במה  אחד כל "להחזיק - דין עושים רנג: בחו"מ הרמ"א
מן  אחד ואין בצוואה, שנפל ספק דברי בכל ולדון שציוה
נלך". אחר לביתֿדין לומר יכולים המקבלים או היורשים
ישלחו  בצוואה, ספק דבר יארע ואם - דין עושים אין
(סמ"ע  הצוואה כתב ע"פ שידון אחר ביתֿדין לפני כתיבתם

ב). ס"ק שאז 32)שם ביום, החולה את ביקרו שהשלושה
הדיינים. הם השלושה ואלה פסוק, לדין המת צוואת נחשבת

דין.33) זמן שאינו בלילה עדות,34)כשביקרוהו בלשון
אחר. ביתֿדין לפני זמן לאחר יובא אפילו 35)וכתבם

כעדים, אלא דין לשם לישב נראו לא שמתחילתם למחר,
(רש"י  ה"ח פ"ה עדות בהל' לקמן ראה דיין, נעשה עד ואין
השלשה  אין ב: קיג, בבבאֿבתרא הרשב"ם וכתב שם).
סודר, בקנין המצווה מהחולה כשקנו אלא דיינים נעשים
הואיל  ממנו, קנו כשלא אבל בו. לחזור יכול אינו שאז
דין, עושים אין - מחליו כשיקום בו, לחזור יכול ועדיין
דנו  ואם להבטל, שאפשר בדבר דין לעשות לדיינים שאין

ב. לד, לסנהדרין ב'תוספות' זה ומעין דין. דיניהם אין

.ÊÔe‚‰ ‡e‰L Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa Ïk36‰ÈÎL - »≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ»
Ì‰nÚ37‰ÓÈ‡a ·LÈÏ ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ««»ƒ≈≈¿≈»
‰‡¯ÈÂ38‰ÙÈËÚÂ39L‡¯ „·ÎÂ40L‡¯ Ï˜‰Ï ¯eÒ‡Â . ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿…∆…¿»¿»≈…

‡l‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰ÏËa ‰ÁÈOa ¯tÒÏ B‡ ˜ÁOÏ B‡¿«≈¿«≈¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ∆»
.‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»

ה"ז.36) פ"ב, לעיל המנויות והתכונות המידות בו שיש

בעדת 37) נצב "אלקים א) פב, (תהלים שנאמר א ז, סנהדרין
הדיינים  בקרב שרויה שהשכינה ישפוט" אלקים בקרב אֿל,

ה"ט. פכ"ג לקמן והשווה עמהם, כבוד 38)ושופטת מפני
(שבת 39)השכינה. השכינה מאימת בטלית הראש עטיפת

וברש"י). א והשווה 40)י, ב). ל, לברכות (רש"י הכנעה
ה"ח. פכ"ג, לקמן

.ÁCÏÓ B‡ ÔÈ¯„‰Ò Ïk41‰ÏBb L‡¯ B‡42e„ÈÓÚ‰L »«¿∆¿ƒ∆∆…»∆∆¡ƒ
˙ÓÎÁa ÌÎÁ BÈ‡Â ,Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ Ô‰Ï»∆¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿≈»»¿»¿«
Blk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôic ˙BÈ‰Ï Èe‡¯Â ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿«»««ƒ∆À

ÌÈcÓÁÓ43‰Ê È¯‰ - ˙B¯Á‡ ˙B·BË Ba LÈÂ «¬«ƒ¿≈¬≈¬≈∆
e¯Èk˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ B„ÈÓÚ‰L∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ËtLna ÌÈÙ44¯a„Ó ‰fL ,e„ÓÏ »ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈic ·ÈLB‰Ï ‰pÓÓ‰ „‚k45‡nL : ¿∆∆«¿À∆¿ƒ«»ƒ»¿¬»ƒ∆»

ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,‰‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z…«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆«»ƒ¿ƒ
ep·ÈLB‡ ,È·B¯˜ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,¯Ba‚ƒƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆
.Ôi„ ep·ÈLB‡ ,ÔBLÏ ÏÎa Ú„BÈ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„«»ƒ¿ƒ≈«¿»»ƒ∆«»
ÈtÓ ‡Ï .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓ ‡ˆÓƒ¿»¿«∆∆««»¿«≈∆«««…ƒ¿≈
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ .Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÚL¯ ‡e‰L∆»»∆»ƒ¿≈∆≈≈«¿»∆¡«…

e¯Ó‡ „BÚÂ .ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙46„ÈÓÚn‰ Ïk : «ƒ»ƒ«ƒ¿»¿»¿»««¬ƒ
.‰·vÓ ÌÈ˜‰ el‡k - Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿ƒ≈ƒ«≈»
.EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡O ¯L‡ ‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¬∆»≈¿»¡…∆

‰¯L‡ ÚË el‡k - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó·e47. ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»«¬≈»
ÈÈ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¿»
È‰Ï‡ Èz‡ ÔeOÚ˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ .EÈ‰Ï‡¡…∆¿≈»¿¬»ƒ…«¬ƒƒ¡…≈
Ôic‰ ‰Ê .·‰ÊÂ ÛÒk ÏÈ·La ‡a‰ dBÏ‡ - ÛÒÎ∆∆¡««»ƒ¿ƒ∆∆¿»»∆««»

„·Ïa B¯LÚ ÈtÓ e‰epnL48. ∆ƒƒ¿≈»¿ƒ¿«

ישראל.41) מזרע 42)בארץ הוא וגם מלך, במקום שהוא
לקמן  שיתבאר וכפי בגולה. דיינים ממנה והוא דוד, בית

שם. ובבאורנו הי"ג, ע"פ 43)פ"ד טובות, מדות מלא
וכלו  ממתקים "חכו טז) ה, השירים (שיר הכתוב משקל

יג.44)מחמדים". אות ה"ג לעיל 'ספרי'45)מפורש
הט"ו. פ"ד, לקמן והשווה יז, אות ז'46)דברים סנהדרין

אולם  בישראל. אשירה נוטע "כאילו אמרו, ששם אלא ב,
מצבה", לך תקים "ולא לפסוק: עוזיאל בן יונתן בתרגום
(מצבה) קמא למקמא רשאין דליתיכון והיכמא מתרגם:
דרחקיה  זידנא גברא לפרנסא למנאה רשאין ליתיכון היכדין

תלמידיֿחכמים 47)ה'. שיש "ובמקום שם: וגירסתנו שם.
אלקיך", ה' מזבח אצל שנאמר מזבח, אצל נטעו כאילו
כמזבח. ומגינים מכפרים שתלמידיֿחכמים רש"י: ומפרש

וברש"י).48) (שם, כך על למלך ממון שנתן

.Ë„ÓÚÏ ¯eÒ‡ - ‰pÓ˙iL È„k ÔBÓÓ Ô˙pL Ôic Ïk»«»∆»«»¿≈∆ƒ¿«∆»«¬…
ÂÈtÓ49Ba ÏÊÏÊÏe B˙B‡ Ï˜‰Ï ÌÈÓÎÁ eeˆÂ .50. ƒ»»¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â51È‰z ,da ÛhÚ˙nL ˙Èlh‰L : ¿»¿¬»ƒ∆««ƒ∆ƒ¿«≈»¿ƒ
˙Úc¯Ók EÈÈÚa52.¯BÓÁ ÏL ¿≈∆¿«¿««∆¬

ה"ג.49) פ"ג, ביכורים קוראים 50)ירושלמי "ואין שם
להקל  "שמצוה א: סעיף ח סימן חו"מ ובשו"ע רבי". אותו
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זא

זא

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט י "ג קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עליו  קראו שם, ובירושלמי ז בסנהדרין וחכמינו בו". ולזלזל
עורי  הקיצה. לעץ אומר "הוי יט) ב, (חבקוק הפסוק את
רוח  וכל וכסף, זהב תפוש הוא הנה יורה? הוא דומם, לאבן

בקרבו. אין חכמה) שם.51)(של שטיח 52)ירושלמי,
חמור. של לאוכף שמתחת

.ÈÔÈÁ¯Ba :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ C¯„ ‰È‰ Ck»»»∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙BpÓ˙‰lÓ53,ÔÈca e·LÈ ‡lL ‰a¯‰ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÁB„Â , ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒ«¿»«¿≈∆…≈¿«ƒ

Ì˙BÓk Èe‡¯ ÌL ÔÈ‡L eÚ„iL „Ú54eÚnÈ Ì‡LÂ , «∆≈¿∆≈»»¿»¿∆ƒƒ»¿
Ï˜Ï˜z - ÔÈc‰ ÔÓ55‰¯eM‰56eÈ‰ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ¿«¿≈«»««ƒ≈…»

ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎnL „Ú ‡l‡ ÔÈca ÔÈ·LBÈ¿ƒ«ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¬≈∆∆»»
ÌÈ˜f‰Â57ÌÈ¯ˆBÙe58.Ô‰a ¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆

היה 53) "לעולם חכמים: אמרו שהרי א יד, ובסנהדרין שם,
את  שמקברת הרבנות מן התרחק כלומר, ותחיה", אפל
באו" ולא להם "שלח א י, בהוריות וכן שם). (רש"י  בעליה
י, (שמואלֿא אומר הכתוב וכן (רש"י). הגדולה מן שברחו

הכלים". אל נחבא (=שאול) הוא "הנה כמו 54)כב)
הדור  חכמי (שאין המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
ס"ק  ח, לחו"מ (הגר"א פזר" - לתלמידים) תורה מרביצים

תתקלקל.55)יד). התימנים: ב 56)ובכת"י יט, ע"ז
ואינו  להוראה שהגיע תלמיד זה - הרוגיה כל "ועצומים
ושורת  שם), (רש"י מלהורות מתאפקים - עצומים מורה".
וקופצים  להוראה הגיעו שלא תלמידים ע"י תתקלקל הדין

(שם). עליהם 57)להורות שמכבידים התימנים: בכת"י
והזקנים. לבקש.58)העם מרבים מפצירים.

âשבט י"ג קודש âשבת
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

חלקית 1) לסמכות ההסמכה והדיינים, הסנהדרין סמיכת
ההבדל  הזה. בזמן גם הסמיכה חידוש של אפשרות ומוגבלת.
ישראל. שבארץ הדין בתי לנשיאי שבבבל גלויות ראשי בין
הגולה  ראש שעבר או בטעות, שנתמנה הגון שאינו דיין

ראוי. שאינו למרות לדון והרשהו

.‡‰ ÔÈc ˙Èa „Á‡ÏB„b2‰pË˜ ÔÈ¯„‰Ò „Á‡Â3B‡ ∆»≈ƒ«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿«»
„Á‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa4CeÓÒ Ô‰Ó ≈ƒ∆¿»»ƒ∆ƒ¿∆∆»≈∆»

CeÓq‰ ÈtÓ5:¯Ó‡pL ,„ia ÚLB‰È CÓÒ ea¯ ‰LÓe . ƒƒ«»∆«≈»«¿À««»∆∆¡«
- ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·M‰ ÔÎÂ .e‰eˆÈÂ ÂÈÏÚ ÂÈ„È ˙‡ CÓÒiÂ«ƒ¿…∆»»»»«¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ¿≈ƒ

ÌÎÓÒ ea¯ ‰LÓ6‰ÈÎL Ô‰ÈÏÚ ‰˙¯LÂ ,7Ô˙B‡Â . ∆«≈¿»»¿»¿»¬≈∆¿ƒ»¿»
e‡ˆÓÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï eÎÓÒ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ»¿«¬≈ƒ«¬≈ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿¿
ÚLB‰È ÏL BÈc ˙Èa „Ú ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÔÈÎeÓq‰«¿ƒƒƒƒƒ«≈ƒ∆¿À«

ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc ˙Èa „ÚÂ8ÈtÓ CÓÒp‰ „Á‡Â . ¿«≈ƒ∆∆«≈¿∆»«ƒ¿»ƒƒ
‡ÈOp‰9‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÎeÓq‰ ÔÓ „Á‡ ÈtÓ B‡ «»ƒƒƒ∆»ƒ«¿ƒ¬ƒ…»»

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ B˙B‡10. »¿«¿∆¿ƒ¿»

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלושה, עשרים של
ג. הלכה א, פרק צריכים 4)לעיל התימנים: יד בכתב

לסנהדרין  טוב יום התוספות הגיה וכן מהן, אחד כל שיהיה
לפי  שם: בפירושו רבינו ללשון בהתאם ג משנה א, פרק

סמוך. מהם אחד כל שיהיה סומך 5)שנצטרך ידי על נסמך

פי  על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה,
רבה 6)עצמו. בראשית במדרש שדרשו כמו אותם, מינה

אותם  שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, יא,7)(קריית (במדבר ככתוב
הרוח". עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה)

רבינו 8) ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: הקדמת השווה
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה ראש 9)מפי

ג. הלכה א, פרק לעיל ראה מצינו 10)הסנהדרין, שהרי
למרות  א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה

הסנהדרין. מן היה ולא החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו

.·eÎÓÒiL ‡Ï ?˙B¯B„Ï ‰ÎÈÓq‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿¿
Ô‰È„È11Ô˜f‰ L‡¯ ÏÚ12,Èa¯ BÏ ÔÈ¯BwL ‡l‡ , ¿≈∆«…«»≈∆»∆ƒ«ƒ

Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈÂ ,CeÓÒ z‡ È¯‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈«¿»¿≈¿¿»
˙BÒ˜ ÈÈ„ elÙ‡13. ¬ƒƒ≈¿»

ביד.11) שהייתה ליהושע, משה לסמיכת בניגוד
חכם".12) אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,
ותשלומי 13) כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין

מומחים  שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה
ח  הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון כמבואר הסמוכים, והם

שם. ובביאורנו

.‚˙ei„Ï ÌÈ˜f‰ ÈepÓ ‡È‰L ‰ÎÈÓÒ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â14 ¿≈¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ«¿≈ƒ¿«»
‰LÏLa ‡l‡15ÈtÓ CeÓÒ Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆»∆»≈∆»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡16e¯‡aL BÓk ,17. ¬≈ƒ¿∆≈«¿

פר 14) על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד
עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של דבר העלם
שלא  י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר

כאן. בה ב.15)ידובר יג, השניים 16)סנהדרין אבל
ברבי  מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים
שניים, עוד עימו והיו זקנים, חמישה שסמך בבא, בן יהודה
א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו
רבי  עם יחד מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו

(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין הלכה 17)יהודה, לעיל
בית  עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א,

רבינו. משה של דינו

.„ÌÈ‰Ï‡ Èe¯˜ ÔÈ‡18ı¯‡a CÓÒpL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ≈»¡…ƒ∆»≈ƒ∆ƒ¿«¿∆∆
„·Ïa Ï‡¯OÈ19ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈL‡‰ Ì‰Â . ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈»¬»ƒ«¬»ƒ»¿ƒ

Ôe„Ï20epÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ e˜„aL ,21 »∆»¿»≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ eÎÓÒÂ Ì˙B‡»¿»¿»

ירשיעון 18) "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
"ראה  ורבנות. שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים
אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך

א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב סנהדרין 19)"מניתיך
שאין  - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא בבבא וכן א. יד,

בבבל. ומידותיהם.20)מומחים חכמתם בזכות
מומחים 21) שהם שקבעו אותן, והמחו התימנים: יד בכתב

ובקיאים.

שבת קודש



 202  ללהאמ ם הלי מ י רדהמ •  הנ יהי   מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

זב סנהדרין זב הלכות - שופטים ספר - שבט י "ג קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‰ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï CÓBÒ CÓÒpL ÈÓ Ïk ‰È‰ ‰BL‡¯a22. »ƒ»»»»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»
Ïl‰Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈÓÎÁÂ23‡lL eÈ˜˙‰Â ,Ô˜f‰ «¬»ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈¿ƒ¿ƒ∆…

˙eL¯a ‡l‡ CÓÒ Ì„‡ ‡‰È24‡‰È ‡lLÂ .‡ÈOp‰ ¿≈»»ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ¿∆…¿≈
BnÚ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ‡ÈOp‰25. «»ƒ≈∆»ƒ≈»»«≈ƒƒ

‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰È ‡lLÂ¿∆…ƒ¿∆«≈ƒ≈∆»ƒ≈»»
„Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯e·Á‰ ¯‡L Ï·‡ .BnÚ ‡ÈOp‰«»ƒƒ¬»¿»«¬»≈¿»∆»
ÌÈL eÈ‰iL ‡e‰Â .‡ÈOp‰ ˙eL¯a CÓÒÏ Ì‰Ó≈∆ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ

BnÚ26‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡L ,27. ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

תלמידיו.22) סומך התימנים: יד יד 23)בכתב בכתב
מבית  שהוא הלל, לבית כלומר, הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל:
ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד
רבן  כגון תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה
חזרו  יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן
לדעת  שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא בהסכמתו
ורבינו 25) שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי

(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" בית "אב שם  גורס
סמוכים.26) שאינם פי על ג.27)אף הלכה לעיל כמבואר

עדיין  הנשיא, ברשות הסמוך מינהו שאפילו כאן, וחידש
(לחם  משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך

משנה).

.ÂÈt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˜Ê ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈ƒ¿»»»∆¿««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒ ÔÈÎÓBq‰ el‡L28eÈ‰ elÙ‡ . ∆≈«¿ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ CÓÒp‰Â ,ı¯‡a ÔÈÎÓBq‰«¿ƒ»»∆¿«ƒ¿»»»»∆≈
ÔÈÎÓBÒ29‰ˆeÁa ÔÈÎÓBq‰ eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ»«¿ƒ¿»

ÔÈÎÓBÒ - ı¯‡a Ì‰ÈL eÈ‰ .ı¯‡a ÔÈÎÓÒp‰Â ı¯‡Ï»»∆¿«ƒ¿»ƒ»»∆»¿≈∆»»∆¿ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÎÓBq‰ ÌÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿»

„Á‡30BÏ ÔÈÁÏBL ‡l‡ ;31‡e‰L BÏ ÔÈ·˙Bk B‡ ∆»∆»¿ƒ¿ƒ∆
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ˙BÂ ,CeÓÒ32ÏÈ‡B‰ , »¿¿ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ

ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÂ .ı¯‡a Ì‰ÈLe¿≈∆»»∆¿»∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈
ÌÈ¯ˆÓ33‰ÎÈÓÒÏ ‰Èe‡¯34. ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

א.28) יד, שליח.29)סנהדרין ידי על או בכתב
לארץ 30) בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך

על  אף בארץ שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין
(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם לו 31)פי מודיעים

שליח. ידי ב.32)על הלכה לעיל אף 33)כמבואר
וסיעתו. עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על

לעניין 34) ישראל ארץ קדושת קדושה שאינה פי על אף
הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות
לעניין  וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין -
(ראה  מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר
היא  הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן
א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז). בקדושתה
העומדות  בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה
- הסמיכה מועילה להן ואם לארץ, מחוץ שהן הגבולין, על
שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ
הלכה  לקמן וראה משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה

את  לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד,
מגדיר  ז הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו

.Ê˙Á‡ ÌÚÙa ‰‡Ó elÙ‡ CÓÒÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ35. ≈«¿ƒƒ¿…¬ƒ≈»¿««««
„Á‡ ÌBÈa ÛÏ‡ ÌÈLÏL CÓÒ CÏn‰ „Â„Â36. ¿»ƒ«∆∆»«¿ƒ∆∆¿∆»

זקנים 35) לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
אחת  בפעם זקנים שבעים סמך רבינו ומשה אחת בפעם

למבי"ט). ספר הלכה 36)(קרית י, פרק סנהדרין ירושלמי
כל  את דוד עוד "ויוסף א) ו, (שמואלֿב לפסוק בקשר ב
שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור

משנה). (לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום

.Á.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯·„Ï eˆ¯iL ÈÓ Ïk ˙BpÓÏ Ô‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÎÁ ?„ˆÈk .ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ≈«»»

‡ÏÙÓ37˙È·Ï LÈ - dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ˙B¯B‰Ï Èe‡¯L À¿»∆»¿¿»«»À»≈¿≈
Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔzÏÂ B˙B‡ CÓÒÏ ÔÈc38˙B¯B‰Ï ‡ÏÂ , ƒƒ¿…¿ƒ≈¿»¿…¿

¯z‰Â ¯eq‡a ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ .¯z‰Â ¯eq‡a39‡ÏÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆≈¿…
Ï·‡ ,‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ˙eL¯ ezÈ B‡ .˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈»ƒ¿¿»∆¿»∆¬»
‡Ï Ï·‡ ,˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï B‡ .˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ‡Ï…»ƒ≈¿»»ƒ≈¿»¬»…

ÔÈÓeÓa ˙B¯BÎa ¯Èz‰Ï40¯Èz‰Ï ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ . ¿«ƒ¿¿ƒƒ¿¿¿«ƒ
„·Ïa ÌÈ¯„41ÌÈÓ˙k ˙B‡¯Ï B‡ ,42‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿«ƒ¿¿»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

ובקי.37) ממונות.38)מומחה יטעה 39)בדיני שאם
מלשלם  פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו
המומחה  שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו כמו
דיבור  ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים

גמיר. אי לשחטם 40)המתחיל: מותר קבוע, המום שאם
ואין  א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה
הנשיא  לו שנתן מומחה פי על אלא הבכור את שוחטים

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון מתירם 41)רשות, שאין
ה. הלכה ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא

הם 42) דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים
כמבואר  וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא
אלא  בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי בהלכות
א  פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם
אחד, לדבר ראוי הדברים לכל "הראוי אמרו: ושם ח. הלכה

ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו

.Ë¯ÓBÏÂ ,ÔÓÊ „Ú ˙eL¯ ÔzÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ≈¿«¿«¿«
‡B·iL „Ú ˙B¯B‰Ï B‡ Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈ :CÓÒpÏ«ƒ¿»≈¿¿»¿«∆»
enÚ ‰z‡ ÔÈ‡L ÔÓÊ Ïk B‡ ,Ô‡ÎÏ ‡ÈOp‰«»ƒ¿»»¿«∆≈«»ƒ»

‰È„na43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»¿≈…«≈»∆

הנ"ל.43) חגיגה בירושלמי וכן ב ה סנהדרין

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ BÈÚa ‡ÓeÒ ‡e‰L ‡ÏÙÓ ÌÎÁ»»À¿»∆»¿≈««««ƒ
ÈÈ„Ï Èe‡¯ ‡e‰L44B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ˙BBÓÓ ∆»¿ƒ≈»≈¿ƒ

˙BBÓÓ ÈÈ„Ï45ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,46. ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆≈»¿»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ47. ¿≈…«≈»∆
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זג

זג

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט י "ג קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ט.44) הלכה ב, פרק לעיל יהיה 45)כמבואר יטעה שאם
א. הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, הוא 46)פטור שהרי

ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול
על 47) מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

סומא  שהיה מפני יכול, ולא לסמכו שרצה אחד תלמיד
לעיל. וכמבואר מעיניו באחת

.‡ÈCÓBÒ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰È‰ ‡lL È¯‰48„Á‡ ¬≈∆…»»¿∆∆ƒ¿»≈∆»≈∆»
Bcˆa ÌÈL ·ÈLBÓ -49‰Ê B‡ ,„Á‡k ÌÈÚ·L CÓBÒÂ , ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆

ÔÈc ˙Èa ÌÈÚ·M‰Â ‡e‰ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿««»«¬∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ
ÈÏ ÔÈ‡¯ .ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈ„ Èza eÎÓÒÈÂ ,ÏB„b‰«»¿ƒ¿¿»≈ƒƒ¬≈ƒƒ¿ƒƒ
ı¯‡aL ÌÈÓÎÁ‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡L :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¬»ƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ50el‡ È¯‰ - Ì˙B‡ CÓÒÏÂ ÌÈic ˙BpÓÏ ƒ¿»≈¿««»ƒ¿ƒ¿…»¬≈≈
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï Ô‰Ï LÈÂ ,ÌÈÎeÓÒ51Ô‰Ï LÈÂ ,52 ¿ƒ¿≈»∆»ƒ≈¿»¿≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï CÓÒÏ53ÌÈÓÎÁ‰ eÈ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ . ƒ¿…«¬≈ƒƒ≈»»»«¬»ƒ
‰ÎÈÓq‰ ÏÚ ÔÈ¯ÚËˆÓ54˙BÒ˜ ÈÈ„ eÏËaÈ ‡lL È„k ƒ¿«¬ƒ««¿ƒ»¿≈∆…ƒ»¿ƒ≈¿»

Ï‡¯OiÓ55ÔÈ¯fÙÓ Ï‡¯OiL ÈÙÏ ?56¯LÙ‡ È‡Â , ƒƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»≈¿À»ƒ¿ƒ∆¿»
Ôlk eÓÈkÒiL57- CeÓÒ ÈtÓ CeÓÒ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆«¿ƒÀ»¿ƒ»»»»ƒƒ»

l‡ ,Ôlk ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡ÏkÏ ˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ ‡58, ≈»ƒ««À»∆»»ƒ≈¿»«…
Ú¯Î‰ CÈ¯ˆ ¯·c‰Â .ÔÈc ˙Èa ÈtÓ CÓÒ È¯‰L59. ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿«»»»ƒ∆¿≈«

סמוך.48) התימנים: יד דיינים 49)ובכתב סמיכת שאין
ב. הלכה לעיל וכמבואר בשלושה פי 50)אלא על אף

אחד. סמוך אפילו ביניהם אותם 51)שאין דנים שאין
ה  פרק ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ, הסמוכים אלא

ח. חכמי 52)הלכה כל בהסכמת שנתמנו אלו לסמוכים,
ישראל. משנה 53)ארץ א פרק (סנהדרין המשנה ובפירוש

בית  שתמצא אפשר אי כן, תאמר לא "שאם רבינו: מנמק ג)
מהם  אחד כל שיהיה שנצטרך לפי לעולם, הגדול דין
שנאמר: כמו שישובו (=הבטיח) יעד והקב"ה סמוך...
כשיכין  ספק בלא יהיה וזה כבראשונה". שופטייך "ואשיבה
בוא  לפני חכמתם ותגדל אדם... בני ליבות יתברך הבורא
עשר  כמו "והיום ספר: בקרית המבי"ט וכתב המשיח".
שבארץ  ישראל חכמי רוב הסכימו ה'רח"ץ בשנת שנים
ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל
עליון, מפי יבורכו המובהקים מתלמידיו קצת סמך והוא

אמן". ליושנה, העטרה תיבטל.54)להחזיר שלא
בבא 55) בן יהודה ברבי א) יד, (סנהדרין שמצינו כמו

בו  וכשהכירו זקנים, חמישה וסמך למות עצמו את שסיכן
שלא  גזירתם על שעבר על והרגוהו דקרוהו האויבים
לחדש  אפשר תמיד והלא הזה, הסיכון כל מה לשם לסמוך,

הארץ.56)הסמיכה? כולם 57)ברחבי שיתקבצו
אחד. מעמד וסומכם,58)למקום בצידו שניים כשמושיב

לקמן  כמבואר סמוכים בשלושה אלא קנסות דיני דנים שאין
ח. הלכה ה בזה,59)פרק מדגיש רבינו ברורה. החלטה

"נראים  המשפט: אל חוזר וזה אצלו, בספק הדבר שעדיין
ידי  על דיינים מינוי בדבר החידוש שכל וכו'. הדברים" לי
בירור  אצלו נתברר לא עדיין ישראל, ארץ חכמי כל הסכמת
כתב  בנעוריו שחיברו הנ"ל, המשנה שבפירוש בעוד סופי.
שאותה  רבינו, שחשש ונראה וודאית. כהחלטה חידוש אותו

ידוע  שהרי לדחותה, יש הנ"ל, בפירושו שהביא ראייה
בכתובים  כמבואר המשיח לפני יבוא הנביא שאליהו
כמבואר  השילוני, אחיה מפי סמוך הוא והרי כג), ג (מלאכי
לפני  אחרים יסמוך וממילא הזה, לספר רבינו בהקדמת
ראיית  את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת

שהרי תחילה רבינו, יבוא שאליהו אמרו: ב מג, בעירובין
קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין עוד לבית בארץ

כדברי  החכמים בהסכמת שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני
להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו
המוזכר  לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח
ואף  יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
ביארנו  שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על
יגרע  ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה, ספרנו בהקדמת
סבור  ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה
מסימניו  יהיה וזה המשיח התגלות לפני תשוב שהסנהדרין
בצלאל  (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר:
וינציאה  דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי
יעקב  רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו,

בירב).

.·È‰ˆeÁ e‡ˆÈÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ì‰ È¯‰ - ı¯‡Ï60 »»∆¬≈≈»ƒƒ≈¿»¿»»»∆

ı¯‡a ˙‚‰B ÔÈ¯„‰qL ;ı¯‡a ÌÈcL C¯„k¿∆∆∆»ƒ»»∆∆«¿∆¿ƒ∆∆»»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e61ÌÈÎeÓÒ eÈ‰iL ‡e‰Â ,62. ¿»»»∆¿∆ƒ¿¿ƒ

"שבאו 60) ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי
וראה  מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם"

י"ב. הלכה ה פרק א.61)לקמן ו, במכות משנה
בארץ.62) סמוכים התימנים: יד בכתב

.‚ÈÏ··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯63Ô‰ CÏÓ ÌB˜Óa - »≈»À∆¿»∆ƒ¿∆∆≈
ÌÈ„ÓBÚ64˙Bc¯Ï Ô‰Ï LÈÂ .65,ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ˙‡ ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿»»

¯eÒÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .eˆ¯ ‡Ï ÔÈa eˆ¯ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ Ôe„ÏÂ¿»¬≈∆≈»≈…»∆∆¡«…»
‰„e‰ÈÓ Ë·L66.Ï··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯ el‡ - ≈∆ƒ»≈»≈»À∆¿»∆

לסנהדרין 63) (רש"י פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה,

תוקף 64) להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים
"כי 65)מלכותי. ד) ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשלוט

הנהר". עבר בכל רודה (שלמה) א.66)הוא ה, סנהדרין
שהפקר  ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה. לשון - שבט

"ומחו  דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין רגליו בית מבין קק
כלומר, ברבים", תורה שמלמדים הלל של בניו בני אלו -
וחכמיה  ישראל ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד
אבל  ב), יא, להוריות (רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים,
והטעם  עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין
הגולה  שראשי ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר
דוד  מזרע הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם
דהכא  המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות,
משנה  ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה שבט.
חוששים  אנו ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד)
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זד
שבט  ז'־ט' ראשון־שלישי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי

חזק  מהדורת מתוך
מקומו  אנשי בהסכמת אותו וממנים לייחוסו אלא לחכמתו

בלבד".

.„ÈÔe„Ï Èe‡¯‰ Ôic ÏÎÂ67˙eÏb L‡¯ BÏ Ô˙pL , ¿»«»»»»∆»«…»
Ôe„Ï ˙eL¯68Û‡ ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - ¿»≈¿»¿»»»«

‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¬≈ƒƒ≈»»∆≈¿»
ı¯‡Ï69˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,70Ôic ÏÎÂ . »»∆««ƒ∆≈»ƒ≈¿»¿»«»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa BÏ e˙pL ,Ôe„Ï Èe‡¯‰»»»∆»¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ôe„Ï ˙eL¿̄»≈¿»¿»∆∆ƒ¿»≈

ÌÈÏe·b‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ‰ ˙B¯ÈÚ·e71‡lL Èt ÏÚ Û‡ »¬»»¿««¿ƒ««ƒ∆…
Ô˙eL¯ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ»̄«¬≈ƒƒ¬»¿»»»∆≈¿»
BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆»…∆«¬≈ƒƒ««ƒ∆≈
ÈÓÏ ‡l‡ Ô„ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈¿»¿»»»∆≈»∆»¿ƒ
Ôe„ÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ Ï·‡ ;BÏˆ‡ Ôe„Ï ‰ˆB¯L∆∆»∆¿¬»»…∆«¬≈ƒƒ¿»

˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏhiL „Ú ,˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ - Ì‰Ï72. »∆≈¿«∆ƒ…¿≈…»

במידות.67) והגון בתורה חכם ממון 68)שהוא בעסקי
לחבירו. אדם א.69)שבין ה, שלדיני 70)סנהדרין

ישראל  ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות
א. יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל הנמשכות 71)בלבד,

וברש"י). א ה, (סנהדרין ישראל ארץ סנהדרין 72)אחרי

רשות  ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם.
אלא  אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ
ראש  ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי על בין מועילה
בפירושו  שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה
ממונה  - ישיבה ראש אומר: ד משנה ד, פרק בכורות למשנה
מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל,
בזמן  ישראל בארץ פנים בשום ממנו גדול יימצא שלא עד

אותו. שממנים

.ÂËÈtÓ B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,Ôe„Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈≈«ƒ¿≈
Ôe‚‰ BÈ‡L73¯·ÚL ,74B‡ ,˙eL¯ BÏ Ô˙Â ˙eÏb L‡¯ ∆≈»∆»«…»¿»«¿

ÔÈc ˙Èa eÚhL75˙eL¯‰ ÔÈ‡ - ˙eL¯ BÏ e˙Â ∆»≈ƒ¿»¿¿≈»¿
ÏÚa LÈc˜n‰L .Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ÌeÏk BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆¿«∆¿≈»∆««¿ƒ««

ÌeÓ76ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ77. «ƒ¿≈«≈«¿À»»»»»

טובות.73) כך.74)במידות על הוא שחשוד בזדון,
בזדון.75) כך על לעבור חשודים שאינם ישראל, שבארץ
מום.76) בעלת על 77)בהמה להיקרב הגוף קדושת

ותצא  פדיון וצריכה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח.
י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין,

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה

$
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd hay b"iÎ'f -

âשבט ז' 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
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
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 ְִֶֶַָ

âשבט ח' שני 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
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה

ּבארץיפס הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק ְִֶֶַָ

âשבט ט' שלישי âיום
.åìø äùò úåöî

יום ראשון ־שלישי ז '־ט 'שבט 
.åöø .èôø äùòú àì 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.

 שיעוזי זמב"ם - ספז המצוות 

זמב"ם - ספז המצוות 
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זה

שבט  י'־י"א רביעי־חמישי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

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
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
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 ְִֶֶַָ

― הרפ"ט מּלרצֹוחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
תרצח" "לא אמרֹו: והּוא mixacזהֿאתֿזה, ;bi ,k zeny) ְְְִֶֶֶָָֹ

(fi ,dּבהּכאה נהרג ― זה לאו על והעֹובר .zfzda) ְְֱֵֶֶַַָָָָָ
(ey`xּתּקחּנּו מזּבחי "מעם יתעּלה: אמר הּצּואר. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמן

ci)למּות" ,`k zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ
מּסנהדרין מּמּכֹות.(er:)ט' ב' ּובפרק ְְְִִִֶֶֶַַ

― הרצ"ו ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ּבמזיד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלרֹוצח
למּות" רׁשע אׁשרֿהּוא רצח לנפׁש כפר ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ"ולאֿתּקחּו

(`l ,dl xacna)ּבמּכֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ
(:fl zeaezk).

âשבט י' רביעי âיום
.äëø äùò úåöî

.áöø .äöø äùòú àì úåöî
― הרכ"ה מּכההּמצוה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ּבׁשגגה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנפׁש
הּגדֹול" הּכהן עדֿמֹות ׁשם dk)"ויׁשב ,dl xacna)ּולׁשֹון . ְְֵַַַַָָָֹ

c)ספרי ,hi mixacl mihtey zyxt)אינֹו ― ׁשם "ויׁשב : ְְִֵֵַָָ
ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר לעֹולם, מּׁשם ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָיֹוצא
נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם מיתתֹו, ּתהא ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָׁשם

ּבמּס זֹו מצוה מּכֹותּכלּֿדיני jli`e)כת .f). ְְִִֵֶֶַַָָ

― הרצ"ה ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יגלה אּלא מןֿהּגלּות, לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמרֹוצח
אלֿעיר לנּוס כפר "ולאֿתּקחּו יתעּלה: אמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהכרח.

al)מקלטֹו" ,my)ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ
fl:)מּכֹות zeaezk). ַ

― הרצ"ב אתֿהּמצוה מּלהרֹוג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
חּיב ׁשהּוא עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ּבׁשעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחֹוטא

מיתה l`עליה Ð dxard dyery drya oicd znerl) ִֶָָָ
(bvx dyrzּדין לבית נביאהּו אּלא ּדין, לבית ׁשּיבֹוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹקדם

אנחנּו ונהיה לפניהם, עדים עליו ונביא (mi`exdּבהכרח ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(dyrnd z`ּבלבד והם(mipiicÎ`le)עדים ,(mixg`) ְְִִֵֵָ

הּוא זה ּבענין ׁשּבאה והאזהרה חּיב. ּבמהּֿׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָידינּוהּו

העדה לפני עדֿעמדֹו הרצח ימּות "ולא יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמרֹו
ai)לּמׁשּפט" ,my)אֹותֹו יהרגּו "יכֹול הּמכלּתא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִַַַַָָָ

הרֹוצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― מּׁשּנאף? אֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשהרג
― ׁשהרג ׁשראּוהּו הם הּגדֹול ּדין ּבית ואפּלּו ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעדֿעמדֹו".
ּובית אחר, ּדין ּבית לפני ּומעידים עדים נעׂשים ּכּלם ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻהרי

עדה "הרי ּובּמכלּתא: ימיתּוהּו. האחר oic)הּדין zia) ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו יכֹול אתֿהּנפׁש ׁשהרג אחד ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשראּו
הרצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― ּדין? ּבית אצל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹיעמֹוד

לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו ְְְִִֵֵַַָָָָעד

âשבט י"א חמישי âיום
.æîø äùò úåöî

יום רביעי ־חמישי י '־י "א שבט 
.æöø .âöø äùòú àì úåöî

.áô÷ äùò úåöî
― הרמ"ז הּנרּדףהּמצוה להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשרֹוד מי ּכלֹומר:מּיד רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
להּציל נּוכל לא אם אתֿהרֹודף, להרֹוג מצּוים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻׁשאנּו

יתעּלה: אמרֹו והּוא הרֹודף, ּבנפׁש אּלא ("ikאתֿהּנרדף ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
.. edkn cin .. livdl cg`d zy` daxwe .. miyp` evpi

(".. eiyeana dwifgde"עינ תחֹוס לא אתּֿכּפּה ְֵֶֶַַָָָֹֹ"וקּצתה
(ai ,dk mixac)ספרי ּולׁשֹון .(`vz ik)ּבמבׁשיו" : ְְְִִֵָֻ

(mda yea `edy zenewna)ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְֵֶָָָֻ
ׁשּיׁשּֿבֹו ּכלּֿדבר ּכ ּב"וקּצֹותה", הּוא והרי נפׁשֹות ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָסּכנת
וקּצֹותה אתּֿכּפּה". ּב"וקּצֹותה הּוא הרי נפׁשֹות ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָסּכנת
אם מּנין ּבכּפּה. להּצילֹו חּיב ׁשאּתה מלּמד ― ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאתּֿכּפּה
ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפּה, להּצילֹו יכֹול אּתה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָאין
זה, צּוּוי ענין ל נתּבאר הּנה "עינ תחֹוס לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלֹומר:
ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― האחד" "אׁשת ׁשאמר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹוׁשּזה

(ievna)ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את להּציל היא: והּכּונה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
לגמרי הרֹודף ּבהריגת אּלא להּצילֹו אפׁשר אי ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרֹודף:
ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותֹו. הֹורגין ―ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.(br.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרצ"ג עלהּמצוה מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש הרֹודף ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנפׁש

avx)לזֹו dyrz `l)אתֿהחֹוטא העדים יהרגּו ׁשּלא , ְִֵֵֶֶַַַָָֹ
(dzin miaiigy `hga)― ּבמיתה ּדין ּבית ׁשידינּוהּו ְְִִִֵֶַָעד

עליו חּיב ׁשהּוא הּמעׂשה ועׂשה עבר אם אּלא זה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאין
לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ּבׁשעת אבל אֹותֹו: וסּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָמיתה
ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― רֹודף נקרא: הּוא אז ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָהרי
וסרב התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו אתֿהעברה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּלעׂשֹות
ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. נּלחם אז ―ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
אֹו רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון מאבריו, אבר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנחּסרֹו
אפׁשר אי ואם טֹוב: הּיֹותר זה הרי ― אתֿעינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָנסּמא
ׁשּיעׂשה. קדם נהרג זה הרי ― נפׁשֹו ּבאּבּוד אּלא ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלמנעֹו
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שבט  י"ב־י"ג שישי־שבת־קודש יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי

חזק  מהדורת מתוך

והּוא מהריגתֹו, ּומּלהּמנע עליו מּלחּוס האזהרה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּובאה
"עינ תחֹוס לא אתּֿכּפּה "וקּצתה ּולׁשֹון(my)אמרֹו: ְְְֵֶֶַַָָָָֹֹ

my)ספרי `vz zyxt)מלּמד ― אתּֿכּפּה "וקּצתה : ְְְִֵֵֶַַַָָֹ
להּצילֹו חּיב dci)ׁשאּתה lr scxpd z`)ׁשאם מּנין ּבכּפּה. ְְִִִִֶֶַַַַַָָָ

לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפה להּצילֹו ּתּוכל ְְְְְִִַַַַַַַָָֹלא
ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו "מה אמרּו: וׁשם ."עינ תחֹוס ְְְְֵֵֶֶָָָָָָֹֻלא
ּכ אתּֿכּפּה". ּב"קּצתה הּוא והרי נפׁשֹות סּכנת ְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹּבֹו
ּבקּצתה הּוא הרי ― נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹּכלּֿדבר
אינֹו ― חפצֹו על הרֹודף ׁשּיהרג ׁשאמרנּו וזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאתּֿכּפּה".
אּלא ואינֹו ׁשּתהיה, עברה איזֹו לעׂשֹות ׁשּיחּפץ ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבכלֿמי

קטן הּוא ואפּלּו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף ,(scexd)ּבאדם ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
― ערותּה לגּלֹות מּכלֿהעריֹות אחת אחר הרֹודף ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
ּופׁשּוט אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּובּתנאי
הּנערה "צעקה יתעּלה: אמר העריֹות, מּכלל ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּזכּור

לּה" מֹוׁשיע ואין fk)המארׂשה ,ak my)לּה יׁש הא , ְְִֵֵַַָָָָָֹ
להֹוׁשיעּה. יכֹול ׁשהּוא ּבכלּֿדבר מֹוׁשיעּה ― ְְִִִֶַָָָָָָמֹוׁשיע
אמר: להרגֹו, חברֹו אחר ורֹודף אחריה רֹודף ּדין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהׁשוה
הּדבר ּכן נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"ּכי

ek)הּזה" ,my)'ח ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
br)מּסנהדרין Ð ar). ְְִִֶַ

― הרצ"ז מּלהתרּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ויׁש ואּבדן מות ּבסּכנת נראּנּו אם מּיׂשראל נפׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהּצלת
נדע ואנּו ּבּמים טֹובע ׁשהּוא ּכגֹון להּצילֹו. יכלת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלנּו

להר רֹוצה ׁשּגֹוי אֹו להּצילֹו. ונּוכל יכֹוליםלׂשחֹות ואנּו גֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָ
האזהרה ּובאה הּזקֹו מּמּנּו לדחֹות אֹו מהּֿׁשּבלּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהסיר
עלּֿדם "לאֿתעמד יתעּלה: ּבאמרֹו להּצילֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹֹמּלהּמנע

"רע(fh ,hi ,`xwie)נכלל עדּותֹו הּכֹופר ׁשּגם ואמרּו . ְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
והּוא אֹובד אחיו אתֿממֹון רֹואה ׁשהּוא לפי זֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבאזהרה
עֹוד ּבא ּוכבר אתֿהאמת. ׁשיּגיד ּבכ לֹו להחזירֹו ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָיכֹול

עונֹו" ונׂשא יּגיד "אםֿלֹוא זה: `)ּבענין ,d my)ּולׁשֹון ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
miyecw)ספרא zyxt),עדּות לֹו אּת יֹודע אם "מּנין : ְְִִִִֵֵַַַָ

"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד עליה? לׁשּתֹוק רּׁשאי אּתה ְְְֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּבּנהר, טֹובע ראיתֹו אם ּומּנין ."רע עלּֿדם ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹתעמד
אּתה חּיב ― עליו ּבאה רעה חּיה עליו, ּבאין ְִִִַַַָָָָָָָָָָָָלסטים
ּומּנין "רע עלּֿדם "לאֿתעמד לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִֵֶַַַַַַַֹֹלהּצילֹו?
ּבנפׁשֹו? להּצילֹו חּיב ׁשאּתה להרגֹו חברֹו אחר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלרֹודף
נתּבארּו ּוכבר ."רע עלּֿדם "לאֿתעמד לֹומר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹּתלמּוד

סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה .(br.)ּדיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

― הקפ"ב ׁשׁשהּמצוה להבּדיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבׁשגגה נפׁש למּכה מּוכנֹות ׁשּתהינה מקלט (eidiyערי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

("mcd l`eb" ly eznwp iptn hlwn exearֿאת ּולתּקן ,ְֵֶַ
המעּכב ּדבר ּבּה יּניחּו ולא אֹותּה, ּוליּׁשר אליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר
ל "ּתכין יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלרּוץ, הּבֹורח ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאת

"ארצ אתּֿגבּול וׁשּלׁשּת הּדר(b ,hi mixac)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶֶַַַָָ

ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני ּומּכֹות(fr.)נתּבארּו .(.f) ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ
`)ּוׁשקלים dpyn ` wxt)הזּכרנּו ּוכבר (zevnוסֹוטה. ְְְְְִִַָָָ

(frw dyr."ּבארץ אּלא נֹוהגֹות אין מקלט "ערי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָאמרם:

âשבט י"ב שישי âיום
.èù äùòú àì úåöî .àô÷ äùò úåöî

.ãô÷ äùò úåöî .öçø
יום שישי ־שבת ־קודש י "ב ־י "ג שבט 

― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (dy`xהּצּוּוי ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly,הרגֹו מי נֹודע ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹעגלה.

ּבאדמה" חלל "ּכיֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו k`,והּוא mixac) ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
זֹו`) מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ערּופה. עגלה ּדין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָוזהּו

סֹוטה מּמּסכת אחרֹון .(cn:)ּבפרק ְֲִֶֶֶֶַַָ

― הש"ט מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל אתֿהאדמה dwfga)ּומּלעבֹוד mxefd min lgp) ְֲֲִֵֶַַַָָָָ

ולא ּבֹו לאֿיעבד "אׁשר אמרֹו: והּוא העגלה, ּבֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּנערפה
c)יּזרע" ,my)מּכֹות ּובגמרא זהֿלֹוקה. על (ak.)והעֹובר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: מלקּות מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכׁשהזּכירּו
יּזרע". ולא ּבֹו לאֿיעבד "אׁשר מהכא: ואזהרּתיּה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאיתן
ּוכבר ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנה

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני en.)נתּבארּו :dn). ְְְֲִִִֵָָָ

― הרח"צ מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
יאבדּו ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ּומכׁשֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָֹֹמֹוקׁשים
ּדמים "ולאֿתׂשים יתעּלה: אמרֹו והּוא אדם, ּבני ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבהם

"ּבבית(g ,ak my)ספרי my)ּולׁשֹון `vz zyxt)ועׂשית'" ְְְְִִֵֵֶָָ
―(my)מעקה' ּדמים' 'ולאֿתׂשים עׂשה: מצות ― ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה". ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹמצות
נזקין(cenlzn)ׁשקלים ּבסדר מקֹומֹות ּובכּמה ירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

(cere ,.en ,:eh `nw `aa).

― הקפ"ד הּמֹוקׁשיםהּמצוה לסּלק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
מּקיף ּכתל ׁשּנבנה הינּו: מּכלֿמׁשּכנֹותינּו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹוהּמכׁשֹולים
יּפֹול ׁשּלא ּכדי ודֹומיהם, והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹסביב
ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה מקֹומֹות וכן מהם. אֹו ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיׁשהּו
אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ׁשּתסּור ּכדי אֹותם, ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּומתּקנים

"לגּג מעקה מעקה(my)"ועׂשית "ועׂשית ספרי: ּולׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ― ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָלגּג

קּמא. ּבבא ְֶֶַַָָָּבמּסכת

âשבט י"ג קודש âשבת
.èöø äùòú àì úåöî

.øò äùòú àì úåöî .âø .áø äùò úåöî
― הרצ"ט מּלהכׁשילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבעצה zpbed)זהֿאתֿזה dpi`y)יׁשאל ׁשאם והּוא: . ְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
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שבט  י"ג קודש שבת - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

מּלהטעֹותֹו האזהרה ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָעצה
ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה הּדבר על ּתֹורהּו אּלא ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּלרּמֹותֹו,
תּתן לא עּור "ולפני יתעּלה: אמרֹו והּוא ויׁשר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹטֹוב

ci)מכׁשל" ,hi `xwie)ספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt): ְְְִִָֹ
לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ― ּבדבר סֹומא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ"ולפני
מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". הֹוגנת ׁשאינּה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעצה

עב לדבר לאֹותֹוׁשּמסּיע ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו רה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ועֹוזרֹו עּור ונעׂשה אתֿראּיתֹו הּתאוה ׁשּסּמאה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם
על אמרּו זֹו ּדר ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבתעּיתֹו.
מּׁשּום עֹוברים ׁשּׁשניהם ּברּבית והּלוה ּברּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹהּמלוה
עזר מהם ׁשּכלֿאחד לפי מכׁשל", תּתן לא עּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"ולפני
מּסּוג ּדברים והרּבה העברה. הׁשלמת לֹו והכׁשיר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלחברֹו
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: עֹובר ּבהם: אֹומרים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹזה

ּתחּלה. מהּֿׁשהזּכרנּו הּוא ּדקרא ּופׁשטיּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכׁשל".

― הר"ב אתֿהּמצוה להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה מעל ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּמּׂשא
ּתעזב עזב וגֹו' רבץ ׂשנא חמֹור "ּכיֿתראה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹיתעּלה:

d)עּמֹו" ,bk zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(mihtyn zyxt): ְְְִִַָ
― ּתעזב' "'עזב אמרּו: וׁשם ּפריקה". ― ּתעזב ְְְֲֲִַַָָָָָֹֹֹ"עזֹוב
לאּֿתעׂשה", ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹנמצאנּו

מעליה לפרק נצטּוינּו ׁשאנּו dyr)ּכלֹומר: zevn)והזהרנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבמצות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּׂשאה ּתחת רֹובצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּלהּניחּה

x"r)לאֿתעׂשה dnilynd devnd)רֹובצת הּניחּה ואם : ְֲִִִֶֶֶַָֹ
,ל נתּבאר הּנה ולאֿתעׂשה. עׂשה על עֹובר מּׂשאּה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתחת

נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ּתעזב" "עזב ׁשּנאמר ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה
מציעא מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו מצוה .(al.)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הר"ג אתֿהּמּׂשאהּמצוה לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשהֹורדנּוהּו אחר לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו הּבהמה ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָעל
מּמּנּו, לפרק ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּמנּו
ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּכ

c)עּמֹו" ,ak mixac)המכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִִַָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ּתקים ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָ"הקם

מ ב' ּבפרק ׁשּמצוה(al.)מציעא(aa`)זֹו נתּבאר, וׁשם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָ
לטעֹון.מןֿה מןֿהּתֹורה ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִִַַָָָ

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
אּלא ,ּבּדר מעּכב ּבמּׂשאֹו אתֿהּלכּוד מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
את עּמֹו ונגּביּה מּׂשאֹו, ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנעזרהּו
ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבהמּתֹו, על אֹו ּגּבֹו על אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמּׂשאֹו,

לֹו" מעזב "וחדלּת אמרֹו: והּוא זֹו, d)מצוה ,bk zeny). ְְְְְֲִֵַָָָָֹ
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)לֹו מעזב "וחדלּת : ְְְְְֲִֵַַָָָֹ

ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו עּמֹו", ּתעזב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹעזב
אמרֹו והּוא זה ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא ְְְְְֲִֶֶַָָָָָֹֻלאֿתעׂשה".

וגֹו'" אחי אתֿחמֹור "לאֿתראה ּתֹורה: (mixacּבמׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
(c ,akּובספרי ,(my `vz zyxt)אתֿחמֹור "לאֿתראה : ְְְֲִִֵֶֶֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן לאֿתעׂשה, מצות ― וכּו' "ְְְֲִִֵֶַַַָָֹאחי
"ׂשנא חמֹור d)"ּכיֿתראה ,bk zeny)."עׂשה מצות ― ְְֲֲֲִִִֵֶַַֹ

מציעא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּוכבר
(.al).

  אגרות קודש $
 ב"ה,  כ"ו שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו - באיחור זמן קצת - בו כותב על דבר מצבו ושואל חוות דעתי, אם יסע עתה 
לאה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו.

והנה לדעתי כיון שנמצא במדינה אשר בזמן האחרון באו שם כמה אנשים יראי ד' נוסף על 
אלו שהיו דרים שם מקודם, וכיון שאין איש אתנו יודע על ברור הכוונה העליונה במה שנמצא הוא 
במקום פלוני כי רק מד' מצעדי גבר כוננו, הרי יקיים בעצמו מקומך אל תנח וישפיע על סביבתו 
באופן המתאים לחזקם בתורה ומצוה און אנווארימען מיט אידישע ווארימקייט, והשי"ת יתן לו 
אריכות ימים ושנים טובות להאיר בסביבתו ובתוספת בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי 
תורת החסידות דרכי' ומנהגי', ואפילו בשביל פעולה אחת טובה, הנה ידוע הכתוב בתניא פכ"ה 
אשר בעשיית מצוה איזה שתהי', הנה למעלה הוא ענין נצחי לעולם ועד, וידוע ג"כ פתגם הבעש"ט 
מה ששמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר נשמה יורדת למטה 

ומלובשת כמה עשרות בשנים בגוף ישראל בכדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות או ברוחניות.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים.
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זח

`l wxt l`wfgi - mi`iap

àì-÷øô ìà÷æçéå-à

à:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì ãçàa éLéìMa äðL äøNò úçàa éäéåáøîà íãà-ïa ©§¦À§©©³¤§¥Æ¨½̈©§¦¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¡²Ÿ
:Eìãâá úéîc éî-ìà BðBîä-ìàå íéøöî-Cìî äòøt-ìàâðò äôé ïBðála æøà øeMà äpäLøçå ó ¤©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¤£®¤¦−¨¦¬¨§¨§¤«¦¥̧©¹¤´¤©§¨À§¥¬¨²̈§¬Ÿ¤

:Bzønö äúéä íéúáò ïéáe äîB÷ dáâe ìöîãúBáéáñ Cìä äéúøäð-úà eäúîîø íBäz eäeìcb íéî ¥©−§©´¨®¥´£Ÿ¦½¨§−̈©©§«©´¦¦§½§−«Ÿ§¨®§¤©£Ÿ¤À¨Ÿ¥Æ§¦´
:äãOä éöò-ìk ìà äçìL äéúìòz-úàå dòhîääðéaøzå äãOä éöò ìkî Búî÷ àäáb ïk-ìò ©¨½̈§¤§¨Ÿ¤´¨¦§½̈¤−¨£¥¬©¨¤«©¥Æ¨§¨´Ÿ¨½¦−Ÿ£¥´©¨¤®©¦§¤̧¨

:BçlLa íéaø íénî åéúøàô (åúøàô) äðëøàzå åéútòøñåúçúå íéîMä óBò-ìk eðð÷ åéútòña ©«§©Ÿ¹̈©¤¡©¯§¨ŸŸ¨²¦©¬¦©¦−§©§«¦§©Ÿ¨³¦«§Æ¨´©¨©½¦§©³©
:íéaø íéBb ìk eáLé Blöáe äãOä úiç ìk eãìé åéúøàt«ŸŸ¨Æ¨«§½−Ÿ©©´©¨¤®§¦Æ¥«§½−Ÿ¦¬©¦«

i"yx
(·).êìãâá úéîã éî ìà היית מי אל לנגדי בהתגדלך

לדמות: øåùà.(‚)סבור äðä:כבר æøàשהפלתי
.ïåðáìá:היה.ìöî ùøåçå:גדול צל מסכך ïéáåיער

.íéúåáò:רענן בלע"ז:åúøîö.עצי צימ"א
(„).äéúåìòú:בלע"ז äãùä.פושיץ éöò ìë ìà

אתוראה  הא יונתן של כתרגומו והדוגמא להשקותם
כבעמוד. וגומר בלבנון לארזא íåäúדמיא åäåìãâ íéî

.åäúîîåø מלכיא ית תקוף בסומכוותא סגי בעממיא
כל  על מני שלטונוהי וית מלכותיה לתחות שעביד
צמרתו  היתה עבותים ובין אגדה ומדרש ארעא, מדינות
הפלגה  דור מעצת שנמנע לפי לגדולה זכה מהיכן

ז)שנאמר כשנעשו (בראשית אשור יצא ההיא הארץ מן
אז  בו למרוד בעצה לבוא אחת קליעה העולם באי כל

עמהם. נשתלשלה ולא לעצמה נראית צמרתו íéîהיתה
.åäúîîåø íåäú åäåìãâ אמתי בן יונה לקול ששמע ועל

בכפיהם: אשר החמס מן ננוה אנשי ושבו לתהום שירד
(‰).åéúåôòøñ:ענפיו.åéúåøàô:זמורותיוíéáø íéîî

.åçìùá,פארותיו בשלחו רבים מים ידי על פארותיו
כמו  בהן נופל שילוח ול' פארותיו בגדלו כלומר

פאורות טז)ותשלח ÷åðð.בענפיו:åéúåôòñá.(Â):(לעיל
קן: ל'

cec zcevn
(‡).‰˘ ‰¯˘Ú ˙Á‡·י"א שנת שהוא  החורבן  שנת היא 

צדקיהו: ולמלכו ' יהויכין השלישי:·˘È˘ÈÏ.לגלות בחודש 
(·).ÂÂÓ‰ Ï‡Â:עמו המון  Â‚Â'.אל Ï‡'מהמלכי מי אל  ר"ל

לך: שיש  הגודל  ברוב בנפשך ‡˘Â¯.(‚)דמית ‰‰כאומר
מובחר ר"ל  בלבנון ארז היה כי אשור  היה  ממך  גדול  הלא

הלבנון: עצי מכל הגבוה כארז  ÛÚ.במלכים ‰ÙÈ בעל היה
הרבה : צל  כעושה  מסתבך סעיף ובעל ענף  ÌÈ˙Â·Ú.יפה ÔÈ·Â

המתפשטים הענפים הם עבותים בין היתה העליון  הסעיף 
פאר: הנותן  דבר וזהו  באלה  אלה  ‚„Â‰ÂÏ.(„)הקלועים  ÌÈÓ

הגודל : ברוב  למעלה הרימו ותהום  וגדלו אותו השקו המים
.‰È˙Â¯‰ סביבות‡˙ הולך היה התהום מנהרות  אחד כל ר"ל 

להשקותה : הארז של  ˙È˙ÂÏÚ‰.מטעה ˙‡Âשהם המים  אמת 
להשקותם השדה עצי כל אל התהום שלחה קטנים מים  פלגי

היו כוכבים  העובדי כל  והשפעת מרובה בטובה  מושפע  והיה האדמה  מלכי מכל גדול מלך  סנחרב שהיה  הוא המשל  וענין
השפעתו: למול  קט כמעט ÔÎ.(‰)נחשבים  ÏÚונתארכו ענפיו ורבו וכו' קומתו  גבהה  לכן אותו השקה המים ורוב  הואיל 

למרחוק: ·˘ÂÁÏ.להתפשט  ÌÈ·¯ ÌÈÓÓ:בו משלח  היה  שהתהום  הרבים המים מסיבת היה זה כל  Â‚Â'.(Â)ר"ל ÂÈ˙ÂÙÚÒ·
ענפיו: בין מדור ומקום קן לעצמן עשו העופות  ÂÈ˙Â¯‡Ù.כל  ˙Á˙Âהשדה חית  כל  ילדו ותחתיהם  לארץ  הסמוכין הענפים הם

מכוסה: מקום האדמהÂÏˆ·Â.להיותו מלכי מכל ממשלתו גדלה ההשפעה מרבית  בעבור ור"ל  הגוים כל  ישבו צלו תחת 
לו: נכנעים  היו כוכבים העובדי וכל  רחוקות בארצות ונתפשטה

oeiv zcevn
(·).˙ÈÓ„:והשואה דמיון וכןÂÁÂ¯˘.(‚)מלשון סעיף  ענין

והאמיר  החורש  יז)כעזובת סעיפים:(ישעיה בעל  יער  ור"ל
.ÏˆÓ: צל עבות ÌÈ˙Â·Ú.מל ' עץ וענף  כמו קליעה (ויקרא ענין

למעלהˆÂ˙¯Ó.:כג) העולה  שבאילן העליון  הסעיף יקרא  כן
הארז צמרת יז)וכן  הרמה:¯Â‰˙ÓÓÂ.(„):(לעיל ÚËÓ‰.מל '

נטיעה: הברכה ˙È˙ÂÏÚ‰.מלשון תעלת כמו  המים  (ישעיה אמת

ה"א :‚·‰‡.(‰):ז) במקום ריבוי:È·¯˙Â‰.אל"ף מל '
.ÂÈ˙ÂÙÚ¯Òברוב מלשון שהוא ויתכן ענפיו  ור"ל  סעפותיו

צד)שרעפי  סעיף(תהלים שמלת וכמו מחשבה  ענין שהיא
שנאתי סעפים כמ "ש  לשניהם  קיט)משותף  גםÂÈ˙Â¯‡Ù.:(שם

פארה מסעף וכן ענף ענין י)הוא  קן˜Â.(Â):(ישעיה מל '
העופות: מדור והוא

 נביאים 

giÎfi wxt minid ixac - miaezk

æé-÷øô à íéîéä éøáãæë-âë

âë:zøac øLàk äNòå íìBò-ãò ïîàé Búéa-ìòå Ecáò-ìò zøac øLà øácä ýåýé äzòåãëïîàéå §©¨´§½̈©¨À̈£¤̧¦©³§¨©«©§§Æ§©¥½¥¨¥−©¨®©£¥−©£¤¬¦©«§¨§Â¥«¨¥
éðôì ïBëð Ecáò ãéåc-úéáe ìàøNéì íéýìà ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîàì íìBò-ãò EîL ìcâéå:E §¦§©̧¦§³©¨Æ¥½Ÿ§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¡Ÿ¦−§¦§¨¥®¥¨¦¬©§§−¨¬§¨¤«

äëéðôì ìltúäì Ecáò àöî ïk-ìò úéa Bì úBðáì Ecáò ïæà-úà úéìb éýìà äzà | ék:Eåëäzòå ¦´©¨´¡Ÿ©À¨¦Æ¨Æ¤´Ÿ¤©§§½¦§¬−¨®¦©¥Æ¨¨´©§§½§¦§©¥−§¨¤«§©¨´
:úàfä äáBhä Ecáò-ìò øaãzå íéýìàä àeä-äzà ýåýéæëEcáò úéa-úà Cøáì zìàBä äzòå §½̈©¨−¨¡Ÿ¦®©§©¥Æ©«©§§½©−̈©«Ÿ§©À̈©Æ§¨Æ§¨¥Æ¤¥´©§§½

éðôì íìBòì úBéäì(ô) :íìBòì Cøáîe zëøa ýåýé äzà-ék E ¦§¬§−̈§¨¤®¦«©¨³§¨Æ¥©½§¨§Ÿ̈−§¨«

çé-÷øô à íéîéä éøáãá-à

àiå ïë-éøçà éäéåìt-úà ãéåc Cìt ãiî äéúðáe úb-úà çwiå íòéðëiå íézL:íézLáiåáàBî-úà C ©§¦Æ©£¥¥½©©¬¨¦²¤§¦§¦−©©§¦¥®©¦©²¤©¬§Ÿ¤−¨¦©¬§¦§¦«©©−¤¨®
:äçðî éàNð ãéåãì íéãáò áàBî eéäiå©¦§³¨Æ£¨¦´§¨¦½Ÿ§¥−¦§¨«

i"yx
(„Î).øîàì íìåò ãò êîù ìãâéå ïîàéå'ה שיאמרו

דברו: קיים וגם לישראל אלהים ישראל אלהי צבאות
.êéðôì ïåëð êãáò ãåã úéáå נכון יהיה וכסאו שדברת

עולם: úéìâ.(Î‰)עד éäìà äúà éë נאה ודאי פתרון
לי  לבנות אוזן גלית בעצמך אתה כי דבריך לאמן לך

ה': לך יבנה ובית לך ואגיד (לעיל) כדכתיב ìòבית
.êéðôì ììôúäì êãáò àöî ïë היית לא אם כלומר

לא  האלה הטובות זרעי על להביא לי אומר בעצמך
אשר  אני מי אשר לבקש דעתי על עולה היה
למענך  שאמרת הואיל אבל הלום עד אפילו הביאותני
מתפלל  אני לפיכך הללו הטובות כל לי להביא

דבריך: את úëøá.(ÊÎ)שתאמן 'ä äúà éë כלומר

íìåòì.ברכתני: êøåáîå מבורך יהא ועבדך כלומר
לעולם:

(‡).ãéåã êéå ïë éøçà éäéå בית לבנות דוד שאמר אחר
עלי  ואין הואיל דוד אמר אתה תבנה לא הקב"ה וא"ל
הכל  לו ואסדר אכינה עתה בני אלא הבית לבנות
ועתה  מזומן הכל לו שיהא הבית לבנות בני לכשיבא
שנלחם  הבנין לו זימן היאך ומספר והולך הכל מניח
הפסוק  דרך וכן הבית לבנין שללם והקדיש אויביו עם
נא  יהי שאמר מאחר ובאלישע באליהו ודוגמא לדברו
המלכים  מן המעשה כל מניח אלי ברוחך שנים פי
שנים  פי היו היאך אלישע נפלאות מן והולך ומספר

הכל: שישלים עד

cec zcevn
(‚Î).ÔÓ‡È:עולם עד מזרעי המלכות להיות יקוים
(„Î).ÔÓ‡ÈÂיאמרו כי עולם  עד  שמך  יגדל הדבר  שיאמן  במה

לפניו נכון  דוד  בית  ואף ישראל  אלהי הוא עולם  שעד  הכל 
מדבריו: לחזור  השתנות  חלילה בו ואין עולם  עד  ÂÎÂ'.(Î‰)למלוכה ‰˙‡ ÈÎמלכות בית לי שתבנה והודעתני הואיל  ר "ל 

גדול : דבר הוא  כי עם עליה להתפלל לגשת  וערב  לבי את  מצאתי ‰‡ÌÈ‰Ï.(ÂÎ)לזה  ‡Â‰ למלאות‡˙‰ הכח בידך א"כ
בפיו :Â˙„·¯.דבריך: ה ' ודבר  לנביא נתן נאמן כי  הזה הדבר דברת ‰Ï‡Â˙.(ÊÎ)אתה ‰˙ÚÂמעתה א "צ הוא  וכן והואיל ר "ל 

בכדי בתורתך  ללכת טהור לב  במתנת ברכה ר"ל לפניך  לעולם שיהיו וכו' לברך  נא רצה  שאלתי אבל הדבר  על  עוד להתפלל
הזה: הגדול החסד  לקבל ראויים ÂÎÂ'.שיהיו ‰˙‡ ÈÎ המברך מפאת  מניעה שום אין כי לעולם ומבורך  ברכת  כבר הלא ר"ל

הברכה: המקבל  מצד  מניעה יהיה  לא  שגם  עוד אשאל ולזה

oeiv zcevn
(‚Î).ÔÓ‡È:וקיום האמנה ורצון‰Ï‡Â˙.(ÊÎ)מל' חפץ ענין

ב): (שמות  משה  ויואל כמו
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זט

`l wxt l`wfgi - mi`iap

àì-÷øô ìà÷æçéå-à

à:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì ãçàa éLéìMa äðL äøNò úçàa éäéåáøîà íãà-ïa ©§¦À§©©³¤§¥Æ¨½̈©§¦¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¡²Ÿ
:Eìãâá úéîc éî-ìà BðBîä-ìàå íéøöî-Cìî äòøt-ìàâðò äôé ïBðála æøà øeMà äpäLøçå ó ¤©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¤£®¤¦−¨¦¬¨§¨§¤«¦¥̧©¹¤´¤©§¨À§¥¬¨²̈§¬Ÿ¤

:Bzønö äúéä íéúáò ïéáe äîB÷ dáâe ìöîãúBáéáñ Cìä äéúøäð-úà eäúîîø íBäz eäeìcb íéî ¥©−§©´¨®¥´£Ÿ¦½¨§−̈©©§«©´¦¦§½§−«Ÿ§¨®§¤©£Ÿ¤À¨Ÿ¥Æ§¦´
:äãOä éöò-ìk ìà äçìL äéúìòz-úàå dòhîääðéaøzå äãOä éöò ìkî Búî÷ àäáb ïk-ìò ©¨½̈§¤§¨Ÿ¤´¨¦§½̈¤−¨£¥¬©¨¤«©¥Æ¨§¨´Ÿ¨½¦−Ÿ£¥´©¨¤®©¦§¤̧¨

:BçlLa íéaø íénî åéúøàô (åúøàô) äðëøàzå åéútòøñåúçúå íéîMä óBò-ìk eðð÷ åéútòña ©«§©Ÿ¹̈©¤¡©¯§¨ŸŸ¨²¦©¬¦©¦−§©§«¦§©Ÿ¨³¦«§Æ¨´©¨©½¦§©³©
:íéaø íéBb ìk eáLé Blöáe äãOä úiç ìk eãìé åéúøàt«ŸŸ¨Æ¨«§½−Ÿ©©´©¨¤®§¦Æ¥«§½−Ÿ¦¬©¦«

i"yx
(·).êìãâá úéîã éî ìà היית מי אל לנגדי בהתגדלך

לדמות: øåùà.(‚)סבור äðä:כבר æøàשהפלתי
.ïåðáìá:היה.ìöî ùøåçå:גדול צל מסכך ïéáåיער

.íéúåáò:רענן בלע"ז:åúøîö.עצי צימ"א
(„).äéúåìòú:בלע"ז äãùä.פושיץ éöò ìë ìà

אתוראה  הא יונתן של כתרגומו והדוגמא להשקותם
כבעמוד. וגומר בלבנון לארזא íåäúדמיא åäåìãâ íéî

.åäúîîåø מלכיא ית תקוף בסומכוותא סגי בעממיא
כל  על מני שלטונוהי וית מלכותיה לתחות שעביד
צמרתו  היתה עבותים ובין אגדה ומדרש ארעא, מדינות
הפלגה  דור מעצת שנמנע לפי לגדולה זכה מהיכן

ז)שנאמר כשנעשו (בראשית אשור יצא ההיא הארץ מן
אז  בו למרוד בעצה לבוא אחת קליעה העולם באי כל

עמהם. נשתלשלה ולא לעצמה נראית צמרתו íéîהיתה
.åäúîîåø íåäú åäåìãâ אמתי בן יונה לקול ששמע ועל

בכפיהם: אשר החמס מן ננוה אנשי ושבו לתהום שירד
(‰).åéúåôòøñ:ענפיו.åéúåøàô:זמורותיוíéáø íéîî

.åçìùá,פארותיו בשלחו רבים מים ידי על פארותיו
כמו  בהן נופל שילוח ול' פארותיו בגדלו כלומר

פאורות טז)ותשלח ÷åðð.בענפיו:åéúåôòñá.(Â):(לעיל
קן: ל'

cec zcevn
(‡).‰˘ ‰¯˘Ú ˙Á‡·י"א שנת שהוא  החורבן  שנת היא 

צדקיהו: ולמלכו ' יהויכין השלישי:·˘È˘ÈÏ.לגלות בחודש 
(·).ÂÂÓ‰ Ï‡Â:עמו המון  Â‚Â'.אל Ï‡'מהמלכי מי אל  ר"ל

לך: שיש  הגודל  ברוב בנפשך ‡˘Â¯.(‚)דמית ‰‰כאומר
מובחר ר"ל  בלבנון ארז היה כי אשור  היה  ממך  גדול  הלא

הלבנון: עצי מכל הגבוה כארז  ÛÚ.במלכים ‰ÙÈ בעל היה
הרבה : צל  כעושה  מסתבך סעיף ובעל ענף  ÌÈ˙Â·Ú.יפה ÔÈ·Â

המתפשטים הענפים הם עבותים בין היתה העליון  הסעיף 
פאר: הנותן  דבר וזהו  באלה  אלה  ‚„Â‰ÂÏ.(„)הקלועים  ÌÈÓ

הגודל : ברוב  למעלה הרימו ותהום  וגדלו אותו השקו המים
.‰È˙Â¯‰ סביבות‡˙ הולך היה התהום מנהרות  אחד כל ר"ל 

להשקותה : הארז של  ˙È˙ÂÏÚ‰.מטעה ˙‡Âשהם המים  אמת 
להשקותם השדה עצי כל אל התהום שלחה קטנים מים  פלגי

היו כוכבים  העובדי כל  והשפעת מרובה בטובה  מושפע  והיה האדמה  מלכי מכל גדול מלך  סנחרב שהיה  הוא המשל  וענין
השפעתו: למול  קט כמעט ÔÎ.(‰)נחשבים  ÏÚונתארכו ענפיו ורבו וכו' קומתו  גבהה  לכן אותו השקה המים ורוב  הואיל 

למרחוק: ·˘ÂÁÏ.להתפשט  ÌÈ·¯ ÌÈÓÓ:בו משלח  היה  שהתהום  הרבים המים מסיבת היה זה כל  Â‚Â'.(Â)ר"ל ÂÈ˙ÂÙÚÒ·
ענפיו: בין מדור ומקום קן לעצמן עשו העופות  ÂÈ˙Â¯‡Ù.כל  ˙Á˙Âהשדה חית  כל  ילדו ותחתיהם  לארץ  הסמוכין הענפים הם

מכוסה: מקום האדמהÂÏˆ·Â.להיותו מלכי מכל ממשלתו גדלה ההשפעה מרבית  בעבור ור"ל  הגוים כל  ישבו צלו תחת 
לו: נכנעים  היו כוכבים העובדי וכל  רחוקות בארצות ונתפשטה

oeiv zcevn
(·).˙ÈÓ„:והשואה דמיון וכןÂÁÂ¯˘.(‚)מלשון סעיף  ענין

והאמיר  החורש  יז)כעזובת סעיפים:(ישעיה בעל  יער  ור"ל
.ÏˆÓ: צל עבות ÌÈ˙Â·Ú.מל ' עץ וענף  כמו קליעה (ויקרא ענין

למעלהˆÂ˙¯Ó.:כג) העולה  שבאילן העליון  הסעיף יקרא  כן
הארז צמרת יז)וכן  הרמה:¯Â‰˙ÓÓÂ.(„):(לעיל ÚËÓ‰.מל '

נטיעה: הברכה ˙È˙ÂÏÚ‰.מלשון תעלת כמו  המים  (ישעיה אמת

ה"א :‚·‰‡.(‰):ז) במקום ריבוי:È·¯˙Â‰.אל"ף מל '
.ÂÈ˙ÂÙÚ¯Òברוב מלשון שהוא ויתכן ענפיו  ור"ל  סעפותיו

צד)שרעפי  סעיף(תהלים שמלת וכמו מחשבה  ענין שהיא
שנאתי סעפים כמ "ש  לשניהם  קיט)משותף  גםÂÈ˙Â¯‡Ù.:(שם

פארה מסעף וכן ענף ענין י)הוא  קן˜Â.(Â):(ישעיה מל '
העופות: מדור והוא

giÎfi wxt minid ixac - miaezk

æé-÷øô à íéîéä éøáãæë-âë

âë:zøac øLàk äNòå íìBò-ãò ïîàé Búéa-ìòå Ecáò-ìò zøac øLà øácä ýåýé äzòåãëïîàéå §©¨´§½̈©¨À̈£¤̧¦©³§¨©«©§§Æ§©¥½¥¨¥−©¨®©£¥−©£¤¬¦©«§¨§Â¥«¨¥
éðôì ïBëð Ecáò ãéåc-úéáe ìàøNéì íéýìà ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîàì íìBò-ãò EîL ìcâéå:E §¦§©̧¦§³©¨Æ¥½Ÿ§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¡Ÿ¦−§¦§¨¥®¥¨¦¬©§§−¨¬§¨¤«

äëéðôì ìltúäì Ecáò àöî ïk-ìò úéa Bì úBðáì Ecáò ïæà-úà úéìb éýìà äzà | ék:Eåëäzòå ¦´©¨´¡Ÿ©À¨¦Æ¨Æ¤´Ÿ¤©§§½¦§¬−¨®¦©¥Æ¨¨´©§§½§¦§©¥−§¨¤«§©¨´
:úàfä äáBhä Ecáò-ìò øaãzå íéýìàä àeä-äzà ýåýéæëEcáò úéa-úà Cøáì zìàBä äzòå §½̈©¨−¨¡Ÿ¦®©§©¥Æ©«©§§½©−̈©«Ÿ§©À̈©Æ§¨Æ§¨¥Æ¤¥´©§§½

éðôì íìBòì úBéäì(ô) :íìBòì Cøáîe zëøa ýåýé äzà-ék E ¦§¬§−̈§¨¤®¦«©¨³§¨Æ¥©½§¨§Ÿ̈−§¨«

çé-÷øô à íéîéä éøáãá-à

àiå ïë-éøçà éäéåìt-úà ãéåc Cìt ãiî äéúðáe úb-úà çwiå íòéðëiå íézL:íézLáiåáàBî-úà C ©§¦Æ©£¥¥½©©¬¨¦²¤§¦§¦−©©§¦¥®©¦©²¤©¬§Ÿ¤−¨¦©¬§¦§¦«©©−¤¨®
:äçðî éàNð ãéåãì íéãáò áàBî eéäiå©¦§³¨Æ£¨¦´§¨¦½Ÿ§¥−¦§¨«

i"yx
(„Î).øîàì íìåò ãò êîù ìãâéå ïîàéå'ה שיאמרו

דברו: קיים וגם לישראל אלהים ישראל אלהי צבאות
.êéðôì ïåëð êãáò ãåã úéáå נכון יהיה וכסאו שדברת

עולם: úéìâ.(Î‰)עד éäìà äúà éë נאה ודאי פתרון
לי  לבנות אוזן גלית בעצמך אתה כי דבריך לאמן לך

ה': לך יבנה ובית לך ואגיד (לעיל) כדכתיב ìòבית
.êéðôì ììôúäì êãáò àöî ïë היית לא אם כלומר

לא  האלה הטובות זרעי על להביא לי אומר בעצמך
אשר  אני מי אשר לבקש דעתי על עולה היה
למענך  שאמרת הואיל אבל הלום עד אפילו הביאותני
מתפלל  אני לפיכך הללו הטובות כל לי להביא

דבריך: את úëøá.(ÊÎ)שתאמן 'ä äúà éë כלומר

íìåòì.ברכתני: êøåáîå מבורך יהא ועבדך כלומר
לעולם:

(‡).ãéåã êéå ïë éøçà éäéå בית לבנות דוד שאמר אחר
עלי  ואין הואיל דוד אמר אתה תבנה לא הקב"ה וא"ל
הכל  לו ואסדר אכינה עתה בני אלא הבית לבנות
ועתה  מזומן הכל לו שיהא הבית לבנות בני לכשיבא
שנלחם  הבנין לו זימן היאך ומספר והולך הכל מניח
הפסוק  דרך וכן הבית לבנין שללם והקדיש אויביו עם
נא  יהי שאמר מאחר ובאלישע באליהו ודוגמא לדברו
המלכים  מן המעשה כל מניח אלי ברוחך שנים פי
שנים  פי היו היאך אלישע נפלאות מן והולך ומספר

הכל: שישלים עד

cec zcevn
(‚Î).ÔÓ‡È:עולם עד מזרעי המלכות להיות יקוים
(„Î).ÔÓ‡ÈÂיאמרו כי עולם  עד  שמך  יגדל הדבר  שיאמן  במה

לפניו נכון  דוד  בית  ואף ישראל  אלהי הוא עולם  שעד  הכל 
מדבריו: לחזור  השתנות  חלילה בו ואין עולם  עד  ÂÎÂ'.(Î‰)למלוכה ‰˙‡ ÈÎמלכות בית לי שתבנה והודעתני הואיל  ר "ל 

גדול : דבר הוא  כי עם עליה להתפלל לגשת  וערב  לבי את  מצאתי ‰‡ÌÈ‰Ï.(ÂÎ)לזה  ‡Â‰ למלאות‡˙‰ הכח בידך א"כ
בפיו :Â˙„·¯.דבריך: ה ' ודבר  לנביא נתן נאמן כי  הזה הדבר דברת ‰Ï‡Â˙.(ÊÎ)אתה ‰˙ÚÂמעתה א "צ הוא  וכן והואיל ר "ל 

בכדי בתורתך  ללכת טהור לב  במתנת ברכה ר"ל לפניך  לעולם שיהיו וכו' לברך  נא רצה  שאלתי אבל הדבר  על  עוד להתפלל
הזה: הגדול החסד  לקבל ראויים ÂÎÂ'.שיהיו ‰˙‡ ÈÎ המברך מפאת  מניעה שום אין כי לעולם ומבורך  ברכת  כבר הלא ר"ל

הברכה: המקבל  מצד  מניעה יהיה  לא  שגם  עוד אשאל ולזה

oeiv zcevn
(‚Î).ÔÓ‡È:וקיום האמנה ורצון‰Ï‡Â˙.(ÊÎ)מל' חפץ ענין

ב): (שמות  משה  ויואל כמו

 כתובים 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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Êïééçì ïéNBò ìka,íéiç çeø Ba LiL øáãa elôà;éñBé éaøåøñBà.ììBb íeMî ànèîe,øéàî éaøåøäèî. ©Ÿ¦§¨©¦£¦§¨¨¤¤©©¦§©¦¥¥§©¥¦¥§©¦¥¦§©¥
íéLð éhb åéìò ïéáúBëå,éìéìbä éñBé éaøåìñBt. §§¦¨¨¦¥¨¦§©¦¥©§¦¦¥

ff.xqe` iqei iax:äìò êéîñå äéúòãà áéäé àìå äøùò ääåáâ éåä àìå úåîú àîù ïðéùééçã.lleb meyn `nhneíìåòì àîèî øá÷ì ììåâ ïàùò íà
áéúëã íùî ìèéð åìéôà ,úîä ìäàë íéìëå íãà åá òâð íà(èé øáãîá):øá÷ä éåñë àåä ììåâ .÷ôåãå ììåâ úåáøì ïðéùøãå äãùä éðô ìò òâé øùà ìëå

.xdhn n"xe:äëìä äðéàå .äöéçî äðéà íééç çåøá úãîåòä äöéçî ìë øáñ÷ã íåùî î"øã àîòè.lqet ililbd i"xeáéúëã(ãë íéøáã),øôñ äì áúëå
.àúàã àåä íéøáã øåôñì øôñ äì áúëå áéúëã àúùä ,úøîà÷ãë øôñá äì áúëå áéúë éà ïðáøå .íééç çåø åá ïéàù ìë óà íééç çåø åá ïéà øôñ äî
àìà äøôä úà äì ïúð àì íà ìáà .øùë ,áúëðù øçàì äöéö÷ êéøö åðéà àúùäã ,äøôä úà äì ïúðå äøô ìù ïø÷á èâ äì [áúë íàå] .÷"úë äëìäå

:äéá äùøâî àì ,äöéö÷ êéøöù ïåéë ,ïø÷ä úà

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ז ה נ ש מ ר ו א ב

אגב  שדרך אלא המבוי, לתיקון לחי בתור  לשמש יכול מה ללמד , באה זו משנה
לענייננו. שייכות שאינן אחרות, הלכות גם בה מובאות

íéiç çeø Ba LiL øáãa elôà ,ïééçì ïéNBò ìkaדבר כל – ÇÙÄÀÈÇÄÂÄÀÈÈÆÆÇÇÄ
להכשר לחי לעשותו  יכולים יותר , או  טפחים עשרה גבוה שהוא
שקושרים  והיינו  בהמה, כגון  חיים, רוח בו שיש  דבר  ואפילו  המבוי,

באופן  בתקרה, או המבוי בכותל  התחובות ליתדות בחבלים אותה
גובהה  יהיה ולא תחתיה תרבץ שמא או  משם, תברח שמא חשש  שאין

טפחים ייווננתתןן)),,עשרה ההרר  ""רר אא  ;; ככגג,, ססווככהה   øñBà((גגממרראא éñBé éaøå– ÀÇÄÅÅ
הבהמה  שמא הוא שחושש חיים, רוח בו שיש בדבר לחי לעשות

לא  המבוי ואנשי  טפחים, עשרה גבוהה תהיה ולא ותתכווץ, תמות
תנא  ברם, לחי ; אותו סמך על  במבוי ויטלטלו  כך , על  דעתם יתנו

שכיחה אינה שמיתה תמות, שמא חושש  אינו ששםם  ))קמא ànèîeÀÇÅ.((ססווככהה  
ììBb íeMî; גולל משום חיים רוח בו שיש  דבר מטמא וכן – ÄÅ
בתורה טטזז  ))::שנאמר ייטט,, בחלל((בבממדדבברר השדה פני על  יגע אשר "וכל

ודרשו: ימים", שבעת יטמא בקבר, או  אדם בעצם או  במת או חרב
"dcyd ipt lr rbi xy` lke") ודופק גולל לרבות –llebכיסוי הוא

ו  המת, על או הקבר פי  עליו );wtecשעל  נשען  שהגולל  הדבר  הוא
שהיה  וכגון  לקבר, גולל  חי  בעל  עשו שאם ללמד , משנתנו  ובאה

הקבר פני על ונתון וכן ((ררממבב""םם  ))כפות ימים. שבעת טמא בו  הנוגע ,
ט): טו , (אהלות z`nehשנו `nh da rbepd ,xawl lleb d`yry dnda

.drayøäèî øéàî éaøå:(שם (אהלות אומר שהוא –ea yiy lk ÀÇÄÅÄÀÇÅ
.lleb meyn `nhn epi` ,miig gex בגמרא מבואר  מאיר  רבי של טעמו

אא  )),, ככדד,, (((ססווככהה   ברוח שעומדת מחיצה gexשכל  ici lr אינה רש "י ), –
) ed`מחיצה ynn ea oi`y xac dzcinr xwiry משום או רש"י); –

גם  גורסים יש  – מחיצה. אינה אדם בידי עשויה שאינה שמחיצה
הלחי): (בענין  `xqe.ברישא xi`n iaxe המשנה בנוסח הגירסה וכן 

íéLðשבגמרא. éhb åéìò ïéáúBëåעל גט לכתוב מותר וכן – ÀÀÄÈÈÄÅÈÄ
הפרה  את לאשה שיתן  ובלבד  פרה, של הקרן  על כגון חיים, בעל 

פסול, הגט הגט, כתיבת לאחר  הקרן  את קוצץ הוא אם שכן  כולה,
אא  ))::שנאמר  ככדד,, שאינו ((דדבבררייםם מי  – בידה" ונתן  כריתות ספר לה "וכתב

הקציצה  מעשה היה שמחוסר  זה אבל ונתינה, כתיבה אלא מחוסר
פסול . הוא הרי לנתינה, הכתיבה ìñBtבין  éìéìbä éñBé éaøå– ÀÇÄÅÇÀÄÄÅ

לה "וכתב שנאמר : משום חיים, בעל על  אותו  שכתבו הגט xtqאת

מה  כספר, להיות צריך  שהגט הגלילי יוסי רבי מכאן  ודורש כריתות",
ברם, חיים. רוח בו שאין  דבר  כל  אף  חיים, רוח בו שאין  דבר  ספר 

של הדברים סיפור לענין כריתות" "ספר  הכתוב את דורש קמא תנא
את  פוטר שהוא הכריתות, דברי סיפור בגט שיכתוב והיינו  גירושין ,

אדם. לכל ומתירה אשתו 

להסברו. דברים כמה להוסיף יש "גולל " בענין 

ודופק":`) "גולל  של  במהותם נאמרו שונים פירושים
i"yxהארון דפנות היינו  והדופק המת, ארון  של כיסוי  הוא שהגולל מפרש,

הכיסוי. נשען  שעליהם
mz epax הוא שגולל מפרש, והוא ב), ד , כתובות (עיין רש"י פירוש על  מקשה

המת  את שקברו  לאחר הקבר , על  שנותנים גדולה אבן והיינו מצבה, של אבן 
גלגול ידי  על אלא  מיטלטלת האבן שאין  ומפני סימן; לשם הקבר , את וסתמו

ח);"lleb"נקראת כט, (בראשית האבן" את "וגללו  מלשון ,wtecdeשתי הן 
נשענת  שהמצבה לרגלה, ואחת המצבה של לראשה אחת תחתונות, אבנים

עליהן.
הקברות  לעשות נוהגים שהיו שבזמן  הקבר, כיסוי הוא שהגולל מפרשים, ויש
המערות, של  הפתח פי על או הכוך פי על אבן גוללים היו שבמערה, בכוכים

הי את והאבן לסתום כשרוצים המערה חומת לצד  אותה ומגלגלים עגולה, תה
חוץ  לצד  בחזרה תתגלגל  שלא וכדי לפתחה; כשרוצים – חוץ ולצד הפתח,
הגולל, את לעכב כדי  אחרת, אבן  תחתיה נותנים היו הפתח, את כשסותמים
שחופרים  לאחר  שבשדות, בחפירות הקברות את שעושים ובזמן  הדופק. והוא
אבנים  מהן  למעלה להניח אצטבאות ומכאן  מכאן בונים צרכו, כל  הקבר את
שהן והאבנים האצטבאות; אל נשענות והאבנים המת, את לכסות גדולות
והאצטבאות  בהן , נגלל שהמת לפי  "גולל ", נקראות האצטבאות מן  למעלה
"דפקי "; נקראות וצלעות צלעות, שהן  "דופק", נקראות ומכאן  שמכאן
אבל ומכאן. מכאן אבנים שורות עשויות היו הצלעות, שהן  והאצטבאות,
הקבר סתימת אלא גולל , בכלל אינו  לקבר  נפש לעשות כדי  שנותנים האבן 

.(mipey miyxtn mya "zicenlz 'lwivp`")

(aהקבר כיסוי הוא שגולל האחרון  הפירוש לפי וכן תם רבנו של פירושו לפי
שעשו חיים בעל  בענין  במשנתנו  ששנינו  מה ייתכן  המערה, כוך  סתימת או 
לפירושו אבל שעה. באותה להם מזומנת אבן היתה כשלא שעה, לפי  אותו
במציאות, אינה גולל  בתורת חיים בעל של  זו  שהלכה לומר, מוכרחים רש"י של 

שכר וקבל  דרוש משום אלא נשנתה a).ולא ,apw zay ;a ,c zeaezk zetqez)

(b:במשנתנו ששנינו lleb,מה meyn `nhne(מברטנורא הרב (וכן  רש"י מפרש
ועשה  שכפתה "בהמה כותב: הרמב"ם אבל  משם. ניטל אפילו לעולם שמטמא

שבעה טומאת טמא בה הנוגע גולל , ixdאותה ,dndad xizd .lleb `idy onf lk
.zendad x`yk dxedh `id,טומאה מקבל  שאינו מדבר  שנעשה גולל כל וכן

טהור הוא הרי גולל, מלהיות שפרש c)לאחר  ,e zn z`neh 'ld m"anx).

izdw - zex`ean zeipyn
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i dpyn oey`x wxt oiaexir zkqn

Áäîäá éìëa äeôéwäå äò÷aa äúðçL àøéL–dëBúa ïéìèìèî,íéçôè äøNò dBáb øãb àäiL ãáìáe,àGå §¨¨¤¨§¨©¦§¨§¦¦¨¦§¥§¥¨§©§§¦§¨¦§©¤§¥¨¥¨©£¨¨§¨¦§
ïéðaä ìò úBøúé úBöøt eéäé.úøzî úBnà øNòk àéäL äöøt ìk,çútk àéäL éðtî;ïàkî øúé–øeñà. ¦§§¨§¥©©¦§¨¨¦§¨¤¦§¤¤©ª¤¤¦§¥¤¦©¤©¨¥¦¨¨

ËGL ïéôéwîäfî äìòîì äæå äfî äìòîì äæ íéìáç äL,GL Bøáçì ìáç ïéa àäé àHL ãáìáeíéçôè äL. ©¦¦§¨£¨¦¤§©§¨¦¤§¤§©§¨¦¤¦§©¤§¥¥¤¤©£¥§¨§¨¦
çôè ìò øúé ïéáòå íéìáç øeòL,íéçôè äøNò ìkä àäiL éãk. ¦£¨¦§¨§¨¨¥©¤©§¥¤§¥©Ÿ£¨¨§¨¦

Èíéð÷a ïéôéwî,GL Bøáçì äð÷ ïéa àäé àHL ãáìáeíéçôè äL;eøac àøéMa;éøácäãeäé éaø.íéîëçåíéøîBà: ©¦¦§¨¦¦§©¤§¥¥¨¤©£¥§¨§¨¦©§¨¨¦§¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦
äåBäa àlà àøéMa eøac àG.áøò ìLå éúL ìL dðéàL ävçî ìk–ävçî dðéà;éøácaøäãeäé éaø øa éñBé é. ¦§©§¨¨¤¨©¤¨§¦¨¤¥¨¤¤¦§¤¥¤¥¨§¦¨¦§¥©¦¥©©¦§¨

gg.oipad lr zexzi zevxt didi `le:øåñà ãîåòä ãâðë óàå ,äöéçî äðéà ãîåòä ìò äáåøî õåøôä íà ,øùòî úåúåçô úåðè÷ úåöøô ïä åìéôàålk
.zxzen zen` xyrk `idy dvxt:øúåî õåøôä ãâðë óàå äöéçî éåä ,ãîåòë õåøô éîð éà .äéìò áø ãîåòä àäéù ãáìáå.xeq` o`kn xziåìéôà

äì úéà ìáà ,çúô úøåö äì ïéàã à÷åãå .äöøô éåäå øùòî øúåé çúô éùðéà éãáò àìã ,äáåøî ãîåòä åìéôàå ó÷éää ìë úøñåà øùòî øúåé úçà äöøô
:çúô éåä øùòî øúåé åìéôà çúô úøåö

hh.milag dyly oitiwn:éà÷ äò÷áá äúðçù àøééùà.dfn dlrnl dfãîåò åìåë åìéàë éøäå 'âî úåçô ò÷ø÷ì ïåúçúä ìáçä ïî ,áéáñ úåãúé â"ò
éøä äùìùî úåçô ïåéìòì éòöîàîå ,ïéøéåàä éðùá ïééåäùî éðù úåçô íéçôè äùù ãîåò éøä äùìùî úåçô éòöîàì åðîîå ,éîã ãåáìë 'âî úåçô ìëã

:ïééåäùî äùìù úåçô ïéøéåàä äùìùá ãîåò íéçôè äòùú.gth lr xzei milagd iaer xeriy:íéçôè äøùò ìëä ïéá àäéù éãë ,ïééåäùî äùìù
ii.mipwa mitiwn:áøéò ìù äöéçî àéåä íéìáç ìù ìáà ,éúù úöéçî àéä åæå ,íéãîåòå íéöåòð.exac `xiiyaéúù åà àìà íéëéøö ïéàù ïìöà åìé÷ä

:àøééùë ïä éøä íãà éðá äùìùå .áøòå éúù äá äéäéù ãò àìà åìé÷ä àì ãéçéì ìáà ,íéìáç ïåâë áøò åà íéð÷ ,ïåâëlye izy ly dpi`y dvign lk

`xephxa yexit

ח ה נ ש מ ר ו א ב

פרצות. בו שיש  גדר  המוקף מקום בענין  ללמד באה זו  משנה

àøéL,נוסעים חבורת –äò÷aa äúðçLואסור כרמלית, שהיא – ÀÈÈÆÈÀÈÇÄÀÈ
בתוכה לטלטל סופרים zay)מדברי  zkqnl dgizt oiir),äeôéwäåÀÄÄÈ

הבקעה, את שבת בערב והקיפו –äîäá éìëa,באוכפים כגון  – ÄÀÅÀÅÈ
לאוכף, אוכף בין  חלל שיש פי על  dëBúaאף ïéìèìèîמותר – ÀÇÀÀÄÀÈ

היחיד , רשות כדין המחנה, בתוך  בשבת לטלטל  àäiLלהם ãáìáeÄÀÇÆÀÅ
íéçôè äøNò dBáb øãb יהא בהמה בכלי  שעשו  שהמחיצות – ÈÅÈÇÂÈÈÀÈÄ

טפחים, עשרה הפחות לכל הגבוה úBøúéגדר úBöøt eéäé àGåÀÄÀÀÈÀÅ
ïéðaä ìòהגדר בניין על מרובות תהיינה לא כולן  הפרצות שכל – ÇÇÄÀÈ

המקומות  כל  ונצרף הגדר חלקי כל נצרף שאם כלומר  הכלים, מן  שעשו

הפרוץ  אם הדין והוא העומד . על  מרובה הפרוץ יהא לא הפרוצים,
כל לצירוף שווה הפרוצים המקומות כל  שצירוף כלומר  כעומד , הוא

בכולה לטלטל  שמותר הגדר, מרובה ((גגממרראא  ))חלקי  הפרוץ אם אבל .
חלקי כנגד אפילו  בתוכה לטלטל  ואסור  מחיצה, אינה העומד, על 

úBnàהגדר . øNòk àéäL äöøt ìkעל מרובה העומד אם – ÈÄÀÈÆÄÀÆÆÇ
כעשר שהן פרצות שם ויש  כעומד , הוא הפרוץ אפילו  או הפרוץ

אמות, מעשר  יותר  איננו  פירצה כל שמקום כלומר –úøzîאמות, ËÆÆ
אלו  פרצות לטלטל,שאין  מותר  הפרצות כנגד  ואף הגדר, את אוסרות

çútk àéäL éðtîש כפתח.– דינה אמות כעשר  שהיא øúéפירצה ÄÀÅÆÄÇÆÇÈÅ
ïàkîמעשר יותר שהיא אחת, ואפילו רחבה, פירצה יש  אם אבל – ÄÈ
הפרוץ,øeñàאמות, על  מרובה העומד אם אף בתוכה, לטלטל – È

ונמצא  "פתח", נקראת אינה אמות עשר  על יתרה שהיא שפירצה לפי
היא  אפילו פתח, צורת לפירצה עשו  אם ברם, כלל. מחיצה כאן  שאין

(משנה  לעיל ששנינו  כמו בתוכה, לטלטל מותר אמות, מעשר יותר 
א).

âששנניי âייווםם
ט ה נ ש מ ר ו א ב

ששנינו שמה להשמיע, באה והיא בבקעה, שחנתה בשיירה לדון מוסיפה משנתנו
אמורים? דברים במה מחיצה, אינה העומד  על מרובה הפרוץ שאם הקודמת, במשנה
מהן אחת כל הפרצות היו אם אבל ולמעלה, טפחים משלשה הן  שהפרצות בזמן
על מרובה שהפרוץ פי  על  ואף גמורה, כמחיצה זו  הרי  טפחים, משלשה פחותה
ודבר  מחובר ). הכל (כאילו  כלבוד הוא הרי טפחים משלשה פחות שכל  העומד,
חכמים  התירו זו  הלכה סמך  על  ד). ד, כלאים (עיין הוא מסיני למשה הלכה זה

שיבואר . כפי חבלים, בשלשה גרועה מחיצה לעשות לשיירא

GL ïéôéwîíéìáç äLלגדור ורוצה בבקעה, שחנתה שיירה – ÇÄÄÀÈÂÈÄ
בשלשה  להקיפה לה מותר בשבת, שם לטלטל מותר  שיהא הבקעה, את

äfîחבלים, äìòîì äæå äfî äìòîì äæ שתוקעים היינו – ÆÀÇÀÈÄÆÀÆÀÇÀÈÄÆ
ברווחים  החבלים את עליהן  ומותחים המחנה סביב באדמה יתדות

GLביניהם, Bøáçì ìáç ïéa àäé àHL ãáìáeíéçôè äL ÄÀÇÆÀÅÅÆÆÇÂÅÀÈÀÈÄ
האמצעי ובין לאמצעי התחתון  החבל  בין  החבלים, בין  שהרווחים –

שלשה  אחד כל יהא לקרקע, התחתון  החבל  שבין  הרווח וכן  לעליון,
שהוא  רווח שכל  לפי  שלמה, מחיצה זו והרי משהו , פחות טפחים

נקראת  זו מחיצה (כמחובר). כלבוד  נחשב טפחים משלשה פחות
ברוחב). מחיצה (היינו ערב של ïéáòåמחיצה íéìáç øeòL– ÄÂÈÄÀÈÀÈ

החבלים, שלשת כל של  עביים שיעור  çôèכלומר ìò øúé– ÈÅÇÆÇ
משהויים  שלשה פחות טפחים תשעה הם יחד  הרווחים וכל  שהואיל

iax)("edyn" ly mיחד החבלים כל של עביים להיות צריך  לפיכך  ,

אלה, משהויים שלשת ועוד íéçôèטפח äøNò ìkä àäiL éãkÀÅÆÀÅÇÙÂÈÈÀÈÄ
עשרה  גבוהה מחיצה יהיו שביניהם הרווחים עם יחד  שהחבלים –

מחיצה. נקראת אינה טפחים מעשרה פחות שהרי טפחים,

י ה נ ש מ ר ו א ב

מחיצה  לעשות יכולה בבקעה שחנתה ששיירא הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
גם  לעשות שיכולה ללמד , משנתנו  מוסיפה ערב, של מחיצה הנקראת בחבלים,

שתי. של מחיצה הנקראת "לבוד"), סמך (על בלבד קנים של מחיצה

íéð÷a ïéôéwîכדי להקיפה, באה והיא בבקעה, שחנתה שיירה – ÇÄÄÀÈÄ
לנעוץ  היינו בקנים, להקיפה לה מותר  בשבת, בה לטלטל מותר  שיהא

טפחים, עשרה גבוהים שהם באדמה, קנים àHLמסביב ãáìáeÄÀÇÆ
GL Bøáçì äð÷ ïéa àäéíéçôè äL לקנה קנה שבין שהרווח – ÀÅÅÈÆÇÂÅÀÈÀÈÄ

כלבוד . נחשב שיהא כדי  טפחים, משלשה פחות eøacיהא àøéMaÇÀÈÈÄÀ
ערב של  מחיצה חכמים שהתירו מה –(milaga)שתי של ,(mipwa)או

אדם; בני משלשה פחותה שיירה ואין  בשיירה, אלא התירו  éøácÄÀÅלא
äãeäé éaø,במחיצותיה חכמים הקילו בשיירה דווקא שלדעתו – ÇÄÀÈ

וערב  שתי  של מחיצה לעשות צריך בקעה להקיף הבא יחיד  אבל 
äåBäaכאחת. àlà àøéMa eøac àG :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÄÀÇÀÈÈÆÈÇÆ

להקיף  דרכה שהשיירה ורגיל , מצוי שכך לפי  אלא שיירה נקטו לא
לשיירה  רק לא באמת אבל  בקנים, או בחבלים חנייתה מקום את

ליחיד.ה  אף אלא בקנים, או  בחבלים כזו , מחיצה ävçîתירו ìkÈÀÄÈ
áøò ìLå éúL ìL dðéàL,כאחת –ävçî dðéà ואפילו – ÆÅÈÆÆÄÀÆÅÆÅÈÀÄÈ

מותרת, אינה äãeäéבשיירא éaø øa éñBé éaø éøácכלומר – ÄÀÅÇÄÅÇÇÄÀÈ
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Êïééçì ïéNBò ìka,íéiç çeø Ba LiL øáãa elôà;éñBé éaøåøñBà.ììBb íeMî ànèîe,øéàî éaøåøäèî. ©Ÿ¦§¨©¦£¦§¨¨¤¤©©¦§©¦¥¥§©¥¦¥§©¦¥¦§©¥
íéLð éhb åéìò ïéáúBëå,éìéìbä éñBé éaøåìñBt. §§¦¨¨¦¥¨¦§©¦¥©§¦¦¥

ff.xqe` iqei iax:äìò êéîñå äéúòãà áéäé àìå äøùò ääåáâ éåä àìå úåîú àîù ïðéùééçã.lleb meyn `nhneíìåòì àîèî øá÷ì ììåâ ïàùò íà
áéúëã íùî ìèéð åìéôà ,úîä ìäàë íéìëå íãà åá òâð íà(èé øáãîá):øá÷ä éåñë àåä ììåâ .÷ôåãå ììåâ úåáøì ïðéùøãå äãùä éðô ìò òâé øùà ìëå

.xdhn n"xe:äëìä äðéàå .äöéçî äðéà íééç çåøá úãîåòä äöéçî ìë øáñ÷ã íåùî î"øã àîòè.lqet ililbd i"xeáéúëã(ãë íéøáã),øôñ äì áúëå
.àúàã àåä íéøáã øåôñì øôñ äì áúëå áéúëã àúùä ,úøîà÷ãë øôñá äì áúëå áéúë éà ïðáøå .íééç çåø åá ïéàù ìë óà íééç çåø åá ïéà øôñ äî
àìà äøôä úà äì ïúð àì íà ìáà .øùë ,áúëðù øçàì äöéö÷ êéøö åðéà àúùäã ,äøôä úà äì ïúðå äøô ìù ïø÷á èâ äì [áúë íàå] .÷"úë äëìäå

:äéá äùøâî àì ,äöéö÷ êéøöù ïåéë ,ïø÷ä úà
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âרראאששווןן âייווםם
ז ה נ ש מ ר ו א ב

אגב  שדרך אלא המבוי, לתיקון לחי בתור  לשמש יכול מה ללמד , באה זו משנה
לענייננו. שייכות שאינן אחרות, הלכות גם בה מובאות

íéiç çeø Ba LiL øáãa elôà ,ïééçì ïéNBò ìkaדבר כל – ÇÙÄÀÈÇÄÂÄÀÈÈÆÆÇÇÄ
להכשר לחי לעשותו  יכולים יותר , או  טפחים עשרה גבוה שהוא
שקושרים  והיינו  בהמה, כגון  חיים, רוח בו שיש  דבר  ואפילו  המבוי,

באופן  בתקרה, או המבוי בכותל  התחובות ליתדות בחבלים אותה
גובהה  יהיה ולא תחתיה תרבץ שמא או  משם, תברח שמא חשש  שאין

טפחים ייווננתתןן)),,עשרה ההרר  ""רר אא  ;; ככגג,, ססווככהה   øñBà((גגממרראא éñBé éaøå– ÀÇÄÅÅ
הבהמה  שמא הוא שחושש חיים, רוח בו שיש בדבר לחי לעשות

לא  המבוי ואנשי  טפחים, עשרה גבוהה תהיה ולא ותתכווץ, תמות
תנא  ברם, לחי ; אותו סמך על  במבוי ויטלטלו  כך , על  דעתם יתנו

שכיחה אינה שמיתה תמות, שמא חושש  אינו ששםם  ))קמא ànèîeÀÇÅ.((ססווככהה  
ììBb íeMî; גולל משום חיים רוח בו שיש  דבר מטמא וכן – ÄÅ
בתורה טטזז  ))::שנאמר ייטט,, בחלל((בבממדדבברר השדה פני על  יגע אשר "וכל

ודרשו: ימים", שבעת יטמא בקבר, או  אדם בעצם או  במת או חרב
"dcyd ipt lr rbi xy` lke") ודופק גולל לרבות –llebכיסוי הוא

ו  המת, על או הקבר פי  עליו );wtecשעל  נשען  שהגולל  הדבר  הוא
שהיה  וכגון  לקבר, גולל  חי  בעל  עשו שאם ללמד , משנתנו  ובאה

הקבר פני על ונתון וכן ((ררממבב""םם  ))כפות ימים. שבעת טמא בו  הנוגע ,
ט): טו , (אהלות z`nehשנו `nh da rbepd ,xawl lleb d`yry dnda

.drayøäèî øéàî éaøå:(שם (אהלות אומר שהוא –ea yiy lk ÀÇÄÅÄÀÇÅ
.lleb meyn `nhn epi` ,miig gex בגמרא מבואר  מאיר  רבי של טעמו

אא  )),, ככדד,, (((ססווככהה   ברוח שעומדת מחיצה gexשכל  ici lr אינה רש "י ), –
) ed`מחיצה ynn ea oi`y xac dzcinr xwiry משום או רש"י); –

גם  גורסים יש  – מחיצה. אינה אדם בידי עשויה שאינה שמחיצה
הלחי): (בענין  `xqe.ברישא xi`n iaxe המשנה בנוסח הגירסה וכן 

íéLðשבגמרא. éhb åéìò ïéáúBëåעל גט לכתוב מותר וכן – ÀÀÄÈÈÄÅÈÄ
הפרה  את לאשה שיתן  ובלבד  פרה, של הקרן  על כגון חיים, בעל 

פסול, הגט הגט, כתיבת לאחר  הקרן  את קוצץ הוא אם שכן  כולה,
אא  ))::שנאמר  ככדד,, שאינו ((דדבבררייםם מי  – בידה" ונתן  כריתות ספר לה "וכתב

הקציצה  מעשה היה שמחוסר  זה אבל ונתינה, כתיבה אלא מחוסר
פסול . הוא הרי לנתינה, הכתיבה ìñBtבין  éìéìbä éñBé éaøå– ÀÇÄÅÇÀÄÄÅ

לה "וכתב שנאמר : משום חיים, בעל על  אותו  שכתבו הגט xtqאת

מה  כספר, להיות צריך  שהגט הגלילי יוסי רבי מכאן  ודורש כריתות",
ברם, חיים. רוח בו שאין  דבר  כל  אף  חיים, רוח בו שאין  דבר  ספר 

של הדברים סיפור לענין כריתות" "ספר  הכתוב את דורש קמא תנא
את  פוטר שהוא הכריתות, דברי סיפור בגט שיכתוב והיינו  גירושין ,

אדם. לכל ומתירה אשתו 

להסברו. דברים כמה להוסיף יש "גולל " בענין 

ודופק":`) "גולל  של  במהותם נאמרו שונים פירושים
i"yxהארון דפנות היינו  והדופק המת, ארון  של כיסוי  הוא שהגולל מפרש,

הכיסוי. נשען  שעליהם
mz epax הוא שגולל מפרש, והוא ב), ד , כתובות (עיין רש"י פירוש על  מקשה

המת  את שקברו  לאחר הקבר , על  שנותנים גדולה אבן והיינו מצבה, של אבן 
גלגול ידי  על אלא  מיטלטלת האבן שאין  ומפני סימן; לשם הקבר , את וסתמו

ח);"lleb"נקראת כט, (בראשית האבן" את "וגללו  מלשון ,wtecdeשתי הן 
נשענת  שהמצבה לרגלה, ואחת המצבה של לראשה אחת תחתונות, אבנים

עליהן.
הקברות  לעשות נוהגים שהיו שבזמן  הקבר, כיסוי הוא שהגולל מפרשים, ויש
המערות, של  הפתח פי על או הכוך פי על אבן גוללים היו שבמערה, בכוכים

הי את והאבן לסתום כשרוצים המערה חומת לצד  אותה ומגלגלים עגולה, תה
חוץ  לצד  בחזרה תתגלגל  שלא וכדי לפתחה; כשרוצים – חוץ ולצד הפתח,
הגולל, את לעכב כדי  אחרת, אבן  תחתיה נותנים היו הפתח, את כשסותמים
שחופרים  לאחר  שבשדות, בחפירות הקברות את שעושים ובזמן  הדופק. והוא
אבנים  מהן  למעלה להניח אצטבאות ומכאן  מכאן בונים צרכו, כל  הקבר את
שהן והאבנים האצטבאות; אל נשענות והאבנים המת, את לכסות גדולות
והאצטבאות  בהן , נגלל שהמת לפי  "גולל ", נקראות האצטבאות מן  למעלה
"דפקי "; נקראות וצלעות צלעות, שהן  "דופק", נקראות ומכאן  שמכאן
אבל ומכאן. מכאן אבנים שורות עשויות היו הצלעות, שהן  והאצטבאות,
הקבר סתימת אלא גולל , בכלל אינו  לקבר  נפש לעשות כדי  שנותנים האבן 

.(mipey miyxtn mya "zicenlz 'lwivp`")

(aהקבר כיסוי הוא שגולל האחרון  הפירוש לפי וכן תם רבנו של פירושו לפי
שעשו חיים בעל  בענין  במשנתנו  ששנינו  מה ייתכן  המערה, כוך  סתימת או 
לפירושו אבל שעה. באותה להם מזומנת אבן היתה כשלא שעה, לפי  אותו
במציאות, אינה גולל  בתורת חיים בעל של  זו  שהלכה לומר, מוכרחים רש"י של 

שכר וקבל  דרוש משום אלא נשנתה a).ולא ,apw zay ;a ,c zeaezk zetqez)

(b:במשנתנו ששנינו lleb,מה meyn `nhne(מברטנורא הרב (וכן  רש"י מפרש
ועשה  שכפתה "בהמה כותב: הרמב"ם אבל  משם. ניטל אפילו לעולם שמטמא

שבעה טומאת טמא בה הנוגע גולל , ixdאותה ,dndad xizd .lleb `idy onf lk
.zendad x`yk dxedh `id,טומאה מקבל  שאינו מדבר  שנעשה גולל כל וכן

טהור הוא הרי גולל, מלהיות שפרש c)לאחר  ,e zn z`neh 'ld m"anx).

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn oey`x wxt oiaexir zkqn

Áäîäá éìëa äeôéwäå äò÷aa äúðçL àøéL–dëBúa ïéìèìèî,íéçôè äøNò dBáb øãb àäiL ãáìáe,àGå §¨¨¤¨§¨©¦§¨§¦¦¨¦§¥§¥¨§©§§¦§¨¦§©¤§¥¨¥¨©£¨¨§¨¦§
ïéðaä ìò úBøúé úBöøt eéäé.úøzî úBnà øNòk àéäL äöøt ìk,çútk àéäL éðtî;ïàkî øúé–øeñà. ¦§§¨§¥©©¦§¨¨¦§¨¤¦§¤¤©ª¤¤¦§¥¤¦©¤©¨¥¦¨¨

ËGL ïéôéwîäfî äìòîì äæå äfî äìòîì äæ íéìáç äL,GL Bøáçì ìáç ïéa àäé àHL ãáìáeíéçôè äL. ©¦¦§¨£¨¦¤§©§¨¦¤§¤§©§¨¦¤¦§©¤§¥¥¤¤©£¥§¨§¨¦
çôè ìò øúé ïéáòå íéìáç øeòL,íéçôè äøNò ìkä àäiL éãk. ¦£¨¦§¨§¨¨¥©¤©§¥¤§¥©Ÿ£¨¨§¨¦

Èíéð÷a ïéôéwî,GL Bøáçì äð÷ ïéa àäé àHL ãáìáeíéçôè äL;eøac àøéMa;éøácäãeäé éaø.íéîëçåíéøîBà: ©¦¦§¨¦¦§©¤§¥¥¨¤©£¥§¨§¨¦©§¨¨¦§¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦
äåBäa àlà àøéMa eøac àG.áøò ìLå éúL ìL dðéàL ävçî ìk–ävçî dðéà;éøácaøäãeäé éaø øa éñBé é. ¦§©§¨¨¤¨©¤¨§¦¨¤¥¨¤¤¦§¤¥¤¥¨§¦¨¦§¥©¦¥©©¦§¨

gg.oipad lr zexzi zevxt didi `le:øåñà ãîåòä ãâðë óàå ,äöéçî äðéà ãîåòä ìò äáåøî õåøôä íà ,øùòî úåúåçô úåðè÷ úåöøô ïä åìéôàålk
.zxzen zen` xyrk `idy dvxt:øúåî õåøôä ãâðë óàå äöéçî éåä ,ãîåòë õåøô éîð éà .äéìò áø ãîåòä àäéù ãáìáå.xeq` o`kn xziåìéôà

äì úéà ìáà ,çúô úøåö äì ïéàã à÷åãå .äöøô éåäå øùòî øúåé çúô éùðéà éãáò àìã ,äáåøî ãîåòä åìéôàå ó÷éää ìë úøñåà øùòî øúåé úçà äöøô
:çúô éåä øùòî øúåé åìéôà çúô úøåö

hh.milag dyly oitiwn:éà÷ äò÷áá äúðçù àøééùà.dfn dlrnl dfãîåò åìåë åìéàë éøäå 'âî úåçô ò÷ø÷ì ïåúçúä ìáçä ïî ,áéáñ úåãúé â"ò
éøä äùìùî úåçô ïåéìòì éòöîàîå ,ïéøéåàä éðùá ïééåäùî éðù úåçô íéçôè äùù ãîåò éøä äùìùî úåçô éòöîàì åðîîå ,éîã ãåáìë 'âî úåçô ìëã

:ïééåäùî äùìù úåçô ïéøéåàä äùìùá ãîåò íéçôè äòùú.gth lr xzei milagd iaer xeriy:íéçôè äøùò ìëä ïéá àäéù éãë ,ïééåäùî äùìù
ii.mipwa mitiwn:áøéò ìù äöéçî àéåä íéìáç ìù ìáà ,éúù úöéçî àéä åæå ,íéãîåòå íéöåòð.exac `xiiyaéúù åà àìà íéëéøö ïéàù ïìöà åìé÷ä

:àøééùë ïä éøä íãà éðá äùìùå .áøòå éúù äá äéäéù ãò àìà åìé÷ä àì ãéçéì ìáà ,íéìáç ïåâë áøò åà íéð÷ ,ïåâëlye izy ly dpi`y dvign lk

`xephxa yexit

ח ה נ ש מ ר ו א ב

פרצות. בו שיש  גדר  המוקף מקום בענין  ללמד באה זו  משנה

àøéL,נוסעים חבורת –äò÷aa äúðçLואסור כרמלית, שהיא – ÀÈÈÆÈÀÈÇÄÀÈ
בתוכה לטלטל סופרים zay)מדברי  zkqnl dgizt oiir),äeôéwäåÀÄÄÈ

הבקעה, את שבת בערב והקיפו –äîäá éìëa,באוכפים כגון  – ÄÀÅÀÅÈ
לאוכף, אוכף בין  חלל שיש פי על  dëBúaאף ïéìèìèîמותר – ÀÇÀÀÄÀÈ

היחיד , רשות כדין המחנה, בתוך  בשבת לטלטל  àäiLלהם ãáìáeÄÀÇÆÀÅ
íéçôè äøNò dBáb øãb יהא בהמה בכלי  שעשו  שהמחיצות – ÈÅÈÇÂÈÈÀÈÄ

טפחים, עשרה הפחות לכל הגבוה úBøúéגדר úBöøt eéäé àGåÀÄÀÀÈÀÅ
ïéðaä ìòהגדר בניין על מרובות תהיינה לא כולן  הפרצות שכל – ÇÇÄÀÈ

המקומות  כל  ונצרף הגדר חלקי כל נצרף שאם כלומר  הכלים, מן  שעשו

הפרוץ  אם הדין והוא העומד . על  מרובה הפרוץ יהא לא הפרוצים,
כל לצירוף שווה הפרוצים המקומות כל  שצירוף כלומר  כעומד , הוא

בכולה לטלטל  שמותר הגדר, מרובה ((גגממרראא  ))חלקי  הפרוץ אם אבל .
חלקי כנגד אפילו  בתוכה לטלטל  ואסור  מחיצה, אינה העומד, על 

úBnàהגדר . øNòk àéäL äöøt ìkעל מרובה העומד אם – ÈÄÀÈÆÄÀÆÆÇ
כעשר שהן פרצות שם ויש  כעומד , הוא הפרוץ אפילו  או הפרוץ

אמות, מעשר  יותר  איננו  פירצה כל שמקום כלומר –úøzîאמות, ËÆÆ
אלו  פרצות לטלטל,שאין  מותר  הפרצות כנגד  ואף הגדר, את אוסרות

çútk àéäL éðtîש כפתח.– דינה אמות כעשר  שהיא øúéפירצה ÄÀÅÆÄÇÆÇÈÅ
ïàkîמעשר יותר שהיא אחת, ואפילו רחבה, פירצה יש  אם אבל – ÄÈ
הפרוץ,øeñàאמות, על  מרובה העומד אם אף בתוכה, לטלטל – È

ונמצא  "פתח", נקראת אינה אמות עשר  על יתרה שהיא שפירצה לפי
היא  אפילו פתח, צורת לפירצה עשו  אם ברם, כלל. מחיצה כאן  שאין

(משנה  לעיל ששנינו  כמו בתוכה, לטלטל מותר אמות, מעשר יותר 
א).

âששנניי âייווםם
ט ה נ ש מ ר ו א ב

ששנינו שמה להשמיע, באה והיא בבקעה, שחנתה בשיירה לדון מוסיפה משנתנו
אמורים? דברים במה מחיצה, אינה העומד  על מרובה הפרוץ שאם הקודמת, במשנה
מהן אחת כל הפרצות היו אם אבל ולמעלה, טפחים משלשה הן  שהפרצות בזמן
על מרובה שהפרוץ פי  על  ואף גמורה, כמחיצה זו  הרי  טפחים, משלשה פחותה
ודבר  מחובר ). הכל (כאילו  כלבוד הוא הרי טפחים משלשה פחות שכל  העומד,
חכמים  התירו זו  הלכה סמך  על  ד). ד, כלאים (עיין הוא מסיני למשה הלכה זה

שיבואר . כפי חבלים, בשלשה גרועה מחיצה לעשות לשיירא

GL ïéôéwîíéìáç äLלגדור ורוצה בבקעה, שחנתה שיירה – ÇÄÄÀÈÂÈÄ
בשלשה  להקיפה לה מותר בשבת, שם לטלטל מותר  שיהא הבקעה, את

äfîחבלים, äìòîì äæå äfî äìòîì äæ שתוקעים היינו – ÆÀÇÀÈÄÆÀÆÀÇÀÈÄÆ
ברווחים  החבלים את עליהן  ומותחים המחנה סביב באדמה יתדות

GLביניהם, Bøáçì ìáç ïéa àäé àHL ãáìáeíéçôè äL ÄÀÇÆÀÅÅÆÆÇÂÅÀÈÀÈÄ
האמצעי ובין לאמצעי התחתון  החבל  בין  החבלים, בין  שהרווחים –

שלשה  אחד כל יהא לקרקע, התחתון  החבל  שבין  הרווח וכן  לעליון,
שהוא  רווח שכל  לפי  שלמה, מחיצה זו והרי משהו , פחות טפחים

נקראת  זו מחיצה (כמחובר). כלבוד  נחשב טפחים משלשה פחות
ברוחב). מחיצה (היינו ערב של ïéáòåמחיצה íéìáç øeòL– ÄÂÈÄÀÈÀÈ

החבלים, שלשת כל של  עביים שיעור  çôèכלומר ìò øúé– ÈÅÇÆÇ
משהויים  שלשה פחות טפחים תשעה הם יחד  הרווחים וכל  שהואיל

iax)("edyn" ly mיחד החבלים כל של עביים להיות צריך  לפיכך  ,

אלה, משהויים שלשת ועוד íéçôèטפח äøNò ìkä àäiL éãkÀÅÆÀÅÇÙÂÈÈÀÈÄ
עשרה  גבוהה מחיצה יהיו שביניהם הרווחים עם יחד  שהחבלים –

מחיצה. נקראת אינה טפחים מעשרה פחות שהרי טפחים,

י ה נ ש מ ר ו א ב

מחיצה  לעשות יכולה בבקעה שחנתה ששיירא הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
גם  לעשות שיכולה ללמד , משנתנו  מוסיפה ערב, של מחיצה הנקראת בחבלים,

שתי. של מחיצה הנקראת "לבוד"), סמך (על בלבד קנים של מחיצה

íéð÷a ïéôéwîכדי להקיפה, באה והיא בבקעה, שחנתה שיירה – ÇÄÄÀÈÄ
לנעוץ  היינו בקנים, להקיפה לה מותר  בשבת, בה לטלטל מותר  שיהא

טפחים, עשרה גבוהים שהם באדמה, קנים àHLמסביב ãáìáeÄÀÇÆ
GL Bøáçì äð÷ ïéa àäéíéçôè äL לקנה קנה שבין שהרווח – ÀÅÅÈÆÇÂÅÀÈÀÈÄ

כלבוד . נחשב שיהא כדי  טפחים, משלשה פחות eøacיהא àøéMaÇÀÈÈÄÀ
ערב של  מחיצה חכמים שהתירו מה –(milaga)שתי של ,(mipwa)או

אדם; בני משלשה פחותה שיירה ואין  בשיירה, אלא התירו  éøácÄÀÅלא
äãeäé éaø,במחיצותיה חכמים הקילו בשיירה דווקא שלדעתו – ÇÄÀÈ

וערב  שתי  של מחיצה לעשות צריך בקעה להקיף הבא יחיד  אבל 
äåBäaכאחת. àlà àøéMa eøac àG :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÄÀÇÀÈÈÆÈÇÆ

להקיף  דרכה שהשיירה ורגיל , מצוי שכך לפי  אלא שיירה נקטו לא
לשיירה  רק לא באמת אבל  בקנים, או בחבלים חנייתה מקום את

ליחיד.ה  אף אלא בקנים, או  בחבלים כזו , מחיצה ävçîתירו ìkÈÀÄÈ
áøò ìLå éúL ìL dðéàL,כאחת –ävçî dðéà ואפילו – ÆÅÈÆÆÄÀÆÅÆÅÈÀÄÈ

מותרת, אינה äãeäéבשיירא éaø øa éñBé éaø éøácכלומר – ÄÀÅÇÄÅÇÇÄÀÈ
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izdw - zex`ean zeipyn
של או  שתי של  מחיצה בשיירא המתיר  אביו, על חולק יוסי  שרבי 
מחיצה  צריכה שיירה שאפילו סובר  והוא לעיל ), ששנינו  (כמו ערב

כאחת. וערב שתי  íéøáãשל  éðMî ãçà :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÆÈÄÀÅÀÈÄ
בחבלים. כגון לבד , ערב של  או בקנים, כגון  לבד, שתי של  מחיצה דיה

ובין  יהודה רבי  על  החולקים החכמים בין שההבדל מבואר , בגמרא
לא  הראשונים שלדעת יהודה, רבי בר יוסי רבי  על החולקים החכמים

לשיירה, בדומה בדרך , אלא ליחיד ערב של  או  שתי  של מחיצה התירו
ואילו  ביישוב; לא אבל ראויה, מחיצה לעשות יכול ואינו הואיל 

סוברים: mixacהאחרונים ipyn cg` בין ליחיד , ובין לרבים בין  –
ביישוב. ובין  dkldבדרך okeמותר אינו בבקעה, ששבת יחיד ברם, .

אינו  המוקף השטח כן אם אלא סביבו, שהקיף המחיצה בתוך לטלטל 
אמה  מאה שהיה המשכן, חצר  של  כשטחה היינו סאתיים, מבית גדול 

שטח  שהוא לפי  סאתיים, בית ונקרא רוחב; אמה חמשים על  אורך 
הדין  והוא מרובעות). אמה 5000) תבואה סאתיים לזריעת הראוי 
הרי בבקעה, ששבתו  יותר  או  שלשה אבל  בבקעה. ששבתו לשניים

כפי בבקעה, שהקיפו מחיצה בכל  לטלטל להם ומותר שיירה, הם
פנוי שטח יישאר  שלא ובלבד  ובהמתם, כליהם לצורך להם הדרוש

סאתיים מבית יותר  המחיצה ההלל''בתוך  ררממבב""םם   בב;; ייזז  ,, עעייררוובבייןן ((גגממרראא  

ייבב  )) טטזז  ,, äðçna.ששבבתת eøèt íéøác äòaøà,למלחמה היוצאת – ÇÀÈÈÀÈÄÈÀÇÇÂÆ
שמתעסקים  מפני עליהם חכמים שהקילו הרשות, למלחמת ואפילו 

בכיבוש íB÷î:((ררממבב""םם  ))הם ìkî íéöò ïéàéáî חוששים ואין  – ÀÄÄÅÄÄÈÈ
בהם  טרחו שבעליהם ויבשים, תלושים עצים ואפילו  גזל ; משום

להם; התירו  חכמים לצרכיהם, חבילות úöéçøîועשאום íéøeèôeÀÄÅÀÄÇ
íéãéלחפש לטרוח צריכים שאינם הסעודה, לפני ידים מנטילת – ÈÇÄ

אמרו : בגמרא ידים. לנטילת epyמים `l(ידים מרחיצת (שפטורים

mipey`x min `l`,(הסעודה שלפני ידים `mipexg(נטילת min la`
;mipird z` `nqny ,yi zinecq glny iptn ...daeg היו רגילים שכן 

מ, (ברכות חכמים כדברי אכילה, כל אחרי  במלח אצבעותיהם לטבול 
משום  אחרונים מים תיקנו  ולכן  מלח", אכול אכילתך כל  "אחר א):

אחרונים. במים חייבים במחנה אף מאיסור, חמורה וסכנה והואיל  סכנה.
ב  מלח תתווסספפוותת  ברם, שאין  לפי  אחרונים, במים נהגו  לא עכשיו  מובא:

אצבעותינו  לטבל רגילים אנו  שאין משום גם או בימינו , מצוי  סדומית
אכילה; אחר  הדמאי,éàîcîeבמלח את לעשר  צריכים שאינם – ÄÀÇ

הארץ מעם שנלקחה מתבואה i`nc)היינו zkqnl dgizt oiir) שלא ,

הקילו ; ובמחנה ספק, משום אלא הדמאי  על חכמים áøòlîeÄÀÈÅגזרו
גבוהה  במחיצה המחנה כל  את שהקיפו  שלאחר  חצרות; עירובי  –

למחנה  ומאוהל  לאוהל  מאוהל גם לטלטל  הם מותרים טפחים, עשרה
שעל לפי  הם, חייבים תחומים בעירובי ברם, חצרות. עירובי  בלי

הכתוב מן  סמך  יש תחומים חכמים.((גגממרראא  ))איסור בו החמירו  ולכן ,

âששללייששיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

היחיד, כרשות דינן  טפחים, עשרה עמוקות שהן  הרבים, שברשות מים בארות
היחי מרשות מוציאים שהרי  הבאר , ליד  וליתנם בשבת מים מהן  לשאוב דואסור 

לעשות  חכמים שהתירו  מיוחד תיקון על ללמד באה משנתנו – הרבים. לרשות
המשנה: (בלשון  הללו לבארות מים ze`xiaמסביב מהן לשאוב מותר  שיהא כדי  ,(

בשבת.

ïéqt ïéNBò,קרשים של  חלקי גדר –úBàøéaì המים לבארות – ÄÇÄÇÅÈ
היחיד, כרשות ייחשב הבאר  יד  שעל  שהשטח כדי הרבים, שברשות

לתוכו . הבאר  מן  מים להוציא מותר  ïéãîeécויהא äòaøà– ÇÀÈÈÀÀÄ
cneic קרשים שני היינו דוֿעמוד , מלים: משתי  מורכבת מלה זו

שהפסים  כלומר מעלות), 90 (בת ישרה בזווית לזה זה המחוברים
לביראות oicneicהםשעושים drax` בארבע אותם שמעמידים

לבור , מסביב הםזוויות äðBîLkוהרי  ïéàøð בארבע קרשים ÄÀÄÄÀÈ
שני נראים רוח שבכל הבור , רוחות

כזה: ביניהם, וריווח צדדים משני  קרשים
:øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈÇÄÅÄÅ

äðBîL,לביראות פסים שמונה עושים – ÀÈ
øNòשהם íéðLk ïéàøð,קרשים – ÄÀÄÄÀÅÈÈ

ïéãîeécוהיינו: äòaøà,בזוויות – ÇÀÈÈÀÀÄ
ïéèeLt äòaøàå מעמידים פשוטים קרשים ארבעה ועוד  – ÀÇÀÈÈÀÄ

כזה: הדיומדין , ארבעת בין
ïäáb,הקרשים של –äøNò ÈÀÈÂÈÈ

íéçôè שאין בפחות – מחיצה ÀÈÄ
טפחים, שלïaçøåמעשרה – ÀÈÀÈ

שהם äMLהקרשים, טפחים, – ÄÈ
àeäLאמה, ìk ïéáòå שאין – ÀÈÀÈÈÆ

לתיקון  כלום מועיל  העובי 

íéîëçåíéøîBà:íéøáã éðMî ãçà.äðçna eøèt íéøác äòaøà:íB÷î ìkî íéöò ïéàéáî,úöéçøî íéøeèôe ©£¨¦§¦¤¨¦§¥§¨¦©§¨¨§¨¦¨§©©£¤§¦¦¥¦¦¨¨§¦¥§¦©
íéãé,éàîcîe,áøòlîe. ¨©¦¦§©¦§¨¥

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡úBàøéaì ïéqt ïéNBò,äðBîLk ïéàøð ïéãîeéc äòaøà–éøácäãeäé éaø.øéàî éaøøîBà:íéðLk ïéàøð äðBîL ¦©¦©¥¨©§¨¨§§¦¦§¦¦§¨¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥§¨¦§¦¦§¥

øNò,ïéèeLt äòaøàå ïéãîeéc äòaøà.äøNò ïäábíéçôè,äML ïaçøå,àeäL ìk ïéáòå;àGîk ïäéðéáe ¨¨©§¨¨§§¦§©§¨¨§¦¨§¨£¨¨§¨¦§¨§¨¦¨§¨§¨¨¤¥¥¤¦§

.'ek axr:áøòå éúù éòá àøééùì åìéôà øîà÷å ,äåáàã äéìò âéìô äãåäé ø"á éñåé 'ø.mixac ipyn cg`ïðáøì éàî÷ ïðáø ïéá .àëéàå áøò åà éúù åà
íéøáã éðùî ãçà éøîà éàøúá ïðáøå ,áåùéá àìå ,äéåàø äöéçî úåùòì ìåëé åðéàå ìéàåä ,êøãá ,àøééùã àéîåã àìà ãéçéì åøù àì éàî÷ ïðáøã éàøúá
íéúàñ úéáî øúåé äìåãâ äöéçî úåùòì íéìåëé ïéà øáãîá åúáùù íéðù åà ãçà íãàù àìà .åäééúåë àúëìäå ,áåùéá ïéá êøãá ïéá íéáøì ïéá ãéçéì ïéá
äî éôë ïéìéî äîë åìéôàå äìåãâ äöéçî úåùòì íéìåëéå àøééù ïä øúåé åà íãà éðá äùìùå ,ïëùîä øöçë áçåø íéùîç ìò êøåà äîà äàî àåäù

:íéúàñ úéáî øúåé äöéçîä êåúá éåðô íå÷î øàùé àìù ãáìáå ,íúîäáìå íùéîùú éìëìå íäì êéøöù.dpgna exhtúîçìîì åìéôàå äîçìîì íéàöåéì
:úåùøä.mivr oi`ian:úåìéáç íåàùòå íäéìòá íúåà åúøë åìéôàå ,ìæâ íåùî íéùùåç ïéàå.mici zvigxn mixehteøçàìù íéîá ìáà ,äãåòñä éðôìù

:àøåñéàî àúðëñ àøéîç ,íéðéòä úà àîñîä úéîåãñ çìî ìù äðëñä úîçî åð÷úðå ìéàåä .íéáééç äãåòñä.i`ncneúîåøú ùéøôäì ïéëéøö ïéàù
:õøàä íòî äàåáú åç÷ì íà ïåâë ,éàîã ìù øùòî.axrlne:áøòì ïéëéøö ïéîåçú éáåøéò ìáà .úåöéçî ó÷åî äðçîá ìäàì ìäàî ïåâë ,úåøöç éáåøéò

a`̀.ze`xial oiqt oiyerïéùåòå ,íéáøä úåùøì àéöåäìå ïäî úåàìîì íéìåëé ïéàå äøùò íé÷åîòù ïä ãéçéä úåùø úåàøéáäù éôì .íéáøä úåùøáù
:äð÷ùéå äáåøå äùàø åà äìåë åúîäá ñðëúå íù çéðéå àéöåéå àìîéå ,ãéçéä úåùø øåáä úåáéáñ [ììç] ïéùåò ïéñôä åéäéù ïéñô.oicneic.ïéãåîò éðù

åðôåãå çøæîì ãçà åðôåã äèåð àöîð úéáøòî úéîåøã úàôì íéðùë éåùòä ãåîòä õòåðùëå .íéðù ïåé ïåùìá åéã .íéðùë äàøð äòáøàä åìàî ãåîò ìëù
äîà ïôåã úåîà éúù çåø ìëì àöîð úåàôä òáøàì ïúòáøà ïúåðùëå ,íåøãì ãçà åãöå çøæîì ãçà åãö äèåð úéðåôö úéáøòî úàôì éðùäå ,ïåôöì ãçà

באר 

באר 

` dpyn ipy wxt oiaexir zkqnb dpyn ipy wxt oiaexir zkqn

GL ìL úB÷áø ézLGL Lø÷a L;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:òaøà òaøà ìL,àGå úBøeL÷ §¥§¨¤¨¨¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¤©§©©§©§§
úBøzî,úàöBé úçàå úñðëð úçà. ª¨©©¦§¤¤§©©¥

·øàaì áéø÷äì øzî,dLàø äøt àäzL ãáìáeäúBLå íéðôa daøå.àeäL ìk ÷éçøäì øzî,ãáìáeäaøiL ª¨§©§¦©§¥¦§©¤§¥¨¨Ÿ¨§ª¨¦§¦§¨ª¨§©§¦¨¤¦§©¤©§¤
ïéqôa. §©¦
‚äãeäé éaøøîBà:íéúàñ úéa ãò.Bì eøîà:ótøwìå äpbì àlà íéúàñ úéa eøîà àG;Bà øéc äéä íà ìáà ©¦§¨¥©¥¨©¦¨§¨§¥¨©¦¤¨©¦¨§©©§¥£¨¦¨¨¦

:íééúðéá çåéøäå äîà ãâðë.oiheyt drax`eúåîà øùò àìà [åìà] ïéãîåéã äòáøàî ñôì ñô ïéá ïéàù ïîæáå .äîà äáçø çåì çåø ìëì ïúåð òöîàá
ùìù ãò øùòî àìà å÷ìçð àì ,ïéèåùô êéøöã é"ø äãåî ùéìùå äîà äøùò ùìùî øúåé ïäéðéá ùé íàå ,ïéèåùô ïéñôì êéøö ïéàã î"ø äãåî úåçô åà

:é"øë äëìäå .êéøö ïéà øîåà é"øå íéèåùô êéøö øîåà î"øã .ùéìùå äîà äøùò.xwa yly yly ly zewax izyúåçô íéúîà ø÷áå ø÷á ìë áçåøù
åëéù çåéøä äæå ,úåîà øùò ø÷á äùù áçåø àöîð ,ùéìù:ïéèåùô ïéñôá äáøéù êéøö äæî øúåé áçåø ùé íàå ,øéàî éáø éøáãì ñôì ñô ïéá ïúéì ì

.zewax÷áøî ìâò ïåùì(çë 'à ìàåîù):.rax` rax` ly xne` i"x:ùéìùå äîà â"é ïä.zexzen `l la` zexeywàìå úåøåù÷ ïéòë àîéú àìã
:íéúðéáù çåéø èòîìå øéîçäì ,úåøúåî àì ìáà àðú éëäì ,ùîî úåøåù÷.z`vei zg`e zqpkp zg`,úàöåé úçà ä÷áøå úñðëð ø÷á ìù úçà ä÷áø

:êë ìë úåîöîåöî ïðéòá àìã àéä àìå÷ åæå .úåñðëð ïäéúù åà úåàöåé ïäéúù åéä åìéàùî áçåø øúåé ùéå
aa.x`al aixwdl xzenøéöá ìáà ,úåîà éúù ïäù äøô ìù äáåøå äùàø éãë ïéñôä ïéá ãò øàáä úôùî àäéù ãáìáå .øö÷ ó÷éä úåùòìå ,ïéñôä

:äöéçîì õåç éìãä àéöåéå åúøô øçà êùîé àîù àì éëäî.`edy lk wigxdl xzen:õôç åáìù åîë ìåãâ ó÷éä úåùòì.oiqta daxiy calaeìëã
,ùéìùå äîà â"éî øúåé [ãîåéãì èåùô ïéáå] èåùôì èåùô ïéá àäé àìù éãë ãò ïéñôá úåáøäì êéøöå ,ïéñôä ïéáù çåéøá äáøî øåáä ïî ÷éçøîù äî

:åúåîë äëìäù äãåäé éáø éøáãë
bb.miz`q zia cr xne` dcedi iax:íéúàñ úéá ãò àìà øàáì ìåãâ ó÷éä äùòé àì.stxwle dpibl:äøéãì ïôé÷ä ïéàù.stxwøéòì õåç ìåãâ ó÷éä

`xephxa yexit

ריווח,ïäéðéáeהמחיצה, להשאיר מותר הקרשים בין  –ézL àGîk ÅÅÆÄÀÀÅ
GL ìL úB÷áøGL Lø÷a Lשם לעבור  שיוכלו כדי –izy ÀÈÆÈÈÈÈ

epiid ,zewaxצמדים xwa,שני  yly yly ly בברייתא פרות. שש  כלומר 
שלישי ושני  אמה הוא פרה של (רחבה) שעובייה מבואר , בגמרא

) אמות עשר  הוא פרות שש שרוחב נמצא 10).אמה, = 6 כפול  1
øéàî éaø éøác הפסים בין  הריווח שיהא אסור  מאיר רבי  שלדעת – ÄÀÅÇÄÅÄ

אמות. מעשר  òaøàיותר  òaøà ìL :øîBà äãeäé éaøמותר – ÇÄÀÈÅÆÇÀÇÇÀÇ
של צמדים שני שם לעבור שיוכלו  כדי הקרשים בין  ריווח להשאיר

החישוב  (לפי  הוא ורחבן  פרות, שמונה כלומר  בקר, ארבע ארבע
) ושליש אמה עשרה שלש  =שלמעלה) 8 כפול 1,(13úBøeL÷À

לזו, זו קשורות הן כשהפרות –úBøzî àGå,מותרות שכשהן  – ÀËÈ
לשון : כפל  המשנה ונקטה גדול. יותר ביניהן  le`הריווח zexeyw"

"zexzEn ביניהן שהריווח ממש, לקשורות היא שהכוונה להשמיענו 
מועט, úàöBéהוא úçàå úñðëð úçà שבין הריווח שיעור – ÇÇÄÀÆÆÀÇÇÅ

אלא  היוצאות, כשתים או  הנכנסות רבקות שתי  כמלוא אינו  הקרשים

ביניהן יש זה שבכגון  יוצאת, ואחת נכנסת אחת שתהא ריווח כדי 
– הקרשים שבין הריווח ששיעור חכמים, הקילו  שבזה כלומר  יותר ,

לדעת  ושליש אמה עשרה ושלוש  מאיר, רבי  לדעת אמות עשר היינו 
מרווחות. באמות אלא מצומצמות באמות אינו  – יהודה רבי 

דברים: בשני חולקים יהודה ורבי מאיר  רבי
שלדעת `. כפתח, נחשב שיהא הקרשים, בין להשאיר  שמותר הריווח בענין 

יהודה, רבי לדעת ואילו אמות, מעשר יותר  הרווח שיהא אסור מאיר רבי
ושליש. אמה עשרה שלש הריווח שיהא dcediמותר iaxk dklde.

.a פשוטים וארבעה דיומדין  ארבעה מצריך מאיר  שרבי  הפסים, מספר  בענין
מאיר רבי  שלדעת נמצא דיומדין. בארבעה די יהודה רבי לדעת ואילו  ביניהם,
רוחב  שהרי  אמה, עשרה שתים הוא הפרוץ) מהחלק (חוץ העומד  הגדר  היקף

אמות. שמונה – יהודה רבי ולדעת אמה, שהם טפחים ששה קרש כל
או אמות עשר  אלא אינו הדיומדים בין  הריווח שאם מבואר , בגמרא ברם,
ביניהם  הריווח ואם פשוטים; בפסים צורך  שאין  מודה מאיר רבי  אף פחות,
להוסיף  שיש מודה יהודה רבי אף ושליש, אמה עשרה משלש יותר  הוא
אמות  מעשר  יותר  הוא כשהריווח אלא נחלקו  לא פשוטים. פסים ביניהם
בארבעת  אלא צורך אין  יהודה רבי שלדעת ושליש, אמה עשרה משלש ופחות
פסים  הדיומדים בין  להוסיף צריך  מאיר רבי לדעת ואילו  בלבד, הדיומדים
להיות  צריכים אינם הפשוטים שהפסים לומר אולי  אפשר  זה לפי  – פשוטים.
ולא  הדיומדים, שבין  הריווח את למעט הצורך כפי אלא אמה, רחבים דווקא

בלבד. הדיומדין לגבי  אלא הפסים של רוחבן  מידת המשנה oeirנקטה jixve.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הפסים  שהיקף להשמיע באה והיא ביראות, פסי  בענין ללמד  מוסיפה זו משנה
גדול. להיות יכול ואף מצומצם, להיות יכול 

áéø÷äì øzî– הפסים את לקרב –,øàaì השטח את ולצמצם ËÈÀÇÀÄÇÀÅ
הפסים, ובין הבאר  íéðôaשבין  daøå dLàø äøt àäzL ãáìáeÄÀÇÆÀÅÈÈÙÈÀËÈÄÀÄ

äúBLå ראשה שם להיכנס יכולה פרה שתהא כדי מקום שיישאר  – ÀÈ
שנו: בברייתא הבאר . ליד  והעמידו שדלו  המים מן לשתות ורובה

zen` izy ?dxt ly daexe dy`x dnk שבין השטח שגודל מכאן, .
אמות. משתי  פחות לא להיות צריך  לפסים éçøäì÷הבאר  øzî– ËÈÀÇÀÄ

הבאר , מן הפסים àeäLאת ìk,שירצה כמה כל  –äaøiL ãáìáe ÈÆÄÀÇÆÇÀÆ
ïéqôaהרי הבאר , מן הפסים היקף את מרחיק שהוא מה שכל  – ÀÇÄ

יהא  שלא כדי בפסים, להרבות צריך  ולכן  הפסים, שבין  הריווח גדל

יותר או יהודה, רבי  לדעת ושליש אמה עשרה משלש יותר ביניהם
הזכרנו  וכבר  מאיר . רבי  לדעת אמות dcedi.מעשר iaxk dkldy

âררבבייעעיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

להרחיק  מותר כמה עד תנאים בה ונחלקו הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
הבאר . מן  הפסים את

íéúàñ úéa ãò :øîBà äãeäé éaø הפסים את להרחיק מותר – ÇÄÀÈÅÇÅÈÇÄ
לא  המוקף שהמקום היינו סאתיים, בית של שיעור עד  רק הבאר  מן

וכבר ליטר ). (כ –26.5 תבואה סאתיים לזריעת הראוי  משטח גדול יהא
אמה  מאה המשכן : חצר  של שטחה היה שכך י ), א, (לעיל  הזכרנו

מרובעות). אמה 5000 =) רחבה וחמשים Bìאורכה eøîà חכמים – ÈÀ
יהודה: íéúàñלרבי  úéa eøîà àGהשיעור את חכמים קבעו  לא – ÈÀÅÈÇÄ

סאתיים, בית ótøwìåשל  äpbì àlà;לדירה הוקפו  שלא –stxw ÆÈÇÄÈÀÇÇÀÅ
וכדומה. עצים לשמירת גדר  המוקף לעיר  מחוץ גדול שטח ìáàÂÈהוא

øéc äéä íà, לזבלו כדי לתוכו  צאן  שהוכנס בשדה גדור  שטח – ÄÈÈÄ
øçñ Bà:גורסים ויש –,xdq,הבהמות לשמירת גדור  מקום היינו  ÇÇ

äö÷î Bà,הבתים שמאחורי  מגרש  –øöç Bà,הבתים שלפני – ËÀÆÈÅ
ïéøBk úLîç úéa elôàשאפשר עד גדולים, שטחים הם אפילו – ÂÄÅÂÅÆÄ

סאה), 30 הוא שהכור  סאה, 150 (היינו  כורים חמשה בהם לזרוע
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GL ìL úB÷áø ézLGL Lø÷a L;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:òaøà òaøà ìL,àGå úBøeL÷ §¥§¨¤¨¨¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¤©§©©§©§§
úBøzî,úàöBé úçàå úñðëð úçà. ª¨©©¦§¤¤§©©¥

·øàaì áéø÷äì øzî,dLàø äøt àäzL ãáìáeäúBLå íéðôa daøå.àeäL ìk ÷éçøäì øzî,ãáìáeäaøiL ª¨§©§¦©§¥¦§©¤§¥¨¨Ÿ¨§ª¨¦§¦§¨ª¨§©§¦¨¤¦§©¤©§¤
ïéqôa. §©¦
‚äãeäé éaøøîBà:íéúàñ úéa ãò.Bì eøîà:ótøwìå äpbì àlà íéúàñ úéa eøîà àG;Bà øéc äéä íà ìáà ©¦§¨¥©¥¨©¦¨§¨§¥¨©¦¤¨©¦¨§©©§¥£¨¦¨¨¦

:íééúðéá çåéøäå äîà ãâðë.oiheyt drax`eúåîà øùò àìà [åìà] ïéãîåéã äòáøàî ñôì ñô ïéá ïéàù ïîæáå .äîà äáçø çåì çåø ìëì ïúåð òöîàá
ùìù ãò øùòî àìà å÷ìçð àì ,ïéèåùô êéøöã é"ø äãåî ùéìùå äîà äøùò ùìùî øúåé ïäéðéá ùé íàå ,ïéèåùô ïéñôì êéøö ïéàã î"ø äãåî úåçô åà

:é"øë äëìäå .êéøö ïéà øîåà é"øå íéèåùô êéøö øîåà î"øã .ùéìùå äîà äøùò.xwa yly yly ly zewax izyúåçô íéúîà ø÷áå ø÷á ìë áçåøù
åëéù çåéøä äæå ,úåîà øùò ø÷á äùù áçåø àöîð ,ùéìù:ïéèåùô ïéñôá äáøéù êéøö äæî øúåé áçåø ùé íàå ,øéàî éáø éøáãì ñôì ñô ïéá ïúéì ì

.zewax÷áøî ìâò ïåùì(çë 'à ìàåîù):.rax` rax` ly xne` i"x:ùéìùå äîà â"é ïä.zexzen `l la` zexeywàìå úåøåù÷ ïéòë àîéú àìã
:íéúðéáù çåéø èòîìå øéîçäì ,úåøúåî àì ìáà àðú éëäì ,ùîî úåøåù÷.z`vei zg`e zqpkp zg`,úàöåé úçà ä÷áøå úñðëð ø÷á ìù úçà ä÷áø

:êë ìë úåîöîåöî ïðéòá àìã àéä àìå÷ åæå .úåñðëð ïäéúù åà úåàöåé ïäéúù åéä åìéàùî áçåø øúåé ùéå
aa.x`al aixwdl xzenøéöá ìáà ,úåîà éúù ïäù äøô ìù äáåøå äùàø éãë ïéñôä ïéá ãò øàáä úôùî àäéù ãáìáå .øö÷ ó÷éä úåùòìå ,ïéñôä

:äöéçîì õåç éìãä àéöåéå åúøô øçà êùîé àîù àì éëäî.`edy lk wigxdl xzen:õôç åáìù åîë ìåãâ ó÷éä úåùòì.oiqta daxiy calaeìëã
,ùéìùå äîà â"éî øúåé [ãîåéãì èåùô ïéáå] èåùôì èåùô ïéá àäé àìù éãë ãò ïéñôá úåáøäì êéøöå ,ïéñôä ïéáù çåéøá äáøî øåáä ïî ÷éçøîù äî

:åúåîë äëìäù äãåäé éáø éøáãë
bb.miz`q zia cr xne` dcedi iax:íéúàñ úéá ãò àìà øàáì ìåãâ ó÷éä äùòé àì.stxwle dpibl:äøéãì ïôé÷ä ïéàù.stxwøéòì õåç ìåãâ ó÷éä

`xephxa yexit

ריווח,ïäéðéáeהמחיצה, להשאיר מותר הקרשים בין  –ézL àGîk ÅÅÆÄÀÀÅ
GL ìL úB÷áøGL Lø÷a Lשם לעבור  שיוכלו כדי –izy ÀÈÆÈÈÈÈ

epiid ,zewaxצמדים xwa,שני  yly yly ly בברייתא פרות. שש  כלומר 
שלישי ושני  אמה הוא פרה של (רחבה) שעובייה מבואר , בגמרא

) אמות עשר  הוא פרות שש שרוחב נמצא 10).אמה, = 6 כפול  1
øéàî éaø éøác הפסים בין  הריווח שיהא אסור  מאיר רבי  שלדעת – ÄÀÅÇÄÅÄ

אמות. מעשר  òaøàיותר  òaøà ìL :øîBà äãeäé éaøמותר – ÇÄÀÈÅÆÇÀÇÇÀÇ
של צמדים שני שם לעבור שיוכלו  כדי הקרשים בין  ריווח להשאיר

החישוב  (לפי  הוא ורחבן  פרות, שמונה כלומר  בקר, ארבע ארבע
) ושליש אמה עשרה שלש  =שלמעלה) 8 כפול 1,(13úBøeL÷À

לזו, זו קשורות הן כשהפרות –úBøzî àGå,מותרות שכשהן  – ÀËÈ
לשון : כפל  המשנה ונקטה גדול. יותר ביניהן  le`הריווח zexeyw"

"zexzEn ביניהן שהריווח ממש, לקשורות היא שהכוונה להשמיענו 
מועט, úàöBéהוא úçàå úñðëð úçà שבין הריווח שיעור – ÇÇÄÀÆÆÀÇÇÅ

אלא  היוצאות, כשתים או  הנכנסות רבקות שתי  כמלוא אינו  הקרשים

ביניהן יש זה שבכגון  יוצאת, ואחת נכנסת אחת שתהא ריווח כדי 
– הקרשים שבין הריווח ששיעור חכמים, הקילו  שבזה כלומר  יותר ,

לדעת  ושליש אמה עשרה ושלוש  מאיר, רבי  לדעת אמות עשר היינו 
מרווחות. באמות אלא מצומצמות באמות אינו  – יהודה רבי 

דברים: בשני חולקים יהודה ורבי מאיר  רבי
שלדעת `. כפתח, נחשב שיהא הקרשים, בין להשאיר  שמותר הריווח בענין 

יהודה, רבי לדעת ואילו אמות, מעשר יותר  הרווח שיהא אסור מאיר רבי
ושליש. אמה עשרה שלש הריווח שיהא dcediמותר iaxk dklde.

.a פשוטים וארבעה דיומדין  ארבעה מצריך מאיר  שרבי  הפסים, מספר  בענין
מאיר רבי  שלדעת נמצא דיומדין. בארבעה די יהודה רבי לדעת ואילו  ביניהם,
רוחב  שהרי  אמה, עשרה שתים הוא הפרוץ) מהחלק (חוץ העומד  הגדר  היקף

אמות. שמונה – יהודה רבי ולדעת אמה, שהם טפחים ששה קרש כל
או אמות עשר  אלא אינו הדיומדים בין  הריווח שאם מבואר , בגמרא ברם,
ביניהם  הריווח ואם פשוטים; בפסים צורך  שאין  מודה מאיר רבי  אף פחות,
להוסיף  שיש מודה יהודה רבי אף ושליש, אמה עשרה משלש יותר  הוא
אמות  מעשר  יותר  הוא כשהריווח אלא נחלקו  לא פשוטים. פסים ביניהם
בארבעת  אלא צורך אין  יהודה רבי שלדעת ושליש, אמה עשרה משלש ופחות
פסים  הדיומדים בין  להוסיף צריך  מאיר רבי לדעת ואילו  בלבד, הדיומדים
להיות  צריכים אינם הפשוטים שהפסים לומר אולי  אפשר  זה לפי  – פשוטים.
ולא  הדיומדים, שבין  הריווח את למעט הצורך כפי אלא אמה, רחבים דווקא

בלבד. הדיומדין לגבי  אלא הפסים של רוחבן  מידת המשנה oeirנקטה jixve.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הפסים  שהיקף להשמיע באה והיא ביראות, פסי  בענין ללמד  מוסיפה זו משנה
גדול. להיות יכול ואף מצומצם, להיות יכול 

áéø÷äì øzî– הפסים את לקרב –,øàaì השטח את ולצמצם ËÈÀÇÀÄÇÀÅ
הפסים, ובין הבאר  íéðôaשבין  daøå dLàø äøt àäzL ãáìáeÄÀÇÆÀÅÈÈÙÈÀËÈÄÀÄ

äúBLå ראשה שם להיכנס יכולה פרה שתהא כדי מקום שיישאר  – ÀÈ
שנו: בברייתא הבאר . ליד  והעמידו שדלו  המים מן לשתות ורובה

zen` izy ?dxt ly daexe dy`x dnk שבין השטח שגודל מכאן, .
אמות. משתי  פחות לא להיות צריך  לפסים éçøäì÷הבאר  øzî– ËÈÀÇÀÄ

הבאר , מן הפסים àeäLאת ìk,שירצה כמה כל  –äaøiL ãáìáe ÈÆÄÀÇÆÇÀÆ
ïéqôaהרי הבאר , מן הפסים היקף את מרחיק שהוא מה שכל  – ÀÇÄ

יהא  שלא כדי בפסים, להרבות צריך  ולכן  הפסים, שבין  הריווח גדל

יותר או יהודה, רבי  לדעת ושליש אמה עשרה משלש יותר ביניהם
הזכרנו  וכבר  מאיר . רבי  לדעת אמות dcedi.מעשר iaxk dkldy

âררבבייעעיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

להרחיק  מותר כמה עד תנאים בה ונחלקו הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
הבאר . מן  הפסים את

íéúàñ úéa ãò :øîBà äãeäé éaø הפסים את להרחיק מותר – ÇÄÀÈÅÇÅÈÇÄ
לא  המוקף שהמקום היינו סאתיים, בית של שיעור עד  רק הבאר  מן

וכבר ליטר ). (כ –26.5 תבואה סאתיים לזריעת הראוי  משטח גדול יהא
אמה  מאה המשכן : חצר  של שטחה היה שכך י ), א, (לעיל  הזכרנו

מרובעות). אמה 5000 =) רחבה וחמשים Bìאורכה eøîà חכמים – ÈÀ
יהודה: íéúàñלרבי  úéa eøîà àGהשיעור את חכמים קבעו  לא – ÈÀÅÈÇÄ

סאתיים, בית ótøwìåשל  äpbì àlà;לדירה הוקפו  שלא –stxw ÆÈÇÄÈÀÇÇÀÅ
וכדומה. עצים לשמירת גדר  המוקף לעיר  מחוץ גדול שטח ìáàÂÈהוא

øéc äéä íà, לזבלו כדי לתוכו  צאן  שהוכנס בשדה גדור  שטח – ÄÈÈÄ
øçñ Bà:גורסים ויש –,xdq,הבהמות לשמירת גדור  מקום היינו  ÇÇ

äö÷î Bà,הבתים שמאחורי  מגרש  –øöç Bà,הבתים שלפני – ËÀÆÈÅ
ïéøBk úLîç úéa elôàשאפשר עד גדולים, שטחים הם אפילו – ÂÄÅÂÅÆÄ

סאה), 30 הוא שהכור  סאה, 150 (היינו  כורים חמשה בהם לזרוע
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ç Bà äö÷î Bà øçñøö,ïéøBk úLîç úéa elôà,ïéøBk úøNò úéa elôà–øzî.àeäL ìk ÷éçøäì øzîe, ©©ª§¤¨¥£¦¥£¥¤¦£¦¥£¤¤¦ª¨ª¨§©§¦¨¤
ïéqôa äaøiL ãáìáe. ¦§©¤©§¤§©¦

„äãeäé éaøøîBà:ïú÷ñôî íéaøä Cøc äúéä íà–ïéããvì äp÷lñé.íéîëçåíéøîBà:éøö BðéàC.øBa ãçà ©¦§¨¥¦¨§¨¤¤¨©¦©§§¨©§©§¤¨©§¨¦©£¨¦§¦¥¨¦¤¨
ãéçiä øàáe íéaøä øàáe íéaøä–ïéqt ïäì ïéNBò;ãéçiä øBáì ìáà–íéçôè äøNò ääBáb ävçî Bì ïéNBò; ¨©¦§¥¨©¦§¥©¨¦¦¨¤©¦£¨§©¨¦¦§¦¨§¨£¨¨§¨¦

éøácàáé÷ò éaø.àáa ïa äãeäé éaøøîBà:ãáìa íéaøä øàáì àlà ïéqt ïéNBò ïéà,ääBáb äøBâç ïéNBò øàMìå ¦§¥©¦£¦¨©¦§¨¤¨¨¥¥¦©¦¤¨¦§¥¨©¦¦§©§©§¨¦£¨§¨
íéçôè äøNò. £¨¨§¨¦

‰øîà ãBòåàáa ïa äãeäé éaø:íéøéLå änà íéòáL ìò íéøéLå änà íéòáL ïäL ótøwäå äpbä,øãb úôwî §¨©©¦§¨¤¨¨©¦¨§©©§¥¤¥¦§¦©¨§¦©¦©¦§¦©¨§¦©¦ª¤¤¨¥

:øöåàì íéöò íù ñéðëäì.xic:äîäá éììâá äìáæì éãë ïàë øçîìå ïàë íåéä úåãùá ïéùåòù úåîäá ìù.xgqéñøâã úéàå .øéòá úåîäáì [äöéçî ó÷éä]
:íéøåñàä úéá ,øäñ.xvg:íéúáä éðôìù äìåâî íå÷î.dvwenïäéîéîå ìéàåä éîð úåàøéá éñô éðäå .àåä äøéãì ïôé÷ä éðä ìëã ,íéúáä éøåçàù äáçø

:àåä àúééìòî ùéîùú íãà úééúùì úåéåàø.`edy lk wigxdl xzeneìèìèì øúåî íéøåë 'é ãò íéìåãâ åìéôà äøéãì åô÷åäù åìà ìëù íùë øîåìë
:äëìä ïëå ,õôç åáìù äî ìë úåàøéá éñô ìù ó÷éää ÷éçøäì øúåî êë ,íäá

cc.miaxd jxc dzid m`äì ååùîã ,íéñôä ïéá íéëìäî íéáøä åéäé àìù íéñôì õåçî íéããöì äð÷ìñé ,íéñôä ïéá ú÷ñôî äá íéò÷åá íéáøù êøã
:é"øë äëìä ïéàå .äöéçîä íéìèáîå íéáøä úåùøë.miaxd xeaúåîäáì ïééåöî íéî åéäéù àìà úåàøéá éñô åøéúä àìù ,éããäà éøëãî àéî é÷ñô éà

:äöéçî úøåú ïéñôì ïéà íéî íù ïéàù ïîæ ìëå ,íéìâø éìåò.cigid x`a:àéî é÷ñô àì àäå ïä íééç íéî øàáã ,éøù éîð.miaxd x`aléúøú àëéàã
àéöåäì ìáà .ãáìá é"àáå íéìâø éìåò ìù ïúîäá úå÷ùäì éãë àìà úåàøéá éñô éãé ìò øàáä ïî àéöåäìå íéî úåàìîì øúåî ïéàå .äëìä ïëå .àúåéìòîì

:íéçôè äøùò ääåáâ äöéçî äùåò åà äúåùå øåáì ãøåé àìà ,øåñà åîöò íãàä úåúùì éãë íéî
dd.`aa oa dcedi x"` cereç øîà÷ àúùäå .íéáøä øàáì àìà ïúåà ïéùåò ïéà øîàã ,ïéñô éáâ àøîåçì àãç øîàã íåùîó÷åîá óàã àúéøçà àøîå

`xephxa yexit

ïéøBk úøNò úéa elôà עשרה בהם לזרוע שאפשר  שטחים – ÂÄÅÂÆÆÄ
סאה), 300) (שאף øzîכורים לדירה שהוקפו  לפי  בהם, לטלטל  – ËÈ

שנחשבים  ביראות, בפסי הדין  וכן לרועה); דירה בית יש בסהר או  בדיר 

של ולשימושו אדם לשתיית ראויים והמים הואיל  לדירה, כהיקף הם
הם; éçøäì÷אדם øzîe את להרחיק שמותר ומכאן  כלומר : – ËÈÀÇÀÄ

הבאר , מן  àeäLהפסים ìk,שירצה כמה כל –äaøiL ãáìáe ÈÆÄÀÇÆÇÀÆ
ïéqôa.הקודמת במשנה שבארנו כמו –.dkld oke ÀÇÄ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ביראות.מ  פסי  בענין ללמד  מוסיפה זו שנה

ïú÷ñôî íéaøä Cøc äúéä íà :øîBà äãeäé éaø את – ÇÄÀÈÅÄÈÀÈÆÆÈÇÄÇÀÀÈÇ
ביניהם, עוברת שהדרך ïéããvìהפסים, äp÷lñéהדרך את יסלק – ÀÇÀÆÈÇÀÈÄ

היכר אלא גמורות מחיצות הפסים ואין  שהואיל לפסים, מחוץ אל 
דרך לפיכך העומד , על  בהן  מרובה הפרוץ שהרי  בלבד, מחיצות

אותה  עושה שם הרבים הליכת שכן הפסים, היקף את מבטלת הרבים
הרבים. Céøöכרשות Bðéà :íéøîBà íéîëçåדרך את לסלק – ÇÂÈÄÀÄÅÈÄ

ששה  ששה של  פסים שני רוח בכל  ויש שהואיל לצדדין , הרבים
ביניהן  הרבים הליכת ואין ניכרות, מחיצות ארבע הן  הרי טפחים,

אותן. íéaøäמבטלת øBa ãçàהשייך מכונסים מים של בור  בין – ÆÈÈÇÄ
íéaøäלרבים, øàáe,הרבים של חיים מים באר  ובין  –øàáe ÀÅÈÇÄÀÅ
ãéçiä, ליחיד השייך חיים מים באר  ובין –ïéqt ïäì ïéNBò– ÇÈÄÄÈÆÇÄ

שם  להשקות בשבת מים מהם לשאוב כדי פסים, להם לעשות מותר

הבהמות. ãéçiäאת øBáì ìáà מימיו שייפסקו שאפשר כיון  – ÂÈÀÇÈÄ
שלא  פסים, ידי  על היחיד  רשות לעשותו חכמים בו הקילו  לא בשבת,

רגלים  לעולי  מצויים מים שיהיו  כדי  אלא ביראות פסי  חכמים התירו
מחיצה, תורת לפסים אין מים שם שאין  זמן וכל בהמתם, את להשקות

שם  ויטלטל שישכח חשש  יש  היחיד בבור  ואילו שם; לטלטל  ואסור 
אלא פסים, לו  עושין  אין  הלכך מים, שם שאין  בזמן Bìאף ïéNBòÄ

íéçôè äøNò ääBáb ävçî מסב שלמה מחיצה היינו יב – ÀÄÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
àáé÷òלבור ; éaø éøácאפשר הרבים בבור שגם פי  על  ואף – ÄÀÅÇÄÂÄÈ

פסים, בו  לעשות שמותר עקיבא רבי סובר  מקום מכל המים, שייפסקו 
שם, לטלטל  שאסור  לזה זה הם מזכירים מים שם שאין  שבזמן  לפי

שם. מצויים ורבים ïéNBòהואיל  ïéà :øîBà àáa ïa äãeäé éaøÇÄÀÈÆÈÈÅÅÄ

ãáìa íéaøä øàáì àlà ïéqt אלא ביראות פסי  הותרו  שלא – ÇÄÆÈÄÀÅÈÇÄÄÀÇ
בלבד , הרבים של  חיים מים ולבארøàMìåלבאר  הרבים לבור – ÀÇÀÈ

היחיד , לבור שכן  וכל  äøBâçהיחיד  ïéNBò,מסביב שלמה מחיצה – ÄÂÈ
íéçôè äøNò ääBáb:מפרשים יש  –dxebg חבלים של היקף – ÀÈÂÈÈÀÈÄ

aa`.((ררשש  ""יי)) oa dcedi iaxk dkld ביראות פסי  הותרו ולא (גמרא).

בהמתם; להשקאת ודווקא בלבד, רגלים לעולי  ישראל בארץ אלא
ולשתות, ממנה לדלות לו ואסור  ושותה, הבאר לתוך  יורד אדם אבל 

ברם, טפחים. עשרה גבוהה מקפת מחיצה סביבה עשויה כן אם אלא
אף  מותר  בה, לירד יכול אדם שאין הרבה, רחבה הבאר  היתה אם

הפסין  בין ולשתות ממנה לדלות ההלל''לאדם ררממבב""םם   אא;; ככאא,, ששבבתת ((גגממרראא  

לל)).. ייזז  ,, ששבבתת  

âחחממייששיי âייווםם
ה ה נ ש מ ר ו א ב

בארנו, ושם ולקרפף", לגינה אלא סאתיים בית אמרו  "לא ג: במשנה שנינו כבר 
ארכה שהיה המשכן, מחצר נלמד  סאתיים בית חמשים ששיעור ורחבה אמה מאה

נקרא זה שטח מרובעות. אמה אלפים חמשת של  שטח והוא miiz`q",אמה, zia"
ששטחו סאתיים בבית דנה משנתנו בלבד . תבואה סאתיים לזריעת ראוי שהוא לפי
חמשת  יהא שריבועו  גודל  שאין לפי  מדוייק, רבוע שיהא אפשר  ואי והואיל רבוע,

חכמ  ציינו לפיכך אמהאלפים, "שבעים בקירוב: ריבועו מידות את עלmiixiyeים
אמה ברטנורא)miixiyeשבעים (רש"י; המפרשים רוב לדעת השיריים? הם וכמה ."

יח): כז, (שמות כתוב המשכן בחצר  שכן אמה; שלישי  שני  d`nהם xvgd jxe`"
"miynga miyng agexe dn`a,רחבו על יתר שארכו  חמשים טול  התורה: אמרה –

(עיין בריבוע אמה שלישי  ושני  אמה שבעים, ותמצא הנותרים, חמשים וסבב
שיש כלומר  ושיריים", אמה שבעים על יש מועט "דבר בברייתא: ושנו  ברטנורא).
ושיריים  אמה שבעים על בו יתר מרובעות) אמה 5000) סאתיים שבית קטן , הפרש

) כפולבריבוע 70= של709/7 הפרש  והרי  החשבון49939/2; ברם, אמות. 6
5000 = 70,71... הוא יותר ביתר המדוייק השיריים את מחשב הרמב"ם ואמנם .(

) שביעיות חמש  שהם כותב, והוא כפול7/5דיוק, 707/5½ = בקירוב).70 5000

àáa ïa äãeäé éaø øîà ãBòå נקטה שמשנתנו מבואר, בגמרא – ÀÈÇÇÄÀÈÆÈÈ
בבא  בן יהודה שרבי  שנינו, הקודמת המשנה שבסוף לפי  "ועוד",
בלבד, הרבים לבאר אלא אותם עושים שאין  ביראות, בפסי  מחמיר

בבא: בן יהודה רבי  אמר  חומרה שעוד להשמיע, זו משנה ובאה
äpbä,פרי עצי  כגון  –ótøwäå להחסנת לעיר  מחוץ גדור שטח – ÇÄÈÀÇÇÀÅ

וכדומה, änàעצים íéòáL ìò íéøéLå änà íéòáL ïäLÆÅÄÀÄÇÈÀÄÇÄÇÄÀÄÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt oiaexir zkqn

íéçôè äøNò dBáb–dëBúa ïéìèìèî,äøéc úéa Bà äøîBL da àäiL ãáìáe,øéòì äëeîñ àäzL Bà.éaø ¨©£¨¨§¨¦§©§§¦§¨¦§©¤§¥¨¥¨¥¦¨¤§¥§¨¨¦©¦
äãeäéøîBà:øBa àlà da ïéà elôàäøòîe çéLå,dëBúa ïéìèìèî.àáé÷ò éaøøîBà:ìkî úçà da ïéà elôà §¨¥£¦¥¨¤¨§¦©§¨¨§©§§¦§¨©¦£¦¨¥£¦¥¨©©¦¨

dëBúa ïéìèìèî elà,íéøéLå änà íéòáL da àäiL ãáìáe,íéøéLå änà íéòáL ìò.øæòéìà éaøøîBà:íà ¥§©§§¦§¨¦§©¤§¥¨¦§¦©¨§¦©¦©¦§¦©¨§¦©¦©¦¡¦¤¤¥¦
úçà änà elôà daçø ìò øúé dkøà äéä,dëBúa ïéìèìèî ïéà.éñBé éaøøîBà:daçøa íéðL ét dkøà elôà, ¨¨¨§¨¨¥©¨§¨£¦©¨©©¥§©§§¦§¨©¦¥¥£¦¨§¨¦§©¦§¨§¨

dëBúa ïéìèìèî. §©§§¦§¨

:ãåòå àðú éëä íåùî ,íéúàñ úéáî éôè éøù àì äøéãì.dxiney:àì éôè ,éøùã àåä íéúàñ úéá ,äøéãì ó÷åäã â"òàã .íéøîåù úëåñ.xirl dkenq
:éîã äøéãì ó÷åîëå ãéîú äá ùîúùäì åúòã åúéáì äáåø÷å ìéàåäã.mixiye dn` miray lr mixiye dn` miray `dzy calaeéîð ÷"úå .øúåé àìå

åìéôà äøéã úéá àëéàã àëéäã ,øîà÷ àáé÷ò 'øë 'åëå øöç åà øäñ åà øéã äéä íà ìáà äðéâìå óôø÷ì àìà íéúàñ úéá åøîà àì åì åøîàã ìéòìã
,íéòåáø íééøéùå äîà íéòáù ìò øúåé íéúàñ úéáù èòåî øáã åäééðéá àëéàã 'îâá ïðéøîà ,åäééðéá éàîå .íéúàñ úéá äøéãì ó÷åä àìùëå ,éîð àáåè
àäã ,íéòåáø íééøéùå äîà 'ò ìò øúåé íéúàñ úéáã åðòãé ãöéëå .àì åúå íééøéùå äîà 'ò ìò íééøéùå äîà 'ò ò"øìå ,íéîìù íéúàñ úéáá éøù ÷"úå

äéá áéúë ïëùîä øöçå ,ïëùîä øöçë íéúàñ ïä äîëå àøîâá ïðéøîà( æë úåîù)íéùîç éàî ïðéùøãå íéùîçá íéùîç áçåøå äîàá äàî øöçä êøåà
'ä íäî äùò ,ãöéë .íéòáåøî íéçôè 'ãå äîà 'ò åäì ååäã ,úáù øåòéùì íéøúåðä 'ð ááñå åáçø ìò øúé åëøàù íéùîç ìåè äøåú äøîà ,íéùîçá
ìò íéòáù éøä ïåôöì úçàå íåøãì úçà íéù ,'ð äëøàå 'ò äáçø éøä ,äáøòîì úçàå äçøæîì úçà ïú ,íéùîç ïëøåàå áçåø äîà øùò ìù úåòåöø
íéùå [øùò ìò] øùò ìù úåëéúç òáøà úéùéîçä äòåöøä ïî ìåè ,úôñåäù úôñåúä éðôî øùò ìò øùò ïø÷å ïø÷ ìëì íéîåâô úåðø÷äù àìà íéòáù
úåòåöø íéùìù éøä ,íéçôè éðù ìù úåòåöø íúåà äùòå [íéçôè íéùù ìò] íéçôè íéùù íäù íéøúåðä øùò ìò øùò ìåè ,åàìîúðå úåðø÷ òáøàì
íéîåâô úåðø÷äù àìà íéçôè 'ãå úåîà íéòáù ìò ,íéçôè 'ãå [úåîà] íéòáù éøä çåø ìëì íéòáù ïú ,äîà úåàî ùìù ïäù ,úåîà øùò úçà ìë êøåà

úðå úåðø÷ì íéùå íéçôè 'ç íäî ìåè äîà 'ë êãéá åøàùðå ,íééçôè ìò íééçôèåðééäå íééçôè áçåøá êøåà íéçôè 'ãå úåîà ç"é êãéá åøàùðå ,åàìî
é÷äìå ï÷ìçì úàá íàù ,èòåî øáãé÷äì êøåà [úåîà] â"ôø ìù úåòåöø äðéî ãáòîì éòá àäã òáöà éùéìù éðù áçåøì úôñåú òéâî ïéà ó.úåçåø 'ãä ó

ãçà äá ïéà åìéôà àáé÷ò éáø øîàù äîáå .åúòã óåñì éúãøé àìå íéáø úåðåáùç ù÷á í"áîøäå .àåä ïåëðå é"ùø éùåøéôá åæ äèù ùåøéô éúàöî êë
àäá ,àì åúå íééøéùå äîà íéòáù ìò íééøéùå äîà íéòáùã øáñå ìéòìã åì åøîàã íéîëçà âéìôã éàîá ìáà .äéúåë àúëìä ,äëåúá íéìèìèî åìàî

:íéòåáø íééøéùå äîà 'ò ìò øúåé èòåî øáã àåäù ,éøù ïëùîä øöçë íéúàñ úéááã .íéîëçë äëìä.dagx lr xzei dkx` dzid m`èòéîã â"òàå
éñåäå äáçøøæòéìà éáøãà âéìôã éñåé 'øë äëìäå .äøéãì ó÷åä àìã àëéä ïðáø åøùã àåä òáåøîã ,ïéìèìèî ïéà ,íéúàñ úéá àìà äìåëá ïéàå äëøà ìò ó

:úåòáåøî éòá àìå

`xephxa yexit

íéøéLå אמה אלפים חמשת בקירוב שהוא רבוע שטח היינו – ÀÄÇÄ
הנקרא והוא המשכן, חצר  של  כשטחה miמרובעות, iz`q zia כמו ,

למשנתנו ), (בהקדמה íéçôèשבארנו äøNò dBáb øãb úôwîËÆÆÈÅÈÇÂÈÈÀÈÄ
הדין  והוא טפחים, עשרה גבוה גדר מוקפת שהיא הגינה כלומר –

dëBúaלקרפף, ïéìèìèî,בשבת –äøîBL da àäiL ãáìáe ÀÇÀÀÄÀÈÄÀÇÆÀÅÈÅÈ
שומרים, סוכת בגינה שתהא –äøéc úéa Bà אף הבית, לבעל – ÅÄÈ

לפרקים, אלא שם דר  שאינו פי øéòìעל äëeîñ àäzL Bà– ÆÀÅÀÈÈÄ
זה  שבכגון שבת, תחום שהוא העיר , שמאחורי  אמה אלפיים בתוך
דר כאילו זה והרי  בה, ולטייל  בשבת שמה ללכת הבית בעל  רגיל 

לדירה, שהוקפו  וקרפף גינה שאפילו סובר, בבא בן  יהודה רבי שם.
סאתיים  מבית גדול  אינו  שטחם כן  אם אלא בתוכם מטלטלים אין 

בבררטטננוורראא  )) בית ((ררשש""יי;; שעד בבא, בן יהודה רבי  דעת מפרשים יש  .
מבית  ביותר  אבל דירה, בית או שומירה בהם שתהא די סאתיים

ממש לדירה מוקפים שיהיו  צריכים äãeäé((תתווסספפוותת  ))..סאתיים éaøÇÄÀÈ
(i`rl` xa)äøòîe çéLå øBa àlà da ïéà elôà :øîBà– ÅÂÄÅÈÆÈÀÄÇÀÈÈ

שיח או  מערה,(dgey)בור dëBúaאו  ïéìèìèîרבי בשבת. – ÀÇÀÀÄÀÈ
די אלא דירה, בית או שומירה בה שתהא צורך שאיו סובר, יהודה
תחתיה  להסתופף מערה או גשמים, מי  לכינוס שוחה או  בור שם כשיש

מותר הוקפה, אדם שלצורך מוכיח, זה ואף שהואיל  החמה, מפני
בתוכה ייווננתתןן  ))לטלטל da.((ההרר""רר   ïéà elôà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÂÄÅÈ

elà ìkî úçà ושיח בור לא ואף דירה בית ולא שומירה לא – ÇÇÄÈÅ
dëBúaומערה, ïéìèìèî,בשבת –íéòáL da àäiL ãáìáe ÀÇÀÀÄÀÈÄÀÇÆÀÅÈÄÀÄ

íéøéLå änà íéòáL ìò ,íéøéLå änà בגמרא יותר . ולא – ÇÈÀÄÇÄÇÄÀÄÇÈÀÄÇÄ
"לא  ג): משנה (לעיל שאמרו  החכמים על  חולק עקיבא שרבי  מבואר,

אין  עקיבא רבי  לדעת שכן  ולקרפף", לגינה אלא סאתיים בית אמרו 
אמה  שבעים של ריבוע הוא שטחם כן  אם אלא בתוכם מטלטלין 

כגון  סאתיים, לבית קרוב היינו ושיריים, אמה שבעים על ושיריים
אמה  שלישי  ושני אמה שבעים על אמה שלישי  ושני  אמה שבעים

סאתיים 9/7(שהם בית הוא השטח אם אבל  מרובעות), אמות 4993

את  מוסיפים האחרים ואילו  בו , לטלטל  אסור  מרובעות), אמה 5000)

אמה  בשבעים שיש  ממה יותר סאתיים בבית שיש  הקטן  ההפרש
אף  לטלטל  מותר שלדעתם כלומר ושיריים, אמה שבעים על ושיריים

שלם. סאתיים עקיבא ההררממבב  ""םםבבית שרבי היא, הגמרא שכוונת מפרש,
יהודה  רבי  שלדעת בבא, בן יהודה רבי על  השיריים בשיעור חולק

הריבוע  זה שבכגון בקירוב, אמה שביעיות חמש הם השיריים בבא בן
הם  השיריים עקיבא רבי לדעת ואילו  שלם, סאתיים בית כמעט הוא

קרוב  אלא אינו שהריבוע באופן  יותר , משהו או אמה שלישי שני 
למשנתנו ). (בהקדמה שבארנו כמו  סאתיים, iaxkלבית dkld mpn`e

oi` la` ,mkeza lhlhn ,el`n cg` stxwae dpiba oi` elit`y ,`aiwr
ghyd m` s` `l` ,aexiwa miiz`q zia ly reaixd xeriya ezenk dkld

.ea lhlhl xzen ,mly miiz`q zia `edíà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄ
dkøà äéä,הגינה של  –úçà änà elôà daçø ìò øúé– ÈÈÈÀÈÈÅÇÈÀÈÂÄÇÈÇÇ

סאתיים, מבית יותר  שטחה שאין פי  על  dëBúaאף ïéìèìèî ïéàÅÀÇÀÀÄÀÈ
בית  של  בגינה לטלטל  חכמים התירו לא אליעזר רבי  שלדעת –

לדי הוקפה שלא ארכו סאתיים רבּוע, הוא שטחה כן  אם אלא רה
daçøaכרחבו ; íéðL ét dkøà elôà :øîBà éñBé éaø כמו – ÇÄÅÅÂÄÈÀÈÄÀÇÄÀÈÀÈ

רוחב, אמה חמישים על  אורך אמה מאה שהיתה המשכן , בחצר 

dëBúa ïéìèìèî–.iqei iaxk dklde בגמרא המובאת בברייתא ÀÇÀÀÄÀÈ
הוא: dagxaהנוסח miipy it lr xzi dkx` did m` :xne` xfril` iax"

"dkeza oilhlhn oi` zg` dn` elit` במשנתנו שאף בגמרא ומבואר  ,
יוסי ? רבי לבין  בינו  ההבדל  מהו  כן אם הברייתא; כנוסח להגיה יש

חכמים", שריבעוהו  "ריבוע הוא ביניהם ההבדל  הגמרא: משיבה כך  על 
המשכן ,ררשש  ""יי,,ומפרש כחצר מלבן  צורת לכתחילה מצריך אליעזר  שרבי 

אפילו  שבדיעבד  אלא ריבוע, צורת לכתחילה מצריך יוסי  רבי ואילו 
ברם מותר . מרחבה שניים פי ההתתווסספפוותתארכה פירושו בבעעלליי על  מקשים

כ מפרשים והם רש "י , חחננננאאלל  ,,של  שנחלקו ררבבננוו למה היא הגמרא שכוונת
רבי שלדעת שבת, תחום של  אמה אלפיים בענין  ח) ד , (להלן  תנאים

שביתתו  ממקום לאדם שיש כלומר הן , עגולות אנטיגנוס בן חנינא

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

זטו

 ל תדהנ לןינ עדלההדס   215 

זטו

d dpyn ipy wxt oiaexir zkqn

ç Bà äö÷î Bà øçñøö,ïéøBk úLîç úéa elôà,ïéøBk úøNò úéa elôà–øzî.àeäL ìk ÷éçøäì øzîe, ©©ª§¤¨¥£¦¥£¥¤¦£¦¥£¤¤¦ª¨ª¨§©§¦¨¤
ïéqôa äaøiL ãáìáe. ¦§©¤©§¤§©¦

„äãeäé éaøøîBà:ïú÷ñôî íéaøä Cøc äúéä íà–ïéããvì äp÷lñé.íéîëçåíéøîBà:éøö BðéàC.øBa ãçà ©¦§¨¥¦¨§¨¤¤¨©¦©§§¨©§©§¤¨©§¨¦©£¨¦§¦¥¨¦¤¨
ãéçiä øàáe íéaøä øàáe íéaøä–ïéqt ïäì ïéNBò;ãéçiä øBáì ìáà–íéçôè äøNò ääBáb ävçî Bì ïéNBò; ¨©¦§¥¨©¦§¥©¨¦¦¨¤©¦£¨§©¨¦¦§¦¨§¨£¨¨§¨¦

éøácàáé÷ò éaø.àáa ïa äãeäé éaøøîBà:ãáìa íéaøä øàáì àlà ïéqt ïéNBò ïéà,ääBáb äøBâç ïéNBò øàMìå ¦§¥©¦£¦¨©¦§¨¤¨¨¥¥¦©¦¤¨¦§¥¨©¦¦§©§©§¨¦£¨§¨
íéçôè äøNò. £¨¨§¨¦

‰øîà ãBòåàáa ïa äãeäé éaø:íéøéLå änà íéòáL ìò íéøéLå änà íéòáL ïäL ótøwäå äpbä,øãb úôwî §¨©©¦§¨¤¨¨©¦¨§©©§¥¤¥¦§¦©¨§¦©¦©¦§¦©¨§¦©¦ª¤¤¨¥

:øöåàì íéöò íù ñéðëäì.xic:äîäá éììâá äìáæì éãë ïàë øçîìå ïàë íåéä úåãùá ïéùåòù úåîäá ìù.xgqéñøâã úéàå .øéòá úåîäáì [äöéçî ó÷éä]
:íéøåñàä úéá ,øäñ.xvg:íéúáä éðôìù äìåâî íå÷î.dvwenïäéîéîå ìéàåä éîð úåàøéá éñô éðäå .àåä äøéãì ïôé÷ä éðä ìëã ,íéúáä éøåçàù äáçø

:àåä àúééìòî ùéîùú íãà úééúùì úåéåàø.`edy lk wigxdl xzeneìèìèì øúåî íéøåë 'é ãò íéìåãâ åìéôà äøéãì åô÷åäù åìà ìëù íùë øîåìë
:äëìä ïëå ,õôç åáìù äî ìë úåàøéá éñô ìù ó÷éää ÷éçøäì øúåî êë ,íäá

cc.miaxd jxc dzid m`äì ååùîã ,íéñôä ïéá íéëìäî íéáøä åéäé àìù íéñôì õåçî íéããöì äð÷ìñé ,íéñôä ïéá ú÷ñôî äá íéò÷åá íéáøù êøã
:é"øë äëìä ïéàå .äöéçîä íéìèáîå íéáøä úåùøë.miaxd xeaúåîäáì ïééåöî íéî åéäéù àìà úåàøéá éñô åøéúä àìù ,éããäà éøëãî àéî é÷ñô éà

:äöéçî úøåú ïéñôì ïéà íéî íù ïéàù ïîæ ìëå ,íéìâø éìåò.cigid x`a:àéî é÷ñô àì àäå ïä íééç íéî øàáã ,éøù éîð.miaxd x`aléúøú àëéàã
àéöåäì ìáà .ãáìá é"àáå íéìâø éìåò ìù ïúîäá úå÷ùäì éãë àìà úåàøéá éñô éãé ìò øàáä ïî àéöåäìå íéî úåàìîì øúåî ïéàå .äëìä ïëå .àúåéìòîì

:íéçôè äøùò ääåáâ äöéçî äùåò åà äúåùå øåáì ãøåé àìà ,øåñà åîöò íãàä úåúùì éãë íéî
dd.`aa oa dcedi x"` cereç øîà÷ àúùäå .íéáøä øàáì àìà ïúåà ïéùåò ïéà øîàã ,ïéñô éáâ àøîåçì àãç øîàã íåùîó÷åîá óàã àúéøçà àøîå

`xephxa yexit

ïéøBk úøNò úéa elôà עשרה בהם לזרוע שאפשר  שטחים – ÂÄÅÂÆÆÄ
סאה), 300) (שאף øzîכורים לדירה שהוקפו  לפי  בהם, לטלטל  – ËÈ

שנחשבים  ביראות, בפסי הדין  וכן לרועה); דירה בית יש בסהר או  בדיר 

של ולשימושו אדם לשתיית ראויים והמים הואיל  לדירה, כהיקף הם
הם; éçøäì÷אדם øzîe את להרחיק שמותר ומכאן  כלומר : – ËÈÀÇÀÄ

הבאר , מן  àeäLהפסים ìk,שירצה כמה כל –äaøiL ãáìáe ÈÆÄÀÇÆÇÀÆ
ïéqôa.הקודמת במשנה שבארנו כמו –.dkld oke ÀÇÄ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ביראות.מ  פסי  בענין ללמד  מוסיפה זו שנה

ïú÷ñôî íéaøä Cøc äúéä íà :øîBà äãeäé éaø את – ÇÄÀÈÅÄÈÀÈÆÆÈÇÄÇÀÀÈÇ
ביניהם, עוברת שהדרך ïéããvìהפסים, äp÷lñéהדרך את יסלק – ÀÇÀÆÈÇÀÈÄ

היכר אלא גמורות מחיצות הפסים ואין  שהואיל לפסים, מחוץ אל 
דרך לפיכך העומד , על  בהן  מרובה הפרוץ שהרי  בלבד, מחיצות

אותה  עושה שם הרבים הליכת שכן הפסים, היקף את מבטלת הרבים
הרבים. Céøöכרשות Bðéà :íéøîBà íéîëçåדרך את לסלק – ÇÂÈÄÀÄÅÈÄ

ששה  ששה של  פסים שני רוח בכל  ויש שהואיל לצדדין , הרבים
ביניהן  הרבים הליכת ואין ניכרות, מחיצות ארבע הן  הרי טפחים,

אותן. íéaøäמבטלת øBa ãçàהשייך מכונסים מים של בור  בין – ÆÈÈÇÄ
íéaøäלרבים, øàáe,הרבים של חיים מים באר  ובין  –øàáe ÀÅÈÇÄÀÅ
ãéçiä, ליחיד השייך חיים מים באר  ובין –ïéqt ïäì ïéNBò– ÇÈÄÄÈÆÇÄ

שם  להשקות בשבת מים מהם לשאוב כדי פסים, להם לעשות מותר

הבהמות. ãéçiäאת øBáì ìáà מימיו שייפסקו שאפשר כיון  – ÂÈÀÇÈÄ
שלא  פסים, ידי  על היחיד  רשות לעשותו חכמים בו הקילו  לא בשבת,

רגלים  לעולי  מצויים מים שיהיו  כדי  אלא ביראות פסי  חכמים התירו
מחיצה, תורת לפסים אין מים שם שאין  זמן וכל בהמתם, את להשקות

שם  ויטלטל שישכח חשש  יש  היחיד בבור  ואילו שם; לטלטל  ואסור 
אלא פסים, לו  עושין  אין  הלכך מים, שם שאין  בזמן Bìאף ïéNBòÄ

íéçôè äøNò ääBáb ävçî מסב שלמה מחיצה היינו יב – ÀÄÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
àáé÷òלבור ; éaø éøácאפשר הרבים בבור שגם פי  על  ואף – ÄÀÅÇÄÂÄÈ

פסים, בו  לעשות שמותר עקיבא רבי סובר  מקום מכל המים, שייפסקו 
שם, לטלטל  שאסור  לזה זה הם מזכירים מים שם שאין  שבזמן  לפי

שם. מצויים ורבים ïéNBòהואיל  ïéà :øîBà àáa ïa äãeäé éaøÇÄÀÈÆÈÈÅÅÄ

ãáìa íéaøä øàáì àlà ïéqt אלא ביראות פסי  הותרו  שלא – ÇÄÆÈÄÀÅÈÇÄÄÀÇ
בלבד , הרבים של  חיים מים ולבארøàMìåלבאר  הרבים לבור – ÀÇÀÈ

היחיד , לבור שכן  וכל  äøBâçהיחיד  ïéNBò,מסביב שלמה מחיצה – ÄÂÈ
íéçôè äøNò ääBáb:מפרשים יש  –dxebg חבלים של היקף – ÀÈÂÈÈÀÈÄ

aa`.((ררשש  ""יי)) oa dcedi iaxk dkld ביראות פסי  הותרו ולא (גמרא).

בהמתם; להשקאת ודווקא בלבד, רגלים לעולי  ישראל בארץ אלא
ולשתות, ממנה לדלות לו ואסור  ושותה, הבאר לתוך  יורד אדם אבל 

ברם, טפחים. עשרה גבוהה מקפת מחיצה סביבה עשויה כן אם אלא
אף  מותר  בה, לירד יכול אדם שאין הרבה, רחבה הבאר  היתה אם

הפסין  בין ולשתות ממנה לדלות ההלל''לאדם ררממבב""םם   אא;; ככאא,, ששבבתת ((גגממרראא  

לל)).. ייזז  ,, ששבבתת  

âחחממייששיי âייווםם
ה ה נ ש מ ר ו א ב

בארנו, ושם ולקרפף", לגינה אלא סאתיים בית אמרו  "לא ג: במשנה שנינו כבר 
ארכה שהיה המשכן, מחצר נלמד  סאתיים בית חמשים ששיעור ורחבה אמה מאה

נקרא זה שטח מרובעות. אמה אלפים חמשת של  שטח והוא miiz`q",אמה, zia"
ששטחו סאתיים בבית דנה משנתנו בלבד . תבואה סאתיים לזריעת ראוי שהוא לפי
חמשת  יהא שריבועו  גודל  שאין לפי  מדוייק, רבוע שיהא אפשר  ואי והואיל רבוע,

חכמ  ציינו לפיכך אמהאלפים, "שבעים בקירוב: ריבועו מידות את עלmiixiyeים
אמה ברטנורא)miixiyeשבעים (רש"י; המפרשים רוב לדעת השיריים? הם וכמה ."

יח): כז, (שמות כתוב המשכן בחצר  שכן אמה; שלישי  שני  d`nהם xvgd jxe`"
"miynga miyng agexe dn`a,רחבו על יתר שארכו  חמשים טול  התורה: אמרה –

(עיין בריבוע אמה שלישי  ושני  אמה שבעים, ותמצא הנותרים, חמשים וסבב
שיש כלומר  ושיריים", אמה שבעים על יש מועט "דבר בברייתא: ושנו  ברטנורא).
ושיריים  אמה שבעים על בו יתר מרובעות) אמה 5000) סאתיים שבית קטן , הפרש

) כפולבריבוע 70= של709/7 הפרש  והרי  החשבון49939/2; ברם, אמות. 6
5000 = 70,71... הוא יותר ביתר המדוייק השיריים את מחשב הרמב"ם ואמנם .(

) שביעיות חמש  שהם כותב, והוא כפול7/5דיוק, 707/5½ = בקירוב).70 5000

àáa ïa äãeäé éaø øîà ãBòå נקטה שמשנתנו מבואר, בגמרא – ÀÈÇÇÄÀÈÆÈÈ
בבא  בן יהודה שרבי  שנינו, הקודמת המשנה שבסוף לפי  "ועוד",
בלבד, הרבים לבאר אלא אותם עושים שאין  ביראות, בפסי  מחמיר

בבא: בן יהודה רבי  אמר  חומרה שעוד להשמיע, זו משנה ובאה
äpbä,פרי עצי  כגון  –ótøwäå להחסנת לעיר  מחוץ גדור שטח – ÇÄÈÀÇÇÀÅ

וכדומה, änàעצים íéòáL ìò íéøéLå änà íéòáL ïäLÆÅÄÀÄÇÈÀÄÇÄÇÄÀÄÇÈ
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íéçôè äøNò dBáb–dëBúa ïéìèìèî,äøéc úéa Bà äøîBL da àäiL ãáìáe,øéòì äëeîñ àäzL Bà.éaø ¨©£¨¨§¨¦§©§§¦§¨¦§©¤§¥¨¥¨¥¦¨¤§¥§¨¨¦©¦
äãeäéøîBà:øBa àlà da ïéà elôàäøòîe çéLå,dëBúa ïéìèìèî.àáé÷ò éaøøîBà:ìkî úçà da ïéà elôà §¨¥£¦¥¨¤¨§¦©§¨¨§©§§¦§¨©¦£¦¨¥£¦¥¨©©¦¨

dëBúa ïéìèìèî elà,íéøéLå änà íéòáL da àäiL ãáìáe,íéøéLå änà íéòáL ìò.øæòéìà éaøøîBà:íà ¥§©§§¦§¨¦§©¤§¥¨¦§¦©¨§¦©¦©¦§¦©¨§¦©¦©¦¡¦¤¤¥¦
úçà änà elôà daçø ìò øúé dkøà äéä,dëBúa ïéìèìèî ïéà.éñBé éaøøîBà:daçøa íéðL ét dkøà elôà, ¨¨¨§¨¨¥©¨§¨£¦©¨©©¥§©§§¦§¨©¦¥¥£¦¨§¨¦§©¦§¨§¨

dëBúa ïéìèìèî. §©§§¦§¨

:ãåòå àðú éëä íåùî ,íéúàñ úéáî éôè éøù àì äøéãì.dxiney:àì éôè ,éøùã àåä íéúàñ úéá ,äøéãì ó÷åäã â"òàã .íéøîåù úëåñ.xirl dkenq
:éîã äøéãì ó÷åîëå ãéîú äá ùîúùäì åúòã åúéáì äáåø÷å ìéàåäã.mixiye dn` miray lr mixiye dn` miray `dzy calaeéîð ÷"úå .øúåé àìå

åìéôà äøéã úéá àëéàã àëéäã ,øîà÷ àáé÷ò 'øë 'åëå øöç åà øäñ åà øéã äéä íà ìáà äðéâìå óôø÷ì àìà íéúàñ úéá åøîà àì åì åøîàã ìéòìã
,íéòåáø íééøéùå äîà íéòáù ìò øúåé íéúàñ úéáù èòåî øáã åäééðéá àëéàã 'îâá ïðéøîà ,åäééðéá éàîå .íéúàñ úéá äøéãì ó÷åä àìùëå ,éîð àáåè
àäã ,íéòåáø íééøéùå äîà 'ò ìò øúåé íéúàñ úéáã åðòãé ãöéëå .àì åúå íééøéùå äîà 'ò ìò íééøéùå äîà 'ò ò"øìå ,íéîìù íéúàñ úéáá éøù ÷"úå

äéá áéúë ïëùîä øöçå ,ïëùîä øöçë íéúàñ ïä äîëå àøîâá ïðéøîà( æë úåîù)íéùîç éàî ïðéùøãå íéùîçá íéùîç áçåøå äîàá äàî øöçä êøåà
'ä íäî äùò ,ãöéë .íéòáåøî íéçôè 'ãå äîà 'ò åäì ååäã ,úáù øåòéùì íéøúåðä 'ð ááñå åáçø ìò øúé åëøàù íéùîç ìåè äøåú äøîà ,íéùîçá
ìò íéòáù éøä ïåôöì úçàå íåøãì úçà íéù ,'ð äëøàå 'ò äáçø éøä ,äáøòîì úçàå äçøæîì úçà ïú ,íéùîç ïëøåàå áçåø äîà øùò ìù úåòåöø
íéùå [øùò ìò] øùò ìù úåëéúç òáøà úéùéîçä äòåöøä ïî ìåè ,úôñåäù úôñåúä éðôî øùò ìò øùò ïø÷å ïø÷ ìëì íéîåâô úåðø÷äù àìà íéòáù
úåòåöø íéùìù éøä ,íéçôè éðù ìù úåòåöø íúåà äùòå [íéçôè íéùù ìò] íéçôè íéùù íäù íéøúåðä øùò ìò øùò ìåè ,åàìîúðå úåðø÷ òáøàì
íéîåâô úåðø÷äù àìà íéçôè 'ãå úåîà íéòáù ìò ,íéçôè 'ãå [úåîà] íéòáù éøä çåø ìëì íéòáù ïú ,äîà úåàî ùìù ïäù ,úåîà øùò úçà ìë êøåà

úðå úåðø÷ì íéùå íéçôè 'ç íäî ìåè äîà 'ë êãéá åøàùðå ,íééçôè ìò íééçôèåðééäå íééçôè áçåøá êøåà íéçôè 'ãå úåîà ç"é êãéá åøàùðå ,åàìî
é÷äìå ï÷ìçì úàá íàù ,èòåî øáãé÷äì êøåà [úåîà] â"ôø ìù úåòåöø äðéî ãáòîì éòá àäã òáöà éùéìù éðù áçåøì úôñåú òéâî ïéà ó.úåçåø 'ãä ó

ãçà äá ïéà åìéôà àáé÷ò éáø øîàù äîáå .åúòã óåñì éúãøé àìå íéáø úåðåáùç ù÷á í"áîøäå .àåä ïåëðå é"ùø éùåøéôá åæ äèù ùåøéô éúàöî êë
àäá ,àì åúå íééøéùå äîà íéòáù ìò íééøéùå äîà íéòáùã øáñå ìéòìã åì åøîàã íéîëçà âéìôã éàîá ìáà .äéúåë àúëìä ,äëåúá íéìèìèî åìàî

:íéòåáø íééøéùå äîà 'ò ìò øúåé èòåî øáã àåäù ,éøù ïëùîä øöçë íéúàñ úéááã .íéîëçë äëìä.dagx lr xzei dkx` dzid m`èòéîã â"òàå
éñåäå äáçøøæòéìà éáøãà âéìôã éñåé 'øë äëìäå .äøéãì ó÷åä àìã àëéä ïðáø åøùã àåä òáåøîã ,ïéìèìèî ïéà ,íéúàñ úéá àìà äìåëá ïéàå äëøà ìò ó

:úåòáåøî éòá àìå

`xephxa yexit

íéøéLå אמה אלפים חמשת בקירוב שהוא רבוע שטח היינו – ÀÄÇÄ
הנקרא והוא המשכן, חצר  של  כשטחה miמרובעות, iz`q zia כמו ,

למשנתנו ), (בהקדמה íéçôèשבארנו äøNò dBáb øãb úôwîËÆÆÈÅÈÇÂÈÈÀÈÄ
הדין  והוא טפחים, עשרה גבוה גדר מוקפת שהיא הגינה כלומר –

dëBúaלקרפף, ïéìèìèî,בשבת –äøîBL da àäiL ãáìáe ÀÇÀÀÄÀÈÄÀÇÆÀÅÈÅÈ
שומרים, סוכת בגינה שתהא –äøéc úéa Bà אף הבית, לבעל – ÅÄÈ

לפרקים, אלא שם דר  שאינו פי øéòìעל äëeîñ àäzL Bà– ÆÀÅÀÈÈÄ
זה  שבכגון שבת, תחום שהוא העיר , שמאחורי  אמה אלפיים בתוך
דר כאילו זה והרי  בה, ולטייל  בשבת שמה ללכת הבית בעל  רגיל 

לדירה, שהוקפו  וקרפף גינה שאפילו סובר, בבא בן  יהודה רבי שם.
סאתיים  מבית גדול  אינו  שטחם כן  אם אלא בתוכם מטלטלים אין 

בבררטטננוורראא  )) בית ((ררשש""יי;; שעד בבא, בן יהודה רבי  דעת מפרשים יש  .
מבית  ביותר  אבל דירה, בית או שומירה בהם שתהא די סאתיים

ממש לדירה מוקפים שיהיו  צריכים äãeäé((תתווסספפוותת  ))..סאתיים éaøÇÄÀÈ
(i`rl` xa)äøòîe çéLå øBa àlà da ïéà elôà :øîBà– ÅÂÄÅÈÆÈÀÄÇÀÈÈ

שיח או  מערה,(dgey)בור dëBúaאו  ïéìèìèîרבי בשבת. – ÀÇÀÀÄÀÈ
די אלא דירה, בית או שומירה בה שתהא צורך שאיו סובר, יהודה
תחתיה  להסתופף מערה או גשמים, מי  לכינוס שוחה או  בור שם כשיש

מותר הוקפה, אדם שלצורך מוכיח, זה ואף שהואיל  החמה, מפני
בתוכה ייווננתתןן  ))לטלטל da.((ההרר""רר   ïéà elôà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÂÄÅÈ

elà ìkî úçà ושיח בור לא ואף דירה בית ולא שומירה לא – ÇÇÄÈÅ
dëBúaומערה, ïéìèìèî,בשבת –íéòáL da àäiL ãáìáe ÀÇÀÀÄÀÈÄÀÇÆÀÅÈÄÀÄ

íéøéLå änà íéòáL ìò ,íéøéLå änà בגמרא יותר . ולא – ÇÈÀÄÇÄÇÄÀÄÇÈÀÄÇÄ
"לא  ג): משנה (לעיל שאמרו  החכמים על  חולק עקיבא שרבי  מבואר,

אין  עקיבא רבי  לדעת שכן  ולקרפף", לגינה אלא סאתיים בית אמרו 
אמה  שבעים של ריבוע הוא שטחם כן  אם אלא בתוכם מטלטלין 

כגון  סאתיים, לבית קרוב היינו ושיריים, אמה שבעים על ושיריים
אמה  שלישי  ושני אמה שבעים על אמה שלישי  ושני  אמה שבעים

סאתיים 9/7(שהם בית הוא השטח אם אבל  מרובעות), אמות 4993

את  מוסיפים האחרים ואילו  בו , לטלטל  אסור  מרובעות), אמה 5000)

אמה  בשבעים שיש  ממה יותר סאתיים בבית שיש  הקטן  ההפרש
אף  לטלטל  מותר שלדעתם כלומר ושיריים, אמה שבעים על ושיריים

שלם. סאתיים עקיבא ההררממבב  ""םםבבית שרבי היא, הגמרא שכוונת מפרש,
יהודה  רבי  שלדעת בבא, בן יהודה רבי על  השיריים בשיעור חולק

הריבוע  זה שבכגון בקירוב, אמה שביעיות חמש הם השיריים בבא בן
הם  השיריים עקיבא רבי לדעת ואילו  שלם, סאתיים בית כמעט הוא

קרוב  אלא אינו שהריבוע באופן  יותר , משהו או אמה שלישי שני 
למשנתנו ). (בהקדמה שבארנו כמו  סאתיים, iaxkלבית dkld mpn`e

oi` la` ,mkeza lhlhn ,el`n cg` stxwae dpiba oi` elit`y ,`aiwr
ghyd m` s` `l` ,aexiwa miiz`q zia ly reaixd xeriya ezenk dkld

.ea lhlhl xzen ,mly miiz`q zia `edíà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄ
dkøà äéä,הגינה של  –úçà änà elôà daçø ìò øúé– ÈÈÈÀÈÈÅÇÈÀÈÂÄÇÈÇÇ

סאתיים, מבית יותר  שטחה שאין פי  על  dëBúaאף ïéìèìèî ïéàÅÀÇÀÀÄÀÈ
בית  של  בגינה לטלטל  חכמים התירו לא אליעזר רבי  שלדעת –

לדי הוקפה שלא ארכו סאתיים רבּוע, הוא שטחה כן  אם אלא רה
daçøaכרחבו ; íéðL ét dkøà elôà :øîBà éñBé éaø כמו – ÇÄÅÅÂÄÈÀÈÄÀÇÄÀÈÀÈ

רוחב, אמה חמישים על  אורך אמה מאה שהיתה המשכן , בחצר 

dëBúa ïéìèìèî–.iqei iaxk dklde בגמרא המובאת בברייתא ÀÇÀÀÄÀÈ
הוא: dagxaהנוסח miipy it lr xzi dkx` did m` :xne` xfril` iax"

"dkeza oilhlhn oi` zg` dn` elit` במשנתנו שאף בגמרא ומבואר  ,
יוסי ? רבי לבין  בינו  ההבדל  מהו  כן אם הברייתא; כנוסח להגיה יש

חכמים", שריבעוהו  "ריבוע הוא ביניהם ההבדל  הגמרא: משיבה כך  על 
המשכן ,ררשש  ""יי,,ומפרש כחצר מלבן  צורת לכתחילה מצריך אליעזר  שרבי 

אפילו  שבדיעבד  אלא ריבוע, צורת לכתחילה מצריך יוסי  רבי ואילו 
ברם מותר . מרחבה שניים פי ההתתווסספפוותתארכה פירושו בבעעלליי על  מקשים

כ מפרשים והם רש "י , חחננננאאלל  ,,של  שנחלקו ררבבננוו למה היא הגמרא שכוונת
רבי שלדעת שבת, תחום של  אמה אלפיים בענין  ח) ד , (להלן  תנאים

שביתתו  ממקום לאדם שיש כלומר הן , עגולות אנטיגנוס בן חנינא

izdw - zex`ean zeipyn
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Âøîàéàòìà éaø,ézòîLøæòéìà éaøî:àéä elôàåøBk úéák;epnî ézòîL ïëå:ãçà çëML øöç éLðà ¨©©¦¤§©¨©§¦¥©¦¡¦¤¤©£¦¦§¥§¥¨©§¦¦¤©§¥¨¥¤¨©¤¨
áøò àGå ïäî–Bì àéöBälîe ñéðëälî øeñà Búéa,øzî íäì ìáà;epnî ézòîL ïëå:íéðáø÷òa ïéàöBiL ¥¤§¥¥¥¨¦§©§¦¦§¦£¨¨¤ª¨§¥¨©§¦¦¤¤§¦§©§§¨¦

çñta.øáç éì ézLwáe åéãéîìz ìk ìò ézøfçå,éúàöî àGå. ©¤©§¦©§¦©¨©§¦¨¦©§¦¦¨¥§¨¨¦
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡íéôzzLîe ïéáøòî ìka,çìnä ïîe íénä ïî õeç.øNòî óñëa çwð ìkäå,çìnä ïîe íénä ïî õeç.øãBpä ©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦¦©¤©§©Ÿ¦¨§¤¤©£¥¦©©¦¦©¤©©¥
ïBænä ïî,çìnáe íéna øzî.øéæpì ïéáøòîäîeøza ìàøNéìe ïéia.ñBëîñøîBà:ïélça.ïäkìåñøtä úéáa. ¦©¨ª¨©©¦©¤©§¨§¦©¨¦©©¦§¦§¨¥©§¨ª§¥©ª¦§©Ÿ¥§¥©§©

ee.xek ziak `id elit`:óôø÷å äðéâà éà÷ ìéòìã àúâåìôà.axir `le mdn cg` gkyy xvg iyp`øñåà äéäù ,åéøéáçì åøöç úåùø ìèá øçîìå
çøåà äùòðå ùøéô àìù ô"òà ,åúéá úåùø óà ìèá åøöç úåùø ìèáå ìéàåä .äéìò øñåà å÷ìçå ïìåë úåùøá øöçäù ,øöçì ïäéúáî àéöåäìî ïäéìò
ñðëðä íãà ìë øàùë øöçì íäéúáî àéöåäìå ñéðëäì øúåî àåäù ô"òà ,øöçì åúéáî àéöåäìå ñéðëäì åì øåñà ìáà .íäì øúåî åúéá óà êëéôì íìöà
åúéá éøä åúéá úåùø åäì ìèáã ïåéë ïðéøîà àìå .àéöåäì àåä øåñà åúéáî î"î ,àåä ãçã àúåùø àäã ,øöçì åøáç úéáî àéöåäì åì øúåîù åøáç úéáì
ââåùá ïéá àéöåäå øæçå åúåùø ïúðù éî ,íéáëåë ãáåòä íò øãäá ïðúãë ,ïäéìò øñåàå àåä åúåùøá ÷éæçîå øæåç øöçì åúéáî àéöåîù äòùáã ,íäéúáë

:øñåà äæ éøä ãéæîá ïéá.gqta oipaxwra mi`veiy:ì÷ãä úåáéáñ ìãâä áéñ éúòîù éðàå .áø÷òì úåîåã åìù åéìòù ÷øé ïéðáø÷òå .øåøî íåùîizywae
.xag ilïäî ãçà çëùù øöç éùðàå .íéúàñ úéáî éôè éøù àì óôø÷å äðéâ éáâã .ïäî ãçàë äëìä ïéàå .éúàöî àìå ,åéôî òîù íà åììä íéøáã 'âì
øéò àìå:çñôá åúáåç éãé åá àöåé íãà ïéàå àåä øåøî åàì ïéðáø÷òå .øúåî øöçì íäéúáî ìáà ,åúéá øåñà íäì óà åúéá ìèá àìå åúåùø ìèáå á

b`̀.oiaxrn lkaïî ïéãîì ïéà àøîâá ïðéøîàãë ,à÷åã åàì ,ïéúéðúîá ïðúã ìëá éàäå .úôá àìà ïéáøòî ïéà úåøéöç éáåøéò åìéàã .ïéîåçú éáåøéò
íäá íéôúúùî àìå ïéáøòî ïéàã úåéøèôå ïéäîë éîð àëéàå ,çìîä ïîå íéîä ïî õåç ïéáøòî ìëá ïðú àëä àäã ,õåç ïäá øîàðù íå÷îá åìéôà úåììëä

:çìîå íéî åîë ,åäðéð ïåæî åàìã.mitzzyne:úåàåáî éôåúù.xyrn sqka gwlp lkdáéúëãë(ãé íéøáã):êùôð äåàú øùà ìëá óñëä úúðåon ueg
.glnd one mind:àåä éøôî éøô åàìã.oefnd on xcepdìë øîàã ïåâë àìà ,éãòñå éðééæã íéðéîä úùîç àìà ïåæî àø÷ð ïéàã ,ïåæî éìò øñàé øîàã àì

`xephxa yexit

שחצי עיגול הוא שלו  השבת שתחום היינו בעיגול , אמה אלפיים

כטבלה  הן , מרובעות סוברים: וחכמים אמה. אלפיים הוא קוטרו
יותר הוא שלו האלכסון שכן לזוויות, נשכר שיהא כדי  ריבועית,

שרבי יוסי , ורבי אליעזר  רבי כאן  נחלקו  זה ובענין אמה. מאלפיים
כלומר ברחבה, שניים פי  על  יתר  הגינה של  ארכה שאם סובר  אליעזר

לטלטל אסור ברחבה, שניים פי על  יתר  הוא כשאלכסונה שאפילו 
המשכן , כחצר  ברחבה שניים פי  ארכה שאפילו  סובר, יוסי ורבי  בתוכה.

אמות), 111.8) ברחבה שניים פי על יתר  הוא שאלכסונה פי  על  אף
מפרש  וכן  בה. לטלטל  מותר מקום סובר,ההררממבב""םם  מכל  אליעזר "רבי  :

הרוחב  כפל  האלכסון שיהא כשיעור אלא הרוחב על  האורך  יוסיף שלא
האורך שיהא ¼27/1(היינו והרוחב הוא 93 האלכסון זה שבכגון  ,53

אליעזר½ רבי לדעת יהיה ולא בקירוב) כולם החשבונות ואלו  ;107
אמה. תשיעית ושליש  ושלש  מתשעים יותר  סאתיים בית באורך לעולם

רבי אמה".ולדעת מאה ארכו  יהיה יוסי 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא זו  משנה

úéák àéä elôàå :øæòéìà éaøî ézòîL ,éàòìà éaø øîàÈÇÇÄÆÀÇÈÇÀÄÅÇÄÁÄÆÆÇÂÄÄÀÅ
øBkשאפשר שטח היינו  כור, כבית גדולה הקרפף) (או  הגינה אפילו  –

מרובעות), אמה 75000) סאה שלשים שהוא תבואה, כור בית בו  לזרוע

הוקפה  שלא פי על  אף מחיצות, לה ויש הואיל בה, לטלטל  מותר
epnîלדירה. ézòîL ïëå:אליעזר מרבי  –çëML øöç éLðà ÀÅÈÇÀÄÄÆÇÀÅÈÅÆÈÇ

áøò àGå ïäî ãçà הוא והרי החצר, בעירוב חלקו  נתן  שלא – ÆÈÅÆÀÅÅ
ביטל בשבת אם לחצר, מבתיהם להוציא הדיירים שאר  כל על  אוסר

הדיירים, לשאר שבחצר  רשותו  ñéðëälîאת øeñà BúéaÅÈÄÀÇÀÄ
Bì àéöBälîe הסתם שמן  אומרים אנו  רשותו , את וביטל  הואיל  – ÄÀÄ

ולהוציא  להכניס לו שמותר פי על ואף ביתו , את אף להם ביטל
לו  אסור מקום מכל  אצלם, כאורח שנעשה משום לחצר, מבתיהם

מביטולו  בו חוזר כאילו נראה יהא שלא לחצר , מביתו ולהוציא להכניס
ברשותו, שוב øzîומחזיק íäì ìáàמותר הדיירים לשאר  – ÂÈÈÆËÈ

מביתו . ולהוציא íéðáø÷òaלהכניס ïéàöBiL :epnî ézòîL ïëåÀÅÈÇÀÄÄÆÆÀÄÀÇÀÀÈÄ
עשב, מין –çñta,מרור משום –åéãéîìz ìk ìò ézøfçå– ÇÆÇÀÄÇÀÄÇÈÇÀÄÈ

אליעזר, רבי øáçשל  éì ézLwáe שלשה שמע הוא שאף שיאמר , – ÄÇÀÄÄÈÅ

מ  אלו  אליעזר ,דברים רבי éúàöîפי  àGåואמנם –zg`k dkld oi` ÀÈÈÄ
,odn; יותר ולא סאתיים בית עד  הוא השיעור ובקרפף בגינה א) אלא:

כל רשותו , להם וביטל  עירב ולא מהם אחד  ששכח החצר  אנשי  ב)

אסור הדיירים לשאר אף ביתו, אף להם שמבטל  פירש שלא זמן 
ג) לחצר ; מביתו ולהוציא יוצא mipaxwrלהכניס אדם ואין מרור , אינם

בפסח חובתו  ידי .((בבררטטננוורראא  ))בהם

âששייששיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

ìka, מזון בכל  –ïéáøòîתחומין ועירובי חצרות ערובי ((ררשש  ""יי;;– ÇÙÀÈÀÄ
ייווננתתןן  )) מפרשים:ההרר""רר   ויש  ;oiaxrn שאילו דווקא, תחומין  עירובי –

בפת אלא מערבין אין  חצרות בבררטטננוורראא  )),,עירובי ררממבב""םם  ;; ((תתווסספפוותת  ;;

íéôzzLîe,(למסכתנו פתיחה (עיין  מבואות שיתופי –ïî õeç ÄÀÇÀÄÄ
çìnä ïîe íénä שנקטה שמה מבואר , בגמרא מזון. שאינם לפי  – ÇÇÄÄÇÆÇ

" מן lkaהמשנה למדים ואין הוא, דווקא לאו  ומשתתפין ", מערבין
ופטריות  כמהים גם שהרי  "חוץ", בהם שנאמר במקום אפילו  הכללות

בהם. משתתפים ולא מערבים ואין  מזון , חשובים çwðאינם ìkäåÀÇÙÄÈ
øNòî óñëa הפדיון כסף את ומעלה שלו שני  מעשר הפודה – ÀÆÆÇÂÅ

כמו  ומשקאות, מאכלים מיני  כל זה בכסף שם ליקח רשאי  לירושלים,
ככוו))::שכתוב יידד  ,, נפשך ",((דדבבררייםם תאוה אשר בכל הכסף õeç"ונתת

çìnä ïîe íénä ïî ופרט ב"כלל (שם) הכתוב מן שלמדים – ÄÇÇÄÄÇÆÇ
מפרי פרי  שהם דברים אלא שני  מעשר בכסף ניקחים שאין  וכלל",

ה). א, שני מעשר  (עיין  קרקע ïBænäוגידולי ïî øãBpä בגמרא – ÇÅÄÇÈ
אינו  "מזון" שכן  מזון, עצמו על  שאסר כאן הכוונה שאין מבואר,

עצמו  על שאסר  היא הכוונה אלא בלבד , הדגן מיני חמשת אלא כולל
המזין, דבר  כל çìnáeבנדר  íéna øzî דברים בגדר  שאינם – ËÈÇÇÄÇÆÇ

ïéiaהמזינים. øéæpì ïéáøòî בשתיית אסור  שהנזיר פי על אף – ÀÈÀÄÇÈÄÇÇÄ
לאחרים, ראוי  והוא הואיל ביין , בשבילו  לערב מותר מקום מכל  יין,

äîeøza ìàøNéìe והיא הואיל בתרומה, לישראל מערבין  וכן – ÀÄÀÈÅÇÀÈ
לישראל. אסורה שהיא פי על אף לכוהנים, באכילה ñBëîñËÀראויה

ïélça :øîBà שלדעת בחולין, אלא בתרומה לישראל  מערבין  אין  – ÅÇËÄ
בגמרא  לאכילה. לו  הראוי במזון  אלא לאדם מערבים אין  סומכוס

izdw - zex`ean zeipyn
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äãeäé éaøøîBà:úBøáwä úéáa elôà,ìBëàìå õBçì Cìéì ìBëiL éðtî. ©¦§¨¥£¦§¥©§¨¦§¥¤¨¥¥¨§¤¡
·éàîca ïéáøòî,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNòîáe,ecôpL Lc÷äå éðL øNòîáe,äîeøzáe älça íéðäkäå;ìáà §¨§¦©§©§©£¥¦¤¦§¨§¨§©£¥¥¦§¤§¥¤¦§§©Ÿ£¦©©¨©§¨£¨

ìáha àG,Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîa àGå,àHL Lc÷äå éðL øNòîa àGåecôð.ãéa Báeøò çìBMä ©¤¤§§©£¥¦¤¦§¨§¨§§©£¥¥¦§¤§¥¤¦§©¥©¥§©

:çìîäå íéîä ïî õåç äòù éôì íéòéáùîå éðééæ éìéî ìëå ,íðå÷ éìò ïæä.oiia xifpl oiaxrn:éðéøçàì éæç ,äéãéãì éæç àìã áâ ìò óàã.dnexza l`xyile
:íéðäëì àéæç àäã.oilega xne` qekneqåì øúåî ïééä äéäéå åøãð ìò øéæðä ìàùéù øùôàù éðôî ,ñåëîåñ âéìô àì øéæðì ïééáå .ïðéòá äéì éæçã éãéîã

ìáèì úøæåç àéä éøä ,äîøåä àì åìéàë àéä éøäå äéìò äîåøúä ùéøôîä ìàùé åìéôàù ,ìàøùéì äéåàø äéäúù øùôà éà äîåøú ìáà ,úáù äúåàáä
:ñåëîåñë äëìä ïéàå .äéì àéæç àì êëìéä ,úåùîùä ïéá åìéôà úáùá äîåøú ïéùéøôî ïéàå ,úøçà äîåøú ùéøôéå øåæçéù ãò äðîî ìåëàì øåñàåodkle

.qxtd ziaaíöòá òâåð åðéàù äàåøå ,êìåäå çôðî àåäùë íù ñðëéì ïäëì øúåî øá÷ äá ùøçðù äãù ,ñøôä úéá .äì øîà÷ ñåëîåñ åàìå ,àéä àîúñ
:ãçà íå÷îá åáåøéòå àåä éåäå åáåøéò íù ïúðù íå÷îá ñðëäì ìåëé éøäù íù åáåøéò ïúéì øúåî éëä íåùîå .äøåòùë.uegløá÷ì åðéá äöéçî úåùòì

éøîàå é"øã äéìò ïðáø éâéìô ìàøùéá åìéôàã àøîâá ïðéî÷åî ïðáøå äãåäé 'øã àúâåìôå .äéì éæç àîìà ,ìãâîå äáéú äãéùá íù ñðëéù ïåâë ,ìéäàé àìù
ùîúùäìå úåðäéì øåñàã â"òà øáñ é"øã ,éâìôéî÷ àäáå .éøù ïäëá åìéôàã é"øã åçë êòéãåäì àìà ïäë è÷ð àìå ,úåøá÷ä úéáá ïéîåçú éáåøéò ïéçéðî ïéàã
åúééð÷ øçà áåøéòä íù øîúùîù ô"òàå ,åðúð úåðäéì åàì úåöîå äåöî øáãì àìà ïéîåçú éáåøéò ïéáøòî ïéàã ,áåøéò íù çéðäì øúåî ,úåøá÷ä úéáá
ïðáøå äð÷ù øçàì áðâð åà ãáà íà åáåøéò ìò ãéô÷î íãà ïéà é"ø øáñ÷ .úáùä ìë íù øîúùî àåäå äåöîä úéùòð øáëå äðå÷ úåùîùä ïéá àäã
åúåöî äøîâðå úåùîùä ïéá äð÷ù øçàì úáùä ìë úåøá÷ä úéáá øîúùî áåøéòäùë êëìä ,áðâé àìù äöåøå ,äð÷ù øçàì åáåøéò ìò ãéô÷î íãà éøáñ

:íéîëçë äëìäå .úåøá÷ä úéáá áåøéò íãà çéðé àì êëéôì ,äàðäá íéøåñà úåøá÷äù äàðä éøåñàá ùîúùî àöîð
aa.i`nca oiaxrn:éàîã ìù øùòî úîåøú äðîî ùéøôä àìå õøàä íòî äç÷ìù øëëá.'eke laha `l la` 'ek oey`x xyrnae'ñîá ïéùøåôî ïìåë

:ïéðôî ÷øô úáù.'ek yxg cia eaexir z` gleydúåøöç éáåøéòá ìáà ,ïè÷ ãéá åçìù íà áåøéò åðéà ïéîåçú éáåøéòá à÷åãå .äîà íéôìà óåñì åëéìåäì
:áåøéòä úà äáåâ ïè÷ ì"éé÷.aexira dcen epi`y in cia:é÷åãö åà éúåë ïåâë.xg`l xn` m`eíéôìà óåñì øùëä åðëéìåéå ìåñôä ïî åìá÷ì ,øùë

`xephxa yexit

מפני ביין, לו שמערבים חולק סומכוס אין  לנזיר  שביחס מבואר,
תרומה  אבל  היין . בשתיית מותר  ויהא נדרו על  להישאל  לו  שאפשר 

יכול תרומה שהמפריש  פי  על  שאף לישראל, ראויה שתהא אפשר אי 
מכל זה, על  מזה בהפרישו  שטעה כלומר עליה, להישאל הוא אף

לאכול ואסור  טבל, להיות חוזרת היא שהרי באכילה, לו אסורה מקום
בשבת  תרומה מפרישים ואין אחרת, תרומה ויפריש  שיחזור  עד ממנה

השמשות. בין  ñøtäאפילו úéáa ïäkìå,קבר בו שנחרש  שדה – ÀÇÙÅÀÅÇÀÇ
ספק  בו  שיש  שטח היינו  הפרס", "בית נקרא לקבר מסביב אמה מאה

שחוששים  ובמשא, במגע סופרים מדברי  מטמא ועפרו מת, טומאת
מלשון  ("פרס" המת מעצמות כשעורה עצם המחרשה עמה גררה שמא

"qextהחרישה ידי  שעל  לחמך ", מהקבר);נשברולרעב עצמות ונתפזרו 

מדברי לשם ליכנס לכהן  שאסור פי  על  שאף ללמד , המשנה ובאה
תחומים, עירוב בשבילו  שם להניח חכמים התירו מקום מכל  סופרים,

היינו  והולך , מנפח כשהוא עירובו למקום שם להיכנס יכול שהוא לפי
בעצם  נוגע שאינו ורואה הילוכו , בשעת הדרך  את בודק כשהוא

úBøáwäכשעורה. úéáa elôà :øîBà äãeäé éaø שטומאתו – ÇÄÀÈÅÂÄÀÅÇÀÈ
כהן, בשביל  תחומים עירוב להניח מותר התורה, ìBëiLמן  éðtîÄÀÅÆÈ

õBçì Cìéì:גורסים ויש –,jlile uFgl lekiy iptn לעשות כלומר ÅÅÈ
בשידה  לשם שייכנס כגון ייטמא, שלא הקברים, ובין  בינו  מחיצה

ומגדל  xebq),תיבה oexwa)ìBëàìå בגמרא (עיין  עירובו את שם – ÀÆÁ
אף  עירובו לו  קונה הלכך  האוכל); את אליו יביא כיצד  שם שמבואר 

הקברות. בבית

שאסור וסוברים, יהודה רבי  על  חכמים נחלקו בישראל  שאפילו מבואר, בגמרא
להשמיענו אלא כהן  המשנה נקטה ולא הקברות, בבית תחומים עירובי  להניח
הוא, מחלוקתם וטעם שם; לערב מותר  לכהן שאפילו  יהודה, רבי  של  דעתו
תחומים  עירובי מערבים ואין הואיל אלא בהנאה, אסור הקברות שבית לפי
יהודה, רבי סובר לפיכך ניתנו, ליהנות לאו ומצוות מצווה, לדבר  אם כי
לאחר גם שם נשאר שהעירוב פי  על  ואף הקברות; בבית עירוב להניח שמותר
משתייר שהוא ויש השמשות, בין  לו קונה הוא שהרי המצווה, בו  שנעשתה
אם  עירובו  על  מקפיד אדם שאין  יהודה רבי סובר מקום מכל  השבת, כל שם
שיקנה  מותר הנאה, כל כאן שאין וכיון שביתה, לו שקנה לאחר  יאבד  או  ייגנב
אף  עירובו על מקפיד  שאדם סוברים, חכמים אבל הקברות. בבית העירוב לו
בבית  משתמר כשהעירוב הלכך  ייגנב, שלא רוצה והוא לו, שקנה לאחר
בית  שהרי  הנאה, באיסורי  משתמש נמצא מצוותו, שנעשתה לאחר הקברות
הקבדות; בבית תחומים עירוב להניח לאדם אסור הלכך  בהנאה. אסור  הקברות

.dkld oke
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ïéáøòîבשיתופי משתתפים וכן  חצרות, ועירובי תחומים עירובי  – ÀÈÀÄ
המעשר,éàîcaמבואות, על החשוד  הארץ מעם שנלקחה בכיכר – ÇÀÇ

מספק שיעשרוה עד לאכלה שאסור  פי  על zkqnlשאף dgizt oiir)
,(i`nc,לעניים לאכילה ראויה שהיא לפי  בה, לערב מותר  מקום מכל

לעצמו  ואף דמאי"; העניים את "מאכילין א): ג, (דמאי  ששנינו  כמו 

עני; ולהיות נכסיו את להפקיר הוא יכול שכן  היא, øNòîáeÀÇÂÅראויה
Búîeøz äìhpL ïBLàø אף מעשר , תרומת ממנו שהופרשה – ÄÆÄÀÈÀÈ

את  ליטול הלוי שהקדים כגון גדולה, תרומה ממנו הופרשה לא אם
שבכגון  בתרומה, התבואה שנתחייבה קודם היינו  בשבלים, מעשרו

ולכן  א), ז , ברכות (עיין  גדולה תרומה ממנו מלהפריש הלוי  פטור  זה
בו; לערב ecôpLמותר  Lc÷äå éðL øNòîáe כשנפדו ואפילו  – ÀÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ

או  שלו שני  מעשר  הפודה שכן חומש , תוספת ללא הבעלים ידי על 
החומש אין מקום מכל פדיונו, דמי  על חומש  להוסיף צריך הקדשו,

בהם; לערב איפוא, ומותר, לאכילה, וראויים פדויים הם והרי  מעכב,
íéðäkäå,מערבים –älça ונותנים העיסה מן  שמפרישים – ÀÇÙÂÄÇÇÈ

שאף äîeøzáeלכהנים, א), (משנה לעיל ששנינו  פי  על ואף – ÇÀÈ
בחלה  "והכהנים משנתנו נקטה מקום מכל בתרומה, מערבים לישראל 

dnexzae שהיו ובתרומה, בחלה לערב היו רגילים שהכהנים מפני ,"

ה), (ב, פסחים במסכת שנוייה זו  שפיסקה משום ועוד, להם. מצויות
לשון באותו כאן גם נשנתה הלכך  "כהנים", דווקא ((ההרראא""שש  ;;ושם

טטוובב  "")).. ייווםם   ìáha""תתווסספפוותת àG ìáà היינו בטבל , לערב אסור – ÂÈÇÆÆ
באכילה  הוא שאסור לפי  ומעשר , תרומה ממנו הפרישו שלא במזון

בעציץ  הזרוע כגון  מדרבנן, בטבל  אפילו מבואר : ובגמרא לכהן ; אף
נקוב; Búîeøzשאינו äìhð àHL ïBLàø øNòîa àGå אין – ÀÀÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ

שהרי המעשר, תרומת ממנו  הופרשה שלא ראשון  במעשר  לומר צורך 
תרומה  ממנו  ניטלה שלא היא, המשנה כוונת אלא הוא, גמור  טבל 

התבואה  שנתחייבה לאחר היינו הכרי, מירוח שלאחר וכגון  גדולה,
תרומה  ממנה שהפרישו  קודם מעשרו את ונטל  הלוי  הקדים בתרומה,

מעשר תרומת רק לא ממעשרו  להפריש  הלוי חייב זה שבכגון  גדולה,
גדולה, תרומה ממנו  הפריש שלא זמן וכל  גדולה, תרומה גם אלא

בו ;הרי  לערב ואסור טבל  àHLהוא Lc÷äå éðL øNòîa àGåÀÀÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆ
ecôð ואפילו שני– מעשר  כגון  כהלכתם, ניפדו  שלא אלא ניפדו , ÄÀ

גבי על שחיללו והקדש צורה), עליה שאין (מטבע באסימון  שפדאֹו
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Âøîàéàòìà éaø,ézòîLøæòéìà éaøî:àéä elôàåøBk úéák;epnî ézòîL ïëå:ãçà çëML øöç éLðà ¨©©¦¤§©¨©§¦¥©¦¡¦¤¤©£¦¦§¥§¥¨©§¦¦¤©§¥¨¥¤¨©¤¨
áøò àGå ïäî–Bì àéöBälîe ñéðëälî øeñà Búéa,øzî íäì ìáà;epnî ézòîL ïëå:íéðáø÷òa ïéàöBiL ¥¤§¥¥¥¨¦§©§¦¦§¦£¨¨¤ª¨§¥¨©§¦¦¤¤§¦§©§§¨¦

çñta.øáç éì ézLwáe åéãéîìz ìk ìò ézøfçå,éúàöî àGå. ©¤©§¦©§¦©¨©§¦¨¦©§¦¦¨¥§¨¨¦
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‡íéôzzLîe ïéáøòî ìka,çìnä ïîe íénä ïî õeç.øNòî óñëa çwð ìkäå,çìnä ïîe íénä ïî õeç.øãBpä ©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦¦©¤©§©Ÿ¦¨§¤¤©£¥¦©©¦¦©¤©©¥
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ee.xek ziak `id elit`:óôø÷å äðéâà éà÷ ìéòìã àúâåìôà.axir `le mdn cg` gkyy xvg iyp`øñåà äéäù ,åéøéáçì åøöç úåùø ìèá øçîìå
çøåà äùòðå ùøéô àìù ô"òà ,åúéá úåùø óà ìèá åøöç úåùø ìèáå ìéàåä .äéìò øñåà å÷ìçå ïìåë úåùøá øöçäù ,øöçì ïäéúáî àéöåäìî ïäéìò
ñðëðä íãà ìë øàùë øöçì íäéúáî àéöåäìå ñéðëäì øúåî àåäù ô"òà ,øöçì åúéáî àéöåäìå ñéðëäì åì øåñà ìáà .íäì øúåî åúéá óà êëéôì íìöà
åúéá éøä åúéá úåùø åäì ìèáã ïåéë ïðéøîà àìå .àéöåäì àåä øåñà åúéáî î"î ,àåä ãçã àúåùø àäã ,øöçì åøáç úéáî àéöåäì åì øúåîù åøáç úéáì
ââåùá ïéá àéöåäå øæçå åúåùø ïúðù éî ,íéáëåë ãáåòä íò øãäá ïðúãë ,ïäéìò øñåàå àåä åúåùøá ÷éæçîå øæåç øöçì åúéáî àéöåîù äòùáã ,íäéúáë

:øñåà äæ éøä ãéæîá ïéá.gqta oipaxwra mi`veiy:ì÷ãä úåáéáñ ìãâä áéñ éúòîù éðàå .áø÷òì úåîåã åìù åéìòù ÷øé ïéðáø÷òå .øåøî íåùîizywae
.xag ilïäî ãçà çëùù øöç éùðàå .íéúàñ úéáî éôè éøù àì óôø÷å äðéâ éáâã .ïäî ãçàë äëìä ïéàå .éúàöî àìå ,åéôî òîù íà åììä íéøáã 'âì
øéò àìå:çñôá åúáåç éãé åá àöåé íãà ïéàå àåä øåøî åàì ïéðáø÷òå .øúåî øöçì íäéúáî ìáà ,åúéá øåñà íäì óà åúéá ìèá àìå åúåùø ìèáå á

b`̀.oiaxrn lkaïî ïéãîì ïéà àøîâá ïðéøîàãë ,à÷åã åàì ,ïéúéðúîá ïðúã ìëá éàäå .úôá àìà ïéáøòî ïéà úåøéöç éáåøéò åìéàã .ïéîåçú éáåøéò
íäá íéôúúùî àìå ïéáøòî ïéàã úåéøèôå ïéäîë éîð àëéàå ,çìîä ïîå íéîä ïî õåç ïéáøòî ìëá ïðú àëä àäã ,õåç ïäá øîàðù íå÷îá åìéôà úåììëä

:çìîå íéî åîë ,åäðéð ïåæî åàìã.mitzzyne:úåàåáî éôåúù.xyrn sqka gwlp lkdáéúëãë(ãé íéøáã):êùôð äåàú øùà ìëá óñëä úúðåon ueg
.glnd one mind:àåä éøôî éøô åàìã.oefnd on xcepdìë øîàã ïåâë àìà ,éãòñå éðééæã íéðéîä úùîç àìà ïåæî àø÷ð ïéàã ,ïåæî éìò øñàé øîàã àì
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שחצי עיגול הוא שלו  השבת שתחום היינו בעיגול , אמה אלפיים

כטבלה  הן , מרובעות סוברים: וחכמים אמה. אלפיים הוא קוטרו
יותר הוא שלו האלכסון שכן לזוויות, נשכר שיהא כדי  ריבועית,

שרבי יוסי , ורבי אליעזר  רבי כאן  נחלקו  זה ובענין אמה. מאלפיים
כלומר ברחבה, שניים פי  על  יתר  הגינה של  ארכה שאם סובר  אליעזר

לטלטל אסור ברחבה, שניים פי על  יתר  הוא כשאלכסונה שאפילו 
המשכן , כחצר  ברחבה שניים פי  ארכה שאפילו  סובר, יוסי ורבי  בתוכה.

אמות), 111.8) ברחבה שניים פי על יתר  הוא שאלכסונה פי  על  אף
מפרש  וכן  בה. לטלטל  מותר מקום סובר,ההררממבב""םם  מכל  אליעזר "רבי  :

הרוחב  כפל  האלכסון שיהא כשיעור אלא הרוחב על  האורך  יוסיף שלא
האורך שיהא ¼27/1(היינו והרוחב הוא 93 האלכסון זה שבכגון  ,53

אליעזר½ רבי לדעת יהיה ולא בקירוב) כולם החשבונות ואלו  ;107
אמה. תשיעית ושליש  ושלש  מתשעים יותר  סאתיים בית באורך לעולם

רבי אמה".ולדעת מאה ארכו  יהיה יוסי 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא זו  משנה

úéák àéä elôàå :øæòéìà éaøî ézòîL ,éàòìà éaø øîàÈÇÇÄÆÀÇÈÇÀÄÅÇÄÁÄÆÆÇÂÄÄÀÅ
øBkשאפשר שטח היינו  כור, כבית גדולה הקרפף) (או  הגינה אפילו  –

מרובעות), אמה 75000) סאה שלשים שהוא תבואה, כור בית בו  לזרוע

הוקפה  שלא פי על  אף מחיצות, לה ויש הואיל בה, לטלטל  מותר
epnîלדירה. ézòîL ïëå:אליעזר מרבי  –çëML øöç éLðà ÀÅÈÇÀÄÄÆÇÀÅÈÅÆÈÇ

áøò àGå ïäî ãçà הוא והרי החצר, בעירוב חלקו  נתן  שלא – ÆÈÅÆÀÅÅ
ביטל בשבת אם לחצר, מבתיהם להוציא הדיירים שאר  כל על  אוסר

הדיירים, לשאר שבחצר  רשותו  ñéðëälîאת øeñà BúéaÅÈÄÀÇÀÄ
Bì àéöBälîe הסתם שמן  אומרים אנו  רשותו , את וביטל  הואיל  – ÄÀÄ

ולהוציא  להכניס לו שמותר פי על ואף ביתו , את אף להם ביטל
לו  אסור מקום מכל  אצלם, כאורח שנעשה משום לחצר, מבתיהם

מביטולו  בו חוזר כאילו נראה יהא שלא לחצר , מביתו ולהוציא להכניס
ברשותו, שוב øzîומחזיק íäì ìáàמותר הדיירים לשאר  – ÂÈÈÆËÈ

מביתו . ולהוציא íéðáø÷òaלהכניס ïéàöBiL :epnî ézòîL ïëåÀÅÈÇÀÄÄÆÆÀÄÀÇÀÀÈÄ
עשב, מין –çñta,מרור משום –åéãéîìz ìk ìò ézøfçå– ÇÆÇÀÄÇÀÄÇÈÇÀÄÈ

אליעזר, רבי øáçשל  éì ézLwáe שלשה שמע הוא שאף שיאמר , – ÄÇÀÄÄÈÅ

מ  אלו  אליעזר ,דברים רבי éúàöîפי  àGåואמנם –zg`k dkld oi` ÀÈÈÄ
,odn; יותר ולא סאתיים בית עד  הוא השיעור ובקרפף בגינה א) אלא:

כל רשותו , להם וביטל  עירב ולא מהם אחד  ששכח החצר  אנשי  ב)

אסור הדיירים לשאר אף ביתו, אף להם שמבטל  פירש שלא זמן 
ג) לחצר ; מביתו ולהוציא יוצא mipaxwrלהכניס אדם ואין מרור , אינם

בפסח חובתו  ידי .((בבררטטננוורראא  ))בהם

âששייששיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

ìka, מזון בכל  –ïéáøòîתחומין ועירובי חצרות ערובי ((ררשש  ""יי;;– ÇÙÀÈÀÄ
ייווננתתןן  )) מפרשים:ההרר""רר   ויש  ;oiaxrn שאילו דווקא, תחומין  עירובי –

בפת אלא מערבין אין  חצרות בבררטטננוורראא  )),,עירובי ררממבב""םם  ;; ((תתווסספפוותת  ;;

íéôzzLîe,(למסכתנו פתיחה (עיין  מבואות שיתופי –ïî õeç ÄÀÇÀÄÄ
çìnä ïîe íénä שנקטה שמה מבואר , בגמרא מזון. שאינם לפי  – ÇÇÄÄÇÆÇ

" מן lkaהמשנה למדים ואין הוא, דווקא לאו  ומשתתפין ", מערבין
ופטריות  כמהים גם שהרי  "חוץ", בהם שנאמר במקום אפילו  הכללות

בהם. משתתפים ולא מערבים ואין  מזון , חשובים çwðאינם ìkäåÀÇÙÄÈ
øNòî óñëa הפדיון כסף את ומעלה שלו שני  מעשר הפודה – ÀÆÆÇÂÅ

כמו  ומשקאות, מאכלים מיני  כל זה בכסף שם ליקח רשאי  לירושלים,
ככוו))::שכתוב יידד  ,, נפשך ",((דדבבררייםם תאוה אשר בכל הכסף õeç"ונתת

çìnä ïîe íénä ïî ופרט ב"כלל (שם) הכתוב מן שלמדים – ÄÇÇÄÄÇÆÇ
מפרי פרי  שהם דברים אלא שני  מעשר בכסף ניקחים שאין  וכלל",

ה). א, שני מעשר  (עיין  קרקע ïBænäוגידולי ïî øãBpä בגמרא – ÇÅÄÇÈ
אינו  "מזון" שכן  מזון, עצמו על  שאסר כאן הכוונה שאין מבואר,

עצמו  על שאסר  היא הכוונה אלא בלבד , הדגן מיני חמשת אלא כולל
המזין, דבר  כל çìnáeבנדר  íéna øzî דברים בגדר  שאינם – ËÈÇÇÄÇÆÇ

ïéiaהמזינים. øéæpì ïéáøòî בשתיית אסור  שהנזיר פי על אף – ÀÈÀÄÇÈÄÇÇÄ
לאחרים, ראוי  והוא הואיל ביין , בשבילו  לערב מותר מקום מכל  יין,

äîeøza ìàøNéìe והיא הואיל בתרומה, לישראל מערבין  וכן – ÀÄÀÈÅÇÀÈ
לישראל. אסורה שהיא פי על אף לכוהנים, באכילה ñBëîñËÀראויה

ïélça :øîBà שלדעת בחולין, אלא בתרומה לישראל  מערבין  אין  – ÅÇËÄ
בגמרא  לאכילה. לו  הראוי במזון  אלא לאדם מערבים אין  סומכוס
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äãeäé éaøøîBà:úBøáwä úéáa elôà,ìBëàìå õBçì Cìéì ìBëiL éðtî. ©¦§¨¥£¦§¥©§¨¦§¥¤¨¥¥¨§¤¡
·éàîca ïéáøòî,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNòîáe,ecôpL Lc÷äå éðL øNòîáe,äîeøzáe älça íéðäkäå;ìáà §¨§¦©§©§©£¥¦¤¦§¨§¨§©£¥¥¦§¤§¥¤¦§§©Ÿ£¦©©¨©§¨£¨

ìáha àG,Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîa àGå,àHL Lc÷äå éðL øNòîa àGåecôð.ãéa Báeøò çìBMä ©¤¤§§©£¥¦¤¦§¨§¨§§©£¥¥¦§¤§¥¤¦§©¥©¥§©

:çìîäå íéîä ïî õåç äòù éôì íéòéáùîå éðééæ éìéî ìëå ,íðå÷ éìò ïæä.oiia xifpl oiaxrn:éðéøçàì éæç ,äéãéãì éæç àìã áâ ìò óàã.dnexza l`xyile
:íéðäëì àéæç àäã.oilega xne` qekneqåì øúåî ïééä äéäéå åøãð ìò øéæðä ìàùéù øùôàù éðôî ,ñåëîåñ âéìô àì øéæðì ïééáå .ïðéòá äéì éæçã éãéîã

ìáèì úøæåç àéä éøä ,äîøåä àì åìéàë àéä éøäå äéìò äîåøúä ùéøôîä ìàùé åìéôàù ,ìàøùéì äéåàø äéäúù øùôà éà äîåøú ìáà ,úáù äúåàáä
:ñåëîåñë äëìä ïéàå .äéì àéæç àì êëìéä ,úåùîùä ïéá åìéôà úáùá äîåøú ïéùéøôî ïéàå ,úøçà äîåøú ùéøôéå øåæçéù ãò äðîî ìåëàì øåñàåodkle

.qxtd ziaaíöòá òâåð åðéàù äàåøå ,êìåäå çôðî àåäùë íù ñðëéì ïäëì øúåî øá÷ äá ùøçðù äãù ,ñøôä úéá .äì øîà÷ ñåëîåñ åàìå ,àéä àîúñ
:ãçà íå÷îá åáåøéòå àåä éåäå åáåøéò íù ïúðù íå÷îá ñðëäì ìåëé éøäù íù åáåøéò ïúéì øúåî éëä íåùîå .äøåòùë.uegløá÷ì åðéá äöéçî úåùòì

éøîàå é"øã äéìò ïðáø éâéìô ìàøùéá åìéôàã àøîâá ïðéî÷åî ïðáøå äãåäé 'øã àúâåìôå .äéì éæç àîìà ,ìãâîå äáéú äãéùá íù ñðëéù ïåâë ,ìéäàé àìù
ùîúùäìå úåðäéì øåñàã â"òà øáñ é"øã ,éâìôéî÷ àäáå .éøù ïäëá åìéôàã é"øã åçë êòéãåäì àìà ïäë è÷ð àìå ,úåøá÷ä úéáá ïéîåçú éáåøéò ïéçéðî ïéàã
åúééð÷ øçà áåøéòä íù øîúùîù ô"òàå ,åðúð úåðäéì åàì úåöîå äåöî øáãì àìà ïéîåçú éáåøéò ïéáøòî ïéàã ,áåøéò íù çéðäì øúåî ,úåøá÷ä úéáá
ïðáøå äð÷ù øçàì áðâð åà ãáà íà åáåøéò ìò ãéô÷î íãà ïéà é"ø øáñ÷ .úáùä ìë íù øîúùî àåäå äåöîä úéùòð øáëå äðå÷ úåùîùä ïéá àäã
åúåöî äøîâðå úåùîùä ïéá äð÷ù øçàì úáùä ìë úåøá÷ä úéáá øîúùî áåøéòäùë êëìä ,áðâé àìù äöåøå ,äð÷ù øçàì åáåøéò ìò ãéô÷î íãà éøáñ

:íéîëçë äëìäå .úåøá÷ä úéáá áåøéò íãà çéðé àì êëéôì ,äàðäá íéøåñà úåøá÷äù äàðä éøåñàá ùîúùî àöîð
aa.i`nca oiaxrn:éàîã ìù øùòî úîåøú äðîî ùéøôä àìå õøàä íòî äç÷ìù øëëá.'eke laha `l la` 'ek oey`x xyrnae'ñîá ïéùøåôî ïìåë

:ïéðôî ÷øô úáù.'ek yxg cia eaexir z` gleydúåøöç éáåøéòá ìáà ,ïè÷ ãéá åçìù íà áåøéò åðéà ïéîåçú éáåøéòá à÷åãå .äîà íéôìà óåñì åëéìåäì
:áåøéòä úà äáåâ ïè÷ ì"éé÷.aexira dcen epi`y in cia:é÷åãö åà éúåë ïåâë.xg`l xn` m`eíéôìà óåñì øùëä åðëéìåéå ìåñôä ïî åìá÷ì ,øùë
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מפני ביין, לו שמערבים חולק סומכוס אין  לנזיר  שביחס מבואר,
תרומה  אבל  היין . בשתיית מותר  ויהא נדרו על  להישאל  לו  שאפשר 

יכול תרומה שהמפריש  פי  על  שאף לישראל, ראויה שתהא אפשר אי 
מכל זה, על  מזה בהפרישו  שטעה כלומר עליה, להישאל הוא אף

לאכול ואסור  טבל, להיות חוזרת היא שהרי באכילה, לו אסורה מקום
בשבת  תרומה מפרישים ואין אחרת, תרומה ויפריש  שיחזור  עד ממנה

השמשות. בין  ñøtäאפילו úéáa ïäkìå,קבר בו שנחרש  שדה – ÀÇÙÅÀÅÇÀÇ
ספק  בו  שיש  שטח היינו  הפרס", "בית נקרא לקבר מסביב אמה מאה

שחוששים  ובמשא, במגע סופרים מדברי  מטמא ועפרו מת, טומאת
מלשון  ("פרס" המת מעצמות כשעורה עצם המחרשה עמה גררה שמא

"qextהחרישה ידי  שעל  לחמך ", מהקבר);נשברולרעב עצמות ונתפזרו 

מדברי לשם ליכנס לכהן  שאסור פי  על  שאף ללמד , המשנה ובאה
תחומים, עירוב בשבילו  שם להניח חכמים התירו מקום מכל  סופרים,

היינו  והולך , מנפח כשהוא עירובו למקום שם להיכנס יכול שהוא לפי
בעצם  נוגע שאינו ורואה הילוכו , בשעת הדרך  את בודק כשהוא

úBøáwäכשעורה. úéáa elôà :øîBà äãeäé éaø שטומאתו – ÇÄÀÈÅÂÄÀÅÇÀÈ
כהן, בשביל  תחומים עירוב להניח מותר התורה, ìBëiLמן  éðtîÄÀÅÆÈ

õBçì Cìéì:גורסים ויש –,jlile uFgl lekiy iptn לעשות כלומר ÅÅÈ
בשידה  לשם שייכנס כגון ייטמא, שלא הקברים, ובין  בינו  מחיצה

ומגדל  xebq),תיבה oexwa)ìBëàìå בגמרא (עיין  עירובו את שם – ÀÆÁ
אף  עירובו לו  קונה הלכך  האוכל); את אליו יביא כיצד  שם שמבואר 

הקברות. בבית

שאסור וסוברים, יהודה רבי  על  חכמים נחלקו בישראל  שאפילו מבואר, בגמרא
להשמיענו אלא כהן  המשנה נקטה ולא הקברות, בבית תחומים עירובי  להניח
הוא, מחלוקתם וטעם שם; לערב מותר  לכהן שאפילו  יהודה, רבי  של  דעתו
תחומים  עירובי מערבים ואין הואיל אלא בהנאה, אסור הקברות שבית לפי
יהודה, רבי סובר לפיכך ניתנו, ליהנות לאו ומצוות מצווה, לדבר  אם כי
לאחר גם שם נשאר שהעירוב פי  על  ואף הקברות; בבית עירוב להניח שמותר
משתייר שהוא ויש השמשות, בין  לו קונה הוא שהרי המצווה, בו  שנעשתה
אם  עירובו  על  מקפיד אדם שאין  יהודה רבי סובר מקום מכל  השבת, כל שם
שיקנה  מותר הנאה, כל כאן שאין וכיון שביתה, לו שקנה לאחר  יאבד  או  ייגנב
אף  עירובו על מקפיד  שאדם סוברים, חכמים אבל הקברות. בבית העירוב לו
בבית  משתמר כשהעירוב הלכך  ייגנב, שלא רוצה והוא לו, שקנה לאחר
בית  שהרי  הנאה, באיסורי  משתמש נמצא מצוותו, שנעשתה לאחר הקברות
הקבדות; בבית תחומים עירוב להניח לאדם אסור הלכך  בהנאה. אסור  הקברות

.dkld oke

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïéáøòîבשיתופי משתתפים וכן  חצרות, ועירובי תחומים עירובי  – ÀÈÀÄ
המעשר,éàîcaמבואות, על החשוד  הארץ מעם שנלקחה בכיכר – ÇÀÇ

מספק שיעשרוה עד לאכלה שאסור  פי  על zkqnlשאף dgizt oiir)
,(i`nc,לעניים לאכילה ראויה שהיא לפי  בה, לערב מותר  מקום מכל

לעצמו  ואף דמאי"; העניים את "מאכילין א): ג, (דמאי  ששנינו  כמו 

עני; ולהיות נכסיו את להפקיר הוא יכול שכן  היא, øNòîáeÀÇÂÅראויה
Búîeøz äìhpL ïBLàø אף מעשר , תרומת ממנו שהופרשה – ÄÆÄÀÈÀÈ

את  ליטול הלוי שהקדים כגון גדולה, תרומה ממנו הופרשה לא אם
שבכגון  בתרומה, התבואה שנתחייבה קודם היינו  בשבלים, מעשרו

ולכן  א), ז , ברכות (עיין  גדולה תרומה ממנו מלהפריש הלוי  פטור  זה
בו; לערב ecôpLמותר  Lc÷äå éðL øNòîáe כשנפדו ואפילו  – ÀÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ

או  שלו שני  מעשר  הפודה שכן חומש , תוספת ללא הבעלים ידי על 
החומש אין מקום מכל פדיונו, דמי  על חומש  להוסיף צריך הקדשו,

בהם; לערב איפוא, ומותר, לאכילה, וראויים פדויים הם והרי  מעכב,
íéðäkäå,מערבים –älça ונותנים העיסה מן  שמפרישים – ÀÇÙÂÄÇÇÈ

שאף äîeøzáeלכהנים, א), (משנה לעיל ששנינו  פי  על ואף – ÇÀÈ
בחלה  "והכהנים משנתנו נקטה מקום מכל בתרומה, מערבים לישראל 

dnexzae שהיו ובתרומה, בחלה לערב היו רגילים שהכהנים מפני ,"

ה), (ב, פסחים במסכת שנוייה זו  שפיסקה משום ועוד, להם. מצויות
לשון באותו כאן גם נשנתה הלכך  "כהנים", דווקא ((ההרראא""שש  ;;ושם

טטוובב  "")).. ייווםם   ìáha""תתווסספפוותת àG ìáà היינו בטבל , לערב אסור – ÂÈÇÆÆ
באכילה  הוא שאסור לפי  ומעשר , תרומה ממנו הפרישו שלא במזון

בעציץ  הזרוע כגון  מדרבנן, בטבל  אפילו מבואר : ובגמרא לכהן ; אף
נקוב; Búîeøzשאינו äìhð àHL ïBLàø øNòîa àGå אין – ÀÀÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ

שהרי המעשר, תרומת ממנו  הופרשה שלא ראשון  במעשר  לומר צורך 
תרומה  ממנו  ניטלה שלא היא, המשנה כוונת אלא הוא, גמור  טבל 

התבואה  שנתחייבה לאחר היינו הכרי, מירוח שלאחר וכגון  גדולה,
תרומה  ממנה שהפרישו  קודם מעשרו את ונטל  הלוי  הקדים בתרומה,

מעשר תרומת רק לא ממעשרו  להפריש  הלוי חייב זה שבכגון  גדולה,
גדולה, תרומה ממנו  הפריש שלא זמן וכל  גדולה, תרומה גם אלא

בו ;הרי  לערב ואסור טבל  àHLהוא Lc÷äå éðL øNòîa àGåÀÀÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆ
ecôð ואפילו שני– מעשר  כגון  כהלכתם, ניפדו  שלא אלא ניפדו , ÄÀ

גבי על שחיללו והקדש צורה), עליה שאין (מטבע באסימון  שפדאֹו

izdw - zex`ean zeipyn
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זיח
b dpyn iyily wxt oiaexir zkqn

ïè÷å äèBL Løç,áeøòa äãBî BðéàL éî ãéa Bà–áeøò Bðéà;epnî Bìa÷ì øçàì øîà íàå–áeøò äæ éøä. ¥¥¤§¨¨§©¦¤¥¤¨¥¥¥§¦¨©§©¥§©§¦¤£¥¤¥
‚ïìéàa Bðúð,íéçôè äøNòî äìòîì–áeøò Báeøò ïéà,íéçôè äøNòî ähîì–áeøò Báeøò.øBaa Bðúð, §¨¨¦¨§©§¨¥£¨¨§¨¦¥¥¥§©¨¥£¨¨§¨¦¥¥§¨©

änà äàî ÷îò elôà–áeøò Báeøò.ñcðwä Làøa Bà äðwä Làøa Bðúð,Leìz àeäL ïîæaõeòðå,dBáb elôà £¦¨Ÿ¥¨©¨¥¥§¨§Ÿ©¨¤§Ÿ©ª§¨¦§©¤¨§¨£¦¨©

:äîà.aexir df ixd:åúåçéìù äùåò çéìù ä÷æçã ,åëéìåî øùëäùë äàåø åðéàù ô"òà ,øùëä ãéì åðúåð ìåñôäù äòùá äàåøå ãîåò àåä àäéù ãáìáå
bb.oli`a epzp:øúåé åà íéçôè äòáøà ìò íéçôè äòáøà åá ùéå ø"äøá ãîåòä.aexir eaexir oi` dxyrn dlrnläìòîì ,'ã áçø ïìéàäã ïåéëã

éöî àì úåùîùä ïéá åðééäã åì äëåæ áåøéòäù äòùá äéìëéîå äéáåøéò ì÷ùîì éòá éåä éàã ïåéëå ,ø"äøá åúúéáù äð÷ àåäå ,ãéçéä úåùø éåä äøùòî
:áåøéò éåä àì íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî éúééîã äéì ìé÷ù.aexir df ixd dxyrn dhnläòùú ãòå äùìùî ìëã ,àéä úéìîøë äøùòî äèîìã

úåáù íåùî àåäù øáã ìë øîàã àéä éáø ïéúéðúîå .áåøéò äæ éøä ,úåáù øåñéà àìà ïàë ïéà äéáåøéòì äéì ìé÷ù éàã ïåéëå ,àéä úéìîøë äòáøà áçåøá
:áåøéò éåä êëìéä ãçà íå÷îá åáåøéòå àåä àöîðå ,äéì ìé÷ù éöî úåùîùä ïéá åðééäã åì äëåæ áåøéòäù äòùáå .úåùîùä ïéá åéìò åøæâ àì.xeaa epzp

áåøéòäù äòùáå úéìîøëá äúéáù äð÷ àåäå ãéçéä úåùø åîöò øåáã ,áåøéò äæ éøä ,äãùá åà äò÷áá úåáùì ïéåëúðå úåãùáùå äò÷ááù ïåâë úéìîøëáù
:úåùîùä ïéá åéìò åøæâ àì úåáù íåùî àåäù øáã ìë øîàã éáøë ,äéì ìé÷ù éöî úåùîùä ïéá åðééäã åì äëåæ.dn` d`n deab elit`áçåø äèîì ïéàå

:ïðéòá 'ã íå÷î éáâ ìò áåøéò àäã òáøà áçø äìòîìã â"òàå ,àåä ãéçéä úåùø åàìã òáøà.uerpe yelzäáåøéò éåä àì øáåçî ìáà ,áåøéò éåäã àå
äìòé àîùì úåùîùä ïéáå àåä äù÷ ïìéà ìáà ,äéì ìé÷ù éë íåè÷é àîù øæâéîì àëéà àåä êø äð÷äù éôì ,íåè÷é àîù äøéæâ äéì ìé÷ù éëã íåùî
ïéùåìú äáøä íéð÷ã ,ùåìúá øáåçî äéì óìçéî ñãðå÷å äð÷ éîð éà .øöå÷ íåùî áééçîå àîè÷î éàãå àëéëøã éãééà äð÷ úîéè÷ ìáà ,ïðéùééç àì ùåìúéå
áåùçì äòèéå ùåìúéå äìòé àîù øæâéîì àëéì ïìéàá ìáà ,ùåìú àåäù áåùçéå øáåçîá íåè÷é àîù øæâéîì àëéà éëä íåùî ,íéøáåçîë ïéàøðå íéöåòð

`xephxa yexit

מעשר הלכך  א), יח, שבת (עיין  פדיון פדיונם אין  זה שבכגון קרקע,

בהם. לערב ואסור  באכילה, אסורים אלו  והקדש Báeøòשני çìBMäÇÅÇÅ
תחומים  עירוב בשביל אמה, אלפיים בסוף להניחו  מזון השולח –

ïè÷åשלו, äèBL Løç ãéa,דעת בני שאינם –éî ãéa Bà ÀÇÅÅÆÀÈÈÀÇÄ
áeøòa äãBî BðéàL,כותי כגון  –áeøò Bðéà לפי –dhey yxgy ÆÅÆÈÅÅÅ

ohwe במקום פלוני  "שביתת לומר : ידעו לא שהרי שליחות, בני  אינם
aexiraהזה", dcen epi`y ine ואפילו זו; שליחותו ימלא שלא חשוד

התכוון  לא שמא לו, שאמר במקום העירוב את שהניח המשלח ראה
שביתה לו  ייווננתתןן  ))להקנות çàì.((ההרר  ""רר øîà íàåepnî Bìa÷ì ø ÀÄÈÇÀÇÅÀÇÀÄÆ

והוא  הכותי, מן או והקטן  והשוטה החרש מן העירוב את לקבל –
בשבילו , העירוב את áeøòיניח äæ éøäשמדובר מבואר, בגמרא – ÂÅÆÅ

ומפרש ורואהו ", "בעומד  כלומרררשש""יי,,כאן שמוליכו, עד שרואהו 
שלא  פי  על  ואף לאחר , העירוב את מוליך שהפסול רואה שהמשלח

עושה  שהשליח חזקה אומרים: שאנו דיו , מהם, קיבל  שהאחר ראה
שליחותו  ווההממאאיירריי))את חחננננאאלל ררבבננוו ייווננתתןן;; ההרר""רר   ממפפררששייםם   ויש((ווככןן .

ed`exeמפרשים: cnera את מקבל שהאחר בשעה רואה שהמשלח –
למקום  מוליכו שהאחר  רואה שאינו  פי על ואף הפסול, מיד העירוב

שליחותו  עושה שליח שחזקה ללההררממבב""םם  ;;העירוב, ההממששננהה   ((פפייררוושש  

בבררטטננוורראא  ))..

âקקוודדשש âששבבתת
ג ה נ ש מ ר ו א ב

כדלהלן : הם הבאות והמשניות משנתנו של ההלכתיים היסודות

בין`. שבת בערב עליהם גזרו  לא "שבות", משום אסורים שהם הדברים כל
ezenk),השמשות dklde ,minkg mr ezwelgna iax xaeq jk) אסורים שאינם כלומר 

מותרת  ה"שבות" אין ברם, הם. מותרים השמשות בין  אבל  עצמה, בשבת אלא
דוחק משום או מצווה לצורך אלא השמשות i).בין ,ck zay 'ld m"anx)

.a.מצווה לדבר  אלא תחומים עירובי  מערבים אין
.b.השמשות בין שבת בערב היא העירוב קניית שעת
.c,תחומים עירוב `cg,המערב mewna eaexire `ed `diy jixvשיוכל כלומר

בו. לשבות שנתכוון  במקום השמשות בין  עירובו מזון את לאכול 

Bðúð,העירוב את –ïìéàa ארבעה ורחבו  הרבים, ברשות העומד – ÀÈÈÄÈ
יותר , או טפחים ארבעה íéçôèעל äøNòî äìòîì שדינו – ÀÇÀÈÅÂÈÈÀÈÄ

היחיד, כרשות áeøòשם Báeøò ïéà שנתכוון מבואר, בגמרא – ÅÅÅ
באילן  עירובו  את שנתן  וכיון  הרבים, ברשות לאילן מתחת לשבות

שהרי אחד , במקום ועירובו הוא שאין  נמצא היחיד, ברשות למעלה
העירוב  את להוריד יוכל  לא השמשות, בין  שהוא העירוב, קניית בשעת

הרבים, רשות שהוא שביתתו, למקום היחיד , רשות שהוא האילן , מן

עירוב. עירובו  אין הלכך  שם; לאכלו  íéçôèכדי  äøNòî ähîìÀÇÈÅÂÈÈÀÈÄ
טפחים, מעשרה למטה באילן העירוב את נתן אם אבל  –BáeøòÅ

áeøò ההוצאה איסור והרי  ככרמלית, דינו באילן  מעשרה שלמטה – Å
מדברי היינו "שבות", איסור  אלא אינו  הרבים לרשות מכרמלית
השמשות  בין עליו גזרו לא שבות משום שהוא דבר  שכל וכיון סופרים,

אחד, במקום ועירובו  שהוא נמצא לעיל , שהקדמנו  כמו מצווה, במקום
עירובו  את להוריד הוא יכול השמשות, בין העירוב, קניית בשעת שכן

משתמש שהוא פי  על ואף שם. לאכלו  כדי  שביתתו , למקום האילן  מן
עליו  גזרו ולא סופרים, מדברי אלא אינו זה איסור  אף הרי באילן,

עירוב. עירובו הלכך השמשות. øBaaבין Bðúð,בכרמלית שהוא – ÀÈÇ
בבקעה, לשבות ונתכוון בבקעה, îò÷כגון elôà,הבור –äàî ÂÄÈÙÅÈ

änà, היחיד רשות הוא והרי –áeøò Báeøò שבארנו מהטעם – ÇÈÅÅ
אלא  אינו  לכרמלית היחיד  מרשות ההוצאה ואיסור  שהואיל  לעיל ,

ש דבר  וכל  "שבות", בין איסור  עליו  גזרו לא שבות משום הוא
קניית  בשעת שהרי אחד , במקום ועירובו שהוא נמצא השמשות,

הבור מן  עירובו את להוציא הוא יכול השמשות, בין  שהוא העירוב,
בכרמלית. שביתתו , במקום לאכלו העירוב,Bðúðכדי  את –Làøa ÀÈÀÙ

ñcðwä Làøa Bà äðwä,המוט –Leìz àeäL ïîæa שהקנה – ÇÈÆÀÙÇËÀÈÄÀÇÆÈ
הקרקע, מן  הרבים,õeòðåתלוש שברשות בקרקע –dBáb elôà ÀÈÂÄÈÇ

änà äàî ארבעה על ארבעה העירוב הנחת במקום ואין  הואיל – ÅÈÇÈ
áeøòטפחים, äæ éøä משם להוריד  ומותר  היחיד, רשות שאינם – ÂÅÆÅ

הם  אם אבל הרבים. ברשות שהוא שביתתו , למקום העירוב את

את  משם ליטול חכמים שאסרו  לפי  עירוב, אינו לקרקע מחוברים
בשעה  הקונדס ראש או הקנה ראש  את יקצץ שמא גזירה העירוב,

ואינם  הם שנעוצים שיחשוב יתלשם, שמא או  העירוב, את שיטול
אף  תורה, של  מלאכה איסור משום היא זו  שגזירה וכיון מחוברים.

אחד . במקום ועירובו  הוא שאין ונמצא אסור, השמשות –Bðúðבין ÀÈ
העירוב, מגדל ),ìcânaאת בצורת (שהוא בארון –çzônä ãáàå ÇÄÀÈÀÈÇÇÇÀÅÇ

מן  העירוב את להוציא אפשר  אם מפתחו ; ואבד המגדל את שנעל –
בחבלים  קשור שהמנעול כגון  מפתח, בלי  גם השמשות בבין  המגדל

החבלים, בחתיכת ומקלקלים שהואיל  בסכין , אותם לחתוך ואפשר 
השמשות, בין  עליו גזרו ולא שבות, איסור  אלא כאן äæאין  éøäÂÅÆ

áeøò את לחתוך שיכול מאחר  אחד , במקום ועירובו  הוא שהרי  – Å
המגדל . מן  עירובו  ולהוציא העירוב קניית בשעת øæòéìàהחבלים éaøÇÄÁÄÆÆ

BîB÷îa çzônäL òãBé Bðéà íà :øîBà,שאבד לחשוש  ויש  – ÅÄÅÅÇÆÇÇÀÅÇÄÀ
ימצאנו, áeøòולא Bðéà אלא ניטל  כלי  אין  אליעזר : רבי שסובר – ÅÅ

החבלים, את לחתוך כדי הסכין  את לטלטל  ואסור  תשמישו , לצורך

izdw - zex`ean zeipyn
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änà äàî–áeøò äæ éøä.Bðúðçzônä ãáàå ìcâna–áeøò äæ éøä.øæòéìà éaøøîBà:òãBé Bðéà íà ¥¨©¨£¥¤¥§¨©¦§¨§¨©©©§¥©£¥¤¥©¦¡¦¤¤¥¦¥¥©
BîB÷îa çzônäL–éàáeøò Bð. ¤©©§¥©¦§¥¥

„íeçzì õeç ìbìbúð,ìb åéìò ìôðå,BàóøNð,úàîèðå äîeøz Bà,íBé ãBòaî–àáeøò Bðé;äëLçMî–éøä ¦§©§©©§§¨©¨¨©¦§©§¨§¦§¥¦§¥¥¦¤¨¥¨£¥
áeøò äæ;÷ôñ íà–äãeäé éaøå øéàî éaøíéøîBà:ìnb ønç äæ éøä.ïBòîL éaøå éñBé éaøíéøîBà:÷ôñ ¤¥¦¨¥©¦¥¦§©¦§¨§¦£¥¤©¨©¨©¦¥§©¦¦§§¦§¥
áeøòä–øLk.øîàéñBé éaø:ñBîìèáàíeMî ãéòäíéð÷æ äMîçøLkL áeøòä ÷ôñ ìò. ¨¥¨¥¨©©¦¥©§ª§¥¦¦£¦¨§¥¦©§¥¨¥¤¨¥

:àåä ùåìúã.lcbna epzp:õò ìù.aexir df ixd gztnd ca`eàìà ïëúçì øùôà éà çúôîä àöîé àì íàù íéìáçå íéèåçá øåù÷ ìåòðîäù ïåâëå
ìëå íéìáçä úëéúçá àåä ì÷ì÷îã ,úåáù øåñéà àìà äìé÷ñ øåñéà ïàë ïéà ïéëñá íéìáçä êåúçéù éãé ìò çåúôì øùôàå ìéàåä øáñ ÷"ú ,ïéëñá
.äéáåøéòì ìé÷ùå íéìáçì êåúçéå ïéëñ éúééî éöîã ,áåøéò éåä êëìéä ,ïøîàãë åá åøæâ àì áåøéòä úééð÷ úòùá ù"äéá úåáù øåñéàå ,íéøåèô íéì÷ì÷îä
,éúøú àëéàå ìéàåäå ,íéìëåàä êåúçì àìà åùéîùú ïéàù íéìáçä êåúçì éãë ïéëñä ìèìèì øåñàå åùéîùú êøåöì àìà ìèéð éìë ïéà øáñ øæòéìà 'øå

:à"øë äëìä ïéàå .åøæâã äãåî â"äëá ,åøæâ àì úåùîùä ïéá úåáù íåùî àåäù øáã ìë øîàã éáøì åìéôà ,íéìáçä úëéúçå ,ïéëñä ìåèìè
cc.aexir epi` megzl ueg lblbzpúåîà éúù ìâìâúðù àåäå .äéì÷ùîìå ìæéîì éöî àì äîà íéôìàî øúåé åáåøéò ãò íù ïì àåäù åúéáî ùéå ìéàåä

:åáøòî ãöî úåîà éúùå áåøéò ìù åçøæî ãöî úåîà éúù ,åáåøéò íå÷îî úåîà òáøà åì ùé íãà ìëù äîà íéôìàì õåç.lb eilr ltpéòáã àåäå
:úåáù àìå äëàìî àéåäã ,äééåðôì àðéöçå àøî.z`nhpe dnexzíåçúì õåç ìâìâúð ïðéòîùàì àðú êéøèöàå .éðéøçàì àìå äéãéãì àì àéæç àì àúùäã

éàå .áåøéò éåäì àîéà äéáâ äéúéàã ìâ åéìò ìôð ìáà ,øçà íå÷îá åáåøéòå ãçà íå÷îá àåä éåä äéáâ äéúéìã íåùî ,ìâìâúð ïðéòîùà éàã ,ìâ åéìò ìôðå
äëàìîá àìà äéì ìé÷ù éöî àìã ìâ åéìò ìôð ïðéòîùàáåøéò éåäéì àîéà íåçúä êåúì äéì øãäîå à÷éæ áéùðã øùôàã ìâìâúð ìáà ,àðéöçå àøîá

íìåòá åðùéã â"òàã î"øã åçë êòéãåäì úàîèðù äîåøú àðúå .øñúî àì ÷ôñ íåùî íìåòá åðéàã â"òàã éñåé éáøã åçë êòéãåäì óøùð àðúå .ì"î÷
:àìå÷ì ä÷æç ïðéøîà àì ,ä"ôà äúéä äøåäèå ïëì íãå÷ ìù äú÷æç ìò úåùîùä ïéá äðãéîòä ì"éå.aexir df ixd dkiygynúåùîùä ïéá äð÷ù øçàìã

:ãáàð íà åì ïéùùåç ïéà.lnb xng df ixdåúéá øáòîù íéôìà ãéñôäå çåø ìëì íéôìà åì ùé àëäîå åúéá àéåä àëäå áåøéò äéì äð÷ éà ïì à÷ôñîã
åúéá ïéáù äîà íéôìà àìà úëìì øñàð äæ ÷ôñ úîçîå ,íåìë åáåøéò øáòì äð÷ àìå çåø ìëì íéôìà åì ùé åúéáîå áåøéò äð÷ àì àîù åà ,äàìäå
åëùåî äæ àöîð .áåøéò äð÷ àîìéã ,àì éîð êìéàå åúéáîå .áåøéò äð÷ àì àîìéã ,àì êìéàå åáåøéòîã íéôìàá ìáà ,éøúùî êðäá êùôð äîîã ,áåøéòì

:åéøçàìå åéðôì úåðôì êéøöå åëùåî àåäå åéøåçàî ìîâäå åâéäðî äæå åéðôì êìåä øåîçäù ìîâå øåîç âéäðîä íãàë ïàëì åëùåî äæå ïàëì'xe iqei iax
.xyk aexird wtq mixne` oernyïëå áåøéò åáåøéò êëéôì ìâ åéìò äéä àìå øåäè äéäå íåçúä êåúá äéä åçéðäùëå ,åú÷æç ìò áåøéò ãîòä ïðéøîàã

:äëìä
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שיש וכיון אוכלים, בו לחתוך  אלא בשבת בסכין משתמשים שאין
בין  אף החבלים, וחתיכת הסכין  טלטול  שבות, איסורי שני  כאן 

בלי העירוב את להוציא אפשר  שאי  מכאן עליהם; גזרו  השמשות
עירובו  אין  הלכך  אחד, במקום ועירובו הוא שאין ונמצא מפתח,

`xfril.עירוב. iaxk dkld oi`e

טפחים, מעשרה למטה באילן העירוב את כשנתן ברישא, גם שהרי תמהים, יש
שימוש  ואיסור הרבים לרשות מכרמלית הוצאה איסור שבות: איסורי שני  יש
תמיהה  מיישב ישראל " "תפארת בעל  איגר ). עקיבא רבי  תוספות (עיין באילן 
משום  באילן השימוש על  מתחייב שאינו  לפי ברישא, הדבר שונה שכן זו,
באילן, שהשתמש משום ההוצאה על ולא הרבים, לרשות מכרמלית שהוציא
ואיסור איסור  שכל נמצא אחד, ברגע האיסורים שני על עובר  שאינו  וכיון 
בסיפא, כן שאין מה השמשות, בין  עליו  גזרו ולא מצווה, לצורך לחוד נעשה
לחתוך בשביל הסכין את ולוקח שהואיל  בזה, זה תלויים האיסורים ששני
עליהם  עובר  כאילו  זה והרי הוא, שבות איסור  הסכין לקיחת אף החבלים
השמשות. בין  אף עליהם שגזרו  אליעזר רבי  סובר  זה בכגון הלכך אחת, בבת

ד ה נ ש מ ר ו א ב

השמשות, בבין  לאכלו  יכול  היה לא שמערבו  תחומים בעירוב לדון  מוסיפה משנתנו
שם. שהניחו  במקום השמשות בין  קיים היה העירוב אם ספק שיש או 

ìbìbúð,עירובו –íeçzì õeç שאין ונמצא אמה, אלפיים של – ÄÀÇÀÇÇÀ
השמשות  בין  לשם ללכת יוכל  לא שהרי אחד, במקום ועירובו  הוא

לארבע ולהחזירו  חוץ העירוב שנתגלגל מבואר, בגמרא התחום. לתוך

אמות; ארבע לו  יש עירובו הנותן  שכן ìbאמות, åéìò ìôðå או – ÀÈÇÈÈÇ
אם  אלא לגל מתחת להוציאו  יכול ואינו  אבנים, גל  העירוב על  נפל

לעשותה, אסור  השמשות בין  שאף בשבת, האסורה מלאכה יעשה כן 
óøNð Bà,העירוב –úàîèðå äîeøz Bà,בתרומה שעירב – ÄÀÇÀÈÀÄÀÅ

לישראל, בין לכהן  בין באכילה היא אסורה והרי שם, נטמאה והיא
íBé ãBòaî,יום מבעוד  שבת בערב אירע הללו  הדברים אחד אם – ÄÀ
áeøò Bðéà–,lb eilr ltp e` megzl ueg lblbzp m`y בזמן הרי  ÅÅ

אחד, במקום ועירובו  הוא אין השמשות, בין  שהוא העירוב, קניית
כבר שבארנו  (כמו  שביתתו במקום אז לאכלו יכול  היה שלא כלומר

הקודמת); למשנה sxyp,בהקדמה m`e בין היה לא העירוב הרי 
בעולם; d`nhpe,השמשות dnexza axir m`e העירוב היה לא הרי

השמשות; בין  לאכילה אחדäëLçMîראוי  אירע אם אבל  – ÄÆÈÅÈ
חושך , משנעשה הללו  áeøòהדברים äæ éøä והיה שהואיל – ÂÅÆÅ

חוששים  אין  ומעתה שביתה, לו קנה השמשות, בין  קיים העירוב
עירוב. עירובו כך, אחר אבד  ואפילו  כלל , ôñ÷לעירוב íà כגון – ÄÈÅ

אבד, יום מבעוד או אבד משחשיכה אם הוא וספק העירוב, שאבד

æ éøä :íéøîBà äãeäé éaøå øéàî éaøìnb ønç äמשל – ÇÄÅÄÀÇÄÀÈÀÄÂÅÆÇÈÇÈ
לפניו  שהחמור  שניהם, בין  והוא כאחת, ובגמל  בחמור שנוהג מי  הוא:

ומושכו  מעכבו והגמל  לפנים מושכו החמור  נמצא מאחוריו , והגמל
העירוב  ממקום לילך  יכול אינו בעירובו , ספק שנולד מי כך  לאחור ,

לו  קנה ולא יום מבעוד העירוב אבד שמא רוח, לכל  אמה אלפיים
מעירו  אמה אלפיים לו ויש  בעיר  שביתתו  שמקום ונמצא שביתה,

לא  שמא רוח, לכל  אמה אלפיים מעירו לילך  יכול  אינו  וכן רוח, לכל 
ונמצא  שביתה, לו קנה השמשות ובבין  משחשיכה, אלא עירובו  אבד 

ספק  מחמת הלכך  מעירו ; ולא העירוב ממקום אמה אלפיים לו  שיש 
שזה  בלבד , העירוב לצד  מעירו  אמה אלפיים אלא לילך  לו  אסור  זה

עירובו  ממקום לא לילך  רשאי אינו  אבל פנים, כל  על לילך רשאי  הוא
אחר. לצד  מעירו ולא íéøîBà:ואילך , ïBòîL éaøå éñBé éaøÇÄÅÀÇÄÄÀÀÄ

øLk ,áeøòä ÷ôñ, חזקתו על העירוב את העמד  אומרים: שאנו  – ÀÅÈÅÈÅ
ולא  השמשות בין  גם קיים היה כך  שהניחו, בשעה קיים שהיה וכשם

עירוב. עירובו הלכך משחשיכה, אלא éñBé:אבד éaø øîàÈÇÇÄÅ
íéð÷æ äMîç íeMî ãéòä ñBîìèáà חמשה של  בשמם – ÇÀËÀÅÄÄÂÄÈÀÅÄ

xecd),זקנים inkg)øLkL áeøòä ÷ôñ ìò–dkld oke  ררממבב""םם)) ÇÀÅÈÅÆÈÅ
ייבב)).. וו,, עעייררוובבייןן ההלל''
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ïè÷å äèBL Løç,áeøòa äãBî BðéàL éî ãéa Bà–áeøò Bðéà;epnî Bìa÷ì øçàì øîà íàå–áeøò äæ éøä. ¥¥¤§¨¨§©¦¤¥¤¨¥¥¥§¦¨©§©¥§©§¦¤£¥¤¥
‚ïìéàa Bðúð,íéçôè äøNòî äìòîì–áeøò Báeøò ïéà,íéçôè äøNòî ähîì–áeøò Báeøò.øBaa Bðúð, §¨¨¦¨§©§¨¥£¨¨§¨¦¥¥¥§©¨¥£¨¨§¨¦¥¥§¨©

änà äàî ÷îò elôà–áeøò Báeøò.ñcðwä Làøa Bà äðwä Làøa Bðúð,Leìz àeäL ïîæaõeòðå,dBáb elôà £¦¨Ÿ¥¨©¨¥¥§¨§Ÿ©¨¤§Ÿ©ª§¨¦§©¤¨§¨£¦¨©

:äîà.aexir df ixd:åúåçéìù äùåò çéìù ä÷æçã ,åëéìåî øùëäùë äàåø åðéàù ô"òà ,øùëä ãéì åðúåð ìåñôäù äòùá äàåøå ãîåò àåä àäéù ãáìáå
bb.oli`a epzp:øúåé åà íéçôè äòáøà ìò íéçôè äòáøà åá ùéå ø"äøá ãîåòä.aexir eaexir oi` dxyrn dlrnläìòîì ,'ã áçø ïìéàäã ïåéëã

éöî àì úåùîùä ïéá åðééäã åì äëåæ áåøéòäù äòùá äéìëéîå äéáåøéò ì÷ùîì éòá éåä éàã ïåéëå ,ø"äøá åúúéáù äð÷ àåäå ,ãéçéä úåùø éåä äøùòî
:áåøéò éåä àì íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî éúééîã äéì ìé÷ù.aexir df ixd dxyrn dhnläòùú ãòå äùìùî ìëã ,àéä úéìîøë äøùòî äèîìã

úåáù íåùî àåäù øáã ìë øîàã àéä éáø ïéúéðúîå .áåøéò äæ éøä ,úåáù øåñéà àìà ïàë ïéà äéáåøéòì äéì ìé÷ù éàã ïåéëå ,àéä úéìîøë äòáøà áçåøá
:áåøéò éåä êëìéä ãçà íå÷îá åáåøéòå àåä àöîðå ,äéì ìé÷ù éöî úåùîùä ïéá åðééäã åì äëåæ áåøéòäù äòùáå .úåùîùä ïéá åéìò åøæâ àì.xeaa epzp

áåøéòäù äòùáå úéìîøëá äúéáù äð÷ àåäå ãéçéä úåùø åîöò øåáã ,áåøéò äæ éøä ,äãùá åà äò÷áá úåáùì ïéåëúðå úåãùáùå äò÷ááù ïåâë úéìîøëáù
:úåùîùä ïéá åéìò åøæâ àì úåáù íåùî àåäù øáã ìë øîàã éáøë ,äéì ìé÷ù éöî úåùîùä ïéá åðééäã åì äëåæ.dn` d`n deab elit`áçåø äèîì ïéàå

:ïðéòá 'ã íå÷î éáâ ìò áåøéò àäã òáøà áçø äìòîìã â"òàå ,àåä ãéçéä úåùø åàìã òáøà.uerpe yelzäáåøéò éåä àì øáåçî ìáà ,áåøéò éåäã àå
äìòé àîùì úåùîùä ïéáå àåä äù÷ ïìéà ìáà ,äéì ìé÷ù éë íåè÷é àîù øæâéîì àëéà àåä êø äð÷äù éôì ,íåè÷é àîù äøéæâ äéì ìé÷ù éëã íåùî
ïéùåìú äáøä íéð÷ã ,ùåìúá øáåçî äéì óìçéî ñãðå÷å äð÷ éîð éà .øöå÷ íåùî áééçîå àîè÷î éàãå àëéëøã éãééà äð÷ úîéè÷ ìáà ,ïðéùééç àì ùåìúéå
áåùçì äòèéå ùåìúéå äìòé àîù øæâéîì àëéì ïìéàá ìáà ,ùåìú àåäù áåùçéå øáåçîá íåè÷é àîù øæâéîì àëéà éëä íåùî ,íéøáåçîë ïéàøðå íéöåòð

`xephxa yexit

מעשר הלכך  א), יח, שבת (עיין  פדיון פדיונם אין  זה שבכגון קרקע,

בהם. לערב ואסור  באכילה, אסורים אלו  והקדש Báeøòשני çìBMäÇÅÇÅ
תחומים  עירוב בשביל אמה, אלפיים בסוף להניחו  מזון השולח –

ïè÷åשלו, äèBL Løç ãéa,דעת בני שאינם –éî ãéa Bà ÀÇÅÅÆÀÈÈÀÇÄ
áeøòa äãBî BðéàL,כותי כגון  –áeøò Bðéà לפי –dhey yxgy ÆÅÆÈÅÅÅ

ohwe במקום פלוני  "שביתת לומר : ידעו לא שהרי שליחות, בני  אינם
aexiraהזה", dcen epi`y ine ואפילו זו; שליחותו ימלא שלא חשוד

התכוון  לא שמא לו, שאמר במקום העירוב את שהניח המשלח ראה
שביתה לו  ייווננתתןן  ))להקנות çàì.((ההרר  ""רר øîà íàåepnî Bìa÷ì ø ÀÄÈÇÀÇÅÀÇÀÄÆ

והוא  הכותי, מן או והקטן  והשוטה החרש מן העירוב את לקבל –
בשבילו , העירוב את áeøòיניח äæ éøäשמדובר מבואר, בגמרא – ÂÅÆÅ

ומפרש ורואהו ", "בעומד  כלומרררשש""יי,,כאן שמוליכו, עד שרואהו 
שלא  פי  על  ואף לאחר , העירוב את מוליך שהפסול רואה שהמשלח

עושה  שהשליח חזקה אומרים: שאנו דיו , מהם, קיבל  שהאחר ראה
שליחותו  ווההממאאיירריי))את חחננננאאלל ררבבננוו ייווננתתןן;; ההרר""רר   ממפפררששייםם   ויש((ווככןן .

ed`exeמפרשים: cnera את מקבל שהאחר בשעה רואה שהמשלח –
למקום  מוליכו שהאחר  רואה שאינו  פי על ואף הפסול, מיד העירוב

שליחותו  עושה שליח שחזקה ללההררממבב""םם  ;;העירוב, ההממששננהה   ((פפייררוושש  

בבררטטננוורראא  ))..

âקקוודדשש âששבבתת
ג ה נ ש מ ר ו א ב

כדלהלן : הם הבאות והמשניות משנתנו של ההלכתיים היסודות

בין`. שבת בערב עליהם גזרו  לא "שבות", משום אסורים שהם הדברים כל
ezenk),השמשות dklde ,minkg mr ezwelgna iax xaeq jk) אסורים שאינם כלומר 

מותרת  ה"שבות" אין ברם, הם. מותרים השמשות בין  אבל  עצמה, בשבת אלא
דוחק משום או מצווה לצורך אלא השמשות i).בין ,ck zay 'ld m"anx)

.a.מצווה לדבר  אלא תחומים עירובי  מערבים אין
.b.השמשות בין שבת בערב היא העירוב קניית שעת
.c,תחומים עירוב `cg,המערב mewna eaexire `ed `diy jixvשיוכל כלומר

בו. לשבות שנתכוון  במקום השמשות בין  עירובו מזון את לאכול 

Bðúð,העירוב את –ïìéàa ארבעה ורחבו  הרבים, ברשות העומד – ÀÈÈÄÈ
יותר , או טפחים ארבעה íéçôèעל äøNòî äìòîì שדינו – ÀÇÀÈÅÂÈÈÀÈÄ

היחיד, כרשות áeøòשם Báeøò ïéà שנתכוון מבואר, בגמרא – ÅÅÅ
באילן  עירובו  את שנתן  וכיון  הרבים, ברשות לאילן מתחת לשבות

שהרי אחד , במקום ועירובו הוא שאין  נמצא היחיד, ברשות למעלה
העירוב  את להוריד יוכל  לא השמשות, בין  שהוא העירוב, קניית בשעת

הרבים, רשות שהוא שביתתו, למקום היחיד , רשות שהוא האילן , מן

עירוב. עירובו  אין הלכך  שם; לאכלו  íéçôèכדי  äøNòî ähîìÀÇÈÅÂÈÈÀÈÄ
טפחים, מעשרה למטה באילן העירוב את נתן אם אבל  –BáeøòÅ

áeøò ההוצאה איסור והרי  ככרמלית, דינו באילן  מעשרה שלמטה – Å
מדברי היינו "שבות", איסור  אלא אינו  הרבים לרשות מכרמלית
השמשות  בין עליו גזרו לא שבות משום שהוא דבר  שכל וכיון סופרים,

אחד, במקום ועירובו  שהוא נמצא לעיל , שהקדמנו  כמו מצווה, במקום
עירובו  את להוריד הוא יכול השמשות, בין העירוב, קניית בשעת שכן

משתמש שהוא פי  על ואף שם. לאכלו  כדי  שביתתו , למקום האילן  מן
עליו  גזרו ולא סופרים, מדברי אלא אינו זה איסור  אף הרי באילן,

עירוב. עירובו הלכך השמשות. øBaaבין Bðúð,בכרמלית שהוא – ÀÈÇ
בבקעה, לשבות ונתכוון בבקעה, îò÷כגון elôà,הבור –äàî ÂÄÈÙÅÈ

änà, היחיד רשות הוא והרי –áeøò Báeøò שבארנו מהטעם – ÇÈÅÅ
אלא  אינו  לכרמלית היחיד  מרשות ההוצאה ואיסור  שהואיל  לעיל ,

ש דבר  וכל  "שבות", בין איסור  עליו  גזרו לא שבות משום הוא
קניית  בשעת שהרי אחד , במקום ועירובו שהוא נמצא השמשות,

הבור מן  עירובו את להוציא הוא יכול השמשות, בין  שהוא העירוב,
בכרמלית. שביתתו , במקום לאכלו העירוב,Bðúðכדי  את –Làøa ÀÈÀÙ

ñcðwä Làøa Bà äðwä,המוט –Leìz àeäL ïîæa שהקנה – ÇÈÆÀÙÇËÀÈÄÀÇÆÈ
הקרקע, מן  הרבים,õeòðåתלוש שברשות בקרקע –dBáb elôà ÀÈÂÄÈÇ

änà äàî ארבעה על ארבעה העירוב הנחת במקום ואין  הואיל – ÅÈÇÈ
áeøòטפחים, äæ éøä משם להוריד  ומותר  היחיד, רשות שאינם – ÂÅÆÅ

הם  אם אבל הרבים. ברשות שהוא שביתתו , למקום העירוב את

את  משם ליטול חכמים שאסרו  לפי  עירוב, אינו לקרקע מחוברים
בשעה  הקונדס ראש או הקנה ראש  את יקצץ שמא גזירה העירוב,

ואינם  הם שנעוצים שיחשוב יתלשם, שמא או  העירוב, את שיטול
אף  תורה, של  מלאכה איסור משום היא זו  שגזירה וכיון מחוברים.

אחד . במקום ועירובו  הוא שאין ונמצא אסור, השמשות –Bðúðבין ÀÈ
העירוב, מגדל ),ìcânaאת בצורת (שהוא בארון –çzônä ãáàå ÇÄÀÈÀÈÇÇÇÀÅÇ

מן  העירוב את להוציא אפשר  אם מפתחו ; ואבד המגדל את שנעל –
בחבלים  קשור שהמנעול כגון  מפתח, בלי  גם השמשות בבין  המגדל

החבלים, בחתיכת ומקלקלים שהואיל  בסכין , אותם לחתוך ואפשר 
השמשות, בין  עליו גזרו ולא שבות, איסור  אלא כאן äæאין  éøäÂÅÆ

áeøò את לחתוך שיכול מאחר  אחד , במקום ועירובו  הוא שהרי  – Å
המגדל . מן  עירובו  ולהוציא העירוב קניית בשעת øæòéìàהחבלים éaøÇÄÁÄÆÆ

BîB÷îa çzônäL òãBé Bðéà íà :øîBà,שאבד לחשוש  ויש  – ÅÄÅÅÇÆÇÇÀÅÇÄÀ
ימצאנו, áeøòולא Bðéà אלא ניטל  כלי  אין  אליעזר : רבי שסובר – ÅÅ

החבלים, את לחתוך כדי הסכין  את לטלטל  ואסור  תשמישו , לצורך

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iyily wxt oiaexir zkqn

änà äàî–áeøò äæ éøä.Bðúðçzônä ãáàå ìcâna–áeøò äæ éøä.øæòéìà éaøøîBà:òãBé Bðéà íà ¥¨©¨£¥¤¥§¨©¦§¨§¨©©©§¥©£¥¤¥©¦¡¦¤¤¥¦¥¥©
BîB÷îa çzônäL–éàáeøò Bð. ¤©©§¥©¦§¥¥

„íeçzì õeç ìbìbúð,ìb åéìò ìôðå,BàóøNð,úàîèðå äîeøz Bà,íBé ãBòaî–àáeøò Bðé;äëLçMî–éøä ¦§©§©©§§¨©¨¨©¦§©§¨§¦§¥¦§¥¥¦¤¨¥¨£¥
áeøò äæ;÷ôñ íà–äãeäé éaøå øéàî éaøíéøîBà:ìnb ønç äæ éøä.ïBòîL éaøå éñBé éaøíéøîBà:÷ôñ ¤¥¦¨¥©¦¥¦§©¦§¨§¦£¥¤©¨©¨©¦¥§©¦¦§§¦§¥
áeøòä–øLk.øîàéñBé éaø:ñBîìèáàíeMî ãéòäíéð÷æ äMîçøLkL áeøòä ÷ôñ ìò. ¨¥¨¥¨©©¦¥©§ª§¥¦¦£¦¨§¥¦©§¥¨¥¤¨¥

:àåä ùåìúã.lcbna epzp:õò ìù.aexir df ixd gztnd ca`eàìà ïëúçì øùôà éà çúôîä àöîé àì íàù íéìáçå íéèåçá øåù÷ ìåòðîäù ïåâëå
ìëå íéìáçä úëéúçá àåä ì÷ì÷îã ,úåáù øåñéà àìà äìé÷ñ øåñéà ïàë ïéà ïéëñá íéìáçä êåúçéù éãé ìò çåúôì øùôàå ìéàåä øáñ ÷"ú ,ïéëñá
.äéáåøéòì ìé÷ùå íéìáçì êåúçéå ïéëñ éúééî éöîã ,áåøéò éåä êëìéä ,ïøîàãë åá åøæâ àì áåøéòä úééð÷ úòùá ù"äéá úåáù øåñéàå ,íéøåèô íéì÷ì÷îä
,éúøú àëéàå ìéàåäå ,íéìëåàä êåúçì àìà åùéîùú ïéàù íéìáçä êåúçì éãë ïéëñä ìèìèì øåñàå åùéîùú êøåöì àìà ìèéð éìë ïéà øáñ øæòéìà 'øå

:à"øë äëìä ïéàå .åøæâã äãåî â"äëá ,åøæâ àì úåùîùä ïéá úåáù íåùî àåäù øáã ìë øîàã éáøì åìéôà ,íéìáçä úëéúçå ,ïéëñä ìåèìè
cc.aexir epi` megzl ueg lblbzpúåîà éúù ìâìâúðù àåäå .äéì÷ùîìå ìæéîì éöî àì äîà íéôìàî øúåé åáåøéò ãò íù ïì àåäù åúéáî ùéå ìéàåä

:åáøòî ãöî úåîà éúùå áåøéò ìù åçøæî ãöî úåîà éúù ,åáåøéò íå÷îî úåîà òáøà åì ùé íãà ìëù äîà íéôìàì õåç.lb eilr ltpéòáã àåäå
:úåáù àìå äëàìî àéåäã ,äééåðôì àðéöçå àøî.z`nhpe dnexzíåçúì õåç ìâìâúð ïðéòîùàì àðú êéøèöàå .éðéøçàì àìå äéãéãì àì àéæç àì àúùäã

éàå .áåøéò éåäì àîéà äéáâ äéúéàã ìâ åéìò ìôð ìáà ,øçà íå÷îá åáåøéòå ãçà íå÷îá àåä éåä äéáâ äéúéìã íåùî ,ìâìâúð ïðéòîùà éàã ,ìâ åéìò ìôðå
äëàìîá àìà äéì ìé÷ù éöî àìã ìâ åéìò ìôð ïðéòîùàáåøéò éåäéì àîéà íåçúä êåúì äéì øãäîå à÷éæ áéùðã øùôàã ìâìâúð ìáà ,àðéöçå àøîá

íìåòá åðùéã â"òàã î"øã åçë êòéãåäì úàîèðù äîåøú àðúå .øñúî àì ÷ôñ íåùî íìåòá åðéàã â"òàã éñåé éáøã åçë êòéãåäì óøùð àðúå .ì"î÷
:àìå÷ì ä÷æç ïðéøîà àì ,ä"ôà äúéä äøåäèå ïëì íãå÷ ìù äú÷æç ìò úåùîùä ïéá äðãéîòä ì"éå.aexir df ixd dkiygynúåùîùä ïéá äð÷ù øçàìã

:ãáàð íà åì ïéùùåç ïéà.lnb xng df ixdåúéá øáòîù íéôìà ãéñôäå çåø ìëì íéôìà åì ùé àëäîå åúéá àéåä àëäå áåøéò äéì äð÷ éà ïì à÷ôñîã
åúéá ïéáù äîà íéôìà àìà úëìì øñàð äæ ÷ôñ úîçîå ,íåìë åáåøéò øáòì äð÷ àìå çåø ìëì íéôìà åì ùé åúéáîå áåøéò äð÷ àì àîù åà ,äàìäå
åëùåî äæ àöîð .áåøéò äð÷ àîìéã ,àì éîð êìéàå åúéáîå .áåøéò äð÷ àì àîìéã ,àì êìéàå åáåøéòîã íéôìàá ìáà ,éøúùî êðäá êùôð äîîã ,áåøéòì

:åéøçàìå åéðôì úåðôì êéøöå åëùåî àåäå åéøåçàî ìîâäå åâéäðî äæå åéðôì êìåä øåîçäù ìîâå øåîç âéäðîä íãàë ïàëì åëùåî äæå ïàëì'xe iqei iax
.xyk aexird wtq mixne` oernyïëå áåøéò åáåøéò êëéôì ìâ åéìò äéä àìå øåäè äéäå íåçúä êåúá äéä åçéðäùëå ,åú÷æç ìò áåøéò ãîòä ïðéøîàã

:äëìä

`xephxa yexit

שיש וכיון אוכלים, בו לחתוך  אלא בשבת בסכין משתמשים שאין
בין  אף החבלים, וחתיכת הסכין  טלטול  שבות, איסורי שני  כאן 

בלי העירוב את להוציא אפשר  שאי  מכאן עליהם; גזרו  השמשות
עירובו  אין  הלכך  אחד, במקום ועירובו הוא שאין ונמצא מפתח,

`xfril.עירוב. iaxk dkld oi`e

טפחים, מעשרה למטה באילן העירוב את כשנתן ברישא, גם שהרי תמהים, יש
שימוש  ואיסור הרבים לרשות מכרמלית הוצאה איסור שבות: איסורי שני  יש
תמיהה  מיישב ישראל " "תפארת בעל  איגר ). עקיבא רבי  תוספות (עיין באילן 
משום  באילן השימוש על  מתחייב שאינו  לפי ברישא, הדבר שונה שכן זו,
באילן, שהשתמש משום ההוצאה על ולא הרבים, לרשות מכרמלית שהוציא
ואיסור איסור  שכל נמצא אחד, ברגע האיסורים שני על עובר  שאינו  וכיון 
בסיפא, כן שאין מה השמשות, בין  עליו  גזרו ולא מצווה, לצורך לחוד נעשה
לחתוך בשביל הסכין את ולוקח שהואיל  בזה, זה תלויים האיסורים ששני
עליהם  עובר  כאילו  זה והרי הוא, שבות איסור  הסכין לקיחת אף החבלים
השמשות. בין  אף עליהם שגזרו  אליעזר רבי  סובר  זה בכגון הלכך אחת, בבת
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השמשות, בבין  לאכלו  יכול  היה לא שמערבו  תחומים בעירוב לדון  מוסיפה משנתנו
שם. שהניחו  במקום השמשות בין  קיים היה העירוב אם ספק שיש או 

ìbìbúð,עירובו –íeçzì õeç שאין ונמצא אמה, אלפיים של – ÄÀÇÀÇÇÀ
השמשות  בין  לשם ללכת יוכל  לא שהרי אחד, במקום ועירובו  הוא

לארבע ולהחזירו  חוץ העירוב שנתגלגל מבואר, בגמרא התחום. לתוך

אמות; ארבע לו  יש עירובו הנותן  שכן ìbאמות, åéìò ìôðå או – ÀÈÇÈÈÇ
אם  אלא לגל מתחת להוציאו  יכול ואינו  אבנים, גל  העירוב על  נפל

לעשותה, אסור  השמשות בין  שאף בשבת, האסורה מלאכה יעשה כן 
óøNð Bà,העירוב –úàîèðå äîeøz Bà,בתרומה שעירב – ÄÀÇÀÈÀÄÀÅ

לישראל, בין לכהן  בין באכילה היא אסורה והרי שם, נטמאה והיא
íBé ãBòaî,יום מבעוד  שבת בערב אירע הללו  הדברים אחד אם – ÄÀ
áeøò Bðéà–,lb eilr ltp e` megzl ueg lblbzp m`y בזמן הרי  ÅÅ

אחד, במקום ועירובו  הוא אין השמשות, בין  שהוא העירוב, קניית
כבר שבארנו  (כמו  שביתתו במקום אז לאכלו יכול  היה שלא כלומר

הקודמת); למשנה sxyp,בהקדמה m`e בין היה לא העירוב הרי 
בעולם; d`nhpe,השמשות dnexza axir m`e העירוב היה לא הרי

השמשות; בין  לאכילה אחדäëLçMîראוי  אירע אם אבל  – ÄÆÈÅÈ
חושך , משנעשה הללו  áeøòהדברים äæ éøä והיה שהואיל – ÂÅÆÅ

חוששים  אין  ומעתה שביתה, לו קנה השמשות, בין  קיים העירוב
עירוב. עירובו כך, אחר אבד  ואפילו  כלל , ôñ÷לעירוב íà כגון – ÄÈÅ

אבד, יום מבעוד או אבד משחשיכה אם הוא וספק העירוב, שאבד

æ éøä :íéøîBà äãeäé éaøå øéàî éaøìnb ønç äמשל – ÇÄÅÄÀÇÄÀÈÀÄÂÅÆÇÈÇÈ
לפניו  שהחמור  שניהם, בין  והוא כאחת, ובגמל  בחמור שנוהג מי  הוא:

ומושכו  מעכבו והגמל  לפנים מושכו החמור  נמצא מאחוריו , והגמל
העירוב  ממקום לילך  יכול אינו בעירובו , ספק שנולד מי כך  לאחור ,

לו  קנה ולא יום מבעוד העירוב אבד שמא רוח, לכל  אמה אלפיים
מעירו  אמה אלפיים לו ויש  בעיר  שביתתו  שמקום ונמצא שביתה,

לא  שמא רוח, לכל  אמה אלפיים מעירו לילך  יכול  אינו  וכן רוח, לכל 
ונמצא  שביתה, לו קנה השמשות ובבין  משחשיכה, אלא עירובו  אבד 

ספק  מחמת הלכך  מעירו ; ולא העירוב ממקום אמה אלפיים לו  שיש 
שזה  בלבד , העירוב לצד  מעירו  אמה אלפיים אלא לילך  לו  אסור  זה

עירובו  ממקום לא לילך  רשאי אינו  אבל פנים, כל  על לילך רשאי  הוא
אחר. לצד  מעירו ולא íéøîBà:ואילך , ïBòîL éaøå éñBé éaøÇÄÅÀÇÄÄÀÀÄ

øLk ,áeøòä ÷ôñ, חזקתו על העירוב את העמד  אומרים: שאנו  – ÀÅÈÅÈÅ
ולא  השמשות בין  גם קיים היה כך  שהניחו, בשעה קיים שהיה וכשם

עירוב. עירובו הלכך משחשיכה, אלא éñBé:אבד éaø øîàÈÇÇÄÅ
íéð÷æ äMîç íeMî ãéòä ñBîìèáà חמשה של  בשמם – ÇÀËÀÅÄÄÂÄÈÀÅÄ

xecd),זקנים inkg)øLkL áeøòä ÷ôñ ìò–dkld oke  ררממבב""םם)) ÇÀÅÈÅÆÈÅ
ייבב)).. וו,, עעייררוובבייןן ההלל''

izdw - zex`ean zeipyn
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.a cenr b scjezae ,jlnd cec ly enei xcq z` zx`and `xnin d`ian `xnbd
:zevg zr `id izni` zrcl el didy oniqd x`azn mixacdàçà áø øîàc§¨©©©¨

àãéqç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa,[ciqgd-]éeìz äéä øBpk ©¦§¨¨©©¦¦§©¦¨¦¨¨¨
,ãåc ìL Búhnî äìòîì,oetv cvl ept ea eidy miawpeòébäL ïåéëå §©§¨¦¦¨¤¨¦§¥¨¤¦¦©

onfúBöçdBa úáLBðå úéðBôö çeø àa ,äìéì,xepika -åxepikd did £©§¨¨©§¦§¤¤§
åéìàî ïbðî,xepikd zpibp z` cec rney didyke ,gexd ici lräéä ãiî §©¥¥¥¨¦¨¨¨

ãîBòezhinn.øçMä ãenò äìòL ãò ,äøBza ÷ñBòådidy `vnpe ¥§¥©¨©¤¨¨©©©©
oniqd z` did `l dynle ,zevg zr `id izn zrcl xepikd ici lr oniq cecl

.`id izni` zevg zr rci `l okle ,xen`d
:xne`e `ciqg oerny iax jiynnäìòL ïåékdlr xy`k -,øçMä ãenò ¥¨¤¨¨©©©©
Bìöà ìàøNé éîëç eñðëðe ,jlnd cec lv` -eðéðBãà ,Bì eøîà ¦§§©§¥¦§¨¥¤§¨§£¥

íäì øîà .äñðøt ïéëéøö ìàøNé Enò ,Cìnä,jlnd ceceëì ©¤¤©§¦§¨¥§¦¦©§¨¨¨©¨¤§
,äfî äæ eñðøtúäå.miiprd z` eqpxti mixiyrdy ,xnelkBì eøîàinkg §¦§©§§¤¦¤¨§

,lyn jxc l`xyiõîBwä ïéà[hren oefn epiidc ,sexb` `ln-]úà òéaNî ¥©¤©§¦©¤
éøàä,epl dwitqn zhren dqpxt oi` o`k s`e ,arxdåokøBaä ïéà ¨£¦§¥©

Búéìeçî àlîúîoi` ,ekezl dkilyne xfege xean xtr zkizg xwerd - ¦§©¥¥§¨
s`e ,xead z` `lnl ick xg` mewnn xtr `iadl eilr `l` ,jka `lnzn xead
.epnvr lyn mze` qpxtl lkep `l ,xg` mewnn oefn miiprl oikz `l m` ,o`k

íäì øîà,l`xyi inkgl jlnd cecãeãâa íëéãé eèLôe eëìe`v - ¨©¨¤§¦§§¥¤¦§
.llyde dfiad on eqpxtzze ,mkaiaqy miieba engldeíéöòBé ãiî¦¨£¦

ìôBúéçàa,mgldl cvik ltezig` mr mivriizn -ïéëìîðåïéøãäðqa- ©£¦¤§¦§¨¦©©§¤§¦
,mdilr elltziy ick ,oixcdpqdn zeyx milhepeíéneúå íéøeàa ïéìàBLå§£¦¨¦§¦

.egilvi m`d
:dnglnl d`ivid xcq zece` `ciqg oerny iax ixacl xewn d`ian `xnbd

àø÷ éàî ,óñBé áø øîà,mixacd xcq `ed jky fnxp eay weqtd edn - ¨©©¥©§¨
,mineze mixe`a jk xg`e oixcdpqa jk xg`e ltezig` mr mivriizn dligzy(áéúëc)oipra xn`pd weqtd edf ¦§¦

jlnd cec dpiny mipennd(cl fk '` i"dc),Cìnì àáö øNå øúéáàå òãéBäé ïa eäéða ìôBúéçà éøçàå'§©£¥£¦¤§¨¨¤§¨¨§¤§¨¨§©¨¨©¤¤
,'áàBé.x`eaiy itke ¨

:weqtd z` x`an sqei axäæ ,'ìôBúéçà'dõòBé,mgldl cvik uriinyàeä ïëå[weqtd-]øîBà,melya` cxna £¦¤¤¥§¥¥
melya`l ltezig` ozpy zevrd lr(bk fh 'a l`eny)ìàLé øLàk íää íéîia õòé øLà ìôBúéçà úöòå'©£©£¦¤£¤¨©©¨¦¨¥©£¤¦§©

Léà).'íéäìàä øáãa (weqtd zligza ltezig` xkfedy jkne(my i"dc)mr mivriizn dligzay x`ean , ¦¦§©¨¡Ÿ¦
.ltezig`

xn`py dne(my i"dc)ltezig` ixg`yïéøãäðñ äæ ,'òãéBäé ïa eäéða'edipa ixdy ,lecbd oic zial dpeekd - §¨¨¤§¨¨¤©§¤§¦
aezkd jynda xn`py dne .oixcdpqd y`x did rciedi oa(my)elà ,'øúéáàå'íéneúå íéøeàmixe`l dpeekd - §¤§¨¨¥¦§¦

רש"י 

.åúèîî äìòîì éåìú äéä øåðë
zevg ribdy oeik oetv cvl eiawpe
xn xn`c ea zaypn zipetv gex dlild
zeaypn zegex rax` (.dk sc a"aa)
mei ly zepey`x zery yy meie mei lka
yye dngd jeldn zigxfn gex zaypn
gex dlild zlgzae zinexc gex zepexg`

:zipetv gex dlild zevgae ziaxrnïéà
.åúéìåçî àìîúî øåáäxwerd

ekezl ekilyne xfege iexk xean `ileg
dz` oi` m` o`k s` .jka `lnzn oi`
xg` mewnn zepefn epay miiprl oikn
:epnvr lyn mqpxtl oileki ep` oi`

.ìôåúéçàá íéöòåéekli jxcd dfi`
iqiqkhe zigyne avn eaivi j`ide

:dngln ax`n.ïéøãäðñá ïéëìîðå
:mdilr elltziy ick zeyx mdn oilhep

'éîåúå íéøåàá ïéìàåùå:egilvi m` .
â"äoa edipa ltezig` ixg`e `xw i`n .

a`ei jlnl `av xye xzia`e rciedi
:urei df ltezig`

.ïéøãäðñ äæ òãéåäé ïá åäéðá
:oic zia a` didyøîåà àåä ïëå

ìòå éúøëä ìò òãéåäé ïá åäéðáå
.éúìôädligzay mdl mcewe oey`x

m` mil`ey k"g`e zeyx milhep
:egilviíéøåà åìà øúéáàå

.íéîåúål`yp did cec ini lky
l`yy melya` zngln cr xzia`a

 עין יעקב - מסכת בזכות 
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.xzia` ici lr mda l`ey cec didy minezeøîBà àeä ïëåcenll yie - §¥¥
xn`pdn df xac(bk k 'a l`eny)ìòå éúøkä ìò òãéBäé ïa eäéðáe'§¨¨¤§¨¨©©§¥¦§©

'éúìtä,'izlt'e 'izxk' mi`xwpy mineze mixe`l mcew did rciedi oa edipa - ©§¥¦
mixe`a mil`ey okn xg`l wxe ,oixcdpqdn zeyx milhep dligzny epiide

oey`xd weqta xkfedy xzia`y gxkda ok m`e ,egilvi m`d mineze(my i"dc)
.mineze mixe`a eci lr mil`eyy odkd `ed ,edipa xg`l

:sqei ax xxaníîL àø÷ð änìåmineze mixe`d ly.'éúìô'e 'éúøk':x`anemi`xwp md'éúøk'meyn §¨¨¦§¨§¨§¥¦§¥¦§¥¦
íéúøBkLz` mikzeg -,íäéøácmi`xwpe .ote` meya epzyi `ly ,mixenbe mikezg mixac mixne`y'éúìt'meyn ¤§¦¦§¥¤§¥¦

íäéøáãa íéàìôenL.`lte qp jxca mixn`p mdixac - ¤§¨¦§¦§¥¤
:sqei ax miiqnCk øçàåweqta xkfed ,xkfpd zevriizdd xcq xg`l wxe -(my i"dc)Cìnì àáö øN'[`edy] §©©¨©¨¨©¤¤

,'áàBé.dnglnd iyp` z` lreta jilen `edy ¨

רש"י 

wecv l`ye el dzlr `le xzia`
wlzqpe mler xcqa 'ixn`ck el dzlre

:dpedkd on f`úà íéúøåëù
.íäéøáãmiaevw mixac mixne`y

:etiqei `le ezgti `ly mixenbeøù
.áàåé êìîì àáöiyp` jiledl

:dnglnd

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתביו, מז' חנוכה, ה' ויגש, ג' ויחי עם המצורפים אליהם, ועוד 
הפעם הנני כופל מה שאמרתי לו קודם נסיעתו, שנסיעתו תהי' להצלחה בגשמיות וברוחניות גם 
)יעוין אגה"ק  גוי אחד בארץ  כי ישראל הם  יחד שהא בהא תליא,  גם  דיוק הלשון  וכמובן  יחד, 
ס"ט ב' נוסחאות(, שגם בארץ ובעניני העולם ניכרת אצלם האחדות שהיא בכל משלה, ואין שניות 
כלל בעולם, כי הכל הוא מהאחדות הפשוטה ובמילא נמצא זה בכל הבריאה עד לפרטי פרטים, 
אלא שכדי שיהי' הענין דבחירה חפשית ישנם מקומות שניתנה האפשרית להרוצה לטעות שיטעה. 
וע"פ פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז חסידים זיינען קלוגע, און לייגען ניט אפ אויף מארגען )מחר 
- לקבל שכרם( דאס וואס מען קען טאן היינט )היום - לעשותם( הרי מסכימים הם עוד בתחלת 
זו  נסיעתם באמצע נסיעתם גם קודם הגיעם למחוז חפצם חפץ ד' אשר הכל אחד, וכל אריכות 
נכללת בהפתגם הקצר של כ"ק מו"ח אדמו"ר להשדר"ים ושלוחים מהישיבות, שתפקידם לקצור 
- קלייבען - גשמיות, ולזרוע רוחניות, אלא שע"פ המבואר בזהר ח"ב קפ"ד ע"ב, הנה צריכה כל 
עבודה להיות בשמחה ובחדוה, דאז ממשיך לגבי' חדוא אחרא עילאה, היינו שאז נותנים הצלחה 

מלמעלה מתוך שמחה הפורצת כל גדר...
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והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד ו דף ראשון)נזיר (ליום

àct øáì àlà,mei dryze mixyr zexifp mzqy,àéL÷epi` recn ¤¨§©©¨©§¨
dipy zexifp meyne ,miyly meia dpey`x zexifp meyn glbn

.ryze miying meia
:`xnbd zvxznàôéñ àîéà ,àct øa Cì øîàseq z` mb xen` - ¨©¨©©¨¥¨¥¨

,`tiqa epipyy ,izhiyk gken myy dpyndíàåe micwdúà çléb §¦¦©¤
ìL íBéì äðBLàøä,íéML íBéì äiðMä úà çlâî ,íéLmei `edy ¨¦¨§§Ÿ¦§©¥©¤©§¦¨§¦¦

miyly meia glib m`y ixd .dipyd ezexifp oipnl cg`e miyly
.dryze mixyr meia xak ezexifp dnlyedy gkene ,`viàlà¤¨

àôéñi`cedéì àòéiñîyi jkle ,`ct xa ixacl di`x dpnn yi - ¥¨§©§¨¥
d z` mb yxtl eplàLéømeia glbn dligzkly dne ,eixack ¥¨

,cg`e miylyøîBàamei miyly xifp ipixd''íéîéìL,mb okle §¥§¥¦
.cg`e miyly mei mcew glbl leki epi` `ct xa itl

:`xnbd dywn÷ àðúî áøìe,àôéñ àéLmeia glib m` recn §©©§¨©§¨¥¨
`l oiicre ,mei miyly zexifp mzq eixacl ixde ,`vi miylyd

:`xnbd zvxzn .mnilyd,àðúî áø Cì øîà,`viy mrhd ¨©¨©©§¨
ìL íBé àôéñ éðz÷ãkïàëìe ïàëì äìBò íéLdler meid zligzy - ¦§¨¨¥¥¨§Ÿ¦¤§¨§¨

oipn zligzl dler meid seqe ,dpey`x zexifp oipn z` milydl
.dipy zexifp

:`xnbd dywnàéä éàîo`kl dler miyly meiy mrhd dn - ©¦
y meyn `ed mrhd ixd ,o`kle,Bleëk íBiä úö÷îeàãç døîà àä ¦§¨©§¨£¨¨£¨

àðîéæepipyy ,zg` mrt `pzd eprinyd xak df oic ixde - ¦§¨
itl ,`vi miyly meia glib m` 'xifp ipixd' xne`dy `yixa

:`xnbd zvxzn .elekk meid zvwnyéléî éðä àîéúc eäî`lel - ©§¥¨¨¥¦¥
wx xn`p elekk meid zvwny mixne` epiid `tiqdàãç ïéðòì§¦§©£¨

úeøéæðmei zvwn bdpy xg`y ,zg` zexifp lawnd oiprl - §¦

.ezexifp dnlyed zexifpa miylyì ìáààì úBøéæð ézLla` - £¨¦§¥§¦Ÿ
milyi ezligzy ,miylyd mei z` wlgp `l zeiexifp izy lawna
okle .dipyd ly oey`x meik aygi eteqe ,dpey`xd zexifpd z`

ïì òîLî à÷.o`kle o`kl dler miyly meiy `tiqa `pzd ¨©§©¨
:dpynd jyndn `ct xa lr dywn `xnbdïðzonwl(.fh)iabl , §©

,miyly meia dpey`xd lr gliby zeiexifp izy lawndçléb íà¦¦©
a dipyd zexifpd lràöé ãçà øñç íéML íBéitl ,ezaeg iciíBiL ¦¦¨¥¤¨¨¨¤

ìLïéðnä ïî Bì äìBò íéLzexifp oipnl s`e dpey`x zexifp oipnl - §Ÿ¦¤¦©¦§¨
.dipyàðúî áøì àîìLamei miyly zexifp mzqyàçéðdn ¦§¨¨§©©§¨¦¨

izyl dler miyly meiy yxtle jix`dl `pzd jxvedy
meia glibyk daeg ici `vi df mrhn wxy oeik ,zeiexifpd

,ryze miyingél änì àct øáì àlàozil `pzd jix`d dnl - ¤¨§©©¨¨¨¦
,eixacl mrhìL øîà àäãçà øñç íéLmzq `ct xal ixd - ¨¨©§Ÿ¦¨¥¤¨

oipnn epi` miylyd mei ok m`e ,mei dryze mixyr zexifp
xwirk miyly meia zglbz lk glby `vnpe ,dpey`xd zexifpd

:`xnbd zvxzn .oicdCì øîà,daxc` ,`ct axàäà énð àðà ¨©¨£¨©¦©¨
éëîñ,mei dryze mixyr zexifp mzqy cnel ip` ef dpynn - ©§¦

ei jklexak dpey`xdy itl ,dipy zexifp oipnl dler miyly m
.lenz`n dnlyp

:`ct xa lr ztqep `iyewïðz(my),,'øéæð éðéøä' øîàL éîm` §©¦¤¨©£¥¦¨¦
àîèðaíBédìLìkä úà øúBñ íéLdligzn zepnle xefgl jixve ¦§¨§Ÿ¦¥¤©Ÿ

.ezexifp ini z`àðúî áøì àîìLa,mei miyly zexifp mzqy ¦§¨¨§©©§¨
àçéð,zexifpd ini jeza `nhp ixdy ,ezexifp dxzqp recn oaen - ¦¨

àct øáì àlà,mei dryze mixyr zexifp mzqy,àéL÷recn ¤¨§©©¨©§¨
.dznlyd xg`l `nhp ixd ,ezexifp z` xzeq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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iiepik lk` cenr e sc ± oey`x wxtxifp
,dipy zexifpe dpey`x zexifp oipnl dler cg` mei iedilc opixn` `l zexifp izyl la`

.o`kle o`kl dlerc ol rnynwàöé ãçà øñç íéùùì çìéâ íà ïðúmiyly meiy Ð

.o`kle o`kl dleràðúî áøì àîìùáepi`e ,mei miylyn dzegt zexifp oi` :xn`c Ð

el dler miyly meic Ð oizipzn `d ol jixhvi` ikdl Ð cg`e miyly mei cr glbn

meia dpey`xd glib ikc ,o`kle o`kl oipnd on

dlgzpe o`kle o`kl mei eze` el dler miyly

miyy eilr exar ike ,dipy zexifp meia ean

dryze mixyr mei eilr dyrp zg` xqg

.elekk meid zvwn miyly melyzaøáì àìà
àãôel dler miyly meiy `pzinl il dnl Ð

oipnd on?ied `d!cg` xqg miylyn zexifp

àãô øá êì øîàxwir oi`c `pin`c `p` Ð

,iknq `d` Ð mei dryze mixyr `l` zexifp

m`y :ipzc dia `pifge ,oizipzn `dl `pxinbc

miyly meiy Ð `vi cg` xqg miyy mei glib

glib ik dligzac meyne ,oipnd on el dler

meyn `le ,o`kle o`kl el dler miyly meia

gliby ink dyrpe elekk meid zvwn opixn`c

ied `l zexifp mzqc `nl` .cg`e miyly meia

lirl `pin` ikd meyne ,dryze mixyr `l`

`dc `nrh la` .`vi miyly meia glib m`y

meid zvwnc meyn zxn`ck ied `l oizipzn

.elekkíåé àîèð øéæð éðéøä øîàù éî ïðú
àðúî áøì àîìùá ìëä úà øúåñ íéùìùÐ

"z`ln jeza" ,miyly meia `nhp ik ikd meyn Ð miylyn zegt zexifp oi`c xn`c

meid zvwn xn`c ,lirl `pzn ax uixz `d :jl `iyw i`e .lkd z` xzeqe ,dia `pixw

!melk xzeq `di `l miyly meia `nhp m`e ,elekk meid zvwn `nip inp `kd ,elekk

zvwn opixn` `l xaq xfril` iaxc `nw `pz `d :`pzn ax jl xn`c ,`iyw `l `d

`pzc llkn Ð elekk meid zvwn xfril` iax xaqw :opivxzn `w ikdc .elekk meid

.elekk meid zvwn opixn` `l xaq xfril` iaxc `nwàãô øáì àìàxwir oi` :xn`c Ð

xzeq i`n` ,mei dryze mixyr `l` zexifp?!exfp ini z`ln xg` `nhip `d
øîà

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

glbn miyly meil dpey`xd glib m`e :ipzwc ,`tiqa [dycgc] ab lr s`c ,zeipynd

zvwne ,ipy zexifp oipnl el dler miyly mei seqc `nl` Ð miyy meil dligzkl dipyd

xn` `lc `ct xal dil `xiaq ,daxc`c ,`yixn opirny `l `de ,mly meik aiyg mei

aiyg `l `d Ð meid ivga zexifp lawnd mc`k dil opiayge ,zexifp seqa elekk mei zvwn

zexifp lawn mc`y `hiytc ,dywnl yecig

[ilin ipd `pin` jzrc `wlq :ipyne] .meid ivga

lkl xkipe ,dligz zexifpa weqr did `ly

Ð meid ivg cr eizexifp bdpc `kd la` .eizexifp

ol rnynw ,ezexifp xkip epi`c ,el dlri `l xni`

.o`kle o`kl el dler ikd elit`c

ä"äâäglib m`e `riiqn `tiq jl xn`

miyy meil dipyd glbn miyly meil dpey`xd

,mei dryze mixyr zexifpd jync `nl` Ð

meia dpey`xd glib m` caricac [xn` jkl]

glbl jixv dligzklc `yixe .`vi Ð miyly

,"minily" xne`k dyrp Ð cg`e miyly meia

`kid eh` zexifp mzq opixfbc ,`nlra opaxcne

,cg`e miylyl glbl jixv f`c ,"minily" xn`c

.`yix` inp ipyck

áøìåglib m` :ipzwc Ð `tiq `iyw `pzn

meiac `nl` Ð miyly meil dpey`x

mei `tiq :`pzn ax jl xn` !igelbl ivn miyly

ikd meyn :yexit .o`kle o`kl dler miyly

mei miyly dpey`xd xnel yi miyly meic

carica xifp jkld ,dpey`x zexifpl ezvwn el dlere ,elekk meid zvwnc meyn Ð `vic

inp ipyck ,mei miyly zexifp jync ,(minily) mei cg`e miyly opira dligzkle .`vi

zexifp zlgzdl dler seq seqc meyn Ð miyy meil dlgzkl dipyd glbny dne .`yix`

zexifp zlgzdl `ied miyly meic `vnpe ,meid ivga zexifp lawnc mc`` dedc icin ,ipy

`pz ol rnyn `w i`n :`pzn axl jixte .miyy meil dligzkl dipyd glbn ikdl Ð ipy

mei glbn "xifp ipixd" xn`y in :ipzwc ,dil opirny `yixn `d ?elekk meid zvwn xn`c

:ipyne !`pzn axl ,elekk meid zvwnc mrhn ,`vi Ð miyly meia glib m`e ,cg`e miyly

izyl la` ,xcpy zg` zexifpl el dler miyly meid zvwnc `l` opirny `l `yixnc

dpey`xd glib m`c opireny`l `z` i`c ?ol rnyn `w i`n :dywz inp `ct xale :xn`z m`e .[`l] Ð o`kle o`kl ,oey`x zexifp seql mei miyly zligz dlery ,`tiqa enk zexifp

miyly meil dpey`xd glib m` :ipzwc `yixn opirny `lc i`n `tiqa yecig `ki` inp `ct xal :xnel jixve !`vi miyly mei glib m` :`icda dl ipzw `yixa `d Ð `vic miyly mei

cg`e miyly ied miyy mei ik `vnp ,ipy zexifp oipnl dler meid seq eze`c ol rnyn `we .dpey`x zglbz xg` miyly meil ligzd ipy zexifpc Ð dligzkl miyy meil dipyd glbnc

zexifp laiw` dedc icin ,ipy zexifp ligzdl ipdn meid zvwnc `ed dcen Ð xary zexifp milydl miyly meia `ct xal elekk meid zvwn opixn` `lc ab lr s`e ,ipy zexifp zlgzdl

zligza elekk ezvwn ied f` Ð eizexifp lkl xkipe zexifpa weqr epi`yk jzrc `wlqc ,xaca yecig zvw `ki`e .`yixn opirny `l `de ,mly meil el dlerc `hiytc ,meid ivga eilr

.o`kle o`kl xnelk ,oipnd on el dler miyly meiy ,`vi Ð cg` xqg miyy meil glib m` :[ol rnyn `w] ,xkip epi`c ,dlri `l `ni` Ð meid ivg cr zexifp bdpc `kd la` ,zexifp

ïðúlib m`oke miyly meia dzid dpey`x zglbz ixdy ,o`kle o`kl dler miyly meic xnele opireny`l jixv `pzdy :yexit Ð `gip `pzn axl `nlya `vi cg` xqg miyy mei g

o`kl xnelk Ð oipnd on el dler miyly meiy xnele ,eixacl mrh ozil jixv jkle .dpey`xa ea gliby miyly mei zexifpd `vnzy meia `id cg` xqg miyy meia dzidy dipy zglbz

meia dzid zglbz lk i`ce `d ?oipnd on el dler [miyly meiy] eixacl mrh ozile jix`dl `pzl el dnle ,mei dryze mixyr zexifp jyn opixn` `d ?il dnl ,`ct xal `l` .o`kle

!mei dryze mixyr `l` `ziixe`cn opira `lc oeik ,carica `vic `hiyte ,miylyøîàdryze mixyr zexifp jync wcwcn ip` o`kn ,xnelk Ð iknq `d` [inp `p`] `ct xa jl

.o`kle o`kl mei aiygdl jk lk ea lwin `pzc oeikc ,lirl xkfpk oey`x oipnl dler oi`c `nl` Ð oexg` oipnl el dlerc rnync ,oipnd on el dler miyly meic ipzwc ,meiàîèð
ik ok m` ,elekk meid zvwnc `nw `pzc `ail` `pzn axle lirl opixn` `d ?`gip in `pzn axle :dywe .exfp jeza `nhpy :yexit Ð `gip `pzn axl `nlya lkd xzeq miyly mei

`l m` ,`vi carica miyly meia glib m`c ,eizepaxw z`ade zglbz oiprl epiid Ð elekk meid zvwn opixn` ik :xnel yie ![dray] `l` xezqi `le ,ezexifp mei mlyp Ð mei zvwn dyr

lk milyd `lc oeik ,lkd xzeqe exfp `nhp i`ce `l` ,cg`e miyly meia `nhpk aiygdl elekk meid zvwn opixn` `l Ð eizepaxw z`ade zglbz mcew miyly meia `nhp la` .`nhp

mlyp `de ?i`n`e .mei miyly xzeq Ð cg`e d`n ,lkd xzeq Ð d`n mei `nhp m` ,"d`n xifp ipixd" :opzc ,`wxt `edda onwlc `d inp `pzn axl iywz :xn`z m`e .dxdha eizexifp

d`n mei `nhp :ipzwc `tiqe ,dxez oicn lkd xzeqc miyly meia `nhpc `yix oia ,`gip `pzn axl `nlya ;xn`w inp ikdc :xnel yie !dray `l` xezqi `l `pzn axl elit` exfp

,dxezd on (zglbz) `edy zexifp mzqc miyly mei eh` opixfb ,eizepaxw z`ad mei `edy ,cg`e d`n meiy iptn ,opaxc ied Ð exfp mlyp xakc ab lr s` ,mei miyly xzeqc xn`wc cg`e

c d`xpe .ziyixtck ,`tiq oiae `yix oia `gip `pzn axl `zydne .dxez oicn rxtnl mei miyly lk xzeq mzdcrnyn ikde ,miyly mei eh` miyly lk xzeq inp cg`e miyly mei

!excp mlyp ixd ?cg`e d`n meia `nhpy [oiae miyly [meia] `nhpy] oia ,mei miyly xzeq i`n` ,`tiq oia `yix oia dyw `ct xal `l` .lkd xzeq cg`e miylyl `nhp :xn`wc ,onwl

eh` xefbl ie`x did `l cg`e miyy mei `nhp seq seqc .`ct xal lirl opixn`ck ,mei miyly zexifp bedpl jixv opaxcnc ,opaxcn xzeq miyly meia `nhp ikc xnel el wgece ixnbl

exfp milyd `dc ,exfp rxtnl llk xzeq epi` :yexit .[dray] `l` xzeq epi` xne` xfril` iax :ipzwc ,izeek `tiq :`ct xa jl xn` :ipyne !opaxc `teb `idc oeik ,miyly mei `nhp

xzeq epiide .dxdha eizepaxw `iadl iriaye iyily zefdl jixvy ,ef d`nehn xdhiy cr eizepaxw `iadl leki oi`y ,dray `din xzeq Ð miyly meia `nhp ike mei dryze mixyra

zexifp jyn xfril` iaxcnc dil `xiaq `ct xac xnel yie ?xfril` iaxk ciare opax wiay `ct xa izk` :xn`z m`e .eizepaxw `iaiy cr miznl `nhile oiia zezyl xeq`y Ð dray

`l` epi` Ð opaxl miyly xzeqc i`de .miyly opaxle ,dray `l` xzeq epi` xfril` iaxlc ,dxizqa `l` ,ibiltc ogky` `l zexifp jynac .opaxl inp ikd Ð mei dryze mixyr

jkl ,xfb `l xfril` iaxe .exfp ini jeza `nhp `dc ,`nlr ilekl lkd xzeq i`ce f`c ,"minly mei miyly" xn`c `kid eh` mzq zexifp xn`c `kid opaxcn dxifbc ,`nlra opaxcn

`l m`c `d `niiw `l ,`d `l i`c ,`id dxifb cg dleke .`id opaxc inp `dc xnele ,`ct xal zegcl jixv Ð miyly xzeqc cg`e d`n mei `nhp onwlc `idde .dray `l` xzeq epi`

.miyly meia `nhpyk miyly xezqi `ly ok enk xnel e`eai Ð cg`e d`n mei `nhpyk miyly xezqi
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 אגרות קודש 

 ב"ה, ג' שבט, תשי"ד

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מוה"ר יעקב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ותוכנו שינוי צורת האותיות בכתב ע"פ רבינו הזקן לגבי הנהוג 
ומדייק  שדייק  אלא  איש  מפי  איש  קבלה  כת"ר  אצל  זה  שאין  ממכתבו  וכנראה  השאר,  אצל 
בפרשיות שקבלה שנכתבו ע"י סופרי חב"ד, שבזה הרי יש ספק מהו בדיוק ובדוקא ומהו באקראי 
ולא בדוקא, אולי כדאי שכת"ר שי' כמומחה בזה יחקור אפשר ימצא מקבל איש מפי איש בציור 

אותיות כנ"ל, ות"ח מראש...

מוסג"פ המאמר שנאמר ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 
אשתקד, ובטח תהי' עינו טובה ויזכה בו גם אחרים והשי"ת יצליחו.

בברכה.
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זכג

iiepik lk` cenr e sc ± oey`x wxtxifp
,dipy zexifpe dpey`x zexifp oipnl dler cg` mei iedilc opixn` `l zexifp izyl la`

.o`kle o`kl dlerc ol rnynwàöé ãçà øñç íéùùì çìéâ íà ïðúmiyly meiy Ð

.o`kle o`kl dleràðúî áøì àîìùáepi`e ,mei miylyn dzegt zexifp oi` :xn`c Ð

el dler miyly meic Ð oizipzn `d ol jixhvi` ikdl Ð cg`e miyly mei cr glbn

meia dpey`xd glib ikc ,o`kle o`kl oipnd on

dlgzpe o`kle o`kl mei eze` el dler miyly

miyy eilr exar ike ,dipy zexifp meia ean

dryze mixyr mei eilr dyrp zg` xqg

.elekk meid zvwn miyly melyzaøáì àìà
àãôel dler miyly meiy `pzinl il dnl Ð

oipnd on?ied `d!cg` xqg miylyn zexifp

àãô øá êì øîàxwir oi`c `pin`c `p` Ð

,iknq `d` Ð mei dryze mixyr `l` zexifp

m`y :ipzc dia `pifge ,oizipzn `dl `pxinbc

miyly meiy Ð `vi cg` xqg miyy mei glib

glib ik dligzac meyne ,oipnd on el dler

meyn `le ,o`kle o`kl el dler miyly meia

gliby ink dyrpe elekk meid zvwn opixn`c

ied `l zexifp mzqc `nl` .cg`e miyly meia

lirl `pin` ikd meyne ,dryze mixyr `l`

`dc `nrh la` .`vi miyly meia glib m`y

meid zvwnc meyn zxn`ck ied `l oizipzn

.elekkíåé àîèð øéæð éðéøä øîàù éî ïðú
àðúî áøì àîìùá ìëä úà øúåñ íéùìùÐ

"z`ln jeza" ,miyly meia `nhp ik ikd meyn Ð miylyn zegt zexifp oi`c xn`c

meid zvwn xn`c ,lirl `pzn ax uixz `d :jl `iyw i`e .lkd z` xzeqe ,dia `pixw

!melk xzeq `di `l miyly meia `nhp m`e ,elekk meid zvwn `nip inp `kd ,elekk

zvwn opixn` `l xaq xfril` iaxc `nw `pz `d :`pzn ax jl xn`c ,`iyw `l `d

`pzc llkn Ð elekk meid zvwn xfril` iax xaqw :opivxzn `w ikdc .elekk meid

.elekk meid zvwn opixn` `l xaq xfril` iaxc `nwàãô øáì àìàxwir oi` :xn`c Ð

xzeq i`n` ,mei dryze mixyr `l` zexifp?!exfp ini z`ln xg` `nhip `d
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glbn miyly meil dpey`xd glib m`e :ipzwc ,`tiqa [dycgc] ab lr s`c ,zeipynd

zvwne ,ipy zexifp oipnl el dler miyly mei seqc `nl` Ð miyy meil dligzkl dipyd

xn` `lc `ct xal dil `xiaq ,daxc`c ,`yixn opirny `l `de ,mly meik aiyg mei

aiyg `l `d Ð meid ivga zexifp lawnd mc`k dil opiayge ,zexifp seqa elekk mei zvwn

zexifp lawn mc`y `hiytc ,dywnl yecig

[ilin ipd `pin` jzrc `wlq :ipyne] .meid ivga

lkl xkipe ,dligz zexifpa weqr did `ly

Ð meid ivg cr eizexifp bdpc `kd la` .eizexifp

ol rnynw ,ezexifp xkip epi`c ,el dlri `l xni`

.o`kle o`kl el dler ikd elit`c

ä"äâäglib m`e `riiqn `tiq jl xn`

miyy meil dipyd glbn miyly meil dpey`xd

,mei dryze mixyr zexifpd jync `nl` Ð

meia dpey`xd glib m` caricac [xn` jkl]

glbl jixv dligzklc `yixe .`vi Ð miyly

,"minily" xne`k dyrp Ð cg`e miyly meia

`kid eh` zexifp mzq opixfbc ,`nlra opaxcne

,cg`e miylyl glbl jixv f`c ,"minily" xn`c

.`yix` inp ipyck

áøìåglib m` :ipzwc Ð `tiq `iyw `pzn

meiac `nl` Ð miyly meil dpey`x

mei `tiq :`pzn ax jl xn` !igelbl ivn miyly

ikd meyn :yexit .o`kle o`kl dler miyly

mei miyly dpey`xd xnel yi miyly meic

carica xifp jkld ,dpey`x zexifpl ezvwn el dlere ,elekk meid zvwnc meyn Ð `vic

inp ipyck ,mei miyly zexifp jync ,(minily) mei cg`e miyly opira dligzkle .`vi

zexifp zlgzdl dler seq seqc meyn Ð miyy meil dlgzkl dipyd glbny dne .`yix`

zexifp zlgzdl `ied miyly meic `vnpe ,meid ivga zexifp lawnc mc`` dedc icin ,ipy

`pz ol rnyn `w i`n :`pzn axl jixte .miyy meil dligzkl dipyd glbn ikdl Ð ipy

mei glbn "xifp ipixd" xn`y in :ipzwc ,dil opirny `yixn `d ?elekk meid zvwn xn`c

:ipyne !`pzn axl ,elekk meid zvwnc mrhn ,`vi Ð miyly meia glib m`e ,cg`e miyly

izyl la` ,xcpy zg` zexifpl el dler miyly meid zvwnc `l` opirny `l `yixnc

dpey`xd glib m`c opireny`l `z` i`c ?ol rnyn `w i`n :dywz inp `ct xale :xn`z m`e .[`l] Ð o`kle o`kl ,oey`x zexifp seql mei miyly zligz dlery ,`tiqa enk zexifp

miyly meil dpey`xd glib m` :ipzwc `yixn opirny `lc i`n `tiqa yecig `ki` inp `ct xal :xnel jixve !`vi miyly mei glib m` :`icda dl ipzw `yixa `d Ð `vic miyly mei

cg`e miyly ied miyy mei ik `vnp ,ipy zexifp oipnl dler meid seq eze`c ol rnyn `we .dpey`x zglbz xg` miyly meil ligzd ipy zexifpc Ð dligzkl miyy meil dipyd glbnc

zexifp laiw` dedc icin ,ipy zexifp ligzdl ipdn meid zvwnc `ed dcen Ð xary zexifp milydl miyly meia `ct xal elekk meid zvwn opixn` `lc ab lr s`e ,ipy zexifp zlgzdl

zligza elekk ezvwn ied f` Ð eizexifp lkl xkipe zexifpa weqr epi`yk jzrc `wlqc ,xaca yecig zvw `ki`e .`yixn opirny `l `de ,mly meil el dlerc `hiytc ,meid ivga eilr

.o`kle o`kl xnelk ,oipnd on el dler miyly meiy ,`vi Ð cg` xqg miyy meil glib m` :[ol rnyn `w] ,xkip epi`c ,dlri `l `ni` Ð meid ivg cr zexifp bdpc `kd la` ,zexifp

ïðúlib m`oke miyly meia dzid dpey`x zglbz ixdy ,o`kle o`kl dler miyly meic xnele opireny`l jixv `pzdy :yexit Ð `gip `pzn axl `nlya `vi cg` xqg miyy mei g

o`kl xnelk Ð oipnd on el dler miyly meiy xnele ,eixacl mrh ozil jixv jkle .dpey`xa ea gliby miyly mei zexifpd `vnzy meia `id cg` xqg miyy meia dzidy dipy zglbz

meia dzid zglbz lk i`ce `d ?oipnd on el dler [miyly meiy] eixacl mrh ozile jix`dl `pzl el dnle ,mei dryze mixyr zexifp jyn opixn` `d ?il dnl ,`ct xal `l` .o`kle

!mei dryze mixyr `l` `ziixe`cn opira `lc oeik ,carica `vic `hiyte ,miylyøîàdryze mixyr zexifp jync wcwcn ip` o`kn ,xnelk Ð iknq `d` [inp `p`] `ct xa jl

.o`kle o`kl mei aiygdl jk lk ea lwin `pzc oeikc ,lirl xkfpk oey`x oipnl dler oi`c `nl` Ð oexg` oipnl el dlerc rnync ,oipnd on el dler miyly meic ipzwc ,meiàîèð
ik ok m` ,elekk meid zvwnc `nw `pzc `ail` `pzn axle lirl opixn` `d ?`gip in `pzn axle :dywe .exfp jeza `nhpy :yexit Ð `gip `pzn axl `nlya lkd xzeq miyly mei

`l m` ,`vi carica miyly meia glib m`c ,eizepaxw z`ade zglbz oiprl epiid Ð elekk meid zvwn opixn` ik :xnel yie ![dray] `l` xezqi `le ,ezexifp mei mlyp Ð mei zvwn dyr

lk milyd `lc oeik ,lkd xzeqe exfp `nhp i`ce `l` ,cg`e miyly meia `nhpk aiygdl elekk meid zvwn opixn` `l Ð eizepaxw z`ade zglbz mcew miyly meia `nhp la` .`nhp

mlyp `de ?i`n`e .mei miyly xzeq Ð cg`e d`n ,lkd xzeq Ð d`n mei `nhp m` ,"d`n xifp ipixd" :opzc ,`wxt `edda onwlc `d inp `pzn axl iywz :xn`z m`e .dxdha eizexifp

d`n mei `nhp :ipzwc `tiqe ,dxez oicn lkd xzeqc miyly meia `nhpc `yix oia ,`gip `pzn axl `nlya ;xn`w inp ikdc :xnel yie !dray `l` xezqi `l `pzn axl elit` exfp

,dxezd on (zglbz) `edy zexifp mzqc miyly mei eh` opixfb ,eizepaxw z`ad mei `edy ,cg`e d`n meiy iptn ,opaxc ied Ð exfp mlyp xakc ab lr s` ,mei miyly xzeqc xn`wc cg`e

c d`xpe .ziyixtck ,`tiq oiae `yix oia `gip `pzn axl `zydne .dxez oicn rxtnl mei miyly lk xzeq mzdcrnyn ikde ,miyly mei eh` miyly lk xzeq inp cg`e miyly mei

!excp mlyp ixd ?cg`e d`n meia `nhpy [oiae miyly [meia] `nhpy] oia ,mei miyly xzeq i`n` ,`tiq oia `yix oia dyw `ct xal `l` .lkd xzeq cg`e miylyl `nhp :xn`wc ,onwl

eh` xefbl ie`x did `l cg`e miyy mei `nhp seq seqc .`ct xal lirl opixn`ck ,mei miyly zexifp bedpl jixv opaxcnc ,opaxcn xzeq miyly meia `nhp ikc xnel el wgece ixnbl

exfp milyd `dc ,exfp rxtnl llk xzeq epi` :yexit .[dray] `l` xzeq epi` xne` xfril` iax :ipzwc ,izeek `tiq :`ct xa jl xn` :ipyne !opaxc `teb `idc oeik ,miyly mei `nhp

xzeq epiide .dxdha eizepaxw `iadl iriaye iyily zefdl jixvy ,ef d`nehn xdhiy cr eizepaxw `iadl leki oi`y ,dray `din xzeq Ð miyly meia `nhp ike mei dryze mixyra

zexifp jyn xfril` iaxcnc dil `xiaq `ct xac xnel yie ?xfril` iaxk ciare opax wiay `ct xa izk` :xn`z m`e .eizepaxw `iaiy cr miznl `nhile oiia zezyl xeq`y Ð dray

`l` epi` Ð opaxl miyly xzeqc i`de .miyly opaxle ,dray `l` xzeq epi` xfril` iaxlc ,dxizqa `l` ,ibiltc ogky` `l zexifp jynac .opaxl inp ikd Ð mei dryze mixyr

jkl ,xfb `l xfril` iaxe .exfp ini jeza `nhp `dc ,`nlr ilekl lkd xzeq i`ce f`c ,"minly mei miyly" xn`c `kid eh` mzq zexifp xn`c `kid opaxcn dxifbc ,`nlra opaxcn

`l m`c `d `niiw `l ,`d `l i`c ,`id dxifb cg dleke .`id opaxc inp `dc xnele ,`ct xal zegcl jixv Ð miyly xzeqc cg`e d`n mei `nhp onwlc `idde .dray `l` xzeq epi`

.miyly meia `nhpyk miyly xezqi `ly ok enk xnel e`eai Ð cg`e d`n mei `nhpyk miyly xezqi
xaqw
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זכד
iiepik lka cenr e sc ± oey`x wxtxifp

äòáù àìà øúåñ åðéà øîåà øæòéìà éáø àôéñ àîéà àãô øá êì øîàcbpk Ð

.d`neh zngn iriaye iyily oda dpeny mini oze`íéùìù ïðéòáã êúòã à÷ìñ éàå
åäìåë øåúñéð.mei dryze mixyr `l` [xfril` iaxl] zexifp xwir oi`c ,e`l `l` Ð

dfdy xg`l glbl jixvc meyn Ð dray xzeqc xn`c xfril` iaxc `nrh i`ne

yxtnck ,d`neh zngn iriaye iyily eilr

`ed oicae ."epglbi iriayd meia" `xw dia

jixv epi`cexar ixdy ,melk odn xezql

meyn `l` ,dxdha mei dryze mixyr eilr

opaxl edl miwe ,d`nehd lr glbzp `zydc

cva df ly ey`x sekl ick lcbzn xriy oi`c

xn` ikdle ,mini drayn zegta df ly exwir

dpene dray xzeq `diy jixvc xfril` iax

`nrh yxtn inp ikde .ocbpk mixg` dray

uxzn `l i`n` :`iyw i`e .onwl xfril` iaxc

lkd z` xzeq `nrh i`n :`yixk ikd `ct xa

"oinly" xne`k dyrpc meyn Ð?`nrh epiid

`nhpc oeikc ,xaqwc :ikd dl uxzn `lc

dil opigcn `l ,mei dryze mixyr xg`l

`nlic ,ipixg` miyly cr i`d ilek oaxwn

`pyil .dlwz icil iz`e dixfp lr xarinl iz`

`l` xzeq epi` xne` xfril` iax :`pixg`

jk xg`e iriaye iyily d`fd irac Ð dray

xwirc xaqw `nl` Ð dxdha xifp oaxw `iai

epi`c `ed oicae ,cg` xqg miyly zexifp

`iaiy ick Ð dray xzeqc i`de ,llk xzeq

iax xaqc jl `ni` mlerl ,`l .dxdha epaxw

:jl xn` `pzn axe .'ek opira miyly xfril`

zexifp ied `l xfril` iaxl jl `ni` mlerl

xezqip ok m` :xn`c i`de .mei miylyn zegt

,edl xzq `lc `nrh epiid Ð edlekl edl

dxdha eilr xary miyly mei zvwn xaqwc

.inc elekkíåé àîèð íåé äàî øéæð éðéøä ïðú
ìëä úà øúåñ äàîli`ed ,`ct xal elit`e Ð

.rnyn minly Ð mei d`n xn`wcà÷ìñ éàå
åìåëë íåéä úö÷î øæòéìà éáø øáñã êúòã

äòáù øåúñì,d`n meia `nhp ik ,`l eze Ð

i` ,jixacle .`nhpyk ezexifp xar xak ixdy

`l` xzeq epi` xn`w i`n`e ,edlekl edl xezqil Ð elekk meid zvwn xaq `l

miyly?åìåëë íåéä úö÷î øáñ àì íìåòìmiyly `l` xzeq epi` :xn`wc i`de Ð

izk`e elekk meid zvwnc dil `xiaq `l i` :xn`wc i`de .`ct xal dil riiqn Ð mei

edlekl xzq `l i`n` ,oinily `l?.'ek xfril` iaxc `nrh epiid :yiwl yix xn`

åøæð éîé úàìî íåéá øéæðä úøåú úàæÐ d`n zexifpl oia miyly zexifpl oia Ð

miyly `l` xzeq epi` :xn`wc epiide .miyly epiidc ,xifp zxez el oz.íéîé ïä åìà
íéùìù øîåà éåä úåàìîì ïéëéøöùdryze mixyr `l` epi` dpal ly dycgc Ð

lye mixyr ly mini x`y iwet`l .miyly oipnl milydl jixv `edy minrte ,ivge

,ze`lnl oikixvy mini oze`a zexifp iedizc rnync .z`lnl oikixv opi`y mirax`

.dryze mixyr (ixd) Ð od dnkøáñ äéùàé éáøcr Ð "z`ln cr" aizkc i`dc Ð

xriy lecib oi`y Ð "rxt lcb" jixhvi` ikdl .llka miyly `le ,rnyn miyly

.miylyn zegtììëá ãòå ãò øáñ ïúðåé éáøå,"rxt lcb"n ol jixhvi` `le Ð

.`wtp "minid z`ln cr"n el`céåä úåàìîì íéëéøöù íéîé ïä åìà éà øî øîà
íéùìù øîåà.mei miyly mzq zexifp iedzc rnync Ðúáù àîéàåreay ick Ð

cr"c `ni`e ,reayl dl `lnne iriay mei iz` ,mini dyy iedc ,zexifp mzq ied

!xn`w reay z`ln cr Ð "minid z`lnàëéà àúåøéñç éàîdnlyd irac Ð?idlek

`ki`c ycg la` .`xw eda ixii`c xninl `kil ikd meyne ,edpip iccd ik ireay

:`xw `z`c `ed ycgl i`d :xninl jl `ki` ,`ln `ki`e xqg `ki`c ,`zexiqg
àîéàå
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øáñ÷iax ixac ayiile ,dpzn axl xfeg `zyd Ð elekk meid zvwn xfril` iax

inp ikd Ð mei miyly zexifp jyn opaxlc ikid ik ;`nw `pzc `ail` xfril`

:`niz ike .ibilt `l zexifp jynac ,xfril` iaxl [rnyp] opaxcn ,daxc`c ,xfril` iaxl

elit`e ,elekk meid zvwn xfril` iax xaqw !mei miyly lk xezqp xfril` iaxl ok m`

dyry ixg`c .eizepaxw z`ad mcew `nhp

a zexifp zvwnÐ `nhp jk xg`e miyly mei

epi` ok lr ,cg`e miyly meia `nhpk aiyg

minide" onwl opixn`c :dniz .dray `l` xzeq

dfe ,mipexg` `ki`c llkn Ð "elti mipey`xd

`ipdn `l `xaq i`dc :xnel yie !mipexg` el oi`

.xzeq `din miyly la` ,d`n xzq `lc `l`

`kid elekk meid zvwn opixn` `l :ixaq opaxe

lk xzeq ikdle ,eizepaxw z`ad mcew `nhpc

`ail` xfril` iaxe opax ibilt `dae .mei miyly

.`pzn axc

ïðúxzeq d`n mei `nhp mei d`n xifp ipixd

`l` xzeq epi` xne` xfril` iax lkd z`

zvwn xfril` iax xaq jzrc `wlq i`e miyly

i`e .jixt `pzn axl Ð dray xezql elekk meid

xnelk Ð elekk meid zvwn [e`l] jzrc `wlq

!mei d`n lk ,edlek xezqil Ð `ct xaløîà
meid zvwn opixn` `le ,`ct xak Ð yiwl yix

xn` Ð edlek xzeq epi` i`n` :`niz ike .elekk

Ð z`ln meia `nhp dxez dxn` 'ek yiwl yix

el oz Ð exfp z`ln mei `edy ,d`n meia epiidc

zexifp mzq zxez cer dyriy xnelk ,exfp zxez

m`e .elek xezqi `ly aezkd zxifbe ,mei miyly

mei `nhp ik xfril` iaxl ,`ct xal :xn`z

xezqp ?dray `l` xzeq epi` i`n` miyly

yie !"xifp zxez el oz" yiwl yixck miyly

ixdy ,`ct xal ded z`ln xg` mzdc :xnel

m`e .`ct xal dryze mixyr ied zexifp mzq

xn`wc `pzn axl `l` ,`ct xal gpizd :xn`z

mcew `nhpa s` ,elekk meid zvwn xfril` iaxl

`l` xezqp `l d`n meia eizepaxw z`ad

xn`ya ixii` dzrc ,xnele zegcl jixve !dray

`kil `zydc ,"minly mei d`n xifp ipixd"

`yxcn Ð mlek xzeq epi` mewn lkne ,"minly" xn`c oeik elekk meid zvwn xninl

:dywe .miyly `l` xezqi `ly aezkd zxifb Ð z`ln meia `nhp ikc ,yiwl yixc

oia xfril` iaxl ibltnc` :cere ."minly" ipzw `le ,mei d`n ipzw `nzq oizipznac

beltil Ð miyly xzeqc d`n meia `nhpl ,dray `l` xzeq epi`c miyly meia `nhp

`l la` ,miyly "minly" xn`yk Ð mixen` mixac dna :envr d`n meia `nhpa mlerl

uxt axd epxenl d`xpe !elekk meid zvwnc ,dray `l` xzq `l Ð "minly" xn`

iaxc `ail` `pzn axl :jl `iywce ."minly" xn` `le mei d`n xn`c ixii` oizipznc

`l !dray `l` xezqp `l d`n meia `nhpa s` elekk meid zvwnc opixn`c oeik ,xfril`

ze .yiwl yix xn`c ,iywizlrc ,miyly xezql `ed aezkd zxifbc ,mdipyl wiqn df uexi

eli`k `nip `lÐ elekk meid zvwnc ab lr s` ,d`n meia `nhp ik .i`w z`ln meia jgxk

jixv did `nhp `l m` `dc ,dray `l` xzeq epi`c ,z`ln xg` cg`e d`n mei `nhp

z`ln meia `nhp ik aezkd zxifbe ,`ed z`ln mei ok m` ,d`n mei lk inp milydl

epi` i`n` xfril` iaxl miyly meia `nhp ik ,inp `yixa :xn`z m`e .mei miyly xezqiy

`xwc zernync xnel yie !z`ln meia `nhp ixdy ,miyly lk xezqi ?dray `l` xzeq

zxez el oz z`ln meia `nhp :xn`wcn ;xifp mzqa `le ,ezexifp yxtnca ixii`c rnyn

zexifp xcp ik la` .`niiw zexifp mzqa e`l `zyd crc llkn Ð zexifp mzq yexit Ð xifp

i`cec Ð xifp mzq zxez cer el ozpy z`ln meia `nhp m`y ,llk ixii` `l `da Ð mzq

Ð dryze mixyr ied zexifpc `ct xale .`pzn axl `zi`c oeik ,miyly dil opiadi `l

,miyly yexita xcpyk ixii` `tiqa la` .xfril` iaxl (ea) dray `l` xzeq epi` ikdl

meia `nhp ik xfril` iax dcen `iddae ,mei miyly yxit `dc ,xifp mzq inp ied `l f`

."xifpd zxez z`f"c `xw ixii` inp dicicac ,miyly xzeqc miylyòîåùzegt lecib oi`e "rxt lcb didi yecw" xnel cenlz .mini ipy zexifp mzq didie Ð mipy mini herin ip`

.["didi"] oipnk ,mei miylynïäù.cg` xqg minrte mei miylyn minrty ,ycg :xnelk .[miyly] xne` ied ze`lnl oikixvéàîxae ,"didi" yixcc Ð diy`i iaxk `pzn ax e`l

jklid ,llka cr `le cr oizkec lka xaq diy`i iaxc ,dizeek miyly `nlr ilekc :`pzn ax jl xn` .mei dryze mixyr epiidc ,llka cr `le "z`ln cr"n yixcc ozpei iaxk `ct

.`id i`pz xnel jixv `ct xale .`wtp "z`ln cr"n `l` ,"didi"c `yxc jixhvi` `le ,llka cre cr oizkec lka xaq ozpei iaxe .xninl irai` ["didi"]àîéàåzaydy Ð zay

.reayd `lnnéî`zexiqg `ki`.mixqg yie mi`ln yi miycgd la` ,zaya minly zereayd ini lk `d Ð
`ni`e
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úBàlîì ïéëéøvL íéîé ïä elà éà ,"íîiä úàìî§Ÿ©¨¦¥¥¥¨¦¤§¦¦§©§
ìL øîBà éåä ¯øîàc àðzî áø ,åàì éàî .íéL ¡¥¥§¦©¨©©¨¨§¨©

øîà ¯ ?ïúðBé éaøk øîàc àct øáe ,äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨©©¨§¨©§©¦¨¨¨©
ìL àîìò élek :àðzî áø Cìàëäå ,ïðéòa íéL ¨©©¨¨¥¨§¨§¦¨¥©§¨¨

àìå "ãò" :øáñ äiLàé éaø ;éâéìt ììëa ãòå "ãò"a§©§©¦§¨§¦¦©¦Ÿ¦¨¨©©§Ÿ
øîà .ììëa ãòå "ãò" :øáñ ïúðBé éaøå ,ììëa ãò©¦§¨§©¦¨¨¨©©§©¦§¨¨©
øîBà éåä ¯ úBàlîì ïéëéøvL íéîé ïä elà éà :øî̈¥¥¥¨¦¤§¦¦§©§¡¥¥

ìL¯ !úaL àîéàå .íéL?àúeøéqç àkéà éî úaL §¦§¥¨©¨©¨¦¦¨©¦¨
àîéàå
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:`xnbd zvxznàôéñ àîéà àct øa Cì øîàseq z` mb xen` - ¨©¨©©¨¥¨¥¨
,`tiqa epipyy .izhiyk gken myy dpyndøîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

äòáL àlà øúBñ Bðéà`l` ,zexifp zepnle xefgl jixv epi` - ¥¥¤¨¦§¨
xg`le ,iriayde iyilyd meia eilr efiy ick mini dray oiznn

e .dxdha eizepaxw z` `iai oknìL Czòc à÷ìñ éàïðéòa íéL- ¦¨§¨©§¨§Ÿ¦§¦¨
,zexifp mzql mini miyly zepnl jixvyeälek øBzñðxezqi - ¦§§

.ezexifp ini jeza `nhpd oicke ,ycgn zexifp dpnie epipn lk z`
dryze mixyra ezexifp dnlyp xaky gken ,xzeq epi`y jkne
mlerly uxzi `pzn axy `xnbd zxne`e .`ct xa zrcke ,mini

y `l` ,mei miyly zexifp mzqéìà éaø øáñ÷íBiä úö÷î øæò ¨¨©©¦¡¦¤¤¦§¨©
Bleëkmiyly meia `nhpy lk okle ,eizepaxw z`ad mcew s` §

zligza cin ezexifp miiq xaky oeik ,dray `l` xzeq epi`
.meid

:zercd lk lr dywn `xnbdïðzonwl(:fh)xne`d ,øéæð éðéøä' §©£¥¦¨¦
,'íBé äàîm`àîèða,ìkä úà øúBñ äàî íBéxefgl jixve ¥¨¦§¨¥¨¥¤©Ÿ

zexifp ini d`n zepnleìL àlà øúBñ Bðéà ,øîBà øæòéìà éaø .íéL ©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨§Ÿ¦
,íBémei miyly dpene xfegeå .,xfril` iax xaeq dn dywéà §¦

Czòc à÷ìñyBleëk íBiä úö÷î øæòéìà éaø øáñxake ,`pzn axk ¨§¨©§¨¨©©¦¡¦¤¤¦§¨©§
ok m` ,ezexifp dnlyp d`nd mei zligzaäòáL øBzñðmini ¦§¦§¨

,dxdha eizepaxw `iadl lkeiy ick calaøáñ àì éàåiax §¦Ÿ¨©
xfril`,Bleëk íBiä úö÷îd`nd mei zligzae ,`ct xak `l` ¦§¨©§

ok m` ,ezexifp dnlyp `l oiicreälek øBzñéìlk z` xezqi - ¦§§
znlyd mcew `nhp ixdy ,mei miyly wx `le ezexifp ini

.ezexifp
:`xnbd zvxzníìBòìy `ct xak xaeq xfril` iaxïðéøîà àì §¨Ÿ©§¦¨

,Bleëk íBiä úö÷îdywy dneeälek øBzñéì éëä éàz` xezqi - ¦§¨©§¦¨¦¦§§
,mei d`nd lk,Lé÷ì Léø øîàc ayiil yiéaøc àîòè eðééä ¨©¥¨¦©§©§¨§©¦

øæòéìàc meyn `ed xfril` iax ly enrh -àø÷ øîà(bi e xacna) ¡¦¤¤¨©§¨
e'Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæld` gzR l` Fz` `iai §Ÿ©©¨¦§§Ÿ§¥¦§¨¦Ÿ¤¤©Ÿ¤

,'crFnäøîà äøBzäy lkyúàìî íBéa àîèðznlyd meia - ¥©¨¨§¨¦§¨§§Ÿ
,zexifpdøéæð úøBz Bì ïzmzq' zxez zepnle xefgl `ed jixv - ¥©¨¦

epi` daexn ezexifp dzid m` elit`e ,mei miyly `idy 'zexifp
.dlek z` xzeq

:mi`pz zwelgna dielz mi`xen`d zwelgn m` dpc `xnbd
éàpúk àîéìzwelgna `ct xae `pzn ax ewlgpy xn`p m`d - ¥¨§©¨¥

xifp zyxta xn`py weqtd lr `ziixaa epipyy .mi`pze xacna)

(dxW` minId z`ln cr FW`x lr xari `l xrY Fxfp xcp ini lM'¨§¥¤¤¦§©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ©§Ÿ©¨¦£¤
xn`py dnn ,''dl xiGiéðòîBL 'íéîiä úàìî ãò'oiadl ip` leki - ©¦©©§Ÿ©¨¦§©¦

yíéðL íéîé èeòéî,zexifpa bdpi zexifp mzq envr lr lawnde ¦¨¦§©¦
,cala mini ipyøîBì ãeîìzweqtd jyndaòøt ìcb äéäé Lã÷' ©§©¨Ÿ¦§¤©¥¤©
e ,'FW`x xrUìMî úBçt øòN ìecéb ïéàíéL,'didi' oipnk mei §©Ÿ¥¦¥¨¨¦§Ÿ¦

,mei miyly zexifp mzqy cnlneøîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥
éøö BðéàC`l` ,'didi yecw' weqtdn dyxc jkl jixv oi` - ¥¨¦

y ,`id mei miyly zexifpy fnx yi envr weqtaøîBà àeä éøä£¥¥
,'íéîiä úàìî ãò'e ,ielin oipr mda jiiyy mini rnyneïä elà éà ©§Ÿ©¨¦¥¥¥

úBàìîì ïéëéøvL íéîé,m`lnl jixv mini dfi` -øîBà éåä ¨¦¤§¦¦§©¡¥¥
ìLíéLmixyr wx ea yie xqg ycegd minrty ,ycegd ini §Ÿ¦

mei eilr mitiqeny epiidc ,eze` mi`lnn minrtle ,mei dryze
`lnnd `edy miylyd mei cr zexifp bedpl jixvy o`kne .cg`

:`xnbd zx`ane .ycegd z`øîàc àðúî áø ,åàì éàîmzq ©¨©©§¨§¨©
xaeq ,mei miyly zexifpäiLàé éaøkly `ixhnbdn cnely §©¦Ÿ¦¨

,'didi'øîàc àct øáexaeq ,mei dryze mixyr zexifp mzqéaøk ©©¨§¨©§©¦
ïúðBécr - 'z`ln cr' aezkd z` yxtne ,'minid z`ln'n cnely ¨¨

.llka cr `l la` ,miylyd mei `edy ielind mei
:`xnbd dgec,àðúî áø Cì øîà`l` ,df oica mi`pzd ewlgp `l ¨©¨©©§¨

lìL àîìò élekïðéòa íéLbedpl jixv mzq zexifp eilr lawnd - ¥¨§¨§Ÿ¦§¦¨
,mei miyly daéâéìt ììëa ãòå ãòa àëäåewlgp mi`pzd - §¨¨§©§©¦§¨§¦¥

.`l e` `ed llka m`d ,mewn lka 'cr' oeyl zernynaéaø©¦
,ììëa ãò àìå ãò øáñ äiLàéz` llek epi` 'z`ln cr' `linne Ÿ¦¨¨©©§Ÿ©¦§¨

miyly zexifp mzqy cenll `ed jixv okle ,envr 'z`ln mei'
,'didi'n meiììëa ãòå ãò øáñ ïúðBé éaøå'z`ln mei' `linne - §©¦¨¨¨©©§©¦§¨

jixv oi`e ,mei miyly zexifp mzqy o`kn cenll xyt`e ,llka
.'didi'n yexcl

:`ziixaa ozpei iax ixac z` x`al zxfeg `xnbdøî øîàiax - ¨©©
,ozpeiìL øîBà éåä úBàìîì ïéëéøvL íéîé ïä elà éà.íéLdywn ¥¥¥¨¦¤§¦¦¦§¡¥¥§Ÿ¦

:`xnbdúaL àîéàå`xwpe ,zayd mei cr `id mzq zexifp ile` - §¥¨©¨
:`xnbd zvxzn .reayd z` milyne `lnn `edy oeik 'z`ln'

àúeøéñç àkéà éî úaLjixvy oexqg yi reayd zeni oipna ike - ©¨¦¦¨£¦¨
ok oi`y dn ,mini dray oa `ed reay lk ixd ,eze`lnl
oeyl mda jiiye mze`lnl jixvy mixqg mdn yiy ,miycgd

.'z`ln'
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 אגרות קודש 
 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מועש"ק וארא. ובשאלותיו:

א( כיון שעד עתה הקפידו על הלימוד ביום הראשון. - לא לו ולליובאוויטש בכלל להיות 
המכניסים שינוי להתדמות דוקא להחפשים, או גם לא"י.

ב( לימוד עברית בעברית. - ידוע עד כמה נלחמו בזה נשיאינו רבותינו )למרות ה"טענות" 
של ה"מחנכים" שחפשו כביכול "טובת" התלמידים, וה"ה הנימוקים שמעתיק במכתבו(, וטוב וגם 

נקל יותר שהמועמדות למורות יתלמדו אידיש.

את  בו  לזכות  עין  טוב  בו  ינהג  ובטח  אשתקד,  ההילולא  ביום  שנאמר  המאמר  מוסג"פ 
הרבים.
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והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד ז דף שני)נזיר (ליום

:zeywdl dtiqen `xnbdàîéàåmzq zexifpyäðLjiiye ,`id §¥¨¨¨
diniy yie miaexn diniy dpy yiy oeik ,'z`ln' oeyl da

:`xnbd zvxzn .mihrenéîBéì ïðéðî éîitl zipnp dpy ike - ¦¨¦¨§¥
,day minid xtqníéîé ïéðBî ïéàL ïépî éøîà éøñé÷ã ïðaø àäå§¨©¨¨§¥¨¥¨§¥¦©¦¤¥¦¨¦

ìíéðLici lr dngd zpyl dpald zpy z` minilyn oi`y oipn - §¨¦
,mini ztqedøîàpL,ycegd yeciw zyxta,'äðMä éLãçì' ¤¤¡©§¨§¥©¨¨

y miyxeceì ïéáMçî íéLãçznlydì íéîé àìå íéðL:íéðL ¢¨¦§©§¦§¨¦§Ÿ¨¦§¨¦

äðùî
y inøéæð éðéøä øîàzexifp,äìBãb úçàxn`y e`úçà øéæð éðéøä ¨©£¥¦¨¦©©§¨£¥¦¨¦©©
äpè÷,e`eléôàxifp ipixd xn`,íìBòä óBñ ãòå ïàkîel` lka §©¨£¦¦¨§©¨¨

`ed ixdøéæðwxìL,íBé íéL:xzei `le zegt `l ¨¦§Ÿ¦

àøîâ
seq cre o`kn xn` m` elit`y ,dpynd oic z` zx`an `xnbd

bd dywn .mei miyly wx dpen mlerd:`xnéànàepi` recn - ©©
,mei miylyn xzei dpenøîà÷ íìBòä óBñ ãòå ïàkî àäå,rnyne §¨¦¨§©¨¨¨¨©

:`xnbd zvxzn .mlerl xifp zeidl dvexyøîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©
,eixac z` miyxtnàúléî àãä éì àëéøàlr izlaiwy df xac - £¦¨¦¨¨¦§¨

dywe jex` il d`xp [mei miyly zexifp] invrkdkildãòå ïàkî §¦¨§©
íìBòä óBñ. ¨¨

:`xnbd dywnïðz(.g oldl)xne`d ,íB÷î ãò ïàkî øéæð éðéøä' §©£¥¦¨¦¦¨©¨
íéîé änk íéãîBà ,'éðBìtdkildd zkynpïàkîmewnd on - §¦§¦©¨¨¦¦¨

ea cnery,éðBìt íB÷î ãòåm`ìMî úBçt,íBé íéL`ed ixdøéæð §©¨§¦¨¦§Ÿ¦¨¦
jynlìLíBé íéLåàì íàå ,zegt epi` dkildd jyn m` - §Ÿ¦§¦¨

`ed ixd ,mei miylyníéîiä ïéðîk øéæðdkildd zkynpy ¨¦§¦§©©¨¦
,dywe .miylyn xzei s` ipelt mewnlénð àëä àîéàåoi`y §¥¨¨¨©¦

mei miylyn xzei zexifpl ezpeek,xne`k `l`àä éì àëéøà£¦¨¦¨
k àúléîdkild.éðBìt íB÷î ãòå ïàkî:`xnbd zvxzn,àáø øîà ¦§¨§¦¨§©¨§¦¨©¨¨

k ef dpyna xaecnCøca ÷éæçäLmewnl jlil jxcl `viy - ¤¤¡¦©¤¤
ipeltzexifp eilr laiw jxcay zepkqdn lvpidl icky xazqne ,

.dkildd ini oipnk
seq cre o`kn' xne`a epizpyn oic lr zeywdl dkiynn `xnbd

'mlerd:éåäéìåcbpk xifp didie -äñøôe äñøt ìkxn`p - §¤¡¥¨©§¨©§¨
o`kn yiy ze`qxtd oipnk zecxtp zeiexifp daxd lawl ezpeeky
miyly lk glbie ,dpy ze`n yng jldn `edy mlerd seq cr

:`xnbd zvxzn .mei,àtt áø øîàxaecnéñøt épî àìc àøúàa ¨©©¨¨§©§¨§Ÿ¨¦©§¥
xazqn `l okle ,ze`qxt itl wgxn zepnl bedp `ly mewna -

.jkl oiekzpy
:`xnbd dywnàðååàå àðååà ìk éåäéìålk cbpk xifp didie - §¤¡¥¨©§¨§©§¨
meie mei jldnoipnk zeiexifp eilr lawl ezpeeky yxtp ,xnelk ,

.mlerd seq cr dkildd iniïðz àì éîonwl(.g)xne`d ,éðéøä ¦Ÿ§©£¥¦
øôòk øéæðéLàø øòNëå ,õøàä,'iy`x xryk' e` -íiä ìBçëe- ¨¦©£©¨¨¤§¦§©Ÿ¦§©¨

,'mid legk' e`íìBò øéæð äæ éøäef daxd zeiexifp xifp `ed ixd - £¥¤§¦¨
xtqn envr lr laiwy miyxtny itl ,eiig ini lk jyna ,ef xg`

,legde xtrd ixbxb e` zexryd oipnk zeiexifpãçà çlâîe§©¥©¤¨
ììL,íBé íéLel` zepeylay myke .zexifpe zexifp lk meiqa ¦§Ÿ¦

seq cre o`kn'a mb jk yxtp ,zeiexifp ieaixl ezpeeky miyxtn
:`xnbd zvxzn .'mlerdìka ezexifp dlezddéa úéàc àúléî ¨¦§¨§¦¥

àúevé÷,davw el yiy xaca -éðz÷ àìepicy `pzd dpy `l - ¦¨Ÿ¨¨¥

yiy xac `ed 'mlerd seq cre o`kn'e ,eiig ini lk zeiexifp zepnl
dpy ze`n yng ,davw el.

:di`x d`ian `xnbdàéðúäåxne`d ,`ziixaa epipy oke -éðéøä' §¨©§¨£¥¦
,'éiç éîé ìk øéæðe`,'íìBò øéæð éðéøä'ezexifpl onf raw `ly oeik ¨¦¨§¥©©£¥¦§¦¨

íìBò øéæð äæ éøäa"il zg` exry glbl el xzene ,melya`k £¥¤§¦¨
,aevw onfl zexifp laiw m` j` .miycg,äðL äàî eléôàe` £¦¥¨¨¨

,íéðL óìà eléôàjxhvie jk lk digi `l `nzqny it lr s` £¦¤¤¨¦
ezexifpl davw ozpy oeik mewn lkn ,eiig ini lk zexifpa bedpl

y epica `ed welgíìBò øéæð äæ ïéàmelya`køéæð àlàlibx ¥¤§¦¨¤¨¨¦
[jex`]íìBòìel yiy xac oia lcad yiy ixd .eiig ini lkl - §¨

davw el oi`y xacl davw.
:ey`x zexryl 'mlerd seq cre o`kn' oia sqep welig,øîà äaø©¨¨©

éðàLa dlezúBìcáeîe ìéàBä úBøòNod,Bfî Bæmiyxtn okle ©¦§¨¦§¨¦
ok oi`y dn ,zelcaen zexrydy myk zecxtp zeiexifp laiwy
oi`e ,llk mdipia wqtd oi`e exiagl jenq meie mei lky mini
zeiexifpl ezpeeky 'mlerd seq cre o`kn' xn`y dn yxtl daiq

:`xnbd dywn .miwlegn mpi` dkildd ini ixdy zecxtpéîBé éab©¥¥
énð,minid iabl mb -áéúk àä(d ` ziy`xa)é ø÷á éäéå áøò éäéå'íB ©¦¨§¦©§¦¤¤©§¦Ÿ¤

,'ãçà:`xnbd zvxzn .dfn df milcaen minidy rnyneíúä- ¤¨¨¨
'cg` mei' weqtdàeä éããäî é÷ñtîc åàìxnel `a epi` - ¨§¦©§¥¥£¨¥

`l` ,dfn df milcaen minidyøîà÷ éàî,epcnll `a dn - ©¨¨©
yàeä àîBé ãç àéìéìå àîîémei miaygp eiptly dlilde meidy - §¨¨§¥§¨©¨

,cg`éããäî é÷ñtî àì íìBòìemilcaen minid oi` zn`a j` - §¨Ÿ¦©§¥¥£¨¥
.dfn df

'mlerd seq cre o`kn'a recn ,dpey`xd dl`yl zxfeg `xnbd
:mei miylyn xzei dpen epi`éàä élek ééeL÷à Cl änì ,øîà àáø̈¨¨©¨¨¨©§¥¥©

ixd ,jk lk zeywzdl -íúä éðàLmiyxtzny mixg` zepeyln ©¦¨¨
,mheytkéðz÷ àäc`yixa,'úçà øéæð éðéøä''zg`' dlinde §¨¨¨¥£¥¦¨¦©©

cre o`kn zg` xifp ipixd' xn`y epiidc ,`tiqd lr mb dxn`p
cre o`kn' siqedy dn jgxk lr 'zg`' yxity oeike ,'mlerd seq

:zexifpa dgxh el yiy ezpeek 'mlerd seq

äðùî
' xne`d,'ãçà íBéå øéæð éðéøäe`,'úçà äòLå øéæð éðéøä'e`éðéøä' £¥¦¨¦§¤¨£¥¦¨¦§¨¨©©£¥¦

,'äöçîe úçà øéæðel` zepeyln zg` lkaíézL øéæð äæ éøä- ¨¦©©¤¡¨£¥¤¨¦§©¦
eilr dlg 'xifp ipixd' zxin`ay ,mei miyly ly zeiexifp izy
,ztqep zexifp zlawk `id 'cg` meie' zxin`e ,zg` zexifp
zegt zexifp oi`e ,'cg` mei xifpe xifp ipixd' xne` eli`ke

:mei miylyn

àøîâ
:`xnbd dywnéðä ìk àðúéîì él änìzepWl `pzd jixv recn - ¨¨¦§¦§¨¨¨¥¦§

ic ,zeiexifp izya aiigzn mday el`d mipte`d lk z` dpyna
.zepeyld x`yl rcp epnne ,mdn cg`a oicd z` yxtl did

:`xnbd zvxzn,éëéøöàðz éàcxne`a wx,'ãçà íBéå øéæð éðéøä' §¦¥§¦¨¨£¥¦¨¦§¤¨
y xnel mewn didïðéøîàc àeä àëäoeiky mixne` o`k `weec - ¨¨§©§¦¨

yúeøéæð ïéàdlgïézøz éðî÷ éëäì eèîà ãçà íBéìjk meyn - ¥§¦§¤¨©§§¨¦¨¨¥©§¥
,zeiexifp izy dpenìáàxn`yk,úçà äòLå øéæð éðéøäepiid £¨£¥¦¨¦§¨¨©©

c mixne`éðîéìwx dpniy -ìLíBé ãçàå íéLïì òîLî à÷ ,mby ¦§¥§Ÿ¦§¤¨¨©§©¨
.zeiexifp izy zepnl eilr df ote`a
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זכר

iiepik lk` cenr f sc ± oey`x wxtxifp
äðù àîéàåminrte ,dylye miyng ze`n yly didi minrtc ,ze`lnl dkixvy Ð

.dynge miyng ze`n yly minrte ,drax`e miyng ze`n ylyïðéðî éîdpy Ð

minil?opixn` ikd meyne ,minil opipnc `ed ycg Ð "ini z`ln cr" aizk `kd

.miycgl `l` minil dl oipen oi`y ,dpyl `l la` .`xw ixii` ycg ly miylyac

äðùîäðè÷ úçà øéæð éðéøä øîà`dz `lÐ

xifp ipixd" xn` elit`e .mei miylyn dzegt

oi`y itl ,mei miyly xifp df ixd Ð "cg` mei

xifp ipixd" xn`y e` .miylyn dzegt zexifp

o`kn dlecb `dzy xn` elit` ,"dlecb zg`

`l` xifp epi` df ixd Ð mlerd seq cre

Ð ikd xn` i`c ,`xnba xn`ck ,mei miyly

zexifp `cd dilr `kix` :xn`c rnyn

.mlerd seq cr o`knkmiylycàøîâùé íà
éøä íåé íéùìùî úåçô íå÷î åúåà ãò êìäî

íåé íéùìù øéæð äæzegt zexifp oi` mlerlc Ð

xzei ipelt mewn cr myn yi m`e .miylyn

e` mei mirax` oebk ,mei miyly jldnn

iedc ,minid oipnk xifp df ixd Ð mei miyng

cr e` mei mirax` cr xifp ipixd" xn`c o`nk

."miyngéîð àëä àîéà éàîàåxn` ik Ð

:xn`c o`nk rnync ,"ipelt mewn cre okin"

mei miylyc zexifpc `zlin `cd il `kix`

!ipelt mewn cre o`knc miyng jldnkøîà
àáøwifgdykc ,ikd xninl `kil mzd Ð

,jxca wifgde li`edc .opiwqr xak jxca

`zlin gken Ð "ipelt mewn cre o`kn" xn`we

jxca `diy onf lk xifp iedilc `zrc`c

xninl `kil ,jxca wifgdc oeik ,cere .xn`w

,ipelt mewn cre o`knk `zlin dil `kix`c

jxca wifgdc ,jxc dil `kix` `lc opifg `dc

mewn cre o`kn"c `teb oizipzn` jixtwe .xak

!zexifp cg dqxte dqxt lk iedle Ð "ipelt

Ð "ipelt mewn cre o`kn" xn`wc i`d `nlcc

law ipelt mewn cre o`kn ze`qxt oipn lk

lk seqa glbn `die ,miyly ly zexifp eilr

miylymzd cr ded i`e ,zenda dyly `iaie

!zexifp d`n xifp iedil ze`qxt d`nìë éåäéìå
àðååàå àðååà,o`k cr ipelt mewnn `ki`c Ð

i`c ;`pee` lkl zexifp `cg dilr law eli`k

ly mixyr lka aiigil Ð zepee` mixyr eed

epnc `id `ciarc `zlinc !miyly miyly

mewn cre o`kn yi zepee` dnk" ,ipee` iypi`

,jxk ly fegn = ipee` epn mewn lkac ,"ipelt

.(a dinxi) "dpaiyi in dzp`z" enke ,(fh ryedi) "dliy zp`z" enke ,`"cxhpew mc` ipa oifrel Ð `pee`e .qnd oirxet myle ,xicz xyd myle ,jxkl oiielz olekyïðú àì éîÐ

.`peeb i`d ikaíìåòì øéæð éøä éùàø øòéùëå õøàä øôòë øéæð éðéøä.iy`x xriy oipnk zexifp ilr ixd :xn`c rnync ,mei miylyl zg` glbne Ðàúåöé÷ äéá úéàã àúìéî ìë
.ipelt mewn cr `zkix` zexifp `cg dilr lawnc o`nk `l` ,miylye miyly lk seqa glbn `diy zexifp dilr lawnc o`nk iedilc ,ipzw `l "ipelt mewn cr o`kn" oebk Ð

àéðúäå.miylyd seqa glbn `diy mler xifp df oi` Ð "mipy sl` cr" e` "dpy d`n cr xifp ipixd" xn` [m`e] ,'eke "iig ini lk xifp ipixd" :riiqnc Ðíìåòì øéæð àìà`cgkc Ð

zexifpc Ð ikd xn` ikdlc xninl `ki` ,daviw xacl oi`c ,"mid legk"e "iy`x xriyk" oebk ,`zeviw dia zilc `kid la` .eini lk zglbza xzen epi`e ,inc `zkix` zexifp

mei miylyl zg` glbn `ede ,ey`x xriy oipnk eilr law daxd.åæî åæ úåìãáåîå ìéàåä úåøòù éðàù øîà äáøjkle ,daxd zexifp eilr laiw zexry oipnlc xninl `ki` Ð

okiny minid xeriyk eilr laiw `zkix` zexifp cg :xninl `ki` ,`ed cg `rx`c `pcqc ,efn ef zelcaen edpzil `dc ,ikd xninl `kil iqxte `pee` la` .miylyl zg` glbn

.ipelt mewn créîð éîåé éáâmei xwa idie axr idie" aizkck ,iccdn iwqtin inei `dc ,miyly ly zexifp eilr laiw minid oipnk inp `ni` ,"ipelt mewn cr o`knk" xn` ik Ð

!"cg`íúä`l mlerle ,meid xg` zkled dlildy ,`ed cg `nnie `ililc ol `niiwc Ð cg` mei `edy xn`wc i`d `l` ,iccdn ewqti`c meyn e`l "cg` mei" `xw aizkc Ð

.eilr laiw ipelt mewn cre okink `zkix` zexifp `cg `l` ,opixn`ck xninl `kil ikd meyne .iccdn iwqtiníúä éðàù éàä éìåë ééåù÷àì êì äîì øîà àáøi`n `nrh Ð

`l Ð `cg xn`wc li`ede ,xn`wc `ed cala `id zexifp `cg rnync ,"zg`" xn`w `dc Ð miyly `l` xifp epi`e ,"mlerd seq cre okin `zlin il `kix`" xn`c o`nk xn`

xiva dielir liawc jl `pin`c xyt` `l Ð "zg`" xn` `le "ipelt mewn cre okin" xn`wc `kid la` ."mlerd seq cre okin" xn`wc i`d rnyn ikdc opixn` `lc xyt`

.ipelt mewn eze` cr mewn eze`n `ki`c minid jldncäðùîãçà íåéå øéæð éðéøä øîàxcd ike ,dpey`x zexifp dilr `liig Ð "xifp ipixd" xn`c oeikc .zexifp izy xifp Ð

ike ,zg` zexifp eilr lg "zg` xifp ipixd" xn` ikc ."dvgn cere" xn`wc ,mizy aiige dipy zexifp dilr `liig Ð "zexifpay dvgne zg`" e` "zg` dry" e` "cg` mei" xn`e

yxity oeik ,"mizye miyly" e` "cg`e miyly xifp ipixd" xn` m` la` .dipy zexifp eilr lg "dvgne" xn`e xfg.eilr lawy minid oipnk `l` ,mizy xifp epi` Ðàøîâäîì
éðä ìë àðúéîì éìmizy zexifpa da aiignc Ð?!ipixg`l `prci dpine `cg ipziléëéøöizya aiignc opixn`c `ed `kd :`pin` ded ,"cg` meie xifp ipixd" ipz ded i`c Ð

mei xifp ipixd" xn`c o`nk iedc ,cg` meil zexifp oi`y itl ,dil xn`w izixg` zexifpc `zrc` Ð "cg` meie" xn`e xcdc i`de ,zexifp dilr `liig "xifp ipixd" xn` ikc ,zexifp

.ol rnyn `w ,"cg`e miyly" xn`c o`nk iedizc `ni` Ð zg` drye xifp ipixd xn` ik la` .miyly zexifp inp dilr `liigc ,"cg`
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àîéàåÐ oizegt yie ,mi`ln miycgdyk Ð minia miaexne mi`ln mipy yic Ð dpy

.mixqg mdykíéðùdz` miycg ('eke `ed dhiye) .dinza Ð minil oipen in

aizk `kde .xyr dyng e` mixyr ,mini `le ycg oitiqen Ð oixarn odyke ,mipyl aygn

.ixiin ycga i`ce jkld Ð "minid z`ln cr"

éðéøädphw zg` xifp ipixd dlecb zg` xifp

"dlecb" xn` ik `py `l ,xnelk Ð

cre o`kn" xn` elit`e ,"dphw" xn` ik `py `le

.mei miyly `l` xifp ied `l Ð "mlerd seq

,zexifpd ilr lecb :xnelk Ð xn`wc "dlecbe"

`gixh `lc :xnelk Ð "dphw e`" .ilr `gixhc

`xnba Ð "mler seq cre o`kn" elit`e .llk ilr

seq cre o`knk `zln il `kix`e `gixhc :yxtn

.mlerd

éàîàåÐ xn`w mlerd seq cre o`kn `de

ikd ,ipyne !mlerl xifp iedile :yexit

.'ek `zlin i`d il `kix` xnelk ,ipixd :xn`w

ikdc ,`lewl dilr liaw zexifp cg mlerl

seq cre o`kn yiwl yix `ed m`c .ith rnzyn

rceic ,mlerd seq oipn xikfdl el did Ð mlerd

dide ,jldn ze`n yng ea yi mlerdc xity `ed

.`lewl opilf` jkitle ,mipy ze`n yng xnel el

.d`xp jk

ïàëîcr mini dnk micne` ipelt mewn cre

xifp mei miylyn zegt ipelt mewn

mei zexifp laiwn rxb `lc :yexit Ð mei miyly

xifp ied Ð e`l m`e ,mei miyly xifp iedc cg`

?i`n`e .mei miyng e` mirax` e` ,minid oipnk

mewn cre o`knk `zlin il `kix` :`nip inp ikd

didi elit`e ,mei miyly `l` didi `le ,ipelt

wifgdyk :[ipyne] !ipelt mewn cr mei miyng

law jxcd iqpe` iptn `nzqnc .eilr lawe jxca

jldn jql ,jxcd zpkqn lvpdl ,zexifp eilr

.ipelt mewn cr minid
jiiy]
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éøñé÷c ïðaø àäå ?éîBéì ïðéðî éî ¯ !äðL àîéàå§¥¨¨¨¦¨¥©§¥§¨©¨©§¥¨¦
ì íéîé ïéðBî ïéàL ïépî :éøîàøîàpL ¯ íéðLéLãçì" ¨§¦¦©¦¤¥¦¨¦§¨¦¤¤¡©§¨§¥
ì ïéáMçî íéLãç ¯ "äðMäì íéîé àìå ,íéðL.íéðL ©¨¨¢¨¦§©§¦§¨¦§Ÿ¨¦§¨¦

äðùîøéæð éðéøä" "äìBãb úçà øéæð éðéøä" øîà̈©£¥¦¨¦©©§¨£¥¦¨¦
øéæð ¯ "íìBòä óBñ ãòå ïàkî" eléôà ,"äpè÷ úçà©©§©¨£¦¦¨§©¨¨¨¦

ìL.íBé íéLàøîâóBñ ãòå ïàkî" àäå ?éànà §¦©©§¨¦¨§©
àúléî àãä éì àëéøà :øîà÷ éëä ¯ !øîà÷ "íìBòä̈¨¨¨©¨¦¨¨©£¦¨¦¨¨¦§¨
ãò ïàkî øéæð éðéøä" :ïðz .íìBòä óBñ ãòå ïàkîk§¦¨§©¨¨§©£¥¦¨¦¦¨©
íB÷î ãòå ïàkî íéîé änk íéãîBà ¯ "éðBìt íB÷î̈§¦§¦©¨¨¦¦¨§©¨

ìMî úBçt ;éðBìtìL øéæð ¯ íBé íéLíàå ,íBé íéL §¦¨¦§¦¨¦§¦§¦
àëéøà :éîð àëä àîéàå .íéîiä ïéðîk øéæð ¯ åàì̈¨¦§¦§©©¨¦§¥¨¨¨©¦£¦¨
øîà ¯ !éðBìt íB÷î ãòå ïàkîk àúléî àä éì¦¨¦§¨§¦¨§©¨§¦¨©
!äñøôe äñøt ìk éåäéìå ¯ .Cøca ÷éæçäL :àáø̈¨¤¤¡¦©¤¤§¤¡¥Ÿ©§¨©§¨
éåäéìå ¯ .éñøt éðî àìc àøúàa :àtt áø øîà ¯£©©©¨§©§¨§¨¨¥©§¥§¤¡¥
øôòk øéæð éðéøä" :ïðz àì éî .àðåeàå àðåeà ìk̈©¨¨§©¨¨¦¨§©£¥¦¨¦©£©
øéæð äæ éøä ¯ "íiä ìBçk"e "éLàø øòNk"å "õøàä̈¨¤§¦§©Ÿ¦§©¨£¥¤§¦

ì ãçà çlâîe ,íìBòìL!íBé íéL¯úéàc àúléî ìk ¨§©¥©¤¨¦§¦¨¦§¨§¦
éîé ìk øéæð éðéøä" :àéðúäå .éðú÷ àì àúevé÷ déa¥¦¨¨¨¨¥§¨©§¨£¥¦¨¦¨§¥
eléôà .íìBò øéæð äæ éøä ¯ "íìBò øéæð éðéøä" "éiç©©£¥¦§¦¨£¥¤§¦¨£¦
íìBò øéæð äæ ïéà ¯ "íéðL óìà" eléôà "äðL äàî"¥¨¨¨£¦¤¤¨¦¥¤§¦¨
ìéàBä ,úBøòN éðàL :øîà äaø .íìBòì øéæð àlà¤¨¨¦§¨©¨£©¨¥§¨¦
éäéå" áéúk àä ,éîð éîBé éab ¯ .Bfî Bæ úBìcáeîe§¨¦©¥¥©¦¨§¦©§¦
é÷ñôîc åàì íúä ¯ !"ãçà íBé ø÷á éäéå áøò¤¤©§¦Ÿ¤¤¨¨¨¨§¦§§¦
àîBé ãç àéìéìå àîîé ¯ øîà÷ éàî .àeä éããäî¥£¨¥©¨¨©§¨¨§¥§¨©¨

,íúä éðàL ?éàä élek ééeL÷à Cì änì :øîà àáø .éããäî é÷ñôî àì íìBòìe ,àeä§¨¨¦§§¦¥£¨¥¨¨£©¨¨¨©§¥¥©¨¥¨¨
."úçà øéæð éðéøä" éðú÷ àäcäðùî,"úçà äòLå øéæð éðéøä" ,"ãçà íBéå øéæð éðéøä" §¨¨¨¥£¥¦¨¦©©£¥¦¨¦§¤¨£¥¦¨¦§¨¨©©

.íézL øéæð äæ éøä ¯ "äöçîe úçà øéæð éðéøä"àøîâ;éëéøö ?éðä ìk àðúéîì éì änì £¥¦¨¦©©¤¡¨£¥¤¨¦§©¦¨¨¦§¦§¨¨¨¥§¦¦
éëäì eènà ,ãçà íBéì úeøéæð ïéà ïðéøîàc àeä àëä ¯ "ãçà íBéå øéæð éðéøä" àðz éàc§¦§¨£¥¦¨¦§¤¨¨¨§¨§¦©¥§¦§¤¨©§§¨¦

ìL éðîéì ¯ "úçà äòLå øéæð éðéøä" ìáà .ïézøz éðî÷.ïì òîLî à÷ ,íBé ãçàå íéL ¨¨¥©§¥£¨£¥¦¨¦§¨¨©©¦§¥§¦§¤¨¨©§©¨
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זכח
iiepik lka cenr f sc ± oey`x wxtxifp

úçà äòù àðú éàåmei miyly iednl `wec zexifpl zigp `lc li`ed inp `ed mzd Ð

la` .zexifp izya aiignc xn`c `ed ikdl Ð zeryl oixcep oi`y itl ,zg` drye

`l` ,izxz ipnil `lc `ni` Ð `wecl zgp zexifpc ,"dvgne zg` zexifp" xn`c `kid

.cala mini dynge mirax`ïì òîùî à÷`yixa xn`c `kide ,izxz aiig edlekac Ð

ike ,zexifp dilr `liig Ð `nzq "xifp ipixd"

zexifp e` zg` dry e` cg` mei e` ,xn`e xcd

z` laiwy ink dzvwn laiwc oeik ,dvgne

.zexifp izya aiige ,inc dlekäðùîøîåàä
úçà äòùå íåé íéùìù øéæð éðéøädyrp Ð

`l` aiig epi`e ,mei cg`e miyly xne`k

.cala mei cg`e miylyàøîâáø øîàÐ

mei miyly xn` ikc oizipznn opiwiicc i`d

epi`e ,cg`e miyly xn`y ink dyrp drye

.cala cg`e miyly `l` zexifpa aiigåðù àì
íåé ãçàå íéùìù øîàã àìàxn` la` Ð

xn`c oeik ,"cg` meie mei miyly xifp ipixd"

dl xaq axc .mizy xifp ied Ð `xizi `pyil

xkend :opzc .`xizi `pyil yixcc `aiwr iaxk

xkn `l Ð zece xea my el dide exagl zia

el azky it lr s` ,zecd z`e xead z`

."`nexe `wner"êéøöåel gwil xkenl el Ð

,xken `ed dti oira :xaqwc .`aiwr iax ixac ,xie`a gxti e` ,ely zece xeal jlil jxc

.envrl jxc xiiy `leêøã åì ç÷éì êéøö åðéà íéøîåà íéîëçåxiiyy myk :opixn`c Ð

.jxc el xiiy jk Ð envrl zecd z`e xead z`åì øîàù ïîæáueg :yexita xken Ð

,oixekn eed `l "ueg" xn` `l elit` `dc .`xizi `pyil xn`c oeik ,zece xea el`n

.jxcd z` el xiiyl Ð "ueg" xn` ikdl
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[` cenrl jiiy]éåäéìåseq cre o`kn" xn` ik ,jixt oizipzn` Ð dqxte dqxt lk

mlerdy oipnl ,mlerd seq cr dqxt dnk aeygp "mlerd

opivn `le ,`xnegl ze`qxt oipnk dilr liaw zexifp oipnc `nye ,dpy ze`n yng jldn

`diy ith dil `gipc ."mlerd seq oipn" [xnel] el did ok m` :zeywdl oi`e !lwdl iyextl

envr glbl lkeiy ,envr ipta dqxte dqxt lk

i`wc xnele yxtl oi` la` .mei miyly lk seqa

ied `nrhc oeikc ,dipin wiqnc i`nl jixte

ik xifp zeidl ezrca oi` Ð jxca wifgdc meyn

i`wc yxtl jixv jkl .jxca ezeida m`

`kilc ,dqxt ipn `lc `xz`a :ipyne .oizipzn`

lk iedle :jixte .dilr liaw dqxt oipnkc xninl

mlerd seq cry mini jldn oipnk `pee`e `pee`

xryk xifp ipixd" opz `l in .zexifp dilr liaw

zexifp `nl` Ð 'ek mlerl xifp df ixd 'ek "iy`x

,`lewl dizlinl opiyxtn `le ,dilr liaw daxd

xriyk"e ,mei miyly Ð "xifp ipixd" :xninl

`zlin i`d il `kix` :xnelk Ð xn`wc "iy`x

xriy oipnk xifp ipixd izxn` eli`k (xn`wc)

`l `zavw dil zi`c `zlin lk :ipyne .iy`x

Ð "mlerd seq cr ipixd" xne`d :yexit ,ipzw

ze`n yng mlerd jldnc ,`zavw edl zi`

yi jkle ,oipn mdl yiy ixg` ,`icdl yxtl dil ded dilr liaw oipna zexifp [m`e] ,dpy

davw mdl oi` "mid leg"e "ux`d xtr"e "iy`x xriy" la` .dilr liaw zexifp cgc xnel

rci `ly itl Ð yxit `ly dne ,zexifp dilr liaw ey`x xriy oipnac xnel [dvex] ,oipne

.xriyd oipnàéðúäåini lk" .`zaviw `l oiae `zaviw oia welig yiy ,`zegipa Ð

,melya`k mlerl xifp df ixde ,eiig ini rcei epi`y ,daviw el oi` Ð "mlerl xifp" e` "eiig

dpy d`n elit` .(a,c) lirl ,dil zi`ck xnle ,dil zi`ck xnl zenda yly `iane lwine

xn`z m`e .ezen mei cr jex` xifp Ð mler xifp `l` ,lwdl melya`k mlerl xifp df oi`c ,epica welg [ikd elit`e] Ð eiig ini lk dil dede ,jk lk digi `l `nzqne ,dpy sl` elit`e

zi`c mipy sl`l ,`zaviw [dil zilc oia] `zipzn [wlgnc] oeikxifp ipixd" xn`c ,`kd ip`yc :xnel yie !mipy sl`a enk ezen mei cr jex` xifp didi oizipzna mb ok m` Ð `zavw edl

zexifpc [xneln] ,mlerd seq cre o`knk `zlin dil `kix` :ith rnync ,"mlerd seq cre o`kn" xn` oizipzna la` .dilr liaw jex` zexifp rnyn Ð "o`kn" xn` `le "mipy sl`

:[yi] xifp ipipr dylyc .[`zaviw dil zilc `zlinl] `zaviw dil zi`c `zlin oia welig `ki`c `l` `ziixa jdn iziin `le ."mlerd seq cr xifp ipixd" xn` `lcn ,dilr liaw jex`

glbl `le ,melya`k mlerl xifp [df ixd] Ð "mlerl xifp" "eiig ini lk" xn` .eizepaxw `iane ,zexifp oia exry lk glbne ,zexifp xg` zexifp ,mlerl xifp Ð "legk" "xtrk" "xriyk" xn`

oaxw `ian `le lwin `le glbn `l epi`e ,ezen mei cr jex` zexifp df ixd Ð "dpy sl`" e` "dpy d`n" xn` .zenda yly `iane ,dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,lwdl `l` ixnbl

.eini lkìéàåä,iz`w "mei"n elicadl rnyn Ð cg` mei dil ixwcn "cg` mei" 'ek iab :jixte .efn ef zelcaen zepee` oi`y ,dilr liaw zexifpc xnel yie .efn ef lcaen inei epi`e Ð 'ek

mirbep minid lk `l` ,iz`w dixzac `nein iwet`l `le .aeh meie zay oiprl meid iptly axrd :yexit ,`nei cg `ilile `nni :xn`w ikd :ipyne !md mb milcaene minid oikldn ok m`

.dfa dféðàù"xifp ipixd" xn`c oeik ,"mlerd seq cre o`kn zg` xifp ipixd" xn` m` e` ,"dlecb zg` xifp ipixd" :ipzwc ,`yix` i`wc dil rnync Ð zg` xifp ipixd ipzwc mzd

."zg`"` "mlerd seq cre o`kn" i`wc edl rnyn `l i`nw i`xen`e .mlerd seq cre o`knk `zlin dil `kix`c opixn`e .dil `kix` Ð "zg`"eéðéøä"xifp" jnqe Ð cg` meie xifp

ipixd" xnel leki did `ly ,"dvgn" lv` xzei "xifp" zaiz axwl leki did `ly ."dvgn xifp" e` "dry xifp" e` ,"cg` mei xifpe xifp ipixd" xn` eli`k ied ,dryd lv`e meid lv` exeaica

xifp ipixd" :yexita xn` m`e .zexifp ivg Ð yexit "dvgne xifpe" yxit eli`k aeyge ,"dvgne zg` xifp" xn` ok lr ,dvgn dn lr icin rnyn `lc ,"dvgne xifpdry" elit`e "cg` mei

.mizy xifp ied jkld ,dryl oky lke cg` meil zexifp oi`y ,mei miyly xifp ied Ð "zg`éðéøäxn` eli`k dil opiaygc :yexit Ð cg` meil zexifp oi`c `ed `kd cg` meie xifp

cg` mei xifpe xifp ipixd"zg` dry xifp xn` eli`k "zg` drye xifp ipixd" xn` la` .zexifp izxz ipn ikdl Ð mei miyly `l` meil zexifp oi`e "cg` mei xifpe xifp ipixd" xn` eli`e ,"

.mly zexifp siqep exeac lr siqedl yic oeik :ol rnyn `w Ð mei cg`e miyly didie ,mei miyly icda opitxvne ,mei zeyrl dry dze`n epl icc jzrc `wlqc ,(cg`e) miyly oipnl

éàå,`wecl zigpc ,"dvgne zg`" la` .mly zexifp siqep Ð exeac lr siqedl yiy oeike .zery oixcep oi`y ,zeidl leki epi`y xac :yexit Ð `wecl zigp `lc meyn zg` dry `pz

.mizy xifp edlekac ol rnyn `w ,ied dynge mirax` `l` izxz ipnil `l `ni` ,xifp zeidl lekiyéðéøä"xifp"c xeac `niiw `l dzrne Ð zg` drye [mei] miyly xifp

sxhvn cg` meic ,mei cg`e miyly dilr liig i`cec ,"mei cg`e miyly xifp ipixd" xn` eli`k iede ,mei dyrp dry dze`ne ,zeryl zexifpd oi`y ,mei cg`e miyly zexifp iede ,"dry"`

miyly" zaiza wiqtdy oeik ,mei cg`e miyly `l` xifp ded `lc ,"cg` meie (mei) miyly xifp ipixd" xn` m` oicd `ede .mei cg`e miyly lk xifp iedinl mei miyly icda xity,"

."cg` meie xifp ipixd" xn`wc ,oizipznc `yix` wlgl yiy oicd `ede ,"zg` drye xifp ipixd" lirl xn`wc epiidc ,wlig wilqc i`nne ,oipicd on cg` hwpc `l` ,i`w `yix`càì
lif`e yxtncke ,"mei" minrt izy epeyla xziiy itl ,mizy xifp Ð "cg` meie mei miyly" xn` la` .mei cg`e miyly `l` xifp ied `l [f`] :yexit Ð mei cg`e miyly xn`c `l` epy

[drye] xifp ipixd" epiid ,wilqc `pyil yxit oizipznac :xnel yie !"zg` drye miyly" `l` ,"mei cg`e miyly `pyil" i`d ipzw `l oizipznac ,zvw dywe .`aiwr iaxk dl xaqc

za wiqtdc ,"cg` meie [miyly] xifp ipixd" [xn` i`] ,mizy xifp iedc "cg` meie xifp ipixd" xn` ik inp `yixac oicd `ede ,(mei) "zg`miyly `l` xifp ied `lc Ð miizpia "miyly" zai

.`weicn dil wiice `icdl yxtn epi`y ,"epy `l" ax xn`w `d`e .mei cg`eàì`le dti oira el xkny ,gweld on xeal jxc el gwil df xken jixve ,zia llka epi`y Ð 'ek xead z`

.envrl xiiyïéà.jxc envrl xiiye ,xken drx oirac Ð jxc el gwil jixv

õåç[`,g scl jiiy] .oiekinw jxc envrl xiiyl `l` ,xead z` xkn `l ikd e`lay .epeyla xziiy Ð 'eke el`néðéøämlerl xifp df ixd mid legke ux`d xtrke iy`x xryk xifp

.eizepaxw `iane miyly meia glbne ,mid legke ux`d xtrk eilr laiw daxd zexifp :yexit Ð mei miylyl zg` glbneïéà`xiaq iax :yexit Ð mei miylyl zg` glbn df

."mid legke ux`d xtrke iy`x xryk zexifp ilr ixd" xne`d Ð mei miylyl zg` glbn edf i`e :wiqnck ."zexifp" yexita xn`iy cr ,ezen mei cr eilr liaw daexn zexifpc dil
ipixd
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,à÷åãì úéçð àìc íeMî ¯ "úçà äòL" àðz éàå§¦§¨¨¨©©¦§¨¨¥§©§¨
éðîéì àì àîéà ¯ à÷åãì úéçðc "äöçîe úçà" ìáà£¨©©¤¡¨§¨¥§©§¨¥¨¨¦§¥

.íézL øéæð eälek :ïì òîLî÷ ,ézøzäðùîéðéøä" ©§¥¨©§©¨§¨¦§©¦£¥¦
ìL øéæðìL øéæð ¯ "úçà äòLå íBé íéLãçàå íéL ¨¦§¦§¨¨©©¨¦§¦§¤¨

ì úeøéæð ïéàL ,íBé.úBòLàøîâeðL àì :áø øîà ¤¥§¦§¨¨©©Ÿ¨
ìL" øîàc àlàìL" øîà ìáà "íBé ãçàå íéLíéL ¤¨§¨©§¦§¤¨£¨¨©§¦

,àáé÷ò éaøk dì øáñ áø .íézL øéæð ¯ "ãçà íBéå íBé§¤¨¨¦§©¦©¨©¨§©¦£¦¨
úà àìå øBaä úà àì :ïðúc .àøéúé àðMéì Léøãc§¨¥¦¨¨§¥¨¦§©Ÿ¤©§Ÿ¤
éøöå ;"àîeøå à÷îeò" Bì áúkL ét ìò óà ,úecäC ©©©¦¤¨©§¨§¨§¨¦

Bðéà :íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác ,Cøc Bì çwéì¦©¤¤¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦¥
éøöøîàL ïîæa àáé÷ò éaø äãBîe .Cøc Bì çwéì C ¨¦¦©¤¤¤©¦£¦¨¦§©¤¨©

éøö BðéàL "elàî õeç" Bì.Cøc Bì çwéì C ¥¥¤¥¨¦¦©¤¤
äðùî
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àðz éàåe xifp ipixd' xn`y ote`d z` wx dpey did m`e -äòL §¦¨¨¨¨
,'úçà,zeiexifp izy eilr milg ef oeyla `weecy xne` iziid ©©

à÷åãì úéçð àìc íeMîxac xcp ixdy ,eixaca wcwcl cxi `l - ¦§Ÿ¨¦§©§¨
z` owzl jixvy oeike ,zeryl zexifp oi`y ,zeidl leki epi`y

.dnily zexifp siqep ,siqedle eixacìáàxifp ipixd xn` m` £¨
c ,äöçîe úçàef oeylaà÷åãì úéçðixdy ,eixaca wcwcl cxi - ©©¤¡¨§¨¦§©§¨

ztewzn zivgn mdy mitqep mei dxyr yng zexifp lawl leki
zexifpdokle ,ézøz éðîéì àì àîéàly zetewz izy dpni `l - ¥¨Ÿ¦§¥©§¥

,mini dyinge mirax` wx `l` ,zexifpïì òîLî÷okl - ¨©§©¨
ay ,`pzd eprinydeälekixd epizpyna miiepyd mipte`d lka - §

`edíézL øéæðeilr lawndy meyn ,miyly ly zeiexifp izy - ¨¦§©¦
:dnily zexifp lawnk `ed ixd zexifp zvwn

äðùî
xne`d :ztqep zexifp eilr dlg `ly ote` d`ian dpyndéðéøä£¥¦

ìL øéæð,úçà äòLå íBé íéL'zg` dry' zxin` z` jnq `ly oeik ¨¦§Ÿ¦§¨¨©©
,'dry xifpe xifp ipixd' xne`k `edy mixne` `l ,'xifp' zaizl

`ed ixde ,laiwy zexifpd lr dry siqedl oiekzp `l`øéæð̈¦
ìLíBé ãçàå íéLmeyn ,zg` dry siqeiy jka ic oi`e .ïéàL §Ÿ¦§¤¨¤¥

ì úeøéæðúBòL:minil wx `l` ,zeryl zexifp lawl xyt` i`y - §¦§¨

àøîâ
:dpynd oic z` dliabn `xnbdeðL àì ,áø øîàzexifp bdepy ¨©©Ÿ¨

,mei cg`e miylyøîàc àlà[xn`yk-]'xifp ipixdìLãçàå íéL ¤¨§¨©§Ÿ¦§¤¨
é'íBìáà ,m`øîàxifp ipixd'ìL,'ãçà íBéå [íBé] íéLsiqedy oeik £¨¨©§Ÿ¦§¤¨

df ixd ,zxzein 'mei' zaiz xnel,íézL øéæðcer lawl ezpeeky ¨¦§©¦
.mei miyly ly zexifp

:`xnbd zx`anàøéúé àðMéì Léøãc ,àáé÷ò éaøk dì øáñ áø- ©¨©¨§©¦£¦¨§¨¦¦§¨§¥¨
siqedly eixac z` miyxtn oeyl xezi xne`d mc`y xaeqy

.eyxtn epi`y s` ,oiekzp xacïðúc`xza `aaa(.cq)z` xkend , ¦§©
,ziadàìdpewl xknúecä úà àìå øBaä úàe ,ziaayét ìò óà Ÿ¤©§Ÿ¤©©©¦

Bì áúkLz` el xkeny ,dxiknd xhyaàîeøå à÷îeòwner - ¤¨©§¨§¨
oi`y meyn ,el` z` dxikna llk `l mewn lkn ,ziad ly daebe

.ziad yinyzl dey myinyzåmix`yp zecde xeady s` §
,xkend zelraaéøöC`edBì çwéìgweld on envrl zepwl - ¨¦¦©

Cøcz` dti oira xken xkendy oeik .zexitg oze`l zkll ick ¤¤
,jxcd z` elit` envrl xiiyn epi`e ,ziad lk.àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨

éøö ïéà ,íéøîBà íéîëçåCxkendBì çwéìenvrl zepwl -,Cøc ©£¨¦§¦¥¨¦¦©¤¤
xead l` jxcd z` envrl xiiyne ,xken `ed drx oira ik

.zecde
:dpynd zniiqneBì øîàL ïîæa ,àáé÷ò éaø äãBîe,gwell xkend ¤©¦£¦¨¦§©¤¨©

ziad z` jl xken ipixdelàî õeç,zecde xead -éøö BðéàLC ¥¥¤¥¨¦
Cøc Bì çwéìoi` ezxin` `la mb ixdy .zexitg oze`l zkll ick ¦©¤¤

ueg' xn`e epeyla xziiy jkae ,dxiknd llka zecde xead
xaq ax mbe .jxcd z` mb envrl xiiyl oiekzp i`ce ,'el`n
,jxev `la 'mei' zaiz ltk m`y xaeq okle ,`aiwr iax zxaqk

:cg` mei wx `le ,dnily zexifp cer lawl ezpeek i`cea
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 אגרות קודש 

 ב"ה,  ד' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מי"ט טבת, בו כותב אשר נמצא בבית רפואה תחת פיקוח רופאים ומתאר 
מצב בריאותו ומודאג הוא עד"ז.

והנה בכלל ידוע אשר כל אחד ואחד צריך להיות חזק בבטחונו בהשי"ת הרופא כל בשר 
ומפליא לעשות, וככל אשר יגדל הבטחון תגדל ג"כ הטבת מצב הבריאות אלא שביחד עם זה אמרה 
ורפא ירפא שהרופא הוא שלוחו של הרופא כל בשר להביא הרפואה להנזקק לזה,  תורתנו הק' 
וכדי לחזק הבטחון ולהוסיף בברכת השי"ת צריך גם כן להוסיף בענינים דתורה ומצות כל אחד 
ואחד לפי מעמדו ומצבו, ועוד זאת שלא להסתפק בהפעולה עם עצמו אלא לעודד את הנמצאים 
בבטחון  יחד,  הענינים  בשני  כן  גם  ולעודדם  מדה  באיזה  עליהם  להשפיע  יכול  שבטח  בסביבתו 
ובהוספה בתורה ומצות, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, שכשמוסיפין בבריאות רוחני או גשמי 
של חבירו הישראלי הרי מוסיף הקב"ה כמה פעמים ככה להמשתדל בזה והשי"ת יצליחו לבשר 

טוב בכל הנ"ל,

בברכה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר:
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äðùî
xne`d :zexifp zlawa mitqep mipte` zx`an dpyndøéæð éðéøä'£¥¦¨¦

õøàä øôòëå ,'éLàø øòNk,'ux`d xtrk' e` -íiä ìBçëee` - ¦§©Ÿ¦§©£©¨¨¤§©¨
,'mid legk'íìBò øéæð äæ éøälawl ezpeeky iptn ,eiig ini lk - £¥¤§¦¨

e` eizexry xtqnk ef xg` ef elegiy zecxtp zeiexifp envr lr
,legd ixbxbì úçà çlâîeìLíBé íéL.zexifpe zexifp lk meiqa §©¥©©©¦§Ÿ¦

ïéà ,øîBà éaøxifpì úçà çlâî äæìL,íBé íéLxifp `ed `l` ©¦¥¥¤§©¥©©©¦§Ÿ¦
zg` zexifp envr lr laiwy itl ,eiig ini lk glbn epi`e mlerl

ey`x zexry oipnk miax mini jynzy dkex`.eäæéàåbdepy §¥¤
e eiig ini lk ef xg` ef zecxtp zeiexifpì úçà çlâîìLíéL,mei §©¥©©©¦§Ÿ¦

,íiä ìBçëe ,õøàä øôòëå ,éLàø øòNk úeøéæð éìò éøä øîBàä̈¥£¥¨©§¦¦§©Ÿ¦§©£©¨¨¤§©¨
ezpeeky iax dcen dfae ,miax oeyla 'zexifp' lawny epiidc

.zecxtp zeiexifpl
xne`døéæð éðéøä'enkBà ,'úéaä àìîenk xifp ipixd' xn`yàìî £¥¦¨¦§Ÿ©©¦§Ÿ
'ätewäBúBà ïé÷ãBa ,.oiekzp dnl mixxan -äìBãb úçà øîà íà ©¨§¦¦¨©©©§¨

ézøæð`idy `l` ,mei miyly ly zg` zexifp ilr izlaw - ¨©§¦
df ixd ,dtewd e` ziad `lnk dcake dlecb il zi`xpøéæðwx ¨¦

ìLíBé íéL.,ézøæð íúñ øîà íàåyxtiy dn itk izpeek dzidee §Ÿ¦§¦¨©§¨¨©§¦
,ipeyl z` minkgúà ïéàBøz` e` ,ziadäàìî àéä eléàk ätewä ¦¤©¨§¦¦§¥¨

å ,ìcøç`ed ixdåéîé ìk øéæð.ef xg` ef zeax zeiexifp ©§¨§¨¦¨¨¨
xne`díéîé änk ïéãîBà ,éðBìt íB÷î ãò ïàkî øéæð éðéøäzkynp £¥¦¨¦¦¨©§§¦§¦©¨¨¦

dkilddïàkîe ea cnery mewnd on -úBçt íà ,éðBìt íB÷î ãò ¦¨©¨§¦¦¨
ìMî,íBé íéL`ed ixdøéæðjynlìL,íBé íéLzexifp oi`y itl ¦§Ÿ¦¨¦§Ÿ¦

,mei miylyn zegtåàì íàåzegt epi` dkildd onf m` - §¦¨
`ed ixd ,mei miylyníéîiä ïéðîk øéæð.myl dkildd zkynpy ¨¦§¦§©©¨¦

xne`dúBøéæð äðBî ,änçä úBîé ïéðîk øéæð éðéøäzeiexifp - £¥¦¨¦§¦§©§©©¨¤§¦
mei miyly ly zecxtp,änçä úBîé ïéðîkze`n yly mdy §¦§©§©©¨

ynge miyiyy oeiky .zecxtp zeiexifpl ezpeek i`ce 'oipnk' xn`
.dkex` zg`l `leäãeäé éaø øîàn ,df oicl riiql yiäNòî ¨©©¦§¨©£¤

yäéäbedpl minkg edeaiige efk zexifp envr lr laiwy mc`a ¨¨
e ,zeiexifp ynge miyy ze`n ylyíéìLäL ïåékoipn z` ¥¨¤¦§¦

edeaiigy zeiexifpd:úî¥

àøîâ
:dpyna epipyäàìî eléàk ätewä úà ïéàBøly mixbxb,ìcøç ¦¤©¨§¦§¥¨©§¨

å`ed.åéîé ìk øéæð:`xnbd dywnéànàåeilr mixingn recn - §¨¦¨¨¨§©©
,eini lk xifp didie lcxg ixbxb d`ln eli`k dtewd z` mi`exe

dééæçéìådtewd z` d`xp -eléàk`idïéòeìãe ïéàeMé÷ äàìî §¦§§¥§¦§¥¨¦¦§¦
mzepnl xyt`e xzei milecb mdyxtqny zg` zexifp dpnie ,

,mi`eyiwd oipnk diniàzðwz déì éåäéúådpwz el didze - §¤¡¥¥©©§¨
.ezexifp miiqiy xg` oiia xzen zeidl

:`xnbd zvxzn,äi÷æç øîàz` miyxtny da x`eany epizpyn ¨©¦§¦¨

,`xnegl eixacú÷Bìçîa`id mi`pzàéä ïBòîL éaøå ,äéeðL- §©£¤§¨§©¦¦§¦
oerny iax ixack zipyp epizpyne,øîàcyíãàlr lawnd §¨©¨¨

,zwteqn zexifp envr÷éôqL øáãì Bîöò úà ñéðëîéàceî øeîç B ©§¦¤©§§¨¨¤§¥¨¦©©
`l zi`ce zexifpay `xneg s` ,wtqn xingdl envr lr lawn -
lr laiw m` wtqd zngny ,epizpyna oebke .xingdl jixv did
zeiexifp daxd e` mi`eyiwd xtqnk diniy zg` zexifp envr
d`ln dtewk yxtn did m`y ,xzei xeng epic ,lcxg ixbxbk
`ed bdep wtqd zngn eli`e ,mei miyely lk glbn did lcxg
,glbn epi` aey okn xg`le ,glbne mi`eyiwd oipnk zg` zexifp
seqa oaxw `iadl lkei `l `ede ,oaxw `la zglbz oi`y meyn
`edy `vnpe zg` zexifp wx eilr laiw `ny wtqn ,miyely lk

.dxfra oileg `ian
:oerny iax ixac e`aed day `ziixa d`ian `xnbd,àéðúc§©§¨

xne`dàäiL úðî ìò øéæð éðéøä[didi m`-]äæ éøëaznixra - £¥¦¨¦©§¨¤§¥¦§¦¤
efd d`eazdCìäå ,øBk äàîea yi m` wecal ick ixkd mewnl ¥¨§¨©

,xek d`n,ãáàL Bà áðâpL Bàöîe.my eid dnk rcil xyt` i`e §¨¤¦§©¤¨©
øñBà ïBòîL éaømeyn ,xifpd ixeqi` lk z` wtqn eilr÷ôqL ©¦¦§¥¤§¥
,øéîçäì úeøéæð,wtqd zngn xzei xingdl `ed jixvy s`e §¦§©£¦

meiqa zepaxw `ian did xek d`n ixka eidy reci did m` ixdy
`iadl leki epi` wtqn xifp `edy eiykre ,glbne ezexifp
`ed xeq`e ,dxfra oileg md ixde xifp epi` `ny ik eizepaxw

e .mlerl zglbzaøézî äãeäé éaømeyn ,xifpd ixeqi` lka eze` ©¦§¨©¦
,ì÷äì úeøéæð ÷ôqLwtql envr qipkdl mc` zrca oi`y meyn ¤§¥§¦§¨¥

m`y `ed ezrce ,i`ce xifpn xzei xingdl jxhviy ote`a zexifp
.llk zexifp eilr legz `l xacd z` xxal lkei `l

mi`eyiw d`lnk dtewd z` mi`ex `l recn sqep uexiz
:mirelceàîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaømb df oic dxn` epizpyny ©¦¨¨¨©£¦¥¨

zhiyläãeäé éaøwlgl yi mewn lkne ,lwdl zexifp wtqy ©¦§¨
yíúädcedi iax liwn ,xek d`n ixka oi`y zpn lr xfpyk ¨¨

y meynúeøéæðì déì úéçð àì,llk zexifp aeigl el cxi `l - Ÿ¨¦¥¦§¦
lawl ezrc did `l wtqne ,xek d`n ixka did `l `ny ixdy

la` .i`cen xeng ewitqy oeik zexifpàëäxifp ipixd' xne`a ¨¨
,'dtewd e` ziad `lnúeøéæðì déì úéçð,zexifp aeigl el cxi - ¨¦¥¦§¦

ixd ,lcxg d`ln oiae mi`eyiw d`ln dtewd z` d`xp m` oiay
e ,xifp `eddépéî dé÷elñì éàîaz` envrn wlql lkei dna - §©§©¥¦¥

.xifp wtq `ed eini lk ixd zexifpd aeig
:`xnbd dywndéæçéì àì éànàd`xpe wtqn lwp `l recn - ©©Ÿ¦§§¥

àzðwz déì éåäéúå ,ïéòeìãe ïéàeMé÷ äàìî eléàk ätewìdidz - ©¨§¦§¥¨¦¦§¦§¤¡¥¥©©§¨
c ,dpwz elCzòc à÷ìñ àäm` s`y mixeaq ep` dzr ixdy - ¨¨§¨©§¨

,'lcxg `ln' xn`déåléò ìéa÷c àeä úBøéæðenvr lr laiw - §¦§©¦¦¨¥
`l glibe dpey`x zexifp miiqy xg` ok m`e ,zecxtp zeiexifp

.lwdl zexifp wtq ixdy ,wtqn dycg ligzi
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כשם שהנחת תפילין בכל יום היא מצווה דאוזייתא על כל יהודי, מבלי הבדל אם 
הוא גדול בתוזה, או איש פשוט, כך חוב גמוז על כל יהודי לחשוב כל יום חצי 
שעה אודות חינוך הילדים, ולעשות הכל, מה שבכוחו לעשות, ויותז מכפי כוחו, 

לדאוג לפעול על ילדיו שילכו בדזך שבה מדזיכים אותם
היום יום כב טבת
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זלא

iiepik lk` cenr g sc ± oey`x wxtxifp
äðùî'åë øòùë øéæð éðéøä øîåàäixde ,eilr law ey`x xryk zexifp [opixn`c] Ð

seqa zg` eini lk glbn `die .eiig ipyn oiaexn ey`x zexryy itl ,mler xifp df

.oaxw `iaie miylyíéùìùì úçà çìâî äæ ïéà øîåà éáø"iy`x xryk" xn`wc i`de Ð

glbn epi`e ,dnilydl leki epi`e ,ey`x xry xeriyk eilr law `kix` zexifp `cg Ð

.mlerlíåé íéùìùì úçà çìâîù åäæéà àìà
éùàø øòùë úåøéæð éìò éøä øîàù äæÐ

biltn `wc rnyn ,"zexifp ilr" xn`e li`edc

miyly lk seqa glbn `die ,zexifpl zexifp oia

.oaxw `ianeäìåãâ úçà øîà íà åúåà ïé÷ãåá
íåé íéùìù øéæð äæ éøä éúøæðeze Ð`de .`l

`kix` :xn` eli`k rnyn ,"ziad `ln" xn`c

.dtew `lnk e` ziad `lnk `zlin ilíàå
éúøãð íúñ øîà`ln" xn` eli`k dyrp Ð

zexifp :opixn`c Ð xifp eini lk dyrpe ,"lcxg

mdl oi`e ,eilr law eay lcxg ipirxb oipnk

.eini lk dwqtdàøîâäééæçéìå éàîàåÐ

`wfgn i`e ,oi`eyiw d`ln eli`k dtew `iddl

miyly ly zexifp xyrc `nip dxyr ediipin

.eilr law miylyàúð÷ú äéì éåäéúåxg` Ð

.oiia zezyl ,zexifp dxyr mze`äé÷æç øîà
äéåðù ú÷åìçîádil `xiaqc o`n `ki`c Ð

.ikd ipz `l oizipzne ,dizeekàéä ïåòîù éáø
øåîç å÷ôñù øáãì åîöò ñéðëî íãà øîàã

éàãåîoaxw `iane glbn Ð i`ce xifp eli`c Ð

ikdc .glbn ivn `l ewitq lr eli`e ,lk`pe

.mixcp zkqna "mixzen el`"a yxtnéðéøä
øñåà ïåòîù éáø 'åë øéæð.zexifpa aiigy Ð

opixn` ,xek d`n dia eed i` wtq iedc li`edc

wtq lky ,xifp iedile xek d`n i`ce dia iedc

,e`cen xeng xifpa ewitqc .xingdl zexifp

ied `l Ð xek d`n ea eid `ly i`ce eli`c

ikd .`ed xifpc opixn` wtq iedc `zyd ,xifp

`lc Ð `ed `wtqc li`edc ,oizipzna inp

lcxga i` oi`eyw d`lnc `zrc` i` opirci

,xingdl zexifp wtq dia opixn` Ð xn`w

la` .dpwz el oi`e xn`w lcxg d`lnc o`nke

lwdl zexifp wtq lky xn`c o`nc `ail`Ð

d`ln eli`k dze` oi`ex :opixn` dicicl

.oi`eywéáøë àîéú åìéôà øîà ïðçåé éáø
äãåäédcedi iax xn` i`n `nrh mzdc Ð

d`n dia eed `l `nlcc Ð lwdl zexifp wtqc

`lc ikid ik ,xifp iedilc dil opixn` `l `witqne ,llk zexifpl dil zigp `le oixek

.ezexifp milyn ikl dxfrl oileg iziilúåøéæðì äéì úéçðã ïåéë àëä àìàmeyn i` Ð

zigpc oeike ,jytp dnn dilr `liig zexifp Ð lcxg d`ln meyn i` oi`eyiw d`ln

laiw lcxg ipirxb oipnk zexifpc xninl ol zi` ikd meyn Ð diwlql i`na zexifpl

.oiia xeq` `di eini lk mlerle ,eilräàìî åìéàë äéæçéìã àîéð äé÷ìñéì àì éàîà
ïéàåùé÷iziine dtewd jeza qpkil oilekiy oi`eyiw oipnk zexifp dil milyn ikle Ð

.`zpwz dil iedize ,inc zexifpl dil zigp `lkc ,cnere wleqnk ied Ð oaxw dilàä
.eilr law zexifpc zxn` zivn `l Ð

éáøã

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

éðéøäjixv] miptl zipwix dtew e` zipwix zia :yexit Ð dtewd `ln ziad `ln xifp

.mei miyly xifp Ð "izxcp dlecb zg`" xn` m` ,eze` oiwcea .[eiptl :zeidl

xifp epi`e ,['ek] `zlin dil `kix`c Ð ziad `ln xn`wc `de .izxcp zg` zexifp :yexit

lk xifpe ,lcxg d`ln eli`k dtewd oi`ex Ð "izxcp [mzq" xn` m`e] .mei miyly `l`

Ð iaxle ,zexifp xg` zexifp Ð lirlc opaxl ;eini

.jex` zexifp

ïàëîxifp mei miylyn zegt ipelt mewn cre

ipixd" xne`` dedc icin Ð mei miyly

xifp e`l m`e .mei miyly xifp iedc "cg` mei xifp

ixiinc ,lirl ziyixtcke Ð minid oipnk

.jxca wifgdyk

ïéðîëzeni oipnk zexifp dpen dpyd zeni

dmiyy ze`n yly epiidc Ð dpy

,zexifp xg` zexifp ,xifp didi miycg dynge

"oipnk" xn`wc oeik .oaxw `iane miizpia glbne

.jex` zExifp `le ,zFxifp rnyn Ðøîàiax

iax Ð zn milydy oeike did dyrn dcedi

dyrn :xn`we ,iz`w `nw `pzl direiql dcedi

milydy oeike ,daxd zexifp minkg edeaiige did

.zn elek

äééæçéìåoirelice oi`eyiw d`ln `id eli`k

`w oizipzn` Ð `zpwz dil iedze

,lcxg d`ln `id eli`k oi`ex :xn`wc ,jixt

ifgile :jxtinl ivnc oicd `ede .dpwz el oi`e

zexifpl `l` df oeekzp `le ,wva ilnc o`nk

dilr lwip j`idc :dyw zvwe .dilr [lwipe] ,cg`

wxt) zexdh zkqna opz mzdc :xnel yie ?wtqn

`de :xn`z m`e .lwdl zexifp wtq :(f dpyn c

!`xnegl jixt ,"mlerd seq cre o`kn" iab ,lirl

xninl ivnc cv mey rci `l mzdc :xnel yie

metle ,"mlerd seq cr o`kn"c `pyila `lewl

seq cre o`kn dilr law zexifpc rnyn `hdix

.epeyl zernynn `xnegl jixt jkle ,mlerd

envr qipkn mc` oi`c jzrc `wlq `w `kd la`

didi wtq ici lry Ð i`cen xeng ewtqc xacl

m`y enk .i`ce zexifp eilr law eli`n el xeng

zexifp xg` zexifp dpen Ð oiekzp lcxgl xexiaa

.oaxw `iane ,zg`e zg` lk oia glbne ,mlerl

wval [e` oi`eyiwlc] iwetql `ki`c `zyde

cr legi `l aey zg` mrt glbiyn ,oiekzp

`nyc Ð `iadl leki epi` oaxwe .oaxw `iaiy

.dxfra oileg iziinwe ,zexifp cgl ,oiekzp wvalàäéùapbpy e`vne xek d`n df ixka

,xingdl zexifp wtqc ,xqe` oerny iax .e`l m` xek d`n ea eid m` oircei ep` oi`e Ð

ligziy mcew xne`c ,oerny iaxl `zpwz yxtn onwle .xek d`n ea eid `nlc opiyiigc

,ixcp mily` dpd Ð oey`xd ixeacn xifp ipixde xek d`n ea eid m` :ezexifp ini zepnl

xcep ipixd Ð ynn ea did `l ixeaca ok m`e ,xek d`n ea eid `l m`e .eizepaxw `iane

xifp `ed ik ,dxfra oileg o`k oi`e .eizepaxw `iaie ,mei miyly xifp didie ,eiykrn xifpa

?i`cen xeng ewtq i`ne :xn`z m`e .ipyd xeaic gkn e` oey`xd xeaic gkn e` ,miyly

lekic :xnel yie !xek d`n ea eid i`cea eli`k cg` oaxwae zg` zexifpa xhtp `ed ixd

.dpwz el oi`e ,`nh xifp wtq ied `zydc ,dpzdy mcew `nhp m` oebk Ð `xneg icil `al

,dxfra oileg iziin `we xek d`n ea eid `ly wtqd lr Ð `nh my` `iadl lkei `lc

iziine ,`nh xifp i`ce ded f` Ð dpzdy xg` `nhp la` .i`pzd lr `a oi` dfe ,d`neh my` z`ada `l m` ezexifpn xehtl leki epi`e ,`ed xifp [`nyc] Ð mlerl zglbzae oiia xeq`e

.ezexifp milyn xcde d`neh my`éáøxhtie ,wva d`ln eli`k dze` oi`ex :oizipzna oke .xek d`n ea `vni ok m` `l` eilr laiw `l `edc Ð lwdl zexifp wtqy xizn dcedi

.zg` zexifpaåìéôà.xek d`n ea eid `l `nyc ,zexifp eilr lihdl oi` ,xnelk Ð llk zexifpl zigp `l mzd dcedi iax `nizàëä,xnelk Ð dipin diwelql i`na zexifpl zigp

oi`eyiw d`ln `id eli`k ifgil ?wlzqdl leki epi` i`n` :jixte .jlede yxtny enk ,wlzqdl leki epi` Ð zexifpl cxiy oeike .xn` wva i` elit`e ,zg` zexifpl aiig oigxk lr oizipzna

liaw lcxg inp i`e ,glbnw xity Ð dilr liaw zexifp `cg i`c ,oaxw `iaie miyly seql jytp dnn glbi ,xnelk .dilr liaw zexifpc jzrc `wlqc !`zpwz dil iedize wva d`ln e`

lihz `l aey Ð miyly seql glbiy oeike .jex` zg` zexifp `le zexifp daxd xnelk ,dilr liaw zexifpl Ð lcxg xn` i` jzrc `wlq `wc .mei miyly xg` igelbl ivn Ð dielir

dl xaq dcedi iax :ipyne ?wlzqdl leki epi` i`n`e .xizn dcedi iax :xn`c ,ixkc `iddl inc `zyde .excp milyde ,wva `nlc ?liaw lcxgc ol `nil o`nc ,dcedi iaxl zexifp dilr

zexifpl ecixen dz`y oeike ,liaw wva i` elit` zexifp cgl zigp egxk lr `kd ,jkld .glbl ivn `l ezen mei cre ,dilr liaw jex` [zexifp cg :zeidl jixv] zexifp jd lcxg xn`dc iaxk

r oecpe ,dilr liaw lcxg `nyc ,wlzqdl ivn `l ez dcedi iaxl elit` Ð.dcedi iaxl zexifpl cxei epi`c llk `iddl inc `le .jex`e cg zexifp ezen mei c
iaxe
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äðùî"õøàä øôòk"å ,"éLàø øòNk øéæð éðéøä"£¥¦¨¦¦§©Ÿ¦§©£©¨¨¤
úçà çlâîe ,íìBò øéæð äæ éøä ¯ "íiä ìBçk"e§©¨£¥¤§¦¨§©¥©©©

ììLì úçà çlâî äæ ïéà :øîBà éaø .íBé íéLìLíéL ¦§¦©¦¥¥¤§©¥©©©¦§¦
ì úçà çlâî eäæéàå .íBéìLéìò éøä" øîBàä ¯ íéL §¥¤§©¥©©©¦§¦¨¥£¥¨©

."íiä ìBçk"e "õøàä øôòk"å "éLàø øòNk úeøéæð§¦¦§©Ÿ¦§©£©¨¨¤§©¨
ïé÷ãBa ¯ "ätewä àìî" Bà "úéaä àìî øéæð éðéøä"£¥¦¨¦§Ÿ©©¦§Ÿ©¨§¦

ìL øéæð ¯ ézøæð äìBãb úçà :øîà íà ;BúBàíéL ¦¨©©©§¨¨©§¦¨¦§¦
ätewä úà ïéàBø ¯ ézøæð íúñ :øîà íàå ,íBé§¦¨©§¨¨©§¦¦¤©¨
øéæð éðéøä" .åéîé ìk øéæðå ,ìcøç äàìî àéä eléàk§¦¦§¥¨©§¨§¨¦¨¨¨£¥¦¨¦
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ìLî úBçt íà ,éðBìt íB÷î ãòøéæð ¯ íBé íéL ©¨§¦¦¨¦§¦¨¦

ìLéðéøä" .íéîiä ïéðîk øéæð ¯ åàì íàå ,íBé íéL §¦§¦¨¨¦§¦§©©¨¦£¥¦
úBîé ïéðîk úeøéæð äðBî ¯ "änçä úBîé ïéðîk øéæð̈¦§¦§©§©©¨¤§¦§¦§©§
íéìLäL ïåék ,äéä äNòî :äãeäé éaø øîà .änçä©©¨¨©©¦§¨©£¤¨¨¥¨¤¦§¦

.úî ¯àøîâäàìî eléàk ätewä úà ïéàBø" ¥¦¤©¨§¦§¥¨
äàìî eléàk dééæçéìå ?éànàå ."åéîé ìk øéæðå ìcøç©§¨§¨¦¨¨¨§©©§¦©§¨§¦§¥¨
:äi÷æç øîà ¯ !àzðwz déì éåäéúå ,ïéòeìãe ïéàeMé÷¦¦§¦§¤¡¥¥©©§¨¨©¦§¦¨
íãà :øîàc ,àéä ïBòîL éaøå ,äéeðL ú÷Bìçîa§©£¤§¨§©¦¦§¦§¨©¨¨
:àéðúc .éàceî øeîç B÷éôqL øáãì Bîöò úà ñéðëî©§¦¤©§§¨¨¤§¥¨¦©©§©§¨
Cìäå "øBk äàî äæ éøëa àäiL úðî ìò øéæð éðéøä"£¥¦¨¦©§¨¤§¥¦§¦¤¥¨§¨©

L Bà áðâpL Bàöîe÷ôqL ,øñBà ïBòîL éaø ,ãáà §¨¤¦§©¤¨©©¦¦§¥¤§¥
úeøéæð ÷ôqL ,øézî äãeäé éaø .øéîçäì úeøéæð§¦§©§¦©¦§¨©¦¤§¥§¦
,äãeäé éaø àîéz eléôà :øîà ïðçBé éaø .ì÷äì§¨¥©¦¨¨£©£¦¥¨©¦§¨
déì úéçð ¯ àëä ,úeøéæðì déì úéçð àì ¯ íúä̈¨¨¨¥¥¦§¦¨¨¨¥¥
déæçéì ?àì éànà ¯ !dépéî dé÷elñì éàîa ,úeøéæðì¦§¦§©§©¥¦¥©©¨¦©§¨
déì éåäéúå ,ïéòeìãe ïéàeMé÷ äàìî eléàk ätewì©¨§¦§¥¨¦¦§¦§¤¡¥¥
!déåléò ìéa÷c àeä úBøéæð ïézòc à÷ìñ àä ,àzðwz©©§¨¨¨§¨©£¦§¦§©¥¦¨¥
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זלב
iiepik lka cenr g sc ± oey`x wxtxifp

éáøë äì øáñ äãåäé éáøãglbn df oi` "iy`x xryk xifp ipixd" xn` ik oizipzna xn`cÐ

ixdy ,dpwz el oi` mlerle ,dielir liaw `zkix` zexifpc meyn ,mei miylyl zg`

liaw `zkix` zexifp Ð "dtewd `ln xifp ipixd" inp ikd .eiig ipyn oiaexn ey`x zexry

`lnk jiyn zexifp cg `eddc oeike .miyly lk seqa oaxw `iane glbn epi`e ,dielir

`id eli`k diifgilc zxn` zivn `l Ð dtewd

oipnk zexifp milyn ikle ,mi`eyiw d`ln

.oaxw iziil dkezl qpkil oilekiy mi`eyiw

xninl `ki`e ,zexifpl diytp liire li`edc

Ð eilr laiw lcxg oipnk `zkix` zexifp `cgc

iiezi`l rbt `nlcc ,`witqn oaxw iziin `l

ivn `l inp dcedi iaxl jklde .dxfrl oileg

ikd meyne ,oaxw iziilc zexifpn diytp iwelql

.`zpwz dil ziléáøë äãåäé éáø äì øáñ éîå
éðéøä àéðúäåúåøéæð äðåî äîçä úåîé ïéðîë øéæð

äîçä úåîé ïéðîëze`n yly dpen `diy Ð

`diy `vnpe ,miyly ly zexifp dynge miyy

.dpy miyly zexifp bdepäùòî äãåäé éáø øîà
,"dngd zeni oipnk xifp ipixd" xn`y cg`a Ð

cin dpy miyly seql ezexifp milydy oeike

laiw miyly ly zexifp `nlya zxn` i` .zn

oeikc dl zgkyn Ð dngd zeni oipnk eilr

.zn milydyúøîà éà àìàly zexifp `cgcÐ

`cg lke ,eilr laiw dynge miyy ze`n yly

,mini dynge miyy ze`n yly iedz `cge

minrt ynge miyyze`nyly xifp iedic jixve

zeni oipnk mini dynge miyy ze`n yly

`diy xifp df oi`c xn`c iax ixacke ,dngd

miyy ze`n yly lk `l` ,miyly seqa glbn

.ezexifp bdep `di mini dyngeäîìùä éåä éî
ììëdcedi iaxc ipyaÐ?ilek iigc yipi` ied in

yly] mini dynge miyy ze`n ylyk i`d

zexifp bedpl jixvy [minrt ynge miyy ze`n

envra?milydy oeik :dcedi iax xn`wcn `l`

`pyil .iaxk dil `xiaq `l dpin rny Ð zn

.dngd zeni oipnk xifp ipixd `ipzde :`pixg`

seq cr epiidc ,zgxef dngdy onf lk ,xnelk

.mlerdäîçä úåîé ïéðîë úåøéæð äðåî,xnelkÐ

glbne ,miyly ly zexifp dpen `di eini lk

cg`a dyrn :dcedi iax xn`e .oaxw `iane

`nlya zxn` i` .zn milydy oeike jka xifdy

:xn`wc epiid Ð eilr laiw miyly ly zexifp

seql iziinc oaxwe oaxw lkc ,zn milydy oeik

zxn` i` `l` .milynk dil iaiyg zglbz

xeq`e mler zeni cr dielir laiw zexifp `cgc

`kd `ki` dnlyd i`n ,eini lk glbl?`d

mwinl dil irain ded miiw ded eli` izk`

iaxk dl xaq in ,cere !zexifpa?éè÷ìéä ïéðîë øéæð éðéøä øîåà äãåäé éáø àéãäá àéðúäå
õé÷`le miizpia mikldn ediy ick ,zerivwd oia mip`z iviiw miyery miliay oipnk Ð

.lbxa mikxcp ediäèéîù éìáù ïéðîëåoda oigipne ,zerxfp zecyd oi` dhinydzpyacÐ

iliay oipnk :iqxbc zi`e .ikd xn`w ozepnl gepe oihren ody itle .cwzy` ly milay

.eci lr akrn dcyd lra oi`e ekeza miliay dyer mrd lke ,xwtd zecydyÐ dhinyäèéîù éìéáùå õé÷ éè÷ìéä ïéðîë úåøéæð äðåîihwlid oipnl miylye miyly lk glbn `die Ð

`kix` zexifp e` ,mei d`n minrt d`n ,`kix` zexifp dpen zeidl jixv uiw ihiwl d`n mzd ied i` iaxl i`c ,iaxc`d dcedi iaxl dil zil `nl` ."ilr zexifp" xn``lc ab lr s` ,uiw

.mei d`néðàù ïéðîmilydy oeik :lirldcedi iaxxn`wc inp epiide ,miylylzg`glbnedilr liaw zexifpcdcen iax elit` "uiw ihwlid oipnk" e` "dngdzeni oipnk" xn`c`kidcÐ

.`pyixtcke ,xingdl zexifp wtqc dcen dcedi iax elit` Ð dilr liaw `kix` zexifpc ,dtew iab la` .znäîçä úåîé ïéðîë éìò úåøéæð øîàéù ãò øîåà éáøzg` glbn `di `l Ð

minrt ynge miyy ze`nyly `pyil jci`l e` ,lirlck mler cr dngd zeni oipnk dilr liaw `ed zexifp `cgÐ "dngd zeni oipnk xifp ipixd" `l` ,"zexifp" xn` `l `d .miylyl

.mini dynge miyyze`nylyäðåî äéì éðù."ilr zexifp" xn`c o`nk iede ,dil ipy "oipn"cÐíìåòì øéæð äæ àìà íìåò øéæð äæ ïéà äðù äàî åìéôà,`iedc `ed`zkix` zexifp `cgcÐ

.lirl opixn`ck ,`zeviw dil zi`c meyníéúù äðåî úçàå øéæð éðéøäo`nk Ð "zg`e" xn` ik Ð.inc "zxg` zexifpe" xn`cãåòå úçàå øéæð éðéøä øîåàäxn` .zexifp yly dpen Ð

.rax` dpen Ð "aeye cere zg`e xifp ipixd"àîéúã åäî.ol rnynw ,ziy edl oiiede ,opixn`c jpd ik zexifp ilr iedil aeye :xn` eli`k rnyn "aeye" xn`wc i`d `dÐøîåà ñåëîåñ
opireny`e .oei oeyla oipen oky .yng dpenÐ "oebihpet" .rax`dpenÐ "oebxhh" .ylydpenÐ "oebixh" .mizydpenÐ "oebic xifp ipixd" xn` m`e .zg`zexifpa aiig Ð "od xifp ipixd"Ð

.zexifp eilr lawlmc`leki oeyllkacìåâò úéá.mirbpa `nhn oi`Ðzeief yng elyiy oebihpet e` ,dyly`l` el oi`y oebixh e` ,zeief izy`l` el oi`y oebic zia e` ,zeief el oi`yÐ

.`nhnÐzeief rax` elyiy oebxhhúåøé÷ øîåà àåä äèîì àîòè éàî."ziad zexiwa rbpd dyt m`e"Ðøîåà àåä äìòîìåediiexza azkinl dil dedcn ."ziad zexiwa rbpd dpde"Ð

.aiygw ixizi ipyil eda aizkc ipd `l` ,aiyg `w `l "xiwd on lty odi`xne" .`xwc `pyila edl xkcnck ,opira rax` `nl`Ð ixz rnync "zexiw" azke ,cg rnync "xiw"
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éáøå,'eke oipnk (ovxgd on) xifp ipixd opzde ,lcxg xne`dc Ð iaxk dil xaq in dcedi

oeikc ,dilr liaw daxd zexifp `nlya zxn` i` .'eke dyrn dcedi iax xn`

oeik ,minkg edeaiigy zexifp daxdy ,dnlyd oeyl ea ltep d`xp ,xnelk Ð zn milydy

?llk dnlyd`ied inÐdilr liaw jex` zexifp `cg zxn` i` `l` .znÐmze` milydy

`ed ixde ?llk dnlyd oeyl dia jiiy in ,yexit

,dngd zeni oipnk glbi `ly zg` zexifp xifp

iaxl (i`n `l`) !llk dnlyd oeyl ea jiiy oi`e

,`nrh epiid Ð dilr liaw daxd zexifp dcedi

,zn mei miyly [xg`y] Ð zn milydy oeikn

zexifp oipn dpen :xn`c ,`nw `pzc `zlin enk

Ð zexifp `cg zxn` i` `l` .dngd zeni oipnk

?[`nw `pzc dnlydk] dicic dnlyd `ied in

dcedi iax iziincne ,xezql dyrn `ed ok m`e

llkn Ð 'eke dyrne `nw `pzc `zlin xza

.izazky enk ,`nw `pzc dizlinl di`x iziinc

.(d"dbd)ïéðîmip`zd oiyaiinyk Ð ihwlid

.xtqn oi` cr yail mip`zn oiliz oiliz oiyer

zecyd oi` ,dhinya oke Ð dhiny iliay oipne

.miliay oda oiaxne zerexfäðåîoipn zexifp

dielr liaw daxd zexifp `nl` Ð uiw ihwlid

ik i`ce :yexit .ip`y oipn :ipyne !dcedi iaxl

xn` ik la` ,dilr liaw zexifp Ð "oipn" xn`

cg Ð "oipn" xikfd `le "ihwlidk" e` "lcxgk"

.iaxk dilr liaw jex` zexifpéîåiaxl ip`y

,dil xaq iaxk dcedi iaxc oeik ,xaeq did Ð oipn

ikdÐ "oipn" xn` `l oia "oipn" xn` oia dil ipye

cr xne` iax :jixt ikd meyne ,iaxl dil ipy inp

`nl` ,"dngd zeni oipnk ilr zexifp" xn`iy

`l` iaxl rnyn `l "zexifp" `la "oipnk" oeylc

ne !jex` zexifp cgdizeek dl xaq dcedi iax :ipy

,"lcxg" xn` ik dilr liaw zexifp cgc ,`cga

`l iaxe ,"oipn" dil ipy dcedi iaxc ;`cga bilte

."oipn" dil ipyéøä.melya`k Ð xifp df

.'ek dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,lwine

.lirl epyxitckeøîàdpy sl` e` dpy d`n

.ezen mei cr lwin epi`e glbn epi`e Ðmlerl xifp

øéæðsiqedy itl Ð zexifp izy dpen zg`e

.dyly dpene siqen Ð "cere zg`e" xnel

.[rax`] Ð "aeye cere zg`e xifp" xn`yk

,edlek ik "aeye" :`nizc edn .`hiyt :dywne

.`lc ol rnyn `w Ð ziy ipne

[éðéøä]yexit Ð zg` od xne` qekneq xifp

oxn`ck ,zg` `ed "od" xn` m`

oixew zg` ipei oeyla oky :(a,`l zay) `nlra

.`"pidïåâéãÐ oebixh :oei oeyla Ð mizy

enk ,yng Ð oebihpet ,rax` Ð oebxhh ,yly

.oei oeylaúéá"xiw"n wiqnck ,mirbpa `nhn oi` zeief rax` el oi`e li`edc Ð lebr

.edlekc `nrh epiide ,"zexiw"
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äæ ïéà :øîBà éaø ,ïðúc .éaøk dì øáñ äãeäé éaøc§©¦§¨¨©¨§©¦¦§©©¦¥¥¤
ì úçà çlâîìLúçà çlânL eäæéàå .íBé íéL §©¥©©©¦§¦§¥¤¤§©¥©©©

ììL"éLàø øòNk úeøéæð éìò éøä" øîBàä ¯ íBé íéL ¦§¦¨¥£¥¨©§¦¦§©Ÿ¦
dì øáñ éî äãeäé éaøå ¯ ."íiä ìBçk"e "õøàä øôòk"å§©£©¨¨¤§©¨§©¦§¨¦¨©¨
,'åëå "änçä úBîé ïéðîk øéæð éðéøä" :ïðúäå ?éaøk§©¦§¨§©£¥¦¨¦§¦§©§©©¨
éà .úî íéìLäL ïåéëå äéä äNòî :äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤¨¨§¥¨¤¦§¦¥¦
àîòè eðééä ¯ déìò ìa÷î à÷ úBøéæð àîìLa zøîà̈§©§¦§¨¨§¦¨§©¥£¥©§©£¨
ìa÷ úeøéæð àãç zøîà éà àlà .úî íéìLäc ïåéëc§¥¨§¦§¦¥¤¨¦¨§©§£¨§¦¦¥
?éaøk dì øáñ éî ,ãBòå ?ììk äîìLä éåä éî ¯ déåléò¦¨¥¦¨¥©§¨¨§¨§¦¨©¨§©¦
éè÷ìéä ïéðî øéæð éðéøä" :øîBà äãeäé éaø ,àéðz àäå§¨©§¨©¦§¨¥£¥¦¨¦¦§©¤§§¥
éè÷ìéä ïéðîk úeøéæð äðBî ¯ "ähéîL éìaL ïéðî"e "õé÷©¦¦§©¦¢¥§¦¨¤§¦§¦§©¤§§¥
éðàL éîe .éðàL "ïéðî" ¯ !ähéîL éìaL ïéðîëe ,õé÷©¦§¦§©¦¢¥§¦¨¦§¨¨¥¦¨¥
úBîé ïéðîk øéæð éðéøä" :àéðúäå ?"ïéðî" éaøì déì¥§©¦¦§¨§¨©§¨£¥¦¨¦§¦§©§
éîék" ,änçä úBîé ïéðîk úeøéæð äðBî ¯ "änçä©©¨¤§¦§¦§©§©©¨¦¥
øîàiL ãò :øîBà éaø ,äðálä éîék äðBî ¯ "äðálä©§¨¨¤¦¥©§¨¨©¦¥©¤Ÿ©
!"äðálä úBîé ïéðîk"e "änçä úBîé ïéðîk éìò úBøéæð"§¦¨©§¦§©§©©¨§¦§©§©§¨¨
,àãça déìò âéìôe ,àãça déúåk dì øáñ äãeäé éaø ¯©¦§¨¨©¨§¨¥©£¨¨¥£¥©£¨

¯ àãça déúåk dì øáñâéìôe ,déåléò ìéa÷ úeøéæð ¨©¨§¨¥©£¨§¦©¥¦¨¥¨¥
àì éaøå ,äðBî déì éðL äãeäé éaø eléàc ¯ àãça déìò£¥©£¨§¦©¦§¨¨¥¥¤§©¦¨
éðéøä" "éiç éîé ìk øéæð éðéøä" :ïðaø eðz .äðBî déì éðL̈¥¥¤¨©¨©£¥¦¨¦¨§¥©©£¥¦
"äðL äàî" eléôà ,íìBò øéæð äæ éøä ¯ "íìBò øéæð§¦¨£¥¤§¦¨£¦¥¨¨¨
.íìBòì øéæð àlà íìBò øéæð äæ ïéà ¯ "íéðL óìà" eléôà£¦¤¤¨¦¥¤§¦¨¤¨¨¦§¨
¯ "ãBòå" ,íézL äðBî ¯ "úçàå øéæð éðéøä" :ïðaø eðz̈©¨©£¥¦¨¦§©©¤§©¦§

ìL äðBîeäî ¯ !àèéLt .òaøà äðBî ¯ "áeLå" ,L ¤¨§¤©§©§¦¨©
òîLî à÷ ,úéL déì àéåäå ,eälek ék "áeLå" :àîéúc§¥¨§¦§§¨§¨¥¦¨©§©
¯ "ïä" :øîBà ñBëîeñ ,"øéæð éðéøä" :ïðaø eðz .àìc ïì̈§¨¨©¨©£¥¦¨¦¨¥¥

ìL ¯ "ïBâéøè" ,íézL ¯ "ïBâéc" ,úçà¯ "ïBâøèè" ,L ©©¦§©¦§¦¨¤§¨
.Lîç "ïBâéèðet" ,òaøà,ïBâéc ,ìBâò úéa :ïðaø eðz ©§©§¦¨¥¨©¨©©¦¨¦

ànhî ïBâøèè .íéòâða ànhî Bðéà ¯ ïBâéèðet ,ïBâéøè§¦§¦¥¦©¥¦§¨¦¤§¨¦©¥
øîBà àeä ähîì ?àîòè éàî .íéòâða,"úBøé÷" "øé÷" ¦§¨¦©©£¨§©¨¥¦¦

.òaøà ïàk éøä ¯ "úBøé÷" "øé÷" øîBà àeä äìòîì§©§¨¥¦¦£¥¨©§©
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זלג

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

:opgei iax ly evexiz z` zx`an `xnbddì øáñ äãeäé éaø(c)§©¦§¨¨©¨
ïðúc ,éaøk,iy`x xryk xifp ipixd xne`d iabl epizpynaéaø §©¦¦§©©¦

ì úçà çlâî äæ ïéà ,øîBàìL,íBé íéL'xifp ipixd' xn`y oeik `l` ¥¥¤§©¥©©©¦§Ÿ¦
,dkex` zg` zexifp envr lr laiwì úçà çlânL eäæéàåìLíéL §¥¤¤§©¥©©©¦§Ÿ¦

,íBé,zecxtp zeiexifp lawnk oecipy meynéìò [éøä] øîBàä̈¥£¥¨©
íiä ìBçëe ,õøàä øôòëå ,éLàø øòNk úBøéæðiax xaqy xg`ne . §¦¦§©Ÿ¦§©£©¨¨¤§©¨

m` s` 'dtewd `lnk xifp ipixd' xne`d mb ok m` ,iaxk dcedi
zngne ,dkex` zg` zexifp eilr dlg lcxg `lnl `id ezpeek
.eiig ini lk zexifpa bedpiy xingdl yi oiekzp jkl `ny wtqd

:`xnbd dywnéaøk dì øáñ éî äãeäé éaøåxaq dcedi iax ike - §©¦§¨¦¨©¨§©¦
zg` zexifpl ezpeek 'iy`x xryk xifp ipixd' xne`dy ,iaxk

,dkex`ïðúäåxne`d ,epizpyna'änçä úBîé ïéðîk øéæð éðéøä' §¨§©£¥¦¨¦§¦§©§©©¨
'eëå,dngd zeni oipnk zeiexifp ynge miyy ze`n yly dpen §

eäãeäé éaø øîàn df oicl riiqläNòîyäéäjk xn`y cg`a ¨©©¦§¨©£¤¨¨
,df oipnk zeiexifp minkg edeaiigeíéìLäL ïåéëåel` zeiexifp §¥¨¤¦§¦

àîìLa zøîà éà .úîy xaeq dcedi iaxyúBøéæðzeiexifp-] ¥¦¨§©§¦§¨¨§¦
[daxd,déìò ìa÷î à÷àîòè eðééäxn`y dna xaqdd didi df - ¨§©¥£¥©§©§¨

dcedi iaxíéìLäc ïåéëcaiigzpy zeiexifpd z`,úî,xnelk §¥¨§¦§¦¥
,aiigzpy zeiexifpd lk z` milydy ,dnlyd oeyl jiiy df lry

zøîà éà àlàdcedi iax itlydéåléò ìa÷ úeøéæð àãçzexifp - ¤¨¦¨§©§£¨§¦¦¥¦¨¥
,dngd zeni oipnk dkex` eilr laiw zg`ììk äîìLä éåä éî- ¦¨¥©§¨¨§¨

.'dnlyd' oeyl da jiiy ike
:iaxk xaeq epi` dcedi iaxy ztqep dgked d`ian `xnbd,ãBòå§

éaøk dì øáñ éî,iaxk xaeq dcedi iaxy xnel xyt` m`d -àäå ¦¨©¨§©¦§¨
,àéðz,øîBà äãeäé éaøe`dxnøéæð éðéøä'k'õé÷ éè÷ìéä ïépî- ©§¨©¦§¨¥£¥¦¨¦¦§©¦§§¥©¦

,oyeai zrya mip`zd zenxräèéîL éìaL ïéðîeoipnk e` - ¦§©¦¨¥§¦¨
,zncewd dpyd leain dhinyd zpya dcya ex`ypy milayd

úBøéæð äðBîzecxtp zeiexifp -éìaL ïéðîëe õé÷ éè÷ìéä ïéðîk ¤§¦§¦§¨¦§§¥©¦§¦§©¦¨¥
,äèéîLef mei miyely ly zeiexifp dpni eiig ini lke ,miax mdy §¦¨

epipny xack 'xifp ipixd' xne`dy xaeq dcedi iaxy ixd .ef xg`
zg` zexifp dpeny iax ixack `le ,zeiexifp daxd dpen ,c`n ax

:`xnbd dgec .dkex`éðàL ïéðîeixaca 'oipn' oeyl xikfdyk - ¦§¨©¦
ipixd' wx xne` did m` la` ,zecxtp zeiexifp dpene dpey oicd
zg` zexifp bdep did ,'dhiny ilayk' e` 'uiw ihwlidk xifp

.iax ixack dkex`
:`xnbd dywnïéðî éaøì déì éðàL éîeoicd dpey iax itl ike - ¦©¦¥§©¦¦§¨

,'oipn' oeyl xikfdyk,àéðúäåxne`dúBîé ïéðîk øéæð éðéøä §¨©§¨£¥¦¨¦§¦§©§
äðBî ,änçäynge miyy ze`n ylyúBøéæðly zeiexifp-] ©©¨¤§¦

miyly[meiänçä úBîé ïéðîkxifp ipixd xn` m`e .,äðálä éîék §¦§©§©©¨¦¥©§¨¨
äðBîzeiexifp rax`e miying ze`n ylyéîékzpyäðálä.éaø ¤¦¥©§¨¨©¦

,øîBàzecxtp zeiexifp dpen epi`ïéðîk éìò úBøéæð' øîàiL ãò ¥©¤Ÿ©§¦¨©§¦§©
ïéðîëe ,'änçä úBîé[oipnk e`-],äðálä úBîéipixd' xne`d la` §©©¨§¦§©§©§¨¨

oipnk dkxe`y zg` zexifpl ezpeek ,'oipnk' siqedy s` ,'xifp
.dngd zeni

mb dkex` zg` zexifpl ezpeeky xaeq iaxy s` :`xnbd zvxzn
xnel xyt` dcedi iax zrca mewn lkn ,'oipn' xikfdyk

e ,zecxtp zeiexifp dpen oipn xikfdykydéúåk dì øáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©¨§¨¥
àãça,cg` oica [iaxk-] ezenk xaq -àãça déìò âéìôewlge - ©£¨¨¦£¥©£¨

:`xnbd zx`ane .cg` oica eilr,àãça déúåk dì øáñxne`dy ¨©¨§¨¥©£¨
,'zexifp ilr ixd' `le 'xifp ipixd'úeøéæðzg`déåléò ìéa÷.âéìôe §¦©¦¦¨¥¨¦

äðBî déì éðL äãeäé éaø eléàc ,àãça déìòdpey dcedi iaxl - £¥©£¨§¦©¦§¨¨¥¥¤
zeiexifpl ezpeek 'xifp ipixd' xn` m` s`e ,'oipn' xikfdyk oicd

,zecxtpäðBî déì éðL àì éaøåxikfd m` dpey oicd oi` iaxle - §©¦Ÿ¨¥¥¤

`y lk `l` ,oipnitk dkex` zg` zexifp bdep 'xifp ipixd' xn
xikfdy oipnd:

zlaw ly mipey mipte`a zepcy zeziixa dnk d`ian `xnbd
:zexifp,ïðaø eðzxne`d,'éiç éîé ìk øéæð éðéøä'e`øéæð éðéøä' ¨©¨¨£¥¦¨¦¨§¥©©£¥¦§¦
,'íìBòezexifpl onf raw `ly oeikíìBò øéæð äæ éøä,ciaknyke ¨£¥¤§¦¨

,aevw onfl zexifp laiw m` j` .xrza lwin exryäàî eléôà£¦¥¨
,äðLe`,íéðL óìà eléôàjk lk mini jix`i `l `nzqny s` ¨¨£¦¤¤¨¦

davw ozpy oeik mewn lkn ,eiig ini lk zexifpa bedpl jxhvie
y epica `ed welg ezexifpløéæð àlà ,íìBò øéæð äæ ïéà[jex`] libx ¥¤§¦¨¤¨¨¦

íìBòì:eiig ini lkl - §¨

,ïðaø eðzxne`díézL äðBî ,'úçàå øéæð éðéøä'zeiexifp izy - ¨©¨¨£¥¦¨¦§©©¤§©¦
,zg` zexifp laiw 'xifp ipixd' zxin`ay .mei miyely ly
xifp ipixd' xn` m`e .ztqep zexifp lawl oiekzp 'zg`e' siqedyke

zg`eìL äðBî ,'ãBòåLzexifp laiw 'cere' siqedyky ,zeiexifp §¤¨Ÿ
' siqed m`e .ztqepòaøà äðBî ,'áeLåoiekzpy itl ,zeiexifp §¤©§©

.ztqep zexifpl
:`xnbd dywnàèéLtel` zeaiz siqendy `ed heyt oic ixd - §¦¨

.epcnll `ziixad d`a dne ,zetqep zeiexifp lawl ezpeek
:`xnbd zvxznàîéúc eäîxn`y dnay'áeLå'siqedl ezpeek ©§¥¨§

eälek ékzxin`a dzr cr eilr laiwy zeiexifpd lk enk - ¦§
,zeiexifp yly cer eilr lawne ,'cere zg`e xifp ipixd'déì àéåäå§©§¨¥

úéL,zeiexifp yy zepnl el didie -àìc ïì òîLî à÷oi`y - ¦¨©§©¨§Ÿ
er wx siqedl ezrc `l` ,jkl ezpeekrax` dpene ,zg` zexifp c

:zeiexifp
,ïðaø eðzxne`d'øéæð éðéøä'lr lawny zeiexifpd oipn z` x`ane ¨©¨¨£¥¦¨¦

,frl oeyla envr,øîBà ñeëîeñxifp ipixd' xn` m`,'ïäezpeek §¥¥
zexifp eilr lawl,úçàm`e .'zg`' `ed 'od' ipei oeylay itl ©©

xifp ipixd' xn`'ïBâéc,dpeníézLxn` m`e .zeiexifp izy - ¦§©¦
xifp ipixd''ïBâéøèdpenìLLxifp ipixd' xn` m`e .'ïBâøèèdpen §¦¨Ÿ¤§¨

òaøàxifp ipixd' xn` m`e .,'ïBâéèðBtdpenLîçzeny od jky . ©§©§¦¨¥
ipei oeyla el` mixtqn:

z`neh oiprl el` milina dpcd zxg` `ziixa d`ian `xnbd
:miza irbp,ïðaø eðzìBâò úéae` ,llk zeief el oi`y,ïBâéccvny ¨©¨¨©¦¨¦

e` ,zeief izy el yi ipyd ecvne lebr `ed cg`,ïBâéøèel yiy §¦
e` ,zeief yly,ïBâéèðBtel` mizan cg` lk ,zeief yng el yiy §¦

íéòâða ànèî Bðéàla` ,ea mi`vnpdïBâøèèrax` el yiy zia - ¥¦©¥¦§¨¦¤§¨
,zeief.íéòâða ànhî¦©¥¦§¨¦

:`xnbd zx`anàîòè éàîzeief rax` el yiy zia wx recn - ©©§¨
,miza irbp zyxta miweqtd on miyxec jky itl .mirbpa `nhn

yähîì[dyxta xge`nd weqta-]øîBà àeä(hl ci `xwie)d`xe' §©¨¥§¨¨
aezk `ly jkne ,'ziAd zxiwA rbPd dWR dPde'øé÷'`l` §¦¥¨¨©¤©§¦Ÿ©¨¦¦

,'úBøé÷'e .zial zexiw ipy eidiy jixvy yexcl yiäìòîì ¦§©§¨
[dyxta mcewd weqta-]øîBà àeä(fl ci my)dPde rbPd z` d`xe' ¥§¨¨¤©¤©§¦¥

aezk `ly dny yexcl yie 'ziAd zxiwA rbPd'øé÷'`l` ©¤©§¦Ÿ©©¦¦
'úBøé÷'e ,zial mitqep zexiw ipy eidiy jixvy cnll `aïàk éøä ¦£¥¨
òaøà`nhp ziay epcnlle ,miza irbp zyxta miiepnd zexiw ©§©

zexiw drax` el yiy oeike ,zexiw drax` el yiyk wx mirbpa
xzei e` zegt mda yiy miza x`y la` ,rax` eizeief mb

:mirbpa mi`nhp mpi` ,zeief rax`n
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'דזכי החסידות' הן – שכל החסידים יהיו כמשפחה אחת, על פי תוזה, באהבה
היום יום כד טבת
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זלד
והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד ט דף רביעי)נזיר (ליום

.zexifp zlaw ly mipey zepeyla oecl jiynn df wxt

äðùî
mpi`y mixac epeyla lleke zexifp lawny ina dpc ef dpyn

xne`d :zexifp ixeqi` llkaúBøâBøbä ïî øéæð éðéøämip`z - £¥¦¨¦¦©§§
,zeyaiäìéácä ïîe,ilka zeyeake zeqexc mip`z -xnelk ¦©§¥¨

xeq` xifp oi`y ,mip`zn zexifp envr lr lawny eixaca yxity
,oiin zexifp envr lr lawny yxit `le ,mda,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦

df ixdøéæð.mrhd x`eai `xnbae ,ea xeq` xifpy xac lka xq`pe ¨¦
øéæð Bðéà ,íéøîBà ìlä úéáezexifp oi`y ,zexifp eilr dlg `l - ¥¦¥§¦¥¨¦

lk eixaca millkpy ,'xifp ipixd' xne`l dnec df oi`e .mip`zn
wx eilr lawl epevxy eixaca yxit o`ky meyn ,zexifpd ipic
ipic lk z` eixaca lelkl xyt` i`e ,dliace zexbexbn zexifp

.zexifpd
:i`ny zia zhiya zxg` drcúéa eøîàLk óà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©§¤¨§¥

éànL,xeqi` eilr lg exeaicayeøîà àì,zexifp ixeqi` iabl ok ©©Ÿ¨§
àlà,mip`zd lr lgy xcp xeqi` iableøîBàaxcepdéìò ïä éøä ¤¨§¥£¥¥¨©
ïaø÷g`y -epl x`ia 'dliacde zexbexbdn xifp ipixd' xn`y x ¨§¨

ote`ae ,mdn yextie oaxwk eilr mip`zd exq`iy dzid ezpeeky
`l i`ny zial s` la` ,dliace zexbexba xq`pe excp lg df
:zexifp envr lr lawl llk ezpeek dzid `ly ,zexifp eilr dlg

àøîâ
xne`d :dpyna epipyúéa ,äìéácä ïîe úBøâBøbä ïî øéæð éðéøä£¥¦¨¦¦©§§¦©§¥¨¥

íéøîBà éànLdf ixd.øéæð:`xnbd dywnéànàåzrcl recn - ©©§¦¨¦§©©
ixde ,zexifp eilr dlg i`ny zia'ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî'¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦

(c e xacna)àðîçø øîàdyixt `id zexifpy ixd ,[dxez dxn`-] ¨©©£¨¨
dlg recn ok m`e ,dliace zexbexbn `le oiid otbn dyrpdn

.dliace zexbexbn xifp ipixd xne`d lr zexifp
:`xnbd zvxzndì éøáñ éànL úéa[mixaeq-]øîàc øéàî éaøk ¥©©¨§¥¨§©¦¥¦§¨©

oikxr zkqna(.d),äìháì åéøác àéöBî íãà ïéàly ekxc oi` - ¥¨¨¦§¨¨§©¨¨
oeyla xac dfi` envr lr lawnd okle ,milha mixac xnel mc`
zernyna eixac zpeek z` miyxtn ep` ,zernyn dl oi`y
eixac elkei jk ici lry ick ,eitn `ivedy oeyll daexwy zxg`
xn`y s` ,'zexbexbd on xifp ipixd' xne`a o`k mbe .miiwzdl
eixac `ived `ly xexay oeikn j` ,zernyn el oi`y xac
ixeqi`n md zexbexb mby ayge drh df mc`y mixne` ,dlhal
mixne` okle ,zexbexba s`e xifp ixeqi` lka xq`il ezpeeke ,xifp

.ezexifp dlgy i`ny zia
:lld zia ly mnrh z` zx`an `xnbdéaøk dì éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¥¨§©¦

øîàc éñBédxenz zkqna(:dk),ñtúð íãà åéøác øîâamc` - ¥§¨©¦§©§¨¨¨¨¦§¨
,zxg` zernyn yi oeyl lkae zepeyl izy xn`ylegiy ezpeek

on xifp ipixd' xn`y o`k okle .eixac seqa xn`y itk xacd
laiwy rnyn 'xifp ipixd' xn`y epeyl zligzy s` 'zexbexbd

seqa xn`y itk xcpd legiy epevxy miyxtn ep` ,oiin zexifp
,'zexbexbd on' eixacåjky oeiknàeä Bnò Bçúôe øãð éàä- §©¤¤¦§¦

on' xn` eixac xnbay ,xcpd z` xiznd gzt yi df xcp oeyla
`l 'xifp ipixd' xn` eixac zligzay dfy epl dlibe ,'zexbexbd
mdy 'zexbexbd on' xn`e siqed okle ,zexifp lawl ezrca did

iy mpi`y mixac.zexifp zlawl llk miki
:xifp `ed ixd i`ny zial recn dywn `xnbøãð énð éànL úéáe¥©©©¦¤¤

àeä Bnò Bçúôeegzte xcp'y zeywdl yi i`ny zial mb ixd - ¦§¦
gxkda ,'zexbexbd on' xn` eixac xnbay oeiky ,'`ed enr
i`ny zia mixaeq m` s`e ,mincewd eixac z` xezql ezpeeky
s`y ezrc dlib o`k ,dlhal eixac `iven mc` oi`y xi`n iaxk
xnel epevx `l` ,zexifp lawl oiekzp `l 'xifp ipixd' xn`y

.milha mixac
:`xnbd zvxznéànL úéa àlàzexifp eilr dlgy mixne`y ¤¨¥©©

äìháì åéøác àéöBî íãà ïéà ,øîàc øéàî éaøk dì éøáñoi` - ¨§¥¨§©¦¥¦§¨©¥¨¨¦§¨¨§©¨¨
dzid ezpeeky yxtl oi` okle ,milha mixac xnel mc` ipa jxc
eixac seqy oeiky ,zexbexbd on xifp `edy cg` xac xnel
`l` ,milha mixac xn`y `vnp ,eixac zligz z` mixzeq

,eixac z` miwlgnå,micxtp mixac ipy xn` eli`køîàc ïåék §¥¨§¨©
øéæð éðéøäjk xn`yk cin -øéæð déì äåäe ,xifp `ed ixd -éë £¥¦¨¦£¨¥¨¦¦

øîà÷xn`e eixac z` miiq xy`ke -,äìéácä ïîe úBøâBøbä ïî ¨¨©¦©§§¦©§¥¨
`l` ,zexifp envr lr lawl jiynn `ed oi`àeä éìeLzéàì§¦§¥

éúà÷cenke ,ezexifpn ea xefgle ,excp lr l`yidl `a `ed - §¨¨¥
xeaic ick jeza `ed mb jk ,excp lr hxgzne mkgl l`ypd

,ezlaw lr hxgzn ,zexifpd zlawleäééîòèì éànL úéáe¥©©§©£©§
[mzhiyl-]Lc÷äa äìàL ïéà ,éøîàcutg mc` yicwd m`y - §¨§¥¥§¥¨§¤§¥

z` el xiziy ick mkg lv` eycwd lr l`yidl leki epi`
.ycwddLc÷äa äìàL ïéàc ïåéëå-dl`y oi`y mrhd eze`ne §¥¨§¥§¥¨§¤§¥

mb jk ,ycwda,úeøéæða äìàL ïéàxn`py ycwdk `id zexifp ik ¥§¥¨¦§¦
xifpa(d e xacna)i`ny ziale .'FW`x xrU rxR lCB didi Wcw'¨Ÿ¦§¤©¥¤©§©Ÿ

ea xefgl leki epi` yicwnd jk ,ycwdd lr mil`yp oi`y enk
,ycwdk `idy zexifpa mb okle ,xeaic ick jez elit` ycwddn

.xeaic ick jeza elit` zexifpd zlawn ea xefgl leki epi`
ìlä úéáe,zexifp eilr dlg `ly exn`yïðúc ,ïBòîL éaøk éøáñ ¥¦¥¨§¥§©¦¦§¦§©

zegpn zkqna dpyna(.bw)on dgpn ilr ixd' xne`dy
zgpn oi`y meyn efk dgpn `iadl leki `ed oi`e ,'mixeryd
xaeq `nw `pz ,epica mi`pz ewlgp ,mihgd on `l` d`a dacp

,mihgd on dgpn `iadl aiigyøèBt ïBòîL éaøåoeik ,ixnblàlL §©¦¦§¥¤Ÿ
,íéácðúnä Cøãk ácðúäie`xd xac acpzdl miacpznd jxcy ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦

miaixwn oi`y xac `edy mixeryn dgpn acpzd `ede ,daxwdl
on' xn`e eixac miiqy s` 'xifp ipixd' xne`d oke .dacpa edenk
xfeg eiykre zexifp lawl dvx dligzay mixne` oi` ,'zexbexbd
on zexifp envr lr lawl ezpeek dzid jk dligzkl `l` ,ea
`le mixcepd jxck xcp `l zexifp efk oi`y oeikne ,zexbexbd

.llk zexifp eilr dlg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87
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ילדיהם שיחיו ולהצלחה זבה בהפצת היהדות
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iiepik lk` cenr h sc ± oey`x wxtxifp
äðùîøéæð íéøîåà éàîù úéá 'åëå úåøâåøâä ïî øéæð éðéøäoeikc Ðipixd" xn`c

.melk xn` `l Ð "dliacd one zexbexbd on" xn`e xcd ike ,zexifp dilr lg "xifpúéáå
øéæð åðéà íéøîåà ììäzexbexba zexifp mey jiiy `l Ð "zexbexbd on" xn`c oeikc Ð

.dliaceåøîà àì éàîù úéá óà äãåäé éáø øîàdidiy Ð`l` .llk zexifp mey ea

xne`y onfa eixacl oiyyegy exn`y dn itl

od ixde dliacd one zexbexbd on xifp ipixd"

didiy ,oaxwk eilr oixeq`y xnelk ,"oaxw ilr

oi` zexifp meyn la` ,odn lek`ln xecp

.xwir lk ea oiyyegàøîâúéá éøáãìå
øéæð éåä éàîà éàîùxy` lkn" :dinza Ð

la` ,xifp iedilc `pngx xn` "oiid otbn dyri

!`l ,`ed oiid otbn e`lc dliace zexbexbnúéá
íãà ïéà øîàã øéàî éáøë åäì úéà éàîù

äìèáì åéøáã àéöåîmc` ,"ilr ilk jxr" Ð

s` .ekxr inc lka aiige ,ilkl jxr oi`y rcei

,"zexbexbd on xifp ipixd" xn` ik ,inp `kd

`iven oi`e ,zexbexbd on oixfep oi`y `ed rcei

.dxenb zexifp eilr lawne ,dlhal eixacúéáå
ììäiaxk edl `xiaq Ð xifp epi` :ixn`c Ð

cvik" wxta dxenz zkqna xn`c ,iqei

oeike ,qtzp mc` eixac xnbac (a,dk) "oinixrn

"dliacd one zexbexbd on" eixac xnba xn`c

.llk dilr `liig `le ,oexg` oeyl qetz Ð

eixac xnba s`c iqei iax xn` `d :xn`z m`e

meyn xifp iedil "s`" xn`wcne ,qtzp mc`

xn` `kidc ,`iyw `l `d !oey`x oeyl qetzc

oebk Ð qtzp mc` eixac xnba s` iqei iax

lr dze` xindl dvexe oileg znda el dzidy

zg`e dler zg` ,eiptly miycw zenda izy

mipey`xd eixac miiwl xyt`c oeikc ,"minly zxenze dler zxenz ef" xn`e ,minly

xnba s`c opixn` Ð minly divg incae dler divg inca `iaie xknz Ð mipexg`de

`ly `l` ,minly myle dler myl jkl dlgzn ezpeek dzid oky ,qtzp mc` eixac

`kil zexifp iab la` .ef xg` efa xn`e ,zg` zaa eitn mdipy z` `ivedl leki did

`lc li`ede ,zexbexbd on `l` xifd `ly .enr egzte xcp i`d dil ded ,ikd xninl

.llk xifp epi`e ,melk eixaca oi` Ð zexbexba zexifp dilr liigéîð éàîù úéáìåÐ

,enr egzt xcp i`dc oeikllk zexifp ied i`n`?xifp zeidl dvex epi`c ,enr egzt `d

!dcen xi`n iax elit` enr egztc `kid lke ,zexbexbd on `l`éøáñ éàîù úéá àìà
øéàî éáøë äìxzalc i`de ,i`ce xifp dil ded "xifp ipixd" xn`c oeik ikd meyne Ð

on `l` izxfp `l izxfpyk :xn`wc ,iz`wc `ed ileyzi`l Ð "zexbexbd on" xn` ikd

`le ycwdl zerha dl`y oi` ixaq i`ny ziac .oiia xzen ikd elit` edine ,zexbexbd

.(e xacna) "rxt lcb didi yecw" aizkck ,inc ycwdkc ,zexifpa zerhlììä úéáå
éøáñlg zexifp mey oi` Ð oiid on `l` oixfep oi`y oixfepd x`yk xifd `lc oeik Ð

oizipzn [a cenrl jiiy o`kn] .dl ipzw seqal 'ek opzc oerny iaxk edl zi`c ,eilr

oiid on xifpe zexbexbd on xecp ixaqc i`ny zia .ied `l xecp elit`c lld zial ipzwc

Ð "xifp ipixd" xn`c oeike ,dlhal eixac `iven mc` oi` :xn`c xi`n iaxk edl ixaq

eilr oixqe`y :xn`c dcedi iaxk dl ixaqc ,zexbexbd on xecp inp iede ,xifp df ixd

.`l eze xifp ixaq i`ny ziac ipzw oizipzne .oaxwkøåãð íéøîåà ììä úéáåon Ð

ziac ipzw oizipzne .`ed enr egzte xcpc meyn ,oiid on xifp epi`e ,dliace zexbexbd

epi` lld ziac `ail` dicic `nw `pzl oia dcedi iaxl oiac ,xifp epi` mixne` lld

.xifp epi`e xecp'åë äì éøîà àðéøçà àðùéìdcedi iaxc `nw `pze .xifp epi`e xecp Ð

.ozp iaxk `lc epiide .i`ny ziac `ail` xifpc xn`
øîà
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éðéøäidpe .eilr zexifp oic lk Ð xifp mixne` i`ny zia dliacd one zexbexbd on xifp

yix) `ztqeza .`nrh yxtn `xnbae .oiid otbn `vein yxit `le ,iyextl zigpc

iiepik dfi` .xifp epi` :mixne` lld ziae ,xifp :mixne` i`ny zia ,oiiepik iiepik :(a wxt

yie ?zexifpa dliac jiiy dn ,iiepk dil ixw dnle ."dliacd on xifp ipixd" xne`d ?oiiepik

.yexiz dliacl ixw dyexiac :xneløîàiax

`l` exn` `l i`ny zia exn`yk s` dcedi

`pz` bilt dcedi iax Ð oaxw ilr ixd xne`a

ied `lc xn`we ,i`ny ziac `ail` oizipznc

otbn `vei xy`n xcp `lc oeik ,zexifp oicl xifp

,dliacd one zexbexbd on ied xecp `l` ,oiid

k ilr od ixd" xn` eli`k`de :xn`z m`e ."oaxw

:xnel yie ?xifp didi ji`e ,xn`w "xifp" edi`

yext ipixd :xn` eli`ke ,dyxtd oeyl "xifp"c

(`,bi) mixcpa `de :xn`z m`e .zexbexbd on

xcp ied `l Ð "oaxw" xn` [dcedi] iaxl gken

ipdc :xnel yie !s"ka "oaxwk" xn`iy cr ,oaxwa

,"oaxw df xkk" `l` ,"ilr" xn` `lyk ilin

jixv oi` Ð "oaxw ilr df xkk" xn` ik la`

.s"k xnel

ïéàoikxra ewlgp Ð dlhal eixac `iven mc`

oikxr oi`c "ilr ilk jxr" xne`da (`,k)

bilt xi`n iaxe ,melkn dil ixht opax ,ilkl

xn`e xnbe ,ilkl jxr oi`y rcei mc` :xn`e

oi`y itl ,ycwdl ilkd inc ozepe ,minc myl

rcei mc` inp `kde .dlhal eixac `iven mc`

.oii zexifp myl xn`e xnbe ,zexbexba zexifp oi`y

eixac xnba :xn`c ,iqei iaxk dl ixaq lld ziae

iqei iaxc .`ed enr egzte xcp i`de ,qtzp mc`

Ð "minly zxenz dler zxenz ef ixd" xne`da

eixac xnba ,inp `kd .minlyl dinc ivge ,dlerl dinc ivge ,xknze ,a`zqzy cr drxz

dlgzac ab lr s`e .xifp ied `l Ð zexbexba zexifp oi`y oeike ,qtzp ,"zexbexb" xn`y

eli`k .qtzp mc` eixac xnbae ,"zexbexbn" xn`e xeac ick jeza xfg Ð "xifp ipixd" xn`

m`e .llk lg `l Ð enr egzte excpy oeikc ,dhxge el gzt `vn xeac ick jezae xcp

iede ,qtzp mc` eixac xnba s` Ðyexit ied qtzp mc` eixac xnba iqei iax xn`de :xn`z

xifp didie ,"xifp" xn`wc inp oey`x oeyl qetzp ,inp `kde .minly zxenze dler zxenz

z` df oixzeq eixacc `kid (`,ek) dxenza yxetn ikdc :xnel yie !zexbexbd on xifpe oiin

,iqei iaxl zepeyld izy iliig jkldÐ iz`w eixac zlgz iyextl `tiqc xninl `kile ,df

,`yix iyextl `tiqc xninl `ki` oizipzna la` .minly zxenze dler zxenz iede

xwir eixac xnb jklde .zexbexbn `l` ,xn`w oiin e`l Ð "xifp" xn`wc i`d (oeik) xnelk

.dcedi iaxc` dcedi iaxcn dywz `lc il ayiizn ikde .eixac zligza `le ,oda qtzil od

?i`n`e ,i`ny zial elit` ,oiin xifp `le zexbexbn ied xifpc oizipzna dil zi` dcedi iaxc

i iaxc` biltc dcedi iaxl dil opirny `deoeyl qetz :xn`we ,(my) dxenzc `idda iqe

,ibilt dxenza `wec i`ce `l` !oiin xifp iedile ,oey`x oeyl qetzp inp ikd Ð oey`x

`ki`c i`ce ,`kd la` .yxtn oexg`d xeaicc xninl `kile ,df z` df oixzeq mixacdc

`lc inp `gipe .izxcp oii` e`l :xnele `a yxtlc i`cec xnel yi ,iz`w iyextlc xninl©¦

`l` .oiin xifp ied ikdl ,xwir oey`x oeyl qetz :xn`c dcedi iaxk ixaq i`ny ziac xn`w

`nil ?iqei iaxk lld zia xn`w i`n`e :xn`z m`e .`kdl `zbelt `edd `kiiy `l i`ce

yie !dlhal eixac `iven mc` :ixn`c ,(`,k) oikxra xi`n iaxc opaxk lld zia ixaqc

ziae i`ny ziac `zbelta opaxe xi`n iaxc `zbelt `idd inwe`l dil `gip `lc :xnel

oikxrc elit` dzrne ,iqei iaxk lld zia xn`w ikdl .i`ny ziak xi`n iax ok m`c ,lld

:xn`z m`e .qtzp mc` eixac xnbac xn`wc `nrhn oizipznc lld ziac xeaql leki

dlhal eixac `iven mc` oi`c mrhn minc aiigzn ilk jxrac `py i`n xi`n iaxle

jxrc meyn ,ilkd incl "jxr" edl ixwe ,einc ozep jkld Ð lkeiy dn ycwdl ozil oeekzp df mc`e ,dia `kiiy `din minc Ð ilkl jxr jiiy oi`c idp mzdc ,inc `lc :xnel yie !mlerl

iyextl `tiqe ,zexbexbn `l` oiin `le xifp ipixd :xn`w ikde ,dlhal eixac `ived jgxk lre ,llk zexifp oeyl oda jiiy `l zexbexb la` ."jxr" ilk inc ixw ikdl ,minc ied inp mc`d

.xn`w melk e`l jkld ,iz`w eixac zligzéìåùúéàì,dhxg zngn excp lr mkgl le`yl `ay mc`k ,ea xfege hxgzn `l` .dl`yl `a `l `dc ,ileyzi`l `wec e`l Ð iz`w

.lhae zerh xcp iede ,dhxge gzt el `ven mkgdyïéà`xiaqc] (mdipyc) uxize !dhxg ea oi`c dil wetiz :xn`z m`e ."rxt lcb didi yecw" aizkc ,ycwdk zexifpc Ð zexifpl dl`y

aizkc ,dyecw ixw`c ,xifpa dl`y ipdn `l inp ikde .dl`y dia ipdn `l i`ny zial ikdle ,ycwd ied zerh ycwdcÐ i`ny ziae .dhxg jixv oi`e ,`ed xeaic ick jezc `kd ipyc [edl

i`ny zia :xzl`l dil ipyil Ð `ed enr egzte xcp i`ny ziale :`xwirn dil jixt ik ?edl `xiaq xi`n iaxk i`ny zia xnele xefgle ,jk lk jix`dl el dne :xn`z m`e ."didi yecw"

ea xfge ,edl `xiaq xi`n iaxk i`ny zia opixn` `lc `pin` jzrc `wlqc :xnel yie !'ek dl`y oi`c ediinrhlxnele uxzl leki oi` aey ok m`e ,cenlzd dywdy `iyew i`d meyn

xfeg ikdl .cg` rbx elit` zexifp dilr lg `le `ed enr egzte excp `kd la` ,dl`y ea liren oi` aey cg` rbx ycwd lgc `kid `l` dl`y oi` opixn` `lc ,dl`y oi`c xaqwc

.ycwdl dl`y oi`c ,(oky lke) ileyzi`l `ak dil ded "zexbexbn" xn` ike ,cg` rbx xcpd lg ixde ,dlhal eixac `iven mc` oi` xn`c xi`n iaxk i`ny zia :xne`e

úéáåoerny iaxe ,oihigd on `iai Ð "oixeryd on dgpn ilr ixd" ,`zbelt iziin onwl Ð miacepd jxck acpzd `ly xhetc oerny iaxk lld
xhet
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זלו
iiepik lka cenr h sc ± oey`x wxtxifp

úìåñ àéáî çî÷ àéáäì äçðî éìò éøä øîàony `la dgpn ilr ixd" xn`y e` Ð

'ek "dpeale.éàîù úéá éøîà àì éîon `l` xifp zeidl liaw `lc ab lr s`c Ð

mihig ly zleqn dl iziin "oixeryd on" xn` ik inp `kd Ð oiid on xifp ied zexbexbd

.dzkldkìëä éøáã àîéú åìéôà øîà ïðçåé éáøå`iaic `da ecen lld zia elit`c Ð

on `l` acpzd `ly it lr s` mihigd on

oixery izacpzd jkl :xn`y oebk ,mixeryd

eli` la` ,odn dgpn oi`iany xeaq iziidy Ð

izxcp `l oihig `l` oixcep oi`y rcei iziid

xac icin iiezi`l diytpa xnb jkld .oixery

.oihigd on `iai ikdl ,`aeigïîæá àìà
ïéøåòùä ïî áãðúäùli`ed `ed mzdc Ð

mixeryd on xnerd zgpne dheq zgpne

`ed ikdl ,gafn iabl axw epinnc ,edl iziinw

.mihigd on `iaie dgpn zacp dilr lgc xn`c

íéùãòä ïî äçðî øîà ìáàaxw epina oi`y Ð

.melk `le iziin `l Ð gafn iabläé÷æç éãëî
ïéúéðúîì äì é÷åî ïàîëziak ,zegpnc Ð

.i`nyéáâì úåøâåøâë çáæî éáâì íéùãò àäå
åîã øéæði`ny zia ixn` mzdc ikid ike Ð

"miycrd on" xn` ik inp `kd Ð xifp iedc

.oihigd on `iaiäé÷æç äéá øãä:lirl xn`c Ð

on i`ny zia ixn` `lc `id i`ny zia

ziak dl iwenc `nrh `l` .xifp ied zexbexbd

,`xza `pyilk ozp iaxk dl xaqc Ð i`ny

iaxk ,xifp epi`e xecpc i`ny zial edl zi`c

,"oaxwk ilr od ixd" xne`a :xn`c dcedi

ikid ike .edpip xcp ipa edlek dliace zexbexbc

ipac meyn xecp iedc i`ny zia ixn` oldlc

,"oixeryd on" xn` ik inp `kd Ð edpip xcp

xnerd zgpna edpip daxwd ipac li`ed

on `ianc opixn`c `ed ikdl Ð dheq zgpnae

.oihigdäéá øãä éàîàå`iddn diwfg Ð?
xne`d :xn`c ,`nw `pzk `xwirnk `nwel

xifpc ab lr s` ,xenb xifp ied "zexbexbd on"

zegpnc oizipznl `nwele ,zexbexba xeq` oi`

`ian "miycr ilr ixd" xne`as` ,oihigd on

icin Ð gafn iabl miie`x opi` miycrc ab lr

!xenb xifp iedc xifp iabl zexbexb` iedc

ïéúéðúîzilc `zi` m` .diziyw zegpnc Ð

`xiaq `lc ,xifp epi`e xecp i`ny zial edl

ilr od ixd" xne`a xn`c dcedi iaxk edl

`l` ,edpip xcp ipa dliace zexbexbc "oaxw

ikc i`ny zia ixn` oldlc ikid ike ,ied xifp

,oiid on xifp ied "zexbexbd on xifp ipixd" xn`

"oixeryd on" xn`c `ixi` i`n zegpn iab

gafn iabl ie`xd xac iedc?on" ipzil

zexbexbk gafn iabl miycr `dc ,"miycrd

ziak zegpnc oizipzn `l` !inc xifp iabl

`lc `nl` ,"miycrd on" da ipz `le i`ny

meyn `l` oihigd on `iaic `nrh ied

Ð edpip daxwd ipac oixeryd on acpzdc

meyn xecp `l` xifp ied `l "zexbexbd on xifp ipixd" xn` ik xifp iab inp dzeekce

`le i`ny ziak zegpnc oizipzne ,dcedi iaxk edl zi` i`ny zial .edpip xcp ipac

oeylac meyn ,ied `l xecp elit`c ixn` `d lld ziak i`c ,(llk) llk lld ziak

jxck acpzd `ly ,oihigd on `iai `l "mixeryd on" xn` ik inp `kd .xcp `w zexifp

.oiacpzndíéùãòä ïî åìéôà øîà ïðçåé éáøå.oihgd on `iai Ðïðçåé éáø øîà àäå
'åëipac meyn ,oixery oebk ,da irhc icinac `nl` .irh `wc oebka dl miwencke Ð

eli`" xn`c ab lr s`c .miycra `l la` ,zegpnc oizipzn [iwen `w] ,edpip daxwd

.miycra `l la` irh `wc `ed oixeryac `zlinc `nzqc ,dia opigbyn `l "jk oixcep oi`y rcei iziidäé÷æçã åéøáãì`nrh i`n :dil xn`w ikde opgei iax dil xn`w Ð

xn` ikc xninl `ki`c meyn ,`ziilrn dgpn iziinc "miycrd on" xn` ikc `niz `lc Ð xn`w `irain `l `nlc .miycr dia ipzw `lc meyn Ð ja zxcd"dgpn ilr ixd"

qetze .xn`w envr xehtl ixde ,melk mi`ian oi` miycrd onc rci rcinc ,xn`w dia xcdinl ira `wc meyn Ð "miycrd on" ikd xza xn`c `de ,dielir law `ziilrn dgpn

.oihigd on `iaie ,oey`x oeylïéøåòùä ïî øîà éë àìàxnerd zgpnk dycwc xyt` m` :xn`w ikde ,xn`w aixwdlc oiaixw epinae li`edc ikd xninl jl zilc i`ce Ð
úçðîëå
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,ediinrhl lld zia `nil ?oerny iaxk lld zia xnel jxved dnl :xn`z m`e .xhet

Ð ied `l oiin xifpc idp ,lld zial izk`c meyn :xnel yie !ycwdl dl`y yi :ixn`c

jxck acpzd `ly ,ixnbl xhetc ,oerny iaxk xn`w ikdl .zexbexbd on iedil `din xecp

.mixcepd jxck ,mpew oeyla xnel el did zexbexbd on xecp zeidl `a m`y .miacpznd

úéámc` oi` :xn`c Ð xi`n iaxk ixaq i`ny

iaxke .xifp] ied ikdl ,dlhal eixac `iven

lld ziae .ied xecp :xn`c ,oizipznc [dcedi

,ied `din xecpc ,oizipznc dcedi iaxk ixaq

.ixnbl xhtc oerny iaxk `lceúéái`ny

iaxk lld ziae .ied `din xecpe Ð dcedi iaxk

.ied `l xecp elit`e ,oernyàéáéÐ oihigd on

zgpne `hegc `l` oixery d`a dgpn oi`y

.ze`pwàéáédgpn oi`y Ð mly oexyr

.edlekc `nrh iede .oexyrn dzegtåàìixn`

Ð xifp ied dliacd one zexbexbd on i`ny zia

,llk zexifpl ikiiy `l zexbexbc ab lr s`

`iven mc` oi`c meyn ,lirl ziyixtc `nrhn

ab lr s` ,oixeryd on inp ikd .dlhal eixac

oi`c ,oihig `iai Ð dgpnl oixery ikiiy `lc

.dlhal eixac `iven mc`

øîåàá:opiqxb z"iaa Ð 'ek rcei iziid eli`

eli` :yexita xne`a ,xnelk .xne`a

izirh la` ,'ek oixery mixcep oi`y rcei iziid

ilele ,ze`pwe `heg zgpnk oixery oixcepc xnel

gnwa oke .oihg iziin ikdl .mihg xcep iziid df

ivga oke .dpealae onyae ze`pw zgpna drh Ð

.mly oexyr `iadl jixvy rci `l Ð oexyr

àìilzinl ivnc Ð mixeryd on `l` epy

la` .mixeryn oiiedc ixge` `ki`c oeik ,zerha

ilzinl `kilc ,melk iziin `l Ð miycr on

.[miycr] ly `kilc ,`zerha

éãëîÐ oizipzn dl iwen o`nk diwfg

mixne`e ,'ek i`ny ziak Ð zegpnc

mc` oi` opixn`c mrhn xifp iedc i`ny zia

eziip miycr elit` ok m` ,dlhal eixac `iven

!oihigøãäi`nn :yexit Ð `iddn diwfg dia

dl iwene ,i`ny ziak zegpnc oizipzn dl iwe`c

.xne`ae opgei iaxk

ïéúéðúîÐ miycrd on ipzil 'ek diziyw

,i`ny ziak oizipzn i` ,xnelk

ipzil Ð dlhal eixac `iven mc` oi`c mrhne

.ith `zeax iedc ,miycr

íúäiziid eli` xne`ae `ed `zerh meyn

`ki` Ð mixery xn` ik ,jkld .rcei

la` .mixery d`a dgpn yic ,drhc xninl

mdn d`a dgpn oi`c ,irhinl `kil miycra

i`ny zia diwfg xaqw :xtqa `kd qxb `le .llk

"mikqpde zegpnd" wxt zegpnae .dcedi iaxk

rny `l` :qixb mzde .dil opiqxb `l (`,bw)

`l miycra ,irh mixerya `edc meyn dpin

xcdin xninl `ki`c .['ek] xn` opgei iaxe .irh

dxyk dgpn rnynÐ "dgpn" xn`ykc .oey`xd xzeq oexg`d xeaicc ,dia xcdinwc `ed

.oey`x oeyl qetze ,oey`x xeaicn xcd Ð "miycrn" xn` xcd ike ,zleqnàìàik

`a `l :xn`w ikd ,oixeryd on xn`w[`l`] ,"dgpn ilr ixd" xn`c mipey`x eixac xezql

Ð dheq zgpnae xnerd zgpna yecwil xyt`e oixeryd on xn`y (oeik) xnele yxtl

iziinc ol rnynw .zxg` dgpna aiigzi `l Ð dgpna yecwil dl xyt` `l i`e ,yecwiz

.dlhal eixac `iven mc` oi`c meyne ,i`ny ziak mlerle .oihig
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:øîBà ïúð éaø ,àéðúc .àpz éàä ék àìc ïéúéðúî©§¦¦§¨¦©©¨§©§¨©¦¨©¥
:íéøîBà ìlä úéáe ,øéæðå øeãð :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¨§¨¦¥¦¥§¦
éaøëe øéàî éaøk dì éøáñ éànL úéa .øéæð ïéàå øeãð̈§¥¨¦¥©©¨§¦¨§©¦¥¦§©¦
àðéøçà àðMéì .éñBé éaøk dì éøáñ ìlä úéáe ,äãeäé§¨¥¦¥¨§¦¨§©¦¥¦¨¨©£¦¨
øeãð :íéøîBà éànL úéa ,øîBà ïúð éaø :dì éøîà̈§¦¨©¦¨¨¥¥©©§¦¨

éæð Bðéàåúéa .øéæð àìå øeãð àì :íéøîBà ìlä úéáe ,ø §¥¨¦¥¦¥§¦Ÿ¨§Ÿ¨¦¥
ïðz .ïBòîL éaøk ¯ ìlä úéáe ,äãeäé éaøk ¯ éànL©©§©¦§¨¥¦¥§©¦¦§§©
¯ "íéøBòOä ïî àéáäì äçðî éìò éøä" øîBàä :íúä̈¨¨¥£¥¨©¦§¨§¨¦¦©§¦
ïîLa àlL" ,úìBñ àéáé ¯ "çî÷" ,íéhéçä ïî àéáé̈¦¦©¦¦¤©¨¦¤¤Ÿ§¤¤
àéáé ¯ "ïBøOò éöç" ,äðBáìe ïîLa äpàéáé ¯ "äðBáìe§¨§¦¤¨§¤¤§¨£¦¦¨¨¦
ïBòîL éaø .íéðL àéáé ¯ "äöçîe ïBøOò" ,íìL ïBøOò¦¨¨¥¦¨¤¡¨¨¦§©¦©¦¦§

ä Cøãk ácðúä àlL ,øèBtéëc ,àpz ïàî .íéácðún ¥¤Ÿ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦©©¨§¦
ïî àéáî ¯ "íéøBòOä ïî äçðî éìò éøä" øîà̈©£¥¨©¦§¨¦©§¦¥¦¦
éànL úéáe ,äéeðL ú÷Bìçîa :äi÷æç øîà ?íéhéçä©¦¦¨©¦§¦¨§©£¤§¨¥©©
ïîe úBøâBøbä ïî" øîà ék éànL úéa éøîà åàì .àéä¦¨¨§¦¥©©¦¨©¦©§¨¦
"ïéøBòOä ïî" øîà ék ,éîð éëä ¯ øéæð éåä "äìéácä©§¥¨¨¥¨¦¨¦©¦¦¨©¦©§¦
àîéz eléôà :øîà ïðçBé éaøå .íéhéçä ïî àéáî ¯¥¦¦©¦¦§©¦¨¨£©£¦¥¨
Ck ïéøãBð ïéàL òãBé éúééä eléà" øîBàa ,ìkä éøác¦§¥©Ÿ§¥¦¨¦¦¥©¤¥§¦¨
àlà eðL àì :äi÷æç øîà ."Ck àlà Ck ézøãð àì ¯Ÿ¨©§¦¨¤¨¨¨©¦§¦¨Ÿ¨¤¨
¯ "íéLãòä ïî" øîà ìáà ,"íéøBòOä ïî" øîàL¤¨©¦©§¦£¨¨©¦¨£¨¦
dì íé÷Bî ïàîk äi÷æç éãkî .íeìk àìå éúééî àì̈©§¥§¨§¦§¦¦§¦¨§©¦¨
äçðî éaâì íéLãò àäå ,éànL úéák ¯ ïéúéðúîì§©§¦¦§¥©©§¨£¨¦§©¥¦§¨
!øéæð éåä éànL úéa éøîà÷å ,eîc øéæð éaâì úBøâBøâk¦§¨§©¥¨¦¨§¨¨§¦¥©©¨¥¨¦
:àáø øîà ¯ ?déa øãä éànàå ¯ .äi÷æç déa øãä ¯£©¥¦§¦¨§©©£©¥£©¨¨
?"íéøBòOä ïî" éðúc àéøéà éàî ,déúéL÷ ïéúéðúî©§¦¦§¦¥©¦§¨§¨¥¦©§¦
úéa éøîà÷ ék :äi÷æç øáñ àlà !"íéLãòä ïî" éðúéì¦§¥¦¨£¨¦¤¨¨©¦§¦¨¦¨¨§¦¥
eléôà :øîà ïðçBé éaøå .äãeäé éaøk ¯ íúä éànL©©¨¨§©¦§¨§©¦¨¨¨©£¦
eléà" øîBàa :øîàc àeä ïðçBé éaø àäå .íéLãòä ïî¦¨£¨¦§¨©¦¨¨§¨©§¥¦

k àlà Ck ézøãð àì ¯ Ck ïéøãBð ïéàL òãBé éúééä!"C ¨¦¦¥©¤¥§¦¨Ÿ¨©§¦¨¤¨¨
à÷ àîòè éàî zà :øîà÷c àeä äi÷æçc åéøáãì ¯¦§¨¨§¦§¦¨§¨¨©©§©©£¨¨
àîìc ,"íéLãòä ïî" éðú÷ àìc íeMî ¯ Ea zøãä̈§©§§¦§¨¨¨¥¦¨£¨¦¦§¨
"íéLãòî" øîà ék àéòaéî àì ;øîà÷ àéòaéî àì̈¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¦¨©¥£¨¦
àeä øãäéî øîéîì àkéàc ,àúééìòî äçðî éúééîc ¯§©§¥¦§¨©©§§¨§¦¨§¥©¦£©

ì ñBôúe ,déa øãäcïî" øîà ék àlà .ïBLàø ïBL ©£©¥§¨¦¤¨¦£©¦
,øîBòä úçðîk äLã÷ éà :øîà÷ éëäc éàcå "ïéøBòOä©§¦©©§¨¦¨¨©¦¨§¨§¦§©¨¤
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זלר

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

ewlgp lld ziae i`ny ziay zxaeqd `ziixa d`ian `xnbd
:xg` ote`aàpz éàä ék àìc ïéúéðúî`ly diepy epizpyn - ©§¦¦§Ÿ¦©©¨

,oldlc `pzd ixack,àéðúcone zexbexbd on xifp ipixd' xne`d §©§¨
,'dliacd,øîBà ïúð éaø,epica lld ziae i`ny zia ewlgpúéa ©¦¨¨¥¥

,íéøîBà éànL`ed ixd ,oaxwk mxq`l oeekzpy yxit m`øeãð- ©©§¦¨
,xcpa mda xq`på`ed ixd ,melk yxit `l m`øéæðìlä úéáe . §¨¦¥¦¥

øeãð ,íéøîBà,xcpa mda xeq` -ïéàå`ed.øéæðozp iax ixace §¦¨§¥¨¦
,dcedi iaxk `le `nw `pzk mpi``l lld zia itl mzhiyly

oke .xcp lg lld zialy xn` ozp iax eli`e ,xeqi` mey eilr lg
eilr dlgy mixaeq i`ny zia `nw `pz itl ,i`ny zia zrca

dcedi iaxe ,xcp `le zexifp`le xcp eilr lg mzhiyly xn`
,df e` df e` eilr lg i`ny zialy xaeq ozp iax eli`e ,zexifp

.ezpeek itk
:ozp iaxl ,lld ziae i`ny zia inrh zx`an `xnbdéànL úéa¥©©

zexifp eilr lgy mixaeqd,xcp e`øéàî éaøk dì éøáñmc` oi`y ¨§¥¨§©¦¥¦
,dipic lkk zexifp lawl oeekzp i`ceae ,dlhal eixac `iven

emixaeq xcp xeqi` oiprläãeäé éaøëmdixac z` yxity §©¦§¨
eilr exq`i mip`zdy did epevxy xcepd xn` m`y ,dpyna

.xcp xeqi` mip`zd lr lg ,oaxwkåeli`ìlä úéálgy exn`y §¥¦¥
,xcp xeqi` eilr,éñBé éaøk dì éøáñ,qtzp mc` eixac xnbay ¨§¥¨§©¦¥

xq`p `l` xifp epi` ,'zexbexbd on' xn` eixac xnbay oeike
.xcp xeqi`a zexbexba

:ozp iax ixaca xg` oeyldì éøîà àðéøçà àðMéì-miqxeb yi ¦§¨©£¦¨¨§¦¨
,lirl d`aedy `ziixaa,øîBà ïúð éaø,íéøîBà éànL úéam` ©¦¨¨¥¥©©§¦

`ed ixd ,oaxwk dliace zexbexb xeq`l oeekzpy yxit,øeãð̈
.øéæð Bðéàå.[jkl oeekzpy xn` m` s`]øeãð àì ,íéøîBà ìlä úéáe §¥¨¦¥¦¥§¦Ÿ¨

àìåøéæð. §Ÿ¨¦
:ipyd oeyld itl zwelgnd inrhéànL úéamixaeqkxn`y it ¥©©§

äãeäé éaødzid ezpeeky yxit m`y ,i`ny zia itl dpyna ©¦§¨
.eilr mixq`p ,oaxwk eilr exq`i mip`zdyìlä úéáemixaeq ¥¦¥

,ïBòîL éaøk,excp lg `l miacpznd jxck acpzd `ly lky §©¦¦§
zexifp lawl zexifp ilawn jxc oi` ik zexifp eilr dlg `l okle

.zexifp oeyla xeq`l mixcepd jxc oi` xcp iabl oke ,mip`znÅ
die`x dpi`y dgpn aiigznd iabl dpyn d`ian `xnbd

:daxwdlíúä ïðzzegpna(.bw),ïî àéáäì äçðî éìò éøä' øîBàä §©¨¨¨¥£¥¨©¦§¨§¨¦¦
'íéøBòNä,mihgn wx d`a dacp zgpn ixdy ,oick `ly edfeàéáé ©§¦¨¦

dgpn.íéhéçä ïîn dgpn `iadl xcepd okeçî÷,dtepn epi`y - ¦©¦¦¤©
,dtepn `edy ,zleqn `l` d`a dgpn oi` ixde.úìBñ àéáéoke ¨¦¤

dgpn `iadl xcepd,äðBáìe ïîLa àlLäpàéáéezgpnlïîLa ¤Ÿ§¤¤§¨§¦¤¨§¤¤
,äðBáìe.dpeale ony ila d`a dacp zgpn oi`y itlxcepd oke §¨
`iadlïBøNò éöç,dgpnl zleq,íìL ïBøNò àéáézgpn oi`y oeik £¦¦¨¨¦¦¨¨¥

.zleq oexyrn zegta d`a dacp`iadl ilr ixd xcepd oke
,äöçîe ïBøNòíéðL àéáéi`vga dgpn miacpzn oi`y ,minly ¦¨¤¡¨¨¦§©¦

el` lkae .oexyr,øèBt ïBòîL éaø,llk dgpn `ian epi`y xaeqe ©¦¦§¥
oeik.íéácðúnä Cøãk ácðúä àlL`pz `ed in zxxan `xnbd ¤Ÿ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦

,ef dpyna `nwàpz ïàîdpyy `pzd `ed in -øîà éëc ©©¨§¦¨©
[xn` mc` xy`ky-]'íéøBòNä ïî äçðî éìò éøä'ïî àéáî £¥¨©¦§¨¦©§¦¥¦¦

.íéhéçääéeðL ú÷Bìçîa ,äi÷æç øîàzia zwelgna ielz df oic - ©¦¦¨©¦§¦¨§©£¤§¨
,epizpyna lld ziae i`nyåk oerny iax ly `nw `pz zhiyúéá §¥

.àéä éànL,eixac x`an diwfgéànL úéa éøîà åàì`l ike-] ©©¦¨¨§¥¥©©
,[i`ny zia exn`øîà ékxifp ipixd' xne`dy -ïîe úBøâBøbä ïî ¦¨©¦©§§¦
,øéæð éåä 'äìéácäi`ceae dlhal eixac `iven mc` oi`y itl ©§¥¨¨¥¨¦

eekzp,dpick zexifp lawl oénð éëäo`k mb jk -zia mixaeq ¨¦©¦
,i`nyøîà ékdgpn ilr ixd' xne`dy -ïî àéáî ,'ïéøBòNä ïî ¦¨©¦©§¦¥¦¦

,íéhéçä.oick dgpna aiigzdl oeekzp i`ceay,øîà ïðçBé éaøå ©¦¦§©¦¨¨¨©
`l` ,ok xnel gxkd oi`àîéz eléôà-xn`z elit``nw `pzy £¦¥¨

k xaeqìkä éøác,dti eixac eayiizi ,lld ziak s`eyiy ¦§¥©Ÿ
eixac cinrdlay ote`øîBà,xcpy xg`l xcepdòãBé éúééä eléà §¥¦¨¦¦¥©

Ck àlà Ck ézøãð àì ,Ck ïéøãBð ïéàLxyt` i`y izrci eli` - ¤¥§¦¨Ÿ¨©§¦¨¤¨¨
izxcpe .mihgn `iadl xcep iziid ,mixeryn dgpn `iadl xecpl
dacp zgpn `iadl xyt`y izxaqe izirhy meyn mixeryn
,mixeryn ze`a xnerd zgpne dheq zgpny enk mixeryn
xne`d mpn` .mihg ly `iadl aiigy lld zia micen df ote`ae

xifp ipixd'zexifp mey oi`y ,zerhl mewn o`k oi` 'zexbexbd on
zexifp oi`y rciy t"r` `l` ,drhy okzi `le ,zexbexbn
.eilr zexifp dlg `ly lld zia mixaeq okle ,jk xcp zexbexbn

:miycrn dgpn `iadl xcepa dpc `xnbdeðL àì ,äi÷æç øîà̈©¦§¦¨Ÿ¨
,mihgn dgpn `iadl aiig `nw `pz itlyàlàk' øîàLilr ixd ¤¨¤¨©

dgpníeìk àìå éúééî àì 'íéLãòä ïî' øîà ìáà ,'íéøBòNä ïî- ¦©§¦£¨¨©¦¨£¨¦Ÿ©§¥§Ÿ§
dvxy xnel yi mixeryn `iadl xcepa `weec ik .llk `ian epi`
mixeryn mb `iadl xyt`y drhe ,dzkldk dgpn aiigzdl
i`ce miycr `iadl xcepd la` ,[xnerd zgpne dheq zgpn enk]

:eixac lr dywn `xnbd .dfk reci xaca drh `léãkîdad-] ¦§¦
,[d`xpe,äi÷æçïéúéðúîì dì íé÷Bî ïàîkz` diwfg cinrn ink - ¦§¦¨§©¦¨§©§¦¦

diepy `id ezrc itl ixd ,zegpna dpyndéànL úéákixack - §¥©©
,enya dlrnl x`azpy enke ,i`ny zia mya `nw `pzåok m` §

,dyweîc øéæð éaâì úBøâBøâk äçðî éaâì íéLãò àä-reci ixd ¨£¨¦§©¥¦§¨¦§§§©¥¨¦¨
,zexbexbd on zexifp oi`y lklåz`f lkaéànL úéa éøîà÷ §¨¨§¥¥©©

'zexbexbd on xifp ipixd' xne`dy,øéæð éåäxcepd mby oicd one ¨¥¨¦
:`xnbd zvxzn .mihg ly `iai miycrn dgpn `iadldéa øãä̈©¥

[ea xfg-]äi÷æçmya `nw `pzk my dpynd z` cinrdy dnn ¦§¦¨
cvik x`azi oldle] miycrl mixery oia wlig okle ,i`ny zia

z` diwfg cinrn.[enrh x`aziy xg`l ,dpynd
:ea xfg recn zxxan `xnbddéa øãä éànàå-ea xfg recn §©©¨©¥

`nw `pz itl] i`ny ziak my dpynd z` cinrdy dnn diwfg
:`xnbd zvxzn .[mnyadéúéL÷ ïéúéðúî ,àáø øîàdiwfg - ¨©¨¨©§¦¦§¦¥

,i`ny ziak `id m` ,dpynd yexita dywzdéðúc àéøéà éàî©¦§¨§¨¥
'íéøBòNä ïî','mixeryd on' `pzd dpy recn -íéLãòä ïî éðúéì ¦©§¦¦§¥¦¨£¨¦

aiig df ote`a mb i`ny zial ixdy 'miycrd on' zepyl el did -
,'mixeryd on' xne`dn xzei lecb yecig edfe ,mihgdn `iadl
:diwfg ixac z` zx`an `xnbd .zerh jiiy `l miycra ixdy

àlàjkäi÷æç øáñ,ea xfgy xg`éøîà÷ ékíúä éànL úéa- ¤¨¨©¦§¦¨¦¨¨§¥¥©©¨¨
lg 'zexbexbd on xifp ipixd' xne`dy ,my i`ny zia exn`yk

`l` ,zexifp eilr dlgy yexitd oi` ,xeqi` eilräãeäé éaøk§©¦§¨
xeq`l dvxy eixac yxity ote`ae ,xcp xeqi` eilr lgy
yexit itl i`ny ziak diepy zegpna dpynde .oaxwk zexbexb
xcpy s` ,'zexbexbd on xifp ipixd' xne`dy enky ,dcedi iax

,xcpd lg zexifp oeyla,zexbexba mixcp ixeqi` jiiy ikjk
oeik ,mihgdn `ian ,mixeryd on dgpn ilr ixd xne`d
,ixnbl xeht miycrd on xcepd la` .dgpnl mikiiy mixeryy

.llk zegpnl jiiy epi` df ik
:diwfg lr wleg opgei iax,øîà ïðçBé éaøå`nw `pz zrcldpyna §©¦¨¨¨©

,zegpnaeléôàdgpn `iadl xcepíéLãòä ïî.mihg `iadl aiig £¦¦¨£¨¦
:`xnbd dywnøîàc àeä ïðçBé éaø àäåzipyp zegpna dpyndy §¨©¦¨¨§¨©

`weec ,mihg zgpn `iadl aiige ,lld zia zhiyaøîBàa,xcepd §¥
Ck ïéøãBð ïéàL òãBé éúééä eléà,[mixery `iadl-]Ck ézøãð àì ¦¨¦¦¥©¤¥§¦¨Ÿ¨©§¦¨

Ck àlà-'miycr' xn` m` ok m`e .mihg `iadl xcep iziid `l` ¤¨¨
.miycrn d`a dgpn mey oi`y lkl reci ixdy ,eaiigl oi`
'miycrd on' xne`dy xaq opgei iax zn`ay :`xnbd zvxzn

,mihgdn dgpn `iadl aiigy opgei iax xn`y dne ,xehtåéøáãì¦§¨¨
øîà÷c àeä äi÷æçc-cinrd diwfgy ,ok xn` diwfg ixac itl §¦§¦¨§¨¨©

xg`e ,i`ny zia mya `nw `pz ixack my dpynd z` dligza
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זלח
והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד י דף חמישי)נזיר (ליום

äèBñ úçðîk Bà,mixeryn ze`a el` izyyLBã÷zycwzz - §¦§©¨¦§
,d`iadl aiigz`e ,dgpndla`àì éà`l m` -dgpn ycwzz ¦Ÿ

,mixerydnàìxeht jk oeekzp m`e .llk aiigzdl ipevx oi` - Ÿ
,dgpn z`adnokleïì òîLî à÷xn`yk s`y `pzd eprinyd - ¨©§©¨

,'mixeryd on dgpn ilr ixd'íéhéçä ïî éúééîc-dgpn `ian §©§¦¦©¦¦
dpick dgpn `iadl dvx dligzay miyxtn ep`y .mihgdn
ep`e ,'mixeryd on' xn` ea xfgyne ,'dgpn ilr ixd' xn`e

:`iadl aiig okle 'oey`x oeyl qetz' mixne`

äðùî
dleki `id oi`y d`xpe zecaka dnewna zvaexd dxt d`exd

e ,cenrløîà,df mc`xeaq ,jk zvaex dxtd z` d`exd lk ixd ¨©
y ,ealaBæ äøt äøîà-,cenrl lkez `ly zayeg efd dxtdy ¨§¨¨¨

xcep ,cenrl dleki dxtd oi`y el xexa dnk cr ze`xdl icke
,xne`edøéæð éðéøädxyan zexifp invr lr lawn ipixd -íà £¥¦§¦¨¦
úãîBò,cenrz dxtd m` -e xne`e eixac ltekeéðàdxyan xifp ¤¤£¦

.cenrz m`
xeaq ef zlc d`exd lk ixd ,xn`e dwfega dxebq zlc d`exd oke

y ealaäfä úìcä øîBà,gztdl lkez `ly zayeg ef zlcy - ¥©¤¤©¤
xcep ,gztdl dleki zlcd oi`y el xexa dnk cr ze`xdl icke

xne`edøéæð éðéøä,ef zlcn zexifp invr lr lawn ipixd -íà £¥¦§¦¨¦
çzôðe xne`e eixac lteke ,gztz zlcd m` -éðàzlcdn xifp ¦§©£¦

.gztz m`øéæð ,íéøîBà éànL úéa-,dipic lkk zexifp eilr dlg ¥©©§¦¨¦
,zlcdn e` dxtd xyan zexifp laiwy s`éøîBà ìlä úéáeBðéà ,í ¥¦¥§¦¥

øéæð.oiid otbn `vein `l` zexifp oi` ik ,zexifp eilr dlg `l - ¨¦
:i`ny zia zhiya zxg` drcúéa eøîàLk óà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©§¤¨§¥

éànL,xeqi` eilr lg exeaicayeøîà àìeilr legzy oiprl ok ©©Ÿ¨§
,zexifpàlàe ,dxtd lr lgy xcp xeqi` iabløîBàa,xcepd - ¤¨§¥

,xnel dzid ezpeekyïaø÷ éìò Bæ äøt éøädxeq` ef dxt ixd - £¥¨¨¨©¨§¨
,oaxwk xcp xeqi`a ilràéä úãîBò íàote`ae ,cenrz `id m` - ¦¤¤¦

zial mb la` ,xcp xeqi`a eilr dxtd zxq`pe eixac milg df
:zexifp eilr dlg `l i`ny

àøîâ
zcner m` dxifp ipixd ef dxt dxn`' epipyy dny dpiad `xnbd

ike :`xnbd dywn jkitle ,dxtd ixac md df lk 'ip`à÷ éî äøẗ¨¦¨
àéòzLéî-.xacl dleki dxt ike ¦§©§¨

:`xnbd zvxzn,àîç øa éîø øîàdxtdy dpyna yxtl oi` ¨©¨¦©¨¨
`l` ,dxaicïðé÷ñò éàîa àëä-,o`k xaecn dnaäúéäL ïBâk ¨¨§©©§¦¨§¤¨§¨

øîàå ,åéðôì äöeáø äøt,dze` d`exd mc`dBæ äøt äøeáñk ¨¨§¨§¨¨§¨©¦§¨¨¨
yúãîBò dðéàdpi`y zayeg zecaka jk lk dveaxd ef dxt - ¥¨¤¤

oi`y xacd el xexa dnk cr ze`xdl icke .dil`n cenrl dleki
xn` ,dil`n cenrl dleki dxtddøNaî øéæð éðéøäxifp did` - £¥¦¨¦¦§¨¨

dxyanäéìàî äãîò íà,dil`n cenrl gilvz dxtd m` - ¦¨§¨¥¥¤¨
åseqaläãîòdxtd,äéìàîlegl dkixve ,e`pz miiwzpy `vnpe §¨§¨¥¥¤¨

laiw `le dxtd xyan xifp `edy xn`y oeik `l` .zexifp eilr
,lld ziae i`ny zia dfa ewlgp ,oiin zexifp envr lrúéa eëìäå§¨§¥

ì éànLì ìlä úéáe ïúèéLïúèéL-ziae i`ny zia ly mzwelgne ©©§¦¨¨¥¦¥§¦¨¨
mzhiyk `id lldzncewd dpyna(.h)xne`d oica ewlgpy ,

.'dliace zexbexbn xifp ipixd',éøîàc éànL úéaxcepd mc`y ¥©©§¨§¥
xifp ipixd' xne`eøéæð éåä 'äìéácä ïîe úBøâBøbä ïîeilr dlg - ¦©§§¦©§¥¨¨¥¨¦
,dipic lkk zexifpénð àëämb jk -epizpynaøîà ékxn`yk - ¨¨©¦¦¨©
xifp ipixd' xcepddøNaîdxtd ly,øéæð éåä 'xn`yk cin ik ¦§¨¨¨¥¨¦

'zexbexbd on' xne`e siqeny dne ,zexifp eilr dlg 'xifp ipixd'
i`ny zia zrce ,zexifpd zlawn ea xefgl ezpeek ,'dxyan' e`

.xeaic ick jeza elit` zexifp zlawn xefgl xyt` i`yúéáe¥

íéøîBà ìlädxt xyaa oiae zexbexba oiayøéæð éåä àì-`l ¦¥§¦Ÿ¨¥¨¦
okle ,xeaic ick jeza ea xefgl leki mc` ik ,zexifp eilr dlg
dnn ea xfeg ,'dxtd xyan' xne`yk oke 'zexbexbd on' xne`yk

.zexifp eilr dlg `le ,'xifp ipixd' xn`y
:`ng xa inx ixac lr dywn `xnbdàãç éànL úéa äeøîà àäå§¨£¨¨¥©©£¨

àðîéælawndy oicd z` zg` mrt i`ny zia exn` xak ixde - ¦§¨
jxved recne ,xifp `ed ixd ,zexifp ea jiiy oi`y xacn zexifp

.ef zwelgn ztqep mrt eprinydl `pzd
:`xnbd zvxznúìz ézøz ,àáø øîàoic epcnll jxved `pzd - ¨©¨¨©§¥§¨

xyan xcepae zexbexbd on xcepa ,zenewn dyelye mipya df
,zlcn xcepa oke dxtdúìz ézøz ,àéiç éaø éðz ïëåiax mb - §¥¨¥©¦¦¨©§¥§¨

ly el` mipte` dyelye mipy da exn`py `ziixa dpy `iig
,zexifp ea jiiy oi`y xacn zexifp zlawøîà ïëå,àéòLBà éaø §¥¨©©¦©§¨

úìz ézøzdyelye mipy xn` ,df oic xn`yk `irye` ax oke - ©§¥§¨
.el` mipte`

zexbexba mb ,lld ziae i`ny zia ewlgp recn zx`an `xnbd
:xyaa mbeéëéøöeziae i`ny zia ewlgpy eprinydl jixv - §¦¥

,el` mipte` dyelya lldàäa øîzéà éàc-xn`p eli` §¦¦§©§¨
n xifp ipixd' xne`y dfa wx ewlgpy,'äìéáãe úBøâBøbmewn did §§§¥¨

,xneløéæð éåä éànL úéa éøîàc àeä íúäzia exn` my `weec - ¨¨§¨§¥¥©©¨¥¨¦
,mrhde ,zexifp eilr dlgy i`nyíéáðòa ïôlçéîc íeMî-ik ¦§¦©§¨©£¨¦

lawl dzid ezpeeke ,miaprl zexbexb oia silgne dreh mc`
,zexbexb xn`e epeyla lykpy `l` ,miaprn zexifpìáàxne`d £¨

,xyan xifp ipixdólçéî àì íéáðòa øNasilgne dreh mc` oi` - ¨¨©£¨¦Ÿ¦©©
k minec mpi`y miaprl xya oias`y xne` iziide ,dfl df ll

.zexifp eilr dlg `ly micen i`ny ziaøNa øîzéà éàåeli`e - §¦¦§©¨¨
y ,xne` iziid ,xyan zexifp lawna ewlgpy wx xn`pàeä àëä̈¨

øéæð éåä éànL úéa éøîàceilr dlgy i`ny zia exn` o`k - §¨§¥¥©©¨¥¨¦
ik ,zexifpdcerqd xwir`idàøîçå àøNéáa,oiie xyaa -okle §¦§¨§©§¨

dzid ezpeeky s` ,'xyan xifp ipixd' xn`e drhy xnel mewn yi
,oiin xifp ipixd xnelìáàn xifp ipixd xne`däìéáãe úBøâBøb £¨§§§¥¨

,dcerqd xwira miapr mr cgi miievn md oi`yy xne` iziidàìŸ
zial s`e ,miapr mewna zexbexb xne`e epeyla lykp mc` oi` -

.zexifp eilr dlg `l i`ny,xyaa mbe zexbexba mb ewlgp okle
eïì òîLî à÷eilr dlg i`ny zia itly `pzd epl rinyde - ¨©§©¨

.el`d mipte`d ipya zexifp
lawna mb lld ziae i`ny zia ewlgp recn zx`an `xnbd

:zlcn zexifpøîzéà éàåziae i`ny zia zwelgn dxn`p eli`e - §¦¦§©
a wx lldézøz éðäxne` iziid ,[xyae zexbexb-] el` ipya -éðä ¨¥©§¥¨¥

éànL úéa éøîà÷c àeäeilr dlgy i`ny zia exn` el`a - §¨¨§¥¥©©
,zexifpìáàn xifp ipixd xne`aeäì eãBî àîéà ,úìci`ny zia £¨¤¤¥¨§

,ìlä úéáìllk dnec dpi` zlcy oeiky .zexifp eilr dlg `ly §¥¦¥
lykpe oii e` miapr xnel dvxy xnel oi` ,xifpl xeq`d xacl

.zlc xn`e epeylaàðz éàåxne`a wx ewlgpy epipy eli`e - §¦¨¨
n xifp ipixd,úìc`weecy xne` iziidàäazlcn xcepa -éøîà÷ ¤¤§¨¨¨§¥

ìlä úéaxacl llk dnec dpi` zlc ik zexifp eilr dlg `ly ¥¦¥
,xifpl xeq`yézøz Cäa ìáà,mdd mipya la` -eäì eãBî àîéà £¨§©©§¥¥¨§

lld zia,éànL úéáìmiapr xnel dvxy oeik ,zexifp eilr dlgy §¥©©
,xya e` zexbexb xn`e epeyla lykpe oii e`àìc ïì òîLî÷- ¨©§©¨§Ÿ

zexbexba s` lld zial `l` ,jk xacd oi`y `pzd eprinyd
eilr dlg zlca s` i`ny ziale ,zexifp eilr dlg `l xyae
oiekzpe epeyla lykpy meyn i`ny zia ly mnrh oi`y .zexifp
xifp ipixd xne`yky i`ny zia zrc `l` ,zexifpa bdepy xacl
zexbexbd on xn`e ea xfg jk xg`e ,zexifp envr lr lawl ezpeek
jeza elit` zexifpa dxfg dliren oi`e ,zlcd on e` xyad on e`

kle ,zexifpa dxfg dlireny mixaeq lld ziae .xeaic ickepi` o
.xifp
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זלט

iiepik lk` cenr i sc ± oey`x wxtxifp
.llk opiziin `l Ð `l i`e ,oixeryd on dl opiziine ,yecwz Ð dheq zgpnke

ïì òîùî à÷xn` ikc oizipzn wcinl zivn `l mlerle .oihigd on `iai ikd elit`c Ð

.melk `le iziin `l "miycrd on"äðùîäøô äøîàoebk :opivxzn `xnba Ð

ici lr mlerl zcner dpi`y dxt dxeaqk il dnecnk" xn`e eiptl dveax dxt dzidy

miiwzp m` dxyan dpnn xifp ipixd ,mc`

jl` ip` `l` ,dil`n zcner `dzy dzaygn

xn` ik ixn`c ozhiyl i`ny zia ."dpcinr`e

ipixd" xn` ik inp `kd ,xifp ied "zexbexbd on"

ileyzi`l "dxyan" xn` ike ,xifp ied "xifp

i` :ixn` lld ziae .xifpa dl`y oi`e ,iz`w

.xifp ied `le ,inc zexbexbk Ð "dxyan" xn`

xn`e eiptl lerp zlc didy oebk Ð zlc iable

lr gztp oi`y dfd zlcd xeaqy ip` dnecnk"

miiwzz m` eixqpn xifp ipixd ,mc` ici

ziae .eil`n gztpe ,"eil`n gztiy ezaygn

ied "xifp ipixd" xn` ikc ozhiyl ekld i`ny

xn` ike ,dlhal eixac `iven mc` oi`c ,xifp

dl`y oi`e ,iz`c `ed ileyzi`l "eixqpn"

.xifpaäãåäé éáø øîài`ny zia exn` `l Ð

,xcp oiprl `l` exac `l [ody ,llk] xifp `diy

ilr ef dxt ixde dxyan xecp ipixd" xn` m`y

,dil`n zcnere "dil`n `id zcner m` oaxw

.xifp epi`e dpnid xecp iedcàøîâäøåáñë
åæ äøôepivn oky ,"dxt dxn`" ipzwc epiid Ð

oebk ,dxin` oeyla aezkd `ivedy daygndn

eyr xn`ie" (eh mildz) "eaala zn` xaece"

.(fk ziy`xa) "ealaäøéæð éðéøädxizi `"d Ð

.dpnid :rnynàãç éàîù úéá äåøîà àä
àðîéæ"zexbexbd on xifp ipixd" xn` m`c Ð

xifp ipixd" xn` ikl inp oicd `ede ,xifp iedc

diipznl il dnl ,"dxyan?úìú éúøúÐ

.'eke ikixv edleke ,zexbexbe zlc dxt :ipzw

íéáðòá ïôìçéîã íåùî`xita `xitc Ð

iiepik iiepikc i`ny zial edl zi`e ,slgin

.`ziixaa ipzcn ,zexifpk zexifpøîúéà éàå
øùáixn`c `ed `kd :`pin` ded ,dicegl Ð

ediigxe` `xnge `xyiac ,xifp iedc i`ny zia

`ki` ikdl ehn`e .iccd icda ixn`c iypi`c

"oiin" xn`c o`nk Ð "dxyan" xn` ik ,xninl

.incäìéáãå úåøâåøâ ìáàoii icda e`lc Ð

`w .iepik my edl iediz `lc `ni` ,edpip

.ol rnynäéìàî äãîò íà éðú÷ éîåm`" Ð

ici lr oia dil`n oia ,xn`w mzq "zcner

.mixg`ïáø÷ éìò éøä øîàå åéðôì äöåáø äøô äúéäù ïåâë àáø øîà àìà,xnelk Ð

`ly o`k ip` zakrn ,zcner dpi`y ef dxt dxeaqk :xn`e ,eiptl dveax dxt dzidy

.mc` ici lr elit`e ,mlerl cenr`ïáø÷ éìò éøä øîàådpnn envr xifdy ,xnelk Ð

.dil`n dcnre ,dpcinri `l m`
úéá
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äøôzcner m`" ipzwcn ,dveax dzidc dil rnyn .eiptl dveax dxt dzidy oebk Ð ef

xn` :yexit Ð xn` :ikd oizipznc `pyil yxtl yi `ng xa inxc `iepyl ."ip`

:xn` .(`id dveaxc llkn Ð "zcner ipixd" ipzwcn `d) dveaxd dxtd d`exd mc`

`nzqne ,dveax `idy dn dala ef dxt dxeaq xnelk ,(ef dxt dxeaq :yexit) ef dxt dxn`

dpi`y ,jk lk dveaxy zngn ,dala ef daygn

dnvr dxtdy `le .dil`n cenrl dleki

,aygle xeaql zrc dl oi` ixdy ,ok zaygn

dze` mi`exe mixaerd mc` ipa xnelk `l`

itle .ok xnel mala mixeaq gka jk lk dveax

jkitl ,dxtd lr eala ok ayeg dxtd d`exdy

dayg dip`de" enk ,dnvr dxta daygnd dlez

`l` ,ok dayg dip`dy `le (` dpei) "xaydl

dleze ,xaydl dilr ayeg dip`d d`exd mc`d

daygnd dlez inp ikd ,dip`a daygnd weqtd

lr aqen "ipixd"Ð "zcner m` xifp ipixd" .dxta

ipixd xn`w ikdl .zexifpd eilr lawnd mc`d

.zcner m` dxyan xifp ipixdÐ `"d witn dxifp

zcner m`" dpynd oeyl lr siqen `ng xa inxe

"ip`" .dpynd oeyln epi` "dil`n" ik ,"dil`n

lawnd mc`d lr aqeny yxtle wegcl jixv Ð

ip` Ð dil`n zcner m` :xn`w ikde .zexifpd

ipixd" dxn` xakc ab lr s`e .dxyan xifp

lawnd mc`d lr `ed dln ltk Ð "dxifp

ocr eznyp uxt axd epxenl d`xp okl .zexifpd

dnvr dxtdy rnyn oizipznc `hdix metlc

ltep did Ð "ip` zcner m` dxifp ipixd" dxn`

."ip`" oeyl dpyna zipyp jkle ,oeyla aeha

zepyl jixv did `l `ng xa inxc `iepyl la`

oeyl xezie ,"dxifp ipixd" dxn` xaky ,"ip`"

.zxacn dxtd eli`k diepy dpyndy `l` ,`ed

ikd Ð dxt` oizipznc `pyil ixiinc ikid ike

yi` sqei epiax axde .zlc` yxtl yi inp

Ð xn` :oizipznc `yexit ikdc yxit milyexi

dnecnk :dveax dxt d`xyk mc`d xn` :yexit

Ð "zcner mr dxifp ipixd" ef dxt dxn`c ip`

xecz oevxae ,dleki dpi`e cenrl za`ez `idy

ik ,dixac dl mily` ip` .cenrz m` zexifp

oizipzn dleke .cenrz m` dxyan xifp ipixd

xn`c `zlin da siqen cenlzde ,dxtc `zln`

ixii` i`c :ef dhy lr denzl zvwe .mc`d

m` dxyan xifp ipixd" yexita xne` mc`dy

dxn`c `piipr dilek ied ok m` Ð "zcner `id

d`xpe !melk liren dxeaic oi`c ,icka dxt

wx ,zexifp da jiiy `le ,dxtc `zlin xtqn didy wx ,melk xne` mc`d oi`y :yxtl

ezrca Ð jk epiptl xtqn mc`yk ,jkld .dxyan dpdi `ly `xeqi`l zyxten `dzy

ip`" yexita mc`d xn` eli`k lld ziae i`ny zia ibilte ,dxyan xifp didiy eilr miiwl

Ð "`pnif `cg i`ny zia ixn`de" jixt i`nc ,oeir jixv ,edine ."cenrz m` dxyan xifp

ikc ,ozhiyl i`ny zia eklde .zexifp llk xikfd `lc ab lr s` opireny`l jixhvi` [`d]

.xifpl xya jiiy `l inp ikd Ð xifp ikd elit`e ,zexifpl zexbexb ikiiy `lc ikidïéúøúi`c .lif`e yxtnck ,ikixve .zlcae dxtae ,zexbexba :zenewn dylya mipya xnelk Ð zlz

.dfl df mc` ipa oeyla slgine ,dcerqd xwir `id ef Ð `xnge xyae .zexbexb eita dlre miapr xnel did ezrca `nye ,edpip ixit ediieexzc ,miapra itlgnc meyn Ð zexbexba xnzi`

yxtn onwl .dil`n xnel dvex Ð dcnry ezpeekc ol rnyn `w digxe` ab` `l` ,inp ikd oi`c xnel yie !ezhiyl (xnel `le) dxtd zcinr `la [`xnge] xyaa beltile :xn`z m`e

.`ng xa inxc `iiepiy` jixtc cenlzd ziyew llka edfyéîxn`w `lcn j` ,jixacl dcen iziid Ð yxetn oizipzna "dil`n" ded i` i`cec !ipzw "zcner m`" Ð dil`n ipzw

`l `d [la`] ."dil`n" dpynd oeyld lr siqeny ,el [dywd okle] .dcnrda zexifp ilzil `le ,"dxyan xifp ipixd" ipzil Ð jcica i`c .jcica iyextl `kilc dpin rny Ð "dil`n"

jixv oi` ok ixg` dxtd dzyry dne ,`pzd zepyl jixv excp dlezy dna xacd xwir `l` ,dpynd oeyl` siqedl jixv oi` oeyld dfy ,"dil`n dcnre" `ng xa inx siqenc i`n `iyw

`lc ,dil`n dxtd dcnra excp dlzy i`cec .ok ixg` dyrnd dyrp ji` xne` dt lra `l` ,zepyldil`n oia yxtl `kile .dcnre yxtl jxved jkle .dil`n dcnr `l m` xifp ied

opipync zeipyn dnk `de ?"dil`n ipzw in" dil `iyw i`ne :xn`z m`e ?xac meya dlz dnl Ð xifp zeidl ezrc m`y ,dyriy rceiy xaca zelzl mc` ipa jxc oi`y ,mixg`n oia

oeik ,"dil`n" xqg dpynac melk gken `l `ng xa inxc `yexitl la` .dpynd oeyl lr siqedl gk yi f` Ð oexqigd gkenc `kid ilin ipdc ,xnel yie !"ipzw ikde `xqgin ixeqg"

,dpynd oeyl lr siqedl el oi`c "dil`n ipzw in" jixt jkl .`l i` ilin lkl zexifp dilr liig i` ,xyad on xcepa zwelgnd lk `l` ,dxtd zcinra llk mi`pzd zwelgn dlez dpi`c

.melk xqgc i`pzc `zbeltn gken `lc oeikéøä.dil jixtc cr dizlinl ineiiql diway `lc `l` .onwl wiqnck ,dcnr `l m` dcnr m` :xnel dvexe ,dxtd :yexit Ð oaxwk ilr

[a cenrl jiiy]úéáziae .oaxw `iadl aiige Ð dnwe` `l [`de] (`kde) ,dcinr` `l m` xnel dvex ,dcnr `l m`e Ð `ed dicia [dnwe`] meyn `xab `eddc ditxez ixaq i`ny

ikide ,"dxifp ipixd" ipzw oizipznc `pyila `de :xn`z m`e .oaxw `iadl aiig epi` Ð dznwc oeike .dznw `de ,dveaxc meyn ,llk dcnr `l m` :[ixaq] lld

`iadl milibx eid la` ,xifp ly eizeaeg [ilin ipd] Ð dqb dndan mi`a mpi` xifp zepaxwc ab lr s`e .dcnr `l m` zexifp oaxwa d`ian ipixd :xn`w ikdc ,xnel yie ?oaxw rnzyn

.ezacpe excp itl lkd ,o`ve xwan s` mi`a mze`e ,zexifp zepaxw mr zeacpe mixcp
xn`e
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זמ
iiepik lka cenr i sc ± oey`x wxtxifp

'åë àøáâ éàäã äéôøåú éøáñ éàîù úéás` :d"xend epl xn`e .dl iwen dinwlck Ð

oicac ,dil`n dcnre "dcnr `l m`"a `ziinw jda `icda `ax dl ipz `lc ab lr

`xen` `l` .dl uxznc `vexiz jci`a inp dl xn`wck ,ikd ipzinl dil dedc `ed

zigp` `l Ð `kxit da zi`c `zlin xn`c `axl dirnyc oeik ,cenlzd xcqnc

`nlya :jixtck dil jixte ,dizlinl dineiql

ezhiy silgn xcde .`id oaxw za dxt

ilr ixd" xn`c oebka dl iwenc `xwirnc

xifp ipixd" xn`c oebka dl miwen xcde ,"oaxw

.`zlinl miiqne ,"oiinïáø÷ úá äøô àîìùá
àéädl znwen zivn dxt iabl `nlya Ð

,xifp iedc "oaxw ilr ixd" xn`wc oebka

`kiiy `wc xnelk Ð `id oaxw zac li`edc

`kiiy `l xifp oaxwac ab lr s` ,oaxw llka

"zexifp oaxw ilr ixd" xne`k xninl `ki` Ð

edl miw ikid Ð zlc iabl `l` .xifp iede ,inc

ikd i`ny zial?`ki` zexbexb iab `nlya

yie ,miapra itlgin ,`ed ixite li`ed :xninl

ik ,zlc iabl `l` .zexifp oeyl dfd oeyla

in Ð "gztp `l m` oaxw ilr `id ixd" xn`w

llk zexifp oaxwa jiiy?ïåâë àáø øîà àìà
åéðôì äöåáø äøô äúéäùdxeaqk :xn`e Ð

`le dil`n `l ,mlerl zcner dpi`y ef dxt

.mc` ici lräãîò àì íà ïééî øéæð éðéøä øîàå
:rnyn ikd ,"zcner m`" ipzwc oizipzne Ð

m` xifp ipixd ,my zakrzn `dzy dxeaq `id

ip` `l` ,my zcner `dzy dzaygn miiwzz

`kil oizipzne .dil`n dcnre .dcinr`

m` icin" lirl opiywnck `zyd iieyw`l

lr dcnr oia dil`n dcnr oia `kd dil ipy `l diteb `ax `dc ,"ipzw dil`n dcnr

.mixg` iciàøáâ éàäã äéôøåú éøáñ éàîù úéáã éâéìô àäáåzed `l ,df ly xwir Ð

`l m` Ð "dcnr `l m`" xn`wc i`de .dgxk lra dl miwel edi`c `zrc` `l`

.xifp ied Ð dnwe` `lc oeik jklde ,rnyna dcinr`'åë ïééî øéæð éðéøä øîàå`l Ð

`kd xn` Ð "dxyan" lirl ipync meyn `l` ,"xifp ipixd" `l` xninl jixhvi`

xeaq dz`yk `l :`nw `pzl dcedi iax dil xcdn `we .`ziinw `iepyn iwet`l ,"oiin"

qtzinc i`ny zia exn`yk s` `l` ,i`ny zia exn` jk xifp iedil dxta qitznac

zlca la` .xifp epi`e xecp iedc ,"oaxw ilr ef dxt ixd" xne`a `l` exn` `l Ð da

.llk zlc iab mixcpc `pyil `kiiy `l `dc ,dcedi iax bilt `léøîà ììä úéáåÐ

.xifp ied Ð znw `l m` `d ,xifp ied `l znwc meyn mrhúøîàäålkc ,lld zial Ð

on xifp ipixd" xn`c o`nc `inec ,xifp ied `l "dxyan xifp ipixd" xn`c `kid

!xifp ied `lc "zexbexbdéàîù úéáã åäééîòèì.'ek ocicl :edl ixn`w Ð
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øîàåxifp ipixd :yexit Ð "dxifp ipixd" ipzwc oizipzn Ð 'eke `l m` oiin xifp ipixd

"`l" `l` ,oizipznc `pyil lr siqen epi` df Ð dil`n dcnre .dliaya jk oiin

dyrp jky ,xn` `linn `l` ."`l" zaiz siqen `ede ,"dcnr m`" dpynd oeylac ,cala

.dil`n dcnry dyrnd

úéáxab `eddc ditxez i`nydnwe` meyn `

ditxez :yexit Ð dnwe` `l `de dicia

ik edl `xiaq i`ny zia ,xnelk .ezrc ielib Ð

:ok xnel ezrc ,`pyil i`d ik mc`d xn`

wfega jk lk dveax dxtdy mixeaq mlerd

,xnelk Ð xifp ipixd .dcinrdl leki mc` oi`y

Ð il `gixhc ,xifp zeidl ipevx oi`y it lr s`

icia gk oi` :yexit Ð dcnr `l m` .xifp ipixd

lk `l Ð myn dcnr `l m`e ,gka dcinrdl

`ly dyrn dyrp seqale .dpcinri m` oky

.dil`n dcnre ,dpcinrdl da rbi `le da gxh

`l `de ,xn`w dpcinri `l m` :ixaq i`ny zia

.xifp oicn `dc ,zexifp liig jkld Ð dnwe`

dveaxc meyn dcnr `l m` :ixaq lld ziae

Ð cenrz [`l] m` xifp `d` :xnelk ,gka `id

m`e .zexifp dilr liig `l jkld ,dznw `ide

dcnr `l m` icin" iywz inp `zyde :xn`z

,zeyaeyn zeipyn dnkc :xnel yie ?"ipzw

`ax dlez ikdc ."`xqgn ixeqg"a edl opipyne

el xyt` i`e ,dxtd zcinra i`pzc `zbelt

`l m` dxtd zcinra i`pzc `zbelt yxtl

xqgc gken iede ,dpynd zqxiba "`l" siqei

oipra ediizbelt yxtl el xyt` i`c ,o`k "`l"

ielz epi` Ð `ng xa inxc `iepyl la` .xg`

i` zexifp dilr liig i` ,xyad on xcepa `l` ,dcinra [melk] (xnelk) mi`pzd zwelgn

,"dil`n" xqgc i`pzc `zbeltn gken `lc "ipzw dil`n icin" dyw i`ce dicicle ,`l

dxt il dnl :`icda dil jextile :xn`z m`e .dpynd oeyl lr siqedl gk el oi` jkle

dilr liig i` ,xyad on xifpa xcepa `icda beltil Ð dil`n dcnr m` df `pzl dveax

icin" jixt inp ikdc :xnel yie !ozhiyl lld ziae ozhiyl i`ny zia elfile ,zexifp

`zbelt dpi`c oeik xnele ,eilr lblbl `l` ef `iyew xwir el dywed `le ,"ipzw dil`n

i`pzc oeike ,"dil`n" dpynd oeyl lr siqedl gk jl oi` Ð dxtd zcinra llk i`pzc

zcinra llk xikfdl `pzl dnl (ok m`) ith jl iywz ok m` Ð dxtd zcinra ibilt `l

xikfdl `l` "dil`n"c `iyew xikfd `le .ozhiyl elfile xyad on xcepa ebltil ,dxtd

,ith dwfg `iyew jl iywz dzrne ,llk dxtd zcinra `ilz `l i`pzc `zbeltc el

.ozhiyl elfile ,`icdl xyaa ebiltilcàîéà,xnelk .icin da qitzn `w in Ð `tiq

`pz` iax bilt i`n`epeyla qitzd `l ixd ?`nlra oaxwk `l` `ied `l dxtdc ,`nw

`l` !'ek "dcnr `l m`" `icdl oiin xifp `l` ,"oaxwk" e` "mpewk ef dxt" xnel ,mpew

:xn`z m`e .ilin lkl xifp ied i` xyad on xcp ik inp ewlgpe ,lirl ziyixtck ,oeyla ewlgp `zyde .'eke dil`n dcnre "dcnr `l m` [dxyan] xifp ipixd" xn`c oebk :opiqxb ikd

"dcnr m` dxyan xifp ipixd" xn`c oebk ,ztqeze ddbd `la yxtl leki `de ?dpynd oeyl lr "`l" zaiz siqedle dibdl el dnl Ð dxtd zcinra ediizbelt `ax iwe`c oeik ,`zyde

,ilin lk` inp liig Ð dxya` zexifp liigc oeike ,dxyan xifp ied jkld Ð gka dpcinrdl rbie gxh ,dyr oke .ici gka dpcinr` m` Ð "dcnr m`" edl rnyn i`ny zia ,dcinrde

ibilt eed `l i`ce `l` ,inp ikd oi`c :xnel yi !dxya` elit` zexifp liig `le ,dil`n dcnr `le dcinrd `ede ,rnyn dil`n Ð "dcnr m`" ixaq lld ziae .ozhiyl i`ny ziac

oixcepd jxc oi`c :xnel yi cere .xifp ied ,mixg` ici lr oia dnvr ici lr oia ,cenrzy oipr lka rnyn Ð "dcnr (xn`) m`" xifp didi xn`wc oeikc ,xifp iedil `lc xnel lld zia

`icda [`nil] Ð xifp zeidl yexitdc oeikc .zexifp eilr legiy ick dcinrdl egxk lra da gxhc ,dpcinr` m` :yexit ,"dcnr m`" ezexifp dlzy i`ny zial `pyil i`da xnel

lawn ipixd Ð oevxa xifp ipi`y it lr s` ,xnelk ,dpcinr` `l m` :yexit "dcnr `l m` xifp did`" :xecil mlerd jxc df oeyla la` ?dxtd zcinra excp dlz dnl ,"xifp ipixd"

ciar `w i`ne :xn`z m`e .xecile xnel zelibxy oeyla yxtl ick "`l" dpynd oeyl lr siqen ikdl .zexifpa utg ip`y `l ,xifp did` dpcinrdl gk il didi `l m` zexifp ilr

dil zile ,mlern uxiz `l Ð `ax mya cenlzd uxizy mivexizd lk `nyc :mivxzn yi !"dil`n dcnr `l m`"a ycg zwelgn o`k ewlgp `da `de ?zlz oizxzn lirl `zekixv

inp ikdc .enya cenlza xkfed Ð `ng xa inx` dywdc meyn `l` ,uxiz `ax `l Ð i`nw ivexiz la` .dcnr `l m` dxyan :oexg` uexiz m` ik `ax uxiz `le .zlze ixza

iyily wxt onwl oke .ibilt `l `nlr ilekc d`iaa :ikd xza xn`w `dc ,dilr llk bilt `l d`iaae ,qpekd iaizin :xn`wc (a,dl) "ulegd" wxt zenaia `pgky``pyilae .(`,fi)

.dxtd zcinra `icda oiid on ebltil Ð ok `l m`c ,xyad on xcepa inp ibilt jgxk lrc :xnel yie !zexbexbn `zbelt `d opirny `l ,'eke `xab `eddc ditxez ixaq i`ny ziac

zcinra mb mewn lkne .lirl `zekixv ciar `w `d`e ,ozhiyl eklde ,dxyan xcepd jgxk lr `l` .dcedi iax bilt ded `l `d`c ,ibilt oiid on xcepa `lc giken dcedi iaxcne

ditxez ixaq lld ziae :xninl diwgec i`ne :xn`z m`e .ewlgp dxtd zcinra mb jgxk lr `l` ?oizipzna dcnr m` dxt xikfdl il dnl ,`icdl xyaa beltil ok m`c ,ibilt dxtd

inp ibeltl iz` lld zia jgxk lrc :xnel yie !zexbexbd on xifpc dna xifp ied `lc [ixaq] lld ziac `nil ?ixn`w i`ny ziac ediinrhl lld ziac xnel jixve ,'ek `xab `eddc

,dxtd zcinra excp dlz ik xyan xifp iedc i`ny ziac `nrh opireny`l dxtd zcinr dpy xninl `kilc .dicegl xyaa ebltil Ð ediinrhle ,xyad on xcepa i`c .dxtd zcinra

seq seq :xn`z m`e .xyad lr elit` excp lg `lc Ð dxtd zcinra excp dlz ik ,opireny`l `z` lld ziac `nrh jgxk lr `l` ?opireny`l `z` cegl i`ny ziac `nrh ike

zcinra excp dlze ,yexita oiid on xcpc `kid dpin `wtpc :xnel yie !zexbexba edl rnynck ,zexifpc ilin lk` liig `l xyad [on] df xfpyk elit` `lde ?lld zial dpin `wtp i`n

.dznw `de ,`id dveaxc meyn edl rnyn lld zialc ,zexifp dilr liig `lc Ð dxtd
ipixd
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àîéà ,éëä éà ¯ .úî÷ àäå ,àeä àòéáøc íeMî¦¦§¦¨§¨¨©¦¨¦¥¨
éànL úéa eøîàLk óà :äãeäé éaø øîà :àôéñ¥¨¨©©¦§¨©§¤¨§¥©©
éî äøt ,"ïaø÷ éìò ïä éøä" øîBàa àlà eøîà àìŸ¨§¤¨§¥£¥¥¨©¨§¨¨¨¦
øéæð éðéøä" øîàc ïBâk ,àlà ?écéî da ñétúî à÷̈©§¦¨¦¥¤¨§§¨©£¥¦¨¦
éànL úéa ;äéìàî äãîòå "äãîò àì íà døNaî¦§¨¨¦Ÿ¨§¨§¨§¨¥¥¤¨¥©©
déãéa dî÷Bà íeMî àøáb àeääc détøez :éøáñ̈§¦§¥§©©§¨¦§¨¦¥
éàäc détøez :éøáñ ìlä úéáe .dî÷Bà àì àäå ,àeä§¨¨§¨¥¦¥¨§¦§¥§©
éøáñ ìlä úéáe ¯ .úî÷ àäå ,àòéáøc íeMî àøáb©§¨¦¦§¦¨§¨¨©¥¦¥¨§¦
éåä àì "døNaî" éøîàäå .øéæð éåä úî÷ àì éà¦¨¨©¨¥¨¦§¨¨§¦¦§¨¨¨¨¥
eléôà ¯ ïãéãì :éøîà÷ éànL úéác eäééîòèì ¯ !øéæð̈¦§©£©§§¥©©¨¨§¦§¦¨£¦
éåä eúéøîàc eëãéãì ,øéæð éåä àì éîð úî÷ àì̈¨©©¦¨¨¥¨¦§¦§§¨§¦¨¥
íeMî àøáb ïéãäc détøeúc úäéî ïì eãBà ¯ øéæð̈¦¨¦©§§¥§¨¥©§¨¦

òéáøcéàäc détøez åàì :éànL úéáe ¯ .úî÷ àäå ,à ¦§¦¨§¨¨©¥©©¨§¥§©
.dî÷Bà àì àäå ¯ àeä déãéa dî÷Bà íeMî àøáb©§¨¦§¨¦¥§¨¨§¨

äðùî
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ådfd mc`däãîò àì íà ïéiî øéæð éðéøä ,øîà`l dxtd m` - §¨©£¥¦¨¦¦©¦¦Ÿ¨§¨
,cenrzåseqaläãîòdxtd.äéìàî,lld ziae i`ny zia ewlgpe §¨§¨¥¥¤¨

,df i`pza zexifp lawnd mc`d ly ezpeek dnéøáñ éànL úéa, ¥©©¨§¥
détøezezpeeke ezrc ielib -àøáb éàäc-,dfd mc`d ly §¥§©©§¨

,'dcnr `l m` xifp ipixd' xn`ykàeä déãéa dî÷Bà íeMî- ¦§¨¦¥
zexifp envr lr lawn okle ,dcinrdl egka yiy gikedl dvexy

,dcinrdl gilvi `l envr `ed m`dî÷Bà àì àäåseqal ixde - §¨Ÿ§¨
okle ,dpevxn dnwe eze` dnicwd dxtd ik ,dcinrd `ed `l

.zexifp eilr dlg,éøáñ ìlä úéáem` zexifp laiwyk ezpeeky ¥¦¥¨§¥
,cenrz `l dxtdàeä àòéáøc íeMîdveax dxtdy meyn - ¦¦§¦¨

envr lr laiw okle ,cenrzy el xexay ze`xdl dvex `ede
,cenrz `l m` zexifpúî÷ àäådpi` xake dcnr dxtd ixde - §¨¨©

.zexifp eilr dlg `l okle ,dveax
:`ax ixac lr dywn `xnbdéëä éàdpyna xaecny jk m` - ¦¨¦

,oiin xifp ipixd xn`yàôéñ àîéà,dpynd ly,äãeäé éaø øîà ¥¨¥¨¨©©¦§¨
éànL úéa eøîàLk óà,xeqi` eilr lg exeaicayàìeøîàok ©§¤¨§¥©©Ÿ¨§

,zexifp eilr legzy oiprlàlà,dxtd lr lgy xcp xeqi` iabl ¤¨
eøîBàay ,xnel dzid ezpeeky ,xcepd -ïä éøä[dxtde zlcd-] §¥£¥¥

ïaø÷ éìòmilg df ote`ae ,oaxwk ,xcp xeqi`a ilr mixeq` eidi - ¨©¨§¨
dlg `l i`ny zial mb la` ,xcp xeqi`a eilr mixq`pe ,eixac
s` ixd ,'oiin xifp ipixd' xn`y jixack m`e .zexifp eilr

eixaca xikfdykéãéî da ñétúî à÷ éî ,äøt-da qitzd ike ¨¨¦¨©§¦¨¦¦
,zepzdl ick wx did 'dxt' eixaca xikfdy dn ixd ,mieqn xeqi`
leki epi` la` ,cenrz `l dxtd m` oiin zexifp eilr lawny

.oaxwk dxtd z` eilr xeq`l dzid ezpeeky yxtl
:`xnbd zvxzn .xg` ote`a dpynd z` zx`an `xnbdàlà`l ¤¨

`l` ,cenrz `l dxtd m` 'oiin xifp ipixd' xn`y dpyna xaecn
,dpynd z` cinrd `axøîàc ïBâkdxtd z` d`exd mc`d §§¨©

,zecaka dveaxíà døNaî øéæð éðéøädxtdå ,äãîò àìseqal £¥¦¨¦¦§¨¨¦Ÿ¨§¨§
äãîòdxtdäéìàî.,jk `ed zwelgnd xe`iaeéøáñ éànL úéa ¨§¨¥¥¤¨¥©©¨§¥

ik ,xifp `edydétøezezrc ielib -eezpeekàøáâ àeääc-ly §¥§©©§¨
,'dcnr `l m` dxyan xifp ipixd' xn`yk ,dfd mc`díeMî¦

àeä déãéa dî÷Bàokle ,dcinrdl egka yiy gikedl dvexy - §¨¦¥
,dcinrdl gilvi `l envr `ed m` zexifp envr lr lawnàäå§¨

dî÷Bà àìdnicwd dxtd ik ,dcinrd `ed `l seqal ixde - Ÿ§¨
egka yiy ze`xdl ick zexifp laiwy oeike .dpevxn dnwe eze`
.zexifp eilr dlg dcinrd `lyk okl ,dcinrdle dilr xabzdl

éøáñ ìlä úéáeik ,xifp epi`ydétøezezpeeke ezrc ielibéàäc ¥¦¥¨§¥§¥§©

àøáb,dxtd xyan zexifp envr lr laiwyk df mc` ly -íeMî ©§¨¦
àòéáøc-el xexay ze`xdl dvex `ede dveax dxtd ik ¦§¦¨

,cenrz `l m` zexifp envr lr laiw okle ,cenrzyúî÷ àäå- §¨¨©
.zexifp eilr dlg `l okle ,dveax dpi` xake dcnr dxtd ixde
,zexifp eilr dlgy exn` `l i`ny ziay ,dcedi iax xn` df lre
xifp ipixd' xn`y oeiky ,xcpa eilr dxeq` dxtdy `l`
lr dxqe`l dzid ezpeeky eixac z` yxtl `ed leki ,'dxyan

.cenrz `l m` xcp xeqi`a envr
dxyan xifp ipixd xne`a ewlgpy ,df uexiz lr dywn `xnbd

:dcnr `l m`åy xnel xyt` ikúî÷ àì éà éøáñ ìlä úéá- §¥¦¥¨§¥¦Ÿ¨©
dcnr `l dxtd m`yøéæð éåä,zexifp eilr dlg -éøîàäåixd - ¨¥¨¦§¨¨§¥

,mixne` lld ziaøéæð éåä àì døNaîxyan zexifp lawndy - ¦§¨¨Ÿ¨¥¨¦
xeq`d xacn zexifp laiw `ly oeik ,zexifp eilr dlg `l dxt

.xifpl
miiwzpy llba ,xifp epi`y exn`y lld zia :`xnbd zvxzn

,dil`n dcnr dxtd m` s` epevxéøîà÷ éànL úéác eäééîòèì§©£©§§¥©©¨¨§¥
lld zia ixac xe`iae .mdixac z` exn` i`ny zia zhiy itl -

,md jkïãéãì,epzhiyl -øéæð éåä àì énð úî÷ àì eléôàelit` - §¦¨£¦Ÿ¨©©¦Ÿ¨¥¨¦
zexifp laiwy oeik ,zexifp eilr dlg `l dxtd dcnr `l m`

elit` `l` .xifp ixeqi`n epi`y dxtd xyaneëãéãì- §¦§
mkzhiyløéæð éåä eúéøîàc-,zexifp eilr dlgy mixne` mz`y §¨§¦¨¥¨¦

,'dxyan' xifp ipixd xn`y s`úäéî ïì eãBà-mz` mewn lkn ¨¦©
,zexifp eilr legz `l dfd dxwnay ,epl zecedl mikixv

détøeúcezrc ieliby -ezpeekeàøáb ïéãäc-dfd yi`d ly §§¥§¨¥©§¨
`ed ,'zcner dpi` m` dxyan xifp ipixd' xn`yàòéáøc íeMî¦¦§¦¨

,cenrz `idy el xexay ze`xdl epevxe dveax dxtdy meyn -
,cenrz `l m` zexifp envr lr lawn okleúî÷ àäåixde - §¨¨©

miiwzp `l ,dil`n dcnr dxtdy elit`e ,dcnr dxtd seqal
.xifp epi`e e`pzåmdl eaiydåàì ,éànL úéa-xcepd zpeek oi` §¥©©¨

`l` ,mixne` mz`y itkdétøezezpeeke ezrc ielib -éàäc §¥§©
àøáb`l m` dxyan xifp ipixd' xn`yk ,dfd mc`d ly - ©§¨

,'dcnràeä déãéa dî÷Bà íeMîegka yiy gikedl dvexy - ¦§¨¦¥
gilvi `l envr `ed m` zexifp envr lr lawn okle ,dcinrdl

,dcinrdldî÷Bà àì àäåik ,dcinrd `ed `l seqal ixde - §¨Ÿ§¨
ick zexifp laiwy oeike .dpevxn dnwe eze` dnicwd dxtd
`lyk okl ,dcinrdle dilr xabzdl egka yiy ze`xdl

:zexifp eilr dlg dcinrd
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 אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ד

ברוקלין.
הנהלת כפר חב"ד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

עניתי  מהם  ולחלק  חב"ד,  בכפר  התיישבות  אודות  אנשים  כמה  שאלוני  הזמן  ...במשך 
בחיוב, ואתענין לדעת אם פנו אליהם ומה הי' סוף דבר.

בברכת הצלחה למעלה מהטבע בטבע המחכה לבשו"ט.
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äðùî
y mc`ñBkä úà Bì eâæîlyoii,'epnî øéæð éðéøä' øîàåäæ éøä ¨§¤©§¨©£¥¦¨¦¦¤£¥¤

dyrpøéæð,.mleray oii lka xeq`y df llkae ¨¦
:df oipra dyrn d`ian dpyndäúéäL úçà äMàa äNòî©£¤§¦¨©©¤¨§¨

äøBkéL,ñBkä úà dì eâæîeíéîëç eøîà .'epnî äøéæð éðéøä' äøîàå ¦¨¨§¨¤©§¨§¨£¥¦§¦¨¦¤¨§£¨¦
y oeik ,dxifp dpi`yäðåekúð àìdy`Bæ,zexifplàlàdzpeek Ÿ¦§©§¨¤¨

ïaø÷ éìò àeä éøä ,øîBì-lge ,oaxwk ilr xeq` oiid qek didi ©£¥¨©¨§¨
:zexifp `l la` ,eilr xcp xeqi`Ä

àøîâ
`pzd `ian ike :`xnbd dywnäNòîickøBzñìdpyy oicd z` ©£¤¦§

ixd ,`yixazøîàaàLéøxifp ipixd' xn`e qek el ebfn m`y ¨§©§¥¨
'epnnéðz øãäå ,øéæð äæ éøädpy jk xg` aeye -äMàa äNòî £¥¤¨¦©£©¨¥©£¤§¦¨
úçà,xcp xeqi`l dpeekzpy minkg exn`e ok dzyryàîìà ©©©§¨

øeñàc àeä éàäadf qeka wxy minkgd ixacn x`ean ixd - §©§¨
,ef oeyla xq`péøL àðéøçà àðéé àä`ly ,xzen xg` oiia la` - ¨¥¨©£¦¨¨¥

`aend dyrnde `yixa iepyd oicdy `vnp .zexifp eilr dlg
.df z` df mixzeq eixg`

:`xnbd zvxznàøqçéî éøeqç,oeyl xeqiga zipyp dpynd - ©¥¦©§¨
éðz÷ éëäå,dzepyl jixv jke -øéæð éðéøä' øîàå ñBkä úà Bì eâæî §¨¦¨¨¥¨§¤©§¨©£¥¦¨¦

.øéæð äæ éøä ,'epnî,dpynd ixaca siqedl yi o`keåmle`íà ¦¤£¥¤¨¦§¦
df mc`,àeä øBkéL,øéæð Bðéà ,'epnî øéæð éðéøä' øîàåxq`p `l` ¦§¨©£¥¦¨¦¦¤¥¨¦

.jk dler epnn mby dyrn dpynd d`iade .ef qeka wx xcpa
:mixg`l xekiy oia weligd z` zx`an `xnbdàîòè éàîlry ©©§¨

xekiy mc` :`xnbd zx`an .df ote`a zexifp dlg `l xekiyd
,jk xne`dàeä 'ïaø÷ éìò éøä' øîàc ïàîkef qek' xn` eli`k - §©§¨©£¥¨©¨§¨
,'oaxw ilràîéz éëåjkl ezpeeky oeikny dywze xn`z m`e - §¦¥¨
éëä àîéìyi ,zexifp oeyl xn` recne ,xcp oeyla ,jk xn`i - ¥¨¨¦
y aiydløáñ,xcp oeyla xne` m` ,xekiyd ayg -éì ïéúééî ¨©©§¦¦

éì ïøòöîe àðéøçà` oii qek il e`iai -,dpnn izxcp `ly xg ©£¦¨§©£¨¦
siqeiy xekiya xivtdl zeixad jxc ik ,dzy`y cr ipexrvie

okle ,zezylàúléî àä eäì àîéàipixd' df xac mdl xne` - ¥¨§¨¦§¨
,'epnn xifpeäì à÷éñôczezyl leki ipi`y mdl xexa didiy - ¦§¦¨§

la` ,cer dzy`y ipxrvl ewiqtie ,zexifp izlaiwy oeik oii mey
.ef qekn xecpl `l` zexifpl ezpeek oi` zn`aåd`ian df lr §

y ,dpyndúçà äMàa énð äNòîdl ewqte dxekiy dzidy ©£¤©¦§¦¨©©
:xen`d oicl di`x `ed df dyrne .ok minkg

äðùî
ipic lk eilr lawn epi`y ina mipte` dyly zhxtn dpynd

xne`d :zexifpd'ïéé äúBL àäàL úðî ìò øéæð éðéøä'did`y - £¥¦¨¦©§¨¤¡¥¤©¦
,oii zezyl xzenxifp ipixd' xn`y e`'íéúîì ànhéîeipixd - ¦©¥§¥¦

,miznl `nhidl xzen did`y zpn lr xifpøéæð äæ éøädlg - £¥¤¨¦
dxenb zexifp eilrïleëa øeñàåmbe ,zexifpd ixeqi` lka - §¨§¨

.el` mixeqi` eilr laiw `ly s` d`nehe oii xeqi`a
xn`e siqede 'xifp ipixd' xne`d :sqep oicúeøéæð LiL éðà òãBé¥©£¦¤¥§¦

,d`nehe zglbza xq`p xifpe dxezaòãBé éðéà ìáàdrya - £¨¥¦¥©
izrci `l izxcpyïééa øeñà øéæpäLxeqi` invr lr izlaiw `le ¤©¨¦¨§©¦

,dføeñà äæ éøä.zexifp eilr laiwy oeikn ,oiia mbïBòîL éaøå £¥¤¨§©¦¦§
,øézî.oii xeqi` eilr laiw `ly oeik llk xifp epi`y xaeqe ©¦

xn`e siqede 'xifp ipixd' xne`d :sqep oicøeñà øéæpäL éðà òãBé'¥©£¦¤©¨¦¨
éúééä øeáñ ìáà ,ïééaizxcpy dryaéì ïéøézî íéîëçLxeqi` z` §©¦£¨¨¨¦¦¤£¨¦©¦¦¦

,oiid,ïééa àlà úBéçì ìBëé éðà ïéàL éðtîip` ize`ixa zngn ik ¦§¥¤¥£¦¨¦§¤¨§©¦

,'dfa ip` qep`e ,oii zezyl jixvBàiziid izxcpy drya' ,xn`y
ze`nhidl il exiziy xeaq,íéúnä úà øáB÷ éðàL éðtîzngne ¦§¥¤£¦¥¤©¥¦

,'dfa qep` ippde ,jk lr xky lhep ip` iwgecøzeî äæ éøälka £¥¤¨
,llk zexifp eilr dlg `ly zexifp ixeqi`øñBà ïBòîL éaøå§©¦¦§¥

:zexifp ixeqi` lk eilr milgy xaeqe

àøîâ
lirl(:b)lawiy cr dlg zexifp oi` oerny iax zrcly x`azp

itle ,zglbze d`neh oii ,xifpa mibdepd mixeqi`d lk z` eilr
:`xnbd dywn .epizpyna iepyd ipyd oica wlgp ezhiyâeìôìå§¦§

àLéøa ïBòîL éaø énðiepyd oicd lr mb oerny iax welgi - ©¦©¦¦§§¥¨
,xifp `ed ixd 'oii dzey `d`y zpn lr' zexifp lawndy ,`yixa
lk z` envr lr laiw `ly oeik zexifp eilr legz `l eixacle

,`xnbd zvxzn .xifpd ixeqi`,éåì ïa òLBäé éaø øîàok`÷eìç ¨©©¦§ª©¤¥¦¨
,àLéøa óà ïBòîL éaø äéäeixac `iadl `pzd jxved `le ¨¨©¦¦§©§¥¨

,cg` mceqi `tiqae `yixa miiepyd mipicd ipy ik ,miinrt
dpy el` ipy lre ,zexifp ixeqi` zvwn wx eilr lawl lekiy

.'xizn oerny iaxe' `pzd
:sqep uexizïBòîL éaø âéìt àì àLéøa ,øîà àðéáøoica - ©¦¨¨©§¥¨Ÿ¨¦©¦¦§

`l ,'oii dzey `d`y zpn lr xifp ipixd' xne`d iabl ,oey`xd
,oerny iax wlgpàîòè éàî,oerny iax dcen dfay mrh dn - ©©§¨

äøBza áeúkM äî ìò äðúî déì äåäc íeMîdyer `edy meyn - ¦©£¨¥©§¤©©¤¨©¨
,d`nehe oiia xeq` xifpy dxeza aezky dn cbp i`pzådkld §

y epicia `id dweqtìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìk, ¨©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥
dligza xn`y dn `l` eixacn xzep `l ,lha e`pzy oeike

.zexifp ipic lk eilr milg `linne ,'xifp ipixd'
mb wlgp oerny iaxy iel oa ryedi iax zrc z` zx`an `xnbd

:'oii dzey `d`y zpn lr' xne`a s` ,`yixaéåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦
Cì øîàlg zexifpd ipic cbp dpzdy it lr s`y ,jl uxzi - ¨©¨

,zexifp eilr dlg `l okle ,i`pzdikúðî ìò' [éàä]dzey `d`y ©©§¨
`l` ,i`pz epi` 'oiiéîc 'õeç'kueg xifp ipixd' xne`k `ed ixd - §¨¥

,dxezd oic z` lhal dpzn epi` ok xne`de ,'oii ziizy xeqi`n
iax xaeq okle ,zexifp ipicn zvwn wx envr lr laiwy `l`
.zexifp ipic lk lawl jixv xcepdy ezhiyke ,xifp epi`y oerny

:`ziixan `piaxl di`x d`ian `xnbd,àðéáøc déúååk àéðzm` ©§¨§¨¥§©¦¨
äæ éøä ,'íéúîì ànhéîå ïéé äúBL àäàL úðî ìò øéæð éðéøä' øîà̈©£¥¦¨¦©§¨¤¡¥¤©¦§¦©¥§¥¦£¥¤

ïleëa øeñàå øéæð,mrhde ,d`nehe oiia s` ,zexifpd ixeqi` lka - ¨¦§¨§¨
áeúkM äî ìò äðúî àeäL éðtî,äøBzaäî ìò äðúnä ìëå ¦§¥¤©§¤©©¤¨©¨§¨©©§¤©©

,ìèa Bàðz äøBza áeúkMyxetn ixd .eipic lka miiw excp `vnpe ¤¨©¨§¨¨¥
i`pz dyerk `ed ixd zpn lr xne`d lky `piaxk `ziixaa

:'ueg' xne`k epi`e
xne`d :dpyna epipy,ïééa øeñà øéæpäL éðà òãBéiziid xeaq la` ¥©£¦¤©¨¦¨§©¦

`xnbd :xqe` oerny iaxe ,xzen df ixd 'eke il oixizn minkgy
:dpyna dxizq dywnàLéø zøîàäåepipy mcewd oica ixde - §¨¨§©§¥¨

mixne` minkg ,'oiia xeq` xifpdy rcei ipi`' xne`dy dpyna
yøeñà,zexifp ixeqi` lka,øézî ïBòîL éaøådlg `l ezrcly ¨§©¦¦§©¦

mb ok m`e .el` lka xq`py rci `l ezlaw zray oeik zexifp
zxne` .jtidl x`ean dpyna ixde ,ok xnel mdl did `tiqa

e ,dpyna `qxibd z` zepyl yiy `xnbdénð àîéàmb xen` - ¥¨©¦
,`tiqa,øeñà äæ éøäøézî ïBòîL éaøå. £¥¤¨§©¦¦§©¦

:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåCetéz àì íìBòìz` jetdz l` - §¦¨¥¥¨§¨Ÿ¥
ik ,mcewd oicdn dpey dfa oicd `l` ,mdixacíúä̈¨
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זמג

iiepik lk` cenr `i sc ± oey`x wxtxifp
äðùîíéîëç åøîà`ly mixacd oi`xp ,dizyl dwewf dpi`e `id dxekiyc oeik Ð

dpi`e ,oaxwk df qek ilr xq`i :xnel `l` ,zexifp myl df dilr lawl ef dpeekzp

.cala df oii qeka `l` dxeq`àøîâàîéú éëådilr lawl dpeekzpc e`l i` Ð

ikdl Ð "oaxw ilr `ed ixd" :`pyil i`da ikd `nil ,epnn dxecip zeidl `l` zexifp

Ð ikd `pin` i` :dxaqc ,ikd dxn` `lc `ed

df qek `l` ilr izxq` `ly edl `xiaq

"izy`" il ixn`e `pixg` qek il eziine ,cala

izynl `pivn `le `p` iiezyc ,il oixrvn `we

edl `pwiqtc `pyil i`da edl `ni` .il

eze ,`pixg` `qka inp `xiq` i`edc `zlin

.'ek dy`a inp dyrne il oiziin `l

äðùîïéé äúåù àäàù úðî ìò øéæð éðéøä
.x`yd z` eilr laiwe Ðøåñàå øéæð äæ éøä

ïìåëám` la` .eilr zexifp iwecwc lky Ð

rcei ipi`e mlera xifp yiy ip` rcei :xn`

df ixd Ð "xifp ipixd" xn`e Ð oiia xeq` xifpy

xcp `l elit` :ixn`c opax epiide .oleka xeq`

.mleka xifp ied ediipin cgn `l`ïåòîù éáøå
øéúîivg `l` eilr laiw `ly li`edc Ð

Ð oiia xeq` xifpdy rcei did `ly ,zexifpd

dinrhl oerny iaxe .oleka xzen df ixd

.olekn xifiy cr xeq` epi` :xn`c??øîà íàå
éúééä øåáñ ìáà ïééá øåñà øéæðù éðà òãåéÐ

iptn ,il oixizn minkg ediy ,oiid on izxfdyk

xifpdy ip` rcei e` :oii `la zeigl leki ipi`y

xeaq zexifp ilr izlawyke ,mizn xeawl xeq`

izpne`y iptn il oixizn minkg ediy iziid

`zlin i`lbi`c ,xzen df ixd Ð mizn xeawl

oiin zexifp dielir liaw `l `xwirnc rxtnl

ivg `l` eilr laiw `le ,mizn z`nehne

.zexifpøñåà ïåòîù éáøåyxtn `nrhe Ð

.`xnbaàøîâïåòîù éáø éîð âåìôéìå
àùéøáip` rcei"` oerny iax biltc ikid ik Ð

`lc meyn zexifp dilr liig `lc "zexifp yiy

.zexifp iwecwc lk laiwïåòîù éáø äéä ÷åìç
äðåùàøá óàiax xn`w inp dpey`xc Ð

oiia dzey `d`y zpn lr" xn`c oeik :oerny

.cal zglbza `l` xcp `l Ð "znl `nhine

xifiy cr xifp epi` :xn`c dinrhl oerny iaxe

.oleknéáø âéìô àì éàãå àùéøá øîà àðéáø
ïåòîùÐ "xifp ipixd" xn`c oeik mzd eli`c Ð

"zpn lr" xn`c i`de ,xifp zxez lk eilr laiw

aezky dn lr dpzn dil iedoi`e ,dxeza

ink dil iedc .xenb xifp dil dede ,melk e`pza

zeqk x`y ilr jl oi`y zpn lr" xn`y

.oleka dl aiigzie melk e`pza oi`y ,"dpere

êì øîà éåì ïá òùåäé éáøåbilt inp `yixa Ð

oeik ,inc "ueg"k "zpn lr" i`dc ,oerny iax

xn`c o`n iabl eli`c .dxeza aezky dn lr dpzn ied `l zvwna zexifp eilr lawc

`kd la` ,melk eilr laiw `l "dper `le zeqk `le x`y `l ilr jil oi`y zpn lr"

,melk mipey`xd eixac oi`y itl xifp epi`e .miiw e`pz ied ikd meyne ,zvwna eilr law

.oleka xifiy cr xifp ied `l oerny iaxlc meynàðéáøã äéúååë àéðúelit`c Ð

.dpzn dil aiyg `w zvwnaøéúî ïåòîù éáø àùéø úøîàäå øñåà ïåòîù éáøåivgc Ð

.oi`vgl oixcep oi`e ,eilr laiw zexifp
àùéø
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éðéøä.eilr zexifp oic lk :yexit Ð xifp df ixd ,qekd on xifp :yexit Ð epnn xifp

äùòîdf qek ilr ixd xnel `l` ef dpeekzp `l minkg exn`e zg` dy`a

?xezql dyrn :jixt `xnbae .cala qek eze`a `l` dxq`p `le Ð oaxwkíàåxeky

epi` dzre ,dzyiy xekya xivtdl mc` ipa jxcy :yexit Ð oaxwa ilr xne`k ded `ed

.eilrn mwlql Ð `ed xifp xne`e ,zezyl dvex

qek el e`iaiy `xi Ð `ed xifp xn`i `l m`y

.eilrn ixnbl mwlql Ð xifp xne` jkl ,xg`

xne` jkle ,exivtdl jxc oi` xeky epi`yk la`

y`a inp dyrne ,edlekn xifpc.'eke zg` dìò
Ð oleka xeq`e xifp df ixd 'ek oiia dzy`y zpn

lr dpzn iedc meyn `xnba xn`c o`nl `ki`

ied Ð "xifp ipixd" [xn` ikc] ,dxeza aezky dn

i`pza oi` Ð i`pz da lihn ike ,ilin lkl xifp

`eddk `yixa dcen oerny iax elit`e .melk

.dizeek `ipzc `pyilìáàxifpy rcei ipi`

cal ilr izlaw zekld x`y ,xnelk Ð oiia xeq`

xifpy izrci `ly itl ,izlaw `ly oii xeqi`n

,lirlc ediinrhl ,xifp ied opaxl .oiia xeq`

oerny iaxe .xifp ied Ð cgn `l` xcp `l elit`c

xifiy cr :(a,b xifp) xn`c dinrhl lif`e ,xizn

.oleknòãåéip` la` oiia xeq` xifpdy ip`

leki ipi`y iptn oixizn minkgdy iziid xeaq

miznd z` xaew ip`y iptn e` oiia `l` zeigl

oda lthile mda ze`nhl jixv ip`y ,xnelk Ð

lawl izrca did `l jkle ,iwgec zngn xkya

`ed oke ,(xzen df ixd) mizn z`neh e` oii xeqi`

mizn z`neh e` oii xeqi` eilr laiw `ly xne`

jixt `xnbae .xqe` oerny iaxe ,xzen df ixd Ð

.ipzinl dil ded `kti`c

óà[xizn] oerny iax ipzwc `de Ð dpey`xa

.[iaa] ixza i`w

éåäãxn`ykc Ð dxeza aezky dn lr dpzn

lkl zexifp eilr liig Ð "xifp ipixd"

dn lr i`pzd lihn Ð "zpn lr" xn` ike ,ilin

wetize :xn`z m`e .i`pzd lhae ,dxeza aezky

xn`c ,gily ici lr miiwl xyt` i` zexifpc dil

`inec i`pz opirac (`,cr zeaezk) "xicnd"a

ici lr dyrnd miiwzpy ,oae`x ipae cb ipac

d`pz ipdn mzde ,dyn gily didy ryedi

ixg` :xnel yie !`nlra `le ,dyrnd lhal

aygp eizgz zepaxw `iadl mileki mixg`y

eki dyrnd lk eli`k.gily ici lr zeyrl l

ipixd" (`,hw zegpna) opixn` `d :xn`z m`e

,ycwnd ziaa glbi Ð "eipeg ziaa glbl xifp

dpzn ied `d ?i`n`e .`vi Ð eipeg ziaa glib

eipega xninl dil dede ,dxeza aezky dn lr

`ed ixd epeyl zernync :xnel yie !`vi `l

,`vi `l Ð eipega glib f`e ,ycwn rnyn :mipy

.dxfra oileg ied ycwnae ,`vi Ð eipega glib f`e ,ixervl m` ik oiekn epi`y inp rnyne

lr"e ,oieki` `ziilrn zexifplc `zln `ilb Ð ycwna glbn i` ;i`we `ilz `lzn zexifpe

.oiekn ixervlc `zlin `ilb Ð eipega glib m`e ,`ed melk `l Ð xn`c "zpnéàälr

iaxl xifp ied `lc "oiid on ueg `zln lkn xifp ipixd" xn` eli`k Ð inc uegk zpn

eilr dl oi`y zpn lr dy`d z` ycwn `de :xn`z m`e .olekn xeciy cr opirac ,oerny

yie !inc "ueg"k xn` `le ,(a,hi oiyecw) lha i`pzde zycewn `ied Ð dpere zeqk x`y

oi`c ,exeac dil `ipdn `l "x`yn ueg" yexita xn` elit`c ,ip`y oiyecw iabc :xnel

m`c ,olekn xifiy jixvc i`xwn (a,b) lirl opitli xifp iab la` .oleka aiig jkle ,xn`w icin e`l Ð "x`yn ueg" xn` ike ,[zycewn] Ð "zycewn z` ixd" xn` ike .oi`vgl oiyecw

.xifp ied `l mdn cg`n xcpàéðú[a cenrl jiiy] ."ueg" xne`k `le i`pz dil opiayg "zpn lr" xn` `dc Ð `piaxc dizeekàôéñ:ipzwc epiide Ð `cgn liyzi`e edlekn xcpc

.ezia zqpxt edfy ,miznl xkya lthi `ly e` oii `la zeigl leki epi`y ,miznl ze`nhl e` oiid (el exizie) il oixizn minkgy iziid xeaq la`ïðáøìmeyn `cg dil ixzypc oeik

`vn iab (a,dk) mixcpc iyily wxt mzd ibiltc enke .cga xifpd seqa xzip ok Ð zexifp ipiiprn cga zexifpd zligza xq`py myk ,exizid jk exeqi`kc ,edlekl dil `iixzyin ikd

xcp iedc meyn Ð olek exzed `l xn`c o`nl elit`e .opax ixaq inp ikd Ð `l e` olek exzed i` ibilte ,excp xizde odn cg` eia` `vnpe ,mkilr zexitd mpew :xn`e ,mip`z milke`

zexifp ied dligzc oeik `kd la` .dreayeyxtiy cr el d`a zexifp oi`c oeik `kd mewn lkn ,olek exzed xn`c o`nl elit` :dil `xiaq oerny iaxe .zexifp seq inp ikd Ð cg` lr

.ipyd xzed `l Ð cg`d l`ypc idpe ,olekl dl`y jixv ok enk Ð olekn
iaxle
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äðùî"epnî øéæð éðéøä" øîàå ,ñBkä úà Bì eâæî̈§¤©§¨©£¥¦¨¦¦¤
,äøBkéL äúéäL úçà äMàa äNòî .øéæð äæ éøä ¯£¥¤¨¦©£¤§¦¨©©¤¨§¨¦¨
eøîà ."epnî äøéæð éðéøä" äøîàå ,ñBkä úà dì eâæîe¨§¨¤©§¨§¨£¥¦§¦¨¦¤¨§
éìò àeä éøä" øîBì àlà Bæ äðåekúð àì :íéîëç£¨¦Ÿ¦§©§¨¤¨©£¥¨©

."ïaø÷àøîâéøä" àLéø zøîà !?øBzñì äNòî ¨§¨©£¤¦§¨§©§¥¨£¥
àîìà ,"úçà äMàa äNòî" éðz øãäå ,"øéæð äæ¤¨¦©£©¨¥©£¤§¦¨©©©§¨
éøeqç ¯ !éøL ¯ àðéøçà àðéé àä ,øeñàc àeä éàäa§©§¨¨¥¨©£¦¨¨¥©¥
éðéøä" øîàå ñBkä úà Bì eâæî :éðú÷ éëäå àøqçéî¦©§¨§¨¦¨¨¥¨§¤©§¨©£¥¦
øîàå ,àeä øBkéL íàå .øéæð äæ éøä ¯ "epnî øéæð̈¦¦¤£¥¤¨¦§¦¦§¨©
ïàîk ¯ àîòè éàî ;øéæð Bðéà ¯ "epnî øéæð éðéøä"£¥¦¨¦¦¤¥¨¦©©£¨§©
¯ éëä àîéì :àîéz éëå .àeä "ïaø÷ éìò éøä" øîàc§¨©£¥¨©¨§¨§¦¥¨¥¨¨¦
àä eäì àîéà ,éì ïøòöîe àðéøçà éì ïéúééî :øáñ̈©©§¦¦©£¦¨§¨£¨¦¥¨§¨
.úçà äMàa éîð äNòîe ;eäì à÷éñôc àúléî¦§¨¦§¦¨§©£¤©¦§¦¨©©

äðùîànhéîe ïéé äúBL àäàL úðî ìò øéæð éðéøä"£¥¦¨¦©§¨¤¡¥¤©¦¦©¥
LiL éðà òãBé" .ïleëa øeñàå ,øéæð äæ éøä ¯ "íéúnì©¥¦£¥¤¨¦§¨§¨¥©£¦¤¥
äæ éøä ¯ "ïééa øeñà øéæpäL òãBé éðéà ìáà úeøéæð§¦£¨¥¦¥©¤©¨¦¨§©¦£¥¤
øeñà øéæpäL éðà òãBé" .øézî ïBòîL éaøå ,øeñà̈§©¦¦§©¦¥©£¦¤©¨¦¨
ïéàL éðtî éì ïéøézî íéîëçL éúééä øeáñ ìáà ,ïééa§©¦£¨¨¨¦¦¤£¨¦©¦¦¦¦§¥¤¥
úà øáB÷ éðàL éðtî" Bà "ïééa àlà úBéçì ìBëé éðà£¦¨¦§¤¨§©¦¦§¥¤£¦¥¤

å ,øzeî äæ éøä ¯ "íéúnä.øñBà ïBòîL éaøàøîâ ©¥¦£¥¤¨§©¦¦§¥
ïa òLBäé éaø øîà !àLéøa ïBòîL éaø éîð âBìôìå§¦§©¦©¦¦§§¥¨¨©©¦§ª©¤
:øîà àðéáø .àLéøa óà ïBòîL éaø äéä ÷eìç :éåì¥¦¨¨¨©¦¦§©§¥¨¨¦¨£©
íeMî ¯ àîòè éàî ;ïBòîL éaø âéìt àì àLéøa§¥¨¨¨¥©¦¦§©©£¨¦

,äøBza áeúkM äî ìò äðúî déì äåäcäðúnä ìëå ©£¨¥©§¤©©¤¨©¨§¨©©§¤
òLBäé éaøå ¯ .ìèa Bàðz ¯ äøBza áeúkM äî ìò©©¤¨©¨§¨¨¥§©¦§ª©
àéðz .éîc "õeç"k ¯ "úðî ìò" [éàä] :Cì øîà éåì ïa¤¥¦¨©¨©©§¨§¨¥©§¨
àäàL úðî ìò øéæð éðéøä" øîà :àðéáøc déúååk§¨¥§¨¦¨¨©£¥¦¨¦©§¨¤¡¥
øeñàå ,øéæð äæ éøä ¯ "íéúnì ànhéîe ïéé äúBL¤©¦¦©¥©¥¦£¥¤¨¦§¨

áeúkM äî ìò äðúî àeäL éðtî ,ïleëaìëå ,äøBza §¨¦§¥¤©§¤©©¤¨©¨§¨
òãBé" .ìèa Bàðz ¯ äøBza áeúkM äî ìò äðúnä©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥¥©
éaøå ,øeñà :àLéø zøîàäå ."ïééa øeñà øéæpäL éðà£¦¤©¨¦¨§©¦§¨¨§©§¥¨¨§©¦
ïBòîL éaøå ,øeñà äæ éøä :éîð àîéà ¯ !øézî ïBòîL¦§©¦¥¨©¦£¥¤¨§©¦¦§
íúä ,CBtéz àì íìBòì :àîéà úéòaéàå .øézî©¦§¦¨¥¥¨§¨¨¥¨¨

àùéø
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jtdy ina cenr `i sc ± ipy wxtxifp

'åë àãçî øæðã ïåâë àùéøs` xeq`c oerny iax dcen `yixc `yixa opaxl eli`e Ð

.lha e`pze dxeza aezky dn lr dpzn dil iedc meyn ,edleka xcp `lc ab lr

àãçî ìéùúéàåik elit` :ixn`c opaxle .oixizn minkgy iziid xeaq la` :xn`wc Ð

inp ixzyi` Ð ediipin cg` liyzin ik inp ikd ,xifp ied odn zg`a `l` xfp `l

.xzen `ed jklde ,edlek`øîàã ïåòîù éáøìå
,zg` zaa olekn xifiy cr xifp epi` mlerl Ð

ikl inp ikd Ð mzq "xifp ipixd" xn`c oebk

rwtn `l Ð ediipin `cg` mkgl liyzin

jklde .edlek` liyzinc cr dipin dizexifp

ikd meyn ,`cg `l` liyzi` `lc li`ed

.oerny iax xqe`ïéñðåà éøãðá àîéà úéòáéà
éâìôéî à÷oiqpe` ixcpc li`ed ,oizipzna Ð

oi`y e` ,oii `la zeigl leki oi`c li`ed ,od

:`pixg` `pyil .df `l` mewn eze`a oixaew

,eqpe` ealc Ð oiqpe` edl ixw ikdl oizipznac

`peeb i`dkac ,minkg el exiziy xeaq `edy

zereay zkqna inp opixn`ck ,qpe` dil ixw

ikdc razyn xn iq` axe `pdk axc (`,ek)

ded ike ,ax xn` ikdc razyn xne ax xn`

:jci` dil xn` ,ediipin cgk xn`e ax iz`

irazyi` `xwiya `p`e?jal :ax dil xn`

.zxhtine ,jqp`ìàåîùã àúâåìôá éâìôéî÷å
éñà áøåzkqna "mixcp drax`" wxta opzc Ð

mzde ,'eke minkg exizd mixcp drax` :mixcp

.edl yxtnïðáødl`y jixv oi`c ixaq Ð

.ixy ikd meyne ,l`enykéñà áøë ïåòîù éáøå
ikd meyne ,mkgl dl`y `la xqe`c Ð

.el exizd `ly onf lk xqzinäðùîøîà
øéæð çìâì éìòå øéæð éðéøäly enewna ip`e Ð

.ezglbz meia eizepaxw `iadl xg` xifpíà
äæ úà äæ ïéçìâî ïéç÷ô åéädf `ian Ð

edie ,df ly eizepaxw dfe df ly eizepaxw

cg` lk e`l m`e xg` oaxw `iadln mixeht

lk `iadl oikixve ,ely eizepaxw `ian cg`e

.xg` xifp ly zepaxw cg`e cg`

àøîâåäì àéòáéàilre xifp ipixd" xn` Ð

xn` `le "ip`e" xn`e exiag rnye "xifp glbl

.icin ezåäî"ip`e" xn`c i`d :opixn` in Ð

glbl aiigine xifp iede ,rnyn `xeaic dilek`

.xg` xifpàâìôà éðàå øîàã àä àîìã åà
òîùî äéøåáéããliawc `ed ediipin `cgc Ð

ediiexz` la` ,glbl e` zexifp e` Ð dielir

.rnyn `làôéñà åà àùéøà`yix` Ð

:rnyn `tiq` e` ,jzenk zexifpa ip`e :rnyn

.jzenk xifp glb` ip`eéìòå éðàå øîàãîÐ

xn`c i`dc dpin rny Ð ediiexzl ipzwcn

,dpine .dixeaic `blt` `l` i`w `l "ip`e"

"ip`e" dpin rny Ð "glbl ilr" xn`wcn

zexifpa ip`e :rnyn ikde .i`w dixeaic zlgz`

.jzenk xifp glbl ilre ,jzenkéëäã éàîîå
àåädixeaicc `blt` "ip`e"c ,zxn`wck Ð

i`w?:il zxn` i`e .i`w dixeaic dilek` `nlc

dnl "ilr" ,rnyn dixeaic dilek` "ip`"c oeik

il?iyexit `l` ,jixhvin `l i`ce edi`

`da ilr :xn`c enk rnync ,`zlinl yxtnw

.`zlinéëä àîéú àì éàã`xeaic` i`w "ip`e"c `l` ,dl yxtn `w iyexitc Ð

dnl mzd 'ek "glbl ilr ixd" :ipzwc oizipznc `tiq ,`tiqc `xeaic` "ilr"e ,`yixc

.'ek ilàùéø àîìùá úøîà éàda lawn `wc meyn xninl jl `kixv "ilre" ipzc Ð

zxn` i` `l` .jixv `lc "ilr" oizipzn jci` `tiqa `pz ikd` Ð (`tiqc) dxeaica

in :xninl `ki` `zyd ,dixeaic dilek` "ip`e" i`w `dc ,`kixv `l `yixc "ilr"c

`kixv `lc `tiqe `kixv `lc `yixa "ilr" `pz ipzinl `zlin `d ik zciar?`l` !

.dpin rny ,i`w dixeaicc `blt` "ip`e" :dpin rny e`l
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éáøìåle`yl jixv zexifpd seqa mb ,xifiy jixv zexifpd zlgzac ikid ik Ð oerny

.elek xizdleéàåleki epi`y ,qpe` aiyg df Ð oiqpe` ixcpa `ni` zira

.oii `la zeigléøãðutg jl oz` m` ilr df xkk mpew" xne` xkendy oebk Ð oifexif

xzei jl oz` m` ilr df xkk mpew" e` ,oifexif ixcp df ixd Ð "oixpic drax`n zegta df

xpic dylya zepwl mdipy oevxe "mixpic ipyn

,dl`y cer oikixv oi`e ,oifexif ixcp df ixd Ð

.opaxcn xn`c o`nléøãðmpew" Ð zebby

.meid lk`y gkye ,"meid izlk` m` df xkk

éøãðoebk :(`,fk) mixcpa yxtn Ð miqpe`

rxi`e ,ipelt meia elv` lk`iy exiag exicdy

le`yl jixv m` ,elv` `al leki `ly qpe` el

.mzd i`xen` da ibilt Ð opaxcn xcp eze` lr

éøãðmixcpa :yexit ,mzd yxtn Ð i`ad

xcpd zrya mzd ?inc ine :xn`z m`e .(a,ck)

xnbe ,lek`le jlil xeaq `dc ,qpe`d rci `l

o`nl ,opaxcn le`yl jixv ikdle Ð xcpe

,qpe`d rci xcpd zrya Ð `kd la` .xn`c

ileklc xninl `ki`e ,xcpe xnb `l `nzqne

:mz epiax yxtne !dl`y ira `l `nlr

oebk ,ok ixg` `a qpe`dy ixii` inp oizipznc

`la zeigl lekie wfge `ixa did xcpd zryac

`le xiyr did dlgz e` .yilgd seqale ,oii

,inp i` .iprd seqale ,miznl lthil jixv did

,oiey eale eit oi`c `kid df oic dil iziin

mzd `da ibiltcdl`y ira i` i`xen`

ok enke :d"dbd .`kd ibilt inp ikde ,opaxcn

`l eal la` ,oiin xifp zeidl did eit oizipzna

iala iziid xeaqk Ð "la`" xn`c dne .did

.xcpd iziyrykéðéøäxifp glbl ilre xifp

zexifpa aiig envra Ð "xifp ipixd" ik Ð

,xg` Ð "xifp glbl ilre" ,eizepaxw `iadle

,dilr liig zexifp `zyd .eizepaxw `iadle

.eizepaxw `iadle xg` xifp glbl jixv dzre

glbl ilre ip`e :yexit ,ip`e :xn`e exiag rnye

ly zglbz mbe [zexifp] dilr liig Ð xg` xifp

.xg` xifpíàåÐ df z` df oiglbn oigwt eid

,mei miyly ezexifp dyri cg`e cg` lk :yexit

dedc icin .ixhtne ,exiag xeara oaxw `iane

exear oaxw `ian did m` `nlra yipi``

,xg`l glbl xcpy dnn xhtp df mbe .xhty

`iai `l cg` lk ik `vnp .xg`l glb ixdy

dixcp ici inp .[`vi] ikd elit`e cg` oaxw `l`

glibe mei miyly zexifp dyr xg` e`la ixdy

.exiaglíàå,df zegwt mdl oi`y Ð e`l

glbl jixv Ð envrl oaxw `iad cg` lk `l`

.eizgz eizepaxw `iadle ,xg` xifplòîùå
lr ?[edn] ,cer [xn`] `le Ð ip`e xn`e exiag

ipyd aiige ,rnyn oey`xd ly xeaic dilek

`xeaic diblt lr `nlc e` ,glble xifp zeidl

e` zexifp e` `l` ipyd eilr law `le ,rnyn

.xg`l zglbzøîà÷ãîrny ilre ip`e

`bltc ,mixeacd ipy xn` `l m` Ð dpin

.rnyn `xeaiccäðéîådf mb ,xnelk Ð

Ð "glbl ilre" xn`wcn Ð oizipznn heytiz

.rnyn exeaic zligz lr Ð "ip`e" dpin rny

íìåòìÐ `zlin jda ilre xn`w i`n ilre meyn i`e rnyn dixeaic dilek` ip`e

.opeyl (lr) letkl mc` ipa jxc enk ,xg`l zglbz zexifp xak izlawy dne ,xnelk

.`nw xeaic` zglbze xifpa aiignc "ilre" xn` `l m`c oicd `edeòîùåxn`e exiag

xac `l` eilr law `l oey`xd ixde ?ilin izxz `ki` in ,xifp ivg glbl ilre ip`e

.cg`

íåùî`l "ip`e"c opireny`l "ilre" ipzinl jixhvi`c Ð `kixvc `yix

ab lr s` "ilr"c `tiq `pze ,dixeaicc `blt` `l` i`w
`lc
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àì eléôàc éøîàc ïðaøì ;àãçî øæðc ïBâk ¯ àLéø¥¨§§¨©¥£¨§©¨©§¨§¦©£¦Ÿ
ïBòîL éaøì .øeñàå ,øéæð éåä ¯ ïäî úçàî àlà øæð̈©¤¨¥©©¥¤¨¥¨¦§¨§©¦¦§
eälekî øãðc ¯ àôéñ .øzeî ¯ ílekî øéfiL ãò øîàc§¨©©¤©¦¦¨¨¥¨§¨©¦§
àlà øæð àì eléôà éøîàc ïðaøì ;àãçî ìéLúéàå§¦§¦¥£¨§©¨©§¨§¦£¦Ÿ¨©¤¨
¯ eäéépéî àãçî ìéLúî ék ,øéæð éåä ïäî úçàî¥©©¥¤¨¥¨¦¦¦§¦¥£¨¦©§
ék ,ílekî øéfiL ãò øîàc ïBòîL éaøì .éøzLéà¦§§¥§©¦¦§§¨©©¤©¦¦¨¦

îð ìéLúîíeMî ,eälekî ìéLúîc ãò ¯ àeääî é ¦§¦©¦¥©©§¦§¦¦§¦
éøãða :àîéà úéòaéàå .øñBà ïBòîL éaøå :éðú÷ éëä̈¦¨¨¥§©¦¦§¥§¦¨¥¥¨§¦§¥
.éñà áøå ìàeîLc àzâeìôáe ,éâìtéî à÷ ïéñðBà¨¦¨¦©§¦¦§§¨¦§¥§©©¦
éøãð ,ïéæeøéæ éøãð :íéîëç eøézä íéøãð äòaøà :ïðúc¦§©©§¨¨§¨¦¦¦£¨¦¦§¥¥¦¦§¥
øîà äãeäé áø øîàå .ïéñðBà éøãð ,úBââL éøãð ,éàáä£¨¦§¥§¨¦§¥¨¦§¨©©§¨¨©
.íéîëçì äìàL ïéëéøö eìlä íéøãð äòaøà :éñà áø©©¦©§¨¨§¨¦©¨§¦¦§¥¨©£¨¦
éðú÷ àpz :éì øîà ,ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék¦¨§¦¨©¥¦§¥£©¦©¨¨¨¥
!?íéîëçì äìàL ïéëéøö zøîà zàå ,"íéîëç eøézä"¦¦£¨¦§©§¨§©§§¦¦§¥¨©£¨¦

éøáñ ïðaø.éñà áøk ïBòîL éaøå ,ìàeîLkäðùî ©¨©¨§¦¦§¥§©¦¦§§©©¦
éðàå" øîàå Bøéáç òîLå ,"øéæð çlâì éìòå øéæð éðéøä"£¥¦¨¦§¨©§©¥©¨¦§¨©£¥§¨©©£¦
,äæ úà äæ ïéçlâî ¯ íéç÷t eéä íà ,"øéæð çlâì éìòå§¨©§©¥©¨¦¦¨¦§¦§©§¦¤¤¤

.íéøçà íéøéæð ïéçlâî ¯ åàì íàåàøîâàéòaéà §¦¨§©§¦§¦¦£¥¦¦©£¨
äélekà "éðàå" ?eäî ,"éðàå" øîàå Bøéáç òîL :eäì§¨©£¥§¨©©£¦©©£¦©¥
?òîLî àøeaéãc débìtà àîìc Bà ,òîLî àøeaéc¦¨©§©¦§¨©©§¥§¦¨©§©
Bà àLéøà ,òîLî àøeaéãc débìtà øîBì éöîz íà¦¦§¥©©©§¥§¦¨©§©©¥¨
eéä íà "øéæð çlâì éìòå éðàå" :òîL àz ?àôéqà©¥¨¨§©©£¦§¨©§©¥©¨¦¦¨
"éìòå éðàå" øîà÷cî .äæ úà äæ ïéçlâî ¯ íéç÷t¦§¦§©§¦¤¤¤¦§¨¨©©£¦§¨©
,ïéà :éøîà ¯ .àøeaéãc débìtà "éðàå" dpéî òîL§©¦¨©£¦©©§¥§¦¨¨§¦¦
¯ ?àôéqà Bà àLéøà eäéî ,òîLî àøeaéãc débìtà©©§¥§¦¨©§©¦©¥¨©¥¨
ìò "éðàå" dpéî òîL ¯ "çlâì éìòå" øîà÷cî ,dpéî¦¨¦§¨¨©§¨©§©¥©§©¦¨©£¦©
áøc déøa àðeä áø déì øîà .òîLî àøeaéc úléçz§¦©¦¨©§©£©¥©¨§¥§©

ì òLBäé"éðàå" Cì àîéà íìBòì ?éëäc éànî :àáø §ª©§¨¨¦©§¨¦§¨¥¨¨©£¦
¯ øîà÷ éàî ,"éìòå" íeMî éàå ,àøeaéãc äélekà©¥§¦¨§¦¦§¨©©¨¨©
:àôéñ éðú÷c ,éëä àîéz àì éàc .àúléî àäa éìòå§¨©§¨¦§¨§¦¨¥¨¨¦§¨¨¥¥¨
éðàå" øîàå Bøéáç òîLå "øéæð éöç çlâì éìò éøä"£¥¨©§©¥©£¦¨¦§¨©£¥§¨©©£¦
àlà ?éléî ïézøz àkéà éî íúä ,"øéæð éöç çlâì éìò̈©§©¥©£¦¨¦¨¨¦¦¨©§¥¦¥¤¨
øîà÷ ék éîð àëä ,àúléî àäa ¯ "éìò" øîà÷ éàî©¨¨©¨©§¨¦§¨¨¨©¦¦¨¨©
!?àzLä éëä :àáø déì øîà ¯ .àúléî àäa ¯ "éìò"¨©§¨¦§¨£©¥¨¨¨¦¨§¨
éðz ,àëéøö àì àôéñ àëéøö àLéø àîìLa zøîà éà¦¨§©§¦§¨¨¥¨§¦¨¥¨¨§¦¨¨¥
éà àlà .àëéøöc àLéø íeMî àëéøö àìc àôéñ¥¨§¨§¦¨¦¥¨¦§¦¨¤¨¦
àLéø éðz ,àëéøö àì àôéñ àëéøö àì àLéø zøîà̈§©§¥¨¨§¦¨¥¨¨§¦¨¨¥¥¨
÷çöé éaø øîà !?àëéøö àìc àôéñ éðúå àëéøö àìc§¨§¦¨§¨¥¥¨§¨§¦¨¨©©¦¦§¨

ì øîBàä :ïðçBé éaø øîà óñBé øaBçeìL ©¥¨©©¦¨¨¨¥¦§
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זמה

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

a,àLéøxaecn ,'oiia xeq` xifpdy rcei ipi`' xne`aøæðc ïBâk ¥¨§§¨©
àãçîixdy ,xifpd ixeqi`n cg`n wx zexifp laiw dligzny - ¥£¨

,dfa ewlgpe ,mwlg z` rci `léøîàc ïðaøìlirl dpyna(:b) §©¨¨§¨§¥
eléôàcm`ïäî úçàî àlà øæð àìwx zexifp laiw m` elit`y - ©£¦Ÿ¨©¤¨¥©©¥¤

e ,zexifp eilr dlg eppipra mb ,zexifp eilr dlg cg` xeqi`néåä̈¥
øeñàå øéæðe .lkdaílekî øéfiL ãò øîàc ïBòîL éaøìdlgy - ¨¦§¨§©¦¦§§¨©©¤©¦¦¨

`ly oeik ,o`k s` ,mixeqi`d lk z` lawn m` wx zexifp eilr
,oii xeqi` eilr laiwøzeî.llk zexifp eilr dlg `ly ,mleka ¨

a la`àôéñxaecneälekî øãðcjk xg`e ,mixeqi`d lkn - ¥¨§¨©¦§
,eqpe` zngn hxgznàãçî ìéLzéàåkgl l`ype -el xiziy m §¦§¦¥£¨

'il mixizn minkgy iziid xeaq' dpynd zpeek efe .mdn cg`
,jtidle ,mzwelgna ielz df s`e .cg` xeqi` lr l`ypy ,'eke

éøîàc ïðaøìyeléôàm`,øéæð éåä ïäî úçàî àlà øæð àìoklék §©¨¨§¨§¥£¦Ÿ¨©¤¨¥©©¥¤¨¥¨¦¦
ìéLúî`ayk -l`ydl xifpdeäééðéî àãçî,cg` xeqi`n - ¦§¦¥£¨¦©§

,el exizn mkgdeéøzLéàmyk ik ,mleka xzen `ed ixd - ¦§§¥
lr l`ypd mb jk ,xifp dyrp cg` xeqi`n zexifp lawndy

la` .ezexifp zxzip cg` xeqi`øîàc ïBòîL éaøìxifp epi`yãò §©¦¦§§¨©©
,ílekî øéfiLoklàeääî énð ìéLúî ékxeqi` lr l`ypyk - ¤©¦¦¨¦¦§¦©¦¥©

zxzip ezexifp oi` ,cg`eälekî ìéLúîc ãòlr l`yp m` `l` - ©§¦§¦¦§
e .mlekéðz÷ éëä íeMî,dpyna,øñBà ïBòîL éaøå`ly oeik ¦¨¦¨¨¥§©¦¦§¥

.mlek lr l`yp
:`tiqa zwelgnd z` iyily ote`a zayiin `xnbdúéòa éàå§¦¨¥

,àîéàmixizn minkgy iziid xeaqk' xne`d iabl zwelgndy ¥¨
lr lawnd oipra mzwelgnl dxeyw dpi` 'eke 'ilzvwn ei

`l` ,mixeqi`aoipr,éâìôéî à÷ ïéñðBà éøãðìàeîLc àzâeìôáe §¦§¥¨¦¨¦§§¥¦§§¨¦§¥
éqà áøåmixcp zkqna iq` axe l`eny ewlgpy zwelgna -(:`k) §©©¦

.oldl x`aziy enke oiqpe` ixcp iablïðúcmixcpa epipy jky - ¦§©
(:k),äòaøàipte`,íéîëç eøézä íéøãð:md el`eïéæeøéæ éøãð- ©§¨¨§¨¦¦¦£¨¦¦§¥¥¦

legiy ezpeek oi`e ,ezrca cenri `ly exiag z` fxfl ick xcepd
.xcpdéàáä éøãð`edy i`pza mneiw z` dpzn xcepdy mixcp - ¦§¥£©

.`nfeb xacúBââL éøãðgkye ,dn xac rxi`y i`pza xcepd - ¦§¥§¨
.bbeya xcpy `vnpe ok rxi` zn`ayïéñðBà éøãðxcepd dlzy - ¦§¥¨¦

.qpe`a i`pzd miiwzpe i`pza xcpd zelg z`øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©
eìlä íéøãð äòaøà ,éqà áø` ,mdil`n mixzen mpi``lïéëéøö ©©¦©§¨¨§¨¦©¨§¦¦

,íéîëçì äìàL,dcedi ax siqene .xcpd z` xizi mkgdeék §¥¨©£¨¦¦
ìàeîLc dén÷ dúéøîà,l`eny iptl z`f izxn`yk -éì øîà- ©§¦¨©¥¦§¥¨©¦

,xn`e dnzéðz÷ àpz','íéîëç eøézä,mdil`n mixzeny epiidc ©¨¨¨¥¦¦£¨¦
zøîà zàåyíéîëçì äìàL ïéëéøöi`ce `l` ,mixeq` df `lae §©§¨§©§§¦¦§¥¨©£¨¦

xne`d iabl epizpyna mi`pzd ewlgp dfae .mdil`n mixzen
ewlgpe ,jk lr qep` `edy ,'oiia `l` zeigl leki ip` oi`y iptn'

,iq` axe l`eny zwelgna minkge oerny iaxéøáñ ïðaø©¨¨¨§¥
ìàeîLkeilr dlg `le ,mdil`n ixnbl mixzen oiqpe` ixcpy ¦§¥

,zexifpïBòîL éaøåxaeqéqà áøklr wx mixzen oiqpe` ixcpy §©¦¦§§©©¦
:xq` okle ,dl`y ici

äðùî
xne`d,'øéæð éðéøä'cer siqede'øéæð çlâì éìòå'`iadl ilr ixde - £¥¦¨¦§¨©§©¥©¨¦

.xifp ly zepaxw'øéæð çlâì éìòå ,éðàå' ,øîàå Bøéáç òîLåmb - §¨©£¥§¨©©£¦§¨©§©¥©¨¦
ok exn`y oeikn .xifp zepaxwa aiigz` ip` mbe xifp did` ip`
zepaxw `iadl mdn cg` lk aiig sqepae ,mdilr zexifp dlg
zepaxw z`ada ic `le .zexifpd meiw caln ,xg` xifp xear

k dfy ,zexifp eilr dlg 'xifp ipixd' zxin`a ik ,envrlmb lle
`ed 'xifp glbl ilre' siqedy dne ,zexifpd meza zepaxw aeig

.xg` xifpl zepaxw `iadl sqep xcp
:mdixcp eniiwi j`id dpynd zyxtneíéçwt eéä íàmpevx oi`e ¦¨¦§¦

,xg` xifpl mbe mzexifp meiql ,miinrt zepaxw `iadläæ ïéçlâî§©§¦¤

äæ úàz` miiwn dfae ,exiag xear zexifp zepaxw `iai cg` lk - ¤¤
`ian ely zexifpl zepaxwd z`e ,xifp ly zepaxw `iadl xcpd

,exear exiagåàì íàå`iad cg` lk `l` ,jk eyr `l m` - §¦¨
,envrl zepaxwíéøçà íéøéæð ïéçlâî-mb zepaxw cg` lk `iai §©§¦§¦¦£¥¦

:xg` xifpl

àøîâ
,eäì àéòaéàe 'xifp glbl ilre xifp ipixd' xn`y mc`Bøéáç òîL ¦©§¨§¨©£¥
,'éðàå' øîàå,'xifp glbl ilre' siqed `leeäîzx`an .epic §¨©©£¦©

zxin` m`d :wtqd iccv z` `xnbd'éðàå'-àøeaéc délekà ©£¦©¥¦¨
òîLî,oey`xd ly eixac lk z` envr lr lawny dzernyn - ©§©

,xg` xifpl zepaxw `iai mbe xifp didieàøeaéãc débìtà àîìc Bà¦§¨©©§¥§¦¨
òîLîly exeaic ivg wx lawn `edy dzernyn `ny e` - ©§©

.eixac lk `le oey`xd
,wtqd z` x`al `xnbd dkiynnøîBì éöîz íàdvxz m` - ¦¦§¥©

'ip`e' zxin`y xnelòîLî àøeaéãc débìtàlr wx dzernyn - ©©§¥§¦¨©§©
m`d ,eixacn wlg dfi` lr oecl yi oiicr ,oey`xd ixacn ivg

àLéøà,zexifp eilr legze ,'xifp ipixd' xn`y eixac zligz lr - ©¥¨
àôéqà Bà`iadl jxhvie ,'xifp glbl ilre' xn`y eixac seq lr - ©¥¨

.zexifp eilr legz `le ,xifp zepaxw
:wtqd heytl di`x d`ian `xnbdòîL àz,epizpyna iepydn ¨§©

ipyd xn` m`y,'øéæð çlâì éìòå ,éðàå'mbe ,mdipy lr zexifp dlg ©£¦§¨©§©¥©¨¦
e ,xg` xifp lr zepaxwa miaiig.äæ úà äæ ïéçlâî íéçwt eéä íà¦¨¦§¦§©§¦¤¤¤

,wiicl yieøîà÷cîxn` ipydy yxite `pzd jix`dy dnn - ¦§¨¨©
,'éðàå'mbeéìòå','xifp glbldpéî òîLwx xn` m`y,'éðàå' ©£¦§¨©§©¦¨©£¦

wx dzernynàøeaéãc débìtàxiag ixacn zivgn lr wx -.e ©©§¥§¦¨Ä
éøîà,daiyid ipa exn` -ïéà'ip`e' zxin`y gken ok` -débìtà ¨§¥¥©©§¥

òîLî àøeaéãc,oey`xd ixacn ivg lr wx dzernyn -eäéî §¦¨©§©¦
ezpeek m`d oecl yi oiicràLéøàipixd' mixacd zligz lr - ©¥¨

,'xifpàôéqà Bà-yi df mb ,`xnbd zxne` .'xifp glbl ilre' ©¥¨
heytldpéî,dpyndn -øîà÷cî-siqedy dnn'çlâì éìòå'ick ¦¨¦§¨¨©§¨©§©¥©

,zepaxwa mb aiigzdldpéî òîLzxin`y'éðàå'-úléçz ìò §©¦¨©£¦©§¦©
,òîLî àøeaécaiigzdl 'glbl ilre' siqedl jxved okle ¦¨©§©

.zepaxwa
:ef di`xl digcBäé áøc déøa àðeä áø déì øîàéànî ,àáøì òL ¨©¥©¨§¥§©§ª©§¨¨¦©

éëäc,z`f jl oipn -Cì àîéà íìBòìjl xnel lke` zn`a - §¨¦§¨¥¨¨
zxin`y'éðàå'dzernynàøeaéãc délekà,xeaicd lk lr -éàå ©£¦©¥§¦¨§¦

'éìòå' íeMîyi ,'glbl ilre' dpyna siqed dnl dywz m`e ¦§¨©
,zegcl'éìòå' øîà÷ éàî,'glbl ilre' xn`y dn -xefgl epevx ©¨¨©§¨©

exiagk didiy yxtleàúléî àäa,zepaxw `iaiy df xaca - §¨¦§¨
.xg` oeyla mdixac letkl mc` ipa jxc oky ,eixac z` lteke

,zgxken ef `xaqeéëä àîéz àì éàcdn ,ok xn`z `l m` - §¦Ÿ¥¨¨¦
éðz÷caàôéñdpynd ly(:ai oldl)xne`dy ,éöç çlâì éìò éøä §¨¨¥¥¨£¥¨©§©¥©£¦

øéæð,xifp zepaxwn ivg -éöç çlâì éìò éðàå' øîàå Bøéáç òîLå ¨¦§¨©£¥§¨©©£¦¨©§©¥©£¦
,'øéæðy epic,dyw ,oey`xd enk aiigíúä`tiqa my -àkéà éî ¨¦¨¨¦¦¨

éléî ïézøzoey`xd mb `ld ,mixac ipy envr lr laiw ike - ©§¥¦¥
,'ilre' 'ip`e' exiag ltk dnle ,zepaxw wx envr lr laiwàlàlr ¤¨

jgxk,'éìò' øîà÷ éàîezpeekàúléî àäalaiwy dfd xaca - ©¨¨©¨©§¨¦§¨
,eixac lr xfege ,envr lrénð àëä`yixa o`k mb -øîà÷ ék- ¨¨©¦¦¨¨©

e' xn` xy`k'éìòezpeekàúléî àäa.xak laiwy dfd xaca - ¨©§¨¦§¨
:mixacd z` dgec `axàáø déì øîà,`ped axl,àzLä éëä ¨©¥¨¨¨¦©§¨

lr jkn gikedl oi` j` ,jxevl `ly `pzd jix`d `tiqa mpn`
ik ,`yixdàëéøö àLéø àîìLa zøîà éà`yixay xn`z m` - ¦¨§©§¦§¨¨¥¨§¦¨

ae ,'ilre' siqedl jxvedàôéñdpynd lyàëéøö àì,,dyw `l ¥¨Ÿ§¦¨
,xnel yiyôéñ éðzàdtqedàëéøöc àLéø íeMî ,àëéøö àìc- ¨¥¥¨§Ÿ§¦¨¦¥¨¦§¦¨

.zkxvp dtqeddy `yixd ab`zøîà éà àlàxn`z m` la` - ¤¨¦¨§©§
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àö'mewn dfi`l -,'äMà éì Lc÷åa z`f el xn`eíúñ`ly - ¥§©¥¦¦¨§¨
.yciw dy` efi` reci `le gilyd zne ,zniieqn dy` el yxit

øeñàglyndíìBòaL íéLpä ìëan ,mrhde .y meyä÷æçlr ¨§¨©¨¦¤¨¨£¨¨
çéìLyBúeçéìL äNBò,,dy` el yciw ok`y mihwep ep` okle ¨¦©¤§¦

déì Léøt àìc ïåéëå,ycwi dy` efi` yxit `ly oeike -àì àä §¥¨§Ÿ¨¦¥¨Ÿ
òãércei glynd oi` ixd -déì Léc÷ eäéð éädy` efi` - ¨©¥¦©¦¥

yi dy` lk lr ik ,mleray miypd lka xq`p okle ,el dycwzp
dxeq` `id ixde ,el dycwzpy dy`d zaexw `id `ny yeygl

.eilr
:dpynn df oic lr dywn yiwl yixïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéà¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨

mipiw zkqna dpynn(`"n a"t)epaxwl yixtdy mc`a dpcy ,ï÷¥
zeter bef -äîeúñdlerl ser dfi` oiicr xxeane yxetn oi`y - §¨

,z`hgl dfi`eíìBòä øéåàì ïäî ãçà ìæBb äçøtLon dnlrpe ¤¨§¨¨¤¨¥¤©£¦¨¨
,oirdäçøtL Bàmdn cg` lfebúBúnä úBàhç ïéáìze`hg - ¤¨§¨§¥©¨©¥

odipia lfebd axrzpe ,oaixwdl xyt` i`e zeznen zeidl opicy
,envr ipta xkip epi`eïäî ãçà únL Bà.yixtdy zelfebd on - ¤¥¤¨¥¤

,daxwdl cg` lfeb wx ecia x`ypy xg`n ,el` mipte` lkaçwé¦©
oa didiy ,xg` lfebì âeæd lfebéðM.xzepy ©¥¦

oa zgwl leki dnezq owa `weecy dpynd on yiwl yix wiicne
,ipyl befeléàåaúLøBôî ï÷z`hgl dfi`e dlerl dfi` yxity - §¦¥§¤¤

,mlerd xie`l cg` gxteäðwz Bì ïéàlfebd m` reci oi`y meyn ¥©¨¨
dler ly daxwdd ipice ,dlerl e` z`hgl yxted x`ypd
zyxetn owa s`y ,jkn rnyn mewn lkne .dfn df mipey z`hge

,cg` dpnn ca`e dyxtedy efd owd z` `l` milqet oi`eléàå§¦
øàLdàîìòa ïépé÷mlera ze`vnpd -ïðwzéî.od zepwezn - §¨¦¦§¨§¨¦©§¨

epaxw `iadl leki ,zetqep mipiw `iadl owd lra aiigzi m`e
.mlera mi`vnpd zelfebd lknådywéànà-`iadl leki recn §©©

,xg` owàîéìlràãçå àãç ìk,mleray lfeb lk lr -éàä àîìc ¥¨¨£¨©£¨¦§¨©
eäéðe` daif lr yxted xaky oeike ,gxty lfebd edf `ny - ¦

f dnae .zxg` dxtkl e`iadl leki oi` ,miniieqn zrxvdpey d
wtqd zngn mleray miypd lk z` xq`y opgei iax ly epicn

.dzaexw z` gilyd yciw `ny
:`iyewd z` dgec opgei iaxdéì øîà,yiwl yixl opgei iax ¨©¥

àðà àðéîà÷oiprl izyyg ip` -àãééð àìc ,äMàdff dpi`y - ¨£¦¨£¨¦¨§Ÿ©§¨
,dziaa dreaw `l` dnewnnzà éì zøîàåzeywdl `a dz`e - §¨§©§¦©§

n ilrãééðc àøeqéà,mewnl mewnn rpe lhlHOW xeqi` xacn - ¦¨§¨¥¤¦©§¥
oi`y .cg` mewna mireaw mpi`e zr lka migxety zelfebk
xg` jlil epl yi enewna reaw epi`y lfeba ik ,dfl dfn zeywdl
oi` ,dnewna dreawd dy`a la` ,miyecw mpi`y zelfeb aex
xnelk ,dvgn lr dvgnk reaw lky itl ,aexd xg` mikled
aygp ,herin `l` epi`y it lr s` ,enewna reawd xeqi`y

.el zeycewn mlerd zeypn zivgn eli`ke ,dvgn lr dvgnk
:oiprd x`al siqen opgei iaxàîéz éëåz` zegcl xn`z m`e - §¦¥¨

ixdy ,dy`l lfeb oia izwligy ixaCãééð énð àëäxeqi`d mb - §¨©¨¨©¦¨¥
dievn dpi` dy` mb `ldy ,rpe lhlHn [dy`-] o`k xaecnd¦©§¥

e ,dziaa zr lkaøeîéà,xn`ze -`nyLéc÷å çkLà à÷eLa- ¥§¨©§©§©¦
df ote`ae ,dziaa `le ,my dyciwe weya gilyd d`vn `ny
yi .`id herin `l` mlerd zeypn zivgnk dlewy `id oi`

ik ,dy`l zeter ow dnec oi` mewn lkny ayiilíúä,my - ¨¨

`id `ld ,dy` iablàúeçéðì àøãädzgepn mewnl zxfeg - ©§¨§¦¨
la` ,zeriaw mewn `edy dziaaï÷ éab,lfeb epnn gxtyéî ©¥¥¦

àøãäsr `ed ixd ,eil` xfeg `edy reaw mewn lfebl yi ike - ¨§¨
dy` ,xnelk .aexd xg` ea mikled okle ,mlerd lka gxete
oekyl dkxcy oeikn ,dzial uegn `idyk mb reaw xack zipecip
ekxcy ser ok oi`y dn ,dryl `l` epnn z`vei oi`e dziaa

.zr lka reple cecpl
ycwl gily gleya opgei iax ly epic z` x`al dtiqen `xnbd

:dy`ïðçBé éaø äãBîe ,àáø øîàdy` el ycwl gily gly m`y ¨©¨¨¤©¦¨¨
glynd xq`p `l ,gilyd zneúa àì dì ïéàL äMàadiept §¦¨¤¥¨Ÿ©

,[d`eyp izla]úa àìådúa àìå úadíà àìå íà àìå ïad lyíà §Ÿ©©§Ÿ©¥§Ÿ¥§Ÿ¥¥
úBçà àìå,,[diept `idy] el` lkn zg` elit` dl oi`y oeikny §Ÿ¨

dl oi`y xg`n ,el zycewn dzaexw `ny yeygl mewn oi`
,ycwzdl zeie`xd zeaexwdì äúéäL ét ìò óàådy`l-] §©©¦¤¨§¨¨

[ycwl glynd dvexyúBçàdryay `l` ,diept `id zrky ¨
,d`eyp dzid gilyd z` glyyïàkî øçàì äLøbúðåxg`l - §¦§¨§¨§©©¦¨

z` gilyd el yciw `ny yeygl oi` ,gilyd z` glyy
dcen dfa okle ,xg`l d`eyp dzid dry dze`a ixdy ,zeg`d

opgei iaxàéøL àéääc,zeiept zeaexw dl oi`y ,dy` dze`y - §©¦©§¨
.glynl zxzen
:`xnbd zl`eyàîòè éàîyciw gilyd `ny yeygp ,zxzeny ©©§¨

,jkl miyyeg oi`y ,`xnbd daiyn .diyexib xg` dzeg` z` el
meyndéì øîà à÷c àzòL àéääáceglyy dry dze`a - ¦§©¦©§¨§¨¨©¥

,glyndéøáâì ïáéñð äåä,xg` mc`l d`eyp dzeg` dzid - £¨§¦¨§©§¥
`ed llk ik ,dyxbzpy xg` s` gilyd dyciw `l i`ceae

,epiciaçéìL éeLî ékedpnn `ed oi` ,gily mc` dpnn xy`k - ¦§©¥¨¦©§©¤
`l`dén÷ àîéé÷c àúléîa`edy xnelk ,eiptl cnery xaca - §¦§¨§©§¨©¥

la` ,iepind zrya zeyridl ixyt`e onefnàîéé÷ àìc àúléîa§¦§¨§Ÿ©§¨
dén÷,ezeyrl xyt` i`y xaca -,çéìL éeLî àìdy` ,okle ©¥Ÿ§©¥¨¦©

nfa d`eyp dzidydyxbzp m` s` ,gilyd dyciw `l ,edpiny o
.okn xg`l

:epizpynn `ax ixac lr dywn `xnbdïðzmc` ,dpyna epipy - §©
xn`yéìòå éðàå' øîàå Bøéáç òîLå ,'øéæð çlâì éìòå ,øéæð éðéøä'£¥¦¨¦§¨©§©¥©¨¦§¨©£¥§¨©©£¦§¨©

'øéæð çlâìoicd ,xifp ly zepaxwa aiigz`e xifp did` ip` mb - §©¥©¨¦
xifp xear mb zepaxw `iadl miaiig sqepae ,mixifp mdipyy `ed

e .xg`ïéçwt eéä íà,zepaxw ipy z`adn xhtidl mpevxae ¦¨¦§¦
äæ úà äæ ïéçlâî,exiag xear zexifp oaxw `iai cg` lk -íàå §©§¦¤¤¤§¦

íéøçà íéøéæð ïéçlâî ,åàì-mixg` mixifp xear sqep oaxw e`iai ¨§©§¦§¦¦£¥¦
,dywe .mdly calnäàøúa àîìLailre ip`e' xn`y ipyd - ¦§¨¨©§¨¨

,exiag zepaxw z` `iany jka excp z` miiwl leki 'xifp glbl
c oeikdén÷ äàîã÷ àkéàxcpy drya xifp did oey`xd xifpdy - ¦¨©§¨¨©¥

llka oey`xd mb did 'xifp glbl ilre' ipyd xn` xy`ke ,ipyd
,mlerd ixifp lkk dfäàîã÷ àlàmiiwl leki ji` oey`xd `l` - ¤¨©§¨¨

,ipyl zepaxw z`ada excp z`dén÷ äàøúa àkéà éîdid ike - ¦¦¨©§¨¨©¥
ixde ,'xifp glbl ilre' oey`xd xn`y zra eiptl xifp oexg`d
oi` `ax ixac itle ,oiicr xifp ipyd did `l oey`xd xcpy zra
i`cea ok m`e ,dzr miixyt` mpi`y mixac ezxin`a llek mc`
ipyd xear zepaxw `iadl aiigzdl oey`xd zpeek dzid `l

.dry dze`a xifp oiicr did `ly
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אין אדם עובז עביזה כו', קאי על אירו עביזה שתהיה, כולל גם העניין דאין צדיק 
באזץ אשז יעשה טוב ולא יחטא, שגם רה הוא מפני שנכנס בו זוח שטות

ממאמז יו"ד שבט ה'תשי"ד
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jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtxifp
íúñ äùà éì ùã÷å àö.dy` efi`e xir efi`a el yxit `ly Ðäùåò çéìù ä÷æç

åúåçéìùrci `le dil yicw ediipin id el yxit `ly oeike .dy` el yciwe jlde Ð

e` dza e` dn` `id ef `nlc Ð `zzi` aiqpe yi`d eze` xcd i`e ,el yciw efi`

oiyecw) mzd xn`ck ,el zexeq` olek ode ,egely el yciwy dy`d dze` ly dzeg`

dy` z` ycwnd :[ux` jxc zkqn yix] (er

.zeixr ray eilr xqe`äîåúñ ï÷cg` Ð

,rxevne zclei dafde afd oebk ,oipiw iaiign

odl eyixtdyoiicre ,dpei ipa ipy e` oixez izy

,dlerl efi`e z`hgl efi` my odl e`xw `l

dgxty e` .mlerd xie`l odn cg` lfeb gxte

yngn my eidy oebk Ð zezn ze`hg oial

,'ek dilra extiky z`hg oebk ,zeznd ze`hg

dl oi`c ,`id efi` reci oi`e odipia daxrzpe

.dpwz aeyéðùì ìæåâ ç÷éyixti jk xg`e Ð

xn`w ikdl :oeilb) .dlerl cg`e z`hgl cg`

oia daxrzp eli`c Ð zeznd ze`hg oia

ivn Ð edpip dicic ze`hg jpde zeig ze`hg

`de ,i`dl bef dil ciare ediipin cg aqinl

.(dler dl aixw ded axrzp `lcï÷ åìéàå
úùøåôîefi` rcei epi`e odn cg` gxty Ð

efi` rcei oi`y itl ,dpwz el oi` Ð `id

oeik ,yxitc ab lr s`e .dlerl efi`e z`hgl

`lc ,`xkid eda zil Ð dinw ediiexz ied `lc

.dler e` z`hg ied ipy i`d i` rciøàù åìéàå
àîéì éàîàå ïð÷úî àîìòã ïéðé÷o`n lkl Ð

,lenz` ipeltl gxtc i`d epiid :oipiw iziinc

`edy zxn` `dc ,exiag oaxwa xtkzn `vnpe

!mleray miypd lka xeq`êì àðéîà äéì øîà
àãééð àìã äùà àðàjln za dceak lk"c Ð

lr dvgnk dil ded driawc li`ede ,"dnipt

,ciipc `xeqi`n il zazen z`e .xeq`e dvgn

meyn ,exzyilc `ed oica mzdc xninl `ki`c

`xizidc `aexn yixtc lk"c `nrh da zi`c

."yixtøåîéà éîð äùà éáâ àîéú éëåi`d Ð

yixt `aexn yixtc lkc Ð da ixzyile `ciipc ,`weya `zzi` `iddl digky` lra

,dreaw dl `ied Ð dzial `liirc oeik ,`zegipl `xcd `zzi` eli`c .inc `l izk` Ð

.`ciipc `xeqi` dl `ied mlerl Ð ow iab la`'åë úá äì ïéàù äùàá ïðçåé éáø äãåîå
úåçà àìå.diept dizeaexw ipdn `cg dl `ied okn xg`lc Ð 'eke it lr s`e .diept Ð

z` yciwe df `ae ,diept zg`de d`eyp zg`d dzid egely df gliyy onfac oeik

:xnel oiyyeg oi` Ð dieptd,dyxbzpy xg`l dzeg` z` yciwe o`kl `a egely `ny

ieyn ik `zlinc `nzqc .zeig` izy xeqi` meyn ea yie dzeg`a rbet df `vnpe

,dinw `niiw `lc `zlna la` ,`xeqi` `la dinw `niiwc `zlina Ð gily yipi`

yipi` ieyn `l Ð `xabl `aqpin ded i`dl gily ieyn `wc `zry `iddac ef oebk

.gilyàøúá àîìùá,d`ncw xifp ji`d dinw mi`w dfc Ð oey`xd z` glbn ikdl Ð

.ezglbz oaxwa aiigin dinw mi`we li`edc xninl `ki`eäàîã÷ àìàglbn i`n` Ð

ipyd z`?`lc `zlin :zxn`c `ed z`e ,dinw xifp i`d ded `l `zry `edda `de

z` df miglbnc zxn` i`n`e ,dielir ileawl dizrc` wiqn `l yipi`c dinw mi`w
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.`yix eh` ,`kixv `lcøåñàexq`i `nlr ileke :xn`z m`e Ð mleray miypd lka

xnel zepn`p miypdc ,mz epiaxle !gily ici lr dycwzpy `id z`f `nyc ,miyp `yil

i`n oiyecw oxear law mdia` m` zercei opi`y zephw ,zelecb gpiz Ð "izycwzp `l"

xza opilf`c ,`yil ixy `ed elit` `ziixe`cnc :xnel yie !dia` zn xake ?xninl `ki`

epi`e .`id zycewnd zeaexwn [xneln] `aex

`le mzq gily dyry Ð `nlra `qpw `l`

ipixg`le eqpw dicicle ,"zipeltl ycw" el yxit

,`ziixe`c `xeqi` iedile :[xn`z m`e] .eqpw `l

dvgn lr dvgnk reaw lke ,reaw dil `iedc

inc dvgnk reaw opixn` `lc :xnel yie !inc

xkip xzidde envrl xkip xeqi`dyk `l`

`l envrl xkip xeqi`d oi`yk la` ,envrl

.reaw opixn`

ï÷z`hg oi`iany zcleie dafe afc Ð dnezq

af :yexit Ð dnezqe .serd zlere serd

milra zgiwl zrya eyxit `l milrady dafe

i`c ,dnezq hwp ikd meyne .dlerl edfi`

,gxt edfi` yxtle jix`dl jixv did Ð zyxetn

xn`e epeyla xviw ikdle ,z`hgd [e`] dlerd

.mdn cg` gxtc

åìéàå`nil i`n`e opwzn `nlra oipiw x`y

eze` [`nlc] Ð `ed `cge `cg lk

`vi ji`e ,oae`xl xak rawede xnelk ,gxty

xak `de :xn`z m`e ?ezaeg ici ea oerny

dil rnync :xnel yie !eqpw `l `nlrlc epyxit

m` owzin oae`xl elit` ,`nlrc oipiw x`yc

eqpw `d ?i`n` ,[zxg` daifl] cg` owl jxhvi

,dipiw xny `ly edeqpwi inp ikd Ð dicicl

zeaifl rawede oey`x own gxt dfy xnele

!oey`x

äùàixnbl reaw `lc idpe Ð `ciip `lc

zvw `inc mewn lkn ,lirl izyxitck

.xingdl yie ,reawlà÷åùáÐyicwe gky`

xnel epl did `weya dze` `vnc `kid xnelk

.reaw ded `l ok m`e ,`ied driaw `lc ,dycwl lkeiyíúäince Ð `zegipl `xcd

.reawl

äùàálk lv` .oqip ycg y`xa gily [e`pny] oebk :yexit Ð 'ek za dl oi`y

oqip ycg y`xa ze`eyp eed ,diyecwn xeq`l ef lgx die`xy ,dizeaexw

yxtnck ,glynl ef lgx zxzen Ð oiyecwd mei mcew eyxbzpy it lr s`e .gily edyryk

.oaiqp oiied xn`wc drync Ð `nrh

éëdy` el ycwiy ezrc [oi`] ,xnelk Ð dinw `niiwc dizlina gily yipi` ieyn

dxq`p `l Ð lgx ly dizeaexwn zg` yciw m` elit` ,jkld .ok ixg` dyxbzpy

jzrc `wlq `w `zyde .lgx iaexw iyecw elg `l jkl ,gily e`yr `edy oiyeciwa lgx

d`xza oizipzn `nlya :oizipzn` jixt jkl ,dinw i`wc icina `l` mc`d zrc oi`c

zepaxwa envr xhet jkle ,dilr dizrcc xninl `ki`e ,xak xcpy Ð dinw d`ncw `ki`

eilr ezrca did `l ok m`e ?oey`xd xcpyk d`xza `ki` in Ð d`ncw `l` .oey`xd

?ipy ly eizepaxw z`ada excpn xhti ji`e ,zepaxw `iadléàîikid ,xnelk Ð `nrh

oeylc meyn `l` ,"inc ikid" xnel dil ded oicd one dl yi dzre zeg` ?dl did `ly inc

oaiqpc oebk ixiinc xity rci ded mlerlc ,"`nrh i`n"c oeyld ayiil yie .dpeyn xifp

jklde ,dinw i`w `lc icina elit` mc`d zrc i`ce :yexit .'eke ciar ivn edi`c dizlina gily yipi` ieyn ik :ipyne !wtqn xeq`le wtql epl yi Ð eyxbzpy dzr mewn lkn ,ixabl

el ycwl gily dieeyl ivn `l Ð ziaiqp `dc Ð gily dyery drya diytp ciar ivnc dizlina `l` gily ieyn yipi` ivn `lc (`ra) `zegily la` .ipyd geliba xhtp oey`xd

dpi` Ð gilyd dycw s`e ,yxbzzyk s`mixne` oax zia ly micinlz mbe ,ixeara dlg iyixtde gnw il iyel :dzxiagl zxne` dy`dy mei lka miyrn `dc :xn`z m`e .zycewn

yic :mz epiax xne`e !gnwn dlg oiyixtn oi`y ,`aeig xa epi`y df gnwn dlg yixtdl dnvra dleki dzid `l Ð zegily dze` dyery drya `d ?dfd xaca gily dyrp ji`e ,ok

`a xity iexw Ð dqird lblble yell dciay oeik .mlerl `a `ly xac df oi`c ,miniiw dciay mixace ,yelip didiykl gnw lr dlg `dz ef dqir :xnele ,zlblebn dqir `iadl dcia

eciay lkc ,oiniiw eixac Ð eylzpe "eylziykl zxaegn ef dbexr zexit lr dnexz `di dyelz ef dbexr zexit" :(a,aq oiyecw) "exiagl xne`d" wxt xn`ck .zeyrl dciay oeik ,mlerl

zenai) "l`ilnb oax" wxt xn`cn .lblble yell eciac oeik ,o`k gily carinl ivnc xninl ol ibq `l `cegl `nrh i`da mewn lkne .mylezl eciae ,inc dyrn xqegnk e`l Ð zeyrl

dilr `al ecia `de ?dil `irain `w i`ne ?edn eznail :mzd irae .dvxi m` `din dyxbl eciay iptn ,hb df ixd Ð "dpyxb` dpqipk`ykl izqex`l hb aezk" exiagl xne`d :(`,ap

yell eciay dn ecia iexw epi` Ð yixtdl ivn `l edi` `zydc oeik ,inp `kd .dilr `al dyrn xqegnc oeik ,gily ieyn ivn `l Ð dyxbl ivn `l `zydc oeik ,i`ce `l` !dyxble

.leblibe dyil xqegnc oeik ,gily zeyrl lekiy df oiprl lblble
`nrh
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jtdyזמח ina cenr ai sc ± ipy wxtxifp
àúùä äéôåâ åäéà äéì ãáò éöîã .'åë àðçëùî éà øîà÷ éëä`ixyc `zzi`a oebk Ð

:dil `ixzyn `l `zry `iddac `kid iwet`l ,diläì øôéäå äì øôä)ly egely Ð

.(ezenk mc`'åë àáàù ãò ïàëî éøåãúùoi` diy`i iax xn` ikc jzrc `wlq `w Ð

.xtin ivn `l inp edi`c lrac dicic iab ixn`c ,opaxc `ail` Ð xtin qetexhet`éàå
ñåôåøèåôà åðøéôé äùéàå àðîçø øîàã åàì

øôéî äåäxtin ivn `l lrac ab lr s`e Ð

yipi` ivn `lc `zlina `nl` .`zyd

.gily dil ieyn `zyd carinléëä éàÐ

gily iieeyl dil dnl ,xtin ivnc?dl xtil

!xzl`l lraøáñ`pkixv `l :lra i`d Ð

`nlc ,jxcl `v`y drya `l` dl xtdl

e` `picxhn e` `pilzyin `zry `edda

carilc qetexhet`l xn`w jkld .`pgzx

edi`.äðùîøéæð éöç çìâì éìò éøäÐ

gelib ly eizepaxw ivg `iadl ilr ixd :xn`c

.cg` xifpøéæð çìâî äæå íìù øéæð çìâî äæ
íìùoaxw `le oi`vgl xifp epivn `ly Ð

eixac `iven mc` oi` :xaq `ede .oi`vgl

.dlhalíéøîåà íéîëçåodipy e`iai Ð

`l ixdy ,oixeht eidie cg` xifp ly eizepaxw

.xifp ivg `l` cg` lk exfpàøîâàáø øîà
ivg xn`c `kid lk micen lkd :opiqxb ikd Ð

.iiezi`l ira oaxw dilek 'eke ilr xifp zepaxw

.`bltl zexifp ogky` `l `dc Ð `nrh i`n

ixd xn`c `kid ,oizipznc `pyila ibilt ik

ilr ixd xn`c oeik xaq xi`n iaxc ,glbl ilr

xcdc i`de ,xifpc oaxw dilek` aiigi` glbl

ik lk ixaq opaxe ,dipink lk e`l xifp ivg xn`

mdipy oiae ,`ed enr egzte xcp Ð `peeb i`d

mixtq `ki`e .`ed cg` xcpc ,oaxw oi`ian

aizk ikd `l` ,"`ax xn`" jd eda aizk `lc

`l `din xifp ,xnelk .iiezi` ira oaxw :eda

cge cg lkc li`ed ,jpdc odizepaxwa xhtin

ogky` `l eze zexifpc `blt diielir laiw

Ð edpi` dil iziin `wc i`de ,`bltl zexifp

`pyila ibilt ik .dacp meyn dil iziil

`le ,"glbl ilr ixd" xn`c oebk ,oizipznc

:xaeq xi`n iaxc ,"ilr zexifp ivg" mzqa xn`

oaxw dilek` Ð "glbl ilr ixd" xn`c oeik

,zexifp oaxw i`da xifp dia xhtine ,zexifp

`ed xcdin Ð "zexifp ivg" xn` xcdc i`de

xcp :ixaq opaxe .dipink lk e`le ,ira `wc

eizepaxwa xifp xhtin `le ,`ed enr egzte

.iiezi` ira cg` oaxw `din mdipye .ji`dc

ixd" cala cg` xn` eli` :[`pixg` `pyil]

oaxwc ecen opax elit` Ð "xifp ivg glbl ilr

`l `dc Ð `nrh i`n .iiezi` ira mly

`pyil` ibilt ik .`bltl zexifp ogky`

oaxw oi`ian mdipy oiac ,ixz `ki`c oizipznc

aiigin "ilr ixd" xn` ik :xaq xi`n iax ;mly

xcd ike ,oaxw dilek`lk e`l "xifp ivg" xn`

glbn df jkld .oey`x oeyl qetzc ,dipink

iede ,oi`vgl oaxw ied `l Ð oepi` ixzc oeik :ixaq opaxe .mly xifp glbn dfe mly xifp

glbn df jkld .dlgzkl xn`c "ilr" yexit "xifp ivg glbl" xn` ikc ,enr egzte xcp

.oi`vgl oaxw ied `l mly oaxw oi`ian mdipy oiac oeikc ,xifp ivg glbn dfe xifp ivg

äðùîøéæð äæ éøä ñåðéâåøãðàå íåèîåè åà úá åì ãìåð.ixwin `din clec Ð
äìéôä
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àîòèozpei iaxcnc ,diy`i iaxl mb iaeze`l dil `gip Ð epxiti dyi` `pngx azkc

.[`icda] iaeze`l ivnéøä,`ed zerha dnwdc .melk xn` `l oiniiw od

.miwdl dil xyt` i`y xaca [xecz] `nycøôéì.ezian `viyk yexit Ð `ed dl

àîìãzepnl dvex jkle .jxcd on Ð `pcixhin e` ,dbby oeyl Ð `pilzyin

ayein didi qetexhet` eze`e ,qetexhet`

edi` dl xtil izk`e :xn`z m`e .ezrca

yie !ezrca ayeine dzr xkef `ed ixdy ,eiykrn

mixcp `l` xten `diy xnel dvex epi`c :xnel

eczyiptly mixcp `l la` ,jli`e rqi ikn x

dl `nilc :dyw la` .dyw zvw dfy ,ezriqp

aey`y cr rq`ykn ixeczy mixcp lk" `zyd

dhhw letz jk jeznc :xnel yie !"oixten edi

ol `irain mixcpae .mlerl dl dyw dfy ,mdipia

dxtd mbe ,lew zriny `la xtin ivn dlra i`

,xcpd lrad rnyc cr zlren [dpi`] gilyc

:yxtp df yexitle .(a,ar) mzd dl iwen ikdc

,dlra dl xti rqiyk :yexit Ð edi` dl xtil

m`e .xcpd rnyie lrad `aiykl dxtdd lireze

cexh didi `ny Ð rnyie aeyiy cr xtdl oizni

dl xtil :jixt jkle ,xtdln wezyie ,rnyiykl

i` `nlyae .rnyiyk dxtdd lireze ,`zydn

:ipyne .xtin ivn [`lc] ,`gip Ð opaxk xaq

cr .ziyixtck ,rqil dvxiyk `pcixh `nlc

.d"dbd o`k

òîùå`dc ,hwp icka Ð ip`e xn`e exiag

.ibilt inp oey`xaøîàlkd `ax

oaxw ivg ilr xifp zepaxw ivg xne`a micen

ivg" xn`y ,oaxwa ivgd dlzy oeik Ð iziin

[zaiz] cgiy ,oaxwc `blt i`ce Ð "zepaxw

Ð "ilr xifp ivg zepaxw" :"xifp" zaizn "ivg"

.iiez`l dil ira mly oaxwéàî`lc `nrh

"ivg" zaiz jnqc oeikc Ð `bltl zexifp ogky`

exeaicn rnyn (zaizn) (zaizn) "xifp" lv`¦¥©

xifp ivg mey aiig oi`e ,i`w zexifp` "ivg"c

.mleraéë[xne`a] Ð oizipznc `pyila ibilt

Ð "glbl ilr ixd" xn`c oeike "xifp ipixd"

oeyl qetzc ,xi`n iaxl oaxw dileka aiigine

iede ,dipink lk `l Ð "xifp ivg" xn` ike ,oey`x

.mly oaxw iziinc "ilr xifp ivg zepaxw" xne`k

ilr xn`c oeik" `pyil i`d xn`w i`n` :dywe

[xne`k] incc `icdl `nil ?"[dileka] aiigi`

,egzte excp :ixaq opax ,"zexifp ivg zepaxw"

`dc :xnel yie !ilr xifp zepaxw ivg xne`k iedc

ira dlekc ,"ilr xifp ivg zepaxw" `ax xn`c

rnyn la` ,"xifp"` i`w "ivg"c meyn Ð iiezi`

inke ,"ilr"` i`w "ivg"c `pyilc oizipzna edl

."ilr xifp zepaxw ivg" xn`y

éðéøäd`ced :yexit Ð oa il didiyk xifp

ipkife ippgy `ed jexa yecwdl gaye

.`hiyt :jixt `xnba .xifp ipixd Ð oa il clepe

úá`l dfc Ð xifp epi` qepibexcp`e mehneh

.`hiyt :`xnba jixt inp `d` .eaiygn

`d` .xifp df ixd Ð qepibexcp`e mehneh elit` ,"cle il d`x`yk" :df oeyla xn` la`

.`hiyt :`xnba jixt inp

[`,bi scl jiiy]äìéôäel elke `ed `niiw oa e` ,`ed ltp i` opirci `le Ð ezy`

iaxk dl iwen `xnbae .xifp epi` Ð en` irna zny e` ,eiycg

dn `niiw oa `nlc Ð ied xifp wtqe ,`witql diytp yipi` zign `l :xaqc ,dcedi

,dacp xifp ipixd Ð melk oey`xd ixeaica did `le ,eiycg el elk `lc oebk ,`niiw xa epi` m`e ,oey`xd ixeacn daeg xifp ipixd Ð `niiw oa m` :xnele zepzdl aeh jkld .dlitdy

eini lk xq`ie ,glbl ivn `l `witqnc ,oerny iaxl lwlewn did eini lk Ð ok dpzd `l m`y .glbne oiia xzene ,eizepaxw `iane zexifp [dpene] .zexifp ilr lawn ipixd dzrn ,xnelk

iax bilt `le .mehnehl `le ,i`ce oal `l` ezrc did `l i`ce "oa il didiyk" xn`ykc ,iwetql `kilc Ð 'eke mehneh oa el clepc `d` bilt `l oerny iaxe .d`nehae zglbzae oiia

.'ek dlitde "oa il didiyk xifp ipixd" xn`c `kid ,`yix` i`w oerny iaxc dizlinc oicd `ede .xenb oa iede ,`niiw oa ded `nyc dil `wtqnc ,xkf oa dlitdc `kid `l` oerny
dxfg
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øîBàä :òîL àz !?àìå ¯ .éeLî àì ¯ àzLä̈§¨¨§©¥§¨¨§©¨¥
ïàkî ézLà øBczL íéøãð ìk" BlL ñBtBøèBtàì̈©§¤¨§¨¦¤¦¦§¦¦¨
ìBëé ,dì øôäå "dì øôä éðBìt íB÷nî àBáàL ãò©¤¨¦¨§¦¨¥¨§¥¥¨¨
dLéàå epîé÷é dLéà" øîBì ãeîìz ¯ ïéøôeî eäé§¨¦©§©¦¨§¦¤§¦¨
eðéöî :øîBà ïúðBé éaøå ,äiLàé éaø éøác "epøôé§¥¤¦§¥©¦Ÿ¦¨§©¦¨¨¥¨¦
øîàc àîòè .BúBîk íãà ìL BçeìML íB÷î ìëa§¨¨¤§¤¨¨§©£¨§¨©

ðîçøéëä åàì àä ,"epøéôé dLéàå epîé÷é dLéà" à ©£¨¨¦¨§¦¤§¦¨§¦¤¨¨¨¦
øîBàä :àéðz déãéc éab eléàå .øôéî ñBtBøèBtà ¯©§¥¥§¦©¥¦¥©§¨¨¥
íB÷nî àáàL ãòå ïàkî éøBczL íéøãð ìk" BzLàì§¦§¨§¨¦¤¦¦¦¨§©¤¨Ÿ¦¨
,"ïéøôeî ïä éøä" .íeìk øîà àì ¯ "ïéîéi÷ eäé éðBìt§¦§©¨¦Ÿ¨©§£¥¥¨¦
Bðéà :íéøîBà íéîëçå ,øôeî :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨©£¨¦§¦¥
¯ äiLàé éaø øîà ék :ïézòc à÷ìñ à÷ .øôeî¨¨¨§¨©£¦¦£©©¦Ÿ¦¨
øîàc åàì éàå .øôéî éöî àì :éøîàc ïðaøc àaélà©¦¨§©¨©§¨§¦¨¨¥¥¥§¦¨§¨©
ñBtBøèBtà ¯ "epøéôé dLéàå epîé÷é dLéà" àðîçø©£¨¨¦¨§¦¤§¦¨§¦¤©§
:øîàc ,øæòéìà éaøc àaélà àîìãå ¯ !øôéî äåä£¨¥¥§¦§¨©¦¨§©¦¡¦¤¤§¨©

éëä éà ¯ .øôéî éöîì éì änìøôéì ?çéìL ééeeL ¨¥¥¥¦¨¦¨¨¦§©¥¨¦©¥¥
Bà ,àðçúø Bà ,àðélzLî àîìc :øáñ÷ ¯ !eäéà dì̈¦¨¨©¦§¨¦§©¥¨¨©§¨

.àðãéøhéîäðùîòîLå ,"øéæð éöç çlâì éìò éøä" ¦©¦§¨£¥¨©§©¥©£¦¨¦§¨©
çlâî äæ ¯ "øéæð éöç çlâì éìò éðàå" øîàå Bøéáç£¥§¨©©£¦¨©§©¥©£¦¨¦¤§©¥©
.øéàî éaø éøác ,íìL øéæð çlâî äæå ,íìL øéæð̈¦¨¥§¤§©¥©¨¦¨¥¦§¥©¦¥¦
éöç çlâî äæå ,øéæð éöç çlâî äæ :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤§©¥©£¦¨¦§¤§©¥©£¦

.øéæðàøîâøîàc àëéä ìk íéãBî ìkä :àáø øîà ¨¦£©¨¨©Ÿ¦¨¥¨©£©
úBðaø÷" ,éúééî ïaø÷ éöç ¯ "éìò øéæð úBðaø÷ éöç"£¦¨§§¨¦¨©£¦¨§¨¨§¥¨§§
àîòè éàî ;ééezéà éòa ïaø÷ délek ¯ "éìò øéæð éöç£¦¨¦¨©¥¨§¨¨¥¦¥©©£¨
àðMéìa ¯ éâéìt éëå .àbìôì úeøéæð ïçkLà àì àäc ¯§¨¨©§©©§¦§©§¨§¦§¦¦§¦¨¨

îàc ïåék :øáñ øéàî éaø ,éâéìt ïéúéðúîcéøä" ø §©§¦¦§¦¦©¦¥¦¨©¥¨©£©£¥
éöç øîà÷ éëå ,úeøéæð ïaø÷ äilekà áéiçéà ¯ "éìò̈©¦©©©¥¨§©§¦§¦¨¨©£¦
Bnò çúôe øãð :éøáñ ïðaøå .déðéîk ìk åàì ¯ úeøéæð§¦¨¨§¦¥§©¨©¨§¦¤¤¤©¦

.àeääðùîBì ãìBðå "ïa éì äéäiLëì øéæð éðéøä"£¥¦¨¦¦§¤¦§¤¦¥§©
ñBðéâBøcðàå ,íeèîeè ,úa Bì ãìBð .øéæð äæ éøä ¯ ïa¥£¥¤¨¦©©§§©§§¦
eléôà ¯ "ãìå éì äéäiLk" øîà íà .øéæð Bðéà ¯¥¨¦¦¨©§¤¦§¤¦¨¨£¦
.øéæð äæ éøä ¯ ñBðéâBøcðàå ,íeèîeè ,úa Bì ãìBð©©§§©§§¦£¥¤¨¦

äìéôä

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

נריז. פזק שני - הזיני נריז - דף יב עמוד ב - מתוך מהדוזת "אבן ישזאל - )שטיינרלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       זש"י



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

זמט

  ללמ עמ הדמהל ם לןינ תידל   249 

זמט

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד יב דף קודש)נזיר שבת (ליום

àlàgxkdaøîà÷ éëäk dzid jk -,oey`xd zpeeàðçkLî éà ¤¨¨¦¨¨©¦©§©§¨
déçlâà ,øéæð éåäcm`e .eizepaxw `ia` ,xifp `edy `vn` m` - §¨¥¨¦£©§¥

okénð àëäc ,yxtl yi o`k mb -déì øîà÷ éëä,gilyl glynd ¨¨©¦¨¦¨¨©¥
äLøâéîc úçkLî éàdvxzy dy`d dyxbzpy `vnz m` - ¦©§©©§¦¨§¨

,il ycwl,éì Léc÷dzid oiicr zegilyd iepin zrya m` s`e ©¥¦
.dycwl leki gilyd oi`y xaeqd `ax lr dywe ,yi` zy`

:`xnbd zvxznéøîà`ay ,xg` ote`a `ax ixac yxtl yiy ¨§¥
y ,zegily ipica llk reawlçéìL Léðéà éeLî àìleki mc` oi` - Ÿ§©¥¦¦¨¦©

gily zepnlàzLä ãéáò éöîc àúléîa àlà`edy xaca - ¤¨§¦§¨§¨¥¨¦©§¨
la` ,zrk ezeyrl leki [glynd-]déì ãéáò éöî àìc àúléîa§¦§¨§Ÿ¨¥¨¦¥

àzLäzrk ezeyrl leki oi`y -éeLî àìzepnl egka oi` - ©§¨Ÿ§©¥
dcera dy`d z` ycwl leki oi`y oeikn okle .jk lr gily
yxbzz m` s` ,dfl gily zepnl leki epi` `linn ,yi` zy`

.onf xg`l
:df oic lr dywn `xnbdàìågily zepnl xyt` i` mpn` ike - §Ÿ

y dn lr,ezeyrl ecia oi`òîL àz,`ziixan dfl dxizqøîBàä ¨§©¨¥
BlL ñBtBøèBtàì,[eiwqre ezia lr dpenn-]øeãzL íéøãð ìk §©§¤¨§¨¦¤¨

ïàkî ,ézLà,ikxcl jled ip`y ,eiykrn -àBáàL ãò[aey`y-] ¦§¦¦¨©¤¨
éðBìt íB÷nî,dzr eil` jled ip`ydì øôä,inewnaåok`øôä ¦¨§¦¨¥¨§¥¥

ìBëé .dìxnel iziidy,ïéøôeî eäéxtd eli`ke ,jkl edpin ixdy ¨¨§¨¦
,envraøîBì ãeîìz(ci l xacna)zPrl xQ` zraW lke xcp lM' ©§©¨¥¤§¨§ª©¦¨§©Ÿ

Wtp,'epøéôé dLéàå epîé÷é dLéà'dyi`' zaiz aezkd ltk ¨¤¦¨§¦¤§¦¨§¥¤
`le ,dl xtdl leki envra [dlra-] dyi` `weecy epcnll

,egelyäiLàé éaø éøác,øîBà ïúðBé éaøå .leki qetexhet`dy ¦§¥©¦Ÿ¦¨§©¦¨¨¥
ixdy ,dl xtdl,BúBîk íãà ìL BçeìML íB÷î ìëa eðéöîeli`ke ¨¦§¨¨¤§¤¨¨§

,diy`i iax ixacn `xnbd zwiicn .dl xtd dlraàîòè- ©§¨
meyn `ed xtdl leki qetexhet`d oi`y mrhdàðîçø øîàc§¨©©£¨¨

''epøéôé dLéàå epîé÷é dLéà,éëä åàì àä,ef dyxc `lel la` - ¦¨§¦¤§¦¨§¥¤¨¨¨¦
d didøôéî ñBtBøèBtà.dlra aeyiy cr zxcepy mixcpd z` ©§¥¥

déãéc éab eléàåxtdl dvex did m` ,envr lrad iabl la` - §¦©¥¦¥
,ezy` xeczy mixcpd z` ,ezkild mcewàéðzepipy -dpyna ©§¨

(.dr mixcp),ìk ,BzLàì øîBàädïàkî éøeãzL íéøãð,eiykrn - ¨¥§¦§¨§¨¦¤¨¦¦¨
,o`kn jled ip`yïéîéi÷ eäé ,éðBìt íB÷nî àáàL ãòå`ly - §©¤¨Ÿ¦§§¦§©¨¦

,okn xg`l mxitdl lke`íeìk øîà àìdaeyg ef dxin` oi` - Ÿ¨©§
ywan m` la` .xecizy mcew dixcp miiwl leki oi`y ,melk
onf cr ixeczy mixcp lk' xne`e ,cizra xecizy dixcp xtdl

ipeltøîBà øæòéìà éaø ,'ïéøôeî ïä éøäxecizy xcp lkøôeî, £¥¥¨¦©¦¡¦¤¤¥¨
øôeî Bðéà íéøîBà íéîëçå.dxcpy mcew xtdl leki oi`y - ©£¨¦§¦¥¨

:ef dpynn `iyewd z` zx`an `xnbdCzòc à÷ìñ à÷did - ¨¨§¨©§¨
,jzrc lr dlerøîà ékxn` xy`k -äiLàé éaøepi` gilydy ¦¨©©¦Ÿ¦¨

z`f xn` ,dy`l xtdl lekiïðaøc àaélàminkg zhiyl - ©¦¨§©¨¨
øôéî éöî àì éøîàcmixcp xtdl leki lrad oi`y exn`y - §¨§¥Ÿ¨¥¥¥

lrad cia oi` gilyd iepin zryay `vnpe ,xecil dcizry
oi`y aezkd on cenll diy`i iax jxved ok it lr s`e ,mxitdl

,ezepnl lekiàðîçø øîàc åàì éàåaezkd xn` `l m`e -dLéà' §¦¨§¨©©£¨¨¦¨
'epøéôé dLéàå eðîé÷é,gily hrnløôéî äåä ñBtBøèBtàdid - §¦¤§¦¨§¥¤©§£¨¥¥

qetexhet`dlrady `vnp .dy`d xecizy mixcp xtdl leki
dnl xzeq dfe ,zrk ezeyrl ecia oi`y xacl gily dpnn

.dfk ote`a gily zepnl xyt` i`y `ax ixaca epx`iay
:`xnbd zvxznàîìãåwx eixac z` xn` diy`i iaxéaøc àaélà §¦§¨©¦¨§©¦

øôéî éöî ,øîàc ,øæòéìàmixcpd z` xtdl leki lrady - ¡¦¤¤§¨©¨¥¥¥

zl`ey .dfl gily zepnl leki jkitle ,cizra ezy` xecizy
:`xnbdéëä éàjk m` -ì él änìçéìL ééeåLjxved recn - ¦¨¦¨¨¦§©¥¨¦©

,gily zepnleäéà dì øôéì`veiy drya [lrad-] `ed dl xti - ¥¥¨¦
zeyrl leki xfril` iaxl ixdy ,xecizy mixcpd lk z` ,ezian

:`xnbd zayiin .okøáñ÷xzei aeh ,ezrca lrad xeaq - ¨¨©
dl xt`y cr oizn` `le jkl gily dPn`Wiz`v zrya invra ¤©©¤

ipyyeg ik ,jxclàðéìzLî àîìcdze`a xtdl gky` `ny - ¦§¨¦§§¦¨
,dryàðçúø Bà,dl xt` `le f` qrk` `ny e` -àðãéøhéî Bà ¨©§¨¦§¦§¨

dpnn okle ,jkl diept izrc didz `le cexh did` `ny e` -
onf lk dixcp xti gilyde ,ez`v mcew miinei e` mei gily

:xecizy

äðùî
xne`dçlâì éìò éøä''øéæð éöçliaya `iadl aiigzn ipixd - £¥¨©§©¥©£¦¨¦

,eizepaxwn zivgn xifpéöç çlâì éìò éðàå' øîàå ,Bøéáç òîLå§¨©£¥§¨©©£¦¨©§©¥©£¦
'øéæð,`ia` ip` mb -äæ[oey`xd-]äæå ,íìL øéæð çlâî[ipyd mb-] ¨¦¤§©¥©¨¦¨¥§¤

äæ ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,íìL øéæð çlâî[oey`xd-] §©¥©¨¦¨¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤
øéæð éöç çlâîäæå ,[ipyd-]øéæð éöç çlâî: §©¥©£¦¨¦§¤§©¥©£¦¨¦

àøîâ
íéãBî ìkä ,àáø øîày [minkge xi`n iax-]øîàc àëéä ìkm` - ¨©¨¨©Ÿ¦¨¥¨§¨©

xcepd xn`éúééî ïaø÷ éöç ,'éìò øéæð úBðaø÷ éöç'`iadl epic - £¦¨§§¨¦¨©£¦¨§¨©§¥
xn` m`e .epeyln rnyn oky ,xifpd zepaxwn ivgéöç úBðaø÷'¨§§£¦

,'éìò øéæðzepaxwd lk ernyny ,'xifp' zaizl 'ivg' zaiz jnqe ¨¦¨©
,xifp ivg `edy mc` lyééezéà éòa ïaø÷ délek`iadl jixv - ¥¨§¨¨¥¦¥

.xifp ly zepaxwd lk z`àîòè éàî,dfa mrhd dn -àì àäc ©©§¨§¨Ÿ
àbìôì úeøéæð ïçkLàoeike ,zexifp ivg ep`vn `l ixdy - ©§§¨§¦§©§¨

exifp ly zepaxw `iadl aiigzdyjixv ,[oiivg wx `le ,mlek-] z
.mly xifp ly zepaxw `iadléâéìt éëå-iax ewlgp ote` dfi`a §¦§¦¥

,minkge xi`néâéìt ïéúéðúîc àðMéìayxetnd oeyla xcpyk - §¦§¨§©§¦¦§¦¥
,'xifp ivg glbl ilr ixd' dpynaøáñ øéàî éaønyøîàc ïåék ©¦¥¦¨©¥¨§¨©

éìò éøä','glblúeøéæð ïaø÷ délekà áéiçéàef dxin`a -aiigzp £¥¨©¦©©©¥¨§©§¦
,zexifpd zepaxw lkaøîà÷ éëåjk xg` yxite xn`yke - §¦¨¨©

ly zepaxwa wx aiigzdl epevxaydépéîk ìk åàì ,'úeøéæð éöç'£¦§¦¨¨§¦¥
oeike ,'oey`x oeyl qetz' mixne` ep`y meyn ,ezlekia df oi` -
z` `iadl aeig eilr lg ,'glbl ilr ixd' xn` eixac zligzay

.xifpd zepaxw lkéøáñ ïðaøåz` lawl yiy mixaeq minkge - §©¨¨¨§¥
y `vnpe ,eixac lkàeä Bnò çúôe øãð`a 'ilr ixd' xcpdy - ¤¤¤©¦

aiigzdl ezpeeky yxit xeaic eze`a ik ,exiznd gzt mr cgia
:xifp ly zepaxwn ivg wx `iaiy xnelk ,'xifp ivg glbl' wx

äðùî
xne`däéäiLëì øéæð éðéøä'[cleei xy`k-]éøä ,ïa Bì ãìBðå ,'ïa éì £¥¦¨¦¦§¤¦§¤¦¥§©¥£¥
,øéæð äæ.e`pz miiwzp ixdym`e,úa Bì ãìBðel clepy e`íeèîeè ¤¨¦©©§

,zeawpe zexkf ipniq ea mixkip oi`y -ñBðéâBøcðàå-el yiy §©§§¦
,cg`k zeawpe zexkf ipniq,øéæð Bðéà`l` zexifp xcp `ly meyn ¥¨¦

.xkf oa el cleei m`la`øîà íàxifp ipixd''ãìå éì äéäiLk, ¦¨©§¤¦§¤¦¨¨
eléôàm`úa Bì ãìBðe`,øéæð äæ éøä ,ñBðéâBøcðàå íeèîeèmeyn £¦©©§§©§§¦£¥¤¨¦

.'cle' zernyn llka el` mby
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כו',  ההיפך  את  וגם  הטוב,  ואת  החיים  את  לפניך  נתתי  זאה  לאדם:  אומזים 
שדווקא אר העבודה היא מצד בחיזתו דווקא, ובחזת בחיים

ממאמז יו"ד שבט ה'תשי"ד
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זנ
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

ôànL äøæb ,óBòå äiç äîäa íeL úBcãì øeñà íéaøä úeLøa ìáà ,ãéçiä úeLøa úBcãì äæ ìëå§¨¤§©¦§©¨¦£¨¦§¨©¦¨§©§¥¨©¨§§¥¨¤¨
íëéìBéå íäéaâé[axrzúà àNBð éçä" eøîà àìå .íéaøä úeLøa úBnà 'ã øéáòî íeMî áiçúéå , ©§¦¥§¦¥§¦§©¥¦©£¦©¦§¨©¦§Ÿ¨§©©¥¤

"Bîöò[brxzóBòå äiç äîäáa àì ìáà ,íãàa àlà[zxcräæ ïéðòì íéaøä úeLøk Bðéc úéìîøëå .[xzrd. ©§¤¨§¨¨£¨Ÿ¦§¥¨©¨§§©§§¦¦¦§¨©¦§¦§¨¤
íéaøä úeLøa elôà øzî ¯ eçøa íà íäéøçàî íúBà úBçãìå[erxz: §¦§¨¥©£¥¤¦¨§ª¨£¦¦§¨©¦

פ  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

הלכה  ביאורי
íëéìåéå íäéáâé [áøòú בהמה להליכת המסייע –

הדבר  קרוב – עצמה בכוחות ללכת יכולה שאינה
שיוליכה.

åîöò úà [âòøú הרבים ברשות חי אדם הנושא –
כדי  עצמו את מיקל החי האדם כי פטור, – בשבת

נושאיו  על .613להקל
óåòå äéç [úøãò עצמם את מכבידים שהם מפני –

הנושאן  מיד .614להשמט

äæ ïéðòì [øúòä יגביהם (שמא לגזירה גזירה שזו אף –
מצד  הדידוי מכלֿמקום מדרבנן), שאיסורה בכרמלית
מטעם  בכרמלית וגם היחיד ברשות גם אסור עצמו
במקום  היחיד ברשות חכמים שהתירוהו אלא מוקצה,

באיסורו  נשאר ובכרמלית חיים, בעלי .615צער
íéáøä úåùøá [åòøú סיוע צריכה שאינה חיה –

להגביהה  שיבוא לחוש אין – .616בהליכתה

והוספות  ציונים
את 613) מיקל הנישא שהאדם וכיון פא; סעיף כדלהלן

נושאו  ולכך הרבים ברשות בנשיאתו משתתף הוא הרי עצמו
שהוא  שהחי) ד"ה ע"א (צד הרא"ש תוס' (ראה פטור
שעשוה), (כשניים הנושא ופטור ממש בו שיש כמסייע
לאופן  דומה שאינו משום שהחי) ד"ה ע"א (צד ובתוס'
בשלימותו  החפץ את סוחב הנושא היה שם במשכן הנשיאה

סיוע. שום ללא

את.614) ד"ה ע"ב צג רש"י
לכתחילה 615) מותר היה היחיד ברשות הדידוי אם אבל

שמא  גזירה מחמת רק היה הרבים ברשות לדדות והאיסור
זה. לעניין היחיד כרשות היה כרמלית דין אולי - יגביהם

להליכתם,616) סיוע צריכים שאינם היינו ברחו" "אם
יש  בבהמה ממש של אחיזה ללא גרידא, שבדחיפה ועוד

יגביהם. שמא חשש פחות

$
â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:ÌÈÏÎ ˙ÏÚ‚‰ ÈÈ„ ‡˙ ÔÓÈÒ '‚ ˜ÏÁ

ãìúåôëä åðééäã åîöò éðù éìë íåçá íéøåîà íéøáã äîá
äøò÷ä êåúá åðééäã éðù éìë íåç éãé ìò õîç åòìáù
ãéäù íç áèåø ïåâë éðù éìëî éåøéò ìáà éðù éìë àåäù
øúéä øáã ìò êôùðù äøò÷ä êåúáù õîç ìù åá úãìåñ

ïàë ïéàù éô ìò óà äçãäá åì éãå åá øéîçäì ïéà çñôá
éòéáøå éùéìù éìë íåçù øîåì êéøö ïéàå íâôì íòè ïúåð

.åá úãìåñ ãéäù óà çñôá øñåà åðéà

åà äáåøî ãñôä ùé ïë íà àìà äæá ì÷äì ïéà íå÷î-ìëîå
íéøåñéà øàùá óà ïéøéîçî ùéù ïåéë áåè íåé úçîù úòéðî

ç ìëáóàù éòéáøå éùéìù éìë àåäù óà åá úãìåñ ãéäù íå
,èéìôäìå òéìáäì çë åì ùé íå÷î-ìëî ,ìùáì çë åì ïéàù

 מתוזת זבותינו נשיאי חב"ד 
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זנא

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

ùé éøäù íúåîë âåäðì ùé çñôá õîçá íéðô-ìë-ìò ïë-íà
:æ"ñú 'éñá øàáúéù åîë ïðåöá åìéôà çñôá õîçá ïéøéîçî

äì÷ãáð àìù çìîá äðùä ìë øùá íäá íéçìåîù íéìñ
äøéã÷ì øùá ïäá ïéçìåîù íéá÷åðî íéìñ ïéá) õîçî
íäá ïéçìåîù ïéá÷åðî ïðéàù íéìñ ïéáå åîãî åøéùëäì
øùá ïäá çåìîì äöåø íà (åîãî åäåøéùëäù øçàì øùáä
ïåùàø éìëî éåøéò éãé ìò ïìéòâäìå øéîçäì áåè çñôì
òìáðù çìîä ïéáù åäùî õîç øåøéô íòè íäî èéìôäì
åäùî íòèù äðùä ìë íëåúá øùáä úçéìî éãé ìò ïäá
íéùéùá íëåúá ìèáúî åðéà ìñä óåâ êåúá òåìáä äæ

.è"ö ïîéñ äòã äøåéá øàáúðù íòèî

øúåî çñôá øùá ïäá çìîå ììë ïìéòâä àì íà íå÷î-ìëîå
õîç ïäá òìáðù åì òåãé íà åìéôà çñôá äæ øùá ìåëàì
éô ìò óà ,øåàä éîç éãé ìò åà äçéìî é"ò íéîòô äáøä
äî èéìôî çìîä ïéàù çñôá äæ øùá ìåëàì øúåî ïë
ìë íù ïééò æ"îú 'éñá øàáúðù åîë íéìë êåúá òåìáù

:äæ ïéã éèøô

âשני âיום
åìåà ïîùá äðùä ìë õîç úñéò äá ïéðâèîù úáçî

ùîúùäì åðéãë øåîâ ïåáéì äëéøöù íéøîåà ùé ïîåùá
ïîåùä åà ïîùä äìëðå óøùð íéîòôìù éôì çñôá äá
äñéòä íòè äá òìáðå äúö÷î úçúù åà äñéòä ìë úçúù
äæ íòèå ä÷ùî éãé ìò àìù ãáìá øåàä éãé ìò úáçîá
åòìåáëã ïåáéì éãé ìò àìà äìòâä éãé ìò äðîî èìôð åðéà

.åèìåô êë

ìë ïë íà äæì ùåçì åðàá íàù íéøîåàå äæ ìò ïé÷ìåç ùéå
ìéòåú àì äðùä ìë õîç ïäá ìùáîù úåëúî ìù úåøéã÷
ãò äáøä øñçðå áèåøä çéã÷î íéîòôì éë äìòâä ïäì
åðà ïéàù íòèäå éìëä éðôåãì ÷áãðå óøùð ìéùáúäù
éðôåãì ÷áãðå óøùð ìéùáúäù ô"òàù éôì äæì íéùùåç
àìå åúåéîéðôáå åëåúá ùé ä÷ùî úéçåìçì íå÷î-ìëî éìëä
ùé íù íâå äøéã÷ä ïôåã ìöàù ïåöéçä ãö àìà ùáééúð
úàø÷ð äøéã÷ä ïéàå ùáé àåäù àìà ä÷ùî úéçåìçì úö÷
ïéãä àåäå ïåáéì äëéøöäì øåàä éãé ìò äùéîùú êë ìéáùá

.äá ïéðâèîù úáçîì íòèä àåäå

úáçîä úà çùîù éô ìò óà äñéò äá åôàù úáçî ìáà
àø÷ð äæ ïéà óøùú àìù éãë äñéòä úçú ïîåùá åà ïîùá
ïîåùá åà ïîùá úùçåø äñéòä ïéàù ïåéë äééôà àìà ïåâéè
øåîâ ïåáéì äëéøöå ãáìá øåàä éãé ìò õîçä äá òìáð éøäå

:úåâåò ïäá ïéôåàù úåðâàá ïéãä ïëå åðéãë

æìøéîçäì ùé ïéøåñéà øàùî òåìáä úáçîá äëìä ïéðòìå
õîçî òåìáä úáçî ìáà äðåùàøä àøáñë äìéçúëì
íéìëä ìëù íéøîåà ùé éøäù äðåøçàä àøáñë ì÷äì ùé
.çñôì äìòâäá íäì éã ãáìá øåàä éãé ìò ïùéîùú åìéôà

úçàë äìåë äñéðëäì øùôà éàå äëåøà àéä úáçîä íàå
úøçàä äéöç ñéðëîå äëôåäå äéöç ñéðëé ïåùàø éìë êåúá
øàùé ïéàöç äðñéðëé íà óàù øúåéá äëåøà àéä íàå
íéùé åà øåàá íå÷î åúåà ïáìé ìòâð àìù íå÷î äúéòöîàá
íå÷î åúåà ãâðë ïåöéçä ãöá íãà òâé íàù ãò íéìçâ åéìò
ïéëåøà ïäù íéìëä ìë øàùá äùòé ïëå åá úãìåñ ãéä äéäé

:øúåéá

âשלישי âיום
çììù éîéðô ãöá àåä éàìèä íà) éàìè åá ùéù éìë ìë

íãå÷ éàìèä úà øéñéù ãò äìòâäá øùëð åðéà (éìëä
åðéà éàìèä úçú ìúåëä éáåòáù òåìáäù éôì äìòâää
ìò áëòî éàìèäù äìòâä éãé ìò éìëä ïî éøîâì èìôð
øáòîù òåìáä èéìôäì çë íäá ïéàå éìëä êåúáù íéçúåøä
àöîðå ïéçúåø êåúì éìëä ìë ñéðëî íà åìéôàå) éàìèì
,éàìè íù ïéàù éìëä ìù ïåöéçä ãöá íâ ïéòéâî ïéçúåøäù
åòìåáëù éôì íùî òåìáä èéìôäì çë ïäá ïéà ïë-éô-ìò-óà
íùù åìù éîéðôä ãöî éìëä ãöá òìáð øåñéàäå åèìåô êë
éîéðôä ãöî ïë íâ øåñéàä èéìôäì êéøöå åùéîùú êøã àåä
éàìè íù ùéù ïåéëå éìëä êåúáù ïéçúåøä éãé ìò éìëä ìù
øáòîù øåñéàä ìë èéìôäì éìëä êåúáù ïéçúåøá çë ïéà
éãé ìòå èòî èòî àåä èìôð àìà úçà íòôá (éàìèì
èìôðå øæåç äéäé çñôá åá åùîúùéùëå èòî èìôð åæ äìòâä
ïåáéì éàìèä íå÷î ïáìéù àìà äð÷ú åì ïéà êëéôìå èòî
éàìèì øáòîù óà òåìáä ìë úà óøåù ùàäù åðéãë øåîâ
øéñéù ãò äð÷ú åì ïéà õò ìù éìë àåä íàå éìëä êåúáù

.äìòâää íãå÷ éàìèä

éàìèäì éìëá øåñéàä úòéìá äîã÷ùë íéøåîà íéøáã äîá
øåñéà òìáðå ùîúùð øáë éìëá éàìèä åîùù íãå÷ù åðééäã
åðéà éàìè åéìò ïéîéùîùë òåìá åúåàå éàìèä íå÷îá éìëá
éàìèä íã÷ íà ìáà äìòâä éãé ìò éìëä ïî éøîâì èìôð
äéäùë éìëá éàìèä åîùù åðééäã éìëá øåñéàä úòéìáì
åá òìáð åìéôà åà ïééãò øåñéà åá òìáð àìù ùãç éìëä
éàìèä úà åá åîùù íãå÷ åøéùëäå åìéòâäù àìà øåñéà
åìéòâä àì íà åìéôà ïëå øåñéà åá ùîúùðå øæç êë øçàå
úà ïáéì åìéòâäù äòùáù àìà éàìèä úîéù øçàì ãò
ìë øåñéà åá òìáðå ùîúùðå øæç ë"çàå åðéãë éàìèä íå÷î
øùëð àåä éøäå éìëá øåñéàä úòéìáì éàìèä íã÷ àø÷ð äæ
éãé ìò èìôð éàìèä úçúù òåìáä óàå äìòâä éãé ìò
íù øáë éàìèä äéäùë íù òìáð àåäù ïåéë åæ äìòâä
éìëá ÷áãåî éàìèäùë ïë íâ èìôð àåä éøä éìëá ÷áãåî
éìëì ÷áãåî éàìèä ïéà íà íå÷î-ìëîå åèìåô êë åòìåáëã
àîù ùåçì ùéù ïéðòá àîåâå ÷ãñ úö÷ íù ùé àìà äôé
êéøö øåñéàä úåùîîî åäùî úö÷ éàìèä úçú íù ñðëð
íàù ãò íúåà ääùéå) éàìèä ìò úåøòåá íéìçâ çéðäì
åá úãìåñ ãéä äéäé íå÷î åúåà ãâðë ïåöéçä ãöá íãà òâé
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חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

âäðîä éôì ïéôøùð åéäé èåç åà ù÷ íù çéðé íàù ãò åà
íà åéúçúù øåñéàä úåùîî óåøùéù éãë (äìòîì øàáúðù
åëåúá ø÷ðì ìëåéù ãò ë"ë äáøä ÷ãñä áéçøé åà íù åðùé

.åëåúáù äî ìë àéöåäìå äôé

âרביעי âיום
éøä éàìèäì øåñéà úòéìá äîã÷ íà åìéôàù íéøîåà ùéå
øáòîù òåìáä óà úèìôî äìòâääù äìòâäá øùëð àåä

÷ íàù àìà éàìèìéàìèäì éìëá øåñéàä ùéîùú íã
ãöî åðééäã òá÷á åá ïéùîúùîù íå÷îá àåä éàìèäå
úåùîî åäùî øàùð àîù ïéùùåç åðà éìëä ìù éîéðôä
äôé ÷áãåî àåä íà óà êëéôìå éàìèä úçú éìëá õîçä
úåùîî óåøùéù éãë éàìèä ìò íéìçâ çéðäì êéøö éìëäì
åéúçú ø÷ðì ìëåéù ïéðòá èòî åðäéáâé åà åéúçúù øåñéàä
êéøö ïéà éìëá øåñéàä úòéìáì éàìèä íã÷ íà ìáà äôé

.éìëäì äôé ÷áãåî åðéà ïë íà àìà íéìçâ åéìò çéðäì

íå÷î-ìëîå äðåøçàä àøáñë ì÷äì ùé äëìä ÷ñô ïéðòìå
:äðåùàøä àøáñì ùåçì áåè øùôàù íå÷îá

èìéãé ìò éìëì ÷áãåîå ñè ïéòë àåäù éàìèá äæ ìëå
ìáà ïéñôìàáå úåøåéá àöîäì êøã àåäù åîë íéøîñî
ùàä éãé ìò àìà íéøîñî éãé ìò éìëá ÷áãð àìù éàìè
íäéìò ïéôéèîù åá÷ðù ìéãá éìëá úåùòì êøã àåäù åîë
çéðäì êéøö ïéàå äìòâäá íéøùëð íä éøä ùàá êúéðù ìéãá
éôì éìëá øåñéàä úòéìá äîã÷ íà óà éàìèä ìò íéìçâ
íà åéúçúù øåñéàä úåùîî ìë óøùð ìéãáä íåç éãé ìòù
ïéàå äìòâäá èìôð éàìèì øáòîù òåìáä íâå íù åðùé
íéøîñî éãé ìò éìëì ÷áãåî åðéàù ïåéë ììë áëòî éàìèä
ãçà éìëå ãçà óåâ ìëä äùòð éøä ùàä íåç éãé ìò àìà

.ùîî

íå÷î úà ïáéì éàìèä úîéù úòá íà øîåì êéøö ïéàå
åá÷éðù ìæøá éìëá úåùòì êøã àåäù åîë øåàá éàìèä
úøáçúî ùàä éãé ìòå á÷ðä ìò ìæøá úëéúç ïéîéùîù
êéøö ïéà æàù ãçà óåâ ìëä äùòðå éìëä óåâì åæ äëéúç
åá ùîúùð àì íà øåàá ïáìúðù íå÷îä úà ììë ìéòâäì

:êë øçà øåñéà

âחמישי âיום
îäùòî øéëäì éìëä êåúá íéùåò íéðîåàäù íùåø

éìëäùë äùòðù øçàî äìòâäá øùëð àåä éøä íäéãé
êë åòìåáëå éìëá øåñéàä úòéìáì àåä íã÷ éøä ùãç äéä

:íéìçâ åéìò çéðé åà áéèéä åúåà ø÷ðéù ãáìáå åèìåô

àîêéøö äðùä ìë äøéã÷ä åá íéñëîù ìæøá ìù éåñéë
ìéùáúä íåçî òéæî àåäù ïåéëã ïåùàø éìëá äìòâä
ïåùàø éìë íåç éãé ìò õîçä åá òìáð éøä äøéã÷áù

.åèìåô êë åòìåáëå

äá ùéù äøéã÷ä ìò çñôá åîùå çëùå åìéòâä àì íàå
àåäù äàøå äøéã÷ä ïî åøéñäå ãéî øëæð íà çúåø ìéùáú
éøä äøéã÷áù ìéùáúä íåçî òéæäì ìéçúä àìù ïééãò ùáé
íâå éåñéëä åá òâð àì íà äìéëàá åìéôà øúåî ìéùáúä
àöåé øåñéà ïéàù éåñéëä äá òâðù ô"òà úøúåî äøéã÷ä
ä"÷ 'éñ äòã äøåéá øàáúðù åîë áèåø àìá éìëì éìëî
ùåçì ùéù ïéðòá äøéã÷ä ìò èòî éåñéëä ääù íà ìáà
ãéäù ãò òéæäì éåñéëä ìù éîéðôä ãö ìéçúä øáë àîù
øîåì êéøö ïéàå íåç úîçî ùáééúðå øæçå åæ äòéæá åá úãìåñ
ãéäù úéçåìçì úö÷ åá äàåø äøéã÷äî éåñéëä øéñîùë íà
ìéùáúä éøä äøéã÷áù ìéùáúä íåçî òéæäù åá úãìåñ
ïá åðéà åìéôà åà åîåé ïá àåä éåñéëä íà) ïéøåñà äøéã÷äå

íâôì íòè ïúåð ïéøñåàù åìà úåðéãî âäðî éôì åîåéçñôá
åìéôà äøéã÷ éåñéëá íéøéîçîù úåîå÷î úö÷ âäðî éôì åà
øàáúðù åîë åîåé ïá åðéàù óà ïéøñåàå ïéøåñéà øàùá
ìéùáúäî äìåòä ìáääù éôì (íù ïééò â"ö 'éñ äòã äøåéá
äùòðå ìéùáúä íò éåñéëä úòéæ úà øáçî àåä éåñéëäì
õîç íòè äá ùé åæ äòéæå ìéùáúá äòéæä äáøòúð åìéàë

:òéæî àåäùë éåñéëä ïî èìôð àåäù

áîäøéëä ìò úôàðùë äøøç ìò ïéîéùîù ìæøá ìù éåñéë
àåä íéîòôä áåøáù éôì åðéãë øåîâ ïåáéì åðáìì êéøö
àìù õîçä íòè äðîî òìåáå åéúçúù äøøçä óåâá òâåð

:ãáìá ùàä íåç éãé ìò àìà ä÷ùî éãé ìò

âשישי âיום
âîìë õîç ïäá ùîúùðù ñøç ìù åìéôà íéìëä ìë

ïéîçá åìéôà çñôá äöî ùîúùäì øúåî ïðåöá äðùä
íäì éãå íåìë åòìá àì ïðåöá àìà íäá åùîúùð àìù ïåéëã
úéáî õåç éìëä éðôåãì ïéòá ÷åáãù äî øéáòäì äçãäá
øåàùä úà åá (úçðîå) äøåù äùàäù éìë åðééäã øåàù
éìë åúåàá äáøä ääåù øåàùäù íéîòôå äñéòá åðúéì
êëéôìå ïðåöá åìéôà éìë åúåàá åîòè òìáð åúåôéøç úîçîå

.ïéîçá äöî åá ùîúùäì øåñà

åà úððåö äéåôà äöî äëåúá ïúéì ïåâë øúåî ïðåöá ìáà
ïéà ìáà) äø÷îå éàøò êøã çì åìéôà ïðåö øáã øàù
åîë äöéçøìå äñéáëì íà-éë úåòéá÷á åá ùîúùäì
äî èéìôî åðéà çì àåä åìéôà ïðåöäù (ð"ú ïîéñá øàáúðù
åîë úòì úòî åëåúá ääåù ïë íà àìà éìëä êåúá òåìáù
ùéîùúù éô ìò óà äöî åëåúá ùåìì øåñà ìáà øàáúðù
øäîì íøåâ éìëá òåìáä õîçä çéø íå÷î-ìëî ,àåä ïðåöá

.äìòâä íãå÷ åëåúá äùåìéðä äñéòä õåîéç
ïéîçá åìéôà åá ùîúùäì øúåî äìòâä øçàì ìáà

çéøå íòè ìë úèìôî äìòâääùàìà éìëá òåìáä õîçä
åá ùîúùäì åì úìòåî äìòâä ïéàù ñøç ìù àåä ïë íà

.åëåúá ùåìì åà ïéîçá
ùîúùäì àìù ìàøùé ìë åâäð íéðåøçàä úåøåãá åéùëòå
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íéðùéä ñøç éìë ìáà íéùãçá íà éë ñøç éìëá çñôá ììë
ïéà ïðåöá íà-éë íìåòî õîç ïäá ùîúùð àì åìéôà

:ïðåöá åìéôà çñôá íäá ïéùîúùî

ãîøáã øàùå õîåç åá ïéðúåðù éìë åðééäã úñåøç úéáå
àåäå çî÷ äëåúá ïúéì ïéìéâøå úåôéøçå àäåé÷ åá ùéù
úåôéøç úîçîå øùá åá ìáèì éåùòå àäåé÷ä úîçî õîçúî
íòè íâ òìáð (úñåøç àø÷ð àäåé÷ øáã ìë ùåøéô) úñåøçä
ïéàù øåàù úéá ïéãë åðéã êëéôìå éìëä êåúá õîçä
íà äìòâä øçàì àìà åëåúá ïéùì àìå ïéîçá åá ïéùîúùî

.ñøç éìë åðéà

úéáå øåàù úéáì íåìë úìòåî äìòâä ïéàù íéøîåà ùéå
úåôéøç éãé ìò ïäá òìáðù äù÷ ïöåîéçå ìéàåä úñåøç
àøáñë ø÷éòäå äð÷ú åì ïéà êëéôì øåàùä åà úñåøçä
ä÷æçå äìåãâ äðéà úåôéøçä úîçîù äòéìáäù äðåùàøä
äìòâä éãé ìò úèìôð àéäù øåàä éîç úîçîù òåìáäî
-ìëîå ,úåôéøçä úîçîù ïðåöá äòéìáä ïëù-ìëå ïéçúåøá
íå÷îá äðåøçàä àøáñë øéîçäì åìà úåðéãîá âäðîä íå÷î
íäá àöåéëå úùåçð åà ìæøá ìù éìë àåäù ïåâë øùôàù
àäéù åðééäã ì÷ ïåáéì åðáìì ïéøéîçî øåàá åðáìì øùôàù
ìéãá ìù úñåøç éìë ìáà õåçáî åéìò óøùð èåç åà ù÷
ïåùàø éìëá äìòâäá åì éã åðáìì øùôà éàù õò ìù åà
øéîçäì ïéâäåðù äùéìä éìë ìë øàùë åðéã øåàù úéá ìáà
åîë äìòâä éãé ìò åìéôà çñôá íäá ùîúùäì àìù

:øàáúéù

âקודש âשבת
äîíéøáã øàùå íéîåù äëåúá êåãì ïéìéâøù äëåãî

úñåøç úéáë åðéã éøä õîç íçì éøåøéô íò íéôéøç
ïåùàø éìëá äìòâäá íäì éã õò ìù åà ìéãá ìù àåä íàå

ä÷éìçäì úåðîåà éìëá äôì÷ì ùé õò ìù àéä íàù àìà
äìåãâ àéä íàå íéò÷áå úåîåâ äá ïééåöîù éôì äìòâä íãå÷
äìéòâäì ïåùàø éìë êåúì äñéðëäì ìåëé åðéàù ãàî
åøáâéù ãò ïáåìî ïáà äëåúá ñéðëéå ïéçúåø íéî äðàìîé
åçéúøäù ïåéëã äúôù ìë ìò åñëéå åìòéå åçéúøéå íéîä
íåçë ìåãâ ïîåç éøä íëåúáù ïáåìîä ïáàä úîçî íéîä
õò ìù ïðéàù íéìåãâä íéìëä ìë øàù ìáà) ïåùàø éìë
óåñá øàáúéù åîë äùòéå ïîöò ïäá íéî çéúøéù áåè ìéãáå
ïáàå øçà ïåùàø éìëî ïéçúåø åëåúì äøòé ìàå á"ðú 'éñ
íîçì çë åì ïéà ïáåìîä ïáàäù íéøîåà ùéù éôì ïáåìî
äìòâä åæ ïéà êëéôìå ïåùàø éìë íåçë ìåãâ íåç íéîä
ïéâäåð ìæøá ìù àéä íàå (ïåùàø éìë úìòâäë äáåùç

:ì÷ ïåáéì äðáìì

åîíçì éøåøéô íäá ïéëã ïéà íìåòìù åðìù úåëåãî ìáà
êéøö ïéà úùåçðå ìæøá ìù àéä åìéôà õîç øàù àìå
éôìù àìà ïéãä ø÷éòî êéøö ïéà äìéòâäì óàå ììë äðáìì
øçàå úçà íòô õîç øåøéô äëåúì ìôð àîù ùåçì ùéù
íäîò õîç øåøéôä íâ êãéðå íéôéøç ïéìáú äá åëã êë
êëéôì äëåãîä êåúá íäîò àåä íâ òìáð íúåôéøç úîçîå

.ïåùàø éìë êåúá äìéòâäìå øéîçäì áåè

øúåî ìéùáúá íðúðå äìòâä àìá çñôá ïéìáú äá åëã íàå
ïåéëã äëåúáù ïéìáúä íò çñôá ìéùáúä ìåëàì
øåøéô äëåúì ìôð àîù ùùç àìà ïäá ïéà åðìù úåëåãîáù
ïéà ïéãä ø÷éòîù ãáòéãá øåñàì ïéà äæ ùùç ìéáùáå õîç
äøåéá øàåáîë ÷ôñî øåñéà ïé÷éæçî ïéàù äæì ììë ùåçì
àìù áåè ìéùáúá íðúð àì ïééãò íà î"îå) è"ì 'éñ äòã
ãò íòéðöäì øùôàù ïåéëã çñôä øçàì ãò ìéùáúá íðúé
äá åëã çñôä íãå÷ íà ìáà äìçúëì äæ éøä çñôä øçàì
'éñá øàáúðù íòèî çñôá íìëàì øúåî äìòâä àìá ïéìáú

:(ù"ò æ"îú$
âהחסידית הפרשה - בשלח פרשת אור' â'תורה

לה' 1אׁשירה ִַָָ

äøéLà"äàb äàâ ék 'äì'Bâå"(à ,åè eðúLøt): ¨¦¨©¦¨Ÿ¨¨§¨¨¨¥

àiðúåéb ìò äàéb" :ñBì÷ðeà íbøúå2'eëå." §¦§¥§§¥¨©¥§¨©¨§
,äfä íìBòì äîLpä úãéøé ïéðò ïéáäì íéc÷äa ïáeé¨§©§¦§¨¦¦§©§¦©©§¨¨¨¨©¤

.òãBpk àéä äéiìò CøBö Bæ äãéøiL¤§¦¨¤£¦¨¦©¨

.1"'äì äøéLà" ìéçúnä øeac íéiç úøBz)[á ,ãñ÷ úBîL]øeac äøBzä øBà . ©©¦¦©©§¦¨¦¨©§©¨¦
"'äì 'eë úðáäå øev÷" ìéçúnä[æè÷ú ãenò á Cøk]ìéçúnä øeacì úBäbä . ©©§¦¦©£¨©©¤¤©©¨§¦©©§¦

"äøéLà"[è÷ú ãenò íL].íéðeiöå úBøòäa ø"eîãà úMeã÷ ãBák úøòä Y . ¨¦¨¨©¤¨©§§©©§©¤¨§¦¦

úBäbä .ì"éøäîä úçpä àeäå .å"ñ÷ú èáL âé ,äøéL ,çlLa úLøt úaLa øîàð¤¡©§©¨¨¨©§©©¦¨§¨§©¨©©©©¦©¨
ø"eîãà Lã÷ ãé áúk óeâa .ì"pä äøBzä øBàa Y ÷ãö çîvä ø"eîãàî øevé÷å§¦¥©§©¤©¤¤§©¨©©§§©©Ÿ¤©§
ãBák úçpä .òeaø éàöça ïàk eðîñðå íéôéòñ 'âì øîànä ÷ìçð ÷ãö çîvä©¤©¤¤¤§©©©£¨§§¦¦§¦§§¨©£¨¥¦©©¨©§
.ç÷ ãenò úBîL éòöîàä ø"eîãà éøîàîa äñtãð éòöîàä ø"eîãà úMeã÷§©©§¨¤§¨¦¦§§¨§©£¨¥©§¨¤§¨¦§©

.ì"pä íéiç úøBúa äàøe§¥§©©¦©©

øôña ñtãð (?ì"éøäîä úçpä) "úBàìôðä ïBãà" ìéçúîe øîànä ìò øeàéa¥©©©£¨©§¦£©¦§¨©¨©©©©¦¦§©§¥¤
Cøk úBîL) çlLa äøBzä øBàa Y úBäbä .öø ãenò à ÷ìç å"ñ÷ú íéøîànä©©£¨¦¥¤©©¨§©¨§©©§¤¤
éòöîàä ø"eîãà éøîàîa äñtãð éòöîàä ø"eîãà úçpä .àñ÷úú'á ãenò (ç©©¨©©§¨¤§¨¦¦§§¨§©£¨¥©§¨¤§¨¦

.(áë÷ ãenò úBîL§©

.2.(íéàb ìò äàb)¥¤©¥¦
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úãîBò äúéä äfä íìBòì dàBa íãB÷ äîLpä ,äpäå§¦¥©§¨¨¤¨¨¨©¤¨§¨¤¤
áeúkL Bîk ,äáäàå äàøéa 'ä éðôì(æè ,ä 'á íéëìî)éç" : ¦§¥§¦§¨§©£¨§¤¨§¨¦©

äìòîì ãBîòì dì øLôà éàå ."åéðôì ézãîò øLà 'ä£¤¨©§¦§¨¨§¦¤§¨¨©£§©§¨
àì eîéçøe eìéçã àìa ék ,eîéçøe eìéçã àìa 'ä éðôì¦§¥§Ÿ§¦§¦¦§Ÿ§¦§¦Ÿ

àléòì àçøô3. ¨§¨§¥¨

øîàð äæ ìòå(ãé ,à ìà÷æçé)úBiçäå" :aFWe `Fvx §©¤¤¡©§¤§¥§©©¨¨
"÷æaä äàøîkïécä àeä ,íéëàìnä ìò øîàð äfL íâä) §©§¥©¨¨£©¤¤¤¡©©©©§¨¦©¦

Y (äìòî àáö ìëå úBîLpìúBéäì äáäàa Y "àBöø" ©§¨§¨§¨©§¨¨§©£¨¦§
BLôð äúìk íâå äôñëð4'eëéî ék ,äàøéa Y "áBLå" . ¦§§¨§©¨§¨©§¨§¦§¨¦¦

úLâì Baì áøò øLà àeä5'eë. £¤¨©¦¨¤¤

,eîéçøe eìéçcä eîlòúð äfä-íìBòì dúãéøéa Cà©¦¦¨¨¨¨©¤¦§©§©§¦§¦
ãéîz úBéäì ãBò äìëé àìå ,éîLbä óeba äLaìúðå§¦§©§¨©©©§¦§Ÿ¨§¨¦§¨¦
äúéäL Bîk "÷æaä äàøîk áBLå àBöø" úðéçáa¦§¦©¨¨§©§¥©¨¨§¤¨§¨
øøBòúzL íéðneæî íézòå íé÷øôì íà ék ,äìòîì6 §©§¨¦¦¦§¨¦§¦¦§¨¦¤¦§¥

éaâì Bæ äàøéå äáäà CBøò ïéà ,úàæ íb óàå .äáäàä̈©£¨§©©Ÿ¥£©£¨§¦§¨§©¥
CøBö àéä Bæ äãéøéå .íã÷ éîéî dì äéäL äàøéå äáäà©£¨§¦§¨¤¨¨¨¦¥¤¤¦¦¨¦¤

.úBönä íei÷å äøBzä ÷ñòa älòúzL ,äéiìò£¦¨¤¦§©¤§¥¤©¨§¦©¦§

éøöåíei÷å äøBzä ÷ñòaL äìònäå ïBøúiä ïéáäì C7 §¨¦§¨¦©¦§§©©£¨¤§¥¤©¨§¦
.dì äéäL eîéçøe eìéçc ìò øúé Y úBönä©¦§¤¤©§¦§¦¤¨¨¨

øîàî òãBð äpä Cà8" :WCgnd ,zF`ltPd oFc` ©¦¥©©£¨£©¦§¨©§©¥
ziW`xa dUrn cinY mFi lkA FaEhAúéLàønL ," §§¨¨¦©£¤§¥¦¤¥¥¦

ìzLäìëa íéLcçúî íä ,íéàøápä ìk óBñ ãòå úeìL ¦§©§§§©¨©¦§¨¦¥¦§©§¦§¨
ìk àlîî' úðéçáa àéä Bæ úeLcçúäå .Léì ïéàî íBé¥©¦§¥§¦§©§¦¦§¦©§©¥¨

ìzLä Cøc úBéäì ,'ïéîìòälçz ,äléòì äléòî úeìL ¨§¦¦§¤¤¦§©§§¥¦¨§¦¨§¦¨
Ck øçàå ,íéìcáð íéìëNe íéðBéìò úBîìBò ,úeiðçeø¨¦¨¤§¦§¨¦¦§¨¦§©©©

ìzLîe ãøBéúBéäì úeiçä íMbúpL ãò ,ähî ähîì ìL ¥¦§©§¥§©¨©¨©¤¦§©¥©©¦§
.íéiîLb õøàå íéîL äNòî©£¥¨©¦¨¨¤©§¦¦

Y éelbä úéLàøL ,óeba úèMtúnä äîLpä ìLîëå§¦§©©§¨¨©¦§©¤¤©¤¥¦©¦
Ck øçàå ;øeacä Y äta Ck øçàå ;ìëOä Y çBna©©©¥¤§©©©©¤©¦§©©©

äNònä Y íéãia'eëúBéäì ,Bæ úeLcçúäå .úðéça ©¨©¦©©£¤§¦§©§¦§§¦©
àéäL ,"Báeèa" àeä Y úeiîLâå úeiðçeø ,ähîe äìòî©§¨©¨¨¦§©§¦§¤¦

áeúkL Bîëe .Búeðîçøå Báeè úcî(è ,äî÷ íéläz)áBè" : ¦©§©§¨§¤¨§¦¦

."åéNòî ìk ìò åéîçøå ìkì 'äóBñ-ïéà Cøaúé àeä ék ©Ÿ§©£¨©¨©£¨¦¦§¨¥¥
äåMä" ,'ïéîìò ìk ááBq'ä9ìBãâå ïè÷ äåLîe10Y " ©¥¨¨§¦©¨¤©§¤¨Ÿ§¨

åéðôì ïéåL úeiðçeøå úeiîLb ,ähîe äìòî'eë. ©§¨©¨©§¦§¨¦¨¦§¨¨
úðéça eìéôàL :Leøét Y "úBàìôpä ïBãà" eäæå§¤£©¦§¨¥¤£¦§¦©

"ïéîéúñ ïéîìò" ïäL ,"úBàìôð"'eëåéìà CBøò ïéà Y ¦§¨¤¥¨§¦§¦¦¥£¥¨
áeúkL Bîëe ,Cøaúé(àé ,åè eðúLøt)Y "àìô äNò" : ¦§¨¥§¤¨¨¨¨¥Ÿ¥¤¤

äiNò úðéça àeä àìt úðéçaL'eë. ¤§¦©¤¤§¦©£¦¨
àéä íéiç íé÷ìàa dLøLa Lôðä úe÷éác ,äpäå§¦¥§¥©¤¤§¨§¨¤¡Ÿ¦©¦¦
óBñ-ïéà øBàî èMtúnä úeiçä úà dúâOä úîçî¥£©©¨¨¨¤©©©¦§©¥¥¥

íéiç øB÷î Enò ék" ,úBîìBòä úBéçäì àeä-Ceøa'eë" ¨§©£¨¨¦¦§§©¦
(é ,åì íéläz)úà äáäàì" àBöø úðéçáa àéä äæ éãé ìòL , §¦¦¤©§¥¤¦¦§¦©¨§©£¨¤

àeä ék [..] 'äLiIg"(ë ,ì íéávð)éiç" Y.à÷åc "E ¦©¤¦¨¦©¤©§¨
"ãçàì áeL Eaì õø íà" Cà11Cøaúé àeäL éôì , ©¦¨¦§¨¤¨§¦¤¦§¨¥

ììëa Bðéàå ,"àìô äNBò"å "úBàìôpä ïBãà" àeä Bîöòa§©§£©¦§¨§¥¤¤§¥¦§¨
.áBL úðéçáa àéä Cëìe ,dúe÷áãe Lôðä úâOä©¨©©¤¤§¥¨§¨¦¦§¦©

"úBàìôpä ïBãà ,úBläú àøBð" eäæå12úBläú àøBð" ; §¤¨§¦£©¦§¨¨§¦
"àìô äNBò(íL eðúLøt),"úBàìôpä ïBãà" àeäL éôì ék : ¥¤¤¨¨¨¥¨¦§¦¤£©¦§¨

" àeä Cëì ,"àìô äNBò"`xFpzFNdzíéàøiL Y " ¥¤¤§¨¨§¦¤§¥¦
Bìläì'eëäéäz úBönä íei÷å äøBzä ÷ñò éãé ìò ìáà ; §©§£¨©§¥¥¤©¨§¦©¦§¦§¤

ïBãà" Y 'ïéîìò ìk ááBñ' úðéçáa Lôðä úe÷éáã§¥©¤¤¦§¦©¥¨¨§¦£
."úBàìôpä©¦§¨

ïBãà" úðéçaî íéëLîð úBönäå äøBzä äpä ék¦¦¥©¨§©¦§¦§¨¦¦§¦©£
úòéø÷ ïéðò äéä äæå .'ïéîìò ìk ááBñ'å "úBàìôpä©¦§¨§¥¨¨§¦§¤¨¨¦§©§¦©

"äLaéì íé Côä" Y äøBz-ïzî íãB÷ óeñ-íé,åñ íéläz) ©¤©©¨¨©¨§©¨¨§¦¦

(åeðéúBaø øîàîk ,àééñkúàã-àîìò úðéça àeä íiäL ,¤©¨§¦©¨§¨§¦§©§¨§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ13àlà ."íia Lé äLaia LiM äî ìk" : ¦§¨¦§¨¨¨©¤¥©©¨¨¥©¨¤¨

àééñkúàã-àîìò úðéçaL ;íéàøð íðéàå íéqëî íénäL¤©©¦§©¦§¥¨¦§¦¤§¦©¨§¨§¦§©§¨
éeléb úBéäì éãk àééìbúàã-àîìò úðéçáa éeléâ éãéì àä¦¥¦¦§¦©¨§¨§¦§©§¨§¥¦§¦

.äøBz-ïzîa äøBzä úëLîä©§¨©©¨§©©¨
"íéñeñ" íLa eàø÷ð äøBzä úBiúBà éôeøéö ,äpäå14, §¦¥¥¥¦©¨¦§§§¥¦

øîàð äæ ìòå .ìLî Cøc ìò(íL eðúLøt)BáëBøå ñeñ" : ©¤¤¨¨§©¤¤¡©¨¨¨¥¨§§
ìôè àeäL íâä ,ñeqäL éðtî ,øàaúiL Bîk ,"íiá äîø̈¨©¨§¤¦§¨¥¦§¥¤©£©¤¨¥

.3.(á ,äë óc ã"eé ïewz øäæ éðewz äàø .äìòîì úçøBt àì äáäàå äàøé éìa)§¦¦§¨§©£¨Ÿ©©§©§¨§¥¦¥Ÿ©¦©

.4.(1052 ãé áúëa àeä ïëå ."éLôð äúìk íâå äôñëð" :â ,ãô íéläúa)¦§¦¦¦§§¨§©¨§¨©§¦§¥¦§©¨

.5.("'ä íàð éìà úLâì Baì úà áøò äæ àeä éî ék" :àë ,ì äéîøé ét ìò)©¦¦§§¨¦¦¤¨©¤¦¨¤¤¥©§ª

.6:ì"pä ãé áúëa]øøBòzL.[ ¦§©¨©©¤§¥

.7:íL]ìk.[ ¨¨

.8.("øBà øöBé" úkøa)¦§©¥

.9.("íéðéîàî ìëå" íéàøBð íéîéì èeit)¦§¨¦¨¦§¨©£¦¦

.10):lFcbe ohw:BîB÷îa ázëðå àúéì íL ãé áúëa Y'eë.( ¨Ÿ§¨¦§©¨¨¥¨§¦§©¦§

.11.(ç äðLî à ÷øt äøéöé øôñ)¥¤§¦¨¤¤¦§¨

.12.("øBà øöBé" úkøa)¦§©¥

.13.(à äëìä ãé ÷øt úaL éîìLeøé .à ,æë÷ ïéleç)¦§©§¦©¨¤¤£¨¨

.14øeac ïn÷ì .Cìéàå â ,áñ ìéòì íb äàø .à ,ç ,äîc÷äa øäæ éðewz äàø)§¥¦¥Ÿ©©©§¨¨§¥©§¥¨¥¨§©¨¦
.(Cìéàå ã ,âñ "éúñeñì" ìéçúnä©©§¦§¨¦¨¥¨
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זנה

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

õeøì ìBëiL ,äøéúé äìòî Ba Lé äæ ìk ìò ,BáëBøì§§©¨¤¥©£¨§¥¨¤¨¨
éìBäìeòébäì ìBëé áëBøä äéä àlL íB÷îì áëBøä úà C §¦¤¨¥§¨¤Ÿ¨¨¨¥¨§©¦©

.ñeñ éìa íL̈§¦

k Ckäìòîe ïBøúé íäa Lé äøBzä úBiúBà éôeøéö ì ¨¨¥¥¦©¨¥¨¤¦§©£¨
BðéàL óà ,úBiúBà éôeøéöa íãàä Lôð úe÷éáãaL ,Bæ¤¦§¥¤¤¨¨¨§¥¥¦©¤¥
íäa øaãîe äâBäL ÷ø ,ìëOä ïéòa ïéðòä ïéáîe òãBé¥©¥¦¨¦§¨§¥©¥¤©¤¤§©¥¨¤

éîc øeaãk åàìc øeäøä é÷eôàì)15úà íéìòî íä éøä ,( ©£¥¦§§¨§¦¨¦£¥¥©£¦¤
.dLøL ãvî íL úòbî Lôðä äúéä àlL íB÷îì Lôðä©¤¤§¨¤Ÿ¨§¨©¤¤©©©¨¦©¨§¨
LøMî äìòîì daâä àéä äøBzä úBiúBà LøL ék¦Ÿ¤¦©¨¦©§¥©§©§¨¦Ÿ¤

"àzøa ãñé àaà"c .Lôðä16éøö íãàäL àlà .úBéäì C ©¤¤§©¨¨©§©¨¤¨¤¨¨¨¨¦¦§
éãé ìò âéäðîe CLBî àäiL ,úBiúBàäì 'áëBø' úðéça§¦©¥§¨¦¤§¥¥©§¦©§¥
ãç ìk" ,úàN ìëeé øLà éôk øøBòiL ,eîéçøe eìéçã§¦§¦¤§¥§¦£¤©§¥¨¨

"déìéã àøeòéL íeôì17úéòáhä äáäàä eìéôàå . §¦¨¦¥©£¦¨©£¨©¦§¦
àçøô àì Y ììk eîéçøe eìéçã àìa ék ,Ba úøzeñîä©§¤¤¦§Ÿ§¦§¦§¨Ÿ¨§¨

.àléòì§¥¨
,úBöî øàL ïéðòì àeä Ck ,äøBz ïéðòì àeäL Bîëe§¤§¦§©¨¨§¦§©§©¦§

áéúëc(èé ,çé àøiå):dwcv zFUrl 'd KxC ExnWe" ¦§¦©¥¨§¨§¤¤©£§¨¨
xAC xW` z` mdxa` lr 'd `iad ornl ,hRWnE¦§¨§©©¨¦©©§¨¨¥£¤¦¤

"eilr.ä÷ãö" íLa ììk Cøc eàø÷pL úBönä éãé ìòL ¨¨¤©§¥©¦§¤¦§§¤¤§¨§¥§¨¨
àéäL íäøáà úðéça ìò CLîð ,øàaúiL Bîk ,"ètLîe¦§¨§¤¦§¨¥¦§©©§¦©©§¨¨¤¦

äáäàä úcî18"òBñðå CBìä" Y àBöøa(è ,áé Eì Cì)Y ¦©¨©£¨§¨¨§¨©¤§

øac øLà úà"eilrïBãà" úðéça àeä ,à÷ééc "åéìò" ," ¥£¤¦¤¨¨¨¨©§¨§¦©£
Búe÷éáãe Lôðä úâOäî äìòî äìòîì àeäL "úBàìôðä©¦§¨¤§©§¨©§¨¥©¨©©¤¤§¥

.ì"pk áBL úðéça àéä ïëlL ,íéiç íé÷ìàa: ¤¡Ÿ¦©¦¤¨¥¦§¦©©©

øeàéáe [(á]:àeä äæ ¥¤
äpä ék"died KxC"úBéäì àBáîe Cøc :Leøét Y ¦¦¥¤¤£¨¨¥¤¤¨¦§

úeeäúä ìò äøBnä ,"äéåä" úðéça äéäiL ,eðééäc .äéåä£¨¨§©§¤¦§¤§¦©£¨¨©¨©¦§©
ã"eé Y ä"éåä íL úBiúBà éãé ìò Léì ïéàî úBîìBòä̈¨¥©¦§¥©§¥¦¥£¨¨

äîëç Y'eë19.,äîëçä ïî äìòîì Cøaúé àeä éøä ék ¨§¨¦£¥¦§¨¥§©§¨¦©¨§¨
íékç àeä zðà"å"'eë20íB÷na" Cøc ìò Y Leøét . §©§§©¦¥©¤¤©¨

"Búeðúåðò àöBî äzà íL Búleãâ àöBî äzàL21ék . ¨©¨¥§¨¨©¨¥¦§§¨¦

"úéNò äîëça ílek"(ãë ,ã÷ íéläz)áéúëe .úéîLâ äiNò ¨§¨§¨¨¦¨§¦¦£¦¨©§¦§¦
(ç ,áî äéòLé)àeä äéåä éðà" :inW,ãáìa "éîL" Y " §©§¨£¦£¨¨§¦§¦¦§¨

úéîöòä úeäîe Cøòî BðéàL íMä ìLîk'eë. ¦§©©¥¤¥¥¥¤©¨¨©§¦

"ãáìa BîLe àeä äéä íìBòä àøáð àlL ãò"å22. §©¤Ÿ¦§¨¨¨¨¨§¦§¨
äéåä úBéäì éãëe .íìòä úðéçáa Y "ãáìa" Leøét¥¦§¨¦§¦©¤§¥§¥¦§£¨¨
'ä áBè" Y Búeðîçøå Báeè úcî äëLîð ,éeléb úðéçáa¦§¦©¦¦§§¨¦©§©§¨

"åéNòî ìk ìò åéîçøå ,ìkì(è ,äî÷ íéläz)Lcçîä" ; ©Ÿ§©£¨©¨©£¨§¦¦©§©¥
Báeèa'eëéîçø eìë àì ék áBhä" ;"E'eë"23úðéça àéä , §©¦Ÿ¨©£¤¦§¦©

äìòî äìòîì àeäL ,úeìéöàä éðôlL "íéaø íéîçø"©£¦©¦¤¦§¥¨£¦¤§©§¨©§¨
ìzLää øãqî.úeìL ¦¥¤©¦§©§§

ìzLää øãñaL íéîçøä úcî ékdcâðk Lé úeìL ¦¦©¨©£¦¤§¥¤©¦§©§§¥§¤§¨
"àìàîNe àðéîé" Y úîöîöîä ïécä úcî'eëàéäå , ¦©©¦©§©§¤¤§¦¨§¨¨§¦

äìòîlL "íéaø íéîçø" ìáà .ìeáâe äcî úðéça§¦©¦¨§£¨©£¦©¦¤§©§¨
ìzLäî;Cøò àìå øeòéL dì ïéàL úeðîçø àeä ,úeìL ¥¦§©§§©§¨¤¥¨¦§Ÿ¥¤

àéä ä÷BçøL Y áeáfä ìò íçønL íãà Cøòa eìéôà£¦§¥¤¨¨¤§©¥©©§¤§¨¦
Cøò äæéà dì Lé äæ ìk ìò Y íãàä úâøãîe úeänî¦¨©§¥©¨¨¨©¨¤¥¨¥¤¥¤
Y àeä-Ceøa óBñ-ïéàì ïk ïéàM äî .eäBîë äiøa àéäL¤¦§¦¨¨©¤¥¥§¥¨
úðéça Y íéðBéìò úBîìBò eìéôàå ,ììk åéìà CBøò ïéà¥£¥¨§¨©£¦¨¤§¦§¦©
äìBãbä íéîçøä úcî ìôBð íäéìò íb ïëìå ,"úBàìôð"¦§¨§¨¥©£¥¤¥¦©¨©£¦©§¨

'ïéîìò ìk ááBq'ä àeä-Ceøa óBñ-ïéà àeä ék ,úàfä'eë, ©Ÿ¦¥¨©¥¨¨§¦
äåLîe äåMä" àeäå'eë"24. §©¨¤©§¤

"äéåä íeçøå ïepç" øîàð äæ ìòå(ã ,àé÷ íéläz), §©¤¤¡©©§©£¨¨§¦¦

ïä ïäL ,"äéåä" úBéäì "íeçøå ïepç" úðéça íéc÷äL¤¦§¦§¦©©§©¦§£¨¨¤¥¥
"éîçøc ïéìéëî â"é"25úeìéöàä øB÷î Y'eë,Bîk §¦¦§©£¥§¨£¦§

øçà íB÷îa øàaúpL" eäæå .KxCúðéça úBéäì äëLîäå " ¤¦§¨¥§¨©¥§¤¤¤§©§¨¨¦§§¦©
"d"ied"a àzúìã-àúeøòúà éãé ìò àéäå ,"dwcv £¨¨§¦©§¥¦§£¨¦§©¨¦§¨¨

hRWnE.øàaúiL Bîk ,äøBzä úBöî ìk ììk Cøc ïäL ," ¦§¨¤¥¤¤§¨¨¦§©¨§¤¦§¨¥

úcî úeøøBòúä àéäL ,ä÷ãvä úåöî àeä úeèøôáe¦§¨¦§©©§¨¨¤¦¦§§¦©
çeø úBéçäì" Bcñçå Báeè úcîa òétLäì úeðîçøä̈©§¨§©§¦©§¦©§©§§©£©

"íéìôL(åè ,æð äéòLé)àléòìã-àúeøòúà äæ éãé ìòå , §¨¦§©§¨§©§¥¤¦§£¨¦§¥¨
ä÷ãö úBNòì äéåä Cøc" úBéäì'eëúeLaìúä àäiL ," ¦§¤¤£¨¨©£§¨¨¤§¥¦§©§

.15.(á ,ë úBëøa)§¨

.16çðø .á ,åðø .à ,çîø ñçðt â ÷ìç øäæ .(úeëìî) úaä ãñé (äîëç) àaà)©¨¨§¨¨©©©©§Ÿ©¥¤¦§¨
.(á ,àñ óc àë ïewz øäæ éðewz .à¦¥Ÿ©¦©

.17.(á ,â÷ àøiå à ÷ìç øäf .BøeòéL éôì ãçà ìk)¨¤¨§¦¦Ÿ©¥¤©¥¨

.18÷ìç .à ,äô Eì Cì à ÷ìç øäæ äàø ."éáäà íäøáà" :ç àî äéòLé äàø)§¥§©§¨©§¨¨Ÿ£¦§¥Ÿ©¥¤¤§¥¤
.(âé ïîéñ Lãwä úøbà ,àéðz .à ,æñø .á ,âñø ïpçúàå â¨¤§©©©§¨¦¤¤©Ÿ¤¦¨

.19.à ,å äîc÷äa øäæ éðewz Y .úeëìî Y äðBøçà 'ä ,à"æ Y 'å ,äðéa Y 'ä)¦¨¨©£¨©§¦¥Ÿ©©©§¨¨
àðîéäî àéòø .à ,àì úéLàøa øäæ äàøe .ã ÷øt äáeLzä úøbà àéðz äàøe§¥©§¨¦¤¤©§¨¤¤§¥Ÿ©§¥¦©£¨§¥§¨

øcà .á âë÷ íéètLî÷øt úBiúBàä (æë) øòL ñcøt äàøe á ,öø eðéæàä àèeæ à ¦§¨¦¦§¨¨©£¦§¥©§¥©©¨¦¤¤

.(âé

.20:íebøz .à ,æé "eäiìà çút" äîc÷äa øäæ éðewz Y ."àòéãé äîëça àìå")§¨§¨§¨§¦¨¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨©§
.((íéàøápì) äòeãéä äîëça àìå íëç àeä äzà©¨¨¨§Ÿ©¨§¨©§¨©¦§¨¦

.21.(à ,àì äléâî)§¦¨

.22.(â ÷øt øæòìà éaøc é÷øt)¦§¥§©¦¤§¨¨¤¤

.23.(äãéîòä úlôz çñBð)©§¦©¨£¦¨

.24.("íéðéîàî ìëå" íéàøBð íéîéì èeit ."ìBãâå ïè÷")¨Ÿ§¨¦§¨¦¨¦§¨©£¦¦

.25.(íéîçøä úBcî â"é)¦¨©£¦
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זנו
חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

úBéäìå .úBöîe äøBz úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨¦§¦©¨¦§§¦§
íékç zðà"'eëúBéäì Búeðîçøå Báeè úcî àeäL ," ©§§©¦¤¦©§©§¨¦§

øîàîk ,Bæ äëLîäå äæ úeLaìúä26,ïîçøä áà" : ¦§©§¤§©§¨¨§©£¨¨¨©£¨
ììeänä'eë." ©§¨

øîàð äæ ìòå(ã ,èö íéläz):awriA dwcvE hRWn" §©¤¤¡©§¦¦¦§¨§¨¨§©£Ÿ
"ziUr dY`"á÷òéa"L "ä÷ãöe ètLî" éãé ìòL , ©¨¨¦¨¤©§¥¦§¨§¨¨¤§©£Ÿ

.úeäìà éeléb eðééäc ,"äzà" úðéça äNòð©£¨§¦©©¨§©§¦¡Ÿ

" Y Bæ ä÷ãöa äpä CàhRWnáeúkL Bîk ,da áéúk " ©¦¥¦§¨¨¦§¨§¦¨§¤¨
(èé ,çé àøiå)ä÷ãöe ètLî" ;"ètLîe ä÷ãö úBNòì" : ©¥¨©£§¨¨¦§¨¦§¨§¨¨

Cøaúé Báeèå Bcñç úðéça øøBòì éã àì ék ."á÷òéa§©£Ÿ¦Ÿ©§¥§¦©©§§¦§¨¥
óBñ-ïéà úðéça úeøøBòúä àéäL øçàî ék .ãáìa¦§¨¦¥©©¤¦¦§§§¦©¥

äåLîe äåMä"'eëøîàð Bæ äðéçáa äpä ,"(çë ,ì éìLî): ©¨¤©§¤¦¥¦§¦¨¤¡©¦§¥

íbL ,"Cìî éìëéäa àéäå Ntúz íéãéa úéîîN"§¨¦§¨©¦§©¥§¦§¥§¥¤¤¤©
ðéça àéä Y úéîîOädì Lé Y àøçà-àøèñå ätéìwä ú ©§¨¦¦§¦©©§¦¨§¦§¨¨¢¨¥¨

äæéçàå ä÷éðé'eëepnî àöiL íäøáàë àì" ïéðòëe . §¦¨©£¦¨§¦§©Ÿ§©§¨¨¤¨¨¦¤
ìàòîLé'eë"27. ¦§¨¥

éøöåCLîeé àlL ,äìòîì "ètLî" úðéça øøBòì C §¨¦§¥§¦©¦§¨§©§¨¤Ÿ§©
åéðt 'ä øàé" Y äMeã÷ã-àøèña àlà ä÷éðéå úeiçLil` ©¦¦¨¤¨§¦§¨¦§¨¨¥¨¨¥¤

åéðt 'ä àOé ,[..]Lil`"(åë-äë ,å àNð)øwéòå úéîéðt eðééä , ¦¨¨¨¥¤¨Ÿ©§§¦¦§¦©
àéä àøçà-àøèñå íéðBöéçä ú÷éðé ìáà .úeiçä©©£¨§¦©©¦¦§¦§¨¨¢¨¦

úBøòNe íéðøtö úBøúBnî'eëøLà äæ ètLî úðéçáe . ¦§¦¨§©¦§¨§¦©¦§¨¤£¤
àeä Y íéäìàì28úðéça ,àzúìã-àúeøòúà éãé ìò ¥Ÿ¦©§¥¦§£¨¦§©¨§¦©

ãâð Bôeâ éiç úBøúBî ìò BLôða íãàä äNBòL ètLî¦§¨¤¤¨¨¨§©§©§©¥¤¤
.ä÷ãvä©§¨¨

éiç" :ì"æø eøîà äpä ékà÷åãå ."Eøéáç éiçì ïéîãB÷ E ¦¦¥¨§©©©¤§¦§©¥£¥§§©§¨
éiç"íäéðL ezLé íàL íéî ìL ïBúéwä ìLîk ,Lnî "E ©¤©¨¦§©©¦¤©¦¤¦¦§§¥¤

eúeîé'eëàøîba àúéàãk ,29úBøúBnä ïk ïéàM äî . ¨¦§¦¨©§¨¨©¤¥¥©¨
íãàä ÷ðôiL ïéãa BðéàL ,Eøéáç éiçì ïéîãB÷ ïðéà ElL¤§¥¨§¦§©¥£¥§¤¥§¦¤§©¥¨¨¨
.íBìLå ñç áòøa úeîé Bøéáçå àîìò é÷eðôúa BLôð úà¤©§§©§¥¨§¨©£¥¨§¨¨©§¨

ä÷éðé úúì àlL ,íãàä äNBòL äæ ètLî éãé ìòå§©§¥¦§¨¤¤¤¨¨¨¤Ÿ¨¥§¦¨
àlL ,ètLî úðéça äìòîì íøBb Y óebä úBøúBî úeiçå§©§©¥§©§¨§¦©¦§¨¤Ÿ
.àøçà-àøèñå íéðBöéçä ïäL ,úBøúBnä úeiç CLîeé§©©©¨¤¥©¦¦§¦§¨¨¢¨

'ä úà íéëøáîe íéçaLnL eäæå(ä ,âì íéläz)áäBà" : §¤¤§©§¦§¨§¦¤§¦¦¥
."ètLîe ä÷ãö: §¨¨¦§¨

,äpäåìò "ä÷ãö" íLa úBàø÷ð äøBzä úBöî øàL íb §¦¥©§©¦§©¨¦§¨§¥§¨¨©
:äæ Cøc¤¤¤

ç"îø" íä äNò úBöî ç"îø ékoixa`"àkìîc30. ¦§©¦§£¥¥§©¥¨¦§©§¨
úeiç Ba LaeìnL øáàä ìLî Cøc ìò Bîk eðééä©§§©¤¤¨¨¨¥¤¤§¨©
;íîBc ïáàk óebä øàLð ,äæ úeiçä éãòìanL ,äîLpä©§¨¨¤¦©§£¥©©¤¦§©©§¤¤¥
LaeìnL Y "àkìîc ïéøáà" úðéça íä úBönä äpä Ck̈¦¥©¦§¥§¦©¥¨¦§©§¨¤§¨

.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå úeiç íää¤©§¥¨
Báeè úcî úîçî ïk íâ àeä ,äæ úeiç CLîð úBéäìå§¦§¦§©©¤©¥¥£©¦©
íei÷a àzúìã-àúeøòúà éãé ìò ,ìéòì økæpk ,Búeðîçøå§©§¨©¦§¨§¥©§¥¦§£¨¦§©¨§¦
óì÷ ìò áBzëì ,ïélôú Bîk .Lnî ìòBôa úBönä äNòî©£¤©¦§§©©¨§§¦¦¦§©§¨

éLîî äæ éãé ìòL ,úBøkæàå úBiLøt äîäa ìLíäa C ¤§¥¨¨¨¦§©§¨¤©§¥¤©§¦¨¤
äîLðk úBéäì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî äðBéìò äMeã÷§¨¤§¨¥¥¨¦§¦§¨¨
ïàî"ì úBéçäì ,íéîçøä úcî úðéça àéäå ,úBönä óeâì§©¦§§¦§¦©¦©¨©£¦§©£§¨

"déîøbî déì úéìc31'eëå. §¥¥¦©§¥§

"úàfä äøBzä éøác ìk úà úBNòì" :áeúkL eäæå§¤¤¨©£¤¨¦§¥©¨©Ÿ
(ãBòå .çð ,çë àBáz)íúéNòå ízøîLe" ;mzF`"(áé ,æ á÷ò)Y ¨§§©§¤©£¦¤¨¥¤

"áéúk ízà"32,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk33. ©¤§¦§¤¦§¨¥§¨©¥

íLa úBönäå äøBzä íéi÷nä àø÷ð ïëìåwiCv. §¨¥¦§¨©§©¥©¨§©¦§§¥©¦
áeúkä BçaéML ,ãàî äaø äìòî àéä ÷écö úìòîe©£©©¦¦©£¨©¨§Ÿ¤¦§©¨

(äë ,é éìLî)."íìBò ãBñé ÷écöå" :ì"æ eðéúBaø eøîàå34: ¦§¥§©¦§¨§¨§©¥©
íé÷écva [..] äàø'eëïìúLe ãîò'eëì äøBàëìå ."ïBL ¨¨©©¦¦¨©§¨¨§¦§¨§

úBiøaì ìåò äNBò Bðéàå ,'Bðéãa ÷écö' àeäL àeä ÷écö©¦¤©¦§¦§¥¤¨¤©§¦
?Ck ìk äìBãb äìòî Bæ ïéàå Y§¥©£¨§¨¨©

àeäL íL ìò Y ÷écö íL øwéò àlàlrAdwcv, ¤¨¦©¥©¦©¥¤©©§¨¨

.26.("øîàL Ceøa" úkøa)¦§©¨¤¨©

.27.(à ,åð íéçñt)§¨¦

.28.("àeä íé÷ìàì ètLnä ék" :æé ,à íéøác ét ìò)©¦§¨¦¦©¦§¨¥Ÿ¦

.29ìL ïBz÷ ïäî ãçà ãéáe Cøca ïéëläî eéäL íéðL :à ,áñ àòéöî àáa)¨¨§¦¨§©¦¤¨§©§¦©¤¤§©¤¨¥¤¦¤
ãò . . áeMéì òébî Y ïäî ãçà äúBL íàå .íéúî Y íäéðL ïéúBL íà .íéî©¦¦¦§¥¤¥¦§¦¤¤¨¥¤©¦©§¦©

éçà éçå" :(åì ,äë øäa) ãnìå àáé÷ò éaø àaLéiç Y "Cnò Eéiçì íéîãB÷ E ¤¨©¦£¦¨§¦¥§©§¥¨¦¦¨©¤§¦§©¥
.(æè ïîéñ Lãwä úøbà ,àéðz äàøe .Eøéáç£¥§§¥©§¨¦¤¤©Ÿ¤¦¨

.30.(ì ïewz øäæ éðewz äàø)§¥¦¥Ÿ©¦

.31ì).(ãBòå .á ,çñ÷ àöiå à ÷ìç øäæ äàø .Bîöòî Bì ïéàM éî §¦¤¥¥©§§¥Ÿ©¥¤©¥¥§

.32;"íëLc÷î 'ä éðà íúà íúéNòå éúBwç úà ízøîLe" :ç ,ë íéLBã÷)§¦§©§¤¤ª©©£¦¤Ÿ¨£¦§©¦§¤
Léø øäfáe ."íúà íúéNòå eøîLz éúBöî úàå eëìz éúwça íà" :â ,åë éúBwça§ª©¦§ªŸ©¥¥§¤¦§©¦§§©£¦¤Ÿ¨©Ÿ©¥

,ìBëéák éBçøBàa ìéæàå àúééøBàc éãewt ãéáòc ïàî" :á ,âé÷ éúBwça úùøẗ¨©§ª©©§¨¦¦¥§©§¨§¨¦§§¦§¨
àc ìòå ,éðeàNò eléàk ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,àìéòì äéì ãéáò eléàkíúéNòå §¦¨¦¥§¥¨¨©©¨¨§¦£¨¦§©¨©£¦¤

íúBàYízà,äì äLøt) éúBweça úùøt Léø ÷eñtä ìò äaø àø÷iå ."áéúk ¨©¤§¦©¦§¨©¨©©¨¥¨¨©§©¨¨¨
,íúBà íúéNò ízà elàk íëéìò äìòî éðéøä äøBzä úà ízøîL íà" :(æ¦§©§¤¤©¨£¥¦©£¤£¥¤§¦©¤£¦¤¨

ízà íúéNòåúà ízøîLe" (ç ,èë àBáz) ÷eñtä ìò á ,èö ïéøãäðñ äàøe ." ©£¦¤©¤§¥©§¤§¦©©¨¨§©§¤¤
BàNò eléàk [äøBz Bøéáç ïa ãnìnä] :"íúà íúéNòå úàfä úéøaä éøác¦§¥©§¦©Ÿ©£¦¤Ÿ¨©§©¥¤£¥¨§¦£¨

øîàpL ,BîöòìíúBà íúéNòåàlà íúBà éø÷z ìà ,ízàà ,äë äðMä Làø ." §©§¤¤¡©©£¦¤¨¤¦§¥¨¤¨©¤Ÿ©¨¨
.("'eë ïéââBL eléôà ízà" Y "íúBà eàø÷z øLà" ÷eñtä ìò©©¨£¤¦§§¨©¤£¦§¦

.33.(ã ,åì õwî .à ,à úéLàøa ìéòì íb äàø)§¥©§¥§¥¦¦¥

.34ïìúLe ãîò íéèòeî íäL íé÷écva àeä-Ceøa LBãwä äàø" :á ,çì àîBé)¨¨¨©¨¨©©¦¦¤¥¨¦¨©§¨¨
.("'íìBò ãBñé ÷écöå' :áeúkL Bîëe ,'eëå øBãå øBc ìëa§¨¨§§¤¨§©¦§¨
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,Búeðîçøå Báeè úcîa ãñçå ä÷ãö òétLnä àeäL¤©©§¦©§¨¨¨¤¤§¦©§©§¨
,Lnî ìòBôa äNòîa íîei÷ éãé ìò ,úBönä úà úBéçäì§©£¤©¦§©§¥¦¨§©£¥§©©¨

éLîäìeäîLðk àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå úeiç íäì C §©§¦¨¤©§¥¨¦§¨¨
.ìéòì økæpk ,óeâì: §©¦§¨§¥

eäæå:äfä-íìBòì äîLpä úãéøé úéìëz §¤©§¦§¦©©§¨¨¨¨©¤
eìéçc úðéçáa äìBãb äãéøé àéäL óà ,Bæ äãéøéa ék¦¦¦¨©¤¦§¦¨§¨¦§¦©§¦
úðéça úéNòpL Y dúìòî äìãb ïë ét ìò óà ,eîéçøe§¦©©¦¥¨§¨©£¨¨¤©£¥§¦©

ì äëéøvL ,äfä-íìBòì dúãéøé éøçà äáeLz-ìòaáeL ©©§¨©£¥§¦¨¨¨¨©¤¤§¦¨¨
øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,'eëäáeLú éìòaL íB÷ná"e , §¤¦§¨¥§¨©¥©¨¤©£¥§¨

øeîb ÷écö ïéà íéãîBò'eë"35íéaø íéîçø úðéça ék . §¦¥©¦¨¦§¦©©£¦©¦
.äáeLz ìòa úðéçáa älbúnä àeä ,äìòî äìòîlL¤§©§¨©§¨©¦§©¤¦§¦©©©§¨
úeðîçøä æàL ,äfä-íìBòì äîLpä úãéøé øçà eðééäc§©§©©§¦©©§¨¨¨¨©¤¤¨¨©§¨

ãàî äìBãb÷écö úðéçáa àéä dàBa íãB÷ ïk ïéàM äî) §¨§Ÿ©¤¥¥¤¨¦¦§¦©©¦
(øeîb.à÷åc ¨©§¨

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëìå36íéãîBò ïéà" : §¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¥§¦
CBzî àlà ìltúäìW`x caFMY é"Lø Løéôe ," §¦§©¥¤¨¦¤Ÿ¥¥©¦

úeäìà õBvð ìò íéaø íéîçø øøBòì eðééäc .äòðëä37 ©§¨¨§©§§¥©£¦©¦©¦¡Ÿ
'eëøB÷nî äìòîì íéaø íéîçø øøBòî äæ éãé ìòL ,¤©§¥¤§¥©£¦©¦§©§¨¦§

éLîäìe ,íéîçøäéeléb úBéäì ,"íeçøå ïepç" úðéça C ¨©£¦§©§¦§¦©©§©¦§¦
dëBúa óBñ-ïéà øBà úBéäìå ,úBönäå äøBzä ÷ñòa äéåä£¨¨§¥¤©¨§©¦§§¦§¥§¨

'eë.äéiìò CøBö àéä à÷åc Bæ äãéøé ïëìå .: §¨¥§¦¨©§¨¦¤£¦¨

eäæå [(â]"d`B d`b iM diedl dxiW`"(à ,åè eðúLøt): §¤¨¦¨©£¨¨¦¨Ÿ¨¨¨¨¨¥

eðééäc ,äçîN úðéça úeøøBòúä àeä äøéL ïéðò ék¦¦§©¦¨¦§§§¦©¦§¨§©§
úöéåëe úèéî÷ àéä äøBçL äøîe úeáöò ék .éeléb úðéça§¦©¦¦©§¨¨§¨¦§¦©§¦©
Bîk ,úeiçä úeèMtúäå éeléb àéä äçîOäå ,úeiçä©©§©¦§¨¦¦§¦§©§©©§

åéðô eáäö"'eë"38úðéça éeléb úBéäì ,àeä äæ éeléâå . ¨£¨¨§¦¤¦§¦§¦©
ïBãà" ,'ïéîìò ìk ááBq'ä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî äéåä£¨¨¥¥¨©¥¨¨§¦£

úBàìôpä'eë." ©¦§¨

äîëç Y ã"eé ,äéåä úðéça úBéäìå'eëéãé ìò àeä , §¦§§¦©£¨¨¨§¨©§¥
éeléb úëLîä"d`B d`b iM"úðéça àéä úeàéb : ©§¨©¦¦¨Ÿ¨¨¥¦§¦©

,"úBàìôðä ïBãà" úðéça àeä "äàb äàâ"å ,"úBàìôð"¦§¨§¨Ÿ¨¨§¦©£©¦§¨
äìòî ìL Báeèå Bcñç úëLîä éeléâ àäiL eðééäc§©§¤§¥¦©§¨©©§§¤©§¨

.úeìéöà éðôlL íéaø íéîçø úðéça ,äìòî©§¨§¦©©£¦©¦¤¦§¥£¦

BáëBøå ñeñ" Bæ äðéçáaLmIa dnxäðéça éelébL Y " ¤¦§¦¨§§¨¨©¨¤¦§¦¨
íäL ,"BáëBøå ñeñ" úðéçaî äìòî äìòîì àéä Bæ¦§©§¨©§¨¦§¦©§§¤¥
økæpk eîéçøe eìéçãaL øeacä úBiúBà éôeøéö úðéça§¦©¥¥¦©¦¤¦§¦§¦©¦§¨
õeøì ìBëé Bðéà ìLî Cøc ìò ñeqä íbL Bîk ;ìéòì§¥§¤©©©¤¤¨¨¥¨¨

.íia©¨
óeñ íé úòéø÷a øîàð ïëìå(åè-ãé ,ãé eðúLøt)ízàå" : §¨¥¤¡©¦§¦©©¨¨¨¥§©¤

éìà ÷òöz äî [..] ïeLéøçzíiä CôäiL éãk ék :"øîBâå ©£¦©¦§©¥¨§¥¦§¥¤¥¨¥©¨
-àîìò úðéçáa äéäz àééñkúàã-àîìòc eðééäc ,äLaéì§©¨¨§©§§¨§¨§¦§©§¨¦§¤¦§¦©¨§¨

ì ,àééìbúàãìzLää øãñ úBpLéãé ìò àeä Y úeìL §¦§©§¨§©¥¤©¦§©§§©§¥
øãqî äìòî äìòîìî äneöòå äìBãâ äãéøé§¦¨§¨©£¨¦§©§¨©§¨¦¥¤

ìzLääìk ááBq'ä àeä-Ceøa óBñ-ïéà úðéçaî ,úeìL ©¦§©§§¦§¦©¥¨©¥¨
äåLîe äåMä" ,'ïéîìò'eëäàâ"å ,"úBàìôpä ïBãà" ," ¨§¦©¨¤©§¤£©¦§¨§¨Ÿ

ìeha úðéçáa ìkä äéäiL ãò "äàb'eë. ¨¨©¤¦§¤©Ÿ¦§¦©¦
ì :íéLeøéô éðL Ba Lé "äîø" ïëìåúeîîBøúä ïBL §¨¥¨¨¥§¥¥¦§¦§§

ìe ;äàìòäåék Y ähîì-äìòîìî àeäL ,äëìLä ïBL §©£¨¨§©§¨¨¤¦§©§¨§©¨¦
ìk ááBq'ä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléb úðéça àéä¦§¦©¦¥¨©¥¨

.ïéåL ähîe äìòîe ,'ïéîìò̈§¦©§¨©¨¨¦
" CLîð íMîeDi zxnfe iGr"(á ,åè eðúLøt): ¦¨¦§©¨¦§¦§¨¨¨¨¨¥

"D"i"ïéîéúñ ïéîìò" úðéça íä "39, ¨¥§¦©¨§¦§¦¦
"zxnfelî Y ""øîæú àì Eîøëå" ïBL(ã ,äë øäa), §¦§¨¦§§©§§Ÿ¦§Ÿ§©

ì àeäLeáöçð Cëå ,øääî ïáà áöBçä Bîëe ;äúéøk ïBL ¤§§¦¨§©¥¤¤¥¨¨§¨¤§§
úBéäì "äàb äàâ"å "úBàìôðä ïBãà"î ä"é úBiúBà¦¥£©¦§¨§¨Ÿ¨¨¦§

.éelb úðéçáa¦§¦©¦
" úðéçáa àéä Bæ äáéöçåiGrúBéäì ,úBøeáb úðéça ," ©£¦¨¦¦§¦©¨¦§¦©§¦§

íékç zðà" úðéça'eëïä ïä"å ,Búeðúåðò eäfL ." §¦©©§§©¦¤¤¦§§¨§¥¥
"åéúBøeáb40íéîeöîöå'eëéøö íb .íeöîö úðéça úBéäì C §¨§¦§¦©¨¦¦§§¦©¦§

.ì"pk úBøúBîì òôMä Cìé àlL¤Ÿ¥¥©¤©§¨©©
" úðéça äNòð Ck øçàåil` df'eë"(íL eðúLøt)Y §©©©©£¤§¦©¤¥¦¨¨¨¥¨

"a æîøpä éelb úðéçad"eðàå" eäæå ,"de"e(íL)éelb Cà . §¦©¦©¦§¨§§¤§©§¥¨©¦
"íøëN ìa÷ì øçîì" Y àáì-ãéúòì äéäé äæ41ìáà , ¤¦§¤¤¨¦¨Ÿ§¨¨§©¥§¨¨£¨

"íúBNòì Y íBiä"(àé ,æ ïpçúàå). ©©£¨¨¤§©©

" :áeúkL äæåEpiEw df Epiwl` dPd ,`Edd mFIA xn`e §¤¤¨§¨©©©¦¥¡Ÿ¥¤¦¦
Fl"(è ,äë äéòLé)lî Y "eðée÷" :Leøét .,úBëLîäå ïée÷ ïBL §©§¨¥¦¦¦§©¦§©§¨

.35.("ãBîòì íéìBëé")§¦©£

.36.(äðLna á ,ì úBëøa)§¨©¦§¨

.37àöiå ìéòì .å ïîéñ Lãwä úøbà .é ÷øô äáeLzä úøbà .äî ÷øt àéðz äàø)§¥©§¨¤¤¦¤¤©§¨¦¤¤©Ÿ¤¦¨§¥©¥¥
.(úBîB÷î änëáe .à ,ãë§©¨§

.38ì)éðtî :(ãBòå .á ,èé íéçáæ) é"Lø Leøéôáe .úBîB÷î änëa ì"æç ïBL §£©§©¨§§¥©¦§¨¦§¦§¥
.(äçîN¦§¨

.39.(á ,âñ óc áë ïewz øäæ éðewz .íéîeúñ úBîìBò)¨§¦¦¥Ÿ©¦©

.40.(àòøúú æîø äéîçð éðBòîL èe÷ìé äàøe .á ,èñ àîBé ét ìò)©¦¨§¥©§¦§¦§¤§¨¤¤

.41íBiä Eeöî éëðà øLà áéúëc éàî" :(é"Lø Leøéôáe) à ,áë ïéáeøéò)¥¦§¥©¦©¦§¦£¤¨Ÿ¦§©§©
íúBNòì íBiä ,(àBáì ãéúòì) íúBNòì øçîì àìå Y íúBNòì íBiä ,íúBNòì©£¨©©£¨§Ÿ§¨¨©£¨§¨¦¨©©£¨

.("íøëN ìa÷ì øçîì Y§¨¨§©¥§¨¨
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úBéäì ä"éåä íL ìL úBëLîäå ïéewä úà eðéNò eðçðàL¤£©§¨¦¤©©¦§©§¨¤¥£¨¨¦§
:éelb úðéçáac"Eiàzúì àöB÷å àléòì àöB÷ Y42;'d ¦§¦©¦¨§¥¨§¨§©¨

CøBà ,ïée÷ 'â Y43áçBøå'eë. ©¦¤§©

" øîàð äæ ìòåaFh iM wiCv Exn`"(é ,â äéòLé)ìòL Y §©¤¤¡©¦§©¦¦§©§¨¤©
ìkì 'ä áBè" CLîð ÷éãvä éãé'Bâå"(è ,äî÷ íéläz).: §¥©©¦¦§©©Ÿ§§¦¦

.42íéðewz Y Lãç øäæ .á ,è÷ øçà çñBð øäæ éðewz .á ,é àø÷iå â ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤©¦§¨¦¥Ÿ©©©¥Ÿ©¨¨¦¦
.(á ,çñ á Cøk¤¤

.43):KxF`.(íéLãçä íéñeôca èîLð ¤¦§¨©§¦©£¨¦

$
.ב 

האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

נח  תולדות אלה

(ã)àöîðå'à .äðéáã ìëùá âðåòä 'åìòôúä éðéî 'â ùéù
àåäå ùéä ìù ïéà '÷ðù åáù úéöîúå úåéðçåøá
ø"éåàã â"åçá âðåòä úåìòôúä 'áäå .ì"ðë âùåîä ÷îåò
áééçîù ìëùä éåìéâá âðåòä 'âäå .ì"ðë åá íéìåìëå íéîìòðä
úåðåöéçä äðéáã ú"æ '÷ðù ùîî äâùäå íòèá â"åçã úåãîä
'àä .äæî äèîì úåãîä úåìòôúä éðéî 'á ãåò ùéå .íéìåâîä
ãìåé åúîçîù ìëùäå íòèä øåöé÷ àåäù à"æã 'éçåîá
úåëéøàá ìëä äðéá çåîáù ìëùä úâùä ìë éë áìá äáäàä
äæî äùòðùë ìáà ì"ðë úåéîéðôáî øúåé úåéðåöéçáå øáñäå
äî ÷ø äìâð àìå úåëéøàä øö÷úð áìá úåãîä úåãìåú
úåãîá 'áäå .(ú"éùîë) (ïëá '÷ðù) äãîä ïôåàì êéøöù
âðåòä åúåà 'åìòôúä íäá ùéù çåîä ïî áìá íéãìåðù
÷ø äâùää úåéðåöéçáå äðéá úåéîéðôá äéäù íìòäá

àá ùâøåîùàì äæ íâå áìá ø"éåàã äãîä úåìòôúä ïôå
úåìòôúä ùâøåî íùù ïåöéçä ìáäá áìä äæçá ÷ø äìâð
ïéá ùøôää åäæù) áìä ìáä úéîéðôá àìå øúåé ø"éåàä
ïéáå íéñåëî à"æã â"åçä ïééãò íùù à"æã ú"úã ïåéìò ùéìù
ïåöéçä áìä ìáä äæçî øåáãì 'éëùîðù íéðåúçúä ù"á
úåâøãî 'â ïéðòá à"îá ù"î ïëå .ì"ãå òåãéë éîùâ ìå÷á
ú"úã ïåéìòä ùéìùå áìä 'åãîáù òáèåî ùâøåî ìëùåîã
ú"úá íéìåìëä úåãîáù ã"áçã ìëùåîä 'éçá àåä
ø"îà '÷ðå ïééãò øåáéãå ìå÷á ùâøåîá éåìéâî äìòîìù
åðà äøåàëìã ïáåî äæ ìë ïéà ïééãò äðä êà .('åëå íééîéðô
äâùää éåìéâá àá àåä íòèäå âðåòä éåìéâ ø÷éòù íéàåø
éìëá åìöà ñôúðù ãò úòãå íòè áåèá äâéùîùë äðéáã
úåéðçåøá ÷ø áåèá äâéùî åðéà øùàë àìå ùîî çåîä

ùåçá äàøðëå ë"ë âðåòå íòè íòåè åðéà ãáì äáù úéöîúå
áåèá âéùäì ìëåéù ãò ìëù øáã åì íéîéòèîù ÷åðéúá íâù
áåèá âéùîù ìë ìåãâä ìëùá ë"îëå ìåãâ âðåòá ìòôúé æà
ùé äðéáã äâùäã úåéðåöéçá ë"àå âðòúé øúåé øúåé íòè
íéàåø åðà úàæ ãåòå .ì"ðä êåôéä äáù úåéîéðôáî âðåò øúåé
'÷ðù) áìá äãîä ãéìåäì àáä çåîáù äâùää 'åöé÷áù
úâùäá åì äéäù äçîùäå âðåòä øúåé ùâøåî íù (ïëá
äìåòä øåöé÷ä åîë 'åëéøàá øáñäá 'åððåáúä '÷ðù ìëùä
åéìà áìá '÷åùúä ãéìåéù áåèä øáãä úåëéàá 'åððåáúäî
ìòôúé áìáù úéðçåø äáäàë áìá úåãîä ãìåäáå 'åë
øùá ìáäá åîë øúåé ùâøåîá ãåò àáùëå øúåé úåáäìúäá
ãò äçîùäå âðåòä ùâøåî øúåé ìå÷ä äùòð åðîîù áìä
íòèä ùøùî äçîùäå âðåòä úåìòôúä éåáéø úåéäì ìåëéù
ïî äæì äééàøå) äðéá çåîá äìçú äéäù éðçåøä ìëùáù
ùéù à÷åã áìáù ïåöéçä ìáäî àöåéù ïåâéðä àåäù øéùä
('åë ùôðä úåéîöò úåìòôúäá øúåéá ùâøåî äçîùå âðåò åá
âðåòä ùâøåî øúåé áìä äæçá íéìåâîä â"åçáù ì"ðëå
'éçá íâå 'åë çåîá íéñåëîä â"åçä úéîéðôî úåìòôúääå
äâùää úéîéðô 'éçá ìëî 'ìòîìù äéàø 'éçáá 'ëçã ïéà
áìä äæçá àåä åìù éåìéâ ø÷éò ì"ðä âùåîä ÷îåòá äðéáã
éæçúà àáìáã ìëùä ïéòá ù"îë à"æ ãåñé '÷ðù ùâøåîá
*áì íëç ìë áìáå 'åë 'ëç äáøä äàø éáìå åîëå 'åë àìåë
ïåöøå âðåòä úéîéðô íâå à"îá ù"îë 'ëç éúúð à÷åã
øúåé ùâøåî 'ëçã ïéàî íâ äìòîìù ùîî ùôðä úåîöòáù
áìä ìáäî àöåéù èåùô øéù '÷ðä àåäù ïåöéçä áìä ìáäá

:ì"ãå 'åë

$
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.ג 
צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(çìäìåòäååîëã (ë"ò ç"ë úåà ù"îî) ì"ðä ìëî
úåéúåà é"ò àåä ò"éáã íéàøáðä úååäúäù
àåä 'éöàã ò"ç úååäúä íâ ë"îë 'éöàã 'ìî 'éçáî 'ä øáã
úååäúä '÷ð ïëìå íéîòè '÷ðä ïåéìò øúëã úåéúåà 'éçáî
àåä ÷"à úååäúä ë"îëå .á"ì úåà ì"ùîëå ïéàî ùé äîëçä
ë"â '÷ðå íéøòù à"ìøä ïäù äàìéò åøéäèã úåéúåàî ë"â
ô"å÷î '÷ðä áø íåöîö é"ò åúååäúäå ì"ðä íòèî ïéàî ùé
ïéðòá ì"úðù åîëå 'åë úåéúåàäî øåàä úå÷ìúñä àåäù
çáî ÷ø íúååäúäå ìéàåä ä"á ñ"à éáâì íéàøáðä ìåèéá'é

ë"îëå 'åë ìëùä éáâì úåàéöîá íéìèá úåéúåàäå úåéúåà
÷ø åúååäúäù ä"á ñ"à éáâì ÷"à 'éçá ìåèéá ò"ä ùîî
'éçá éáâì éøîâì íéìèá íäå ì"ðä ò"äèã úåéúåà 'éçáî
'÷ð úåéúåàä éøäù úåéúåàäî äìòî äìòîìù ñ"à øåàä
'úé ò"åäîî ãáìá åéæ ë"â àåä ñ"à øåàäå ãáìá åîéùø
øåàî êåúá àåäùë ùîùä åéæë 'úé ò"åäî éáâì ùîî ìèáå
ùîî 'úé ò"åäî ãáì úåàéöî íåù ãåò ïéà ë"à ì"ðë ùîùä
ãòå 'éöà 'éçá ãò î"îå .úåëéøàá ì"ùîëå ãçà 'éô åäæå
åéæë éúéîà ìåèéáá ë"â ïäéðéòá íäù éôì ò"åçé '÷ð ììëá
ïúòéãéá íäù éôì ú"åçé '÷ð êìéàå äàéøáîå ì"ðë ùîùä
úåà ìéòìãëå ùéä ìåèéá íéìéèáù ÷ø ãøôð øáãå ùé 'éçá
'éäéù àåä äàéøáä úéìëúå .å"ìîëùá ïéðò åäæå à"ì
äåàúð éë íäéìò êìî ìéöàîä 'éäéù éãë íéãøôðä úååäúä
íéøáãä úååäúäáå .íéðåúçúá äøéã åì úåéäì ä"á÷ä
àøåáä úìåãâå çë øúåé øëéð úåéîùâä úååäúäå íéìôùä
éôåìçá ãçà àåä ãòå 'éôå :úåëéøàá ã"ë úåà ì"ùîëå
ïéðò æîåøî ãçà úáéúáù è"é úåà ì"úð øáëã ïéðòä ïååúà
àåä ó"ìàäù àåäå äèåùôä úåãçàä ïî éåáéøä úååäúä
íéôìàì ãñç øöåð 'éçáî êùîðä øåðö åðééäã 'îëçä øå÷î
äîöòá 'ëçä àéä ú"éçäå ,äîëç êôìàà 'éçá 'éäéù
íðîà ,éúáø 'ã '÷ðä øåáãä 'åéúåà úå÷ìçúä êùîð äðîîù
øéàî íùù 'éöàá àåäù åîë 'àä 'øãî 'á ùé äæ øåáãá
ïéðòá ì"ðë ä"á ñ"àì úåàéöîá 'éìéèá åðîî 'éåäúîäå éåìéâá
åîë 'éöà 'éçáîù úåìåãâä úåîùð úååäúä ò"äå ò"åçé

úåáàä úîùð åîëå åéôàá çôéå åá 'àðù ø"äãà úîùð
ùîî íéìéèáå ùîî 'äì äáëøî åéäù ïäá àöåéëå íéàéáðäå
àåä 'áäå .éúáø 'ã '÷ð ì"ðä øåáã 'éçáå 'åë åéìà úåàéöîá
àåøáìå úååäì ò"éáã úåëìîá úùáìúîùë 'éöàã 'ìî 'éçá
àåäù ãòå ïéðò åäæå ùîî æ"äåòäå ò"éáã íéëàìîå úåîùð
íéëñîå íéîåöîö é"ò àåä íùù éôì éúáø åðéàù 'ã
åìà úåéúåà úëùîä äðäå ì"ðë ãàî øúñåî úå÷ìàäù
ãçà ïéðòá ì"ðëå 'îëçä úåòöîà é"ò ë"â àåä ò"éáã 'ìîã
ì"ø å"éå äùòð ó"ìàä 'éçáî åðééäã ãòå 'éçá åäæù àìà
ò"éáá íâ äèîì ä"á ñ"à êùîðù äëùîä 'éçá àåäù
ìò äøåî å"éåä éë ò"éáã úåîìåòå íéëàìîå úåîùð àåøáì
ë"â àåä ï"éò éë ï"éò äùòð ú"éçä ïîå äèîì äëùîää
ïéòä úééàø íâå äãòä éðéò íéîëçä '÷ð ïëìå äîëç 'éçá
äîëçä 'éðåöéç 'éçá àéäù àìà òãåðë äîëçä ïî úëùîð
êëìã ùãçä ùåãé÷ ïéðòá à"îá ù"îë àáàã ä"åð 'éçáî)
'åéðåöéçî àéä 'éàøäù éôì úåèåéãä ïä 'éôà íéøùë íéãò
øúá àãå÷ô àùú ô"ø î"øä øîàî øåàéáá ù"åòé àáàã

('åë ùãçä ùã÷ì àãêùîðù äî àåä ïàëáù éôì åðééäå
êëì ò"éáã 'ìîã øåáéãä úåéúåà úååäúä 'éäéù ò"éáá ò"çî
ë"çàå ãòåã ï"éòä åäæå ò"çä 'åéðåöéçî ÷ø íùì êùîð
àöîðå .ò"éáã 'ìîã øåáãä úåéúåà úååäúä àåä ú"ìãä
äî àåäù ã"çàáù ì"ðä ìåèéá ïéðò ë"â ãòå úáéúá æîåøî
ú"éìãáù øåáãä úåéúåà éáâì úåàéöîá íéìéèá íéàøáðäù
äîëçä éáâì ìèá ú"éìãäå ùéì ïéàî ïúåà äåäîä ãòåã
øåà úøàäì äìéèá 'îëçäå ãòåã ï"éò àåäù úåéúåàä øå÷î
åæ äëùîä ìò äøåîä å"éåä àåäù äá ùáìúîä ñ"à
ãçà 'éôá ì"ðëå ùîî åãòìá ñôà ë"àå ì"ðë ä"á ñ"àäî
íéìéèá íäù ò"åçé 'éçá àåäù éôì éåìéâá àåä ãçàáù ÷ø
ãçà 'éô åäæù ùîî ãåò ïéàù ãò ë"â ïúòéãéá úîàá
áéùç àìë 'éî÷ã ÷ø ïúòéãéá íéãøôð íäù ò"éáá ë"àùî
íìòä 'éçá ìò äøåîù ïååúà éôåìç êøã åæ äëùîä àá êëì
ìèáúéùå ãøôðå øáãå ùé 'éçá àøáðä 'éäéù éãë äëùîää

:ì"ðë äàéøáä úéìëú åäæù ì"ðë ùéä ìåèéá ë"çà

$
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משתשקע. מצותה

øåàéáå'éåä 'ùì äìùîðù íâä ùîùä äðäã àåä ïéðòä
ùé ùîùä äðä î"î ,'é÷ìà 'ä ïâîå ùîù ù"îë
íéìòîä 'é÷ìà 'ùî êùîðù äîç ìâìâä àåäå ÷úøð äì
ç"î 'éçáîù ,'é÷ìà éôåøéö ê"÷ ùéù òãåðëå ,øéúñîå

ã íéðåøçà 'éôåøéö,ïòðë éáà íç 'éçáì ä÷éðé êùîð 'é÷ìà 'ù
íúåà çéðäù 'åë ÷ìç øùà ìë ùîùä ìò 'éúëã åäæå
ãâîî ù"îë äòôùää øáåò é"òù úîçîù íäéøçà úåòèì
íéðåùàøä úåøåã ïëìù ,íéçøé ùøâ ãâîîå ùîù úåàåáú
à"îá ù"îëå ,íäì åãáò æ"äåò úòôùä êùîð íäîù åàøù
íä éøäù ïë åðéà úîàáå ,çøéå ùîù íä äøéùàå ìòáù
íðéà ìáà ,ãáì òôùä éçåìù ÷ø íäå ,åá áöåçä ãéá ïæøâë
úáéñå ,'åë åá áöåçä ãéá ïæøâë à"ë ììë äøéçá éìòá
,ùîùã ìäà 'éçá àåäù äîç ìâìâ 'éçáî êùîð äæ íúåòè
øåà øéàé éìáì 'éåä 'ù ìò øéúñî 'é÷ìà 'ùù éðôî åðééäå
åëùîð íéøúñääå úåîìòää éåáéø úîçîå ,åúùåã÷å 'ä
ïòðë éáà íçì ä÷éðé 'éçá ë"â 'é÷ìà 'ùã íéðåøçà 'éôåøéöî
íçéðä ÷ìç øùà åäæå ,ø"äöéã äåàúä úåîéîç 'éçá àåä
ìò â"òøú æîø íéìú èå÷ìéá ì"æøàî ïáåé æ"ôòå .'åë úåòèì
øåäè ñðëð ïúçä äî ,åúôåçî àöåé ïúçë àåäå ùîùá ù"î
éôì ì"øå ,àîè àöåéå øåäè ñðëð ùîùä êë ,àîè àöåéå
ì"æøàå çøåà õåøì øåáâë ùéùé ë"â åäæå .äîçì ïéãáåò íäù
à"ãîë íéùð ìù àìà çøåà ïéàå à"ìô øåîà 'ô úåáøá
ú÷éðé åðîî êùîðù åðééäå ,íéùðë çøåà äøùì úåéäì ìãç
ä"ãá ù"äùá ú"÷ìá ù"îë íéùðë çøåà ò"æù íéðåöéçä
ù"ò éì íéùð êøã éë ìçøá ù"æù ,éðùä éáëøá éúñåñì
'éçáî õåçì äçåãù úìåñôäå òôùä éøúåîî úåéç úðúåðù
ìçøë ò"éáá úùáìúî äðéëùäùë åðééäå ,'åë íéùð êøã
,ä"ãð ú"ø éúéùçä 'éîåã éúîìàð åäæå ,äîìàð 'éææåâ éðôì
÷úøðä é"òù ,çøåà õåøì ùîùá ù"î ïéðò àåä æ"ãòå .'ä ãð
ì"ö ïëìå ,'åë ä÷éðéå úåéç êùîð 'é÷ìà 'îéâá òáèä àåäù
ã"ò ,àùîùã àøåäð àøèðì ùîù íò êåàøé 'éçá äãåáòá
úøéîù ò"åäå ,úåëøáä ïéðò à"úá 'úðù êåøáá íúåç

.'åë úéøáä
äðäåà"ë ììë íùôðá ãáòùì åöø àì ñåëåéèðà úåìâá

àåäù êðåöø é÷çî íøéáòäìå êúøåú íçéëùäì åöø
úôñåú 'éçá íéëéùîî ö"îåú é"òù åðééäå ,êìîä úåöî 'éçá

ïî àìéòìã àúééøåàã àìîò é"ò ,ïâîå ùîù 'éçáá øåà
àìîò é"ò ïëìå ú÷ôð 'ëçî àúééøåà éë ,àéä àùîù
'éçá äðáìå ùîù íù ð"åæá 'ñåú 'éçá íéëéùîî àúééøåàã

,êìîä úåöîå 'ä úøåú 'éçá íäù ô"òáùåúå ë"áùåúíðîà
íøéáòäìå êúøåú íçéëùäì à"ë äæá äöø àì ñåëåéèðà
'éçá àåä äîçä çë øéáâäì ,úåöîä äùòî êðåöø é÷åçî
ø"äöéã äåàúä úåîéîç êùîåéù éãëá íéðåøçà 'éôåøéö ç"î
ó÷åú úà åçöðù íåçöðå éàðåîùç úåëìî åøáâùëå ,'åë
æîåøù ïîù ìù êô åàöîå 'åë äîçã éòáèä íåç úåøåáâ
êùîðä ùîùã àùîù ïî àìéòìù äøåúä úîëç 'éçáì
à"à 'éçá â"äë ìù åîúåçá íåúç 'éäå ,÷úøðä àåä ìäàá
äðåîù åá å÷éìãäå ñð åá äùòðå ,æ"åòì íåù ïéà íù øùà
,ñðä øëéð 'éä äðåùàøä äìéìá íâù é"áä 'éúù åîëå íéîé
äúåöî 'éäéù åðé÷úä è"åé äåòá÷ù äàáä äðùì ïëì
'éçá äò÷ùù æà 'éäù ñðä ìò úåøåäì äîçä ò÷ùúùî
ãò ë"ë êùîðå 'åë ø"äöéã éòáèä íåç 'éçá àåä äîçä
úåìë 'éçáì åàåáé íä íâù éàãåîøúã àìâéø íâ àéìëã

.'åë êùîðä øåàä éðôî ùôðä
êà'éåäá 'ãà 'ù áåìéù ã"ò 'àä 'éãåçé éðù ùéã àåä ïéðòä

,è"îìòîìî åäæå 'ãàá 'éåä áåìéù 'áä ò"îìèîìî åäæå
'á äæá ùéå êìîä é÷ìà êîîåøà 'éúë äðäã ïéðòä øåàéáå
úëùîä úåéäì êîîåøà 'áäå ,ò"îìèîìî êîîåøà 'àä 'éô
éìéà 'ìî çë 'ìî é÷ìà 'éô éë ïéðòäå .è"îìòîìî úåîîåøä
íìåòä úåéììë øåáòá ä"ò êìîä ãåã øîà äæù ,õøàä
àåä ò"ëîîä ä"á ñ"àåàî íäá êùîðä úåéçäå çëäù
íéîéé÷å íééç íä íìåòä ìë ìò êìî åúåéäìù êìîä 'éçáá
äëåìîäù òãåðå .'úé åúåëìîã åæ 'éçáî ùéì ïéàî ååäúðå
åúìåæì úåèùôúäå äøàä 'éçá ÷ø äðéà êìîáù äìùîîäå
àåäù åáù úåãîå úåìòî øàù åîë åîöò êìîì òâåð äðéàå
úååäúäù íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî åäæå ,'åë äîåãëå íëç
ïäá ùáåìîù úåéçäå çëäå íéðåúçúå íéðåéìò 'éîìåò ìë
úåäî ò"åäù êúåëìî úãî 'éçáî êùîð ïúåà äåäîå
'éçáî ÷ø åîöò êìîä úåäîî àìå ,äìùîîäå äëåìîä
åúåëìî 'éçáá ä"á ñ"àåà úåèùôúä úåéäì éãëå .åúåëìî
åéúåøåáâ íãàä éðáì òéãåäì ù"îëå 'éîåöîö äîë åéä 'úé
øãä ãåáë úåéäì 'éîåöîöä ïä ïä åéúåøåáâ ,'ìî øãä ãåáëå
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øîàîëå ,øãäå ãåáë úåéäì åéæ 'éçáá àìà äæ ïéàå ,åúåëìî
àåáé æ"éòù êîîåøà úàæì éàå ,ãáìá íù 'éçá å"ìîëùá
ìëá ùîî ä"á ñ"àåà àåä êé÷ìà 'ä úà úáäàå íåé÷ì

õôç åì 'éäé àìù à"èñ 'éôëúà æ"éòù êéøöé éðùá êááì
'éôà éúöôç àì êîòå íéîùá éì éî ù"îë åúìåæ øçà ïåöøì

.ò"îìèîìî êîîåøà åäæå ,'åë ç"å÷î êîò éë 'éçá$
.ה 

מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

הנרות, את תער"ג בהעלותך בהעלותך, ש"פ

(èì÷ïéðòåî"ãò äæ ïáåé ,éî øöéîå íé øöéî '÷ðù äî
,'éîéðôå 'éðåöéç ë"â äæá ùé ìá÷îå òéôùîá
ìëùä 'éðåöéç ÷ø òîåù ìá÷îä øùàëù àåä 'éðåöéçäå
úà ìá÷ì àåä åðéðò ìëù åðééäå ìëùäáù 'éðéðòä úòöäå
ãøåé åðéàå ,äâùää éùåáìá âùåî àåäù åîë ìëùåîä
íâ ,'åë âùåîä úéöîúå äðååëä úéìëú òãéì åúéìëúì
'éðåöéçî ÷ø ìëùä åúåà ÷îåòî åì òéôùî åðéà òéôùîä
ìëùä åúåàá òéôùîäî øáã ìàåù ìá÷îä øùàëå ,åìù
äî åì áéùî òéôùîä ,ïéðòä 'éðåöéçá ÷ø àéä äìàùä éøä
åîë åðééä ,ïåùàø ìëùåî '÷ðä äðåùàø äô÷ùäá åì àáù
åðéàå ,ïéðòä 'éðåöéç ÷ø åäæù äðåùàø äìëùäá åì ìôåðù
ãåçé íðîà .'åë ïéðòä ìù åúåéîéðôå å÷îåò åì úåìâì ìãúùî
àåä åðéðò åáøî øáã òîåù øùàë ìá÷îäù àåä éîéðô
áøä úðååë úéìëúå òôùä øåà úéöîú úãå÷ð òåîùì
çë õååëîå íöîöîù à÷åã íåöîöä é"ò åäæù ,äæä ïéðòäá
çë õååëì êéøö ïéà ì"ðä 'éðåöéç äâùäá äðäã ,åúâùä
ãáì ïéðòä 'éðåöéç ìá÷ì 'åáçøúäá àåä à"ë åìù äâùää
íöîöéù çøëäá ì"ðä 'éîéðô äâùää ïôåàá ë"àùî ,'åë
äâùää áçåø 'åèùôúä éìá 'éäúù åúâùä çë ìë õååëéå
øàùðù íåöîöäå øöéîä úéìëúá àåä äáøãà ììëå ììë
úðååë íöò ìá÷ìå òåîùì åìù äâùää éìë úãå÷ð íöò ÷ø
ïéðòä 'éîéðôå ÷îåòä åì òéôùî òéôùîä íâ ë"òå ,'åë áøä
àåä æ"ëù ïéðòäá åúåà ìàåù ìá÷îä øùàëå ,ìëùäáù
äô÷ùäá åì ìôåðù äî åì áéùî åðéà ,ïéðòä 'éîéðôá
àéáäìå úåìâì ìãúùî à"ë ,ïåùàø ìëùåîá äðåùàø
ë"â òéôùîäá àá äæå ,'åë ìëùä øå÷îã íìòääå ÷îåòäî
÷îåò åîëå ,à÷åã øöéî 'éçáá àá ÷îåò ìëã øöéî 'éçáá
úçðá íéîëç éøáã åäæå .'åë ïéôéè ïéôéè òáåðù ïéòîä

ðééäå íéòîùðìëùåîá åì àáù äî ãéâäì øäîé àìù å
øáãì àìù åîöò íöîöéå áëòé äáøãà à"ë ïåùàø
ïéðòäá 'éîéðôäå 'ëçä ÷îåò àéöåäì à"ë äðåùàø äô÷ùäá
'éçáá øöéîá àáù ìá÷îå òéôùîã éîéðô ãåçé 'éçá åäæå ,'åë

ë"çà àá øöéîäîå ,'åë ìá÷îá ïäå òéôùîá ïä à÷åã äãå÷ð
ìëåé ïéðòä úãå÷ð úéöîú úñéôú é"òã øúåéá áçøî éãéì
,øúåéá ïéðòä ÷îåòáå øúåéá ïéðòä 'åáçøúä ë"çà úåéäì
äâùäá äìåãâ 'åáçøúäá áçøî éãéì àá ÷îåòä íâù åðééäå
à÷åã øöéîä ïîù î"éöé ò"åäå ,(ì"ðä ÷øô ì"úðùîòå) 'åë
.'åë øúåéá äìåãâ 'åáçøúäá øöéîä ïî äàéöéä ë"çà äùòð
äðéáã úåéîéðô äãå÷ð 'éçá åäæù äðéáá íëçå ò"åä 'òîìå
ïáä ò"æù ì"éå ,'åë 'ëçã äãå÷ðä úåéîéðô 'éçá úìá÷îù
'éçá àåäù ÷ø 'ëçã äìëùää úãå÷ð î"ãò åîë åäæù 'ëçá
íù ì"úðùîëå) 'åë 'éìëù äçðä 'éçá åðééäã ,äìù 'éîéðôä
'ëç 'éçá àåäå ìëùäî 'òîì àéäù 'ëçã úåúîàúää æ"àù
ïáä 'éçá æ"ä 'éìëù äúåéäì 'éìëù äçðääå ,'åë 'ëçáù
'éçá àåä äçðääå à"åñé 'éçá àåä äãå÷ðäáù éìëùäå ,'ëçá
íëçå ò"åäù äðéá 'éîéðô 'éçáá úùáìúîù àéäå ,('åë ïáä
àéä äðéáäù àåä à"åàã éîéðô ãåçé ïéðò ø÷éòå .'åë äðéáá
úééàø 'éçá àéäù 'ëçä åîë ,úåäîä úâùä 'éçáá ë"â
úâùä 'éçá àåä äáù 'éîéðô 'éçáá äðéáä ë"åîë úåäîä
ñ"àä úåäîá 'éäéù ãéúòì 'éäéù äâùää åîëå ,'åë úåäîä
'åú éîòè ò"åäå ,('ô ì"úéùîò) 'åë ùîî äâùä 'éçáá 'éäéå
úå÷ìà úåäîá ùîî äâùä 'éçáá äæ 'éäéù ãéúòì åìâúéù
,'åë äðéáä é"ò ãéúòì 'éäéù éîöòä âðåò éåìéâ àåäå ,'åë
ãáì äøàä åäæù ÷ø ,'åë äðéááù ÷éúò úåìâúä åîëå
é"ò äøåîâ äâùä éãéì àåáéå âðåòä íöò äìâúé ãéúòìå

éðäå ãéúòì ìò ù"î åäæå .'åë äðéáääðéáã øäðä ìò åãé ó
,'ëç 'éîéðôáù âåðòúä íöò åäæù ïãò 'éçá 'åìâúä 'éäéù
äðéáä é"ò äâùä 'éçáá 'éäéå ,÷éúò 'éîéðô àáà 'éîéðôã
'éçáá àåä 'ëçäå) 'åë ÷éúò 'éîéðô ë"â àåä äðéá 'éîéðôã
ìò äôðä ÷ø 'éäéù åäæå .('åë äâùä 'éçáá àéä äðéáå 'éàø
íéøçäå åá 'éúëã íé ïåùìä åîë) åúåà íéøçéù àìå øäðä
úåäîä úâùä 'éçáá 'éäéå ãéúòì äâùä 'éäéù åðééäå ,('åë
'éîéðô àåä åø÷éòå) å÷ä 'åîöò 'éçá àåä 'òîìå ,'åë ùîî

åë ñ"à 'éîöòå 'éîéðôî êùîðä å÷ä(æ"ì÷ô ì"úðùîëå ,'
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'éçá ìöàð å÷ä 'åîöòîù àåäå ,'åë á"åç 'éîéðôá ùáìúîä
ïéðò 'éäé äæù 'éàø äðååëä ì"é) ìéëùäì àåäù 'ëçä
äðéáä 'éçá ìöàð ë"çàå ,å÷ä úåäîá (ãéúòìã äìëùää

.'åë äæä å÷ä úåäîá ïðåáúäìå âéùäì àåäù
.øåöé÷òéôùîã éîéðô ãåçé ò"åä éîå íé øöéî ïéðòå

áøä úðååë íöò èìå÷å ç÷åì ìá÷îäùë ,ìá÷îå
òéôùîäå ,åúâùä éìë úãå÷ð íöòá úåéäì õååéëä é"ò åäæù

åúìàù ìò åì áéùäì êéøöùëå ,ìëùä ÷îåò åì òéôùî
'éçáá àá ÷îåò ìëå ,ìëùä øå÷î ÷îåòî àåä ä÷åîòä
íëçå ,úåéìëù äçðää íöò àéáäì 'ëçá ïáä åäæå ,øöéî
àåä à"åàã éîéðô ãåçé ø÷éòå ,äðéáä úåéîéðôá ìá÷ì äðéáá
åäæå ,ãéúòìã äâùää 'éäú úàæå ,ì"ðë úåäîä úâùä 'éçá

éðäåúåéîéðôáù å÷ä úåéîöò 'éçáã äðéáã øäðä ìò åãé ó
.äðéá úåéîéðôá äâùä 'éçáá 'éäé 'ëçä

$
.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 ,

úåëåñáåáùé ìàøùéá çøæàä ìë íéîé úòáù åáùú
úåöîã éøä .'åâå íëéúåøåã åòãé ïòîì ,úåëåñá
åòãé ïòîì æ"ò øîàù äâùäå äòéãéá äåöî àéä äëåñ
íãà äîà íéøùò ãò (à"ò á"ã äëåñ) ì"æøàå íëéúåøåã
òãåé íãà ïéà äîà íéøùòî äìòîì ,äëåñá øã àåäù òãåé
î"à äøåàëìå ,àðéò 'éá àèìù àìã íåùî ,äëåñá øã àåäù
øåà àåäù 'éîéðô øåàá ÷ø êééù úåáùééúäå äáéùé àìäã
éøä éìëä ïôåà éôì øåàäå øåàä ò"ôì àåä éìëäã éìëäá
úåáùééúä ïéðò êééù êéà î"åàá ìáà ,úåáùééúä äæá êééù

é÷î àåä äëåñåøôñîä åäîå ,åáùú úåëñá àåä êéà ë"àå ó
éñåäì àá äîå ,íéîé úòáùãåáùé ìàøùéá çøæàä ìë ó

î"àå ,'åë íëéúåøåã åòãé ïòîì àåä ø÷éòäã òîùîå ,úåëñá
àéä äøåúäå ,úåëñá íéáùåé ìàøùé ìëã äæ øçà àìäã ììë
åðòéîùäì àá äîå úåøåãä ìë åòãé àìéîî àìä ,úéçöð
äî ìò óñåð øáã ãåò àåäù òîùîã íëéúåøåã åòãé ïòîì

.åáùú úåëñá äìçú øîàù
(äëêàúåîöòä ìà íéñçéúî úåöîä ìëã àåä ïéðòä

úåöî ,éðåöø äùòðå éúøîàù éðôì çåø úçð 'àîëå
àåä äæ øáã øùà î"åôá 'éùòá àåä ò"äöøäå ò"äöø íä
'éðéðòá íéùáåìîä øîåìë íééîùâä úåöîá äæä íìåòá ÷ø
íéìåëéù äæ ùåãéç àåä ïåúçúä æ"äåòá à÷åãã 'éîùâä
à÷åã äæáå ,íúåùòì íåéä 'àîëå ìòåôá 'úé åðåöø íéé÷ì
óåâá äîùðä úãéøé ò"åä æ"òù ä"á úåîöòä úà íéëéùîî
'òîì äúåéäá äîùðäã ,ãàîá äîåöòå äìåãâ äãéøé àåäù
äìèáå ø"éåäàá úãîåò àéä óåâá ùáìúäì äúãéøé íãå÷
ãáì äðä è"äðå óåâá ùáìúäì äèîì äúãéøéáå ,úå÷ìàá
íöòå óåâã úàæ ãåò äðä äðëñ ú÷æçá íéëøãä ìëã úàæ

äúåéäá äîùðäã ,àú÷éîò àøéáì äîø àøâéàî àåä äãéøéä
äãåáò äëéøö äèîì úãøåéùëå ø"éåäàá ãéîú àéä 'òîì
ø"éåäàä éøä 'òîì äúåéäáã ø"éåäà éãéì àáì äáø äòéâéå
óåâá úùáìúîå äèîì äúãéøéáå ììë äòéâé íåù éìá àåä
øùàëå ø"éåäàì àåáì äîåöò äòéâéå äãåáò äëéøö è"äðå

ãáå êøòá äæ ïéà éøä ø"éåäà äæéà éãéì äàáììë àîâå
éôì àåä øáãä íòèå ,'òîì àåäù åîë ø"éåäàä úîåòì
úåîìåò êôéä êôéäì àåä ïåúçúä íìåò øîåìë äèîäù
àåä úåèéùôä éøä íéðåéìòä úåîìåòáã ,íéðçåøä íéðåéìòä
æà æéà äìòîì ïåô ïéðò ,úåàéöî àåä úåùãçúääå úå÷ìà
ïåà ,úå÷ìà æéà úåèéùôã éåìéâ êéæ èøòäøòã ñò ñàåå ñàã
úåùãçúäá àåä ('éðçåø úåàéöî) úåàéöî ïåô ïéðò øòã
â"úàãòå ñ"ëúàãò ïéáù ùøôääá à"îá ù"îëå)
,úåàéöî àåä â"úàãòå úåàéöî éúìá àåä ñ"ëúàãòã
àåä ñ"ëúàãòå ñ"àåàá ììëäì ä÷åùúä àåä úåàéöîäã
'òîì äðä î"îå úéìëúá ìåèéá 'éçáá àåäù úåàéöî éúìá
(úå÷ìà àåä úåèéùôäå úåùãçúäá àåä åæ úåàéöî éøä
úåàéöî àåä úåèéùôäã éøîâì äæî êôéä àåä äèîì ìáà
èäòæ ñò ñàåå ïåúçúä íìåò ïéà ,úå÷ìà àåä úåùãçúääå
ïåô úåàéöî ïåà úåùé éã ïà êàã øò èòæ úåèéùôá ïà êéæ
êàã æéà íìåò ïéà ñàåå úå÷ìà øòã ïåà íìåò íòã
äîåöòå äìåãâ äãéøé àåä åæ äãéøé éøä ë"àå ,úåùãçúäá
äîùðä úà ïëñì 'úé åéðôìî úàæë äúéä äîì ë"àå ,ãàîá
íìåòì ãøéì åæë äîåöò äãéøéá èøôáå ,ììëá åæ äúãéøéá

.à÷åã äæä ïåúçúä
.øåöé÷,î"åà àéäù äëåñá úåáùééúä êééù êéà (à äù÷é

ïòîì åäî (â ,à÷åã íéîé úòáùã øôñîä åäî (á



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

זסג

 לנהלנ לההנדתה ת דמד  האי   263 

זסג

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

ìãåâ øàáéå ,úåëñá åáùé øåã ìëáù ïåéë ,íëéúåøåã åòãé
,äðëñ ú÷æçá íéëøãä ìëã äæ ãáìî ,äîùðä úãéøé

,úåùãçúäá (úéðçåø) úåàéöîå úåèéùôá úå÷ìà äìòîìù
.êôéäá äèîìå

$
â בלה"ק - דיבורים âלקוטי

dxez zgny lila
הרת ‰. "היום המאמר אבי אמר תר"ן, השנה בראש

ופירש: תר"ן), דשנת תקעו המאמר מאמצע (הוא עולם"

העולם. רועד היום – עולם הרת היום –

עורכים  היו (קידוש הקידוש אחרי תורה ובשמחת
הסבתא  אמר:1אצל מתוועדים), והיו

וכמו  כמעולף, הוא העולם ערב לעת השנה "בראש
אליו. תשוב שחיותו רעדה העולם אחוז שמתעלף מי
נרגע  התורה, על שהחיינו בברכת תורה, ובשמחת

העולם".

.Â החברה לגבאי אאמו"ר נבחר תרמ"ח בשנת
תחת  הובילוהו אז, הנהוג כפי בליובאוויטש. קדישא
המאמר  אמר ה"עמוד" ליד ובעמדו הכנסת, לבית חופה
מענין  היה הדיבורים ותוכן בטרוניא". בא הקב"ה "אין
כשמגיע  פשוט איש אשר פשוטים, ואנשים מוחין בעלי
ובלי  הכנות בלי לכך ומזומן מוכן הוא תורה, של לענין
את  נותן הוא "חדר", להקים צורך כשיש הקדמות.
אצלו. קשה אינו נפש המסירות ענין הראשון. ה"צווייער"
שכלו  אין דבר של ובסופו וחושב חושב שכל בעל ואילו

נפש. למסירות מסכים

חיים  ר' הדוד נכד שלנו, קרוב בליובאוויטש היה
אברהם  חיים ר' קראו לו וגם הגדול), רבנו (בן אברהם
אברהם  לו וקראו במוסקבה, קצר זמן שהה מסחרו (לרגל
הנוגע  בכל משכיל, היה אך דעת בר היה ממוסקבה,
מחשבות  חושב שהיה אלא שלם, היה מעשיות למצוות
עשה  אברהם, אאמו"ר: אז לו אמר בחקירה). ועוסק
של  חכמות בלי פשוט איש של כמו תשובה תשובה,
הקב"ה" "אין המאמר בנושא ארוכות אתו ודיבר חקירה,
אבל  יודע, אינני הבאה בשנה הרי, לא, ח"ו ובאם האמור,
זאת  אמר (אאמו"ר האמת בעולם יהיה שנתיים בעוד
עולם  יהיה תהיה ששם המקום אם כך נוכח), בלשון

דבר?2האמת  של בסופו היה מה אחד: (שאל יודע. אינני
לא  הנראה וכפי שיקיים, כף תקיעת לו שנתן והשיב:
בבואו  ומיד לאמריקה, נסע השנתיים במשך שכן קיים,

וכשנתקבלה  יתומים, ובניו אלמנה אשתו ר"ל נשארו
זה). על אאמו"ר הצטער כך על הידיעה

.Ê"רמונים פרדס "שלחיך בענין לעשות 3התחיל יש :
תוכו, הוא והעיקר קשה, קליפתו רימון פרדס. מרימונים

בו 4וכמאמר  יש רימון כי זרק". קליפתו אכל "תוכו
ב"זיידענע  ואפילו הדרגות, בכל וכך וחיצוניות, פנימיות
במדריגות  וכן משי), איצטלת של (ביהודי זופעצע"
שנאמר  וכפי פרדס. לעשות צריכים זה מכל התחתונות.

אשפה 5במדרש  במקום קרקע לו שהיה מאחד המשל
את  סיקל והקונה ומכרה, אבנים של גל עליה והיה
והמעיין  וענבים, זיתים אילנות, ונטע מעיין חפר האבנים,
המוכר  פעם עבר נאה. גן שנעשה עד אותם משקה היה
הדברים  במדרש (שם זאת שמכרתי לי אוי ואמר: הגן ליד
לגבי  ממצרים ישראל יציאת לענין בנוגע אמורים
לתפוס  פרדס, מהרימונים לעשות יש כך המצריים).
ציצית. ללבוש תפילין, להניח עליהם ולהשפיע יהודים
בזה  יש זאת בכל בכך, ימשיכו לא שלמחר יתכן אם גם
מתנהגים  עשירים, אנשים של בבית אפילו ענין. משום
אתרוג  וישנו אתרוג שולח וכשהרב התנהג, שאביהם כפי

ענין. זה וגם – אותו מנענעים – בבית

את  לעורר ביהודי, טוב דבר לפעול ניתן שרק ככל
של  בדרך הכל אבל בכך, כוחות להשקיע יש – "תוכו"
גדולה, זהירות דורש שהקירוב לזכור יש זאת עם קירוב.
שמשפיעים  שכשם מדי. גדולה במדה תהיה לא שהקירבה
בכך, דרגות וישנן עליו. ישפיע הזולת גם כך הזולת על
זכות  לימוד לידי המביא דבר עליו, רחמים חשים תחילה
זכות  לימוד למצוא צריכים להיות, צריך אכן וכך עליו,
לימוד  מכך. לדעת צריך הזולת אין ברם, הזולת. על
באמירת  עצומה, בבכיה פנימה, בתוכו להיות צריך הזכות
עליו, שירחם מהשי"ת לבקש הזולת, עבור תהלים פרק
עבור  לעשות יהודי כל שעל דבר ישראל, אהבת זוהי
שהשי"ת  עד יתר, מקירוב להיזהר עליו אך הטוב, ידידו
אליו. להתחבר שיוכלו וישר טוב במצב יהיה והלז יעזור

תוכיח 6כתוב  הוכח בלבבך, אחיך את תשנא "לא :

מהר"ש.1) אדמו"ר של הרבנית
השכר.2) לגמול שבאים עד המשפט זמן על הכוונה
יג.3) ד, השירים שיר

ב.4) טו, חגיגה
ה.5) כ, שמו"ר
יז.6) יט, ויקרא
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להיות  שצריך למרות חטא", עליו תשא ולא עמיתך את
שנאתים" שנאה (ופירוש 7"תכלית תשנא" "לא זאת בכל ,

עם  לדבר צריכים וכך הרמב"ן). פירוש פי על יובן הפסוק
אודו  העושים יהודי כאלה יש מנחה. תפלת תפילין, ת

לו  להסביר שיש הרי – למנחה שחרית בין הבחנה
הוא  אין אם וגם כלום, מפסידים לא רגעים שבעשרה
יתן  שאז ה121ֿ, בשנה זאת שיבין הרי כעת, זאת מבין
שבע  יהיה ואז וכו' תפלה אודות אתו שדיברו על תודה

שציית. על רצון
.Á לפעמים נמצא האמצעי אדמו"ר קודש בכתבי

בדרך  לומר יש וכך לומר", יש צחות "ובדרך הביטוי
ישראל  בני שלוחי רמונים", פרדס "שלחיך בפירוש צחות
לעשות  מוטל עליהם – הציבור מוסדי בכל שי'
יהיה  והשי"ת והיהדות התורה בחיזוק פרדס מהרימונים

בעזרם.
.Ë להיות 8כתוב צריכה התורה – נקנית" "התורה :

בנפש. קנין
צייטלין  אצלכם 9הר"י מה : הזקן אדמו"ר את שאל

הזקן: אדמו"ר לו ענה לתורה" בקשר

בלימוד. קביעות להם יש בתים בעלי –

ומה  אצלנו, גם קיים הרי זה צייטלין, הר"י לו אמר
החסידות? בדרך חידשתם

הזקן: אדמו"ר לו השיב

לכם  הראיתי כבר החסידות בדרך שהתחדש מה –
הוא  החידוש זה, לענין באשר אך אראה, ועוד רבות,
החסידות  דרך פי על ואילו בזמן היא הקביעות שאצלכם
קביעות  – אם כי בזמן, רק לא להיות הקביעות צריכה

בנפש.

.È בעניני היו שהמאמרים הסדר היה בתחילה
אשר  אאמו"ר, אצל ב"השכלה". וביאוריהם "עבודה"
הנמשכת  האלקית בההמשכה משיח עד ארץ וימודד עמד
– עבודה ועניני בהשכלה, המאמרים היו בעולם,
בעבודה  ביאורים להשמיע צריכים כעת ב"יחידות".

ברבים.

.‡È ענין "להרגיש הביטוי שגור אאמו"ר במאמרי
מרשה  זה את האלקי", ענין עצם "להרגיש או האלקי",

ולהשיג. לדרוש יהודי לעצמו

.·È להשתחרר כדי אשר במחשבה, חסרון יש
זירא  ר' כדוגמת להתעסקות, זקוקים שצם 10מהמחשבה

("במחשכים  בבלי תלמוד לשכח כדי תעניתא מאה
להגיע  כדי אבל זה. על יחזור כך שאחר אף הושיבני").

כו'. מאה" "צם להיות צריך היה ירושלמי לתלמוד
.‚È"כמוך לרעך ש"ואהבת אמר הכלי 11אאמו"ר הוא

אלקיך" ד' את עצמו 12ל"ואהבת את לעורר יהודי כל על .
ידידים  לקנות השי"ת, אהבת שהיא ישראל, באהבת תמיד

יד  לצאת לא וברוחניות. בגשמיות עבורם חובה ולעשות י
ולהסתפק  ישראל באהבת התבוננות ידי על כללי, בענין
ולהרבות  ממש" "פועל לידי לבוא צריך הדבר בכך.
ועבודה, לתורה ולקרבם בעצמו, להתקרב ורעים, אוהבים

ערכו. לפי אחד כל
המסירותֿ יהודי עם יחד להקפות נלך אמר: כך אחר
ומזוני: חיי בני בברכת ובירך ועמד ישראל, כלל  עם נפש,
לבותיהם  עתה שלעת אלה לבני, צריכים ישראל בני כל
זו; בשנה לבבם את השי"ת ישמח שמחה, נתמלאו לא
הזקוקים  אלה בריאים, להיות צריכים ישראל בני כל
בני  כל זו; בשנה רפואה השי"ת להם יתן – לרפואה
יתן  להם, חסר הדבר שעדיין אלה מזוני, צריכים ישראל

זו. בשנה מזוני השי"ת להם
ההקפות. היו כך אחר

.„È לכבד הראת" "אתה פסוקי קניית בשעת
אדמו"ר  כ"ק את אחד,13באמירתם חסיד קנה שליט"א,

הישיבה  תלמידי בהחזקת גדול ועסקן נכבד בעלֿבית
הפסוק  את שבריגא, תמימים" נא 14"תומכי "ויהיו :

כל". אדון לפני לרצון אמרינו

אמר: הפסוק, את אמרו טרם

היום  וכתיב. קרי שהן התורה בפסוקי תיבות ישנן
שמחה. התורה תורה, שמחת

נא "ויהיו הוא צריך `epixnהכתיב הפועל אך ,"
נא "ויהיו הפנימית הכוונה כפי לרצון".epizelertלהיות

בכך, לעסוק יש פועל, של ענין היא התורה הרבצת
כי  יעזור והשי"ת לפעול. אכן אלא לדבר, רק לא
והמתעסקים  חסידים, שמים, יראי יהיו שי' התלמידים

וברוחניות. בגשמיות יצליחו

.ÂË והיה במלח, המוציא פרוסת טבל הלילה בסעודת
אמר: המוציא אכילת אחרי כנהוג. דבש גם השולחן על
הכל  כי לדבש, זקוקים לא תורה ושמחת עצרת בשמיני
טובלים  השולחן על דבש כשיש אך למעלה, מובן כבר

בדבש. גם

כב.7) קלט, תהלים
ו.8) משנה ו. פרק אבות
המתגדים 9) ידי על שנבחרו מהשלשה שהיה שקלוב מגאוני אחד

החסידות. דרך אודות הזקן אדמו"ר עם להתווכח
א.10) פה, מציעא בבא
יח.11) יט, ויקרא

שם.12)
גם 13) הראת", "אתה פסוקי קונים שאנ"ש ליובאוויטש, מנהג

(על  וגם המדינות,הנוכחים מכל אנ"ש ידי על בכתב) הודעות ידי
שליט"א. אדמו"ר כ"ק את באמירתם ומכבדים

הראת".14) "אתה פסוקי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

זסה

 לנהלנ לההנדתה ת דמד  האי   265 

זסה

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

.ÊË הוראה ומהווה תורה, הוא גם בתורה הסדר
המועדים, כל נאמרו בה פנחס בפרשת ה'. בעבודת

והפסוק  עצרת, שמיני הוא האחרון משה 15המועד ויאמר
שמח  שזה לומר יש פרשת וגו', באה זה ולאחרי תורה, ת

מדין. מלחמת פרשת ולאחריה נדרים,

"נדרים". של העבודה באה עצרת, שמיני אחרי
כתוב  "אדם".16בנדרים התואר לא נדר", ידור כי "איש :

כתוב  כתוב 17בנגעים בנדרים ואילו "אדם", התואר
שכן  המדות, על מורה "איש" התואר "איש". התואר

מדות. של ענין הם בכלל נדרים

בסדר  להיות דבר כל הרי צריך העבודה, בדרכי
להיות  צריך שבינתיים אלא זמן, דורש סדר וכל מסודר,
הלאו  – ביותר מוכרחים הבלתי הגשמיים הענינים בכל
הגשמיים, הענינים שכל בעבודה, הכלל וזה להן. קודם

מהם. להימנע יש אפשרי, שהדבר ככל הרי

מדנים  מדין, מלחמת באה מדות, של הסדר אחרי

זקוקות  דקדושה מדות גם כלומר, בקדושה. וריבות
ב"אלף  זה הרי – המלחמה? את מנצחים ובמה להגבלה,
– פתוחה) (א' אלף – א' לאות רומז "אלף" למטה",
ה"מוחין" המשכת – למטה" "אלף מדות, – מטה חכמה,

ב"מדות".

עצרת  שמיני הוא: בעבודה הסדר בכללותו. הענין זה
קלה, ובלידה טוב בעיבור תהיה שהקליטה כדי קליטה. –
סדר  בא מכן לאחר המקבל. שמחת תורה, שמחת זה הרי
על  הענין את להבין יש בפרטיות מדין. ומלחמת הנדרים

ארוכים. בביאורים החסידות תורת פי

.ÊÈ.אחד לכל השווים זמנים הם ונעילה תורה שמחת
שמחת  בשווה. כולם אבל ענינו, מהות כפי אחד כל אמנם
הכוונה  שבנפש. יחידה בחינת גילוי הם ונעילה תורה
עולה  מישראל אחד כל בהתעוררות. היא שבנפש שיחידה

תורה. בשמחת לתורה

א.15) ל, במדבר
ג.16) ל, במדבר

ב.17) ג, ויקרא

$
â הזכרונות קל"ה ספר פרק -â

לאה  גולדה של הישיבה

של  שמה על שלישית ישיבה בפינסק היתה לעיל, סופר שעליהן הישיבות, שתי מלבד
לאה. גולדה הצדקנית

"הסבתא  המיילדת", לאה "גולדה לה, קראו במינה. מיוחדת אשה באמת היתה לאה גולדה
המטבילה". לאה "גולדה - וכן לאה", גולדה

סייעה  לאה וגולדה לפרנסתו, הספיקה לא שלו החייטות החייט. הירש זלמן היה בעלה
לה  קראו ומבוגרים, צעירים ונשים, גברים העיר, מבני ורבים מיילדת, היתה היא הבית. לפרנסת

ברכיה. על יולדו עצמם, שהם משום "סבתא",

לנשים  ומסייעת מדריכה היתה היא תשלום. ללא היה במקוה, כמטבילה הנוסף עיסוקה
ההלכה. כפי לטבול

סייע  זו במצוה חולים. ביקור מצוות היא שמים, לשם בזה גם נוספת, במצוה עסקה היא
ובהתעניינות  בביקור הסתפקו לא הם עניים. חולים לבקר שניהם התמסרו הם בעלה. בידה
להשיב  כדי חם תבשיל לאה גולדה בישלה כאן הצורך. לפי אותם שירתו כיֿאם החולה, בשלום

הבית. את וסידרו ניקו וכאן הבית, את לחמם כדי התנור את הסיקו כאן החולה. נפש

אוכל  מכינה היתה היא הבית. עניני בכל לאה גולדה טיפלה הבית, עקרת היתה כשהחולנית
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עשתה  - גרב לתקן צורך כשהיה ל"חדר". ומוליכם הקטנים את ומלבישה רוחצת ולילדים, לבעל
הירש. זלמן בזה טיפל - בגד להטליא צורך כשהיה אך ידיה, במו זאת

ודאי  הבית. צרכי כל לסיפוק לאה גולדה דאגה המשפחה, ראש המפרנס, היה כשהחולה
עצמו. לחולה הדרושות התרופות לסיפוק שדאגה

הפכו  כך מאחרים. אספה - בעלה ידי או ידיה ממעשה לספק לאה גולדה יכלה שלא מה
יתנו  לא אלה זוג בני שני כי שידעו העניים, החולים לכל ומשען לכתובת ובעלה לאה גולדה
היה  - לנו" עוזרים למטה ובעלה לאה וגולדה למעלה "הקב"ה צרתם. בעת חלילה, ליפול, להם

הנדכאים. כל של הנפוץ פתגמם

רצה  אצה - למשכב שנפל עני על לה כשנודע מיד הרי עסוקה, לאה גולדה שהיתה כמה
כי  בטענה ממלאכתו, הירש זלמן את מנתקת היתה היא בעלה. את אתה מושכת כשהיא לביתו

א  להמתין, יכולה לא"."המלאכה  - החולה ך

סיפורים  לנשים מספרת היתה כיֿאם הטבילה, בנושא רק הסתפקה לא הנשים הטבלת בעת
להשפיע  התכוונה בכך ישראל. שבתולדות האחרות הצדקניות הנשים ועל הקדושות האמהות על
ומדריכה  טובות מדות הנשים את מלמדת היתה היא התורה. פי על הדרוש כפי שתתנהגנה עליהן
התרחקות  על שמה היתה מיוחד דגש ובשוק. השכנות הילדים, הבעל, עם להתנהג כיצד אותן
תקללו, "אל - הנשים באזני משננת היתה - לשונכן" "שמרו לזולת. רעה ומגרימת ממחלוקת

ובנועם". בזהירות במתינות, ודברו

תעסוקנה  שהנשים במקום מדרש". "בית של אופי המקוה קיבל לאה, לגולדה הודות כך,
לאה. גולדה של והדרכתה תורתה את שומעות היו - ריב ודברי רכילות הרע, בלשון בו

בין  הוסכם הזמן במשך לאה. גולדה של לברכותיה זוכה היתה המקוה, מן האשה בצאת
במיוחד  ברכתה. את לקבל השתוקקו  כך ומשום מתקיימות, "הסבתא" של ברכותיה כי הנשים
התקיימו, לא שילדיהן או בעבר, מפילות שהיו נשים ומוצלחים. בריאים לילדים ברכותיה הצליחו

לאה. גולדה של ברכותיה בגלל וקיים, חי לזרע זכו

באו  ומרחוק מקרוב כולה. והסביבה פינסק כל פני על לתהלה יצא לאה גולדה של שמה
מוצלחים. בילדים נפקדו אכן, והן, ברכותיה, לקבל באו עקרות גם אצלה. להתברך נשים

הפצרותיהן  חרף פרוטה, מהן לקבל סירבה לאה גולדה רב. כסף לה מביאות היו הנשים
לאה  גולדה אך ידן, מתנת מהן ותקח רוח נחת להן שתגרום לפניה מתחננות היו הנשים הרבות.
ולו  הקב"ה, של והמלאה הפתוחה  מידו להן באו לבן משאלות שקיום אומרת היתה  היא סירבה.

להודות. צריכות הן

בשביל  איפוא, "קחי, : לה ומשיבות בידה מטבעות לה תוקעות פקחות נשים איפוא, היו,
החולים. צרכי לסיפוק לצדקה, הכסף את נותנת היתה כזה במקרה הקב"ה...".

שנוסדה  החדשה הישיבה לצרכי מעבירה היתה לצדקה, אצלה שהצטבר ממה רב כסף
או  מבתיהם שפרשו נשואים, לאברכים בעיקר מיועדות היו הקודמות הישיבות שתי בפינסק.
שהיתה  כיוון לבחורים. מיועדת היתה החדשה הישיבה ואילו חותנם, שולחן על סמוכים שהיו
הישיבה. להחזקת מושיע כמלאך הופיעה לאה גולדה לקיומה. מקור לה היה לא חדשה ישיבה זו
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התרבו  כך - פרסומה שגדל ככל הנשים. מיד לאה גולדה אל שזרמו הסכומים גדלו בינתיים
אליה. שהגיע הרב הכסף מן אחת בפרוטה אפילו נהנתה לא לאה גולדה לידה. שהגיעו התרומות 

ביתה  נטלה את כמיילדת כחייט. בעלה ומהכנסות כמיילדת המועט משכרה רב בצמצום ניהלה
כסף. לקחה לא העניים מן בלבד. יכולת מבעלי תשלום

ליום  מיום הישיבה התפתחה - הישיבה לצרכי מעבירה היתה התרומות מרבית שאת כיוון
להיות  החל הישיבה של שמה הישיבות. בין מכובד מקום שתפסה עד ובכמות, באיכות וגדלה

לאה". גולדה הסבתא של "ישיבתה אותה: המחזיקה הצדקנית של שמה על כל, בפי

מתנגד  היה זונדל ר לאה. גולדה הסבתא ישיבת כראש זונדל ר' הגאון התמנה שע"ה בשנת
פינסק  היתה כך פינסק. של ישיבותיה שאר מנהיגי אל השתווה ובכך הנסתרים, ולשיטת לקבלה

אחרות. ערים על בכך והשפיעה מתנגדים, של למרכז

מקרבן  שהוציאו הגדולות הישיבות שלוש ובאמצעות בישראל, ואם עיר היתה פינסק
ליום. מיום השפעתה גדלה, ישראל, וקהילות הסביבה כל על שהתפזרו אברכים,

או  שתים אחת, בעיר התרכזו וכאשר ישראל, עם בחיי משמעותי ערך תמיד היה לישיבה
להפצת  השפעה של רבה עוצמה צוברת הקהילה היתה אחת, בשיטה ופעלו שנהגו ישיבות שלש
המקובלים  לקבלה. ההתנגדות כוח והגדלת להפצת הדבר הביא שלפנינו במקרה שיטתה.
וכדי  הקדושה, דרכם התפשטות בדרך רציני מכשול מהווה פינסק כי לדעת נוכחו והנסתרים

פינסק. על להתגבר עליהם היה ההתנגדות על להתגבר

היתה  השפעה, ורב מרכזי מעמד בפינסק הישיבות שלוש תפסו שבה האמורה, התקופה
והיה  בפראג מכן ולאחר בוורמייזא תחלה שהיה מי בעלֿשם, אליהו רבי ופעל חי שבה התקופה
חלק  (ראה החסידות לתנועת יסוד ושימשה שקדמה זו והנסתרים, המקובלים תנועת של אביה

והלאה). כ"ה פרקים הזכרונות, ספר של א'

ובפולין, בליטא אחיזה תמצא הקבלה שדרך כך לידי להביא שכדי חש בעלֿשם אליהו רבי
עמדו  הללו הישיבות קלה. לא משימה זו היתה ברם, וישיבותיה. פינסק את תחלה "לכבוש" עליו

בהתנגדותם. רבה בעקשנות שהחזיקו וידועים גדולים תורה גאוני השפעת תחת

בפינסק. ובעצמו בכבודו להופיע איפוא, החליט, אליהו רבי
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âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

á"ô èáù ç"ø 'á ä"á

ïàã áåèñåø

à"éà ç"åå ãáëðä éãéãé á"ù ãåáë

'éù ïåòîù ø"øäåî

,äëøáå 'åìù

'éù ç"ø åðéãéãéì äëåøàá áúëî éúáúë äðä

íéðåù íéáúëî úå÷úòä äîë éúçðä äîùå ,ïàæñéðàî

øùàë íáöîî åòãé øùà ,íéðéðò äæéà íäéðôì øøá ïòîì

'éù ç"øì ì"ðä 'ëîä ïë .ïåéòá íúåà àåø÷ì äù÷ááå .íä

.÷åéãá åúåà åàø÷é øùà

.ì"ðä 'ëîì êùîä àåäå éúåòöä äëøòà äúòå

àåäå ,úåñøäðä úà 'úé åúøæòá íé÷äì çéøëî ïîæä

,äøåúä ,úãä éðéðò ìëá úåìãúùääå (ïéâäì) äðâää

.ìàøùé úéá åðéçà ìù ïîåé÷å
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äúéä àì äæ ïéðòå øáã éë íà ,úåéøîåçä ïî ìéçúà

ìù åøéëæîå åãåñ ùéà éúåéäá ,åðé÷ìç ìò úìèåî äúáåç

,ò"éæ ò"ð÷åöæ ä"äìì÷åöæ ÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ãåä

úìàù åîë ,íéøîåçä íéðéðòä øùà ,åøîàá ,ììëä éðéðòá

úà äø÷ãå åðéðéò äø÷ð íéðù äîë øùà ,áùåîä íåçú

äàéáä øùà íéãåäéä éáùåîá äãåáòä éà úìàùå ,åðéááì

äîë åéä ,íéúùô úãåâà ìë ìò ,íéç÷îä ìåãìéã éãéì

,íéðøâú äîë åéä íéöò úãî åà ,ïìéà ìë ìòå ,íéðøçñ

åáø øéò ìëáå ,ì"ø åìëà åäòø øùáå òåøæ úà ùéàå

.åìàä íéðéðòî íéðéðòá äîåãäå ,íéðå÷ä ìò íéðåðçä

íä øùàå ,äæá íé÷ñåò ,íéð÷ñòä áåø øùà ùøåôî øîàå

,÷éèéìåôä éëìäî íéòãåé íä ,äæá äðåëð äòéãé íäì ùé

.íäá ùîúùäì êéà íéòãåéå

äùòðäî úòãì ïéðòúä øùà ãáì úò ìëá äðä äæ ìëáå

éç åîë áöð éðôì .äæá ìåãâ ÷ìç ç÷ì ,ìàøùé úåãåàÇ

,ùôð úøéñî úåéøçàá íéøåù÷ åéä øùà úåðåù úåãáåò

.ììë äæá áùçúä àì øùà

úáèä ìéáùá ãåçéá åòñð éøçà) à"ñøú è"ðøú úðùá

íéìåãâä íéðáøäå áåé÷ éøéáâ éë äåéàå ,éøîåçä áöî

äöòåî äãéòå äùò ,äæá ÷ìç åç÷é ïàéåáå ååà÷èøàöî

á"ù øéáâä åôúúùä äáå ,áåé÷á ç"ðøú óøåçá ,úéàùç

ì"æ õéåøåä é"øä ,ì"æ 'éøàøåâ ù"øä ,ïéìøá ì"æ é"çø

à"÷é úøáç éë ãåáòì ìéçúä ,(ïééèùðéøàä ,é÷ñãàøá

íåçúá ,íéãåäéä ìéáùá ,äãåáòì úùøç éúá äðáú

åòéøôäå ,ãåòå ,ïàøàáä äæì åãâðúäù øáã) áùåîä

ìò åúùéøã éåìéî äøçàúä äæ ìéáùáå ,íéðåù íéîòèá

éâàî ,÷ñáòèéå êìô ãéîòäå ,(äðù êùî,÷ñðéî ,ååòéì

äìàì åøñîé úàæ éë ù÷éá úùøç éúá äæéà) áåâéðøòùè

,éåìéîä äøçàúä ì"ðä åòéøôä øùàáå ,äæá íéàé÷áä

,úàéâìòá äøáç ìù úùøç úéá ÷ñáòèéåá äðáð êë ïéáå

åîöòá òñð æàå ,'åë äæá ÷ìç íéãåäé åç÷é àìù éàðúáå

êìôá é"îåú åðáé øùà ìòô øö÷ êùîáå ,(æéøàôì

øòæàì ååà÷àéìàô ïåãàä àá åúùéøã é"ôòå ,ååòéìéâàî

,ìòåôá äæ øáã úàáä åîöò ìò ìá÷ àåäå ,àå÷ñàîì

äåèîì úùøç úéáä äðáð ,äðùî úåçô êùîáå

íéãáåò úåùôð íéôìà äùîçë äì åéä øùà ,òðååàøáåãá

.íìîòá áåè éøô åàø øùàå ,íéðè÷å íéìåãâ úåãáåòå

éîé éøáã øôñá) ïøãñá íéøàåáîä ,íéðéðò úåáø äìàëå

ìëá úåòöääå 'ëîä úåãåñé ìò éåðá éúîùø øùà ,åúãåáò

éìöà àåäå ,éîùâá ïäå éðçåøá ïä úò ìëá 'éäù ,íéðéðòä

íé÷ìàä ùéà øàåú úåöáùî úåàøì åìëåé åáå ,íéáåúëá

.(úéøåáéöä úåð÷ñòì òâåðäá íâ ,åùã÷ úéðáú íìöå

,åúâàã çëáå ,åáéáñ äùòðä ìëî òãé øùà äæ àåä éî

ãåáëå ,áùçé íåéì òâø ,åúéëùî øãçá ãáò íåéë äìéì

åèôùî øøáúäù úòá òâéå ìîò äîë ,øáã øúñä íé÷ìà

.'åëå ñéìééá ìù

éàðåùî äàáä äãåáòä úéùàø ,äîçìîä õåøôá

úà òéùøäì ,òùøá úåìéìò ìéìòì äúéä ù"îé íéãåäéä

íéìâøî åéä ïëáå ,íéæðëùàä éáäåà äîä ïä éë íéãåäéä

äîëùäá ,ä"òøú úðù 'éìãâ íåöá éë øëåæ éððä .ïòðàéôù

ò"ð ä"äìì÷åöæ ÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ãåä ìà éúàø÷ð

ä"ø íãå÷ù íéáúëîäá ,òîù ,éìà øîàéå àåáàå ,ò"éæÇ

úù÷áá ,øëæð íäáù úåðåéãô äáøä åéä (íãå÷ù)

íù øùà úåìéìòäî ú"éùä íàéöåé éë ,íéîçø úåøøåòúäÈ

éôë ,ïéðòä úà éì øàáéå) ãåòå ,íä íéìâøî éë ,íäéìò

ìà ïðçúàå ,('åëå àðìéå úåáéáñî àáù ,ãçàî òîù øùà

úà íã÷ì êéà äáåè äöòá éððçéå é"á úåùôð ìò ä"øá 'ä

,ìàøùé éàðåù úåòöîà é"ò å"ç èùôúúù íøè äòøä

é"ò äæá úåùòì íéìåëé 'úé åúøæòá øùà áùåç éððäå

.çîöú øùàë äîå÷îá äìéìò øáã ìë øåøéá úåòöîà

éãéá íéæçåàä ,åðìù íéèðòâéìòèðéàä íðîà

äæá éìò íéðîàð ïéà ,(ã-÷ úåéðéãî àéèøàô) ïéèòãà÷ä

,íúâìôî éìòá íäéøáçì íúáäàá 'àä ,íéðôä éúùî

,íéø÷éò íéøáãá øîåìë) ø÷éòäá íä íéöôç éë úàæ ãåòå

íéðéðò äîë ìò øúååì íéìåëé (äîåãëå íåçúä ìåèéáÇ

åðéàù àì) äòãá íâ ,ïë åðéà úîàä éôìù äî) íééèøô

øúååì íâ íéìåëé åðà ïéàù éàãå äæ ,äøåúä é"ôò ÷ø úîà

÷ø ,úéììë äáåè ìéáùá ,ìàøùé ìù 'à ùôðî øòö ìò å"ç

âå ,äæî åòðåîì íéìåëé ïéà åðà ,ð"ñîì åîöòá õôçù éîí

úòéãé øãòäî ,éðùä øáòîå ,((ïë úåéäì ö"à ìëùä é"ôò

éøáòä ìù éúéîàä ùôð úðåëú ,íéìåãâä ììëä éð÷ñò

,äæá íéòåè íä íéèøô äîëáå ,äãùä éøòá áùåéä

,ïë àåäù åáùçé íä íâ éë àöîé íéîòôìå

íò åì 'éäù úçà äçéù ìò äòùá äá éúåà øéëæäå)

,(åîò åúà æà éúééä éðà íâù) ì"ðäî íéìåãâä ãçà

,àåä úîàä íéãåäéä øáãá ,íéðéðò äîë åìöà ìàùù

,ò"éæ ò"ð ä"äìì÷åöæ ÷"äøä ø"åîàà ÷"ë æà ìòôúäå

éøå÷îî òáåð äæ àìä ,ïë áåùçì íâ ìåëé êéà åìàùå

íé÷éæçî òåãîå ,ïòéå .íúåìéìòå ìàøùé éàðåù ìù äàðùä

÷"ë ãåä øîàéå .íéòãåðä íéð÷ñòî éðåîìàå éðåìô äæá íâ

éôì øáãä èåùô ,ò"éæ ò"ð ä"äìì÷åöæ ÷"äøä ø"åîàà

,íéçåìù úåòöä é"ôò à"ë íîöòá íéòãåé íðéàù

.('éù é"ðá áì úøäè úðåëú íéòãåé íðéà íîöòáå

,ìéâøä êøãë éúåà åãéøèéå éúãåáò ãåáòì éìò íåéä

,äáùçî áåùçú éë êéìò ñéîòî éððäå ,êéúàø÷ úàæìå
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זסט

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

úùâì êéà (ïàìô à) äàöøäå äòöä éì ïúú áøò úòìåÇ

ìëä øùà áùåç éððä éëðà ,øîàì åéøáã ìåôëéå .äæë øáãì

úîàä úåàøäìå ,äîå÷îá äìéìò øáã ìë øåøéáá éåìú

êéà íðîà ,å"ç òø éøô äùòú íøèá äùøù åø÷òé äæáå

äðòî éì ïúú ì"ðëå ,äæá ïðåáúú ïëáå ,òãà àì äæì úùâì

.êéúøäæä äàø ,òãé àì ùéàå õåçð øáãä éëÅ

äùìù íéðù åøçáåé éë ,éúàöøä ,ãòåéîë áøò úòì

íéøùä ïéá íäì íéëìäî øùàå íéîñøåôîäî ïéã éëøåò

íéøéäî íéçåìù øåúá íéùðà úöåá÷ òåá÷ìå ,íéìåãâä

íéðù ÷éæçäì ,äìéìò äø÷î äø÷ð åá å"ç øùà íå÷îäì

úëøòî éøòì íéáåø÷ä úåîå÷îäá åááåñé øùà íéùðà

,íùá íéîñøåôîä ãçà úàæ äùòé äæ ìë øùàå ,äîçìîä

,á"ôá øúà ìò úåéäì ,úùâì êéàå ,ïéãå ÷åçá åì òãî øùàå

ø[éò]á øúåé áåè) ,àá÷ñàîá åà íùá åìàë íò øáãúäì

.éúàöéå .÷åéãá íìåùé ,äæá äàöåää ìë éë çéèáäìå (á"ô

,á"ôì òñú éë éúèìçä éì øîàéå ,éúàø÷ð äòù ãåòáå

íò íéøáãá àåáì äèåð éúòã .íå÷îä ìò äàøúå

,(ã"åò) ïàãøàâ íò (øëùáå) ïè÷ íò íàå ,âøòáðòæåøâ

òñî ïéà á"ôì òåñðì éë úåéäáå .óëéú òñú éë éöôçå

áëòúú áâàå ,àå÷ñàîì øòéøå÷ä íò òåñðì ìëåúå ,úòë

÷øù äàøú øùàëå ,á"ôì òñú íùîå ,(õåçð 'éäé íà) íù

êúàéá ïîæ éðòéãåú ÷ø) â"òèá éðìàùú àì ,øáãä øùôà

êøåâîå.òãé àì [ùéà] íðîà .ïåëð àöîú øùàë äùòúå ,(

úåðåëð úåàöåú äàéáä éúòéñðå ,æà éúòñð éë 'éä ïëå

ùéà øùà úàæ ÷ø ,(äæá øàá ìëåà àì úåëéøàä éðôîå)ÇÅ

úåùôð äîë ìéöäì ,úàæ ìë äúùò ùã÷ éãé éë ,òãé àì

êéà ,íéð÷ñòä ïî äîë åìòôúä åúòá øùà øáã ,ìàøùéî

.äìéìò øáã ìë ,ïåëð øãñá íéøøáúî

øôñ 'éäé áåúëì àåáà íà ,äøåúä ÷åæéçå úãì òâåðäáå

øôñä úà íé÷à ú"éùä éðëæé øùàë ä"éà éë äå÷àå) íìù

åãçàúéù åà ì"ðä øåôñì éðùä úøáçî 'éäé øùà ,äæä

äúéä ìë úéùàø éë ,ùéâãäì õôç éððä úçà ÷ø ,('åë åéãçé

äøéîùáå ,íéáøì íéòãåð éúìá íéëøãáå ,úéøåáéöä äãåáò

íøãñá íâ ïäå íéðéðòä úâäðä íöòá ïä ,èøô ìëá äìåòî

øùà ,÷æðä úøéîù åäæù ,íéáøì òåãé 'éäé àìù ,ééðåöéçä

.äîåãäå úãä éàðåù ,íéãâðîä åòéøôé àì

úåììëì òâåðä æëøîäî ,íåàî ìë åðì ïéà íåéäëå

.íéðéðòä ìëá âåàãìå ,åéçé íäéìò 'ä ,ìàøùé úéá åðéçà

á"òáäî ïëå ,øåîàë úìåëéä éììùåî 'éù íéðáøäî äáøä

øáã é"äæòá úåùòì çøëäá æ"ëá ìáà ,åéçé íéãáëðä

.ø"åâá é"ðáçà úìòåúì 'éäéù

äøåú ãåîìúå äáéùéå øãçá ,äøåúä ú÷æçä øáãá .à

íéøãçä ìë ãçàì (à :íéòöîàå íéðéðò äîë äæá øùà

àìù æ"ò íéìôðúîäî ïâäì 'éäú åúìåòôù ,æëøî é"ò 'åëå

úâùä (â ,äæá íé÷åçä úáçøä úåìãúùäá (á ,ïéãë

(ã ,äîåãäå ìë[å]à äùáìä ,íéøôñá ì"åçî äëéîú

íò 'éäù åîë) íéñôãð íéøîàî úåøâà é"ò ÷åæéçáå

.(áø úìòåú åá åðéàø ì"ú øùà ,çàä ïåúòä

úåòöîà é"ò ,ìàøùéá äùòðäá ,øîùîä ìò ãåîòì .á

úåçë ãåçàå ,íéá"åùä íéðáøä íò úåôéìçî úåòéãé

äìùîîä ÷åçå ïéã é"ôòù ,úãä éðéðòá äðâääå ,íéðáøä

øùë øùá ,äå÷î åîë ,íîöò ç"ò âäðúäì íéìåëé

úù÷á é"ôò éîå÷îä ïåèìù ,úåðåù úåîå÷îá ÷ø ,äîåãäå

.ì"ø úåîù íéùåò úãä éãâðî úåøøåòúä åà

éë íøøåòìå à"èéìù íéìåãâä íéðáøä úà æëøì .â

,í÷æçìå íøøåòì íéáúëîá ,ùã÷ íò ìò íøåàî åòéôùé

äøåúä ãåáë ùøåã ìëì àéä äçåúô ì"ú ìàøùé áì éë

æåçàì ãçàå à"ë ìò åìòô ì"ú åøáòù íéîéäå ,úãäå

,'úé åúøæòá ìéç íéùåò åéäå ,àáñ ìàøùé ÷éúòä ìâãá

.ä"éà áø úìòåú åàéáéåÇ

íäéìò ,õåçì íâ òéôùäì íéëéøö íä éë øáãä úîàå

ìàøùé úéá ìëåé íäá øùà íéãéçéä íä éë úòãì

.àéä íäéìò åúåéøçàå íåàìä ùã÷ úøãäå ,áùçúäì

.äùåã÷ä íúøîùî ìò ãåîòì íäéìò ïëáå

åéøîåçá òâåðäá ïéðòúäì .'ãïáåîë ,åðéçà ìù ïú

äîá íâù ,øãñä éà ìò ùéâãäì éöôçå .éøùôàä ïôåàá

ìëìëì íéòãåé ïéà ,ì"åçî ,åðéçà ìéáùá äëéîú ìá÷úîù

øáã õéåàðéáàø 'éù ð"øì éáúëîá éúáúë øùàëå ,äæá

,ååòéàìå÷éðå ïàñøòç éëìôá ,ñòéðåìå÷äá øùà ì"ø áòøä

,ììë äæî íéòãåé ïéà ,úåìåãâä úåøéòá ,ùã÷ íò ìàøùéå

áòøá íéòåâ åðéçà øîàì ,íéáøá åìå÷ òéîùéù éî ïéàå

éìòá ,äîä íéøëéà àìä ,úéðîæ äàåìä íäì ïúéìå ,ì"ø

ïúîãà íâå ,õé÷ä éîé åàåáéå 'ä ïúéå ,äæåçà éìòá ,äãåáò

íùôð úåéçäì íúøæòá àåáì íéëéøö æà éãòå .äìåáé ïúú

.äæë àøåð áòøá

,äøé÷çå äùéøã éðòéâä åôåñá øáòä õé÷á ,øáã ãåò

íàä ìàåù ,òèèòéøàî øéòá ,à÷éøòîàá áùåéä ãçàî

äøæò ,íéðáø íúñ åà íéãéñçä íéðáøäå ,äáéùéä äìá÷

,àåå÷ñàîá áùé øùà ,éðà÷éøòîàä èòèéîà÷ä ïî

íéîåëñ åôñàå åöáé÷ øùà ,'éøòîà éáùåé ,ìàøùé íòèî

,éðáøä úåáéùéä ìë øîåìë) äáéùé ìéáùá ãåçéá ,íéðåëð

.[(]úåòøôäî ì"ø åìáñ øùàå ,ùã÷ä úøîùî éøîåù

,úåëéøàä éðôî å÷éúòäì ìëåà àì êà ,äëåøàá åì éúéðòå

åðéãéãéî ãçàì øùà ÷øå ,åðìá÷ àì éåìâá éë ,éúáúë íùå

âéùä ïàæñéð[à]î øî ïåãàä ,àå÷ñàîáù 'éù ù"ðà

,(äáéùé ìéáùá åäæ øùà òãåð àìù ïôåàá) úéðîæ äëéîú
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øùà ,èòèéîà÷äá óãðù çåøä ,ïéáäì åìëåé äæî øùà

éðôî íà ,äîåãëå äáéùé íù íéìòäì íéëéøö åéäÅ

.äîåãäå ,äðéãîä éâéäðî éðôî åà ,íéáùåéä

æëøî åðì äöåçð äîë ãò ,úòãì åðì äàøð äæ ìë øùà

æà ,õååëî íà íâ ïåéùø åì 'éäéù ,éåìâ øáãì ìëåéù ,éåìâ

.ä"éà èôùúäì ìëåé àìä

ìáà ïè÷ øáã éäé ,øùåàî øáã ,åðì ùøãð øáã úéùàø

íëî ù÷áî éððä äæ úàå ,é"äæòá äáåøî åðëåú 'éäéù

.÷åçä é"ôò éøùôàä ïôåà øå÷çìå ùåøãì

,íééäðòæàø øîì éáúëîá øåîàë äèåð äúéä éúòã

éë ,é"úëá çìåù éððä äæ øùà) ïàãøàâ øîì äðòîäá ïëå

,ïàãø[à]â øîì åúåà çåìùì åáéèéé ,åúåà äàéø÷ä øçàì

ì"ðäì úåðòì äî ïäàæñéðàî 'éù ç"ø òãéù äæá éúðååëå

åìà ÷øå) àá÷ñàîáù íéðáøä úùìù éë ,(çåìéùä øáãá

'éù ïøäà 'ø áøä ,õéåàðéáàø áøä ,ñåîëä íòèî

ïåéùø åù÷áé ,[(]ååàøàæàì 'éù ïåòîù 'ø áøäå ,ò÷ðéìòá

ñ'äøåú éãåîìúäì äëéîú úâùä øáã äìùîîäî

.ïáöî áéèäìå ,äðéãîä éáçøîá íéàöîðä íéøãçäå

ä àåäå ,éøùôàä ìëá øö÷à äúòå'áá ì"ðä ìëî àöåé

øùà 'éù ç"ø åðéãéãéì éúáúë øùà úàå äæ ,íéáúëîä

,àåä ãçà íäéðù

íùá äøáç ãñéì úåøùôà ùé íà øøáì .'à

."òðìàøèðòö ,èòéååàñ òðæàéâéìòø"

éäú äúøèî øùà äøáç ìò ïåéùø ìá÷ì øùôà íà .'á

úìá÷ ìéáùá äðéãîä ìëáù ñ'äøåú ãåîìúäì áéèäì

.äæá òîîàøâàøôäå ì"åçî äëéîú

ãòá íéâàåãä ïéèòèéîà÷ äæéà íðùé íà øøáì .'â

.íçøé 'ã é"áàî áòøä éìáåñ

âðåèééö ìò ïåéùø âéùäì øùôà íà ÷åç é"ôò øøáì .'ã

ìàøùé éîé éøáã 'éäé åðëåúå ,ùã÷ä ïåùì úôùá

òéãåäìå ,èôéøù ñèòðàî åà ïòëàåå øåúá ,åéúåôå÷úå

.úåãå÷ð íò úåéúåà á"ôå àå÷ñàîá éøáò ñåôã ùé íàä

.äðåëð ì"ðä äùìùäá éúøéçá íà éðöòééì .'ä

íéáãðîù íéøôñä àéáäì ïåéùø âéùäì øùôàù .'å

éìá ,ìàøùé éðá ééðò ìéáùá íàø ñåôã éìòá íéðåãàä

ïéìåô-àèéìá äìùîîä çë àáù é"ò àåäå ,çåìùî íåìùú

ìàøùé ééðòì äøåùú" øåúá äæ ìá÷é àðìéå øéòá

øéçîä åìéæåéù åà ïìåë íðåáùç ìò í[å]àéáéå "ãðàìñåøá

íéðáøä úùìùã äøáçäì) úàæ åøñîéå ,éøùôàä éôë

æà ,äìùîîäî äæ øùàúé éë ãò áø ïîæ êéøö íàå ì"ðä

í÷ìçì ïòîì àå÷ñàîáù éøáòä ååéèàøòôà÷äì (øåñîì

'ëîá é"îåú åðòé ïë øåøéáä ïôåà éôëå) äðéãîä éáçøîá

.(éáúëîá øåîàë ,ïàãøàâ øî ïåãàäì

àá÷ñàîá úòë íðùé úåãåâà äæéà òãéìå øøáì .'æ

éðçåøä åðéçà úáåèá íé÷ñåò åà íéìãúùîä ,á"ôå

ñéôãäì äðéðò øùà äøáç äðùé øùà éúòîù éë ,éøîåçäå

,ùã÷ éøôñ çèáå ,á÷òéá í÷ìçì ìéáùá ìàøùé éøôñ

é"ò ÷øå ,éøùôàä íã÷äá éì çåìùì ù÷áà äðòîäå

òñé ïéøàñ øî éë øùôàå .èñàô é"ò àìå ,òñåð úåðîãæä

.úåìàùäî äæéà ìò äðòî äæéà íäì 'éäé øùà ïîæá

úùåìù úìåæ ,äæî òãé àì ùéà øùà äù÷áä ìåôëàå

,åãåáëå 'éù ç"øäå ïàæñéðàî 'éù à"øä íéøåîàä äìà

.øúåé àìå

,äðåëð 'éù ì"ðä äùìùä øáã éúòöä åàöîé øùàëå

ìò áø çë åðúéå ,åîöòî 'éù ù"øä á"ù åðéãéãé äæ øøåòé

éøùôà ÷ø íà ,íã÷äá é"äæòá ìòåôä ìà àåáéù äæ

ù"ëîå ,ïåøñç íåù äæá äàåø éððéàù éì äîåãîë .øáãä

.êéøàäì øùôà éàå ,øåà úìçúäì

ú"éùä ,äùåìç éúåàéøá ,åéçé íéø÷éä ééãéãé

óèåòîå ,íéðéðò äîëá ,äãåáò ú[å]àìî éãéå ,éðé÷æçé

úåáåè úåòéãé ,íéáåè íéøáã íâ íðùé ì"úå .ð"îâòå øòöá

åîå÷î äîëá 'éù ù"ðà úâäðäîíéçúåô åðéúðéãîá ú

ì"ú ì"åçî ïë .ñ'äøåú ãåîìúå íéøãç ,úåùãç úåáéùé

íéëéøö ìëä êà ,úåáåè úåòéãé úåîå÷î äîëî íðùé

ãåîìì úéúéîàä éúãåáòå ,äãåáò íéëéøö ìëä ,úåùòì

÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ãåä úéáá úåùòìå òâééúäìå

êìåä ïîæä ,ùã÷ éøáã ìò ìåîòì ò"éæ î"âáð ä"äìì÷åöæ

íåé ,øáã úéøçà 'éäé äîå ,íéùåòù äî úåùòì çøëäáå

÷ø ,éúéîà øæåò éì ïéàå úøáâúî äëàìîäå ,íåé óåãøé

ìëá 'éù ù"ðà åðéãéãé åøøåòúé øùà åðéëæéå íçøé ú"éùä

úåéäì ò"éæ íáøå íøåî úãå÷ô íéé÷ì ,íå÷îå íå÷î

,ùéàå ùéà ,íãé âéùú øùà ìëá éîò óúúùäìå ,éøæòá

.ø"åâá ú"éùä åðéëøáé ,åéãçé åðìåë

,åãáëîå åøé÷åî á"ù ù"åãäå ð"åàë 'åìùå äëøá åéäå

ñ"ù é"é

éúáúë 'éù ù"øäå 'éù à"øä íéðáøä ãåáëì éáúëîá

íéðáøä úùìù øáãá éúáúëù äî ïåëðì åàöîéù íàá íù

øåúá íðîà ,ì"ðë åîöòî äæ íäì øîàé 'éù ù"øäå 'éù

ì÷á ÷ééãì íéìåëé ,äìàù íéëéøö éë ãéâäì åìëåé 'éçã

'úé ìàäå .äëøáìå äáåèì ìãúùäì íù øåîàä úà

úéá áåèá äðéæçú åðéðéòå ,ìåãâä úåëæá åðéëæéå åðéøæòé

.éîùâ áåèå ùã÷ úøãäå äãåáò äøåúá ,ìàøùé

.äëøáá
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זעא

  אגרות קודש - מתורגם מאנגלית 
)מתוך הספז "פזופ' גזין - שלום ובזכה" בהוצאת בית חב"ד המזכרי באז שבע(

 ב"ה,  י”ח סיון תש”ל

ברוקלין, ניו יורק
ד"ר וגברת זאב וגיטל בוניה גרין

שלום וברכה:

כעת קיבלתי את מכתבך מי"ג סיון עם הבשורות הטובות שאשתך בהיריון. אני תפילה 
שה' יעניק לה היריון תקין וקל וכן לידה תקינה וקלה בשעה טובה ומוצלחת.

במענה לשאלתך האם יש עצה כלשהי שתוכלו לנהוג לפיה, אני מציע שתנהגו על פי עצת 
חותני זצ"ל, שעד לחודש החמישי לא לפרסם את עובדת ההיריון, מלבד למשפחה הקרובה ביותר.

ולוודא את כשרותן,  נהוג גם, במיוחד בזמנים כאלו, לבדוק את התפילין ואת המזוזות 
במידה ובדיקה כזו לא נעשתה במשך שנים־עשר החודשים האחרונים.

בהזדמנות זו אזכיר גם את זאת, למרות שאשתך בלי ספק נוהגת כך בכל מקרה, והוא 
מנהג נשי ישראל להפריש פרוטה לצדקה, בלי־נדר, לפני הדלקת נרות בערב שבת ויום־טוב.

ושאתה  ביותר,  הטוב  בצד  יהיו  העניינים  שכל  רצון  יהי  המכתב,  התחלת  ברוח  לסיום, 
ואשתך יחד תגדלו את כל ילדיכם, כולל התוספת שמצפים לה בשמחה, לחיים של תורה, חופה 

ומעשים טובים, בבריאות טובה ובנסיבות שמחות.

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד י דף חמישי)נזיר (ליום
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ַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהְתַרֵחׁש ֶּפֶלא ָּגדֹול, ְקִריַעת ַים סּוף. ֲאָבל ִאם ִנְתּבֹוֵנן, ִנְרֶאה ֶׁשֶּזה ֹלא ָהָיה ְסָתם 
ֵנס. ַהָּים, ֶׁשַעד ִלְפֵני ֶרַגע ָהָיה ִמְכׁשֹול ּוַמְחסֹום ִּבְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָהַפְך ְלחֹוָמה ֶׁשֵהֵגָנה ֲעֵליֶהם ִמיִמיָנם 

ֹמאָלם. ֹלא ַרק ֶׁשהּוא ֹלא ִהְפִריַע ָלֶהם, הּוא ָעַזר ָלֶהם. ּוִמּׂשְ

ִּבְזכּות ִמי ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְלֵנס ְקִריַעת ַים סּוף?

"ֶזה ְוָאְמרּו  ִהְצִּביעּו  ְזַמן,  ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּיְלֵדי  ָלנּו  ְמַסְּפִרים  )ֲחַז"ל(  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם   ֲחָכֵמינּו 

ַהֵּנס  ְוהֹודּו לֹו ַעל  ִיְׂשָרֵאל – ְּבבֹוֵרא ָהעֹוָלם  ָּכל ַעם  ִלְפֵני  ְּתִחָּלה –  ֶׁשִהִּכירּו  ְוַאְנֵוהּו". ֵהם ֵאּלּו  ֵא-ִלי 
ַהָּגדֹול.

ָּכאן ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ּכֹוַח ָהֱאמּוָנה ֶׁשל ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל. ֵאֶּלה ֶׁשָּגְדלּו ְּבִמְצַרִים, ַּבְּזַמִּנים ֲהִכי ָקִׁשים ְלַעם 
ְיָלִדים,  ִּכי ִּבְזכּות ָהֱאמּוָנה ֶׁשל אֹוָתם  ָהַרִּבי ַמְסִּביר  ם.  ַהּׁשֵ ִיְׂשָרֵאל, ַאְך ִהְתַחְּנכּו ִלְראֹות ּוְלַהִּכיר ֶאת 
ם. ָלֵכן ַּגם  ִנְבַקע ַהָּים, ַהַּמִים ָהְפכּו ְלחֹוָמה, ַוֲאִפּלּו ַהִּצּפֹוִרים ָאְמרּו ִׁשיָרה – ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִהִּכיר ְּבַהּׁשֵ

ִנְקֵראת ַׁשָּבת זֹו 'ַׁשַּבת ִׁשיָרה'.

ם, ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלִהְתַּגֵּבר ָּכל ַהְּקָׁשִיים,  ָּכְך ַּגם ַּכּיֹום, ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו, ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּובֹוְטִחים ְּבַהּׁשֵ
ֵלָמה. ם ָּכָראּוי ְלֶיֶלד ְיהּוִדי ַוֲחִסיִדי ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהּׁשְ ַלֲעֹבד ֶאת ַהּׁשֵ

ם, ֹלא ַרק ֶׁשֵאין  ַּכֲאֶׁשר ֶיֶלד ְיהּוִדי יֹוֵדַע ֶׁשּׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֹלא ָיכֹול ְלַהְפִריַע לֹו ְלַקֵּים ֶאת ְרצֹון ַהּשֵׁ
ם. לֹו ַהְפָרעֹות ְּבַדְרּכֹו, ֶאָּלא ַהִּמְכׁשֹוִלים ְוַהִּנְסיֹונֹות הֹוְפִכים ְלֵעֶזר ּוְלָמֵגן ּוְמַסְּיִעים לֹו ַלֲעֹבד ֶאת ַהּׁשֵ

)ע"פ לקוטי שיחות ב' עמ' 524. מתוך 'נשמתא דאורייתא'(

ְנֻקָּדה ְמִׂשיַחת ֹקֶדׁש

ִלְקֹרַע ֶאת ַהָּים

זואים אנו שכאשז באים לידי ניסיון בדבז אמונה, ארי אפילו קל שבקלים שזוב 
ימיו היו באופן דזבות זעות בעביזות חמוזות ביותז, מכל-מקום כשבא לידי עניין 
שבו זואה שנעשה נפזד מאלוקות, ארי אין מקום לזוח שטות לנסות להעלים על 

האמת כו', אלא עומד הוא בניסיון
ממאמז יו"ד שבט ה'תשי"ד

נקודה משיחת קודש מעובדת
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זעג

שני  ראשון, - יד יג, - בשלח פרשת - בציבור לקריאה חומש

âéæéçlLa éäéåïåùàøíçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´
ìt õøà Cøc íéýìû| ék àeä áBø÷ ék íézL ¡Ÿ¦À¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´

äîçìî íúàøa írä íçpé-ït íéýìû øîà̈©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈
:äîéøöî eáLåçéCøc írä-úà | íéýìû áqiå §¨¬¦§¨«§¨©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤

ìûøNé-éðá eìr íéLîçå óeñ-íé øaãnä©¦§−̈©®©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−
:íéøöî õøàîèéóñBé úBîör-úà äLî çwiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¦©¬¤²¤©§¬¥−

øîàì ìàøNé éða-úà réaLä raLä ék Bnr¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ
-úà íúéìräå íëúà íéýìû ã÷ôé ã÷ẗ¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¯¤

:íëzà äfî éúîörëeðçiå úkqî eòñiå ©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´
:øaãnä äö÷a íúàáàëíäéðôì Cìä ýåýéå §¥½̈¦§¥−©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧

ãenra äìéìå Cøcä íúçðì ïðr ãenra íîBé¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäì Làáë-àì ¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ

éðôì äìéì Làä ãenrå íîBé ïðrä ãenr Léîé̈¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−®̈§¨¦§¥−
:íräô(éåì)ãéàäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàláéðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ
tïôö ìra éðôì íiä ïéáe ìcâî ïéa úøéçä é ¦´©«¦½Ÿ¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ

:íiä-ìr eðçú Bçëðâéðáì äòøt øîàå ¦§¬©«£−©©¨«§¨©³©§ŸÆ¦§¥´
:øaãnä íäéìr øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬£¥¤−©¦§¨«

ãíäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼
íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦

:ïë-eNriå ýåýé éðà-ék(ìàøùé)äCìîì ãbiå ¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«©ª©Æ§¤´¤
åéãárå äòøt ááì Côäiå írä çøá ék íéøöî¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ©«£¨¨Æ
eðçlL-ék eðéNr úàf-äî eøîàiå írä-ìà¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§

:eðãárî ìàøNé-úàå-úàå Baëø-úà øñàiå ¤¦§¨¥−¥«¨§¥«©¤§−Ÿ¤¦§®§¤
:Bnr ç÷ì Bnræøeça áëø úBàî-LL çwiå ©−¨©¬¦«©¦©À¥«¥¬¤̧¤Æ¨½

ìLå íéøöî áëø ìëå:Blk-ìr íLç÷fçéå §−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«©§©¥´
éøçà ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ©«£¥−

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða
çìùáúùøô

§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

ãקודש משיחות ãנקודות
˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ

Ì‰Ï ÌÈÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆
˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין  והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף לֹומר,(ירּוׁשלמי ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻ

לא  הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים מסּים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלכן

לא  ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו אּלא חלק, ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

מׁשלם. ְָָָֻהיה

(513 עמ' טו שיחות (לקוטי

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®

:ïôö ìra éðôì úøéçä ét-ìréáéø÷ä äòøôe ©¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®
| íéøöî äpäå íäéðér-úà ìàøNé-éðá eàNiå©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦
ìûøNé-éðá e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà rñðŸ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−

:ýåýé-ìààéìà eøîàiå-ïéà éìaîä äLî- ¤§Ÿ̈«©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«
-äî øaãna úeîì eðzç÷ì íéøöîa íéøá÷§¨¦Æ§¦§©½¦§©§−̈¨´©¦§¨®©

:íéøönî eðàéöBäì eðl úéNr úàfáéäæ-àìä ŸÆ¨¦´¨½̈§«¦−̈¦¦§¨«¦£Ÿ¤´
éìà eðøac øLà øácäìãç øîàì íéøöîá E ©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬

ãár eðì áBè ék íéøöî-úà äãárðå epnî¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ
:øaãna eðúnî íéøöî-úàâéäLî øîàiå ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«©¸Ÿ¤¤´

úreLé-úà eàøe eávéúä eàøéz-ìà írä-ìà¤¨¨»©¦¼̈¼¦§©§À§Æ¤§©´
íúéàø øLà ék íBiä íëì äNré-øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧§¦¤³
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãrãéízàå íëì íçlé ýåýé ©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−
:ïeLøçzô ©«£¦«

ãקודש משיחות ãנקודות
‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»
ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ראׁשיּֿתבֹות  היא ׁש"ּבריׁש" אפרים', מחנה ּב'דגל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיתא

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ Èa¯,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,Ôa ˜ÁˆÈ «ƒƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆»ƒְִַƒ¿»∆

 חומש לקזיאה בציבוז 

פזשת בשלח

ַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהְתַרֵחׁש ֶּפֶלא ָּגדֹול, ְקִריַעת ַים סּוף. ֲאָבל ִאם ִנְתּבֹוֵנן, ִנְרֶאה ֶׁשֶּזה ֹלא ָהָיה ְסָתם 
ֵנס. ַהָּים, ֶׁשַעד ִלְפֵני ֶרַגע ָהָיה ִמְכׁשֹול ּוַמְחסֹום ִּבְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָהַפְך ְלחֹוָמה ֶׁשֵהֵגָנה ֲעֵליֶהם ִמיִמיָנם 

ֹמאָלם. ֹלא ַרק ֶׁשהּוא ֹלא ִהְפִריַע ָלֶהם, הּוא ָעַזר ָלֶהם. ּוִמּׂשְ

ִּבְזכּות ִמי ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְלֵנס ְקִריַעת ַים סּוף?

"ֶזה ְוָאְמרּו  ִהְצִּביעּו  ְזַמן,  ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּיְלֵדי  ָלנּו  ְמַסְּפִרים  )ֲחַז"ל(  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ַהֵּנס  ְוהֹודּו לֹו ַעל  ִיְׂשָרֵאל – ְּבבֹוֵרא ָהעֹוָלם  ָּכל ַעם  ִלְפֵני  ְּתִחָּלה –  ֶׁשִהִּכירּו  ְוַאְנֵוהּו". ֵהם ֵאּלּו  ֵא-ִלי 

ַהָּגדֹול.

ָּכאן ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ּכֹוַח ָהֱאמּוָנה ֶׁשל ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל. ֵאֶּלה ֶׁשָּגְדלּו ְּבִמְצַרִים, ַּבְּזַמִּנים ֲהִכי ָקִׁשים ְלַעם 
ְיָלִדים,  ִּכי ִּבְזכּות ָהֱאמּוָנה ֶׁשל אֹוָתם  ָהַרִּבי ַמְסִּביר  ם.  ַהּׁשֵ ִיְׂשָרֵאל, ַאְך ִהְתַחְּנכּו ִלְראֹות ּוְלַהִּכיר ֶאת 
ם. ָלֵכן ַּגם  ִנְבַקע ַהָּים, ַהַּמִים ָהְפכּו ְלחֹוָמה, ַוֲאִפּלּו ַהִּצּפֹוִרים ָאְמרּו ִׁשיָרה – ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִהִּכיר ְּבַהּׁשֵ

ִנְקֵראת ַׁשָּבת זֹו 'ַׁשַּבת ִׁשיָרה'.

ם, ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלִהְתַּגֵּבר ָּכל ַהְּקָׁשִיים,  ָּכְך ַּגם ַּכּיֹום, ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו, ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּובֹוְטִחים ְּבַהּׁשֵ
ֵלָמה. ם ָּכָראּוי ְלֶיֶלד ְיהּוִדי ַוֲחִסיִדי ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהּׁשְ ַלֲעֹבד ֶאת ַהּׁשֵ

ם, ֹלא ַרק ֶׁשֵאין  ַּכֲאֶׁשר ֶיֶלד ְיהּוִדי יֹוֵדַע ֶׁשּׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֹלא ָיכֹול ְלַהְפִריַע לֹו ְלַקֵּים ֶאת ְרצֹון ַהּׁשֵ
ם. לֹו ַהְפָרעֹות ְּבַדְרּכֹו, ֶאָּלא ַהִּמְכׁשֹוִלים ְוַהִּנְסיֹונֹות הֹוְפִכים ְלֵעֶזר ּוְלָמֵגן ּוְמַסְּיִעים לֹו ַלֲעֹבד ֶאת ַהּׁשֵ

. מתוך 'נשמתא דאורייתא'( )ע"פ לקוטי שיחות ב' עמ' 

ְנֻקָּדה ְמִׂשיַחת ֹקֶדׁש

ִלְקֹרַע ֶאת ַהָּים
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עדז

רביעי  שלישי, שני, - טו - בשלח פרשת - בציבור לקריאה חומש
‰ÓÏL ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז (האריז"ל); ¿……ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתרּגּום  מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ׁשל ּתֹורתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבזכּות

החּלין  לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את מביא הּתרּגּום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻּדוקא:

העֹולם  אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ואף העֹולם, אּמֹות ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻׁשל

ׁשּבֹו. החּלין עניני את ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַֻּותקּדׁש

(872 עמ' ג שיחות (לקוטי

,éðù
éùéìùåèéìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®

:eòqéå ìàøNé-éða-ìà øacæè-úà íøä äzàå ©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤
eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe Ehî©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ

:äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðáæééððä éðàå §¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³
äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³

:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôaçéeòãéå §©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬
Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−

:åéLøôáeèééðôì Cìää íéýìûä Càìî òqiå §¨«¨¨«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ
ïðrä ãenr òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ

íäéøçàî ãîriå íäéðtî:ëäðçî | ïéa àáiå ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ¥´©«£¥´
CLçäå ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ§©½¤
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå©−̈¤¤©®̈§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàëCìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤
äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà | ýåýé§Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨

:íénä eò÷aiå äáøçì íiä-úà íNiåáëeàáiå ©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ
íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ

:íìàîOîe íðéîéî äîBçâëíéøöî eôcøiå ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ
åéLøôe Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®

:íiä CBz-ìàãëó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ¤−©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³
íäiå ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨

:íéøöî äðçî úàäëåéúákøî ïôà úà øñiå ¥−©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈
éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´

:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNéô ¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
ãקודש משיחות ãנקודות

ÌÏ‡ÓOÓe ÌÈÓÈÓ(כב (יד, ƒƒ»ƒ¿…»
הּימין  ּבקו ּבלבד, אחד ּבקו עבֹודתֹו את עֹובד אדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּבכל  זה ּבקו העבֹודה את עֹוׂשה אפּלּו - הּׂשמאל ּבקו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹאֹו

הּטבע  מּצד זאת ׁשעֹוׂשה יּתכן נפׁש, למסירּות עד ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכחֹותיו,

ׁשּנמׁשכת  האלקית, נפׁש טבע אפּלּו אֹו הּבהמית נפׁש ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ(טבע

התּבּטלּות  ּבּטּוי לידי ּבאה מתי ּכזה). עבֹודה לסּוג ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבטבעּה

– ה'אני' מן ׁשּמתעּלה ּבאפן להּקּב"ה, אמּתית ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתמּסרּות

הפכּיים. קּוים ּבׁשני היא העבֹודה ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּכאׁשר

(969 עמ' ג שיחות (לקוטי

éòéáøåëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−
Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä-ìr©©®̈§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−

:åéLøt-ìråæëáLiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå §©¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨
íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a úBðôì íiä©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´
íiä CBúa íéøöî-úà ýåýé ørðéå Búàø÷ì: ¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦§¬©¨«

çëíéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
äòøt ìéç ìëì-àì íia íäéøçà íéàaä §ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©®̈«Ÿ

:ãçà-ãr íäa øàLðèëeëìä ìûøNé éðáe ¦§©¬¨¤−©¤¨«§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
íðéîéî äîç íäì íénäå íiä CBúa äLaiá©©¨−̈§´©®̈§©©³¦¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈

:íìàîOîeì-úà àeää íBia ýåýé òLBiå ¦§Ÿ¨«©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤
íéøöî-úà ìàøNé àøiå íéøöî ãiî ìûøNé¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦

:íiä úôN-ìr úîàìãiä-úà ìûøNé àøiå ¥−©§©¬©¨«©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´
írä eàøéiå íéøöîa ýåýé äNr øLà äìãbä©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈

:Bcár äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úàô ¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−©§«
åèàäøéMä-úà ìûøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³

ýåýéì äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ
:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ékáéfr ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«¨¦³

eäåðàå éìà äæ äreLéì éì-éäéå dé úøîæå§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«®̈¤³¥¦Æ§©§¥½
:eäðîîøàå éáà éýìûâäîçìî Léà ýåýé ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®

:BîL ýåýéãíiá äøé Bìéçå äòøt úákøî §Ÿ̈−§«©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®
ìL øçáîe:óeñ-íéá eòaè åéLäúîäz ¦§©¬¨«¦−̈ª§¬§©«§Ÿ−Ÿ

:ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëéåðéîéýåýé E §©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤§¦«§´§Ÿ̈½
ðéîé çka éøcàð:áéBà õrøz ýåýé Eæáøáe ¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«§¬Ÿ

ðBàbéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwkçétà çeøáeãð-Bîë eávð íéî eîørð E ©©«§³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−

:íé-áìa úîäú eàô÷ íéìæðèáéBà øîà «Ÿ§¦®¨«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«¨©¬¥²
÷éøà éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨®̈¦§¨¥´©§¦½¨¦´

:éãé BîLéøBz éaøçéíé Bîqk Eçeøá zôLð ©§¦½«¦¥−¨¦«¨©¬§¨§«£−¦¨´¨®
:íéøécà íéîa úøôBòk eììöàéäëîë-éî ¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«¦«¨³Ÿ¨
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עזה

חמישי  - טז - בשלח פרשת - בציבור לקריאה חומש

àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàä«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläúáéðéîé úéèðBîrìáz E §¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−

:õøàâéEfrá zìäð zìàb eæ-ír Ecñçá úéçð ¨«¤¨¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−
:ELã÷ äåð-ìàãéæçà ìéç ïeæbøé íénr eòîL ¤§¥¬¨§¤«¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½

ìt éáLé:úLåèéìéà íBãà éôelà eìäáð æà «§¥−§¨«¤¨³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´
:ïrðë éáLé ìk eâîð ãrø Bîæçàé áàBîæèìtz ½̈«Ÿ£¥−®̈©¨¾Ÿ−Ÿ«§¥¬§¨«©¦¸Ÿ

ïáàk eîcé ErBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìr£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´¨®̈¤
÷ eæ-ír øáré-ãr ýåýé Enr øáré-ãr:úéð ©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

æéì ïBëî Eúìçð øäa Bîrhúå BîàázEzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé zìrt:Eçé| ýåýé ¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«§Ÿ̈¬

:ãrå íìòì CìîéèéBaëøa äòøt ñeñ àá ék ¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³
íiä éî-úà íäìr ýåýé áLiå íia åéLøôáe§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©®̈

:íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáeô §¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§¬©¨«
ëózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ

íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−
:úìçîáeàëýåýéì eøéL íéøî íäì ïrzå ¦§Ÿ«Ÿ©©¬©¨¤−¦§®̈¦³©«Ÿ̈Æ

:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ékñáëòqiå ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«©©©̧
-øaãî-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤¦§©

ìL eëìiå øeLeàöî-àìå øaãna íéîé-úL ®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§
:íéîâëì eìëé àìå äúøî eàáiåíéî úzL ¨«¦©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ

:äøî dîL-àø÷ ïk-ìr íä íéøî ék äønî¦¨½̈¦¬¨¦−¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«
ãë:äzLp-äî øîàl äLî-ìr írä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«
äëýåýé-ìà ÷röiåCìLiå õr ýåýé eäøBiå ©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ

÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå íénä-ìà¤©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ
:eäqð íLå ètLîeåëòîLz rBîL-íà øîàiå ¦§−̈§¨¬¦¨«©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹

éýìû ýåýé | ìB÷ìäNrz åéðéra øLiäå E §´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½
äìçnä-ìk åéwç-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨ª®̈¨©©«£º̈

éìr íéNà-àì íéøöîá ézîN-øLàéðà ék E £¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ¨¦´¨¤½¦²£¦¬
:Eàôø ýåýéñ §Ÿ̈−«Ÿ§¤«

ãקודש משיחות ãנקודות
EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּכי (כתובות צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְֲִִִִֵַַַַָ

אד' מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ידיהם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמעׂשה

ידי  מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), (ׁשּתי "ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכֹוננּו

"ּכֹוננּו ּׁשּכתּוב ּומה הּוא". ה'ּׁשיטה EÈ„Èצּדיקים מתרץ - " ְִִֶַַָ»∆ְִֵַָָ

ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו קרי צּדיקים, "מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבצת':

מעׂשה  ולכן למציאּות, עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלבאר:

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ֲֵֵֵֶַַָָָָָָידיו

(123 עמ' ל שיחות (לקוטי

éùéîçæëúðér äøNr íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ
:íénä-ìr íL-eðçiå íéøîz íéráLå íéî©−¦§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

æèà-éða úãr-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«
ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´
íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr äMîça éðéñ¦¨®©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈

:íéøöî õøàîááéúëåðéìéåéø÷úãr-ìk eðBliå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¦¹¨£©¯
:øaãna ïøäà-ìrå äLî-ìr ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ©¦§¨«

âeðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà eøîàiå©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³
øéñ-ìr eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé-ãéá§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´
eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa øNaä©¨½̈§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ
äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnä-ìà¤©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−

:árøañãéððä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧
írä àöéå íéîMä-ïî íçì íëì øéèîî©§¦¬¨¤²¤−¤¦©¨®̈¦§¨¨̧¨¨³
Cìéä epqðà ïrîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå§¨«§Æ§©´§½§©¯©£©¤²£¥¥¬

àì-íà éúøBúa:äeðéëäå éMMä íBia äéäå §«¨¦−¦«Ÿ§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−
eè÷ìé-øLà ìr äðLî äéäå eàéáé-øLà úà¥´£¤¨¦®§¨¨´¦§¤½©¬£¤¦§§−

:íBé | íBéåéða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå ¬«©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−
íëúà àéöBä ýåýé ék ízrãéå áør ìûøNé¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−

:íéøöî õøàîæýåýé ãBák-úà íúéàøe ø÷áe ¥¤¬¤¦§¨«¦ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½
ék äî eðçðå ýåýé-ìr íëéúpìz-úà BòîLa§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬

áéúëåðåìúéø÷:eðéìr eðélúçúúa äLî øîàiå ©¦−¨¥«©´Ÿ¤¤À§¥´
ø÷aa íçìå ìëàì øNa áøra íëì ýåýé§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ
ízà-øLà íëéúpìz-úà ýåýé rîLa raNì¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬
ék íëéúpìú eðéìr-àì äî eðçðå åéìr íðélî©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬

:ýåýé-ìrèøîà ïøäà-ìà äLî øîàiå ©§Ÿ̈«©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ
ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé éða úãr-ìk-ìà¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´

:íëéúpìz úà òîLéïøäà øaãk éäéå ¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«©§¦À§©¥³©«£ŸÆ
øaãnä-ìà eðôiå ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−¤©¦§®̈

:ïðra äàøð ýåýé ãBák äpäåô §¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«
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זעו

ששי  - טז - בשלח פרשת - בציבור לקריאה חומש

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז, ∆∆ƒ«»«ƒ

רּבנּו מׁשה ּתּקן הּמזֹון, ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

הארץ  מן לחם על מברכים ּכיצד ותמּוּה: הּמן. ׁשּירד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבׁשעה

לחם  ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשמים? מן לחם על ׁשּנתקן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבנסח

לחם  – הּמזֹון ׁשל והמקֹור לּׁשרׁש לבּוׁש אּלא אינֹו הארץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמן

הּׁשמים. מן לחם ּבפנימּיּותֹו הּוא הארץ מן לחם הּׁשמים; ְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמן

ׁשּמאמין  יכּון ּומּתן ּבמּׂשא ׁש"ּבעסקֹו ּבחסידּות, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּמבאר

הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ּכׁשארי הּוא . . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּׁשפע

ּכמֹו היא הּזה, ּבּזמן ׁשּפרנסה מהר"ׁש, הרּבי ּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָוידּועים

הּמן. ְַַַָָהׁשּפעת

(179 עמ' טז שיחות (לקוטי

éùùàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéézrîL ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨©À§¦
ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³
íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaørä̈«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§®̈¤

k ízrãéå:íëéýìà ýåýé éðà éâéáørá éäéå ¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§¦´¨¤½¤
äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå åìOä ìrzå©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ

:äðçnì áéáñ ìhä úáëLãéìhä úáëL ìrzå ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«©©−©¦§©´©®̈
øôkk ÷c ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìr äpäå§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ

:õøàä-ìråèLéà eøîàiå ìûøNé-éðá eàøiå ©¨¨«¤©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³
øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤
íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−

:äìëàìæèepnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ §¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½
íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½

:eçwz Bìäàa øLàì Léàæééða ïë-eNriå ¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«©©«£¥−§¥´
:èérînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNéçéecîiå ¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«©¨´Ÿ

écrä àìå øîòáàì èérînäå äaønä ó ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
:eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçäèéäLî øîàiå ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«©¬Ÿ¤¤−

:ø÷a-ãr epnî øúBé-ìà Léà íäìàë-àìå £¥¤®¦¾©¥¬¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ
ø÷a-ãr epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL̈«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìr óö÷iå Làáiå íérìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

àëíçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMäáëíçì eè÷ì éMMä íBia | éäéå ©¤−¤§¨¨«©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ

ä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòä éðL äðLîäãr ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈
:äLîì eãébiåâëøac øLà àeä íäìà øîàiå ©©¦−§¤«©´Ÿ¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´

-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨®̈¥´£¤
-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàzŸº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨
:ø÷aä-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä́̈Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ãëàìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
:Ba äúéä-àì änøå LéàáääëäLî øîàiå ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«©³Ÿ¤¤Æ

àì íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ
:äãOa eäàöîúåëíBiáe eäè÷ìz íéîé úLL ¦§¨ª−©¨¤«¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯

:Ba-äéäé àì úaL éréáMäæëéréáMä íBia éäéå ©§¦¦²©−̈¬Ÿ¦«§¤«©«§¦Æ©´©§¦¦½
:eàöî àìå è÷ìì írä-ïî eàöéñçëøîàiå ¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«©¬Ÿ¤

ì ízðàî äðà-ãr äLî-ìà ýåýééúåöî øîL §Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−
:éúøBúåèëïk-ìr úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø §«Ÿ¨«§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥

| eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì ïúð àeä́Ÿ¥¬¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´
íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà åézçz Léà¦´©§À̈©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬

:éréáMäì:éráMä íBia írä eúaLéå ©§¦¦«©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«
àìòøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©

:Láãa úçétök Bîrèå ïáì ãbáìîàiåäLî ø ©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«©´Ÿ¤¤À
epnî øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½
íçlä-úà eàøé | ïrîì íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤
íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−

:íéøöî õøàîâìç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ
çpäå ïî øîòä-àìî änL-ïúå úçà úðöðö¦§¤´¤©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤®̈§©©³

:íëéúøãì úøîLîì ýåýé éðôì BúàãìøLàk ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«©«£¤²
úãrä éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−

:úøîLîìäìïnä-úà eìëà ìûøNé éðáe §¦§¨«¤§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ
-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãr äðL íéraøà©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤
:ïrðk õøà äö÷-ìà íàa-ãr eìëà ïnä©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤§¨«©

åì:àeä äôéàä úéøNr øîòäåô §¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
ãקודש משיחות ãנקודות

˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ '‰ Èk e‡¯(כט (טז, ¿ƒ»«»∆««»
רּבי  קרי ׁשּלכן הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא - ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה'ּׁשּבת'

'ׁשּבת' ּבׁשם ּדזהר, מארי לרׁשּב"י, ב)יהּודה קמד, .(זח"ג ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ

ּבחסידּות  וכּמבאר ראּיה, ּבדר הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹולּמּוד

(ולׁשֹון  ראּיה ּבדר העם לכל הּתֹורה סֹודֹות ילּמד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמׁשיח

ּתאֿ הּוא ּבּזהר ּתאÈÊÁֿהרגיל לא ,ÚÓL הּמאמר והּנה, .( ִַַָָָֹ¬ƒָֹ¿«ְֲִֵַַָ

הּׁשּבת". לכם נתן ה' ּכי "ראּו הּוא ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹון
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זער

מפטיר  שביעי, - יז - בשלח פרשת - בציבור לקריאה חומש
ּבחסידּות, ׁשּנתּגּלתה ּכפי הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות ּכאן, יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָרמז

ההתאּמתּות. ּתכלית ראּיה, ּבדר הּלּמּוד ּביֹותר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמדּגׁש

(270 עמ' לב שיחות (לקוטי

éòéáùæéà-øaãnî ìûøNé-éða úãr-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©
ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìr íäérñîì ïéñ¦²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬

ì íéî:írä úzLáäLî-ír írä áøiå ©−¦¦§¬Ÿ¨¨«©¨³¤¨¨Æ¦¤½
äLî íäì øîàiå äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå©´Ÿ§½§¨¬©−¦§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî éãnr ïeáéøz-äîâàîöiå ©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤§Ÿ̈«©¦§¨̧
änì øîàiå äLî-ìr írä ïìiå íénì írä íL̈³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨
éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìrä äf¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬

:àîva éð÷î-úàåãýåýé-ìà äLî ÷röiå §¤¦§©−©¨¨«©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´
éðì÷ñe èrî ãBò äfä írì äNrà äî øîàì: ¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬§©−§¨ª«¦

äç÷å írä éðôì øár äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬
Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî Ezà¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ

:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úàåéðôì ãîò éððäE ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧
epnî eàöéå øevá úékäå áøça øevä-ìr | íM̈¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À§¨«§¬¦¤²
éð÷æ éðérì äLî ïk Nriå írä äúLå íéî©−¦§¨¨´¨®̈©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬

:ìàøNéæäáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå ¦§¨¥«©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®
øîàì ýåýé-úà íúqð ìrå ìûøNé éða | áéø-ìr©¦´§¥´¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ

:ïéà-íà eðaø÷a ýåýé Léäôç÷ìîr àáiå £¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦©¨−Ÿ£¨¥®
:íãéôøa ìûøNé-ír íçliåè-ìà äLî øîàiå ©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¸Ÿ¤¤³¤

÷ìîra íçlä àöå íéLðà eðì-øça rLBäé§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´©«£¨¥®
íéýìûä ähîe ärábä Làø-ìr ávð éëðà øçî̈À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬¨«¡Ÿ¦−

:éãéaéäLî Bì-øîà øLàk rLBäé Nriå §¨¦«©©´©§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½
Làø eìr øeçå ïøäà äLîe ÷ìîra íçläì§¦¨¥−©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ

:ärábäàéøáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå ©¦§¨«§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´
:÷ìîr øáâå Bãé çéðé øLàëå ìûøNéáééãéå ¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−§¨©¬£¨¥«¦¥³

áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìr̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´

:LîMä àa-ãr äðeîà åéãé éäéå ãçàâéìçiåL ¤½̈©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤©©«£¯
:áøç-éôì Bnr-úàå ÷ìîr-úà rLBäéô §ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤

ãéøôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤

-úà äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå*(øëæ) §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤

ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr øåèçaæî äLî ïáiå ¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤¤−¦§¥®©
:éqð | ýåýé BîL àø÷iåæèñk-ìr ãé-ék øîàiå ©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´

:øc øcî ÷ìîra ýåýéì äîçìî déttt ½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ

BBBBBB

ùéã÷ éöç
ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨

éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBB

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÈ„ÈÙ¯a Ï‡¯NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡·iÂ(ח (יז, «»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ

‰¯Bz È¯·cÓ Ì‰È„È Ï‡¯NÈ eÙ¯L(מכילּתא) ∆»ƒ¿»≈¿≈∆ƒƒ¿≈»ְְִָ

יׁש וכאׁשר ּולקּים. לעׂשֹות עלֿמנת הּוא הּתֹורה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָלּמּוד

יׂשראל  עם ונלחם עמלק ּבא – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָרפיֹון

BzÏ¯‰(ראׁשיּֿתבֹות ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈML LÈ את ּומקרר ( ֵֵָ≈ƒƒƒƒ«»ְֵֶָ

– היא לכ העצה הּתֹורה. ‡ÌÈLקדּׁשת eÏ ¯Áa אנׁשי , ְְִֵַַָָָָֻ¿«»¬»ƒְֵַ

ׁשּבכל  יׂשראל, אלפי ראׁשי מׁשה, ׁשל ואתּפׁשטּותא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמׁשה,

ודֹור. ÏÓÚa˜ּדֹור ÌÁl‰ ‡ˆÂ היא הּתֹורה ּכי יחיד, לׁשֹון – ָ¿≈ƒ»≈«¬»≈ְִִִַָָ

ּבׁשוה. מקֹום ּובכל זמן ּבכל ְְְְְִִֶַָָָָנצחית

שני) אדר יג יום' ('היום

øéèôîãéïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ
äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ

-úà*(øëæ)ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr øåèïáiå ¤¤¤¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤
:éqð | ýåýé BîL àø÷iå çaæî äLîæèøîàiå ¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤

øcî ÷ìîra ýåýéì äîçìî dé ñk-ìr ãé-ék¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ
:øcttt «Ÿ

.ïîéñ ä"àðñ .ïîéñ ä"ðåîà ã"é ,íé÷åñô å"é÷

.(äøéöá) øëæ éðùäå (ìåâñá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåàù åðéâäðî (*¤¤¥¤
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rav`a.זעח 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 çìùá úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

ä ã ÷øô íéèôåùá

ããúLà äàéáð äMà äøBáãe§¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤
úra ìûøNé-úà äèôL àéä úBãétì©¦®¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬

:àéäääøîz-úçz úáLBé àéäå ©¦«§Â¦Â¤̧¤©«©¹Ÿ¤
:ètLnì ìàøNé éða äéìà eìriå íéøôà øäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa äøBác§À̈¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´¤§¨®¦©©«£¬¥¤²¨§¥¬¦§¨¥−©¦§¨«

åäeö-àìä åéìà øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå|ýåýé ©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈£«Ÿ¦¨´§Ÿ̈´
éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz øäa zëLîe Cì ìûøNé-éýìû¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ§©´¨½§¨«©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−

למורא  שי
(ã,úBãétì úLàúLà äúéäL ,øçà Leøt .Lc÷nì úBìéút äNBò äúéäL ¥¤©¦¤¨§¨¨§¦©¦§¨¥©¥¤¨§¨¥¤

,íòðéáà ïa ÷øa äéä dìòa íML ,øçà Leøt .Là ãétìk äéNòîa äæéøæe ìéç©¦§¦¨§©£¤¨§©¦¥¥©¥¤¥©§¨¨¨¨¨¤£¦Ÿ©

tì" àø÷ðåáBø÷ ïéðò àeäL "úBãé §¦§¨©¦¤¦§¨¨

."÷øa"ì,äèôLì äìéâø äúéä.ètL §¨¨Ÿ§¨¨§¨§¦¨¦§Ÿ

(ä,øîzàlL ìéáLáe .øîz ïìéà Ÿ¤¦©¨¨¦§¦¤Ÿ

äéìà íéàaä íéLðàä íò ãçéúz¦§©¥¦¨£¨¦©¨¦¥¤¨

.íL dúáéLé äòá÷ ,ètLîì§¦§¨¨§¨§¦¨¨¨

(å,éìzôð LãwîøLà Lãwî ¦¤¤©§¨¦¦¨¥£¤

.éìzôð èáL úìçðaøäa zëLîe §©£©¥¤©§¨¦¨©§¨§©
,øBázíúBzôì ìàøNé éða úBaì CLî ¨§Ÿ¦§¥¦§¨¥§©¨

,àøñéña íçläì øBáz øäa Enò àBáì̈¦§§©¨§¦¨¥§¦§¨

.áøä Bìéçî eãçt ãàî ék¦§Ÿ¨£¥¥¨©

מרים  עטרת
ãúBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãeãétìk äéNòîa äæéøæ ,ìéç úLà §¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®¥¤©¦§¦¨§©£¤¨§©¦

Lààéää úra ìûøNé-úà äèôL àéääæéøæe äàéáð äúéäL øeáòa ¥¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬©¦«©£¤¨§¨§¦¨§¦¨

äéNòîa:ä-úçz úáLBé àéäå §©£¤¨§Â¦Â¤̧¤©«©
øîzíéàaä íéLðàä íò ãçéúz ìáì ¹Ÿ¤§©¦§©¥¦¨£¨¦©¨¦

äúéä ãéîúå ,ètLîì äéìàäøBác ¥¤¨§¦§¨§¨¦¨§¨§À̈
øäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´

äéìà eìriå íéøôàíB÷nä ìà ¤§®̈¦©©«£¬¥¤²¨¤©¨

àeää:ètLnì ìàøNé éða ©§¥¬¦§¨¥−©¦§¨«
å-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤

øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤
àìä åéìàúîàaäeö-|ýåýé ¥¹̈£«Ÿ¤¡¤¦¨´§Ÿ̈´

zëLîe Cì ìûøNé-éýìûúBaì ¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ¦
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זעט

:ïeìáæ éðáîeæéìà ézëLîeìçð-ìà E ¦§¥¬§ª«¨«©§¦̧¥¤¹¤©´©
-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ-úà ïBLé÷¦À¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤
:Eãéa eäézúðe BðBîä-úàå Baëø¦§−§¤£®§©¦−§¨¤«

çénr éëìz-íà ÷øa äéìà øîàéå©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−
:Cìà àì énr éëìú àì-íàå ézëìäå§¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«

èñôà Cnr Cìà Cìä øîàzåàì ék ©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤µ¤¦Á¸Ÿ
äzà øLà Cøcä-ìr Ezøàôz äéäú¦«§¤¹¦§©§§À©©¤̧¤Æ£¤´©¨´
-úà ýåýé økîé äMà-ãéá ék CìBä¥½¦ µ§©¦½̈¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¤
÷øa-ír Cìzå äøBác í÷zå àøñéñ¦«§¨®©¨¯¨§¨²©¥¬¤¦¨−̈

:äLã÷é-úàå ïìeáæ-úà ÷øa ÷ræiå ¤«§¨©©§¥̧¨¹̈¤§ª³§¤
úøNr åéìâøa ìriå äLã÷ éìzôð©§¨¦Æ¤½§¨©©´©§©§½̈£¤¬¤

:äøBác Bnr ìrzå Léà éôìààééðaî ïéwî ãøôð éðéwä øáçå ©§¥−¦®©©¬©¦−§¨«§¤³¤©¥¦Æ¦§¨´¦©½¦¦§¥¬
:Lã÷-úà øLà íéðpröa ïBìà-ãr Bìäà èiå äLî ïúç ááçŸ−̈Ÿ¥´Ÿ¤®©¥´¨«¢½©¥¬§©«£©¦−£¤¬¤¤«¤

áéáà-ïa ÷øa äìr ék àøñéñì eãbiå:øBáz-øä írðéâé÷ræiå ©©¦−§¦«§¨®¦¬¨¨²¨¨¬¤£¦−Ÿ©©¨«©©§¥̧
írä-ìk-úàå ìæøa áëø úBàî òLz Baëø-ìk-úà àøñéñ¦«§¹̈¤¨¦§À§©³¥Æ¤´¤©§¤½§¤¨¨−̈

:ïBLé÷ ìçð-ìà íéBbä úLøçî Bzà øLàãéäøác øîàzå £¤´¦®¥«£¬Ÿ¤©¦−¤©¬©¦«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸
Eãéa àøñéñ-úà ýåýé ïúð øLà íBiä äæ ék íe÷ ÷øa-ìà¤¨¹̈À¦´¤³©Æ£¤Á¨©̧§Ÿ̈³¤¦«§¨Æ§¨¤½

éðôì àöé ýåýé àìäíéôìà úøNrå øBáz øäî ÷øa ãøiå E £¬Ÿ§Ÿ̈−¨¨´§¨¤®©¥³¤¨¨Æ¥©´¨½©«£¤¯¤£¨¦²
:åéøçà Léàåè-úàå áëøä-ìk-úàå àøñéñ-úà ýåýé íäiå ¦−©«£¨«©¨´¨§ÂŸ̈Â¤¦«§¸̈§¤¨¨¤¯¤§¤

äákønä ìrî àøñéñ ãøiå ÷øá éðôì áøç-éôì äðçnä-ìk̈©©«£¤²§¦¤−¤¦§¥´¨¨®©¥¯¤¦«§¨²¥©¬©¤§¨−̈
:åéìâøa ñðiåæèãr äðçnä éøçàå áëøä éøçà óãø ÷øáe ©¨¬̈§©§¨«¨À̈¨©º©«£¥³¨¤̧¤Æ§©«£¥´©©«£¤½©−

øàLð àì áøç-éôì àøñéñ äðçî-ìk ìtiå íéBbä úLøç£´Ÿ¤©¦®©¦ºŸ¨©«£¥³¦«§¨Æ§¦¤½¤¬Ÿ¦§©−
:ãçà-ãræéøáç úLà ìré ìäà-ìà åéìâøa ñð àøñéñå ©¤¨«§¦«§¨Æ¨´§©§½̈¤´Ÿ¤¨¥½¥−¤¤´¤

למורא  שי
(æéìà ézëLîeìçð ìà E ¨©§¦¥¤¤©©

,ïBLé÷ìçð ìà úëìì Baìa ïzà ¦¤¥§¦¨¤¤¤©©

.ïBLé÷(ç,énò éëìz íàìà ¦¦¥§¦¦¦¤

.äîçìnä(è,ñôà.÷ø(é,÷òæiå ©¦§¨¨¤¤©©©§¥
.ä÷òæ éãé ìò äôñà ïéðòìòiå ¦§©£¥¨©§¥§¨¨©©©

,åéìâøa.Bëelä íò ,øBáz øäì äìòä §©§¨¤¡¨§©¨¦¦

(àé,éðéwäíä ,éðéwä úçtLnî ©¥¦¦¦§©©©¥¦¥

àø÷ð íâå ."éðé÷" àø÷pL Bøúé éàöàö¤¡¨¥¦§¤¦§¨¥¦§©¦§¨

."ááç",ïéwî ãøôðøaãnî ãøôð Ÿ¨¦§¨¦©¦¦§©¦¦§©

Bîk ,éðéwä úçtLî eáLé íML äãeäé§¨¤¨¨§¦§©©©¥¦§

.íéèôBL øôñ úlçúa áeúkLéðaî ¤¨¦§¦©¥¤§¦¦§¥
ç,ááïéwL øîBì äöøL ,íéLøôî Lé Ÿ¨¥§¨§¦¤¨¨©¤©¦

.ááç éðaî äéä(ãé,íe÷ákòúz ìà ¨¨¦§¥Ÿ¨©¦§©¥

.øBáz øäa ïàk(åè,åéìâøa ñðiå ¨§©¨©¨¨§©§¨
.eäeøéké àlL éãk(æè,ãçà ãò §¥¤Ÿ©¦©¤¨

.ãçà elôà£¦¤¨

מרים  עטרת
àøñéña íçläì Enò àáì íúBzôì ìàøNé éðaøBáz øäaàøñéñ ìL áøä Bìéçî eãçt ãàî ékéðáîe éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå §¥¦§¨¥§©¨¨Ÿ¦§§¦¨¥§¦§¨§©´¨½¦§Ÿ¨£¥¥¨©¤¦§¨§¨«©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−¦§¥¬

:ïeìáææéìà ézëLîeEúëìì Baìa ïzà:Eãéa eäézúðe BðBîä-úàå Baëø-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ-úà ïBLé÷ ìçð-ìàçäéìà øîàéå §ª«¨«©§¦̧¥¤¹¤¥§¦¨¤¤¤©´©¦À¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤¦§−§¤£®§©¦−§¨¤«©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ
énr éëìz-íà ÷øaäîçìnä ìà:Cìà àì énr éëìú àì-íàå ézëìäåèäéäú àì ék ñôà Cnr Cìà Cìä øîàzåEìEzøàôzøàtä ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−¤©¦§¨¨§¨®̈§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤µ¤¦Á¸Ÿ¦«§¤¹§¦§©§§À©§¥

àávä øNì ïzépäàøñéñ-úà ýåýé økîé äMà-ãéá ék CìBä äzà øLà Cøcä-ìr,ìòé éãé ìò Bzìtî óBñ ,äøBáã éãé ìò äéäé íòä õeaé÷í÷zå ©¦¨§©©¨¨©©¤̧¤Æ£¤´©¨´¥½¦ µ§©¦½̈¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¤¦«§®̈¦¨¨¦§¤©§¥§¨©©§©§¥¨¥©¨¯¨
:äLã÷ ÷øa-ír Cìzå äøBác§¨²©¥¬¤¦¨−̈¤«§¨

é-úàå ïìeáæ-úà ÷øa ÷ræiå©©§¥̧¨¹̈¤§ª³§¤
ìriå äLã÷ éìzôðøBáz øäì ©§¨¦Æ¤½§¨©©´©§©¨

åéìâøaáëøå ñeñ Bì äéä àì ék §©§½̈¦Ÿ¨¨¨¤¤

Bnr ìrzå Léà éôìà úøNr£¤¬¤©§¥−¦®©©¬©¦−
:äøBácàéãøôð éðéwä øáçå §¨«§¤³¤©¥¦Æ¦§¨´

Bîöò úà Løétïéwîïé÷ éða øàMî ¥¥¤©§¦©½¦¦§¨§¥©¦

äãeäé øaãîa eáLiLááç éðaî ¤¨§§¦§©§¨¦§¥¬Ÿ−̈
ïBìà-ãr Bìäà èiå äLî ïúçŸ¥´Ÿ¤®©¥´¨«¢½©¥¬
:Lã÷-úà øLà íéðpröa§©«£©¦−£¤¬¤¤«¤

áé÷øa äìr ék àøñéñì eãbiå©©¦−§¦«§®̈¦¬¨¨²¨¨¬
áà-ïaøBáz-øä írðéïéáä äæáe ¤£¦−Ÿ©©¨«¨¤¥¦

íçläì äöBøL:âéìL Baìa ïúð 'ä ¤¤§¦¨¥¨©§¦¤

ïBLé÷ ìçð ìà úëìì àøñéñ÷ræiå ¦§¨¨¤¤¤©©¦©©§¥̧
òLz Baëø-ìk-úà àøñéñ¦«§¹̈¤¨¦§À§©³
írä-ìk-úàå ìæøa áëø úBàî¥Æ¤´¤©§¤½§¤¨¨−̈

Bzà øLààöiL éeàø äéäL íâä £¤´¦®£©¤¨¨¨¤¥¥

lçä úàø÷ìíò èòîa älàä íéL ¦§©©©¨¦¨¥¤¦§©¨

:ïBLé÷ ìçð-ìà íéBbä úLøçî¥«£¬Ÿ¤©¦−¤©¬©¦«
ãéíe÷ ÷øa-ìà äøác øîàzå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¨¹̈À

øäa øabúäì ät ãBîòì ákòúz ìà©¦§©¥©£Ÿ§¦§©¥¨¨

ékäøeæb äøæbäïúð øLà íBiä äæ ¦´©§¥¨§¨¤³©Æ£¤Á¨©̧
Eãéa àøñéñ-úà ýåýéìëez àìå §Ÿ̈³¤¦«§¨Æ§¨¤½§Ÿ©

úãøì àøéz ìà ,øäa ákòúäì ãBò§¦§©¥¨¨©¦¨¨¤¤

ék ,÷îòìéðôì àöé ýåýé àìäE ¨¥¤¦£¬Ÿ§Ÿ̈−¨¨´§¨¤®
úøNrå øBáz øäî ÷øa ãøiå©¥³¤¨¨Æ¥©´¨½©«£¤¯¤

:åéøçà Léà íéôìàåèíäiå £¨¦²¦−©«£¨«©¨´¨
-ìk-úàå àøñéñ-úà ýåýé§ÂŸ̈Â¤¦«§¨¸§¤¨
-éôì äðçnä-ìk-úàå áëøä̈¤¯¤§¤¨©©«£¤²§¦
àøñéñ ãøiå ÷øá éðôì áøç¤−¤¦§¥´¨®̈©¥¯¤¦«§¨²

åéìâøa ñðiå äákønä ìrîìáì ¥©¬©¤§¨−̈©¨¬̈§©§¨«§©

NBtúéå ìàøNé éðaî éî BúBà øéké©¦¦¦§¥¦§¨¥§¦§

BúBà:æèáëøä éøçà óãø ÷øáe¨À̈¨©º©«£¥³¨¤̧¤Æ
úLøç ãr äðçnä éøçàå§©«£¥´©©«£¤½©−£´Ÿ¤
àøñéñ äðçî-ìk ìtiå íéBbä©¦®©¦ºŸ¨©«£¥³¦«§¨Æ
ãçà-ãr øàLð àì áøç-éôì§¦¤½¤¬Ÿ¦§©−©¤¨«

ãçà eléôà:æéåéìâøa ñð àøñéñå £¦¤¨§¦«§¨Æ¨´§©§½̈
ìäà-ìàìäàä ãöìúLà ìré ¤´Ÿ¤§©¨Ÿ¤¨¥½¥−¤

áçïéáé ïéa íBìL ék éðéwä ø ¤´¤©¥¦®¦´¨À¥µ¨¦´
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זפ

øBöç-Cìî ïéáé ïéa íBìL ék éðéwä©¥¦®¦´¨À¥µ¨¦´¤«¤¨½
:éðéwä øáç úéa ïéáeçéìré àözå ¥¾¥−¤¬¤©¥¦«©¥¥´¨¥»

äøeñ åéìà øîàzå àøñéñ úàø÷ì¦§©´¦«§¨¼©´Ÿ¤¥À̈¨¯
äéìà øñiå àøéz-ìà éìà äøeñ éðãà£Ÿ¦²¨¬¥©−©¦¨®©¨³©¥¤̧¨Æ

:äëéîOa eäqëzå äìäàäèéøîàiå ¨½Ÿ¡¨©§©¥−©§¦¨«©Ÿ̄¤
éúîö ék íéî-èrî àð-éðé÷Lä äéìà¥¤²¨©§¦«¦¨¬§©©−¦¦´¨¥®¦
eä÷Lzå áìçä ãåàð-úà çzôzå©¦§©º¤¯Ÿ¤«¨¨²©©§¥−

:eäqëzåëçút ãîr äéìà øîàiå ©§©¥«©´Ÿ¤¥¤½¨£−Ÿ¤´©
CìàLe àáé Léà-íà äéäå ìäàä̈®Ÿ¤§¨¨Á¦¦̧¨¹Ÿ§¥¥À
:ïéà zøîàå Léà ät-Léä øîàå§¨©²£¥«¬Ÿ¦−§¨©¬§§¨«¦

àëãúé-úà øáç-úLà ìré çwzå©¦©´¨¥´¥«¤¤Â¤¤§©̧
dãéa úáwnä-úà íNzå ìäàä̈¹Ÿ¤©¨¯¤¤©©¤´¤§¨À̈
ãúiä-úà ò÷úzå èàla åéìà àBázå©¨³¥¨Æ©½̈©¦§©³¤©¨¥Æ
óriå ícøð-àeäå õøàa çðözå Búwøa§©¨½©¦§©−¨¨®¤§«¦§©¬©−̈©

:úîiåáëàøñéñ-úà óãø ÷øá äpäå ©¨«Ÿ§¦¥´¨¨»Ÿ¥´¤¦«§¨¼
Léàä-úà jàøàå Cì Bì øîàzå Búàø÷ì ìré àözå©¥¥³¨¥Æ¦§¨½©´Ÿ¤½¥´§©§¤½¨¤¨¦−

ñ äpäå äéìà àáiå Lwáî äzà-øLàãúiäå úî ìôð àøñé £¤©¨´§©¥®©¨´Ÿ¥¤½¨§¦¥³¦«§¨ÆŸ¥´¥½§©¨¥−
:Búwøaâëéðôì ïrðk-Cìî ïéáé úà àeää íBia íéýìû òðëiå §©¨«©©§©³¡Ÿ¦Æ©´©½¥−¨¦´¤«¤§¨®©¦§¥−

:ìàøNé éðaãëïéáé ìr äL÷å CBìä ìàøNé-éða ãé Cìzå §¥¬¦§¨¥«©¥¹¤©³§¥«¦§¨¥Æ¨´§¨½̈©−¨¦´
:ïrðk-Cìî ïéáé úà eúéøëä øLà ãr ïrðk-CìîäàøLzå ¤«¤§¨®©©µ£¤´¦§¦½¥−¨¦¬¤«¤§¨«©©¨´©

:øîàì àeää íBia írðéáà-ïa ÷øáe äøBácáúBòøt røôa §½̈¨−̈¤£¦®Ÿ©©¬©−¥«Ÿ¦§³Ÿ©§¨Æ
:ýåýé eëøa ír ácðúäa ìàøNéaâeðéæàä íéëìî eòîL §¦§¨¥½§¦§©¥−¨®¨«§−§Ÿ̈«¦§´§¨¦½©«£¦−

:ìàøNé éýìû ýåýéì øîæà äøéLà éëðà ýåýéì éëðà íéðæø«Ÿ§¦®¨«Ÿ¦À©«Ÿ̈Æ¨«Ÿ¦´¨¦½¨£©¥¾©«Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
ãäLrø õøà íBãà äãOî Ecröa øérOî Eúàöa ýåýé§Ÿ̈À§¥«§³¦¥¦Æ§©§§Æ¦§¥´¡½¤´¤¨½̈¨

למורא  שי
(èé,áìçä ãàð úà.äîcøz àéáî äæ ék áìç BúBà äú÷Lä ¤Ÿ¤¨¨¦§§¨¨¨¦¤¥¦©§¥¨

(àë,úáwnä.ò÷øwa ìäàä úBãúé úà íéöòBð BaL Léht ïéî,èàla ©©¤¤¦©¦¤£¦¤¦§¨Ÿ¤©©§©©¨
.éàLçáe øzñäa,Búwøa.ïæàä úáø÷a çönä ãö àeä ,òãva,óòiåäéäå §¤§¥©£©§©¨©¤©©©¥©§¦§©¨Ÿ¤©¨©§¨¨

éò.åéìâøa Búñépî ó(ãë,äL÷å.ä÷æçå(á,ìàøNéa úBòøt òøôa ¨¥¦¦¨§©§¨§¨¨©£¨¨¦§Ÿ©§¨§¦§¨¥
.ìàøNé éãé ìò íéBba úBî÷ð í÷ða¦§Ÿ§¨©¦©§¥¦§¨¥

,íò ácðúäa'ä ïúpM äî ìéáLáe §¦§©¥¨¦§¦©¤¨©

.äîçìnì úëìì ácðúäì íòä áìa§¥¨¨§¦§©¥¨¤¤©¦§¨¨

(â,íéëìî eòîL,íéBbä éëìî ¦§§¨¦©§¥©¦

eãçôúå ,øáBc éðà øLà úà eòîL¦§¤£¤£¦¥§¦§£

,øçà Leøt .ìàøNéa ãBò íçlälî¦§¦¨¥§¦§¨¥¥©¥

eøîàL ïéðòk ,ìàøNé íä ,"íéëìî"§¨¦¥¦§¨¥¨¦§¨¤¨§

."íä íéëìî éða ìàøNé ìk" ì"æø¨¦§¨¥§¥§¨¦¥

,eðéæàäì ïæà ehä.òîL,íéðæø ©£¦©Ÿ¤¦§Ÿ©Ÿ§¦
.íéðBãà ,íéøNéëðà 'äì éëðà ¨¦£¦¨Ÿ¦©¨Ÿ¦

,äøéLàB÷ìçìe 'äì éëðà øLà ìò ¨¦¨©£¤¨Ÿ¦©§¤§

ìò äøéLà éëðà ïëì ,Ba ïéîàäì§©£¦¨¥¨Ÿ¦¨¦¨©

.'ä éì äNòL äòeLzä(ãEúàöa ©§¨¤¨¨¦§¥§
,øéòOîìàøNé éða éðôì úàöiLk ¦¥¦§¤¨¨¨¦§¥§¥¦§¨¥

eìéçúä æàL ,øéòN øä úà eøáòLk§¤¨§¤©¥¦¤¨¦§¦

.âBòå ïBçéña íçläìäãOî Ecòöa §¦¨¥§¦§§©§§¦§¥
,íBãàEúàöa" ìL ïéðò ìôk àeä ¡¤¤¦§¨¤§¥§

.úBøçà íélîa "øéòOî,äLòø õøà ¦¥¦§¦¦£¥¤¤¨¨¨
.eãçôðå eLòøð äîãàä éëìî ìkíb ¨©§¥¨£¨¨¦§£§¦§£©

,eôèð íéîLéøN íéëàìnä íb ¨©¦¨¨©©©§¨¦¨¥

äòæ elàëe ,eãøç íéBbä ìL úBnàä̈ª¤©¦¨§§¦¥¨

.ãçt áøî íäî äôèð,'åâå íéáò íb ¨§¨¥¤¥Ÿ©©©¨¦
íLbä ïBîä ìB÷a íéî eôèð íéððòä íb©¨£¨¦¨§©¦§£©¤¤

.íéBbä úà ìaìáìe ãéøçäì ìéáLa¦§¦§©£¦§©§¥¤©¦

מרים  עטרת
éðéwä øáç úéa ïéáe øBöç-CìîänL èìnäì áLç äæìå:çéàözå ¤«¤¨½¥¾¥−¤¬¤©¥¦«§¨¤¨©§¦¨¥¨¨©¥¥´

àøñéñ úàø÷ì ìréñeðì íà dìäàì Cìéì íà ÷tzñîk äéäL äúàø ék ¨¥»¦§©´¦«§¨¼¦¨£¨¤¨¨§¦§©¥¦¥¥§¨¢¨¦¨

,ïläì ãBòäéìà øñiå àøéz-ìà éìà äøeñ éðãà äøeñ åéìà øîàzå §©¨©´Ÿ¤¥À̈¨¯£Ÿ¦²¨¬¥©−©¦®̈©¨³©¥¤̧¨Æ
:äëéîOa eäqëzå äìäàäèéíéî-èrî àð-éðé÷Lä äéìà øîàiå ¨½Ÿ¡¨©§©¥−©§¦¨«©Ÿ̄¤¥¤²¨©§¦«¦¨¬§©©−¦

ãåàð-úà çzôzå éúîö ék¦´¨¥®¦©¦§©º¤Ÿ̄
eä÷Lzå áìçäàéáî áìç ék ¤«¨¨²©©§¥−¦¨¨¥¦

äîcøz:eäqëzåëäéìà øîàiå ©§¥¨©§©¥«©Ÿ́¤¥¤½¨
ãîrãBîòì Cîöò éæøæìäàä çút £−Ÿ¨§¦©§¥©£¤´©¨®Ÿ¤

CìàLe àáé Léà-íà äéäå§¨¨Á¦¦̧¨¹Ÿ§¥¥À
zøîàå Léà ät-Léä øîàå§¨©²£¥«¬Ÿ¦−§¨©¬§§

:ïéààëøáç-úLà ìré çwzå ¨«¦©¦©´¨¥´¥«¤¤Â¤
ìäàä ãúé-úàòB÷úì éeNòä ¤§©̧¨¹Ÿ¤¤¨¦§©

ìäàä éìBtL íò õøàa-úà íNzå ¨¨¤¦¦¥¨Ÿ¤©¨¯¤¤
dãéa úáwnäãúiä úàå úçàä ©©¤´¤§¨À̈¨©©§¤©¨¥

äiðMä dãéaèàla åéìà àBázå §¨¨©§¦¨©¨³¥¨Æ©½̈
Búwøa ãúiä-úà ò÷úzå©¦§©³¤©¨¥Æ§©¨½

õøàa çðözåBúwø äøáò ãúiä ©¦§©−¨®̈¤©¨¥¨§¨©¨

õøàa äò÷úðåícøð-àeäåúiúMî §¦§§¨¨¨¤§«¦§©¬¦§¦©

áìçäóriååéìâøa ñð ék:úîiå ¤¨¨©−̈©¦¨§©§¨©¨«Ÿ
áëàøñéñ-úà óãø ÷øá äpäå§¦¥´¨¨»Ÿ¥´¤¦«§¨¼

íL àeä øLàa BL÷áììré àözå §©§©£¤¨©¥¥³¨¥Æ
jàøàå Cì Bì øîàzå Búàø÷ì¦§¨½©´Ÿ¤½¥´§©§¤½¨
Lwáî äzà-øLà Léàä-úà¤¨¦−£¤©¨´§©¥®

ñ äpäå äéìà àáiåìôð àøñé ©¨´Ÿ¥¤½¨§¦¥³¦«§¨ÆŸ¥´
:Búwøa ãúiäå úîâëòðëiå ¥½§©¨¥−§©¨«©©§©³

ïéáé úà àeää íBia íéýìû¡Ÿ¦Æ©´©½¥−¨¦´
:ìàøNé éða éðôì ïrðk-Cìî¤«¤§®̈©¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

ãëCBìä ìàøNé-éða ãé Cìzå©¥¹¤©³§¥«¦§¨¥Æ¨´
äL÷åøúBé íòt ìëaïéáé ìr §¨½̈§¨©©¥©−¨¦´

úà eúéøëä øLà ãr ïrðk-Cìî¤«¤§®̈©©µ£¤´¦§¦½¥−
:ïrðk-Cìî ïéáéàøLzålîïBL ¨¦¬¤«¤§¨«©©¨´©¦§

äøéLírðéáà-ïa ÷øáe äøBác ¦¨§½̈¨−̈¤£¦®Ÿ©
øîàì àeää íBiaìàøNé éðaL ©¬©−¥«Ÿ¤§¥¦§¨¥

eäeøîàé:áúBòøt røôa'ä íB÷ða Ÿ§¦§³Ÿ©§¨Æ¦§

úBî÷ðìàøNéaìàøNé éãé ìò §¨§¦§¨¥½©§¥¦§¨¥

ír ácðúäaék íò äîçìnì úàöì §¦§©¥−®̈¨¥©¦§¨¨¦¦

ìeç eàøøeáòa ,àøñéñ úøeáâe íúL ¨§¨¨§©¦§¨©£

älà ézL:ýåýé eëøaâeòîL §¥¥¤¨«§−§Ÿ̈«¦§´
íéëìîúBneàä ìLíéðæø eðéæàä §¨¦½¤¨©«£¦−«Ÿ§¦®

øLà ìò ,ìàøNéì òøälî eàøéiL éãk§¥¤¦§¦§¨©§¦§¨¥©£¤

ýåýéì éëðàäæì ,Ba ïéîàäì B÷ìçìe ¨«Ÿ¦À©«Ÿ̈Æ§¤§§©£¦¨¤

äøéLà éëðàéì äàaä äòeLzä ìò ¨«Ÿ¦´¨¦½¨©©§¨©¨¨¦

epnî:ìàøNé éýìû ýåýéì øîæà ¦¤£©¥¾©«Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
ãøérOî Eúàöa ýåýéíçläì §Ÿ̈À§¥«§³¦¥¦Æ§¦¨¥
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זפא
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זפא

:íéî eôèð íéár-íb eôèð íéîL-íb©¨©−¦¨¨®©¨¦−¨¬§¨«¦
äéðtî éðéñ äæ ýåýé éðtî eìæð íéøä̈¦¬¨«§−¦§¥´§Ÿ̈®¤´¦©½¦§¥¾

:ìàøNé éýìû ýåýéåøbîL éîéa §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¦¥º©§©³
éëìäå úBçøà eìãç ìré éîéa úðr-ïa¤£¨Æ¦¥´¨¥½¨«§−¢¨®§«Ÿ§¥´

:úBl÷ì÷r úBçøà eëìé úBáéúðæeìãç §¦½¥§¾¢¨−£©§©«¨«§¯
ézîwL ãr elãç ìûøNéa ïBæøô§¨²§¦§¨¥−¨¥®©³©©̧§¦Æ

:ìàøNéa íà ézîwL äøBácçøçáé §½̈©©¬§¦¥−§¦§¨¥«¦§©Æ
ïâî íéørL íçì æà íéLãç íéýìû¡Ÿ¦´£¨¦½−̈¨¤´§¨¦®¨¥³
óìà íéraøàa çîøå äàøé-íà¦¥«¨¤Æ¨½Ÿ©§©§¨¦¬¤−¤

:ìàøNéaèìàøNé é÷÷Bçì éaì §¦§¨¥«¦¦Æ§§¥¦§¨¥½
:ýåýé eëøa íra íéácðúnäééáëø ©¦§©§¦−¨¨®¨«§−§Ÿ̈««Ÿ§¥Á

éëìäå ïécî-ìr éáLé úBøçö úBðúà£Ÿ¸§Ÿ¹«Ÿ§¥¯©¦¦²§«Ÿ§¥¬
:eçéN Cøc-ìràéïéa íéööçî ìBwî ©¤−¤¦«¦´§©«§¦À¥µ

ú÷ãö ýåýé úB÷ãö epúé íL íéaàLî©§©¦½¨³§©Æ¦§´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ
-ír íéørMì eãøé æà ìûøNéa BðBæøt¦§−§¦§¨¥®¨²¨«§¬©§¨¦−©

:ýåýéáééøeò éøeò äøBác éøeò éøeò §Ÿ̈«¦³¦Æ§½̈¬¦−¦
éáL äáLe ÷øa íe÷ øéL-éøac-ïa E ©§¦¦®¬¨¨²«£¥¬¤§§−¤

:írðéáàâéír íéøécàì ãéøN ãøé æà £¦«Ÿ©¨µ§©´¨¦½§©¦¦−¨®

למורא  שי
(ä,eìæð íéøä.äãòøä ìãbî äòæ eôèð elàk íéøää íb,éðéñ äæøä äæ ¨¦¨§©¤¨¦§¦¨§¥¨¦Ÿ¤¨§¨¨¤¦©¤©

"øää ìk ãøçiå" Ba øîàpL ,éðéñ.(gi ,hi zeny)(å,øbîL éîéaèôBMä éîéa ¦©¤¤¡©©¤¡©¨¨¨¦¥©§©¦¥©¥

.øbîL,ìòé éîéa.úèôBL äúéä ìòé íb,úBçøà eìãçäúéä àì íäéîéa ©§©¦¥¨¥©¨¥¨§¨¤¤¨§¢¨¦¥¤Ÿ¨§¨

,çøà éëìBä eìãç ïëìå ,'ä ãçtî íéBbä eãøç àìå ,äîìL äòeLzeãçt ék §¨§¥¨§Ÿ¨§©¦¦©©§¨¥¨§§¥Ÿ©¦¨£

.íéBbäî,úBl÷ì÷ò úBçøà eëìé ¥©¦¥§¢¨£©§©
àlL éãk ,úBìwòî íéëøãa íéëìBä eéä̈§¦¦§¨¦§ª¨§¥¤Ÿ

.íéáéBàä íäa eLébøé(æeìãç ©§¦¨¤¨§¦¨§
,ïBæøôì e÷éñôä ,íéáéBàä ãçtîúáL §¨¦©©¨§¦¦§¦¨¤¤

.äîBç ïäì ïéàL úBæøtä éøòa§¨¥©§¨¤¥¨¤¨

,elãç ìàøNéa.eìãç ìàøNéa ÷ø §¦§¨¥¨¥©§¦§¨¥¨§

ì ìàøNiî eãçt àì íéBbä ìáàúáL £¨©¦Ÿ¨£¦¦§¨¥¨¤¤

.äôéwz äúéä íãé ék ,úBæøtä éøòa§¨¥©§¨¦¨¨¨§¨©¦¨

,ézîwL ãòék .ézîwL ãò Bîk ©©©§¦§©¤©§¦¦

eáLéå ,äîìL äòeLz äúéä åéLëò©§¨¨§¨§¨§¥¨§¥§

úBáéúða eëìéå ,úBæøtä éøòa ìàøNé¦§¨¥§¨¥©§¨§¥§¦§¦

.íéBbäî ãçt àìì ,úBøLé íéëøãeíà §¨¦§¨§Ÿ©©¥©¦¥
,ìàøNéaäéða úà úøqéîä íàk §¦§¨¥§¥©§©¤¤¤¨¤¨

.ìàøNéì éðà ïk ,íkøc øMéì§©¥©§¨¥£¦§¦§¨¥

(ç,íéLãç íéäìà øçáéøçaLk ¦§©¡Ÿ¦£¨¦§¤¨©

.íéLãç íéäìà ìàøNé Bìíçì æà ¦§¨¥¡Ÿ¦£¨¦¨¨¤
,íéøòLéøòLa äîçìîì e÷÷æä æà §¨¦¨ª§§§¦§¨¨§©£¥

.íäéøòçîøå äàøé íà ïâî ¨¥¤¨¥¦¥¨¤¨Ÿ©
,ìàøNéa óìà íéòaøàaeàø §©§¨¦¤¤§¦§¨¥§

ìàøNéa äàøé íà ,íëácðúäa äzò©¨§¦§©¤§¤¦¥¨¤§¦§¨¥

íéòaøàa íçläì ìéáLa çîøå ïâî̈¥§Ÿ©¦§¦§¦¨¥§©§¨¦

àøñéñ àéáäL úBàáö éãeãb éLàø óìà¤¤¨¥§¥§¨¤¥¦¦§¨

úîçìîa ä"á÷ä íîîä ílëå .íëéìò£¥¤§ª¨£¨¨§¦§¤¤

.íôøb ïBLé÷ ìçðå ,íéáëBkä(è,éaì ©¨¦§©©¦§¨¨¦¦
.éðà úøîBà éðBöøe éaì ÷îòîé÷÷Bçì ¥Ÿ¤¦¦§¦¤¤£¦§§¥

,ìàøNéíäéøôBñå ìàøNé éîëçì ¦§¨¥§©§¥¦§¨¥§§¥¤

.íéwçä úà íéáúBkLíéácðúnä ¤§¦¤©ª¦©¦§©§¦
,íòa.äîçìnì úàöì íòa eácðúäL ¨¨¤¦§©§¨¨¨¥©¦§¨¨

,'ä eëøa.åéìà eáeLå eäeëøa ¨§¨§§¥¨

(é,úBøBçö úBðBúà éáëøŸ§¥£§
ìò åéLëòî eákøiL íéøOäå íéøçBqä©£¦§©¨¦¤¦§§¥©§¨©

.áéBàî äâàãe ãçt éìaî ,úBáeLçä úBðáì úBðBúà,ïécî ìò éáLBéíúBàå £§¨©£¦§¦©©§¨¨¥¥§¥©¦¦§¨

éìaî àéñäøôa úBNòì eìëeé åéLëòî ,ètLî úBNòì ïécä ìò íéáLBiL íéðicä©©¨¦¤§¦©©¦©£¦§¨¥©§¨§©£§©§¤§¨¦§¦

.íéøæ íéìLBî ãçt,Cøc ìò éëìBäå.éìâø íéëìBää,eçéNúà eøtñå eøac ©©§¦¨¦§§¥©¤¤©§¦©§¦¦©§§©§¤

.úàfä äòeLzä(àé,íéaàLî ïéa íéööçî ìBwîàì íévçä éøBé ìBwî ©§¨©Ÿ¦§©§¦¥©§©¦¦¥©¦¦Ÿ

ì íéìBëé eéä.íéî áàL,epúé.eðpLéå eãnìé,ìàøNéa BðBæøt úB÷ãö ¨§¦¦§Ÿ©¦§©§©§¦©§¦§¦§§¦§¨¥
ì ìàøNé úà èé÷LäL.úBæøôa ïkL,íéøòMì eãøé æàíäéúBáLBî éøòì eøæç ¤¦§¦¤¦§¨¥¦§Ÿ¦§¨¨¨§©§¨¦¨§§¨¥§¥¤

.íäî eçøaL(áé,äøBác éøeò éøeòéðtî ,eøîà eðéúBaøå .CúøéLa éøabúä ¤¨§¥¤¦¦§¨¦§©§¦§¦¨¥§©¥¨§¦§¥

.Lãwä çeø äpnî ä÷lzñä ,"äøBác ézîwL ãò" äøîàå äìläúäLäáLe ¤¦§©§¨§¨§¨©©©§¦§¨¦§©§¨¦¤¨©©Ÿ¤£¥
éáL,E.éáMa íéáéBàä úà çwz(âé,ãéøN ãøé æà.ìàøNiî eøàLpL íéãéøOä eìLîé æà,íò íéøécàì.íìBòä úBnàaL íé÷æça,íéøBaba éì ãøé 'ä ¤§§¦©¤¨§¦©¤¦¨§©¨¦¨¦§§©§¦¦¤¦§£¦¦§¨¥§©¦¦¨©£¨¦¤§ª¨¨§©¦©¦¦

מרים  עטרת
âBòå ïBçéñaäLrø õøà íBãà äãOî Ecröaéëìî ìk Léòøäå ãéøçä §¦§§©§§Æ¦§¥´¡½¤´¤¨½̈¨¤¡¦§¦§¦¨©§¥

äîãàäeôèð íéîL-íbøîà äpäå .íéîì eéäå eëzð íéáòäå íéîMä eléàk ¨£¨¨©¨©−¦¨®̈§¦©¨©¦§¤¨¦¦§§¨§©¦§¦¥¨©

âBòå ïBçéñ úîçìî ìò ìLîì äæíéî eôèð íéár-íbíéBbä ìaìáìe ãéøçäì ¤§¨¨©¦§¤¤¦§©¨¦−¨¬§¨«¦§©£¦§©§¥©¦

íLbä ïBîä ìB÷a:äeìæð íéøääòéæ eôèðå ,äãòøä ìãbîäæ ýåýé éðtî §£©¤¤¨¦¬¨«§−¦Ÿ¤¨§¨¨§¨§¥¨¦§¥´§Ÿ̈®¤´
øäéðtî éðéñãçtéýìû ýåýé ©¦©½¦§¥¾©©§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬

ìàøNéìàøNéì íçìpä:åéîéa ¦§¨¥«©¦§¨§¦§¨¥¦¥º
èôBMäúðr-ïa øbîLeìré éîéa ©¥©§©³¤£¨Æ¦¥´¨¥½

äúéä àì ,äôe÷z dúBàa äèôML¤¨§¨§¨§¨Ÿ¨§¨

eãøç àìå ìàøNéì äîéìL äòeLz§¨§¥¨§¦§¨¥§Ÿ¨§

ìàøNé éða .'ä ãçtî íéBbäeìãç ©¦¦©©§¥¦§¨¥¨«§−
eòðîúBçøàíéëøcéëìäå ¨§¢¨®§¨¦§«Ÿ§¥´

ðúBáéúúàöì íéàøé eéä ék ,íéìéáLe §¦½§¦¦¦¨§¥¦¨¥

íéáéBàä éðtî íkøãìeëìéeéäå §©§¨¦§¥¨§¦¥§¾§¨

íéëìBäúBl÷ì÷r úBçøààáçäa §¦¢¨−£©§©«§¥¨¥

áéBàä íàöîé àlL:æïBæøô eìãç ¤Ÿ¦§§¥¨¥¨«§¯§¨²
ì eãçt ék éæøtä éøò÷øå ,íL úáL ¨¥©§¨¦¦¨£¨¤¤¨§©

elãç ìûøNéaäéä ïk .íéBba àìå §¦§¨¥−¨¥®§Ÿ©¦¥¨¨

ézîwL ãréðàézîwL äøBác ©³©©̧§¦Æ£¦§½̈©©¬§¦
úBéäì éðàíàäâéäðîe:ìàøNéa £¦¦§¥−©§¦¨§¦§¨¥«

çøLàa ékøçáéìàøNéíéýìû ¦©£¤¦§©Æ¦§¨¥¡Ÿ¦´
æà íéLãçàaíéørL íçì £¨¦½−̈¨¨¤´§¨¦®

eéäLk ìáà .LðBòì åéøòa äîçìî¦§¨¨§¨¨§¤£¨§¤¨

éîéa äéä äæå ,'ä ïBöø ïéNBò ìàøNé¦§¨¥¦§§¤¨¨¦¥

òLBäéäàøé-íà ïâîéøö äéä àìC §ª©¨¥³¦¥«¨¤ÆŸ¨¨¨¦

ïâî íäìóìà íéraøàa çîøå ¨¤¨¥¨½Ÿ©§©§¨¦¬¤−¤
ìàøNéaóà ïáeàø éðáe ãâ éða ìöà §¦§¨¥«¥¤§¥¨§¥§¥©

àáö éöeìç æà eéäL:è÷îòîéaì ¤¨¨£¥¨¨¥Ÿ¤¦¦Æ
øaãàé÷÷Bçìa íéìBãbììàøNé £©¥§§¥©§¦§¦§¨¥½

íra íéácðúnäíîéìLäì ©¦§©§¦−¨®̈§©§¦¨

äøBz íãnììeýåýé eëøaòéðëäL §©§¨¨¨«§−§Ÿ̈«¤¦§¦©

íëéðôì íëéáéBà:éíéøOä ízà §¥¤¦§¥¤©¤©¨¦

úBøçö úBðúà éáëø,úBðáì «Ÿ§¥Á£Ÿ¸§Ÿ¹§¨

íéîëçäåïécî-ìr éáLéètLnä ìò §©£¨¦«Ÿ§¥¯©¦¦²©©¦§¨

Cøc-ìr éëìäåíéøçBqäeçéN §«Ÿ§¥¬©¤−¤©£¦¦«
'ä úBläz eøaãå:àéäî úøeîz §©§§¦§©©

òîLð äéäMíéööçî ìBwîíévç éøBîíéaàLî ïéaì íéëìBää ïéaáBàL ¤¨¨¦§¨¦´§©«§¦À¥¦¦¥µ©§©¦½¥©§¦¦§

,íéîepúé íLeãébéýåýé úB÷ãöíéøönä íäéáéBà úà úéøëäLú÷ãö ©¦¨³§©Æ©¦¦§´§Ÿ̈½¤¦§¦¤§¥¤©¦§¦¦§¬Ÿ
éøòì äNòLBðBæøtíéæøtäìûøNéaék äòeLzä úBéäaíéørMì eãøé æà ¤¨¨§¨¥¦§−©§¨¦§¦§¨¥®¦§©§¨¦¨²¨«§¬©§¨¦−

íéæøtä íäéøòì eøæç:ýåýé-íráééøeòäfä ñpä ìãBb ììâaéøeòéøøBòúä ¨§§¨¥¤©§¨¦©§Ÿ̈«¦³¦§©¤©¥©¤¦Æ¦§§¦

äøBácøéLa øaãì é÷fçúäøéL-éøac éøeò éøeòøabúz øéMä ÷fçúäa §½̈¦§©§¦§©¥§¦¬¦−¦©§¦¦®§¦§©¥©¦¦§©¥

äòeLzä÷øa íe÷íçläì Cøöeä àì ékéáL äáLeEéìòì ÷ø EìBìL ©§¨¬¨¨²¦Ÿ§©§¦¨¥«£¥¬¤§§−¨¤©¦§

,áéBàä ììL:írðéáà-ïaâéæàøéMä ÷fçúé øLàkãøéeãøãéøNøàLpä §©¨¥¤£¦«Ÿ©¨µ©£¤¦§©¥©¦§©´§¨¦½©¦§¨
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זפב

:íéøBaba éì-ãøé ýåýéãéíéøôà épî §Ÿ̈¾§©¦−©¦¦«¦¦´¤§©À¦
éøçà ÷ìîra íLøLïéîéðá E ¨§¨Æ©«£¨¥½©«£¤¬¦§¨¦−

éîîraíé÷÷çî eãøé øéëî épî E ©«£¨¤®¦¦´¨¦À¨«§Æ§´Ÿ§¦½
:øôñ èáLa íéëLî ïìeáfîeåèéøNå ¦̧§ª½«Ÿ§¦−§¥¬¤Ÿ¥«§¨©³

÷øa ïk øëùOéå äøác-ír øëùOéa§¦¨¨Æ¦§Ÿ̈½§¦¨¨Æ¥´¨½̈
ïáeàø úBbìôa åéìâøa çlL ÷îrä¥−¤ª©´§©§¨®¦§©´§¥½

:áì-é÷÷ç íéìãbæèïéa záLé änì §Ÿ¦−¦«§¥¥«¨´¨¨©À§¨¥µ
ì íéútLnäíéøãr úB÷øL rîL ©¦§§©½¦¦§−Ÿ©§¦´£¨¦®

:áì-éø÷ç íéìBãb ïáeàø úBbìôì¦§©´§¥½§¦−¦§¥¥«
æéänì ïãå ïëL ïcøiä øára ãrìb¦§À̈§¥³¤©©§¥Æ¨¥½§¾̈¨¬¨

ìrå íéné óBçì áLé øLà úBiðà øeâé̈−¢¦®¨¥À¨©Æ§´©¦½§©¬
:ïBkLé åéöøôîçéBLôð óøç ír ïeìáæ ¦§¨¨−¦§«§ªÀ©´¥¥¬©§²

:äãN éîBøî ìr éìzôðå úeîìèéeàa ¨−§©§¨¦®©−§¥¬¨¤«¨³
ïrðë éëìî eîçìð æà eîçìð íéëìî§¨¦Æ¦§½̈¨³¦§£Æ©§¥´§©½©

ðrúaàì óñk òöa Bcâî éî-ìr C §©«§−̈©¥´§¦®¤¬©¤−¤¬Ÿ
:eç÷ìëíéáëBkä eîçìð íéîL-ïî ¨¨«¦¨©−¦¦§¨®©«¨¦Æ

:àøñéñ ír eîçìð íúBlñnîàëìçð ¦§¦½̈¦§£−¦¬¦«§¨«©³©

למורא  שי
.íéBbä éøBaâa äìLîî éì ïzé 'ä(ãé,íéøôà épî.íéøôà èáMîíLøL ¦¥¦¤§¨¨§¦¥©¦¦¦¤§©¦¦¥¤¤§©¦¨§¨

,÷ìîòa.ïeð ïa òLBäé àeäå ,÷ìîòa ïBLàø íçì íéøôà èáL ìL íàéNð ©£¨¥§¦¨¤¥¤¤§©¦¨©¦©£¨¥§§ª©¦

éøçàéîîòa ïéîéðá E,Eíçléå Lé÷ ïa ìeàL ïéîéða èáMî íe÷é Ck-øçà ©£¤¦§¨¦©£¨¤©©¨¨¦¥¤¦§¨¦¨¤¦§¦¨¥

.íò áøa ÷ìîòa,íé÷÷çî eãøé øéëî épîeãøé ,äMðî ïa øéëî éðaî ©£¨¥§¨©¦¦¨¦¨§§Ÿ§¦¦§¥¨¦¤§©¤¨§

,íéîëçäå íéìBãbä íä ,íé÷÷Bçîä©§§¦¥©§¦§©£¨¦

.àøñéñ ãâð íçläìïìeáfîe §¦¨¥¤¤¦§¨¦§ª
,øôBñ èáLa íéëLBîèáMî ïëå §¦§¥¤¥§¥¦¥¤

elôà àøñéñ ãâð äîçìnì eãøé ïìeáæ§ª¨§©¦§¨¨¤¤¦§¨£¦

øàL ïkL-ìëå ,íéîëçäå íéøôBqä©§¦§©£¨¦§¨¤¥§¨

.íòä,íéëLBîúëéLîa íéáúBk ¨¨§¦§¦¦§¦©

.èòä,øôBñ èáLa(äðwä) èòä ¨¥§¥¤¥¨¥©¨¤

.øôBqä áúBk BaL(åèéøNå ¤¥©¥§¨©
,øëùOéa,øëùOé èáLaL íéøOäå §¦¨¨§©¨¦¤§¥¤¦¨¨

eéäå äøBza íé÷ñBòL ïéøãäðqä íä¥©©§¤§¦¤§¦©¨§¨

äøBác íò.íòä ìëì äøBz ãnìì ¦§¨§©¥¨§¨¨¨

,'åâå ÷øa ïk øëùOéåíòä ìëå §¦¨¨¥¨¨§¨¨¨

úãøì ÷øa íò eéä ïk ,øëùOé èáL ìL¤¥¤¦¨¨¥¨¦¨¨¨¤¤

.àøñéñ ãâð äîçìnìçlL ÷îòa ©¦§¨¨¤¤¦§¨¨¥¤ª©
,åéìâøac äøîàLkúãøì ÷øáì äøBá §©§¨§¤¨§¨§¨§¨¨¨¤¤

,äîçìnä úàø÷ì ÷îòä ìà øää ïî¦¨¨¤¨¥¤¦§©©¦§¨¨

Cìäå ÷øa äevL Bîk øëùOé èáL ãøé̈©¥¤¦¨¨§¤¦¨¨¨§¨©

.÷øa ìL Bëelä íò åéøçà©£¨¦¦¤¨¨

(åè,ïáeàø úBbìôaé÷elça ìáà ¦§©§¥£¨§¦¥

.ïáeàø ìL Baì,áì é÷÷ç íéìBãb ¦¤§¥§¦¦§¥¥
úBaø úBáLçî ála áLçì éeàø ,øîBìk§©¨©£Ÿ©¥©£¨©

ïî ÷ìçpL Bì äéä äf äî ,øácä ïéáäì§¨¦©¨¨©¤¨¨¤¤¡©¦

.äîçìnä(æèïéa záLé änì ©¦§¨¨¨¨¨©§¨¥
,íéútLnäänì ,ïáeàø èáL äzà ©¦§§©¦©¨¥¤§¥¨¨

úBëøòî ïéa ,íéútLnä ïéa záLé̈©§¨¥©¦§§©¦¥©©§

.ïàvä úBøãâåìúB÷éøL òîL §¦§©Ÿ¦§Ÿ©§¦
,íéøãòðàö éøãò ìöà áLBé øîBìk,E £¨¦§©¥¥¤¤§¥Ÿ§

äîçìna ìàøNé úà øæòì úàa àìå§Ÿ¨¨©£Ÿ¤¦§¨¥©¦§¨¨

.úàfä(æéïcøiä øáòa ãòìb ©Ÿ¦§¨§¥¤©©§¥
,ïëLäMðî ïa øéëî éðanL ìéòì øîàpL ét-ìò-óàå) .äîçìna øæòì àa àìå ¨¥§Ÿ¨©£Ÿ©¦§¨¨§©©¦¤¤¡©§¥¤¦§¥¨¦¤§©¤

.(äMðî ïa øéàéa øaãî ïàkL øîBì Lé ,íé÷÷Bçî eãøé,úBiðà øeâé änì ïãå ¨§§§¦¥©¤¨§ª¨§¨¦¤§©¤§¨¨¨¨¢¦
øîBì äðekäL áúk íebøzáe .çøáìå ãîòì úBðéôña BLeëø úà ñéðëä ïc èáL¥¤¨¦§¦¤§¦§¦©£Ÿ§¦§Ÿ©©©§¨©¤©©¨¨©

.úBðéôña åéñëð íNå ,ïcøiä úà øáòL,íéné óBçì áLé øLàäéä íML ¤¨©¤©©§¥§¨§¨¨¦§¦¨¥¨©§©¦¤¨¨¨

.B÷ìç,ïBkLé åéöøôî ìòåì Bì äéäL íeMî äîçìna ózzLä àìåøîL ¤§§©¦§¨¨¦§§Ÿ¦§©¥©¦§¨¨¦¤¨¨¦§Ÿ

.íéáéBàä íL eàBáé àlL Böøàa íéöeøtä úBîB÷nä ìò(çéóøç íò ïeìáæ ©©§©§¦§©§¤Ÿ¨¨¨§¦§ª©¥¥
,úeîì BLôðúeîé ït LLç àìå BLôð úà äfáe ,áBhä äNò ïeìáæ èáL ìáà ©§¨£¨¥¤§ª¨¨©¦¨¤©§§Ÿ¨©¤¨

.äîçìna,éìzôðå.ïeìáæ Bîk éìzôð íâå,äãN éîBøî ìò.øBáz øä ìò(èé,eîçìð íéëìî eàa.BìéáLa eîçìðå àøñéñ úøæòì eàa úBöøà éëìîæà ©¦§¨¨§©§¨¦§©©§¨¦§§ª©§¥¨¤©©¨¨§¨¦¦§¨©§¥£¨¨§¤§©¦§¨§¦§£¦§¦¨
,ïòðë éëìî eîçìð.íänò øLà áø íòa ïòðk éëìî Búøæòì eîçìð ,àøñéñ úîçìî úòa æàðòúa,Bcâî éî ìò Cðòúa äéä íälL äðçnä Làøäéäå ,C ¦§£©§¥§©©¨§¥¦§¤¤¦§¨¦§£§¤§¨©§¥§©©§©©£¤¦¨¤§©§©©¥§¦Ÿ©©£¤¤¨¤¨¨§©§©§¨¨

.Bcâî éî ãò òébî,eç÷ì àì óñk òöa.øëN epnî eLwa àìå àøñéñ úøæòì eàa ípç(ë,'åâå eîçìð íéîL ïîíðéàL åéàáö íäa çìL ä"á÷ä óàå ©¦©©¥§¦¤©¤¤Ÿ¨¨¦¨¨§¤§©¦§¨§Ÿ¦§¦¤¨¨¦¨©¦¦§¨§©¨©¨¤§¨¨¤¥¨

.ìçpä íôèLe ,øø÷úäì ïBLé÷ ìçða eñðëðå ,àøñéñ àáö ìL úBðBéøMä úà eçézøä íéáëBkäL ,ì"æø eøîàå .øëN íeL íéöBø(àë,íôøb ïBLé÷ ìçðìçð ¦¨¨§¨§¤©¨¦¦§¦¤©¦§¤§¨¦§¨§¦§§§©©¦§¦§¨¥§¨¨©©©©©¦§¨¨©©

מרים  עטרת
ìBLîì ìàøNiîír íéøécàìíéBbä éøécàa-ãøé ýåýéïzééìäìLîî ¦¦§¨¥¦§§©¦¦−®̈§©¦¥©¦§Ÿ̈¾§©¦¥¦−¤§¨¨

íéøBabaíéBbä ìL:ãé?íéøécàä eéä éî....épîïîíéøôààöéíLøL ©¦¦«¤©¦¦¨¨©¦¦¦¦´¦¤§©À¦¨¨¨§¨Æ
úBcøì ,ïeð ïa òLBäé äéä LøBMäéøçà ÷ìîraEèáMî íe÷éïéîéðáìeàL ©¤¨¨§ª©¦¦§©«£¨¥½©«£¤¬¨¦¥¤¦§¨¦−¨

Lé÷ ïaéîîraEeëìä àì úàfä äîçìna ïë àì .EèáLå Enò äéä àeäL ¤¦©«£¨¤®¤¨¨©§§¦§§Ÿ¥©¦§¨¨©ŸŸ¨§

àlà ,íéøBabøéëî épîLeãøéénò ¦¦¤¨¦¦´¨¦À¤¨«§Æ¦¦

eéäíé÷÷çîàì ,ïéãå úãa íéîëç ¨§´Ÿ§¦½£¨¦§©¨¦Ÿ

äîçìîì ìéç éLðàïìeáfîeeéä ©§¥©¦§¦§¨¨¦̧§ª½¨

øôñ èáLa íéëLîàì íéøôBñ «Ÿ§¦−§¥¬¤Ÿ¥«§¦Ÿ

áøçå ïâî éæçBà:åèøëùOéa éøNå £¥¨¥¨¤¤§¨©³§¦¨¨Æ
eëìäLäøác-íríéîëç ÷ø eéä ¤¨§¦§Ÿ̈½¨©£¨¦

äøBzaïk øëùOéåíò Cìä ,ïîàð ©¨§¦¨¨Æ¥´¤¡¨¨©¦

åéìâøa çlL ÷îra ÷øaàì ék ¨½̈¨¥−¤ª©´§©§¨®¦Ÿ

ìéç éLðà àìå ñeñå áëø Bì äéä̈¨¤¤¨§Ÿ©§¥©¦

íìeàå ,äîçìnìïáeàø úBbìôa ©¦§¨¨§¨¦§©´§¥½
ìàøNé øàL íò úëìlî Baì ÷ìçpL¤¤§©¦¦¨¤¤¦§¨¦§¨¥

äîçìnìíéìãbeøéàLäå eaøúð ©¦§¨¨§Ÿ¦−¦§©§¦§¦

áì-é÷÷çïBøáNå úB÷îò úBèéøN ¦«§¥¥«§¦£ª§¦§

áì:æèïáeàøzáLé änìòeâø ¥§¥¨´¨¨©À§¨¨©

íéútLnä ïéaEîB÷îa ìeábä ìò ¥µ©¦§§©½¦©©§¦§§

ìíéøãr úB÷øL rîLúàa àìå ¦§−Ÿ©§¦´£¨¦®§Ÿ¨¨

Cà .úàfä äîçìnì ìàøNé úøæòì§¤§©¦§¨¥©¦§¨¨©Ÿ©

øB÷çì øúBîìïáeàø úBbìôì §¨©£¦§©´§¥½
ék äîçìnä ïî ãøôpLíéìBãbLé ¤¦§©¦©¦§¨¨¦§¦−¥

äaøäa CøBöáì-éø÷çìékNäì éãk ¤§©§¥¦§¥¥«§¥§©§¦

øácä úzîà:æéíbøára ãrìb £¦©©¨¨©¦§À̈§¥³¤
ïëL ïcøiääîçìnä ìà àa àìå ©©§¥Æ¨¥½§Ÿ¨¤©¦§¨¨

øeâé änì ïãåìò åéñëð õa÷éúBiðà §¾̈¨¬¨¨−§©¥§¨¨©¢¦®
,ïcøiä øáòì íúBà ñéðäìáLé øLà §¨¦¨§¥¤©©§¥¨¥À¨©Æ

åéöøôî ìrå íéné óBçìøLà §´©¦½§©¬¦§¨¨−£¤

áéBàä ïéáì Bðéa íé÷éñôîïBkLé ©§¦¦¥§¥¨¥¦§«
íéBbä íäa eàáé ìa è÷La:çéíìeà §¤¤©¨Ÿ¨¤©¦¨

ïeìáæáBhä äNòóøç íräfa §ªÀ¨¨©©´¥¥¬¦¨

úeîì BLôðäîçìnaéìzôðå ©§²¨−©¦§¨¨§©§¨¦®
úeîì Lç àì eäBîkäãN éîBøî ìräîçìnä íB÷îa:èéíéëìî eàa ¨Ÿ¨¨©−§¥¬¨¤«¦§©¦§¨¨¨³§¨¦Æ

àøñéñ úøæòì úBøçà úBöøàîæà eîçìð,àøñéñ íçlä úòaeîçìðBøeáòa ¥£¨£¥§¤§©¦§¨¦§½̈¨³§¥¦¨¥¦§¨¦§£Æ©£

ë éëìîïrðékðrúaCòébä äðçnä äö÷e eîçìðBcâî éî-ìräøeîz éìa ©§¥´§©½©¦§©«§−̈¦§£§¥©©£¤¦¦©©¥´§¦®§¦§¨

ék Búøæòì eàaòöa¯øëN:eç÷ì àì óñkëàøñéñì eçvð íaøça àì ¨§¤§¨¦¤¬©§©¤−¤¬Ÿ¨¨«Ÿ§©§¨¦§§¦§¨

Càeîçìð íéîL-ïîelàk ,çevpä äæ íäì àa Cøaúé 'ä úàîíéáëBkä ©¦¨©−¦¦§®̈¥¥¦§¨¥¨¨¤¤©¦©§¦©«¨¦Æ
eøñíúBlñnîå eãøéå:àøñéñ ír eîçìðàëúôNa äúéä äîçìnä ¨¦§¦½̈§¨§¦§£−¦¬¦«§¨«©¦§¨¨¨§¨¦§©
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זפג

ïBLé÷ ìçð íéîeã÷ ìçð íôøb ïBLé÷¦Æ§¨½̈©¬©§¦−©´©¦®
:ær éLôð éëøãzáë-éáwr eîìä æà ¦§§¦¬©§¦−«Ÿ¨¬¨«§−¦§¥

:åéøéaà úBøäc úBøäcî ñeñâëeøBà ®¦©«£−©«£¬©¦¨«´
øBøà eøà ýåýé Càìî øîà æBøî¥À¨©Æ©§©´§Ÿ̈½¬Ÿ¨−
úøærì ýåýé úøærì eàá-àì ék äéáLé«Ÿ§¤®¨¦³Ÿ¨̧Æ§¤§©´§Ÿ̈½§¤§©¬

:íéøBaba ýåýéãëìré íéLpî Cøáz §Ÿ̈−©¦¦«§Ÿ©Æ¦¨¦½¨¥¾
ìäàa íéLpî éðéwä øáç úLà¥−¤¤´¤©¥¦®¦¨¦¬¨−Ÿ¤

:Cøázäëìôña äðúð áìç ìàL íéî §Ÿ̈«©¬¦¨©−¨¨´¨¨®¨§¥¬¤
:äàîç äáéø÷ä íéøécàåëãúiì dãé ©¦−¦¦§¦¬¨¤§¨«¨¨Æ©¨¥´

íéìîr úeîìäì dðéîéå äðçìLz¦§©½§¨¦«¦−̈§©§´£¥¦®
äöçîe BLàø ä÷çî àøñéñ äîìäå§¨«§¨³¦«§¨Æ¨«£¨´Ÿ½¨«£¨¬

:Búwø äôìçåæëìôð òøk äéìâø ïéa §¨«§−̈©¨«¥´©§¤½¨¨©¬¨©−
òøk øLàa ìôð òøk äéìâø ïéa áëL̈¨®¥³©§¤̧¨Æ¨©´¨½̈©«£¤´¨©½

:ãeãL ìôð íLçëäô÷Lð ïBlçä ãra −̈¨©¬¨«§©Á©«©¸¦§§¨¯
recî áðLàä ãra àøñéñ íà áaézå©§©¥²¥¬¦«§−̈§©´¨«¤§¨®©À©
éîrt eøçà recî àBáì Baëø LLaŸ¥³¦§Æ¨½©´©¤«¡½©«£¥−

:åéúBákøîèëäpéðrz äéúBøN úBîëç ©§§¨«©§¬¨«¤−¨©«£¤®¨
:dì äéøîà áéLz àéä-óàìàìä ©¦¾¨¦¬£¨¤−¨¨«£¸Ÿ

íéúîçø íçø ììL e÷lçé eàöîé¦§§¹§©§´¨À̈©³£©«£¨©̧¦Æ
ììL àøñéñì íéráö ììL øáb Làøì§´Ÿ¤½¤§©µ§¨¦¸§¦´§½̈§©¬
éøàeöì íéúî÷ø òáö äî÷ø íéráö§¨¦−¦§¨®¤¬©¦§¨©−¦§©§¥¬

למורא  שי
.íòéaèäå íúBà óøb ïBLé÷,ïBLé÷ ìçð íéîeã÷ ìçðíãwî àøápL ìçpä ¦¨©¨§¦§¦¨©©§¦©©¦©©©¤¦§¨¦¤¤

.ïBLé÷ ìçð àeä ,'ä éáéBàa í÷päì,æò éLôð éëøãzíéìâøa éLôð éëøãz §¦¨¥§§¥©©¦¦§§¦©§¦Ÿ¦§§¦©§¦¨©§©¦

.ïòðk éøBab æò úà(áë,'åâå ñeñ éáwò eîìä æààøñéñ àáö úBàøa ¤Ÿ¦¥§©©¨¨§¦§¥¦§§¨¦§¨

ä æàå ,íéñeqä éáëBø íLôðì eñð ,óèBL ìçpäLúBøäcä ïî íéñeqä éáwò ek ¤©©©¥¨§©§¨§¥©¦§¨ª¦§¥©¦¦©§¨

.íälL íéâelcäå(âë,æBøî eøBà §©¦¦¤¨¤¥
."æBøî" íB÷nä úà eìl÷,eàá àì ék ©§¤©¨¥¦Ÿ¨

íòå äîçìnä íB÷îì íéëeîñ eéä ék¦¨§¦¦§©¦§¨¨§¦

.äîçìna íäéçàì øæòì eàa àì äæ ìk̈¤Ÿ¨©£Ÿ©£¥¤©¦§¨¨

,íéøBabaéLðà íä ,íéøBaba íçläì ©¦¦§¦¨¥©¦¦¥©§¥

.àøñéñ(ãë,íéLpî CøázCøáz ¦§¨§Ÿ©¦¨¦§Ÿ©

.íéLpä étî,Cøáz ìäàa íéLpî ¦¦©¨¦¦¨¦¨Ÿ¤§Ÿ̈
úBáLBiä úBòeðö úBið÷ãö íéLð étî¦¦¨¦¦§¨¦§©§

.äëøaä íi÷úe Cøáz ìäàa(äë ¨Ÿ¤§Ÿ©§ª©©§¨¨

,äàîç äáéø÷ä íéøécà ìôña§¥¤©¦¦¦§¦¨¤§¨
äáéø÷ä ,da çeèa àøñéñ àäiL éãk§¥¤§¥¦§¨¨©¨¦§¦¨

éeàøä áeLç ìôña áìçä ïnL åéðôì§¨¨ª©¤¨¨§¥¤¨¨¨

.íéáeLçå íéøécà Ba ìéëàäì(åëdãé §©£¦©¦¦©£¦¨¨
,äðçìLz ãúiìdìàîN ãé úà ©¨¥¦§©§¨¤©§Ÿ¨

.ãúiä úà úç÷ì äèéLBädðéîéå ¦¨¨©©¤©¨¥¦¦¨
,íéìîò úeîìäìdðéîé ãé úàå §©§£¥¦§¤©§¦¨

BaL ,úáwnä úà úç÷ì äèéLBä¦¨¨©©¤©©¤¤¤

íéîìBä ,äëàìnä éìòa íéìîòä̈£¥¦©£¥©§¨¨§¦

.(íékî),àøñéñ äîìäåúà äúkäå ©¦§¨§¨¦§¨§¦§¨¤

.àøñéñ,BLàø ä÷çîúà äøéñä ¦§¨¨£¨Ÿ¥¦¨¤

.BLàø,Búwø äôìçå äöçîeíòå Ÿ¨£¨§¨§¨©¨§¦

å Búwø úà äòöt ãúiäìà ãvî äôìç ©¨¥¨§¨¤©¨§¨§¨¦©¤

.ãö(æë,òøk øLàaòøkL íB÷na ©©£¤¨©©¨¤¨©

.ìtì,ãeãL ìôð íLäããL íL ¦Ÿ¨¨©¨¨¨§¨

.ìòé BúBà äúéîäå BúBà(çë,áaézå §¥¦¨¨¥©§©¥
Leøt .äòeøz ìB÷ ïBéîãk ìB÷a äòéøä¥¦¨§§¦§§¨¥

.äèéaä ,øçà,áðLàä.ïBlç ïéòk ©¥¦¦¨¨¤§¨§¥©

,Lùa.øeçà ïéðò,eøçà.eøçàúä Ÿ¥¦§©¦¤¡¦§©£

,åéúBákøî éîòt[åéñeñ] éãòö ©£¥©§§¨©£¥¨

.åéúBákøî(èë,äéúBøN úBîëç ©§§¨©§¨¤¨
.äéúBøNaL úBîëçä,äpéðòzìk ©£¨¤§¨¤¨©£¤¨¨

.dúBà íçðì áéLz ïäî úçàáéLz ©©¥¤¨¦§©¥¨¨¦
,dì äéøîà.dîöòì äéøîà äðòz £¨¤¨¨©£¤£¨¤¨§©§¨

(ì,eàöîé àìäéøác íä äëk £Ÿ¦§§¨¨¥¦§¥

.äîçpä,ììL e÷lçéákòîä äæå ©¤¨¨§©§¨¨§¤©§©¥

.íL íúBàLàøì íéúîçø íçø ¨¨©©©£¨©¦§Ÿ
,øáb.íézL Bà úçà äøòð éáMa úç÷ì âéOä éìeà àøñéñ àávî øáb ìkììL ¤¤¨¤¤¦§¨¦§¨©¦¦¨©©©¤¦©£¨©©§©¦§©

,àøñéñì íéòáö.àøñéñì íéðeúð eéäé øúBéa íéáeLç íéiðBòáö íéãâa ììL §¨¦§¦§¨§©§¨¦¦§¦¦£¦§¥¦§§¦§¦§¨

,äî÷ø.í÷Bø äNòîa íéîwøî íéòeáö íéãâa,íéúî÷ø òáöìL òáö ¦§¨§¨¦§¦§ª¨¦§©£¥¥¤©¦§¨©¦¤©¤

מרים  עטרת
ñðáe ,ìçpäíôøb ïBLé÷ ìçðíôèLíéîeã÷ ìçðíãBwî äéä øLà ©©©§¥©³©¦Æ§¨½̈§¨¨©¬©§¦−£¤¨¨¦¤

ïBLé÷ ìçðøLà ãò ,eéä íéhòî åéîénLéLôð éëøãzézøáòäå éîöòa éðà ©´©¦®¤¥¨§©¦¨©£¤¦§§¦¬©§¦−£¦§©§¦§¤¤©§¦

BúBàær÷æð éìaî æBòa:áëeîìä æàeøaLðñeñ-éáwràøñéñúBøäcî «Ÿ§¦§¦¤¤¨¬¨«§−¦§§¦§¥®¦§¨¦©«£−
ïî ,çëa ñeqä éìâø úâéìcîåéøéaà úBøäcíéøéaàä íéñeñ:âëeøBàeìl÷ ¦§¦©©§¥©§Ÿ©¦©«£¬©¦¨«¦¨©¦¦´©§

íB÷nä ízàæBøîíB÷îì áBø÷ äéäL ©¤©¨¥À¤¨¨¨¦§

äîçìnäeøà ýåýé Càìî øîà ©¦§¨¨¨©Æ©§©´§Ÿ̈½¬Ÿ
øBøàeìì÷eàá-àì ék äéáLé ¨−©§«Ÿ§¤®¨¦³Ÿ¨̧Æ

úøærìíòýåýé úøærì ýåýé §¤§©´©§Ÿ̈½§¤§©¬§Ÿ̈−
íéøBabaúà øæBò àeäL énL ,ìBëéák ©¦¦«¦§¨¤¦¤¥¤

äðéëMä úà øæBòk ,ìàøNé:ãëíðîà ¦§¨¥§¥¤©§¦¨¨§¨

Cøázäëeøa äéäzìré íéLpî §Ÿ©Æ¦§¤§¨¦¨¦½¨¥¾
éðéwä øáç úLàíäì zøæò ék ¥−¤¤´¤©¥¦®¦¨©§§¨¤

øúBéå ,àøñéñ úâéøäaíéLpî ©£¦©¦§¨§¥¦¨¦¬
úBáLBiä úBòeðöe úBið÷ãöìäàa ¦§¨¦§©§¨−Ÿ¤

Cøázìòé äëeøa äéäz:äëíéî §Ÿ̈«¦§¤§¨¨¥©¬¦
ìàLàéäå ,àøñéñäðúð áìçéãëa ¨©−¦§¨§¦¨¨´¨¨®¨¦§¥

äîcøz åéìò àéáäììôñaáeLç §¨¦¨¨©§¥¨§¥¬¤¨

Ba ìéëàäì éeàøääáéø÷ä íéøécà ¨¨§©£¦©¦−¦¦§¦¬¨
äàîçáìçä ïîeL:åëdãé ¤§¨«©¤¨¨¨¨Æ

úéìàîOädðéîéå äðçìLz ãúiì ©§¨¦©¨¥´¦§©½§¨¦«¦−̈
äèéLBäíéìîr úeîìäìúç÷ì ¦¨§©§´£¥¦®¨©©

,úáwnääîìäåàéäåäøáLå äúkä ©©¤¤§¨«§¨³§¦¦§¨§¨§¨

úàä÷çî àøñéñäøéñäBLàø ¤¦«§¨Æ¨«£¨´¥¦¨Ÿ½
äöçîeBúBà äötðåäôìçåøáòî ¨«£¨¬§¦§¨§¨«§−̈¥¥¤

øáò ìàBúwøìöàL íB÷nä àeä ¤¥¤©¨«©¨¤¥¤

ïéòä:æëòøk äéìâø ïéaåéòøk ìò ¨©¦¥´©§¤½¨¨©¬©§¨¨

ãiîeìôðøàLðå õøàìïéa áëL ¦©¨©−¨¨¤§¦§©¨¨®¥³
øLàa ìôð òøk äéìâøíB÷na ©§¤̧¨Æ¨©´¨½̈©«£¤´©¨

LãeãL ìôð íL òøkâeøä: ¤¨©½−̈¨©¬¨«¨

çëáaézå äô÷Lð ïBlçä ãra§©Á©«©¸¦§§¨¯©§©¥²
äçðàðáðLàä ãra àøñéñ íà ¤¤§¨¥¬¦«§−̈§©´¨«¤§®̈

úìàBL àéäå ,ïè÷ ïBlçrecîäî ©¨¨§¦¤¤©À©©

ék äaéqäLLadîäîúäBaëø ©¦¨¦Ÿ¥³¦§©§¥©¦§Æ
éîrt eøçà recî àBáì̈½©´©¤«¡½©«£¥−

:åéúBákøîèëäéúBøN úBîëç ©§§¨«©§¬¨«¤−¨
äpéðrzáéLúå äðòz úçà ìk-óà ©«£¤®¨¨©©©£¤§¨¦©

àéäàøñéñ íàdì äéøîà áéLz ¦¾¥¦§¨¨¦¬£¨¤−¨¨«
dîöòì:ì,ïúîçð éøác úàæåàìä §©§¨§Ÿ¦§¥¤¨¨¨£¸Ÿ
áø ïBäeàöîéänLå ,ìàøNéae÷lçé ©¦§§¹§¦§¨¥§¨¨§©§´
ììL,íäéðéaíéúîçø íçøäøòð ¨À̈¥¥¤©³£©«£¨©̧¦Æ©£¨

íézL Bà úçàøáb LàøìLéà ìëìììLíéãâaîíéráöíéòeáö ©©§©¦§´Ÿ¤½¤§¨¦§©µ¦§¨¦§¨¦¸§¦

íéðeúð eéäé íéáeLçäàøñéñìïéeNò íä ékíéráö ììLúãBáòäî÷ø ©£¦¦§§¦§¦´§½̈¦¥£¦§©¬§¨¦−£©¦§®̈
íéúî÷ø òáö,äðBL äî÷øä íéããvä éðLaììL éøàeöìíéðeúð eéäéå ¤¬©¦§¨©−¦¦§¥©§¨¦¨¦§¨¨§©§¥¬¨¨«§¦§§¦
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çéïåùàøàBøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnr ìûøNéìe äLîì íéýìû äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

:íéøönî ìûøNé-úà ýåýé àéöBä-ékáçwiå ¦«¦¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦©À

øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−
:äéçelLâãçàä íL øLà äéðá éðL úàå ¦¤«¨§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ

:äiøëð õøàa éúééä øb øîà ék íLøbãíLå ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«§¥¬

:ììLàìéáéBà-ìë eãáàé ïkýåýé E ¨¨«¥Â«Ÿ§³¨«§¤̧¸§Ÿ̈½
Búøáâa LîMä úàök åéáäàå§´Ÿ£½̈§¥¬©¤−¤¦§ª«¨®

:äðL íéraøà õøàä è÷Lzå©¦§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦¬¨¨«

למורא  שי
äî÷ø Ba äîe÷ø ãaä écvî ãö ìëaL eðéäc ,ìeôk í÷Bø äNòî äéeNòä äî÷ø¦§¨¨£¨©£¥¥¨§©§¤§¨©¦¦¥©©§¨¦§¨

.úøçà àîâc ìL,ììL éøàeöì.eææáe eììML íéøBabä ìL øàeva íéNì eðúpé ¤ª§¨©¤¤§©§¥¨¨¦¨§¨¦©©¨¤©¦¦¤¨§¨§

(àìéáéBà ìë eãáàé ïk,'ä E ¥Ÿ§¨§¤
ìáä ìL íéîeçðz äpä ,äøBác äøîà̈§¨§¨¦¥©§¦¤¤¤

éáéBà ìk eãáàé ïk éàåìäå ,eéääzà ,E ¨§©§©¥Ÿ§¨§¤©¨

.àøñéñ ãáàpL éôk ,'ä,åéáäàåìáà §¦¤¤¡©¦§¨§Ÿ£¨£¨

.eéäé 'ä éáäBàLîMä úàök £¥¦§§¥©¤¤
,Búøeáâa,ø÷aa LîMä úàö Bîk ¦§¨§¥©¤¤©Ÿ¤

.äìònä éäáâa eéäé øLà ãò íé÷æçå íéëìBä 'ä éáäBà eéäé ïk ,íBiä éöç àeäL Búøeáâa àeäL ãò øúBé íòt ìëa øéàîe CìBäL,õøàä è÷Lzåéøácî äæ ïéà ¤¥¥¦§¨©©¥©¤¦§¨¤£¦©¥¦§£¥§¦©£¨¦©£¤¦§§¨§¥©©£¨©¦§Ÿ¨¨¤¥¤¦¦§¥

.øôqä áúBk éøác àlà ,äøéMä,äðL íéòaøà.ãeaòMä úìçúä ïîfî äðL íéòaøà úBìk ãò ©¦¨¤¨¦§¥¥©¥¤©§¨¦¨¨©§©§¨¦¨¨¦§©©§¨©©¦§

מרים  עטרת
àBáì íéøçàúî änä äæ ìk øeáòáe ,ììMä Làøa:àìïéîeçðz :äøîà äøBác §Ÿ©¨¨©£¨¤¥¨¦§©£¦¨§¨¨§¨©§¦

ék ,dì ïä ìáä ìLéáéBà-ìë eãáàé ïkýåýé Eìáà ,àøñéñ ãáà øLàk ¤¤¤¥¨¦¥Â«Ÿ§³¨«§¤̧¸§Ÿ̈½©£¤¨©¦§¨£¨

åéáäàåeéäé 'ä éáäBàåúàök §´Ÿ£½̈§£¥¦§§¥¬
LîMäãò øéàîe CìBäL ø÷Baa ©¤−¤©¤¤¥¥¦©

àeäLõøàä è÷Lzå Búøáâa ¤¦§ª«¨®©¦§¬Ÿ¨−̈¤
äðL íéraøàäøéMä éøácî äæ ïéà ©§¨¦¬¨¨«¥¤¦¦§¥©¦¨

øôqä áúBk éøácî àlà: ¤¨¦¦§¥¥©¥¤

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¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

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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éðìviå éøæra éáà éýìû-ék øæréìà ãçàä̈«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:ärøt áøçî(éåì)äåéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå ¥¤¬¤©§«Ÿ©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬

äðç àeä-øLà øaãnä-ìà äLî-ìà BzLàå§¦§−¤¤®¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬
:íéýìûä øä íLåðúç éðà äLî-ìà øîàiåE −̈©¬¨«¡Ÿ¦«©¸Ÿ¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬

éìà àa Bøúé:dnr äéðá éðLe EzLàå Eæàöiå ¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¥¥̧
eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬

ì eärøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìLçøtñéå ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©§©¥³
äòøôì ýåýé äNr øLà-ìk úà Bðúçì äLî¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ
äàìzä-ìk úà ìûøNé úãBà ìr íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýåýé íìviå Cøca íúàöî øLà(ìàøùé)ècçiå £¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§
ìûøNéì ýåýé äNr-øLà äáBhä-ìk ìr Bøúé¦§½©µ¨©½̈£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®

:íéøöî ãiî Bìévä øLàéCeøa Bøúé øîàiå £¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´
äòøt ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´©§®Ÿ

:íéøöî-ãé úçzî írä-úà ìévä øLààéäzr £¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦©¨´
øácá ék íéýìûä-ìkî ýåýé ìBãâ-ék ézrãé̈©½§¦¦«¨¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´©¨½̈

:íäéìr eãæ øLàáéäìò äLî ïúç Bøúé çwiå £¤¬¨−£¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬
ìûøNé éð÷æ | ìëå ïøäà àáiå íéýìûì íéçáæe§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À

:íéýìûä éðôì äLî ïúç-ír íçì-ìëàì¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«

 אגרות קודש 

 ב"ה,  ראש חודש שבט, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.
 אל הגבאים והמתפללים דבית הכנסת

 מרכז חב"ד תל אביב

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נצטערתי להשמועות אשר לא בכל יום יש מנין להתפלל בציבור בביהכ"נ שלהם, ולא עוד 
אלא שבאיזה ימים בית הכנסת אפילו סגור לגמרי.

בודאי למותר להעיר אשר אם בכל הזמנים ובכל המקומות היו בתי כנסיות ובתי מדרשות 
- "מקדש מעט", שמהם תצא תורה לכל הסביבה, על אחת כמה וכמה שההכרח בזה גדול פי כמה 
בזמנינו זה ובפרט בארצנו הקדושה, תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו, אשר עיני ה"א בה מראשית 

השנה ועד אחרית שנה.

זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר  כ"ק  נשיאנו  יום ההילולא של  בו  דחודש שבט,  אלו  ובימים 
דרכים  ולמצוא  להתחזק  סגולה  וימי  היא  רצון  עת  ושלאחריו  שלפניו  ובשבתות  זי"ע,  נבג"מ 
המתאימים לתקן את הנ"ל באופן אשר מכאן ולהבא יהי' בית הכנסת ובית מדרש פתוח בכל יום 

ובכל לילה, מקום תפלה ותורה, תורה ברבים, בתורת הנגלה ותורת החסידות.

אשר  בנגלה(  )פוסק  ערוך  והשלחן  בנסתר(  )פוסק  התניא  בעל  הזקן  רבינו  מסורת  וידוע 
"בגלל המסירת נפש הלזו על תורת החסידות פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת 
לספר  והערות  )קצורים  העליונה"  על  בעקבותיו  והולכי  מקושריו  יד  תהי'  טובות  ומדות  שמים 

לקוטי אמרים, סוף עמ' קכ"ב(.

בברכת הצלחה בענין הנ"ל הוא מקדש מעט ובפעולותיהם בקדש בכלל.

המחכה לבשורות טובות.
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לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:356:318:388:369:139:1110:0810:0712:2412:2517:1317:1817:4017:4516:5717:56באר שבע )ח(

6:376:338:378:369:139:1210:0810:0712:2312:2417:1217:1817:3717:4216:4417:53חיפה )ח(

6:346:318:368:359:119:1010:0610:0612:2212:2317:1517:2117:3817:4316:4017:53ירושלים )ח(

6:376:338:388:379:139:1210:0810:0812:2412:2517:1217:1717:3917:4416:5417:55תל אביב )ח(

7:277:198:598:569:469:4210:3410:3212:3812:3816:4916:5817:2517:3416:3917:47אוסטריה, וינה )ח(

6:306:379:169:219:5910:0311:1211:1514:0814:0920:3720:3221:0721:0120:1421:14אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:257:179:018:589:469:4210:3510:3312:4012:4116:5617:0517:3117:3916:4617:52אוקראינה, אודסה )ח(

7:016:538:348:319:209:1610:0810:0612:1212:1316:2316:3316:5917:0816:1317:21אוקראינה, דונייצק )ח(

7:137:058:458:429:319:2810:2010:1812:2312:2416:3316:4317:0917:1816:2317:32אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:447:369:119:0810:009:5610:4710:4512:4812:4916:5317:0317:3117:4016:4417:54אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:387:299:049:019:529:4910:4010:3812:4112:4216:4516:5517:2317:3216:3617:47אוקראינה, קייב )ח(

7:067:039:169:159:499:4810:4610:4513:0613:0618:0618:1018:3118:3517:4918:45איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:487:419:279:2410:1010:0711:0010:5913:0613:0717:2817:3617:5918:0717:1418:20איטליה, מילאנו )ח(

6:236:248:538:549:239:2410:2610:2712:5712:5818:3118:3218:5418:5518:1419:04אקוואדור, קיטו )ח(

6:116:178:569:019:379:4010:4810:5113:4113:4220:0319:5920:3220:2719:4120:38ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:486:559:349:4010:2110:2511:3511:3814:3414:3421:0821:0221:4121:3420:4521:48ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:167:119:079:059:469:4410:3910:3712:5012:5017:2317:3017:5418:0017:1118:12ארה״ב, בולטימור )ח(

7:097:038:578:559:379:3410:2910:2812:3912:4017:1017:1717:4117:4816:5817:59ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:097:038:578:559:379:3510:2910:2812:3912:4017:1017:1717:4117:4816:5818:00ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:497:439:349:3210:1510:1211:0711:0513:1513:1617:4217:5018:1418:2117:3118:34ארה״ב, דטרויט )ח(

7:137:109:179:169:529:5110:4710:4713:0413:0517:5718:0218:2318:2817:4218:38ארה״ב, האוסטון )ח(

6:516:478:508:499:269:2410:2010:2012:3512:3617:2017:2617:4817:5317:0718:04ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:067:039:159:149:489:4710:4510:4413:0413:0518:0218:0718:2818:3217:4818:42ארה״ב, מיאמי )ח(

7:067:008:538:519:339:3110:2510:2412:3512:3617:0417:1217:3517:4316:5217:54ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:327:279:219:1910:019:5810:5310:5213:0313:0417:3417:4218:0518:1217:2218:24ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:067:008:528:509:339:3010:2510:2312:3412:3417:0217:0917:3317:4116:5017:53ארה״ב, שיקגו )ח(

6:206:238:599:019:319:3310:3710:3913:1813:1819:1119:1019:3619:3418:5219:43בוליביה, לה-פס )ח(

8:258:169:499:4510:3810:3411:2511:2313:2513:2617:2717:3818:0518:1517:1818:30בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:248:159:499:4510:3810:3411:2511:2313:2613:2617:2817:3918:0718:1617:1918:31בלגיה, בריסל )ח(

5:435:478:258:288:599:0210:0710:0912:5312:5319:0018:5819:2219:1918:3619:29ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:335:378:148:178:488:509:569:5812:4112:4118:4318:4019:0819:0618:2319:16ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:447:349:079:039:579:5310:4410:4112:4312:4416:4616:5617:2317:3316:3817:47בריטניה, לונדון )ח(

7:597:499:169:1310:0910:0410:5510:5212:5212:5316:4516:5717:2617:3716:4017:52בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:537:449:139:1010:0510:0010:5110:4812:5012:5016:4816:5917:2617:3716:3817:52גרמניה, ברלין )ח(

8:047:559:319:2810:1910:1511:0711:0513:0813:0917:1417:2417:5118:0117:0418:15גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:395:448:228:268:589:0010:0710:0912:5412:5419:0819:0519:2719:2418:4119:35דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:129:299:2910:0110:0010:5910:5913:2213:2218:3018:3318:5418:5718:1419:07הודו, מומבאי )ח(

7:097:079:259:259:569:5610:5510:5513:1813:1818:2618:3018:5118:5418:1119:03הודו, פונה )ח(

7:147:078:488:459:349:3010:2310:2112:2712:2816:4016:4917:1517:2416:3017:37הונגריה, בודפשט )ח(

 לוח רמנים 
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*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:147:089:029:009:429:3910:3410:3212:4312:4417:1317:2017:4417:5117:0118:03טורקיה, איסטנבול )ח(

7:327:279:259:2310:0310:0110:5610:5513:0813:0917:4417:5118:1418:2117:3218:32יוון, אתונה )ח(

7:347:269:099:069:549:5110:4310:4112:4812:4817:0217:1117:3717:4616:5217:59מולדובה, קישינב )ח(

7:117:109:279:269:589:5810:5610:5613:1913:2018:2718:3018:5118:5418:1119:04מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:195:288:058:128:599:0310:1410:1813:1913:2020:0519:5820:4120:3319:4120:48ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:526:498:598:589:329:3110:2910:2812:4712:4817:4217:4618:0818:1217:2818:22נפאל, קטמנדו )ח(

7:267:209:159:139:559:5210:4710:4612:5712:5817:2917:3618:0018:0717:1518:18סין, בייג'ין )ח(

7:167:169:459:4610:1510:1511:1711:1813:4813:4919:1919:2019:4319:4319:0219:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:227:128:438:399:349:2910:2010:1812:1912:2016:1716:2816:5717:0716:0817:22פולין, ורשא )ח(

6:026:048:388:409:109:1110:1510:1612:5312:5418:4118:4019:0419:0318:2219:13פרו, לימה )ח(

8:067:599:449:4210:2810:2511:1811:1613:2413:2517:4217:5018:1618:2417:3118:37צרפת, ליאון )ח(

8:258:179:569:5310:4310:3911:3111:2913:3413:3517:4417:5418:1918:2817:3318:42צרפת, פריז )ח(

6:126:128:398:409:099:0910:1010:1112:3912:4018:0718:0818:3018:3117:5018:40קולומביה, בוגוטה )ח(

7:377:319:209:1810:029:5910:5310:5113:0113:0117:2717:3517:5718:0517:1318:17קנדה, טורונטו )ח(

7:197:128:588:559:419:3810:3110:3012:3712:3816:5717:0617:3017:3816:4517:51קנדה, מונטריאול )ח(

6:476:428:448:439:219:1910:1510:1412:2912:2917:1117:1717:3917:4516:5817:56קפריסין, לרנקה )ח(

8:528:4210:0410:0010:5910:5411:4411:4113:3913:4017:2717:3918:1018:2117:1918:37רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:308:189:389:3410:3410:2911:1811:1513:1313:1317:0017:1317:4017:5216:4918:08רוסיה, מוסקבה )ח(

7:517:439:269:2310:1110:0711:0010:5813:0413:0517:1817:2717:5318:0217:0818:15רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:567:489:309:2710:1610:1211:0511:0313:0913:1017:2717:3617:5818:0617:1218:20שוויץ, ציריך )ח(

6:466:459:069:069:379:3710:3610:3613:0113:0218:1718:1918:4118:4318:0118:52תאילנד, בנגקוק )ח(

 לוח רמנים 

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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